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طرابلس ـ العربي الجديد

ــى  ــ ــا تــــــبــــــذل الــــبــــعــــثــــة األمـــــمـــــيـــــة إلـ ــمــ ــيــ فــ
لــيــبــيــا، جـــهـــودًا حــثــيــثــة لــحــصــر املــســار 
ــة،  ــتـــوريـ االنـــتـــخـــابـــي، وخـــريـــطـــتـــه الـــدسـ
الــحــوار  وبملتقى  السياسية،  بآلياتها 
السياسي الليبي واللجان املنبثقة عنه، 
خــــرج أمــــس األحـــــد، تــصــعــيــد جـــديـــد من 
قــبــل األفـــرقـــاء الــســيــاســيــن فـــي الـــداخـــل، 
ليعيد الــبــحــث حـــول اآللــيــة الــدســتــوريــة 
إلجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
إلــى نقطة االحــتــقــان. وجــاء  األول املقبل 
ذلــــك، فــيــمــا الــتــقــى املــبــعــوث األمــمــي إلــى 
ــلـــواء املــتــقــاعــد  لــيــبــيــا، يــــان كــوبــيــتــش، الـ
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، أول مــــن أمـــــس الــســبــت، 
فـــي مــنــطــقــة الـــرجـــمـــة، حــيــث أكــــد مكتب 
شهد  اللقاء  أن  حفتر،  مليشيات  قــيــادة 
التأكيد على »ضرورة إجراء االنتخابات 
موعدها«.  في  والتشريعية(  )الرئاسية 
لــكــن األطــــراف الــلــيــبــيــة، بــكــافــة أطيافها، 
لــتــقــديــم  اآلن،  تـــبـــدو مــســتــعــدة حــتــى  ال 
تنازالت للمسار األممي، على الرغم من 
والتلويح  لها،  تتعرض  التي  الضغوط 
األمــمــي والـــدولـــي بــفــرض عــقــوبــات على 
ــوقــــت الــــذي  ــة. فـــفـــي الــ ــلـ ــهـــات املـــعـــرقـ الـــجـ
عودة  باتجاه  األممية  البعثة  فيه  تدفع 
جــديــدة  الــســيــاســي، جلسة  امللتقى  عــقــد 
من  املقترحة  الدستورية  القاعدة  إلقــرار 
اللجنة القانونية، قبل مطلع أغسطس/

الليبي،  الــنــواب  املــقــبــل، دعــا مجلس  آب 
ــيـــوم  ــقـــد جـــلـــســـة لــــه الـ ــى عـ ــ ه، إلــ ــاء ــ ــــضــ أعــ
ــانـــون االنــتــخــابــات.  اإلثـــنـــن، ملــنــاقــشــة قـ
ووفقًا لبيان رئاسة مجلس النواب، فإن 
النواب مدعوون، اليوم، ملناقشة مشروع 
الــرئــيــس بشكل مباشر  قــانــون انــتــخــاب 
من الشعب، وتوزيع الدوائر االنتخابية 
فــي أنــحــاء الــبــاد، مــن دون اإلشـــارة إلى 

االنتخابات التشريعية. 
الليبي،  الرئاسي  من جهته، لّوح املجلس 
بــإمــكــانــيــة إصــــدار مــرســوم لــفــرض قــاعــدة 
دســـتـــوريـــة لــانــتــخــابــات، بـــالـــتـــشـــاور مع 
العليا.  واملحكمة  للدولة  األعــلــى  املجلس 
ــذا اإلطــــــار، كــشــف عــضــو املــجــلــس  وفــــي هــ
الكوني، أول مــن أمــس،  الــرئــاســي، موسى 
»مرسومًا  املجلس  أن يصدر  إمكانية  عن 
ــقــــوة الــــقــــانــــون،  ــه بــ ــيـ ــفــــرض فـ ــًا« يــ ــيــ ــاســ رئــ
اعــتــمــاد قـــاعـــدة دســتــوريــة بــالــتــشــاور مع 
العليا.  واملحكمة  للدولة  األعــلــى  املجلس 
ــال الـــكـــونـــي، أمــــس األحـــــد، إن املــجــلــس  ــ وقـ
ناقش الفكرة مع املحكمة العليا واملجلس 

وجهات  األممية  والبعثة  للقضاء  األعلى 
أخرى، لتشكيل إطار قانوني لانتخابات 
املــقــبــلــة فـــي شــكــل مـــرســـوم رئـــاســـي ُينشر 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
الخيار،  تأجيل هذا  إمكانية  إلى  تلميحه 
له بإصرار كافة األطراف الليبية 

ّ
إال أنه عل

عــلــى »عــرقــلــة الـــوصـــول الـــى تــوافــق بشأن 
قاعدة دستورية لانتخابات«. 

ولم يتوّصل ملتقى الحوار، خال جلساته 
التي انعقدت في جنيف وانتهت في األول 
من يوليو/تموز الحالي، إلى توافق على 
البعثة  لكن  لانتخابات،  دســتــوريــة  آلــيــة 
لــقــاءات جــديــدة مع  األممية تعتزم إجـــراء 
التوافقات للملتقى، خال األسبوع  لجنة 
الــحــالــي، بــهــدف دعــوتــه لــانــعــقــاد مــجــددًا 
إلقــــرار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة املــقــتــرحــة من 
الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــلــتــقــى، كـــأســـاس 

دستوري لانتخابات. 
ويأتي االنشقاق الجديد في مسار األزمة 
الليبي،  املشهد  يعانيها  التي  الدستورية 
بــالــتــزامــن مـــع مـــواقـــف جـــديـــدة تــشــيــر الــى 
قيادة  وأعلنت  الــخــافــات.  اســتــمــرار عمق 
حــفــتــر لـــقـــاء كــوبــيــتــش بـــاألخـــيـــر، وأيــضــًا 
لقاءه بممثلي حفتر في اللجنة العسكرية 
املــشــتــركــة 5+5 )الـــــذي تــضــم مــمــثــلــن عن 
اللواء املتقاعد والحكومة(. وطالب ممثلو 
بــضــرورة مناقشة  األمــمــي  املبعوث  حفتر 
»آلية تفكيك املجموعات املسلحة وصرف 
رواتب القوات املسلحة العربية الليبية من 
قبل حكومة الوحدة الوطنية«، في إشارة 

إلى عناصر مليشيات حفتر. 
ووسط ذلك، كشف رئيس املجلس األعلى 
للدولة، خالد املشري، عن تعرضه لضغوط 

ــمـــاح بـــتـــرشـــح الـــعـــســـكـــريـــن  ــلـــسـ أمـــمـــيـــة لـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ لـــانـ
املقبلة، وهو ما أكد رفضه له. وقال املشري 
بــأي شخصية عسكرية  نقبل  السبت: »ال 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات«، مــشــيــرًا إلـــى أن ذلـــك ال 
العسكرين  الــقــادة  بــل  فقط،  يشمل حفتر 
في غرب ليبيا أيضًا. ولفت إلى أن منصب 
القائد األعلى للجيش الليبي ال يزال محل 
تضارب. وحول ذلك، قال إن عقيلة صالح، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، »ال يــــزال يــصــدر 
الـــتـــرقـــيـــات والــتــعــلــيــمــات لــلــجــيــش حــتــى 
الذي  الرئاسي«  املجلس   

ً
متجاها اليوم، 

أوكلت خريطة الطريق املنبثقة عن ملتقى 
الحوار السياسي هذه املهمة إليه.

ــاحــــث الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي  ــبــ وبـــحـــســـب الــ
ــإن الــجــدل الــدســتــوري  بــلــقــاســم كـــشـــادة، فـ
ــول  ــــي يــــتــــمــــحــــور حــ ــالـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ـــقـ ــ وال
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة وشــــروط 
الترشح لــهــا، الفــتــًا إلــى أن ذهـــاب مجلس 
ــــك، وإصــــــرار املــجــلــس  الـــنـــواب ملــنــاقــشــة ذلـ
األعلى للدولة على طرح مشروع الدستور 
ها تحركات تصب في خانة 

ّ
لاستفتاء، كل

شــــروط الــتــرشــح ملــنــصــب رئــيــس الـــدولـــة. 
»الــعــربــي  وتـــســـاءل كـــشـــادة، فـــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، عــن شــكــل الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
التي يمكن أن يفرضها املجلس الرئاسي، 
ويــحــصــنــهــا بـــقـــرار قــضــائــي مـــن املحكمة 
الــعــلــيــا، وكــيــف يــمــكــنــه أن يــفــرضــهــا على 
حفتر  على  سيما  ال  املتنازعن،  الطرفن 
املـــصـــر عــلــى االنــــخــــراط فـــي االنــتــخــابــات 
ــة ومـــن ورائـــه  الــرئــاســيــة، ومــجــلــس الـــدولـ
قــوى سياسية وعسكرية في غــرب ليبيا، 

التي ترفض ذلك.

)Getty( أكد المشري رفضه ترشح العسكريين لالنتخابات
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األردن: الحكم بقضية 
»الفتنة« اليوم 

األردنية،  الدولة  أمن  تصدر محكمة 
القضية  فــي  اإلثــنــن، حكمها  الــيــوم 
أو  األمير حمزة«  »قضية  بـ املعروفة 
الفتنة«، والتي ُيحاكم فيها  »قضية 
ــد، والــرئــيــس  الــشــريــف حــســن بـــن زيــ
ــكــــي بـــاســـم  ــلــ ــق لـــــلـــــديـــــوان املــ ــ ــبــ ــ األســ
عوض الله، بتهمة »التحريض على 
مــنــاهــضــة نـــظـــام الــحــكــم الــســيــاســي 
القائم في اململكة«، و»القيام بأعمال 
من شأنها تعريض سامة املجتمع 
وأمنه للخطر«. وذكر محامي الدفاع 
أن  العفيف،  الــلــه، محمد  عــن عــوض 

جلسة اليوم ستكون علنية.
)العربي الجديد(

ملك السعودية وسلطان 
ُعمان يبحثان تعزيز 

التعاون

بــحــث املـــلـــك الـــســـعـــودي ســلــمــان بن 
عبد العزيز، أمس األحد، مع سلطان 
ــــارق )الــــصــــورة(،  عـــمـــان هــيــثــم بـــن طـ
ــتــــعــــاون  ــبــــل تــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر الــ ســ
ــك خــال  املــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن، وذلــ
زيـــــارة األخـــيـــر إلــــى املــمــلــكــة. وجـــرى 
نــيــوم، شمال غربي  فــي قصر  اللقاء 
الـــســـعـــوديـــة. وذكـــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء 
ــك  ــلـ املـ أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
سلمان وسلطان ُعمان، عقدا جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات بـــحـــضـــور ولــــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، كما 
شــهــد الــلــقــاء مـــراســـم الــتــوقــيــع على 
مــجــلــس تنسيقي  تــأســيــس  مـــذكـــرة 

بن البلدين.
)األناضول(

شروط السلطة الستئناف 
التفاوض مع االحتالل

كــشــفــت قـــنـــاة الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة 
قـــالـــت إن  قــائــمــة مــطــالــب  »12« عـــن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــطــرحــهــا 
ــلـــى الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة كـــشـــروط  عـ
الستئناف املفاوضات مع إسرائيل. 
ــة إعـــــــــــادة فــتــح  ــمــ ــائــ ــقــ وتــــتــــضــــمــــن الــ
مـــــؤســـــســـــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة شــــرقــــي 
الـــقـــدس، واســتــعــادة الــوضــع القديم 
ــة  ــافـ ــد األقـــــصـــــى، بـــاإلضـ ــجـ ــــي املـــسـ فـ
إلــى إخــاء مــنــازل الفلسطينين في 
القدس وإطاق سراح أسرى، ووقف 
تـــوســـيـــع املـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــضــفــة 
ــؤر اســتــيــطــانــيــة، ووقــــف  ــ وإخـــــــاء بـ

اقتحامات االحتال ملدن الضفة.
)العربي الجديد(

تقديرات إسرائيلية: الحرب 
مع »حزب اهلل« مسألة 

وقت
رأت مـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، 
ــــرب ثـــالـــثـــة مــــع »حــــزب  أن انـــــــدالع حـ
الله« اللبناني، بات مسألة وقت، في 
أعــقــاب تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي 
ومــــظــــاهــــر تـــفـــكـــك مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
ــان. ونـــقـــل مـــوقـــع »والـــــــاه«  ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــل أبـــيـــب،  ــي تــ ــادر أمـــنـــيـــة فــ ــن مــــصــ عــ
قولها إن ما يفاقم األمــور أن الواقع 
ــمـــح إليــــــــــران بــتــعــزيــز  الــــجــــديــــد يـــسـ
نــفــوذهــا فــي لــبــنــان، مضيفة أن ذلك 
 مواصلة »حـــزب الله« 

ّ
يــأتــي فــي ظــل

تــطــويــر صـــواريـــخ دقــيــقــة والــتــســلــح 
بمنظومات دفاع جوي. 

)العربي الجديد(

إندونيسيا: مقتل 
مسلحين يرتبطان 

بـ»داعش«

أعــلــن الــجــيــش اإلنــدونــيــســي، أمــس 
ــلــــحــــن يـــشـــتـــبـــه  ــل مــــســ ــ ــتـ ــ األحـــــــــــــد، قـ
بـــارتـــبـــاطـــهـــمـــا بــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، 
وبـــــقـــــتـــــل مـــــــــزارعـــــــــن فــــــــي جـــــزيـــــرة 
ــائـــد الــعــمــلــيــة  ــال قـ ــ ســـــوالويـــــزي. وقــ
اإلندونيسية،  القوات  في  املشتركة 
إن  تامبوبولون،  ريتشارد  الجنرال 
الرجلن، روكلي وأحمد غزالي، قتا 
خــــال مــداهــمــة لــلــجــيــش والــشــرطــة 
فـــي مــنــطــقــة بــاريــجــي مــوتــونــغ في 
ســــوالويــــزي الـــوســـطـــى، مــضــيــفــًا أن 
قـــــوات األمـــــن ال تـــــزال تــبــحــث عـــن 7 

أعضاء في املجموعة.
)أسوشييتد برس(

الكاظمي يوّسع مهام جهاز مكافحة 
اإلرهاب... ويستفز حلفاء إيران 

بغداد ـ زيد سالم

ــــف رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي  ــاعـ ــ ــــضـ ُيـ
جهاز  على  اعــتــمــاده  الكاظمي  مصطفى 
مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ومهمات مختلفة، خاصة داخل العاصمة 
بــغــداد، مــن املــفــتــرض أنــهــا مــن تخصص 
اإلخفاقات  لكن  والشرطة.  الجيش  قــوات 
ــة  ــهـ ــك الــــــقــــــوات فـــــي مـــواجـ ــلـ ــتـ األخــــــيــــــرة لـ
تـــحـــدي وتـــهـــديـــدات الــفــصــائــل املــســلــحــة 
الــجــهــاز األمني  زادت مــن االعــتــمــاد على 
املـــكـــلـــف تـــحـــديـــدًا بـــمـــواجـــهـــة الــجــمــاعــات 
املـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم »داعــــــــــش«، وســابــقــًا 
ــذا االعــــتــــمــــاد،  ــ ــبـــب هــ ــدة«.  وتـــسـ ــ ــاعــ ــ ـــقــ ــ »الـ
بحسب مراقبن ونواب، في خلق نوع من 
القوى  الجديدة بن  التوتر والحساسية 
الحليفة  املسلحة  والفصائل  السياسية 
إليران من جهة، وبن قادة جهاز مكافحة 
اإلرهـــاب، الــذي يصنف بأنه األكــثــر بعدًا 
عن ضغوط القوى السياسية والجماعات 
املسلحة، ويحظى بدعم أميركي كبير من 

حيث التسليح والتدريب.
فإن  بــغــداد،  وبحسب مسؤول عراقي في 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذهــا جـــهـــاز مــكــافــحــة 
ــيـــن،  ــريـــن املـــاضـ ــهـ ــــال الـــشـ اإلرهـــــــــــاب، خــ
ــة مــنــهــا فــي  ـــائــ ــي املـ ـــن 40 فــ كـــــان أكـــثـــر مـ
بــغــداد وضــواحــيــهــا، وتــتــعــلــق بعمليات 
تــأمــن املــنــاطــق الــحــيــويــة واملـــهـــمـــة، مثل 
ــار واملــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الـــتـــي تضم  ــطـ املـ
السفارة األميركية، باإلضافة إلى بعثات 
 عــن عمليات 

ً
دبــلــومــاســيــة أخــــرى، فــضــا

ــبــــط مــــتــــورطــــن بـــالـــفـــســـاد،  اعــــتــــقــــال وضــ
الكاتيوشا،  بخايا  يــعــرف  مــا  وماحقة 
ــًا املــــتــــورطــــن بـــخـــطـــف نــاشــطــن  ــ ــــضـ وأيـ
للتحالف  الــتــابــعــة  األرتــــــال  واســـتـــهـــداف 
الدولي. وأقر »بتوسعة عمل ومهام قوات 
جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـــي مـــا يتعلق 
بــمــلــف الــفــصــائــل املــســلــحــة والــجــمــاعــات 

ــة عـــبـــر اســـتـــهـــداف  ــ ــــدولـ الـــتـــي تـــتـــحـــدى الـ
املـــصـــالـــح األمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف، 
وكذلك ملف استهداف الناشطن، بسبب 
الـــنـــفـــوذ الـــــذي تــمــتــلــكــه الــفــصــائــل داخـــل 
صــفــوف الــقــوات الــنــظــامــيــة، والــتــي عــادة 
ما تــؤدي إلى تسريب معلومات تتسبب 

بإفشال الكثير من املهمات«.
ــإن الــــقــــوة الـــرديـــفـــة  ــ ووفــــقــــًا لـــلـــمـــســـؤول، فـ
لـــجـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، مــــن نــاحــيــة 
اعـــتـــمـــاد الـــحـــكـــومـــة عـــلـــيـــهـــا، هــــي وكـــالـــة 
الداخلية  لــــوزارة  التابعة  االســتــخــبــارات 
بــقــيــادة الــلــواء أحــمــد أبــو رغــيــف. وكشف 
أن »القوتن كانتا في حالة إنــذار عندما 
تـــم تــطــويــق املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مـــن قبل 
إبــريــل/   26 ليلة  مليشيات  عــدة  عناصر 
نيسان املاضي، بعد اعتقال القيادي في 
يمكن  إذ  مصلح،  قاسم  الشعبي  الحشد 
الــدولــة«.  لحماية  صــد  قـــوات  اعتبارهما 
القوة  تلك  وإبـــراز  االعتماد  هــذا  وبسبب 
من قبل رئيس الحكومة، أكد سياسيون 
الجناح  »الــفــتــح«،  تحالف  ونـــواب ضمن 
»الحشد الشعبي«، أن حكومة  السياسي لـ
الــكــاظــمــي تــــزج بـــهـــذا الــتــشــكــيــل األمــنــي 
الخاص في »صراعات سياسية«، وفقًا ملا 
قال عضو التحالف والنائب كريم عليوي 
أن  عليوي  وأضـــاف  الــجــديــد«.  »العربي  لـ
أن يبقى  اإلرهــــاب  »عــلــى جــهــاز مكافحة 
بعيدًا عن التوجهات السياسية، التي قد 
تقع فيها بعض أطراف الحكومة الحالية 
مــع جهات أخـــرى، وأن يقف على مسافة 
الجميع، ألن توريط األجهزة  واحــدة من 
يؤدي  السياسية  الصراعات  في  األمنية 
على األغلب إلــى توتر بن قــوات الجهاز 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوف األمـ ــنـ ــ ــــصـ مــــــع الـ
ــــل جـــهـــاز  ــمـ ــ األخــــــــــــــرى«. وأوضــــــــــح أن »عـ
مكافحة اإلرهاب، وفق القانون، هو أمني 
إدخاله  املقبول  غير  ومــن  استخباراتي، 
ــراعـــات ســيــاســيــة قـــد تــضــعــف من  فـــي صـ
العراقيون  عرفها  التي  البطولية  قدراته 

خال السنوات املاضية«.
مــكــافــحــة  بـــاســـم جـــهـــاز  ــتـــحـــدث  املـ أن  إال 
»الــعــربــي  ــال، لـــ اإلرهـــــاب صــبــاح نــعــمــان قــ
ــًا  ــ الــــجــــديــــد«، إن »الـــجـــهـــاز ال يــمــثــل ذراعـ
 ألي جــهــة حـــزبـــيـــة، ووظــيــفــتــه 

ً
ســيــاســيــة

ــن خــــال  ــ ــلــــعــــراقــــيــــن مــ ــيـــق األمـــــــــن لــ ــقـ تـــحـ

وتجفيف  اإلرهابية  التنظيمات  محاربة 
منابع تمويل هذه التنظيمات«. وأضاف 
ــــن املـــحـــاصـــصـــات  أن »الــــجــــهــــاز بـــعـــيـــد عـ
قوات  فإن  بالتالي،  والسياسية.  الحزبية 
للقوات  الــعــام  القائد  أوامـــر  تتبع  الجهاز 
األمنية  العمليات  في  وتشترك  املسلحة، 
والعسكرية النوعية التي تخدم مصلحة 
القانون  الــعــراقــي، وال تــخــرج عــن  الشعب 
اإلرهـــاب. وحن  مكافحة  بجهاز  الخاص 
تنتشر قواتنا داخل املدن، فتكون بأوامر 
العام، وبالتالي نحن ال نعمل  القائد  من 

إال لصالح القانون والحكومة«.
وتـــــأســـــس جــــهــــاز »مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب« 
فـــي 2006 كـــقـــوة خـــاصـــة لــتــتــبــع الــخــايــا 
ــة  وكــــبــــار قـــيـــاداتـــهـــا بــتــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
ـــذاك، وتــتــبــع مــكــتــب الــقــائــد  ــقـــاعـــدة« آنـــ »الـ
ــو رئــيــس  ــ ــة، وهــ ــلـــحـ الــــعــــام لــــلــــقــــوات املـــسـ
الــحــكــومــة. ويــعــد الــجــهــاز الــقــوة العراقية 
األكـــــثـــــر تـــنـــظـــيـــمـــًا وشـــــــــدة فـــــي مـــواجـــهـــة 
في  شاركت  أنها  كما  األمنية،  التحديات 
ــــدن املــحــتــلــة مـــن قبل  عــمــلــيــات تــحــريــر املـ
تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وتــعــتــبــر وفــــق تــقــاريــر 
القوات  عسكرية دولية واحــدة من أفضل 
الخاصة في الشرق األوسط، ال سيما أنها 
تتلقى تــدريــبــات مــن قبل خــبــراء أجــانــب، 
الذي  الجهاز،  وبــات  أميركين.  وتحديدًا 
ــاب الـــســـاعـــدي،  يـــديـــره حــالــيــًا عــبــد الــــوهــ
ــة األولـــــــــى لــــــدى حــكــومــة  ــيــ ــنــ الـــــــــــذراع األمــ
الفصائل املسلحة،  الكاظمي في مواجهة 
األكثر  بكونه  غالبيتها  ترتبط  ألســبــاب 
ــعـــد عـــن تــأثــيــر الــفــصــائــل  انــضــبــاطــًا واألبـ
املسلحة النافذة في العراق، وفقًا ملراقبن.

بــــدوره، أكــد الخبير األمــنــي الــلــواء الركن 
املــتــقــاعــد عـــمـــاد عــلــو أن جـــهـــاز مــكــافــحــة 
ارتــبــاط وظيفي وقانوني  اإلرهـــاب »على 
ــوزراء بــشــكــل مــبــاشــر. وكــونــه  ــ ــ بــرئــيــس الـ
الحزبية  املحاصصة  بطريقة  يؤسس  لم 
ـــــارت عــلــيــهــا بــاقــي  ــتـــي سـ والـــطـــائـــفـــيـــة، الـ
الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة، فهو 
ــــرى إلـــى حــمــات  يــتــعــرض بـــن فــتــرة وأخـ
وتــقــود بعض  لتشويه صــورتــه.  إعامية 
ــا تــســعــى  ــهـ ــــذه الـــحـــمـــات، ألنـ األحــــــــزاب هـ
لاستحواذ على مناصب داخل الجهاز«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مــا  وأوضـــــــح، لــــ
يـــزيـــد مــــن اعـــتـــمـــاد الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الحالية عليه، هو أن الجهاز أكثر مهنية 
واحترافية من غيره. كما أن املنتسبن له، 
مــن ضــبــاط وجـــنـــود، منسجمن مــع فكر 
املواطنة والــوطــن، على  الــدولــة ومشاريع 
العسكرية  الصنوف  أجــزاء  خــاف بعض 
األخــرى، التي تندرج من أصــول عقائدية 
يؤمن  بعضها  أن  عــن  ناهيك  وسياسية، 

بأجندات من خارج حدود العراق«.

توتر بين قادة الجهاز 
وقوى سياسية وفصائل 

حليفة إليران

يتعرض رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى 

الكاظمي إلى هجوم 
منذ توسيعه عمل 

جهاز مكافحة اإلرهاب 
في ما يتعلق بملف 

الفصائل المسلحة 
وموضوع استهداف 

الناشطين

قاعدة حقل العمر بمرمى االستهداف
المركز الرئيسي للدعم الجوي لقوات التحالف

تونس لن تنسى

يقع حقل العمر على 
مقربة من مناطق 

انتشار المليشيات

للحديث تتمة...

مليشيات عراقية 
تنتقم من أميركا 

في سورية

شن  بعد  األميركية،  القوات  مع  المواجهة  مستوى  العراقية  المليشيات  رفعت 
هجومين جديدين، في غضون ساعات، على موقعين  في شرق سورية، في إطار 
ما وصفته »كتائب سيد الشهداء« بأنه »رد مشروع«، ووضعته في إطار االستنزاف 

لهذه القوات

عماد كركص
بغداد ــ محمد علي 

أكثم سيف الدين

املوالية  العراقية،  املليشيات  تواصل 
إليران تصعيد املواجهة مع الواليات 
املتحدة منذ الهجوم األميركي الذي 
الشهداء« خال شهر  استهدف »كتائب سيد 
يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي وأدى إلــــى ســقــوط 
الحليفة  الفصائل  استهدفت  إذ  قتلى،  أربعة 
إليران خال ساعات موقعن لألميركين في 
شـــرق ســوريــة. كــمــا يــبــدو أن هـــذه املليشيات 
تــّحــضــر نــفــســهــا إلمــكــانــيــة رد أمـــيـــركـــي، عبر 

إخاء مقار لها في العراق وسورية.
ــانــــت املــلــيــشــيــات صــــعــــدت، مـــنـــذ الـــثـــاثـــاء  وكــ
األميركية  املــصــالــح  ضــد  هجماتها  املــاضــي، 
استهدفت  نفذت خمس هجمات  إذ  بالعراق، 
مطار  قــرب  فيكتوريا  ومعسكر  أربــيــل  مــطــار 
بغداد الدولي، وقاعدة عن األسد في األنبار، 
والـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي املــنــطــقــة الــخــضــراء 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة. وقـــد تــبــنــت فصائل 
مسلحة عــدة تلك الــهــجــمــات، وقــالــت إنــهــا رد 
على الهجوم األميركي الذي استهدف وحدات 
تــابــعــة لــهــا فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة 
السورية، أخيرًا. وأعلن عدد من تلك الفصائل 
رفضها وساطات سياسية لوقف تصعيدها 

ضد املصالح األميركية في العراق.
»الــعــربــي  ــادر مــحــلــيــة ســــوريــــة، لـــ ــالـــت مـــصـ وقـ
الــــجــــديــــد«، إن قــــاعــــدة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي في 
الـــزور،  ديــر  النفطي جنوب غربي  العمر  حقل 
اســتــهــدفــت، أمــــس األحـــــد، بــعــدد مـــن الــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة، حــيــث شــوهــدت أعــمــدة الــدخــان 
تــتــصــاعــد مـــن داخــــل الــحــقــل، مـــع ســمــاع دوّي 
صفارات اإلنذار. وأوضحت أن هذا االستهداف، 
الذي ُيعتبر الثاني خال أقل من 12 ساعة، أدى 
لوقوع أضرار مادية، تزامنًا مع حالة استنفار 
الدولي  التحالف  قصوى في صفوف عناصر 
ــات املـــتـــحـــدة. وكـــــان حقل  ــواليــ ــقـــوده الــ الـــــذي تـ
كونيكو للغاز الطبيعي، الذي يتخذه الجيش 
األميركي قاعدة له في ريف دير الزور، تعرض 
أمس األول إلى هجوم بقذائف الهاون. وأعلن 
مسؤول دفاعي أميركي، لوكالة »رويترز« أمس 
األحد، أن نيرانًا غير مباشرة استهدفت قوات 
باده في الحقل، لكن التقارير األولية لم تشر 

إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.
ومــن املــاحــظ أن أغلب االســتــهــدافــات للقوات 
القاعدة  على  تتركز  شــرق سورية،  األميركية 
ــــذي يــعــد أكــبــر  املــــوجــــودة فـــي حــقــل الــعــمــر، الـ
ــة، وحــولــتــه الــقــوات  ــوريـ حــقــول الــنــفــط فـــي سـ
األمــيــركــيــة الـــى قــاعــدة عــســكــريــة لــهــا، بــعــد أن 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  عليه  استولت 

)قسد( من تنظيم »داعش« في العام 2017.
وتعليقًا على الهجمات في شرق الفرات، قال 
املتحدث باسم جماعة »كتائب سيد الشهداء« 
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــوســ ــرطــ ــفــ ــم الــ ــاظــ ــيــــة كــ الــــعــــراقــ
ــعــــدوان  الــ عـــلـــى  املـــقـــاومـــة  »رد  إن  ــديــــد«،  الــــجــ
األميركي لن يكون مقتصرًا على العراق فقط«. 
وأضاف أن »تواجد فصائل عراقية في سورية 
العراقية،  الــحــدود  داعــش وحماية  لقتال  هــو 
وقــــد تــعــرضــت لــــعــــدوان داخـــــل هــــذه املــنــاطــق 
مــن قبل الــطــيــران األمــيــركــي، لــذا الــرد سيكون 
أعلن  املناطق«. وكــان  تلك  أيضًا في  مشروعًا 
في تصريح إلذاعــة عراقية أن الفصائل تشن 
حــــرب عـــصـــابـــات ضـــد األمـــيـــركـــيـــن. وقـــــال إن 
فصائل  مجابهة  بإمكانية  يشكك  من  »هناك 
األمــيــركــيــة، ونحن  العسكرية  الــقــوة  املــقــاومــة 
ذلــك،  الــقــدرة على  لديها  الفصائل  نعم  نــقــول 
فالقضية ليست هي حرب تكنولوجية وإنما 
هــي حــرب عصابات واســتــنــزاف«، معتبرًا أن 
»مجرد استهداف املصالح األميركية من قبل 
فصائل املقاومة إنجاز، فالساح الذي وصلت 

إليه املقاومة وعلى بساطته يعتبر فتاكًا«.
في هذا الوقت، أشارت معلومات إلى أن »حزب 
الـــلـــه« الـــعـــراقـــي أنــشــأ مــقــار عــســكــريــة جــديــدة 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة بــمــحــافــظــة 
ــزور، الــتــي بــاتــت لــوحــدهــا تــضــم نحو  ــ ديـــر الــ
إيــرانــيــة.  قــاعــدة عسكرية  أو  13 نقطة وجـــود 
وذكرت مصادر إعامية أن »الحرس الثوري« 

ــقـــدم، خــــال األشـــهـــر املــاضــيــة،  ــتـ اإليــــرانــــي اسـ
أسلحة متطورة إلى قواعده في شرق سورية، 
وخاصة إلى قاعدة »اإلمام علي« التي تعرضت 
لهجمات جوية إسرائيلية أكثر من مرة. وجاء 
الهجوم الجديد على حقل العمر بعد ساعات 
مــن كشف مــصــادر عراقية مقربة مــن فصائل 

مسلحة حليفة لطهران تنتشر في بلدة القائم 
»العربي  لـ الــحــدود مع ســوريــة،  العراقية على 
الجديد« أمس األحد، عن عبور قافلة إلى داخل 
األراضي السورية آتية من العراق، تقل مسؤواًل 
ــــوري« فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة  ــثـ ــ ـــحــــرس الـ فــــي »الـ
بالتزامن مع  املــاضــي، وذلـــك  السبت  ليلة  مــن 

ــتـــمـــرار عــمــلــيــة إخـــــاء الــفــصــائــل املــســلــحــة  اسـ
ملــواقــع لــهــا فــي منطقة مــكــر الــذيــب وحصيبة 
ــى مــنــطــقــة  ــ ــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـــغـــربـــيـــة الـ
الــهــري الــســوريــة، عــلــى الــحــدود بــن البلدين، 
واالنـــتـــقـــال إلــــى مــنــاطــق ســكــنــيــة واالســـتـــقـــرار 
التغيير  أن عمليات  في منازل فارغة. وأكــدت 

ــرات الـــتـــي أخـــلـــي كــثــيــر مــنــهــا، ومــنــع  ــقــ فـــي املــ
تواجد أكثر من 5 إلى 10 أشخاص في الثكنة 
الحدودية، مع  املنطقة  الواحدة متواصلة في 
أنها  يعتقد  طائرات مسيرة  تحليق  استمرار 
املــصــادر إلى  أميركية فــوق املنطقة. وأشـــارت 
الشعبي«، وزعيم  »الحشد  القيادي في  عــودة 
مليشيا »الطفوف«، قاسم مصلح إلى املنطقة 
الحدودية العراقية السورية، بعد عدة أسابيع 
ــة اعــتــقــالــه مـــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة،  مـــن أزمــ
ــداف املــلــيــشــيــا  ــهـ ــتـ بــتــهــمــة قــتــل نــاشــطــن واسـ

لقواعد تضم قوات أميركية.
وفــي مــا يــبــدو أنــه اســتــعــداد لــرد أمــيــركــي قد 
يكون في الــعــراق، قــال مسؤول أمني عراقي، 
ــدة فــصــائــل أخــلــت مــواقــع  ــــد، إن عـ أمـــس األحـ
ــــدة مــــن الـــبـــاد.  رئــيــســيــة لـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق عـ
»العربي الجديد«، إلى  وأشار، في تصريح لـ
أنــه تــم إخــاء مقار فــي جــرف الصخر شمال 
بــابــل، واملــحــمــوديــة والــــدورة جنوبي بــغــداد، 
الدين، والخالص قرب  والطوز شــرق صــاح 
بعقوبة مركز محافظة ديالى. يشار إلى أنها 
املـــرة األولــــى الــتــي يــجــري الــحــديــث فيها عن 

إخاء مواقع في هذه املناطق.
املستوى  رفيع  عراقي  أمني  بحسب مسؤول 
عصائب  ومنها  مسلحة،  فصائل  »عـــدة  فــإن 
الــشــهــداء، وكتائب  الــحــق، وكتائب سيد  أهــل 
حزب الله، وبدر، وكتائب اإلمام علي، اتخذت 
إجراءات جديدة في عدة مدن، تمثلت بإخاء 
شبه تــام ملقارها الرئيسية فــي بــغــداد وعــدد 
»العربي الجديد«،  من املحافظات«. وأوضح، لـ
أنه »تم رصد عمليات إخــاء تلك املقار، عبر 
واملــعــدات واألجهزة  الكثير من األسلحة  نقل 
إلــى »حــالــة تحسب  إلــى مقار بديلة«، مشيرًا 
واسعة بن عناصر تلك الفصائل من هجمات 

أميركية محتملة على مقارها أو قياداتها«.
ــاء، كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة  ــنــ ــذه األثــ فـــي هــ
مقربة من »الحشد الشعبي«، عن حراك يقوم 
بــه مــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي قــاســم األعــرجــي 
ــادة الــفــصــائــل املسلحة بهدف  بــن عـــدد مــن قـ
التهدئة، إلى حن عقد الجولة الرابعة للحوار 
االســتــراتــيــجــي املـــقـــرر نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
فـــي واشـــنـــطـــن، مـــع تــعــهــد حــكــومــة مصطفى 
القتالية  الــقــوات  سحب  على  العمل  الكاظمي 
األمــيــركــيــة بشكل كــامــل مــن الــعــراق. وأشـــارت 
إلـــى أن قـــوات الــجــيــش تــواصــل تأهبها حــول 
القواعد واملعسكرات التي تضم قوات أميركية 

تحسبًا ألي هجمات جديدة.

انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة، أمس 
شاحنات  رتل  مستهدفة  األحد، 
لمحاربة  الدولي  للتحالف  تابع 
من  بالقرب  »داعـــش«،  تنظيم 
مع  الــحــدودي  جريشان  منفذ 
وقال  العراق.  جنوبي  الكويت 
محافظة  شــرطــة  فــي  ضــابــط 
إن  »األنــاضــول«،  لوكالة  البصرة، 
»مجهولين فجروا عبوة ناسفة 
ــات تــحــمــل مــواد  ــل شــاحــن ــرت ب
للتحالف  لوجستية  ومــعــدات 
منفذ  ــن  م ــقــرب  ــال ب ــي،  ــدولـ الـ
الكويت  مع  الحدودي  جريشان 
جنوبي  البصرة  محافظة  في 
»االنفجار  أن  ــاف  وأض الــعــراق«. 
مــاديــة  ــرار  ــ أض ــإلــحــاق  ب تسبب 
بسيطة بإحدى مركبات الرتل من 
دون وقوع إصابات بشرية«. ولم 

تتبن أي جهة الهجوم.

هجوم ضد 
رتل في البصرة

عدنان أحمد

ــــن وضـــــــــــع تـــــــكـــــــرر الــــهــــجــــمــــات  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
الــتــي تستهدف  »مــجــهــولــة املـــصـــدر« 
الـــــقـــــوات األمــــيــــركــــيــــة املــــــوجــــــودة فــي 
ســوريــة،  شــرقــي  النفطي  العمر  حقل 
ــة جــــديــــدة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ فــــــي إطــــــــــار اســ
للمليشيات إلجبار هذه القوات على 
السورية.  األراضــي  بمغادرة  التفكير 
ــنـــفـــطـــي أكـــبـــر  ــعــــد حـــقـــل الـــعـــمـــر الـ ويــ
ــقـــول الـــنـــفـــط فــــي ســــوريــــة مــســاحــة  حـ
الشرقية  الضفة  على  ويقع  وإنتاجًا. 
ــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 10  ــرات، عـ ــ ــفــ ــ ــ لـــنـــهـــر ال
كــيــلــومــتــرات شــرقــي مــديــنــة املــيــاديــن 
في محافظة دير الزور. وشكل الحقل 
في  املتصارعة  الجماعات  لكل  هدفًا 
الحرب السورية، إذ سيطر عليه أواًل 
»الجيش الحر« في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2013، ثم تنظيم »داعــش« في 
أكــتــوبــر/تــشــريــن  نــهــايــة  وفـــي   .2014
ســوريــة  »قــــوات  تمكنت   ،2017 األول 
ــد(، بــــدعــــم مــن  ــ ــسـ ــ ــة« )قـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
السيطرة عليه  الدولي، من  التحالف 

بعد معارك مع التنظيم.
أكبر  مــن  العمر  قــاعــدة حقل  وتعتبر 
الـــقـــواعـــد فـــي شــــرق ســـوريـــة مـــن بن 

فيها  وتنتشر  قاعدة هناك.   20 نحو 
قــــوات مــتــنــوعــة، أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة 
وبريطانية، وجرى تزويدها بمهبط 
للطائرات املسيرة، كما أنها تؤوي 12 
مروحية قتالية. وتمثل القاعدة املركز 
التحالف  عمليات  الرئيسي النطاق 
الدولي لتقديم الدعم الجوي وتوجيه 
ضـــربـــات لــلــمــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة في 
الجهة املقابلة مثل امليادين والقورية 
ــــن. ومـــــؤخـــــرًا،  ــــسـ ــــوحـ والـــــعـــــشـــــارة ومـ
ــق مــا  ــ ــدة وفــ ــاعــ ــقــ ــالـــف الــ ــتـــحـ ــع الـ ــ وســ
ذكــــرت مـــصـــادر إعــامــيــة تــابــعــة إلــى 
ويرى  الديمقراطية«.  سورية  »قــوات 
املـــلـــيـــشـــيـــات،  تـــركـــيـــز  أن  مـــتـــابـــعـــون 
ــًا، عـــلـــى اســتــهــدف  ــيــ ــرانــ املـــدعـــومـــة إيــ
قــاعــدة حقل الــعــمــر، يــنــدرج فــي إطــار 
ــد جـــديـــدة  ــواعــ مـــحـــاولـــتـــهـــا إرســــــــاء قــ
لاشتباك مــع الــقــوات األمــيــركــيــة في 

الــــعــــراق وســـــوريـــــة، بــحــيــث يــتــوجــب 
في  عسكري  رد  توقع  واشنطن  على 
كل مرة تستهدف فيها مواقع تابعة 
ملليشيات تدعمها طهران، مع حرص 
األخــــيــــرة عـــلـــى أن تــبــقــى بـــعـــيـــدًا عــن 
املشهد، وتنكر دعمها أو علمها بمن 
يشن تلك الهجمات تحاشيًا للصدام 

املباشر مع واشنطن.
ويـــقـــع حــقــل الــعــمــر عــلــى مــقــربــة من 
ــذه املـــلـــيـــشـــيـــات،  ــ ــنـــاطـــق انـــتـــشـــار هــ مـ
مــــا يــســمــح بـــاســـتـــهـــدافـــه بـــالـــقـــذائـــف 
الــــصــــاروخــــيــــة وحــــتــــى بـــالـــطـــائـــرات 
املـــســـيـــرة كــمــا حــصــل فـــي 28 الــشــهــر 
ــاضــــي. وتــمــثــل الــكــثــافــة الــنــســبــيــة  املــ
ــذه  ــعــــدد الـــــقـــــوات املــــــوجــــــودة فــــي هـ لــ
الــقــاعــدة، فرصة أكبر إليــقــاع خسائر 
بــن عــديــدهــا. وتــســتــهــدف الهجمات 
خاصة  األميركية،  للقواعد  املتزايدة 
ــي حــــقــــول الــنــفــط  ــ تـــلـــك املــــــوجــــــودة فـ
ــن جــــانــــب مــــحــــور إيــــــران  ــ والــــــغــــــاز، مـ
ومـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا والــــنــــظــــام الــــســــوري 
على  التحالف هناك،  قــوات  مضايقة 
إلى االنسحاب منها، في  أمل دفعها 
ضوء حاجة النظام لوضع يده على 
تلك الحقول، بسبب األزمات الخانقة 

االقتصادية التي يعانيها.

إخالء مقار في البلدين 
تحسبًا للرد... 

وقافلة لـ»الحرس 
الثوري« تعبر الحدود

تعرضت القوات األميركية إلى هجوم بعدد من القذائف )دليل سليمان/فرانس برس(

وليد التليلي

تشّيع تونس يوميًا عشرات من 
أبنائها وبناتها ممن ماتوا بسبب 
كورونا، فيما يقترب العدد شيئًا 

فشيئًا من 200 حالة وفاة وعشرة 
آالف إصابة يوميًا، وهي أرقام 
قياسية، كبيرة على بلد تعبت 

رهقت ولم تتطور 
ُ
منظومته الصحية وأ

منذ عقود. ليست تونس وحدها من 
تشهد مثل هذه الصعوبات، فما من 

دولة كانت مستعدة لفيروس كورونا. 
ومنذ املوجة األولى، شهدت دول غنية 
وعريقة صعوبات كبيرة في التعامل 

مع األزمة وتداعياتها، ولذلك فليس 
من العيب أن تتوجه تونس بطلب 

إغاثة دولية، مع العلم أنها لم تفعل ذلك 
بشكل رسمي وعلني إلى حد اآلن. 

وليس على املسؤولني أن ينصتوا إلى 
أصوات ناشزة تصف طلب املساعدة 

بالتسّول، ألنها ترغب فقط في أن 
ربك أحزاب.

ُ
سقط حكومة وت

ُ
ت

ويتساءل تونسيون، اليوم، كم يلزم 
من ضحايا لتصحو الضمائر، وما 

هو الرقم الذي يمكن أن يقود إلى 
تضامن وطني ال ينهي الخالفات 

وإنما يؤجلها فقط إلى ما بعد 
الكارثة، ومتى ينتهي هذا التسابق 

الطفولي بني رؤساء البالد وهم 
يحصون إنجازاتهم أمام التلفزيونات 

ويسجلون النقاط بعضهم على 
بعض.

في األثناء، بدأت منظومة املجتمع 
املدني التونسي تفقد صبرها من 

مسؤوليها وتعّول على نفسها، 
وتتحرك كما فعلت أيام الثورة األولى 
عندما تسلمت مقاليد تسيير البالد 

تلقائيًا في غياب كل السلطات، 
ونجحت في توفير كل مستلزمات 

الحياة، حتى األمن في األحياء، ولكن 
حدوث ذلك اليوم لن يكون بال حساب. 
فالتونسيون منتبهون لكل شيء، لهذه 

األحزاب الفارغة ولهذه املؤسسات 
لة ولهؤالء الرؤساء املتخالفني. 

ّ
املعط

ن هّب 
َ
والتونسيون منتبهون أيضًا مل

لنجدتهم من األصدقاء واألشقاء 
بدون أن ينتظر دعوة لذلك، وسارع 
بالعون بدون أن تصل إليه رسائل 

الشكر، وهم منتبهون أيضًا ملن اكتفى 
بإطالق وعود االستعداد بالدعم، 

وملن لم يحرك ساكنًا وكأن ما يحدث 
ر 

ّ
في تونس ال يعنيه مطلقًا. ويتذك

التونسيون أنه في بداية الجائحة العام 
املاضي، أرسلت البالد وفدًا طبيًا 

إلى إيطاليا، فيما كان العشرات من 
أطبائها، وال يزالون، في املستشفيات 

الفرنسية. ولكننا لم نر أطباء إيطاليني 
وال فرنسيني هّبوا لنجدتنا اليوم، وال 

سارعت طائرات فرنسية وإيطالية 
وأوروبية تدعم التجربة الديمقراطية 
كما يقولون. وربما كانوا معذورين 

في ذلك وال لوم عليهم وهم يشاهدون 
كيف يتناحر أبناء البلد فيما بينهم، 

ولكن تونس لن تنسى أبدًا.



واجهت قوات الحكومة اليمنية، سريعًا، انتكاسة في معركة البيضاء 
ضد الحوثيين، التي فتحتها لتخفيف الضغط عن جبهة مأرب، وهي 
معركة قد تتحول إلى بؤرة استنزاف جديدة لكال الطرفين، لما تحمله 

من تعقيدات

45
سياسة

الــجــوي أو الــدعــم الــلــوجــســتــي. وفــيــمــا أشــار 
ــم فــي  ــاهـ ــالـــف يـــسـ ــتـــحـ ــه الـ ــقـــدمـ ــى أن مــــا يـ ــ إلــ
ــمـــأرب، إال أنـــه أكـــد في  الــصــمــود الــحــاصــل بـ
املقابل أن ذلك »ليس الطريق األكيد للنصر«، 
خصوصًا أن ذلك حاصل منذ ست سنوات، 
والــحــصــيــلــة واضـــحـــة.كـــانـــت هــــذه هـــي املـــرة 
األولـــى الــتــي يــخــرج فيها مــســؤول رفــيــع في 
الحكومة الشرعية لتوجيه انتقادات من هذا 
الـــنـــوع، خــصــوصــًا عــنــدمــا قـــال إن مــا يجري 
»دلـــيـــل عــلــى اضــــطــــراب فـــي الــــــرؤى لــحــاضــر 
ومــســتــقــبــل الـــيـــمـــن«، وال يـــوحـــي بــاســتــثــمــار 
الدعم السعودي واإلقليمي والدولي لصالح 
املــعــركــة. وأثــمــرت اللهجة الــحــاّدة الــتــي ظهر 
ــن دغــــر عــلــى غــيــر الــــعــــادة، فـــي ظــهــور  بــهــا بـ
الــثــاقــب«،  »الــنــجــم  اســـم  طــلــق عليها 

ُ
ا عملية 

وتــهــدف إلــى اســتــعــادة البيضاء مــن جماعة 
الحوثين وإربــاك هجومها االنتحاري على 
مأرب، في مقابل منح الشرعية ميزة مفقودة، 

وهي التحكم في زمام املعارك.
الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  ــكـــري  عـــسـ ملــــصــــدر  ــًا  ــقــ وفــ
الوطني  الــجــيــش  قــيــادة  بـــدأت  فــقــد  اليمنية، 
باإلشراف على املعركة، بعدما جمعت بعض 
الـــوحـــدات والــكــتــائــب املــرابــطــة فــي البيضاء، 
مــن أجـــل مناقشة احــتــيــاجــاتــهــم، وذلـــك بناء 
اليمني،  الــرئــيــس  نــائــب  مــن  توجيهات  على 
الجنرال علي محسن األحمر، املسؤول األول 
الشمالية  املــحــافــظــات  فــي  املــعــركــة  إدارة  عــن 
»الـــعـــربـــي  ــال املــــصــــدر لــــ ــ ضــــد الـــحـــوثـــيـــن. وقــ
املــقــاومــة الشعبية مع  الــجــديــد«: »انــخــرطــت 
ألوية العمالقة وكتيبة من اللواء 119 التابع 
ملــحــور الــبــيــضــاء واملـــرابـــط حــالــيــًا فـــي مـــأرب 
باملعركة، وكان الهدف الرئيسي قطع طريق 
مـــكـــيـــراس، مـــن أجــــل عــــزل الــحــوثــيــن وقــطــع 
خــطــوط إمـــدادهـــم عـــن ثـــاث مـــديـــريـــات، لكن 

املعركة ُحّملت ُبعدًا أكبر«.
التي  األهمية  جيدًا  الحوثين  جماعة  تــدرك 
تــحــتــلــهــا مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، ولـــذلـــك دفــعــت 
التي كانت  املواقع  أوراقها الستعادة  بكامل 
قــد خسرتها أواخـــر األســبــوع املــاضــي، على 
الكبير كــان فــي مناطق  التقدم  الــرغــم مــن أن 

التي  املواقع  الستعادة  الحوثي  االستبسال 
ــــرت مــجــامــيــعــهــم مــنــهــا، يــكــشــف األهــمــيــة  ُدحـ
التي  املحافظة،  بها  تتمتع  التي  الجغرافية 
نحو  للتوغل  مفتاح  أنــهــا  على  إليها  ُينظر 
وخال  وجنوبا.  شماال  مختلفة،  محافظات 
الحوثين  استفادت جماعة  املاضية،  الفترة 
من البيضاء في تضييق الخناق على مأرب. 
إحكام  مــن  بالفعل  تمكنت  أراضــيــهــا،  وعــبــر 
قــبــضــتــهــا عــلــى مــديــريــتــي رحـــبـــة ومــاهــلــيــة، 
ومــنــطــقــة قــانــيــة، وتــهــديــد جــبــال مــــراد، التي 
الجنوبية  الدفاعية  الخطوط  أهــم  من  كانت 

للمحافظة النفطية.
وخــــافــــًا لـــألبـــعـــاد الــعــســكــريــة الـــهـــامـــة الــتــي 
تمنحها محافظة البيضاء للطرف املسيطر، 
كــانــت املـــخـــاوف الــحــوثــيــة مـــن االنــعــكــاســات 
جانب  مــن  الــعــســكــري  للتصعيد  السياسية 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، حــيــث أعــلــنــت الجماعة 
عبد  الــرســمــي، محمد  متحدثها  لــســان  على 
الـــســـام، أن الــتــحــالــف الــســعــودي يــواجــه في 
تجاوزه  يستحيل  »واقعًا  وغيرها  البيضاء 
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى مـــحـــاولـــة  مـــهـــمـــا حــــــــــاول«، فـ

إخضاعهم بالخيار العسكري.

ما الذي حدث؟
عقب اشتداد الهجمات الحوثية في األطراف 
ــأرب، مــنــذ مــطــلــع الــعــام  ــ الــغــربــيــة ملــحــافــظــة مـ
ــقــــادات مـــن داخـــل  ــتــ ــالـــي، تـــصـــاعـــدت االنــ الـــحـ
منظومة الشرعية لطريقة إدارة املعركة ضد 
ــيـــة، فـــي إشـــــارة إلــــى تسليم  ــاع اإليـــرانـ ــمـ األطـ
مــفــاتــيــح إدارة املــعــركــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن، 

التي باتت تتحكم في مكان وزمان الهجوم.
ــــي  ــوالـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى املـ ــيـ ــ وأقـــــــــــّر رئـ
للشرعية، أحمد عبيد بن دغر، مطلع يوليو/
تموز الحالي، بأن استراتيجية املواجهة مع 
الحوثين »ال تزال دون مستوى االستجابة 
املطلوبة للحدث«، وطالب بإعادة النظر فيها 
وفتح جبهات قتال أخرى إلربــاك املليشيات 
ي 

ّ
الــحــوثــيــة. وانــتــقــد بــن دغـــر، االعــتــمــاد الكل

لــلــشــرعــيــة عــلــى الــتــحــالــف الــعــســكــري الـــذي 
تــقــوده الــســعــوديــة، ســــواًء فــي طــلــب اإلســنــاد 
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ثــانــويــة قــلــيــلــة األهــمــيــة، ولــيــس فـــي مناطق 
استراتيجية، مثل طريق مكيراس.

ــــذي رافـــق  ونـــظـــرًا أيـــضـــًا لــلــضــخ اإلعـــامـــي الـ
في  تحققت  التي  السهلة  واملكاسب  املعركة 
وقت قياسي، شعرت الحكومة اليمنية بحالة 
مـــن الــــزهــــو، عــنــدمــا تــحــدثــت عـــن »تـــطـــورات 
أنها  تعتقد  كــانــت  األرض«  عــلــى  مــتــســارعــة 
ســتــنــجــح فــــي تــغــيــيــر املـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة، 
موقع  مــن  البيضاء  بــه  تتمتع  ملــا  خصوصًا 
ــواء فـــي تـــأمـــن ظهر  ــ ــد، سـ ــريـ اســتــراتــيــجــي فـ
مــأرب، أو قطع إمــداد الحوثين إلــى مديرية 

مكيراس وتأمن محافظة البيضاء ولحج.
وخافًا للنشوة الحكومية، لم تعلن جماعة 

 هـــجـــوم مـــضـــاد داخــــل 
ّ
الـــحـــوثـــيـــن عــــن شـــــن

البيضاء إال بعد تنفيذ عمليتن عسكريتن 
فـــي مــديــريــتــي الــــزاهــــر والـــصـــومـــعـــة. وفــجــر 
الخميس املاضي، كانت عناصرها تستعيد 
ــر، بــعــد حــرب  ــزاهــ بــالــفــعــل مـــركـــز مـــديـــريـــة الــ
ــة الــشــعــبــيــة. وأرجـــعـــت  ــقـــاومـ شــــــوارع مـــع املـ
»العربي الجديد«  مصادر عسكرية وقبلية لـ
االنتكاسة التي حصلت إلى قصور في إدارة 
املــعــركــة مـــن قــبــل الــقــائــمــن عــلــيــهــا، والــذيــن 
ــواء  ــادات الـــســـلـــفـــيـــة، ســ ــيــ ــقــ تــغــلــب عــلــيــهــم الــ
العمالقة  ألــويــة  أو  آل حميقان  مــقــاومــة  مــن 
القادمة من يافع أو الساحل الغربي. وقالت 
ــه لــم يــتــم ترتيب  املـــصـــادر: »مـــن الـــواضـــح أنـ

السيطرة  املعركة، بعد  فــي  دفــاعــي  أي نسق 
ــقــــدرة على  عــلــى الــــزاهــــر. وفــــي حــــال عــــدم الــ
تــطــويــر الــهــجــوم، كـــان يــفــتــرض الــشــروع في 
املناطق  تؤّمن  التي  الدفاعية  األنــســاق  بناء 
ــررة بـــاملـــتـــاريـــس الـــدفـــاعـــيـــة وغـــيـــرهـــا«.  ــحــ املــ
وطــبــقــًا لــلــمــقــاطــع املــــصــــورة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
وسائل إعام حوثية للمكاسب التي تحققت 
فــي مــديــريــة الـــزاهـــر، كـــان واضــحــًا االنــدفــاع 
الكبير للقوات الحكومية في جبهات القتال 
بأعداد كبيرة وظهر مكشوف جعلها ُعرضة 

للقصف املدفعي الحوثي.
ــادة ترتيب  ــ وتـــحـــاول املــقــاومــة املــشــتــركــة إعـ
ــا مــــــجــــــددًا مــــــن أجــــــــل اســـتـــئـــنـــاف  ــهــ ــفــــوفــ صــ

استردها  التي  املــواقــع  الستعادة  عملياتها 
ــــون أواخـــــــــــر األســـــــبـــــــوع املـــــاضـــــي،  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
مستفيدة من تعزيزات بشرية سلفية قدمت 
السعودي.  التحالف  مــن  وأسلحة  لحج  مــن 
لـــكـــن مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى ســـيـــر املـــعـــركـــة، 
لت مــن احــتــمــال حـــدوث تــحــول ســريــع في 

ّ
قل

خريطة السيطرة على األرض، مشيرة إلى أن 
التعزيز القادم ليس احترافيًا بالصورة التي 
يمكن التعويل عليه في تنفيذ اشتباك فوري 
الجيوش  املــعــركــة كما تفعل  وقــلــب مــوازيــن 
الــنــظــامــيــة الـــعـــاملـــيـــة املــــــــزودة بـــاملـــروحـــيـــات 

وإحداثيات املعركة.
ووفقًا للمصادر، يحتاج املقاتلون القادمون 
من يافع إلــى أيــام عــدة من أجــل فهم طبيعة 
األرض الــجــديــدة عــلــيــهــم، وخــطــوط اإلمــــداد 
والتسليح والتغذية، ولن يكون في مقدورهم 
الصمود، ســوى في حالة الــعــودة إلــى أرض 
املناطق  فــي  دفاعية  متاريس  وبــنــاء  صلبة، 
التي تحت أيديهم، وكذلك حقول ألغام تمنع 

الحوثين من إحراز أي تقدم في مواقعهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــنــظــرة الــتــي يغلب 
عــلــيــهــا الـــتـــشـــاؤم، وهــــي األقـــــرب لـــلـــواقـــع، لم 
ــعـــد فــي  ــة الـــشـــعـــبـــيـــة األمـــــــل بـ ــاومــ ــقــ تـــفـــقـــد املــ
اســتــعــادة زخـــم املــعــركــة الــــذي كـــان قـــد ظهر 
ــبــــوع املــــاضــــي، خــصــوصــًا بعد  أواخــــــر األســ
»اإلربــاك البسيط » في  تجاوز ما وصفته بـــ
مــركــز مــديــريــة الـــزاهـــر. وفــيــمــا أشــــار مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ آل حميقان  في مقاومة 
إلى أن جبهات الحازمية ومديرية البيضاء 
الهجومية  بالوتيرة  تــزال  العيوف ال  وقــرى 
إلــى أن تحريك  بــدء املعركة، لفت  ذاتها منذ 
بـــاقـــي جــبــهــات الــبــيــضــاء، خــصــوصــًا نــاطــع 
والــعــبــديــة، بــالــتــزامــن مــع مــديــريــة البيضاء، 
ــار املــــعــــركــــة ضــد  ــــي مــــســ ــًا فـ ــ ــارقـ ــ ــُيــــحــــدث فـ ســ

االنقاب الحوثي ويقلب املوازين.

مستقبل المعركة
البيضاء  معركة  بمستقبل  التنبؤ  يمكن  ال 
لكن  األول،  أســبــوعــهــا  أنـــهـــت  الـــتـــي  املـــعـــقـــدة 
األبعاد السياسية والعسكرية التي تحملها، 

تشير إلى أنها قد تتحول إلى مسرح جديد 
لألعمال القتالية، يشابه ما يجري في مأرب 

منذ أكثر من عام.
وتتداخل التعقيدات التي تشوش على مصير 
املــعــركــة. فــفــي حــن تــبــدو املــقــاومــة الشعبية 
غــيــر مــتــكــافــئــة مـــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن عـــددًا 
في  املرابطة  الحكومية  القوات  تقف  وعتادًا، 
مأرب وشبوة، في موقف ال تحسد عليه، وال 
مواقعها  بعض  عن  باالستغناء  لها  يسمح 
التي يتربص بها الحوثيون واالنفصاليون، 
ويــرى خبراء  البيضاء.  إلــى جبال  واالنتقال 
ــم يــجــن  ــريـــون، أن الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي لــ ــكـ عـــسـ
أي فـــوائـــد حــتــى اآلن مـــن مــعــركــة الــبــيــضــاء، 
ــأرب جــــاريــــة بــــذات  ــ ــزال مــــعــــارك مــ ــ حـــيـــث ال تــ
الـــوتـــيـــرة، بــعــدمــا لـــجـــأت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا فــي مــديــريــة الـــزاهـــر خــال 
املتواجدة في  األيــام املاضية من مجاميعها 
مديريتي رحبة والجوبة الخاملتن جنوبي 

مأرب، وليس من صرواح ومدغل ورغوان.
الحوثين على حشد مقاتلن  لــقــدرة  ونــظــرًا 
جدد إلى البيضاء، سواء من قبائل املحافظة 
ــار املـــــجـــــاورة، بــمــا  ــ نــفــســهــا أو مــحــافــظــة ذمــ
العسكري  بموقفهم  االحــتــفــاظ  لــهــم  يضمن 
فــــي مــــــــأرب، رجــــحــــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
استنزاف  بــؤرة  إلــى  البيضاء  تتحول جبهة 
جـــديـــدة لــلــمــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واملــجــامــيــع 
الــســلــفــيــة، ســـــواء مـــن قــبــائــل شـــبـــوة أو تلك 
الــوافــدة مــن يافع فــي محافظة لحج. وبــدأت 
األســبــوع  مطلع  بــالــفــعــل،  الشعبية  املــقــاومــة 
لصد  الــدفــاع  موقع  فــي  بالتموضع  الحالي، 
في  الحبج  مناطق  على  الحوثية  الهجمات 
البيضاء،  مديرية  ومناطق  الــزاهــر،  مديرية 
التي تحمل أسم املحافظة ذاتــه، وتقول إنها 
مديرية  فــي  املحققة  مكاسبها  على  تحافظ 

الصومعة.
وتمتاز مديريات البيضاء بتضاريس جبلية 
وعــــــرة تــجــعــلــهــا أرضــــــًا خــصــبــة الحــتــضــان 
حـــرب عــصــابــات ومـــعـــارك اســتــنــزاف طويلة 
الرغم من الحديث الحوثي عن  األمــد. وعلى 
»الــقــاعــدة«  بـــ مــا يصفونهم  انــتــصــارات على 
و»داعـــش« في جبهة الــزاهــر، إال أن الجماعة 
تعي خطورة الفخ الذي ُيرتب لها، وال تريد 

املجازفة أكثر.
ــــف الـــقـــيـــادي  ــاء الــجــمــعــة املـــاضـــيـــة، وصـ مـــسـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  الـــحـــوثـــي املـــعـــن نـــائـــبـــًا لــــوزيــ
ي، أبناء يافع الذين يقاتلون في 

ّ
حسن العز

»اإلخوة الكرام«، ودعاهم إلى عدم  البيضاء بـ
الــتــضــحــيــة بــشــبــابــهــم مـــن أجـــل مـــن أســمــاهــم 
»القاعدة وفاسدين ومرتزقة أوغاد«. حاول  بـ
»تويتر«،  على  تغريدة  في  الحوثي  القيادي 
ألوية  التي تتحدر منها  مغازلة قبائل يافع 
 »نحن قوم ال نعتدي 

ً
العمالقة السلفية، قائا

ــد، ولـــكـــن من  ــ ــد وال نـــريـــد الـــشـــر ألحـ عــلــى أحــ
أي مواطن  أو على  أو يعتدي علينا  يؤذينا 
فــي املساحات املــحــررة مــن أرض الــوطــن، فا 
 إال نــفــســه«، فـــي إشـــــارة لــلــمــســاحــات 

ّ
يــلــومــن

 لسيطرة الجماعة.
ً
الخاضعة أصا

وإذا مــا تــوقــف الــدعــم املــقــدم مــن قبائل يافع 
الحوثين  جماعة  أن  املــؤكــد  فمن  للبيضاء، 
على  قسوة  أكثر  انتقامية  بهجمات  ستبدأ 
ــر وآل حــمــيــقــان الـــتـــي احــتــفــت  ــزاهــ قــبــائــل الــ
امليدانية  باالنتصارات  املاضية  األيــام  خال 
على  بالطبع  سينعكس  مــا  الحوثين،  ضــد 
كان  الــتــي  للحكومة  السياسية  الــطــمــوحــات 
سقفها قــد ارتــفــع هــو اآلخــــر، وشــعــرت أنها 
التي تجبر خصومها  املفاتيح  تمتلك  باتت 

على تقديم تنازالت في امللف السياسي.

معارك البيضاء
محافظة  عــلــى  الــســيــطــرة  تمنح 
القدرة  الحوثيين،  جماعة  البيضاء، 
على إدارة المعركة نحو محافظات 
وجــنــوبــًا.  شــمــاًال  مختلفة  يمنية 
بالتمركز  االكتفاء  من  الرغم  وعلى 
العام  منذ  مــحــددة  مــواقــع  فــي 
في  التواجد  استمرار  أن  إال   ،2015
مديرية  خصوصًا  المناطق،  تلك 
ميزة  الــحــوثــيــيــن،  مــنــح  ــراس،  مــكــي
وشبوة.  أبين  محافظتي  تهديد 
وإذا ما استطاعت الجماعة السيطرة 
الزاهر، فسيكون  على كامل مديرية 
لحج  محافظة  تهديد  بمقدورها 

أيضًا.

تهديدات شماًال 
وجنوبًا

الغالف

زكريا الكمالي

ــــمــــت 
ّ
ــل مـــــنـــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن عــــــــــــام، ســ

املعركة  مقاليد  اليمنية  الحكومة 
لجماعة الحوثين، لتتحكم فيها 
صـــعـــودًا وهـــبـــوطـــًا. وعـــنـــدمـــا قــــــّررت إشــعــال 
جبهة إضافية، لتخفيف الضغط عن مدينة 
هجمات  عليها  تتوالى  التي  النفطية  مــأرب 
الــجــمــاعــة، اســتــحــدثــت الــحــكــومــة بــــؤرة قتال 
جـــديـــدة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، ُيــخــشــى أن 
ــنـــزاف أخــــــرى، على  ــتـ تــتــحــول إلــــى حــــرب اسـ
غــرار مــا يجري فــي مـــأرب، خصوصًا بعدما 
تمكنت جماعة الحوثين من استرداد املواقع 
التي خسرتها سريعًا. وخال فترة قياسية، 
البيضاء،  فــي  الشعبية  املــقــاومــة  استطاعت 
مــــســــنــــودة بـــكـــتـــائـــب مـــــن ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة 

سيطر االرتجال من 
جانب قوات الحكومة 

على مجريات القتال

يعي الحوثيون 
خطورة المعركة وال 

يرغبون بالمجازفة

بؤرة استنزاف جديدة 
في حرب اليمن

يــافــع، خطف األنــظــار،  الــوافــدة مــن  السلفية، 
بــعــد تــحــقــيــق مــكــاســب مــيــدانــيــة واســـعـــة في 
البيضاء، خصوصًا تلك  عــدد مــن مــديــريــات 
املــتــاخــمــة ملــحــافــظــة لـــحـــج، جــنــوبــي الــيــمــن. 
سمت به، كان 

ّ
ونظرًا لعنصر املباغتة الذي ات

مكاسب  تحقق  أن  البيضاء  معركة  بمقدور 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ثــمــيــنــة لــلــحــكــومــة، لو 
أن  الــذي يجب  مــدروســة بالشكل  أنها كانت 
الــذي سيطر على  تكون عليه، لكن االرتجال 
ــــود تــكــتــيــكــات  ــدم وجــ ــ ــال، وعــ ــتـ ــقـ مـــجـــريـــات الـ
عسكرية احترافية، قاد إلى انتكاسة سريعة، 
ما  الستعادة  الحوثين  اندفاع جماعة  بعد 

خسرته من مواقع.
ال تمتلك الــبــيــضــاء، الــواقــعــة جــنــوبــي شــرق 
املتواجدة  ثــروات طبيعية كتلك  أي  صنعاء، 
فـــــــي مــــــــــــأرب وشـــــــبـــــــوة املــــــــجــــــــاورتــــــــن، لـــكـــن 

تزامن انطالق معركة البيضاء مع إعالن الواليات المتحدة استئناف تقديم 
الدعم الفني واللوجستي للجيش اليمني، ما جعل جماعة الحوثيين تشعر 
السعودي  والتحالف  واشنطن  بأن 
قيادات  وتحدثت  خلفها.  يقفان 
الصف األول الحوثية عن انعكاسات 
عملية  على  البيضاء  في  التصعيد 
بتحشيد  واشنطن  متهمين  السالم، 
عــنــاصــر »الـــقـــاعـــدة« و»داعــــش« 
إلى  األرض  بقاع  كل  من  و»النصرة« 
األركــان  رئيس  لنائب  وفقا  البيضاء، 
الموشكي  علي  الــلــواء  الحوثية، 

)الصورة(.

استحضار »القاعدة« و»داعش«

كان هدف الحكومة تخفيف الضغط عن جبهة مأرب )فرانس برس(

فصائل غزة تدرس الرد التدريجي على قيود االحتاللقلق من تدهور أوضاع حقوق اإلنسان في الضفة الغربية

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

يـــبـــدي حــقــوقــيــون فــلــســطــيــنــيــون قــلــقــهــم من 
ــان فــــي الــضــفــة  ــســ ــقـــوق اإلنــ ــالـــة حـ تــــدهــــور حـ
الغربية، بعدما وثقت منظمات حقوقية عدة 
الــذي تعرض إليه  برح 

ُ
حــاالت من الضرب امل

املــتــظــاهــرون واملــعــتــقــلــون، عــلــى يـــد عناصر 
من األجهزة األمنية الفلسطينية، خال قمع 
االحتجاجات التي بدأت بعد مقتل املعارض 
السياسي نزار بنات في 24 يونيو/حزيران 
ــن بـــن االنـــتـــهـــاكـــات اإلضــافــيــة  ــي.  ومــ ــاضــ املــ
التي ُرصدت السحل والتحرش باملتظاِهرات 
والـــصـــحـــافـــيـــات وتـــهـــديـــدهـــن، وتـــعـــذيـــب فــي 
رذاذ  ورش  الـــتـــوقـــيـــف  ــز  ــ ــراكـ ــ ومـ املـــعـــتـــقـــات 
الــفــلــفــل. كــمــا وثــقــت املــؤســســات ســلــوك أفـــراد 
ونــزعــوا  املتظاهرين  هاجموا  املــدنــي  بــالــزي 
مــع حملة »تضليل« على  تــزامــنــًا  هــواتــفــهــم، 
وسائل التواصل االجتماعي ضد املتظاهرين 

والصحافين.
الحق  ملؤسسة  الــقــانــونــي  املستشار  يــوضــح 
»الـــعـــربـــي  ــــو حـــيـــة لــــ ــــرف أبـ الــفــلــســطــيــنــيــة أشــ
ــكــــاوى وصــلــت  الــــجــــديــــد«، أن عــــشــــرات الــــشــ
إلــــى املــؤســســة مـــن املــتــظــاهــريــن وعــائــاتــهــم 
وصــحــافــيــن ونــشــطــاء ومـــواطـــنـــن، معربن 
أســوأ. ويقول  ملا هو  التعرض  عن خشيتهم 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  اإلسرائيلي على  الــعــدوان  انتهاء  منذ 
غــزة، فــي 21 مــايــو/أيــار املــاضــي، تغّير شكل 
الــتــعــامــل اإلســـرائـــيـــلـــي مـــع الـــقـــطـــاع، إذ بــات 
االحتال يربط امللفات ببعضها، في محاولة 
الفلسطينية  املقاومة  مطالب  سقف  لخفض 
مــن جهة،  املقبلة  األســــرى  تــبــادل  مــن عملية 

وإعاقة إعادة اإلعمار من جهة ثانية. 
وتراقب الفصائل والفلسطينيون في القطاع 
الـــواقـــع املــيــدانــي عــن كــثــب، فــي ظــل املماطلة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة والـــتـــســـويـــف، واشـــــتـــــراط حــل 
ملف الجنود األســرى لدى »كتائب القسام«، 
الــذراع العسكرية لحركة »حماس«، من أجل 
في  واإلنــســانــيــة  املعيشية  األزمـــات  »فكفكة« 
القطاع املحاصر منذ عام 2006. وتسود حالة 
ــاط والــغــضــب املــتــصــاعــد صــفــوف  ــبـ مـــن اإلحـ
املواطنن في غزة نتيجة السلوك اإلسرائيلي 
البضائع، وعمليات  إدخــال  األخــيــر، وعرقلة 
االســـتـــيـــراد والــتــصــديــر عــبــر مــعــبــر كـــرم أبــو 
ســالــم، املنفذ الــتــجــاري لــغــزة، بــاإلضــافــة إلى 
عرقلة وصول املنحة املالية القطرية للفقراء، 

وتعطل مشاريع إعادة اإلعمار.
وتــــرفــــض الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــرئــاســة 
التي  التفاهمات  إلــى  الــعــودة  بينت  نفتالي 
كــانــت ســائــدة قــبــل 11 مــايــو املــاضــي، والــتــي 

أبـــو حــيــة إن »أغــلــب الــشــكــاوى الــتــي تلقتها 
إليها  تــعــرض  بانتهاكات  تتعلق  املــؤســســة، 
ــاء خــــــال الـــتـــجـــمـــعـــات  ــطــ صـــحـــافـــيـــون ونــــشــ
الــســلــمــيــة الــتــي أعــقــبــت مــقــتــل الــنــاشــط نـــزار 
ــات، أو تــلــك الـــتـــي تــتــعــلــق بـــاســـتـــدعـــاءات  ــنـ بـ
األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــشــيــر الـــعـــديـــد من 
الـــدالئـــل إلـــى اســتــهــداف أفـــرادهـــا، وبعضهم 
ــدنـــي، لــلــمــتــظــاهــريــن، مـــا اســتــدعــى  بـــالـــزي املـ
تقديم باغ جزائي للنائب العام«. ويؤكد أن 
املتظاهرين  على  األمنية  األجهزة  اعــتــداءات 
ــن، كــمــا أن  ــ تــخــالــف قـــانـــون خـــدمـــة قــــوى األمــ
الــتــخــفــي بــالــزي املــدنــي ُيــربــك املــواطــنــن في 
التعامل مع هذا املشهد، كما ُيربك املؤسسات 
الــحــقــوقــيــة لـــإمـــســـاك بـــدالئـــل عـــاقـــة هـــؤالء 

األفراد باألجهزة األمنية.
مـــنـــظـــمـــة حــقــوقــيــة  مـــــن 100  أكــــثــــر  ودانــــــــــت 
منظمة  آخــرهــا  ودولــيــة،  وعربية  فلسطينية 
الــدولــيــة، مــمــارســات األجــهــزة األمنية  العفو 
بــحــق املــتــظــاهــريــن واملــعــتــقــلــن عــقــب مقتل 
القانوني  والخبير  الحقوقي  ويــقــول  بــنــات. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــابـــديـــن، لـ عـــصـــام عـ
»تلك املمارسات تمت دون رادع أو محاسبة 
ــة، أو  ــيــ ــتــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة مـــحـــمـــد اشــ ــن رئــ ــ مـ
فــي  ــة  ــدالــ ــعــ الــ ــات  ــســ ومــــؤســ ــة  ــابــ ــرقــ الــ أدوات 
أدوات  إلــى  تحولت  الــتــي  والــقــضــاء،  النيابة 
املواطنن«.  أن تكون ملجأ  بــداًل  لانتهاكات 
ويؤكد أن ما سبق يجعل حالة االنهيار التي 
كل  مــن  تحاصرهم  الفلسطينيون  يعيشها 

مكان.
الــعــدالــة فقدت  »أجــهــزة  أن  عــابــديــن  ويعتبر 
شرعيتها الدستورية، ألنها فشلت في حماية 
حقوق وكرامة الفلسطينين. كما أن انضمام 
مسارات  يفتح  الدولية  لاتفاقيات  فلسطن 
الجناة  ملحاسبة  الفلسطينين  ــام  أمـ مهمة 
دولــيــًا بموجب هــذا االنــضــمــام، وعليه يجب 
أن تقوم مؤسسات املجتمع املدني بدور أكثر 
فعالية لتعرية االنتهاكات )الجرائم(، خاصة 
املمنهجة، ومحاسبة مرتكبيها على مستوى 
الدولي، بحثًا  والقضاء  املتحدة  األمــم  آليات 

نتجت عن تدخل وسطاء مصرين وقطرين 
ــيــــرات الـــــعـــــودة وكـــســـر  ــيــــن عـــقـــب مــــســ ــمــ وأمــ
الـــحـــصـــار الــــحــــدوديــــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن تلك 
الفترة قد انتهت، وأنها ستبحث عن خيارات 
امللف  ال سيما  الــقــطــاع،  مــع  للتعامل  أخـــرى 
إلى  الدعم  املالي في محاولة إلعاقة وصــول 
حركة »حماس«. وفي 2018، توصل الوسطاء 
إلى مجموعة من التفاهمات بن فصائل غزة 
واالحــتــال اإلســرائــيــلــي، والــتــي كــانــت تنص 
الفقيرة، وتنفيذ  على إدخــال األمــوال لألسر 
ــات املــيــاه  ــ مــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة، وحـــل أزمـ
والكهرباء، وتنفيذ مشاريع لتشغيل الشباب، 
وإنـــشـــاء مــــدن صــنــاعــيــة، وتــوســعــة مــســاحــة 
الصيد، إال أن ما نفذ من هــذه التفاهمات ال 

يرقى إلى الحد األدنى من املطلوب.
ويبدو املوقف الفصائلي منحصرًا في خيارات 
الرد على السلوك اإلسرائيلي الذي يماطل في 
القطاع، ويشترط  املفروضة على  القيود  رفع 
إنجاز ملف الجنود األســرى، للحديث عن أي 
تغيير في التعامل مع غــزة، وهــو ما ترفضه 
»حــمــاس«. ووفقًا  املــقــاومــة، ال سيما  فصائل 
»العربي الجديد«،  ملصادر فصائلية، تحدثت لـ
ــت اســتــئــنــاف  ــ ــ فـــــإن الـــفـــصـــائـــل فــــي غـــــزة درسـ
مسيرات العودة بجميع أدواتها خال الفترة 
عيد  عقب  تستأنف  أن  النية  وكــانــت  املقبلة، 
األضحى في 20 يوليو/تموز الحالي، إال أنه 
لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن ذلك، وترك 
األمر ملزيد من املشاورات وإلفساح املجال أمام 
املصادر  وبحسب  للتدخل.  املصري  الوسيط 
فإن الفصائل اتفقت على التدرج في التعامل 
ــال لـــم ينجح  مـــع الــســلــوك اإلســرائــيــلــي فـــي حـ
الــوســيــط املـــصـــري فـــي إيـــجـــاد حــلــول للقيود 
ــقـــطـــاع، إذ ســيــتــم الــلــجــوء  ــفـــروضـــة عــلــى الـ املـ
مع  والسلمي،  الشعبي  الطابع  ذات  لـــألدوات 
إبقاء الخيار العسكري مطروحًا على الطاولة.

ويقول القيادي في حركة »حماس« محمود 
الحاصلة  اإلسرائيلية  املماطلة  إن  مـــرداوي 
العسكري  االنــتــصــار  تستهدف كسر صــورة 
وتعزيز  األرض،  على  املــقــاومــة  الـــذي حققته 

املرحلة األولــى، عبر تفعيل مسيرات العودة 
ــاك الــلــيــلــي، وفـــي حـــال عــدم  ــ وفــعــالــيــات اإلربــ
إلــى خــيــارات أشد  اللجوء  االستجابة سيتم 
خشونة للضغط على الحكومة اإلسرائيلية.

وال ينفي الــقــيــادي فــي »الــجــهــاد اإلســامــي« 
وجود نقاشات فصائلية ونية إلعادة إطاق 
مــســيــرات الـــعـــودة الــكــبــرى وكــســر الــحــصــار، 
املتوقفة منذ أكثر من عام ونصف العام، إال 
أن الــفــصــائــل لــم تــتــوافــق بشكل نــهــائــي على 
اآللية أو املوعد النهائي الستئناف املسيرات. 
الفلسطينية  الفصائل  فــإن  حبيب  وبحسب 
تـــتـــابـــع مــــع الـــوســـيـــط املــــصــــري االتــــصــــاالت 
مـــن أجــــل مــحــاولــة فـــك الــُعــقــد الـــتـــي يضعها 
 إسرائيل املسؤولية الكاملة 

ً
االحتال، محما

عن أي تصعيد مستقبلي.
ــرى الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل الــســيــاســي تيسير  ــ ويـ
مــحــيــســن أن الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تــريــد 
ــادة الـــتـــحـــكـــم فــــي الــــعــــاقــــة مــــع غــــزة،  ــعــ ــتــ اســ
ــاك الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة  ــبـ ــتـ ــــون قــــواعــــد االشـ كـ
ــيـــرت بـــشـــكـــل نــــوعــــي بــعــد  ــغـ ــــي الــــســــابــــق، تـ فـ
»العربي  لـ محيسن،  ويقول  األخيرة.  املعركة 
الـــجـــديـــد«، إن الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــجــديــدة 
ــدى االحــــــتــــــال وقــــــيــــــادة الــــجــــيــــش وجـــــدت  ــ ــ لـ
ــام خــســارة عــلــى أكــثــر مــن صعيد،  نفسها أمـ
والــذي  االستراتيجي،  ومنها  الداخلي  منها 
ــــورة الـــجـــيـــش عــلــى  يــتــمــثــل فــــي إضــــعــــاف صــ
الصعيدين اإلقليمي والدولي وكسر الصورة 
النمطية عنه. ويعتقد محيسن أن استخدام 
واملماطلة  القيود،  وفــرض  الضغط،  أســلــوب 
فــي تخفيف الــحــصــار لــم يــكــن مــســتــغــربــًا، ال 
الــعــودة الشتباك عسكري صعب  وأن  سيما 
بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــن حـــالـــيـــًا. وبــالــرغــم 
مـــن الــســلــوك اإلســرائــيــلــي الــحــاصــل، وحــالــة 
املــمــاطــلــة والـــتـــســـويـــف، ورفـــــض االســتــجــابــة 
الوقت  فــإن سيف  الفصائل في غــزة،  ملطالب 
تفكيك بعض  املمكن  ومــن  بــعــد،  لــم يستنفد 
املــلــفــات الــعــالــقــة فــي املــرحــلــة الــراهــنــة، ســواء 
عبر إدخال األمــوال القطرية أو ملف اإلعمار 

وملف معبر كرم أبو سالم، وفق محيسن. دالئل على مهاجمة أمنيين بالزي المدني المتظاهرين )عباس مومني/فرانس برس(

درست الفصائل في غزة استئناف مسيرات العودة )سعيد خطيب/فرانس برس(

لـــة مــرتــكــبــيــهــا محليًا  االنـــتـــهـــاكـــات، ومـــســـاء
ــًا. ويـــقـــول إن »أيــــة مـــخـــارج تستثني  ــيــ ودولــ
واإلصــاحــات  املتزامنة،  العامة  االنتخابات 
في األمن ومنظومة العدالة، لن تجدي نفعًا«.
ويــــــرى حـــقـــوقـــيـــون أن الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــت تــتــغــول عــلــى صـــاحـــيـــات الــســلــطــة  ــ ــا زالـ مـ
والتنكيل  باالعتقاالت  يسمح  ما  القضائية، 
عنهم،  واملــدافــعــن  وعائاتهم  باملتظاهرين 
وهو ما يؤكده القاضي السابق في املحكمة 
التقاعد  إلى  الفلسطينية قبل إحالته  العليا 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الــقــســري رائـــد عصفور لـــ
ويوضح عصفور: »لم تتوجه النيابة العامة 
نـــزار  قــتــل  مــســرح جــريــمــة  إلـــى  الفلسطينية 
بنات ولم تقم بدورها، وأحيلت القضية إلى 
لجنة تحقيق، وال يجوز ذلك بحكم القانون، 
في ظل وجــود جسم قانوني ُمختص، وهي 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، الــتــي تــعــطــي إذنـــهـــا للطب 

عن اإلنصاف الدولي، بعد أن فشلت العدالة 
الفلسطينية، بل قبلت أن تكون أداة لتغطية 

الجرائم املمنهجة التي ال تسقط بالتقادم«.
والـــحـــالـــة الـــتـــي يــشــوبــهــا، بــحــســب عــابــديــن، 
اإلنسان،  حقوق  بمنظومة  الشامل  االنهيار 
 جـــمـــاعـــيـــًا مــــثــــابــــرًا، وخــطــة 

ً
تـــســـتـــدعـــي عـــمـــا

تقودها مؤسسات  أزمـــة«  و»خلية  واضــحــة، 
املــجــتــمــع املـــدنـــي، بــالــشــراكــة مـــع املــؤســســات 
ــــى رصـــــــــد وفــــضــــح  ــلـ ــ اإلعـــــــامـــــــيـــــــة، تــــــقــــــوم عـ

الـــشـــرعـــي بــتــشــريــح الـــجـــثـــمـــان. لــكــن ذلــــك تم 
بقرار من رئيس الوزراء، في مخالفة واضحة 
الجزائية، وبعدها توقف  لقانون اإلجــراءات 
الــنــيــابــة املـــدنـــيـــة املــتــهــمــن بــالــقــتــل وتــحــقــق 
ثم  العسكرية،  للنيابة  إحالتهم  قبل  معهم، 

للقضاء العسكري، ملحاكمتهم«.
ويــتــابــع عــصــفــور أن »الــنــيــابــة الــعــامــة، وهــي 
ــة لـــلـــقـــضـــاء، تــخــضــع ألوامـــــر  ــ ــالـ ــ مـــدخـــل اإلحـ
املستوى السياسي واألمني. ومن ذلك حالة 
السياسين  واملــعــارضــن  املــتــظــاهــريــن  قــمــع 
في  القانونية  النصوص  وتفسير  للسلطة، 
غــيــر مــواضــعــهــا، وتــوقــيــف املــتــهــمــن بــالــذم 
النعرات الطائفية، ثم تمديد  والقدح وإثــارة 
الـــتـــوقـــيـــف بــحــجــة الــتــحــقــيــق الــــــذي ال يــلــزم 
تستدعي  أو  جــنــائــيــة  غــيــر  )تــهــمــة  التحقيق 
التحقيق املطّول(، ثم إحالة املوقوف للقضاء، 

الذي يفعل باملعتقلن األمر نفسه«.

عصفور: النيابة 
العامة تخضع للمستوى 

السياسي واألمني

ــــرى لـــدى »الـــقـــســـام«، أو  بــمــلــف الــجــنــود األسـ
خـــلـــق ذرائـــــــع أخــــــرى تــعــيــق فـــرصـــة الــحــيــاة 
أن هذه  للفلسطينين. ويشدد على  الكريمة 
املــعــادلــة املــتــمــثــلــة فـــي املــمــاطــلــة والــتــســويــف 

ستسقط كما سقطت في السابق.
ــــدوان األخــــيــــر فــــي مـــايـــو،  ــعـ ــ ــنـــذ انـــتـــهـــاء الـ ومـ
ــيـــد  ــــاري الـــوحـ ــــجـ ــتـ ــ يـــقـــتـــصـــر عــــمــــل املــــنــــفــــذ الـ
للقطاع على إدخال السلع واملواد التموينية 
األســاســيــة، وبــعــض املــــواد املــرتــبــطــة ببعض 

الصناعات الغذائية فقط. 
من جانبه، يؤكد القيادي في حركة »الجهاد 
اإلســامــي« خضر حبيب أن هــنــاك حـــوارات 
فــصــائــلــيــة مــتــواصــلــة، واتـــفـــاق عــلــى الــتــدرج 
في التعامل مع السلوك اإلسرائيلي املرتبط 
استخدام  القطاع، عبر  في  املعيشي  بالواقع 
للضغط  أولـــــى  كــخــطــوة  الــشــعــبــيــة  األدوات 
»الــعــربــي  ــقـــول حــبــيــب، لـــ ــتــــال. ويـ عــلــى االحــ
اإلسرائيلية  املماطلة  استمرار  إن  الجديد«، 
ــاد الــــوســــائــــل الــشــعــبــيــة فــي  ــمـ ــتـ ســـيـــدفـــع العـ

حالة الغضب في صفوف الحاضنة الشعبية 
لها في القطاع. ويوضح مرداوي، لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن االحــتــال يبحث هــو وحلفاؤه 
في املنطقة عن خيارات من شأنها أن تضعف 
املقاومة، وتعزز من مكانة الاعبن اآلخرين 
في املشهد السياسي، ال سيما الذين يتبنون 

برنامجًا سياسيًا مضادًا لبرنامج املقاومة.
ويــؤكــد الــقــيــادي فــي »حــمــاس« أن االحــتــال 
بــجــهــوده، وبــجــهــود مــن يتحالفون معه في 
اإلقــلــيــم، يـــحـــاول املــمــاطــلــة فـــي كــســر الــقــيــود 
املفروضة على غــزة، إمــا بمحاولة ربــط ذلك 

يرفض االحتالل 
العودة إلى تفاهمات 

ما قبل 11 مايو

يرى حقوقيون 
فلسطينيون أّن السلطة 

التنفيذية تتغول على 
صالحيات السلطة 

القضائية، ما جعل 
أدوات الرقابة ومؤسسات 
العدالة تتحول إلى أدوات 

لالنتهاكات

في إطار خياراتها 
للتعامل مع تعنت 

االحتالل اإلسرائيلي تجاه 
تخفيف القيود على 

غزة، تتجه الفصائل 
الفلسطينية نحو رد 

تدريجي

خاصتقرير
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  شرق
      غرب

جنوب أفريقيا: العنف 
يصل إلى جوهانسبرغ 

امتدت أعمال العنف التي بدأت في 
إقــلــيــم كــــوازولــــو نـــاتـــال فـــي جــنــوب 
ــر ســجــن رئــيــس الــبــاد  أفــريــقــيــا، إثـ
السابق جــاكــوب زومـــا، إلــى مدينة 
ــبــــرغ، أمــــــس األحـــــــــد، إذ  ــانــــســ جــــوهــ
تعرضت متاجر للنهب وأغلق جزء 
من طريق سريع. وبدأ زوما األربعاء 
املــاضــي قــضــاء عــقــوبــة الــســجــن 15 
شهرًا بتهمة ازدراء املحكمة. وقالت 
شـــرطـــة جــوهــانــســبــرغ إن عــنــاصــر 
للسرقة،  الغضب  تستغل  إجرامية 
مــتــحــدثــة عــن بــاغــات حـــول إطــاق 
ــارة  أعــيــرة نــاريــة عــلــى املــركــبــات املـ

على طريق سريع.
)رويترز(

نتنياهو يخلي 
مقر رئاسة الوزراء 

ــادر رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي  ــ غـ
الــســابــق بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أمــس 
األحــــــــد، مـــقـــر إقـــامـــتـــه الـــرســـمـــي فــي 
الــقــدس املــحــتــلــة، بــعــد حــوالــي شهر 
على منح حكومة نفتالي بينت الثقة. 
وقال متحدث باسم عائلة نتنياهو، 
إنها غــادرت املنزل في شارع بلفور 
بعيد منتصف ليل السبت – األحد، 
قت جماعة »وزير الجريمة« 

ّ
فيما عل

التي عكفت على تنظيم احتجاجات 
خــارج املقر ضد نتنياهو منذ أكثر 
من عام، بأن »املتهم وعائلته هربوا 

كاللصوص«. 
)فرانس برس(

الصين تتوعد بالرد على 
العقوبات األميركية

ــــن، أمـــــــس األحـــــــد،  ــــصــ ــدت الــ ــ ــوعــ ــ تــ
ــة« ردًا  بـــاتـــخـــاذ »الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــ
على العقوبات األميركية الجديدة 
23 مجموعة صينية جديدة  على 
في  بــاملــشــاركــة  بغالبيتها  ــِهــمــت 

ّ
ات

قمع أقلية اإليــغــور. وقــال متحدث 
الصينية:  الخارجية  وزارة  باسم 
ــات املـــتـــحـــدة مـــرة  ــ ــــواليـ ــذّرع الـ ــ ــتـ ــ »تـ
جــديــدة بــحــقــوق اإلنـــســـان« لفرض 
ــلـــى  ــر مـــــــــبـــــــــررة« عـ ــ ــيــ ــ »عــــــقــــــوبــــــة غــ
ــــاف  املـــجـــمـــوعـــات الــصــيــنــيــة. وأضـ
فـــــي بـــــيـــــان: »ســـنـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر 
الحقوق  عن  بحزم  للدفاع  الازمة 

واملصالح املشروعة الصينية«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ خاصة،  مصرية  مصادر  كشفت 
الــجــديــد«، عــن مـــشـــاورات جـــرت أخــيــرًا بن 
مصر وإيــران، بهدف تحسن العاقات بن 
البلدين، والتوصل إلى رؤى متقاربة بشأن 
التصادم،  تمنع  اإلقليمية  امللفات  من  عــدد 
 سياسة خارجية مصرية جديدة 

ّ
ظــل »فــي 

تجاه كافة القوى الكبرى والدول في اإلقليم، 
تقوم على عدم الدخول في أزمات بالوكالة 
ــالـــح  ــاة املـــصـ ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــرف آخــــــــر، ومـ ــ ــ عـــــن أي طـ
املــقــام األول«، على حــّد تعبير  فــي  املصرية 
 الــقــاهــرة 

ّ
املـــصـــادر. وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن

استقبلت وفدًا إيرانيًا استخباريًا، األسبوع 
رفيعي  مع مسؤولن  التقى  املاضي، حيث 
املــســتــوى فــي جــهــاز االســتــخــبــارات العامة، 
لبحث مجموعة من امللفات ذات الحساسية 
ـــت لــفــتــرة طــويــلــة 

ّ
ــتـــي ظـــل بـــن الــبــلــديــن، والـ

محل خاف دائم وسببًا في تأزم العاقات. 
ــارت املــصــادر، إلــى أن هــذه املــشــاورات  وأشــ

ليس الهدف منها تطبيع عاقات كاملة بن 
البلدين، ولكن إقامة عاقات متوازنة ضمن 
قــنــوات واضــحــة ودائـــمـــة، بــهــدف التنسيق 
واملتعلقة  املختلفة  الــقــضــايــا  فــي  الــثــنــائــي 

بالجانبن، ملنع أي تضارب أو صدام.
وحــول مــا إذا كــان ذلــك التوجه قــد يتسبب 
في غضب أطــراف خليجية تربطها بمصر 
اإلمــارات  أو  السعودية  عاقات جيدة، مثل 
ــيـــل املــــــثــــــال، قــــالــــت املــــــصــــــادر إن  ــبـ ــلــــى سـ عــ
السياسة  طــرأ على مخططي  كبيرًا  تــحــواًل 
الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــريـــة الـــجـــدد فـــي الــقــاهــرة 
ــرًا، وظــهــر تــوجــه جــديــد بــعــدم تسليم  ــيـ أخـ
مفاتيح الــعــاقــات واملــصــالــح املــصــريــة ألي 
دولــــة أخــــرى مــهــمــا كــانــت الــعــاقــات معها، 
مــع توظيف أي عــاقــة فــي اإلقــلــيــم لحساب 
املــصــالــح املــصــريــة، وتــحــقــيــق أكــبــر مكسب 
لها. وأكــدت أن تراجع الضغوط الخليجية 
عــلــى الـــقـــاهـــرة بــســبــب تــوقــف الـــدعـــم املــالــي 
الخليجية،  القوى  من جانب  واالقــتــصــادي 
ساهم بشكل كبير في سعي اإلدارة املصرية 
ــتــــي فــــرضــــت عــلــيــهــا  ــيــــود الــ ــقــ ــــن الــ لـــلـــحـــد مـ
ــات ســابــقــة،  ــ مـــن جــانــب تــلــك الـــقـــوى فـــي أوقـ
واستخدام أساليب مناورة، بحثًا عن إعادة 

نوع من التوازن لهذه العاقات. 
وكــشــفــت املــصــادر أن الــتــطــور األخــيــر الــذي 
طـــرأ عــلــى الــتــصــور املــصــري بــشــأن العاقة 
مع إيران، جاء في ظل وجود رسائل سابقة 
إال  العاقات،  لتطوير  اإليراني  الجانب  من 
أن  إلــى  لم تعلق عليها، مشيرة  القاهرة  أن 
آخر تلك الرسائل جاء عبر القائم باألعمال 
اإليـــرانـــي فــي مــصــر، نــاصــر كــنــعــانــي، الــذي 

الـــبـــلـــديـــن، أســـفـــرت عـــن بــعــض الــتــوجــهــات 
ــاء فـــي مــقــدمــتــهــا عــدم  الـــجـــديـــدة، والـــتـــي جــ
اإلساءة ألطراف البلدين، أو انتهاج خطاب 
ــومـــي. وكــشــفــت  ــجـ ــي هـ ســـيـــاســـي أو إعــــامــ
ــــدور تــعــلــيــمــات مـــن جــهــاز  املـــصـــادر عـــن صـ

أبـــــدى تــطــلــع بـــــاده لــفــتــح صــفــحــة جــديــدة 
فـــي الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن، وتـــوافـــر إرادة 
سياسية قوية لدى باده لذلك. وأوضحت 
املـــصـــادر أن ذلـــك األســـلـــوب الــجــديــد، يــأتــي 
ــدة، عــلــى رأســهــا  نــتــاج تــحــالــف مــتــغــيــرات عـ
الــعــاقــات  بتخطيط  مــعــنــيــة  جـــديـــدة  إدارة 
الخارجية املصرية وتحديد مواقف القاهرة 
تـــجـــاه قــضــايــا اإلقـــلـــيـــم، مــتــمــثــلــة فـــي لجنة 
ــرة الــتــعــاون الـــدولـــي الــســابــق،  تــقــودهــا وزيــ
ــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  مـــســـاعـــدة الـــرئـ

السيسي الحالية، فايزة أبو النجا.
ولفتت املصادر إلى أن الجلسات التمهيدية 
ــــرت بــــن املـــســـؤولـــن األمـــنـــيـــن فــي  الـــتـــي جـ

ــائـــل اإلعـــــام  ــة لـــوسـ ــامـ ــعـ ــبــــارات الـ ــتــــخــ االســ
ــواد تــحــمــل  ــ ــة، بـــوقـــف عـــــرض أّي مــ ــريـ املـــصـ
ــهــــا فـــي املــنــطــقــة، مع  إســــــاءة إليــــــران وأذرعــ
ضــبــط بــعــض املــصــطــلــحــات والــتــوصــيــفــات 
الخاصة بأدوار إيرانية. وبحسب املصادر، 
ــإن مــــن بــــن األهــــــــداف املـــصـــريـــة مــــن وراء  ــ فـ
تصحيح مسار العاقات مع إيران، محاولة 
البحث عن دور جديد، كوسيط في العاقات 
بن الخليج وطهران، يسمح بنفوذ مصري 
مـــزايـــا  ــــذب  مــــن شـــأنـــهـــا جـ وامــــتــــاك أوراق 

اقتصادية بعد ذلك.
وقــالــت املـــصـــادر، إن الــنــشــاط اإليـــرانـــي في 
ــن، ومــــدى  ــمــ ــيــ ــر األحــــمــــر والــ ــبـــحـ مــنــطــقــة الـ
حّيزًا  شغل  املصرية،  املصالح  مــع  تقاطعه 
مــن الــحــديــث الـــذي دار فــي الــقــاهــرة أخــيــرًا، 
 
ً
مـــؤكـــدة أن الــجــانــب اإليــــرانــــي كــــان مــحــّمــا

برسائل، جميعها متعلقة باستعداد طهران 
أو مخاوف  مــاحــظــات مصرية  أي  ملــراعــاة 
ــذا املــحــيــط، وتــأمــن  بـــشـــأن أدوارهـــــــا فـــي هــ
املـــاحـــة فـــي الــبــحــر األحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 
املندب، كون ذلك يعد أمرًا حيويًا بالنسبة 
في  الــعــابــرة  السفن  مــســار  لتأمن  للقاهرة 
أخــرى  أمــور  إلــى  باإلضافة  السويس،  قناة 
كما كشفت  في سورية.  باألوضاع  متعلقة 
املـــصـــادر عــن أن مــن بــن الــرســائــل الــتــي تم 
ــــورا متعلقة  تــبــادلــهــا خـــال املــنــاقــشــات، أمـ
التي ستشارك في  الشركات املصرية  بأمن 
ــادة اإلعـــمـــار فـــي الـــعـــراق، الــتــي  ــ عــمــلــيــات إعـ
تؤدي فيها طهران دورًا كبيرًا عبر أذرعها 
القوية هناك، موضحة أن هذا امللف يعد من 

ركائز تحسن العاقات بن البلدين. 

سد النهضة

سباق 
دبلوماسي 

عسكري

الــتــفــاوض  ُيـــعـــاد  أن  عــلــى  ربـــيـــع 2020،  فـــي 
دة دون  فــي عـــدد مــن الــنــقــاط فــي هـــذه املـــســـوَّ
النقاش  بــجــوهــرهــا، وبــمــا ال يعيد  املــســاس 
وأضافت  بالفعل.  ُحسَمت  التي  املسائل  في 
املـــصـــادر أن اتـــصـــاالت االتـــحـــاد األفــريــقــي ال 
اعتبارها مبادرة جديدة، لكنها تأتي  يمكن 
املستوى بن  رفيع  ثنائي  تنسيق  إطــار  فــي 
فيليكس تشيسيكيدي،  الكونغولي  الرئيس 
أخرى  باتصاالت  مدعومًا  األبــيــض،  والبيت 
من األمانة العامة لألمم املتحدة، ومفوضية 
االتحاد األوروبي، والصن. وتهدف الخطوة 
إلــى البناء على مــشــروع الــقــرار الـــذي قدمته 
تـــونـــس، والـــــذي لـــم يـــبـــّت فــيــه مــجــلــس األمـــن 
الدولي حتى اآلن رسميًا، واإلسراع في تنفيذ 
فــحــواه، بــالــعــودة الــســريــعــة إلـــى املــفــاوضــات 
بــخــريــطــة طـــريـــق مـــحـــددة ال تــســتــغــرق أكــثــر 
مــن 6 أشــهــر. وتــريــد الــجــهــة الــداعــيــة تجنب 
أن يتطور األمــر في أروقــة األمــم املتحدة إلى 
خـــاف بــن الــــدول الــتــي تــراهــن عليها مصر 
والـــــســـــودان والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، لــلــضــغــط 

وســـــط حـــصـــار يـــفـــرضـــه مــســلــحــو الــحــركــة 
مــن احتمال  مــنــهــا، والــخــشــيــة  الكثير  حـــول 
مــهــاجــمــتــهــم كــــابــــول قـــريـــبـــًا، خـــصـــوصـــًا أن 
بــاتــت تسيطر على عـــّدة مناطق  »طــالــبــان« 
مـــجـــاورة لــلــعــاصــمــة األفـــغـــانـــيـــة، فـــي نــطــاق 
ــــرت وزارة  ال يــتــجــاوز مــائــة كــيــلــومــتــر. وذكـ
 »نظام الدفاع 

ّ
الدفاع األفغانية، في بيان، أن

التشغيل  الجوي حديث اإلنشاء دخل طور 
فــــجــــر األحــــــــــــد«. وأضـــــــافـــــــت: »أثــــبــــتــــت هــــذه 
املنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صّد 
 
ّ
أن بيد  والــقــذائــف«.  بــالــصــواريــخ  الهجمات 
الوزارة لم توضح اسم املنظومة، وال تاريخ 
نشرها، وال هوية الطرف الذي أرساها. لكن 
القوات األميركية كانت زّودت قواعدها في 
الباد بعدة منظومات من طــراز »ســيــرام«، 
قادرة على رصد القذائف وتدميرها. وتتيح 
هذه املنظومة، التي كانت في قاعدة باغرام 
ــذار ضد  ــ ــدار إشـــــارات إنـ ــ شــمــال كـــابـــول، إصـ
الصواريخ والقذائف. وأعلنت وزارة الدفاع، 
في بيان آخر، أن 206 من مسلحي »طالبان« 
قتلوا وأصــيــب أكــثــر مــن 100 آخــريــن، خال 

غارات للقوات األفغانية في 14 والية.
وفــــي ظـــل تــقــدم »طـــالـــبـــان« الـــســـريـــع، انــضــم 
آالف املدنين إلى املليشيات الحكومية التي 
يعول عليها الجيش األفغاني بشكل متزايد 
ــة. كـــمـــا حـــشـــد زعــــمــــاء الـــحـــرب  ضــــد الــــحــــركــ
التاريخيون أنصارهم، ما يثير مخاوف من  القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية،  دبلوماسية  مصادر  قالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن االتـــحـــاد  ـــ لـ
 بـــمـــفـــوضـــيـــتـــه 

ً
األفــــــريــــــقــــــي، مــــمــــثــــا

والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، الــرئــيــس الــحــالــي 
 مـــن مــصــر والـــســـودان 

ً
لــاتــحــاد، خــاطــب كـــا

وإثــيــوبــيــا خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، لــدعــوة 
الوفود االستخبارية والدبلوماسية والفنية 
في كينشاسا،  إلى جولة مفاوضات جديدة 
ــيــــة، خـــال  ــقــــراطــ عـــاصـــمـــة الـــكـــونـــغـــو الــــديــــمــ
قبل  تقدير،  أقصى  على  املقبلن  األسبوعن 
أن تعلن أديس أبابا االنتهاء من مرحلة امللء 
الثاني لسد النهضة بحلول األسبوع األخير 
مـــن شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي. ويــهــدف 
لحوار  الجولة،  إلى تخصيص هذه  االتحاد 
واســـع بــشــأن كيفية اســتــئــنــاف املــفــاوضــات، 
على أساس ما سبق االتفاق عليه في جميع 
دة  املــفــاوضــات السابقة، وعــلــى رأســهــا مــســوَّ
منفردة  مصر  عتها 

ّ
وق التي  واشنطن  اتفاق 

انــطــلــق ســبــاق بـــن الــدبــلــومــاســيــة، 
إلعـــادة جمع »طــالــبــان« والحكومة 
ــى ســـام  ــ ــة، لـــلـــتـــوصـــل إلــ ــيــ ــانــ ــغــ األفــ
بينهما، وعسكري، مع التصعيد الكبير على 
األرض، والــــذي أجــبــر الــســلــطــات األفــغــانــيــة 
لحماية  جــوي  دفـــاع  منظومة  تشغيل  على 
مطار كابول من الصواريخ، بعد أن سيطرت 
لــه، فيما  الحركة على عــدة مناطق مجاورة 
هــذا  مــن  يستفيدون  مليشيات  زعــمــاء  كـــان 
األمر للعودة إلى الساحة، بحجة وقف تقدم 
عــنــاصــر الــحــركــة. وبــعــد ســاعــات مــن إعــان 
األميركي  املبعوث   

ّ
أن األميركية  الخارجية 

زاد،  زملـــاي خليل  أفغانستان،  إلــى  الــخــاص 
قــطــر وباكستان  بـــدأ جــولــة جــديــدة، تشمل 
وأوزبــكــســتــان، فــي محاولة جــديــدة للسعي 
إلــــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســــام بـــن حــركــة 
ــائـــب رئــيــس  ــــول، الـــتـــقـــى نـ ــابـ ــ ــبــــان« وكـ ــالــ »طــ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي، 
ــام لـــألمـــم املـــتـــحـــدة إلــى  ــعـ مــبــعــوث األمـــــن الـ
أفــغــانــســتــان، جـــان أرنــــو، فــي الـــدوحـــة، أمــس 
األحد. وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في 
بيان، أنه جرى خال االجتماع »استعراض 
جهود وساطة دولة قطر لتحقيق االستقرار، 
ــــورات املــــيــــدانــــيــــة الــــجــــاريــــة،  ــطـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــــي ظـ فـ
والتزامها بتشجيع الحوار بن األشقاء في 
أفغانستان، والعمل على تسهيل محادثات 
السام، حتى الوصول إلى تسوية سياسية 
عادلة وشاملة ودائمة في أفغانستان«. كما 
بحث وزير الخارجية القطري مع خليل زاد 
تسهيل مــحــادثــات الــســام بــن األفــرقــاء في 
تغريدة،  فــي  زاد،  خليل  وكتب  أفغانستان. 
فــي قطر واملنطقة، ملواصلة  »بــدأ جولة  أنــه 
إلى  للتوصل  سعيًا  الدبلوماسية،  الجهود 
اتفاق سام بن الحكومة األفغانية وحركة 
العسكري  التدخل  أن  إلــى  طــالــبــان«، مشيرًا 
لــبــاده فــي أفــغــانــســتــان يــقــتــرب مــن نهايته 
مستمر«.  أفغانستان  تجاه  التزامها  »لكن 
وأعلن أنه »سيعمل مع جميع األطــراف في 
اإلقليمين  املصلحة  وأصحاب  أفغانستان 
والــدولــيــن ملــســاعــدة الــجــانــبــن عــلــى إيــجــاد 
طــــرق إلنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، والـــتـــوصـــل إلــى 
مــســار يــضــمــن أمـــن أفــغــانــســتــان ووحــدتــهــا 
معاناة  وينهي  أراضيها  وسامة  وســيــادة 

الشعب األفغاني«.
وأعــلــنــت السلطات األفــغــانــيــة، أمــس األحــد، 
تشغيل »نــظــام دفـــاع جـــوي« لحماية مطار 
كـــابـــول مـــن الـــتـــعـــّرض لــقــذائــف وصـــواريـــخ، 
أرجــاء  حي »طالبان« في 

ّ
تقّدم مسل  

ّ
في ظــل

الــبــاد. ولــم تعد الــقــوات األفــغــانــيــة تسيطر 
املــدن،  وكبريات  الرئيسية  املــحــاور  على  إال 

إلصدار بيان بشأن القضية يحمل توصيات 
محددة بموجب الفصل السادس من ميثاق 
األمم املتحدة، وبن الــدول التي ال ترغب في 
لقضية  املجلس  لتعرض  سابقة  اســتــحــداث 

مياه عبر الحدود، كالصن وروسيا.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن مـــصـــر والــــســــودان 
يبديان مرونة كبيرة في االتصاالت الحالية 
املاضي،  الخميس  األمــن  بعد جلسة مجلس 
إلنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه وإحــــداث تــقــدم، ولو 
ــــان اإلثــيــوبــي عن  بـــدرجـــة طــفــيــفــة، قــبــل اإلعـ
ــوازي مـــع ذلـــك،  ــتـ ــالـ ــــلء الـــثـــانـــي. وبـ انــتــهــاء املـ
للبلدين  الــدبــلــومــاســيــان  الــفــريــقــان  يــــزال  ال 
ــان جـــهـــودهـــمـــا  ــفـ ــثـ ــكـ ــــدة، يـ ــــحـ ــتـ ــ فـــــي األمــــــــم املـ
الســـتـــصـــدار الـــبـــيـــان املــــأمــــول، حــيــث حصا 
عــلــى وعـــد مــن ثـــاث دول كــبــرى مــن أعــضــاء 
ــادر، بــالــســعــي  ــ ــــصــ املــــجــــلــــس، لــــم تـــســـّمـــهـــا املــ
بــقــوة إلصـــدار البيان حــال تــعــذر االتــصــاالت 
انتهاء  قبل  املفاوضات  األفريقية الستئناف 
إثيوبيا في  الــثــانــي، واســتــمــرار تعنت  املـــلء 
دة اتفاق  تأسيس الجولة الجديدة على مسوَّ
واشنطن. وذكرت املصادر أن عددًا من الدول 
األعــضــاء الــدائــمــن والــحــالــيــن، ســـاد بينهم 
اإلعــامــي  الخطاب  نتيجة  بالغضب  شــعــور 
أديــس  زعــم تحقيق  الــذي  اإلثيوبي  الرسمي 
 امتاكها 

ّ
أبابا انتصارًا دبلوماسيًا، في ظل

 مـــن األصـــــــوات املـــتـــراخـــيـــة في 
ً
عـــــددًا ضــئــيــا

اندالع حرب أهلية جديدة. وأعلن إسماعيل 
خان، إحدى الشخصيات التي قاتلت القوات 
املاضي،  الجمعة  و»طــالــبــان«،  السوفييتية 
أنه سيحمل الساح من أجل »تغيير الوضع« 
ضد الحركة. وانتشر، أمس األول، مئات من 
مقاتلي مليشيا خان في أرجاء مركز هيرات 
الــذي يسيطرون على مداخله.  الباد،  غــرب 
وقال قائد املليشيا في هرات معروف غام، 
لوكالة »فرانس برس«: »وزعنا نحو عشرة 
املــقــاتــلــن، ونشرنا  عــلــى  آالف قطعة ســـاح 
ــار غـــام،  ــ قــواتــنــا لــلــدفــاع عـــن الـــنـــاس«. وأشـ
أثناء حديثه في ضواحي املدينة، إلى قرى 
قريبة من منطقة زنده جان سقطت في أيدي 

إلـــزامـــهـــا بــاســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات، كــروســيــا 
تحديدًا  موقفها  جــاء  الــتــي  والــهــنــد  وكينيا، 
محبطًا ملصر بعد تعهدات سابقة باملساندة. 
لكن هذا الغضب لم يترجم في صورة عملية 
مساندة ملساعي مصر والسودان، وال سيما 
مع ترابط مصالح عدد من الدول مع الصن 
وروسيا من جهة، ووجود إشكاليات خاصة 
تــعــرقــل تــعــرض مجلس األمـــن لقضية املــيــاه 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، واتـــجـــاه األمـــانـــة الــعــامــة 
املعنية  التنفيذية  واألجــهــزة  املتحدة  لــألمــم 
إلى أن التحرك الدولي في هذه الحالة يجب 
أن يكون محكومًا بوقوع الضرر الفعلي على 
مصر والــســودان، األمــر الــذي لم يحدث حتى 

اللحظة.
وشّددت املصادر على أن من عناصر ضعف 
النقطة  املوقف املصري والسوداني في هذه 
ــلــــدول األخــــــرى،  ــــدى شـــرحـــهـــا لــ اإلشـــكـــالـــيـــة لـ
ــفـــاق املــــبــــادئ املــبــرم  ــبـــدأ الـــثـــالـــث مـــن اتـ أن املـ
بــن الـــدول الــثــاث فــي مـــارس/ آذار 2015 ال 
يتحدث عن الضرر املحتمل، بل يلزم الجانب 
»اتخاذ جميع اإلجراءات املناسبة  اإلثيوبي بـ
لتجنب الــتــســبــب فــي ضـــرر ذي شــــأن، خــال 
املبدأ  ويتضمن  األزرق«.  للنيل  استخدامها 
الثالث أنــه »فــي حالة حــدوث ضــرر ذي شأن 
إلحدى الدول، فإن الدولة املتسببة في إحداث 
هـــذا الـــضـــرر، عــلــيــهــا، فــي غــيــاب اتــفــاق حــول 
هذا الفعل، اتخاذ جميع اإلجراءات املناسبة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــدولـــة املــتــضــررة لتخفيف 
ــرر، ومـــنـــاقـــشـــة مــســألــة  ــ ــــضــ أو مـــنـــع هــــــذا الــ
مــنــاســبــًا«. وتنفي  ذلــك  كــان  كلما  التعويض 
وكذلك  إثيوبيا،  من  املقدمة  البيانات  جميع 
الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية  املفوضيات 
وقوع »ضرر ذي شأن« على املصالح املائية 
القفز  إمكانية  أكــثــر  يصّعب  بما  اآلن،  حتى 
على االشتراطات التي حّددها اتفاق املبادئ 

لتخفيف أو منع الضرر أو التعويض عنه.
ــال مــصــدر  وفــــي الــســيــاق الــفــنــي لــلــقــضــيــة، قــ
 مــن الــــوارد اســتــمــرار املــلء 

ّ
إثــيــوبــي مطلع إن

حتى شهر أغسطس/ آب املقبل، لزيادة كمية 
بالفعل  لتتجاوز  املــيــاه  مــن  املحتجزة  املــيــاه 
13 مليار متر مكعب، وهــي كمية أقــل بنحو 
نصف مليار مما كان مستهدفًا بامللء خال 
استمرار تصريف  مراعاة  مع  الحالي،  العام 
املياه من فتحتي التدفق لوقت أطول، ريثما 
األوســـط  املــمــر  تعلية  مــن  الــســلــطــات  تتمكن 

للسد بصورة مناسبة للكمية املذكورة.
»حــصــلــت مــصــر والـــســـودان عــلــى وعـــد مــن 3 
دول كبرى بمجلس األمــن، بالسعي إلصدار 

بيان حال تعذر االتصاالت األفريقية«.
»العربي الجديد«، أنه في  وأضاف املصدر، لـ
حال التمكن من تخزين نحو 7 مليارات متر 
مــكــعــب بــحــلــول األســـبـــوع الــثــالــث مــن الشهر 
الــحــالــي، والــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــبــحــيــرة 
 زيادة الفيضان بنسبة تصل إلى 75 

ّ
في ظل

في املائة على ما كان في ذات التوقيت العام 
املاضي، فقد تجد إدارة املشروع هذا الوضع 
بالتوازي مع  التخزين،  وقــت  لــزيــادة  مائمًا 
التعلية، وبما يمكنها من إضافة 6 مليارات 

متر مكعب أخرى خال الشهر املقبل.
ــيـــا دولــــتــــي املــــصــــب قــبــل  ــيـــوبـ ــرت إثـ ــ ــطـ ــ وأخـ
األمن  انعقاد جلسة مجلس  أيــام من  ثاثة 
بأنها بدأت امللء الثاني فعليًا، بعد تجاوز 
منسوب امللء األول املقدر بنحو 5 مليارات 
متر مكعب، وتعهدت باالستمرار في تشغيل 
مضختي املياه إلى بحيرة سد الروصيرص 
حتى نهاية فترة امللء الثاني بتدفق يصل 
إلــــى 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــًا لكلتا 
أن هذه  والــســودان  وتـــرى مصر  الفتحتن. 
املصب،  دولتي  باحتياجات  تفي  ال  الكمية 
وال تكافئ متوسط تصرفات النيل األزرق. 
ــلء الـــثـــانـــي، ســتــبــدأ فــتــرة  ــ وبـــعـــد انــتــهــاء املـ
املياه  في  والتصرف  التشغيل  من  مختلفة 
لــم تختبرها دولــتــا املــصــب مــن قــبــل، حيث 
ستبدأ إثيوبيا باستغال املياه املخزنة في 
الوقت ذاته سيسمح  الكهرباء، وفي  توليد 
املــمــر األوســـــط لــلــســد بــعــد انــتــهــاء املــرحــلــة 
مــا يفيض عن  بــمــرور  التعلية  مــن  الحالية 

مستوى البحيرة إلى وادي النيل.

»طالبان«. بدوره، قال العنصر في املليشيا 
بــصــيــر أحـــمـــد أحــــد إن »الـــتـــواجـــد هــنــا هو 
لــلــدفــاع عــن هــيــرات والــواليــات األخــــرى، ألن 

طالبان تعتزم مهاجمة هيرات«. 
فينا  وأضــــاف »ســنــدافــع عنها طــاملــا بقيت 
قطرة دم«، مؤكدًا أنه مستعد للذهاب »إلى 
حيث يقودنا إسماعيل خان«. وأعلن حاكم 
بـــلـــخ مـــحـــمـــد فــــرهــــاد عــظــيــمــي نـــشـــر 1500 
اإلقليم  أمــن  لتعزيز  املليشيات  مــن  عنصر 

شمال الباد.
الباكستاني في كابول أحمد  ودعــا السفير 
خــان، في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«، 
إلى تعزيز قدرات الجيش األفغاني، محذرًا 
من التورط »الخطر« ملليشيات أفغانية في 
الــنــزاع ضــد »طــالــبــان«. وقـــال إن »الحكومة 
املعترف  الشرعية  الحكومة  هــي  األفغانية 
بــهــا دولـــيـــًا، وعـــلـــى جــمــيــع الـــــدول الــتــعــاون 
ــة، بــمــا  ــيـ ــانـ ــغـ لــتــحــســن قـــــــدرات الــــقــــوات األفـ
يمكنها من االستجابة للتحديات األمنية«. 
وحذر من أنه »إذا أسفر الوضع عن نوع من 
املليشيات وطــالــبــان، فسيكون  بــن  الــحــرب 
ذلك خطرًا، وسيستمر الوضع في التدهور، 
لــــذلــــك مـــــن املــــهــــم تـــعـــزيـــز قــــــــدرة الـــحـــكـــومـــة 
األفــغــانــيــة لــلــدفــاع عــن نــفــســهــا«. وقــــال: »إذا 
ــاقـــم والــــتــــدهــــور  ــفـ ــتـ ــر الــــوضــــع فــــي الـ ــمـ ــتـ اسـ
فـــي أفــغــانــســتــان، فــقــد يــتــدفــق الجـــئـــون إلــى 
باكستان«. وشدد على أن »هدفنا الرئيسي 
هو منع األمور من التطور في هذا االتجاه«.
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع األســتــرالــي بــيــتــر داتـــن، 
ــة بــــــاده فــي  ــاركـ ــشـ ــاء مـ ــهـ ــتـ أمـــــس األحـــــــد، انـ
الحرب األفغانية، موضحًا أن إنجاز سحب 
ــقــــوات األســـتـــرالـــيـــة جــــرى »فــــي األســابــيــع  الــ
األخـــــيـــــرة«. وكــــانــــت أســـتـــرالـــيـــا أعـــلـــنـــت، فــي 
إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، أنــهــا ستسحب ما 
سبتمبر/أيلول  بحلول  جنودها  من  تبقى 
املقبل. وأوضح داتن، ملحطة »سكاي نيوز«، 
أن آخــر 80 عنصر دعــم غـــادروا أفغانستان 
ــرة«. وأضــــــاف »هـــذا  ــ ــيـ ــ ــيـــع األخـ ــابـ »فــــي األسـ
ال يعني أنــنــا لــن نــكــون ضــمــن حــمــات إلــى 
ــات املـــتـــحـــدة، نــعــتــبــر أن مــن  ــ ــــواليـ ــانـــب الـ جـ
من  أو  فيها،  املــشــاركــة  الوطنية  مصلحتنا 
مصلحة حــلــفــائــنــا«. وأعــلــنــت الــهــنــد، أمــس 
األحــد، أنها أعــادت بصفة مؤقتة مسؤولن 
قــنــدهــار جنوب  مــديــنــة  فــي  مــن قنصليتها 
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــ أفــغــانــســتــان. وقـ
إنه  بيان،  في  باجتشي،  أريــنــدام  الخارجية 
مدينة  مــن  بالقرب  العنيف  القتال  »بسبب 
قندهار، تم بصفة مؤقتة إعــادة األفــراد إلى 
اآلن  القنصلية يديرها  أن  الهند«، موضحًا 

املوظفون املحليون مؤقتًا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

خالل تظاهرة أمام مقر إقامة السفير اإليراني في القاهرة عام 2013 )جيانلويجي غارسيا/فرانس برس(

تستعد السلطات السودانية إلدارة أزمة المياه )إبراهيم حميد/فرانس برس(

بالتوازي مع 
جهودهما 

الستصدار بيان 
من مجلس األمن 

الدولي، يبدي 
مصر والسودان 

مرونة تجاه الدعوة 
األفريقية لعقد 

جولة حوار حول 
سّد النهضة خالل 

أسبوعين، فيما 
قد تستمر إثيوبيا 

في عملية الملء 
الثاني للسد حتى 

أغسطس/ آب 
المقبل متجاهلة 

كل التحذيرات

أثارت عودة زعماء مليشيات إلى الساحة األفغانية، لمواجهة تقدم 
تستضيف  الدوحة  كانت  فيما  باكستان،  مخاوف  »طالبان«،  حركة 

مسؤولَين، أمميًا وأميركيًا، إلعادة تنشيط عملية السالم
رصدتقرير

االتحاد األفريقي يجّهز 
لجولة مفاوضات جديدة

تقدم »طالبان« في 
أفغانستان: حان وقت 

المليشيات

خاص

حراك شكري 
والمهدي

تحضر قضية
 سد النهضة على رأس 

جدول أعمال الزيارة 
التي بدأها وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، 

أمس األحد، إلى العاصمة 
البلجيكية بروكسل، 

للقاء مسؤولي االتحاد 
األوروبي. كذلك لن يغيب 

الملف عن المباحثات 
التي تجريها وزيرة 

الخارجية السودانية مريم 
الصادق المهدي 

في موسكو.

تم توزيع 10 آالف قطعة 
سالح على المقاتلين 

في هيرات

يريد االتحاد األفريقي 
حوارًا واسعًا الستئناف 

التفاوض

تبحث القاهرة عن 
دور جديد كوسيط بين 

الخليج وطهران

أعلنت السلطات تشغيل 
»نظام دفاع جوي« 
لحماية مطار كابول

استقبلت القاهرة أخيرًا 
وفدًا استخباريًا إيرانيًا، في 

محاولة لتحسين العالقات 
مع طهران، وسط تحّول 

طرأ على توجهات 
السياسة الخارجية المصرية

Monday 12 July 2021 Monday 12 July 2021
االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة
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سياسة

استعراض »كسب المستقبل« في العيد الوطني
فرنسا وتحدي االستراتيجية الدفاعية

تحتاج االستراتيجية 
الدفاعية الجديدة إلى 

استثمارات ضخمة

ــنـــظـــم فــــرنــــســــا عــــرضــــًا عــســكــريــًا  تـ
ــاريــــس،  ــة بــ ــمـ ــعـــاصـ ضـــخـــمـــًا فــــي الـ
ــبـــل، بــمــنــاســبــة  ــقـ ــاء املـ ــ ــعـ ــ ــوم األربـ ــ يـ
العام املاضي  الــذي اضطرت  الوطني،  عيدها 
وباء  تداعيات  بسبب  به  االحتفال  إلغاء  إلــى 
كــورونــا. ومــن شــأن هــذه املــنــاســبــة، والــعــرض 
الــعــســكــري الــــذي ســيــرافــقــهــا، تسليط الــضــوء 
استراتيجية  طــرأت على  التي  التغيرات  على 
الدفاع الفرنسي، وهي تغيرات بدأت مامحها 
فرنسا  أن تحّسست  منذ  أعـــوام،  منذ  تتبلور 
خــطــر الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة واملــتــطــرفــة في 
الـــــشـــــرق األوســـــــــــط، الــــــــذي وصــــلــــت شـــظـــايـــاه 
بــروز واستشعار هذه  أيضًا مع  إليها، ولكن 
وتراجعًا  تحديات جّمة  تــواجــه  التي  الــدولــة، 
األخطار  عظمى،  كقوة  الدولية  الساحة  على 
نفوذها  يتعاظم  دول  عن  ناجمة  تراها  التي 

كروسيا والصن.
وتأتي املناسبة أيضًا مع إعان فرنسا، إحدى 
الــدول املصدرة للساح في العالم، إنهاء  أهم 
الساحل، وهو  العسكرية في منطقة  مهمتها 
ــرار اتــخــذتــه الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــالــدرجــة  ــ قـ
ــــى، مــا جــعــل بــعــض املــراقــبــن يتحدثون  األولـ
عن امتعاض املؤسسة العسكرية منه. وترافق 
ــرًا لـــوجـــوه  ــيــ ذلـــــك مــــع عــريــضــتــن نـــشـــرتـــا أخــ
عسكرية متقاعدة، وأخرى في الخدمة، تحذر 
مــن تــراجــع قـــوة فــرنــســا. كــمــا جـــاء ذلـــك وســط 
اســـتـــمـــرار الـــجـــدل فـــي الـــداخـــل حــــول »أخــطــار 
ــي«. هــــذه املـــســـائـــل تجعل  ــ ــامـ ــ الــتــغــلــغــل اإلسـ
ــة مــثــل فــرنــســا فـــي حــالــة قــلــق، خصوصًا  دولــ
حينما ترافق ذلك مع تراجع أميركي في عهد 
ــك، فــي املــقــابــل،  دونــالــد تــرامــب. وقـــد يفسر ذلـ
انــخــراط فــرنــســا أخــيــرًا فــي منطقة املحيطن 
الـــهـــنـــدي والــــــهــــــادئ، بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لــتــثــبــيــت 
ــا فـــي هــــذه املــنــطــقــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  وجــــودهــ

الـــذي نشط  الــخــدمــة الصحية للجيش  جــهــاز 
بشكل كبير منذ بداية الوباء.

وتفتح أنـــواع الــســاح واملــدرعــات التي سيتم 
الحديث  مــجــددًا،  املــنــاســبــة،  فــي  استعراضها 
حــــول عــــزم فــرنــســا تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
أنــهــا ستستمر لعقود  تـــرى  الــتــي  الــدفــاعــيــة، 
مقبلة، وهو مفهوم يتردد على لسان الجميع 
في هذا البلد، من الجنود إلى أعلى املسؤولن 
ل، 

ّ
في القيادة. وكان الجيش الفرنسي قد فض

عــلــى غــــرار حــلــفــائــه، لــفــتــرة طــويــلــة، مكافحة 
التمرد والقتال غير املتكافئ ضد عدو مبعثر 
ومــتــنــقــل جــــدًا، لــكــنــه يفتقر إلـــى الــتــجــهــيــزات، 
مثل »الجهادين« الذين يواجههم في منطقة 
الـــســـاحـــل. لـــكـــن مـــســـؤولـــيـــه يــــــرون أن »حــــرب 
ــتـــجـــرى بـــــن قــــــوى مــتــكــافــئــة،  املـــســـتـــقـــبـــل« سـ
وستكون أكثر فتكًا وإنهاكًا، وستتطلب عددًا 
أكــبــر مــن الــجــنــود. وتـــرى فــرنــســا وحــلــفــاؤهــا، 
املقبلة  الــحــروب  أن  استراتيجي،  منظور  مــن 

ستكون شاملة، بّرا وبحرًا وجوًا، وفي الفضاء 
ــرنــــت، وبـــأســـلـــحـــة مــتــصــلــة بــبــعــضــهــا،  ــتــ واإلنــ
وخــصــوصــًا مــدرعــات بــرنــامــج »ســكــوربــيــون« 
املـــتـــرابـــطـــة بـــواســـطـــة نـــظـــام مـــعـــلـــومـــات حـــول 
الذي  بــوركــارد،  الجنرال تييري  القتال. وكــان 
ســيــصــبــح خــــال أيـــــام رئـــيـــس أركــــــان الـــقـــوات 
املسلحة الجديد، قد أوضح، في حديث سابق 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أن »طبيعة الــصــراع 
تتغير، والدول أعادت تسليح نفسها، ولم تعد 
تــتــردد فــي اســتــخــدام الــقــوة لــفــرض إرادتــهــا«. 
ــاف بـــوركـــارد أن »مــســتــوى االســتــخــدام  ــ وأضـ
الساحل والصحراء  فــي قطاع  الــيــوم  يــتــراوح 
بن ألف و1200 رجل. لكن غدًا، ستندلع الحرب 
على مستوى كتائب وفرق، أي ما بن 8 آالف 
لتدريب  ولــذلــك تعد فرنسا  رجـــل«.  ألــف  و25 
»أوريون«، وهي مناورات غير مسبوقة مقررة 
مطلع 2023، بمشاركة خمسة آالف إلى سبعة 
آالف جندي، ملدة أربعة أشهر، وقد يبلغ العدد 
فــي ذروتــهــا عــشــرة آالف جــنــدي. وحـــول ذلــك، 
قـــال قــائــد الــقــوات الــبــّريــة الــفــرنــســيــة الــجــنــرال 
تتمثل  ال  العالية  »الكثافة  إن  فنسان غيوني 
في عدد الدبابات فقط، بل بلوغ حالة إشباع 
في كل املجاالت. إنها عودة الحشود، إذ يجب 
التدرب بأعداد أكبر من القوات«، وهو منطق 
خصومها  من  والعديد  فرنسا  حلفاء  يتبعه 
أيــضــًا. لكن االنــتــقــال لــن يتم مــن دون أضـــرار. 

-2019( الــحــالــي  العسكرية  البرمجة  فــقــانــون 
لكن  السابقة،  النصوص  دقــة من  أكثر   )2025
للتحضير  ضخمة  استثمارات  األمــر  يتطلب 
لــلــكــثــافــة الــعــالــيــة، مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــســرعــة 
الباحثة  ورأت  متكافئ.  غير  لقتال  املطلوبة 
املــســتــقــلــة املــتــخــصــصــة فـــي تـــاريـــخ الــدبــابــات 
»فرانس  كامي هارلي فارغاس، في تصريح لـ
برس«، أن »املعدات ذات الكثافة العالية تكلف 
مبالغ كبيرة«، موضحة أن »الجيش الفرنسي 

يحاول إياء أهمية لألمرين بشكل متساو«.
ــــى تـــســـريـــع تــوجــه  وأدت األزمـــــــة الــصــحــيــة إلـ
التوتر  بــدأ منذ ســنــوات، إذ ســاد  فــي فرنسا 
العالم، فيما  أنحاء  الجيوسياسي في جميع 
قلق  خصوصًا  وروســيــا  ــران  وإيــ تركيا  تثير 
ــدد، أشـــــار رئــيــس  الـــغـــربـــيـــن. وفــــي هــــذا الــــصــ
الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في يونيو/

حـــزيـــران املـــاضـــي، إلــــى أن »الـــقـــتـــال تــضــاعــف 
اتخذت  اإلقليمية  والــقــوى  والبحر،  الجو  في 
مواقف استراتيجية من دون احترام القانون 
الدولي«. وتابع »أضيفت إلى التهديد الهائل 
لـــإرهـــاب الــشــهــيــة املـــتـــزايـــدة لــبــعــض الــبــلــدان 
الفكرة،  فــرض قوتها«. هــذه  إلــى  التي تسعى 
يــنــبــغــي أن يــحــولــهــا الــجــيــش الــفــرنــســي إلــى 
املستقبل  اختبار  استراتيجية، وهو  خيارات 

لدولة مثل فرنسا.
)فرانس برس(

سيحمل العرض 
العسكري الذي تنظمه 

فرنسا بمناسبة عيدها 
الوطني، األربعاء المقبل، 

مالمح من استراتيجيتها 
الدفاعية الجديدة، والتي 

كان وباء كورونا أحد 
العوامل التي ساهمت 

باإلسراع في بلورتها

تشارك آليات عسكرية جديدة في العرض للمرة األولى )لوكاس باريوليه/فرانس برس(

امـــتـــدادًا ضــروريــًا لــنــفــوذهــا. وعــلــى وقـــع هــذه 
املقبل،  األربعاء  باريس  في  ينظم  التحديات، 
العرض  الــفــرنــســي،  الــوطــنــي  العيد  بمناسبة 
املــرة  هــذه  سيكرم  الــذي  التقليدي،  العسكري 
ــة فـــي قــــوة »تـــاكـــوبـــا« في  ــيــ الــــوحــــدات األوروبــ
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل األفــــريــــقــــي، والــــتــــي تــنــوي 
بـــاريـــس تــقــلــيــص وجـــودهـــا الــعــســكــري فيها. 
وسيشارك في العرض العسكري نحو خمسة 
آالف شخص، بينهم 4300 عسكري سيرًا على 
آلية  األقـــدام، و71 طــائــرة و25 مروحية و221 
الجمهوري، وذلك  الحرس  ومئتا حصان من 
ــاكـــرون الـــذي  بــحــضــور الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ
تنتهي واليته الرئاسية في ربيع العام املقبل، 
إلى جانب الكثير من أعضاء الحكومة ورئيس 
أركــــان الــجــيــش الــجــنــرال فــرانــســوا لــوكــوانــتــر، 
الــذي سيحل محله بعد أسبوع رئيس أركان 

ساح البر الحالي تييري بوركارد.
تـــحـــت شــــعــــار »كــســب  ــــرض 2021  عــ ــنـــظـــم  ويـ
املــســتــقــبــل«، فـــي إشــــــارة مــــزدوجــــة، عــلــى حد 
ــــول الـــحـــاكـــم الـــعـــســـكـــري لـــبـــاريـــس الـــجـــنـــرال  قـ
كـــريـــســـتـــوف أبـــــــاد، إلـــــى »الـــــقـــــدرة الــجــمــاعــيــة 
املرتبطة  الصعوبات  التغلب على  لألمة على 
باألزمة الصحية«، و»بالنسبة للجيوش، إلى 
أكثر،  الــتــزامــات متطلبة  إلــى  الــتــحــول  حقيقة 
تــوصــف بــأنــهــا عــالــيــة الــكــثــافــة عــبــر االعــتــمــاد 
ذلك،  على  وبناء  جــدًا«.  متطورة  معدات  على 
ــى، اآللــيــة  ــ ســتــشــارك فــي الـــعـــرض، لــلــمــرة األولـ
املــدرعــة لنقل الــجــنــود »غــريــفــون« مــن الجيل 
الجديد، التي سيتم نشرها قريبا في منطقة 
الساحل. وبعد العرض الجوي التقليدي الذي 
تقوده »دوريــة فرنسا« )باتروي دو فرانس(، 
ستفتتح القوات الخاصة األوروبية املشاركة 
في »تاكوبا« العرض على جادة الشانزليزيه. 
وهذه القوة هي عبارة عن تجمع تساهم فيه 
8 دول )فرنسا وبلجيكا وإستونيا وإيطاليا 
وهـــولـــنـــدا والــتــشــيــك والــبــرتــغــال والـــســـويـــد(، 
بمبادرة من فرنسا، ملواكبة القوات املالية في 
القتال. وكانت باريس قد رحبت بهذا التقاسم 
لــألعــبــاء، وســـط عــزمــهــا خــفــض عــديــد قواتها 
انتشار  بــعــد  الــســاحــل  منطقة  فــي  العسكرية 
اســتــمــر ثــمــانــي ســـنـــوات. وســـتـــكـــّرم الــبــحــريــة 
ــراد غــواصــاتــهــا بــحــضــور طــاقــم الــغــواصــة  ــ أفـ
النووية الهجومية »إيميرود« )زمرد( العائدة 
ــر فــــي املــنــطــقــة  ــهــ مــــن مـــهـــمـــة اســــتــــمــــرت 8 أشــ
والــهــادئ،  الهندي  للمحيطن  االستراتيجية 
شــمــلــت مـــــــرورًا فــــي بـــحـــر الـــصـــن الــجــنــوبــي. 
وسيحضر العرض طاقم الجيل الجديد األول 
الهجومية.  النووية  من غواصات »ســوفــران« 
الجديدة  قيادته  الجو، فسيعرض  أمــا ســاح 
لــلــفــضــاء، عــلــى أن يــتــمــثــل فـــي الـــعـــرض أيــضــًا 
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