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تمديد آلية المساعدات 

إلى  الدولية  المساعدات  إدخال  آلية  تمديد  قرار  الدولي  األمن  مجلس  تمرير  بعد 
موافقة  خلف  تقف  التي  الصفقة  ماهية  لمعرفة  تتجه  األنظار  بدأت  سورية، 
موسكو، وخصوصًا أن الروس يريدون التركيز على إجراءات إيصال المساعدات عبر 

خطوط التماس، من أجل مساعدة النظام السوري

أمين العاصي

قيادة روسيا  أشهر طويلة من  بعد 
ــة واضـــــحـــــة تـــــعـــــارض تـــمـــديـــد  ــلـ ــمـ حـ
آلــيــة إدخـــال املــســاعــدات الــدولــيــة إلى 
ســوريــة، لــم يشهد مجلس األمـــن الــدولــي أول 
من أمس الجمعة سجااًل سياسيًا كان متوقعًا 
بـــن روســـيـــا والــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
بــعــدمــا تــوصــلــت مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، عبر 
قنوات اتصال مشتركة، إلى صيغة توافقية لم 
عرف تفاصيلها بعد، ما سمح بتمرير القرار 

ُ
ت

الـــذي ثـــار جـــدل واســـع حــولــه خـــال الشهرين 
األخيرين. ومدد مجلس األمن الدولي، الجمعة 
املــــاضــــي، آلـــيـــة مـــعـــمـــواًل بــهــا مــنــذ عــــام 2014 
إلدخـــــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــــى ســوريــة 
لستة أشــهــر، مــن خــال معبر بــاب الــهــوى مع 
العاشر من يناير/  التركي، أي حتى  الجانب 
لستة  للتجديد  قــابــلــة   ،2022 الــثــانــي  كــانــون 
أشهر بشكل فــوري، بعد تقرير يقدمه األمن 
العام لألمم املتحدة حول املوضوع. وتوصلت 
الواليات املتحدة وروسيا إلى صيغة توافقية 
سمحت بتمرير القرار، بعد سحب مشروَعي 
قرار آخرين ُوضعا للتصويت باللون األزرق، 
لــيــل الــخــمــيــس املـــاضـــي. األول كـــان مــشــروعــًا 
نــرويــجــيــًا إيــرلــنــديــًا يــجــدد لــآلــيــة لسنة عبر 
معبر بــاب الــهــوى مــع تــركــيــا. وكــانــت روسيا 
ــًا بـــهـــا يــمــدد  ــدمـــت مــــشــــروع قــــــرار خـــاصـ قــــد قـ
تقديم تلك املساعدات، ولكن لستة أشهر فقط، 
ومراقبة  اآللــيــة  عمل  فــي  بتغييرات  ويــطــالــب 
أوســع عليها.  ولــم يكد مجلس األمــن يوافق 
على القرار، حتى أرسلت األمم املتحدة، أمس 
إلى  باملساعدات  محّملة  شاحنة   41 السبت، 
الشاحنات  ودخــلــت  وريــفــهــا.  إدلـــب  محافظة 
مــــن مــعــبــر جـــيـــلـــوة غــــــوزو فــــي واليــــــة هــطــاي 
جـــنـــوبـــي تـــركـــيـــا، املـــقـــابـــل لــــبــــاب الــــهــــوى مــن 
»األناضول«  وكالة  وذكــرت  السوري.  الجانب 
أن املـــســـاعـــدات تــتــضــمــن اخـــتـــبـــارات الــكــشــف 
عــن فــيــروس كــورونــا، وحليب أطــفــال، ومــواد 

غذائية، وأدوات قرطاسية.
وأثــــار الــتــوافــق األمــيــركــي الــروســي تــســاؤالت 
حول طبيعة الصفقة التي تمت بن الطرفن، 
ــتـــي أتـــاحـــت تــمــديــد آلـــيـــة املـــســـاعـــدات، من  والـ
دون أن تــصــدر تــصــريــحــات فـــي مــوســكــو أو 
االتصال  لكن  طبيعتها.  إلــى  تشير  واشنطن 
الــذي جــرى بن الرئيس األميركي جو بايدن 
ونــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، والــــذي 
أوضــــح الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بــيــان أنـــه تخلله 
التي  املشترك  العمل  »جهود  الجانبن  بحث 
أدت إلى الوصول التفاق حول نقل املساعدات 

ــة«، كـــان  ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــة عـــبـــر الـــــحـــــدود لـ اإلنــــســــانــ
التي  التعبير األوضـــح عــن حجم االتــصــاالت 
ــن. كما  الــقــرار فــي مجلس األمــ سبقت تــمــريــر 
واألميركي  الروسي  املندوبن  تصريحات  أن 
حجم  تظهر  مــؤشــرات  حملت  الجلسة  خــال 
ليندا  األميركية،  السفيرة  واعتبرت  التوافق. 
ــا »لـــحـــظـــة مــهــمــة،  ــهــ تــــومــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، أنــ
ــا والـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــيــ حـــيـــث تــمــكــنــت روســ
مــن الــتــوصــل التــفــاق حـــول مـــبـــادرة إنسانية 
مهمة  لحظة  وهــذه  السورين.  تدعم مصالح 
ملجلس األمـــن واألمــــم املــتــحــدة، أظــهــرنــا فيها 
أكــثــر مــن مجرد  أنـــه يمكننا أن نفعل مــا هــو 
نــعــمــل ســـويـــًا وأن نجد  أن  يــمــكــن  ــديـــث.  الـــحـ
حلواًل ألمور عالقة وصعبة«. وشددت على أن 
تبني القرار يؤمن تقديم املساعدات للمدنين 
ــقـــرار الــــذي تــم تبنيه  فــي ســـوريـــة. وقـــالـــت: »الـ
لـــن يــســد جــمــيــع االحـــتـــيـــاجـــات عــلــى األرض، 
ــة، وســنــقــوم  ولـــكـــن يـــقـــدم مـــســـاعـــدات ضــــروريــ
بــتــوســيــع طـــرق املـــســـاعـــدات«. مــن جــهــتــه، قــال 
لــدى األمــم املتحدة فاسيلي  الــروســي  السفير 
نيبنزيا إن »املجلس تمكن من التوصل لنقطة 
تقارب مهمة بشأن موضوع صعب، هي آلية 
إيصال املساعدات العابرة للحدود. ونعبر عن 
ولزمائنا  املجلس،  أعضاء  لجميع  امتناننا 
األمــيــركــيــن الـــذيـــن ســـعـــوا إلــــى تــحــقــيــق روح 
ــر فـــي قــمــة جــنــيــف بن  الـــوفـــاق، كــمــا كـــان األمــ
بــوتــن وبـــايـــدن. إن نــص الـــقـــرار الــــذي اعتمد 
ــة السورية  خــطــوة مهمة فــي طــريــق حــل األزمـ
وتجاوز تداعياتها«. وأضاف: »في هذا القرار 
نجد للمرة األولى إلحاحًا على كيفية تحسن 
إيــــصــــال املــــســــاعــــدات عـــبـــر خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. 
وهـــذا ينسجم مــع مــبــادئ إيــصــال املساعدات 
اإلنسانية في األمم املتحدة«. وشدد نيبنزيا 
ــاء املــجــلــس مـــتـــحـــدون بــشــأن  عــلــى أن »أعــــضــ
اإلنسانية يجب  املساعدات  إن  القائلة  الفكرة 
أن تستجيب لاحتياجات العاجلة، وال سيما 
ــيـــاه واألغـــذيـــة واألدويـــــــة، ولــذلــك  الــصــحــة واملـ

االستمرار  يتم  لكي  األخــضــر  الــضــوء  منحوا 
باآللية عبر الحدود، وتبديلها بآلية املساعدة 
عــبــر خــطــوط املــواجــهــة )الـــتـــمـــاس(«. وأضـــاف 
املقبلة،  الستة  األشــهــر  فــي  العملية  »سنتابع 
ــام أن يـــقـــدم تــقــريــرًا  ــعــ ويـــطـــلـــب مــــن األمــــــن الــ
الــهــوى،  بــاب   حــول كيفية عمل معبر 

ً
مفصا

مع التركيز على شفافية العمليات وإجراءات 
إيــــصــــال املــــســــاعــــدات عـــبـــر خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. 
في  التركية،  الخارجية  وزارة  رحبت  بدورها 
بــيــان أول مــن أمـــس، »بــاســتــمــرار آلــيــة إيصال 
ــابــــرة لـــلـــحـــدود،  ــعــ املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة الــ

التابعة لألمم املتحدة، الفاعلة من أجل تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب الــــســــوري عــبــر تــركــيــا«. 
ولفت البيان إلى أن تركيا تنتظر من مجلس 
ــلـــة، اتـــخـــاذ  األمــــــن والـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـــفـــاعـ
توافقية إليجاد حل  ومــواقــف  بناءة  خطوات 
ــا قد  ــيـ ــانـــت روسـ ــة الـــســـوريـــة.  وكـ ــم لـــألزمـ ــ دائـ
لّوحت باستخدام حقها في النقض إلجهاض 
إلى  املساعدات  تدفق  لــدوام  الدولية  املساعي 
النظام.  الخارج عن سيطرة  السوري  الشمال 
املعتمدة منذ  اآللــيــة،  هــذه  أن  وتـــرى موسكو 
ســـنـــوات، تــعــد انــتــهــاكــًا لــســيــادة الــنــظــام، وأن 
املــعــطــيــات عــلــى األرض تـــجـــاوزت هـــذه اآللــيــة 
الــتــي ُوضــعــت إبـــان صــعــود تنظيم »داعـــش« 
نحو  على  وسيطرته   ،2014 في  الدراماتيكي 
نصف مساحة سورية. وكــان من الواضح أن 
الدولي  املجتمع  ابتزاز  كانت بصدد  موسكو 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــكــاســب اقــتــصــاديــة 
ــوري، قــبــل أن  ــســ وســيــاســيــة لــهــا ولــلــنــظــام الــ
»تلّن« موقفها، خصوصًا بعد أن اصطدمت 
بـــاإلصـــرار األمــيــركــي عــلــى تــمــديــد الـــقـــرار. في 
املقابل، لم تحصل واشنطن على كل ما كانت 
ــرار، إذ فــشــلــت في  ــقــ الــ إلـــيـــه مـــن وراء  تــســعــى 
أكــثــر مــن معبر لسهولة  الـــروس بفتح  إقــنــاع 
الدولية، إذ كان األميركيون  تدفق املساعدات 
يريدون فتح معبر باب السامة في ريف حلب 

الشمالي، ومعبر اليعربية في ريف الحسكة.  
ــزال تــفــاصــيــل الــصــفــقــة األمــيــركــيــة  وفــيــمــا ال تــ
ــفـــال أن  الـــروســـيـــة غــامــضــة، فـــإنـــه ال يــمــكــن إغـ
ــة« أتــــــت بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات جــمــعــت  ــويــ ــســ ــتــ »الــ
األســبــوع املــاضــي مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
ألــكــســنــدر الفرنتييف،  إلـــى ســـوريـــة،  الــخــاص 
مع مسؤول الشرق األوسط في مجلس األمن 
األسبوع  جنيف  في  ماكغورك  بريت  القومي 

الفترة  األنظار خال  ولذلك ستتجه  املاضي. 
املــقــبــلــة إلـــى طــبــيــعــة الــخــطــوات والــســيــاســات 
ملعرفة  الـــســـوري،  بــاملــلــف  املتعلقة  األمــيــركــيــة 
ما إذا كانت ستشهد تغييرات جوهرية، بما 
فــي ذلـــك تــشــديــد »قـــانـــون قــيــصــر« مــن عــدمــه، 
أنــواع  بعض  على  القيود  تخفيف  وإمكانية 
املــســاعــدات، والــســمــاح ربــمــا لبعض األطـــراف 
التحتية في  البنية  بــنــاء  بــإعــادة  بــاالنــخــراط 

مـــجـــاالت مــــحــــددة، مــثــل الــصــحــة والــكــهــربــاء 
ومياه الشرب. ومن امللفات التي يمكن رصدها 
املفاوضات بن »قــوات سورية  التطورات في 
في  والنظام، خصوصًا  )قسد(  الديمقراطية« 
ظل العاقة األميركية املتينة مع األكراد. كذلك 
يــبــرز مــلــف إمــــــدادات الــنــفــط مـــن شــمــال شــرق 
سورية نحو مناطق النظام، أو دخول شركات 
ــذه املــنــطــقــة لــلــعــمــل عــلــى رفــع  ــة إلــــى هــ ــيـ روسـ
اإلنتاج. كما ال يزال من غير الواضح إذا تلقى 
الروس وعودًا بفتح أكثر من معبر داخلي بن 
مناطق النظام واملعارضة، وهو مطلب روسي 

ملح بهدف إنعاش اقتصاد النظام املتهالك.
الــبــاحــث السياسي فــي مــركــز »عــمــران«  ورأى 
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــــات نـــــــوار شــــعــــبــــان، فـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
»العربي الجديد«، أنه »ال يمكن القول إنه جرى 
تــمــريــر الـــقـــرار بــيــســر وســـهـــولـــة«، مــشــيــرًا إلــى 
أن »روســيــا قــادت، قبل أشهر، حملة إعامية 
ــده، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري  ــ ضـ
فــي محافظة إدلـــب، والـــذي كــان ورقـــة ضغط، 
ســــواء فـــي جــولــة أســتــانــة 16 أو فـــي مجلس 
األمن«، مشيرًا إلى أنه »لم يصلنا ما حدث في 
أستانة وساعد على تمرير القرار«. ورّجح أن 
لفتح  تطمينات  على  حصلوا  الـــروس  يــكــون 
معابر داخلية بن مناطق النظام واملعارضة، 
الــقــرار ملدة  أن يكون  لــم يكن مفاجئًا  مضيفًا: 
ستة أشهر. وأوضــح أنه ال يعتقد أن الجانب 
ــنــــازالت لــلــجــانــب الـــروســـي،  األمـــيـــركـــي قــــدم تــ
مــضــيــفــًا: أعــتــقــد أن هـــنـــاك تــطــمــيــنــات قــدمــهــا 
بالعمل  للنظام  للسماح  للروس  األميركيون 
أكثر في منطقة شرقي نهر الفرات، وحول فتح 

املعابر الداخلية مع النظام بصيغة معينة.
السياسي رضــوان  أعـــرب املحلل  املــقــابــل،  فــي 
زيـــادة، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، عن 
اعــتــقــاده بـــأن »صــفــقــة روســيــة أمــيــركــيــة جــرت 
ــايــــدن وبــــوتــــن فــــي جــنــيــف  ــمـــاع بــ ــتـ خـــــال اجـ
الشهر املــاضــي«. وقــال: بعد القمة قــال بايدن 
إنـــنـــا نــتــوقــع مـــن مــوســكــو أال تــســتــخــدم حق 
املساعدات  بشأن  قــرار  ضــد  )الفيتو(  النقض 
في سورية، وإال فإن األمور ستتعقد بيننا في 
امللف الــســوري. وأضـــاف: لذلك أشــار املندوب 
الروسي في مجلس األمن إلى أن اإلجماع الذي 
الــلــقــاء، واتصل  الــقــرار كــان ثمرة  حصل عليه 
ليشكره  الــروســي  بنظيره  األميركي  الرئيس 
زيــادة  واعتبر  »الفيتو«.  اســتــخــدام  عــدم  على 
أن الواليات املتحدة فهمت الرسالة الروسية، 
ولن تقوم بفرض عقوبات على شخصيات أو 

أفراد روس من خال »قانون قيصر«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أشــــــــــار مـــــديـــــر فـــــريـــــق »مـــنـــســـقـــو 
االستجابة« اإلنساني في شمال غرب سورية 
محمد الحاج إلــى أنــه »للمرة األولــى يحدث 
تــوافــق روســـي أمــيــركــي فــي مجلس األمـــن في 
ــرار »نــصــف  ــقـ الــقــضــيــة الـــســـوريـــة«، مــعــتــبــرًا الـ
نصر«. وقال، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الــدولــي رضــخ لضغوط موسكو،  إن املجتمع 
إذ تــأجــلــت جــلــســة مــجــلــس األمـــــن خـــوفـــًا من 
»الفيتو« الروسي. وبّن أن اآللية هي ملدة ستة 
أشهر، قابلة للتجديد بناء على تقرير األمن 
ــال: سيحدث تفعيل  الــعــام لــألمــم املــتــحــدة. وقـ
ملــكــاتــب األمـــم املــتــحــدة فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
وربــمــا هــذا األمــر سيمهد لروسيا، بعد ستة 
أشــهــر، لــلــتــرويــج لــخــطــوط اإلمــــداد الــداخــلــيــة، 
مــا ُيــدخــلــنــا مـــرة أخــــرى فــي مــتــاهــات مجلس 
األمن. واعتبر أنه »من املعيب تسييس قضية 
إنسانية، مثل إدخــال املساعدات إلى املدنين 
فــي مــجــلــس األمــــن وفـــق أهــــواء دول«، مشيرًا 
إلــى أن مصير نحو أربــعــة مــايــن مــدنــي في 
الشمال الغربي من سورية معلق بيد املندوب 

الروسي في مجلس األمن.

عبسي سميسم

بكل بساطة، انتهت »أزمة« تمديد 
آلية إدخال املساعدات األممية 

إلى سورية، التي تصدرت مشهد 
القضية السورية في األشهر 

املاضية. وتدل السرعة والبساطة 
التي تّم بهما التصويت في مجلس 

األمن الدولي على القرار، على أنه 
لم يكن ليمر بهذه السهولة، من 
دون صفقة أميركية - روسية 

مرتبطة بامللف السوري، يصار من 
خاللها للروس تخفيض املساعدات 

تدريجيًا، وإمكانية فتح معابر 
بني مناطق سيطرة النظام من 

جهة واملعارضة من جهة أخرى. 
ويهدف ذلك إلى تحسني الوضع 
االقتصادي في مناطق النظام، 

مع مرور املساعدات )عبر خطوط 
التماس(، أي وصولها إلى مناطق 

النظام بإشراف روسي، أو منظمات 
لم تبِد حيادية بالتعامل مع األزمة 
السورية، كالصليب األحمر. إال أن 
ذلك يبقى بمثابة »تفاصيل«، أمام 

ما ورد في افتتاح كلمة املندوبة 
األميركية في مجلس األمن الدولي، 

ليندا توماس - غرينفيلد، عقب 
التصويت على القرار، إذ قالت إنه 

»يمكن ملالينَي السوريني تنفُس 
الصعداء، إذ يدركون أن تقديم 

املساعدات اإلنسانية العابرة للحدود 
سيستمر للسنة املقبلة. هذا االتفاق 

الذي توصلنا إليه، سينقذ األرواح 
ويسمح بتدفق املساعدات اإلنسانية 

والغذائية والطبية«.
كلمة املندوبة األميركية تندرج 

في إطار املقولة السورية الشعبية 
 
ً
»الضحك على اللحى«، التي عادة

ما تستخدم، لدى حل مشكلة بني 
طرفني باستخدام أدوات أو أشياء 
 وموضوعًا، أمام 

ً
صغيرة، شكال

 وموضوعًا. 
ً
مشكلة كبيرة، شكال

إذ ال تصّور بأن الصعداء يمكن 
أن يتنفّسها السوريون من خالل 
تجديد آلية املساعدات األممية، في 

 كل الكوارث التي واجهها الشعب 
ّ

ظل
السوري طوال السنوات العشر 

املاضية، من قصف طحن البشر 
 مع الحجر، واعتقال وإخفاء 

قسري طاول خيرة شباب البالد، 
وتهجير قام على أساس إحداث 

تغيير ديمغرافي، ومجازر وإبادة 
جماعية باستخدام السالح 

الكيميائي. وحصل كل ذلك من 
دون أن يرف للنظام وحلفائه جفن، 
خشية املعاقبة من املجتمع الدولي، 

الذي يختصر اليوم كل تلك املآسي، 
بالتهليل لتمديد آلية املساعدات.
 جذريًا 

ً
السوريون يريدون حال

إلنهاء معاناتهم، وغير ذلك هو 
»ضحك على اللحى« وإطالة أمد 

األزمة السورية وإدارتها واالنتفاع 
من مكاسبها في امللفات الدولية 

واإلقليمية للفاعلني.

الحوادث الغامضة في إيران تتواصلوفد إسرائيلي قريبًا في القاهرة الستكمال المفاوضات

تعاون أميركي 
روسي أول 
في سورية

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، إن الــقــاهــرة 
ــيـــدات مـــن الـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــأكـ تــلــقــت تـ
بشأن وصــول وفــد أمني رفيع املستوى إلى 
العاصمة املصرية، خال أيام، للمرة الثالثة، 
املفاوضات الخاصة بشأن تبادل  الستكمال 
األســــرى بــن حــكــومــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
وحركة »حماس«، وتثبيت وقف إطاق النار 
فــي قــطــاع غـــزة، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق تهدئة 
املباشرة  املــفــاوضــات غير  فــي  املـــدى،  طويلة 

التي تجري بوساطة مصرية.
»الــعــربــي  وبــحــســب املــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
يــنــعــقــد  املــــــقــــــرر أن  مــــــن  فـــــإنـــــه  الــــــجــــــديــــــد«، 
ــــوزاري األمــنــي املــصــغــر للحكومة  املــجــلــس الـ
اإلسرائيلية خال أيام، لبحث ما تّم التوصل 
إلــيــه مــن بــنــود خـــال الـــزيـــارة الــثــانــيــة للوفد 
ــايــــة شـــهـــر يـــونـــيـــو/ ــهــ ــي لـــلـــقـــاهـــرة )نــ ــ ــنـ ــ األمـ
حـــزيـــران املــــاضــــي(، والـــتـــي شــهــدت خــافــات 
قــائــمــة أســمــاء األســــرى الفلسطينين  بــشــأن 
أصحاب املحكوميات العالية، واملتهمن في 
وقائع قتل خالها وأصيب جنود في جيش 
الوفد  رئيس  وكــان  ومستوطنون.  االحــتــال 
ــد، وقــتــهــا،  ــارون بـــلـــوم، قـــد أكــ ــ اإلســرائــيــلــي، يـ
بــإبــداء موقف رسمي في  أنهم غير مخولن 
مثل تلك القضية، وأن األمر يتطلب قرارًا من 

مجلس الوزراء اإلسرائيلي املصغر.
وحول املخاوف من اندالع مواجهة عسكرية 
جديدة في قطاع غزة، رّدت املصادر املطلعة 
على الوساطة املصرية، بشكل قاطع، إن ذلك 
»لن يحدث«، مضيفة أن مصر تلقت تأكيدات 
مــن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي بــعــدم الــذهــاب إلــى 
مواجهة عسكرية، على األقل قبل نهاية العام 
أكدت  فــإن مصر  املــصــادر،  الحالي. وبحسب 
ضمانتها  على  جهتها،  مــن  لإلسرائيلين، 
وعلى  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل  ملوقف 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــوم فــــي إيــــــــران إال ويـــحـــدث  ــ ــر يــ ــمـ ــاد يـ ــكــ ال يــ
ــار أو خــلــل فــنــي فـــي مــنــشــأة  ــفـــجـ حـــريـــق وانـ
بــــات شبه  لـــدرجـــة أن األمـــــر  هــنــا أو هـــنـــاك، 
اعـــتـــيـــادي، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه 
أمـــام تــســاؤالت وتكهنات حــول أســبــاب هذه 
الـــحـــوادث املــتــكــررة. ولــعــل مــا يلفت األنــظــار 
نحو أي حادث حريق أو انفجار في املنشآت 
اإليـــرانـــيـــة، ويــجــعــل املــراقــبــن يــنــظــرون إلــيــه 
الراهنة  الظروف  بريبة وشكوك، هو طبيعة 
بن طهران وخصومها، خصوصًا تل أبيب، 
لجهة احتدام الحرب األمنية بينهما، والتي 
دخـــلـــت مــرحــلــة مــتــقــدمــة مــنــذ اغـــتـــيـــال أبـــرز 
فخري  محسن  اإليرانين،  النووين  العلماء 
 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 فــي  زادة، 
أعــقــبــه اســتــهــداف مــنــشــأة »نــطــنــز« الــنــوويــة 
نووية  ومنشآت  املــاضــي،  إبريل/نيسان  في 
أخرى، وبينها واحدة تابعة إلى هيئة الطاقة 
الـــذريـــة اإليـــرانـــيـــة، نــواحــي مــديــنــة كـــرج قــرب 
طــهــران فــي الــــ23 مــن الشهر املــاضــي. وذكــرت 
وكالة »نور نيوز«، املقربة من املجلس األعلى 
 
ً
ــرانــــي، وقــتــهــا أن »عــمــا لــألمــن الــقــومــي اإليــ
ــز، لــكــنــهــا أكـــدت  ــركــ تــخــريــبــيــًا« اســـتـــهـــدف املــ
»إحــبــاط العمل الــتــخــريــبــي«. وكــشــف رئيس 
ــاء املـــدن  ــنـ ــوزارة الـــطـــرق وبـ ــ ــ ــام بـ ــ جـــهـــاز اإلعــ
اإليرانية، قاسم بي  نياز، أمس السبت، لوكالة 
»تــســنــيــم« اإليــرانــيــة، عــن وقـــوع »خــلــل تقني 
اللجنة  فــي  للعاملن  الكمبيوتر  أجــهــزة  فــي 
املركزية لــلــوزارة، ما تسبب في إغــاق موقع 
التابعة  اإللكترونية  املــواقــع  وبقية  الــــوزارة 
لــهــا«. وأعــلــن أن »الــخــبــراء الفنين يــدرســون 
واألنظمة  املوقع  الخلل وتشغيل  لرفع  األمــر 
ــال طـــهـــران  ــمـ ــان أهــــالــــي شـ ــ ــه«. وكــ ــ ــ الـــتـــابـــعـــة ل
انفجار  السبت، دوي  ـ  الجمعة  ليلة  سمعوا، 
ــامـــــض، لــتــنــتــشــر ســـريـــعـــًا مــقــاطــع  ــ كــبــيــر وغـ

املواجهة  )حــول  اإلسرائيلية  اإلعــام  وسائل 
»يــأتــي في  أن غالبيته  مــؤكــدة  الــعــســكــريــة(، 
الــخــداع االســتــراتــيــجــي، كتلك  إطـــار عمليات 
العملية  الوسائل خــال  التي قامت بها تلك 
ــرة، بــتــســريــب أنــبــاء كــاذبــة  ــيـ الــعــســكــريــة األخـ
ــا«. وأكــــدت  ــهـ ــتـــدراجـ لــتــضــلــيــل املـــقـــاومـــة واسـ
ــوقــــت الـــحـــالـــي،  ــة فــــي الــ ــربـ أن »األنـــــبـــــاء املـــسـ
ـــــل تـــخـــفـــيـــض ســــقــــف مـــطـــالـــب  تــــأتــــي مـــــن أجــ
لرواية  الترويج  عبر  الفلسطينية،  املقاومة 
ــدالع مـــواجـــهـــة جـــديـــدة،  ــ خـــاصـــة بــســهــولــة انــ

واستعدادات الجيش اإلسرائيلي لذلك«.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، كـــشـــفـــت املــــصــــادر 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن رســــائــــل رســمــيــة  ـــ لـ
متبادلة بن حركة »حماس« وقيادة اململكة 
الــســعــوديــة، بــشــأن رأب الــصــدع بن  العربية 
وتحسن  النظر  وجــهــات  وتقريب  الجانبن 
تـــطـــورًا يمكن  الـــعـــاقـــات، مـــؤكـــدة أن هـــنـــاك 
السعودي،  الجانب  من  »اإليجابي«  بـ وصفه 
الــذي تعامل بتجاوب مع رسائل من جانب 
»حـــمـــاس«. ولــفــتــت إلـــى أن تــلــك الــرســائــل تم 
نــقــلــهــا أخــــيــــرًا عـــبـــر مـــصـــر ومــــســــؤولــــن مــن 
إحـــــــدى الــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، طـــبـــقـــًا لــحــديــث 
املـــصـــادر الــتــي أوضــحــت أن »الــفــتــرة املقبلة 
قــد تشهد خــطــوة جــديــدة عــلــى صعيد إزالـــة 
اململكة وحــمــاس، خصوصًا  بــن  الــخــافــات 
ــرة لــرئــيــس مكتب  ــيـ بــعــد الــتــصــريــحــات األخـ
ــة خـــالـــد مـــشـــعـــل، الــــذي  ــركـ ــحـ ــي الـ ــــارج فــ ــــخـ الـ
أثنى فيها على الـــدور الــســعــودي«، مــن على 
شاشة قناة العربية السعودية بالذات، على 
حد تعبير املــصــادر. ولفتت املــصــادر إلــى أن 
»هناك استعدادًا من جانب الحركة للجلوس 
يؤرقه  ملا  واالستماع  السعودي  الجانب  مع 

بشأن حماس«. 
ــإن »حــــمــــاس« بــعــثــت  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
السابقة  االتهامات  ببعض  متعلقة  برسائل 
يكون  أن  مرجحة  لها،  السعودية  من جانب 

»إيسنا« اإليرانية عن رئيس اإلعام بالشركة 
صادق سكري. وأوضحت الشركة، في بيان، 
ــارات مــــوجــــودة في  ــقـــطـ أن »بــــرامــــج حـــركـــة الـ
ــلـــي ولــــم تــحــدث  الـــنـــظـــام اإللـــكـــتـــرونـــي الـــداخـ

مشكلة لقطارات الركاب والشحن«.
أما في ما يخص أزمة الكهرباء غير املسبوقة 
في إيــران، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة 
للطاقة بشكل يومي، ولعدة ساعات في املدن 
اإليرانية،  »فـــارس«  وكالة  فتحدثت  والــقــرى، 
الخميس املاضي، عن توقيف ثاثة أشخاص 
مــن الــعــامــلــن فــي إحـــدى مــحــطــات الــكــهــربــاء، 
مشيرة إلــى أنــهــم »تــعــاونــوا مــع املجموعات 
ــــل إعــــطــــاب جـــزء  ــورة، مــــن أجـ ــثـ ــلـ املـــنـــاهـــضـــة لـ
انقطاعات  فــي  والتسبب  املحطة  نــشــاط  مــن 
ــــرى«. لــكــن  ــبـ ــ ــكـ ــ ــعـــض املـــــــدن الـ ــــي بـ ــتــــكــــررة فـ مــ
مصطفى  الكهرباء،  صناعة  باسم  املتحدث 
رجبي مشهدي نفى، في حديث مع التلفزيون 
املحلي أمس، وقوع أي عمليات تخريبية في 
شبكة تــوزيــع الــكــهــربــاء فــي محطة »طــهــران 
بـــارس« األســبــوع املــاضــي. فــي غــضــون ذلــك، 

رأسها »حــمــاس«، بعدم إقــدام أّي منها على 
عسكرية  مواجهة  تأجيج  شأنها  مــن  أفــعــال 

شاملة جديدة.
وأوضحت املصادر أن »بقاء الفرق الهندسية 
املـــصـــريـــة املــكــلــفــة بــعــمــلــيــة إزالــــــة الــــركــــام من 
املـــواقـــع الــتــي دّمـــرهـــا الـــطـــيـــران اإلســرائــيــلــي 
ــة األخـــــيـــــرة فــــي غـــــــزة، وبــــدء  ــهــ ــواجــ ــــال املــ خــ
املــقــرر  للمشاريع  الــهــنــدســي  املــســح  عمليات 
مــن جــانــب شــركــات مصرية ضمن  تنفيذها 
عمليات إعادة اإلعمار املرتقبة للقطاع، تعد 
بمثابة ضمانة لعدم اندالع مواجهة شاملة 
فــي الــقــطــاع«، مــؤكــدة أن »الــتــواجــد املــصــري 

سيتخذ أشكااًل عدة خال الفترة املقبلة«.
املــصــادر من أهمية ما يتم نشره في  لت 

ّ
وقل

قيل  لحرائق،  التواصل  شبكات  على  فيديو 
والذي  »ملت«،  متنزه  بالقرب من  ملباٍن  إنها 
اإليراني  والتلفزيون  اإلذاعـــة  هيئة  مقر  يقع 
بــالــقــرب مــنــه. لــكــن الــســلــطــات نــفــت وقـــوع أي 
حريق، معلنة أن االنفجار وقع داخل املتنزه 

وسببه غير واضح بعد.
القطارات  محطات  شهدت  أيــضــًا،  والجمعة 
في إيران حالة فوضى، وفقًا ملا أوردته وكالة 
»فارس« اإليرانية، التي أشارت إلى تعّرضها 
لــهــجــوم إلــكــتــرونــي مــجــهــول املـــصـــدر. وذكـــر 
إما  القطارات   رحــات 

ّ
أن اإليراني  التلفزيون 

لــغــيــت، فــي الــوقــت الـــذي تعطلت 
ُ
تــأخــرت أو أ

فــيــه خــدمــات مــكــاتــب الــتــذاكــر ومــوقــع خدمة 
وخدمات  اإلنترنت  على  الوطنية  الــقــطــارات 
الـــشـــحـــن. لـــكـــن، شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة 
اإليرانية نفت، أمس السبت، تعّرض محطات 
»االخـــتـــال أو هجوم  الــقــطــارات فــي إيــــران لــــ
سيبراني«، مشيرة إلى أن »العطل حدث في 
الحديدية  الخطوط  بشبكة  التجاري  القسم 
ومـــصـــدره مــجــهــول«، وفــقــا ملـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الفلسطينية محمود عباس،  السلطة  رئيس 
أحد األسباب وراء تعكير األجواء بن اململكة 
والــحــركــة. وكــان مشعل قــد أكــد أخــيــرًا، خال 
مقابلة على فضائية »العربية«، بعد فترة من 
القطيعة، أنه »لن نقطع عاقتنا بأي دولة في 
السعودية ومع  املنطقة، ونرحب بعاقة مع 
أي دولــة أخــرى، على قاعدة استقال قرارنا 
الــوقــت  فــي  الـــريـــاض،  مطالبًا  الفلسطيني«، 
الفلسطينين  املعتقلن  ذاتــه، بإطاق ســراح 
فــــي ســـجـــونـــهـــا، وفــــتــــح أبــــــــواب الـــعـــاقـــة مــع 

»حماس«.
ــعــــرض تـــصـــريـــحـــاتـــه،  ــــي مــ ودعـــــــا مـــشـــعـــل، فـ
الــــريــــاض، إلــــى عــاقــة جـــّيـــدة مـــع »حـــمـــاس«، 
ــرة تــرحــب بــــأي دور عــربــي  ــيـ مـــؤكـــدا أن األخـ
»الدور  داعم للقضية الفلسطينية، ومشيدًا بـ
الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة املـــســـانـــد 
في  التدخل  مشعل  ورفـــض  للفلسطينين«. 
شــؤون وعــاقــات أي دولــة عربية، من بينها 
السعودية، مؤكدًا أن من حق أي دولة اتخاذ 
موقف من أي دولة أخرى، وليس للحركة أن 
تــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول، ومـــا يعنيها هو 
أشــاد  كما  وخــدمــتــهــا.  الفلسطينية  القضية 
باتفاق مكة )عام 2007 بن حركتي »حماس« 
و»فتح«(، الذي أكد أنه كان تاريخيًا، مشددًا 

على أن »حماس« لم تفشله، بل التزمت به.
الفلسطيني  الرئيس  ذلــك، وصــل  في غضون 
ــبـــاس، إلــــى تـــركـــيـــا، أول مـــن أمــس  مــحــمــود عـ
ــارة تــأتــي اســتــجــابــة لــدعــوة  ــ الــجــمــعــة، فـــي زيـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان الــذي 
التقاه أمس في إسطنبول. وذكر بيان صادر 
عــن دائــــرة االتـــصـــال فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
التركية، أن زيارة عباس تستمر 3 أيام، لبحث 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــجــانــبــن مـــن كــافــة 
النواحي. وأشار إلى أن املباحثات ستتناول 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا لــتــطــويــر 

عاقات التعاون بن تركيا ودولة فلسطن.

تــــحــــدث املـــحـــلـــل اإليـــــرانـــــي املـــحـــافـــظ مــحــمــد 
مرندي، الخميس املاضي، لصحيفة »طهران 
في  أميركية«  تخريبية  »عملية  عن  تايمز«، 
خط إنتاج لقاح »إيــران بركت« ضد فيروس 
كــورونــا، والـــذي أزاحـــت شركة »شفا فارمد« 
ما  لكن سرعان  املــاضــي،  الشهر  الستار عنه 
التصريحات. وكان  الشركة صحة هذه  نفت 
وقـــع انــفــجــار، الــثــاثــاء املـــاضـــي، فــي منطقة 
»جشمه خوش« النفطية بقضاء دهلران في 
ــران، خلف 3  إيـ إيــام غربي  جنوب محافظة 
قتلى وأربعة جرحى. وذكرت وكالة »مهر« أن 
االنفجار وقع في خط لنقل النفط، وأن جميع 
بالقطاع  العاملن  من  هم  والجرحى  القتلى 
الـــنـــفـــطـــي. واإلثــــنــــن املــــاضــــي، الـــتـــهـــم حــريــق 
مــســتــودعــًا كــبــيــرًا لــلــســلــع املــضــبــوطــة غــرب 
طهران، ما خلف خسائر مادية كبيرة. ورجح 
ــفـــاء اإليــرانــيــة،  املــتــحــدث بــاســم مــنــظــمــة اإلطـ
تماسًا  الحريق  أن يكون سبب  جــال ملكي، 
ــّجــــل الـــشـــهـــر املــــاضــــي أيــضــًا  كـــهـــربـــائـــيـــًا. وســ
سلسلة حرائق في عدة منشآت، منها مصفاة 
نــفــط طـــهـــران، الـــتـــي طــاولــهــا حـــريـــق ضــخــم، 
استمر ليومن والتهم 18 مخزنًا، ومستودع 
املــشــروبــات غربي  لشركة »بهنوش« إلنــتــاج 
الــعــاصــمــة، والـــذي عــزتــه الــشــركــة إلــى ارتــفــاع 
ــد   عــن مــصــنــع »زرنـ

ً
درجــــات الـــحـــرارة، فــضــا

إيرانيان« للفوالذ في محافظة كرمان جنوب 
شرقّي الباد، ما أدى إلى وقوع انفجار فيه. 

ــفـــســـه، أعــلــنــت  ــي الــــثــــانــــي مــــن الـــشـــهـــر نـ ــ وفــ
السلطات اإليرانية مقتل طيارين عسكرين 
في حادث في منطقة دزفول، جنوبي الباد.  
كما أعلن الجيش اإليراني، في اليوم نفسه، 
العماقة  العسكرية  »خــــارك«  سفينة  غــرق 
لإلسناد والتدريب، وهي إحدى أكبر السفن 
ــة، بــعــد نــشــوب حــريــق  ــيـ ــرانـ الــعــســكــريــة اإليـ
املطل  جاسك  ميناء  مياه  من  بالقرب  فيها 

على بحر ُعمان.

الدولية،  اإلنقاذ  ولجنة  أوكسفام،  بينها  حقوقية،  منظمات  انتقدت 
حقوق  أجل  من  وأطباء  الدولية،  والعفو  ووتش،  رايتس  وهيومن 
اإلنسان، أمس األول، مجلس األمن، لموافقته روسيا على السماح بمرور 
المساعدات عبر معبر واحد فقط لمدة ستة أشهر، ثم تمديدها لستة 
أشهر أخرى وفق شروط. وكان األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، سارع للترحيب بالقرار »الذي يضمن إعادة التفويض باستمرار 

المساعدة ألكثر من 3.4 ماليين شخص محتاج«.

انتقادات لمجلس األمن

ثّمن فريق »منسقو 
االستجابة« اإلنساني 

في شمال غرب سورية 
قرار مجلس األمن. 
ورأى، في بيان، أنه 

»سيساهم إلى حد كبير 
في الحد من الكوارث 

اإلنسانية أو دخول 
المنطقة في حالة 
مجاعة حقيقية«. 
ودعا المنظمات 

الدولية إلى »إيجاد حلول 
بديلة خالل المرحلة 

المقبلة لغياب أي حلول 
سياسية للملف السوري«. 

وبحسب الفريق فإن 
المساعدات الدولية عبر 

آلية التفويض »تشكل 60 
في المائة من مقومات 

الحياة للمدنيين في 
شمال غرب سورية«.

تجنّب 
المجاعة

سيجرى إدخال المساعدات 
عبر باب الهوى فقط 

)Getty /رامي السيد(

رصد خاص

احتدمت الحرب بين إيران وخصومها منذ اغتيال فخري زادة )األناضول(

  شرق
      غرب

غارات روسية على ريفي 
إدلب والالذقية  

ــائــــرات حــربــيــة روســيــة  قــصــفــت طــ
وقــــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، أمـــس 
ــبـــت، مـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي ريــفــي  الـــسـ
استهدفت  فيما  والــاذقــيــة،  إدلـــب 
ــيـــة«  ــقـــراطـ ــة الـــديـــمـ ــ ــــوريـ »قـــــــــوات سـ
ــقـــوات  )قــــســــد( مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـ
التركية وفصائل الجيش الوطني 
الطائرات  الباد. وقصفت  شمالي 
الـــروســـيـــة بـــالـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة 
حـــــرش بـــلـــدة جــــــوزف فــــي مــنــطــقــة 
جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، 
فيما أصيب عدد من املدنين جراء 
قــصــف تــعــرضــت لـــه قـــريـــة قــطــمــة، 
الــواقــعــة فــي ريـــف عــفــريــن شمالي 
غـــــــرب الــــــبــــــاد، مـــــصـــــدره مـــنـــاطـــق 

»قسد«. خاضعة لـ
)العربي الجديد(

قيادات سودانية 
تدعو للحوار

دعــــت قـــيـــادات ســيــاســيــة ســودانــيــة، 
أمس السبت، األحزاب وقوى املجتمع 
ــــى خـــلـــق تـــوافـــق  املــــدنــــي املـــحـــلـــيـــة، إلـ
وطني لحل أزمات الباد، عبر حوار 
االجتماعية.  املــكــونــات  كــافــة  يشمل 
لإلصاح  »املستقبل  حركة  ونظمت 
والتنمية« في الخرطوم، ندوة شارك 
فيها ممثلون عن »املؤتمر الشعبي« 
الـــســـودان«، حيث  و»تــحــالــف نهضة 
املـــشـــاركـــون شـــروطـــا لتحقيق  ــّدد  حــ
ــنـــي، وهــــي أن يــكــون  ــتـــوافـــق الـــوطـ الـ
 وجــامــعــًا وأال يــحــدث تدخل 

ً
شــامــا

خارجي.
)األناضول(

هادي عمر يزور
تل أبيب ورام اهلل

ــلــــف الــــعــــاقــــات  ــحـــث مـــــســـــؤول مــ ــبـ يـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة فــي  ــفـ الـ
وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، هــادي 
ــيــــوم األحـــــــد، فــــي تــــل أبـــيـــب،  ــر، الــ ــمـ عـ
مــشــاريــع إعـــــادة اإلعـــمـــار فـــي قــطــاع 
ــزة والــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة في  غـ
الضفة الغربية. وذكر موقع »والاه« 
اإلسرائيلي، أمس السبت، أن الزيارة 
تــســتــغــرق 5 أيــــام، وتــشــمــل رام الــلــه، 
آلــيــات نقل  أنــهــا ســتــتــنــاول  مضيفا 
إلى  القطرية  املالية  املنحة  وتــوزيــع 

القطاع.
)العربي الجديد(

إسرائيل تعلن إحباط 
تهريب سالح من لبنان

أعــلــن جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
الجمعة  ليل  إحباطه  السبت،  أمــس 
الساح  لتهريب  مــحــاولــة  الــســبــت،   -
ــان«  ــ ــلـــت إذاعــــــــة »كــ ــقـ مــــن لــــبــــنــــان. ونـ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن مـــصـــدر عــســكــري 
ــن جـــيـــش وشـــرطـــة   مــ

ّ
ــه، إن كـــــا ــولــ قــ

االحــــــــتــــــــال أوقـــــــفـــــــا مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الغجر املحتلة،  األشخاص في قرية 
وهم يقومون بنقل حقائب من لبنان 
إلى األراضي املحتلة، مضيفة أنه تم 
ضبط 43 قطعة ساح تقدر قيمتها 
بحوالي 700 ألف دوالر، فيما نقلت 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« عــن مــصــادر 
في جيش االحتال ترجيحها وقوف 

»حزب الله« وراء العملية.
)العربي الجديد(

تعديل وزاري في إسبانيا

ــانـــي  ــبـ ــيــــس الـــــــــــوزراء اإلسـ ــلــــن رئــ أعــ
بــيــدرو ســانــشــيــز )الــــصــــورة(، أمــس 
الــســبــت، تــعــديــات عــلــى حــكــومــتــه، 
مـــؤكـــدًا أن أولـــويـــة الــفــريــق الــجــديــد 
ــتــــعــــافــــي االقــــتــــصــــادي  »تــــوطــــيــــد الــ
ــاب  ــ ــقـ ــ وتـــــــأمـــــــن وظــــــــائــــــــف« فـــــــي أعـ
كـــورونـــا. ويــحــفــظ الــتــعــديــل لــحــزب 
»بــوديــمــوس« الــيــســاري املــتــشــدد 5 
حـــقـــائـــب، فــيــمــا تــشــمــل الــتــغــيــيــرات 
ــن أصـــــل 17  ــن الـــحـــقـــائـــب مــ عــــــددًا مــ
الحزب االشتراكي،  حقيبة يتوالها 
أو شــخــصــيــات مــقــربــة مــنــه. وأبــــرز 
الخارجية  وزيــرة  إعفاء  التعديات 
ــا غـــونـــزالـــيـــس اليـــــا، لــصــالــح  أرانــــشــ
ــــدى بـــاريـــس  ــانــــي لــ ــبــ الـــســـفـــيـــر اإلســ

خوسيه مانويل ألباريس.
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سياسية مشاكل 
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القاهرة ـ العربي الجديد

عــن تطورات  مــصــادر مصرية خاصة  كشفت 
ــدة مــرتــقــبــة بـــشـــأن املــــبــــادرة اإلمـــاراتـــيـــة  ــديـ جـ
ــــودان مــــن جــهــة  ــســ ــ لـــلـــوســـاطـــة بــــن مـــصـــر والــ
ــرى، بــشــأن أزمــــة سد  وإثــيــوبــيــا مـــن جــهــة أخـــ
النهضة اإلثيوبي. وقالت املصادر، لـ«العربي 
العامة  املــخــابــرات  إن رئيس جهاز  الــجــديــد«، 
ــبـــاس كـــامـــل زار أبــوظــبــي  ــواء عـ ــلــ املــــصــــري الــ
ــــي  ــاراتـ ــ األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، لـــبـــحـــث طــــــرح إمـ
بالوساطة.  الخاصة  املبادرة  بتنشيط  جديد 
وأضـــافـــت أن ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، مــحــمــد بن 
بــأن هناك  أخــيــرًا  القيادة املصرية  أبلغ  زايـــد، 
تفاهمات مع اإلدارة األميركية، بشأن صيغة 

جديدة للمبادرة اإلماراتية للوساطة.
ــادر أن هـــنـــاك تــحــركــا جــديــدًا  وكــشــفــت املــــصــ
عــلــى صــعــيــد الـــتـــطـــورات الــخــاصــة بــاملــبــادرة 
ــدور مــوقــف عن  ــة، ســيــبــدأ عــقــب صــ ــيـ ــاراتـ اإلمـ
أزمة  الخاصة بمناقشة  األمــن  جلسة مجلس 
ــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي.  ــــرت يـ ــتـــي جـ الــــســــد، الـ
وبحسب املصادر نفسها، فإن زيارة كامل إلى 

أبوظبي أخيرًا، سبقتها زيــارة إلى واشنطن، 
حيث التقى هناك مسؤولن رفيعي املستوى، 
ــد وفــــرص  ــأن أزمــــــة الـــسـ ــنـــقـــاش بـــشـ وجــــــرى الـ
التوصل لحل يمنع تفجر األوضاع في منطقة 
القرن األفريقي. وأشارت إلى االستياء املصري 
من نهج اإلدارة األميركية الجديدة بشأن أزمة 
الـــســـد، مـــؤكـــدة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن اإلدارة 
األمــيــركــيــة تميل دفـــة صــنــاعــة الــقــرار داخلها 
نحو الجانب اإلثيوبي، بدعوى أن أديس أبابا 
هي رمانة ميزان منطقة القرن األفريقي، وأي 

اضطراب بها سيفجر تلك املنطقة بالكامل.
وذكـــرت املــصــادر أن الـــدور اإلمــاراتــي الجديد 
به،  وقبول مصر  مــجــددًا،  الوساطة  وتنشيط 
جاء برغبة أميركية، وبمطلب من جانب إدارة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن لــلــرئــيــس املـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي. وفي هذا اإلطار، يبرز موقف 
واشــنــطــن، الــــذي أعــلــنــتــه املــنــدوبــة األمــيــركــيــة 
لدى األمم املتحدة، ليندا توماس – غرينفيلد، 
ــة يــكــون عبر االتــحــاد  مــن أن الــحــل لــهــذه األزمـ
اعتبره مصدر دبلوماسي  األفريقي، وهو ما 
مصري، تحدث لـ«العربي الجديد«، أنه يعني 
عدم وجود إرادة أميركية واضحة باالنخراط 
املــبــاشــر فــي هـــذه الــقــضــيــة. وأضــــاف أن هناك 
مؤشرات متعددة على هذا املسلك، من بينها 
الخارجية  بــاســم  اإلقليمي  املــتــحــدث  قــالــه  مــا 
الجهود  أن  مــن  ويربيرغ  سامويل  األميركية 
األمــيــركــيــة مــتــواصــلــة عــبــر االتــحــاد األفــريــقــي 

لحل أزمة سد النهضة.
وأوضــحــت املــصــادر، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
اإلمارات، التي سبق أن قدمت تصورات خاصة 
بحل قضية سد النهضة، أضافت إليها بعض 
العروض الجديدة، من بينها السعي لحصول 
ــلــــى مــــنــــح وقــــــــــروض مــــالــــيــــة دولــــيــــة  مــــصــــر عــ
جديدة، تساعد في تجاوز التأثيرات السلبية 

املحتملة لعمليات ملء خزانات السد، بعد أن 
كانت التصورات السابقة تركز باألساس على 
اســتــفــادة مصر من  أن تشمل ضــمــان تعظيم 
اإلماراتية  واالستثمارات  التنموية  املشاريع 
فــــي املـــنـــطـــقـــة، وإدخــــــــال الـــقـــاهـــرة شـــريـــكـــا فــي 
عدم  بضمان  ــارات  اإلمــ تعّهدت  كما  بعضها. 
مساعدات  وتقديم  املــصــب،  بدولتي  اإلضـــرار 
أخــرى للمصرين إلنــجــاز مزيد مــن املشاريع 
ــرار الــنــاشــئــة عــن سد  ــ الــداخــلــيــة لــتــافــي األضـ
وأشــــــارت  ــاه.  ــ ــيـ ــ املـ إدارة  وتـــحـــســـن  الـــنـــهـــضـــة 
املــصــادر إلـــى أن هــنــاك مــوقــفــا ســودانــيــا أكثر 
إيجابية تجاه الــطــرح اإلمــاراتــي، وهــو مــا قد 

يساعد في تقبل هذا الطرح مصريا.
ــــري، مـــحـــمـــد عــبــد  ــــصـ ــري املـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ وحــــــــاول وزيـ
الـــعـــاطـــي، خــــال لـــقـــاء نــظــمــه املــجــلــس األعــلــى 

لـــتـــنـــظـــيـــم اإلعــــــــــــام، أمـــــــس الــــســــبــــت، طـــمـــأنـــة 
ــم لــكــل  ــدادهــ ــعــ ــتــ املــــصــــريــــن، مـــشـــيـــرًا إلــــــى اســ
الــســيــنــاريــوهــات بــشــأن الــســد، الـــذي اعتبر أن 
به عيوبا جسيمة تم إعانها وأخــرى لم يتم 
اإلعان عنها، مؤكدًا أن إثيوبيا ليست لديها 
مــلــزم بشأن  لــلــوصــول التــفــاق  إرادة سياسية 
مــلء وتشغيل الــســد. كــام يــأتــي بعد ساعات 
من توجيه رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد 
رسالة إلى الشعبن املصري والسوداني على 
 األنظمة. بدوره، دعا وزير 

ً
»تويتر«، متجاها

إثيوبيا  أمــس،  السوداني ياسر عباس،  الــري 
على  التفاوض، وحثها  استئناف عملية  إلى 
ــاع عــــن اتــــخــــاذ املــــزيــــد مــــن اإلجــــــــراءات  ــنـ ــتـ االمـ
أحــاديــة الــجــانــب، مــؤكــدًا أن الــخــرطــوم ترحب 

بمشاركة مجلس األمن لحل األزمة.

طرابلس ـ العربي الجديد

ــداوالت  يــشــهــد األســـبـــوع املــقــبــل، ســلــســلــة مــ
الدفع  إلــى  تهدف  الليبي،  الشأن  في  أممية 
من أجل إقرار قاعدة دستورية لانتخابات 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول  املــقــررة  الليبية 
ــن تــكــثــيــف  ــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــ ــع مــ ــل، مــ ــبـ ــقـ املـ
الــضــغــط الــدولــي لــضــمــان عـــدم تــأجــيــل هــذا 
املـــعـــرقـــلـــن  أدوار  وتـــحـــيـــيـــد  االســــتــــحــــقــــاق 

للمسار السياسي. 
تنظيم  ليبيا،  فــي  األمــمــيــة  البعثة  وتــعــتــزم 
ــلـــة، مــــع لــجــنــة  ــبـ ــقـ ــــال األيــــــــام املـ يـــن خــ لـــقـــاء
ــوار الــســيــاســي  ــحـ الــتــوافــقــات فـــي مــلــتــقــى الـ

الليبي، لبحث استمرار دعم البعثة للملتقى، 
من أجل تجاوز العقبات التي تقف في طريق 
التوافق حول أساس دستوري لانتخابات 
في  إجراؤها  املقرر  والرئاسية،  التشريعية 
24 ديسمبر املقبل. وبحسب مصادر مقربة 
اللقاءين سيعقدان  فإن  الحوار،  ملتقى  من 
ــد دعــت  ــدًا اإلثــــنــــن، وقــ افـــتـــراضـــيـــا، األول غــ
إلـــيـــه الــبــعــثــة رســمــيــا، ويـــهـــدف إلــــى تقييم 
املقترحات التي تقدمت بها لجنة التوافقات 
انعقدت  التي  للملتقى  العامة  الجلسة  إلــى 
في جنيف بداية شهر يوليو/تموز الحالي، 
وانــتــهــت بــعــدم الـــتـــوافـــق حــولــهــا. و«لــجــنــة 
التوافقات« مكونة من 13 عضوًا، وتختص 
القاعدة  بشأن  املقدمة  املقترحات  بمناقشة 
الــدســتــوريــة الــتــي ســتــجــرى عــلــى أســاســهــا 
خريطة  وفـــق  املـــقـــررة  الليبية  االنــتــخــابــات 
ــانـــت الــبــعــثــة  الـــحـــل الــســيــاســي الــلــيــبــي. وكـ
ــّددت فـــي وقـــت ســـابـــق، على  ــ األمــمــيــة قـــد شـ
خريطة  تخالف  بمقترحات  تقبل  لــن  أنــهــا 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــن تـــفـــضـــي لـــانـ ــ ــريــــق، ولــ ــطــ الــ

موعدها املحدد.
وبناء على اللقاء األول، رجحت املصادر أن 
أن  املقبل، على  الجمعة  الثاني  اللقاء  يعقد 
يكون موضوعه مناقشة البدائل املمكنة مع 
اللجنة لطرحها أمام جلسة عامة للملتقى، 
مـــن املـــقـــرر أن تـــدعـــو إلــيــهــا الــبــعــثــة بــدايــة 
الحالي،  يوليو/تموز  من  الثالث  األســبــوع 

بحسب املصادر. 
وتــوافــقــت مــعــلــومــات املـــصـــادر حـــول تبني 
ــة مــضــمــونــهــا جـــمـــع مــلــتــقــى  ــرؤيــ الـــبـــعـــثـــة لــ
عامة جديدة،  في جلسة  السياسي  الحوار 
الثالث مــن يوليو، ملناقشة  خــال األســبــوع 
ــتــــوري لـــانـــتـــخـــابـــات وفــقــا  األســـــــاس الــــدســ
لــلــقــاعــدة الــدســتــوريــة املــقــتــرحــة مــن اللجنة 

ــــال اجــتــمــاعــاتــهــا  الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــلــتــقــى خـ
السابقة التي انعقدت في 26 و27 مايو/أيار 
مع  بالتنسيق  مقترحات  وتقديم  املــاضــي، 
حول  الخافات  لتجسير  التوافقات،  لجنة 
القانونية  اللجنة  رفعتها  التي  التوصيات 
اقترحتها.  التي  الدستورية  القاعدة  بشأن 
وتـــؤكـــد املـــصـــادر أن هــــذا الــتــوجــه الــجــديــد 
لــلــبــعــثــة مـــن أجــــل إعــــــادة املــلــتــقــى ملــنــاقــشــة 
القاعدة الدستورية، جاء بعد تعسر توافق 
أعـــضـــاء املــلــتــقــى عــلــى مــقــتــرحــات تــجــاوزت 
لتطاول  الدستوري،  األســاس  الحوار حــول 
العملية االنتخابية، من خال مطالبة عدد 

من األعضاء بتأجيل موعدها.
يوليو   2 في  األممية  البعثة  أعلنت  وبعدما 
الـــحـــالـــي، فـــشـــل مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
ــتــــوري  ــي الــــتــــوافــــق حــــــول األســـــــــاس الــــدســ ــ فـ
لانتخابات، بعد انتهاء جلساته في جنيف، 
نفى املبعوث األممي إلى ليبيا، يان كوبيتش 
الفشل في املدينة  امللتقى قد واجــه  أن يكون 
ـــال كــوبــيــتــش مـــن طــرابــلــس  الــســويــســريــة. وقـ
»مفيدة  كانت  الجلسة  إن  املــاضــي  الخميس 
للغاية، وسنواصل العمل مع امللتقى وتيسير 
اجتماعاته«. وأملح كوبيتش إلى عزم امللتقى 
تنظيم لقاءات مع لجنة التوافقات، موضحا 
أنه »بمجرد أن ينتهي هذا األسبوع، نود أن 

نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها 
املــاضــي، للمضي قدما  فــي جنيف األســبــوع 
ــتــــرحــــات، وخــلــق  ــقــ ــيـــد مــخــتــلــف املــ فــــي تـــوحـ
بعض األفكار حول كيفية العمل على قاعدة 

دستورية إلجراء االنتخابات«. 
لــكــن كوبيتش لــفــت إلـــى دور آخـــر يــجــب أن 
يضطلع به مجلس النواب الليبي واملجلس 
األعـــلـــى لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا، بـــشـــأن »إعـــــداد 
الــتــشــريــعــات الــــازمــــة والـــعـــمـــل عــلــى إقــــرار 
ــراء االنــتــخــابــات«،  الــقــاعــدة الــدســتــوريــة إلجـ
مشيرًا إلى عزمه تقديم إحاطة عن الوضع 
في ليبيا خال جلسة خاصة ملجلس األمن 
املقبل. وأشــار كوبيتش،  الــدولــي، الخميس 
إلــــــى أن جـــلـــســـة مـــجـــلـــس األمـــــــن ســتــنــعــقــد 
مــشــددًا  فــرنــســا،  وبــرئــاســة  وزاري،  بتمثيل 
على أهمية إجراء االنتخابات في موعدها. 
ويرى األكاديمي الليبي واألستاذ الجامعي 
أن  الــغــزوي،  عيسى  السياسية،  العلوم  فــي 
 
ً
األممية ثقا البعثة  األمــن سيمنح  مجلس 

االنتخابي،  املسار  جديدًا في عملها ضمن 
وأنه عازم على اإلعان عن إجراءات جديدة 
ــة  ــاولـ ــات الـــلـــيـــبـــيـــة ومـــحـ ــافــ ــخــ لـــتـــطـــويـــق الــ
ــــاس  ــار الــــتــــوافــــق حــــــول أسـ ــســ إرجــــاعــــهــــا ملــ
ــلــــي.  ــكــــون مـــحـــط إجــــمــــاع داخــ دســـــتـــــوري يــ
ــــزوي، فــــي حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي  ــغـ ــ ويــعــتــبــر الـ
الجديد«، أن توجه كوبيتش بلهجة مباشرة 
إلى مجلسي النواب واألعلى للدولة، بشأن 
على  للمصادقة  تشريعات  إنــشــاء  ضـــرورة 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لــانــتــخــابــات، يعني 
رسالة للحد من تأثيرهما املباشر على عمل 
امللتقى وخلق الخافات داخله. وبرأيه، فإن 
»لدى املجتمع الدولي خيارات عديدة لدفع 
إلــى تقديم  الليبين  األفــرقــاء  املختلفن من 

تنازالت، من بينها فرض عقوبات«.
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الــتــرشــح مـــرة أخــــرى، كــفــرد أو ضــمــن قائمة 
ثانية«. وكشفت غاي عن »وفاة 5 مرشحن، 
تــــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مــــن االنـــتـــخـــابـــات. كـــمـــا تــم 
استبعاد العشرات ألسباب تتعلق بالنزاهة 
وعـــدم صــحــة الــوثــائــق الــدراســيــة، وبعضهم 
عــلــيــهــم قـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة، وآخــــريــــن بــســبــب 
ــــددت  لـــة والــــعــــدالــــة«. وشـ شــمــولــهــم بـــاملـــســـاء

 ،1079288 عـــــددهـــــم  ــــغ  ــالـ ــ ــبـ ــ والـ ــيـــــش(  ــ ــــجـ والـ
واملصادق على أسمائهم وأعدادهم من قبل 
 103 »هناك  أن  وأعلنت  األمنية«.  املؤسسات 
ترشيحهم،  سحب  طلبات  قــدمــوا  مرشحن 
ومجلس املفوضن يدرس طلبات االنسحاب 
ملعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات. 
ــبـــول انــســحــابــهــم ال يـــحـــق لــهــم  ــال قـ ــ ــــي حـ وفـ

عــلــى أن »االنــتــخــابــات املــبــكــرة ســتــجــرى في 
إلــى  نــيــة لتأجيلها  تــوجــد أي  مــوعــدهــا، وال 
أي مـــوعـــد آخـــــر، واالســــتــــعــــدادات إلجــرائــهــا 
بــصــورة نــزيــهــة مستمرة وقــائــمــة، وهـــي في 
مــراحــلــهــا الــنــهــائــيــة عــلــى مختلف األصــعــدة 
الفنية أو األمنية وغيرها«. وقال رئيس كتلة 
»بيارق الخير«، في البرملان، محمد الخالدي، 

لـ«العربي الجديد«، إنه »رغم إكمال مفوضية 
االنتخابات اإلجراءات الخاصة لانتخابات 
االنتخابية  الدعاية  انطاق  وكذلك  املبكرة، 
ــاوف وقـــلـــق  ــ ــخـ ــ ــمـــرشـــحـــن، لـــكـــن هــــنــــاك مـ ــلـ لـ
سياسي وشعبي من عدم إجراء االنتخابات 
فــي موعدها املــحــدد«. وبــن أن »هــنــاك قوى 
ــاه تــأجــيــل  ــجـ ــاتـ ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــفـــذة تـــدفـــع بـ

االنتخابات املبكرة، وهي تسعى إلى إجرائها 
فــي مــوعــدهــا الــرســمــي االعــتــيــادي منتصف 
إلـــى خــلــق مشاكل  عـــام 2022، ولــهــذا تسعى 
االنتخابات  تأجيل  بهدف  وأمنية  سياسية 
أن »عدم استقرار  الخالدي  املبكرة«. واعتبر 
الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي الـــعـــراق، خــصــوصــا مع 
وجود تصعيد خطير بن الفصائل املسلحة 
إلجراء  حقيقيا  تهديدًا  يعتبر  واألميركين، 
موعدها.  في  املبكرة  البرملانية  االنتخابات 
فعدم وجود استقرار أمني يعني عدم وجود 
انتخابات  بأي  القبول  انتخابات، وال يمكن 
تــجــرى وســط تــوتــر أمــنــي، وهـــذا األمـــر حتى 
مــرفــوض مــن قبل املجتمع الــدولــي«. وأشــار 
إلـــى أن »عـــدم اســتــقــرار الــوضــع األمــنــي قبل 
الساح  على  والسيطرة  االنتخابات،  موعد 
وغير  نزيهة  غير  انتخابات  يعني  املنفلت، 
 جــدًا 

ً
عــادلــة، وســيــكــون الــتــاعــب فيها ســهــا

التي تملك  السياسية،  األطـــراف  من قبل من 
الساح خارج سيطرة الدولة، وسيتم تكرار 
شابتها  الــتــي   ،2018 انــتــخــابــات  ســيــنــاريــو 

الكثير من الشبهات«.
التشريعية  االنــتــخــابــات  نــتــائــج  وتــعــرضــت 
التي جــرت فــي مــايــو/أيــار 2018 للطعن من 
قــبــل أحــــزاب خـــاســـرة، كــمــا وّجــــه سياسيون 
اتـــهـــامـــات ملــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
ــائــــج. وبــــعــــد الــــحــــراك  ــتــ ــنــ بــــالــــتــــاعــــب فـــــي الــ
االحتجاجي الواسع الذي انطلق في أكتوبر 
االنــتــخــابــات،  مفوضية  تغيير  جـــرى   ،2019
وســــن قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات جـــديـــد، وتــحــديــد 
قال  املقابل،  فــي  املبكرة.  لانتخابات  موعد 
الخبير في الشأن السياسي واألمني العراقي 
أحــمــد الــشــريــفــي، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
»حتى اللحظة ال توجد أي ضمانات حقيقية 
إلجراء االنتخابات املبكرة في موعدها. وما 
يــصــدر حـــول ذلـــك هــو تــصــريــحــات إعــامــيــة، 
الــســيــطــرة  ــدم  ــ »عــ أن  ــــى  إلـ ــفـــت  ولـ إال«.  لـــيـــس 
ومنع  صحيح،  بشكل  املنفلت  الــســاح  على 
الفصائل  بــن  الخطير  العسكري  التصعيد 
العراقية والواليات املتحدة األميركية، يعني 
عدم إجــراء االنتخابات املبكرة في موعدها. 
وحقيقة هذا األمر تسعى إليه أطراف داخلية 
وحتى خارجية«. وأوضح الشريفي أن »هناك 
نــفــوذا سياسيا داخــلــيــا وآخـــر خــارجــيــا، قد 
يقل بنسبة كبيرة أو ينتهي بعد االنتخابات 
البرملانية املــبــكــرة، ولــهــذا فــإن أصــحــاب هذا 
الــنــفــوذ، هـــم الـــذيـــن يــعــمــلــون ويــســعــون إلــى 
تــأجــيــلــهــا، رغــــم أن مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات 
أكملت مــا عليها مــن إجــــراءات فنية إلجــراء 
االنــتــخــابــات. وحــتــى الــحــكــومــة ربــمــا تــكــون 
لديها نية صادقة إلجراء االنتخابات املبكرة 
في موعدها. لكن يبقى الفاعل السياسي هو 

املؤثر إلجراء االنتخابات من عدمها«.
قــوى سياسية عراقية تشكك  أن  إلــى  يــشــار 
في إمكانية إجراء االنتخابات البرملانية في 
موعدها املــقــرر، بسبب وجــود أزمــات مالية 
الــبــاد. كما أن قوى  فــي  وأمــنــيــة وسياسية 
االنتخابات  إجـــراء  تريد  ال  كبيرة  سياسية 
في املوعد املحدد، وتسعى ألن تكسب وقتا 
إضافيا لتكون مستعدة لها تماما. وتخشى 
أطراف سياسية عراقية مختلفة من التاعب 
والتأثير على الناخبن والنتائج بفعل نفوذ 
العامة في  الحياة  املليشيات وتغلغلها في 
الباد، خاصة بعد تشكيل عدد منها أجنحة 
املقبلة.  االنتخابات  في  للمشاركة  سياسية 
ويجري ذلك، في ظل تراجع أمني خطير في 
العراق، وحديث عن عدم قدرة الحكومة على 
إجــراء انتخابات نزيهة، مع تصاعد العنف 
واســتــمــرار انــفــات الــســاح، وســط توقعات 
ــــان مــجــلــس الـــــوزراء  بــتــأجــيــلــهــا مـــجـــددًا. وكـ
البرملانية  االنــتــخــابــات  تأجيل  على  صـــّوت 
املــبــكــرة، إلــى 10 أكــتــوبــر املــقــبــل، بعدما كان 
مـــقـــررًا إجـــراؤهـــا فـــي الـــســـادس مـــن يــونــيــو/

حزيران املاضي.

تقريررصد

طالب كوبيتش 
مجلسي النواب واألعلى 

بإقرار التشريعات

االنتخابات العراقية المحتملة باألرقام

وّجه الرئيس العراقي برهم صالح، أخيرا، توصية لمفوضية االنتخابات، 
وهو  التصويت،  عملية  انتهاء  من  ساعة   24 خالل  النتائج   بإعالن 
في  النتائج  تعلن  ما  عادة  إذ  تحققها،  حال  في  سابقة  يعتبر  ما 
التوصيات  ومن  االقتراع.  عملية  انتهاء  من  أيام  و10   3 بين  العراق 
أن تتم تغطية عملية  أنها ضرورية  العراقي  الرئيس  رأى  التي  األخرى 
المباشر في  البث  لالقتراع، عبر  العامة  االقتراع والعد والفرز والنتائج 

مراكز التصويت والعد والفرز.

توصيات برهم صالح

خاص

بغداد ـ عادل النواب

مــــــع إعــــــــــان املــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
العراق،  في  لانتخابات  املستقلة 
في  االنتخابية  الحمات  انــطــاق 
الــبــاد بشكل رســمــي، للمرشحن واألحـــزاب 
املصادقة  تمت  الــتــي  السياسية  والــكــيــانــات 
عــلــى مــشــاركــتــهــا فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــبــكــرة، 
كشفت  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين   10 فــي 
املــتــحــدثــة بـــاســـم املــفــوضــيــة، جــمــانــة غـــاي، 
ــام  ــ لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن تــفــاصــيــل وأرقـ
جديدة متعلقة بعملية االقتراع، في وقت لم 
يخف فيه مسؤولون وسياسيون مخاوفهم 
بشأن إجراء االنتخابات في موعدها، في حال 
الفصائلي،  األميركي  األمني  التوتر  استمر 

وفشل الحكومة في احتواء املوقف.
وأعلنت املفوضية العليا لانتخابات، مساء 
الدعائية  الحملة  انطاق  املــاضــي،  الخميس 
أسمائهم.  عــلــى  املــصــادقــة  بــعــد  للمرشحن، 
محذرة، في الوقت ذاتــه، من أن لجان مراقبة 
ســتــكــون حــاضــرة ملــن يــخــالــف قــواعــد ونظم 
الدعايات االنتخابية. وقالت غاي، لـ«العربي 
الجديد«، إن العدد النهائي للمرشحن الذين 
بينما   ،3243 هــو  االنــتــخــابــات  سيخوضون 
يبلغ عـــدد مــراكــز االقـــتـــراع 8273، بــواقــع 55 
ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة 
أن  الــعــراق. وبينت  انتخابية في عموم مــدن 
عدد العراقين الذين يحق لهم التصويت في 
ألفا  االنــتــخــابــات هــو 24 مليونا و299  هــذه 
و927 ناخبا، بينهم 988 ألفا يقترعون للمرة 
األولى، وهم من مواليد 2001 و2002 و2003 

)سنة الغزو األميركي للعراق(.
لجنة  »املفوضية شّكلت  أن  غــاي  وأضــافــت 
فــي وقــت ســابــق، بــرئــاســة عضو فــي مجلس 
املــفــوضــن وعــــدد مـــن املــوظــفــن املــخــتــصــن، 
قـــامـــت بـــزيـــارة مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن لحصر 
ــغـــرض تــســجــيــلــهــم بــايــومــتــريــا.  ــم بـ ــ ــدادهـ ــ أعـ
نــاخــبــا   120126 املــســجــلــن  عـــــدد  بـــلـــغ  وقـــــد 
نــازحــا. عــاوة على ذلــك، تم تسجيل بيانات 
األمنية  )الــقــوات  الــخــاص  التصويت  ناخبي 

بغداد ـ براء الشمري

ــدات لــلــتــحــالــف  ــ ــعـ ــ تــــعــــرض رتــــــل يـــنـــقـــل مـ
الــدولــي، أمــس السبت، إلــى تفجير بعبوة 
ناسفة في محافظة األنبار غربي العراق، 
فـــي اســتــمــرار لــلــعــمــلــيــات الــتــي تستهدف 
أرتال التحالف، والتي تتزامن مع تصعيد 
إيــران  مــن  املــدعــومــة  املسلحة  للمليشيات 
العراق وعودة  في  األميركية  القوات  ضد 

الحديث عن وساطات لوقف التصعيد.
وقالت مصادر أمنية في محافظة األنبار، 
ــديــــد«، إن عـــبـــوة نــاســفــة  لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
الدولي  للتحالف  تابع  رتل  انفجرت على 
عند مرورها على الطريق الدولي السريع 
باملحافظة، مؤكدة  الصقاوية  في مدينة 

أن التفجير لم يتسبب بحدوث خسائر. 
ــع الــــذي  ــ ــرابـ ــ ــذا الـــتـــفـــجـــيـــر هــــو الـ ــ ويــــعــــد هــ
ــي فــي  ــدولــ ــال الـــتـــحـــالـــف الــ ــ ــ يــســتــهــدف أرتـ
ــــوع، إذ  ــبـ ــ ــن أسـ ــقـــاويـــة خـــــال أقـــــل مــ الـــصـ
انفجرت الثاثاء املاضي 3 عبوات ناسفة 
بــأرتــال للتحالف فــي املــديــنــة مــن دون أن 
تــحــدث خسائر بــشــريــة.  وعــلــى الــرغــم من 
فتح تحقيقات بالتفجيرات املتكررة التي 
تــســتــهــدف أرتـــــال الــتــحــالــف الــــدولــــي، فــإن 
الجهات  عــن  تعلن  ال  الــعــراقــيــة  السلطات 

التي تقف وراء التفجيرات. 
عــلــى  تـــطـــلـــق  مــســلــحــة  مـــلـــيـــشـــيـــات  أن  إال 
نــفــســهــا تــســمــيــات مــخــتــلــفــة، مــثــل »قــاصــم 
الــدم«، تتبنى  أولياء  الجبارين« و«سرايا 
بــشــكــل مــتــكــرر عــمــلــيــات اســتــهــداف أرتـــال 
ــــوجــــد فـــيـــهـــا قــــوات 

ُ
ــع ت ــ ــواقـ ــ الـــتـــحـــالـــف ومـ

تمثل  العمليات  هــذه  أن  وتؤكد  أميركية، 
ــقـــدس« في  انــتــقــامــا ملــقــتــل قــائــد »فــيــلــق الـ
الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، 
ونائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« أبو 
مــهــدي املــهــنــدس، الــلــذيــن قــتــا فــي ضربة 
الدولي  بغداد  مطار  قــرب  أميركية  جوية 
مطلع عام 2020، وكذلك ردًا على الغارات 

األمــيــركــيــة الــتــي تــوقــع بــن الــحــن واآلخــر 
قتلى ضمن صفوف الفصائل املسلحة. 

وتسببت ضربة جوية أميركية استهدفت 
مـــواقـــع لــفــصــائــل عــراقــيــة مــســلــحــة نــهــايــة 
ــــي، عــلــى  ــــاضــ شـــهـــر يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املــ
الحدود العراقية السورية، بمقتل عدد من 
الشهداء«  سيد  »كتائب  مليشيا  عناصر 
ــن إيـــــــــــران، صــــعــــدت بــعــدهــا  ــ املــــدعــــومــــة مـ
الــفــصــائــل هجماتها ضــد مــواقــع عــراقــيــة 

وجد فيها قوات أميركية. 
ُ
ت

الناطق باسم  وفــي موقف جــديــد، تحدث 
مــلــيــشــيــا »كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء« كــاظــم 
ــــس الـــســـبـــت، عــــن وجــــود  ــرطـــوســـي، أمـ ــفـ الـ
وساطات من قبل أطــراف مختلفة، تهدف 
إلى وقف تصعيد الفصائل املسلحة ضد 
القوات األميركية في العراق، موضحا في 
تــصــريــح صــحــافــي أن »فــصــائــل املــقــاومــة 
رفضت بشدة أي وساطات في ما يخص 
الــقــوات  ضــد  العسكرية  العمليات  إيــقــاف 
األمــــيــــركــــيــــة«.  وأشــــــــار الـــفـــرطـــوســـي إلـــى 
أن »الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري ضــــد الـــقـــوات 
ــن أجـــــل إخـــــــراج كــامــل  ــيـــة جـــــاء مــ ــيـــركـ األمـ
لــلــقــوات األمــيــركــيــة القتالية مــن األراضـــي 
الــعــراقــيــة كــافــة، وبــخــاف ذلــــك، لــن تكون 
هناك أي تهدئة ولن يتم إيقاف التصعيد، 

مهما كانت الضغوطات على الفصائل«. 
ولـــم يــتــم اإلعــــان عــن وجـــود وســاطــة بن 
األميركين والفصائل املسلحة من قبل أي 
مصدر رسمي، واكتفى مسؤول حكومي، 
تواصل معه »العربي الجديد«، بالقول إن 
أمن  على  كبير  بشكل  حريصة  الحكومة 
الــقــوات والــبــعــثــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الباد. وأوضح املصدر نفسه أن السلطات 
ــاذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الـــازمـــة  ــخـ بـــصـــدد اتـ
واملــطــارات  العسكرية  القواعد  أمــن  لحفظ 
ــرور أرتـــــــال الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي،  ــ ــرق مــ ــ وطــ
العراقية في  للقوات  املساعدة  يقدم  الــذي 

ماحقة بقايا تنظيم »داعش«.

استهداف جديد 
للتحالف الدولي

عدد المرشحين 
الذين سيخوضون 

االنتخابات هو 3243

قوى سياسية تريد 
إجراء االنتخابات منتصف 

عام 2022

أضافت اإلمارات، التي 
سبق أن قدمت تصورات 

خاصة لحل قضية سد 
النهضة اإلثيوبي، بعض 

العروض الجديدة، 
بهدف مساعدة مصر 

لتجاوز تأثيرات السد

تتمسك البعثة األممية 
في ليبيا، بملتقى الحوار 

ولجانه، لرسم اآللية 
الدستورية لالنتخابات، 

بمواجهة المعرقلين 
في الداخل إلجراء 

االنتخابات في موعدها

متابعة مخاوف من نجاح ضغوط قوى سياسية متنفذة في 
تأجيل استحقاق 10 أكتوبر

  شرق
      غرب

تونس: المرزوقي يدعو 
لهدنة سياسية

ــبـــق  ــتـــونـــســـي األسـ دعـــــا الـــرئـــيـــس الـ
)الــصــورة(، أمس  املــرزوقــي  منصف 
الـــســـبـــت، إلــــى هـــدنـــة ســيــاســيــة بــن 
الرؤساء  مطالبا  الباد،  في  الفرقاء 
الثاثة بإنقاذ البلد. وقال، في فيديو 
»فيسبوك«،  على  صفحته  على  بثه 
إن »الــــوضــــع االســتــثــنــائــي يــتــطــلــب 
قرارات استثنائية وهدنة سياسية، 
وتــــدخــــا قـــويـــا لــلــمــجــتــمــع املـــدنـــي، 
األبيض،  للجيش  ودعما المحدودا 
ــن ملـــســـؤولـــيـــتـــه  ــ ــواطـ ــ ــل مـ ــ وتـــحـــمـــل كـ
وباء  انتشار  إيقاف  في  الشخصية 

كورونا«.
الجديد( )العربي 

 
بكين تدعو واشنطن 

مصالحهما  لتعزيز 
المشتركة

أكـــد نــائــب الــرئــيــس الــصــيــنــي وانـــغ 
الــســبــت ملناسبة  ــان، أمـــس  تــشــي شــ
لزيارة  الخمسن  السنوية  الــذكــرى 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي األسبق 
إلــى بكن، ضــرورة  هنري كيسنجر 
تــعــزيــز الــصــن والـــواليـــات املــتــحــدة 
و«الــوصــول  املشتركة،  ملصالحهما 
ــيــــة مــشــتــركــة مــــع تــنــحــيــة  ــــى أرضــ إلـ
الــخــافــات جــانــبــا، واحــتــرام ســيــادة 
ــه األمـــنـــيـــة  ــالــــحــ ــنـــهـــمـــا ومــــصــ كـــــل مـ
من  الخافات  وتسوية  والتنموية، 

خال الحوار واملشاورات«.
)قنا(

قطر وأميركا تبحثان 
تطوير التعاون

بــحــث نــائــب أمــيــر قــطــر عــبــدالــلــه بن 
ــة أمـــس  حـــمـــد آل ثـــانـــي، فـــي الــــدوحــ
ــد مــــن الــكــونــغــرس  ــ ــبـــت، مــــع وفـ الـــسـ
األمــــــيــــــركــــــي، »عـــــــاقـــــــات الــــصــــداقــــة 
قطر  بــن  االستراتيجية  والــتــعــاون 
والواليات املتحدة األميركية وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، بـــاإلضـــافـــة 
الــتــطــورات  تـــبـــادل اآلراء حــــول  إلــــى 
اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة«. كـــمـــا بــحــث 
الــوفــد األمــيــركــي مــع رئــيــس مجلس 
ــر الــداخــلــيــة خـــالـــد بن  ــ الـــــــوزراء وزيـ
ثـــانـــي  ــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل  بـ خـــلـــيـــفـــة 

التطورات في املنطقة.
)قنا(

 
هايتي تطلب قوات 

دولية لحماية مواقع 
استراتيجية

طــلــبــت الــحــكــومــة فــي هــايــتــي، أمــس 
الــــســــبــــت، مـــــن الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 
ــــوات إلــى  واألمـــــم املــتــحــدة إرســـــال قـ
مواقع  تأمن  فــي  للمساعدة  الــبــاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، خـــشـــيـــة تــعــرضــهــا 
للتخريب في أعقاب اغتيال الرئيس 
جوفينيل مويز. وقال الوزير املكلف 
بيير  ماتياس  االنتخابية  الــشــؤون 
اعتقدنا  الرئيس،  اغتيال  »بعد  إنــه 
بــعــض  يــــــدمــــــرون  قـــــد  ــة  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ املـ أن 
في  الفوضى  إلثــارة  التحتية  البنى 
ــبـــاد«. وأضـــــاف: »خــــال مــحــادثــة  الـ
ــيــــركــــي  مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة األمــ
املــتــحــدة،  ــم  واألمـ بلينكن(  )أنــتــونــي 
ــلــــب« إرســــــــال قـــــــوات إلـــى  قـــدمـــنـــا طــ
هايتي. يأتي ذلك في وقت يتواصل 

التحقيق في اغتيال مويز.
)فرانس برس(

 
مالي: إصابة سبعة جنود 

بانفجار أمميين 
أعلنت بعثة األمم املتحدة في مالي، 
أن سبعة  السبت،  أمس  تغريدة  في 
من جنود حفظ السام الدولين في 
الـــبـــاد )مــيــنــوســمــا( جـــرحـــوا، أمــس 
األول، في انفجار عبوة خال مرور 
آلــيــتــهــم فـــي مــنــطــقــة مــوبــتــي وســط 
األممية  البعثة  تكشف  ولــم  الــبــاد. 
عـــن جــنــســيــات الـــجـــرحـــى، مــوضــحــة 
أن رئيس البعثة القاسم واين »دان 
بــشــدة هـــذه األعـــمـــال الــجــبــانــة الــتــي 
تهدف إلى تعطيل سير عملياتنا«. 
يــشــار إلـــى أن »مــيــنــوســمــا« خسرت 
الباد  فــي  نشرها  منذ  جنديا   150

في 2013.
)فرانس برس(

Sunday 11 July 2021 Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة

يبلغ عدد مراكز االقتراع لالنتخابات 8273 )األناضول(

تتعرض القواعد األميركية الستهداف متكرر )مرتضى السوداني/األناضول(

زار عباس كامل أبوظبي األسبوع الماضي )محمد همص/فرانس برس(

يعول كوبيتش على تكثيف الضغط الدولي )حازم تركية/األناضول(
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بولسونارو يعزز الشكوك 
حول موعد االنتخابات

عـــــزز الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي جــايــيــر 
بولسونارو، أول من أمس، الشكوك 
ــتـــمـــال تــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات  فــــي احـ
يــأمــل  الـــتـــي   ،2022 فــــي  الـــرئـــاســـيـــة 
وقــال  فيها.  انتخابه  إعـــادة  تتم  أن 
ــه فــي  بــــولــــســــونــــارو، أمــــــــام مــــؤيــــديــ
برازيليا، »أنا ال أخشى االنتخابات. 
ــاســــي( ملــن  ــرئــ ســـأمـــنـــح الــــوشــــاح )الــ
التحقق  يمكن  تصويت  بعد  يــفــوز 
مــنــه وجــديــر بــالــثــقــة«، لكنه أكـــد أن 
هـــذا االقـــتـــراع لــن يــحــدث مــا لــم تتم 
املــوافــقــة عــلــى االقـــتـــراع الـــورقـــي في 
اإللكتروني  التصويت  يعتمد  بلد 

منذ 1996.
)فرانس برس(

 
مقديشو: مقتل 8 

بهجوم انتحاري
في  الصومالية  الشرطة  قــائــد  نجا 
مــقــديــشــو، الــعــقــيــد فــرحــان محمود 
قــرولــي، أمـــس الــســبــت، مــن محاولة 
اغــتــيــال، بــعــد اســتــهــداف انــتــحــاري 
مـــوكـــبـــه فــــي تـــقـــاطـــع بــــنــــادر جــنــوب 
ــد لـــوكـــالـــة  ــاهــ الــــعــــاصــــمــــة. وقـــــــال شــ
يـــقـــودهـــا  ــارة  ــ ــيــ ــ ســ إن  »رويــــــــتــــــــرز« 
انـــتـــحـــاري اســـتـــهـــدفـــت املــــوكــــب، مــا 
أشــخــاص.  ثمانية  مقتل  عــن  أســفــر 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
الهجوم، لكن »حركة الشباب« كثيرًا 

ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.
)العربي الجديد، رويترز(

 
إسرائيل تتهم إيران 

بالتخطيط لمهاجمة 
سياحها

ــل، أمـــــس الــســبــت،  ــيــ ــرائــ اتـــهـــمـــت إســ
إيـــــــران بـــمـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ هــجــمــات 
تستهدف ســيــاحــا إســرائــيــلــيــن في 
أنــحــاء الــعــالــم. ونــقــلــت قــنــاة »كـــان« 
ــيــــة فـــــي تـــــل أبـــيـــب  ــنــ عـــــن دوائــــــــــر أمــ
إيرانين« هم  أن »عمالء  ترجيحها 
الــذيــن وضــعــوا، الخميس املــاضــي، 
حقيبة فــي مــطــار بــروكــســل، بهدف 
فـــحـــص اإلجـــــــــــراءات األمـــنـــيـــة الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة، 
تمهيدًا لتنفيذ عمليات ضد أهداف 

إسرائيلية في البالد.
)العربي الجديد(

تمدد »طالبان«

روســـيـــا وإيــــــران، عــلــى مــراقــبــة الـــوضـــع عن 
كــثــب، مــا زال املــشــهــد ضبابيا فــي الــداخــل، 
يوميا  تؤكد  التي  الحركة  تصريحات  بــن 
إمــارة  بإقامة  وتمسكها  تمددها،  استمرار 
وبن  نفسه،  الوقت  في  وبالسالم  إسالمية 

محاولة كابول استعادة زمام املبادرة.

معارك متواصلة 
املائة  فــي  إعـــالن سيطرتها على 85  وغـــداة 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــارع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـ
وتـــيـــرة الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة في 
أفــغــانــســتــان، بــالــتــزامــن مــع العد 
الــعــكــســي النــســحــاب آخـــر جندي 
أمــيــركــي وأجــنــبــي مــن هــذا البلد، 
مع التقدم السريع على األرض الذي تحرزه 
حــركــة »طــالــبــان« تــواصــلــت إدارة الــرئــيــس 
ــايــــدن، أمــــس الـــســـبـــت، مع  ــيـــركـــي جـــو بــ األمـ
إســـــــالم أبــــــــاد، فــــي مـــحـــاولـــة لــــوقــــف نــزيــف 
الــخــســائــر الــتــي تصيب الــقــوات األفــغــانــيــة، 

منذ فقدانها الغطاء الجوي األميركي. 
 
ّ
وبالتوازي، أعلنت الخارجية األميركية، أن
املبعوث األميركي الخاص إلى أفغانستان، 
زملــاي خليل زاد، بــدأ جولة جــديــدة، تشمل 
قــطــر وبـــاكـــســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان، في  دول 
مــحــاولــة جــديــدة للسعي إلــى الــتــوصــل إلى 
اتــفــاق ســالم بــن حركة »طــالــبــان« وكــابــول. 
التي  األفــغــانــي  الــجــوار  دول  تــركــز  وبينما 
تــســعــى إلـــى أداء دور أكــبــر فـــي األزمـــــة، مع 
وصــــول »طـــالـــبـــان« إلــــى حــــدودهــــا، وأولــهــا 

مـــن أراضـــــي أفــغــانــســتــان، مــســتــكــمــلــة بــذلــك 
ــة إلـــى  ــيــ ــرانــ ــن الــــحــــدود اإليــ قـــوســـا يــمــتــد مــ
الحدود مع الصن، واصلت حركة »طالبان« 
وتمكن  العسكرية،  حملتها  الــســبــت،  أمــس 
مــســلــحــوهــا مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــتــي 
ســرخ بــارســا وشيخ علي، فــي واليــة بــروان 
سيطرت  كــمــا  كـــابـــول.  للعاصمة  املـــجـــاورة 
الــحــركــة عــلــى مــديــريــة عــلــيــشــنــك فـــي واليـــة 

لغمان، شرقي البالد.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة 
ــهــا تتهيأ الســتــعــادة مــعــبــر إســالم 

ّ
أمـــس أن

قلعة الــحــدودي مع إيــران، والــذي يعد أكبر 
معبر تــجــاري بــن إيـــران وأفــغــانــســتــان، من 
ــال املــتــحــدث بــاســم حاكم  يــد »طــالــبــان«. وقـ
 السلطات 

ّ
واليــة هــرات، جيالني فــرهــاد، إن

ــدة الســـتـــعـــادة  ــديــ تــســتــعــد لــنــشــر قــــــوات جــ
رسل بعد 

ُ
 »التعزيزات لم ت

ّ
املعبر، مضيفا أن

إلى  إرســالــهــا  إلــى إســـالم قلعة، لكن سيتم 
لـ«العربي  أمني  هناك قريبا«. وقــال مصدر 
تمكنت  الــحــكــومــيــة  ــوات  ــقــ الــ  

ّ
إن ــديـــد«  الـــجـ

واليــة  فــي  يفتل  مديرية  على  السيطرة  مــن 
بدخشان، بعد مــعــارك مــع »طــالــبــان«، التي 

كـــانـــت ســيــطــرت عــلــى هــــذه املـــديـــريـــة، قبل 
أسبوع. كما أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، 
أمــس، مقتل 191 عنصرًا من »طالبان« في 
الساعات  خــالل  األفغاني  للجيش  عمليات 
ـــ24 املــاضــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى إصــابــة 102  الــ
واعتقال 23 عنصرًا آخرين. وبحسب بيان 
 العمليات العسكرية جرت في 

ّ
الــوزارة، فإن

واليات غزني، وخوست، وزابل، وبادغيس، 
ــدوز، وتــــخــــار،  ــ ــنــ ــ ــنـــد، ونــــيــــمــــروز، وقــ ــمـ ــلـ وهـ

وكابيسا.
وكانت كابول قد أكدت أول من أمس الجمعة، 
ها استعادت أول عاصمة والية هاجمها 

ّ
أن

الحالي،  األسبوع  »طالبان« خالل  مسلحو 
وهــــي قــلــعــة نــــو، عــاصــمــة واليــــة بــادغــيــس، 

شــمــال غــربــي الــبــالد. وكــانــت »طــالــبــان« قد 
سيطرت خــالل األيـــام املــاضــيــة، على معبر 
تـــورغـــونـــدي الـــحـــدودي مـــع تــركــمــانــســتــان، 
إلــــى جـــانـــب إســـــالم قــلــعــة، بــحــســب مـــا أكــد 
املتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد. وجاء 
ذلك مع تأكيد روسيا أول من أمس، سيطرة 
األفغانية  الحدود  ثلثي  نحو  على  الحركة 
- الطاجيكية في تقدم سريع. وأكد وفد من 
ها 

ّ
قادة الحركة في موسكو، أول من أمس، أن

باتت تسيطر على نحو 250 من أصل 400 
القيادي  بحسب  أفغانستان،  فــي  مقاطعة 
في الحركة شهاب الدين دالور، الذي أضاف 
كل  على  السيطرة  بإمكانها  »طــالــبــان«  أن 
أفغانستان في غضون أسبوعن، لكنها ال 

تنوي حاليا السيطرة على املدن الكبرى.
أمــس صحة  نفت  األفــغــانــيــة  الحكومة  لكن 
ــام الــتــي تــقــدمــهــا »طــالــبــان«. وتــســاءل  ــ األرقـ
الـــدفـــاع األفــغــانــيــة،  بـــاســـم وزارة  املــتــحــدث 
فــؤاد أمــان: »إذا كانوا يسيطرون على مثل 
ــي، فــلــمــاذا يقيم  هــذه القطاعات مــن األراضــ
قــادتــهــم فــي بــاكــســتــان وال يمكنهم املــجــيء 
إلــى أفــغــانــســتــان؟ ملـــاذا يــرســلــون مقاتليهم 
القتلى أو الجرحى إلى باكستان؟«. بدوره، 
قــــال املــتــحــدث بــاســم الــداخــلــيــة األفــغــانــيــة، 
 »ادعــاء طالبان ال أســاس له 

ّ
طــارق أريــن، إن

كانت  »لــو  الحركة   
ّ
أن الصحة« مضيفا  من 

ــة، لـــكـــان عــلــيــهــا أن تــنــقــل قــيــاداتــهــا  صــــادقــ
إلــى األراضــــي األفــغــانــيــة مــن دول الــجــوار«. 

ــن بــــــــدوره، عــــن ســـبـــب وجــــود  ــ وتــــســــاءل أريــ
الــجــوار، معتبرًا  قيادات »طالبان« في دول 
تــقــوم بحملة إعــالمــيــة فقط من  الــحــركــة   

ّ
أن

 خــســائــر 
ّ
ــن إن ــ ــال أريـ ــ اتــــهــــا. وقـ خــــالل ادعــــاء

تنقل  ها 
ّ
وإن يومي،  تــزداد بشكل  »طالبان« 

ـــى بـــاكـــســـتـــان. وحــــذر  ــ ــا إلـ ــتـــالهـ ــامـــن قـ ــثـ جـ
املتحدث الحركة من إضاعة فرصة الحوار 

مع الحكومة »قبل فوات األوان«.

ضحايا مدنيون
إلى ذلك، يستمر سقوط الضحايا املدنين 
جراء النزاع الذي يشتد في أفغانستان. وفي 
هــذا اإلطـــار، قتل وأصيب عــدد من املدنين 
ــارات وأعــــمــــال عــنــف شــهــدتــهــا  جـــــراء انـــفـــجـ

ــيــــب 6  ــل مـــدنـــيـــان، وأصــ ــتـ ــبــــالد أمــــــس. وقـ الــ
ــرون، جــــراء انــفــجــار وقـــع صــبــاح أمـــس،  ــ آخــ
في منطقة كارتي نو، وسط كابول. وقالت 
 االنفجار نجم عن مواد متفجرة 

ّ
الشرطة إن

للمقاولة.  إلــى جانب مكتب  مــزروعــة  كانت 
وفـــي حــــادث آخــــر، قــتــل مــدنــيــان وأصــيــب 3 
ــراء انــفــجــار ســيــارة مفخخة في  آخــــرون، جـ
مــديــريــة دامـــان فــي واليـــة قــنــدهــار، جنوبي 
أفــغــانــســتــان. وقـــال مــصــدر أمــنــي لـ«العربي 
 التفجير كان يستهدف مسؤول 

ّ
الجديد« إن

الحكومة املحلية في مديرية دامان، حاجي 
بير محمد، الذي لم يصب بأذى. كما قتل 3 
أطفال جراء انفجار لغم أرضي في مديرية 

صبري يعقوبي في والية خوست.
فــي غــضــون ذلــــك، حــّمــل الــرئــيــس األفــغــانــي 
ــة »طــــالــــبــــان«  ــ ــركـ ــ ــــي، أمـــــــــس، حـ ــنـ ــ أشـــــــــرف غـ
ــال الـــعـــنـــف الــــجــــاريــــة فــي  ــ ــمـ ــ مـــســـؤولـــيـــة أعـ
الــبــالد. وقــال غني، خــالل كلمة أمــام تجمع 
فــي واليـــة خــوســت، شــرقــي أفــغــانــســتــان، إن 
»طـــالـــبـــان مــســؤولــة عـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
سأل ملن يقاتلون، ومن املستفيد 

ُ
ويجب أن ت

ــــرت أفــغــانــســتــان وقــتــل مــواطــنــون«.  ــ إذا ُدّم
ــــاف: »نــريــد الــســالم مــع الــجــمــيــع، فــإذا  وأضـ
تل ما بن 200 و600 أفغاني كل يوم، فمن 

ُ
ق

الـــذي سيستفيد مــن ذلــــك؟«. وأكـــد الرئيس 
األفـــغـــانـــي أن حــكــومــتــه »بـــذلـــت الــكــثــيــر من 
الــســالم، لكن طالبان  لــدفــع عملية  الــجــهــود 

واصلت العنف«.

حراك سياسي أميركي
إلـــى ذلـــك، تــبــدو الـــواليـــات املــتــحــدة، عــاجــزة 
عن وقف التدهور األمني السريع الحاصل 

ــم تــــداعــــيــــات  ــ ــ ــتــــان، كــــأحــــد أهـ ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
انسحابها من هذا البلد. وفيما تراكم حركة 
»طـــالـــبـــان«، أوراق الـــقـــوة، وســـط تــحــذيــرات 
دولية استخبارية من قرب سيطرتها على 
الـــبـــالد، تـــحـــاول واشـــنـــطـــن، إحـــيـــاء الـــحـــوار 
املتعثر بن الحركة وكابول والتشديد على 
اتــفــاق ســالم بــن الطرفن،  ضـــرورة توقيع 
يبدو التسليم فيه، إذا ما تّم، واضحا، لقوة 
الحركة. وفي هذا الصدد، دعا وزير الدفاع 
األمــيــركــي لــويــد أوســـن، أول مــن أمـــس، إلى 
ممارسة ضغط دولــي من أجــل إبــرام اتفاق 
وكتب  و«طالبان«.  األفغانية  الحكومة  بن 
 »الواقع األمني 

ّ
أوسن على موقع تويتر، أن

فـــي أفــغــانــســتــان يــتــطــلــب تــعــزيــز الــضــغــط 
الــدولــي مــن أجــل اتــفــاق سياسي يضع حدًا 
للنزاع«، مؤكدا أن »العالم بأسره بمقدوره 

املساعدة عبر مواصلة هذا الضغط«.
وأمس السبت، أعلنت الخارجية األميركية، 
إلــــى  الــــــخــــــاص  ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ املـــــبـــــعـــــوث   

ّ
أن

أفغانستان، زملاي خليل زاد، سيواصل في 
جــولــة جـــديـــدة لـــه، تــشــمــل قــطــر وبــاكــســتــان 
اتفاق  إلــى  للتوصل  السعي  وأوزبــكــســتــان، 
ــان«. وأضـــافـــت  ــبــ ــالــ ســــالم بـــن كـــابـــول و«طــ
األميركي »سيعمل مع  املبعوث   

ّ
أن الـــوزارة 

جــمــيــع األطـــــــراف ومــــع أصـــحـــاب املــصــلــحــة 
اآلراء  اإلقليمين والدولين، لتعزيز توافق 
 التوافق 

ّ
بشأن تسوية سياسية« مؤكدة أن

السياسي »ما زال أمرًا ملحا«. كما تواصل 
وزير الخارحية األميركي، أنتوني بلينكن، 
أمس مع نظيره الباكستاني، شاه محمود 
الوصول  أجــل  من  التعاون  لبحث  قريشي، 

إلى اتفاق سالم في أفغانستان.

)Getty( »أكدت كابول عزمها استعادة أراٍض ومعابر من يد »طالبان

مجمل  في  تمددها  »طالبان«  حركة  تواصل 
جزء  في  عمليًا  أصبح  الذي  األفغاني،  الريف 
شماًال،  توسعها  مع  قبضتها،  في  منه  كبير 
استعادة  كابول  في  الحكومة  تحاول  فيما 
واشنطن  سعي  مع  بالتزامن  المبادرة،  زمام 
النتزاع صفقة اتفاق، بين الحركة والحكومة 

األفغانية، لحفظ ماء وجه انسحابها

الحدث

كابول تحاول 
وقف نزيف الخسائر

نفت كابول سيطرة 
»طالبان« على 85 في 

المائة من األراضي

بدأ زلماي خليل زاد جولة 
جديدة لبحث السالم 

األفغاني

مقاتلي  من  المئات  السبت،  أمس  انتشر 
»التحالف  في  السابق  القيادي  مليشيا 
أرجــاء  في  خــان،  اسماعيل  الشمالي«، 
والية هرات، غربي أفغانستان، لمواجهة 
»طالبان«. من جهته، أعلن حاكم والية 
نشر  عظيمي،  فــرهــاد  محمد  بــلــخ، 
أمن  لتعزيز  المليشيات  من  عنصر   1500
الوالية الشمالية. وقال محمد عطا نور، 
السابقين،  األفغانية  الحرب  زعماء  أحد 
الجيش  معنويات  إن  برس«،  لـ«أسوشييتد 
فوجئ  وإنه  بشدة،  متضررة  األفغاني 

بالتقدم السريع لـ«طالبان«.

عودة المليشيات

روسيا تعزز دورها لملء فراغ االنسحاب األميركي

موسكو ـ رامي القليوبي

ــتــــحــــدة وحـــلـــف  ــع انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات املــ ــ مـ
شــمــال األطــلــســي مــن أفــغــانــســتــان، وسيطرة 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« عـــلـــى الــــجــــزء األكــــبــــر مــن 
أراضــــي الــبــالد، تتبلور مــالمــح تــزايــد الـــدور 

الـــروســـي فــي أفــغــانــســتــان وآســيــا الــوســطــى، 
وسط  واملــيــدانــي،  السياسي  املستوين  على 
مخاوف موسكو من انتقال رقعة التوتر إلى 
السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  أراضـــي 

في املنطقة.
ومــــن مـــؤشـــرات املــســاعــي الـــروســـيـــة لتعزيز 
دورهــــــــا فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا، اســـتـــقـــبـــال وفـــد 
حركة »طالبان« في موسكو، الذي أكد خالل 
ــاورات مـــع مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ ــشـ ــ املـ
كــابــولــوف، على عدم  زامــيــر  أفغانستان  إلــى 
املساس بحدود جمهوريات آسيا الوسطى، 
وســـالمـــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة 
ــــي األفــغــانــيــة. ومــيــدانــيــا، توجه  عــلــى األراضـ
التي  الجماعي،  األمـــن  معاهدة  منظمة  وفــد 
ــهـــوريـــات  ــمـ ــن الـــجـ ــ ــا وعـــــــــددًا مـ ــ ــيـ ــ تـــضـــم روسـ
الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة، إلــــى طــاجــيــكــســتــان 
ملراقبة الوضع على الحدود مع أفغانستان، 
وإعــداد مقترحات حول اإلجـــراءات املشتركة 

في إطار املنظمة.
ومــــع ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي الفـــــروف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
ــــالده ال  بـ الــجــمــعــة، أن  مــوســكــو أمــــس األول 
تــعــتــزم اتـــخـــاذ أي إجــــــراءات تــجــاه تــطــورات 

ــا املــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــيـــة«.  أمــ ــانـ األفـــغـ
الروسية، دميتري بيسكوف، فأرجع ضرورة 
ــاورات فـــي مــوســكــو إلــــى تــطــورات  ــشــ عــقــد املــ
ــتـــان، وعـــلـــى الـــحـــدود  ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ ــع فــ الــــوضــ
األفــغــانــيــة الــطــاجــيــكــيــة، مـــؤكـــدًا أن الــرئــيــس 
بــزيــارة  علم  بــوتــن على  الــروســي فالديمير 

وفد »طالبان« إلى موسكو.
ــز  ــركــ ــيــــس »املــ وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، يــــرجــــع رئــ
األوراســــــي لــلــتــحــلــيــل« فـــي مــوســكــو، نيكيتا 
ــــدور الـــروســـي في  مــيــنــدكــوفــيــتــش، تــنــامــي الـ
الــوضــع  إلـــى إدراك مــوســكــو أن  أفــغــانــســتــان 
على األرض بــات حــرجــا، مــا دفعها لتكثيف 
الــجــهــود لــضــمــان أمــنــهــا وأمـــن حلفائها في 
في  ميندكوفيتش،  ويــقــول  الــوســطــى.  آســيــا 
حــديــث لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »بــــات الــوضــع 
إذ  األفغانية،  الحكومة  إلــى  بالنسبة  حرجا 
سيطرت طالبان بالفعل على نحو 70 إلى 80 
البالد، وهناك احتمال  أراضــي  املائة من  في 
ليس بضئيل لسقوط مــدن كبرى، بما فيها 

كابول، بن أيدي طالبان هذا العام«.
وحـــــول دوافــــــع روســـيـــا لــتــنــمــيــة دورهــــــا في 
أفغانستان، يوضح ميندكوفيتش أنه »بعد 
االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي تـــســـود الــفــوضــى في 
أفــغــانــســتــان، بــيــنــمــا يــتــحــدد مــوقــف روســيــا 
بـــأولـــويـــات ضـــمـــان أمــنــهــا وأمـــــن شــركــائــهــا 
املستقلة ومنظمة  الــــدول  رابــطــة  بــلــدان  بــن 
معاهدة األمــن الجماعي. صحيح أن روسيا 
كانت تفضل الحوار مع الحكومة األفغانية، 
ولكنها  املتحدة،  األمــم  قبل  بها من  املعترف 
اضطرت الستقبال طالبان، رغم أنها مصنفة 
في روسيا كمنظمة إرهابية، لرسم الحدود، 
دون أن تنقل أي قوات إلى الحدود الطاجيكية 
األفــغــانــيــة حــتــى اآلن«. وحــــول مـــا إذا كــانــت 
روسيا قادرة على ملء الفراغ وأن تحل مكان 
إلى  أفغانستان، يشير  املتحدة في  الواليات 
أن »موسكو ال تضع مثل هذا الهدف )نصب 
عينيها(، ولكن لم يعد أمامها خيار آخر في 
بالقرب من حــدود حلفائها،  الــراهــن  الوضع 
ــــدور حــــرب أهــلــيــة وتـــتـــزايـــد مــخــاطــر  حــيــث تـ
تـــهـــريـــب املـــــخـــــدرات إلـــــى روســــيــــا والـــبـــلـــدان 
األميركي من  أن االنسحاب  الحليفة«. ورغــم 
أفغانستان بــدأ سريعا خــالل واليــة الرئيس 
جــو بـــايـــدن، إال أن مــيــنــدكــوفــيــتــش يــقــلــل من 
ــرار بــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــس،  ــ ــقـ ــ أهـــمـــيـــة ربـــــط الـ
مرجعا إياه إلى تراكم انعدام ثقة األميركين 
في العمليات املتواصلة في أفغانستان منذ 

نحو عقدين.
الــســيــاســي، األســتــاذ املساعد  ويــعــزو املحلل 
ــة مـــوســـكـــو  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــة فـــــــي جـ ــفــ ــلــــســ ــفــ ــلــــيــــة الــ بــــكــ
الحكومية، بوريس ميجويف، حزم بايدن في 
إلــى عــدم تعرضه لضغوط  إتمام االنسحاب 

الوضع في أفغانستان، طاملا تجري األحداث 
ــذا الــبــلــد، بــاســتــثــنــاء الــحــث  ــــي هـ ــل أراضـ داخــ
عـــلـــى بـــــدء الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي أســــرع 
وقــــــت، فــيــمــا قـــالـــت املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، في 
مؤتمر صحافي، إن »طالبان احتلت في وقت 
قصير جـــزءًا كبيرًا مــن األراضـــي الــحــدوديــة، 
الــحــدود  ثلثي  حــوالــي  على  حاليا  وتسيطر 
مع طاجكستان«. ونقلت وكالة »إنترفاكس« 
عن الخارجية الروسية إعالنها أن »قاعدتنا 
في طاجكستان سترد على أي تصعيد على 
موسكو  وأن  األفغانية،  الطاجيكية  الحدود 
ومنظمة األمن الجماعي ستتصرفان بحسم 
الطاجيكية  الــحــدود  على  االســتــفــزازات  ملنع 

ــادة االنــتــخــاب. لكنه يقلل،  عــامــل ضـــرورة إعـ
ــه، مــن دقــة مــقــارنــة االنسحاب  فــي الــوقــت ذاتـ
األميركي املفاجئ من قاعدة باغرام ليلة عيد 
االستقالل األميركي، الذي يصادف 4 يوليو/
من  السوفييتية  الــقــوات  انسحاب  مع  تموز، 
والــذي   ،1989 فبراير/شباط  في  أفغانستان 
كــــان تــحــدد مـــوعـــده قــبــل نــحــو عــــام مـــن ذلــك 

الوقت.
تتركز«،  »اإلمــبــراطــوريــة  بعنوان  مقال  وفــي 
نــشــر بــصــحــيــفــة »فــيــدومــوســتــي« الــروســيــة 
ــه  أمــــــس الــــســــبــــت، يـــلـــفـــت مـــيـــجـــويـــف إلــــــى أنـ
ــمـــع الــــيــــوم أن  »يـــصـــبـــح بــديــهــيــا لــلــعــالــم أجـ
اإلدارة الحالية عازمة على تقليص الوجود 
العسكري األميركي في أوراسيا«، معتبرًا أن 
بايدن أظهر نفسه، على عكس سابقيه باراك 
أوباما ودونالد ترامب اللذين تراجعا تحت 
ضغط العسكرين، »سياسيا أكثر استقالاًل 
وحـــزمـــا مــمــا تــوقــعــه الــعــديــد مـــن املــحــلــلــن«. 
»بايدن تمكن، من دون مغازلة  أن  ويضيف 
حــــزب الـــحـــرب )الــجــمــهــوريــن(، مـــن فــعــل ما 
عــارضــه هــذا الــحــزب دائــمــا، أي إنــهــاء أطــول 
حـــرب فــي الــتــاريــخ األمـــيـــركـــي«. ويــلــفــت إلــى 
لــلــتــداعــيــات السياسية بن  وجـــود اخــتــالف 
ــــذي تــــرك خلفه  االنـــســـحـــاب الــســوفــيــيــتــي، الـ
فــراغــا لــلــقــوة لــم تــمــأه »طــالــبــان« ســـوى في 
أن  رغــم  األميركي،  واالنسحاب   ،1996 العام 
النهاية،  فــي  كــابــول  على  ستسيطر  الحركة 
ولكن »أوراســيــا ال تحكمها الفوضى اليوم، 
مراكز  بوجود بضعة  األقــطــاب  تعدد  وإنما 
ــــوة، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــوســكــو وبـــكـــن، كما  قـ
ال يــنــبــغــي إغـــفـــال أنـــقـــرة وطــــهــــران«. ويــتــابــع 
مــيــجــويــف أن »األمـــيـــركـــيـــن يـــراهـــنـــون على 
تعدد األقطاب في أوراســيــا، الــذي تكّون من 
دون مشاركتهم وحتى رغما عنهم«. ويعتبر 
ــا ســتــضــطــر حــتــمــا لــلــتــدخــل في  ــيــ أن »روســ
القصة األفغانية، على األقل لحماية حليفها 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان«، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــفـــعـــل الـــصـــن 
املنطقة  فـــي  الــوحــيــدة  حليفتها  لــدعــم  ذلـــك 
باكستان، ما قد يحقق رهانات إدارة بايدن 
عــلــى الـــصـــدام الــجــيــوســيــاســي بـــن موسكو 

وبكن في آسيا.
ومن مالمح إدراك موسكو أن إنهاء العمليات 
العسكرية الخارجية قد ال يكون حالة فردية 
فـــي عــهــد بــــايــــدن، اعـــتـــقـــاد مــبــعــوث الــرئــيــس 
ــــى ســــوريــــة، ألــكــســنــدر  الــــروســــي الــــخــــاص إلـ
الفرينتييف، في حوار مع وكالة »تاس« عقب 
الجولة األخيرة من محادثات أستانة أخيرًا، 
أن انسحاب األميركين من أفغانستان يشكل 
»إشارة واضحة إلى القوات التي يدعمونها 
في سورية، مثل األكــراد، بأنهم قد يتخذون 
« لالنسحاب من سورية.

ً
ذات يوم قرارًا مماثال )Getty( حددت روسيا أولوياتها بضمان أمن حلفائها

تدرك موسكو أن 
الوضع على األرض في 

أفغانستان بات حرجًا

تكثف روسيا، مع سيطرة 
حركة »طالبان« على 

مزيد من المناطق 
في أفغانستان، من 

جهودها لضمان أمنها 
وأمن حلفائها في آسيا 

الوسطى بالتزامن مع 
إبقاء موسكو على 

خطوط التواصل مع 
الحركة

تقرير
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سياسة

تمسك بإرث أوباما وتعزيز الشراكات
تعيينات بايدن الدبلوماسية

تواصل واشنطن 
توطيد العالقة مع الهند 

لمواجهة الصين

واشنطن ـ العربي الجديد

على غرار فريقه الوزاري للسياسة 
 ،

ً
ــذي أصــبــح مــكــتــمــا الــخــارجــيــة الــ

يتجه الرئيس األميركي جو بايدن 
إلــــى مــواصــلــة مــــلء الـــشـــواغـــر الــدبــلــومــاســيــة، 
بـــوجـــوه مــألــوفــة عــلــى صــعــيــد الـــشـــأن الـــعـــام، 
الرئيس   خــال حقبة 

ً
كثير منها عمل طــويــا

األســــــبــــــق بـــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا، ومـــعـــظـــمـــهـــا مــن 
الديمقراطي،  الحزب  في  البارزين  الناشطني 
أن يعلن  لــه. وبانتظار  الكبار  املمولني  أو من 
ــم »بـــاكـــورة«  الــبــيــت األبـــيـــض رســمــيــا عـــن اســ
إلى  الجديد  املتحدة  الواليات  سفرائه، سفير 
واشنطن مصممة  تبدو  التي  الــدولــة  الصني، 
عــلــى احـــتـــواء تــمــددهــا االقـــتـــصـــادي وقــوتــهــا 
الــعــســكــريــة املـــتـــصـــاعـــدة، وهــــو عــلــى األرجــــح 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق نــيــكــوالس بــيــرنــز، فــإن 
دفــعــة الــتــعــيــيــنــات الــجــديــدة لــلــســفــراء، والــتــي 
ســتــنــتــظــر مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تــؤكــد 
األزرق  للحزب  املخلصني  ملكافأة  بــايــدن  ميل 
واملــقــربــني مــنــه. هـــذا األمــــر، لــيــس مختلفا عن 
ــــذي اتـــبـــعـــه ســلــفــه دونــــالــــد تـــرامـــب،  الـــنـــهـــج الــ
سوى في أن الشخصيات التي يواصل نائب 
خبرة  أكثر  تعتبر  اختيارها،  السابق  أوباما 
في الشأن العام من تلك التي عّينها الرئيس 
الجمهوري السابق، وأكثر تمرسا في الحقول 
التي تعنّي فيها. كما تكمن املقارنة في سرعة 
التعيني، قياسا بالبطء والفراغ الذي اتسمت 
ــــب، خـــصـــوصـــا عـــلـــى صــعــيــد  ــرامـ ــ بــــه حـــقـــبـــة تـ

الكوادر الدبلوماسية.
وكشف البيت األبيض، أول من أمس الجمعة، 
عـــن أربـــعـــة أســـمـــاء جـــديـــدة ملــرشــحــني ملنصب 
وبنغادش  والهند  فرنسا  من  كل  في  سفراء 
وتشيلي. وتكمن أهمية اختيار سفير للهند، 
خـــصـــوصـــا، فــــي املـــقـــاربـــة األمـــيـــركـــيـــة لــلــمــلــف 
الــصــيــنــي، حــيــث تـــواصـــل واشـــنـــطـــن تــوطــيــد 
الــشــراكــة مــع نــيــودلــهــي، وهــي شــراكــة معقدة، 

األخرى الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن 
مليار نسمة. 

وكان بايدن، فور وصوله إلى البيت األبيض، 
قد عمل على تعزيز الشراكة »الرباعية« التي 
تــضــم الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد والـــيـــابـــان 
وأســتــرالــيــا، أربـــع ديــمــقــراطــيــات يجمعها هّم 
الــقــوة العسكرية واالقــتــصــاديــة  مــشــتــرك، هــو 
ــتــــي، وهـــو  ــيــ ــدة لـــلـــصـــني. لـــكـــن غــــارســ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ املـ
أول يـــهـــودي يـــتـــرأس بــلــديــة لـــوس أنــجــلــيــس، 
ــواء قلق  ــ ســيــتــوجــه أيـــضـــا إلــــى الــهــنــد فـــي أجــ
املتحدة، خصوصا بني  الــواليــات  فــي  متزايد 
الديمقراطيني، بشأن معاملة األقليات في ظل 
الحكومة الهندوسية القومية لرئيس الوزراء 
االنتخابية،  الحملة  وخــال  مــودي.  ناريندرا 
ــن خــيــبــة أمـــلـــه بـــشـــأن قـــانـــون  ــدن عــ ــايــ عـــّبـــر بــ
الــذي دفــع مــودي باتجاهه، والــذي  الجنسية 
يــقــول مــعــارضــوه إنـــه ســيــحــرم املــســلــمــني من 
حقوقهم. وانتقدت الخارجية األميركية العام 

املاضي، في موقف نادر، الهند، بسبب حملة 
قمع واسعة النطاق في كشمير ذات األغلبية 
املــســلــمــة. كــمــا تــواجــه الــهــنــد تــحــديــات كبيرة 
تتعلق خصوصا بوباء كورونا وتلوث الجو، 
وهما مشكلتان واجههما غارسيتي في لوس 
ــادر غــارســيــتــي مــنــصــبــه في  ــغــ أنــجــلــيــس. ويــ
»مدينة املائكة«، في وقت يواجه فيه انتقادات 
ارتفاع  بينها  من  املشاكل،  من  لعدد  متزايدة 
السابق  نائبه  اتهم  كما  فيها.  املشردين  عــدد 
أخيرًا في إطار فضيحة فساد تورط مسؤولو 
املدينة فيها كما يعتقد، بقبول رشاوى بشأن 
ــهــم مساعد 

ُ
ات بينما  مــنــاطــق،  تقسيم  ــرارات  قــ

كبير آخر له بسوء سلوك جنسي. وباإلضافة 
إلـــى ذلــــك، دعـــا مــتــظــاهــرون مــن حــركــة »حــيــاة 
ــــدن، إلـــــى عـــــدم اخــتــيــار  ــايـ ــ الــــســــود مـــهـــمـــة«، بـ
قسم  مــع  تعامله  بسبب  دور،  ألي  غارسيتي 
الشرطة. أما بالنسبة إلى مواقفه السياسية، 
اهتماما  السابق  أبــدى في  قد  فــإن غارسيتي 
فــي 2018، من  مــحــذرًا  الــخــارجــيــة،  بالسياسة 
العالم، ومعتبرًا  تنامي »استبداد جديد« في 
أنه ال يمكن التكهن بسلوك إدارة ترامب التي 

ال يمكن أن يثق بها الحلفاء. 
هاس،  بيتر  الديمقراطي  الرئيس  اختار  كما 
ــو مـــوظـــف فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة، لــيــكــون  وهــ
ــغــــادش، بـــعـــدمـــا خـــدم  ــنــ ســـفـــيـــر بـــــــاده فــــي بــ
سابقا رئيسا للقنصلية األميركية العامة في 

التي  التعيينات  آخــر  أمــا  الهند.  في  مومباي 
كــشــف عــنــهــا الــجــمــعــة، فــهــي تــعــيــني بــرنــاديــت 
ميهان، الرئيسة الحالية للبرامج العاملية في 
مؤسسة أوباما، لتكون السفيرة األميركية في 
تشيلي، علما ان ميهان تملك الخبرة ألكثر من 
الحكومي،  الخارجية  العاقات  عقد في حقل 
كما كانت متحدثة رسمية باسم مجلس األمن 

القومي األميركي. 
ــلــــى مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ أن يــــصــــادق عــلــى  وعــ
االخــتــيــارات الــجــديــدة، علما أنــه أقــر إلــى اآلن 
أكثر من 80 اسما ملرشحي بايدن الحكوميني 
لصحيفة  إحصاء  آخر  بحسب  والفيدراليني، 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، وهـــو يـــدرس فــي الــوقــت 

الحالي إقرار 160 اسما آخر. 
ــان قــــد ســــــّرع الــتــعــيــيــنــات  ــ ــر أن بــــايــــدن كـ ــذكـ يـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة خــــــال األســــابــــيــــع املـــاضـــيـــة 
األخــيــرة. ومــن بــني اخــتــيــاراتــه األخــــرى، يذكر 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق كــني ســــــاالزار، الــذي  وزيــ
عــني أخــيــرًا ســفــيــرًا للمكسيك، وتــــوم نــيــدس، 
نائب وزير الخارجية السابق، سفيرًا ألميركا 
الـــ46  فــي إســرائــيــل. ويتوقع أن يعني الرئيس 
ــــؤول الـــســـابـــق فــي  ــسـ ــ ــتــــحــــدة، املـ ــلــــواليــــات املــ لــ
بيرنز،  نيكوالس  األميركية،  الخارجية  وزارة 
ــكـــني، وعـــمـــدة  لـــيـــكـــون ســفــيــر واشـــنـــطـــن فــــي بـ
رأس  على  إيمانويل،  راهــم  السابق،  شيكاغو 

الدبلوماسية األميركية في اليابان.

يواصل الرئيس األميركي 
جو بايدن ملء الشواغر 

الدبلوماسية لبالده حول 
العالم، في إطار نهج 

تعزيز فريق دبلوماسي 
متجانس ووفي للحزب 

الديمقراطي

)Getty/رفض غارسيتي الترشح للرئاسة العام الماضي )غاري كورونادو

ــدام مباشر  نــظــرًا لــعــدم رغــبــة األخــيــرة فــي صـ
ــا بــالــنــســبــة ألي تــعــيــني  ــ ــكـــني. أمـ ــــوي مــــع بـ وقــ
دبلوماسي أميركي في أوروبا، فيقع في خانة 
الــعــودة األميركية  بــايــدن، وهــو  تعزيز شعار 
بــقــوة لــقــيــادة الــعــالــم مـــن مــنــظــور »الــشــراكــة« 
على  ينطبق  ما  وهــو  الحلفاء،  مع  والتشاور 
فرنسا، التي ال تزال مؤمنة بدور قوي لحلف 
شمال األطلسي. ويعتزم البيت األبيض تعيني 
 لــفــرنــســا وإمــــارة 

ً
ــاور، ســفــيــرة ــ دنــيــز كــامــبــل بـ

مــونــاكــو، بــعــدمــا خــدمــت ســفــيــرة لــبــادهــا في 
أوباما  عــام 2013 ونهاية واليــة  بــني  بلجيكا 
ــاور، الــحــائــزة شـــهـــادة في  ــ الــثــانــيــة. وكـــانـــت بـ
العلوم السياسية من »أوكسيدنتال كوليدج« 
في لوس أنجليس، من أبرز جامعي التبرعات 
عودتها  وبعد  الرئاسيتني.  أوبــامــا  لحملتي 
إلى الواليات املتحدة على أثر فوز ترامب في 
2016، اســتــأنــفــت بــــاور الــعــمــل الــســيــاســي في 
2019 مشاركة في الحملة االنتخابية لبايدن. 
ــيـــان، أول من  وتـــحـــدث الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بـ
أمــس، عن »مهارتها في إدارة األزمـــات وبناء 
شــراكــات حــول األمـــن عبر األطــلــســي وتطوير 

التجارة الدولية«. 
إلــى ذلــك، اختار بايدن عمدة لــوس أنجليس، 
إلى  إريــك غارسيتي، ملنصب سفير واشنطن 
نيودلهي، مؤكدًا املعلومات التي ترددت منذ 
ــذا الــتــعــيــني. وكــــان غــارســيــتــي،  أشــهــر حـــول هـ
ــر مـــديـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــانــــي أكــ الـــــــذي يـــحـــكـــم ثــ
ــل الـــحـــزب  ــ مـــنـــذ 2013، قــــد ســـطـــع نــجــمــه داخــ
الديمقراطي، لكنه رفض الترشح لانتخابات 
الرئاسية الــعــام املــاضــي، ويــرى مــراقــبــون أنه 
إلــى تعزيز موقعه في منصب جديد.  يسعى 
وفـــــور الــكــشــف عـــن تــرشــيــح الــبــيــت األبــيــض 
الــذي أمضى 12 عاما في  قــال غارسيتي،  لــه، 
اســتــخــبــارات احــتــيــاطــي الــبــحــريــة األمــيــركــيــة: 
ــّر  ــ قـ

ُ
»كــــّرســــت حـــيـــاتـــي لــلــخــدمــة الـــعـــامـــة. إذا أ

الطاقة  من  نفسها  الــدرجــة  فسأنقل  تعييني، 
ــزام والـــحـــب لــهــذه املـــديـــنـــة، إلــــى دوري  ــتــ وااللــ
الــجــديــد، وســأقــيــم شـــراكـــات واتـــصـــاالت )مــع 
الهند( من شأنها أن تساعد لوس أنجليس«. 
وإذا تــــّم تــثــبــيــتــه مـــن قــبــل مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــديــمــقــراطــيــون، وهــو أمر  الـــذي يهيمن عليه 
مرجح، سيتولى غارسيتي قيادة سفارة ذات 
تاريخ طويل. ومــن بني نــزالء »بيت روزفلت« 
ــلــــت هــــــاوس(، املـــقـــر الــرســمــي لــلــســفــراء  )روزفــ
األميركيني في الهند، جون كينيث غالبريث، 
واملــفــكــر الــســيــاســي دانـــيـــال مــويــنــيــهــان، الــذي 
أصبح سيناتورًا. لكن األهم هو أن غارسيتي 
تسعى  بينما  نيودلهي،  في  مهامه  سيتولى 
باده إلى تكريس عاقة مزدهرة مع الهند في 
تــشــددًا، والــدولــة  تـــزداد  التي  مواجهة الصني 
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