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الجزائر... 
ليس القاع بعد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ساد الهدوء الحذر أمس الثالثاء، مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي 
املتظاهرين  بــن  العنيفة  الشعبية واملــواجــهــات  الــتــظــاهــرات  مــن  يــوم  الــعــراق، بعد 
وقــوات األمــن، التي استخدمت القمع وسط استمرار حمالت االعتقال التي تطاول 
الحبوبي  ساحة  قــرب  مشددًا  أمنيًا  انتشارًا  أمــس،  الناصرية  وشهدت  الناشطن. 
)الــســاحــة الرئيسية لــلــتــظــاهــرات(، وفـــي الـــشـــوارع املــؤديــة إلــيــهــا، فيما ارتــفــع عــدد 
املعتقلن خـــالل األيــــام املــاضــيــة إلـــى 72 نــاشــطــًا ومــتــظــاهــرًا، وفـــق عــضــو مفوضية 
الناشطن  االعتقال بن  استمرار عمليات  أكــد  الــذي  البياتي،  اإلنسان علي  حقوق 
في املحافظة، داعيًا كافة األطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار بداًل 
من لغة العنف. وتحاول الحكومة احتواء املشهد في املحافظة، من خالل اتصاالت 
تجريها مع ناشطن في تنسيقيات التظاهر، فيما كشفت وسائل إعالم محلية أمس 
عن رفع وجهاء وشيوخ عشائر في الناصرية، دعوى قضائية ضد كاظم السهالني، 
مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتهمة التحريض على العنف، مؤكدين 
امتالكهم تسجيالت حول ذلك. من جهته، عّبر السفير البريطاني في بغداد، ستيفن 
 عبر »تويتر«، 

ً
هيكي، عن قلقه من تصاعد العنف وقتل املدنين في الناصرية، ناقال

دعوة »اململكة املتحدة إلى الحوار وضبط النفس واملساءلة عن قتل املدنين وأفراد 
قوات األمن في املحافظة«. 

تونس ـ بسمة بركات

ملياء  املحامية  التونسية  الــثــورة«  لشهداء وجرحى  »أوفــيــاء  منظمة  رئيسة  قّدمت 
الفرحاني، أمس الثالثاء، مبادرة للبرملان، تهدف إلى تجريم تمجيد النظام السابق 
لالعتداء  مــحــاوالت  أي  عــلــي، وتجريم  بــن  العابدين  زيــن  الــراحــل  الرئيس  برئاسة 
»العربي الجديد«،  على الثورة التونسية وشهدائها وجرحاها. وقالت الفرحاني لـ
الحر« عبير  الدستوري  »الحزب  بالتوازي شكاية جزائية ضد رئيسة  قّدمت  إنها 
موسي، بسبب تواتر تصريحاتها التي تنكر من خاللها الثورة التونسية، وتصفها 
باالنقالب واملؤامرة. وأوضحت الفرحاني أن املبادرة التشريعية تأتي على خلفية 
محاولة تجريم كل تمجيد لالستبداد واالعتداء على الثورة والشهداء والجرحى، 
مبينة أن هناك تحريضًا وتأليبًا للرأي العام، وهو ما يخالف القانون. ورأت رئيسة 
للثورة، والتي  الــرافــض  الــثــورة« أن موقف عبير موسي  »أوفــيــاء لشهداء وجرحى 
تطلق عليها صفة املؤامرة وتعتبرها سبب انهيار الدولة، كما تصف الربيع العربي 
ــهــا مــواقــف ال تنسجم مــع االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي الـــذي تعيشه 

ّ
بــربــيــع الـــخـــراب، جــل

تونس، مبينة أن رئيسة »الدستوري الحّر« ال تعتبر من سقطوا أيام الثورة شهداء، 
الــدســتــور تنص على الثورة  بــل عصابات إجــرامــيــة، فــي حــن أن هناك توطئة فــي 

واالنتقال الذي حصل في تونس.

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثالثاء، رغبته في تحسن عالقات 
بالده مع االتحاد األوروبي، معربًا عن أمله أن يسلك التكتل املكّون من 27 دولة، النهج 
نفسه. وجاءت تصريحات أردوغــان في أعقاب عام من التوترات املتعلقة بالسياسة 
الخارجية التركية في شرق البحر املتوسط، وكذلك ليبيا، وأجزاء من الشرق األوسط، 
ف أردوغان أمس 

ّ
 من أثينا وباريس من جهة أخرى. وخف

ّ
وذلك بن أنقرة من جهة وكل

من حّدة خطابه، مستخدمًا نبرة تصالحية، وذلك خالل لقاء متلفز مع سفراء االتحاد 
األوروبي في املجمع الرئاسي في أنقرة. وخالل اللقاء، قال أردوغان: »نحن مستعدون 
إلعادة عالقاتنا إلى مسارها«، مضيفًا: »نتوقع من أصدقائنا األوروبين أن يظهروا 
اإلرادة ذاتها«، معربًا عن اعتقاده أن »املحادثات االستكشافية«، والتي أعلنت تركيا 
تسوية  بهدف  الحالي،  الثاني  يناير/كانون   25 في  أنهما ستستأنفانها  واليونان، 
النزاع حول التنقيب عن الغاز شرق البحر املتوسط، »ستكون بادرة حقبة جديدة«. 
كذلك أعرب الرئيس التركي، عن انفتاحه على عالقات أفضل مع باريس، بعد أشهر 
من الخالفات الشخصية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا: »نريد إنقاذ 
عالقاتنا مع فرنسا من التوترات«. كما أبدى الرئيس التركي أمله في إعادة عالقات 
أنقرة مع االتحاد األوروبي، إلى مسارها وفق رؤية طويلة األمد، مشددا على أنه من 

املمكن تحويل 2021 إلى عام النجاحات في العالقات التركية - األوروبية.
)فرانس برس(

اتهم بومبيو إيران بنسج 
صالت مع »القاعدة« 

سابقًا من دون أدلة

إيران تطالب بإلغاء آلية 
إعادة العقوبات في أي 

محادثات جديدة

للحديث تتمة...

إيران والقاعدة 
أميركا تفتح 

جبهة جديدة

المنافع المالية بالمدن المنكوبة تـؤجج خالفات »الفصائل الوالئية«

ملف جديد أثاره وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بوجه إيران على بعد أيام من 
طهران  بين  صالت  وجود  عن  متحدثًا  ترامب،  دونالد  إدارة  مع  منصبه  مغادرته 
وتنظيم »القاعدة«، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلعادة المسار الدبلوماسي 

مع إيران التي ال تزال تبعث برسائل متضاربة

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

تأبى إدارة الرئيس األميركي دونالد 
قبل  األبيض  البيت  مــغــادرة  ترامب 
ــل األســــالــــيــــب املــتــاحــة  اســــتــــخــــدام كــ
للضغط على إيــران، إذ فتح وزير الخارجية 
الثالثاء، جبهة جديدة  أمــس  بومبيو،  مايك 
 إن لــهــا صـــالت بتنظيم 

ً
ضـــد طـــهـــران، قـــائـــال

 عقوبات 
ّ
»القاعدة«. ليس ذلك فحسب، بل إن

أخرى يتوقع فرضها على إيران قبل مغادرة 
يــنــايــر/كــانــون   20 فــي  السلطة  تــرامــب  إدارة 
الثاني املقبل عندما يتم تنصيب جو بايدن 
ــتـــحـــدة. وتــأمــل  ــلـــواليـــات املـ رئــيــســًا جـــديـــدًا لـ
أوروبـــــــا فـــي أن يــشــكــل عــهــد بـــايـــدن مــرحــلــة 
االتــحــاد  طــالــب  الــتــي  للدبلوماسية  الـــعـــودة 
األوروبي أمس إيران بالعودة إليها والعدول 
عن تخصيب اليورانيوم. لكن إيــران تواصل 
املــتــضــاربــة، وال سيما بشأن  الــرســائــل  بعث 
مــجــددًا،  الــنــووي  برنامجها  الــتــفــاوض على 
إذ طالب علي أكبر واليتي، مستشار املرشد 
األعلى علي خامنئي، بإلغاء آلية إعادة فرض 
العقوبات في أي محادثات نووية جديدة، في 
الــوقــت نفسه الــذي قــال فيه وزيــر الخارجية 
 »على أميركا 

ّ
اإليراني محمد جواد ظريف، إن

ودول الترويكا األوروبية )بريطانيا وفرنسا 
بــأي تفاوض  لــن نقبل  أننا  وأملــانــيــا( معرفة 

بشأن اتفاق نووي جديد«.
واتـــهـــم بــومــبــيــو فـــي خـــطـــاب أدلـــــى بـــه أمـــام 
نادي الصحافة الوطني في واشنطن، أمس 
ــأن لـــهـــا صـــــالت بــتــنــظــيــم  ــ ــران بـ ــ ــ الــــثــــالثــــاء، إيـ
مخابرات  معلومات  مستخدمًا  »الــقــاعــدة«، 
نـــزعـــت عــنــهــا الـــســـريـــة فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة، 
وتــتــعــلــق بــمــقــتــل الـــرجـــل الــثــانــي فـــي تنظيم 
»الــقــاعــدة«، أبــو محمد املــصــري، فــي طهران 

بومبيو  وتحدث  املــاضــي.  أغسطس/آب  في 
 إيران قدمت مالذًا آمنا لقادة القاعدة 

ّ
عن أن

ودعــمــتــهــم، عــلــى الــرغــم مــن بــعــض الــشــكــوك 
داخل مجتمع االستخبارات والكونغرس في 
هذا األمر. وكانت ذكرت صحيفة »نيويورك 
تايمز«، في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
أن أبو محمد املصري، املتهم باملساعدة في 
تدبير تفجيرات 1998 لسفارتن أميركيتن 
تل على يد عمالء إسرائيلين 

ُ
في أفريقيا، ق

فــي إيــــران، مــع ابــنــتــه، أرمــلــة حــمــزة بــن الدن، 
بن  أسامة  »القاعدة«  لـ السابق  الزعيم  نجل 
الدن. ونفت إيران التقرير، قائلة إنه ال يوجد 

»إرهابيون« من »القاعدة« على أراضيها.
وكــــــــــــان بــــومــــبــــيــــو اتــــــهــــــم إيــــــــــــــران بــــصــــالت 
»الــقــاعــدة« فــي املــاضــي، لكنه لــم يقدم أدلــة  بـــ
ملموسة. وقال بومبيو في أكتوبر/ تشرين 
أوقـــات عمل فيها  األول 2017: »كــانــت هناك 
اإليرانيون إلى جانب القاعدة«. وتم دحض 
اتــهــامــات ســابــقــة مــن إدارة الــرئــيــس جــورج 
إيـــران بهجمات  بــوش، بشأن صــالت  دبليو 
»القاعدة« في 11 سبتمبر/ أيلول 2001. لكن 
ظهرت تقارير على مدار سنوات عن اختباء 
ــــران. وقـــال مــســؤول  عــمــالء »الــقــاعــدة« فــي إيـ
اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي كــبــيــر ســـابـــق، لــديــه 
معرفة مباشرة بالقضية، لوكالة »رويترز«، 
 »اإليــرانــيــن لــم يكونوا أبـــدًا ودوديـــن مع 

ّ
إن

القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر أو بعدها، 
وينبغي التعامل بحذر مع أي مزاعم بشأن 

التعاون الحالي«.
وتــدهــورت الــعــالقــات بــن طــهــران وواشنطن 
منذ 2018 عندما انسحب ترامب من االتفاق 
الــــنــــووي، وأعــــــاد فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا. 
ويـــقـــول مــســؤولــون أمــيــركــيــون، وفـــق وكــالــة 
»رويـــتـــرز«، إنـــه مــن املــتــوقــع فـــرض مــزيــد من 
الــعــقــوبــات، قــبــل رحــيــل تــرامــب عــن منصبه. 

على  تــغــريــدات  فــي سلسلة  بومبيو  ــاد  وأشــ
ــقــــوبــــات، وقــــال  ــــس بـــســـيـــاســـة الــــعــ ــتـــر أمــ تـــويـ
»بـــفـــضـــل عـــقـــوبـــاتـــنـــا، انـــخـــفـــضـــت املـــيـــزانـــيـــة 
ــران بــنــســبــة 24 في  ــ الــعــســكــريــة املــقــتــرحــة إليـ
املئة هذا العام. لقد استهدفنا أكثر من 1500 
فـــرد وكـــيـــان، وحــرمــنــا الــنــظــام مــن 70 مليار 
اإلرهــاب  ستخدم في تمويل 

ُ
دوالر كانت ست

النووية«.  الباليستية والبرامج  والصواريخ 

بغداد ـ زيد سالم

ــة الــــــخــــــالفــــــات داخـــــــــــل هـــيـــئـــة  ــ ــعــ ــ ــتــــســــع رقــ تــ
ألكثر  الجامعة  املظلة  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد 
املــرة  هـــذه  لتتركز   مسلحًا، 

ً
فــصــيــال  70 مــن 

داخــــل الــفــصــائــل املـــوالـــيـــة إليـــــران املــعــروفــة 
»الوالئية«، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا  بـ
ــنـــات بــــن »حــــشــــد الـــعـــتـــبـــات«  ــايـ ــبـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
ــــي لـــلـــنـــجـــف، واملـــلـــيـــشـــيـــات املــرتــبــطــة  ــوالـ ــ املـ
بإيران. ويعزو مراقبون ومقّربون من قادة 
»الــحــشــد«، أســبــاب الخالفات املــتــزايــدة إلى 
غــيــاب الــقــيــادة املــــوّحــــدة، بــعــد مــقــتــل نــائــب 
ــهــــدي املـــهـــنـــدس  ــيــــس »الــــحــــشــــد« أبــــــو مــ رئــ
بــالــغــارة األمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت قــائــد 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري اإليراني 
قاسم سليماني، في 3 يناير/كانون الثاني 
2020. ويــرون أن توقف املــعــارك مع تنظيم 
ــــش« مــن األســـبـــاب املــثــيــرة لــلــخــالفــات،  »داعـ
بسبب انصراف كثير من الفصائل لقضايا 
تــجــاريــة ومــالــيــة داخـــل املـــدن املـــحـــررة على 

وأضاف: »تجاهل اإلرهاب والصواريخ وفتح 
الطريق أمام النظام اإليراني للحصول على 
ســـالح نـــووي يــعــرض أمــيــركــا لــلــخــطــر. لذلك 
واجــهــنــاهــم«. وتـــابـــع: »مـــن الــصــعــب الــعــثــور 
اإليــرانــي  النظام  داخــل  على شخص معتدل 

إلقامة عالقات طبيعية مع طهران«.
من جهتها، تحاول أوروبا مللمة الوضع مع 
السياق،  للحكم. وفي  بايدن  اقتراب وصــول 
قــال االتــحــاد األوروبـــي فــي بــيــان، إنــه يتعن 
ــن قــــــــرار تــخــصــيــب  ــ عـــلـــى إيـــــــــران الـــــعـــــدول عـ
ــيــــوم إلـــــى مـــســـتـــويـــات نـــقـــاء أعـــلـــى،  ــيــــورانــ الــ
وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة إلنقاذ 
االتـــفـــاق الـــنـــووي. وأضـــافـــت حــكــومــات دول 
االتــحــاد األوروبــــي، وعــددهــا 27، فــي البيان 
ــنـــن:  ــاء اإلثـ ــــت مـــتـــأخـــر مـــسـ الــــصــــادر فــــي وقـ
»شــروع إيــران في تخصيب اليورانيوم إلى 
درجة نقاء 20 باملئة في منشأة فوردو تحت 
الــخــطــورة ومبعث  األرض، تــطــور فــي غــايــة 
قلق شديد«. وأضــاف البيان »يهدد اإلجــراء 
ــذه املــرحــلــة الــحــرجــة أيــضــًا  ــرانــــي فـــي هــ اإليــ
بتقويض الــجــهــود الــرامــيــة إلــى الــبــنــاء على 
إيــران  نحث  القائمة.  الدبلوماسية  العملية 
ــن الــتــصــعــيــد«. ــد مـ ــزيـ عــلــى االمـــتـــنـــاع عـــن املـ

بغداد،  العاصمة   عن 
ً
التحديد، فضال وجه 

من أجل الحصول على مناصب في الوزارات 
واملؤسسات الحكومية.

ــادر مـــقـــّربـــة مـــن مــكــتــب رئــيــس  وتــفــيــد مـــصـ
هيئة »الحشد الشعبي«، فالح الفياض، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن الشهرين  حــديــث لـــ
املاضين كانا حافلن بالخالفات بن قادة 
لغاية  قائمة  تزال  »الوالئية«، وال  الفصائل 
الــخــالف  ــص 

ّ
ويــتــلــخ حـــســـم.  مـــن دون  اآلن 

الجديد، بشأن إعادة توزيع ألوية »الحشد 
الــشــعــبــي«، عــلــى املــنــاطــق املــنــكــوبــة شمالي 
الــعــراق وغــربــه، املــحــررة مــن ســطــوة تنظيم 
ــــل الـــحـــق«  »داعـــــــــش«. وتــــريــــد »عـــصـــائـــب أهـ
االنتشار في مناطق نينوى وصالح الدين، 
شارك  سياسيًا  جناحًا  بامتالكها  متذرعة 
 )2018( السابقة  النيابية  االنــتــخــابــات  فــي 
وســيــشــارك فـــي االنــتــخــابــات املــبــكــرة فـــي 6 
يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، تحت اســم »حركة 
ــــون«. وتـــحـــرص »الـــعـــصـــائـــب« على  ــادقـ ــ صـ
ــوات املــواطــنــن فــي تلك  االســتــفــادة مــن أصــ
املناطق خالل االنتخابات املقبلة. لكن قادة 
الله«، وأبــرزهــم نائب رئيس  »كتائب حــزب 
املحمداوي  العزيز  عبد  الشعبي«  »الحشد 
»العصائب«  تــواجــد  فـــدك«، يرفضون  »أبــو 
ــلــن أن 

ّ
فـــي نــيــنــوى وشــمــالــي بـــغـــداد، مــفــض

ــديـــن  ــاطـــق صــــــالح الـ ــنـ ــعـــض مـ ــــي بـ تـــبـــقـــى فـ
وشرقي األنبار.

ديالى،  إلى  الفصائل  وتمتد خالفات توزيع 
ــقـــاســـم فـــصـــيـــال »بـــــــــدر« و»ســـــرايـــــا  ــتـ الــــتــــي يـ
ــــدري، إلـــى  ــــصـ الــــســــالم« الـــتـــابـــعـــان لــلــتــيــار الـ
ــــرى، الــنــفــوذ في  جــانــب فــصــائــل مــســلــحــة أخـ
حزب  »كتائب  تحصن  مقابل  فــي  مناطقها، 
الله« في مناطق حزام بغداد، تحديدًا في أبو 
غــريــب واملــحــمــوديــة والــرضــوانــيــة. وتــرفــض 
»الكتائب« تحريك عناصرها ملناطق أخرى. 
من جهتها، حسمت مليشيا »حشد الشبك« 

وبدأت إيران األسبوع املاضي تنفيذ خططها 
لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 باملئة 
فــي منشأة فــــوردرو الــنــوويــة. وأمـــس، كشف 
املتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، 
كــمــالــونــدي، للتلفزيون اإليـــرانـــي، أن  بــهــروز 
بالده سرعت من وتيرة تخصيب اليورانيوم 
بـــدرجـــة نــقــاء تــصــل إلـــى 20 بــاملــئــة، متوقعًا 
الــيــورانــيــوم  تــنــتــج 120 كــيــلــوغــرامــا مـــن  أن 
أشهر،   8 في غضون  النسبة  بهذه  املخصب 
ــه، أصــدر  ــار ذاتـ بـــداًل مــن 12 شــهــرًا. وفــي اإلطـ
أعلنوا فيه  أمــس،  إيرانيًا بيانًا  190 برملانيًا 
دعمهم لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 

20 باملئة. 
وفي سياق العقوبات، قال علي أكبر واليتي، 
مــســتــشــار املـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، إن إيــــران 
تــطــالــب بــإلــغــاء آلــيــة إعــــادة فـــرض العقوبات 
تعيد  أن  يمكن  والــتــي  الــنــووي،  اتفاقها  فــي 
عليها،  املتحدة  األمــم  عقوبات  فــرض جميع 
فــي حــال إجـــراء محادثات جــديــدة مــع القوى 
الــعــاملــيــة. وقــــال واليـــتـــي، فـــي مــقــابــلــة نــشــرت 
على موقع خامنئي: »يتعن التخلي عن هذه 
اآللية باعتبارها مبدأ غير عقالني في حال 
إجراء محادثات أخرى«. وفي سياق متصل، 

ومليشيا »بابليون« أمرهما في سهل نينوى 
ذي الغالبية املسيحية، على اعتبار أنه إحدى 
مناطق تواجدهما الرئيسية منذ تشكيلهما 
عام 2014. في الوقت عينه، تتصارع فصائل 
ــدر« و»جــنــد اإلمــــام«  ــ »حــشــد الــتــركــمــان« و»بـ

على مناطق جنوب غربي كركوك.
وتــشــيــر املـــصـــادر إلــــى أن لــلــخــالفــات صلة 
لتلك  االقتصادية  باملكاتب  أيضًا  مباشرة 
أنشطة مختلفة ذات  عــن   

ً
فــضــال الــفــصــائــل، 

مردود مالي تمكنت من إنشائها وتنميتها 
مـــع مــســؤولــن مــحــلــيــن فـــي تــلــك املــنــاطــق. 
ــًا كــبــيــرة على  ــاحــ وتــــــدّر تــلــك األنـــشـــطـــة أربــ
ــن بــيــنــهــا مــلــف الــتــجــارة  تــلــك الــفــصــائــل، مـ
والتهريب عبر الحدود مع سورية من جهة 
األنبار البوكمال ونينوى دير الزور. وتلفت 
الحالية كانت تحدث في  الخالفات  أن  إلــى 
ملفات ومواضيع أخــرى، لكنها سرعان ما 
حسم بوجود أبو مهدي املهندس وقاسم 

ُ
ت

سليماني، اللذين كانا يمثالن حلقة الوصل 
بـــن كـــل الــفــصــائــل وطـــرفـــًا ضــامــنــًا ومــلــزمــًا 
أكــثــر من  ولــكــن بغيابهما ظــهــرت  للجميع، 

حالة داخل »الهيئة«.
وتــكــشــف املـــصـــادر عـــن خـــالفـــات شخصية 
قائمة بن زعيم »عصائب أهل الحق«، قيس 
الخزعلي و»أبو فدك«، الذي خلف املهندس 
في منصبه. ويعود أساس الخالف بينهما 
إلــــى بــعــض املــنــاصــب اإلداريـــــــة وتــوزيــعــهــا 
على قياديي »العصائب«، رغم سعي زعيم 
منظمة »بدر« هادي العامري أكثر من مرة 
الطرفن،  األمــور بن  التدخل وحلحلة  إلــى 

من دون أن ينجح.
فــي الكشف عن   مماطلة الحكومة 

ّ
وفــي ظــل

نــتــائــج الــتــحــقــيــق بــمــجــزرة الــفــرحــاتــيــة في 
محافظة صالح الدين، التي نفذها عناصر 
ــل الـــحـــق« فـــي شهر  يــتــبــعــون »عــصــائــب أهــ
أكتوبر/تشرين األول املاضي، تؤكد املصادر 

قــال وزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد جــواد 
ظريف، للتلفزيون اإليراني، أمس إن »مجرد 
عـــودة واشــنــطــن لــالتــفــاق الــنــووي ال تكفي«، 
مؤكدًا على »ضــرورة أن يتزامن ذلك مع رفع 
العقوبات«. وفيما تطالب األطراف األميركية 
واألوروبــــــــيــــــــة بــــــضــــــرورة تــــوســــيــــع االتــــفــــاق 
الــنــووي ليشمل بــرنــامــج إيـــران الــصــاروخــي 
وســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، أكـــد ظــريــف أنـــه »ال 
يحق لهم طــرح ذلــك، ومــوضــوع االتــفــاق هو 
امللف النووي فقط، وال صلة له بالصواريخ«. 
الــتــرويــكــا  أمــيــركــا ودول   »عــلــى 

ّ
أن وأضـــــاف 

األوروبية معرفة أننا لن نقبل بأي تفاوض 
بــشــأن اتــفــاق نـــووي جــديــد«. مــن جهته، قال 
ــيــــة عــلــي  ــم الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــ ــاسـ املـــتـــحـــدث بـ
ربــيــعــي فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي األســبــوعــي، 
مجددًا  بــالــتــفــاوض  تطالب  غربية  »دواًل   

ّ
إن

التفاوض عليه سابقًا«، معتبرًا  حــول ما تم 
أن »ذلـــك أمــر غير مــمــكــن«. بــــدوره، قــال وزيــر 
الــدفــاع اإليــرانــي، أمــيــر حــاتــمــي، فــي اجتماع 
أمـــس، إن »جميع مــؤامــرات األعـــداء  عسكري 
بالفشل«،  بــاءت  اإلسالمية  الجمهورية  ضد 
مــعــتــبــرًا أنــهــم »ال يــفــهــمــون ســـوى لــغــة الــقــوة 

ولذلك علينا أن نعزز قدراتنا«.

أن أحد أسباب الخالف بن الخزعلي و»أبو 
فدك«، موافقة األخير على اعتقال املتورطن 
ــبـــاع الــخــزعــلــي، ومــنــح  فـــي الــجــريــمــة مـــن أتـ
الضوء األخضر للقوات األمنية، وهو ما لم 

يتم بالنهاية بطبيعة الحال.
وسبق أن ظهرت أولــى بـــوادر الــخــالف بن 
الفصائل املرتبطة بــإيــران، إثــر اإلعـــالن عن 
ُعرفت  التي  املاضي  أكتوبر  مطلع  التهدئة 
»هدنة التهدئة«، من خالل وقف الفصائل  بـ
الخضراء حيث  املنطقة  املسلحة استهداف 
ــك بــعــد  ــ ــة. وتــــــّم ذلـ ــيـ ــركـ ــيـ تـــقـــع الـــســـفـــارة األمـ
اجتماع بن ممثلة األمم املتحدة في بغداد 
أن  فــدك«، مقابل  جينن بالسخارت و»أبــو 
النسحاب  واضــحــًا  جـــدواًل  الحكومة  تضع 

القوات األميركية من العراق. لكن الخزعلي 
 مــن شــهــر، أن »الــهــدنــة مع 

ّ
اعــتــبــر، بــعــد أقـــل

شروطها«،  ق 
ّ
تحق لعدم  انتهت  األميركين 

مناقضًا تعّهد »أبو فدك«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــأكــيــدات الــكــثــيــرة على 
التوترات داخل »الهيئة«، إال أن القيادي في 
حركة »أنصار الله األوفياء« عادل الكرعاوي، 
أكد أن »ما يدور من حديث عن خالفات داخل 
هيئة الحشد، هــو حــديــث إعــالمــي ال عالقة 
لــه بــالــروابــط األخــويــة بــن قــادة الفصائل«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  ورأى فــي حــديــٍث لـــ
»مــــن املــمــكــن أن تـــحـــدث بــعــض االرتـــبـــاكـــات 
اإلداريــــة، وهــو أمــر عـــادي ويــحــدث«. وأشــار 
الشعبي  الحشد  ألوية  »العالقة بن  أن  إلــى 

وفـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة بــعــيــدة عن 
املصالح الشخصية، بل تتفق على املصلحة 
الــوطــنــيــة والــديــنــيــة. وهــنــاك أهــــداف تسعى 
إليها املقاومة ترتبط بضمان تحرير العراق 
من االحتالل األجنبي، وهــذا ما تتفق عليه 

جميع الفصائل«.
السياسي  التفكير  مركز  مدير  رأى  بـــدوره، 
ــمـــري، أن »مــقــتــل  ــراق إحـــســـان الـــشـ ــعــ فـــي الــ
ر على السياسة اإليرانية كثيرًا، 

ّ
سليماني أث

لدرجة أنها أصبحت فاقدة للبوصلة في ما 
الشيعي،  السياسي  البيت  بلملمة  يتعلق 
املسلحة«.  الفصائل  بن  الخالفات  وحصر 
»العربي الجديد«، أن  لـ وأضــاف في حديٍث 
ــران لــم تستطع إنــتــاج شخصية تــوازي  »إيـ
ســلــيــمــانــي، كــمــا أن غـــيـــاب املــهــنــدس جعل 
بعض الفصائل تتمّرد وأخرى تنحسر في 

أدوار بسيطة«.
ــم »حـــشـــد  ــظــ ــر املــــــاضــــــي، نــ ــهــ ــشــ ــع الــ ــلــ ــطــ ومــ
ــربــــالء  ــبــــط بـــالـــنـــجـــف وكــ ــبــــات«، املــــرتــ ــتــ ــعــ الــ
ويشكل أكثر مــن 40 فــي املــائــة مــن مجموع 
مــقــاتــلــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، مــؤتــمــرًا هو 
النجف واستمر  األول من نوعه في مدينة 
لثالثة أيام. وعّبر عن رغبته في العمل إلى 
جانب الجيش العراقي، بعيدًا عن الفصائل 
األخــرى في الحشد، وإقــراره بمنع مشاركة 
عناصره في الترشح لالنتخابات تحت أي 
عنوان، وااللتزام بقرارات الحكومة والعمل 
بموجب أوامر القائد العام للقوات املسلحة. 
وهـــو مـــا اعــتــبــر بــمــثــابــة إعــــالن صــريــح عن 
ــى فــريــقــن:  انـــقـــســـام »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« إلــ
األول عـــراقـــي الـــــوالء ومـــدعـــوم مـــن مــراجــع 
بإيران،  ارتباطه  يخفي  ال  والثاني  النجف 
ولعل أبرزه »كتائب حزب الله«، و»عصائب 
الشهداء«  و»سيد  و»النجباء«  الحق«،  أهل 
ــد اإلمـــــــــام«،  ــنـــ ــ و»بــــــــــــدر«، و»الــــــــبــــــــدالء« و»جـ

ومليشيات أخرى.

بومبيو يهاجم طهران... 
واالتحاد األوروبي يطالبها 

بالعودة للدبلوماسية

بومبيو: من الصعب العثور على شخص معتدل داخل النظام اإليراني )سول لوب/فرانس برس(

لم تتمكن فصائل »الحشد« من التوافق بغياب سليماني )فرانس برس(

عثمان لحياني

لم يصل الجزائريون إلى القاع بعد، 
 من فضائح الفساد 

ً
إذ إّن ثمة جبال

لم يظهر إال قليل منه، وما زالت 
وقائع صادمة عن سنوات من النهب 

بانتظار الكشف عنها في األيام 
واألشهر املقبلة. تصريحات رئيس 

الحكومة السابق، أحمد أويحيى، 
عن تلقيه 60 سبيكة ذهب من أمراء 

وقادة خليجيني مقابل السماح 
بالصيد في الصحراء ليست سوى 

جزء يسير من جبل الفساد، ذلك 
الذي حط بثقله على البلد، ومنعه من 
اإلقالع والتنمية، وجعل الجزائر على 
الرغم من كل ثرواتها، تتذيل الترتيب 

الدولي في كثير من مناحي الحياة 
والحكامة.

لم يقل أويحيى الحقيقة كلها، وهو 
رجل منخرط في دوائر الحكم 

والقرار في الجزائر منذ ما يقارب 
30 عامًا، وفي جعبته الكثير من 

األخبار، وقد كان يستعد منذ أمد، 
ألن يكون خليفة الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة. لكن الرجل 

على األقل، زاد في يقني الجزائريني 
وغير الجزائريني بأّن البلد كان 

محكومًا من قبل تشكيل عصابي 
ومنظومة حكم جشعة، ال شّك في 

أنها كانت على استعداد لبيع البالد 
ومقدراتها، ووظفت الفساد كآلية 

حكم، بحيث أصبح للفساد شبكة 
معقدة ومتداخلة ومنتظمة توفر 

الخدمة بيسر، وخارج أي إطار 
قانوني.

يمكن فهم تصريحات أويحيى، قبل 
أيام في املحكمة، وقوله إّن »الجميع 
كان يأخذ سبائك الذهب والهدايا«، 
بأنها إشارة تحذير إلى أنه لم يعد 

ذلك الرجل املنضبط، وأنه وصل إلى 
مرحلة لم يعد هناك ما يخسره. 
كما أنه يمكن اعتبار تصريحاته 

نًا لشركائه في الفساد، 
ّ
تهديدًا مبط

من أولئك الذين تحولوا إلى مذهب 
»الجزائر الجديدة«. تهديد بإمكانية 

أن يقدم على »تفجير انتحاري«، 
ويهدم املعبد على رؤوس الجميع، 

ويكشف خبايا أكثر إثارة، لدفع 
هؤالء الشركاء املتنفذين إلى بذل 
مجهود باتجاه تخفيف محاكمته 
أو تحسني شروطها ومخرجاتها، 

وربما إفادته بإفراج صحي )يعالج 
من السرطان(، وهو أمر ليس 

، مقارنة مع إخالء سبيل 
ً
مستحيال

قادة جهاز املخابرات وشقيق 
الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، 

في »قضية التآمر«.
الفساد عميل لالستعمار وحليفه 

األساس داخل كل بلد، والتهديد 
الوحيد للجزائر كان يأتي دائمًا من 

داخل النظام ومن دوائر السلطة 
نفسها. تصريحات أويحيى تفّسر 
ذلك بوضوح، وتعطي صورة مثلى 
عن مستوى الكادر املسؤول الذي 

أنتجته مدرسة النظام.

لم يعد االنقسام بين 
فصائل »الحشد الشعبي« 
مقتصرًا على الوالء إليران 

أو للنجف، بل تعداه 
إلى خالفات ناجمة عن 

فقدان القيادة الموّحدة 
والتباينات بسبب المنافع 

المالية داخل المدن 
المنكوبة

كان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2016 ما عرف باسم »قانون الحشد 
الشعبي«، الذي اعتبر »الحشد« مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام 
للقوات المسلحة )رئيس الحكومة( 
لكن  ــه،  ــن م أوامـــرهـــا  وتــتــلــقــى 
تلتزم  لم  »الحشد«  فصائل  أغلب 
وارتكبت  الحكومية،  بالتوجيهات 
التي  المحافظات  في  انتهاكات 
ــش«.  شــهــدت مــعــارك ضــد »داعـ
بشكل  إليــران  والءهــا  أظهرت  كما 
يتعلق  ــا  م ــي  ف سيما  ال  مــعــلــن، 
للمواقع  قصفها  ــات  ــتــداعــي ب

العسكرية األميركية في العراق.

قانون الحشد
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  شرق
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الحكومة الكويتية 
تقدم استقالتها

قّدم وزراء الحكومة الكويتية، أمس 
رئيسها  إلــى  استقالتهم،  الــثــالثــاء، 
ــد الـــحـــمـــد  ــ ــالـ ــ ــــخـ ــاح الـ ــ ــبـ ــ ــيــــخ صـ ــشــ الــ
الـــصـــبـــاح )الـــــصـــــورة(، ووضــعــوهــا 
الحكومة  استقالة  وتأتي  بتصرفه. 
عــــقــــب شــــهــــر مـــــن تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، بــعــد 
ــه الــــنــــواب بـــدر  اســـتـــجـــواب تـــقـــدم بــ
الــــداهــــوم وثـــامـــر الـــســـويـــط وخــالــد 
مـــونـــس الــعــتــيــبــي، لــرئــيــســهــا حــول 
ــده 38 عــضــوًا  ــ بــرنــامــج عــمــلــهــا، وأيـ
من أصــل 50 بالبرملان املنتخب في 
املــاضــي.  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   5
ــالــــة األنــــبــــاء الــكــويــتــيــة  وذكـــــــرت وكــ
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  أن 
الــــــــــــــوزراء، وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، الــشــيــخ 
حــمــد جــابــر الــعــلــي الــصــبــاح، تــقــدم 
بــكــتــاب االســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة »فــي 
ضــــوء تـــطـــورات األوضــــــاع الــراهــنــة 
ــة بــــــن مــــجــــلــــس األمــــــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ فــــــي الـ
مقتضيات  على  وبــنــاًء  والحكومة، 

املصلحة الوطنية«. 
)العربي الجديد(

 
مقتل 8 عناصر 

لـ»الكردستاني« بغارة في 
العراق 

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
من حزب  8 عناصر  مقتل  الثالثاء، 
ــانـــي، وصــفــتــهــم  ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ
ــارة جــويــة  ــ »اإلرهــــابــــيــــن«، فــــي غــ بـــــ
نــفــذتــهــا شـــمـــالـــي الـــــعـــــراق. وأكـــــدت 
الوزارة أن العملية جاءت بالتنسيق 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ مــــــــع االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـ
)الكردستاني(  »أوكـــار  واستهدفت 

في منطقة غارة«.
)األناضول(

لبنان يشكو إسرائيل 
لمجلس األمن

ــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال  ــرئـ طـــلـــب الـ
عــون )الــصــورة(، أمــس الثالثاء، من 
رســـالـــة  تـــوجـــيـــه  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــة  ــن الــــدولــــي إلدانــ ــ إلــــى مــجــلــس األمـ
االعتداءات اإلسرائيلية على سيادة 
لبنان. وقــال بيان للرئاسة إن عون 
طــلــب مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة شــربــل 
وهـــبـــه، تــوجــيــه الـــرســـالـــة الــعــاجــلــة 
ــل مــن  ــيــ ــرائــ إلدانــــــــة مــــا تـــرتـــكـــبـــه إســ
اعتداءات وخروقات جوية لسيادة 

لبنان وللقرار 1701.
)األناضول(

»نشرة حمراء« بشأن 
انفجار مرفأ بيروت

الدولي،  اإلنتربول  أصــدرت منظمة 
أمس الثالثاء، النشرة الحمراء بحق 
ــغــــور غــريــتــشــوشــكــن،  الــــروســــي إيــ
صــاحــب ســفــيــنــة »روســــــوس« الــتــي 
نــقــلــت قــبــل ســـنـــوات شــحــنــة نــتــرات 
إلى مرفأ بيروت، والتي  األمونيوم 
املاضي.  أغسطس/آب  في  انفجرت 
كما شملت النشرة، قبطان السفينة، 
املــواد  وتاجر  بوكاشييف،  بوريس 
الذي كشف على النترات في العنبر 
جورجي  البرتغالي   ،2014 عــام   12
ــلـــى طــلــب  ــل، وذلـــــــك بــــنــــاًء عـ ــويــ ــانــ مــ
اللبناني  التمييزي  الــعــام  املحامي 
والنشرة  الــخــوري.  غسان  القاضي 
الـــحـــمـــراء تــطــالــب بـــإنـــفـــاذ الــقــانــون 
حول العالم لتحديد مكان املطلوب 

واعتقاله مؤقتًا.
)العربي الجديد(

األردن: اإلعدام لمنفذ 
اعتداء جرش 

ــة  ــ ــ ــدول ــ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة أمـــــــــن الــ
ــــس الــــثــــالثــــاء، حــكــمــًا  األردنــــــيــــــة، أمــ
أبو  باإلعدام شنقًا، بحق مصطفى 
ــرويـــس، مــنــفــذ عــمــلــيــة الــطــعــن في  الـ
والــتــي  عــــام 2019،  جـــــرش،  مــديــنــة 
طاولت 4 سياح أجانب، ورجلي أمن 
 سياحيًا وســائــقــًا. وحكمت 

ً
ودلــيــال

الــرويــس  أبــو  املحكمة، على شــريــك 
)املــدعــو أســامــة( باألشغال املــؤبــدة، 
وباألشغال املؤقتة 7 سنوات ملتهم 
ثالث )عّرف عنه باسم خالد( بتهمة 

الترويج لتنظيم »داعش«. 
)العربي الجديد(
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حنفي جبالي رئيسًا 
لمجلس النواب المصري

ــــري  ــلــــس الــــــــنــــــــواب املـــــصـ ــــد مــــجــ ــقـ ــ عـ
الـــجـــديـــد، جــلــســتــه اإلجـــرائـــيـــة أمــس 
الــثــاثــاء، وســط إجـــراءات احترازية 
ــة تفشي  ــ مـــشـــددة فـــي مــواجــهــة أزمـ
فـــيـــروس كـــورونـــا. وقــبــيــل انــتــخــاب 
رئــيــس املجلس والــوكــيــلــن، كشفت 
»العربي  لـ مطلعة  برملانية  مصادر 
الجديد«، أن حزب »مستقبل وطن« 
املدعوم من السلطات، والحائز على 
األغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، قــرر 
ترشيح رئيس املحكمة الدستورية 
جبالي،  حنفي  املستشار  الــســابــق، 
ملنصب رئيس املجلس بداًل من علي 

عبد العال.
)العربي الجديد(

غريفيث: التزام 
السعودية بتسوية 

في اليمن مهم

ــمــــي إلـــــى الــيــمــن  ــعـــوث األمــ ــبـ قـــــال املـ
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الــــصــــورة(، أمــس 
الثاثاء، إن التزام السعودية بشأن 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة فــــي الـــيـــمـــن أمـــر 
بالغ األهمية. جــاء ذلــك في تغريدة 
لــغــريــفــيــث عــلــى حــســابــه »بــتــويــتــر« 
عــقــب لــقــاء عــقــده مــســاء اإلثــنــن في 
الــســعــوديــة مــع نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
ــان.  ــمــ ــلــ ــد بـــــــن ســ ــ ــالــ ــ الــــــســــــعــــــودي خــ
وأضــــاف أنـــه نــاقــش مــع بــن سلمان 
التي تواجه  سبل »تجاوز العقبات 
أن  السام في  اليمن«. وأردف  آفــاق 
بشأن  واملنطقة  السعودية  »الــتــزام 
عن طريق  تسوية سياسية شاملة 
بــقــيــادة يمنية أمـــر بالغ  الــتــفــاوض 

األهمية إلنهاء النزاع«.
)االناضول(

عقوبات أميركية على 
شخصيات أوكرانية

 7 األميركية  الخزانة  وزارة  أدرجــت 
شخصيات و4 مؤسسات أوكرانية 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الرتــبــاطــهــا 
بالنائب البرملاني أندري ديركاتش 
املــــــــوالــــــــي لـــــروســـــيـــــا املـــــــــــــدرج عـــلـــى 
الــعــقــوبــات ملــحــاولــتــه الــتــأثــيــر على 
وأكــد   .2020 األميركية  االنتخابات 
بيان صــادر عن الــوزارة، أن من بن 
الــشــخــصــيــات املــعــاقــبــة، املــســؤولــن 
األوكــرانــيــة  الحكومة  فــي  السابقن 
وأوليكساندر  كوليك،  كونستانتن 
تليزينكو،  وأنـــدري  أونيششينكو، 
ــو الـــــبـــــرملـــــان أولــــيــــكــــســــانــــدر  ــ ــــضـ وعـ

دوبينسكي.
)األناضول(

لندن تتهم الصين 
بانتهاكات بحق األويغور

اتــهــمــت بــريــطــانــيــا أمــــس الــثــاثــاء 
لحقوق  انتهاكات  بارتكاب  الصن 
ــيــــة األويــــــغــــــور.  ــلــ اإلنــــــســــــان ضـــــد أقــ
وأبـــلـــغ وزيــــر الــخــارجــيــة دومــيــنــيــك 
 
ّ
الـــبـــرملـــان أن نــــواب  )الــــصــــورة(  راب 
االنـــتـــهـــاكـــات حــصــلــت »عـــلـــى نــطــاق 
بريطانيا  لــدى  أن  واســـع«، مضيفا 
»واجبًا أخاقيًا للرد«. وتابع: »إنها 
اليوم  حقا همجية مروعة... تحدث 
ــاء الــــبــــارزيــــن فــي  ــ ــــضـ ــد األعـ ــ فــــي أحــ

املجتمع الدولي«.
)فرانس برس(

النمسا تطرد 
»جاسوسًا« تركيًا

طــــــــــردت الــــســــلــــطــــات الــــنــــمــــســــاويــــة 
اإليـــطـــالـــي مـــن أصــــل تـــركـــي فــيــاض 
أوزتـــــورك )53 عــامــًا( الـــذي قـــال إنــه 
تــلــقــى أوامـــــر بــاغــتــيــال شــخــصــيــات 
تــنــتــقــد أنـــقـــرة، بــيــنــمــا مـــن املـــقـــرر أن 
تـــجـــري مــحــاكــمــتــه فــــي 4 فـــبـــرايـــر/
شـــبـــاط، وفــــق مـــا ذكـــــرت مــحــامــيــتــه 
ــالـــت  فـــيـــرونـــيـــكـــا أويـــــفـــــاروســـــي. وقـ
لوكالة »فرانس برس« إن »السلطات 
اعــتــبــرتــه خــطــرا وشــيــكــا عــلــى األمــن 
ــد أبــلــغ  ــام«. وكــــــان أوزتـــــــــورك قــ ــ ــعـ ــ الـ
تركيا  أن  النمساوية  االستخبارات 
طلبت منه اغتيال ثاث شخصيات 
الرئيس  تنتقد سياسات  نمساوية 

رجب طيب إردوغان.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

تبدأ اللجنة االستشارية املنبثقة عن ملتقى 
األربــعــاء،  الــيــوم  الليبي،  السياسي  الــحــوار 
أعــمــالــهــا، فــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
السياسية  الــعــمــلــيــة  نــجــاح  أن  يــبــدو  فــيــمــا 
فـــي لــيــبــيــا بـــات مــرهــونــًا بــمــواقــف وجــهــود 
أطراف إقليمية عّدة، في ظل تشكل خريطة 
اتصاالت جديدة في امللف الليبي. وكشفت 
مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار أن 
جلساتها  ســتــواصــل  االســتــشــاريــة  اللجنة 
املــقــبــل، ملناقشة  السبت  الــيــوم، وحــتــى  منذ 
وجـــــهـــــات نـــظـــر مـــخـــتـــلـــفـــة بــــشــــأن الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة، ومــــن بــيــنــهــا مــقــتــرح 
بــقــاء املــجــلــس الــرئــاســي الــحــالــي وتشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة مــنــفــصــلــة، لــتــولــي 
ستفضي  التي  التمهيدية  املرحلة  مهمات 
العام الحالي،  إلى انتخابات وطنية نهاية 
ــــرى يــبــذلــهــا أعــضــاء  تــزامــنــًا مـــع جـــهـــود أخـ
اللجنة القانونية املنبثقة أيضًا عن امللتقى، 
ــل إنــــهــــاء إنــــشــــاء قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة  ــ مــــن أجـ

لانتخابات. 
والــتــي  ليبيا،  فــي  األمــمــيــة  البعثة  وتــواجــه 
أطـــلـــقـــت مــلــتــقــى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي فــــي 9 
عراقيل  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
ــتــــجــــاذبــــات والـــخـــافـــات  بـــســـبـــب تــــســــّرب الــ
إلــــى  مـــــا أدى  ــقــــى،  ــتــ ــلــ املــ إلـــــــى  الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــراجـــع نــشــاط أعــضــائــه، وتــحــويــل البعثة 
اضطرها  مــا  افــتــراضــيــة،  إلـــى  اجتماعاتها 

لتجسير  اســتــشــاريــة  لجنتن،  تشكيل  إلــى 
هّوة الخافات بشأن آليات اختيار السلطة 
ــداد لــلــقــاعــدة  ــ ــإعـ ــ الــــجــــديــــدة، وقـــانـــونـــيـــة لـ

الدستورية لانتخابات. 
وعــلــى الــرغــم مــن التباينات، أّكـــدت املــصــادر 
ــاريـــن  ــيـ أبــــــــرز خـ ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
االستشارية  اللجنة  أعضاء  أمام  مطروحن 
يــــزاالن يــتــجــهــان لتشكيل ســلــطــة جــديــدة  ال 
ــام الــســيــاســيــة  ــ ــــسـ  األجـ

ّ
ــــدة، تــنــهــي كـــــل ــــوحـ مـ

الحالية، أو إعادة النظر في املجلس الرئاسي 
ــدد له  ــاء جــ ــة أعـــضـ ــافـ الــــراهــــن مـــن خــــال إضـ

وإزاحة آخرين، مع تشكيل حكومة جديدة.
وال يرى الباحث السياسي الليبي بلقاسم 
كشادة املناخ السائد حاليًا مائمًا للتوصل 
إلى توافق على أساس الخيارين، معتبرًا في 
»العربي الجديد« أن إعادة تشكيل  حديث لـ
من  تعقيدًا  أكثر  الحالي  الرئاسي  املجلس 
إنـــشـــاء مــجــلــس جـــديـــد، إذ ال يــــزال الــوضــع 
شرق ليبيا مقلقًا، إذ ال يمكن التوافق على 
ممثل عنه. وبرأيه، فإن األمر نفسه ينطبق 
على تشكيل سلطة جديدة. ويأتي ذلك فيما 
تــســود حــالــة مــن الــتــرقــب بــعــد إعــــان وزيــر 
أيــام  قبل  بــاشــاغــا  فتحي  الليبي  الــداخــلــيــة 
عن اإلعداد لعملية عسكرية في غرب ليبيا، 
مشيرًا إلى أنها تستهدف الجريمة املنظمة 
واملــجــرمــن ومــهــّربــي البشر وأفــــراد تنظيم 
داعش. ويخشى البعض أن ينظر إليها على 
أنها تشكل خرقًا التفاق وقف إطاق النار، 

وبالتالي بعثرة كل الجهود األممية.

أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، إحــبــاطــهــا مخططًا لتنظيم »داعـــش« 
الغتيال القائم بأعمال السفارة األميركية في كابول روس ويلسون. وذكرت املديرية 
 ضباط االستخبارات فّككوا خلية من 4 عناصر تابعة للتنظيم 

ّ
الوطنية لألمن أن

أفغان.  ومسؤولن  ويلسون  لقتل  تخطط  كانت  الــبــاد،  شــرق  ننغرهار،  إقليم  فــي 
وأوضحت املديرية، وهي وكالة االستخبارات الرئيسية في أفغانستان، أن »القاتل 
في  األميركي  السفير  اغتيال  يعتزم  كــان  الــواحــد،  عبد  للخلية،  الرئيسي  واملنسق 
أحبطت   »خطتهم 

ّ
أن األفــغــان«، مضيفة  املسؤولن  كبار  وكذلك بعض  أفغانستان 

باعتقالهم«. وكان ويلسون قد دان بشّدة سلسلة اغتياالت نفذت في كابول ومدن 
األشهر  خــال  ونشطاء  بينهم صحافيون  مــن  بــارزيــن،  أفغانًا  واستهدفت  أخـــرى، 
األخيرة. وألقى الجيش األميركي، األسبوع املاضي، باللوم للمرة األولى على حركة 
»طالبان«، املنخرطة في حوار مع كابول في الدوحة، في ما يرتبط بالهجمات، رغم 
تبني تنظيم »داعــش« لبعضها. وفي حــادث منفصل، قتلت 3 مجندات أفغانيات، 
أمس، بالرصاص في مدينة مزار الشريف، شمال الباد. وأكد املتحدث باسم الجيش 
حنيف رضائي، أن مسلَحن فتحا النار على سيارة كانت تقل املجندات إلى عملهن.
)فرانس برس(

والــســودان، على  إثيوبيا  التوتر بن  تصاعد 
خلفية الخافات الحدودية بينهما، إذ اتهمت 
أديس أبابا، أمس الثاثاء، الجيش السوداني 
ــعــــدي« عـــلـــى حـــــدودهـــــا، فــي  ــتــ ــمـــرار »الــ ــتـ بـــاسـ
ر مصدر 

ّ
حــن نفت الخرطوم ذلــك، بينما حــذ

 الــتــوتــر الـــحـــدودي 
ّ
عــســكــري ســـودانـــي مـــن أن

ينذر بمواجهة وشيكة.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة، 
إفــادة صحافية أسبوعية،  دينا مفتي، خــال 
أمس، إن »الجيش السوداني يواصل التعدي 
على حدود إثيوبيا ومضايقة املزارعن الذين 
 انشغال 

ً
يعيشون على طول الحدود، مستغا

الباد بالعملية العسكرية في إقليم تيغراي«. 
ــا »فــضــلــت تــهــدئــة  ــابـ ــــس أبـ  أديـ

ّ
ــى أن ولـــفـــت إلــ

الخاف مع السودان«، ومشددًا على ضرورة 
أال يعتبر هذا املوقف بمثابة »خوف«. وأشار 
ــــى اســـتـــمـــرار تــمــســك الـــحـــكـــومـــة اإلثــيــوبــيــة  إلـ
الــحــدوديــة مع  الــحــوار لحل الخافات  بخيار 

السودان.
السودانية  املفوضية  رئيس  نفى  جهته،  مــن 
ــقـــو، اتـــهـــامـــات  ــنـ ــــدود، مــــعــــاذ تـ ــحــ ــ لـــتـــرســـيـــم الــ
بــالــتــعــدي على  الــســودانــي  إثــيــوبــيــا للجيش 
»الجزيرة«،  لقناة  حديث  في  وقــال  أراضيها. 
»الــــجــــيــــش انــــتــــشــــر فـــــي مــــنــــاطــــق شـــــــرق نــهــر 
عــطــبــرة ولــكــن جميعها ســودانــيــة«. وأضـــاف 
اإلثيوبية  املواقع  تحدد  أن  إثيوبيا  »نتحّدى 
الــســودانــي«. ورّدًا  الجيش  فيها  يــوجــد  الــتــي 
عــلــى تــصــريــحــات املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــيـــة بـــــأن الـــــســـــودان اســـتـــغـــل انــشــغــال  ــيـــوبـ اإلثـ
إثيوبيا بالحرب في إقليم تيغراي، قال تنقو 
إن »الخيانة ليست من طبع السودانين، ولم 

انفتح  نستغل ظروف إثيوبيا، ولكن جيشنا 
دخــول  ملنع  عطبرة  نهر  شــرق  مناطقنا  على 

املقاتلن اإلثيوبين«.
بـــدوره، قــال مصدر عسكري ســودانــي لوكالة 
 »الحدود السودانية اإلثيوبية 

ّ
»األناضول« إن

ــرات عـــســـكـــريـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة،  ــ ــوتــ ــ تـــشـــهـــد تــ
تــنــذر بـــوقـــوع مــواجــهــات عــســكــريــة وشــيــكــة«. 
 حـــجـــب هــويــتــه، 

ً
ـــا

ّ
ــــدر، مـــفـــض ــــصـ وأضــــــــاف املـ

ـــذ أخـــيـــرًا طــلــعــات 
ّ
 »الـــجـــيـــش اإلثـــيـــوبـــي نـــف

ّ
أن

جــويــة فــي املــنــاطــق الــحــدوديــة«، معتبرًا ذلــك 
»محاولة لجّر الــســودان إلــى الــحــرب«. وتابع: 
»الجيش اإلثيوبي يقوم بعمليات استفزازية، 
أســــفــــرت عــــن قـــتـــل مـــواطـــنـــن مـــدنـــيـــن داخــــل 
 »الجيش 

ّ
الــحــدود الــســودانــيــة«. ولفت إلــى أن

)السوداني( على كامل االستعداد والجاهزية 
لحماية أراضيه، ولن يسمح للجيش اإلثيوبي 
واملليشيات بالعودة إلى األراضي السودانية 
ــد فــي الــوقــت نفسه  الــتــي سيطر عــلــيــهــا«. وأكـ
ــرورة ضبط  الــســودانــيــة رأت ضــ  »الــقــيــادة 

ّ
أن

النفس، واللجوء إلى الحوار، وصواًل إلى بدء 
ترسيم الحدود على األرض«.

ــًا، تــســتــولــي عــصــابــات  ــامــ ومـــنـــذ نـــحـــو 26 عــ
إثيوبية على أراضــي مزارعن سودانين في 
منطقة الفشقة )شرق( بعد طردهم منها بقوة 
الساح، كما تتهم الخرطوم الجيش اإلثيوبي 
أبابا تنفي  بدعم تلك العصابات، لكن أديــس 

ذلك.
)العربي الجديد، األناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

شرفي،  محمد  لانتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  تصريحات  أعـــادت 
أول من أمس، بشأن قرب االنتهاء من صياغة النص التمهيدي للقانون االنتخابي 
املقبل،  الجديد تمهيدًا إلجــراء انتخابات نيابية مبكرة، في شهر يونيو/ حزيران 

السجال حول بنود القانون. 
ع 

ّ
وقال شرفي في برنامج تلفزيوني إن املسودة التمهيدية ملشروع القانون ستوز

في األيام املقبلة على األحزاب السياسية لدراستها، وتقديم مقترحاتها إلى اللجنة 
النهائي  الــنــص  صياغة  قبل  تــبــون،  املجيد  عبد  الجمهورية  رئــيــس  شّكلها  الــتــي 
وإحالته إلى البرملان. وأشار شرفي إلى أن مسّودة القانون تتضمن أسسًا وآليات 
جديدة، تعزز الشفافية الكاملة في كل محطات املسار االنتخابي، بــدءًا من دراسة 
ملفات الترشح إلى مسار الحملة االنتخابية وتمويلها، وصواًل إلى إعان النتائج.

وبحسب شرفي فإن »القانون سيعتمد نظام اقتراع جديد، يحدث القطيعة التامة 
ــال الــفــاســد والــعــمــل االنــتــخــابــي، ويــحــارب الــفــســاد االنــتــخــابــي«. وكــشــف أنــه  بــن املـ
ــة إمكانية إنــشــاء جــهــاز رقــابــي جــديــد، مثل الــعــديــد مــن دول العالم،  »تــجــرى دراسـ
تابع لسلطة االنتخابات«. وأكد أن »القانون سيتضمن البنود التي تدعم ترشيح 
الشباب لتشجيعهم على اقتحام املجال السياسي وخوض االنتخابات، خصوصًا 
االنتخابية  الحمات  لتدعيم  مالية  الدولة مساعدات  للكفاءات. وستوفر  بالنسبة 

لفئة الشباب«.
وطــالــبــت »جبهة الــعــدالــة والتنمية« )إســامــيــو الــجــزائــر(، أمــس الــثــاثــاء، بــإدخــال 
بنود في القانون االنتخابي الجديد تنّص على تجريم كل أشكال التزوير وشراء 
ولألحزاب،  للمرشحن  اإلقصائية  الشروط  كافة  إلغاء  »الجبهة«  واقترحت  الذمم. 
بما في ذلك شرط نيل 4 في املائة من األصــوات االنتخابية لدخول البرملان. كذلك 
الفتية في  إلــى منع إقصاء أي مترشح إال بقرار قضائي. وتضغط األحـــزاب  دعــت 
الجزائر في نفس االتجاه، على غرار حركة اإلصاح الوطني، وجيل جديد، وجبهة 
النضال الوطني وغيرها. وكان تبون قد استعجل األسبوع املاضي لجنة القانون 
االنتخابي، لانتهاء في أقرب اآلجال من إعداد مشروع القانون الجديد، واستشارة 
املحلية،  واملجالس  البرملان   

ّ
بحل لتبون  ذلــك  ويسمح  بشأنه.  السياسية  األحـــزاب 

تمهيدًا لدعوة الهيئة الناخبة النتخاب برملان جديد، وفقًا لتعهداته السابقة.

اعتقال عشرة شبان 
لشكوك في عالقاتهم 

بمجموعات سياسية

أصيب 3 عمال 
بالرصاص أثناء اجتيازهم 

فتحة بجدار الفصل

صدور عفو عن 
متهمين بقضايا سياسية 

ما زال قيد الدراسة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــ ــهــ ــ رغـــــــم انــــشــــغــــال أجــ
ــنــــن بــجــائــحــة  ــواطــ املـــصـــريـــة واملــ
استعداداته  النظام  بــدأ  كــورونــا، 
للذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين 
لــيــبــرهــن  الــثــانــي 2011،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  مـــن 
الـــثـــورة مصدر  عــلــى اســتــمــرار تشكيل هـــذه 
الــظــروف السياسية  لــه، حتى مــع تغير  قلق 
ــبـــاد  ــة فــــي الـ ــاديــ ــتــــصــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
العام  الــعــام. لكن وعلى عكس  املــجــال  وغلق 
املـــاضـــي، الــــذي حــلــت فــيــه الـــذكـــرى التاسعة 
للثورة في أعقاب تظاهرات سبتمبر/أيلول 
2019، الــتــي كــانــت األكــبــر فــي عــهــد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، فإن النظام يبدو غير 
مهتم بالتظاهر بتحقيق انفراجة سياسية، 
املوالية  القنوات  في  املجال  فتح  بتكرار  وال 
السياسية  الشخصيات  مــن  عــدد  لــه لظهور 
تكتل  ونــواب  املعارضة،  بمواقفها  املعروفة 
»30/25« املعارض، الذي انحل عمليًا بفشل 
معظم رمــوزه في االنتخابات األخــيــرة. كما 
الــضــغــوط نسبيًا  مــهــتــم بتخفيف  غــيــر  أنـــه 
الــتــنــاول في  املــواضــيــع الحساسة محل  عــن 
تــزال واقــعــة تحت  التي ال  الصحف املحلية، 
قــبــل طباعتها،  الــكــامــلــة ملــحــتــواهــا  الــرقــابــة 
ــابـــرات  املـــخـ داخــــــل  خـــاصـــة  إدارة  بـــواســـطـــة 
العامة. بل على النقيض، أصدرت تلك اإلدارة 
تــعــلــيــمــاتــهــا لــلــصــحــف بــعــدم إبـــــراز الــذكــرى 
العاشرة للثورة، أو تناولها بشكل تحليلي 
كالعادة،  أكثر،  واالهتمام  عميق،  وسياسي 
واملجندين  الضباط  وتكريم  الشرطة  بعيد 

ضحايا العمليات اإلرهابية.
االستعداد هذا العام بدأ على عدة مستويات، 
الداخلية بشن  أولها كاملعتاد أطلقته وزارة 
»العربي  لـ األمنية  املصادر  وصفتها  حملة، 
السابقة  السنوات  من  أهــدأ  بأنها  الجديد«، 
ــًا، بـــتـــفـــتـــيـــش املــــبــــاحــــث عــلــى  ــبــ وأقـــــــــل صــــخــ
الطاب  التي تحوي شققًا إليجار  العقارات 
والشبان املصرين واألجانب وسط القاهرة، 
هويتهم  بطاقات  بتقديم  السكان  ومطالبة 
وعــقــود اإليــجــار، واألجــانــب بــوثــائــق السفر 
واإلقــــامــــة. وأســـفـــرت هـــذه الــتــحــركــات، حتى 
اآلن، عـــن الــقــبــض عــلــى نــحــو عـــشـــرة شــبــان 

الــنــظــام، وتــوجــيــه انــتــقــادات لــه، على خلفية 
املستجدات السياسية األخيرة، مثل التوقيع 
على اتــفــاق إنــهــاء األزمـــة الرباعية مــع قطر، 
وتشكيل مجلس النواب، واختيارات رئيس 
الجمهورية للتعين باملجلس، وانتقاد أداء 
التصدي ألزمــة كورونا وغيرها.  الدولة في 
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن تــحــريــك مــثــل هــذه 
القضايا أمر لن تحيد عنه األجهزة املصرية 
بــن الــحــن واآلخـــر، حتى إذا تغيرت بعض 
ــة بــــالــــبــــاد، إلشـــعـــار  ــيـ ــيـــاسـ األوضـــــــــــاع الـــسـ
ــنـــن بــالــقــبــضــة األمـــنـــيـــة بــشــكــل دائـــم  املـــواطـ

وإبقاء التيارات السياسية تحت الضغط.
ــربــــي  ــعــ ــــث، عـــلـــمـــت »الــ ــالــ ــ ــــى صـــعـــيـــد ثــ ــلـ ــ وعـ
الـــجـــديـــد« مــــن مــــصــــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة، 
ولــهــا اتــصــاالت بــاملــخــابــرات الــعــامــة واألمــن 
ــتـــدعـــى،  ــنــــي، أن الــــجــــهــــاز األخــــيــــر اسـ الــــوطــ
األسبوع املاضي، عددًا من قيادات األحزاب 
اليسارية واألعضاء املسيسن في مجلسي 
رأيهم  استطاع  بدعوى  والشيوخ،  الــنــواب 
املجتمع  املطلوبة إلشــعــار  »اإلجـــــراءات  فــي 
واالنــفــراجــة  السياسي  االنــفــتــاح  مــن  بحالة 
في املجال الــعــام«. هــذا األمــر، الــذي وصفته 
املــــــصــــــادر بــــأنــــه »مـــــجـــــرد قـــــشـــــرة« لـــلـــهـــدف 
الـــلـــقـــاءات، وهـــو تجميع  تــلــك  مــن  الحقيقي 
اقـــتـــراحـــات ووجـــهـــات نــظــر بـــشـــأن تخفيف 
الــضــغــوط الــغــربــيــة عــلــى الـــقـــاهـــرة فـــي هــذا 
املــلــف، خــصــوصــًا بــعــد الــتــطــورات السلبية 
اإليــطــالــي جوليو  الــطــالــب  فــي قضية مقتل 
ريجيني، وقضية املبادرة املصرية للحقوق 

مــصــريــن، أودعــــــوا ثــاثــة مـــن أقـــســـام وســط 
وعاقاتهم  تحركاتهم  في  لشكوك  القاهرة، 
حقوقية.  ومنظمات  سياسية  بمجموعات 
ــالـــت املــــصــــادر إن الـــشـــبـــاب املــعــتــقــلــن لم  وقـ
ــوجــه لهم حتى اآلن اتــهــامــات، ولــم يحالوا 

ُ
ت

القبض  رغــم  العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة  إلــى 
عــلــيــهــم، نــهــايــة األســــبــــوع املــــاضــــي. لــكــن تم 
الــتــحــفــظ عــلــى هــواتــفــهــم املــحــمــولــة وأجــهــزة 
الــكــمــبــيــوتــر الــخــاصــة بــهــم، ومـــن املــرجــح أال 
ُيــصــرفــوا مــن األقـــســـام املــحــتــجــزيــن فيها إال 

بعد ذكرى الثورة.
وأوضــحــت املــصــادر أن األمــن سيعود خال 
ــة الــكــمــائــن )حـــواجـــز الــتــفــتــيــش(  ــامـ ــام إلقـ ــ أيـ
املتحركة إليقاف املارة، والدراجات البخارية، 
وسيارات األجرة، وفحص الهواتف املحمولة 
للمواطنن، والكشف السريع عن سجاتهم 
الجنائية والسياسية. وكــان هــذا األمــر أدى 
اعتقال عدد غير معروف  إلى  املاضي  العام 
بن  معظمهم  املــواطــنــن،  مــن  اللحظة  حتى 
ــــرض مــعــظــمــهــم  يـــتـــم عـ ــم  ــ ــًا، ولـ ــامــ 18 و40 عــ
العليا إال بعد ذكرى  الدولة  على نيابة أمن 
ــــذي يــجــعــل مـــن املــســتــحــيــل  ــر الـ ــ ــثــــورة، األمـ الــ
نظرًا  بــــأول،  أواًل  املعتقلن  حصيلة  مــعــرفــة 
ومعسكرات  الشرطة  أقسام  على  لتوزيعهم 
األمن املركزي ومقار األمن الوطني املختلفة.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، حــــرك األمـــــن الــوطــنــي، 
خــال األســبــوع املــاضــي، قضيتن جديدتن 
لجماعة  »بــاالنــضــمــام  اتــهــامــات  تتضمنان 
ــة عــلــى مــواقــع  ــاذبـ ــار كـ ــبـ مـــحـــظـــورة وبــــث أخـ
التواصل االجتماعي«. وبحسب املصادر فقد 
تم القبض على ثاثة متهمن في القضيتن، 
ــــدرت قــــــــرارات بــحــبــســهــم مــــن نـــيـــابـــة أمـــن  صــ
الدولة العليا، السبت املاضي، وأن املتهمن 
ال تربط بينهم أي عاقات تنظيمية، وليسوا 
من الشخصيات املشهورة على أي مستوى، 
الــقــضــيــتــن لتجميع  ــدام  ــتـــخـ يـــرجـــح اسـ مـــا 
أكــبــر قــدر مــن الــشــبــاب، الــذيــن يــرغــب النظام 
على  الحالية  الفترة  خــال  بهم  التنكيل  في 
سبيل التخويف واإلرهاب. وذكرت املصادر 
فقط  تفاصيلهما  تــتــعــلــق  ال  الــقــضــيــتــن  أن 
للثورة، ولكن سيتم  العاشرة  الذكرى  بقرب 
ضم متهمن آخرين، تم رصدهم على مواقع 
السخرية من  االجــتــمــاعــي بسبب  الــتــواصــل 

الشخصية، وصدور قرار البرملان األوروبي 
ضد النظام الشهر املاضي.

وأضــافــت املــصــادر أن تــلــك الــلــقــاءات ُعــقــدت 
بالتوازي مع اإلعان األخير عن إنهاء األزمة 
وزارة  نظمتها  وزيــــارات  قطر،  مــع  الرباعية 
الــداخــلــيــة لــشــخــصــيــات عــامــة إلـــى الــســجــون 
بــغــيــة نــشــر تــقــاريــر وتــصــريــحــات إيــجــابــيــة 
عـــن األوضـــــــاع اإلنـــســـانـــيـــة بـــهـــا. وأوضـــحـــت 
معظم  عليها  اتفق  التي  املقترحات  أبــرز  أن 
الحضور كانت وجوب اإلفراج عن عدد كبير 
الشهيرة، وعدم  السياسية  الشخصيات  من 
االكتفاء بإخاء سبيل العشرات من املواطنن 
وإعــادة  ذمــة قضايا سياسية بسيطة،  على 
القبض عليهم مرة أخــرى، حيث تم التركيز 
على حاالت املتهمن في قضية »خلية األمل« 
ورئيس حزب »مصر القوية« عبداملنعم أبو 
القصاص، وعــدد من  الفتوح ونائبه محمد 
ذمة  على  املحبوسن  الحقوقين  املــحــامــن 
القضية 855 لسنة 2020، والتي انضم ثاثي 
املبادرة املصرية لها، وتتركز اتهاماتها على 
تسريب معلومات من داخل السجن لوسائل 

اإلعام وتقارير حقوقية.
وبــحــســب مــصــادر أمــنــيــة، وأخــــرى حقوقية 
الــدفــاع عــن بعض املتهمن فــي عدة  تتولى 
قــضــايــا صـــدرت فيها قــــرارات إخـــاء سبيل 
ــإنـــه قــد  ــــدى الـــشـــهـــريـــن األخــــيــــريــــن، فـ عـــلـــى مـ
تــم تــدويــر أكــثــر مــن 200 معتقل ممن أخلي 
سبيلهم على ذمة قضية أحــداث سبتمبر/

أيلول 2019، حيث نقلوا إلى قضايا جديدة 
ــي تـــحـــريـــات  ــ تــــــــدور أحــــداثــــهــــا املــــزعــــومــــة فـ
ــل الــســجــون. وتــدعــي أن  األمـــن الــوطــنــي داخـ
اجتماعات  يعقدون  كانوا  املعتقلن  هــؤالء 
تــنــظــيــمــيــة داخـــــل الـــســـجـــن، ويــتــفــقــون على 
أنشطة إجرامية ترمي إلى قلب نظام الحكم. 

وتمثل هذه االتهامات، التي تدور وقائعها 
داخل السجن، ظاهرة جديدة متصاعدة في 
تحريات األمن الوطني وتحقيقات نيابة أمن 
الدولة العليا. وفي البداية كانت محصورة 
بالسياسين والنشطاء املعروفن، أو الذين 
منهم،  عدائيًا وخاصًا  موقفًا  النظام  يتخذ 
عــاء عبدالفتاح وأحــمــد دومـــة وحتى  مثل 
شــــــادي أبـــــو زيـــــد ومـــحـــمـــد عــــــادل وشـــريـــف 
الروبي. وكان مفهومًا أن يتم افتعال قضايا 
النظام  ليضمن  لــهــم  االتــهــامــات  تــلــك  بمثل 
بــقــاءهــم فــي الــســجــون ألطـــول فــتــرة ممكنة. 
لــكــن تــعــمــيــم تــلــك االتـــهـــامـــات، بــوقــائــع غير 
القضايا  في  املتهمن  معظم  على  منطقية، 
ذات البعد السياسي، ينذر باستمرار حبس 
اآلالف من املواطنن غير املؤدلجن، والذين 
ال تساندهم منظمات حقوقية كبيرة داخل 
أو خارج مصر، إلى أجل غير مسمى. وذكرت 
املـــصـــادر الــســيــاســيــة أن الـــقـــيـــادات األمــنــيــة 
أبلغتهم أن مسألة صدور قرار عفو عن عدد 
من املتهمن في قضايا سياسية »مــا زالت 
إمكانية  على  التأكيد  دون  الــدراســة«  تحت 
تضمينه شخصيات مشهورة، على أن يكون 
هذا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة. كما 
املــصــادر، بناء على محادثاتها مع  رجحت 
الــائــحــة التنفيذية  الــقــيــادات، عـــدم صـــدور 
ــلــــي إال بـــعـــد الـــتـــاريـــخ  ــانـــون الـــعـــمـــل األهــ ــقـ لـ
ذاتــــــه. وكــشــفــت أن بــعــض األصـــــــوات داخـــل 
دائــرة السيسي تنصح بتأجيل اتخاذ مثل 
تــلــك الـــخـــطـــوات إلــــى مـــا بــعــد أول احــتــكــاك 
بــن الــرئــيــس األمــيــركــي الــجــديــد جــو بــايــدن 
»عربون  بمثابة  الخطوة  لتكون  والــقــاهــرة، 
تــــقــــارب«. وســـبـــق أن قــــال مـــصـــدر ســيــاســي 
»العربي  لـ الــنــظــام،  مطلع قــريــب مــن أجــهــزة 
الـــجـــديـــد« الــشــهــر املــــاضــــي، إن املــقــتــرحــات 

ــل مـــكـــتـــب الــســيــســي  ــ ــ املــــتــــداولــــة حـــالـــيـــًا داخـ
واملــخــابــرات الــعــامــة واألمــــن الــوطــنــي، حــول 
ــــدار قـــــرارات عــفــو عن  إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلصـ
املعتقلن، لتحسن صورة النظام املتضررة 
ــن األحـــــــــداث األخـــــيـــــرة، خــصــوصــًا  بـــشـــدة مــ
ــرار الــبــرملــان األوروبـــــي، مــا زالـــت قيد  بــعــد قـ
ــة، نـــظـــرًا الخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر  ــ ــــدراسـ الـ
حول إصدار عفو بالتزامن مع تولي بايدن 
الرئاسة. ويرى بعض املقربن من السيسي 
أن هذه الخطوة ستكون إيجابية وموجهة 
الــبــعــض اآلخــــر أنها  لــلــخــارج، فــيــمــا يعتبر 
متاجرة مكشوفة، وتسيء لصورة  ستكون 

النظام في الداخل.
ــد أوضــــــاع  ــقـ ــتـ ــر أن بــــايــــدن كــــــان قــــد انـ يــــذكــ
ــه إدانـــــــة لـــوفـــاة  ــر، فـــوجـ املــعــتــقــلــن فــــي مـــصـ
املواطن األميركي من أصل مصري مصطفى 
قــــاســــم فــــي ســـجـــنـــه املــــصــــري مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الــرئــيــس  إدارة  ــاذل  ــخــ تــ ــد  ــقـ ــتـ وانـ ــــي.  ــــاضـ املـ
ــرامـــب فـــي الــتــعــامــل مع  الـــخـــاســـر دونــــالــــد تـ
تلك القضية. وعاد، في تغريدة في يوليو/
ــزدوج على  ــ تـــمـــوز املــــاضــــي، لــشــن هـــجـــوم مــ
مسؤولية  األول  فحمل  والــســيــســي،  تــرامــب 
اعــصــتــقــال الــشــاب محمد عــمــاشــة ملـــدة 468 
يومًا في السجون قبل اإلفــراج عنه بضغط 
أمــيــركــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة هـــدد بالتعامل 
ــال فــــوزه  ــ بــشــكــل مــخــتــلــف مــــع الــســيــســي حـ
بالرئاسة، بقوله »ال مزيد من الشيكات على 
بياض لديكتاتور ترامب املفضل«. وشهدت 
أوضاعًا  املــاضــي،  الــعــام  املصرية،  السجون 
صعبة، فــي ظــل جائحة كــورونــا، وتــوتــرات 
أخرى بسبب سوء املعاملة واإلهمال الطبي 
وزيادة حاالت الوفاة، ومنع الزيارات لنحو 
خمسة أشهر، ووضع آلية جديدة تقوم على 

التسجيل املسبق لراغبي الزيارة.

األمن سيعود خالل أيام إلقامة الحواجز المتحركة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

جدار الفصل العنصري الذي أقامه االحتالل )فرانس برس(

اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بالتعدي على حدودها )إبراهيم حميد/ األناضول(

نفذت عمليات اغتيال عدة في كابول أخيرًا )هارون صابوان/ األناضول(

يستعد النظام المصري، استباقًا للذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/ كانون 
قضايا  تحريك  إلى  باإلضافة  المتحركة،  الكمائن  إلقامة   ،2011 الثاني 
جديدة ضد معتقلين، فيما يبدو غير مهتم بإظهار تحقيق انفراجة 

سياسية وال بفتح المجال اإلعالمي

الحدث

رصد

تقريرأفغانستانرصد

»أحــد  بــأنــه  التقرير  الـــذي وصــف  ميلنر، 
ألجـــنـــدتـــهـــا  لـــلـــتـــرويـــج  املـــنـــظـــمـــة  أدوات 
إلى وجهة نظر  التي تستند  السياسية، 
أيــديــولــوجــيــة مــشــوهــة«. وقـــال إن الــعــرب 
بما  الحكومة،  فــي  ممثلون  إسرائيل  فــي 
فــي ذلـــك الــســلــك الــدبــلــومــاســي. أمـــا مدير 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي مــنــتــدى كــوهــيــلــت 
لــلــســيــاســة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، يــوجــن 
كونتوروفيتش، فــرأى أن وجــود حكومة 
تــديــر شــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــن، يــجــعــل أي 
العنصري »غير قابل  الفصل  حديث عن 
للتطبيق«، واصفًا تقرير »بتسيلم« بأنه 
وغير  للصدمة،  تدعو  بصورة  »ضعيف 

نزيه ومضلل«. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــقـــنـــصـــل اإلســـرائـــيـــلـــي 
الــســابــق فـــي نـــيـــويـــورك، ألــــون بــيــنــكــاس، 
ــرة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــطـ ــيـ ــبــــار الـــسـ ــتــ ــه اعــ ــإنــ فــ
عــلــى األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة »احـــتـــااًل، 
ــّر بــأن  ــ  عــنــصــريــًا«. وأقـ

ً
لــكــنــه لــيــس فــصــا

مــنــتــقــدي إســـرائـــيـــل الـــذيـــن امــتــنــعــوا عن 
استخدام املصطلح، أو الذين استخدموه 
ــولـــون اآلن  ــقـ ــيـ وتــــعــــرضــــوا لـــلـــهـــجـــوم »سـ
بــأريــحــيــة، حــســنــًا، هــا هــم اإلســرائــيــلــيــون 

يقولون ذلك بأنفسهم«.
»العربي  ميدانيًا، كشفت مصادر محلية لـ
الجديد« عن إصابة 3 عمال فلسطينين 
ــالـــرصـــاص أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم اجــتــيــاز  بـ
فتحة بــالــجــدار الــعــنــصــري، الــفــاصــل في 
قــريــة فـــرعـــون جــنــوبــي طــولــكــرم شمالي 
صيب 7 عمال آخرين 

ُ
الضفة. وسبق أن أ

بـــيـــنـــمـــا كـــانـــوا  ــن أمــــــس االثـــــنـــــن،  ــ أول مـ
ــول إلــــــى عـــمـــلـــهـــم مــن  ــ ــــوصــ يــــحــــاولــــون الــ
خـــال الــفــتــحــة فــي فــرعــون إلـــى األراضــــي 

الفلسطينية املحتلة عام 1948.
من جهة ثانية، أصيب مواطن فلسطيني 
بــجــروح فــي الــــرأس، مــســاء االثــنــن، عقب 
استهداف املستوطنن مركبات املواطنن 
مــفــتــرق صــرة  مــن  بــالــقــرب  الفلسطينين 
غربي نابلس شمالي الضفة، بالحجارة. 
في  أعمال تجريف  وواصــل مستوطنون 
»يتسهار«  ملستوطنة  املحاذية  األراضــي 
ــقــــامــــة عـــلـــى أراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن،  املــ
لــصــالــح تــوســيــع املــســتــوطــنــة، وذلــــك في 
ــة بـــوريـــن  ــريــ ــن قــ ــ ــيـــة مـ املـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـ
ــلــــس. وكـــــــان مــســتــوطــنــون  ــابــ جـــنـــوبـــي نــ
أقدموا، مساء اإلثنن، على حراثة أراض 
خاصة للمواطنن الفلسطينين في بلدة 
عقربا جنوبي نابلس، في منطقة الطويل 

شرقي البلدة بحماية قوات االحتال.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

مدير »بتسيلم« حجاي إلعاد إن »إحدى 
النقاط الرئيسية في تحليلنا هي أن هذه 
مــنــطــقــة جــيــوســيــاســيــة واحـــــدة تحكمها 
ديمقراطية  ليست  هــذه  ــدة.  واحــ حكومة 
واحــتــاال. هــذا فصل عنصري بــن النهر 
والبحر«. ويشير تبني منظمة إسرائيلية 
ُيــنــظــر إلــيــه مــنــذ فترة  مــعــروفــة ملصطلح 
طويلة على أنــه مــن املــحــرمــات، حتى من 
قــبــل الــعــديــد مــن مــنــتــقــدي إســرائــيــل، إلــى 
تحول أوسع في النقاش. وأضاف إلعاد: 
»نــحــن ال نــقــول إن درجــــة الــتــمــيــيــز الــتــي 
التي  نفسها  هــي  الفلسطيني  يتحملها 
يــواجــهــهــا إذا كــــان أحــــد مـــواطـــنـــي دولـــة 
إســرائــيــل أو إذا كـــان مــحــاصــرًا فــي غــزة. 
ــه ال يــوجــد بوصة  الــنــقــطــة املــهــمــة هــي أنـ
مربعة واحدة بن النهر والبحر يتساوى 
فـــيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي والـــــيـــــهـــــودي«. لــكــن 
»بــتــســيــلــم« ال تــتــخــذ مــوقــفــًا حـــول وجــود 

دولة واحدة أو دولتن. 
إلــى تطورين أخيرين كانا  إلــعــاد  وأشـــار 
األول  »بتسيلم«.  نظرة  تغيير  فــي  سببًا 
كان القانون املثير للجدل الذي صدر في 
بأنها  والــذي يعّرف إسرائيل  عــام 2018، 
»دولــة قومية للشعب الــيــهــودي«، والــذي 
ــض وضــــع مــنــزلــة الــفــلــســطــيــنــيــن في 

ّ
خــف

إسرائيل إلى مواطنن من الدرجة الثانية، 
وأضــفــى الــطــابــع الــرســمــي عــلــى التمييز 
نكبة  الــذي واجهوه منذ  النطاق  الواسع 
1948. أما التطور الثاني لدى »بتسيلم« 
فكان إعان إسرائيل في عام 2019 نيتها 
املحتلة،  الغربية  الضفة  ثلث  قــرابــة  ضــم 
التي  مستوطناتها،  جميع  ذلــك  فــي  بما 

يقطنها حوالي 500 ألف شخص.
على  اإلسرائيليون  الدبلوماسيون  ورّد 
التقرير، ومنهم املتحدث باسم القنصلية 
إيتاي  نيويورك،  في  اإلسرائيلية  العامة 

ــيــــل هـــيـــوم«  ــرائــ كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »يــــســ
ــادر  ــ ــــصـ ــا الـ ــ ــددهــ ــ ــــي عــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
واألردنـــي  أشــكــنــازي،  غابي  اإلسرائيلي 
أيمن الصفدي، عقدا لقاًء غير معلن في 
ق 

ّ
عل

ُ
ت األردن، في تاريخ لم تحدده. ولــم 

على  األردنــيــة  أو  اإلسرائيلية  السلطات 
الــخــبــر، لــكــن ســبــق لــلــوزيــريــن أن التقيا 
في األردن، مطلع شهر ديسمبر/كانون 
أن  الــصــحــيــفــة  وذكـــــــرت  املــــاضــــي.  األول 
»أشـــكـــنـــازي والــصــفــدي بــحــثــا الــقــضــايــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
ــافــــت أنــه  ــادي«. وأضــ ــتــــصــ ــتـــعـــاون االقــ الـ
ــر الــخــارجــيــة،  »مــنــذ تــولــيــه مــنــصــب وزيــ
التوترات  على تخفيف  أشكنازي  يعمل 
مــن  ــيــــس  ولــ واألردن«.  إســــرائــــيــــل  ــــن  بـ
الــواضــح مــا إذا كـــان االجــتــمــاع قــد ُعقد 
قبل أو بعد لقاء »مجموعة ميونخ« في 
العاصمة املصرية القاهرة، أول من أمس 
اإلثـــنـــن، والـــــذي بــحــث ســبــل اســتــئــنــاف 
اإلســرائــيــلــيــة.  الفلسطينية  املــفــاوضــات 
وزراء  مــــيــــونــــخ«  ــة  ــمــــوعــ »مــــجــ ــم  ــ ــــضـ وتـ
خارجية األردن ومصر وفرنسا وأملانيا.
في سياق آخر، وصفت منظمة »بتسيلم« 
ــة إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة اإلسـ ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ الــ
الفلسطينية  األراضـــي  على  وسيطرتها 
ــل عـــنـــصـــري«، مــســتــخــدمــة  بـــنـــظـــام »فـــصـ
مصطلحًا يرفضه االحتال بشّدة. وذكرت 
املنظمة في تقرير لها، أمس الثاثاء، أنه 
في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون 
ــــن الـــســـيـــطـــرة  ــال مــخــتــلــفــة مـ ــ ــكـ ــ تـــحـــت أشـ
املحتلة  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية 
وقــطــاع غــزة املحاصر والــقــدس الشرقية 
وداخل إسرائيل نفسها، فإن حقوقهم أقل 
املنطقة بأكملها  فــي  الــيــهــود  مــن حــقــوق 
وقــال  األردن.  ونــهــر  املتوسط  البحر  بــن 

»بتسيلم«: االحتالل دولة فصل عنصري
لقاء أردني ـ إسرائيلي غير معلن

على وقع تسريب 
صحيفة »إسرائيل 
هيوم« خبرًا عن 

لقاء أردني ـ إسرائيلي، 
وصفت منظمة 
»بتسيلم« إسرائيل 

بـ»نظام فصل 
عنصري«
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غزة: مسيرة رفضًا 
لتقليص خدمات 

»أونروا«

شارك فلسطينيون، أمس الثالثاء، 
فــــي مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى نــيــة 
ــــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــن  وكــــالــــة غـ
تقليص  )أونـــــــروا(،  الفلسطينين 
قة ببرنامج الغذاء. 

ّ
خدماتها املتعل

وانطلقت املسيرة، التي دعت إليها 
)تابعة  لالجئن  الشعبية  الــلــجــان 
ملــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة(، 
وفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة، فـــي مخيم 
جباليا، شمالي قطاع غزة. وحمل 
ــيـــرة أكــيــاســا  املــــشــــاركــــون فــــي املـــسـ
فـــارغـــة مـــن الــدقــيــق وأرغـــفـــة خــبــز، 
إلــى جانب الفتات عليها شعارات 

رافضة للقرار.
)األناضول(

النظام السوري 
يقصف ريف إدلب

جددت قوات النظام السوري، أمس 
الـــثـــالثـــاء، خـــرق وقـــف إطــــالق الــنــار 
في ريف إدلب، شمال غربي البالد، 
فيما ردت فصائل املعارضة بقصف 
متفرقة  مناطق  فــي  للنظام  مــواقــع 
ــيــــة.  بـــريـــف إدلــــــب وحــــمــــاة والــــالذقــ
واســـتـــهـــدفـــت قـــــــوات الــــنــــظــــام قـــرى 
والــفــطــيــرة في  كنصفرة وســفــوهــن 
الزاوية في ريف إدلب  ناحية جبل 
الــجــنــوبــي، مــوقــعــة أضــــــرارًا مــاديــة 
املدنين. في  جسيمة في ممتلكات 
املــقــابــل، قــصــفــت فــصــائــل »الجبهة 
ــر« الـــتـــابـــعـــة  ــريــ ــحــ ــتــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
للمعارضة مواقع لقوات النظام في 
مــحــور مــعــرة مــوخــص بــريــف إدلــب 
الجنوبي، ومحور معسكر جورين 
فــــــي ســــهــــل الــــــغــــــاب بـــــريـــــف حـــمـــاة 
الكبانة  ومــحــور  الغربي،  الشمالي 
في ريف الالذقية الشمالي الشرقي.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقال عناصر من 
»داعش« و»الخدمة«

التركية،  السلطات األمنية  اعتقلت 
الــثــالثــاء، فــي عمليات أمنية  أمــس 
شملت واليــات عــدة، أكثر من مائة 
بــتــهــمــة االنــتــمــاء لتنظيم  شــخــص 
ــة«.  ــدمــ ــخــ »داعـــــــــــش« و»جــــمــــاعــــة الــ
وشملت العملية األولى التي جرت 
في والية أضنة، 6 أشخاص، بتهمة 
»داعش«، وهم 3 سورين  االنتماء لـ
الثانية  العملية  وفــي  عراقين.  و3 
اعــتــقــلــت شــعــبــة مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
األمــن بإسطنبول 118  في مديرية 
شخصا من العسكرين واملوظفن 
فــي الــجــيــش فــي 33 واليــــة، بتهمة 
تـــغـــلـــغـــل جــــمــــاعــــة »الـــــخـــــدمـــــة« فــي 

القوات املسلحة.
)العربي الجديد(

أوغندا: حجب وسائل 
التواصل عشية االنتخابات

في  االتـــصـــاالت  تنظيم  أمـــرت هيئة 
ــزّودي  ــ ــ أوغـــــنـــــدا، أمـــــس الــــثــــالثــــاء، مـ
خدمات اإلنترنت بحجب تطبيقات 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي واملـــراســـلـــة، 
غدًا،  العامة  االنتخابات  إجــراء  قبل 
التنفيذية  املديرة  وأمــرت  الخميس. 
لـــلـــجـــنـــة االتــــــــصــــــــاالت األوغـــــنـــــديـــــة 
ــات  ــ ــركـ ــ إيـــــــريـــــــن ســــيــــوانــــكــــامــــبــــو شـ
االتصاالت »فورًا بتعليق أي وصول 
ــتـــواصـــل  ــدام« لــــوســــائــــل الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
عبر  املراسلة  ومنصات  االجتماعي 

اإلنترنت.
)فرانس برس(

زعيم الشيعة األفغان 
في باكستان

ــانـــي  ــائــــب الـــرئـــيـــس األفـــغـ ــل نــ ــ وصــ
ــان  ــغـ ــم الــشــيــعــة األفـ ــيـ األســــبــــق، زعـ
ــــم خـــلـــيـــلـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، إلــــى  ــريـ ــ كـ
أيام  بعد  الثالثاء،  أمس  باكستان، 
مــــن مــقــتــل 11 شــخــصــا مــــن أقــلــيــة 
تنظيم  يــد  عــلــى  الشيعية  الـــهـــزارة 
»داعش«. وينظر إلى زيارة خليلي 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا جــــــــزءًا مـــــن مـــحـــاولـــة 
ــــالح الـــعـــالقـــات املـــتـــوتـــرة بــن  إلصــ

أفغانستان وباكستان.
)أسوشييتد برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

فيما ارتبط عهد الرئيس األميركي الخاسر 
ــا وثـــيـــقـــا بــالــيــمــن  ــاطـ ــبـ ــد تــــرامــــب ارتـ ــالــ دونــ
ــه املـــتـــنـــوعـــة،  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــربــــي وتـ ــغــ ــتــــطــــرف الــ املــ
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة واملــســلــحــة، وتــغــذى 
التي  الدينية،  وتــلــك  املــؤامــرة،  مــن نظريات 
تــتــبــنــاهــا، أصــبــحــت هـــذه الـــتـــيـــارات أخــيــرًا، 
فــي عــن الــعــاصــفــة، ال ســيــمــا فــي الــواليــات 
املتحدة، بعد أحداث مبنى الكابيتول )مقر 
الــكــونــغــرس(، األربــعــاء املــاضــي، واقتحامه 
ــــدى املـــصـــادقـــة  ــبـــل أنــــصــــار تــــرامــــب لــ مــــن قـ
باالنتخابات.  بــايــدن  فــوز غريمه جــو  على 
ــتــــهــــداف هـــذه  ـــر عـــلـــى اســ ــ وال يــقــتــصــر األمــ
»كيو أنون« و»بــراود بويز«،  املجموعات، كـ
من قبل مواقع التواصل لالجتماعي، للحّد 
ــا، أو مـــالحـــقـــة واعـــتـــقـــال  مــــن نـــشـــر أفــــكــــارهــ
بعض وجوهها التي شاركت في االقتحام، 
ــه إعالميا، عن 

ّ
أقــل أيــضــا،  بــل يجري البحث 

ضرورة وجود خطة إلدارة بايدن ملحاصرة 
هـــذه املــجــمــوعــات املــتــطــرفــة، الــتــي لــن يكون 
الــعــهــد الــجــديــد داعــمــا لــهــا بـــأي شــكــل، كما 
اليمينيون  املنظرون  يــزال  وال  ترامب.  فعل 
يرون عبر مواقع التواصل، أن »هناك رئيسا 
أمــيــركــيــا واحــــدًا اســمــه دونـــالـــد تـــرامـــب«، ال 
الــذي  املخلص  لهم  يمثل  األخــيــر  أن  سيما 
حــارب كل شــيء، من العوملة إلى الشيوعية 
»الــطــبــقــة الـــفـــاســـدة« في  ــــرورًا بـــ والـــصـــن، مـ
واشــنــطــن. وتعتبر »كــيــو أنــــون« أن تــرامــب 
يـــشـــن حـــربـــا ســــّريــــة ضــــد طـــائـــفـــة لــيــبــرالــيــة 
ــي 

ّ
ــيـــطـــان، ومــســتــغــل ــن عـــبـــدة الـــشـ عـــاملـــيـــة مــ

األطفال جنسيا.
بــايــدن رئيسا  اقـــتـــراب مــوعــد تنصيب  ومـــع 
ــالـــي،  ــحـ ــثــــانــــي الـ ــــون الــ ــانـ ــ ــنــــايــــر/ كـ ــــي 20 يــ فـ

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

يــعــود مــلــف أمـــن إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، جنوب 
غــربــي بــاكــســتــان، إلــى الــواجــهــة مــجــددًا، بعد 
 أعمال 

ّ
أن فــيــه. ومــع  التصعيد  عـــودة مــوجــة 

الـــعـــنـــف مـــتـــواصـــلـــة بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي فــي 
 جريمة خطف 11 شخصا من 

ّ
اإلقليم، إال أن

فــي منطقة مــش وقتلهم،  فــحــم  عــمــال منجم 
فــي الــثــالــث مــن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الحالي، والتي تبناها تنظيم »داعــش«، كان 
الشعبية  املــســتــويــات  على  كبيرًا  صــدى  لها 
واإلعــالمــيــة والــســيــاســيــة. وشــهــدت املــنــاطــق 
الباكستانية املختلفة تظاهرات واعتصامات 
ملــــدة خــمــســة أيــــام احــتــجــاجــا عــلــى الـــحـــادث، 
الــــوزراء، عمران  وذلــك قبل أن يتوجه رئيس 
خان، إلى اإلقليم، ويتحدث إلى ذوي القتلى 
ويتعهد بإجراء التحقيقات ومالحقة الجناة. 
وبــيــنــمــا وّجــهــت املــعــارضــة انــتــقــادات الذعــة 
لرئيس الــوزراء، واتهمته بالفشل في إحالل 
 ما يحدث 

ّ
األمن في بلوشستان، رأى خان أن

في اإلقليم هو نتيجة »التدخالت الهندية«.
وقـــــال خـــــان، فـــي تــصــريــحــات أثـــنـــاء زيـــارتـــه 
 
ّ
إلقليم بلوشستان أول من أمس، اإلثنن، إن
الهند تتدخل في شؤون بالده »إلرباك األمن 
وذلــك مــن خــالل دعــم تنظيم داعـــش«. وأشــار 
املعروف  جهنكوي«،  »جيش  تنظيم   

ّ
أن إلــى 

»جيش الصحابة السني« املحظور،  سابقا بـ
قد »تحول إلى داعــش، وانضم أعضاؤه إلى 
التنظيم من أجل إربــاك األمــن وإشعال فتيل 

حرب طائفية في اإلقليم 
بـــمـــســـاعـــدة ودعـــــــم هــــنــــدي. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة، 
وتحديدًا سلطات األمن، ستتعامل معه بيد 
 عملية مسلحة 

ّ
مــن حــديــد، وهــي بصدد شــن

موسعة في اإلقليم«.
كما اتــهــم خــان األحـــزاب املــعــارضــة، ال سيما 
»التحالف من أجل الديمقراطية« الذي يضم 

ــــزداد املـــخـــاوف مـــن وقــــوع أعـــمـــال عــنــف في  تـ
الــشــارع، مــجــددًا، أو حتى قبل ذلـــك، مــع عزم 
الــديــمــقــراطــيــن املـــضـــي فـــي إجــــــــراءات لــعــزل 
اإلقـــدام  فــقــط منعه مــن  تــرامــب، ال تستهدف 
عــلــى خــطــوة »انــتــحــاريــة« قــبــل نــهــايــة عــهــده، 
القضاء على أي طموح  إلــى  مــا تهدف  بقدر 
السياسية، من بوابة  الحياة  إلــى  للعودة  له 
الـــتـــرشـــح مـــجـــددًا لــالنــتــخــابــات أو تــأســيــس 
حزب أميركي ثالث. هذه املخاوف تؤججها 
ــّبـــت فــــي صــالــح  ــتـــي صـ نــســبــة الـــتـــصـــويـــت الـ
الــرئــيــس، وقـــاعـــدة بــيــضــاء تــــزداد يــومــا بعد 
املجموعات  أن  يوم عنصرية وتصلبا، علما 
مستهدفة  كــانــت  لــطــاملــا  املــتــطــرفــة  اليمينية 
من الخطاب األميركي الوسطي، ال سيما من 

جهة الديمقراطين. 
وأعلن موقع »تويتر«، أول من أمس اإلثنن، 
ه »جّمد بصورة نهائية« أكثر من 70 ألف 

ّ
أن

إلى  أنــــون«، مشيرًا  »كــيــو  بـــ حــســاب مرتبطة 
أزال هــذه الحسابات ملنع أصحابها من  أنــه 
اســتــخــدام املــنــّصــة لــلــتــرويــج لــلــعــنــف. وقـــال 
»تـــويـــتـــر«، فـــي بـــيـــان، إنــــه »نـــظـــرًا لـــأحـــداث 
واشنطن،  العاصمة  شهدتها  التي  العنيفة 
ولــتــزايــد مــخــاطــر األذى، بــدأنــا اعــتــبــارًا من 
عــصــر الــجــمــعــة )املــــاضــــي(، تــعــلــيــقــا نــهــائــيــا 
ــانـــت مــخــّصــصــة  ــتـــي كـ آلالف الـــحـــســـابـــات الـ
شارك محتوى كيو أنون«، 

َ
بالدرجة األولى لت

مـــؤكـــدًا »تــعــلــيــق أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف حــســاب، 
ــد  وفــــي حـــــاالت كــثــيــرة كــــان هـــنـــاك فــــرد واحـ
 
ّ
يــديــر حــســابــات عـــــّدة«. ووفـــقـــا لــلــبــيــان، فـــإن

تــشــارك، على نطاق  كانت  الحسابات  »هــذه 
واســـــع، مــحــتــويــات خــطــيــرة مــرتــبــطــة بكيو 
أنون. لقد كانت مكرسة بشكل أساسي لنشر 
نظريات املؤامرة هذه في الشبكة بأسرها«. 
خذت غالبية مواقع التواصل االجتماعي 

ّ
وات

ــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــنــذ  الـــرئـــيـــســـيـــة إجـــــــــــراءات غـ
مبنى  الجمهوري  امللياردير  أنــصــار  اقتحم 
»الــكــابــيــتــول«، األربــعــاء، وزرعـــوا فيه الرعب 
والــعــنــف والـــخـــراب عــلــى مـــدى ســـاعـــات، في 
حدث صدم الواليات املتحدة وشّوه صورتها 
ــق، 

ّ
فــي الــعــالــم أجــمــع. وكــــان »تــويــتــر« قــد عــل

الجمعة أيضا، »بشكل دائم« حساب ترامب، 
مشيرًا إلى مخاطر حصول »تحريض جديد 
عــلــى الــعــنــف« مــن جــانــب الــرئــيــس الــخــاســر. 
ر البيان من »خطط تنتشر على تويتر 

ّ
وحذ

حة في 
ّ
وأماكن أخرى لتنظيم تظاهرات مسل

 هجوم ثــاٍن على 
ّ
املستقبل، بما في ذلك شن

مبنى الكابيتول في 17 يناير«. وكان عضو 

 
ّ

11 حزبا معارضا للحكومة، بأنها »تستغل
ــــى هــدفــهــا  ــل الــــوصــــول إلـ ــ ــة مــــن أجـ كــــل فـــرصـ
األســاســي، وهــو تــنــازل الحكومة عــن ملفات 
الــفــســاد الــتــي يــواجــهــهــا الــقــيــاديــون فــي تلك 
 حكومته »مصممة 

ّ
األحـــزاب«، مشيرًا إلى أن

عــلــى املـــضـــي قـــدمـــا فـــي مــعــاقــبــة الــضــالــعــن 
 »األحــــزاب السياسية، 

ّ
فــي الــفــســاد«. وأكــد أن

ــدًا حـــزبـــي الــشــعــب وحـــــزب الــرابــطــة  ــديـ وتـــحـ
جـــنـــاح نـــــواز شـــريـــف، الـــلـــذيـــن حــكــمــا الــبــالد 
بلوشستان،  إلقليم  شيئا  يقدما  لــم  لعقود، 
قبل حكومات  مــن  ومهمشا  منسيا   

ّ
ظــل فقد 

 
ّ
ــار إلــــى أن ــ ــه أشـ مــخــتــلــف األحــــــــزاب«، غــيــر أنــ

حكومته »تولي اهتماما كبيرًا لهذا امللف«.
من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني 
أول  شــاه محمود قرشي، في بيان صحافي 
 »الهند وراء الجماعات 

ّ
من أمس، اإلثنن، إن

اإلرهـــابـــيـــة فـــي بــاكــســتــان، ولــيــس هـــذا فــقــط، 
بــل نــيــودلــهــي أيــضــا وراء أعــمــال الــعــنــف في 
»الخطة   

ّ
أن وأضـــاف  املـــجـــاورة«.  أفغانستان 

الــتــي تــســعــى إلــيــهــا الــهــنــد مـــن إربـــــاك األمـــن 
فتيل حــرب  وإشــعــال  بلوشستان  إقــلــيــم  فــي 
طــائــفــيــة، ســتــفــشــل كــمــا فــشــلــت ســابــقــاتــهــا، 
وباكستان قادرة على إحالل األمن، والقوات 
أراضيها  عن  للدفاع  مستعدة  الباكستانية 
وقـــمـــع الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة الـــتـــي تــدعــمــهــا 

 
ّ
مـــن »أنــتــيــفــا« الـــيـــســـاريـــة، دخـــلـــت عــلــى خــط

بي  »بــي  لـــ نفى  نفسه  أنجلي  لكن  األحــــداث. 
ســي« وجــود »أنتيفا«، بل إن املقتحمن هم 
»وطــنــيــون فعلوا مــا كــان آبــاؤنــا املؤسسون 
لــيــفــعــلــوه«، ألن »أنــتــيــفــا جــبــنــاء وال الــتــزام 
أكثر من  لديهم لوطنهم«. كما جرى اعتقال 
12 شــخــصــا، مـــن بــيــنــهــم آدم جــونــســون من 

فلوريدا، املتهم بسرقة ممتلكات حكومية.
ــدو مـــســـتـــقـــبـــل »كــــيــــو أنـــــــــون« وغـــيـــرهـــا  ــ ــبـ ــ ويـ
 إدارة بــايــدن، 

ّ
مــعــرضــا لــالســتــهــداف فــي ظـــل

خصوصا إذا ما جــرى ذلــك بتناغم مع تيار 
وســـطـــي فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، يـــــرى أن 
أميركية  قــاعــدة  مــع  باالنقسام،  مــهــّدد  حزبه 
ــزداد يمينية وتــســلــحــا، عــلــى الــرغــم مــن أن  تــ
هؤالء املتطرفن ال يسيرون حتى اآلن ضمن 
كــيــان مــنــظــم. ويـــبـــدو االســـتـــهـــداف اإلعــالمــي 
لــهــؤالء الخطة األنــســب مبدئيا. وذكــر موقع 
بـــايـــدن اإلعــالمــي  فــريــق  »ديـــفـــانـــس وان« أن 

في مراسم تشييع قتلى حادثة مــش«. وكان 
 فــي منجم للفحم فــي منطقة مش 

ً
11 عــامــال

بــالــرصــاص، بعد  تــمــت تصفيتهم رمــيــا  قــد 
اختطافهم من قبل مسلحن تابعن لتنظيم 
»داعــش« في الثالث من شهر يناير الحالي. 
الهزارة الشيعية،  أقلية  أبناء  والضحايا من 
وهو ما دفع األقلية إلى تنظيم احتجاجات 
واعتصامات في املدن الباكستانية املختلفة. 
ــام عقب  كــمــا رفـــض األهـــالـــي عــلــى مـــدى 6 أيــ
مطالبن بحضور  الضحايا،  دفــن  الــحــادثــة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــــراســــم الــتــشــيــيــع وتــلــبــيــة  رئـ
مــطــالــبــهــم. لــكــن األخـــيـــر رفـــض املــشــاركــة في 
املـــراســـم، خــشــيــة تـــكـــرار هـــذا الــســيــنــاريــو من 
قبل شــرائــح أخــرى فــي املستقبل، إال أنــه قام 
بداًل من ذلك بزيارة بلوشستان بعد مراسم 
التي جرت السبت املاضي،  التشييع والدفن 
وقـــــّدم الــتــعــازي ألهـــالـــي هـــــؤالء، مــشــيــرًا إلــى 
 حــكــومــتــه »لــــن تـــتـــرك بــلــوشــســتــان بـــؤرة 

ّ
أن

للمسلحن الذين تدعمهم الهند«.
وكـــان مــن أهـــم مــطــالــب أقــلــيــة الـــهـــزارة وذوي 
الضحايا إطالق عمليات ملالحقة املسلحن، 
ــــش« الــــذي تبنى  تــحــديــدًا ضـــّد تــنــظــيــم »داعــ
املــســؤولــيــة عـــن الــهــجــوم، مــعــتــبــريــن وصـــول 
التنظيم إلى اإلقليم، الذي يعاني من انتشار 
االنفصالية  والحركات  املسلحة  التنظيمات 
ظاهرة خطيرة  يواجه  أنــه  يعني  البلوشية، 
قد تكون بداية حرب طائفية في بلوشستان.

في السياق، قال زعيم أقلية الهزارة آغا سيد 
الضحايا  تشييع  مــراســم  قبل  رضـــا،  محمد 
ــيـــة ضــحــيــة أعـــمـــال الــعــنــف  ــلـ  »األقـ

ّ
بـــيـــوم، إن

أبــنــاؤهــا وال أحد  إذ يتم قتل  منذ 22 عــامــا، 
 »مــــن بن 

ّ
يــســتــجــيــب ملــطــالــبــهــا«، مـــؤكـــدًا أن

مــطــالــبــنــا اســتــقــالــة الــحــكــومــة املــحــلــيــة الــتــي 
ــــن فـــي اإلقــلــيــم عــامــة،  ــــالل األمـ فــشــلــت فـــي إحـ
الشيعية  لأقلية  الــالزمــة  الحماية  وتــوفــيــر 

فيه على وجه الخصوص«.
ونقلت السلطات أخيرًا تعزيزات جديدة إلى 
عــســكــريــة موسعة  لــبــدء عملية  بــلــوشــســتــان 
ضّد املسلحن فيه، وسط خشية كثيرين من 
تداعياتها. وفــي هــذا اإلطـــار، قــال أحــد رموز 
وهو  الولي،  عبد  ويدعى  بلوشستان،  إقليم 
مــن عرقية بــشــتــون، فــي حــديــث مــع »العربي 
اإلقليم  العسكرية في  »العملية   

ّ
إن الجديد«، 

فالعمليات  لها تبعات سلبية جــدًا،  ستكون 
ــا إلــــى  ــ ــيــ ــ ــــي بــــخــــيــــر«، داعــ ــأتـ ــ ــن تـ ــ املـــســـلـــحـــة لــ
األمنية  والــســلــطــات  القبائل  بــن  »التنسيق 

للتصدي للمستجدات األمنية«.

ــارز فــي جــمــاعــة »كــيــو أنــــون«، هــو جــاكــوب  بـ
أنــطــونــي شــانــزلــي، املـــعـــروف بــجــاك أنجلي 
)أو كيو أنون شامان(، قد جرى اعتقاله إثر 
أحداث الكونغرس، وهو على األرجح الرجل 
الذي انتشرت صوره بشكل واسع أمام مبنى 
»الكابيتول« وهو بوجه مصبوغ وقبعة من 
الـــفـــرو عــلــيــهــا قـــرنـــان، وصـــــدره عــــار ومــلــيء 
لترامب، شاركوا  مــؤيــدون  ويــرى  بالوشوم. 
»بـــي بـــي ســـي«،  فـــي االقـــتـــحـــام، فـــي حــديــث لــــ
، وأن العنف أحدثته جماعات 

ّ
أنهم على حق

الهند«. على الضفة األخرى، اعتبر »التحالف 
 حـــكـــومـــة خـــان 

ّ
ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أن ــ مــــن أجـ

»فــشــلــت فـــي إحـــــالل األمـــــن فـــي بــلــوشــســتــان 
ــنـــاك«، مـــحـــذرًا من  واحـــتـــواء املــلــف األمـــنـــي هـ
 أعمال العنف أصبحت 

ّ
»تدهور األمور، إذ إن

شبه يومية فــي اإلقــلــيــم«. وفــي الــســيــاق، قال 
القيادي في حزب »الرابطة اإلسالمية« جناح 
نواز شريف، أحسن إقبال، وهو وزير سابق 
لــلــداخــلــيــة، فــي تــصــريــح صــحــافــي لــه أخــيــرًا، 
امللفات  لجميع  التصدي  فــي  فشل  »خــان   

ّ
إن

املهمة التي تواجهها البالد، ومنها ملف أمن 
الشعب  ينتفض  أن  األوان  وآن  بلوشستان، 
ــا، اتهمت  ــص مــنــه«. بـــدورهـ

ّ
ضـــده كــي يــتــخــل

نائبة زعيم حزب »الرابطة« مريم نواز، وهي 
ابــنــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق نــــواز شــريــف، 
خان بأنه »ال يعرف كيفية التعامل مع أبناء 
 بــشــدة »رفـــضـــه املــشــاركــة 

ً
الــشــعــب«، مــنــتــقــدة

وسائل  في  العاملن  الصحافين  منع  عليه 
مــن دخــول مقرات  إعــالم ومنصات متطرفة، 
»البنتاغون«. ويبقى ستيف بانون،  مهمة، كـ
مستشار تــرامــب الــســابــق، والــــذي كـــان يدير 
مثااًل  املتشدد،  اليميني  »بــريــتــبــارت«  موقع 
ــارزًا عــلــى خــضــوع إدارة تـــرامـــب وتــأثــرهــا  ــ بـ

بهذه التيارات وتوجهاتها.
ــــذرت، في  وكـــانـــت وكـــالـــة »أف بـــي آي« قـــد حـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، مـــن أن الــتــطــرف 
الداخلي هو من أكبر املخاطر التي تواجهها 
أميركا، وأن أصحاب نظرية التفوق األبيض 
الــخــطــر. إلى  يشكلون القسم األكــبــر مــن هــذا 
ذلــــك، يــبــدو أن كــنــدا أيــضــا تــبــحــث بتوسعة 
الئحتها للمنظمات اإلرهابية، لتضم أسماء 
»بـــراود بــويــز« وغــيــرهــا، وذلـــك عــلــى ضــوء  كــــ
السؤال  ليبقى  األميركي.  الكونغرس  أحــداث 
عــمــا إذا كــانــت هـــذه اإلجـــــــراءات ســتــزيــد من 

التطرف اليميني، أو تتمكن من احتوائه.

طوارئ في واشنطن

يــتــولــى الــديــمــقــراطــيــون الــســيــطــرة عــلــيــه في 
لجمع  بحاجة  سيكونون  لكنهم  يــنــايــر،   20
ــوات الــعــديــد مـــن الــجــمــهــوريــن مـــن أجــل  ــ أصـ
بلوغ غالبية الثلثن املطلوبة إلدانة الرئيس. 
وبينما ُيتوقع أن إدانة ترامب في حال تمت 
انتخابات  في  ستحول دون ترشحه مجددًا 
قــائــمــة مــن أن تشغل  املـــخـــاوف  تــبــقــى   ،2024
املــحــاكــمــة مــجــلــس الــشــيــوخ خـــالل األســابــيــع 
األولـــى مــن حكم بــايــدن، األمــر الــذي سيعيق 
املـــصـــادقـــة عــلــى تــعــيــيــنــات الـــــــوزراء وبــعــض 

التشريعات.
وفي األيام األخيرة من واليته التي يعيشها 
مــــعــــزواًل، تـــوّجـــه تـــرامـــب أمــــس إلــــى تــكــســاس 
ــاع مــــن الـــــجـــــدار الــــــحــــــدودي بــن  لــتــفــقــد قــــطــ
الواليات املتحدة واملكسيك، والذي كان أبرز 
تــعــبــيــر عـــن إحــــدى ركـــائـــز رئـــاســـتـــه، الحملة 
الــشــرعــيــة، بعدما أشرفت  الــهــجــرة غير  ضــد 
 من 

ً
إدارتـــه على بناء مــا يقرب مــن 450 ميال

األبيض نحو  البيت  الجدار. وعند مغادرته 
تكساس أمــس، رفض ترامب في تصريحات 
للصحافين اإلجــابــة عن ســؤال عما إذا كان 
سيستقيل، معتبرًا أن مساعي عزله »سخيفة 
تماما« وأنها »استمرار ألكبر حملة مطاردة 
فــي تــاريــخ الــســيــاســة«، ومــحــذرًا مــن أن هــذه 
»غــضــب هـــائـــل« لــدى  اإلجــــــــراءات تــتــســّبــب بـــ

أنصاره، مع تأكيده أنه ال يريد أي عنف.
وقبل زيارته هــذه، التقى ترامب نائبه مايك 
بــنــس مــســاء اإلثــنــن فــي الــبــيــت األبــيــض، ما 
عكس رفض األخير االستجابة للديمقراطين 
الـــذيـــن حــثــوه عــلــى الــتــحــرك لــعــزل الــرئــيــس. 
وأجرى الرجالن »محادثة جيدة«، كما أعلن 
مـــســـؤول أمــيــركــي رفـــض الــكــشــف عـــن اســمــه، 
تــرامــب  أن  بــــرس«، مضيفا  »فــرانــس  بحسب 
سبيل  فــي  عملهما  مواصلة  »تعّهدا  وبنس 
نهاية واليــتــهــمــا«. وعمليا هذا  الــبــالد حتى 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــيــدًا عـــن الــــطــــوارئ الــســيــاســيــة 
الــواليــات  تعيشها  التي  واألمــنــيــة 
اقتحام أنصار  املتحدة، على وقع 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب األســـبـــوع املــاضــي 
مبنى الكونغرس، واملخاوف من أعمال عنف 
جـــديـــدة مـــع قـــرب حــفــل تــنــصــيــب جـــو بــايــدن 
الحالي،  الثاني  يناير/كانون   20 في  رئيسا 
بـــالـــتـــوازي مـــع ســعــي الــديــمــقــراطــيــن لــعــزل 
تــرامــب فــي الــكــونــغــرس، كـــان األخــيــر يختار 
زيارة الجدار العازل على الحدود مع املكسيك، 
ــه الـــرئـــاســـيـــة،  ــتــ أبــــــرز مـــشـــاريـــعـــه خـــــالل واليــ
من  أيــام  بعد  الثالثاء  أمــس  العلني  للظهور 
الغياب. هذه الزيارة جاءت بعد لقائه نائبه 
مايك بنس مساء االثنن في البيت األبيض، 
في أول اجتماع بينهما منذ خالفاتهما إثر 
األربعاء  الكابيتول  مبنى  في  العنف  أعمال 
املاضي، تخلله إجراء »محادثة جيدة«، يبدو 
أنــهــا أراحـــت الــرئــيــس الــخــاســر إلــى أن نائبه 
لن يستجيب لدعوات التحرك لتنحيته. لكن 
مــســار عـــزل الــرئــيــس الــجــمــهــوري سيستمر 
فـــي الــكــونــغــرس، مـــع تـــوّجـــه مــجــلــس الــنــواب 
اليوم األربعاء ملناقشة الئحة اتهامية ضده، 
من املقرر أن يصّوت عليها في اليوم نفسه، 
إلطـــــالق مـــســـار عــــزل الـــرئـــيـــس الـــــذي تنتهي 
واليــــتــــه مــــع تــنــصــيــب بــــايــــدن فــــي 20 يــنــايــر 
أميركي  رئيس  أول  ترامب  ليصبح  الحالي، 
ــام فـــي الــكــونــغــرس  ــهـ ــه مـــرتـــن نـــص اتـ يـــواجـ
ــزل. وفـــيـــمـــا ُيـــتـــوقـــع أن يــتــم  ــ ــراء عــ ــ ــ ضـــمـــن إجـ
كبير  عـــدد  يــدعــمــه  إذ  الــنــص بسهولة  تبني 
الــنــواب، يبقى  الديمقراطين في مجلس  من 
الشك محيطا بمسار ونتيجة املحاكمة التي 
يفترض أن تجري الحقا في مجلس الشيوخ 
والــذي يعد حاليا غالبية جمهورية، قبل أن 

يــعــنــي أن تـــرامـــب ال يــعــتــزم االســتــقــالــة قبل 
الحالي، ويعني  يناير  انتهاء واليته في 20 
أيضا أن بنس رفض تنحية الرئيس بموجب 
الــتــعــديــل 25 لــلــدســتــور الــــذي يــجــيــز لــنــائــب 
الرئيس باالتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة 
ــه »غير أهل 

ّ
أن ــأوا  ارتـ مــا  إذا  الرئيس  تنحية 

لــتــحــمــل أعـــبـــاء مــنــصــبــه«. ووفـــقـــا لــلــمــســؤول 
 
ّ
أن التأكيد   ترامب وبنس »جـــّددا 

ّ
فــإن نفسه، 

أولـــئـــك الـــذيـــن انــتــهــكــوا الـــقـــانـــون واقــتــحــمــوا 
ــلــون 

ّ
الـــكـــابـــيـــتـــول األســــبــــوع املــــاضــــي ال يــمــث

مليون   75 يدعمها  التي  أواًل،  أميركا  حركة 

ــذا الـــلـــقـــاء بــعــد خــالفــات  ــركـــي«. وجـــــاء هــ ــيـ أمـ
ــنـــس األربــــعــــاء  ــــض بـ ــر رفــ ــ ــلــــن، إثــ ــرجــ بــــن الــ
نتائج  على  املصادقة  عملية  عرقلة  املــاضــي 

االنتخابات الرئاسية في الكونغرس.
أبـــرز حقيقة أن بنس ال يعتزم  لــقــاء اإلثــنــن 
االستجابة ملطالبة الديمقراطين بأن يستند 
الدستور ليعزل ترامب،  التعديل 25 من  إلى 
وذلــــك قــبــيــل تــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب أمــس 
الرئيس لتفعيل هذا  نــائــب  يــدعــو  قـــرار  على 
استخدامها.  يسبق  لم  مــادة  وهــي  التعديل، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، يــبــقــى تـــرامـــب مــهــددًا 

ــد تـــطـــبـــع مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي  ــ بـــعـــقـــوبـــة قـ
وتدخل تاريخ الواليات املتحدة. فقد يصبح 
أول رئيس أميركي يواجه مرتن نص اتهام 
فــي الكونغرس ضمن إجـــراء عـــزل، إذ مضى 
الــديــمــقــراطــيــون فــي اتــجــاه فــتــح إجــــراء عــزل 
بحقه بتهمة »التحريض على العنف« الذي 
االتهامي،  القرار  شهدته واشنطن. وبحسب 
ــإن تـــرامـــب شـــّجـــع أنــــصــــاره عــلــى الـــوصـــول  فــ
إلـــى الــكــابــيــتــول األربـــعـــاء املــاضــي و»حـــرض 
على العنف« و»عّرض أمن الواليات املتحدة 
لخطر شديد«. وأضاف معدو القرار االتهامي 

أنه مع »سلوكه« هذا أظهر الرئيس املنتهية 
ــزال يــشــكــل تـــهـــديـــدًا لــأمــن  ــ ــه ال يـ ــ ــه »أنـ ــتـ واليـ
سمح  إذا  والدستور  وللديمقراطية  القومي 

له بالبقاء في مهامه«.
وســيــنــظــر مــجــلــس الـــنـــواب فــي نــص االتــهــام 
ــيــــوم األربـــــعـــــاء عـــلـــى أن يـــجـــري تــصــويــتــا  الــ
ي 

ّ
فــي الــيــوم نفسه. ومــن املــتــوقــع أن يتم تبن

الـــنـــص بــســهــولــة إذ يــدعــمــه عــــدد كــبــيــر من 
الديمقراطين في مجلس النواب. لكن الشك 
يبقى محيطا بمسار ونتيجة املحاكمة التي 
يفترض أن تجري الحقا في مجلس الشيوخ. 

وكان الكونغرس قد استهدف ترامب باجراء 
إقالة باشرته رئيسة مجلس النواب نانسي 
من  الطلب  بتهمة   2019 نهاية  فــي  بيلوسي 
أوكرانيا، التحقيق حول منافسه جو بايدن 
حن كان مرشحا للرئاسة. وتمت تبرئته في 

مجلس الشيوخ مطلع العام 2020.
لـــة حــتــى بعد  وقــــد تــســتــمــر مــحــاكــمــة املـــســـاء
تــرامــب منصبه، لكن مــخــاوف تبرز  مــغــادرة 
من أن املحاكمة في مجلس الشيوخ قد تعرقل 
بــدايــة  فــي  للديمقراطين  التشريعي  الــعــمــل 
عهد بايدن، إذ سينحصر عمل املجلس بهذه 

القضية، مما يبطئ التصديق على املرشحن 
لشغل املناصب في اإلدارة الجديدة ويصرف 
أولــويــات تشريعية مثل حزمة  االنــتــبــاه عــن 
ــن تـــداعـــيـــات  ــدة لــلــتــخــفــيــف مــ ــديــ ــــات جــ ــانـ ــ إعـ
جائحة كــورونــا. لكن بــايــدن قــال اإلثــنــن إنه 
يأمل أن يتمكن مجلس الشيوخ من مواصلة 
ــاد إذا انــعــقــدت  ــتـ ــعـ ــه عـــلـــى الـــنـــحـــو املـ ــالـ ــمـ أعـ
لــة، ربــمــا عــن طــريــق تقسيم  مــحــاكــمــة املــســاء

ساعات عمله بن األمرين.
فــي هــذا الــوقــت، تــتــزايــد املــخــاوف مــن أعمال 
عنف عند تنصيب بايدن في 20 الحالي، على 

الرغم من أن األخير قال اإلثنن »لست خائفا« 
من هذا الحفل في الهواء الطلق، على الرغم 
من مخاطر تنظيم مناصري ترامب تظاهرات 
جـــديـــدة. وكــــان مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــي 
)أف بــي آي( قــد حــذر فــي مــذكــرة داخلية من 
يحاولون  قــد  لترامب  مــوالــن  متظاهرين  أن 
التحقيقات  مكتب  وتلقى  بالحفل.  اإلخـــالل 
الفيدرالي أيضا بحسب شبكة »ايه بي سي« 
»القتحام«  تسعى  مجموعة  معلومات حول 
الخمسن  الــواليــات  الحكومة في كل  مكاتب 
فــي يـــوم الــتــنــصــيــب. وتـــرافـــق ذلـــك مــع إعــالن 
وزيـــر األمـــن الــداخــلــي بالوكالة تــشــاد وولــف 
اإلثــنــن اســتــقــالــتــه فــي خــطــوة مــفــاجــئــة. وتــم 
تعين بيت غاينور ليحل محله. غير أن هذه 
الخطوة لم تضع حدا للتساؤالت بشأن أمن 

العاصمة خالل األسبوع املقبل.
في املقابل، أعلن البنتاغون أنه سمح بنشر 
15 ألـــف عــنــصــر مــن الــحــرس الــوطــنــي خــالل 
مــراســم تنصيب بــايــدن. وقـــال رئــيــس مكتب 
الــدفــاع الجنرال  الــوطــنــي فــي وزارة  الــحــرس 
دانــيــال هوكانسون إن هــذه الــقــوات ستجهز 
أنه  غير  الشغب،  مكافحة  وأسلحة  بمعدات 
لــهــا حــتــى اآلن بحمل أســلــحــة في  لــم يسمح 
بأعمال  القائم  قالت  كما  العاصمة.  شـــوارع 
بيتمان  يوغاناندا  الكابيتول  شرطة  رئيس 
ــنــــن إن املــــســــؤولــــن وضـــعـــوا  ــي بـــيـــان االثــ فــ
السالمة  لضمان  ومنسقة«  شاملة  »خططا 
واألمـــــــن. كــمــا يـــبـــدأ جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــســريــة 
فــي الــواليــات املتحدة الــيــوم األربــعــاء تنفيذ 
التنصيب  بحفل  الخاصة  األمنية  ترتيباته 
الــرئــاســي، قبل نحو أســبــوع مما كــان مقررا 
. بـــالـــتـــوازي، أعــلــن الــبــيــت األبــيــض في 

ً
أصــــال

بــــيــــان أن تــــرامــــب »أعــــلــــن حـــــال طــــــــوارئ فــي 
ملساندة  فيدرالية  بمساعدة  وأمــر  واشنطن 
ــلـــظـــروف  ــن لـــالســـتـــجـــابـــة لـ ــطــ ــنــ جــــهــــود واشــ
الطارئة الناتجة عن مراسم تنصيب الرئيس 

من 11 يناير إلى 24 يناير 2021«.

دعم ترامب اليمين المتطرف األميركي وتغذى منه )سول لوب/فرانس برس(

خالل تشييع الضحايا السبت الماضي )مظهر شانديو/األناضول(

)Getty/قوات من الحرس الوطني أمام الكابيتول أمس )ستيفاني رينولدز

تتزايد المخاوف األمنية والسياسية في الساحة األميركية قبيل تنصيب جو بايدن رئيسًا في 20 
يناير/كانون الثاني الحالي. وفيما يضغط الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب في الكونغرس، 
وهي عملية ال يُتوقع أن تكتمل قبل نهاية والية األخير، ترتفع المخاوف من أعمال عنف قد 

يقوم بها أنصار الرئيس الخاسر بعد االستعراض الذي قاموا به األربعاء الماضي في الكابيتول. 
وإزاء هذا الوضع، اندفعت وكاالت األمن لتعزيز اإلجراءات في واشنطن ونشر الحرس الوطني، 

بالتوازي مع إعالن حال الطوارئ فيها
الحدث

مخاوف سياسية وأمنية 
قبل تنصيب بايدن

نشر 15 ألف عنصر من 
الحرس الوطني خالل 
مراسم تنصيب بايدن

يطلق مجلس النواب 
اليوم إجراءات لعزل 

دونالد ترامب

تبحث كندا أيضًا 
بتصنيف »براود بويز« 

جماعة إرهابية

تعزيزات إلى بلوشستان 
لبدء عملية عسكرية 

ضّد المسلحين

يعيش اليمين األميركي 
المتطرف نكسة قوية 

مع اقتراب رحيل دونالد 
ترامب، فيما الحت بوادر 

لمحاصرته مع تشديد 
الرقابة والحظر على 

محتواه االفتراضي

تعزز حادثة خطف 11 
شخصًا من أقلية الهزارة 

في إقليم بلوشستان 
الباكستاني وقتلهم على 
يد تنظيم »داعش«، حالة 

التوتر في اإلقليم

يناير   20 في  اليمين  )الــصــورة(  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  ــؤدي  ي
»أميركا  إن  اليمين  أداء  حفل  تنظيم  لجنة  وقالت  الكابيتول.  في 
الموحدة« سيكون شعار حفل التنصيب. وإزاء مخاطر وقوع أعمال 
انتشار  مــخــاطــر  ــك  ــذل وك عــنــف 
رئيسة  ــت  دع ــا،  ــورون ك فــيــروس 
بلدية واشنطن موريال باوزر أنصار 
إلى  الــقــدوم  تفادي  إلــى  بايدن 
وقالت  التنصيب.  يوم  العاصمة 
»نطلب  صحافي  مؤتمر  فــي 
القدوم  ــدم  ع األميركيين  مــن 
ذلك،  عن  وعوضًا  واشنطن  إلى 

المشاركة عبر اإلنترنت«.

»أميركا موحدة«

باكستان قضية
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ضربات »داعش« تنهك النظام

تعزيزات إلى 
البادية السورية

صعود »داعش« 
يدعم سردية األسد في 

ادعائه محاربة اإلرهاب

أمين العاصي

ــات بــــن تــنــظــيــم  تــتــجــه املــــواجــــهــ
»داعش« وقوات النظام السوري 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة إلـــى مزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد. وقــــد دفـــعـــت قـــــوات الــنــظــام 
ــطـــرق والـــحـــّد  بـــتـــعـــزيـــزات كــبــيــرة لــتــأمــن الـ
ــــش« عــلــى مـــدن تــقــع على  مــن خــطــورة »داعـ
حـــدود الــبــاديــة. وكــشــفــت مــصــادر إعالمية 
تابعة للنظام السوري عن إرساله، أول من 
أمس االثنن، تعزيزات عسكرية إلى طريق 
خــنــاصــر- أثـــريـــا فـــي ريــــف حــمــاة الــشــرقــي، 
واسعة  عسكرية  عملية  إلطـــالق  اســتــعــدادًا 
بــعــد الهجوم  الــبــاديــة،  الــنــطــاق فــي منطقة 
األخير الذي نفذه »داعش« في ريف مدينة 
سلمية. فــي الــســيــاق، أكــد املــرصــد الــســوري 
لحقوق اإلنسان أن قوات النظام استقدمت 
إلى  مشيرًا  املنطقة،  إلــى  تــعــزيــزات  بالفعل 
أن مــصــيــر نــحــو 15 ضــابــطــا وعــنــصــرًا من 
قد االتصال بهم مساء 

ُ
ف النظام ممن  قــوات 

الجمعة املاضي ال يزال مجهواًل، بعد هجوم 
الــتــنــظــيــم املــبــاغــت عــلــى مــحــوري الــرهــجــان 
والشاكوسية، شرقي حماة. وأشار إلى أنهم 
»كانوا يستقلون باص مبيت في املنطقة«، 
عثر عليه الحقا وكان محترقا. وتلقت قوات 
النظام في األيام األخيرة من العام املاضي 
واألولى من العام الحالي، ضربات عدة من 
»داعـــش«، أدت إلــى مقتل وخطف العشرات 

من عناصرها، بينهم ضباط برتب رفيعة.
للتنظيم  ثـــانـــيـــة«  »والدة  بــــــوادر  وظـــهـــرت 

تنظيم داعــش مــرة أخــرى، يفرض تحديات 
جديدة على املجتمع الدولي عليه التعامل 
معها«، مستدركا »ال أعتقد أن ذلك سيكون 
األميركية  فالقوات  لذلك  النظام،  بوابة  من 

موجودة هناك«.
ــركـــز  ــر الــــبــــاحــــث فــــي »مـ ــبـ ــتـ مــــن جــــانــــبــــه، اعـ
الــحــوار الــســوري« محمد ســالــم، فــي حديث 
الــتــنــظــيــم »عمليا  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
عــاد بقوة، ولكن إلــى نموذج سابق ملا كان 

عــلــيــه فـــي حــالــة )تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي بــالد 
العراق اإلسالمية(.  )دولة  الرافدين( وحالة 
وهـــي الــحــالــة الــتــي كـــان عليها فــي الــعــراق 
من ناحية شن حرب عصابات مع سيطرة 
مــكــانــيــة مـــرنـــة«. وأضــــاف أنـــه »ال تــبــدو في 
املـــدى املــنــظــور الــقــريــب أي إمــكــانــيــة لــعــودة 
داعـــــش لـــنـــمـــوذج الــســيــطــرة املــكــانــيــة على 
الــحــواضــر، كــمــا حـــدث فــي املــوصــل والــرقــة، 
وهذا ال ينفي مطلقا حدوث ذلك على املدى 
التنظيم وأيديولوجيته  البعيد، ألن عقلية 
»أن   على ذلـــك«. وأعـــرب عــن قناعته بـــ

ُّ
تحث

الظروف ال تسمح في املــدى القريب بعودة 
تنظيم داعــش إلى ما كان عليه في سورية 
عــلــى  الـــســـيـــطـــرة  لــجــهــة   ،»2019 عـــــام  قـــبـــل 
مساحات جغرافية كبيرة تضم مدنا كبرى 
وبلدات. وأوضح أن »مثل هذه السيطرة لم 
تكن لتتم لوال تدخل عامل خارجي واضح، 

كما في حالة سيطرة التنظيم على املوصل، 
والتي تمت بدعم إيراني خفي«.

ومــن املــالحــظ أن الــنــشــاط املــتــزايــد لتنظيم 
ــة، يـــأتـــي قـــبـــل أشــهــر  ــ ــــوريـ »داعـــــــــش« فــــي سـ
النظام  ينوي  رئاسية  انتخابات  من  قليلة 
إجراؤها في منتصف العام الحالي، والتي 
من املؤكد أن بشار األســد سيفوز فيها. ما 
يعزز االعتقاد بأن األخير يحاول االستثمار 
مجددًا في مسألة اإلرهاب، لدفع الغرب إلى 
7 سنوات  السلطة  فــي  بقائه  على  املــوافــقــة 
أخـــرى. وفــي هــذا الــصــدد، شـــّدد ســالــم على 
أن بشار األسد »أول املستفيدين من صعود 
الصعود  »هـــذا  أن  داعـــش«، مضيفا  تنظيم 
ــد فـــي ادعــائــه  ــ يــدعــم ســـرديـــة الــنــظــام واألسـ
ــاب، وأنــه الخيار األقــل ســوءًا  محاربة اإلرهـ
يمكن  تنظيمات  بوجود  الدولي  للمجتمع 

أن تصعد مثل تنظيم داعش«.

8
سياسة

على الرغم من معاناته 
من هجمات تنظيم 
»داعش« عليه، إال أن 

النظام السوري يحاول 
االستثمار في هذا 

المعطى، بغية تكريس 
ادعائه »محاربة اإلرهاب«

عززت قوات النظام مواقعها في البادية )فرانس برس(

فــي ســـوريـــة، فــي نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، مع 
تــضــاعــف عــمــلــيــاتــه ضـــد قــــوات الــنــظــام، بل 
 عن 

ً
بــــدأ بـــاالقـــتـــراب مـــن مــــدن عـــــدة، فـــضـــال

قطعه طرقا يعتمد عليها النظام في توريد 
الــحــبــوب واملــحــروقــات مــن مناطق سيطرة 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، في 
الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة. ودفـــعـــت كل 
هذه التطورات في البادية وزيرة الجيوش 
الــفــرنــســيــة فـــلـــورانـــس بـــارلـــي لــلــتــعــبــيــر عن 
ــي الــــعــــراق  ــ ــن عــــــــودة »داعـــــــــــش« فـ ــ قـــلـــقـــهـــا مـ
وســوريــة، مشيرة إلــى أن بــالدهــا تعتبر أن 

التنظيم ال يزال موجودًا.
ــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مــقــابــلــة  ــ ــوزيــ ــ ــفـــتـــت الــ ولـ
ــقـــوط بــلــدة  ــنـــذ سـ ــه »مـ ــ ــــى أنـ تــلــفــزيــونــيــة، إلـ
 ،)2019 )عـــــام  ــرات  ــفــ الــ وادي  فـــي  ــاغـــوز  ــبـ الـ
الــذي كان املعقل األخير للتنظيم، يمكن أن 
نــالحــظ أن داعــــش بــــدأ يــســتــعــيــد قــوتــه في 
سورية«. وتعد فرنسا من الدول الفاعلة في 
التحالف الدولي ضد اإلرهاب الذي تأسس 
في عام 2014 في ذروة صعود التنظيم في 
سورية. ويحتفظ التحالف بقيادة الواليات 
املــتــحــدة بــوجــود قـــوي فــي ســوريــة، منشئا 
ــاعـــدة الـــتـــنـــف. ومــن  ــدة، أبــــرزهــــا قـ ــ قـــواعـــد عـ
الالفت أن التحالف لم يتدخل ضد التنظيم 
في مناطق سيطرة النظام وحلفائه الروس 
واإليرانين في البادية. مع العلم أن النظام 
الــدولــي  التحالف  مــع  التنسيق  عــن  يبحث 
العزلة  ملــحــاربــة »داعــــش« بغية كسر حــالــة 
ــه، ولـــكـــن مـــن الـــواضـــح  الـــدولـــيـــة املــحــيــطــة بــ
أن الــتــحــالــف يــرفــض الــتــعــاون مـــع الــنــظــام 
وحلفائه الروس واإليرانين في هذا املجال.

وحول هذا املوضوع، رأى املحلل السياسي 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ رضـــــــــوان زيــــــــــادة، فـ
الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــيــســت لــــدى الــنــظــام رغــبــة 
فـــي مــحــاربــة داعـــــش، وقــــد أكــــدت الـــواليـــات 
املتحدة هــذا املــوقــف أكثر مــن مـــرة«. وحــول 
تنظيم  لصعود  الــنــظــام  اســتــغــالل  إمكانية 
»داعـــش« مــرة أخــرى لتعويم نفسه كطرف 
محارب لإلرهاب، أبــدى زيــادة اعتقاده بأن 
الــنــظــام، فهو في  »ال أحــد يكترث ملــا يقوله 
عــزلــة دولـــيـــة تــمــامــا، بــاســتــثــنــاء دعــمــه من 
روســـيـــا وإيـــــــــران«. وأشــــــار إلــــى أن »ظــهــور 
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