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مرحلة جديدة من العالقات
المصرية ـ التركية

تستأنف إيران والدول المنضوية في االتفاق النووي ،وبمشاركة أميركية ،اليوم
الخميس ،مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق ،على وقع قرار إيران رفع نسبة تخصيب
اليورانيوم إلى  60في المائة ،وسط مخاوف وتحذيرات أوروبية وسعودية من
«التصعيد الخطير»

كشف وزي ــر الخارجية التركي مــولــود ج ــاووش أوغـلــو ،أن الـعــاقــات بــن أنقرة
والـقــاهــرة دخـلــت «مــرحـلــة جــديــدة» مــن االن ـفــراج بعد سـنــوات مــن الـتــوتــر .وقــال
جاووش أوغلو لقناة «إن تي في» التركية ،مساء أول من أمس الثالثاء ،إن مسألة
تعيني سفير تركي في مصر لم تتم مناقشتها بعد ،لكن من املقرر عقد اجتماع
ثنائي على مستوى «نواب الوزراء ودبلوماسيني» ،من دون أن يذكر موعدًا محددًا.
وردًا على سؤال عن إمكانية تنظيم زيارات متبادلة للمسؤولني بني البلدين ،قال
جاووش أوغلو «لم ال؟» .وكان جاووش أوغلو ونظيره املصري سامح شكري ،قد
تحادثا هاتفيًا يوم السبت املاضي ،وتبادال التهنئة بحلول شهر رمضان ،في
أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء املسعى الدبلوماسي .كما أكد وزير الخارجية
املصري يوم األحد املاضي ،أن القاهرة «حريصة على إقامة عالقات وخلق حوار
مع تركيا يصب في مصلحة البلدين» .وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن «مصر
حريصة على وج ــود ح ــوار يصب فــي مصلحة الـطــرفــن ،وإقــامــة عــاقــات وفقا
لقواعد القانون الدولي ،وفي مقدمتها عدم اإلضرار باملصالح ،وأن تتم صياغة
ذلك في إطار مشاورات سياسية حني تتوفر أرضية لذلك».
(رويترز ،األناضول)

جولة مباحثات
جديدة في فيينا
اليوم قلق أوروبي
وسعودي بعد رفع

األردن« :أمن الدولة» تحقق
بمخطط «زعزعة االستقرار»

إيران نسبة تخصيب
اليورانيوم

للحديث تتمة...

على هامش
المصالحة الليبية
أسامة علي

ّ
مر أسبوعان على إعالن رئيس
املجلس الرئاسي الليبي محمد
املنفي إطالق مفوضية عليا
للمصالحة الوطنية ،بدون أن يسمي
أعضاء املفوضية ،بل تركها جسمًا
فضفاضًا ال يتناسب مع حجم
اإلعالن عنها والترحيب املحلي
ّ
الواسع بها ،وفضل أن ينطلق في
رحالت مكوكية للخارج ،لتبديد
الخالفات وفك االشتباكات بني
املتدخلة في ليبياّ .
األطراف ّ
ويعد
تشكيل املفوضية العليا للمصالحة
من أهم استحقاقات املرحلة االنتقالية
وأولويات قادة السلطة التنفيذية،
فبدون ّ
شك هي أساس ّ
مهم لنجاح
االنتخابات الرئاسية والتشريعية
نهاية العام الحالي ،إذ ستغلق األبواب
أمام عودة الحرب والصراع والتشريد،
كما ستفتح الباب أمام التخلص
من املجموعات املسلحة في أنحاء
البالد .ومن دون شك تنهي املصالحة
ُ
حسابات املاضي ،وتدخل البالد إلى
عالم جديد على أكتاف أبناء الوطن
من الداخل وليس من الخارج.
لكن املالحظ ،في األثناء ،تشابك
املهمات األساسية لقادة السلطة
ّ
الجديدة ،وعدم تمكنهم من وضع
رؤية محددة واضحة املعالم ألولويات
عملهم السياسي .فقد اختلط
العسكري باالقتصادي والشؤون
الخارجية ،على حساب املهمات
األساسية املتعلقة باملواطن والداخل،
ولعل أهمها استحقاق املصالحة
بني الليبيني .فاتجاه قادة السلطة
الجديدة لتكثيف زياراتهم للخارج
للبحث عن الدعم ،واقتراح الحلول
حول اإلشكاالت القائمة على اتفاقات
ليبيا مع عدد من الدول ،ال يعكس
إال انقالبًا على مفهوم املصالحة،
وفق رأي بعض النشطاء .وما من
شك في أهمية سعي املنفي ورئيس
الحكومة ،عبد الحميد الدبيبة ،لتقليل
تأثير خالفات تلك الدول على أوضاع
البالد ،وخصوصًا في ملفات كبيرة
على صلة باملسار العسكري ،ومن
بينها قضية إخراج القوات األجنبية
واملرتزقة ،لكن في املقابل تبقى
االستحقاقات الداخلية في الفترة
الحالية في قائمة األولويات .لكن
آراء ليبية أخرى تبرز في املقابل،
وتشير إلى أن املنفي والدبيبة على
إدراك تام بأهمية املصالحة ،وكونها
أساسًا للمضي في االستحقاقات
األخرى ،ولكن التفاتهما عن هذا
االستحقاق ،تقف وراءه أسباب
تتعلق بكيفية إنجاح مصالحة واقعية
بدون فتح ملفات كبرى ،كملفات
املجازر الجماعية ومقابر ترهونة
والحرب على طرابلس ،وأيضًا ملفات
املجموعات املسلحة في طرابلس
ومصراته .فدائمًا ما تقف ملفات
الجرائم الجنائية عقبة أمام أي
مصالحة حقيقية.

طهران ـ صابر غل عنبري

ج ــول ــة م ـف ــاوض ــات ج ــدي ــدة تنطلق
الـيــوم الخميس ،بــن إي ــران وال ــدول
امل ـن ـض ــوي ــة فـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي،
وبمشاركة أميركية ،في فيينا ،في محاولة
إلحـيــاء االتـفــاق .وبينما انطلقت املحادثات
في هــذا الشأن في  6إبــريــل /نيسان الحالي
ف ــي أجـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ،ف ــإن ال ـجــولــة الـجــديــدة
ّ
تــأتــي فــي ظــل تــوتــرات متفاقمة ،بعد إعــان
إي ــران رفــع نسبة تخصيب الـيــورانـيــوم إلى
 60ف ــي امل ــائ ــة ،ل ـت ـكــون أول دف ـع ــة إنـتــاجـيــة
األسبوع املقبل .وفيما كان الرئيس اإليراني
حسن روحاني يبرر أمس األربعاء سبب رفع
ً
نـسـبــة الـتـخـصـيــب ،قــائــا إن الـخـطــوة تأتي
ردًا على «اإلرهاب النووي» اإلسرائيلي بعد
االنـفـجــار الــذي ألحق أض ــرارًا األحــد املاضي
بمنشأة نطنز في وسط البالد ،كانت القوى
األوروب ـ ـيـ ــة ت ـع ـبــر ع ــن قـلـقـهــا إزاء «ال ـت ـطــور
الخطير» املتمثل ًبقرار إيران بشأن تخصيب
اليورانيوم ،رافضة التصعيد من «أي طرف»
في امللف النووي.
وتعرضت منشأة نطنز لهجوم صباح األحد
املاضي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي
عنها وإعـطــاب أجـهــزة للطرد املــركــزي ،فيما
اتهم مختلف املسؤولني اإليرانيني إسرائيل
بــالــوقــف وراء ه ــذا ال ـع ـمــل .وذكـ ــرت الــوكــالــة
الدولية للطاقة الــذريــة أن مفتشيها تفقدوا
موقع تخصيب الـيــورانـيــوم فــي نطنز أمس
ّ
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،مـ ــن دون أن ت ـع ــل ــق ع ـل ــى حـجــم
الضرر الناجم عما تصفه إيــران بأنه «عمل
تخريبي» .وقالت الوكالة في بيان «يواصل
م ـف ـت ـشــو ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة
أنشطة التحقق واملــراقـبــة فــي إي ــران ،وكانوا
اليوم (أمس) في موقع التخصيب في نطنز».

وأضافت «ستستمر الوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة ف ــي رفـ ــع ت ـق ــاري ــره ــا ع ــن ال ـت ـط ــورات
املتصلة ببرنامج إيــران النووي إلى مجلس
محافظي الوكالة».
من جهته ،قــال روحــانــي ،في كلمة له خالل
اجتماع الحكومة اإليرانية ،أمس األربعاء،
إن رف ــع درج ــة ن ـقــاء تخصيب الـيــورانـيــوم
إل ــى  60بــاملــائــة وتــركـيــب أج ـهــزة «آي آر »6
ل ـل ـطــرد امل ــرك ــزي (ال ـج ـي ــل ال ـ ـسـ ــادس) ج ــاءا
ردًا عـلــى ه ـجــوم نـطـنــز ،ال ــذي وص ـفــه بــأنــه
«جريمة وإره ــاب ن ــووي» .واتـهــم روحــانــي
ً
إس ــرائ ـي ــل بـتـنـفـيــذ ه ـج ــوم «ن ـط ـن ــز» ،قــائــا
إن هــذه اإلجـ ــراءات الـنــوويــة «هــي الخطوة
األول ــى فــي ال ــرد عـلــى مــؤامــرة الصهاينة».
وتــابــع« :سنقطع أيــديـكــم عندما ترتكبون
جريمة ضدنا» ،مضيفًا أن بالده ستواصل
ن ـش ــاط ــات ـه ــا الـ ـن ــووي ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار مـ ـق ــررات
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،وأك ــد أن
برنامج بالده النووي «سلمي تحت رقابة
الوكالة» .وعزا روحاني أهداف الهجوم إلى
إضعاف موقف إيــران في مباحثات فيينا،
مؤكدًا أنهم «أرادوا أن تصبح أيادينا فارغة
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،لـكـنـهــا مـمـتـلـئــة» ،م ـجــددًا
التأكيد على ضرورة رفع جميع العقوبات
والـتـحـقــق م ــن ذل ــك قـبــل ع ــودة ط ـه ــران إلــى
التزاماتها النووية بموجب االتفاق النووي
املبرم عام .2015
وف ــي كلمته أم ــس األرب ـع ــاءّ ،
وج ــه الرئيس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات ل ـخ ـص ــوم ــه
السياسيني املحافظني ،رابطًا معارضتهم
للمباحثات النووية في فيينا باالستحقاق
الرئاسي االنتخابي خالل يونيو /حزيران
املـقـبــل .وأك ــد روحــانــي أن مـبــاحـثــات فيينا
«لـصــالــح الـشـعــب اإلي ــران ــي وال يـحــق ألحــد
أخ ـ ـ ــذ م ـع ـي ـش ــة امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن رهـ ـيـ ـن ــة ألج ــل

شرق
غرب
القدوة يصل إلى غزة
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس «املـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،رئـ ـي ــس «ق ــائ ـم ــة
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة» ف ـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات
الفلسطينية ،ناصر الـقــدوة ،أمس
األربـ ـع ــاء ،إل ــى مـعـبــر رف ــح ال ـبــري،
في طريقه إلى قطاع غــزة .وذكرت
املرشحة واملتحدثة باسم القائمة،
نور عودة ،أن «الزيارة تأتي للقاء
مرشحي القائمة وكــل الفعاليات
االجتماعية والسياسية وغيرها
في قطاع غزة ،وهي زيارة مخطط
لها مسبقًا» .وأك ــدت ع ــودة أن 13
مــن املــرشـحــن فــي القائمة هــم من
قطاع غزة.
(العربي الجديد)
سريالنكا ُت ّ
حظر
 11منظمة إسالمية

عمان ـ العربي الجديد
ّ

باشرت محكمة أمن الدولة في األردن ،أمس األربعاء التحقيق في القضية املتعلقة
بمحاولة زعزعة أمن واستقرار األردن ،التي اتهم ولي العهد السابق األمير حمزة
بالتورط فيها إلى جانب عدد من الشخصيات األردنية ،أبرزهم رئيس الديوان امللكي
األسبق باسم عوض الله .وأفاد مصدر مسؤول في القضاء العسكري األردني ،أمس
األربعاء ،أن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر بالتحقيق حسبما ذكرت صحيفة
«الرأي» املحلية .من جهته ،نقل تلفزيون «اململكة» عن مصدر رسمي قوله إن «مدعي
الدولة باشر اليوم األربعاء التحقيق في قضية ملف الفتنة ،لجميع
عام محكمة أمن ُ
وأحيلت القضية التي اعتقل فيها نحو  16شخصًا ،إلى ّ
املدعي
املتورطني فيها».
العام األردنــي الستكمال املقتضى القانوني يوم االثنني املاضي ،وذلــك تزامنًا مع
إطــاع الحكومة مجلسي النواب واألعـيــان على مستجدات امللف خــال اجتماعني
مغلقني .وقال رئيس الوزراء األردني بشر الخصاونة ،خالل االجتماعني ،إن عوض
ّ
وينسق معه منذ أكثر من سنة ،وكان هناك
الله كان على اتصال مع األمير حمزة،
حديث عن تحريض ضد امللك عبد الله الثاني ومخالفة الدستور ،وأن التحقيقات
أثبتت تورط األمير حمزة .ومع تأكيده عدم وجود أي محاوالت لالنقالب ،أشار إلى
أن هناك محاولة لزعزعة أمن األردنّ ،
مشددًا على أن القضية ستكون في يد القضاء،
باستثناء األمير ،الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة .وتفجرت القضية في
 3إبريل/نيسان الحالي بعدما نفذت األجهزة اعتقاالت طاولت مسؤولني مقربني من
األمير حمزة فيما تحدثت املعلومات يومها عن وضع األخير قيد اإلقامة الجبرية.

وجّ ه روحاني انتقادات إلى خصومه السياسيين المحافظين (األناضول)

مفتشو الوكالة الذرية
تفقدوا موقع تخصيب
اليورانيوم في نطنز
القوى األوروبية ترفض
التصعيد من «أي طرف»
بالملف النووي

االن ـت ـخ ــاب ــات» ،مـضـيـفــا« :إن ـن ــا (الـحـكــومــة)
خــال ال ــ 100يــوم األولــى كسرنا العقوبات،
فــأع ـطــونــا امل ـج ــال ل ـكــي نــرفـعـهــا ف ــي ال ـ ــ100
األخيرة أيضًا» ،وذلك في إشارة إلى االتفاق
النووي الــذي عقدته حكومته التي تنتهي
واليتها بعد نحو  4أشهر.
وفيما تواجه الحكومة انتقادات من أوساط
م ـح ــاف ـظ ــة ب ــأن ـه ــا ت ــري ــد ال ـت ـح ـق ــق مـ ــن رف ــع
العقوبات خــال ســاعــات ،وهــذا غير ممكن

حيث يحتاج األمــر إلــى أشـهــر ،حسب قول
هذه األوساط ،أكد روحاني أن «التحقق من
رفع العقوبات ال يستغرق وقتًا» ،مضيفًا أن
«البعض ال يعرف طريقة التحقق من رفع
العقوبات ونحن نعلم ذلك ووقته» .وشدد
على أن الحكومة تجري املباحثات في فيينا
ف ــي إط ـ ــار ال ـخ ـط ــوط ال ـت ــي ح ــدده ــا املــرشــد
اإلي ــران ــي األع ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،املتمثلة
فــي رفــع كــامــل وم ــرة واح ــدة للعقوبات مع
إمـكــانـيــة التحقق مــن رفـعـهــا قـبــل أن تعود
إيران إلى تعهداتها النووية.
من جهته ،أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ع ـل ــي أك ـب ــر ص ــال ـح ــي أن ب ــاده
شــرعــت ف ــي عـمـلـيــة تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
بدرجة نقاء  60باملائة منذ ليل أول من أمس
الثالثاء ،مشددًا على أن عملية التخصيب
في منشأة نطنز «لم تتوقف وهي مستمرة
بكميات الفتة للنظر» .وأضاف ،وفق وكالة
«إي ـس ـن ــا» ،أن ال ـي ــوران ـي ــوم امل ـخ ـصــب بـهــذه
النسبة يستخدم إلنتاج مادة «موليبدنوم»
لصناعة األدوية الطبية املشعة.
ب ـ ــدوره ،أوضـ ــح م ـن ــدوب إي ـ ــران ال ــدائ ــم لــدى
املـنـظـمــات الــدول ـيــة فــي فـيـيـنــا ،كــاظــم غــريــب

أبادي في تغريدة على «تويتر» ليل الثالثاء
األرب ـعــاء ،أن عملية التخصيب بــدرجــة نقاء
 60فــي املــائــة تتم عبر سلسلتني مــن أجهزة
الطرد املركزي من الجيلني الرابع والسادس
فــي مـنـشــأة «نـطـنــز» ،متوقعًا إن ـتــاج الدفعة
األولى األسبوع املقبل.
عـلــى وق ــع ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،اع ـت ـبــرت فرنسا
ّ
وأملــان ـيــا وبــريـطــانـيــا أم ــس ،أن إع ــان إي ــران
بـشــأن تخصيب الـيــورانـيــوم بنسبة  60في
املــائــة يشكل «ت ـطــورًا خـطـيـرًا» ،وح ــذرت من
أي تصعيد «مــن جــانــب أي طــرف ك ــان» بعد
الحادث في املوقع النووي اإليراني.
وقال الناطقون باسم وزارات خارجية الدول
ّ
الثالث ،في بيان مشترك ،إن باريس وبرلني
ولندن «أخذت علمًا بقلق بالغ بإعالن إيران
للوكالة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة عــن إطــاق
تخصيب الـيــورانـيــوم بنسبة  60فــي املائة
عبر استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة».
وأض ــاف البيان «هــذا يشكل تـطــورًا خطيرًا
ألن إنـ ـت ــاج ال ـي ــوران ـي ــوم ع ــال ــي الـتـخـصـيــب
يشكل خـطــوة مهمة لصنع ســاح ن ــووي».
واعتبر البيان أن «ليس لدى إيران أي حاجة
مدنية تـبــرر مثل هــذا التخصيب» .وقالت

أربيل تنفي استهداف مركز
لـ«الموساد» في اإلقليم

الـ ـع ــواص ــم الـ ـث ــاث «ف ـ ــي ض ـ ــوء ال ـت ـط ــورات
األخـ ـي ــرة ،ن ــرفــض أي تـصـعـيــد م ــن ق ـبــل أي
إلى عدم تعقيد العملية
جهة ،وندعو إيران
ً ّ
الدبلوماسية» ،مضيفة أن «اإلعــان األخير
الـخـطـيــر مــن جــانــب إيـ ــران يـخــالــف األج ــواء
اإلي ـج ــاب ـي ــة وحـ ـس ــن ال ـن ـي ــة فـ ــي م ـح ــادث ــات
فيينا» الهادفة إلنقاذ االتفاق النووي.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،عـبــرت الـسـعــوديــة أمــس
األربعاء عن قلقها إزاء إعالن إيران تخصيب
اليورانيوم بدرجة نقاء  60باملائة ،وقالت إن
مـثــل ه ــذه الـخـطــوة ال يمكن اعـتـبــارهــا جــزءًا
من برنامج نووي سلمي .ودعا بيان لوزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـعــوديــة إيـ ـ ــران إلـ ــى «ت ـف ــادي
التصعيد وعدم تعريض أمن املنطقة ملزيد من
التوتر» وإلى املشاركة بجدية في املحادثات
الـحــالـيــة مــع ال ـقــوى الـعــاملـيــة ب ـشــأن االت ـفــاق
النووي .وقــال البيان «على املجتمع الدولي
أن يتوصل التفاق مع إيران بمحددات أقوى
وأطول» ،مضيفًا أن أي اتفاق يجب أن «يأخذ
بعني االعتبار قلق دول املنطقة العميق من
الـخـطــوات التصعيدية الـتــي تتخذها إيــران
لــزعــزعــة األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار اإلق ـل ـي ـمــي ومــن
ضمنها برنامجها النووي».

بغداد ـ براء الشمري

نفت حكومة إقليم كردستان الـعــراق ،أمــس األربـعــاء ،األنباء التي تناقلتها وسائل
إعــام إيرانية ،أول من أمــس ،بشأن استهداف جماعة مسلحة غير معروفة ،مركزًا
لـلـمــوســاد اإلســرائ ـي ـلــي فــي اإلق ـل ـيــم .وأك ــد امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم حـكــومــة إقليم
كــردسـتــان ،جوتيار ع ــادل ،أن التقارير اإليــرانـيــة عــاريــة عــن الصحة تمامًا ،مضيفًا
في بيان أن «هــذه ليست املــرة األولــى التي ُيتهم فيها اإلقليم بوجود مركز خاص
باملخابرات اإلسرائيلية على أراضيه» .وأبدى اعتقاده أن «غاية نشر تقارير كهذه،
اسـتـهــداف تــآمــري واض ــح ضــد اإلقـلـيــم وعمليته الـسـيــاسـيــة» .وكــانــت وكــالــة أنـبــاء
«ف ــارس» اإليــرانـيــة ،قد ذكــرت ،مساء أول من أمــس الثالثاء ،أن مصادر غير رسمية
أفادت بقيام مجموعة مجهولة الهوية باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة
تابع للموساد ،في شمال العراق ،مشيرة إلى أن «الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة
ً
عــدد من الـقــوات اإلسرائيلية» .وأش ــارت الوكالة ،نقال عن املـصــادر ذاتـهــا ،تأكيدها
أن االستهداف الذي طاول مركز معلومات املوساد في كردستان مثل ضربة جدية
إلســرائـيــل ،الفتة إلــى «وج ــود تفاصيل إضافية عــن العملية سيتم نشرها الحقًا».
ُ
لكنها لم تنشر .واعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل،
أحمد مام علي ،أن األمر ّ
برمته «جزء من محاوالت التسويق اإلعالمي التي تعتمدها
طهران إلدارة الشأن الداخلي ،خصوصًا بعد حادث منشأة نطنز النووية».

الوجود األميركي في العراق رسائل سياسية رافضة لالنسحاب
مقابل ضغوط تمارسها
قوى سياسية وأخرى
مسلحة على حكومة
مصطفى الكاظمي
لتحديد إطار زمني ملزم
لالنسحاب األميركي من
العراق ،تبرز مواقف
سياسية ترفض هذا
االنسحاب ،متخوفة
من هيمنة إيرانية
بغداد ـ عادل النواب

تتخوف قوى عراقية من تداعيات االنسحاب األميركي (مرتضى السوداني/األناضول)
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ت ـت ـح ــدث م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
العراقية بغداد ،عن تطور جديد شهدته األيام
املاضية في ما يتعلق بملف الوجود األميركي
فــي ال ـعــراق ،والـضـغــوط الـتــي تمارسها قوى
سـيــاسـيــة وج ـم ــاع ــات مـسـلـحــة ع ـلــى حـكــومــة
مصطفى الكاظمي ،لتحديد إطار زمني ملزم
لالنسحاب األميركي من ّالبالد ،وذلــك ببروز
مواقف سياسية عربية سنية وكردية ترفض
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي م ــن الـ ـع ــراق ،وتـعـتـبــره
خـطــوة بــاتـجــاه مــزيــد مــن الهيمنة اإليــرانـيــة
على العراق في الوقت الحالي.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــد زيـ ـ ــارة اس ـت ـغــرقــت ســاعــات
مل ـس ـت ـشــار األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي الـ ـع ــراق ــي ،قــاســم
األع ــرج ــي ،إل ــى إيـ ــران ي ــوم اإلث ـن ــن املــاضــي،
التقى خاللها األمــن العام للمجلس األعلى
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني ،وتم
خاللها بحث نتائج الجولة الثالثة للحوار

االسـتــراتـيـجــي بــن بـغــداد وواشـنـطــن .وذكــر
األع ــرج ــي ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك مع
شـمـخــانــي ف ــي خ ـتــام الـ ــزيـ ــارة ،أن «األع ـم ــال
جــاريــة مــن قبل الحكومة الـعــراقـيــة لجدولة
انسحاب القوات األجنبية من العراق تنفيذًا
لقرار البرملان العراقي بهذا الخصوص».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ح ـضــر م ـلــف ال ــوج ــود
األجنبي في العراق خالل اتصال هاتفي بني
الرئيسني الـعــراقــي بــرهــم صــالــح ،واإليــرانــي
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،أم ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء .وذك ـ ــرت
وك ــال ــة «ف ـ ـ ـ ــارس» اإلي ــرانـ ـي ــة أن ص ــال ــح أك ــد
أن قـ ــرار الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة إلن ـه ــاء تــواجــد
ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق قـ ـ ــرار ج ــاد،
الفتًا إلــى إج ــراء محادثات استراتيجية مع
الــواليــات املـتـحــدة ستستمر حتى الــوصــول
إل ــى الـنـتـيـجــة ال ـن ـهــائ ـيــة .م ــن ج ـه ـتــه ،اعـتـبــر
روحاني ،وفق وكالة «فارس» ،أن األميركيني
يتصرفون بازدواجية في مكافحة اإلرهــاب
وأن م ـم ــارس ــات ـه ــم فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة
السورية غامضة ،معتبرًا أن «دور األميركيني
في املنطقة كــان هدامًا على ال ــدوام ،وتواجد
العسكريني األميركيني في املنطقة ال يساعد
على إرساء السالم واالستقرار فيها».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،قـ ــال ع ـض ــو ب ـ ــارز ف ــي ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،طـلــب ع ــدم ذ ّك ــر اس ـم ــه ،لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ق ــوى ســنـيــة وك ــردي ــة أوصـلــت
قـبــل أي ــام مــن جـلـســة ال ـح ــوار االسـتــراتـيـجــي
ال ـتــي ُع ـق ــدت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ب ــن ال ـعــراق
وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن« ،رس ـ ــائ ـ ــل مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـجــانــب
األمـيــركــي ،عـبــر السفير مــاثـيــو تــولــر ،بأنها
ل ـي ـســت م ــع أي ق ـ ــرار أو ت ـ ّ
ـوج ــه لــان ـس ـحــاب
األمـ ـي ــرك ــي ،وت ــرغ ــب بـ ـ ــدور دولـ ـ ــي أكـ ـب ــر فــي
العراق ،خشية الهيمنة اإليرانية الكاملة على
ال ـبــاد سـيــاسـيــا وأمـنـيــا وح ـتــى اقـتـصــاديــا،
واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـت ـحــالــف
الدولي عامل تــوازن مهم في العراق بالوقت

ال ـحــالــي» .ول ـفــت إل ــى أن «اإلدارة األمـيــركـيــة
قــد تستغل هــذه املــواقــف فــي تقوية موقفها
بشأن وجودها في العراق ،وأيضًا في تبرير
هذا الوجود من خالل استغالل االنقسامات
الحاصلة تجاه هذا امللف».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ع ـق ــد الـ ـط ــرف ــن ال ـع ــراق ــي
واألم ـيــركــي جــولــة مـبــاحـثــات اسـتـمــرت أكثر
من ثالث ساعات األسبوع املاضي ،إال أن أي
مــواقــف رسـمـيــة واض ـحــة لـ ــإدارة األميركية
حـ ــول خ ـط ـط ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة ب ـش ــأن قــوات ـهــا
بالعراق لم تظهر لغاية اآلن.
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد مـ ـس ــؤول ك ـ ــردي س ــاب ــق في
حكومة حيدر الـعـبــادي ،وعضو فــي الحزب
«الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ال ــذي يتزعمه
مـسـعــود ال ـب ــارزان ــي ،ه ــذه امل ـع ـلــومــات ،وقــال
في اتصال هاتفي مع «العربي ّالجديد» ،إن
امل ــوض ــوع ال يقتصر عـلــى ال ـســنــة واألك ـ ــراد،
بــل ه ـنــاك كـتــل أخ ــرى بينها شيعية وقــوى
األقـ ـلـ ـي ــات ،ال ت ــري ــد هـ ــذا االنـ ـسـ ـح ــاب أي ـضــا
وتـعـتـبــره ق ـضــاء عـلــى آخ ــر آم ــال استقاللية
ال ـ ـقـ ــرار الـ ـع ــراق ــي ع ــن إيـ ـ ـ ــران ،واألم ـي ــرك ـي ــون
ص ـ ـ ـ ــاروا ي ـ ــدرك ـ ــون أن هـ ـن ــاك جـ ـه ــة واحـ ـ ــدة
تطالب بمغادرتهم بدفع إيراني ،وفق قوله.
واعتبر أن حكومة الكاظمي «ال تريد خروج
األم ـي ــرك ـي ــن أيـ ـض ــا ل ـكــون ـهــا تـ ـ ــدرك ع ــواق ــب
ذلـ ــك س ـيــاس ـيــا وأم ـن ـي ــا ع ـلــى الـ ـب ــاد ،لكنها
تـحــاول املماطلة إلــى حــن إنـجــاز استحقاق
ً
االنتخابات املبكرة وإلقاء امللف كامال على
عــاتــق الـحـكــومــة املـقـبـلــة ،بسبب الـتـهــديــدات
املستمرة مــن قبل الـجـمــاعــات املسلحة ضد
الحكومة في هذا اإلطار».
القيادي في جبهة «اإلنقاذ والتنمية» ،أثيل
ّ
على ذلــك بــالـقــول إن «هناك
النجيفي ،عــلــق ّ
خشية سياسية سنية وكردية من االنسحاب
األم ـي ــرك ــي ،فـنـحــن ن ــري ــد ه ــذا ال ـت ــواج ــد إلــى
حــن خــروج الـعــراق مــن كــل أزمــاتــه ،ونرفض

رد على مقتل سليماني

صــوت البرلمان العراقي فــي جلسة
ّ
استثنائية ،في يناير /كانون الثاني ،2020
على قرار يُلزم الحكومة بإخراج القوات
وتضمن القرار فقرات
األجنبية من البالد.
ّ
عدة ،أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء طلب
المساعدة من التحالف الدولي الذي
تقوده واشنطن ،بعد انتهاء العمليات
العسكرية ،والعمل على إنهاء وجود
أي قــوات أجنبية .وجــاء الــقــرار بعد
اغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس
الثوري اإليراني قاسم سليماني (الصورة)،
بغارة في العراق.

االنسحاب من أجل ترك العراق تحت هيمنة
بـعــض الـفـصــائــل املسلحة الـتــي تــريــد فــرض
نفسها على املستقبل الـعــراقــي ،وه ــذا األمــر
قــد يـحـصــل إذا تـخـلــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي عن
الـعــراق ،وهــذا مــا نخشى منه ونسعى لعدم
حـ ـص ــول ــه» .وأوض ـ ـ ــح ال ـن ـج ـي ـفــي ف ــي حــديــث
مـ ــع «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ع ـ ّب ــر الـ ـه ــات ــف ،أن
«ه ـن ــاك تــواف ـقــا سـيــاسـيــا ســن ـيــا-كــرديــا على
أن ال ــوضــع ال ـعــراقــي ال ـحــالــي ال يـمـكــن تــركــه
ً
مــن دون أن يـكــون املجتمع الــدولــي متفاعال
ً
م ـعــه وم ـت ــداخ ــا ف ـي ــه ،ول ـه ــذا فــالـخـشـيــة من
ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـي ـســت بحد
ذاتـهــا مــن انـسـحــاب هــذه ال ـقــوات ،وإنـمــا من
أن ُينسى العراق في نظر العالمُ ،
ويترك من

دون إصالح الوضع الداخلي» .وتابع «نعلم
أن االنتخابات البرملانية املقبلة ،مصيرية،
ولهذا معظم القوى السياسية الوطنية ،التي
ال تريد الوضع الحالي ،تدعو إلى اإلشــراف
ال ــدول ــي وال ـت ــدخ ــل ال ــدول ــي ل ـض ـمــان نــزاهــة
االنتخابات ،مع وجود السالح املنفلت».
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
«الديمقراطي الكردستاني» ،النائب السابق
م ــاج ــد ش ـن ـكــالــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـ ّج ــدي ــد» ،إن
«الكتل السياسية الكردية والسنية ،ترفض
خ ــروج ال ـق ــوات األمـيــركـيــة مــن ال ـع ــراق ،فهي
تخشى من ملء هذا الفراغ من قبل الفصائل
املـسـلـحــة امل ــوال ـي ــة إل ــى طـ ـه ــران ،وهـ ــذا األم ــر
سـيــزيــد مــن الـنـفــوذ والـتـغـلـغــل اإلي ــران ــي في

املـشـهــد الـسـيــاســي ال ـعــراقــي وح ـتــى األمـنــي
أكثر مما هو عليه اآلن» .وأضاف شنكالي أن
«الواليات املتحدة تدرك جيدًا أن انسحابها
مــن ال ـعــراق سيولد مشكلة كبيرة مــن خالل
س ـي ـطــرة ال ـف ـصــائــل امل ـس ـل ـحــة ع ـلــى م ـق ــدرات
ال ــدول ــة الـعــراقـيــة ،ول ـهــذا هــي لــن تـقـبــل بهذا
االن ـس ـحــاب م ــن األراض ـ ــي ال ـعــراق ـي ــة» .ولـفــت
إل ــى أن «قـ ــرار ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي بخصوص
الـ ـت ــواج ــد األجـ ـنـ ـب ــي غ ـي ــر مـ ـل ــزم ل ـل ـح ـكــومــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،ف ــاألخ ـي ــرة ه ــي م ــن تـ ـق ـ ّـدر حــاجــة
ال ـع ــراق لــوجــود ال ـق ــوات األجـنـبـيــة» ،متابعًا
«ال ـح ــوار االسـتــراتـيـجــي فــي جــولـتــه الثالثة
كــان مثمرًا وواضـحــا بعدم طلب الـعــراق من
الجانب األميركي خــروج قــواتــه مــن الـعــراق،
بل تكون تلك القوات استشارية وتدريبية».
وبـ ـ ّـن أن «ب ـق ــاء الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي هــذا
الظرف هو ضمان للجانب العراقي في حربه
ض ــد تـنـظـيــم داعـ ــش وأي ـض ــا ف ــي إن ـه ــاء دور
املليشيات املسلحة املوالية لطهران».
وح ــول الـتـطــور ال ـجــديــد ،اعـتـبــر الـخـبـيــر في
الشأن السياسي العراقي مؤيد الجحيشي،
أن التواجد األميركي فــي الـعــراق لــه «أهمية
كـبـيــرة ،ال تقتصر عـلــى امل ـلــف األم ـنــي فقط،
بل السياسي أيضًا ،وهــذا التواجد هو باب
املجتمع الــدولــي نحو الـعــراق بـهــدف توفير
ف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار والـ ــدعـ ــم ع ـل ــى مـخـتـلــف
األص ـعــدة» .وأض ــاف الجحيشي ،فــي حديث
لـ«العربي الجديد»« ،علمنا أن ّهناك رفضًا
جديدًا من القوى السياسية السنية والكردية
لــان ـس ـحــاب األم ـي ــرك ــي ،وي ـظ ـهــر أن ـه ــا تــريــد
الـحـفــاظ عـلــى مــا تبقى مــن مناطقها خــارج
سـيـطــرة املـلـيـشـيــات املــوال ـيــة ل ـط ـهــران ،فـهــذا
االنسحاب يعني سيطرة طهران والجماعات
السياسية واملسلحة على كامل امللفات في
ال ـبــاد الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة،
وتكون لغة السالح والقتل هي الحاكمة».

ُحظرت سريالنكا بموجب مرسوم
ن ـش ــر ب ــال ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ،أم ــس
األربعاء 11 ،منظمة إسالمية ،بينها
ت ـن ـظ ـي ـمــا «داعـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»،
ق ـبــل أسـ ـب ــوع م ــن ال ــذك ــرى الـثــانـيــة
ل ـل ـت ـف ـج ـيــرات االن ـت ـح ــاري ــة الــدام ـيــة
التي وقعت في أحد الفصح وأودت
بحياة  279شخصًا .وذكر الرئيس
غــوتــابــايــا راجــابــاك ـســا (الـ ـص ــورة)
فــي املــرســوم أن أي شخص مرتبط
بــالـجـمــاعــات ،يــواجــه عـقــوبــة تصل
إلى السجن  20عامًا.
(فرانس برس)

ليلة ثالثة من تظاهرات
ُمينيابوليس
نـ ـظـ ـم ــت تـ ـظ ــاه ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة ،م ـس ــاء
أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،فــي مدينة
مينيابوليس األمـيــركـيــة فــي واليــة
م ـي ـن ـي ـس ــوت ــا ،ل ـل ـي ـلــة ال ـث ــال ـث ــة عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،ب ـعــد م ـق ـتــل شـ ــاب أس ــود
ب ـيــد ال ـش ــرط ــة ،رغ ــم ح ـظــر ال ـت ـجـ ّـول
وت ــوقـ ـي ــف أكـ ـث ــر مـ ــن  60م ـح ـت ـجــا.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد ال ـ ـتـ ــوتـ ــر م ـ ـنـ ــذ م ـق ـتــل
دنتي رايــت ( 20عامًا) في ضاحية
بروكلني سنتر في املدينة الواقعة
شمال الواليات املتحدة ،تزامنًا مع
محاكمة شرطي أبيض بتهمة قتل
األسود جورج فلويد في  25مايو/
أيار املاضي.
(فرانس برس)
وفد أميركي في بيروت:
اإلصالحات أوًال
ب ـ ـ ــدأ مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة
ديـ ـفـ ـي ــد هـ ـي ــل (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
األرب ـعــاء ،جــوالتــه على املسؤولني
ّ
تستمر
اللبنانيني في إطــار زيــارة
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،ت ـحــت
ش ـعــار« :ال دع ــم مــالـيــا لـلـبـنــان من
دون ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة وب ــرن ــام ــج
إص ــاح ــي يـ ـق ــوم ع ـل ــى ال ـش ـفــاف ـيــة
ومـكــافـحــة ال ـف ـســاد» .والـتـقــى هيل
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ح ـك ــوم ــة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ش ــرب ــل وه ـب ــة،
بحضور السفيرة األميركية لدى
لـبـنــان دوروث ـ ــي ش ـيــه ،وغـ ــادر من
دون اإلدالء بــأي تصريح .وأفــادت
م ـصــادر فــي الـخــارجـيــة اللبنانية
ّ
بأن البحث تناول امللف الحكومي
وقضية ترسيم الـحــدود البحرية
جـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــا .والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى ه ـ ـيـ ــل رئـ ـي ــس
املجلس النيابي نبيه بري ،على أن
يلتقي الرئيس ميشال عون اليوم.
(العربي الجديد)

باكستان :اشتباكات
الهور مستمرة
انتشرت قوات األمــن ،مساء أول من
أمــس الـثــاثــاء ،فــي إقليم البنجاب،
شرقي باكستان ،لفض اعتصامات
عـ ـنـ ـيـ ـف ــة تـ ـ ـق ـ ــوده ـ ــا ح ـ ــرك ـ ــة «ل ـب ـي ــك
بــاك ـس ـتــان» اإلس ــام ـي ــة ،احـتـجــاجــا
على اعتقال زعيمها سعد رضوي
ف ــي اله ـ ــور ،يـ ــوم االثـ ـن ــن امل ــاض ــي.
وق ــال رئ ـيــس شــرطــة املــدي ـنــة ،غــام
ـار ،إن شرطيني اثنني
محمود دوجـ ُ
لقيا حتفهما وأصـيــب  125آخــرون
في اشتباكات مع املحتجني.
(فرانس برس)
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أعلنت أميركا عن قرارها باالنسحاب من أفغانستان ،بحلول ذكرى
هجمات  11سبتمبر/أيلول المقبلة ،وهو ما تعتزم دول حلف شمال
األطلسي فعله أيضًا ،ما يترك هذا البلد مشرعًا على كل االحتماالت

مكافحة «داعش»
والقاعدة

االنسحاب األميركي
من أفغانستان

ذكــرت مجلة «إيكونوميست» أن
واشنطن تأمل االســتــمــرار بمراقبة
تــحــركــات تنظيمي «الــقــاعــدة»
و«داعــــش» فــي أفــغــانــســتــان ،عبر
الــمــس ـيّــرات وعــمــلــيــات مكافحة
اإلرهــاب عن بعد وأنشطة القوات
الــخــاصــة .ولــم تستبعد أن تبقي
وكالة االستخبارات األميركية «سي
آي إيـــه» على قـــوات خــاصــة في
أفغانستان للعمل مع االستخبارات
األفــغــانــيــة ،كما أن واشــنــطــن قد
تبحث تموضعًا لقوات أميركية في
وسط آسيا أو باكستان.

واشنطن تنسق مع الحلفاء
لخروج آمن ومدروس

واشنطن ـ العربي الجديد

ّ
م ــال ــت دف ـ ــة امل ـ ـيـ ــزان ل ـ ــدى اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة جـ ــو ب ــاي ــدن،
أخـ ـيـ ـرًا ،الن ـس ـح ــاب ن ـه ــائ ــي وغ ـيــر
مشروط من أفغانستان ،وإنهاء إحدى أطول
ال ـحــروب الـتــي قــادتـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
الخارج ،بحسب ما أعلن بايدن أمس األربعاء
م ــن أمـ ــام م ـق ـبــرة أرل ـن ـغ ـتــون لـقـتـلــى ال ـح ــروب
األميركية في الخارج ،في والية فيرجينيا.
وأعلن بايدن في خطابه أمــس أن «الوقت قد
حــان إلن ـهــاء أط ــول حــرب خاضتها الــواليــات
امل ـت ـح ــدة» و«إعـ ـ ـ ــادة الـ ـق ــوات االم ـي ــرك ـي ــة إلــى
الــوطــن» .ووفــق مقتطفات مــن خطابه وزعــت
عـلــى الـصـحــافـيــن قـبــل إل ـقــائــه ،تـعـهــد بــايــدن
«بـ ـم ــواصـ ـل ــة دع ـ ـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة»،

م ـس ـت ــدرك ــا «ل ـ ــن ن ـب ـقــي ال ـت ــزام ـن ــا ال ـع ـس ـكــري
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،ل ـكــن عـمـلـنــا الــدب ـلــومــاســي
واإلنساني سيستمر».
وفيما كانت مواقف حلفاء واشنطن تتضح
تباعًا أمــس ،نقلت وكــالــة إنترفاكس لألنباء
عــن وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة قــولـهــا أمــس
األرب ـعــاء أن الـخـطــة األمـيــركـيــة تنتهك اتفاقًا
مع حركة طالبان وقد تؤدي لتصعيد املوقف.
وفي أفغانستان ،تراوحت املواقف بني إعالن
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى م ـض ــض اح ـت ــرام ـه ــا ل ـل ـقــرار
األم ـي ــرك ــي وب ــن ت ـحــذيــر ال ـب ــرمل ــان م ــن ع ــودة
الحرب األهلية ،في وقت كانت حركة طالبان
تعيد الـتــأكـيــد أم ــس عـلــى ض ــرورة انسحاب
القوات األجنبية من أفغانستان مطلع مايو/
أيار وهو املوعد املحدد وفق اتفاق الدوحة.
وبـعــد أســابـيــع مــن امل ـش ــاورات مــع الــوكــاالت

وضع ميؤوس منه

أسفر غزو أفغانستان عن مقتل أكثر من  2200جندي أميركي ،وإصابة
 20ألف جندي ،أما بالنسبة لحلف شمال األطلسي ،فيوجد حاليًا حوالي
 7آالف جندي من دول الحلف،
ومن أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا.
وللواليات المتحدة أيضًا بضعة
آالف من المتعهدين الخاصين
يعملون لدعم القوات األفغانية.
ّ
حذر المفتش األميركي
وسبق أن
الخاص ألفغانستان جون سوبكو
(الصورة) ،من أن القوات األفغانية
«تبقى كابوسًا ميؤوسًا منه وفي
حالة كارثية».

الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة ومـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـف ــة ،قـ ـ ـ ّـررت
إدارة بــايــدن تــأخـيــر املــوعــد ال ــذي ك ــان أعلنه
الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد تــرامــب لالنسحاب
من أفغانستان ،بضعة أشهر فقط ،من األول
م ــن م ــاي ــو/أي ــار امل ـق ـبــل ،حـتــى ح ـلــول الــذكــرى
ال ــ 20لهجمات  11سبتمبر/أيلول  2011في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وال ـت ــي قـ ــادت إل ــى الـغــزو
األميركي ألفغانستان ،واإلطاحة بحكم حركة
«طالبان» .وبالتزامن مع اإلعــان ،الذي صدر
عن البيت األبيض ومسؤول أميركي أول من
أمـ ــس ،ح ــول «ان ـس ـح ــاب ن ـهــائــي قــاطــع وغـيــر
مـ ـش ــروط» ،ك ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
أن ـتــونــي بلينكن يـحــط لـلـمــرة الـثــانـيــة خــال
أسابيع قليلة في بروكسل ،حيث أعلن أمس،
أن محادثاته تهدف إلى التنسيق مع الحلفاء
لـ«خروج آمن» للقوات األميركية وقوات حلف
شـمــال األطـلـســي مــن أفـغــانـسـتــان .وج ــاء ذلــك
بعدما سارعت الدول الحليفة لواشنطن إلى
اإلع ــان بــدورهــا أنها لــن تبقى فــي هــذا البلد
بعد املغادرة األميركية ،ال سيما أنها تعتمد
على الدعم الجوي األميركي وخط اإلمــدادات
الــذي تــوفــره الـقــوات األميركية .وعلى قاعدة
«دخلنا معًا ونـغــادر مـعــا» ،أعلنت بــرلــن ،أن
ق ـ ــوات ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي س ـت ـغ ــادر هي
األخ ـ ــرى أف ـغ ــان ـس ـت ــان ع ـل ــى األرج ـ ــح بـحـلــول
س ـب ـت ـم ـبــرّ .
ورددت وزي ـ ــرة ال ــدف ــاع األملــان ـيــة
أنيغريت كــرامــب كــارن ـبــاور ،أم ــس ،أنــه «قلنا
دائ ـمــا :نــدخــل مـعــا (م ــع األمـيــركـيــن) ونـخــرج
معًا .أنــا مع انسحاب منظم» .وبحسب مقال
في صحيفة «ذا تايمز» البريطانية ،فإن لندن
سـتـحــذو أيـضــا ح ــذو واشـنـطــن ،فيما اكتفى
متحدث باسم الحكومة البريطانية بالقول
لـ«فرانس برس» إن بالده «تعمل عن كثب مع
الواليات املتحدة وحلف األطلسي والشركاء
لدعم أفغانستان آمنة ومستقرة» ،مضيفًا أن
«أي تغيير لوجودنا األمني سيتم باالتفاق
مع الحلفاء وبعد مشاورة الشركاء».
وك ــان األم ــن ال ـع ــام لـحـلــف ش ـمــال األطـلـســي،
ينس ستولتنبرغ ،قد أعلن في شهر مارس/

آذار امل ــاض ــي ،خ ــال ال ــزي ــارة ال ـســاب ـقــة الـتــي
أجــراهــا بلينكن إلــى بروكسل في  23منه ،أن
قوات الحلف ستخرج من أفغانستان ،عندما
«ت ــرى أن الــوقــت مـنــاســب لــذلــك» .وخ ــال تلك
ال ــزي ــارة ،أك ــد بلينكن أن ب ــاده ال ت ــزال تقوم
بدراسة استراتيجيتها حول أفغانستان ،وما
إذا كانت ستلتزم باملوعد الذي ّ
حدده ترامب
لــانـسـحــاب أم ال .لـكــن بـلـيـنـكــن حـســم أم ــس،
خ ــال زي ــارت ــه ال ـعــاص ـمــة الـبـلـجـيـكـيــة بــرفـقــة
وزيــر الدفاع لويد أوســن ،األمــر ،حيث أجرى
الرجالن مشاورات مع نظرائهما األوروبيني
وال ـشــركــاء فــي «األط ـل ـســي» .وق ــال بلينكن إن
«ال ــوق ــت ح ــان لـسـحــب الـ ـق ــوات امل ـن ـت ـشــرة في
أفـغــانـسـتــان» ،مضيفًا أن واشـنـطــن ستعمل
مع حلفائها في «األطلسي» لتأمني انسحاب
«منسق» .وأض ــاف بلينكن« :ذهبنا معًا إلى
أف ـغــان ـس ـتــان ل ـق ـتــال أول ـئ ــك ال ــذي ــن هــاجـمــونــا
والتأكد من عدم تحول أفغانستان مرة أخرى
إل ــى م ــاذ لــإرهــاب ـيــن ال ــذي ــن ق ــد يـهــاجـمــون
أيــا منا .وقــد تمكنا معا من تحقيق األهــداف
ال ـتــي وض ـع ـنــاهــا ،واآلن ح ــان ال ــوق ــت إلع ــادة
قواتنا إلى الوطن» ،الفتًا من مقر حلف شمال
األط ـل ـس ــي ،إلـ ــى أنـ ــه ف ــي هـ ــذا املـ ـك ــان «لـلـعـمــل
عـ ــن ق ـ ــرب مـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء ،وم ـ ــع األم ـ ــن ال ـع ــام
للناتو ،على مـبــدأ مــا أرسـيـنــاه منذ الـبــدايــة:
ن ــدخ ــل مـ ـع ــا ،ون ـت ـك ـي ــف مـ ـع ــا ،ون ـ ـخـ ــرج م ـعــا.
سنعمل عــن قــرب خــال األشـهــر املقبلة ،على
انسحاب آمــن ،م ــدروس ،ومنسق لقواتنا من
أفغانستان» ،فيما أكــد دبلوماسي كبير في
الحلف ل ــ«روي ـتــرز» ،أنــه ليس مــن املـتــوقــع أن
تقوم أي دولة حليفة بمعارضة إعالن بايدن
االنسحاب النهائي والكامل.
وك ــان ــت إدارة ب ــاي ــدن ق ــد أع ـل ـن ــت أول مــن
أم ـ ــس ،أن الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة سـتـبـقــى في
أف ـغــان ـس ـتــان إل ــى م ــا ب ـعــد األول م ــن مــايــو،
على أن تنسحب «من دون شروط» بحلول
 11سبتمبر املقبل .وقــال مـســؤول أميركي
«سنبدأ انسحابًا منظمًا للقوات املتبقية
ق ـبــل األول م ــن م ــاي ــو ،ون ـتــوقــع إخ ـ ــراج كل

تريد واشنطن التفرغ لتحديات أمنية جديدة (جون مور)Getty/

«طالبان» تحذر من
تداعيات عدم خروج
القوات األجنبية في مايو
واشنطن تتوقع االنتهاء
من االنسحاب قبل ذكرى
 11سبتمبر

شبح العقوبات يهدد الصومال بعد تمديد الرئيس لواليته
على الرغم من تحذيرات
األسرة الدولية ،وقع الرئيس
الصومالي محمد عبد
اهلل فرماجو القانون المثير
للجدل الذي ينص على
تمديد واليته لعامين

بينما ضــاعــف املجتمع والهيئات الدولية
ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ال ـ ــدع ـ ــوات ل ـل ـقــادة
الصوماليني ،وال سيما للرئيس محمد عبد
الله فرماجو وحكومته من جهة واملعارضة
مــن جهة أخ ــرى ،إلــى ال ـحــوار ،وحثهم على
التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء االنتخابات
وح ــل ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة املـتـفــاقـمــة ملنع
ه ــذا ال ـب ـلــد غ ـيــر املـسـتـقــر بـشـكــل خ ــاص من
الوقوع في الفوضى ،يبدو أن البالد دخلت
ف ـ ّـي أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة أك ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا ،بـعــدمــا
وقــع فرماجو ،مساء أول من أمــس الثالثاء،
ال ـق ــان ــون امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ال ـ ــذي ي ـن ـ ّـص على
تمديد واليته ملدة عامني ،بعدما انتهت في
الثامن من فبراير/شباط املاضي ،من دون
إجراء انتخابات .وتضع هذه الخطوة البالد
في مسار تصادمي مع الــدول املانحة التي
تعارض بشدة هذا اإلجــراء .وقد تجلى ذلك
سريعًا مــن خــال تهديد الــواليــات املتحدة
ودول أخـ ــرى ب ــإع ــادة تـقـيـيــم عــاقــات ـهــا مع
الصومال وفرض عقوبات ،وسط تحذيرات
من مزيد من عــدم االستقرار في واحــدة من
أكثر دول العالم هشاشة ،ووســط مخاوف
مــن أن تستفيد حــركــة «ال ـش ـبــاب» املتطرفة
املرتبطة بتنظيم «القاعدة» ،من االنقسامات
السياسية الساخنة في البالد.
ً
وق ــال ــت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـص ــوم ــال ـي ــة ،ن ـقــا
ع ــن بـ ـي ــان أص ـ ـ ــدره وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام ،ع ـث ـمــان
أب ــو بـكــر دب ــي ،م ـســاء ال ـثــاثــاء ،إن الــرئـيــس
«أص ــدر ال ـقــرار ال ـخــاص بـشــأن االنـتـخــابــات
فــي الـبــاد بعد اعـتـمــاده بــاإلجـمــاع مــن قبل
ال ـب ــرمل ــان» م ـســاء اإلث ـن ــن .وصـ ـ ّـوت الـبــرملــان

الـصــومــالــي ،اإلثـنــن املــاضــي ،عـلــى مـســودة
م ـشــروع قــانــون إلج ــراء انـتـخــابــات رئاسية
وبرملانية مباشرة في غضون عامني ،وذلك
ف ــي ج ـل ـســة ح ـضــرهــا  153نــائ ـبــا م ــن أصــل
 275عضوًاّ .
ونصت مسودة املشروع ،الذي
وص ـف ــه م ــؤي ــدوه ب ــأن ــه «مـ ـخ ــرج س ـيــاســي»
ّ
ألزمــة االنتخابات الحالية ،على أن اللجنة
الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات سـتـبــاشــر مـهــامـهــا
بـعــد تــوقـيــع الــرئ ـيــس عـلــى ال ـق ــان ــون .وك ــان
رئيس مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة
ال ـث ــان ـي ــة لـ ـلـ ـب ــرمل ــان) ،عـ ـب ــدي حـ ــاشـ ــي ،رأى
اإلثنني املاضي ،أن تصويت مجلس النواب
مخالف للدستور ،ولــم يتم تمرير القانون
أم ـ ــام مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ،ح ـســب اإلج ـ ـ ــراءات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة املـ ـتـ ـبـ ـع ــة .وقـ ـ ـ ــال حـ ــاشـ ــي فــي
بيان ،إن واليــة البرملان بمجلسيه؛ الشعب
والشيوخ ،املؤلفة من  4سنوات انتهت في
 27ديسمبر/كانون األول املاضي ،حسبما
ينص الــدسـتــور املــؤقــت فــي ال ـبــاد .واعتبر
أن القرار «األحادي» ملجلس الشعب سيقود
البالد إلــى مرحلة «عــدم استقرار سياسي،
وأمني ،بل ويقضي على فرص حل الخالفات
ال ـس ـيــاس ـيــة حـ ــول االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
والبرملانية في البالد» .ودعا رئيس مجلس
الشيوخ« ،شــركــاء الصومال الدوليني» إلى
«التدخل في الحالة السياسية بالبالد قبل
أن يتدهور الوضع إلى ما ال تحمد عقباه».
وب ـع ــد ال ـت ــوق ـي ــع ،أص ـب ــح ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد
لــانـتـخــابــات س ــاري امل ـف ـعــول ،ويـعـنــي ذلــك
إلغاء جميع االتفاقات بني الحكومة ورؤساء
األقاليم الفيدرالية بشأن إجــراء انتخابات
«غ ـيــر م ـب ــاش ــرة» ،أي عـبــر مـمـثـلــن قبليني،
وليس عبر اقـتــراع شعبي مباشر .وفــي 17
سبتمبر/أيلول املاضي ،توصلت الحكومة
االت ـح ــادي ــة ورؤسـ ـ ــاء األق ــال ـي ــم ال ـف ـيــدرال ـيــة،
خالل مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو،
إلى اتفاق إلجراء انتخابات «غير مباشرة».
كما أن إق ــرار القانون يعني ضمنًا ،تمديد
فترة والية الهيئات التشريعية والتنفيذية
ملدة عامني.
وسرعان ما رد الغرب بانتقاد هذه الخطوة
وال ـت ـح ــذي ــر م ــن ت ــداع ـي ــات ـه ــا .إذ قـ ــال وزي ــر

الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،في
بـيــان مـســاء ال ـثــاثــاء ،إن ال ــوالي ــات املتحدة
«ت ـش ـعــر بـخـيـبــة أم ــل ش ــدي ــدة» ،مـعـتـبـرًا أن
الخطوة «تسبب مزيدًا من تقويض السالم
واألمن في البالد»ّ .
وهدد بأن ذلك «سيجبر
الواليات املتحدة على إعادة تقييم عالقتنا
ال ـث ـن ــائ ـي ــة مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة فــي
الـصــومــال بـمــا يشمل املـشــاركــة واملـســاعــدة
الــدب ـلــومــاس ـيــة وال ـن ـظ ــر ف ــي ك ــاف ــة األدوات
املـ ـت ــاح ــة ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ال ـع ـق ــوب ــات وق ـي ــود

يلغي القانون جميع
االتفاقات بين الحكومة
ورؤساء األقاليم

تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض
الـ ـ ـس ـ ــام واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار» .ودعـ ـ ـ ــا ال ـح ـك ــوم ــة
الفيدرالية الصومالية والواليات اإلقليمية،
إل ــى ال ـع ــودة بـشـكــل عــاجــل إل ــى امل ـحــادثــات
حول أزمة االنتخابات.
بدوره ،قال وزير خارجية االتحاد األوروبي،
ّ
جــوزيــب بــوريــل ،فــي بـيــان الـثــاثــاء ،إن هذا
ال ـقــرار «سيقسم الـصــومــال ويـسـبــب مــزيـدًا
من التأخير ويشكل تهديدًا خطيرًا للسالم
واالستقرار في الصومال وجاراته» ،مهددًا
بنظر االتحاد األوروبي في اتخاذ «إجراءات
ملموسة» ردًا على الخطوة.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ح ـ ــذر وزي ـ ـ ــر ش ـ ـ ــؤون أف ــري ـق ـي ــا فــي
الحكومة البريطانية ،جيمس دادريدج ،من
عــواقــب إق ــرار الـقــانــون ،وقــال فــي بـيــان« :مع
عدم الوصول لتوافق يــؤدي إلى انتخابات
ش ــام ـل ــة م ــوث ــوق ب ـه ــا م ــن دون أي تــأجـيــل
ج ــدي ــد ،سـتـتـغـيــر ع ــاق ــة امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي

تحذيرات من تأثير األزمة السياسية على الوضع األمني (لقمان إلهان/األناضول)

بقيادة الصومال» ،مهددًا بالعمل مع شركاء
دوليني «إلعــادة تقييم «طبيعة مساعداتنا
ّ
ل ـل ـصــومــال» ،مـعـتـبـرًا أن ال ـخ ـطــوة «تـقــوض
مصداقية القيادة الصومالية».
وبحسب مراقبني ،فإن التحديات السياسية
واألمنية تزداد ،مع استمرار حدة الخالفات
السياسية بــن الـشــركــاء السياسيني حول
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيــة وال ــرئ ــاس ـي ــة الـتــي
ّ
تـتــواصــل منذ أربـعــة أشـهــر ،فــي ظــل الجدل
ح ـ ـ ــول ش ــرعـ ـي ــة امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والـتـنـفـيــذيــة ،بـعــدمــا انـتـهــت فترتها نهاية
الـعــام املــاضــي ،وفـتــرة والي ــة فــرمــاجــو التي
انتهت فــي  8فبراير/شباط املــاضــي .ومنذ
انتهاء واليته اعتبرت املعارضة الصومالية،
فرماجو غير شرعي ،بينما فشلت محاوالت
عدة في املفاوضات لكسر الجمود.
وأثـ ـ ــار ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد انـ ـتـ ـق ــادات ح ــادة
فــي الساحة السياسية الصومالية؛ حيث
وص ـ ـفـ ــت املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة خ ـط ــوة
التمديد بـ«الخيانة العظمى» ،وذلــك على
لسان الرئيس الصومالي السابق ،شريف
شيخ أحمد ،في تصريح صحافي له مساء
األحـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي ،ف ـي ـمــا اع ـت ـب ــر امل ــرش ـح ــون
ف ــي س ـبــاق الــرئــاســة الـصــومــالـيــة الـخـطــوة
«انقالبًا» على الشرعية.
وتأتي هــذه الخطوة التي اتخذها البرملان
ووق ـع ـه ــا ال ــرئ ـي ــس ،ب ـعــد ت ـح ــذي ــرات دول ـيــة
ومـحـلـيــة م ــن ت ـمــديــد ف ـت ــرة ع ـمــل الـحـكــومــة
وال ـب ــرمل ــان ،إذ أع ــرب ــت ب ـع ـثــات دول ـي ــة ع ــدة،
ع ــن عـ ــدم تــأي ـيــدهــا ل ـت ـمــديــد ف ـت ــرة ال ـبــرملــان
وال ـح ـك ــوم ــة ،وح ـث ــت ع ـلــى ال ـت ــواف ــق إلج ــراء
االن ـت ـخــابــات .وثـمــة خــافــات بــن الحكومة
مــن جـهــة ،ورؤس ــاء األقــالـيــم واملـعــارضــة من
جـهــة أخ ــرى ،ح ــول تفاصيل متعلقة بآلية
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات .وأدت ه ــذه الـخــافــات
إل ــى تــأجـيــل االنـتـخــابــات أكـثــر مــن م ــرة ،من
دون تحديد موعد لها ،على الرغم من عقد
ج ـ ــوالت ت ـش ــاوري ــة ع ــدي ــدة ف ــي ال ـب ـلــد ال ــذي
يتعافى مــن تــداعـيــات حــرب أهلية اندلعت
إثر انهيار الحكومة املركزية عام .1991
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز،
أسوشييتد برس)

الـ ـ ـق ـ ــوات مـ ــن ال ـ ـبـ ــاد ق ـب ــل ال ـ ــذك ـ ــرى الـ ـ ـ ــ»20
لهجمات  11سبتمبر .وأكد املسؤول أن هذا
االنسحاب سيكون «منسقًا» ومتزامنًا مع
انسحاب القوات األخرى التابعة لـ«الناتو»،
الفتًا إلــى أن واشنطن «أبلغت طالبان من
دون أي التباس أنـنــا سـنــرد بـقــوة على أي
هـ ـج ــوم ع ـل ــى الـ ـجـ ـن ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــن خ ــال
ق ـيــام ـنــا بــان ـس ـحــاب مـنـظــم وآم ـ ـ ــن» .وح ــول
الخيار الذي ستتبعه اإلدارة األميركية ،قال
املصدر إنها «ستركز كل جهودها على دعم
عملية السالم الجارية ،لكننا لن نستخدم
وج ــود قــواتـنــا كعملة مـقــايـضــة» .وأض ــاف
«ملتزمون اليوم بإخراج القوات األميركية
بحلول  11سبتمبر ،وربما قبل ذلك بوقت
طويل» ،مضيفًا أن الرئيس األميركي خلص
إلى أن «االنسحاب املشروط سيكون وصفة
لـلـبـقــاء ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان إل ــى األبـ ـ ــد» ،لكنه

أضــاف أن الحكومة األميركية ستستخدم
«ك ــل ال ــوس ــائ ــل الــدب ـلــومــاس ـيــة» بـحــوزتـهــا
«للحفاظ» على مكاسب «حقوقية» في هذا
ال ـب ـلــد .م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت املـتـحــدثــة بــاســم
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ج ــن س ــاك ــي ،إن ب ــاي ــدن
ّ
«ك ــان متمسكًا بــرأيــه ب ــأن ال ح ــل عسكريا
ألفغانستان ،وأننا بقينا هناك ملدة طويلة
جدًا».
وبعد تحذيرات ألشهر من مغبة أي انسحاب
أم ـيــركــي ،أعـلـنــت الـحـكــومــة األف ـغــان ـيــة ،أمــس،
ع ـلــى م ـض ــض ،اح ـت ــرام ـه ــا ألي ق ـ ــرار تـتـخــذه
واش ـن ـط ــن ف ــي هـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن .وقـ ـ ــال مـسـتـشــار
الــرئـيــس األفـغــانــي أش ــرف غـنــي ،وحـيــد عمر،
ع ـبــر «ت ــوي ـت ــر» ،إن بـ ــاده «ت ـح ـتــرم أي ق ــرار»
أميركي حول االنسحاب ،مضيفًا أن «القوات
األفغانية تدافع عن أراضيها وسيادة الدولة،
وهي تقوم منذ عامني بنسبة  98في املائة من

العمليات العسكرية ضد املسلحني بمفردها»،
وم ـ ــؤكـ ـ ـدًا أنـ ـه ــا «قـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ف ـع ــل ذل ـ ــك فــي
املستقبل أيضًا» .إال أن ذلك لم يمنع البرملان
األفغاني من انتقاد الخطوة األميركية ،محذرًا
من خطر عودة الحرب األهلية إلى أفغانستان.
وبحث اجتماع للبرملان األفغاني ،أمس ،قرار
بايدن ،وقال رئيسه مير رحمان رحماني ،إن
القوات األجنبية «جــاءت إلى أفغانستان من
أجل محاربة اإلرهاب والقضاء على املخدرات،
وحاليًا فإن الحرب مستعرة في البالد ،وزراعة
األف ـي ــون فــي تصعيد م ـتــواصــل» .واعـتـبــر أن
انـسـحــاب ه ــذه ال ـق ــوات «بـشـكــل غـيــر مـســؤول
وف ــي ع ـجــالــة ،ق ــد ي ــدف ــع أف ـغــان ـس ـتــان م ـجــددًا
باتجاه حرب أهلية» ،مطالبًا إياها بأن تقرر
انسحابها «بالنظر إلى األوضاع السائدة».
من جهته ،طالب املتحدث باسم حركة طالبان
األفغانية ذبيح الله مجاهد ،أمــس األربـعــاء،

بـ«انسحاب جميع القوات األجنبية من بالدنا
فــي املــوعــد امل ـحــدد وف ــق ات ـفــاق ال ــدوح ــة» ،أي
األول مــن مــايــو املقبل .ولـفــت إلــى أ ًنــه «إذا تم
االلـتــزام باتفاق الــدوحــة فسيتم أيضا إيجاد
مسار ملعالجة القضايا املتبقية .أما في حال
انتهاك االتفاق وعدم خروج القوات األجنبية
مــن بلدنا فــي املــوعــد امل ـحــدد ،فـســوف تتفاقم
املشاكل بالتأكيد وأولـئــك الــذيــن لــم يمتثلوا
لالتفاق سيتحملون مسؤولية ذلك».
وكــانــت حركة «طــالـبــان» قــد أعلنت بعد وقت
قصير على اإلعالن األميركي ،رفضها حضور
م ــؤت ـم ــر ل ـل ـس ــام حـ ــول أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،تـعـتــزم
إسطنبول استضافته ،في  24إبريل الحالي،
ما لم تنسحب جميع القوات األجنبية من هذا
البلد .وقــال املتحدث باسم املكتب السياسي
ل ـل ـح ــرك ــة ،م ـح ـمــد ن ـع ـي ــم ،ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» ،إن
الحركة «تعتمد في جميع شؤونها على مبدأ
الـتـشــاور وفــق الشريعة اإلســامـيــة ،وهــي لن
تـشــارك فــي أي مؤتمر بشأن أفغانستان إلى
األجنبية كاملة من
حني خروج جميع القوات
ّ
هــذا البلد» .وكانت الحركة قد حــذرت سابقًا
واشنطن من أي تجاوز ملوعد األول من مايو،
مـهــددة بــالــرد بــالـقــوة ،بعد امتناعها عــن أي
ه ـجــوم ض ــد الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة م ـنــذ االت ـفــاق
بينها وبني واشنطن في فبراير/شباط .2020
وكـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــاي ـ ــدن ق ـ ــد عـ ــاصـ ــر أرب ـ ـع ـ ــة رؤسـ ـ ـ ــاء
أميركيني خالل الحرب األفغانية ،أكد أولهم،
جـ ــورج ب ــوش االب ـ ــن ،أن ـه ــا «س ـت ـك ــون طــويـلــة
األمــد» ،فيما لم يتمكن الثالثة اآلخــرون ،بيل
كلينتون وباراك أوباما وترامب ،من إنهائها
ب ــ«ان ـت ـصــار» .وك ــان بــايــدن قــد ع ــارض زي ــادة
عديد الـقــوات األميركية في أفغانستان حني
كــان نائبًا ألوبــامــا .وعلى الرغم من تداعيات
ال ـقــرار األمـيــركــي ،الـتــي أفضلها يبقى «م ـ ّـرًا»
بالنسبة لـكــابــول ،ف ــإن ق ــرار بــايــدن ينبع من
م ـق ــارب ــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى خ ـي ــار الــدب ـلــومــاس ـيــة
فــي معالجة األزمـ ــات ،ويـعـ ّـد أيـضــا اسـتـمــرارًا
لسياسة سلفيه ،أوبــامــا وت ــرام ــب ،بـضــرورة
الـتـفــرغ للصني ،مــع اعـتـبــارات داخـلـيــة تحكم
ض ـ ــرورة إي ـج ــاد م ـخ ــرج إلن ـه ــاء ه ــذه ال ـحــرب
املكلفة ،وسحب الجنود الذين طال وجودهم
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ً
في هذا البلد .ويأتي ذلك فضال عن التساؤالت
التي بنى عليها بايدن قراره ،من حيث جدوى
البقاء وقتًا إضافيًا .ويعد السيناريو األسوأ
بالنسبة للمجتمع الدولي هو عودة االقتتال
الــداخـلــي بشكل أش ــرس فــي أفغانستان بعد
االنـسـحــاب ،وتــراجــع مكتسبات «ال ـغــزو» من
ً
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ح ـق ــوق ـي ــة ،فـ ـض ــا ع ــن إم ـكــان ـيــة
ع ــودة «طــال ـبــان» إل ــى ك ــاب ــول ،مــع ب ـقــاء خطر
تنظيمي «الـقــاعــدة» و«داع ــش» .كما من شأن
االنسحاب أن يترك فــراغــا ،يفتح لــدول جــارة
ألفغانستان ،مثل روسيا وإي ــران ،بابًا مللئه،
ف ـي ـمــا ق ــد يـسـتـمــر «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ف ــي تـنـفـيــذ
ضــربــات بـطــائــرات ّ
مسيرة فــي هــذا البلد ،في
إطــار محاربة اإلرهــاب .وأكــدت واشنطن أنها
مــاض ـيــة ب ـق ــرار االن ـس ـح ــاب ال ـن ـهــائــي ،بغض
النظر عن أي تطور على األرض سيطرأ خالل
األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة .ويـ ـع ــارض الـ ـق ــرار خــاصــة
ت ـقــريــر اس ـت ـخ ـب ــاري أم ـي ــرك ــي صـ ــدر أول مــن
أمس ،حول التحديات العاملية للعام املقبل ،إذ
اعتبر أن «احتماالت حصول اتفاق سالم في
أفغانستان منخفضة» ،محذرًا من أن «طالبان
ستحقق مكاسب على أرض املعركة» .أما إذا
انسحب «التحالف الــدولــي» ،فــإن «الحكومة
األفغانية ستجد صعوبة في السيطرة على
طالبان» .لكن اعتبارات عدة تحكم قرار اإلدارة
األمـيــركـيــة .وفــي هــذا ال ـصــدد ،نقلت صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،ع ــن م ـس ــؤول كـبـيــر في
إدارة ب ــاي ــدن قــولــه إن «ال ــرئ ـي ــس يـعـتـقــد أنــه
م ــع الـتـعــامــل م ــع امل ـخــاطــر وال ـت ـحــديــات الـتــي
تواجهنا في  ،2021مقارنة مع تلك التي كانت
موجودة في  ،2001فإننا نحتاج للتركيز على
طــاقـتـنــا وم ــواردن ــا ،وعــديــدنــا ،وع ـلــى الــوقــت
الذي يحتاجه مسؤولونا للشؤون الخارجية
ولألمن القومي للتعاطي مع مخاطر هي أكثر
ح ـ ّـدة بالنسبة ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة» .وأض ــاف
أن فعل ذلــك «يتطلب منا إغــاق كتاب عمره
 20عامًا من الصراع في أفغانستان ،والتقدم
بــاسـتــراتـيـجـيــة ف ـعــالــة لـحـمــايــة وال ــدف ــاع عن
مصالحنا القومية األمنية».
وفي الداخل األميركي ،ووجــه القرار بانتقاد
جمهوري .واعتبر النائب عن والية تكساس،
مــاي ـكــل م ــاك ــول ،أن ه ــذا «االن ـس ـح ــاب ســابــق
ألوانه» ،ويعني «أننا ال نترك أي قوة متبقية
ملــواجـهــة الـتـهــديــدات اإلرهــابـيــة ال ـصــادرة من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وأنـ ـن ــا ن ـت ـخ ـلــى ع ــن شــركــائ ـنــا
األف ـغــان خ ــال مـفــاوضــات ال ـســام الحاسمة،
ً
ونعطي طــالـبــان انـتـصــارًا كــامــا رغــم فشلها
في الوفاء بتعهداتها» .كما انتقد السيناتور
ليندسي غراهام القرار ،واصفًا إياه بالكارثي.
يذكر أنه في أوج انتشار الجيش األميركي في
أفغانستان ،كان هناك حوالي مائة ألف جندي
أميركي في هذا البلد في عامي  2010و،2011
ّ
ثم خفض أوباما عديده إلى  8400جندي عند
نهاية واليته الثانية ،ليعود ترامب ويرسل
تـ ـع ــزي ــزات ،ح ـتــى أص ـب ــح الـ ـع ــدد  14أل ـف ــا في
 .2017لكن الرئيس السابق تعهد الحقًا القيام
بانسحاب تدريجي ،حيث لم يعد هناك سوى
 2500جندي أميركي فــي أفغانستان حاليًا.
وك ــان بــايــدن وع ــد خ ــال حملته االنتخابية
بــإنـهــاء ح ــروب أمـيــركــا الـطــويـلــة ،لكنه تطرق
ف ــي نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،إلــى
احتمال إبقاء كتيبة صغيرة ملكافحة اإلرهاب
في أفغانستان ،وهو ما لم يعد واردًا .فقوات
مكافحة اإلرهــاب ستنشر خــارج أفغانستان،
فـيـمــا ال ــوج ــود الـعـسـكــري األم ـيــركــي الــوحـيــد
فيها بعد  11سبتمبر املقبل ،سيكرس لحماية
الدبلوماسيني األميركيني.

األزمة األوكرانية تهيمن على العالقات الروسية ـ األميركية
تشهد العالقات الروسية
ـ األميركية توترًا غير
مسبوق ،بفعل التصعيد
الميداني المتواصل في
أوكرانيا ،رغم تواصل
الرئيسين فالديمير بوتين
وجو بايدن
واشنطن ،موسكو ـ العربي الجديد

تـمـ ّـر الـعــاقــات الــروسـيــة ـ األمـيــركـيــة ،بإحدى
أســوأ محطاتها فــي األي ــام األخ ـيــرة ،مدفوعة
بشكل أساسي بامللف األوكراني ،الذي أصبح
«كــوبــا» جــديــدة مــوروثــة مــن ص ــراع الــواليــات
امل ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،ف ــي حقبة
ّ
«الحرب الباردة» ( 1947ـ  .)1991وتحولت كل
خـطــوة عـسـكــريــة ،فــي أوكــران ـيــا أو فــي البحر
األسـ ــود ،إل ــى نـقـطــة ان ـطــاق لـخـطــوة مماثلة
سياسية تصعيدية مــن موسكو وواشنطن،
قــد ت ــؤدي إم ــا إل ــى أزم ــة طــويـلــة تـسـتـمـ ّـر إلــى
ح ــن ان ـت ـه ــاء والي ـ ــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي جو
بايدن في عام  ،2024وإما إلى تسوية واسعة
ُ
تعيد إلى األذهان العالقة الدافئة بني روسيا
ـ بوريس يلتسني وأميركا ـ بيل كلينتون في
تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وح ـتــى اللحظة
تبدو جميع االحتماالت متساوية ،إذ لم يسفر
االتصال الهاتفي الذي أجراه بايدن ،مساء أول
من أمس الثالثاء بنظيره الروسي ،فالديمير
بوتني ،عن اي اخـتــراق ،خصوصًا بعد إعالن
الكرملني أمس األربعاء أنه سيدرس اقتراحًا
ّ
لعقد قمة بني الرئيسني معتبرًا أن من السابق
ألوانــه الحديث عن مكان انعقاد اللقاء أو أيّ
تفاصيل أخرى.
ومـنــذ نـحــو شـهــر ،عكفت روس ـيــا عـلــى حشد
قــوات ـهــا ف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم األوك ــران ـي ــة،
ال ـتــي ضـ ّـمـتـهــا ع ــام  ،2014وف ــي كــراس ـن ــودار
وروسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوف عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود الـ ـش ــرقـ ـي ــة مــن

أوكرانيا .كما عززت انتشارها في بحر أزوف،
املـتـفـ ّـرع مــن البحر األس ــود ،ملحاصرة السفن
ـف روسـيــا
األوكــران ـيــة الـعــامـلــة ه ـنــاك .لــم تـكـتـ ِ
بذلك ،بل أعلنت عن تنظيم مناورات ّ
برية عدة،
وأرفقتها أمس األربعاء ،باإلعالن عن مناورات
فــي البحر األس ــود ل ــ«إزالــة األلـغــام البحرية»
التي وضعتها هي والبحرية األوكــرانـيــة في
عامي  2014و .2015وفــي املفهوم العسكري،
ُ
ّ
فإن إزالة األلغام تعتبر الخطوة األخيرة التي
ّ
ّ
تسبق أي عملية إن ــزال على الـشــواطــئ .لكن
أوكــرانـيــا ّ
ردت بعزمها على إج ــراء مـنــاورات
فــي خــارك ـيــف ،املــديـنــة الــواق ـعــة عـلــى الـحــدود
مــع روس ـيــا ،والـبـعـيــدة عــن ح ــوض دون ـبــاس،
الـ ــذي ي ـضـ ّـم إقـلـيـمــي لــوغــان ـســك ودونـيـتـســك
االنفصاليني .وخاركيف أســاســا خــط الدفاع
األول عــن أوكــرانـيــا حيال ّ
أي اجتياح روســي
م ــن ج ـهــة ف ــورونـ ـي ــش ،ال ـت ــي ع ـ ــززت مــوسـكــو
قواتها فيها في األسبوعني األخيرين.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـس ـعــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إلــى
ضمان أمن أوكرانيا ،فكان اإلعالن عن إرسال
سفينتني أميركيتني ،وفقًا ملعاهدة «مونترو»
ّ
ال ـت ــي ت ـنــظــم امل ــاح ــة ف ــي ال ـب ـحــر األس ـ ــود ،ثم
تأكيد واشنطن على «التزامها تقديم أسلحة
ألوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها ضد
العدوان الروسي» بمثابة تأكيد أميركي على
عــدم السماح لروسيا بالتمدد فـ ُـي أوكرانيا.
وفــي حمأة التحشيد العسكري ،أعـلــن مساء
أول مـ ــن أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء عـ ــن إجـ ـ ـ ــراء ب ــاي ــدن
ً
اتصاال هاتفيًا ببوتني .وأشار بيان صدر عن
ّ
الكرملني إلى أن بايدن أكد دعوته السابقة إلى
الرئيس الــروســي لحضور «القمة املناخية»
عبر نظام الـ«فيديو كونفرنس» يومي  22و23
إبريل /نيسان الحالي .وبحسب البيان ،أعرب
الجانبان عن استعدادهما «ملواصلة الحوار
حول أهم مسارات ضمان األمن القومي ،مما
ال يـخــدم مصالح روسـيــا والــواليــات املتحدة
ومصالح املجتمع الدولي بأسره».
فحسب ،بل ّ
وتابع البيان أنه «خالل تبادل وجهات النظر
حــول األزمــة الداخلية األوكــرانـيــة» استعرض
بــوتــن م ــواق ــف م ـب ــادئ الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة
املعتمدة على اتفاقات مينسك ،لحل النزاع.
ّ
ّ
غ ـي ــر أن بـ ـي ــان ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ك ـش ــف أن

جندي أوكراني في مارينكا على الجبهة الرئيسية في مواجهة االنفصاليين في دونيتسك ()Getty

تكثفت المناورات
الروسية واألوكرانية
ب ّرًا وبحرًا
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أع ــرب لـبــوتــن ع ــن قلق
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إزاء «ال ـح ـش ــد املـفــاجــئ
للقوات العسكرية الروسية في القرم املحتلة
وع ـلــى ح ــدود أوك ــران ـي ــا ،ودع ــا روس ـيــا إلــى
ّ
منع الـتــوتــر» مضيفًا أن بــايــدن جــدد «دعــم
الــواليــات املـتـحــدة الـقــوي لـسـيــادة أوكــرانـيــا
وســام ـت ـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة» .وجـ ــاء ف ــي الـبـيــان
ّ
أيضًا أن بايدن تطرق إلى «التدخل الروسي»
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة واالخـ ـ ـت ـ ــراق
اإلل ـك ـت ــرون ــي ض ــد امل ــؤسـ ـس ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
ّ
مـشـ ّـددًا على أن الــواليــات املتحدة «ستكون
حــازمــة فــي الــدفــاع عــن مصالحها القومية،
ردًا عـلــى ت ـحــركــات روس ـي ــا مـثــل الـهـجـمــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـت ــدخ ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات».

واقترح بايدن عقد لقاء مع بوتني في دولة
ثــالـثــة ،وهــو مــا ّ
رد عليه الكرملني ب ــ«درس
ّ
ّ
االق ـتــراح» ،لكنه أكــد أن «مــن السابق ألوانــه
الحديث عن عقد اجتماع بني الرئيسني».
ً
وع ـقــب ذلـ ــك ،أجـ ــرى بــوتــن ات ـص ــاال بنظيره
الـفـنـلـنــدي ســاولــي نينيستو ،لـبـحــث األزم ــة
ّ
األوك ــران ـي ــة وامل ـكــاملــة مــع ب ــاي ــدن ،ألن فنلندا
اسـتـضــافــت ل ـقــاء الـقـمــة األخ ـي ــرة ب ــن بــوتــن
والرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في
يوليو/تموز .2018
وعلى الرغم من االتصال األميركي ـ الروسي،
إال أن األم ـ ـ ـ ــور اسـ ـتـ ـم ــرت ب ــالـ ـتـ ـص ــاع ــد ،مــع
اس ـتــدعــاء مــوس ـكــو ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،السفير
األمـيــركــي فيها ج ــون ســولـيـفــان ،إل ــى مكتب
ي ـ ــوري أوش ـ ــاك ـ ــوف ،م ـس ــاع ــد ب ــوت ــن .ووف ـق ــا
لــوكــالــة «نــوفــوسـتــي» ،فـقــد تـ ّـم إب ــاغ السفير
ّ
أن «موسكو سترد بشكل حاسم إذا فرضت
واشنطن عقوبات جديدة على روسيا» .وهو
مــا تـنــوي ال ــوالي ــات املـتـحــدة فعله ل ـلـ ّ
ـرد على
التحشيد العسكري الروسي قرب أوكرانيا.
ّ
ومــن املـعــروف أن لـبــايــدن موقفًا مـتـشـ ّـددًا من
ال ــروس ،نابعًا مــن عالقته الشخصية معهم

حني كان نائبًا للرئيس األسبق باراك أوباما.
ف ـفــي عـ ــام ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز  ،2009زار أوب ــام ــا
مــوس ـكــو ،رف ـقــة ب ــاي ــدن ،ودعـ ــا إل ــى «ان ـطــاقــة
منعشة» للعالقات بني البلدين ،بعد مرحلة
من التصادم بني جــورج بوش االبــن وبوتني.
ح ـي ـن ـهــا ،كـ ــان دي ـم ـت ــري م ـيــدف ـيــديــف رئـيـســا
ل ــروسـ ـي ــا ،وب ــوت ــن رئ ـي ـس ــا ل ـ ـل ـ ــوزراء .وب ـعــد
الزيارة بأيام أدلى بايدن بتعليقات صحافية
ّ
ّ
ج ــاء فـيـهــا أن «عـ ــدد س ـكــان روس ـي ــا يتقلص
واقـتـصــادهــا يــذبــل ،بالتالي سيتعني عليها
إجــراء مجموعة من التعديالت على سياسة
األمن القومي الخاصة بها» .واعتبر مراقبون
ّ
أن حديثه كان يتمحور حول منع الروس من
الـتــأثـيــر عـلــى ال ـف ـضــاء الـســوفـيـيـتــي الـســابــق،
خ ـصــوصــا ف ــي جــورج ـيــا وأوك ــرانـ ـي ــا ،الـلـتــن
زارهما بايدن .كما اصطدم بايدن مع موسكو
خالل عمله في الكونغرس إلى جانب صديقه
الــراحــل ،السيناتور الجمهوري جــون ماكني،
على إعــداد قانون في عــام  1999يتيح إلدارة
كلينتون قصف القوات الصربية املدعومة من
الروس ،في كوسوفو.
وتـلـقــى واشـنـطــن دعـمــا أوروب ـي ــا ،مــع اتـهــام
وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدفـ ــاع األمل ــانـ ـي ــة أنـ ـغ ــري ــت ك ــرام ــب
كارنباور ،أمــس ،روسيا بـ«االستفزاز» عبر
حـشــدهــا ق ــوات عـلــى ال ـح ــدود مــع أوكــران ـيــا.
وقالت لإلذاعة العامة األملانية «آ ار دي» ،قبل
اجـتـمــاع لـ ــوزراء الــدفــاع والـخــارجـيــة لـلــدول
ّ
األعضاء في الحلف األطلسي ،إن «انطباعي
ه ــو أن ال ـجــانــب ال ــروس ــي ي ـح ــاول ك ــل شــيء
إلث ــارة رد ف ـعــل» ،مضيفة «م ــع أوكــران ـيــا لن
يـتــم اسـتــدراجـنــا إل ــى ه ــذه الـلـعـبــة» .وأك ــدت
الوزيرة املقربة من املستشارة أنغيال ميركل:
ّ
«إذا ادعــى الجانب الروسي أن األمــر يتعلق
بمناورات ،فهناك قواعد دولية محددة لذلك
مــن أج ــل ضـمــان الـشـفــافـيــة وال ـث ـقــة» .وحــول
اح ـت ـمــال انـ ــدالع نـ ــزاع مـبــاشــر ب ــن موسكو
وكييف ،قالت« :نحن ملتزمون الوقوف إلى
ـب أوك ــران ـي ــا ،األمـ ــور واض ـح ــة» مشيرة
جــانـ ّ
إلـ ــى أن ـ ـ ــه ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،م ــن ال ــواض ــح
ّ
أي ـض ــا أن الــرئ ـيــس ال ــروس ــي «ي ـن ـت ـظــر فقط
خطوة (من أوكرانيا) نحو الحلف األطلسي
الستخدامها حجة للتقدم».
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خاص

يمثّل اإلفراج
عن الصحافيين
المصريين خالد
داود وسوالفة
مجدي وحسام
الصياد ،بداية
لـ«انفراجة» على
نطاق محدد في
ملف المعتقلين
السياسيين ،فيما
أُبلغ المعتقلون
المرشحون
للخروج بضرورة
االلتزام بشروط
لضمان سالمتهم
وحمايتهم من
إعادة اعتقالهم

المعتقلون
في مصر
أوضاع صعبة
يعاني السجناء السياسيون
المصريون من ظاهرة
التدوير ،خصوصًا عبر
ضمهم إلى قضايا
ّ
جديدة ،سواء خالل فترات
اعتقالهم أو بعد إخالء
سبيلهم بوقت قصير.
وتضاف هذه المعاناة
إلى األوضاع الصعبة التي
يواجهونها في السجون
في ظل سوء المعاملة
واإلهمال الطبي وزيادة
حاالت الوفاة.

خالد داود من المفرج عنهم (محمد الراعي/فرانس برس)

انفراجة محدودة ومرحلة
أولى مشروطة
القاهرة ـ العربي الجديد

قـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ح ـك ــوم ـي ــة وأم ـن ـي ــة
ف ــي م ـصــر ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن
اإلف ـ ـ ـ ــراج عـ ــن ال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـث ــاث ــة
خالد داود وسوالفة مجدي وحسام الصياد
خـ ــال ال ـي ــوم ــن األول ـ ـ ــن م ــن ش ـه ــر رم ـض ــان،
وإخالء سبيلهم على ذمة االتهامات املوجهة
لـهــم بنشر أخ ـبــار كــاذبــة ومـعــاونــة جماعات
إرهــابـيــة على تحقيق أهــدافـهــا ،خطوة تمثل
ب ــداي ــة لـ ــ«انـ ـف ــراج ــة» ع ـل ــى ن ـط ــاق م ـح ــدد مــن
ملف املعتقلني السياسيني فــي ال ـبــاد ،أخـذًا
بنصائح شخصيات سياسية ونقابية ،قريبة
الصلة من قـيــادات مختلفة بالنظام الحاكم،
خصوصًا مــن مدير املـخــابــرات العامة اللواء
عـبــاس كــامــل ،ألجـهــزة الـنـظــام ،بــاإلقــدام على
خـطــوات جدية لحلحلة األوض ــاع السياسية
الــداخ ـل ـيــة ،ف ــي إط ــار «تــوح ـيــد ال ـش ــارع خلف

الـ ـقـ ـي ــادة ل ـي ـك ــون م ـس ـت ـع ـدًا ف ــي أي وقـ ــت ألي
ق ـ ــرارات م ـص ـيــريــة ق ــد تـتـخــذ ف ــي قـضـيــة سد
النهضة ،بما فــي ذلــك خـيــار الـحــل العسكري
ضد إثيوبيا».
وك ـش ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر أن ال ـت ــرك ـي ــز ف ــي املــرح ـلــة
األول ـ ــى م ــن االس ـت ـجــابــة األم ـن ـيــة «امل ـت ــأخ ــرة»
لهذه النصائح ومحاوالت الوساطة املبذولة
مـنــذ منتصف ال ـعــام املــاضــي ،ستشمل عــددًا
محدودًا من املعتقلني ،الصحافيني والنشطاء
ال ـي ـســاريــن وال ـن ــاص ــري ــن ،وت ـش ـمــل الـقــائـمــة
املـحــددة شخصيات تــم طرحها مــن قبل بعد
تظاهرات  20سبتمبر/أيلول املاضي ،ولكن تم
تأجيل اإلفراج عنها ألسباب مختلفة ،تتعلق
بالرفض األمني ،وبسلوك بعض الشخصيات
املـحـســوبــن عـلــى نـفــس تـيــاراتـهــم السياسية
خارج السجون أو خارج البالد.
وأوض ـحــت امل ـصــادر أن األم ــن الــوطـنــي ،وهــو
صــاحــب الكلمة األخ ـيــرة واالخـتـيــار النهائي

فــي هــذا املـلــف ،أكــد على املعتقلني املرشحني
ل ـل ـخ ــروج قــري ـبــا بـ ـض ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ببعض
الشروط لضمان سالمتهم واستمرار حمايتهم
من إعــادة اعتقالهم ،ومنها عــدم الحديث في
وسائل اإلعــام والتواصل االجتماعي ،وعدم
تسريب معلومات عن ظــروف السجن ،وعدم
التعاون مع منظمات حقوقية في إعداد تقارير
عن السجون أو أي قضايا ذات ُبعد سياسي،
والتركيز على أعمالهم الخاصة فقط.
وذكرت املصادر أن األسابيع املاضية شهدت
أيضًا إنهاء حالة الغضب والتوتر بني وزارة
الداخلية ،والنيابة العامة ،بسبب ّ
تعجل إعالن
إخــاء سبيل املحبوسني احتياطيًا ،امـتــدادًا
للخالف الذي نشب بني النيابة التي تختص
قانونًا بإصدار قرارات إخالء السبيل املرتقبة،
واألم ـ ــن ال ــوط ـن ــي ،ف ــي ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي
املاضي.
وعلى الرغم من التنسيق املستمر بني الطرفني،
إال أن النيابة كانت قد ّ
حملت الجهاز مسؤولية
تسريب املعلومات اإليجابية عن قرب خروج
بعض املعتقلني قبل ذكرى ثورة  25يناير ،إلى
أروقــة اإلعــام والسياسة ،مما يظهر النيابة
العامة بمظهر «التابع» أو «املأمور» ،خصوصًا
أن هــذا املشهد تكرر مــن قبل مــرات عــدة ،مما
دفعها لالحتجاج والتأكيد على عدم السماح

مطالبة المعتقلين
المرشحين للخروج بااللتزام
ببعض الشروط
المرحلة األولى لن تشمل
معظم المسجونين في
قضايا سياسية

بالتوسع فــي إخــاء السبيل فــي ذلــك الــو ّقــت،
وتــأجـيـلــه لـفـتــرة الح ـقــة .وب ـنــاء عليه تعنتت
الـنـيــابــة ف ــي تـفـعـيــل سـلـطـتـهــا إلخـ ــاء سبيل
املتهمني ،مـتــذرعــة بتماثل املــوقــف القانوني
لهم مع آخرين ،وأخبرت األجهزة املعنية بأنها
ستترك مسألة إخــاء السبيل لتقررها دوائر
اإلره ـ ــاب املـخـتـصــة ب ـمــأمــوريــة مـحــاكــم ط ــره،
عند النظر بتجديد حبس املتهمني ،وقامت
استثنائيًا ،بتبكير مواعيد عــرض املتهمني
عـلــى ال ــدوائ ــر لـتـجــديــد الـحـبــس ،لـكــن رؤس ــاء
الدوائر الذين رفضوا إخــاء سبيل املعتقلني
املـ ــرجـ ــو إط ـ ـ ــاق س ــراحـ ـه ــم خ ـ ــال ال ـش ـهــريــن
املاضيني ،جددوا رفضهم ذلك ،بحجة ارتباط
املوقف القانوني لبعض املعتقلني بزمالء لهم
لم يستفيدوا من جهود الوساطة املبذولة على
مدار ثالثة أشهر تقريبًا.
وخالل األسابيع املاضية ّ
تغير الوضع ،بحسب
املصادر ،إذ امتنع األمن الوطني عن تسريب
أن ـبــاء اإلفـ ــراج إال بـعــد الـتـنـسـيــق مــع النيابة
العامة في استصدار قرارات إخالء السبيل ،كما
تم تغليف التنسيق بني الوسطاء السياسيني
والنقابيني واألمــن الوطني بتقديم خطابات
في شكل «التماسات إنسانية» للنيابة العامة،
تركز على الحالة الصحية للمعتقل وذويــه،
وبالفعل تلقت نيابة أمن الدولة العليا خالل
الـشـهــر املــاضــي أكـثــر مــن خمسمائة التماس
بشأن نشطاء معروفني وغير معروفني ،لكنها
لم تقبل إال عددًا ال يتجاوز أصابع اليدين.
وعــادت املصادر لتؤكد أن املرحلة األولــى من
ه ــذه «االن ـف ــراج ــة» لــن تـشـمــل الـطــائـفــة األكـبــر
مــن املعتقلني وهــم السجناء املـحـكــومــون في
ق ـض ــاي ــا ذات ط ــاب ــع سـ ـي ــاس ــي ،وخ ـص ــوص ــا
ق ـض ــاي ــا ال ـت ـظ ــاه ــر وال ـع ـن ــف امل ـت ـه ـمــن فـيـهــا
ب ــاالن ـض ـم ــام ل ـج ـمــاعــة «اإلخـ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
وجـمــاعــات إســامـيــة أخ ــرى ويـعــود معظمها
إلــى عامي  2013و 2014وخصوصًا األحــداث
التي وقعت في محافظات الصعيد في أعقاب
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ،كما
لن تشمل املعتقلني املحسوبني على منظمات
حقوقية لها عالقات قوية بالخارج ،ولن تشمل
معتقلني إسالميني أو أشخاصًا متحفظ على
أموالهم بتهمة تمويل «اإلخوان».
وفي الرابع من الشهر الحالي ،نشرت «العربي
الجديد» تقريرًا عن تلقي الخارجية املصرية
مـطــالـبــات جــديــدة مــن س ـف ــارات غــربـيــة لحث
السلطات املصرية على اتـخــاذ خـطــوات أكبر
وأك ـثــر فــاعـلـيــة عـلــى صعيد تحسني أوض ــاع
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،ب ــاإلف ــراج ع ــن الـصـحــافـيــن
والنشطاء املعتقلني ،وإلغاء قــرارات املنع من
السفر والتحفظ على األم ــوال ال ـصــادرة ضد
عدد من النشطاء الحقوقيني منذ ما يقرب من
خـمــس س ـنــوات ،عـلــى خلفية التحقيقات في
القضية املعروفة إعالميًا بـ«التمويل األجنبي
ملنظمات املجتمع املدني».
وقبلها فــي العاشر مــن مـ ــارس/آذار املاضي،
تــراج ـعــت اآلمـ ــال فــي إط ــاق س ــراح مــزيــد من
ال ـن ـش ـطــاء ال ـس ـيــاس ـيــن الـ ـب ــارزي ــن ف ــي مـصــر
وعلى رأسـهــم معتقلو قضية «خلية األمــل»،
بـعــد ص ــدور ق ــرار مـحـكـمــة ج ـنــايــات الـقــاهــرة
ب ـت ـج ــدي ــد ح ـب ــس ال ـص ـح ــاف ـي ــن خ ــال ــد داود
وهشام فؤاد وعبد الناصر إسماعيل وحسام
مؤنس ،والناشط اليساري الفلسطيني رامي
شـعــث مل ــدة  45يــومــا ،بـعــدمــا ك ــان مــن املــرجــح
إخ ـ ــاء س ـب ـيــل ب ـع ـض ـهــم ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،حـســب
وعود نقيب الصحافيني ضياء رشــوان ،إبان
ترشحه لــواليــة ،وبـنــاء على تطمينات أمنية
واستخباراتية مختلفة لشخصيات سياسية
وإعـ ــام ـ ـيـ ــة شـ ــاركـ ــت فـ ــي جـ ـه ــود ال ــوس ــاط ــة
لحلحلة ملف املعتقلني قبل انتخابات نقابة
الصحافيني املقررة هذا الشهر.
وأسفرت البشارة التي حملها رشــوان ،الذي
يـ ــرأس أي ـضــا الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـعــامــات
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ل ـج ـم ــوع
الصحافيني عن إخالء سبيل ثالثة صحافيني
آن ــذاك بتدابير احـتــرازيــة هــم مصطفى صقر
وح ـس ــن ال ـق ـبــانــي وإس ـ ــام ال ـك ـل ـحــي ،لـيــرتـفــع
العدد حاليًا بعد إخالء سبيل داود وسوالفة
والصياد إلى ستة صحافيني.

متابعة

اتفاق ليبي يوناني على محادثات لترسيم الحدود البحرية
اتفقت ليبيا واليونان على
بدء محادثات بينهما
حول ترسيم مناطقهما
البحرية ،خالل زيارة لرئيس
المجلس الرئاسي محمد
المنفي ألثينا
طرابلس ـ العربي الجديد

ات ـف ـق ــت ل ـي ـب ـيــا والـ ـي ــون ــان أم ـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء،
على بــدء مـحــادثــات بينهما ،بشأن ترسيم
مـنــاطـقـهـمــا ال ـب ـحــريــة ،وذلـ ــك فـيـمــا ت ـحــاول
ال ـس ـل ـطــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي ط ــراب ـل ــس تــوسـيــع
هامش عالقاتها الخارجية ،وعدم مواصلة
إشعال أزمة مع أوروبا ،بسبب الصراع على
ملف الغاز شرقي املتوسط ،الدائر بني أنقرة
وأثـيـنــا .وخ ــال زي ــارة لــه إل ــى أثـيـنــا ،أمــس،
أكد رئيس املجلس الرئاسي الليبي ،محمد
املنفي ،الــذي كــان شغل في السابق منصب
سفير بــاده إلــى العاصمة اليونانية ،قبل
ط ــرده منها عــام  2019بعد توقيع حكومة
الـ ــوفـ ــاق ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة اتـ ـف ــاق تــرسـيــم
الحدود البحرية مع تركيا ،أنه لم يتم خالل
الــزيــارة الحالية توقيع أي اتـفــاق ،بل البدء
باملحادثات ،وهو ما اقترحته طرابلس في
وقــت ســابــق .والـتـقــى املنفي رئـيــس ال ــوزراء
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ،فيما

من املقرر أن يزور وزير الخارجية اليوناني
نـيـكــوس دي ـنــديــاس أن ـقــرة ال ـيــوم الخميس
إلج ــراء مـحــادثــات بـشــأن مختلف القضايا
الـخــافـيــة .ويــأتــي ذل ــك عـقــب زي ــارة أجــراهــا
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة الـلـيـبـيــة عبد
الحميد الدبيبة ،اإلثنني والثالثاء املاضيني،
إل ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـتــرك ـيــة ،أك ــد خــال ـهــا على
تمسك بالده باالتفاق البحري مع تركيا.
وقــال رئيس ال ــوزراء اليوناني كيرياكوس
ميتسوتاكيس ،بعد اجتماع مع املنفي ،أن
البلدين اتفقا على إج ــراء مـحــادثــات بشأن
ت ــرس ـي ــم م ـنــاط ـق ـه ـمــا ال ـب ـح ــري ــة ف ــي ال ـب ـحــر
امل ـت ــوس ــط .وف ــي ب ـيــان ب ـعــد االج ـت ـم ــاع ،أكــد
ميتسوتاكيس أن بــاده «تسعى إلى إعادة
ض ـبــط ال ـع ــاق ــات م ــع ل ـي ـب ـيــا» ،ب ـعــد الـتــوتــر
بشأن االتفاق التركي ،والــذي تعتبره أثينا
غير قانوني.
من جهته ،أوضــح رئيس املجلس الرئاسي
الليبي أم ــس ،أن املجلس غير مـخــول وفق
اتـفــاق جنيف للسالم الليبي برعاية األمــم
املتحدة ،بعقد أي اتفاقيات ،مشددًا بحسب
مـكـتـبــه ع ـلــى «أه ـم ـيــة تـفـعـيــل ع ـمــل الـلـجــان
امل ـش ـت ــرك ــة ح ــالـ ـي ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا ألي ات ـف ــاق ــات
مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة املقبلة
املنتخبة (ف ــي لـيـبـيــا) ،بـمــا فــي ذل ــك قضية
ترسيم حدود املنطقة االقتصادية» .وأشار
امل ـن ـفــي إل ــى «ع ـمــق ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـيــونــان،
وأه ـم ـيــة تـفـعـيــل وتـنـشـيــط أوجـ ــه ال ـت ـعــاون
املـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـج ــان ــب ال ـث ـقــافــي
واالق ـت ـصــادي ،وع ــودة الـشــركــات والـتـعــاون
في مجال الكهرباء والطاقة املتجددة».

وك ــان ــت مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة م ــن ط ــراب ـل ــس،
أوض ـحــت أن زي ــارة املـنـفــي لـلـيــونــان تهدف
إلــى «مناقشة تشكيل لجنة ليبية يونانية
لـبـحــث قـضـيــة ال ـح ــدود امل ــائ ـي ــة» ،موضحة
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن املـنـفــي سيناقش
إم ـكــان ـيــة ت ـطــويــر م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم الـلـيـبـيــة
الـيــونــانـيــة ال ـتــي وق ـعــت ب ــن الـجــانـبــن في
عهد رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج
باباندريو ،في  .2010وأشارت املصادر إلى
اتفاق داخــل السلطة الليبية الجديدة ،على
إحياء املشاورات حول الحدود املائية لليبيا
في املتوسط ،والتي كانت قائمة حتى 2010
مــع الـيــونــان وتــركـيــا وإيـطــالـيــا .وك ــان وزيــر
الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ،قد

أكــد اإلثنني املاضي ،من بنغازي ،أن بالده
كانت «قريبة جدًا» في ذلك العام من التوقيع
مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول َ ترسيم
الحدود البحرية ،مضيفًا أنه «لم يتبق سوى
القليل لــانـتـهــاء مـنـهــا» ،ومـبــديــا اسـتـعــداد
حـكــومـتــه الس ـت ـئ ـنــاف امل ـف ــاوض ــات حــولـهــا،

أكد المنفي أن
سلطته غير مخولة
توقيع أي اتفاقيات

شغل المنفي في السابق منصب سفير بالده في أثينا (لويزا غولياماكي/فرانس برس)

فيما دعــا ميتسوتاكيس ،الجانب الليبي،
خالل زيارته طرابلس األسبوع املاضي ،إلى
إلغاء االتفاق مع تركيا.
إلى ذلك ،يواصل املبعوث األممي إلى ليبيا،
بــان كوبيتش ،حــراكــه بشأن عملية السالم
الليبية .والتقى كوبيتش أمس األمني العام
لـجــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة أح ـمــد أب ــو الغيط
في القاهرة ،لبحث التسوية الليبية .وقال
مصدر مسؤول في األمانة العامة للجامعة
إن أبو الغيط أكد لضيفه «حرص الجامعة
ع ـلــى ت ـعــزيــز عــاقــات ـهــا وعـمـلـهــا املـتـنــاســق
والتكاملي مع األمم املتحدة دعمًا للمسيرة
ً
ال ـل ـي ـب ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن االرت ـ ـقـ ــاء
بمستوى العمل املشترك مع بقية شركائها
ف ــي إطـ ــار امل ـج ـمــوعــة الــربــاع ـيــة ال ـت ــي تضم
الجامعة واألمم املتحدة واالتحاد األفريقي
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي» ،والـ ـت ــي ي ـع ـتــزم أبــو
الغيط دعوتها إلى اجتماع األسبوع املقبل
على مستوى األمناء العامني.
ميدانيًا ،ذكر املتحدث باسم «غرفة عمليات
ت ـحــريــر س ــرت  -ال ـج ـف ــرة» ،ال ـتــاب ـعــة ل ـقــوات
حـكــومــة الــوفــاق الـســابـقــة ،ال ـهــادي دراه ،أن
ال ـطــائــرتــن امل ـصــري ـتــن ال ـل ـتــن هـبـطـتــا في
مطار مدينة سبها ،أول من أمــس الثالثاء،
ت ـح ـمــان أس ـل ـح ــة ل ــدع ــم م ـل ـي ـش ـيــات ال ـل ــواء
املتقاعد خليفة حفتر .وكانت وزارة الصحة
الليبية أعلنت «وصول شحنتني من األدوية
وامل ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـط ـب ـي ــة م ـق ــدم ــة م ــن مـصــر
بالتنسيق مــع وزارة الـصـحــة فــي حكومة
الوحدة الوطنية» .لكن دراه أكد أنها تحمل
«أسلحة وذخائر».

تقرير
أمين العاصي

ال يزال الفلتان األمني السمة األبرز
فــي مناطق سيطرة «ق ــوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (قـ ـس ــد) ،خـصــوصــا
في محافظتي الرقة ودير الزور السوريتني،
اللتني تكثر فيهما حوادث القتل ومحاوالت
االغ ـت ـيــال ال ـتــي ت ـطــاول وج ـه ــاء .فــي املـقــابــل،
ّ
تصر هــذه الـقــوات على أن خاليا من تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» ،وم ـج ـم ــوع ــات مــرت ـب ـطــة بــالـنـظــام
السوري ،تؤدي الدور األبرز في إبقاء الوضع
ً
األمني مشتعال في املنطقة.
وفي حادث كان له وقع ُ الصدمة على سكان
مدينة الطبقة وريفها ،قتل منذ بضعة أيام
ثــاثــة أشـقــاء عـلــى يــد مـجـهــول ،استدرجهم
ب ـح ـجــة م ـس ــاع ــدت ــه ب ـق ـطــر زورق ص ـي ــد فــي
بحيرة سد الفرات ،فقام بإطالق النار عليهم
وقـتـلـهــم م ـبــاشــرة .وذكـ ــرت م ـصــادر محلية
ـار في
لـ«العربي الـجــديــد» ،أن التحقيق «جـ ٍ
الجريمة» ،التي وصفتها بـ«غير املسبوقة»،
مشيرة إلى أن الغموض يكتنفها ،فاألشقاء
ال ـق ـت ـل ــى «ي ـم ـت ـه ـن ــون الـ ـصـ ـي ــد» .وجـ ـ ــاء ه ــذا
الـحــادث عقب مـحــاولــة اغـتـيــال أحــد وجهاء
الريف الغربي للرقة أثناء وجوده في مدينة
الطبقة ،حــن أطـلــق مجهولون الـنــار عليه،
وكانوا يستقلون سيارة مدنية في الشارع
ال ـع ــري ــض ُوسـ ــط الـ ـس ــوق امل ــرك ــزي بـمــديـنــة
ال ـط ـب ـقــة .ون ـق ــل امل ـص ــاب ب ـحــالــة حــرجــة إلــى
مستشفى لتلقي العالج.
الخالفات العشائرية

وتـقــع خــافــات عشائرية فــي ريــف الــرقــة من
حني إلى آخر «لكن قوات قسد ال تبذل جهدًا
كافيًا لتطويق هذه الخالفات منذ بدايتها»،
حسبما ذك ــرت مـصــادر محلية ،مشيرة إلى
أن هـ ــذه الـ ـق ــوات تـ ـح ــاول ال ـب ـق ــاء ب ـع ـي ـدًا عن
أي خ ــاف ع ـشــائــري ،خـصــوصــا أن املنطقة
متميزة بكثرة عشائرها وتـعــدد خالفاتها
حديث لـ«العربي
وانقساماتها .وأضافت في
ٍ
الجديد» ،أن «الوعي املوجود لدى أغلب أبناء
العشائر هو ما يمنع تطور أي نزاع» ،كاشفة
أن شـيــوخ العشائر ووجـهــاء هــا «يتدخلون
دائمًا لوضع حد ألي خالف خشية تمدده».
وف ــي مــديـنــة ال ــرق ــة ،ك ـثــرت جــرائــم الـقـتــل في
اآلونة األخيرة ،مع عثور أهالي حي الرميلة
على مدني وزوجته مقتولني داخل منزلهما.
ويبدو الوضع في ريف دير الشرقي ،شمالي
نهر الفرات ،الذي تسيطر عليه «قسد» ،أكثر
ص ـعــوبــة م ــع وجـ ــود م ــا ُيـعـتـقــد أن ـهــا خــايــا
لتنظيم «داعش» تنفذ عمليات اغتيال وقتل
على نطاق واسع في هذا الريف.

ّ
ظل
تبدو أزمة الفلتان األمني في شرق الفرات مرشحة للتصاعد ،في
االتهامات لـ«قوات سورية الديمقراطية» باإلحجام عن ضبط الوضع
ألسباب عدة على الرغم من دفع المدنيين الثمن

فلتان
شرق
الفرات

«قسد» عاجزة أمام األزمات
األمنية المتصاعدة

ريف دير الزور

وف ــي ري ــف دي ــر الـ ــزور ،يـكــاد ال يـمــر ي ــوم من
ّ
تصر
دون مقتل مدنيني على يد مجهولني،
اإلدارة الــذاتـيــة الـكــرديــة عـلــى أنـهــم ينتمون
لتنظيم «داع ــش» .وح ــول ذل ــك ،قــال الناشط
اإلعالمي أبو عمر البوكمالي ،املقيم في ريف
دي ــر الـ ــزور ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن أس ـب ــاب ال ـف ـل ـتــان األم ـن ــي ك ـث ـيــرة ،ومـنـهــا
عدم جدية «قسد» في إرســاء األمــن .وأضاف
أن م ـح ــات تـ ـج ــارة األس ـل ـح ــة م ـن ـت ـشــرة فــي
ريــف ديــر ال ــزور ،وعـنــاصــر تنظيم «داع ــش»
ي ـت ـج ــول ــون فـ ــي وض ـ ــح الـ ـنـ ـه ــار .ولـ ـف ــت إل ــى
أن ق ـي ــادات م ــن «ق ـس ــد» تـتـعــامــل م ــع الـنـظــام
السوري في التجارة والتهريب عبر املعابر
النهرية التي تصل بني ضفتي النهر .وأشار
إلى أن النظام واملليشيات اإليرانية «ترسل
ب ـش ـكــل دائـ ـ ــم خ ــاي ــا ل ــزع ــزع ــة األمـ ـ ــن وخ ـلــق
الـفــوضــى بمناطق ق ــوات ق ـســد» ،مضيفًا أن
هــذه األسباب وغيرها ،أفقدت قــوات «قسد»
ً
هيبتها في املنطقة ،فضال عن تفشي الفساد
بني عناصر هذه القوات بسبب قلة الرواتب.
وأبدى البوكمالي اعتقاده بأن «قوات قسد
تستطيع بكل بساطة إرساء األمن من خالل
زي ـ ــادة أجـ ــور ع ـنــاصــرهــا وس ـح ــب ال ـســاح
الفردي من األهالي ،وقطع التعامل العلني

والسري مع النظام واملليشيات اإليرانية».
من جانبه ،اتهم الباحث ّ
املقرب من «قسد»
أزاد حسو النظام السوري وتنظيم «داعش»
ب ــال ــوق ــوف وراء ع ـم ـل ـيــات االغـ ـتـ ـي ــال ال ـتــي
تطاول وجهاء ومدنيني لـ«لتعميم الفوضى
ـث
ف ــي مـنــاطــق سـيـطــرتـنــا» .وأكـ ــد ف ــي حــديـ ٍ
لـ«العربي الجديد» ،أن قوات «قسد» وبقية
األجهزة األمنية التابعة لها «تبذل جهودًا
كبيرة للحد مــن الفلتان األمـنــي فــي عموم
منطقة شرقي الفرات وغربه» .بدوره ،اعتبر

يكاد ال يمر يوم
من دون مقتل مدنيين
في دير الزور
«قسد» تحاول
البقاء بعيدًا عن أي خالف
عشائري

املـحـلــل إبــراه ـيــم مـسـلــم ،امل ـق ـ ّـرب مــن اإلدارة
ال ــذات ـي ــة ،ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن هـنــاك مـجـمــوعــات مــرتـبـطــة بــالـنـظــام أو
تنظيم «داع ــش» تشن هجمات في مناطق
سيطرة قوات «قسد» .كما اتهم مجموعات،
قـ ــال إن ـه ــا م ــوال ـي ــة ل ـتــرك ـيــا ،ب ـشــن هـجـمــات
أيـضــا .وأب ــدى تـقــديــره بــأن «ع ــدم التنسيق
ب ــن الـ ـق ــوى ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة املـحـتـلــة
لسورية يــؤدي دورًا في الفلتان األمني في
مـنـطـقــة س ـي ـطــرة قـ ــوات ق ـس ــد» ،مـضـيـفــا أن
املجموعات املسلحة تستغل ظروف الحجر
الـصـحــي امل ـف ــروض بسبب تفشي فـيــروس
كورونا لشن العمليات ،وهو ما يساهم في
عدم قدرة األجهزة األمنية على ضبط األمن
بشكل كامل.
اغتياالت متعددة

وب ـ ـح ـ ـسـ ــب «امل ـ ـ ــر ُص ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ل ـح ـق ــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ،ف ـق ــد قـ ـت ــل م ـن ــذ ش ـه ــر يــون ـيــو/
حـ ــزيـ ــران  2018ن ـح ــو  724ش ـخ ـص ــا ،وه ــم
مـقــاتـلــون ومــدن ـيــون وعــام ـلــون ف ــي املـجــال
ال ـن ـف ـطــي ومـ ـس ــؤول ــون ف ــي ج ـه ــات خــدمـيــة
ض ـمــن م ـنــاطــق س ـي ـطــرة قـ ــوات «ق ـس ــد» في
شــرقــي ال ـف ــرات وغ ــرب ــه .كـمــا رص ــد املــرصــد
خالل الفترة نفسها ،اغتيال خاليا مسلحة
ً
 254مدنيًا ،مــن بينهم  18طفال و 14امــرأة
في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة
ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج ،إضافة
ً
الغ ـت ـيــال  461م ـقــاتــا م ــن «قـ ـس ــد» ،بينهم
ق ـ ــادة م ـح ـل ـيــون ف ــي امل ـن ــاط ــق ذاتـ ـه ــا ،فيما
قضى أربعة من عناصر التحالف الدولي.
وت ـس ـي ـطــر «قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
على منطقة شرقي الـفــرات ومناطق غربي
ال ـن ـه ــر ،أي م ــا ي ـش ـكــل ن ـح ــو ث ـل ــث س ــوري ــة.
ومــن املــاحــظ أن الفلتان األمـنــي يـبــدو أقل
فــي امل ــدن وال ـب ـلــدات ذات األك ـثــريــة الـكــرديــة
مــن الـسـكــان ،تـحــديـدًا فــي عــن ال ـعــرب ،وفي
عموم محافظة الحسكة في أقصى الشمال
الشرقي للبالد ،التي ال يزال النظام يحتفظ
بوجود عسكري وأمني وخدمي في بعض
أج ــزائـ ـه ــا .وي ـب ـقــى م ـخ ـيــم الـ ـه ــول ف ــي ريــف
الـحـسـكــة ،ال ــذي يـضــم عــائــات مقاتلني من
تنظيم «داعش» ،النقطة األكثر سخونة في
ّ
تحوله إلى
منطقة شرقي نهر الـفــرات ،مــع
بؤرة للجريمة املنظمة واالغتياالت .وسبق
لـقــوات «قـســد» أن أوقـفــت فــي أواخ ــر الشهر
املــاضــي ع ـشــرات األش ـخ ــاص مــن القاطنني
في املخيم ،عقب حملة أمنية واسعة النطاق
شــارك فيها خمسة آالف عنصر من «قوات
سورية الديمقراطية» ،والشرطة الداخلية
التابعة لإلدارة الذاتية (األسايش).
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شرق
غرب
حقائق جديدة عن
اقتحام الكونغرس
تقرير أمني أميركي مــن 104
كشف
ُ
صفحات ،نـشــر مـســاء أول مــن أمس
ّ
الثالثاء ،أن شرطة «كابيتول هيل»
كانت لديها معلومات استخباراتية
أكثر مما كان معروفًا ،قبل هجوم 6
يناير /كــانــون الثاني املــاضــي على
مقر الكونغرس ،لكنها تلقت أوامــر
ب ـعــدم اس ـت ـخ ــدام أقـ ــوى تكتيكاتها
لقمع املـهــاجـمــن .وخـلــص التقرير،
الــذي أعـ ّـده املفتش الداخلي لشرطة
«كابيتول هيل» ميشال بولتون ،إلى
ّ
أن الضباط لم يستعدوا للهجوم أو
يتصدوا له بشكل مناسب .ومن املقرر
أن يعقد الكونغرس جلسة استماع
بخصوص التقرير اليوم ،الخميس.
(فرانس برس)
وفد أميركي «غير
رسمي» إلى تايوان
أرسـ ـل ــت إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ج ــو بـ ــايـ ــدن ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،وفـ ـدًا
غـيــر رسـمــي إلــى تــايــوان ،مــؤلـفــا من
م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن س ــاب ـق ــن ،في
إش ــارة دعــم أميركية للجزيرة التي
تــواجــه اخ ـتــراقــات صـيـنـيــة .ووصــل
السيناتور السابق كريستوفر دود
ونــائ ـبــا وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــان ري ـ ـت ـ ـش ـ ــارد أرم ـ ـي ـ ـتـ ــاج
وجـيـمــس شـتــايـنـبــرغ ،إل ــى تــايــوان،
أمس ،على أن يلتقيا الرئيسة تساي
اينغ وين اليوم ،الخميس.
(فرانس برس)
بطي
مطالبة أوروبية
ّ
خالف «أزمة األريكة»
دعــت الكتل السياسية فــي البرملان
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ــس
ال ـثــاثــاء ،رئـيــس املـجـلــس األوروب ــي
شـ ــارل م ـي ـشــال ورئ ـي ـســة املـفــوضـيــة
األوروبـ ـي ــة أورس ـ ــوال ف ــون ديــراليــن،
إل ــى وض ــع خــافــاتـهـمــا جــانـبــا بعد
الـ ـح ــادث ال ـب ــروت ــوك ــول ــي ف ــي تــركـيــا
ال ــذي ب ــات يـعــرف ب ــ«أزم ــة األري ـكــة»،
وإلـ ــى إي ـج ــاد ح ــل م ــن أج ــل تــوحـيــد
الـ ـخـ ـط ــاب ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة.
وك ــان رؤسـ ــاء الـكـتــل الـسـيــاسـيــة قد
اسـ ـت ــدع ــوا فـ ــون ديـ ــراليـ ــن وم ـي ـشــال
لشرح السجال القائم بينهما حول
الحادث البروتوكولي.
(فرانس برس)
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مروان البرغوثي يتصدر المشهد الفلسطيني

بداية العام الـ 20في األسر
مع دخوله العام
يتصدر
العشرين العتقاله،
ّ
مروان البرغوثي المشهد
السياسي الفلسطيني
رام اهلل ـ نائلة خليل

ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي
الفتحاوي األسير مروان البرغوثي
لــم ينقطع طيلة س ـنــوات اعتقاله
التي تدخل اليوم عامها العشرين عن املشهد
السياسي الفلسطيني ،إال أنه يعود هذه املرة
ليتصدر عناوين األخبار بزلزال سياسي عبر
دعمه قائمة «الحرية» لالنتخابات التشريعية
املقررة في مايو /أيار املقبل مقابل قائمة حركة
«فتح» الرسميةّ ،
ونيته الترشح لالنتخابات
الرئاسية املقبلة في يوليو /تموز املقبل من
دون توافق مع قيادة «فتح» حتى اآلن.
ّ
وتتصدر أخـبــار البرغوثي القابع فــي سجن
«هـ ـ ــداريـ ـ ــم» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـش ـه ــد ف ـت ـحــاويــا
وفـلـسـطـيـنـيــا ،م ـحــدثــة ّ
دوام ـ ـ ــات م ــن األسـئـلــة
وال ـتــوق ـعــات ،بـعــد أن رم ــى ال ـق ـيــادي املعتقل
بحجر ثقيل في بركة االنتخابات التشريعية
والرئاسية .ويحظى البرغوثي الــذي اعتقله
االحـتــال اإلســرائـيـلــي فــي  15إبــريــل /نيسان
ُ ،2002
وحكم عليه بالسجن ملدة خمسة أحكام
مــؤبــدات (م ــدى ال ـح ـيــاة) ،بــرمــزيــة كـبـيــرة كما
العالية ،فحكم
جميع األسرى من ذوي األحكام ّ
املــؤبــد يعني أن املعتقل قــاد أو نــفــذ مقاومة
مـسـلـحــة م ـبــاشــرة ض ــد االحـ ـت ــال وأوق ـ ــع في
صفوفه خسائر بشرية.
لـكــن مــا يـمـ ّـيــز الـبــرغــوثــي أيـضــا أن ــه واف ــد من
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ول ـيــس
املـيــدانــي فـقــط ،كما هــو حــال غالبية األســرى
الفلسطينيني فــي حركة «فـتــح» تـحــديـدًا .بدأ
ُ
ال ـبــرغــوثــي امل ـق ــاوم ــة م ـب ـك ـرًا ف ـقــد اعــت ـقــل أول
ُ
مرة وهو على مقاعد الثانوية العامة وحكم
ب ــال ـس ـج ــن خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات .والح ـ ـقـ ــا تـ ــرأس
مجلس طلبة جامعة بيرزيت لثالث دورات،
والتي كانت في حينه إحــدى أهــم بــؤر العمل
الوطني في األرض املحتلة ،قبل أن يتم إبعاده
إلــى ال ـخــارج عــام  .1987واص ــل عمله املـقــاوم
ل ـيــربــط ب ــن ســاحــة األرض املـحـتـلــة وســاحــة
الـشـتــات حـيــث ال ـق ـيــادة الفلسطينية ملنظمة
التحرير ،ويترشح في مؤتمر «فتح» الخامس
عام  1989ويفوز بمقعد في املجلس الثوري،

ويعود إلى رام الله عام  1994بعد اتفاق أوسلو
ال ـ ــذي تــأس ـســت ب ـمــوج ـبــه ال ـس ـل ـطــة الــوطـنـيــة
الفلسطينية وأعـ ــاد آالف الفلسطينيني مع
قيادة املنظمة من الشتات.
بـ ـع ــد نـ ـح ــو أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن عـ ـ ـ ــودة ال ـب ــرغ ــوث ــي
تأسست اللجنة الحركية العليا لـ«فتح» ،أي
اإلطار التنظيمي للحركة ،بإيعاز من الرئيس
الراحل ياسر عرفات ،وترأسها الراحل فيصل
الحسيني ،فيما أصبح البرغوثي أمني ّ
سرها
وه ـ ــو امل ـن ـص ــب ال ـف ـع ـل ــي ف ــي ال ـح ــرك ـي ــة ال ـتــي
ب ــدأت تضعف وتتفسخ ع ــام  1999وتــاشــت
مــع االنتفاضة الثانية وهيمن اســم آخــر هو
«تنظيم حركة فتح» أو اختصارًا «التنظيم»،
والذي أصبح حاليًا إحدى مفوضيات الحركة
العديدة باسم «مفوضية التعبئة والتنظيم».
وتقول قيادات من حركة «فتح» إن عرفات أوكل
للبرغوثي املهمات الفعلية في الحركية العليا
لـ«فتح» وأغــدق على ميزانيتها األمــوال ،ألنه
لــم يـ َـر فــي الـبــرغــوثــي منافسًا لــه على رئاسة
«فتح» عكس الحسيني في ذلك الوقت ،الذي
كان يشكل منافسة جدية ألبو عمار.
أمــانــة ســر الحركية العليا أعـطــت البرغوثي
مزيدًا من نقاط القوة على األرض ليدعم تنظيم
حركة «فتح» وأعضاءها في مختلف األقاليم
بالضفة الغربية وقطاع غزة ،ويصبح الرجل
القوي في التنظيم الــذي يحتاج إلــى موازنة
مــالـيــة وعـنــاصــر فــاعـلــة عـلــى األرض ،والحـقــا
ع ــام  1996تــرشــح لــان ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة
وفاز عن كتلة «فتح» ليصبح نائبًا في املجلس
التشريعي.
مــع ان ــدالع انـتـفــاضــة األق ـصــى فــي سبتمبر/
أيلول  ،2000ذاع صيت البرغوثي عربيًا ودوليًا
ّ
تصدر الفضائيات العربية اإلخبارية
بعد أن
من عام  2000إلى إبريل /نيسان  2002متحدثًا
باسم «كتائب شهداء األقصى» واليد اليمنى
ملؤسسها عرفات ،بعد أن وصلت املفاوضات
مع إسرائيل إلى طريق مسدود في قمة «كامب
ديـفـيــد» عــام  2000وأدرك عــرفــات حينها أنه
دخل في دوامة وهم «أوسلو» الذي لن يعطيه
دولة فلسطينية على أي شبر ،إذ كان احتقان
أوجــه حينها ّ
الشارع الفلسطيني في ّ
وفجره
اق ـت ـحــام رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي حينها
أرييل شارون للمسجد األقصى.
الـ ـب ــرغ ــوث ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـ ـق ــود املـ ـسـ ـي ــرات
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،ك ـ ــان م ـث ــل أي
فـلـسـطـيـنــي ،بـمــابــس ع ــادي ــة م ــن دون ربـطــة
عنق أو بدلة رسمية ،لكن يؤخذ عليه أنه كان
ضالعًا في النشاطات التطبيعية مع أحــزاب
ومؤسسات إسرائيلية بداية تأسيس السلطة،

حُ كم على البرغوثي بالسجن بخمسة مؤبدات (ماركو لونغاري /فرانس برس)

لكن الفتحاويني القريبني منه يقولون «كانت
مرحلة مختلفة تـمــامــا ،كنا نــريــد الـســام مع
إسرائيل» ،لكن عندما أدرك عرفات أن إسرائيل
لــن تعطيه دول ــة واكـتـفــت ب ــأن تـكــون املرحلة
االنـتـقــالـيــة هــي كــل ش ــيء ،تـحــرك مــن معسكر
السالم والتطبيع إلى دعم املقاومة املسلحة،
وكان من الطبيعي أن ينتقل البرغوثي معه.
ب ـش ـكــل ش ـب ــه ي ــوم ــي كـ ــان ال ـب ــرغ ــوث ــي ي ـخــرج
ّ
ليحمل إسرائيل مسؤولية
على الفضائيات
ب ــرك ــة الـ ــدم ال ـت ــي ب ــات ــت تـسـبــح فـيـهــا الـضـفــة
ال ـغــرب ـيــة بــاس ـت ـخــدام األس ـل ـحــة اإلســرائـيـلـيــة
الثقيلة ،والـتــي ت ـصـ ّـدرت فــي بدايتها «فتح»
العمل املسلح ضد إسرائيل ،ليصبح مطلوبًا
لالحتالل الــذي حــاول اغتياله أكـثــر مــن مــرة،
قـبــل أن ينجح باعتقاله فــي  15إبــريــل 2002
مــن رام لـلــه ،ويـ ّ
ـوجــه لــه تـهــم تـمــويــل «كتائب
شهداء األقصى» وإعطائها األوامر بالعمليات
املسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
اعتقال البرغوثي ومن ثم عرضه على محاكمة
مدنية إسرائيلية زاد مــن شهرته ،واخـتــارت
إسرائيل محكمة مدنية وليست عسكرية له
ول ـعــدد مــن ق ــادة «ش ـهــداء األق ـص ــى» ،أبــرزهــم

دعم البرغوثي قائمة
«الحرية» وينوي الترشح
للرئاسيات

نــاصــر عــويــص ،لتثبت للعالم أن محاكمها
عادلة وأنها ليست دولة عسكرية محتلة .لكن
ســرعــان مــا انـقـلــب األم ــر بـعــد حـضــور املـئــات
لـلـمـحــاكـمــات الـعـلـنـيــة ،ال ـتــي نــدمــت إســرائـيــل
الحـقــا على علنيتها بسبب تــوافــد ن ــواب من
ك ــل ب ــرمل ــان ــات ال ـع ــال ــم لـلـتـضــامــن م ــع الـنــائــب
األسير البرغوثي ،والذي رفض املحكمة وأكد
ـام عـنــه،
ع ــدم شــرعـيـتـهــا ورفـ ــض تــوك ـيــل م ـح ـ ٍ
وترافع عن نفسه ،وكذلك عويص الذي رفض
االعتراف باملحكمة .وقــال عويص في حديث
ســابــق« :ال ـبــرغــوثــي ك ــان الــرجــل الــوح ـيــد من
املـسـتــوى الـسـيــاســي األول بـعــد عــرفــات الــذي
احتضن كتائب شهداء األقصى ودافــع عنها
وعن املقاومة أمام وحشية إسرائيل وخرج في
الفضائيات العربية ليقول ذلك علنًا».
طوال سنوات اعتقاله التسع عشرة املاضية،
ازداد نفوذه في «فتح» ،والذي كان يعكس أكثر
من مرة تناقضه مع بعض القيادات املهيمنة
على «فتح» ،وليس تناقضًا مع الحركة ،وأعلن
ّنيته الترشح لالنتخابات الرئاسية عام 2005
ضد الرئيس محمود عباس ،واستغرق األمر
العديد مــن الــزيــارات التي قامت بها قيادات
في «فتح» لثنيه عن هذا القرار ،إذ زاره وزير
الشؤون املدنية جميل الطريفي ،وشخصيات
مـثــل ق ــدورة ف ــارس ،وأح ـمــد غنيم وزي ــاد أبــو
عني وغيرهم ،إلى أن تراجع عن قراره .ووصف
أحدهم لـ«العربي الجديد» ما جرى في حينه
بــالـقــول «كــانــت مـهـمــة متعبة ج ـدًا فــي حينه
إقناع مروان بعدم الترشح للرئاسة مقابل أبو
م ــازن» .وفــي كل نقطة ّ
تحول فلسطينية كان

املسؤولون الفلسطينيون يذهبون لزيارته في
سجن «هداريم».
ّ
وعــلـقــت زوج ـتــه ف ــدوى الـبــرغــوثــي لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ع ـلــى ذل ــك ب ــال ـق ــول« :أوق ـ ــف م ــروان
م ـس ــاع ـي ــه ل ـل ـت ــرش ــح عـ ـن ــدم ــا أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ــدول
املانحة التي كانت تريد عمل مؤتمر إلعــادة
إعمار الضفة الغربية بعد عمليات التخريب
اإلســرائ ـي ـلــي الــواس ـعــة ل ـهــا ،أن ه ــذا الـتــرشــح
يجعلنا نعيد النظر ،واإلقليم لم يكن جاهزًا
ألن يرشح أسير نفسه ،خصوصًا بعد ياسر
عرفات ،خوفًا من حالة الفلتان األمني».
ّ
تصدر قائمة «املستقبل»
لكن مروان البرغوثي
لالنتخابات التشريعية عام  2006والتي كان
فيها القيادي املطرود من حركة «فتح» محمد
دحـ ـ ــان ،وج ـب ــري ــل ال ــرج ــوب وق ـ ـ ــدورة ف ــارس
وآخـ ـ ـ ــرون ،ق ـبــل أن ي ـتــم حـلـهــا ف ــي الـلـحـظــات
األخـيــرة .وعــام  2006شــارك البرغوثي بشكل
رئ ـي ـس ــي م ــع ق ـ ـيـ ــادات «ح ـ ـمـ ــاس» و«ال ـج ـب ـهــة
الـشـعـبـيــة» و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» والـجـبـهــة
الديمقراطية» في املعتقالت ،في صياغة وثيقة
«الوفاق الوطني» إلنهاء االنقسام بني حركتي
«فتح» و«حماس».
أمــا عــام  2009فـشــارك البرغوثي فــي املؤتمر
ال ـســادس للحركة ال ــذي ُعـقــد فــي مدينة بيت
لحمّ ،
ووجه كلمة مكتوبة قاسية لقيادة «فتح»
الـتــي جـمـعــت بــن ق ـيــادة التنظيم والـسـلـطــة،
منتقدًا «الجمع بني العمل في األجهزة األمنية
والعمل التنظيمي» ،وقال« :من يتباكون على
ح ــال «ف ـت ــح» ه ــم م ــن أس ـه ـمــوا ف ــي إضـعــافـهــا
وتــرهـلـهــا وف ــي تعطيل املــؤت ـمــرات الـحــركـيــة،
ألن مراكزهم في السلطة أهم من الحركة» ،في
انعكاس واضــح ملــدى التناقض الــذي يحمله
البرغوثي لبعض قـيــادة الحركة واملتنفذين
فيها ،وفــاز في املؤتمر وكــان ترتيبه الثالث.
أما في املؤتمر السابع للحركة  2016فقد فاز
بشكل كاسح.
أمــا التناقض الكبير بــن الـبــرغــوثــي وقـيــادة
ّ
«فـ ـت ــح» ،ف ـت ـجــلــى أك ـث ــر ف ــي إضـ ـ ــراب ال ـكــرامــة
 2017الــذي قــاده البرغوثي وعــدد من قيادات
«فتح» في املعتقالت ،أبرزهم ناصر عويص،
ملــدة  43يومًا ،وتعاطت القيادة الفلسطينية
م ــع اإلض ـ ــراب وم ــا صــاحـبــه م ــن احـتـجــاجــات
على
فــي ال ـشــارع على أنــه مـحــاولــة لــانـقــاب ّ
عباس ،إلــى أن تم إنهاء اإلضــراب عبر تدخل
قيادات فتحاوية من الخارج ،ما جعل زوجة
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،وهـ ــي ع ـضــو مـجـلــس ث ـ ــوري في
«فـتــح» ،تهاجم جبريل الــرجــوب فــي اجتماع
للثوري حينها وتتهمه بالتآمر على إضراب
األسرى ،كما نشرت «العربي الجديد» حينها.

