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أكدت جلسة الكنيست أمس األحد لمنح الثقة للحكومة اإلسرائيلية الجديدة بقيادة 
وجهان  واليتها،  المنتهية  نتنياهو  بنيامين  وحكومة  أنها  لبيد،  ويئير  بينت  نفتالي 
لعملة واحدة، وسط مزايدة بينت أمس على عدوانية نتنياهو في جميع المجاالت، 

فيما تعهد األخير بالبقاء في المشهد السياسي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 

شــــــــّكــــــــلــــــــت جـــــــلـــــــســـــــة الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت 
اإلسرائيلي، أمس األحد، ملنح الثقة 
لــلــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــجــديــدة 
بقيادة زعيم حزب »يمينا« اليميني نفتالي 
بــيــنــت، ورئـــيـــس حــــزب »يــيــش عــتــيــد« يئير 
ملـــدة   

ً
بــــدايــــة األول  يـــرأســـهـــا  أن  عـــلـــى  لـــبـــيـــد، 

لشؤون  للمتابعني  جديدة  مناسبة  عامني، 
دولة االحتالل، للتأكد من مدى تحكم اليمني 
الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري بــالــســلــطــة، وبــحــدة 
»الــــحــــرب« الـــداخـــلـــيـــة الــســيــاســيــة الــطــاحــنــة 
فــيــهــا، والــتــي قــد تجعل أيـــام هـــذه الحكومة 
قصيرة. فعلى الرغم من أن وجوه الحكومة 
الجديدة، والوجوه القديمة التي على رأسها 
ــــذي يـــغـــادر السلطة  بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، والـ
بــعــد 12 عــامــا مــتــواصــلــة و15 فــي املــجــمــوع، 
مــتــعــهــدًا الــبــقــاء فـــي املــشــهــد الــســيــاســي، قد 
اجــتــمــعــوا فــي الكنيست أمـــس، تــحــت سقف 
التبارز في تشديد جنوح الساحة السياسية 
اإلسرائيلية، نحو التطرف اليميني، ومزايدة 
املـــكـــون  الـــجـــديـــد  ــتــــالفــــي  االئــ الـــفـــريـــق  رأس 
مـــن 8 أحـــــــزاب، عــلــى »الـــلـــيـــكـــود« واألطــــــراف 
السياسية الداعمة له، في التمسك بالتغول 
االستيطاني، ورفض قيام دولة فلسطينية، 
وإظهار النزعة الصقورية ذاتها ضد إيران، 
 عـــدوان جديد 

ّ
 عــن عــدم استبعاد شــن

ً
فضال

على قطاع غزة، إال أن ذلك لم يمنع الجلسة 
من أن تكون صاخبة بكل املقاييس، وبطلها 
نتنياهو نفسه الذي وصف خصومه الجدد 
فـــي الــســلــطــة، بــالــخــائــنــني، وحــتــى بــالــيــســار 
أمــس،  نتنياهو  كلمة  وحــمــلــت  الــراديــكــالــي. 
رسائل مبطنة إلى اإلدارة األميركية بقيادة 
جو بايدن، بما يوحي بمدى اختالفه معها. 
ــان نــتــنــيــاهــو قـــد واصــــل حــتــى الــلــحــظــات  وكــ
األخــيــرة أمـــس، مــنــاوراتــه، لــحــرمــان بينت – 
الكنيست، على  في  الضئيلة  الثقة  لبيد من 
الرغم من دوامة االنتخابات املبكرة املتتالية 
التي عاشتها دولــة االحــتــالل طــوال عامني، 

 أزمة كورونا.
ّ
وفي عز

ملنح  أمــس،  اإلسرائيلي،  الكنيست  واجتمع 
 27 من  املؤلفة  لبيد،   – بينت  لحكومة  الثقة 
وزيرًا، والتي تضم ائتالفا من 8 أحزاب، هي 
و»تــكــفــاه حدشاه«  عتيد«  و»يــيــش  »يمينا« 
)جـــدعـــون ســـاعـــر( و»الـــعـــمـــل« و»مــيــريــتــس« 
ــــل بـــيـــتـــنـــا«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــسـ و»كـــــــاحـــــــول لـــــفـــــان« و»يـ
و»القائمة العربية املشتركة«. ورافق خطاب 
بــيــنــت تــشــويــش وصـــخـــب مـــن قــبــل أعــضــاء 
الكنيست املنتمني لحزب »الليكود«، متهمني 
إيـــاه بــالــكــذب عــلــى الــنــاخــبــني لــلــوصــول إلــى 
السلطة، ما دفع أيضا لبيد الختصار كلمته 

والتنديد باملشوشني.
وأعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي دولــة 
ــام  ــه أمـ ــتــــالل، بــيــنــت، فـــي أول خـــطـــاب لـ االحــ
الـــكـــنـــيـــســـت، تـــمـــســـكـــه بــــثــــوابــــت الـــســـيـــاســـة 
حكومته  أن  إلــى  مشيرًا  املتطرفة،  اليمينية 
أنحاء  كافة  في  االستيطان  لتعزيز  ستعمل 
األراضـــــي املــحــتــلــة، مــتــعــهــدًا بــالــحــفــاظ على 
»املــصــالــح الــقــومــيــة« إلســرائــيــل فــي املنطقة 
الــغــربــيــة، وتمكني  ــــي الــضــفــة  »ج« مـــن أراضـ
اإلدارة املــدنــيــة لــالحــتــالل مــن مــراقــبــة البناء 
ــــرب عن  الــفــلــســطــيــنــي فـــي هـــذه املــنــطــقــة. وأعـ
أمــلــه فــي أن يــتــم تثبيت وقـــف إطــــالق الــنــار 
فــي قــطــاع غـــزة، لكنه أضـــاف أنـــه ينبغي أن 
أي تشكيلة حكومية  أن  فــي  يــكــون واضــحــا 
لــن تــحــول دون رّد قــاس )حــائــط مــن حديد( 
ــــررت حـــركـــة »حـــمـــاس« مــهــاجــمــة  ــال قـ فـــي حــ
إســرائــيــل. ومـــّد بينت جسر الــتــواصــل األول 
مع إدارة بايدن، موجها الشكر لها لوقوفها 
إلــى جانب إســرائــيــل خــالل عــدوانــهــا األخير 
على قطاع غزة، وأن حكومته ستحافظ على 

عالقات الحوار مع واشنطن.
ومــســتــعــيــرًا خــطــابــات نــتــنــيــاهــو، أكـــد بينت 
أن إســرائــيــل لــن تسمح إليـــران بامتالك قوة 
ــهــا بــحــريــة 

ّ
ــة، وأنـــهـــا ســتــحــتــفــظ بــحــق نــــوويــ

مــن أن سعي طهران  العمل ضــّدهــا، مــحــذرًا 
للوصول إلى أن تصبح قوة نووية، بات في 
مرحلة حرجة. واعتبر بينت أن إعادة إحياء 
االتــفــاق الــنــووي مع إيــران »سيكون غلطة«. 
كــمــا شــكــر بــيــنــت نــتــنــيــاهــو عــلــى »خــدمــتــه« 
لكنه  إســرائــيــل«.  »شعب  لـ الطويلة  لسنوات 

قـــال للمشوشني مــن »الــلــيــكــود«، إنـــه »بــقــدر 
ــال الـــيـــوم، بــقــدر مــا كــان  مــا هــو صــراخــكــم عـ
ــن جـــهـــتـــه، تــعــهــد  ــي الــــحــــكــــم«. مــ إخـــفـــاقـــكـــم فــ
نــتــنــيــاهــو، بـــإعـــادة »الـــلـــيـــكـــود« إلــــى الــحــكــم. 
واســـتـــهـــل خـــطـــابـــه بـــعـــد خـــطـــاب بـــيـــنـــت، فــي 

أن  لدولة االحتالل منذ  قّدمه  استعراض ما 
كان جنديا في وحدة سرية األركــان العامة، 
ــازات بــتــحــويــل إســرائــيــل  ــجـ وصــــواًل إلـــى اإلنـ
إلى قوة عاملية، وحتى قوة عظمى في بعض 
ــــى أن  ــــاالت، عـــلـــى حــــد قــــولــــه. وأشـــــــار إلـ ــــجـ املـ

إيــران وضد  أمــام  التي وقفت  حكوماته هي 
االتـــفـــاق الـــنـــووي مــعــهــا، وحـــيـــدة، فــيــمــا كــان 
البعض في إسرائيل مؤيدًا لالتفاق. وقال إن 
بناء القوة اإلسرائيلية والوقوف أمام إيران 
ــنــــووي جــعــال بــعــض الــــدول  ومـــشـــروعـــهـــا الــ

العربية تصل إلى قناعة باملصالح املشتركة 
ــتــــالل قـــوة  ــة االحــ ــ ــــون دولــ مــــع إســــرائــــيــــل، وكــ
إقليمية حامية لها ضد الخطر اإليراني، وأن 
املــوقــف اإلســرائــيــلــي كــان وراء إقــنــاع اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــســابــقــة بــالــخــروج مـــن االتــفــاق 

النووي مع إيران عام 2018.
ــه الــســيــاســي قــام 

ّ
واعــتــبــر نــتــنــيــاهــو أن خــط

على تقويض عقيدة اليسار التي هددت بأن 
أواًل سيؤدي  الفلسطينية  القضية   

ّ
عدم حل

إلــى عــزل إســرائــيــل دولــيــا، وأن مــا حــدث هو 
اتفاقيات  تكريس  فــي  »نجحنا  إذ  الــعــكــس، 
اليسار  ســالم مع دول عربية خالفا لعقيدة 
ــلــــي«. كـــمـــا أشــــــار إلـــــى الــعــمــلــيــات  ــيــ ــرائــ اإلســ
»الجريئة وراء خطوط العدو«، ذاكرًا عملية 
االســتــيــالء على األرشــيــف الــنــووي اإليــرانــي 
وعمليات أخرى. وقال نتنياهو إنه »إذا كتب 
علينا أن نــكــون فــي املــعــارضــة، سنفعل ذلك 
وفي  الخطيرة،  الحالية  الحكومة  وجــه  فــي 
 الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه دولـــة إســرائــيــل 

ّ
ظـــل

اليوم، بدءًا من الخطر اإليراني«، مشيرا إلى 
أنـــه أبــلــغ األمــيــركــيــني بــأنــه كــرئــيــس حكومة 
إســـرائـــيـــل، ســيــعــارض بــكــل الـــطـــرق االتــفــاق 
ــنـــووي، وســيــصــد الــخــطــر اإليـــرانـــي، و»لــو  الـ
الــواليــات  مــع صديقتنا  ذلــك االحتكاك  كلف 
املتحدة«. وسخر نتنياهو من بينت ولبيد، 
ــادريــــن عــلــى مــواجــهــة  بــأنــهــمــا لـــن يــكــونــا قــ
أن  املـــتـــحـــدة وضـــغـــوطـــهـــا، ورأى  ــــات  ــــواليـ الـ
ميدانية  عمليات  تقر  لن  الجديدة  الحكومة 
ــي الـــعـــمـــق اإليــــــرانــــــي لـــتـــعـــطـــيـــل املــــشــــروع  ــ فـ
قــادرة  اإليــرانــي. واعتبر أن كــل حكومة غير 
على مواجهة الضغوط الدولية، ال تستحق 
ــذا هــــو ســبــب  ــ ــم نــتــنــيــاهــو أن هـ ــ الـــثـــقـــة. وزعــ
إيــران، لعلمهم بأن الحكومة  »احتفاالت في 

الجديدة ستكون ضعيفة«.
فلسطينية  دولــة  إقامة  أن  نتنياهو  واعتبر 
هي الخطر الثاني الذي يواجه إسرائيل، وأن 
طلب الواليات املتحدة فتح قنصلية أميركية 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني، يعني 
إعــادة ملف تقسيم القدس. وكانت صحيفة 
ــــوت« قـــد كــشــفــت صــبــاح  ــرونـ ــ ــعـــوت أحـ »يـــديـ
أمس، عن آخر مناورات نتنياهو للبقاء في 
الحكم، عبر ممارسته الضغوط على النائب 
في القائمة املوحدة برئاسة منصور عباس 
املـــشـــاركـــة فـــي االئــــتــــالف الــحــكــومــي، سعيد 
الــخــرومــي، وتــهــديــده، فــي ظــل قــيــام دوريـــات 
لداخلية االحتالل بجولة في قرية بير هداج 
مسلوبة االعــتــراف في النقب، وإجــراء مسح 

تمهيدي لهدم بيوت فيها.

التلفزيونية   12 القناة  ــادت  أفـ
وزير  بأن  األحد،  أمس  اإلسرائيلية، 
األمن اإلسرائيلي المنتهية واليته، 
عدة  على  صــادق  غانتس،  بني 
الجديدة  األهـــداف  مــن  مــئــات 
أعقاب  في  تجميعها  تم  التي 
الشهر  خالل  غزة  على  العدوان 
غانتس  صادق  كذلك  الماضي. 
مستويات  من  مجموعة  على 
العسكرية  الخطوات  تصعيد 
إسرائيل  شن  حال  في  اإلسرائيلية 
ــً جـــديـــدًا فـــي قــطــاع  عـــدوانـ
صحيفة  ذكرت  ذلك،  إلى  غزة. 
»يسرائيل هيوم«، أمس، أن رئيس 
أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركــان 
كوخافي، سيعقد اليوم االثنين، 
نتائج  لتقييم  عملياتيً،  مؤتمرًا 

العدوان األخير.

»بنك أهداف« 
في غزة

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــلــــف االســـتـــيـــطـــان  ــــن مـــــســـــؤول مــ ــلـ ــ أعـ
ــة املــحــتــلــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــالـــي الـــضـ ــمـ شـ
غـــــســـــان دغــــــلــــــس، أمــــــــس األحــــــــــــد، أن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي أودعت 
مستوطنة  لــتــوســعــة  كــبــيــرًا  مخططا 
»شـــفـــوت راحـــيـــل«، املــقــامــة فـــي الــعــام 
1991 على أراضي جالود وترمسعيا، 
وحدة   534 بإضافة  نابلس،  جنوبي 
اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة، عـــلـــى حــســاب 
أراضـــي املــواطــنــني فــي املنطقة. وقــال 
دغـــلـــس، فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء 
الفلسطينية »وفا«، إن إقرار املخطط 
إلى  الــجــديــد سيضاعف االســتــيــطــان 
ــــرات فـــي املــســتــوطــنــة،  نــحــو خــمــس مـ

مؤكدًا أن 
الــــوثــــائــــق الــــتــــي صــــــــادق عـــلـــيـــهـــا مــا 
األعــلــى«  التخطيط  »مــجــلــس  يسمى 
اإلســرائــيــلــي نــهــايــة شــهــر مــايــو/أيــار 
املــاضــي لــتــوســعــة »شــفــوت راحــيــل«، 
تــبــني أن الــبــنــاء ســيــتــم عــلــى مساحة 
تقدر بـــ376 دونما من أراضــي جالود 
وترمسعيا، وتوسيع مساحة األرض 

التي تحتلها املستوطنة.
وأوضــــح دغــلــس أنـــه بــحــســب الخطة 
املــــعــــلــــنــــة، فــــــــإن األراضـــــــــــــي تــــقــــع فــي 
الخفافيش  مــوقــع  رقـــم 14-  الــحــوض 
من أراضي جالود، وفي الحوض رقم 

3 - موقع سعب املصري، من أراضي 
ترمسعيا. وبــنّي أن الخطة تستهدف 
ــيـــص األراضـــــــــــــي مــن  ــر تـــخـــصـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
إلى مناطق سكنية، ومنطقة  زراعية 
مـــبـــاٍن ومـــؤســـســـات عــامــة وتــجــاريــة، 
ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية 
ومنطقة التخطيط املستقبلي وطرق.
مــن جــهــتــهــا، دانـــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــــس،  ــتــــربــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـ ــغــ واملــ
ــــروع االســـتـــيـــطـــانـــي الــتــوســعــي  ــشـ ــ املـ
الذي يستهدف كامل منطقة جنوبي 
ــفــــذه ســلــطــات  ــنــ ــلــــس، والـــــــــذي »تــ ــابــ نــ
االحـــتـــالل وأذرعـــهـــا املــخــتــلــفــة بشكل 
يــومــي، عبر ســرقــة املــزيــد مــن األرض 
لتعميق  وتخصيصها  الفلسطينية 
ــيـــع املـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــائـــمـــة«.  وتـــوسـ
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان إنــهــا لطاملا 
حذرت »من هذا املخطط االستيطاني 
املـــمـــنـــهـــج، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا بــــدأت 
االســتــفــزازيــة  املستوطنني  اعـــتـــداءات 
ــرى  ــ ــدات وقـ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــد املــــواطــــنــــني فـ ــ ضـ

انطلق  منطقة جنوب نابلس، والتي 
ــــؤرة اإلرهــــــاب املــســمــاة  أغــلــبــهــا مـــن بـ
املــشــاريــع  ــذه  هــ أن  ورأت  يــتــســهــار«. 
املجتمع  مــن  »تتطلب  االســتــيــطــانــيــة 
أكثر حزما وشدة  فعل  ردود  الدولي 
ــدم الـــتـــراخـــي مــعــهــا لــخــطــورتــهــا  ــ وعــ

وخطورة ما سينتج عنها الحقا«.
أنــه في ما يتعلق باالستيطان  يذكر 
ــإن االتـــفـــاق  فـــي األراضــــــي املــحــتــلــة، فــ
بـــني حـــزب »يــمــيــنــا« بــقــيــادة نفتالي 
بقيادة  عتيد«  »يــيــش  وحـــزب  بينت، 
يـــئـــيـــر لـــبـــيـــد، والــــــــذي يــعــتــبــر مــلــزمــا 
ــزاب االئــــتــــالف الــحــكــومــي،  ــ لــكــافــة أحــ
يــنــص عــلــى وجـــوب ضــمــان املصالح 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي املــنــطــقــة »ج« فــي 
الفلسطيني  الــبــنــاء  منع  )أي  الضفة 
ومراقبته وتحديده(، ورصد املالكات 
واملـــوارد ملنع »خــروقــات بناء« ومنع 
ســيــطــرة غــيــر قــانــونــيــة عــلــى أراضـــي 
ــإن هــذيــن  ــ فـ املــنــطــقــة »ج«. وعـــمـــلـــيـــا، 
الــبــنــديــن يـــحـــددان وجـــهـــة الــحــكــومــة 
ــتـــي تــنــطــلــق، بــحــســب تــصــريــحــات  الـ
أقــطــابــهــا، مــن أن واليــتــهــا لــن تشهد 
مع  اآلن ال عملية »ضـــم« وال تسوية 
الــفــلــســطــيــنــيــني، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــنــهــا 
ــفــــي ســــيــــاســــات الـــبـــنـــاء  مــــواصــــلــــة نــ
ــادرة مـــن جــهــة،  االســتــيــطــانــي واملــــصــ
السعي  عن  يتحدث  خطاب  واعتماد 

لتحقيق السالم من جهة ثانية.

يتسلم بينت رئاسة الحكومة أوًال لمدة عامين )إيمانويل دونان/فرانس برس(

وليد التليلي

في قلب العتمة والحزن الذي سيطر 
على التونسيني، وهم يشاهدون قبل 
أيام فيديو يوثق سحل مراهق على 

يد رجال شرطة في حّي سيدي 
حسني السيجومي، املتاخم للعاصمة 

التونسية، برز ضوء في النفق، بعد 
موجة االحتجاجات الواسعة، وهّبة 

املجتمع املدني التي لم تهدأ منذ أيام. 
كّسر التونسيون ونخبهم حاجز 
الخوف، منذ زمان، وتجرأوا على 
الجميع وعلى كل شيء، صيانة 

هم في التعبير وصّمام أمان يمنع 
ّ
لحق

عودة دولة الخوف والترهيب.
وباألرقام التي يقدمها أكثر من 

مرصد، تكاد تونس تتحول إلى أرض 
احتجاجات، حيث يحتج التونسيون 
على أي شيء وفي كل وقت، وكأنهم 
ينتقمون من سنوات الصمت الطويلة 

قبل الثورة، وإن كان االحتجاج يتم 
وقتها بأشكال أخرى وبمناسبات 
متقطعة، لكن الخشية هي أن يطّبع 

الجميع مع االحتجاج، ويتحول شعار 
الدولة واملسؤولني إلى »اصرخوا 

واحتجوا كما شئتم، وسنفعل ما 
نشاء«. والخشية أيضًا هي أن يعتاد 

املواطنون على النزول إلى الشارع 
والعودة إلى بيوتهم بأيٍد فارغة 

وحناجر مبحوحة من الشعارات، من 
دون أن يحققوا شيئًا من مطالبهم 

التي احتجوا من أجلها. 
رت عشرات 

ّ
وعلى هامش األحداث، ذك

املنظمات التونسية، في بيان موحد 
لها منذ أيام، بشبان قضوا في 

ظروف مماثلة، وشهد موتهم موجات 
احتجاجات واسعة، وفتحت في 

شأنهم تحقيقات قضائية، ولكن لم 
يعرف أحد الحقيقة إلى اليوم.

خرجت جهات )مناطق( تحتج أليام 
على أوضاعها الصعبة، ولم يتحقق 

لها شيء. واحتج التونسيون على 
غالء األسعار وصعوبة الحياة، 
فزادت األسعار التهابًا والحياة 

 هذا إلى املخافة 
ّ

صعوبة. ويقود كل
من أن يذهب صوت التونسيني سدًى، 

وهم يخاطبون مسؤولني أصابهم 
الصمم والعمى، ال َيَرْون مآسي شعب 

انتخبهم ليخدموه فتناسوه وغرقوا 
في مناكفاتهم وصراعاتهم. وال 

يعرف الساسة في تونس، أو ربما 
يعرفون ويتجاهلون، أن التونسيني، 
املواطنني، ال يهمهم إن كان الذي من 

يحكمهم اسمه هشام املشيشي 
أو قيس سعّيد أو راشد الغنوشي، 

وال تعنيهم الجداالت الدستورية وال 
خصومات الصالحيات وصراعات 

التموقع. ولكن موجة الغضب الكبيرة، 
تلك التي لم تأِت بعد، قد تجرف 

الجميع، هؤالء ومن ورائهم، وهو 
درس واضح وجلّي قرأه الجميع 

بصوت عال منذ عشر سنوات، وال 
 أمام أعني من يبصر، 

ً
يزال ماثال

باستثناء من يرفض ذلك.

تزايد اغتياالت ضباط في سيناء

 شكوك باختراق أمني
سيناء ـ محمود خليل

ــيـــال تــنــظــيــم  ــتـ شـــهـــدت األيـــــــام األخــــيــــرة اغـ
ــة ســيــنــاء« املــوالــي لتنظيم »داعـــش«  »واليـ
مــســؤولــني أمــنــيــني وعــســكــريــني مــصــريــني 
من  فترة  بعد  فــي محافظة شمال سيناء، 
الـــهـــدوء الــنــســبــي الــتــي ســــادت املــحــافــظــة. 
ويضع هذا التطور عالمات استفهام حول 
ــول الــتــنــظــيــم لـــهـــذه الـــقـــيـــادات  ــ كــيــفــيــة وصـ
الــوازنــة على املستوى األمــنــي فــي سيناء، 
خصوصا أن أحد القتلى هو ضابط رفيع 
في جهاز املخابرات الحربية واالستطالع، 
الــفــاعــل بــشــكــل أســــاس فــي شــمــال ســيــنــاء، 
والذي ينسق كل النشاطات في املحافظة، 
القبلية  املجموعات  بني  العالقة  فيها  بما 
املسلحة وقوات الجيش، وكذلك يتحكم في 
كل صغيرة وكبيرة في شمال سيناء، منذ 
يتعرض  قلما  بــأنــه  علما  ســنــوات طويلة. 
جــهــاز املـــخـــابـــرات الــحــربــيــة واالســتــطــالع 

لخسائر مباشرة في صفوف ضباطه.
ــيـــل، قــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة  ــفـــاصـ ــتـ ــــي الـ وفــ
 هجمات 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ عسكرية 

األيــام األخيرة  تنظيم »واليــة سيناء« في 
أّدت إلى مقتل ضابطني برتبتني رفيعتني 
وعــــدد مــن املــجــنــديــن. فــفــي 31 مــايــو/أيــار 
ــل الـــعـــمـــيـــد أركـــــــــان حــــــرب فــي  ــتـ ــــي قـ ــــاضـ املـ
الجيش املصري خالد عالء الدين العريان 
أثــنــاء عمليات عسكرية  قــنــاص  بــرصــاص 
ــد.  ــ ــيـــخ زويــ ــة الـــشـ ــنـ ــديـ ــنــــوب مـ لــلــجــيــش جــ
ويشغل العريان منصب قائد قوات التدخل 
السريع، وهي أحد أهم تشكيالت الجيش 
املصري في شمال سيناء، فيما كان يشغل 
منصب قائد »القوة 888« ملكافحة اإلرهاب 
فـــي الــجــيــش. وبــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن مقتل 
املخابرات  فــي  كبير  قتل ضابط  الــعــريــان، 
الـــحـــربـــيـــة املـــصـــريـــة بـــرتـــبـــة مــــقــــدم أركـــــان 
حــرب، وهو أحمد محمد جمعة، من إدارة 
املـــخـــابـــرات الــحــربــيــة واالســـتـــطـــالع وقــائــد 
ناسفة  عــبــوة  انــفــجــار  بعد   ،»26« الكتيبة 
استهدفت آلية عسكرية، فيما أصيب عدد 
من العسكريني بجروح. وبحسب املصادر، 
فإن عملية قتل جمعة تعّد »هجوما نادرًا 
 إلــى 

ً
ونــوعــيــا« فــي شــمــال ســيــنــاء، مــشــيــرة

العسكرية  الرتب  بهذه  مقتل ضابطني   
ّ
أن

الــعــالــيــة »يــعــّد تــطــورًا نــوعــيــا فــي هجمات 
التنظيم اإلرهابي، بعد هدوء نسبي ساد 
األوضــــاع األمــنــيــة خــالل األشــهــر املاضية، 
وانخفاض ملحوظ في عدد خسائر قوات 
الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة فــــي مــحــافــظــة شــمــال 

ســيــنــاء خـــالل الــعــامــني األخـــيـــريـــن«. يشار 
 تنظيم »واليــة سيناء« تمّكن على 

ّ
أن إلــى 

اغتيال  املاضية من  السبع  السنوات  مــدار 
عــــشــــرات الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة 
والــشــرطــيــة فـــي شــمــال ســيــنــاء، مـــن خــالل 
اعــــتــــداءات شــمــلــت االغـــتـــيـــال املـــبـــاشـــر من 
مــســافــة صـــفـــر، وتــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة، 
وبـــرصـــاص الــقــنــاصــة، وخـــالل اشــتــبــاكــات 
مسلحة. وشملت هذه االغتياالت عددًا من 
القيادات البارزة برتب رفيعة، ومسؤولني 
مباشرين عن نشاط الجيش في املحافظة. 
ــدن رفـــح  ــ ــذه الــعــمــلــيــات فــــي مـ ــ وتــــركــــزت هـ
ــيـــخ زويــــــد والــــعــــريــــش وبـــئـــر الــعــبــد  ــشـ والـ

ووسط سيناء.
في السياق، قال باحث في شؤون سيناء، 
ــه لـــوجـــوده  ــمـ ــدم الـــكـــشـــف عــــن اسـ ــ ـــل عـ

ّ
فـــض

ــــول تــنــظــيــم واليـــة  فـــي املــحــافــظــة، إن »وصـ
ــيــــادات عــســكــريــة  ســيــنــاء اإلرهــــابــــي إلــــى قــ
 في شمال سيناء، 

ً
وأمنية ليس أمرًا سهال

القوية  األمنية  القبضة   
ّ

في ظل خصوصا 
ــــالل الــعــامــني  ــتــــالف عــلــيــهــا خـ الـــتـــي ال اخــ
األخيرين، وقدرة قوات الجيش على فرض 
بشكل  املحافظة  أنحاء  كافة  في  السيطرة 
شــبــه كــامــل بــعــد ســـنـــوات مـــن فـــقـــدان هــذه 
التنظيم على  انــتــشــار  الــســيــطــرة وتــوســع 
حساب وجود الجيش والشرطة«. وأضاف 
 »مــا 

ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن

جرى أخيرًا له تفسيران فقط؛ األول أن أحد 
املــتــعــاونــني مــع الجيش املــصــري، ويعرف 
الــقــوات واملــســؤولــني، أخبر  جيدًا تحركات 
طــرفــا فـــي الــتــنــظــيــم بــمــعــلــومــات حــصــريــة. 
 حـــالـــة صـــراع 

ّ
وهـــــذا مــتــوقــع جــــدًا فـــي ظــــل

غير  والعالقة  سيناء،  شمال  في  املصالح 

السوية بني القوات النظامية واملجموعات 
 في 

ً
القبلية التي كان يعمل بعضها أصــال

الــتــهــريــب عــبــر الــحــدود عــلــى مـــدار العقود 
املاضية، والكثير من أفرادها كان مطلوبا 
لــقــوات األمــــن والــجــهــاز الــقــضــائــي، إال أنــه 
تــمــت تــســويــة أوضـــاعـــهـــم، وإشـــراكـــهـــم في 

الحرب على اإلرهاب في شمال سيناء«.
»التفسير   

ّ
أن إلـــى  نفسه  املــتــحــدث  ــار  وأشــ

أمنية  معلومات  بتسريب  يتعلق  الــثــانــي 
ــراد أو ضـــبـــاط في  ــ وعــســكــريــة مـــن قــبــل أفــ
الـــقـــوات املــســلــحــة لــصــالــح الــتــنــظــيــم. وهــذا 
يــعــيــد هــواجــس تــجــارب ســابــقــة النــشــقــاق 
ضــبــاط فــي الــجــيــش املــصــري والــتــحــاقــهــم 
بـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش اإلرهـــــــابـــــــي، خــصــوصــا 
أنــهــا املـــرة األولـــى الــتــي يتم فيها تسجيل 
خــســارة بــشــريــة كــبــيــرة فــي صــفــوف جهاز 
املــخــابــرات الــحــربــيــة واالســتــطــالع )املــقــدم 
أركـــان حــرب أحــمــد محمد جمعة(، ويأتي 
ذلـــك وســـط هــــدوء أمــنــي شــبــه تـــام فـــي كل 
أنــحــاء املــحــافــظــة. وهـــو مــا يــضــع عــالمــات 
ــــول كــيــفــيــة الـــوصـــول  اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـ
لـــهـــذه الــشــخــصــيــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي مهمة 
عمل في مناطق وسط سيناء، التي ينشط 
القبلية  املجموعات  وكذلك  التنظيم،  فيها 
مناطق  تعتبر  والــتــي  للجيش،  املــســانــدة 
شــبــه خــالــيــة مـــن الــســكــان مــقــارنــة بشمال 
ســيــنــاء. كــمــا أن هــنــاك عـــالمـــات اســتــفــهــام 
حــــول عــمــلــيــة قــتــل قـــائـــد قـــــوات الــتــدخــل 
السريع في منطقة جنوب الشيخ زويد، 
ــــالء الــــديــــن الـــعـــريـــان،  ــالــــد عــ الـــعـــمـــيـــد خــ
بــرصــاصــة قـــنـــاص، مـــن مــســافــة بــعــيــدة، 
الذين  العسكريني  مــن  كبير  عــدد  وســط 

كانوا موجودين في املكان«.

اغتال »والية سيناء« عشرات القيادات العسكرية )محمد الشاهد/فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم

ــراق  ــعــ ــــي الــ ــي فـ ــــدل الـــســـيـــاسـ ــــجـ ال يـــــــزال الـ
محتدما، حول اعتقال القيادي في »الحشد 
الشعبي« قاسم مصلح، نهاية شهر مايو/ 
ــنـــوبـــي بـــــغـــــداد، بــتــهــمــة  أيـــــــار املـــــاضـــــي، جـ
استهداف ناشطني مدنيني في كربالء، ومن 
ثــم إطـــالق ســراحــه بعد أيـــام قليلة لـــ«عــدم 
ــــالن الــرســمــي  كــفــايــة األدلــــــة«، بــحــســب اإلعـ
للقضاء الــعــراقــي. وفــي مــــوازاة الــجــدل في 
السياسية، ينعكس إطــالق سراح  األروقــة 
بحوادث  األول  فيه  املشتبه  وهــو  مصلح، 
اغــتــيــال الــنــاشــطــني الــعــراقــيــني، مـــزيـــدًا من 
اإلحــبــاط فــي نــفــوس الــنــاشــطــني، ال سيما 
لجهة تضاؤل آمالهم بشأن تمكن حكومة 
بتعهداتها  اإليفاء  من  الكاظمي  مصطفى 

بالقبض على قتلة الناشطني.
واعتقل مصلح في 27 مايو/ أيار، من أحد 
املنازل في منطقة الدورة، جنوبي بغداد. 
ــــران  إليـ مــســلــحــة حــلــيــفــة  فـــصـــائـــل  ورّدت 
الخضراء  املنطقة  بتطويق  الخطوة  على 
قبل  الكاظمي،  مكتب  باقتحام  والتهديد 
أن يصار إلى تهدئة شاملة انسحبت على 
اإلعــالن  ليتم  املسلحة،  الجماعات  إثــرهــا 
عن إطالق سراحه بعد أيام. وكان قد جرى 
بــنــاًء على مــذكــرة اعتقال  اعــتــقــال مصلح 
ــاب  ــادرة وفــقــا لــقــانــون مــكــافــحــة اإلرهــ ــ صـ
ــه مــــن قـــبـــل ســمــيــرة  ــامـ ــهـ الـــــعـــــراق، بـــعـــد اتـ
الــــوزنــــي، والــــــدة الـــنـــاشـــط املـــدنـــي إيــهــاب 
الوزني )اغتيل في 9 مايو/ أيار املاضي(، 
وعائلة الناشط فاهم الطائي )اغتيل في 
كربالء في ديسمبر/ كانون األول 2019(، 
بتورطه في قتل ابنيهما، وبعثه برسائل 
تــهــديــد لــهــمــا. وعــقــب ذلــــك انــضــمــت أســر 
والطائي  الــوزنــي  لعائلتي  أخــرى  عراقية 
ــن قــــاســــم مــصــلــح  ــ ــام مـــقـــربـــني مـ ــ ــهـ ــ ــي اتـ ــ فـ
يذكر  للناشطني.  التعرض  فــي  بــالــتــورط 
أن قاسم مصلح هــو قــيــادي فــي »الحشد 

الــشــعــبــي«، وزعـــيـــم مــلــيــشــيــا »الــطــفــوف«، 
ويــقــود عــمــلــيــات »الــحــشــد« فــي محافظة 
األنبار، املسؤولة عن الحدود مع سورية.

وأكـــــد مـــســـؤول فـــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
األمنية  األجهزة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مت القضاء ثالثة تسجيالت 

ّ
العراقية سل

عيان،  وإفـــادات شهود  هاتفية،  ملكاملات 
وأخـــــرى لــــذوي الــضــحــايــا، حــــول تـــورط 
ــيــة مـــوت« 

ّ
مــصــلــح بــــاإلشــــراف عــلــى »خــل

تــســتــهــدف نــاشــطــي كـــربـــالء عــلــى وجــه 
بالرضوخ  القضاء  اتهم  لكنه  التحديد، 
لــضــغــوط مــخــتــلــفــة دفــعــتــه إلــــى إصــــدار 
أمــر اإلفــــراج عــن الــقــيــادي فــي »الــحــشــد«. 
ــن »إغــــــالق  ــ ــشــــف املـــــســـــؤول نـــفـــســـه عـ وكــ
ــذي ســيــعــود  ــ ــ قـــضـــيـــة قــــاســــم مـــصـــلـــح، الـ
لعمله مجددًا في الحشد الشعبي، إذ إن 
الــقــضــاء ليس إخـــالء سبيل مؤقتا  قـــرار 
ــراج لـــعـــدم كــفــايــة  ــ أو بــكــفــالــة، بـــل هـــو إفــ
األدلة، بمعنى إسقاط التهم املوجهة إلى 
مصلح«. ولفت املصدر إلى أن »التحقيق 
الــقــضــائــي مـــع مــصــلــح لـــم يــتــطــرق إلــى 
التهم األخـــرى املوجهة ضــد األخــيــر من 
قــبــل األجـــهـــزة األمــنــيــة«، فــي إشــــارة إلــى 
التهم املتعلقة باستهداف منشآت أمنية 
األميركية،  الــقــوات  تستضيف  حساّسة 
وقــضــايــا فــســاد وعــمــلــيــات تــهــريــب على 

الحدود العراقية - السورية.
املدني  الناشط  اعتبر  ذلــك،  وتعليقا على 
وعــــضــــو تــنــســيــقــيــات الـــنـــجـــف، جــنــوبــي 
أن »اإلفــــراج عن  الــعــراق، علي الحجيمي، 
ـــر بــخــيــر، ويــشــرح 

ّ
مــصــلــح حــــدث ال ُيـــبـــش

والقضاء  الكاظمي  حكومة  بني  التماهي 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــجــ ــــني الــ ــ مـــــن جــــهــــة، وبـ
والحزبية واملّسلحة التي تمارس الضغط 
عليهم من جهة أخــرى«. وقال الحجيمي، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  فـــــي حـــــديـــــٍث لـــــ
العراق  فــي جنوبي  املتظاهرين  »مــواقــف 
ــن مــا  ــ ــتــــى فــــي بـــــغـــــداد، رهــ ووســـــطـــــه، وحــ
في  كربالء  مدينة  في  املتظاهرون  يــقــّرره 
الوقت الحالي«. ولفت إلى أن »العودة إلى 
دام  ما  قائمة،  الشارع مجددًا هي مسألة 
حساباتهم«،  ويربك  يزعجهم  االحتجاج 
النافذة  السياسية  القوى  إلــى  إشــارة  في 
واملــلــيــشــيــات املــســلــحــة. مـــن جــهــتــه، أشـــار 
حقي  أحمد  العراقي  املدني  التيار  عضو 

إلى أن إطالق سراح مصلح دفع بعدد من 
الناشطني إلى مغادرة كربالء والناصرية 
وبغداد، بعدما كانوا قد عّبروا عن مواقف 
مــؤيــدة العــتــقــالــه، واتــهــامــه بــجــرائــم قتل 
الــنــاشــطــني. وأوضــــح حــقــي أن املــغــادريــن 
يخشون على أنفسهم من انتقام مصلح، 
بــعــدمــا كـــانـــوا قـــد أفــصــحــوا صـــراحـــة عن 
مـــوقـــفـــهـــم، مـــعـــربـــني عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن 
اعتقاله »سينهي خطره ويطوي صفحة 

االستهدافات«، على حّد قوله.
 »خيبة األمل واسعة من أداء 

ّ
وأكد حقي أن

الفصائل وقوى  أمــام  الحكومة وضعفها 
الالدولة، ليس فقط في صفوف املحتجني 
 الــعــراق«، مشددًا 

ّ
والــنــاشــطــني، بــل فــي كــل

ــار الـــتـــظـــاهـــر هــــو الــوحــيــد  ــيــ عـــلـــى أن »خــ
ــر«. وذّكـــــــر الـــنـــاشـــط املــــدنــــي بـــأن  ــوفــ ــتــ واملــ
»جــمــيــع األدلــــة تــشــيــر إلـــى تــــورط مصلح 
ومـــقـــربـــني مــنــه بــعــمــلــيــات قــتــل نــاشــطــني 
ومتظاهرين، كما أن إفادات والدة إيهاب 
الوزني أكدت وجود تهديدات مسبقة من 
مصلح للوزني، إضافة إلى تسّرب مكاملة 
ــم الـــطـــائـــي مــع  ــاهـ قـــديـــمـــة بــــني الــشــهــيــد فـ
ناشط آخر، وقد برز من خاللها أن مصلح 

كان ُيهدد الناشطني بالتصفية«.
أمــــا الــنــاشــط مـــن بـــغـــداد حــيــدر املـــروانـــي 
ــم الــرفــض  ــى أن »إدامـــــــة زخــ فــقــد أشـــــار إلــ
ــواًء قبل  هــو الــخــيــار الـــدائـــم والــحــالــي، ســ
ــراج عــنــه، ألن  اعــتــقــال مصلح أو بعد اإلفــ
املــتــظــاهــريــن يــؤمــنــون أن الــنــظــام الحالي 
عـــاجـــز عـــن إصـــــالح نــفــســه، لـــذلـــك نعتقد 
ــم الـــرفـــض املــجــتــمــعــي هو  ــأن إدامـــــة زخــ بــ
 األمـــثـــل لــعــزل الــنــظــام بــشــكــل أكــبــر، 

ّ
الـــحـــل

وانـــتـــظـــار وتـــرقـــب انـــتـــحـــاره مـــن دون أن 
املــروانــي،  مــبــاشــر«. ورأى  نــتــدخــل بشكل 
»العربي الجديد«، أن »اعتقال  في حديث لـ
مصلح أدى إلى مكسبني، األول هو معرفة 
أن فصائل الحشد الشعبي من املمكن أن 
تنقلب على الدولة في أي لحظة، والثاني 
معرفة أن القضاء العراقي ضعيف ويذعن 

للضغوطات الحزبية واملسلحة«.
شــــــروق  ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ ورأت 
ــيــــني، ســــــــواًء مــن  ــراقــ ــعــ الـــعـــبـــايـــجـــي أن »الــ
املتظاهرين أو املواطنني العاديني، ذهلوا 
القضاء إن  مما حدث أخيرًا، فبعدما قال 
املــعــتــقــل قــاســم مــصــلــح مــتــهــم وفـــق املـــادة 
ــرج عـــنـــه ســـريـــعـــا بــعــدهــا  ــ 4 )إرهــــــــــاب(، أفــ
لـــعـــدم كــفــايــة األدلـــــــة، وهـــــذا يـــشـــرح ربــمــا 
التخادم بني األحزاب والفصائل املسلحة 
والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تــقــتــل املــتــظــاهــريــن«. 
وبــّيــنــت الــعــبــايــجــي، فــي حــديــٍث مقتضب 
»العربي الجديد«، أن »خيارات املحتجني  لـ
حاليا تتلخص في االستمرار بالتصعيد 

الستحصال املطالب«.

غادر ناشطون كربالء 
والناصرية وبغداد بعد 

اإلفراج عن مصلح

إطالق مصلح ضوء أخضر الستمرار التصفيات
قلق بين الناشطين العراقيين

يعيش الناشطون في 
العراق إحباطً متزايدًا، 

بعد إفراج السلطات 
عن القيادي في 

»الحشد الشعبي« قاسم 
مصلح، المتهم باغتيال 

ناشطين. ويخشى 
هؤالء على حياتهم 

أكثر

  شرق
      غرب

قاآني من بيروت 
إلى بغداد

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــن عـــــــــــودة زعــــيــــم  ــ ــ أمـــــــــس األحـــــــــــــد، عـ
الجنرال  اإليـــرانـــي،  الــقــدس«  »فيلق 
ــورة(، إلــى  ــ ــــصـ ــاآنـــي )الـ إســمــاعــيــل قـ
بـــغـــداد لــيــل أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
ــن الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــا مـ ــ ــادمـ ــ قـ
ــارة أجــراهــا  ــ ــك بــعــد زيـ بـــيـــروت، وذلــ
ــاء  ــعـ ــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة األربـ إلــ
املــاضــي، اســتــمــرت ســاعــات والتقى 
خاللها بمسؤولني عراقيني وزعماء 
ملعلومات  ووفــقــا  مسلحة.  فــصــائــل 
أدلـــــــى بـــهـــا ســـيـــاســـي عــــراقــــي بــــارز 
إضافة إلى مصدر مقرب من فصيل 
»العربي  لـ بغداد  في  مسلح  عراقي 
الجديد«، فإن قاآني »أجرى لقاءات 
مع زعامات عراقية مسلحة وأخرى 
سياسية لبحث جملة من امللفات«، 

من دون اإلدالء بتفاصيل إضافية.
)العربي الجديد(

»حماس« تدعو إلى 
النفير العام غدًا

دعت حركة »حماس« الفلسطينية، 
ــيـــر الـــعـــام  ــفـ ــنـ أمــــــس األحـــــــــد، إلــــــى الـ
واالحـــتـــشـــاد فـــي ســـاحـــات املــســجــد 
القديمة  الــبــلــدة  األقــصــى وشـــــوارع 
ــة الــــــقــــــدس املــــحــــتــــلــــة، غــــدًا  ــنــ ــمــــديــ بــ
الــثــالثــاء، تــزامــنــا مــع مــوعــد مسيرة 
يعتزم مستوطنون  التي  »األعـــالم« 
تنظيمها في القدس. وقال املتحدث 
بـــاســـم الـــحـــركـــة عـــن مــديــنــة الــقــدس 
ــيــــان: »نـــدعـــو  ــمــــادة فــــي بــ مــحــمــد حــ
أهالي وشباب القدس الثائر للنفير 
العام لتفويت الفرصة على قطعان 
املـــســـتـــوطـــنـــني الــــضــــالــــة بــتــحــقــيــق 

مبتغاهم«.
)األناضول(

إسرائيل اعتقلت 3100 
فلسطيني في مايو

ــالــــت مـــؤســـســـات تـــعـــنـــى بـــشـــؤون  قــ
سجون  فــي  الفلسطينيني  األســـرى 
االحــتــالل اإلسرائيلي، أمــس األحــد، 
اعتقلت خالل  االحتالل  إن سلطات 
املــــاضــــي، 3100  شـــهـــر مــــايــــو/أيــــار 
ونــســاء،  أطــفــال  بينهم  فلسطيني، 
املناطق ضمن حمالت  من مختلف 
اعــتــقــال عــشــوائــيــة ومــنــظــمــة. وجــاء 
ذلـــك فـــي بــيــان مــشــتــرك، ملــؤســســات 
هــيــئــة شــــؤون األســــرى واملــحــرريــن، 
ــنـــي،  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ونـــــــــــــادي األســـــــيـــــــر الـ
األسير  لرعاية  الضمير  ومؤسسة 
اإلنسان، ومركز معلومات  وحقوق 
الــبــيــان أن أكبر  وادي حــلــوة. وذكـــر 
عـــدد مـــن حــــاالت االعــتــقــال كـــان في 
1948، حيث  عــام  املحتلة  األراضــــي 
بــلــغ نــحــو 2000 حــالــة، إضــافــة إلــى 
الــضــفــة  ــــي  فـ ــقــــال  ــتــ اعــ ــة  ــالــ حــ  1100

الغربية.
)األناضول(

مباحثات مصرية 
باكستانية

بـــــحـــــث الــــــرئــــــيــــــس املــــــــصــــــــري عـــبـــد 
أمــس  )الـــصـــورة(،  الــفــتــاح السيسي 
األحــــــد، مـــع رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الباكستاني، الفريق أول نديم رضا 
رازا، الــتــعــاون بــني الــبــلــديــن، وذلــك 
القاهرة.  بالعاصمة  لقائهما  خــالل 
ــلـــرئـــاســـة املـــصـــريـــة،  ــيــــان لـ ووفـــــــق بــ
تــنــاولــت املــبــاحــثــات »ســبــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون خــاصــة فــي املــجــال األمني 
ــة إلــــــى مـــجـــال  ــ ــافـ ــ ــكــــري، إضـ ــعــــســ والــ

الدفاع والصناعات العسكرية«.
)األناضول(

مقتل عسكريَين ماليين
أول  مــالــي مــســاء  فــي  قتل عسكريان 
مــــن أمـــــس الـــســـبـــت فــــي مــنــطــقــة غـــاو 
ـــســـب إلـــى 

ُ
ــال الــــبــــالد، بـــهـــجـــوم ن ــمـ شـ

ــال مـــســـؤول عــســكــري  ــ مــتــطــرفــني. وقـ
أمــس األحــد لوكالة »فــرانــس بــرس«، 
طالبا عدم ذكر اسمه: »قتل اثنان من 
إرهابيني مساء  أيــدي  جنودنا على 
السبت في هجوم على إحــدى نقاط 
التفتيش التابعة لنا على مسافة 60 

كيلومترا جنوب غرب غاو«.
)فرانس برس(

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
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حكومة بينت ـ لبيد 
مزايدة على 

عدوانية نتنياهو
تمسك باالستيطان 

وخنق الضفة الغربية 
والعمل ضد إيران
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بايدن: ال نسعى للصدام 
مع روسيا والصين

أكــد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بايدن 
أمس األحد، في حديث للصحافيني 
فــــي خـــتـــام قـــمـــة مــجــمــوعــة الــســبــع 
فــي بــريــطــانــيــا، أن بـــالده ال تسعى 
للصدام مع روسيا والصني، مشيرًا 
إلــــى أن »الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة 
تـــخـــوض تــنــافــســا مـــع الــحــكــومــات 
عــام«. وأضاف  االستبدادية بشكل 
ــلـــرئـــيـــس الــصــيــنــي(  ــلـــت )لـ »كــــمــــا قـ
أبــحــث عن  ال  فــأنــا  شـــي جينبينغ 
ــال بـــايـــدن إن الــرئــيــس  صـــــراع«. وقــ
الروسي فالديمير بوتني »لم يلتزم 
ــراف الــــدولــــيــــة«، مــــؤكــــدًا أنـــه  ــ ــاألعـ ــ بـ
ينبغي ألميركا أن تعمل مع روسيا 

بشأن ليبيا.
)رويترز(

بوتين يأمل باستئناف 
التعاون مع واشنطن 

أعـــرب الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
ــد، عــن أمــلــه بــأن  بــوتــني، أمـــس األحــ
تــســفــر قــمــتــه املــرتــقــبــة مـــع نــظــيــره 
ــــو بـــــايـــــدن، بـــعـــد غــد  األمــــيــــركــــي جـ
األربـــــعـــــاء فــــي جـــنـــيـــف، عــــن وضـــع 
ــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــــاون فـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــات لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ آلـ
ــات. وقــــــــال فـــــي مــقــابــلــة  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ االتــ
صــحــافــيــة إنــــه يــتــوقــع أن تــســاعــد 
البلدين  القمة في إقامة حــوار بني 
وعــودة االتصاالت الشخصية. من 
ــال بــوتــني إن بــالده  جــهــة أخــــرى، قـ
ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي 
الهجمات اإللكترونية إلى الواليات 
املتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء 

نفسه.
)العربي الجديد، رويترز(

إسبانيا: تظاهرة ضد 
العفو عن انفصاليين 

كاتالونيين
الــيــمــني  أنــــصــــار  مــــن  ــّمـــع آالف  تـــجـ
اإلســـــــبـــــــانـــــــي أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، فـــي 
الــعــاصــمــة مـــدريـــد، للتنديد  وســـط 
ــــدرو  ــيـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء بـ ــيــ ــ ــة رئــ ــيــ ــنــ بــ
االنفصاليني  عــن  الــعــفــو  سانشيز 
ــدانــــني بــمــحــاولــة  ــ

ُ
الــكــاتــالــونــيــني امل

االنــفــصــال عـــام 2017. وشــــارك في 
ألـــــــف شــــخــــص وفــــق  ــع 25  ــمـ ــجـ ــتـ الـ
الشرطة، بينهم شخصيات يمينية 

عدة.
)فرانس برس(

إسطنبول ـ العربي الجديد 
   عدنان أحمد

مع تزايد الخالفات بني تركيا وروسيا حول 
سورية، وهو ما قد يفسره التصعيد األخير 
فـــي شـــمـــال غــــرب الـــبـــالد مـــن جـــانـــب روســيــا 
مــجــددًا عن  الحديث  يثار  الــســوري،  والنظام 
إقــامــة »منطقة آمــنــة« فــي الــشــمــال بــنــاء على 
القمة  مع  تزامنا  أميركية،  ــ  تركية  تفاهمات 
ــان  ــ بـــني الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
والرئيس األميركي جو بايدن اليوم اإلثنني. 
تركية سياسية  أن مصادر  من  الرغم  وعلى 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وعــســكــريــة رفــيــعــة نــفــت لـــ
ــاالت تــركــيــة  حــصــول أي مــبــاحــثــات أو اتـــصـ
بتوسيع  تتعلق  الحالي  الوقت  في  أميركية 
املنطقة اآلمنة على الحدود التركية السورية، 
إال أن بــعــض الــوقــائــع واملــعــطــيــات املــيــدانــيــة 
والــســيــاســيــة عــلــى األرض تــطــرح تــســاؤالت 
أن تكون  حــول ما يجري، من دون استبعاد 
ــقـــط فــــي إطــــار  ــذه املـــســـألـــة تــــأتــــي فـ ــ إثــــــــارة هــ
الـــضـــغـــوط املـــتـــبـــادلـــة بـــني األطـــــــراف املــعــنــيــة 

املتنافسة في الشأن السوري.
»الــعــربــي  ووفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ

الـــجـــديـــد« مــــن شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، فـــإن 
أخــيــرًا بنقل  بــدأت  الكردية  الــذاتــيــة«  »اإلدارة 
بــعــض مــؤســســاتــهــا مـــن املــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
القريبة مــن الــحــدود مــع تــركــيــا، إلــى مناطق 
ــوري، لـــتـــكـــون خــــارج  ــ ــسـ ــ أبـــعـــد فــــي الـــعـــمـــق الـ
املنطقة اآلمنة املفترضة التي ستضم مناطق 
تــقــع حــالــيــا تــحــت ســيــطــرة »قــــــوات ســوريــة 
ومنبج  املالكية  مثل  )قــســد(،  الديمقراطية« 
ــا الــقــامــشــلــي.  ــمـ ــودا وربـ ــامــ والـــدربـــاســـيـــة وعــ
وأكــدت املصادر أنه جرى بالفعل نقل موقع 
إلى  الكردي من عامودا  تلفزيون »روناهي« 
الــحــســكــة، إضـــافـــة إلــــى نــقــل بــعــض اإلدارات 
 ذلــــك يـــأتـــي فـــي إطـــار 

ّ
الــعــســكــريــة، مــبــيــنــة أن

خـــطـــوات لــفــك االرتــــبــــاط بـــني حــــزب »الــعــمــال 
على  بــنــاء  الـــذاتـــيـــة  واإلدارة  الــكــردســتــانــي« 

ضغوط أميركية.
إقامتها  أنــقــرة  تريد  التي  التركية  واملنطقة 
عــلــى طــــول الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة هـــي بعمق 
32 كـــيـــلـــومـــتـــرًا، ســتــضــم مـــدنـــا وبــــلــــدات مــن 
ــلـــب والــــرقــــة  ــافـــظـــات ســـــوريـــــة، هــــي حـ 3 مـــحـ
والحسكة. وبحسب املصادر، فإن تلك املنطقة 
تــمــتــد عــلــى طـــول 460 كــيــلــومــتــرًا، عــلــى طــول 
ــرز املــنــاطــق  ــ الـــحـــدود الــتــركــيــة الـــســـوريـــة. وأبـ
املشمولة في املنطقة اآلمنة هي تلك الواقعة 
شمالي الخط الواصل بني بلدتي صّرين في 
مــحــافــظــة حــلــب وعــــني عــيــســى فـــي مــحــافــظــة 
اليوم تحت سيطرة  تقعان  وكلتاهما  الرقة، 

»قسد«.
القامشلي  مدينة  اآلمنة  املنطقة  تضم  كذلك 
وبلدات تل تمر، والدرباسية، وعامودا، وتل 
واملالكية،  واليعربية،  والقحطانية،  حميس، 

إنشاء  بمتطلبات  يلتزم  لم  األطلسي  شمال 
منطقة آمنة في الشمال السوري، رغم وضع 
بـــعـــض الـــخـــطـــط إلقـــامـــتـــهـــا«. وجــــــاء حــديــث 
آكـــار بــعــد ســاعــات مــن تــصــريــحــات للرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان، أكـــد فــيــهــا أن 

ورأس الــعــني فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وكلها 
باستثناء  »قــســد«  سيطرة  تحت  تقع  أيــضــا 
 من 

ً
رأس الـــعـــني. كــذلــك ســتــضــم املــنــطــقــة كـــال

عني العرب )كوباني( في ريف حلب التي ما 
زالت تحت سيطرة »قسد«، وتل أبيض بريف 
تركيا  عليها  والتي سيطرت  الرقة  محافظة 

والجيش الوطني في عملية »نبع السالم«.
وسعت تركيا خالل السنوات املاضية إلنشاء 
السوري  الشمال  مناطق  فــي  اآلمــنــة  املنطقة 
ــرار دولـــــــي، إال أن األطــــــــراف الــفــاعــلــة  ــ عـــبـــر قــ
ــم تـــدعـــم هـــــذا الـــتـــحـــرك.  ــالـــشـــأن الــــســــوري لــ بـ
ــاع الــتــركــي خــلــوصــي آكـــار  ــدفـ وكــــان وزيــــر الـ
قــد صـــّرح، يــوم الجمعة املــاضــي، بــأن »حلف 

تركيا ستواصل بذل جهدها من أجل ضمان 
مستقبل مشرق لسورية«، الفتا إلى أن أجزاء 
ــة الــقــريــبــة من  كــبــيــرة مـــن املـــنـــاطـــق الـــســـوريـ
الحدود مع تركيا قد أصبحت آمنة بفضل ما 

فعلته بالده هناك.
وعسكرية  سياسية  تركية  مــصــادر  أن  غير 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، حــول  رفــيــعــة تــحــدثــت لـــ
مـــوضـــوع املــنــطــقــة اآلمـــنـــة، نــفــت حــصــول أيــة 
مــبــاحــثــات أو اتـــصـــاالت تــركــيــة أمــيــركــيــة في 
أن  إلى  الحالي تتعلق باألمر. ولفتت  الوقت 
ــذا الــقــبــيــل يــرتــبــط بنتائج  »أي تــطــور مــن هـ
الفترة  فــي  إجــراؤهــا  املنتظر  الــدولــيــة  القمم 
املقبلة، وخاصة القمتني األميركية الروسية 
)اليوم  املقبل(، والتركية األميركية  )األربعاء 
ــنـــني(، والحـــقـــا ربــمــا املــبــاحــثــات الــتــركــيــة  اإلثـ
»املنطقة  أن  املـــصـــادر  الـــروســـيـــة«. واعــتــبــرت 
الحدودية املحاذية ملنطقة نبع السالم، سواء 
من ناحية الحسكة أم عني العرب، خرجت من 
العامل  وبـــات  الــكــامــلــة،  األمــيــركــيــة  السيطرة 
الروسي مهما فيها، وبالتالي فإن أي حديث 
عـــن تــوســيــع املــنــطــقــة اآلمـــنـــة هـــنـــاك يــرتــبــط 
بــاملــوقــف الــــروســــي«. وأكـــــدت أنــــه »حــالــيــا ال 
توجد أي حوارات في هذا اإلطار، وال يعرف 
األميركية  القمة  اآلن ما هي مخرجات  حتى 
الروسية املتعلقة بسورية، والترتيبات التي 
ــفـــرات«.  قـــد تــشــمــل مــنــطــقــتــي إدلــــب وشــــرق الـ
وخلصت املــصــادر إلــى أن »تــفــاهــمــات شرق 
املماثلة  بالتفاهمات  مرتبطة  بــاتــت  الــفــرات 
 هناك ضغطا روسيا باتجاه 

ّ
في إدلب، إذ إن

إدلـــب مــن أجـــل تحقيق مــكــاســب لــلــنــظــام في 
شرق الفرات«.

يوم داٍم 
في عفرين

قمة 
أردوغان 

وبايدن

وســط املــديــنــة. واتجهت أصــابــع االتــهــام على 
الديمقراطية«، كون  الفور إلى »قــوات سورية 
الـــقـــذائـــف جــــاءت مـــن مــنــطــقــة تـــل رفــعــت الــتــي 
الـــقـــوات مــنــذ مــطــلــع عــام  تسيطر عليها هـــذه 
2016. إال أن »قسد« أصدرت على الفور بيانا 
نفت فيه مسؤوليتها عما جــرى، مشيرة إلى 

»أنه ليس لدينا أّي تواجد في تلك املناطق«.
وتخضع منطقة عفرين للسيطرة التركية منذ 
ت لسنوات تحت 

ّ
مطلع عام 2018، بعد أن ظل

من  انسحبت  التي  الكردية  الوحدات  سيطرة 
املنطقة نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق 
حملت اسم »غصن الزيتون« قام بها الجيش 
ــة مـــعـــارضـــة تــابــعــة  الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل ســـوريـ
الــتــركــيــة الهجوم  الــدفــاع  لـــه. ووصــفــت وزارة 
املتمركزة  الكردية  القوات   

ً
متهمة »الدنيء«،  بـ

في ريف حلب الشمالي بالوقوف وراءه.
ويــــأتــــي الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي الـــــــذي طــــاول 
عسكري  تصعيد  خضم  فــي  السبت،  عفرين، 

ــيـــرمـــي ويـــنـــدمـــان،  ــركــــي شـ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة األمــ
واملـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة فـــي مــجــلــس األمــــن لــيــنــدا 
للقمة  التحضير  أجل  من  غرينفيلد،  توماس 
الــدفــاع  امللفات املشتركة. ولــكــن وزيـــر  وبــحــث 
ص أســاس 

ّ
آكــار كــان قــد لخ التركي خلوصي 

املــشــكــلــة بــــني الـــبـــلـــديـــن بـــأنـــهـــا تـــرتـــبـــط بــدعــم 
الشعب«  »وحــدات حماية  لـــ املتحدة  الــواليــات 
الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أنــقــرة 
امتدادًا لحزب »العمال الكردستاني«، وهو ما 

تنفيه واشنطن.
ــي مـــقـــدمـــة املـــلـــفـــات الـــخـــالفـــيـــة بــني  وتـــبـــقـــى فــ
تعتبرها  التي  الروسية  الصواريخ  البلدين، 
واشنطن تهديدًا مباشرًا ملقاتالتها الحديثة، 
فيما ترفض أنقرة التخلي عن هذه الصواريخ 
لنظام  بــحــاجــة  أنــهــا  بــحــجــة  تفعيلها  وعــــدم 
ــاع جـــوي مــتــقــّدم. وفــيــمــا تــطــلــب الـــواليـــات  دفــ
املــتــحــدة عــــدم تــفــعــيــل هــــذه املــنــظــومــة، وطـــرد 
تسريبات  تركيا بحسب  من  الــروس  الخبراء 
إعالمية، فإن جاووش أوغلو أكد أنه ال يوجد 
أي خبير روسي على األراضي التركية، ليلي 
ذلك نفي روســي. لكن أوساطا متابعة تعتبر 
أميركية  الصواريخ مجرد حجة  أن موضوع 
لعدم تزويد تركيا بمقاتالت متطورة تضاف 
إسرائيل  مثل  دواًل  وتنافس  الجوية  لقوتها 

في املنطقة.
بالدعم  يرتبط  خــالف  امللف  بهذا  يلحق  كما 

أمين العاصي

يـــوم دام آخـــر عــاشــتــه مــديــنــة عفرين 
الـــواقـــعـــة فــــي ريـــــف حـــلـــب الــشــمــالــي 
أول  عليها  تساقطت  حيث  الــغــربــي، 
السبت قذائف صاروخية ومدفعية  من أمس 
من مناطق تقع ضمن النفوذ الروسي توجد 
»وحدات حماية  فيها قوات للنظام، وأخرى لـ
الرئيسي  الثقل  تشكل  التي  الكردية  الشعب« 
»قـــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، في  ـــ لـ
الكثير  أنها تحمل  خطوة غير متوقعة يبدو 

من الرسائل السياسية.
وال تــــزال الــصــدمــة تسيطر عــلــى عــفــريــن ذات 
الغالبية الــكــرديــة مــن الــســكــان، جــراء القصف 
 عن 

ً
فـــضـــال بــحــيــاة 21 شــخــصــا،  ــــذي أودى  الـ

هم مــن املــدنــيــني، في 
ّ
أكــثــر مــن 40 مــصــابــا، جل

القصف  طـــاول  بعدما  نهائية،  غير  حصيلة 
قــســم الـــطـــوارئ فـــي مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« في 

إسطنبول ـ عمر جابر

تــخــتــلــف الــتــوقــعــات لــلــنــتــيــجــة الــتــي 
ســتــخــرج بــهــا الــقــمــة الــتــي ستجمع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بنظيره األميركي جو بايدن، اليوم اإلثنني في 
بروكسل، وذلك على وقع توترات مستمرة بني 
البلدين وتباينات في أكثر من ملف، لن يكون 
مراقبني  يدفع  ما  وهــو  تجاوزها،  السهل  من 
لــعــدم رفـــع ســقــف اآلمــــال كــثــيــرًا لحصيلة هــذا 

اللقاء.
ويــلــتــقــي أردوغـــــان وبـــايـــدن عــلــى هــامــش قمة 
حلف شمال األطلسي، للمرة األولى منذ تولي 
املتحدة قبل  األخير منصبه رئيسا للواليات 
نحو 5 أشــهــر، وخـــالل هــذه الــفــتــرة لــم يحدث 
اتـــصـــال  ــل بــيــنــهــمــا، عـــــدا  تــــواصــ لـــقـــاء أو  أي 
ــد فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي،  ــ هـــاتـــفـــي واحــ
ــة مـــلـــف جـــديـــد لـــلـــخـــالفـــات بــني  ــافــ أعـــقـــبـــه إضــ
الــبــلــديــن، وهـــو االعـــتـــراف األمــيــركــي بــارتــكــاب 
جرائم إبادة جماعية بحق األرمن خالل فترة 
 على فترة جديدة من 

ّ
الدولة العثمانية، ما دل

املواجهة بني البلدين.
واستبق أردوغان اللقاء، بتأكيده أمس األحد، 
أتاتورك  في مؤتمر صحافي عقده في مطار 
بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة 
الــشــائــعــات  مــن  الــكــثــيــر  هــنــاك  أن  البلجيكية، 
واألقــــاويــــل املـــتـــداولـــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
ــن عــلــيــنــا تــجــاهــلــهــا والـــتـــحـــدث  ــكـ مــضــيــفــا »لـ
عــن الــخــطــوات املــســتــقــبــلــيــة«. وأشــــار إلـــى أنــه 
ســيــبــحــث مــــع بــــايــــدن الــكــثــيــر مــــن الــقــضــايــا، 
مــعــربــا عــن تطلعه لــرؤيــة نــهــج غــيــر مــشــروط 
من الواليات املتحدة يعزز اتحاد حلف شمال 
ــال إن هــنــاك العديد  األطــلــســي وتــضــامــنــه. وقـ
مــــن الـــقـــضـــايـــا املـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة مــع 
الدفاعية  الصناعات  حيال  املتحدة  الــواليــات 
إلـــى  مـــشـــيـــرًا  مــقــاتــلــة أف-35،  مـــلـــف  وأهـــمـــهـــا 
أنــه يــأســف لــعــدم إيــفــاء واشــنــطــن بتعهداتها 
بخصوص مقاتالت »أف-35« رغم إيفاء تركيا 
ــان أردوغــــان  بــالــتــزامــاتــهــا فــي هـــذا الــشــأن. وكـ
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جـــــاووش أوغــلــو، 
قــد تحدثا مـــرات عــدة فــي الفترة األخــيــرة عن 
ترقبهما هذه القمة، مع التشديد على مواقف 
أنقرة، وعدم وجود نّية لتقديم تنازالت حيال 
تركيا  شــراء  أزمــة  خصوصا  العالقة،  امللفات 
صواريخ أس-400 الروسية، وما تبع ذلك من 
فرض عقوبات أميركية على أنقرة، وإخراجها 
ومنع  أف-35  مــقــاتــالت  تصنيع  بــرنــامــج  مــن 

تسليمها مقاتالت اشترتها.
فـــي املــقــابــل، تــبــدو واشــنــطــن أيــضــا مصممة 
عــلــى مــواقــفــهــا، وقــبــيــل الــقــمــة شـــهـــدت أنــقــرة 
وزيــر  نائبة  هما  رفيعتني  مسؤولتني  ــارة  زيـ

بدأه النظام والجانب الروسي مع بداية الشهر 
مع  من سورية،  الغربي  الشمال  على  الحالي 
اقتراب موعد استحقاقات سياسية مهمة في 
الرئيسني  الــذي سيجمع  اللقاء  أبرزها  امللف، 
األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والــــروســــي فــالديــمــيــر 
بوتني في جنيف، بعد غد األربعاء، ومن املقرر 
أن يــكــون املــلــف الــســوري حــاضــرًا على طاولة 
ــام قليلة  الــتــبــاحــث. كــمــا جـــاء الــقــصــف بــعــد أيـ
من اجتماع على مستوى الخبراء بني الروس 
واألتـــــــراك فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
ملفات  حــول  تفاهمات  إلــى  التوصل  ملحاولة 
ــــدة، مــنــهــا تــجــديــد آلـــيـــة إدخـــــال املــســاعــدات  عـ
الدولية إلى الشمال الغربي من سورية الشهر 
املقبل، إذ تصّر موسكو على أن يكون للنظام 
األتــراك  يرفض  بينما  فيها،  الحصري  الـــدور 
واألمــيــركــيــون ذلــك ويــدفــعــون بــاتــجــاه اإلبــقــاء 
ــال  ــإدخـ ــتـــي تــســمــح بـ ــة الـــراهـــنـــة الـ ــيــ عـــلـــى اآللــ
املساعدات إلى محافظة إدلب ومحيطها عبر 
معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا والواقع 
تــحــت ســيــطــرة فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة. 
عفرين  منطقة  بــاتــجــاه  التصعيد  هـــذا  ويـــدل 
الواقعة ضمن النفوذ التركي املباشر على أن 
موسكو وأنقرة لم تتوصال إلى أي تفاهمات 

جديدة.
وتقع مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي 

»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــيـــركـــي لـــــ األمـ
شّكل »وحــدات حماية الشعب« 

ُ
)قسد(، التي ت

الــكــرديــة عــمــودهــا الــفــقــري، وتعتبر أنــقــرة أن 
هذا األمر مصيري بالنسبة إليها، إذ تقول إن 
الكردستاني«  »العمال  بـ ترتبط  الــقــوات  هــذه 
للبالد بسبب دعــمــهــا، فيما  تــهــديــدًا  وتــشــّكــل 
ــانـــت قـــوة  ــذه الــــقــــوات كـ ــ ــــرى واشـــنـــطـــن أن هـ تـ
ضــــاربــــة ضــــد تــنــظــيــم »داعــــــــش« وســـتـــواصـــل 
هذا  في  الخالف  الستمرار  يؤشر  ما  دعمها، 
ــر يتعلق  املــلــف. ويــبــرز أيــضــا مــلــف عــالــق آخـ
األميركية  والــعــقــوبــات  بــانــك«  »خــلــق  بقضية 
التفاوض حياله على  عليه، وهو ملف يمكن 

املــبــاشــر، مــا يعني أنه  الــروســي  تحت النفوذ 
ــوات الـــنـــظـــام أو وحــــــدات حــمــايــة  ــقـ ال يــمــكــن لـ
النطاق  واســـع  بــدء تصعيد  الــكــرديــة  الشعب 
بإيحاء  أو  بموافقة  إال  السبت،  حــدث  كــالــذي 
روسي. وفي السياق، ربط القيادي في فصائل 
املـــعـــارضـــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، مصطفى 
سيجري، بني ما جرى في عفرين والتصعيد 
إدلــب.  الحاصل في مناطق عــدة في محافظة 
وأشــار، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
منطقة  على  اإلرهابية  الهجمات  »منطلق   

ّ
أن

عفرين كان مناطق سيطرة األسد وعصابات 
قسد في منطقة تل رفعت وما حولها، وفي هذا 
 روسيا تلّوح باستخدام 

ّ
بــأن رسالة واضحة 

القوة في املرحلة املقبلة للضغط على األتراك 
عـــبـــر تـــحـــريـــك مــلــيــشــيــات قــــســــد«. وتــــابــــع أن 
غرب  مناطق  فــي  املتمركزة  قسد  »مليشيات 
الفرات منذ عام 2016 تتحرك بحماية ورعاية 

ودعم وغطاء وأوامر من االحتالل الروسي«.
»مـــجـــلـــس ســـوريـــة  ــرك لــــ ــتـ ــشـ ــيـــس املـ ــرئـ لـــكـــن الـ
الــديــمــقــراطــيــة« )الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لــقــوات 
اعتبر  درار،  ريــــاض  الــديــمــقــراطــيــة(،  ســـوريـــة 
 »اســتــهــداف عفرين كــان يــراد منه اإلســاءة 

ّ
أن

ــر مـــوقـــع  ــبـ ــه عـ ــ ــور لـ ــنـــشـ ــــي مـ لــــقــــســــد«. وقـــــــال فـ
بوتني،   - بايدن  لقاء  اقتراب  »مع  »فيسبوك«: 
ولـــقـــاء آخـــر يــضــم بـــايـــدن و)الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
 
ّ
ــنـــني(، فـــإن رجـــب طــيــب( أردوغــــــان )الـــيـــوم اإلثـ

طباخي الفنت يهمهم اإلساءة ملشروع سورية 
سورية  قــوات  تشويه  ويهمهم  الديمقراطية، 
الــديــمــقــراطــيــة، وهــــذه املــــرة جــريــمــتــهــم كــانــت 
فـــي عــفــريــن وارتـــكـــاب  بــاســتــهــداف مستشفى 

مجزرة بحق املدنيني األبرياء«.
من جانبه، أشار الباحث السياسي املقرب من 
إبراهيم  الــكــردي،  الطابع  ذات  الذاتية  اإلدارة 
إلى  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  مسلم، 
هــم من  القصف على عفرين  قتلى  »أغــلــب   

ّ
أن

األكـــــــراد«، الفــتــا إلــــى أن »قـــائـــد قــســد، مــظــلــوم 
عــبــدي، نــفــى مــســؤولــيــة قــواتــه عــن الــقــصــف«. 
»الــــروس والــنــظــام  ــــح مــســلــم أن يـــكـــون لـــــ ورجـ
يــد فــي هــذا القصف، إذ دائــمــا مــا يلجأ هــذان 
الطرفان إلى قصف املستشفيات واملدارس في 
كل سورية«، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق 

ملعرفة مالبسات ما جرى«. 
مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث فـــي مــركــز »الـــحـــوار 
السوري«، محمد سالم، في حديث مع »العربي 
 القصف الذي طاول مدينة عفرين 

ّ
الجديد«، أن

»رســالــة روســيــة للجانب الــتــركــي ولــلــواليــات 
 »قــصــف 

ّ
أن ــة«، مــضــيــفــا  ــيــ ــركــ ــيــ املـــتـــحـــدة األمــ

املستشفيات بدقة، أسلوب روسي تكرر بشكل 
مباشر أو عبر وكالء؛ النظام غالبا وهذه املرة 
قسد«. وبنّي »أن قسد استولت على تل رفعت 
في عام 2016 بدعم من الطيران الروسي ضمن 
ســلــســلــة ردود مــوســكــو عــلــى حـــادثـــة إســقــاط 
الطائرة الروسية قرب الحدود من قبل األتراك 
أواخـــر عــام 2015«. وبــرأيــه، فــإن »قـــوات قسد 
في غربي الفرات ورقة يتم اللعب بها من قبل 
العالقة بني  تركيا عندما تتوتر  روسيا ضد 
موسكو وأنقرة بشأن سورية خاصة«. وأعرب 
 »هــنــاك جملة أســبــاب 

ّ
بـــأن ســالــم عــن قناعته 

أدت إلــى عــودة التوتر بــني موسكو وأنــقــرة«، 
بالتنسيق  جــهــودًا  »تــبــذل  تركيا  أن  موضحا 
مــع الــواليــات املــتــحــدة لتمديد الــقــرار الــدولــي 
الخاص بإدخال مساعدات دولية إلى الشمال 
الغربي من سورية، أو إيجاد بدائل، وهو ما 
 »هناك تقاربا 

ّ
ترفضه روسيا«. وأشار إلى أن

أنقرة وواشنطن في ما يتعلق  وتنسيقا بني 
بامللف السوري تحديدًا، بدأت مؤشراته مبكرًا 
منذ إحياء الخارجية األميركية لذكرى مقتل 
ــراك فــي إدلــــب )قــتــلــوا أوائــــل عــام  ــ الــجــنــود األتـ
الدفاع  وزيــر  2020(، وتصريحات حديثة من 
ــــول أهـــمـــيـــة حــلــف  ــار حـ ــ الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــ
شمال األطلسي، وإمكانية إيجاد حل ملا يقلق 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــأن مــنــظــومــة صــواريــخ 
أس 400 الروسية«. وأعرب سالم عن اعتقاده 
 الــــروس »ال يـــريـــدون عــــودة تــركــيــا ملظلة 

ّ
ــأن بــ

حلف شمال األطلسي«، مضيفا: »ترد روسيا 
ــن مــغــبــة  ــذيـــري لـــتـــركـــيـــا مــ ــتـــحـ بــالــتــصــعــيــد الـ
هم  والضحية  املتحدة،  الواليات  مع  التقارب 

املواطنون السوريون في إدلب وعفرين«. 

اعتبار أن سبب العقوبات كان خرق املصرف 
إيـــران،  املــفــروضــة عــلــى  للعقوبات األمــيــركــيــة 
ــوارات  ــ حـ األمــيــركــيــة  اإلدارة  ـــجـــري 

ُ
ت وحــالــيــا 

مكثفة مع إيران حيال امللف النووي.
ملف  البلدين،  بــني  العالقة  امللفات  أبــرز  ومــن 
جماعة »الخدمة«، وزعيمها الداعية فتح الله 
غولن املقيم في الواليات املتحدة، التي ترفض 
إعــادتــه مع بقية مساعديه إلــى أنــقــرة. وتتهم 
الــســلــطــات الــتــركــيــة هـــذه الــجــمــاعــة بــمــحــاولــة 
ــــالب عـــلـــى أردوغــــــــــان فــــي الــــعــــام 2016.  ــقـ ــ االنـ
وأضـــيـــف لــلــخــالفــات بـــني الــبــلــديــن مــوضــوع 
االعتراف األميركي بمذابح األرمــن، وسيكون 
حـــاضـــرًا أيــضــا فـــي حـــــوارات الــبــلــديــن. مقابل 
أن هناك تراجعا  األميركية  اإلدارة  تــرى  ذلــك، 
فـــي الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات وحـــريـــة الــصــحــافــة 
من  واملــعــارضــة  الصحافيني  عــلــى  وتضييقا 

قبل الحكومة التركية.
وتــفــيــد مـــصـــادر تــركــيــة أن هـــنـــاك مــقــتــرحــات 
تتعلق بتشكيل لجان معنية للنظر في امللفات 
البلدين،  لرئيسي  توصيات  وتقديم  العالقة 

خصوصا في موضوع صواريخ إس-400.
ــك، قـــال أســتــاذ الــعــالقــات الــدولــيــة في  وعـــن ذلـ
»العربي  لـ باكير،  علي  الباحث  قطر،  جامعة 
به  النظر عّما ستخرج   

ّ
إنــه »بغض الجديد«، 

وإيجابي،  مهم  أمــر  ذاتــه  بحد  فاللقاء  القمة، 
ألنه سيتيح للطرفني مناقشة القضايا املهمة 
ل 

ّ
واإلشكالية في العالقة بينهما من دون تدخ

أطـــراف أخـــرى، وهــذا سيساعد على اكتشاف 
الفرص الحقيقية للتعاون بني الطرفني خالل 
املــرحــلــة املقبلة«. ولــفــت إلــى »وجـــود عــدد من 
املمكن  مــن  التي  واإلقليمية  الثنائية  امللفات 
عــلــيــهــا، ولــيــس مــن املستحيل توصل  الــعــمــل 
الرئيسني إلى مثل هذا التفاهم«، لكنه استدرك 
التوقعات كثيرًا في  رفــع سقف  أنــه »ال يجب 
مخرجات  في  النظر  قبل  باملأمول  يتعلق  ما 
اللقاء، فقد درجت العادة أن نسمع تصريحات 
الــلــقــاءات، مــن دون أن  إيجابية فــي مثل هــذه 
تتم ترجمتها بشكل سريع على أرض الواقع«. 
إسماعيل  التركي  الصحافي  قــال  جهته،  مــن 
جــوكــتــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــنــــدة الــرئــيــســيــة بـــني الــرئــيــســني هي  إن »األجــ
األميركي  والدعم  إس-400  الصواريخ  مسألة 
للوحدات الكردية في سورية«. ورأى جوكتان 
أي خــطــوات لصالح  تقدم على  »أميركا ال  أن 
تركيا في سورية على الرغم من أن املوضوع 
»من  أن  معتبرًا  القومي«،  أنقرة  بأمن  يتعلق 
الصواب أن تنّسق الواليات املتحدة مع تركيا 
واشنطن  ولكن  املنطقة،  فــي  البلدين  لصالح 
تــصــر عــلــى عـــدم فــعــل ذلـــك، بــل تــريــد أن تكون 
ما  لها، وهــو  أنقرة  العالقة على شكل تبعية 

يوصل العالقات إلى طريق مسدود«.

تريد أنقرة إقامة المنطقة اآلمنة على طول الحدود مع سورية )بكر القاسم/ فرانس برس(

أودى القصف بحياة 21 شخصًا )عمر ألفين/األناضول(

بينما نفت 
»قوات سورية 
الديمقراطية« 

مسؤوليتها عن 
مجزرة عفرين 

التي وقعت أول 
من أمس السبت 

والتي راح ضحيتها 
العشرات بين قتلى 

وجرحى، يربط 
البعض التصعيد 

في المدينة بتوتر 
العالقات بين 

موسكو وأنقرة، 
وغياب التفاهمات 

بينهما حيال ملفات 
ساخنة في سورية

وسط سلسلة من الخالفات والملفات العالقة، يجتمع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره األميركي جو بايدن اليوم في بروكسل، 

للمرة األولى منذ وصول األخير للبيت األبيض
قضيةالحدث

تصعيد يعكس غياب 
التفاهمات التركية الروسية

ملفات عالقة 
تخّفض اآلمال

تقرير

»جريمة 
حرب«

وصف »االئتالف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة 

السورية«، في بيان، ما 
جرى في عفرين بـ»جريمة 
حرب«، واتهم الوحدات 
الكردية بالوقوف وراء 
القصف، مشيرًا إلى أن 

هذه القوات »تستنسخ 
االنتهاكات وجرائم الحرب 

التي يرتكبها النظام، بدعم 
من روسيا وإيران، منذ 

سنوات«.
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باستخدام القوة

أميركا متهمة 
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عن المجزرة

»اإلدارة الذاتية« تنقل 
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المناطق الحدودية

أنقرة أكدت أنها لن 
تقّدم تنازالت في أزمة 

صواريخ أس-400

عاد الحديث مجددًا 
عن المنطقة اآلمنة في 

شمال سورية، وسط 
انتظار للتفاهمات الدولية
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أغلقت الجزائر، 
سلطة وشعبً، 

الباب أمام 
فصل االنتخابات 

التشريعية المبكرة، 
التي أكدت 

عمق الهوة 
بين الجزائريين 

والسلطات، وبين 
الشعب واألحزاب. 

وتشي نسبة 
المشاركة المتدنية 

للناخبين، في 
االقتراع، بأن الجزائر 
ال تزال تعيش في 

مأزق سياسي، 
نتيجة تراكمات 

قديمة، لم تعمل 
السلطة الجديدة 

على تبديدها

67
سياسة

بلغت 23 في املائة. وأعلنت السلطة الوطنية 
نسبة  »معدل  عن  الجزائر  في  لالنتخابات 
مشاركة« على أساس الواليات، بلغ 30.20 
في املائة )نتيجة جمع معدل التصويت في 
الواليات  الــواليــات وتقسيمه على عــدد  كل 
السلطة، محمد  وهــي 58(. وأضـــاف رئيس 
ــد، أن 6 واليـــات  شــرفــي، لــيــل الــســبــت - األحــ
املائة،  في   50 فاقت  مشاركة  نسبة  سجلت 

االقــتــراع، وبتمديد االقــتــراع ســاعــة واحــدة 
إغــالق  االنتخابات. وبعد  مــن سلطة  بــقــرار 
الــصــنــاديــق، لـــم تــعــلــن ســلــطــة االنــتــخــابــات 
عن نسبة املشاركة النهائية في التصويت، 
والتي لن تتجاوز في أحسن األحــوال، كما 
هـــو مـــرجـــح، تــلــك املــســجــلــة فـــي االســتــفــتــاء 
ــــذي حــصــل في  الــشــعــبــي عــلــى الـــدســـتـــور الـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، والــتــي 

من بينها واليتان تجاوزت نسبة املشاركة 
فيهما 74 في املائة، باإلضافة إلى تسجيل 
3 واليـــات نسبة مــشــاركــة تــراوحــت بــني 40 
و50 فــي املــائــة، و14 واليــة بــني 30 و40 في 
الـــ25  تفوق  املــائــة. وسّجلت نسبة مشاركة 
فــي املــائــة على مستوى 5 واليـــات، ونسبة 
ــات.  ــ ــة فـــي 7 واليـ ــائـ ــا بـــني 20 و25 فـــي املـ مـ
وأضاف شرفي أن 22 والية عرفت مشاركة 

أعــلــى مـــن 100 ألــــف نـــاخـــب. وقــــال إن هــذه 
األرقام تعطي »معدال لنسبة املشاركة« في 
حــدود 30.20 فــي املــائــة. لكن هــذا املــعــدل ال 
يمثل نسبة التصويت على أساس مجموع 
املصوتني من مجموع املسجلني في القائمة 
ــاف شـــرفـــي أن »عــمــلــيــة  ــ االنــتــخــابــيــة. وأضــ
الفرز تتطلب وقتا«، مضيفا أن مندوبيات 
اللجنة »ستعمل جــاهــدة مــن أجــل اإلعــالن 

ــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــي  ــتـــخـ عــــن نـــتـــائـــج االنـ
غضون 96 ساعة«.

وتشير األرقــام املعلنة إلى استمرار عزوف 
االجزائريني عن املشاركة في االستحقاقات 
مما  الــيــوم  أقــل  بنسبة  وحــتــى  االنتخابية، 
ثورتهم  قبل  مماثلة  استحقاقات  شهدته 
لعدم التجديد لبوتفليقة. ويأتي ذلك، على 
الــســبــت، قــد ترافق  الــرغــم مــن أن استحقاق 
مع جملة متغيرات انتخابية كان بإمكانها 
أحمر  بلدة  ففي  للناخبني.  دفعا  تعطي  أن 
العني الشعبية الصغيرة في والية تيبازة، 
قرب العاصمة، ترشح 5 شباب لالنتخابات 
مـــن الــعــمــق الــشــعــبــي، فـــي قـــوائـــم مختلفة، 
يسهم  أن  يفترض  كــان  صحافيون.  بينهم 
ــي اســـــتـــــدراج أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن  ذلـــــك فــ
الناخبني في البلدة إلى االقتراع، لكن نسبة 
البلدة،  التصويت في مجموع مكاتب هذه 
ــة، وهــــي الــنــســبــة  ــائــ لـــم تـــتـــجـــاوز 22 فـــي املــ
الــواليــة. وحول  تقريبا على مستوى  ذاتها 
ــــك، يـــقـــول املـــرشـــح املــســتــقــل بــــالل لــحــول،  ذلـ
»العربي الجديد«، إن قطاعا من الناخبني  لـ
اقترع العتبارات شخصية تربطه باملرشح. 
الــعــزوف »يجد مبرراته من  أن  لكنه يعتبر 
الناحية االجتماعية السياسية، في وجود 
ــع اإلقــــبــــال عــلــى  ــراجــ تــــراكــــمــــات أدت الـــــى تــ
االنـــتـــخـــاب بــســبــب املـــمـــارســـات الــســيــاســيــة 
الــســابــقــة، كــاســتــخــدام املــــال الـــفـــاســـد، وألن 
هامش الثقة في العملية االنتخابية ال يزال 

ا«.
ّ

هش
ويــعــتــبــر الــنــاشــطــون فـــي الـــحـــراك أن تــدنــي 
ــم تــكــن تــعــبــر عن  نــســبــة الــتــصــويــت، وإن لـ
مــوقــف ســيــاســي يــنــحــاز لــلــحــراك ولــرفــض 
املـــســـار االنــتــخــابــي، إال أنــهــا تــؤكــد وجـــود 
واستمرار املأزق السياسي. في هذا الصدد، 
يــصــف الــنــاشــط الــبــارز فــي الـــحـــراك، سمير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، انــتــخــابــات  بــلــعــربــي، لـــ
الــســبــت بــأنــهــا« فــرصــة أخــــرى تــضــيــع على 
الجزائر لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، 
وتعكس حجم الهوة بني الشعب والسلطات 
ــن الــــوعــــود الــتــي  ــم مـ ــرغـ واألحــــــــزاب، عــلــى الـ
حصلت  الــتــي  والتسهيالت  الــنــظــام  قدمها 
عــلــيــهــا األحـــــزاب والـــقـــوائـــم الـــحـــّرة، وحملة 
االنتخابات اإلعالمية، إال أن غالبية الشعب 
رفـــضـــت االقــــــتــــــراع«. بـــيـــد أن تـــدنـــي نــســبــة 
املشاركة ال يمكن تجييره بالكامل كإسناد 
الرافضة  الــحــراك واألحــــزاب  ملــوقــف  شعبي 
لالنتخابات، أو »مقاطعة« تعّبر عن موقف 
ســيــاســي رافــــض لــلــســلــطــة، ألن جــــزءًا مهما 
العزوف والتجاهل  منها يندرج في سياق 
ــــب  ــــواجـ ــالـ ــ ــبــــي وعـــــــــــدم االهــــــتــــــمــــــام بـ ــعــ ــشــ الــ
الواقع هو ما دفع السلطة  االنتخابي. هذا 
السياسية إلى عدم إبداء أي اهتمام بنسبة 
الرئيس  بحسب  االنتخابات،  في  املشاركة 
الــذي قال بعد  الجزائري عبد املجيد تبون 
إدالئــــــه بــصــوتــه الـــســـبـــت، إن مـــا يــهــمــه هو 
»شرعية ونزاهة االنتخابات أكثر من نسبة 

التصويت«.
ويــضــع أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، توفيق 
االنتخابات  عن  الــعــزوف  ظاهرة  بوقاعدة، 
رئيسية.  أسباب   3 ضمن  املبكرة،  النيابية 
الحكومي  الفشل  برأيه،  األسباب،  أول هذه 
في إدارة الشأن العام وتلبيته الحتياجات 
ــــي،  ــانـ ــ ــثـ ــ ــام الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي املـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ املـــــــــواطـــــــــن. وتـ
منذ  السلطة  اعتمدتها  الــتــي  »املــمــارســات 
انتخابات 12 ديسمبر/كانون الثاني 2019 
)الــرئــاســيــة( ومـــا رافــقــهــا مــن تضييق على 
بــوقــاعــدة سببا ثالثا،  الــحــّريــات«. ويــطــرح 
وهو »الغياب الالفت ألي نقاش جدلي بني 
بلون  بــــدوا  إن جميعهم  حــيــث  املــشــاركــني، 
سياسي وخطاب واحد، هو خطاب السلطة 
حول الجزائر الجديدة والتغيير واملؤامرات 
الرأي  الخارجية وغيرها«، الفتا إلى غياب 

اآلخر من املشهد.

انتخابات الجزائر... عزوف أم مقاطعة؟

االنتخابات  سجلته  مما  ــى  أدن السبت،  انتخابات  في  التصويت  جــاء 
التشريعية التي سبقت الحراك الشعبي، بينما كان يفترض ارتفاع النسبة، 
خصوصً مع وجود هيئة مستقلة لالنتخابات ومشاركة أحزاب كانت 
الشباب.  ترشح  ودعم  االنتخابية،  المسارات  مع  سابقة  قطيعة  على 
 35.7 بلغت  النيابية،  انتخابات 2007  التصويت في  نسبة  وبالمقارنة، فإن 
قبل  البالد  شهدتها  نيابية  انتخابات  بآخر  المائة  في  و35.2  المائة،  في 

الحراك، في مايو/أيار 2017.

أقل من 2007 و2017

الحدث

الجزائر ـ عثمان لحياني

التشريعية  االنتخابات  تخرج  لــم 
املـــبـــكـــرة، الـــتـــي شــهــدتــهــا الــجــزائــر 
أول مــن أمـــس الــســبــت، بــخــالف ما 
املــشــاركــة  نسبة  لجهة  مــنــهــا،  متوقعا  كـــان 
الــشــعــبــيــة املـــتـــدنـــيـــة فــــي االقــــــتــــــراع. وعــلــى 
الرغم من عدم إصدار السلطات الجزائرية، 
الشاملة  للنسبة  األحـــد،  أمــس  عصر  حتى 
فــي هذا  بأصواتهم  أدلـــوا  الــذيــن  للناخبني 
االســتــحــقــاق الــتــشــريــعــي األول بــعــد رحــيــل 
 
ً
فضال السلطة،  عــن  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد 
عــن إرجـــاء إعـــالن نتائج االقــتــراع لبعد غٍد 
ــعـــاء عــلــى أبــعــد تــقــديــر، إال أن املشهد  األربـ
االنتخابي املنتهي قد أدى إلى خروج نقاش 
ــداخـــل حــــول أســـبـــاب الـــعـــزوف،  جــــدي فـــي الـ
وتدني نسبة املشاركة وفق أرقام الواليات، 
إلــى ربطها بجملة  والــذي يذهب متابعون 
عوامل، ليس عدم الثقة بالسلطة الحالية إال 

واحدة منها. 
ــتـــائـــج، شـــّكـــلـــت األحــــــزاب  ــنـ ــار الـ ــتـــظـ وفـــــي انـ
السياسية غرف عمليات لتجميع األصوات 
ــفـــرز. وكــشــفــت عــمــلــيــات الــفــرز  ومــحــاضــر الـ
 الـــواليـــات وفـــي مكاتب 

ّ
الــتــي جـــرت فـــي كـــل

الخارج حتى عصر  الجزائرية في  الجالية 
تصدر  املــحــاضــر،  تجميع  وعمليات  أمـــس، 
3 كــتــل لــلــنــتــائــج، وهــــي كــتــلــة اإلســالمــيــني، 
ــدرجـــة أولـــــى حــركــتــا »مــجــتــمــع  وتــمــثــلــهــا بـ
حصلتا  اللتان  الوطني«،  و»البناء  السلم« 
ــى عـــلـــى مـــقـــاعـــد فــــي الــجــالــيــة،  ــ ــ لـــلـــمـــرة األولـ
مهما  عـــددا  جمعت  الــتــي  املستقلني  وكتلة 
مــن املــقــاعــد. لــكــن الــالفــت هــو نــجــاح قــوائــم 
التحرير  »جبهة  السلطة،  أحـــزاب  كــبــريــات 
الوطني« و»التجمع الوطني الديمقراطي«، 
في بعض الــواليــات، على الرغم من الهزات 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــعــرضــت لـــهـــا، فــيــمــا تــبــدو 
أحــزاب جديدة على غرار »جيل جديد« أقل 

حضورًا في النتائج.
ــويـــت الـــشـــعـــبـــي أول  ــتـــصـ ــــت نـــســـبـــة الـ ـ

ّ
ــل ــ وظـ

مـــن أمــــس، مــتــوقــفــة عــنــد حــــدود 14.47 في 
املائة، حتى قبل 3 ساعات من غلق مكاتب 

عمان ـ العربي الجديد

الدولة  أمن  العام ملحكمة  النائب  صــّدق 
ــة، الــعــمــيــد الــقــاضــي الــعــســكــري  ــيــ األردنــ
حــــازم عــبــد الــســالم املــجــالــي، عــلــى قــرار 
ملحكمة  العام  املدعي  عن  الصادر  الظن 
ــــي الـــقـــضـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة  أمـــــــن الــــــدولــــــة فــ
ــوان  ــديــ بــاملــشــتــكــى عــلــيــهــمــا، رئـــيـــس الــ
امللكي األســبــق، بــاســم إبــراهــيــم يوسف 
عــــوض الـــلـــه، والـــشـــريـــف عــبــد الــرحــمــن 
ُعــرفــت إعالميا  التي  حسن زيــد حسني، 
»قــضــيــة األمــيــر حــمــزة«. ومـــن املتوقع  بـــ
همني األسبوع الحالي، 

ّ
ت

ُ
بدء محاكمة امل

وفــق مــا أوردت وكــالــة األنــبــاء األردنــيــة 
»بترا«، أمس األحد. 

نــيــســان  إبــــريــــل/   3 فـــي  األردن،  وشـــهـــد 
املاضي، استنفارًا أمنيا، شمل اعتقاالت 
طـــاولـــت مــســؤولــني مــقــربــني مـــن األمــيــر 
حمزة، األخ غير الشقيق للملك عبد الله 

الثاني. 
ــعــــام إلـــــى املــشــتــكــى  وأســــنــــد املــــدعــــي الــ
ـــي جـــنـــايـــة الــتــحــريــض 

َ
عــلــيــهــمــا تـــهـــمـــت

السياسي  الحكم  نظام  مناهضة  على 
ــة الــقــيــام  ــايـ ــنـ ــم فــــي املـــمـــلـــكـــة، وجـ ــائـ ــقـ الـ
بـــأعـــمـــال مـــن شــأنــهــا تــعــريــض ســالمــة 
املجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، 
ــادة مــــخــــدرة بــقــصــد  ــ ــيــــازة مــ وتـــهـــمـــة حــ
تـــعـــاطـــيـــهـــا املـــســـنـــدة لــلــمــشــتــكــى عــلــيــه 
ـــغ املــشــتــكــى عــلــيــهــمــا 

َّ
ــُيـــبـــل الـــثـــانـــي. وسـ

بـــالئـــحـــة االتـــــهـــــام، لـــيـــصـــار فــيــمــا بــعــد 
الــدولــة  أمــن  محكمة  على  إحالتها  إلــى 
صـــاحـــبـــة االخــــتــــصــــاص لـــلـــنـــظـــر فــيــهــا 

ات املحاكمة. للبدء بإجراء
ووفق الئحة االتهام، فإن هناك ارتباطا 
بــن الحسني  األمــيــر حمزة  وثيقا يجمع 
ــلــــه والـــشـــريـــف  ــــوض الــ مــــع املـــتـــهـــمـــني عــ
التأييد  كــســب  فــي  ملساعدتهما  حــســن، 
ــم مـــــوقـــــف األمــــيــــر  ــيــ ــتــــدعــ الـــــخـــــارجـــــي لــ
بــالــوصــول إلـــى ســـدة الــحــكــم. وأضــافــت 
ـــاءات األمــــيــــر حــــمــــزة والـــشـــريـــف  ــقــ ــ أن لـ
حسن وعــوض الله كانت تتم في منزل 

الله  أن عــوض  الالئحة  األخــيــر. وبينت 
والــشــريــف حــســن شــجــعــا األمــيــر حمزة 
ــاءات الــتــحــريــضــيــة  ــقــ ــلــ عـــلـــى تــكــثــيــف الــ
مـــع بــعــض شـــرائـــح املــجــتــمــع. وتــابــعــت: 
ــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــقــ ــتــ ــزة انــ ــ ــمـ ــ »األمــــــيــــــر حـ
االنــتــقــادات  بتوجيه  العلني  التصريح 
ملؤسسة العرش وأداء الحكومة، إلحداث 
الفتنة«. وبحسب الئحة االتهام، هاجم 
عوض الله سياسة امللك في إدارته ملف 
إضعاف  بــهــدف  الفلسطينية؛  القضية 
موقف األردن والوصاية الهاشمية على 

املقدسات. 
وطـــوى الــعــاهــل األردنــــي املــلــك عبد الله 
الــثــانــي، فــي 22 إبــريــل املــاضــي، صفحة 
مــهــمــة مــــن الــقــضــيــة املــتــعــلــقــة بــاألمــيــر 
حمزة، التي وصفتها السلطات األردنية 
»الفتنة« و»محاولة زعزعة أمن البالد  بـ
واســتــقــرارهــا«، وذلـــك بــعــدمــا دعـــا امللك 
املـــســـؤولـــني املــعــنــيــني إلــــى اتـــبـــاع اآللــيــة 
القانونية املناسبة لإلفراج عن املتهمني 
فـــي الــقــضــيــة »لــيــكــون كـــل واحــــد انــدفــع 
وتم تضليله وأخطأ أو انجّر وراء هذه 
أهله في أسرع  التي وئــدت، بني  الفتنة 

وقت«.
ــانــــون  ــقــ ــاذ الــ ــ ــتــ ــ ــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال أســ ــ فــ
ــــة  ــيـ ــي الـــجـــامـــعـــة األردنـــ ــ ــوري فـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــتـــور لــيــث نـــصـــراويـــن، فـــي حــديــث  الـــدكـ
املسند  »الــجــرم   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

ــه والـــشـــريـــف حـــســـن بــشــأن  ــلـ ــعـــوض الـ لـ
القائم  مناهضة نظام الحكم السياسي 
فـــي املــمــلــكــة، قـــد يــصــل الــحــكــم فــيــه إلــى 
األشـــغـــال الــشــاقــة مـــن 3 إلـــى 15 ســنــة«. 
وحـــول ذكـــر األمــيــر حــمــزة فــي الــالئــحــة، 
ــه لــيــس بــالــضــرورة أن يكون  أوضــــح أنـ
كــل شخص ُيــذكــر فــي الــالئــحــة متورطا 
فــي الــقــضــيــة، فــالئــحــة االتـــهـــام تتضمن 
أن  وبــنّي  الوقائع.  أي  القضية  مجريات 
الئحة االتهام ترتبط بباسم عوض الله 
والــشــريــف حــســن، ومـــا دام لــم يـــرد ذكــر 
أي شخص آخر في الئحة االتهام، فهذا 
يعني أنه ضمن مجريات األحداث فقط.

األردن: محاكمة عوض اهلل 
والشريف حسن بال األمير حمزة

بلغت نسبة المشاركة 
على أساس الواليات 

30.20 في المائة

أظهرت عمليات فرز 
لألحزاب تقدم اإلسالميين 

والمستقلين

تقرير نسبة اقتراع شعبية متدنية 
تعكس الطالق المستمر مع السلطة

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
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يسود جدل في 
باكستان بشأن 
إمكانية منح 

إسالم أباد قواعد 
عسكرية للواليات 

المتحدة من 
أجل شن عمليات 

مستقبلية في 
أفغانستان. 

وعلى الرغم من 
نفي الحكومة 
الباكستانية هذا 

التوجه، إال أن هناك 
من يخشى حدوث 

األمر من دون 
اإلعالن عنه

باكستان تنفي نيتها منح أميركا قواعد  عسكرية... والمعارضة تشكك قضية

)Getty/يتواصل االنسحاب األميركي من أفغانستان )جون مور

 تــلــك الــجــمــاعــات 
ّ
الــبــاكــســتــانــيــة، ومــعــلــوم أن

ــا وزنــــهــــا وثـــقـــلـــهـــا فــــي أوســــــــاط الــشــعــب  ــهـ لـ
الــبــاكــســتــانــي«. لــكــن حــامــد اســـتـــدرك بــالــقــول 
الــدولــة، وتــحــديــدًا االستخبارات  إن »أجــهــزة 
ــبـــرة فــي  والـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، لـــديـــهـــا خـ
أن  وبإمكانها  الجماعات،  تلك  مــع  التعاطي 
وبقليل  بسهولة  القضية  هـــذه  مــع  تتعامل 
مــن الــعــنــاء، وأبــــرز وأحــــدث مــثــال عــلــى ذلــك، 
التصدي للحراك الشعبي الذي نظمته حركة 
»لبيك يا رسول الله« قبل شهر، واستطاعت 
الحكومة بدعم من الجيش واالستخبارات أن 

تتصدى له«.
 الـــعـــالقـــات مـــع الــصــني 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن

ــيــــركــــي  ــا الــــــوجــــــود األمــ ــمــ ــهــ وإيــــــــــــران ورفــــضــ
ــل تــحــديــا آخــــر لــلــحــكــومــة 

ّ
فـــي املــنــطــقــة، يــمــث

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــا مــــع بـــكـــني الــتــي 
تربطها عالقات وطيدة مع إسالم أباد. وفي 
حال منح باكستان قواعد عسكرية ألميركا، 
فــســتــكــون الــعــالقــات مــع الــصــني عــلــى املــحــك، 
الخطوة ستؤدي الستياء بكني، ألنها  وتلك 
ــال مــن األحـــــوال أن تكون  لــن تــرضــى بـــأي حـ
لــلــواليــات املــتــحــدة قــواعــد عــســكــريــة فــي بلد 
 عــن أن لـــدى الصني 

ً
مــجــاور لــهــا. هـــذا فــضــال

مــشــاريــع اقــتــصــاديــة ضــخــمــة فــي بــاكــســتــان، 
ــــذي يــربــط  كــاملــمــر الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي الـ

الصني وباكستان بدول آسيا الوسطى.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي حـــزب  ــ ــذا الــــشــــأن، قـ ــ ــــي هـ وفـ
»الـــرابـــطـــة اإلســـالمـــيـــة« جـــنـــاح قـــائـــد أعــظــم، 
والعضو في مجلس الشيوخ، مشاهد حسني 
يــوم الجمعة  لــه  سيد، فــي تصريح صحافي 
 »املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي قد 

ّ
املــــاضــــي، إن

قواعد  منحها  حــال  فــي  باكستان  تواجهها 
مع  عالقاتها  في  ستكون  ألميركا،  عسكرية 
الــصــني وإيـــــران، ألنــهــمــا ال تـــريـــدان أن تكون 
وقد  املنطقة،  فــي  قــواعــد عسكرية  لواشنطن 

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

في وقــت تــدرس فيه وزارة الدفاع األميركية 
ملـــواصـــلـــة  إذن  ــلــــى  عــ الــــحــــصــــول  ــة  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
في  »طــالــبــان«  الجوية ضــد حركة  الضربات 
ــال تـــعـــرض الـــعـــاصـــمـــة األفـــغـــانـــيـــة كـــابـــول  ــ حـ
واملدن الكبرى في أفغانستان لخطر السقوط 
الباكستانية  الساحة  تشهد  الحركة،  يد  في 
جــــداًل حـــول إمــكــانــيــة مــنــح بــاكــســتــان قــواعــد 
عسكرية لــلــواليــات املــتــحــدة ملــراقــبــة الــوضــع 
األفغانية في  القوات  أفغانستان، ولدعم  في 
حــالــة االضـــطـــرار، وذلـــك على الــرغــم مــن نفي 
ــرة نية  الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة أكــثــر مــن مـ

إسالم أباد السير بمثل هذا التوجه.
وكــانــت وســائــل إعـــالم أمــيــركــيــة قــد أكـــدت أن 
وزارة الدفاع األميركية تسعى للحصول على 
إذن من الحكومة األميركية لتوجيه ضربات 
»طـــالـــبـــان« فـــي حــالــة خــطــر ســقــوط كــابــول  لــــ
أو املــدن األخـــرى فــي أيــدي مسلحي الحركة، 
مشيرة إلــى عقد مــحــادثــات بــني إســـالم أبــاد 
وواشنطن بهذا الخصوص. وذكرت صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« فـــي تــقــريــر لــهــا، أخــيــرًا، 
الــتــركــيــز عــلــى باكستان  أن أمــيــركــا تــواصــل 
الحكومة  لكن  املنطقة.  في  عسكرية  كقاعدة 
عسكرية  قــواعــد  أي  منح  نفت  الباكستانية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة. وقـ
ــريـــشـــي، فــي  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شـــــاه مـــحـــمـــود قـ
أيام،  املحلية قبل  لقناة »جيو نيوز«  حديث 
ــــالده »رفـــضـــت إعـــطـــاء قـــواعـــد عــســكــريــة  إن بـ
للواليات املتحدة، وليست لديها نية ملنح أي 
قاعدة عسكرية على أراضيها ألميركا ملراقبة 
األميركية  القوات  انسحاب  بعد  أفغانستان 
من األخيرة«، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية 
ــــزاب الــســيــاســيــة أنــهــا ال  »أبــلــغــت جميع األحـ
تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أميركية«. 

دعتا مــرارًا إلى خــروج القوات األميركية من 
أفغانستان«.

لكن الخبير السياسي، رشيد عمر أولخ، رأى 
 »الخطوة 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

ال يــمــكــن حــصــولــهــا عــمــلــيــا، ألن بــاكــســتــان 
لــن تتحمل تــداعــيــاتــهــا«. وأضــــاف: »نــعــم، إن 
عام  منذ  املتعاقبة  الباكستانية  الحكومات 
2001 كــانــت تــســاعــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
بــأخــرى، ولكن حتى  أو  بــصــورة  أفغانستان 
تـــلـــك االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــد تـــمـــت مــراجــعــتــهــا، 
وبالتالي ال يمكن أن تمنح إسالم أباد قواعد 
ــة«، مــعــتــبــرًا أن  ــيـ ــركـ ــيـ عــســكــريــة لـــلـــقـــوات األمـ
الــهــدف مما تــتــداولــه وســائــل إعـــالم أميركية 
وأفغانية فــي هــذا الــشــأن »هــو فقط إلحــداث 
الشرخ بني طالبان وباكستان من جهة، وبني 

األخيرة وأفغانستان من جهة ثانية«.
وكــان وزيــر الدفاع األفغاني أســد الله خالد، 
أكـــد فـــي األول مـــن يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي 
أنه »على الرغم من خروج القوات األميركية 
 سالح الجو األميركي 

ّ
من أفغانستان، إال أن

يمكنه أن يتدخل في أي وقت ويدعم القوات 
األفغانية«.

من جهتها، طلبت حركة »طالبان« األفغانية 
في 26 مايو/أيار املاضي، من دول الجوار أال 
من  تنسحب  التي  األميركية  للقوات  تعطي 
أفغانستان، فرصة للبقاء في املنطقة، محذرة 
 »الشعب األفغاني لن يقف صامتا إزاء 

ّ
من أن

هذا األمر إن حدث«. وقالت الحركة، في بيان: 
»بــثــت وســائــل إعـــالم مختلفة تــقــاريــر تؤكد 
بــقــاء الــقــوات األمــيــركــيــة فــي دول الــجــوار من 
 
ً
العمليات في بالدنا«، مشيرة أجل مواصلة 

إلـــى أن »الـــقـــوات األمــيــركــيــة والــدولــيــة كانت 
السبب الرئيسي وراء استمرار دوامة العنف 
في أفغانستان، وبقائها في املنطقة ناقوس 

خطر للمنطقة بأسرها«.

 »البحث عن القواعد يمكن أن يكون 
ّ
وتابع أن

رغــبــتــهــم )األمـــيـــركـــيـــني(، لــكــن ال يــمــكــن حتى 
من  بالعمل  لهم  السماح  عن  الحديث  مجرد 
اعتبارنا  في  أن نضع  باكستان، ألننا يجب 

مصالحنا الخاصة«.
لكن ثمة من يخشى من حــدوث الخطوة من 
دون اإلعــالن عنها، إذ ال يمكن لباكستان أن 
تعلن عن األمــر حتى وإن وافقت عليه، وهي 
فعلت ذلك إبان حكومة الرئيس الباكستاني 
األسبق برويز مشرف، إذ استخدمت القوات 
إقليم  فــي  الــواقــعــة  قــاعــدة شمسي  األميركية 
لسنوات  باكستان  غــرب  جنوب  بلوشستان 
عديدة، من دون أن تعلن واشنطن أو إسالم 

أباد عن ذلك.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــالــــت نـــائـــبـــة زعــــيــــم حـــزب 
»الـــرابـــطـــة اإلســـالمـــيـــة« جــنــاح نــــواز شــريــف، 
ــة رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــنــ مـــريـــم نــــــواز شـــريـــف )ابــ
الــســابــق نـــواز شــريــف(، فــي مؤتمر صحافي 
الـــحـــكـــومـــة  »عــــلــــى   

ّ
إن املــــــاضــــــي،  ــيـــس  ــمـ الـــخـ

الباكستاني  للشعب  تظهر  أن  الباكستانية 
ما جرى بني إسالم أباد وواشنطن«، مؤكدة 
 »الشعب الباكستاني يتطلع إلى أن يعرف 

ّ
أن

املوقف الحقيقي والواضح بشأن منح قواعد 
عسكرية للواليات املتحدة«.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــضـــو الـــبـــرملـــان اإلقــلــيــمــي 
فــي إقــلــيــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا، عــن »الــجــمــاعــة 
أمام  له  اإلسالمية«، مشتاق أحمد، في كلمة 
 »لــدى الشعب 

ّ
الــبــرملــان األســبــوع املــاضــي، أن

مخاوف من توافق إســالم أبــاد مع واشنطن 
باكستان، مثل  في  العسكرية  القواعد  بشأن 
برويز  األسبق  الباكستاني  الرئيس  فعل  ما 
اتــخــذت  إن  »الـــخـــطـــوة   

ّ
أن مـــؤكـــدًا  مــــشــــرف«، 

ستكون لها آثار عكسية على أمن املنطقة وأمن 
الباكستانية  الــحــكــومــة  عــلــى  لـــذا  بــاكــســتــان، 
ــــي آثــــــــار تـــلـــك الــــخــــطــــوة«. ــدًا فـ ــيــ أن تـــفـــكـــر جــ

الخطوة على باكستان، في  وحيال تأثيرات 
حـــال وافـــقـــت عــلــيــهــا، قـــال املــحــلــل الــســيــاســي 
مـــحـــمـــد حـــــامـــــد، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
الجديد«، إن »باكستان بني خيارين صعبني؛ 
مع  وطيدة  استراتيجية  عالقات  تربطها  إذ 
الــواليــات املتحدة وهــي بحاجة إلــى دعــم في 
املجال االقتصادي، وأميركا تفعل ذلك بشكل 
ــدًا أن تــرفــض  ــ ــذا مــــن الـــصـــعـــب جـ ــ مــســتــمــر، لـ
أبــاد مطلب واشنطن بمنحها قواعد  إســالم 
عسكرية، خصوصا أن باكستان تخشى من 
الدور الهندي املرتقب في املنطقة وفي وملف 
أفــغــانــســتــان عــلــى وجـــه الــتــحــديــد«. وأضـــاف 
حامد أنه »من جهة ثانية، وفي حال منحها 
ــتــــحــــدة، فـــإن  ــلــــواليــــات املــ ــد عـــســـكـــريـــة لــ ــواعــ قــ
بــاكــســتــان ســتــواجــه مــشــاكــل أمــنــيــة جــمــة ألن 
منها  املتطرفة  سيما  ال  الدينية،  الجماعات 
كــطــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة والــفــصــائــل املنشقة 
ــف من 

ّ
ــــش، ســتــكــث عــنــهــا، وكـــذلـــك تــنــظــيــم داعـ

عملياتها ضــد الــحــكــومــة«. وبــرأيــه فــإن هذه 
الــتــنــظــيــمــات »ســتــجــد مـــبـــررًا جـــديـــدًا لــذلــك. 
في  السياسية   - الدينية  الجماعات   

ّ
أن كما 

باكستان، ستمارس ضغوطا على الحكومة 

العالقات مع الصين 
وإيران تمثّل تحديًا آخر 
للحكومة الباكستانية

تحذيرات من آثار 
عكسية للقواعد على 

أمن المنطقة وباكستان

كــشــف الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي الــســابــق، 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، فــي مقابلة 
مصورة نشرت عبر موقع »يوتيوب« 
ــة أمــنــيــة  ــابـ أمـــــس األحـــــــد، عــــن »عـــصـ
تعمل على شكل شبكة واسعة« في 
ها تقف وراء عمليات 

ّ
 إن

ً
إيران، قائال

فــســاد منظمة وتــهــريــب واغــتــيــاالت 
الــنــوويــني واالنــفــجــارات في  العلماء 
املــنــشــآت الــنــوويــة. وفـــي حــديــثــه عن 
ــراق فــــي املـــؤســـســـة  ــ ــتــ ــ ــتـــوى االخــ مـــسـ
 »أعــلــى 

ّ
األمــنــيــة اإليـــرانـــيـــة كــشــف أن

بـــوزارة  التجسس  ملكافحة  مــســؤول 
االســتــخــبــارات نفسه كــان جاسوسا 
الشبكة  هــذه   

ّ
أن إلسرائيل«، مضيفا 

»عمليات  تنفيذ  إلســرائــيــل  ســهــلــت 
معقدة كثيرة« في إيران. كذلك أشار 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــة املـــــوســـــاد اإلسـ ــرقــ ــى ســ ــ إلــ
ــم الــوثــائــق الــنــوويــة مـــن املــراكــز  »أهــ
 
ّ
الحساسة«. وفيما لفت نجاد إلى أن
»هناك رجال أمن مخلصني«، قال في 
 العصابة األمنية »لها نفوذ 

ّ
املقابل إن

واســـع بــمــا يمنع الــوقــوف ضــدهــا«.
)العربي الجديد(

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي،  ــاد رئـ ــ أعــ
عبد الله حــمــدوك )الــصــورة(، أمس 
ــد، الــتــأكــيــد لــالتــحــاد األفــريــقــي  األحــ
ــــى اتـــفـــاق  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـ
قــانــونــي مــلــزم حـــول مـــلء وتشغيل 
النهضة اإلثيوبي، وذلك خالل  سّد 
السودانية  العاصمة  فــي  اجتماعه 
ــرطــــوم، أمـــــس األحـــــــد، بــرئــيــس  الــــخــ
موسى  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
فكي محمد، ووفــد مــرافــق لــه. وقــال 
 
ّ
بــيــان صـــادر عــن مكتب حــمــدوك إن
 قضية 

ّ
 حـــل

ّ
األخـــيـــر أبــلــغ الـــوفـــد أن

ــكـــون فــي  ــّد الــنــهــضــة يـــجـــب أن يـ ــ سـ
إطــــــار شـــامـــل لـــلـــتـــعـــاون والــتــكــامــل 
الــدول الثالث، السودان ومصر  بني 
 
ّ
ــار الـــبـــيـــان إلــــى أن ــ وإثـــيـــوبـــيـــا. وأشــ
األفريقي  االتــحــاد  مفوضية  رئيس 
أكــــد مــتــابــعــة االتــــحــــاد املـــفـــاوضـــات 
ــة،  ــهـــضـ ــنـ ــأن ســــــــّد الـ ــ ــشـ الـــــجـــــاريـــــة بـــ
ــاق عــلــى أن  ــفــ ـــــه تـــم االتــ

ّ
مــوضــحــا أن

بــتــزويــد مفوضية  الـــســـودان  يــقــوم 
ما  في  بمعلومات إضافية  االتحاد 

يتعلق بمسألة سّد النهضة.
)العربي الجديد(

قـــتـــل تــســعــة مــــن عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
وأصــيــب آخــــرون فــي إقــلــيــم هلمند، 
جــنــوبــي أفــغــانــســتــان، أمـــس األحـــد، 
فــــــي هـــــجـــــوم نـــــفـــــذه أحــــــــد عـــنـــاصـــر 
الشرطة ضد رفاقه في مدينة لشكر 
ــيـــم، قــبــل أن يــلــوذ  ــلـ كـــــاه، مـــركـــز اإلقـ
بالفرار، بحسب ما قال مصدر أمني 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. فـــي غــضــون  لــــ
ذلـــك، قــتــل خمسة مــدنــيــني وأصــيــب 
شخص جــراء سقوط صــاروخ على 
مـــنـــزل قــبــلــي فـــي مــديــريــة الــيــشــنــك، 
أفغانستان.  شــرقــي  لغمان،  بإقليم 
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال املـ
مقصود  سيد  اإلقليم  في  األفغاني 
 مسلحي 

ّ
صــاحــبــزاده، فــي بــيــان، إن

الهاون على  قذائف  أطلقوا  طالبان 
ــازل ســـكـــنـــيـــة وســـقـــطـــت قــذيــفــة  ــ ــنـ ــ مـ
منها على منزل سكني في منطقة 
إلــى مقتل خمسة  كــوتــالــي، مــا أدى 
مــدنــيــني وإصـــابـــة شــخــص بــجــراح. 
لكن املــتــحــدث بــاســم حــركــة طالبان 
تغريدة  فــي  أكــد  الله مجاهد  ذبيح 
 قـــوات الجيش 

ّ
لــه على »تــويــتــر« أن

ــذائــــف عــلــى  ــقــ ــقـــت الــ ــلـ ــانــــي أطـ ــغــ األفــ
اليشنك.  السكان في مديرية  منازل 
ــــك، تــعــرضــت ثــكــنــة للجيش  إلــــى ذلـ
األفـــغـــانـــي فــــي مــنــطــقــة ســالــيــســون 
بمديرية معروف، في إقليم قندهار، 
ــان، لــهــجــومــني  ــتـ ــانـــسـ ــغـ جـــنـــوبـــي أفـ
ــــد، ما  انــتــحــاريــني لــيــل الــســبــت األحـ
خــلــف قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
ــا قـــــال مــصــدر  ــيـــش، بــحــســب مــ ــجـ الـ

»العربي الجديد«. أمني لـ
)العربي الجديد(

أحمدي نجاد: 
إسرائيل تخترق 

المؤسسات 
اإليرانية 

حمدوك: حّل 
سّد النهضة 

يجب أن يكون 
بإطار التعاون 

قتلى وجرحى 
في أعمال عنف 

بأفغانستان

)Getty( من المتوقع بدء محاكمة الُمتّهمين األسبوع الحالي

استمر فرز األصوات في الجزائر أمس )مصعب الرعيبي/األناضول(
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أنصار نافالني 
سيضطرون للبحث عن 

أساليب عمل جديدة

موسكو ـ رامي القليوبي

مع بقاء أقل من ثالثة أشهر على 
الدوما  مجلس  انتخابات  موعد 
)الـــنـــواب( الــروســي الـــذي يهيمن 
ــدة« الـــحـــاكـــم،  ــ ــــوحـ ــــزب »روســــيــــا املـ عــلــيــه حـ
الخناق  مــن تضييق  حــالــة  روســيــا  تعيش 
على املعارضة »غير النظامية«، تراوح بني 
اعتقال رموزها أو الضغط عليهم ودفعهم 
ــواًل إلـــى حــظــر جميع  ــ ملـــغـــادرة الـــبـــالد، وصـ
منظمات ومــقــار املــعــارض الــروســي األبـــرز 
واملعتقل حاليًا، مؤسس »صندوق مكافحة 
بتصنيفها  نـــافـــالـــنـــي،  ألــيــكــســي  ــفـــســـاد«  الـ

»متطرفة«. كـ
وواجــه نافالني تضييقًا غير مسبوق منذ 
ــن الــتــســمــيــم بــغــاز  ــعـــالج مـ انـــتـــهـــاء رحـــلـــة الـ
مجموعة  إلـــى  ينتمي  أنـــه  يشتبه  أعــصــاب 
ــه إلـــى  ــ ــــودتـ ــي أملـــانـــيـــا وعـ ــتـــشـــوك« فــ ــيـ »نـــوفـ
الثاني املاضي،  كــانــون  فــي يناير/  روســيــا 
وتم تحويل حكم السجن الصادر بحقه مع 
وقف التنفيذ في قضية »االختالس« بشركة 
النافذ بذريعة  إلــى السجن  »إيــف روشــيــه« 
خرقه شــروط إطــالق سراحه. وبعد تغييب 
السياسية،  الساحة  عن  بشخصه  نافالني 
إبريل/  نيابة موسكو منذ منتصف  بــدأت 
ــإدراج جميع  ــ نــيــســان املـــاضـــي، بــاملــطــالــبــة بـ
مــنــظــمــاتــه عــلــى قــائــمــة املــنــظــمــات املتطرفة 
ــــروف لــزعــزعــة  »خـــلـــق ظــ بــحــجــة قــيــامــهــا بــــ
والسياسي«  االجتماعي  الــوضــع  اســتــقــرار 

 إن »هـــذه الــحــمــلــة تــنــدرج في 
ً
املــقــبــل، قــائــال

سياق االنتخابات، وبايدن سيتحدث خالل 
الــقــمــة عـــن الـــعـــقـــوبـــات وســـيـــعـــرب عـــن قلق 
واشنطن من وجود معتقلني سياسيني في 

روسيا، ولكنه لن يخطو أبعد من ذلك«.
وسبق ملحكمة مدينة موسكو أن قررت في 
جلسة مغلقة، عقدت يــوم األربــعــاء املاضي 
واســتــمــرت ألكــثــر مـــن 12 ســـاعـــة، تصنيف 
»صندوق مكافحة الفساد« ومقار نافالني 
كمنظمات »متطرفة«، ما زاد من صعوبات 
تنسيق العمل السياسي بني قوى املعارضة 

»غير النظامية«.
»مجموعة  مدير  يعتبر  السياق،  هــذا  وفــي 
الخبراء السياسيني« )منظمة روسية تضم 
سياسيني(،  ومستشارين  ومحللني  خبراء 

قــــــــرار حــظــر  قـــســـطـــنـــطـــني كـــــاالتـــــشـــــوف، أن 
مستبعدًا  متوقعًا،  كــان  نافالني  منظمات 
احــتــمــال إقـــــدام أنـــصـــاره عــلــى تــســجــيــل أي 
ــي الــفــتــرة  ــدة فــ ــديــ ــة جــ ــاريـ ــبـ ــتـ شــخــصــيــة اعـ
املقبلة. ويــقــول كــاالتــشــوف، فــي حــديــث مع 
ــــذه الــقــصــة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت هـ
أنصار  أن  وأعــتــقــد  كبير،  إلــى حــد  متوقعة 
أساليب  عــن  للبحث  سيضطرون  نافالني 
ــدة«، الفـــتـــًا إلــــى أن أهــــم مــوظــف  ــديــ عــمــل جــ
فـــي »صـــنـــدوق مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، ليونيد 
فــولــكــوف، مــوجــود حــالــيــًا فــي الـــخـــارج، وال 
عوائق أمامه لبث أفكاره بواسطة مختلف 
قنوات االتصال. ويذّكر بأن »فولكوف نفسه 
أعلن في نهاية إبريل املاضي عن حل مقار 
إدراجها تحت  املنظمة سيتم  نافالني، ألن 
العالمة لن يساعد  )التطرف(، وتغيير  بند 

في هذه الحالة«.
ومـــن مـــؤشـــرات مــواصــلــة فــولــكــوف نشاطه 
ــا، عـــقـــده لــقــاء  ــيــ ــه روســ ــادرتـ ــغـ حــتــى بــعــد مـ
مــع لجنة الــعــالقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ األمـــيـــركـــي فـــي واشـــنـــطـــن، تــنــاول 
ــرام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســــيــــادة  ــ ــتـ ــ قـــضـــايـــا احـ
ــــى مــوضــع  ــّول إلـ ــقـــاء تــــحــ ــو لـ ــ ــانــــون، وهـ ــقــ الــ
لــلــهــجــوم مـــن قــبــل بــعــض وســـائـــل اإلعــــالم 

ــة لـــلـــكـــرمـــلـــني. ويــخــلــص  ــيــ ــوالــ ــة املــ ــيــ الــــروســ
ــه »لــــن تـــكـــون هـــنـــاك في  كـــاالتـــشـــوف إلــــى أنــ
لتسجيل  ــاوالت  مــــحــ أي  الـــعـــاجـــل  الـــقـــريـــب 
ــبـــاريـــة جــــديــــدة« مــــن قــبــل  ــتـ شــخــصــيــات اعـ

أنصار نافالني في الظروف الحالية.

ــن الـــالفـــت أن حــظــر مــنــظــمــات نــافــالــنــي  ومــ
تزامن مع مواصلة مجلس الدوما مناقشة 
املــــــادة 284.1 من  تــعــديــل  قـــانـــون  مـــشـــروع 
نشاط  )مــزاولــة  الــروســي  الجنائي  القانون 
ــا(، لــتــشــمــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوب فـ ــرغــ ــ ــر مــ ــيــ ــة غــ ــمـ ــنـــظـ مـ
الـــتـــعـــديـــالت إمــكــانــيــة املـــالحـــقـــة الــجــنــائــيــة 
بتهم تمويل أو املساعدة في جمع األمــوال 
وتقديم  فــيــهــا«  املـــرغـــوب  »غــيــر  للمنظمات 
أيار  أي خدمات مالية لها. وفــي 31 مايو/ 
املــــاضــــي، اعــتــقــلــت قــــــوات األمــــــن الـــروســـيـــة 
املفتوحة«  الــســابــق ملنظمة »روســيــا  املــديــر 
أنــدريــه بــيــفــوفــاروف، عند ســفــره مــن مطار 
الروسية  الشمالية  العاصمة  في  بولكوفو 
سانت بطرسبورغ إلى وارسو. وتم إخراج 
ــن الــــطــــائــــرة عـــنـــدمـــا كــانــت  بـــيـــفـــوفـــاروف مــ
تستعد لإلقالع، ثم جرى ترحيله إلى مدينة 
كراسنودار، جنوب روسيا، وقررت محكمة 

محلية حبسه ملدة شهرين.

تدفع إجراءات السلطات 
الروسية بحظر جميع 

منظمات أليكسي نافالني 
واعتقال رموز المعارضة 

أو الضغط عليهم 
ودفعهم لمغادرة 

البالد، إلى تجفيف أي 
عمل معارض حقيقي 

في البالد مع اقتراب 
موعد انتخابات الدوما 

المقررة في سبتمبر/ أيلول 
المقبل

)Getty( تحرص السلطات على طمس كل ما له عالقة بنافالني

ــال الـــعـــنـــف والـــنـــشـــاط  ــ ــمـ ــ »أعـ ـــ ــ ودعــــوتــــهــــا لـ
العامة عن طريق  الشغب  وأعمال  املتطرف 
مـــحـــاوالت تــوريــط الــقــاصــريــن فــي الــنــشــاط 
ــقـــانـــونـــي« بــالــتــنــســيــق وبـــطـــلـــب مــن  غـــيـــر الـ
الــروايــة  بحسب  األجنبية،  املــراكــز  مختلف 

الرسمية الروسية.
ــو قـــــــرارًا  ــكــ ــد إصـــــــــــدار مـــحـــكـــمـــة مــــوســ ــ ــعـ ــ وبـ
ــاره  ــ ــقـ ــ ــنــــي ومـ ــالــ ــافــ بـــتـــصـــنـــيـــف صـــــنـــــدوق نــ
كمنظمات »متطرفة«، يتوقع عضو املجلس 
ــو« )تـــفـــاحـــة(  ــوكــ ــلــ ــابــ ــزب »يــ ــحــ اإلقـــلـــيـــمـــي لــ
املــعــارض فــي مــوســكــو أليكسي كــرابــوخــني 
أن تزيد هــذه الخطوة مــن صعوبة وصــول 
مــرشــحــي املــعــارضــة »غــيــر الــنــظــامــيــة« إلــى 
تأتي ضمن تضييق  بأنها  الــدومــا، جازمًا 
االنتخابات  عشية  املعارضة  على  الخناق 
الــتــشــريــعــيــة املـــقـــرر إجــــراؤهــــا بـــني 17 و19 
كرابوخني،  ويقول  املقبل.  أيلول  سبتمبر/ 
»قــرار  إن  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
جميع  على  سلبًا  سيؤثر  موسكو  محكمة 
وا رؤية انتخابات نزيهة في روسيا، 

ّ
من تمن

ــد ال يــنــعــكــس فـــقـــط عــلــى  خـــصـــوصـــًا أنـــــه قــ
على  أيضًا  وإنــمــا  نافالني،  حملة  ناشطي 
مــن دعــمــوهــم بــالــتــبــرعــات«، مــتــابــعــًا »نحن 
، كان بإمكاننا تقديم 

ً
كحزب يابلوكو، مثال

مــرشــحــني مـــن حــمــلــة نــافــالــنــي، ولـــكـــن ذلــك 
القانونية  النظر  من وجهة  سيكون صعبًا 
بعد صدور القرار«. ويضيف ساخرًا: »بهذا 
املــنــطــق يــمــكــن تــصــنــيــف حــتــى مـــن سمعوا 
نــافــالــنــي أو رأوا صـــورتـــه مــتــطــرفــني،  اســـم 
فهذا مسرح العبث وال تبقى لنا فيه سوى 

السخرية املّرة«.
ومع ذلك، يعتبر كرابوخني أن قرار محكمة 
موسكو ال يعني استبعاد احتمال وصول 
مــرشــحــي املــعــارضــة »غــيــر الــنــظــامــيــة« إلــى 
: »ال تزال هناك فرصة، 

ً
الدوما نهائيًا، قائال

فــهــنــاك مـــرشـــحـــون مـــن غــيــر أعـــضـــاء مــقــار 
نافالني، ولكن الوضع ازداد تعقيدًا، كما أن 
أيــام سيقلل  التصويت ملدة ثالثة  استمرار 
مــن إمــكــانــيــات املــراقــبــة طــــوال هـــذه الــفــتــرة، 
وســيــزيــد مـــن احــتــمــال الـــتـــزويـــر«، مضيفًا 
على  الخناق  تضييق  يــجــري  عـــام،  »بشكل 
املـــعـــارضـــة، واضـــطـــر الـــنـــائـــب الـــســـابـــق في 
الــدومــا، املــعــارض دمــيــتــري غــودكــوف، إلى 

مغادرة البالد«.
ــزاعـــم بــأن  ويــقــلــل كـــرابـــوخـــني مـــن أهــمــيــة املـ
إلى توجيه  يهدف  نافالني  حظر منظمات 
رســالــة مــا إلـــى الــغــرب عشية أول لــقــاء بني 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني، ونظيره 
األمــيــركــي جــو بــايــدن، فــي جنيف األربــعــاء 

حظر أنشطة منظمات نافالني
روسيا: خنق المعارضة قبل انتخابات الدوما


