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التي تناقلتها وسائل  الــعــراق، أمــس األربــعــاء، األنباء  نفت حكومة إقليم كردستان 
استهداف جماعة مسلحة غير معروفة، مركزًا  أمــس، بشأن  أول من  إيرانية،  إعــام 
ــد املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم حــكــومــة إقليم  لــلــمــوســاد اإلســرائــيــلــي فـــي اإلقــلــيــم. وأكــ
التقارير اإليــرانــيــة عــاريــة عــن الصحة تمامًا، مضيفًا  أن  كــردســتــان، جوتيار عـــادل، 
املــرة األولــى التي ُيتهم فيها اإلقليم بوجود مركز خاص  في بيان أن »هــذه ليست 
باملخابرات اإلسرائيلية على أراضيه«. وأبدى اعتقاده أن »غاية نشر تقارير كهذه، 
اســتــهــداف تــآمــري واضـــح ضــد اإلقــلــيــم وعمليته الــســيــاســيــة«. وكــانــت وكــالــة أنــبــاء 
»فـــارس« اإليــرانــيــة، قد ذكــرت، مساء أول من أمــس الثاثاء، أن مصادر غير رسمية 
أفادت بقيام مجموعة مجهولة الهوية باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة 
أن »الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة  إلى  العراق، مشيرة  تابع للموساد، في شمال 
املــصــادر ذاتــهــا، تأكيدها   عن 

ً
الوكالة، نقا الــقــوات اإلسرائيلية«. وأشـــارت  عــدد من 

أن االستهداف الذي طاول مركز معلومات املوساد في كردستان مثل ضربة جدية 
العملية سيتم نشرها الحقًا«.  عــن  تفاصيل إضافية  إلــى »وجـــود  إلســرائــيــل، الفتة 
أربيل،  في  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  واعتبر عضو  نشر. 

ُ
ت لم  لكنها 

أحمد مام علي، أن األمر برّمته »جزء من محاوالت التسويق اإلعامي التي تعتمدها 
طهران إلدارة الشأن الداخلي، خصوصًا بعد حادث منشأة نطنز النووية«.

عّمان 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 
عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم األربعاء التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع 
املّدعي  إلى  التي اعتقل فيها نحو 16 شخصًا،  القضية  حيلت 

ُ
املتورطني فيها«. وأ

القانوني يوم االثنني املاضي، وذلــك تزامنًا مع  العام األردنــي الستكمال املقتضى 
النواب واألعــيــان على مستجدات امللف خــال اجتماعني  إطــاع الحكومة مجلسي 
مغلقني. وقال رئيس الوزراء األردني بشر الخصاونة، خال االجتماعني، إن عوض 
الله كان على اتصال مع األمير حمزة، وينّسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك 
حديث عن تحريض ضد امللك عبد الله الثاني ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات 
أثبتت تورط األمير حمزة. ومع تأكيده عدم وجود أي محاوالت لانقاب، أشار إلى 
أن هناك محاولة لزعزعة أمن األردن، مشّددًا على أن القضية ستكون في يد القضاء، 
باستثناء األمير، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة. وتفجرت القضية في 
3 إبريل/نيسان الحالي بعدما نفذت األجهزة اعتقاالت طاولت مسؤولني مقربني من 
األمير حمزة فيما تحدثت املعلومات يومها عن وضع األخير قيد اإلقامة الجبرية.

الــعــاقــات بــني أنقرة  كشف وزيـــر الخارجية التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، أن 
والــقــاهــرة دخــلــت »مــرحــلــة جــديــدة« مــن االنــفــراج بعد ســنــوات مــن الــتــوتــر. وقــال 
جاووش أوغلو لقناة »إن تي في« التركية، مساء أول من أمس الثاثاء، 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 
التهنئة بحلول شهر رمضان، في  املاضي، وتبادال  السبت  تحادثا هاتفيًا يوم 
أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء املسعى الدبلوماسي. كما أكد وزير الخارجية 
املصري يوم األحد املاضي، أن القاهرة »حريصة على إقامة عاقات وخلق حوار 
مع تركيا يصب في مصلحة البلدين«. وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن »مصر 
الــطــرفــني، وإقــامــة عــاقــات وفقا  حريصة على وجـــود حـــوار يصب فــي مصلحة 
لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم اإلضرار باملصالح، وأن تتم صياغة 

ذلك في إطار مشاورات سياسية حني تتوفر أرضية لذلك«.
)رويترز، األناضول(

مفتشو الوكالة الذرية 
تفقدوا موقع تخصيب 

اليورانيوم في نطنز

القوى األوروبية ترفض 
التصعيد من »أي طرف« 

بالملف النووي

للحديث تتمة...

جولة مباحثات 
جديدة في فيينا 

اليوم

الوجود األميركي في العراق رسائل سياسية رافضة لالنسحاب

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

»التصعيد الخطير«

طهران ـ صابر غل عنبري

جـــولـــة مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة تنطلق 
الــيــوم الخميس، بــني إيـــران والـــدول 
ــة فــــي االتـــــفـــــاق الــــنــــووي،  ــنـــضـــويـ املـ
محاولة  في  فيينا،  في  أميركية،  وبمشاركة 
املحادثات  انطلقت  وبينما  االتــفــاق.  إلحــيــاء 
في هــذا الشأن في 6 إبــريــل/ نيسان الحالي 
ــــواء إيــجــابــيــة، فـــإن الــجــولــة الــجــديــدة  فـــي أجـ
 تــوتــرات متفاقمة، بعد إعــان 

ّ
تــأتــي فــي ظــل

إلى  الــيــورانــيــوم  إيـــران رفــع نسبة تخصيب 
لــتــكــون أول دفـــعـــة إنــتــاجــيــة  ــة،  ــائــ املــ فـــي   60
األسبوع املقبل. وفيما كان الرئيس اإليراني 
حسن روحاني يبرر أمس األربعاء سبب رفع 
 إن الــخــطــوة تأتي 

ً
نــســبــة الــتــخــصــيــب، قــائــا

ردًا على »اإلرهاب النووي« اإلسرائيلي بعد 
ــرارًا األحــد املاضي  االنــفــجــار الــذي ألحق أضـ
بمنشأة نطنز في وسط الباد، كانت القوى 
ــة تــعــبــر عـــن قــلــقــهــا إزاء »الــتــطــور  ــ ــيـ ــ األوروبـ
الخطير« املتمثل بقرار إيران بشأن تخصيب 
 التصعيد من »أي طرف« 

ً
اليورانيوم، رافضة

في امللف النووي.
وتعرضت منشأة نطنز لهجوم صباح األحد 
املاضي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي 
عنها وإعــطــاب أجــهــزة للطرد املــركــزي، فيما 
اتهم مختلف املسؤولني اإليرانيني إسرائيل 
ــرت الــوكــالــة  ــ بــالــوقــف وراء هـــذا الــعــمــل. وذكـ
تفقدوا  مفتشيها  أن  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
فــي نطنز أمس  الــيــورانــيــوم  موقع تخصيب 
ــلـــى حــجــم  عـ ـــق 

ّ
ــل ــعـ تـ أن  مــــن دون  األربــــــعــــــاء، 

بأنه »عمل  إيــران  الناجم عما تصفه  الضرر 
الوكالة في بيان »يواصل  تخريبي«. وقالت 
ــة  ــذريـ مــفــتــشــو الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
إيـــران، وكانوا  أنشطة التحقق واملــراقــبــة فــي 
اليوم )أمس( في موقع التخصيب في نطنز«. 

الدولية للطاقة  الوكالة  وأضافت »ستستمر 
ــة فـــي رفــــع تـــقـــاريـــرهـــا عـــن الـــتـــطـــورات  ــذريــ الــ
املتصلة ببرنامج إيــران النووي إلى مجلس 

محافظي الوكالة«.
من جهته، قــال روحــانــي، في كلمة له خال 
األربعاء،  أمس  اإليرانية،  الحكومة  اجتماع 
الــيــورانــيــوم  نــقــاء تخصيب  ــة  إن رفـــع درجــ
إلـــى 60 بــاملــائــة وتــركــيــب أجــهــزة »آي آر 6« 
ا  لــلــطــرد املــــركــــزي )الـــجـــيـــل الــــســــادس( جـــاء
ردًا عــلــى هــجــوم نــطــنــز، الــــذي وصــفــه بــأنــه 
»جريمة وإرهـــاب نـــووي«. واتــهــم روحــانــي 
 
ً
إســـرائـــيـــل بــتــنــفــيــذ هـــجـــوم »نـــطـــنـــز«، قــائــا
ــراءات الــنــوويــة »هــي الخطوة  ــ إن هــذه اإلجـ
األولــــى فــي الـــرد عــلــى مــؤامــرة الصهاينة«. 
ترتكبون  عندما  أيــديــكــم  »سنقطع  وتــابــع: 
جريمة ضدنا«، مضيفًا أن باده ستواصل 
ــقــــررات  ــة فــــي إطـــــــار مــ ــنــــوويــ نـــشـــاطـــاتـــهـــا الــ
ــد أن  ــة، وأكــ ــذريـ الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـ
النووي »سلمي تحت رقابة  برنامج باده 
الوكالة«. وعزا روحاني أهداف الهجوم إلى 
إيــران في مباحثات فيينا،  إضعاف موقف 
مؤكدًا أنهم »أرادوا أن تصبح أيادينا فارغة 
ــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا مــمــتــلــئــة«، مــجــددًا  فـــي املـ
التأكيد على ضرورة رفع جميع العقوبات 
والــتــحــقــق مـــن ذلـــك قــبــل عــــودة طـــهـــران إلــى 
التزاماتها النووية بموجب االتفاق النووي 

املبرم عام 2015.
الرئيس  ــاء، وّجـــه  أمـــس األربـــعـ وفـــي كلمته 
اإليــــــــرانــــــــي أيـــــضـــــًا انــــــتــــــقــــــادات لـــخـــصـــومـــه 
معارضتهم  رابطًا  املحافظني،  السياسيني 
للمباحثات النووية في فيينا باالستحقاق 
الرئاسي االنتخابي خال يونيو/ حزيران 
املــقــبــل. وأكـــد روحــانــي أن مــبــاحــثــات فيينا 
»لــصــالــح الــشــعــب اإليـــرانـــي وال يــحــق ألحــد 
ــل  ــة ألجــ ــنــ ــيــ ــة املـــــواطـــــنـــــني رهــ ــيـــشـ ــعـ أخـــــــذ مـ

االنـــتـــخـــابـــات«، مــضــيــفــًا: »إنـــنـــا )الــحــكــومــة( 
خــال الــــ100 يــوم األولــى كسرنا العقوبات، 
فــأعــطــونــا املـــجـــال لــكــي نــرفــعــهــا فـــي الـــــ100 
األخيرة أيضًا«، وذلك في إشارة إلى االتفاق 
التي تنتهي  الــذي عقدته حكومته  النووي 

واليتها بعد نحو 4 أشهر.  
وفيما تواجه الحكومة انتقادات من أوساط 
ــن رفـــع  مـــحـــافـــظـــة بـــأنـــهـــا تـــريـــد الـــتـــحـــقـــق مــ
العقوبات خــال ســاعــات، وهــذا غير ممكن 

بغداد ـ عادل النواب

تـــتـــحـــدث مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
العراقية بغداد، عن تطور جديد شهدته األيام 
املاضية في ما يتعلق بملف الوجود األميركي 
فــي الــعــراق، والــضــغــوط الــتــي تمارسها قوى 
ســيــاســيــة وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــلــى حــكــومــة 
مصطفى الكاظمي، لتحديد إطار زمني ملزم 
لانسحاب األميركي من الباد، وذلــك ببروز 
ية وكردية ترفض 

ّ
مواقف سياسية عربية سن

االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن الـــعـــراق، وتــعــتــبــره 
خــطــوة بــاتــجــاه مــزيــد مــن الهيمنة اإليــرانــيــة 

على العراق في الوقت الحالي.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد زيــــــارة اســتــغــرقــت ســاعــات 
ملــســتــشــار األمــــــن الـــوطـــنـــي الــــعــــراقــــي، قــاســم 
ــران يـــوم اإلثـــنـــني املــاضــي،  ــ األعـــرجـــي، إلـــى إيـ
األعلى  للمجلس  العام  األمــني  التقى خالها 
وتم  علي شمخاني،  اإليراني  القومي  لألمن 
للحوار  الثالثة  الجولة  نتائج  بحث  خالها 

حيث يحتاج األمـــر إلــى أشــهــر، حسب قول 
هذه األوساط، أكد روحاني أن »التحقق من 
رفع العقوبات ال يستغرق وقتًا«، مضيفًا أن 
رفع  من  التحقق  يعرف طريقة  ال  »البعض 
العقوبات ونحن نعلم ذلك ووقته«. وشدد 
على أن الحكومة تجري املباحثات في فيينا 
ــا املــرشــد  فـــي إطـــــار الـــخـــطـــوط الـــتـــي حـــددهـ
اإليــــرانــــي األعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، املتمثلة 
فــي رفــع كــامــل ومـــرة واحـــدة للعقوبات مع 
إمــكــانــيــة التحقق مــن رفــعــهــا قــبــل أن تعود 

إيران إلى تعهداتها النووية.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية 
ــبـــر صـــالـــحـــي أن بــــاده  ــة، عـــلـــي أكـ ــيــ ــرانــ اإليــ
شــرعــت فـــي عــمــلــيــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
بدرجة نقاء 60 باملائة منذ ليل أول من أمس 
التخصيب  عملية  أن  على  الثاثاء، مشددًا 
في منشأة نطنز »لم تتوقف وهي مستمرة 
بكميات الفتة للنظر«. وأضاف، وفق وكالة 
»إيـــســـنـــا«، أن الـــيـــورانـــيـــوم املــخــصــب بــهــذه 
النسبة يستخدم إلنتاج مادة »موليبدنوم« 

لصناعة األدوية الطبية املشعة.
ــران الــــدائــــم لــدى  ــ ــنـــدوب إيــ ــح مـ ــ ــدوره، أوضـ ــ ــ بـ
املــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا، كــاظــم غــريــب 

االســتــراتــيــجــي بــني بــغــداد وواشــنــطــن. وذكــر 
األعـــرجـــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
شــمــخــانــي فـــي خـــتـــام الــــزيــــارة، أن »األعـــمـــال 
لجدولة  الــعــراقــيــة  الحكومة  قبل  مــن  جــاريــة 
انسحاب القوات األجنبية من العراق تنفيذًا 

لقرار البرملان العراقي بهذا الخصوص«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، حــضــر مــلــف الـــوجـــود 
األجنبي في العراق خال اتصال هاتفي بني 
الرئيسني الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، واإليــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، أمـــــس األربــــــعــــــاء. وذكـــــرت 
ــة أن صـــالـــح أكـــد  ــيــ ــرانــ ــة »فـــــــــارس« اإليــ ــالــ وكــ
أن قــــرار الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلنـــهـــاء تــواجــد 
ــاد،  ــــراق قــــــرار جــ ــعـ ــ ــي الـ ــــوات األجـــنـــبـــيـــة فــ ــقـ ــ الـ
مع  استراتيجية  محادثات  إجـــراء  إلــى  الفتًا 
الــوصــول  املــتــحــدة ستستمر حتى  الــواليــات 
إلــــى الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر 
روحاني، وفق وكالة »فارس«، أن األميركيني 
اإلرهــاب  مكافحة  في  بازدواجية  يتصرفون 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــــحـــــدود  فــــي  ــم  ــهـ ــاتـ ــمـــارسـ مـ وأن 
السورية غامضة، معتبرًا أن »دور األميركيني 
الـــدوام، وتواجد  في املنطقة كــان هدامًا على 
العسكريني األميركيني في املنطقة ال يساعد 

على إرساء السام واالستقرار فيها«.
ــارز فــــي الـــبـــرملـــان  ــ ــال عـــضـــو بــ ــ فــــي املـــقـــابـــل، قـ
»الــعــربــي  الـــعـــراقـــي، طــلــب عـــدم ذكـــر اســـمـــه، لـــ
ــيــة وكـــرديـــة أوصــلــت 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن قـــوى ســن

قــبــل أيــــام مــن جــلــســة الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
الــتــي ُعـــقـــدت األســـبـــوع املـــاضـــي بـــني الــعــراق 
ــرة لــلــجــانــب  ــاشــ ــبــ ــل مــ ــ ــائــ ــ ــن، »رســ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
األمــيــركــي، عــبــر السفير مــاثــيــو تــولــر، بأنها 
ــرار أو تــــوّجــــه لــانــســحــاب  ــ لــيــســت مــــع أي قــ
ــركــــي، وتــــرغــــب بــــــدور دولــــــي أكـــبـــر فــي  ــيــ األمــ
العراق، خشية الهيمنة اإليرانية الكاملة على 
الــبــاد ســيــاســيــًا وأمــنــيــًا وحــتــى اقــتــصــاديــًا، 
ــكـــري لــلــتــحــالــف  ــبــــرت الـــــوجـــــود الـــعـــسـ ــتــ واعــ
الدولي عامل تــوازن مهم في العراق بالوقت 

أبادي في تغريدة على »تويتر« ليل الثاثاء 
نقاء  بــدرجــة  التخصيب  أن عملية  األربــعــاء، 
املــائــة تتم عبر سلسلتني مــن أجهزة  فــي   60
الطرد املركزي من الجيلني الرابع والسادس 
الدفعة  إنــتــاج  فــي مــنــشــأة »نــطــنــز«، متوقعًا 

األولى األسبوع املقبل.
عــلــى وقـــع هـــذه الـــتـــطـــورات، اعــتــبــرت فرنسا 
 إعــــان إيـــران 

ّ
وأملــانــيــا وبــريــطــانــيــا أمــــس، أن

في   60 بنسبة  الــيــورانــيــوم  بــشــأن تخصيب 
املــائــة يشكل »تــطــورًا خــطــيــرًا«، وحــــذرت من 
أي تصعيد »مــن جــانــب أي طــرف كـــان« بعد 

الحادث في املوقع النووي اإليراني.
وقال الناطقون باسم وزارات خارجية الدول 
 باريس وبرلني 

ّ
الثاث، في بيان مشترك، إن

ولندن »أخذت علمًا بقلق بالغ بإعان إيران 
الــذريــة عــن إطــاق  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
املائة  فــي   60 بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
عبر استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة«. 
وأضـــاف البيان »هــذا يشكل تــطــورًا خطيرًا 
ــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب  ــيـــورانـ ألن إنـــتـــاج الـ
نـــووي«.  يشكل خــطــوة مهمة لصنع ســاح 
واعتبر البيان أن »ليس لدى إيران أي حاجة 
وقالت  التخصيب«.  هــذا  مثل  تــبــرر  مدنية 

األمــيــركــيــة  أن »اإلدارة  إلـــى  الــحــالــي«. ولــفــت 
قــد تستغل هــذه املــواقــف فــي تقوية موقفها 
بشأن وجودها في العراق، وأيضًا في تبرير 
هذا الوجود من خال استغال االنقسامات 

الحاصلة تجاه هذا امللف«.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــقـــد الـــطـــرفـــني الـــعـــراقـــي  وعــ
واألمــيــركــي جــولــة مــبــاحــثــات اســتــمــرت أكثر 
من ثاث ساعات األسبوع املاضي، إال أن أي 
مــواقــف رســمــيــة واضــحــة لــــإدارة األميركية 
ــــول خــطــطــهــا املــســتــقــبــلــيــة بـــشـــأن قــواتــهــا  حـ

بالعراق لم تظهر لغاية اآلن.
مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــســـؤول كـــــردي ســـابـــق في 
الحزب  فــي  الــعــبــادي، وعضو  حكومة حيدر 
»الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« الـــذي يتزعمه 
ــذه املــعــلــومــات، وقـــال  مــســعــود الـــبـــارزانـــي، هـ
إن  الجديد«،  في اتصال هاتفي مع »العربي 
ــة واألكـــــراد، 

ّ
املـــوضـــوع ال يقتصر عــلــى الــســن

أخــــرى بينها شيعية وقــوى  كــتــل  بــل هــنــاك 
ــذا االنـــســـحـــاب أيــضــًا  ــ ــيــــات، ال تـــريـــد هـ ــلــ األقــ
وتــعــتــبــره قــضــاء عــلــى آخـــر آمــــال استقالية 
الــــقــــرار الـــعـــراقـــي عــــن إيــــــــران، واألمـــيـــركـــيـــون 
ــــون أن هــــنــــاك جـــهـــة واحــــــدة  ــدركــ ــ صـــــــــاروا يــ
إيراني، وفق قوله.  تطالب بمغادرتهم بدفع 
واعتبر أن حكومة الكاظمي »ال تريد خروج 
ــيـــني أيـــضـــًا لـــكـــونـــهـــا تــــــدرك عـــواقـــب  ــركـ ــيـ األمـ
ــبــــاد، لكنها  ذلــــك ســيــاســيــًا وأمـــنـــيـــًا عــلــى الــ
تــحــاول املماطلة إلــى حــني إنــجــاز استحقاق 
على   

ً
كاما امللف  وإلقاء  املبكرة  االنتخابات 

عــاتــق الــحــكــومــة املــقــبــلــة، بسبب الــتــهــديــدات 
ضد  املسلحة  الــجــمــاعــات  قبل  مــن  املستمرة 

الحكومة في هذا اإلطار«.
أثيل  والتنمية«،  »اإلنقاذ  القيادي في جبهة 
إن »هناك  بــالــقــول  ذلــك  ــق على 

ّ
عــل النجيفي، 

ية وكردية من االنسحاب 
ّ
خشية سياسية سن

ــذا الـــتـــواجـــد إلــى  ــركـــي، فــنــحــن نـــريـــد هــ ــيـ األمـ
حــني خــروج الــعــراق مــن كــل أزمــاتــه، ونرفض 

ــتـــطـــورات  ــثــــاث »فـــــي ضـــــوء الـ الــــعــــواصــــم الــ
ــيــــرة، نـــرفـــض أي تــصــعــيــد مـــن قــبــل أي  األخــ
جهة، وندعو إيران إلى عدم تعقيد العملية 
 »اإلعــان األخير 

ّ
أن  

ً
الدبلوماسية«، مضيفة

ــران يــخــالــف األجـــواء  الــخــطــيــر مــن جــانــب إيــ
ــة وحـــســـن الـــنـــيـــة فــــي مـــحـــادثـــات  ــيـ ــابـ ــجـ اإليـ

فيينا« الهادفة إلنقاذ االتفاق النووي.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، عــبــرت الــســعــوديــة أمــس 
األربعاء عن قلقها إزاء إعان إيران تخصيب 
اليورانيوم بدرجة نقاء 60 باملائة، وقالت إن 
مــثــل هـــذه الــخــطــوة ال يمكن اعــتــبــارهــا جــزءًا 
من برنامج نووي سلمي. ودعا بيان لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إيــــــران إلــــى »تـــفـــادي 
التصعيد وعدم تعريض أمن املنطقة ملزيد من 
التوتر« وإلى املشاركة بجدية في املحادثات 
الــحــالــيــة مـــع الـــقـــوى الــعــاملــيــة بــشــأن االتــفــاق 
الدولي  املجتمع  البيان »على  وقــال  النووي. 
أن يتوصل التفاق مع إيران بمحددات أقوى 
وأطول«، مضيفًا أن أي اتفاق يجب أن »يأخذ 
العميق من  املنطقة  دول  قلق  االعتبار  بعني 
إيــران  تتخذها  الــتــي  التصعيدية  الــخــطــوات 
ــرار اإلقــلــيــمــي ومــن  ــقـ ــتـ ــــن واالسـ لــزعــزعــة األمـ

ضمنها برنامجها النووي«.

االنسحاب من أجل ترك العراق تحت هيمنة 
بــعــض الــفــصــائــل املسلحة الــتــي تــريــد فــرض 
األمــر  الــعــراقــي، وهـــذا  املستقبل  نفسها على 
قــد يــحــصــل إذا تــخــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
الــعــراق، وهــذا مــا نخشى منه ونسعى لعدم 
حـــصـــولـــه«. وأوضـــــــح الــنــجــيــفــي فــــي حــديــث 
ــاتــــف، أن  ــهــ ــبـــر الــ ــديــــد« عـ ــربــــي الــــجــ ــعــ مــــع »الــ
ــيــًا-كــرديــًا على 

ّ
»هـــنـــاك تــوافــقــًا ســيــاســيــًا ســن

أن الـــوضـــع الــعــراقــي الــحــالــي ال يــمــكــن تــركــه 
 
ً
الــدولــي متفاعا يــكــون املجتمع  أن  مــن دون 
 فـــيـــه، ولـــهـــذا فــالــخــشــيــة من 

ً
مــعــه ومـــتـــداخـــا

ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة، لــيــســت بحد  انـــســـحـــاب الــ
ذاتــهــا مــن انــســحــاب هــذه الــقــوات، وإنــمــا من 
العالم، وُيترك من  العراق في نظر  أن ُينسى 

دون إصاح الوضع الداخلي«. وتابع »نعلم 
مصيرية،  املقبلة،  البرملانية  االنتخابات  أن 
ولهذا معظم القوى السياسية الوطنية، التي 
ال تريد الوضع الحالي، تدعو إلى اإلشــراف 
ــتـــدخـــل الــــدولــــي لــضــمــان نــزاهــة  الــــدولــــي والـ

االنتخابات، مع وجود الساح املنفلت«.
ــــزب  ــــحـ ــه، قـــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
السابق  النائب  الكردستاني«،  »الديمقراطي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ مـــاجـــد شـــنـــكـــالـــي، لـ
ترفض  ية، 

ّ
والسن الكردية  السياسية  »الكتل 

خــــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، فهي 
تخشى من ملء هذا الفراغ من قبل الفصائل 
ــذا األمـــر  ــ املــســلــحــة املـــوالـــيـــة إلــــى طـــهـــران، وهـ
ســيــزيــد مــن الــنــفــوذ والــتــغــلــغــل اإليـــرانـــي في 

املــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــراقـــي وحــتــى األمــنــي 
أكثر مما هو عليه اآلن«. وأضاف شنكالي أن 
»الواليات املتحدة تدرك جيدًا أن انسحابها 
مــن خال  كبيرة  الــعــراق سيولد مشكلة  مــن 
ســيــطــرة الــفــصــائــل املــســلــحــة عــلــى مـــقـــدرات 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة، ولــهــذا هــي لــن تــقــبــل بهذا 
ــي الـــعـــراقـــيـــة«. ولــفــت  ــ االنــســحــاب مـــن األراضــ
ــــرار الــبــرملــان الــعــراقــي بخصوص  إلـــى أن »قـ
ــلــــزم لــلــحــكــومــة  ــر مــ ــيـ ــد األجــــنــــبــــي غـ ــواجــ ــتــ الــ
ــيـــرة هـــي مـــن تـــقـــّدر حــاجــة  الـــعـــراقـــيـــة، فـــاألخـ
الـــعـــراق لــوجــود الـــقـــوات األجــنــبــيــة«، متابعًا 
»الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي فــي جــولــتــه الثالثة 
كــان مثمرًا وواضــحــًا بعدم طلب الــعــراق من 
الــعــراق،  الجانب األميركي خــروج قــواتــه مــن 
بل تكون تلك القوات استشارية وتدريبية«. 
وبــــنّي أن »بـــقـــاء الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي هــذا 
الظرف هو ضمان للجانب العراقي في حربه 
ضـــد تــنــظــيــم داعــــش وأيـــضـــًا فـــي إنـــهـــاء دور 

املليشيات املسلحة املوالية لطهران«.
وحــــول الــتــطــور الــجــديــد، اعــتــبــر الــخــبــيــر في 
الجحيشي،  مؤيد  العراقي  السياسي  الشأن 
لــه »أهمية  الــعــراق  فــي  التواجد األميركي  أن 
املــلــف األمــنــي فقط،  كــبــيــرة، ال تقتصر عــلــى 
التواجد هو باب  السياسي أيضًا، وهــذا  بل 
بــهــدف توفير  الــعــراق  الــدولــي نحو  املجتمع 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــــرص االســـتـــثـــمـــار والـــــدعـــــم عـ فــ
األصــعــدة«. وأضـــاف الجحيشي، فــي حديث 
رفضًا  هناك  أن  »علمنا  الجديد«،  »العربي  لـ
ية والكردية 

ّ
جديدًا من القوى السياسية السن

ــيـــركـــي، ويــظــهــر أنـــهـــا تــريــد  لــانــســحــاب األمـ
الــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى مــن مناطقها خــارج 
ســيــطــرة املــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــطــهــران، فــهــذا 
االنسحاب يعني سيطرة طهران والجماعات 
في  امللفات  كامل  على  واملسلحة  السياسية 
الــبــاد الــســيــاســيــة واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة، 

وتكون لغة الساح والقتل هي الحاكمة«.

قلق أوروبي 
وسعودي بعد رفع 

إيران نسبة تخصيب 
اليورانيوم

وّجه روحاني انتقادات إلى خصومه السياسيين المحافظين )األناضول(

تتخوف قوى عراقية من تداعيات االنسحاب األميركي )مرتضى السوداني/األناضول(

أسامة علي

مّر 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 

ل أن ينطلق في 
ّ

الواسع بها، وفض
رحالت مكوكية للخارج، لتبديد 
الخالفات وفك االشتباكات بني 

األطراف املتّدخلة في ليبيا. ويعّد 
تشكيل املفوضية العليا للمصالحة 

من أهم استحقاقات املرحلة االنتقالية 
وأولويات قادة السلطة التنفيذية، 

فبدون شّك هي أساس مهّم 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 
دخل البالد إلى 

ُ
حسابات املاضي، وت

عالم جديد على أكتاف أبناء الوطن 
من الداخل وليس من الخارج.

لكن املالحظ، في األثناء، تشابك 
املهمات األساسية لقادة السلطة 

نهم من وضع 
ّ
الجديدة، وعدم تمك

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.

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

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

بغارة في العراق.

رد على مقتل سليماني
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  شرق
      غرب
القدوة يصل إلى غزة

وصـــــــــــــــــــل رئــــــــــــيــــــــــــس »املـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى 
ــيــــس »قـــائـــمـــة  الــــديــــمــــقــــراطــــي«، رئــ
الــــــــحــــــــريــــــــة« فـــــــــي االنــــــتــــــخــــــابــــــات 
أمس  الــقــدوة،  ناصر  الفلسطينية، 
ــاء، إلـــى مــعــبــر رفـــح الــبــري،  ــعــ األربــ
في طريقه إلى قطاع غــزة. وذكرت 
املرشحة واملتحدثة باسم القائمة، 
نور عودة، أن »الزيارة تأتي للقاء 
الفعاليات  وكــل  القائمة  مرشحي 
وغيرها  والسياسية  االجتماعية 
في قطاع غزة، وهي زيارة مخطط 
 13 أن  عـــودة  وأكـــدت  لها مسبقًا«. 
مــن املــرشــحــني فــي القائمة هــم من 

قطاع غزة.
)العربي الجديد(

سريالنكا ُتحّظر 
11 منظمة إسالمية

مرسوم  بموجب  حظرت سريانكا 
ــر بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، أمـــس  ـــشـ

ُ
ن

األربعاء، 11 منظمة إسامية، بينها 
ــدة«،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ تــنــظــيــمــا »داعــــــــــش« و»الـ
ــذكــــرى الــثــانــيــة  قــبــل أســـبـــوع مـــن الــ
لــلــتــفــجــيــرات االنـــتـــحـــاريـــة الــدامــيــة 
التي وقعت في أحد الفصح وأودت 
الرئيس  بحياة 279 شخصًا. وذكر 
غــوتــابــايــا راجـــابـــاكـــســـا )الـــصـــورة( 
فــي املــرســوم أن أي شخص مرتبط 
بــالــجــمــاعــات، يــواجــه عــقــوبــة تصل 

إلى السجن 20 عامًا.
)فرانس برس(

ليلة ثالثة من تظاهرات 
مينيابوليس

ـــظـــمـــت تــــظــــاهــــرة جـــــديـــــدة، مـــســـاء 
ُ
ن

الــثــاثــاء، فــي مدينة  أول مــن أمـــس 
واليــة  فــي  األمــيــركــيــة  مينيابوليس 
ــثـــالـــثـــة عــلــى  مـــيـــنـــيـــســـوتـــا، لــلــيــلــة الـ
ــــاب أســــود  الــــتــــوالــــي، بـــعـــد مــقــتــل شـ
ــم حــظــر الــتــجــّول  بــيــد الـــشـــرطـــة، رغــ
ــن 60 مــحــتــجــًا.  ــ ــر مـ ــثــ ــيــــف أكــ وتــــوقــ
ــر مــــنــــذ مــقــتــل  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ويــــتــــصــــاعــــد الـ
)20 عامًا( في ضاحية  رايــت  دنتي 
الواقعة  املدينة  في  سنتر  بروكلني 
شمال الواليات املتحدة، تزامنًا مع 
محاكمة شرطي أبيض بتهمة قتل 
األسود جورج فلويد في 25 مايو/

أيار املاضي. 
)فرانس برس(

وفد أميركي في بيروت: 
اإلصالحات أوًال

ــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاعــ بـــــــدأ مــــســ
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  ــيـــة لـ ــيـــركـ األمـ
ــيــــل )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس  ــيــــد هــ ــفــ ديــ
األربــعــاء، جــوالتــه على املسؤولني 
اللبنانيني في إطــار زيــارة تستمّر 
حــــتــــى الــــــيــــــوم الــــخــــمــــيــــس، تــحــت 
شــعــار: »ال دعـــم مــالــيــًا لــلــبــنــان من 
وبـــرنـــامـــج  ــدة  ــديــ جــ حـــكـــومـــة  دون 
ــي يـــقـــوم عـــلـــى الــشــفــافــيــة  إصــــاحــ
ومــكــافــحــة الــفــســاد«. والــتــقــى هيل 
ــة فــــــي حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
تـــصـــريـــف األعــــمــــال شـــربـــل وهـــبـــة، 
لدى  األميركية  السفيرة  بحضور 
ــادر من  ــ لــبــنــان دوروثـــــي شــيــه، وغـ
دون اإلدالء بــأي تصريح. وأفــادت 
اللبنانية  الــخــارجــيــة  فــي  مــصــادر 
 البحث تناول امللف الحكومي 

ّ
بأن

البحرية  الــحــدود  ترسيم  وقضية 
ــوبـــــًا. والـــــتـــــقـــــى هــــيــــل رئـــيـــس  ــنـــ جـــ
املجلس النيابي نبيه بري، على أن 
يلتقي الرئيس ميشال عون اليوم.
)العربي الجديد(

باكستان: اشتباكات 
الهور مستمرة

انتشرت قوات األمــن، مساء أول من 
الــثــاثــاء، فــي إقليم البنجاب،  أمــس 
شرقي باكستان، لفض اعتصامات 
ــيـــك  ــبـ عـــنـــيـــفـــة تـــــقـــــودهـــــا حـــــركـــــة »لـ
بــاكــســتــان« اإلســـامـــيـــة، احــتــجــاجــًا 
رضوي  سعد  زعيمها  اعتقال  على 
ــــوم االثــــنــــني املـــاضـــي.  ــور، يـ ــ ــ فــــي الهـ
وقــــال رئــيــس شــرطــة املــديــنــة، غــام 
محمود دوجــار، إن شرطيني اثنني 
صــيــب 125 آخــرون 

ُ
لقيا حتفهما وأ

في اشتباكات مع املحتجني.
)فرانس برس(



ذكرى  بحلول  أفغانستان،  من  باالنسحاب  قرارها  عن  أميركا  أعلنت 
هجمات 11 سبتمبر/أيلول المقبلة، وهو ما تعتزم دول حلف شمال 

األطلسي فعله أيضًا، ما يترك هذا البلد مشرعًا على كل االحتماالت

45
سياسة

ــارة الــســابــقــة الــتــي  ــزيــ آذار املــــاضــــي، خــــال الــ
إلــى بروكسل في 23 منه، أن  أجــراهــا بلينكن 
قوات الحلف ستخرج من أفغانستان، عندما 
»تـــرى أن الــوقــت مــنــاســب لــذلــك«. وخـــال تلك 
تـــزال تقوم  بـــاده ال  أن  أكـــد بلينكن  ــارة،  ــزيـ الـ
بدراسة استراتيجيتها حول أفغانستان، وما 
إذا كانت ستلتزم باملوعد الذي حّدده ترامب 
لــانــســحــاب أم ال. لــكــن بــلــيــنــكــن حــســم أمـــس، 
خــــال زيــــارتــــه الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بــرفــقــة 
وزيــر الدفاع لويد أوســن، األمــر، حيث أجرى 
األوروبيني  نظرائهما  مع  مشاورات  الرجان 
والــشــركــاء فــي »األطــلــســي«. وقـــال بلينكن إن 
ــان لــســحــب الـــقـــوات املــنــتــشــرة في  »الـــوقـــت حــ
ستعمل  واشــنــطــن  أن  مضيفًا  أفــغــانــســتــان«، 
مع حلفائها في »األطلسي« لتأمني انسحاب 
إلى  معًا  »ذهبنا  بلينكن:  وأضـــاف  »منسق«. 
ــئـــك الـــذيـــن هــاجــمــونــا  أفــغــانــســتــان لــقــتــال أولـ
والتأكد من عدم تحول أفغانستان مرة أخرى 
إلــــى مــــاذ لــإرهــابــيــني الـــذيـــن قـــد يــهــاجــمــون 
أيــًا منا. وقــد تمكنا معا من تحقيق األهــداف 
الــتــي وضــعــنــاهــا، واآلن حـــان الـــوقـــت إلعـــادة 
قواتنا إلى الوطن«، الفتًا من مقر حلف شمال 
ــلـــســـي، إلــــى أنــــه فـــي هــــذا املـــكـــان »لــلــعــمــل  األطـ
ــع األمـــــــني الـــعـــام  ــ ــــرب مــــن الـــحـــلـــفـــاء، ومــ عــــن قــ
الــبــدايــة:  للناتو، على مــبــدأ مــا أرســيــنــاه منذ 
نــــدخــــل مــــعــــًا، ونـــتـــكـــيـــف مــــعــــًا، ونــــخــــرج مــعــًا. 
سنعمل عــن قــرب خــال األشــهــر املقبلة، على 
لقواتنا من  مـــدروس، ومنسق  آمــن،  انسحاب 
في  كبير  دبلوماسي  أكــد  فيما  أفغانستان«، 
»رويــتــرز«، أنــه ليس مــن املــتــوقــع أن  الحلف لـــ
تقوم أي دولة حليفة بمعارضة إعان بايدن 

االنسحاب النهائي والكامل.
مــن  أول  أعـــلـــنـــت  قــــد  بــــايــــدن  إدارة  وكــــانــــت 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة ســتــبــقــى في  أمـــــس، أن الــ
أفــغــانــســتــان إلــــى مـــا بــعــد األول مـــن مــايــو، 
على أن تنسحب »من دون شروط« بحلول 
أميركي  مــســؤول  وقــال  املقبل.  11 سبتمبر 
املتبقية  للقوات  منظمًا  انسحابًا  »سنبدأ 
ــراج كل  ــ قــبــل األول مـــن مـــايـــو، ونــتــوقــع إخــ

ــلـــيـــفـــة، قــــــّررت  الــــفــــيــــدرالــــيــــة ومــــــع الـــــــــدول الـــحـ
إدارة بــايــدن تــأخــيــر املــوعــد الـــذي كـــان أعلنه 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب لانسحاب 
األول  فقط، من  أفغانستان، بضعة أشهر  من 
مـــن مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، حــتــى حــلــول الــذكــرى 
في   2011 سبتمبر/أيلول   11 لهجمات  ـــ20  الـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، والـــتـــي قــــادت إلــــى الــغــزو 
األميركي ألفغانستان، واإلطاحة بحكم حركة 
»طالبان«. وبالتزامن مع اإلعــان، الذي صدر 
عن البيت األبيض ومسؤول أميركي أول من 
أمــــس، حــــول »انـــســـحـــاب نــهــائــي قــاطــع وغــيــر 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ ــان وزيـ ــشــــروط«، كــ مــ
أنــتــونــي بلينكن يــحــط لــلــمــرة الــثــانــيــة خــال 
أسابيع قليلة في بروكسل، حيث أعلن أمس، 
أن محادثاته تهدف إلى التنسيق مع الحلفاء 
»خروج آمن« للقوات األميركية وقوات حلف  لـ
شــمــال األطــلــســي مــن أفــغــانــســتــان. وجـــاء ذلــك 
بعدما سارعت الدول الحليفة لواشنطن إلى 
اإلعـــان بــدورهــا أنها لــن تبقى فــي هــذا البلد 
بعد املغادرة األميركية، ال سيما أنها تعتمد 
على الدعم الجوي األميركي وخط اإلمــدادات 
قاعدة  األميركية. وعلى  الــقــوات  تــوفــره  الــذي 
»دخلنا معًا ونــغــادر مــعــًا«، أعلنت بــرلــني، أن 
قـــــوات حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي ســـتـــغـــادر هي 
األخـــــــرى أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى األرجـــــــح بــحــلــول 
األملـــانـــيـــة  الــــدفــــاع  ــرة  ــ ــ وزيـ ورّددت  ســبــتــمــبــر. 
أنــه »قلنا  أنيغريت كــرامــب كــارنــبــاور، أمـــس، 
دائــمــًا: نــدخــل مــعــًا )مـــع األمــيــركــيــني( ونــخــرج 
انسحاب منظم«. وبحسب مقال  أنــا مع  معًا. 
في صحيفة »ذا تايمز« البريطانية، فإن لندن 
ســتــحــذو أيــضــًا حـــذو واشــنــطــن، فيما اكتفى 
بالقول  البريطانية  الحكومة  باسم  متحدث 
»فرانس برس« إن باده »تعمل عن كثب مع  لـ
والشركاء  األطلسي  وحلف  املتحدة  الواليات 
لدعم أفغانستان آمنة ومستقرة«، مضيفًا أن 
باالتفاق  سيتم  األمني  لوجودنا  تغيير  »أي 

مع الحلفاء وبعد مشاورة الشركاء«.
ــان األمــــني الـــعـــام لــحــلــف شــمــال األطــلــســي،  وكــ
ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في شهر مارس/

ــل الـــــذكـــــرى الــــــــ20«  ــبـ الـــــقـــــوات مــــن الــــبــــاد قـ
لهجمات 11 سبتمبر. وأكد املسؤول أن هذا 
مع  ومتزامنًا  »منسقًا«  سيكون  االنسحاب 
»الناتو«،  انسحاب القوات األخرى التابعة لـ
من  طالبان  »أبلغت  واشنطن  أن  إلــى  الفتًا 
دون أي التباس أنــنــا ســنــرد بــقــوة على أي 
هــــجــــوم عـــلـــى الـــجـــنـــود األمـــيـــركـــيـــني خـــال 
ـــن«. وحـــول  ــ قــيــامــنــا بــانــســحــاب مــنــظــم وآمــ
الخيار الذي ستتبعه اإلدارة األميركية، قال 
املصدر إنها »ستركز كل جهودها على دعم 
لن نستخدم  لكننا  الجارية،  السام  عملية 
وجـــود قــواتــنــا كعملة مــقــايــضــة«. وأضـــاف 
األميركية  القوات  بإخراج  اليوم  »ملتزمون 
بحلول 11 سبتمبر، وربما قبل ذلك بوقت 
طويل«، مضيفًا أن الرئيس األميركي خلص 
إلى أن »االنسحاب املشروط سيكون وصفة 
لــلــبــقــاء فـــي أفــغــانــســتــان إلــــى األبــــــد«، لكنه 

ستستخدم  األميركية  الحكومة  أن  أضــاف 
ــل الـــوســـائـــل الــدبــلــومــاســيــة« بــحــوزتــهــا  »كــ
»للحفاظ« على مكاسب »حقوقية« في هذا 
الــبــلــد. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم 
ــاكــــي، إن بـــايـــدن  الـــبـــيـــت األبــــيــــض، جــــني ســ
 عسكريا 

ّ
ــل حـ بـــأن ال  بــرأيــه  »كــــان متمسكًا 

ألفغانستان، وأننا بقينا هناك ملدة طويلة 
جدًا«.

وبعد تحذيرات ألشهر من مغبة أي انسحاب 
أمــيــركــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة األفــغــانــيــة، أمــس، 
ــرار تــتــخــذه  ــ عـــلـــى مـــضـــض، احـــتـــرامـــهـــا ألي قــ
ــذا الــــشــــأن. وقــــــال مــســتــشــار  ــ ــنـــطـــن فــــي هـ واشـ
الــرئــيــس األفــغــانــي أشـــرف غــنــي، وحــيــد عمر، 
عــبــر »تـــويـــتـــر«، إن بــــاده »تــحــتــرم أي قــــرار« 
»القوات  أن  أميركي حول االنسحاب، مضيفًا 
األفغانية تدافع عن أراضيها وسيادة الدولة، 
وهي تقوم منذ عامني بنسبة 98 في املائة من 

العمليات العسكرية ضد املسلحني بمفردها«، 
ــل ذلــــــك فــي  ــعـ ــلـــى فـ ــا »قــــــــــادرة عـ ــهــ ومـــــؤكـــــدًا أنــ
البرملان  املستقبل أيضًا«. إال أن ذلك لم يمنع 
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 
أفغانستان من  إلى  األجنبية »جــاءت  القوات 
أجل محاربة اإلرهاب والقضاء على املخدرات، 
وحاليًا فإن الحرب مستعرة في الباد، وزراعة 
األفـــيـــون فــي تصعيد مــتــواصــل«. واعــتــبــر أن 
انــســحــاب هـــذه الـــقـــوات »بــشــكــل غــيــر مــســؤول 
ــد يـــدفـــع أفــغــانــســتــان مــجــددًا  ــي عـــجـــالـــة، قـ وفــ
باتجاه حرب أهلية«، مطالبًا إياها بأن تقرر 

انسحابها »بالنظر إلى األوضاع السائدة«.
من جهته، طالب املتحدث باسم حركة طالبان 
األربــعــاء،  أمــس  مجاهد،  الله  ذبيح  األفغانية 

»انسحاب جميع القوات األجنبية من بادنا  بـ
فــي املــوعــد املــحــدد وفـــق اتــفــاق الـــدوحـــة«، أي 
األول مــن مــايــو املقبل. ولــفــت إلــى أنــه »إذا تم 
ا إيجاد 

ً
الــدوحــة فسيتم أيض االلــتــزام باتفاق 

مسار ملعالجة القضايا املتبقية. أما في حال 
انتهاك االتفاق وعدم خروج القوات األجنبية 
مــن بلدنا فــي املــوعــد املــحــدد، فــســوف تتفاقم 
يمتثلوا  لــم  الــذيــن  وأولــئــك  بالتأكيد  املشاكل 

لاتفاق سيتحملون مسؤولية ذلك«.
وكــانــت حركة »طــالــبــان« قــد أعلنت بعد وقت 
قصير على اإلعان األميركي، رفضها حضور 
ــول أفـــغـــانـــســـتـــان، تــعــتــزم  ــ مـــؤتـــمـــر لـــلـــســـام حـ
الحالي،  إبريل  إسطنبول استضافته، في 24 
ما لم تنسحب جميع القوات األجنبية من هذا 
السياسي  املكتب  باسم  املتحدث  وقــال  البلد. 
ــر«، إن  ــتــ ــويــ لـــلـــحـــركـــة، مــحــمــد نـــعـــيـــم، عـــبـــر »تــ
الحركة »تعتمد في جميع شؤونها على مبدأ 
الــتــشــاور وفــق الشريعة اإلســامــيــة، وهــي لن 
إلى  أفغانستان  أي مؤتمر بشأن  فــي  تــشــارك 
حني خروج جميع القوات األجنبية كاملة من 
رت سابقًا 

ّ
الحركة قد حــذ البلد«. وكانت  هــذا 

واشنطن من أي تجاوز ملوعد األول من مايو، 
مــهــددة بــالــرد بــالــقــوة، بعد امتناعها عــن أي 
هـــجـــوم ضـــد الـــقـــوات األجــنــبــيــة مــنــذ االتـــفـــاق 
بينها وبني واشنطن في فبراير/شباط 2020.

وكــــــــــان بــــــايــــــدن قــــــد عـــــاصـــــر أربــــــعــــــة رؤســــــــاء 
أولهم،  أكد  األفغانية،  الحرب  أميركيني خال 
جـــــورج بــــوش االبــــــن، أنـــهـــا »ســـتـــكـــون طــويــلــة 
األمــد«، فيما لم يتمكن الثاثة اآلخــرون، بيل 
كلينتون وباراك أوباما وترامب، من إنهائها 
»انــتــصــار«. وكـــان بــايــدن قــد عـــارض زيـــادة  بـــ
أفغانستان حني  في  األميركية  الــقــوات  عديد 
كــان نائبًا ألوبــامــا. وعلى الرغم من تداعيات 
ــّرًا«  الــتــي أفضلها يبقى »مـ الــقــرار األمــيــركــي، 
بــايــدن ينبع من  قـــرار  فـــإن  لــكــابــول،  بالنسبة 
ــقـــاربـــة تــعــتــمــد عـــلـــى خـــيـــار الــدبــلــومــاســيــة  مـ
فــي معالجة األزمــــات، ويــعــّد أيــضــًا اســتــمــرارًا 
بــضــرورة  وتـــرامـــب،  أوبــامــا  سلفيه،  لسياسة 
الــتــفــرغ للصني، مــع اعــتــبــارات داخــلــيــة تحكم 
ــــرورة إيـــجـــاد مـــخـــرج إلنـــهـــاء هــــذه الــحــرب  ضــ
املكلفة، وسحب الجنود الذين طال وجودهم 

 عن التساؤالت 
ً
في هذا البلد. ويأتي ذلك فضا

التي بنى عليها بايدن قراره، من حيث جدوى 
البقاء وقتًا إضافيًا. ويعد السيناريو األسوأ 
بالنسبة للمجتمع الدولي هو عودة االقتتال 
بعد  أفغانستان  فــي  أشـــرس  بشكل  الــداخــلــي 
االنــســحــاب، وتــراجــع مكتسبات »الــغــزو« من 
 عــــن إمــكــانــيــة 

ً
وجـــهـــة نـــظـــر حـــقـــوقـــيـــة، فـــضـــا

عــــودة »طــالــبــان« إلـــى كـــابـــول، مــع بــقــاء خطر 
تنظيمي »الــقــاعــدة« و»داعـــش«. كما من شأن 
لــدول جــارة  فــراغــًا، يفتح  االنسحاب أن يترك 
مللئه،  بابًا  وإيـــران،  روسيا  مثل  ألفغانستان، 
فــيــمــا قــــد يــســتــمــر »الـــبـــنـــتـــاغـــون« فــــي تــنــفــيــذ 
ضــربــات بــطــائــرات مّسيرة فــي هــذا البلد، في 
إطــار محاربة اإلرهــاب. وأكــدت واشنطن أنها 
ــقـــرار االنـــســـحـــاب الــنــهــائــي، بغض  مــاضــيــة بـ
النظر عن أي تطور على األرض سيطرأ خال 
ــرار خــاصــة  ــقــ ــارض الــ ــعــ األشــــهــــر املـــقـــبـــلـــة. ويــ
ــــدر أول مــن  تـــقـــريـــر اســـتـــخـــبـــاري أمـــيـــركـــي صـ
أمس، حول التحديات العاملية للعام املقبل، إذ 
اعتبر أن »احتماالت حصول اتفاق سام في 
أفغانستان منخفضة«، محذرًا من أن »طالبان 
إذا  ستحقق مكاسب على أرض املعركة«. أما 
»الحكومة  فــإن  الــدولــي«،  »التحالف  انسحب 
على  السيطرة  في  صعوبة  ستجد  األفغانية 
طالبان«. لكن اعتبارات عدة تحكم قرار اإلدارة 
األمــيــركــيــة. وفــي هــذا الــصــدد، نقلت صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
أنــه  يــعــتــقــد  قـــولـــه إن »الـــرئـــيـــس  بـــايـــدن  إدارة 
مـــع الــتــعــامــل مـــع املــخــاطــر والــتــحــديــات الــتــي 
تواجهنا في 2021، مقارنة مع تلك التي كانت 
موجودة في 2001، فإننا نحتاج للتركيز على 
ــا، وعــديــدنــا، وعــلــى الــوقــت  طــاقــتــنــا ومــــواردنــ
الذي يحتاجه مسؤولونا للشؤون الخارجية 
ولألمن القومي للتعاطي مع مخاطر هي أكثر 
املــتــحــدة«. وأضـــاف  لــلــواليــات  حـــّدة بالنسبة 
إغــاق كتاب عمره  ذلــك »يتطلب منا  أن فعل 
20 عامًا من الصراع في أفغانستان، والتقدم 
بــاســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة لــحــمــايــة والــــدفــــاع عن 

مصالحنا القومية األمنية«.
بانتقاد  القرار  األميركي، ووجــه  الداخل  وفي 
جمهوري. واعتبر النائب عن والية تكساس، 
مــايــكــل مــــاكــــول، أن هــــذا »االنـــســـحـــاب ســابــق 
ألوانه«، ويعني »أننا ال نترك أي قوة متبقية 
ملــواجــهــة الــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة الــصــادرة من 
ــا نــتــخــلــى عــــن شــركــائــنــا  ــنــ أفـــغـــانـــســـتـــان، وأنــ
األفــغــان خـــال مــفــاوضــات الــســام الحاسمة، 
 رغــم فشلها 

ً
ونعطي طــالــبــان انــتــصــارًا كــامــا

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 2010 و2011، 
ض أوباما عديده إلى 8400 جندي عند 

ّ
ثم خف

ويرسل  ترامب  ليعود  الثانية،  واليته  نهاية 
تـــعـــزيـــزات، حــتــى أصـــبـــح الـــعـــدد 14 ألـــفـــًا في 
2017. لكن الرئيس السابق تعهد الحقًا القيام 
بانسحاب تدريجي، حيث لم يعد هناك سوى 
حاليًا.  أفغانستان  فــي  أميركي  جندي   2500
االنتخابية  خـــال حملته  وعـــد  بــايــدن  وكــــان 
بــإنــهــاء حـــروب أمــيــركــا الــطــويــلــة، لكنه تطرق 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، إلــى 
احتمال إبقاء كتيبة صغيرة ملكافحة اإلرهاب 
في أفغانستان، وهو ما لم يعد واردًا. فقوات 
مكافحة اإلرهــاب ستنشر خــارج أفغانستان، 
فــيــمــا الـــوجـــود الــعــســكــري األمــيــركــي الــوحــيــد 
فيها بعد 11 سبتمبر املقبل، سيكرس لحماية 

الدبلوماسيني األميركيني. 

االنسحاب األميركي 
من أفغانستان

أن  »إيكونوميست«  مجلة  ــرت  ذك
بمراقبة  االســتــمــرار  تأمل  واشنطن 
ــدة«  ــاع ــق »ال تنظيمي  ــات  ــرك ــح ت
و»داعــــش« فــي أفــغــانــســتــان، عبر 
مكافحة  وعــمــلــيــات  ــرات  ــمــســيّ ال
القوات  وأنشطة  بعد  عن  اإلرهــاب 
تبقي  أن  تستبعد  ــم  ول الــخــاصــة. 
»سي  األميركية  االستخبارات  وكالة 
في  خــاصــة  قـــوات  على  إيـــه«  آي 
االستخبارات  مع  للعمل  أفغانستان 
قد  واشــنــطــن  أن  كما  األفــغــانــيــة، 
تبحث تموضعًا لقوات أميركية في 

وسط آسيا أو باكستان.

مكافحة »داعش« 
والقاعدة

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

اإلدارة  لـــــدى  ــزان  ــ ــيـ ــ املـ ـــــــة 
ّ
دف مــــالــــت 

ــايــــدن،  األمـــيـــركـــيـــة بــــقــــيــــادة جــــو بــ
أخــــيــــرًا، النـــســـحـــاب نـــهـــائـــي وغــيــر 
مشروط من أفغانستان، وإنهاء إحدى أطول 
الــحــروب الــتــي قــادتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة في 
الخارج، بحسب ما أعلن بايدن أمس األربعاء 
ــام مــقــبــرة أرلــنــغــتــون لــقــتــلــى الـــحـــروب  ــ مـــن أمـ

األميركية في الخارج، في والية فيرجينيا.
وأعلن بايدن في خطابه أمــس أن »الوقت قد 
حـــان إلنــهــاء أطـــول حـــرب خاضتها الــواليــات 
ــقــــوات االمـــيـــركـــيـــة إلــى  ــتـــحـــدة« و»إعــــــــادة الــ املـ
الــوطــن«. ووفـــق مقتطفات مــن خطابه وزعــت 
عــلــى الــصــحــافــيــني قــبــل إلــقــائــه، تــعــهــد بــايــدن 
»بــــمــــواصــــلــــة دعـــــــم الــــحــــكــــومــــة األفــــغــــانــــيــــة«، 

»طالبان« تحذر من 
تداعيات عدم خروج 

القوات األجنبية في مايو

واشنطن تتوقع االنتهاء 
من االنسحاب  قبل ذكرى 

11 سبتمبر

واشنطن تنسق مع الحلفاء 
لخروج آمن ومدروس

ــا الــعــســكــري  ــنـ ــزامـ ــتـ مـــســـتـــدركـــًا »لـــــن نــبــقــي الـ
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــن عــمــلــنــا الــدبــلــومــاســي 

واإلنساني سيستمر«.
تتضح  واشنطن  حلفاء  مواقف  كانت  وفيما 
لألنباء  إنترفاكس  وكــالــة  نقلت  أمـــس،  تباعًا 
عــن وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة قــولــهــا أمــس 
اتفاقًا  األمــيــركــيــة تنتهك  الــخــطــة  أن  األربـــعـــاء 
مع حركة طالبان وقد تؤدي لتصعيد املوقف. 
وفي أفغانستان، تراوحت املواقف بني إعان 
ــا لــلــقــرار  ــهـ ــرامـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــضـــض احـ
األمـــيـــركـــي وبــــني تــحــذيــر الـــبـــرملـــان مـــن عـــودة 
الحرب األهلية، في وقت كانت حركة طالبان 
تعيد الــتــأكــيــد أمـــس عــلــى  ضــــرورة انسحاب 
القوات األجنبية من أفغانستان مطلع مايو/

أيار وهو املوعد املحدد وفق اتفاق الدوحة.
ــاورات مــع الــوكــاالت  ــشـ  وبــعــد أســابــيــع مــن املـ

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

حالة كارثية«. 

وضع ميؤوس منه 
)Getty/تريد واشنطن التفرغ لتحديات أمنية جديدة )جون مور
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األزمة األوكرانية تهيمن على العالقات الروسية ـ األميركيةشبح العقوبات يهدد الصومال بعد تمديد الرئيس لواليته

الدولية  والهيئات  املجتمع  ضــاعــف  بينما 
فــــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة الـــــدعـــــوات لــلــقــادة 
الصوماليني، وال سيما للرئيس محمد عبد 
الله فرماجو وحكومته من جهة واملعارضة 
مــن جهة أخـــرى، إلــى الــحــوار، وحثهم على 
التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء االنتخابات 
وحـــل الــخــافــات الــســيــاســيــة املــتــفــاقــمــة ملنع 
هــــذا الــبــلــد غــيــر املــســتــقــر بــشــكــل خــــاص من 
الوقوع في الفوضى، يبدو أن الباد دخلت 
ــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا، بــعــدمــا  ــة ســيــاســيــة أكـ ــ فــــي أزمــ
ــع فرماجو، مساء أول من أمــس الثاثاء، 

ّ
وق

ــانـــون املــثــيــر لــلــجــدل الـــــذي يـــنـــّص على  ــقـ الـ
تمديد واليته ملدة عامني، بعدما انتهت في 
دون  من  املاضي،  فبراير/شباط  من  الثامن 
إجراء انتخابات. وتضع هذه الخطوة الباد 
الــدول املانحة التي  في مسار تصادمي مع 
تعارض بشدة هذا اإلجــراء. وقد تجلى ذلك 
املتحدة  الــواليــات  تهديد  مــن خــال  سريعًا 
ــادة تــقــيــيــم عــاقــاتــهــا مع  ــإعـ ودول أخــــرى بـ
الصومال وفرض عقوبات، وسط تحذيرات 
من مزيد من عــدم االستقرار في واحــدة من 
مخاوف  ووســط  هشاشة،  العالم  دول  أكثر 
املتطرفة  »الــشــبــاب«  حــركــة  تستفيد  أن  مــن 
املرتبطة بتنظيم »القاعدة«، من االنقسامات 

السياسية الساخنة في الباد.
 
ً
وقــــالــــت وكــــالــــة األنــــبــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة، نــقــا

ــن بـــيـــان أصـــــــدره وزيــــــر اإلعـــــــــام، عــثــمــان  عــ
أبـــو بــكــر دبــــي، مــســاء الــثــاثــاء، إن الــرئــيــس 
»أصــــدر الــقــرار الــخــاص بــشــأن االنــتــخــابــات 
فــي الــبــاد بعد اعــتــمــاده بــاإلجــمــاع مــن قبل 
ــــّوت الــبــرملــان  الـــبـــرملـــان« مــســاء اإلثـــنـــني. وصـ

واشنطن، موسكو ـ العربي الجديد

تــمــّر الــعــاقــات الــروســيــة ـ األمــيــركــيــة، بإحدى 
أســوأ محطاتها فــي األيـــام األخــيــرة، مدفوعة 
بشكل أساسي بامللف األوكراني، الذي أصبح 
»كــوبــا« جــديــدة مــوروثــة مــن صـــراع الــواليــات 
املـــتـــحـــدة واالتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، فـــي حقبة 
 

ّ
»الحرب الباردة« )1947 ـ 1991(. وتحولت كل

خــطــوة عــســكــريــة، فــي أوكــرانــيــا أو فــي البحر 
األســـــود، إلـــى نــقــطــة انــطــاق لــخــطــوة مماثلة 
وواشنطن،  موسكو  مــن  تصعيدية  سياسية 
ــة طــويــلــة تــســتــمــّر إلــى  قـــد تــــؤدي إمـــا إلـــى أزمــ
ــيـــركـــي جو  حـــني انـــتـــهـــاء واليـــــة الـــرئـــيـــس األمـ
بايدن في عام 2024، وإما إلى تسوية واسعة 
عيد إلى األذهان العاقة الدافئة بني روسيا 

ُ
ت

ـ بيل كلينتون في  ـ بوريس يلتسني وأميركا 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي. وحــتــى اللحظة 
تبدو جميع االحتماالت متساوية، إذ لم يسفر 
االتصال الهاتفي الذي أجراه بايدن، مساء أول 
من أمس الثاثاء بنظيره الروسي، فاديمير 
بوتني، عن اي اخــتــراق، خصوصًا بعد إعان 
اقتراحًا  أنه سيدرس  األربعاء  الكرملني أمس 
 من السابق 

ّ
لعقد قمة بني الرئيسني معتبرًا أن

ألوانــه الحديث عن مكان انعقاد اللقاء أو أّي 
تفاصيل أخرى.

ومــنــذ نــحــو شــهــر، عكفت روســيــا عــلــى حشد 
قــواتــهــا فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم األوكـــرانـــيـــة، 
الــتــي ضــّمــتــهــا عــــام 2014، وفــــي كـــراســـنـــودار 
ــيــــة مــن  ــرقــ ــلــــى الــــــحــــــدود الــــشــ وروســـــــتـــــــوف عــ

الــصــومــالــي، اإلثــنــني املــاضــي، عــلــى مــســودة 
مــشــروع قــانــون إلجــــراء انــتــخــابــات رئاسية 
وبرملانية مباشرة في غضون عامني، وذلك 
فـــي جــلــســة حــضــرهــا 153 نــائــبــًا مـــن أصــل 
الذي  275 عضوًا. ونّصت مسودة املشروع، 
ــأنـــه »مــــخــــرج ســيــاســي«  ــدوه بـ ــؤيــ ــفـــه مــ وصـ
اللجنة   

ّ
أن على  الحالية،  االنتخابات  ألزمــة 

الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات ســتــبــاشــر مــهــامــهــا 
بــعــد تــوقــيــع الــرئــيــس عــلــى الـــقـــانـــون. وكـــان 
)الغرفة  الصومالي  الشيوخ  رئيس مجلس 
ــبــــرملــــان(، عــــبــــدي حــــاشــــي، رأى  ــلــ ــيـــة لــ ــثـــانـ الـ
اإلثنني املاضي، أن تصويت مجلس النواب 
القانون  تمرير  يتم  ولــم  للدستور،  مخالف 
ــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، حــســب اإلجـــــــراءات  ــ أمـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املـــتـــبـــعـــة. وقــــــــال حــــاشــــي فــي 
الشعب  بمجلسيه؛  البرملان  واليــة  إن  بيان، 
في  انتهت  4 سنوات  من  املؤلفة  والشيوخ، 
حسبما  املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   27
ينص الــدســتــور املــؤقــت فــي الــبــاد. واعتبر 
أن القرار »األحادي« ملجلس الشعب سيقود 
استقرار سياسي،  »عــدم  إلــى مرحلة  الباد 
وأمني، بل ويقضي على فرص حل الخافات 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــــول االنـ الــســيــاســيــة حـ
والبرملانية في الباد«. ودعا رئيس مجلس 
إلى  الدوليني«  الصومال  »شــركــاء  الشيوخ، 
»التدخل في الحالة السياسية بالباد قبل 
أن يتدهور الوضع إلى ما ال تحمد عقباه«.

وبـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع، أصـــبـــح الـــقـــانـــون الــجــديــد 
لــانــتــخــابــات ســــاري املــفــعــول، ويــعــنــي ذلــك 
إلغاء جميع االتفاقات بني الحكومة ورؤساء 
انتخابات  إجــراء  بشأن  الفيدرالية  األقاليم 
»غــيــر مـــبـــاشـــرة«، أي عــبــر مــمــثــلــني قبليني، 
اقــتــراع شعبي مباشر. وفــي 17  وليس عبر 
الحكومة  توصلت  املاضي،  سبتمبر/أيلول 
االتـــحـــاديـــة ورؤســــــاء األقـــالـــيـــم الــفــيــدرالــيــة، 
خال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، 
إلى اتفاق إلجراء انتخابات »غير مباشرة«. 
تمديد  ضمنًا،  يعني  القانون  إقـــرار  أن  كما 
فترة والية الهيئات التشريعية والتنفيذية 

ملدة عامني.
وسرعان ما رد الغرب بانتقاد هذه الخطوة 
ــال وزيــــر  ــ والـــتـــحـــذيـــر مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا. إذ قـ

أوكرانيا. كما عززت انتشارها في بحر أزوف، 
السفن  األســـود، ملحاصرة  البحر  مــن  املــتــفــّرع 
األوكــرانــيــة الــعــامــلــة هــنــاك. لــم تــكــتــِف روســيــا 
بذلك، بل أعلنت عن تنظيم مناورات برّية عدة، 
وأرفقتها أمس األربعاء، باإلعان عن مناورات 
»إزالــة األلــغــام البحرية«  لـــ فــي البحر األســـود 
في  األوكــرانــيــة  والبحرية  التي وضعتها هي 
العسكري،  املفهوم  وفــي  و2015.   2014 عامي 
عتبر الخطوة األخيرة التي 

ُ
 إزالة األلغام ت

ّ
فإن

 
ّ
لكن الــشــواطــئ.  على  إنـــزال  عملية  أّي  تسبق 

مــنــاورات  ــراء  إجـ أوكــرانــيــا رّدت بعزمها على 
فــي خــاركــيــف، املــديــنــة الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 
مــع روســيــا، والــبــعــيــدة عــن حـــوض دونــبــاس، 
الــــذي يــضــّم إقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
الدفاع  خــط  أســاســًا  وخاركيف  االنفصاليني. 
أّي اجتياح روســي  أوكــرانــيــا حيال  األول عــن 
مـــن جــهــة فـــورونـــيـــش، الـــتـــي عـــــززت مــوســكــو 

قواتها فيها في األسبوعني األخيرين.
ــقـــابـــل، تــســعــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة إلــى  فـــي املـ
ضمان أمن أوكرانيا، فكان اإلعان عن إرسال 
سفينتني أميركيتني، وفقًا ملعاهدة »مونترو« 
ــود، ثم  ــ ــ ــة فـــي الــبــحــر األسـ ــم املـــاحـ

ّ
الـــتـــي تــنــظ

تأكيد واشنطن على »التزامها تقديم أسلحة 
ألوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها ضد 
العدوان الروسي« بمثابة تأكيد أميركي على 
أوكرانيا.  فــي  بالتمدد  لروسيا  السماح  عــدم 
مساء  عــلــن 

ُ
أ العسكري،  التحشيد  حمأة  وفــي 

ــايـــدن  ــاء عــــن إجــــــــراء بـ ــثــــاثــ ــــس الــ أول مــــن أمــ
اتصااًل هاتفيًا ببوتني. وأشار بيان صدر عن 
 بايدن أكد دعوته السابقة إلى 

ّ
الكرملني إلى أن

املناخية«  »القمة  لحضور  الــروســي  الرئيس 
»فيديو كونفرنس« يومي 22 و23  عبر نظام الـ
إبريل/ نيسان الحالي. وبحسب البيان، أعرب 
الحوار  »ملواصلة  استعدادهما  عن  الجانبان 
حول أهم مسارات ضمان األمن القومي، مما 
ال يــخــدم مصالح روســيــا والــواليــات املتحدة 
فحسب، بل ومصالح املجتمع الدولي بأسره«. 
ه »خال تبادل وجهات النظر 

ّ
وتابع البيان أن

حــول األزمــة الداخلية األوكــرانــيــة« استعرض 
بــوتــني مـــواقـــف مـــبـــادئ الــتــســويــة الــســيــاســيــة 

املعتمدة على اتفاقات مينسك، لحل النزاع.
 
ّ
أن كـــشـــف  الـــبـــيـــت األبــــيــــض  بــــيــــان   

ّ
أن غـــيـــر 

حني كان نائبًا للرئيس األسبق باراك أوباما. 
أوبـــامـــا  زار   ،2009 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــام  ــ عـ فـــفـــي 
ــدن، ودعــــا إلــــى »انــطــاقــة  ــايـ مــوســكــو، رفــقــة بـ
مرحلة  بعد  البلدين،  بني  للعاقات  منعشة« 
من التصادم بني جــورج بوش االبــن وبوتني. 
ــتـــري مــيــدفــيــديــف رئــيــســًا  ــان ديـــمـ ــ حــيــنــهــا، كـ
ــا، وبــــوتــــني رئـــيـــســـًا لــــــلــــــوزراء. وبــعــد  ــيــ لــــروســ
الزيارة بأيام أدلى بايدن بتعليقات صحافية 
ص 

ّ
 »عــــدد ســكــان روســـيـــا يتقل

ّ
جـــاء فــيــهــا أن

عليها  سيتعني  بالتالي  يــذبــل،  واقــتــصــادهــا 
على سياسة  التعديات  من  إجــراء مجموعة 
األمن القومي الخاصة بها«. واعتبر مراقبون 
 حديثه كان يتمحور حول منع الروس من 

ّ
أن

الــتــأثــيــر عــلــى الــفــضــاء الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
خــصــوصــًا فـــي جــورجــيــا وأوكـــرانـــيـــا، الــلــتــني 
زارهما بايدن. كما اصطدم بايدن مع موسكو 
خال عمله في الكونغرس إلى جانب صديقه 
ماكني،  جــون  الجمهوري  السيناتور  الــراحــل، 
على إعــداد قانون في عــام 1999 يتيح إلدارة 
كلينتون قصف القوات الصربية املدعومة من 

الروس، في كوسوفو.
ــًا، مــع اتــهــام  ــيـ وتــلــقــى واشــنــطــن دعــمــًا أوروبـ
ــيــــة أنـــغـــريـــت كـــرامـــب  ــاع األملــــانــ ــ ــدفـ ــ وزيــــــــرة الـ
عبر  »االستفزاز«  بـ روسيا  أمــس،  كارنباور، 
حــشــدهــا قــــوات عــلــى الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا. 
وقالت لإذاعة العامة األملانية »آ ار دي«، قبل 
اجــتــمــاع لــــوزراء الــدفــاع والــخــارجــيــة لــلــدول 
 »انطباعي 

ّ
األعضاء في الحلف األطلسي، إن

هـــو أن الــجــانــب الـــروســـي يـــحـــاول كـــل شــيء 
إلثــــارة رد فــعــل«، مضيفة »مـــع أوكــرانــيــا لن 
يــتــم اســتــدراجــنــا إلـــى هـــذه الــلــعــبــة«. وأكـــدت 
الوزيرة املقربة من املستشارة أنغيا ميركل: 
 األمــر يتعلق 

ّ
»إذا ادعــى الجانب الروسي أن

بمناورات، فهناك قواعد دولية محددة لذلك 
مــن أجـــل ضــمــان الــشــفــافــيــة والــثــقــة«. وحــول 
ــدالع نــــزاع مــبــاشــر بـــني موسكو  ــ احــتــمــال انـ
وكييف، قالت: »نحن ملتزمون الوقوف إلى 
جــانــب أوكـــرانـــيـــا، األمــــور واضـــحـــة« مشيرة 
ـــــــه، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن الـــواضـــح 

ّ
ــى أن ــ إلـ

الـــرئـــيـــس الــــروســــي »يــنــتــظــر فقط   
ّ
أيـــضـــًا أن

خطوة )من أوكرانيا( نحو الحلف األطلسي 
الستخدامها حجة للتقدم«. تحذيرات من تأثير األزمة السياسية على الوضع األمني )لقمان إلهان/األناضول(

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

تقويض  جهود  على  للرد  السفر  تأشيرات 
ــــام واالســــــتــــــقــــــرار«. ودعــــــــا الـــحـــكـــومـــة  ــسـ ــ الـ
الفيدرالية الصومالية والواليات اإلقليمية، 
ــعـــودة بــشــكــل عــاجــل إلـــى املــحــادثــات  إلـــى الـ

حول أزمة االنتخابات.
بدوره، قال وزير خارجية االتحاد األوروبي، 
 هذا 

ّ
جــوزيــب بــوريــل، فــي بــيــان الــثــاثــاء، إن

الــقــرار »سيقسم الــصــومــال ويــســبــب مــزيــدًا 
التأخير ويشكل تهديدًا خطيرًا للسام  من 
الصومال وجاراته«، مهددًا  واالستقرار في 
بنظر االتحاد األوروبي في اتخاذ »إجراءات 

ملموسة« ردًا على الخطوة.
ــيـــا فــي  ــقـ ــذر وزيـــــــر شـــــــؤون أفـــريـ ــ بـــــــــدوره، حــ
الحكومة البريطانية، جيمس دادريدج، من 
عــواقــب إقـــرار الــقــانــون، وقــال فــي بــيــان: »مع 
عدم الوصول لتوافق يــؤدي إلى انتخابات 
بـــهـــا مــــن دون أي تــأجــيــل  شـــامـــلـــة مــــوثــــوق 
جـــديـــد، ســتــتــغــيــر عـــاقـــة املــجــتــمــع الـــدولـــي 

أنــتــونــي بلينكن، في  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
بــيــان مــســاء الــثــاثــاء، إن الـــواليـــات املتحدة 
ــديــــدة«، مــعــتــبــرًا أن  »تــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل شــ
الخطوة »تسبب مزيدًا من تقويض السام 
واألمن في الباد«. وهّدد بأن ذلك »سيجبر 
الواليات املتحدة على إعادة تقييم عاقتنا 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــع الـــحـــكـــومـــة االتـ ــ ــة مـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
الــصــومــال بــمــا يشمل املــشــاركــة واملــســاعــدة 
كـــافـــة األدوات  فـــي  الــدبــلــومــاســيــة والـــنـــظـــر 
ــوبـــات وقـــيـــود  ــقـ ــعـ ــي ذلـــــك الـ املـــتـــاحـــة بـــمـــا فــ

بقيادة الصومال«، مهددًا بالعمل مع شركاء 
دوليني »إلعــادة تقييم »طبيعة مساعداتنا 
 الــخــطــوة »تــقــوض 

ّ
لــلــصــومــال«، مــعــتــبــرًا أن

مصداقية القيادة الصومالية«.
وبحسب مراقبني، فإن التحديات السياسية 
واألمنية تزداد، مع استمرار حدة الخافات 
حول  السياسيني  الــشــركــاء  بــني  السياسية 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
 الجدل 

ّ
تــتــواصــل منذ أربــعــة أشــهــر، فــي ظــل

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــة املـ ــيــ حـــــــول شــــرعــ
نهاية  فترتها  انــتــهــت  بــعــدمــا  والــتــنــفــيــذيــة، 
الــعــام املــاضــي، وفــتــرة واليـــة فــرمــاجــو التي 
ومنذ  املــاضــي.  فبراير/شباط   8 فــي  انتهت 
انتهاء واليته اعتبرت املعارضة الصومالية، 
فرماجو غير شرعي، بينما فشلت محاوالت 

عدة في املفاوضات لكسر الجمود.
ــانـــون الـــجـــديـــد انـــتـــقـــادات حـــادة  ــقـ وأثــــــار الـ
حيث  الصومالية؛  السياسية  الساحة  فــي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة خـــطـــوة  ــعـــــارضـــ ــــت املـــ ــفـ ــ وصـ
على  وذلــك  العظمى«،  »الخيانة  بـ التمديد 
شريف  السابق،  الصومالي  الرئيس  لسان 
شيخ أحمد، في تصريح صحافي له مساء 
األحــــــد املــــاضــــي، فــيــمــا اعـــتـــبـــر املـــرشـــحـــون 
فـــي ســبــاق الــرئــاســة الــصــومــالــيــة الــخــطــوة 

»انقابًا« على الشرعية.
البرملان  اتخذها  التي  الخطوة  هــذه  وتأتي 
ووقـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس، بــعــد تـــحـــذيـــرات دولــيــة 
ومــحــلــيــة مـــن تــمــديــد فـــتـــرة عــمــل الــحــكــومــة 
ــان، إذ أعـــربـــت بــعــثــات دولـــيـــة عـــدة،  ــرملـ ــبـ والـ
ــن عــــدم تــأيــيــدهــا لــتــمــديــد فـــتـــرة الــبــرملــان  عـ
ــراء  والـــحـــكـــومـــة، وحـــثـــت عــلــى الـــتـــوافـــق إلجــ
االنــتــخــابــات. وثــمــة خــافــات بــني الحكومة 
مــن جــهــة، ورؤســـاء األقــالــيــم واملــعــارضــة من 
بآلية  متعلقة  تفاصيل  حـــول  أخــــرى،  جــهــة 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات. وأدت هـــذه الــخــافــات  ــ إجـ
ــرة، من  إلـــى تــأجــيــل االنــتــخــابــات أكــثــر مــن مـ
دون تحديد موعد لها، على الرغم من عقد 
ــدة فـــي الــبــلــد الـــذي  ــديـ جـــــوالت تـــشـــاوريـــة عـ
اندلعت  أهلية  تــداعــيــات حــرب  مــن  يتعافى 

إثر انهيار الحكومة املركزية عام 1991.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

يلغي القانون جميع 
االتفاقات بين الحكومة 

ورؤساء األقاليم

واقترح بايدن عقد لقاء مع بوتني في دولة 
»درس  بــــ الكرملني  ثــالــثــة، وهــو مــا رّد عليه 
 »مــن السابق ألوانــه 

ّ
ه أكــد أن

ّ
االقــتــراح«، لكن

الحديث عن عقد اجتماع بني الرئيسني«.
ــااًل بنظيره  وعــقــب ذلــــك، أجــــرى بــوتــني اتـــصـ
األزمـــة  لــبــحــث  الــفــنــلــنــدي ســاولــي نينيستو، 
 فنلندا 

ّ
بـــايـــدن، ألن األوكـــرانـــيـــة واملــكــاملــة مــع 

اســتــضــافــت لــقــاء الــقــمــة األخـــيـــرة بـــني بــوتــني 
والرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في 

يوليو/تموز 2018. 
وعلى الرغم من االتصال األميركي ـ الروسي، 
مــع  بـــالـــتـــصـــاعـــد،  ــمــــرت  ــتــ اســ األمـــــــــور  أن  إال 
اســتــدعــاء مــوســكــو، أمـــس األربــــعــــاء، السفير 
األمــيــركــي فيها جـــون ســولــيــفــان، إلـــى مكتب 
ــوري أوشـــــاكـــــوف، مـــســـاعـــد بــــوتــــني. ووفـــقـــًا  ــ يــ
لــوكــالــة »نــوفــوســتــي«، فــقــد تـــّم إبـــاغ السفير 
إذا فرضت   »موسكو سترد بشكل حاسم 

ّ
أن

واشنطن عقوبات جديدة على روسيا«. وهو 
مــا تــنــوي الـــواليـــات املــتــحــدة فعله لــلــرّد على 

التحشيد العسكري الروسي قرب أوكرانيا.
 لــبــايــدن موقفًا مــتــشــّددًا من 

ّ
ومــن املــعــروف أن

معهم  الشخصية  عاقته  مــن  نابعًا  الــــروس، 

ــرب لــبــوتــني عـــن قلق  الــرئــيــس األمــيــركــي أعــ
املـــتـــحـــدة إزاء »الـــحـــشـــد املــفــاجــئ  الــــواليــــات 
للقوات العسكرية الروسية في القرم املحتلة 
وعــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا، ودعــــا روســيــا إلــى 
 بــايــدن جــدد »دعــم 

ّ
منع الــتــوتــر« مضيفًا أن

الــواليــات املــتــحــدة الــقــوي لــســيــادة أوكــرانــيــا 
ــاء فـــي الــبــيــان  ــ وســامــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة«. وجـ
 بايدن تطرق إلى »التدخل الروسي« 

ّ
أيضًا أن

ــابــــات األمـــيـــركـــيـــة واالخـــــتـــــراق  ــتــــخــ فــــي االنــ
ــتـــرونـــي ضــــد املـــؤســـســـات األمـــيـــركـــيـــة،  ــكـ اإللـ
املتحدة »ستكون  الــواليــات   

ّ
أن مــشــّددًا على 

الــدفــاع عــن مصالحها القومية،  حــازمــة فــي 
ردًا عــلــى تــحــركــات روســـيـــا مــثــل الــهــجــمــات 
اإللــكــتــرونــيــة والـــتـــدخـــل فـــي االنـــتـــخـــابـــات«. 

تكثفت المناورات 
الروسية واألوكرانية 

بّرًا وبحرًا

على الرغم من تحذيرات 
األسرة الدولية، وقع الرئيس 

الصومالي محمد عبد 
اهلل فرماجو القانون المثير 

للجدل الذي ينص على 
تمديد واليته لعامين

تشهد العالقات الروسية 
ـ األميركية توترًا غير 

مسبوق، بفعل التصعيد 
الميداني المتواصل في 

أوكرانيا، رغم تواصل 
الرئيسين فالديمير بوتين 

وجو بايدن
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سياسة

  شرق
      غرب

حقائق جديدة عن 
اقتحام الكونغرس 

 104 مــن  أميركي  أمني  تقرير  كشف 
ــشــر مــســاء أول مــن أمس 

ُ
صفحات، ن

هيل«  »كابيتول  شرطة   
ّ
أن الثاثاء، 

كانت لديها معلومات استخباراتية 
أكثر مما كان معروفًا، قبل هجوم 6 
املــاضــي على  الثاني  كــانــون  يناير/ 
أوامــر  تلقت  لكنها  الكونغرس،  مقر 
تكتيكاتها  ــــوى  أقـ اســـتـــخـــدام  بـــعـــدم 
التقرير،  وخــلــص  املــهــاجــمــني.  لقمع 
الداخلي لشرطة  املفتش  أعــّده  الــذي 
»كابيتول هيل« ميشال بولتون، إلى 
 الضباط لم يستعدوا للهجوم أو 

ّ
أن

يتصدوا له بشكل مناسب. ومن املقرر 
الكونغرس جلسة استماع  أن يعقد 
بخصوص التقرير اليوم، الخميس.
)فرانس برس(

وفد أميركي »غير 
رسمي« إلى تايوان

األمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  ــلــــت  أرســ
ــدًا  ــــس األربـــــعـــــاء، وفــ جــــو بــــايــــدن، أمـ
غــيــر رســمــي إلـــى تـــايـــوان، مــؤلــفــًا من 
مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني ســـابـــقـــني، في 
التي  للجزيرة  أميركية  دعــم  إشـــارة 
تــواجــه اخــتــراقــات صــيــنــيــة. ووصــل 
دود  كريستوفر  السابق  السيناتور 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ونــائــبــا وزيــ
ــارد أرمــــيــــتــــاج  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الـــــســـــابـــــقـــــان ريــ
وجــيــمــس شــتــايــنــبــرغ، إلـــى تــايــوان، 
أمس، على أن يلتقيا الرئيسة تساي 

اينغ وين اليوم، الخميس.
)فرانس برس(

مطالبة أوروبية بطّي 
خالف »أزمة األريكة«

البرملان  فــي  السياسية  الكتل  دعــت 
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  األوروبـــــــــــــــي، 
الــثــاثــاء، رئــيــس املــجــلــس األوروبــــي 
ــارل مــيــشــال ورئــيــســة املــفــوضــيــة  ــ شـ
األوروبـــيـــة أورســـــوال فـــون ديــراليــن، 
إلـــى وضـــع خــافــاتــهــمــا جــانــبــًا بعد 
الــــحــــادث الـــبـــروتـــوكـــولـــي فـــي تــركــيــا 
»أزمـــة األريــكــة«،  الـــذي بـــات يــعــرف بــــ
ــل تــوحــيــد  ــى إيـــجـــاد حـــل مـــن أجــ ــ وإلـ
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة.  الـــخـــطـــاب عـ
ــاء الــكــتــل الــســيــاســيــة قد  ــ ــان رؤسـ وكــ
ــــون ديــــراليــــن ومــيــشــال  اســـتـــدعـــوا فـ
حول  بينهما  القائم  السجال  لشرح 

الحادث البروتوكولي.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــان أمـــــس األربـ ــونــ ــيــ اتـــفـــقـــت لــيــبــيــا والــ
ترسيم  بينهما، بشأن  مــحــادثــات  بــدء  على 
ــك فــيــمــا تــحــاول  ــ مــنــاطــقــهــمــا الــبــحــريــة، وذلـ
ــلـــس تــوســيــع  الــســلــطــة الـــجـــديـــدة فــــي طـــرابـ
هامش عاقاتها الخارجية، وعدم مواصلة 
إشعال أزمة مع أوروبا، بسبب الصراع على 
ملف الغاز شرقي املتوسط، الدائر بني أنقرة 
ــارة لــه إلـــى أثــيــنــا، أمــس،  وأثــيــنــا. وخـــال زيــ
أكد رئيس املجلس الرئاسي الليبي، محمد 
املنفي، الــذي كــان شغل في السابق منصب 
قبل  اليونانية،  العاصمة  إلــى  بــاده  سفير 
توقيع حكومة  بعد   2019 عــام  منها  طـــرده 
ــفــــاق تــرســيــم  الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة الـــســـابـــقـــة اتــ
الحدود البحرية مع تركيا، أنه لم يتم خال 
البدء  اتــفــاق، بل  الــزيــارة الحالية توقيع أي 
اقترحته طرابلس في  باملحادثات، وهو ما 
وقــت ســابــق. والــتــقــى املنفي رئــيــس الـــوزراء 
فيما  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناني 

من املقرر أن يزور وزير الخارجية اليوناني 
نــيــكــوس ديــنــديــاس أنــقــرة الــيــوم الخميس 
القضايا  بــشــأن مختلف  مــحــادثــات  إلجــــراء 
الــخــافــيــة. ويــأتــي ذلـــك عــقــب زيــــارة أجــراهــا 
رئــيــس الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة عبد 
الحميد الدبيبة، اإلثنني والثاثاء املاضيني، 
إلــــى الــعــاصــمــة الــتــركــيــة، أكــــد خــالــهــا على 

تمسك باده باالتفاق البحري مع تركيا.
كيرياكوس  اليوناني  الــــوزراء  رئيس  وقــال 
أن  املنفي،  مع  اجتماع  بعد  ميتسوتاكيس، 
مــحــادثــات بشأن  إجـــراء  على  اتفقا  البلدين 
ــي الــبــحــر  تـــرســـيـــم مــنــاطــقــهــمــا الـــبـــحـــريـــة فــ
املـــتـــوســـط. وفــــي بــيــان بــعــد االجـــتـــمـــاع، أكــد 
ميتسوتاكيس أن بــاده »تسعى إلى إعادة 
ضــبــط الـــعـــاقـــات مـــع لــيــبــيــا«، بــعــد الــتــوتــر 
التركي، والــذي تعتبره أثينا  بشأن االتفاق 

غير قانوني.
الرئاسي  من جهته، أوضــح رئيس املجلس 
وفق  مــخــول  غير  املجلس  أن  أمـــس،  الليبي 
األمــم  برعاية  الليبي  للسام  جنيف  اتــفــاق 
املتحدة، بعقد أي اتفاقيات، مشددًا بحسب 
مــكــتــبــه عــلــى »أهــمــيــة تــفــعــيــل عــمــل الــلــجــان 
ــاقـــات  ــفـ ــتـــركـــة حـــالـــيـــًا، تـــمـــهـــيـــدًا ألي اتـ املـــشـ
املقبلة  السلطة  أن تبرمها  مستقبلية يمكن 
لــيــبــيــا(، بــمــا فــي ذلـــك قضية  املنتخبة )فـــي 
ترسيم حدود املنطقة االقتصادية«. وأشار 
املــنــفــي إلــــى »عــمــق الـــعـــاقـــات مـــع الــيــونــان، 
ــه الــتــعــاون  ــ وأهــمــيــة تــفــعــيــل وتــنــشــيــط أوجـ
املـــشـــتـــرك بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
واالقــتــصــادي، وعـــودة الــشــركــات والــتــعــاون 

في مجال الكهرباء والطاقة املتجددة«.

أكــد  اإلثنني املاضي، من بنغازي، أن باده 
كانت »قريبة جدًا« في ذلك العام من التوقيع 
مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول ترسيم 
 سوى 

َ
الحدود البحرية، مضيفًا أنه »لم يتبق

القليل لــانــتــهــاء مــنــهــا«، ومــبــديــًا اســتــعــداد 
حــكــومــتــه الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات حــولــهــا، 

ــن طـــرابـــلـــس،  ــادر حـــكـــومـــيـــة مــ ــانــــت مــــصــ وكــ
ــارة املــنــفــي لــلــيــونــان تهدف  أوضــحــت أن زيــ
يونانية  ليبية  لجنة  تشكيل  »مناقشة  إلــى 
لــبــحــث قــضــيــة الـــحـــدود املـــائـــيـــة«، موضحة 
املــنــفــي سيناقش  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
إمــكــانــيــة تــطــويــر مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــلــيــبــيــة 
الــيــونــانــيــة الــتــي وقــعــت بـــني الــجــانــبــني في 
عهد رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج 
باباندريو، في 2010. وأشارت املصادر إلى 
الجديدة، على  الليبية  السلطة  اتفاق داخــل 
إحياء املشاورات حول الحدود املائية لليبيا 
في املتوسط، والتي كانت قائمة حتى 2010 
مــع الــيــونــان وتــركــيــا وإيــطــالــيــا. وكـــان وزيــر 
قد  ديندياس،  نيكوس  اليوناني  الخارجية 

الليبي،  الجانب  ميتسوتاكيس،  دعــا  فيما 
خال زيارته طرابلس األسبوع املاضي، إلى 

إلغاء االتفاق مع تركيا. 
إلى ذلك، يواصل املبعوث األممي إلى ليبيا، 
السام  عملية  بشأن  حــراكــه  كوبيتش،  بــان 
الليبية. والتقى كوبيتش أمس األمني العام 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الغيط 
وقال  الليبية.  التسوية  لبحث  القاهرة،  في 
مصدر مسؤول في األمانة العامة للجامعة 
إن أبو الغيط أكد لضيفه »حرص الجامعة 
عــلــى تــعــزيــز عــاقــاتــهــا وعــمــلــهــا املــتــنــاســق 
والتكاملي مع األمم املتحدة دعمًا للمسيرة 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــن االرتـ ــ  عـ

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــنــ الـــلـــيـــبـــيـــة الــــوطــ

بمستوى العمل املشترك مع بقية شركائها 
ــار املــجــمــوعــة الــربــاعــيــة الـــتـــي تضم  ــ فـــي إطـ
الجامعة واألمم املتحدة واالتحاد األفريقي 
واالتــــحــــاد األوروبــــــــــي«، والـــتـــي يــعــتــزم أبــو 
الغيط دعوتها إلى اجتماع األسبوع املقبل 

على مستوى األمناء العامني.
ميدانيًا، ذكر املتحدث باسم »غرفة عمليات 
تــحــريــر ســــرت - الـــجـــفـــرة«، الــتــابــعــة لــقــوات 
حــكــومــة الــوفــاق الــســابــقــة، الــهــادي دراه، أن 
الــطــائــرتــني املــصــريــتــني الــلــتــني هــبــطــتــا في 
الثاثاء،  أمــس  من  أول  مدينة سبها،  مطار 
ــلـــواء  تـــحـــمـــان أســـلـــحـــة لـــدعـــم مــلــيــشــيــات الـ
املتقاعد خليفة حفتر. وكانت وزارة الصحة 
الليبية أعلنت »وصول شحنتني من األدوية 
ــن مــصــر  ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة مـــقـــدمـــة مــ ــتـ واملـــسـ
حكومة  فــي  الــصــحــة  وزارة  مــع  بالتنسيق 
الوحدة الوطنية«. لكن دراه أكد أنها تحمل 

»أسلحة وذخائر«.

المعتقلون 
في مصر

فلتان 
شرق 
الفرات

ــــت ألي  الـــقـــيـــادة لـــيـــكـــون مــســتــعــدًا فــــي أي وقـ
ــد تــتــخــذ فـــي قــضــيــة سد  قـــــــرارات مــصــيــريــة قـ
الــحــل العسكري  النهضة، بما فــي ذلــك خــيــار 

ضد إثيوبيا«.
وكـــشـــفـــت املــــصــــادر أن الـــتـــركـــيـــز فــــي املــرحــلــة 
األولـــــى مـــن االســتــجــابــة األمــنــيــة »املـــتـــأخـــرة« 
املبذولة  الوساطة  النصائح ومحاوالت  لهذه 
املــاضــي، ستشمل عــددًا  الــعــام  مــنــذ منتصف 
محدودًا من املعتقلني، الصحافيني والنشطاء 
الــيــســاريــني والـــنـــاصـــريـــني، وتــشــمــل الــقــائــمــة 
املــحــددة شخصيات تــم طرحها مــن قبل بعد 
تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول املاضي، ولكن تم 
تأجيل اإلفراج عنها ألسباب مختلفة، تتعلق 
بالرفض األمني، وبسلوك بعض الشخصيات 
املــحــســوبــني عــلــى نــفــس تــيــاراتــهــم السياسية 

خارج السجون أو خارج الباد.
ــن الــوطــنــي، وهــو  وأوضــحــت املــصــادر أن األمـ
النهائي  األخــيــرة واالخــتــيــار  الكلمة  صــاحــب 

ريف دير الزور
ــــزور، يــكــاد ال يــمــر يـــوم من  وفـــي ريـــف ديـــر الـ
دون مقتل مدنيني على يد مجهولني، تصّر 
أنــهــم ينتمون  الــكــرديــة عــلــى  الــذاتــيــة  اإلدارة 
لتنظيم »داعــــش«. وحـــول ذلـــك، قــال الناشط 
اإلعامي أبو عمر البوكمالي، املقيم في ريف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ديـــر الــــزور، فــي حــديــث لـــ
إن أســـبـــاب الــفــلــتــان األمـــنـــي كــثــيــرة، ومــنــهــا 
عدم جدية »قسد« في إرســاء األمــن. وأضاف 
أن مـــحـــات تــــجــــارة األســـلـــحـــة مــنــتــشــرة فــي 
ريــف ديــر الــــزور، وعــنــاصــر تنظيم »داعـــش« 
ــهــــار. ولــــفــــت إلـــى  ــنــ يـــتـــجـــولـــون فــــي وضـــــح الــ
أن قـــيـــادات مـــن »قـــســـد« تــتــعــامــل مـــع الــنــظــام 
املعابر  عبر  والتهريب  التجارة  في  السوري 
النهرية التي تصل بني ضفتي النهر. وأشار 
»ترسل  اإليرانية  واملليشيات  النظام  أن  إلى 
بــشــكــل دائــــــم خـــايـــا لـــزعـــزعـــة األمــــــن وخــلــق 
أن  قــســد«، مضيفًا  قـــوات  الــفــوضــى بمناطق 
قــوات »قسد«  أفقدت  هــذه األسباب وغيرها، 
 عن تفشي الفساد 

ً
هيبتها في املنطقة، فضا

بني عناصر هذه القوات بسبب قلة الرواتب. 
وأبدى البوكمالي اعتقاده بأن »قوات قسد 
تستطيع بكل بساطة إرساء األمن من خال 
ــــور عــنــاصــرهــا وســـحـــب الــســاح  ــادة أجـ ــ زيــ
الفردي من األهالي، وقطع التعامل العلني 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة وأمـــنـــيـــة  ــيـ ــكـــومـ قــــالــــت مـــــصـــــادر حـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــي مــصــر، لـــ
اإلفـــــــــراج عــــن الـــصـــحـــافـــيـــني الـــثـــاثـــة 
الصياد  خالد داود وسوالفة مجدي وحسام 
ــان،  ــــال الـــيـــومـــني األولـــــــني مــــن شـــهـــر رمـــضـ خـ
وإخاء سبيلهم على ذمة االتهامات املوجهة 
لــهــم بنشر أخــبــار كــاذبــة ومــعــاونــة جماعات 
أهــدافــهــا، خطوة تمثل  إرهــابــيــة على تحقيق 
»انــــفــــراجــــة« عـــلـــى نـــطـــاق مـــحـــدد مــن  ـــ بــــدايــــة لــ
أخــذًا  الــبــاد،  فــي  السياسيني  املعتقلني  ملف 
بنصائح شخصيات سياسية ونقابية، قريبة 
الحاكم،  بالنظام  مختلفة  قــيــادات  من  الصلة 
اللواء  العامة  املــخــابــرات  مدير  مــن  خصوصًا 
عــبــاس كــامــل، ألجــهــزة الــنــظــام، بــاإلقــدام على 
السياسية  األوضـــاع  لحلحلة  خــطــوات جدية 
ــار »تــوحــيــد الـــشـــارع خلف  الــداخــلــيــة، فـــي إطــ

أمين العاصي

ال يزال الفلتان األمني السمة األبرز 
»قـــوات سورية  مناطق سيطرة  فــي 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، خــصــوصــًا 
في محافظتي الرقة ودير الزور السوريتني، 
اللتني تكثر فيهما حوادث القتل ومحاوالت 
االغــتــيــال الــتــي تــطــاول وجـــهـــاء. فــي املــقــابــل، 
تصّر هــذه الــقــوات على أن خايا من تنظيم 
»داعــــــــش«، ومـــجـــمـــوعـــات مــرتــبــطــة بــالــنــظــام 
السوري، تؤدي الدور األبرز في إبقاء الوضع 

 في املنطقة.
ً
األمني مشتعا

وفي حادث كان له وقع الصدمة على سكان 
تل منذ بضعة أيام 

ُ
مدينة الطبقة وريفها، ق

ثــاثــة أشــقــاء عــلــى يــد مــجــهــول، استدرجهم 
بــقــطــر زورق صـــيـــد فــي  بــحــجــة مـــســـاعـــدتـــه 
بحيرة سد الفرات، فقام بإطاق النار عليهم 
وقــتــلــهــم مــبــاشــرة. وذكــــرت مـــصـــادر محلية 
في  »جــاٍر  التحقيق  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
»غير املسبوقة«،  الجريمة«، التي وصفتها بـ
مشيرة إلى أن الغموض يكتنفها، فاألشقاء 
الـــقـــتـــلـــى »يـــمـــتـــهـــنـــون الــــصــــيــــد«. وجــــــاء هـــذا 
الــحــادث عقب مــحــاولــة اغــتــيــال أحــد وجهاء 
الريف الغربي للرقة أثناء وجوده في مدينة 
عليه،  الــنــار  مجهولون  أطــلــق  حــني  الطبقة، 
الشارع  في  مدنية  وكانوا يستقلون سيارة 
ــركــــزي بــمــديــنــة  الـــعـــريـــض وســــط الـــســـوق املــ
ـــقـــل املـــصـــاب بــحــالــة حــرجــة إلــى 

ُ
الــطــبــقــة. ون

مستشفى لتلقي العاج. 

الخالفات العشائرية
وتــقــع خــافــات عشائرية فــي ريــف الــرقــة من 
حني إلى آخر »لكن قوات قسد ال تبذل جهدًا 
كافيًا لتطويق هذه الخافات منذ بدايتها«، 
إلى  مشيرة  محلية،  مــصــادر  ذكـــرت  حسبما 
ــقــــوات تـــحـــاول الـــبـــقـــاء بــعــيــدًا عن  أن هــــذه الــ
املنطقة  أن  عــشــائــري، خــصــوصــًا  خـــاف  أي 
خافاتها  وتــعــدد  عشائرها  بكثرة  متميزة 
»العربي  وانقساماتها. وأضافت في حديٍث لـ
الجديد«، أن »الوعي املوجود لدى أغلب أبناء 
العشائر هو ما يمنع تطور أي نزاع«، كاشفة 
»يتدخلون  ووجــهــاءهــا  العشائر  شــيــوخ  أن 
دائمًا لوضع حد ألي خاف خشية تمدده«. 
وفـــي مــديــنــة الـــرقـــة، كــثــرت جـــرائـــم الــقــتــل 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 
صــعــوبــة مـــع وجــــود مـــا ُيــعــتــقــد أنــهــا خــايــا 
لتنظيم »داعش« تنفذ عمليات اغتيال وقتل 

على نطاق واسع في هذا الريف. 

أكــد على املعتقلني املرشحني  املــلــف،  فــي هــذا 
ــرورة االلــــتــــزام ببعض  لـــلـــخـــروج قــريــبــًا بــــضــ
الشروط لضمان سامتهم واستمرار حمايتهم 
من إعــادة اعتقالهم، ومنها عــدم الحديث في 
وسائل اإلعــام والتواصل االجتماعي، وعدم 
السجن، وعدم  ظــروف  تسريب معلومات عن 
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 تعّجل إعان 
امــتــدادًا  احتياطيًا،  املحبوسني  سبيل  إخـــاء 
للخاف الذي نشب بني النيابة التي تختص 
قانونًا بإصدار قرارات إخاء السبيل املرتقبة، 
واألمـــــن الـــوطـــنـــي، فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 

املاضي.
وعلى الرغم من التنسيق املستمر بني الطرفني، 
إال أن النيابة كانت قد حّملت الجهاز مسؤولية 
تسريب املعلومات اإليجابية عن قرب خروج 
بعض املعتقلني قبل ذكرى ثورة 25 يناير، إلى 
النيابة  والسياسة، مما يظهر  اإلعــام  أروقــة 
العامة بمظهر »التابع« أو »املأمور«، خصوصًا 
أن هــذا املشهد تكرر مــن قبل مــرات عــدة، مما 
دفعها لاحتجاج والتأكيد على عدم السماح 

اإليرانية«.  النظام واملليشيات  والسري مع 
من جانبه، اتهم الباحث املقّرب من »قسد« 
أزاد حسو النظام السوري وتنظيم »داعش« 
الــتــي  االغـــتـــيـــال  بـــالـــوقـــوف وراء عــمــلــيــات 
»لتعميم الفوضى  تطاول وجهاء ومدنيني لـ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــنــا«. وأكــــد فـــي حــديــٍث 
»العربي الجديد«، أن قوات »قسد« وبقية  لـ
التابعة لها »تبذل جهودًا  األجهزة األمنية 
فــي عموم  األمــنــي  الفلتان  مــن  للحد  كبيرة 
منطقة شرقي الفرات وغربه«. بدوره، اعتبر 

بالتوسع فــي إخـــاء السبيل فــي ذلــك الــوقــت، 
تت 

ّ
لــفــتــرة الحــقــة. وبــنــاء عليه تعن وتــأجــيــلــه 

الــنــيــابــة فـــي تــفــعــيــل ســلــطــتــهــا إلخــــاء سبيل 
القانوني  املــوقــف  بتماثل  مــتــذرعــة  املتهمني، 
لهم مع آخرين، وأخبرت األجهزة املعنية بأنها 
السبيل لتقررها دوائر  ستترك مسألة إخــاء 
ــاب املــخــتــصــة بــمــأمــوريــة مــحــاكــم طـــره،  ــ اإلرهــ
وقامت  املتهمني،  حبس  بتجديد  النظر  عند 
املتهمني  عــرض  مواعيد  بتبكير  استثنائيًا، 
عــلــى الـــدوائـــر لــتــجــديــد الــحــبــس، لــكــن رؤســـاء 
املعتقلني  الذين رفضوا إخــاء سبيل  الدوائر 
ــــو إطـــــــاق ســــراحــــهــــم خــــــال الـــشـــهـــريـــن  ــــرجـ املـ
املاضيني، جددوا رفضهم ذلك، بحجة ارتباط 
املوقف القانوني لبعض املعتقلني بزماء لهم 
لم يستفيدوا من جهود الوساطة املبذولة على 

مدار ثاثة أشهر تقريبًا.
وخال األسابيع املاضية تغّير الوضع، بحسب 
املصادر، إذ امتنع األمن الوطني عن تسريب 
أنــبــاء اإلفـــــراج إال بــعــد الــتــنــســيــق مــع النيابة 
العامة في استصدار قرارات إخاء السبيل، كما 
تم تغليف التنسيق بني الوسطاء السياسيني 
بتقديم خطابات  الوطني  واألمــن  والنقابيني 
في شكل »التماسات إنسانية« للنيابة العامة، 
وذويــه،  للمعتقل  الصحية  الحالة  على  تركز 
وبالفعل تلقت نيابة أمن الدولة العليا خال 
التماس  أكــثــر مــن خمسمائة  املــاضــي  الــشــهــر 
بشأن نشطاء معروفني وغير معروفني، لكنها 

لم تقبل إال عددًا ال يتجاوز أصابع اليدين.
وعــادت املصادر لتؤكد أن املرحلة األولــى من 
هـــذه »االنـــفـــراجـــة« لــن تــشــمــل الــطــائــفــة األكــبــر 
في  املــحــكــومــون  السجناء  وهــم  املعتقلني  مــن 
ــابــــع ســـيـــاســـي، وخـــصـــوصـــًا  ــايـــا ذات طــ قـــضـ
ــنـــف املــتــهــمــني فــيــهــا  ــعـ قـــضـــايـــا الـــتـــظـــاهـــر والـ
بـــاالنـــضـــمـــام لــجــمــاعــة »اإلخــــــــوان املــســلــمــني« 
وجــمــاعــات إســامــيــة أخـــرى ويــعــود معظمها 
إلــى عامي 2013 و2014 وخصوصًا األحــداث 
التي وقعت في محافظات الصعيد في أعقاب 
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما 
لن تشمل املعتقلني املحسوبني على منظمات 
حقوقية لها عاقات قوية بالخارج، ولن تشمل 
معتقلني إساميني أو أشخاصًا متحفظ على 

أموالهم بتهمة تمويل »اإلخوان«.
وفي الرابع من الشهر الحالي، نشرت »العربي 
الجديد« تقريرًا عن تلقي الخارجية املصرية 
مــطــالــبــات جـــديـــدة مـــن ســـفـــارات غــربــيــة لحث 
أكبر  اتــخــاذ خــطــوات  املصرية على  السلطات 
فــاعــلــيــة عــلــى صعيد تحسني أوضـــاع  وأكــثــر 
حــقــوق اإلنــــســــان، بــــاإلفــــراج عـــن الــصــحــافــيــني 
املنع من  قــرارات  وإلغاء  املعتقلني،  والنشطاء 
الــصــادرة ضد  األمـــوال  والتحفظ على  السفر 
عدد من النشطاء الحقوقيني منذ ما يقرب من 
في  التحقيقات  عــلــى خلفية  ســنــوات،  خــمــس 
»التمويل األجنبي  القضية املعروفة إعاميًا بـ

ملنظمات املجتمع املدني«.
املاضي،  مــــارس/آذار  مــن  العاشر  فــي  وقبلها 
ــراح مــزيــد من  ــال فـــي إطــــاق ســ ــ تــراجــعــت اآلمـ
الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــني الــــبــــارزيــــن فــــي مــصــر 
األمــل«،  »خلية  قضية  معتقلو  رأســهــم  وعلى 
ــرار مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة  ــدور قــ بــعــد صــ
ــالــــد داود  ــبـــس الـــصـــحـــافـــيـــني خــ بـــتـــجـــديـــد حـ
وهشام فؤاد وعبد الناصر إسماعيل وحسام 
مؤنس، والناشط اليساري الفلسطيني رامي 
شــعــث ملـــدة 45 يــومــًا، بــعــدمــا كـــان مــن املــرجــح 
ــــاء ســـبـــيـــل بــعــضــهــم عـــلـــى األقــــــــل، حــســب  ــ إخـ
وعود نقيب الصحافيني ضياء رشــوان، إبان 
أمنية  وبــنــاء على تطمينات  لــواليــة،  ترشحه 
واستخباراتية مختلفة لشخصيات سياسية 
ــي جــــهــــود الـــوســـاطـــة  ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ وإعــــامــــيــــة شـ
نقابة  انتخابات  قبل  املعتقلني  لحلحلة ملف 

الصحافيني املقررة هذا الشهر.
الذي  رشــوان،  التي حملها  البشارة  وأسفرت 
ــــرأس أيـــضـــًا الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــعــامــات  يـ
ــة لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، لـــجـــمـــوع  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الصحافيني عن إخاء سبيل ثاثة صحافيني 
هــم مصطفى صقر  احــتــرازيــة  بتدابير  آنـــذاك 
ــام الــكــلــحــي، لــيــرتــفــع  ــ وحـــســـن الــقــبــانــي وإســ
العدد حاليًا بعد إخاء سبيل داود وسوالفة 

والصياد إلى ستة صحافيني.

املــحــلــل إبــراهــيــم مــســلــم، املـــقـــّرب مــن اإلدارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــذاتـــيـــة، فـــي حــديــث لـــ
أن هــنــاك مــجــمــوعــات مــرتــبــطــة بــالــنــظــام أو 
»داعـــش« تشن هجمات في مناطق  تنظيم 
سيطرة قوات »قسد«. كما اتهم مجموعات، 
قــــال إنـــهـــا مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، بــشــن هــجــمــات 
أيــضــًا. وأبـــدى تــقــديــره بــأن »عـــدم التنسيق 
ــيـــة واإلقــلــيــمــيــة املــحــتــلــة  بـــني الـــقـــوى الـــدولـ
لسورية يــؤدي دورًا في الفلتان األمني في 
ــــوات قـــســـد«، مــضــيــفــًا أن  مــنــطــقــة ســيــطــرة قـ
املجموعات املسلحة تستغل ظروف الحجر 
فــيــروس  املـــفـــروض بسبب تفشي  الــصــحــي 
كورونا لشن العمليات، وهو ما يساهم في 
عدم قدرة األجهزة األمنية على ضبط األمن 

بشكل كامل.

اغتياالت متعددة
ــقـــوق  وبــــحــــســــب »املـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـ
ــل مـــنـــذ شـــهـــر يــونــيــو/  ــتـ ـ

ُ
اإلنـــــســـــان«، فـــقـــد ق

وهـــم  شـــخـــصـــًا،   724 نـــحـــو   2018 حــــزيــــران 
مــقــاتــلــون ومــدنــيــون وعــامــلــون فـــي املــجــال 
الــنــفــطــي ومـــســـؤولـــون فـــي جـــهـــات خــدمــيــة 
ــــوات »قـــســـد« في  ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـ
شــرقــي الـــفـــرات وغـــربـــه. كــمــا رصـــد املــرصــد 
خال الفترة نفسها، اغتيال خايا مسلحة 
امــرأة   و14 

ً
بينهم 18 طفا مــن  254 مدنيًا، 

في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة 
ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة 
»قـــســـد«، بينهم  مـــن   

ً
مــقــاتــا الغــتــيــال 461 

ــا، فيما  ــهــ قـــــادة مــحــلــيــون فـــي املـــنـــاطـــق ذاتــ
الدولي.  التحالف  عناصر  من  أربعة  قضى 
وتــســيــطــر »قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
الــفــرات ومناطق غربي  على منطقة شرقي 
الـــنـــهـــر، أي مــــا يــشــكــل نـــحـــو ثـــلـــث ســـوريـــة. 
ومــن املــاحــظ أن الفلتان األمــنــي يــبــدو أقل 
فــي املـــدن والــبــلــدات ذات األكــثــريــة الــكــرديــة 
مــن الــســكــان، تــحــديــدًا فــي عــني الــعــرب، وفي 
عموم محافظة الحسكة في أقصى الشمال 
الشرقي للباد، التي ال يزال النظام يحتفظ 
بوجود عسكري وأمني وخدمي في بعض 
أجـــزائـــهـــا. ويــبــقــى مــخــيــم الـــهـــول فـــي ريــف 
الــحــســكــة، الـــذي يــضــم عــائــات مقاتلني من 
تنظيم »داعش«، النقطة األكثر سخونة في 
إلى  الــفــرات، مــع تحّوله  منطقة شرقي نهر 
بؤرة للجريمة املنظمة واالغتياالت. وسبق 
لــقــوات »قــســد« أن أوقــفــت فــي أواخـــر الشهر 
املــاضــي عــشــرات األشـــخـــاص مــن القاطنني 
في املخيم، عقب حملة أمنية واسعة النطاق 
شــارك فيها خمسة آالف عنصر من »قوات 
الداخلية  والشرطة  الديمقراطية«،  سورية 

التابعة لإدارة الذاتية )األسايش(.

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

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

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

تبدو أزمة الفلتان األمني في شرق الفرات مرشحة للتصاعد، في ظّل 
االتهامات لـ»قوات سورية الديمقراطية« باإلحجام عن ضبط الوضع 

ألسباب عدة على الرغم من دفع المدنيين الثمن
تقريرخاص

انفراجة محدودة ومرحلة 
أولى مشروطة

»قسد« عاجزة أمام األزمات 
األمنية المتصاعدة

متابعة

أوضاع صعبة
يعاني السجناء السياسيون 

المصريون من ظاهرة 
التدوير، خصوصًا عبر 

ضّمهم 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.

المرحلة األولى لن تشمل 
معظم المسجونين في 

قضايا سياسية

»قسد« تحاول 
البقاء بعيدًا عن أي خالف 

عشائري

مطالبة المعتقلين 
المرشحين للخروج بااللتزام 

ببعض الشروط

أكد المنفي أن 
سلطته غير مخولة 
توقيع أي اتفاقيات

 يكاد ال يمر يوم 
من دون مقتل مدنيين 

في دير الزور

اتفقت ليبيا واليونان على 
بدء محادثات بينهما 

حول ترسيم مناطقهما 
البحرية، خالل زيارة لرئيس 
المجلس الرئاسي محمد 

المنفي ألثينا

Thursday 15 April 2021 Thursday 15 April 2021
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سياسة

مروان البرغوثي يتصدر المشهد الفلسطيني

بداية العام الـ20 في األسر

دعم البرغوثي قائمة 
»الحرية« وينوي الترشح 

للرئاسيات

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
الفتحاوي األسير مروان البرغوثي 
اعتقاله  ســنــوات  طيلة  ينقطع  لــم 
التي تدخل اليوم عامها العشرين عن املشهد 
السياسي الفلسطيني، إال أنه يعود هذه املرة 
ليتصدر عناوين األخبار بزلزال سياسي عبر 
دعمه قائمة »الحرية« لانتخابات التشريعية 
املقررة في مايو/ أيار املقبل مقابل قائمة حركة 
لانتخابات  الترشح  ونّيته  الرسمية،  »فتح« 
املقبل من  املقبلة في يوليو/ تموز  الرئاسية 

دون توافق مع قيادة »فتح« حتى اآلن.
سجن  فــي  القابع  البرغوثي  أخــبــار  وتتصّدر 
ــلــــي املـــشـــهـــد فــتــحــاويــًا  ــيــ »هــــــداريــــــم« اإلســــرائــ
وفــلــســطــيــنــيــًا، مــحــدثــة دّوامـــــــات مـــن األســئــلــة 
الــقــيــادي املعتقل  والـــتـــوقـــعـــات، بــعــد أن رمـــى 
بحجر ثقيل في بركة االنتخابات التشريعية 
اعتقله  الــذي  البرغوثي  ويحظى  والرئاسية. 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي فــي 15 إبــريــل/ نيسان 
2002، وُحكم عليه بالسجن ملدة خمسة أحكام 
مــؤبــدات )مـــدى الــحــيــاة(، بــرمــزيــة كــبــيــرة كما 
جميع األسرى من ذوي األحكام العالية، فحكم 
مقاومة  ــذ 

ّ
نــف أو  قــاد  املعتقل  أن  يعني  املــؤبــد 

مــســلــحــة مــبــاشــرة ضـــد االحـــتـــال وأوقـــــع في 
صفوفه خسائر بشرية.

لــكــن مــا يــمــّيــز الــبــرغــوثــي أيــضــًا أنـــه وافـــد من 
ــاســـي الــفــلــســطــيــنــي ولـــيـــس  ــيـ املــــســــتــــوى الـــسـ
املــيــدانــي فــقــط، كما هــو حــال غالبية األســرى 
بدأ  تــحــديــدًا.  »فــتــح«  فــي حركة  الفلسطينين 
ــقــل أول 

ُ
الــبــرغــوثــي املـــقـــاومـــة مــبــكــرًا فــقــد اعــت

العامة وُحكم  الثانوية  مرة وهو على مقاعد 
ــــرأس  ــًا تـ ــ ــقـ ــ بـــالـــســـجـــن خـــمـــس ســـــنـــــوات. والحـ
دورات،  لثاث  بيرزيت  جامعة  طلبة  مجلس 
والتي كانت في حينه إحــدى أهــم بــؤر العمل 
الوطني في األرض املحتلة، قبل أن يتم إبعاده 
إلـــى الــخــارج عـــام 1987. واصـــل عمله املــقــاوم 
لــيــربــط بـــن ســاحــة األرض املــحــتــلــة وســاحــة 
ملنظمة  الفلسطينية  الــقــيــادة  حــيــث  الــشــتــات 
التحرير، ويترشح في مؤتمر »فتح« الخامس 
عام 1989 ويفوز بمقعد في املجلس الثوري، 

لكن الفتحاوين القريبن منه يقولون »كانت 
الــســام مع  نــريــد  تــمــامــًا، كنا  مرحلة مختلفة 
إسرائيل«، لكن عندما أدرك عرفات أن إسرائيل 
لــن تعطيه دولـــة واكــتــفــت بـــأن تــكــون املرحلة 
االنــتــقــالــيــة هــي كــل شـــيء، تــحــرك مــن معسكر 
املسلحة،  املقاومة  دعم  إلى  والتطبيع  السام 

وكان من الطبيعي أن ينتقل البرغوثي معه.
ــان الـــبـــرغـــوثـــي يــخــرج  ــ بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي كـ
مسؤولية  إسرائيل  ليحّمل  الفضائيات  على 
ــدم الـــتـــي بـــاتـــت تــســبــح فــيــهــا الــضــفــة  ــ بـــركـــة الـ
الــغــربــيــة بــاســتــخــدام األســلــحــة اإلســرائــيــلــيــة 
»فتح«  بدايتها  فــي  تــصــّدرت  والــتــي  الثقيلة، 
العمل املسلح ضد إسرائيل، ليصبح مطلوبًا 
لاحتال الـــذي حـــاول اغتياله أكــثــر مــن مــرة، 
 2002 إبــريــل   15 فــي  باعتقاله  ينجح  أن  قــبــل 
مــن رام لــلــه، ويـــوّجـــه لــه تــهــم تــمــويــل »كتائب 
شهداء األقصى« وإعطائها األوامر بالعمليات 

املسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
اعتقال البرغوثي ومن ثم عرضه على محاكمة 
واخــتــارت  شهرته،  مــن  زاد  إسرائيلية  مدنية 
له  عسكرية  وليست  مدنية  محكمة  إسرائيل 
ولــعــدد مــن قـــادة »شـــهـــداء األقـــصـــى«، أبــرزهــم 

محاكمها  أن  للعالم  لتثبت  عــويــص،  نــاصــر 
عادلة وأنها ليست دولة عسكرية محتلة. لكن 
ســرعــان مــا انــقــلــب األمــــر بــعــد حــضــور املــئــات 
لــلــمــحــاكــمــات الــعــلــنــيــة، الــتــي نــدمــت إســرائــيــل 
نـــواب من  تــوافــد  الحــقــًا على علنيتها بسبب 
ــع الــنــائــب  ــل بـــرملـــانـــات الـــعـــالـــم لــلــتــضــامــن مـ كـ
األسير البرغوثي، والذي رفض املحكمة وأكد 
عــــدم شــرعــيــتــهــا ورفــــض تــوكــيــل مـــحـــاٍم عــنــه، 
وترافع عن نفسه، وكذلك عويص الذي رفض 
االعتراف باملحكمة. وقــال عويص في حديث 
ــان الــرجــل الــوحــيــد من  ســابــق: »الــبــرغــوثــي كـ
املــســتــوى الــســيــاســي األول بــعــد عــرفــات الــذي 
األقصى ودافــع عنها  احتضن كتائب شهداء 
وعن املقاومة أمام وحشية إسرائيل وخرج في 

الفضائيات العربية ليقول ذلك علنًا«.
املاضية،  التسع عشرة  اعتقاله  طوال سنوات 
ازداد نفوذه في »فتح«، والذي كان يعكس أكثر 
من مرة تناقضه مع بعض القيادات املهيمنة 
على »فتح«، وليس تناقضًا مع الحركة، وأعلن 
نّيته الترشح لانتخابات الرئاسية عام 2005 
ضد الرئيس محمود عباس، واستغرق األمر 
قيادات  بها  قامت  التي  الــزيــارات  مــن  العديد 
في »فتح« لثنيه عن هذا القرار، إذ زاره وزير 
الشؤون املدنية جميل الطريفي، وشخصيات 
مــثــل قــــدورة فــــارس، وأحــمــد غنيم وزيــــاد أبــو 
عن وغيرهم، إلى أن تراجع عن قراره. ووصف 
»العربي الجديد« ما جرى في حينه  أحدهم لـ
بــالــقــول »كــانــت مــهــمــة متعبة جـــدًا فــي حينه 
إقناع مروان بعدم الترشح للرئاسة مقابل أبو 
مـــازن«. وفــي كل نقطة تحّول فلسطينية كان 

املسؤولون الفلسطينيون يذهبون لزيارته في 
سجن »هداريم«.

»الــعــربــي  ــقــت زوجــتــه فـــدوى الــبــرغــوثــي لـــ
ّ
وعــل

ــــف مــــروان  الـــجـــديـــد« عــلــى ذلــــك بـــالـــقـــول: »أوقــ
ــلـــتـــرشـــح عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــــــدول  ــيـــه لـ مـــســـاعـ
إلعــادة  مؤتمر  عمل  تريد  كانت  التي  املانحة 
إعمار الضفة الغربية بعد عمليات التخريب 
اإلســرائــيــلــي الــواســعــة لــهــا، أن هـــذا الــتــرشــح 
لم يكن جاهزًا  النظر، واإلقليم  يجعلنا نعيد 
ألن يرشح أسير نفسه، خصوصًا بعد ياسر 

عرفات، خوفًا من حالة الفلتان األمني«.
لكن مروان البرغوثي تصّدر قائمة »املستقبل« 
لانتخابات التشريعية عام 2006 والتي كان 
فيها القيادي املطرود من حركة »فتح« محمد 
دحــــــان، وجـــبـــريـــل الــــرجــــوب وقـــــــدورة فـــارس 
وآخــــــــرون، قــبــل أن يــتــم حــلــهــا فـــي الــلــحــظــات 
األخــيــرة. وعــام 2006 شــارك البرغوثي بشكل 
رئـــيـــســـي مــــع قــــيــــادات »حــــمــــاس« و»الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة« و»الـــجـــهـــاد اإلســـامـــي« والــجــبــهــة 
الديمقراطية« في املعتقات، في صياغة وثيقة 
»الوفاق الوطني« إلنهاء االنقسام بن حركتي 

»فتح« و»حماس«.
املؤتمر  فــي  البرغوثي  فــشــارك  أمــا عــام 2009 
ُعــقــد فــي مدينة بيت  الـــذي  الــســادس للحركة 
لحم، ووّجه كلمة مكتوبة قاسية لقيادة »فتح« 
الــتــي جــمــعــت بــن قــيــادة التنظيم والــســلــطــة، 
منتقدًا »الجمع بن العمل في األجهزة األمنية 
والعمل التنظيمي«، وقال: »من يتباكون على 
حــــال »فـــتـــح« هـــم مـــن أســهــمــوا فـــي إضــعــافــهــا 
وتــرهــلــهــا وفـــي تعطيل املــؤتــمــرات الــحــركــيــة، 
ألن مراكزهم في السلطة أهم من الحركة«، في 
الــذي يحمله  انعكاس واضــح ملــدى التناقض 
واملتنفذين  الحركة  قــيــادة  لبعض  البرغوثي 
الثالث.  ترتيبه  وكــان  املؤتمر  في  وفــاز  فيها، 
أما في املؤتمر السابع للحركة 2016 فقد فاز 

بشكل كاسح.
الــبــرغــوثــي وقــيــادة  بــن  الكبير  التناقض  أمــا 
ــى أكـــثـــر فـــي إضــــــراب الــكــرامــة 

ّ
ــتــــح«، فــتــجــل »فــ

2017 الــذي قــاده البرغوثي وعــدد من قيادات 
أبرزهم ناصر عويص،  املعتقات،  »فتح« في 
الفلسطينية  القيادة  وتعاطت  يومًا،   43 ملــدة 
ــراب ومـــا صــاحــبــه مـــن احــتــجــاجــات  ــ مـــع اإلضــ
فــي الــشــارع على أنــه مــحــاولــة لــانــقــاب على 
ل 

ّ
عباس، إلــى أن تم إنهاء اإلضــراب عبر تدخ

قيادات فتحاوية من الخارج، ما جعل زوجة 
الـــبـــرغـــوثـــي، وهــــي عــضــو مــجــلــس ثـــــوري في 
فــي اجتماع  الــرجــوب  »فــتــح«، تهاجم جبريل 
للثوري حينها وتتهمه بالتآمر على إضراب 
األسرى، كما نشرت »العربي الجديد« حينها.

مع دخوله العام 
العشرين العتقاله، يتصّدر 
مروان البرغوثي المشهد 

السياسي الفلسطيني

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

ويعود إلى رام الله عام 1994 بعد اتفاق أوسلو 
الـــــذي تــأســســت بــمــوجــبــه الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
مع  الفلسطينين  آالف  وأعــــاد  الفلسطينية 

قيادة املنظمة من الشتات.
ــرغـــوثـــي  ــبـ بــــعــــد نــــحــــو أســـــبـــــوع مـــــن عــــــــودة الـ
أي  »فتح«،  لـ العليا  الحركية  اللجنة  تأسست 
اإلطار التنظيمي للحركة، بإيعاز من الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، وترأسها الراحل فيصل 
الحسيني، فيما أصبح البرغوثي أمن سّرها 
وهـــــو املـــنـــصـــب الـــفـــعـــلـــي فــــي الـــحـــركـــيـــة الــتــي 
وتــاشــت   1999 عـــام  وتتفسخ  تضعف  بـــدأت 
آخــر هو  اســم  الثانية وهيمن  االنتفاضة  مــع 
»التنظيم«،  أو اختصارًا  »تنظيم حركة فتح« 
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 
»فتح« وأغــدق على ميزانيتها األمــوال، ألنه  لـ
لــم يــَر فــي الــبــرغــوثــي منافسًا لــه على رئاسة 
»فتح« عكس الحسيني في ذلك الوقت، الذي 

كان يشكل منافسة جدية ألبو عمار.
البرغوثي  أعــطــت  العليا  الحركية  ســر  أمــانــة 
مزيدًا من نقاط القوة على األرض ليدعم تنظيم 
حركة »فتح« وأعضاءها في مختلف األقاليم 
بالضفة الغربية وقطاع غزة، ويصبح الرجل 
إلــى موازنة  الــذي يحتاج  التنظيم  القوي في 
مــالــيــة وعــنــاصــر فــاعــلــة عــلــى األرض، والحــقــًا 
عــــام 1996 تــرشــح لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
وفاز عن كتلة »فتح« ليصبح نائبًا في املجلس 

التشريعي.
مــع انــــدالع انــتــفــاضــة األقــصــى فــي سبتمبر/ 
أيلول 2000، ذاع صيت البرغوثي عربيًا ودوليًا 
بعد أن تصّدر الفضائيات العربية اإلخبارية 
من عام 2000 إلى إبريل/ نيسان 2002 متحدثًا 
باسم »كتائب شهداء األقصى« واليد اليمنى 
ملؤسسها عرفات، بعد أن وصلت املفاوضات 
مع إسرائيل إلى طريق مسدود في قمة »كامب 
أنه  عــرفــات حينها  عــام 2000 وأدرك  ديــفــيــد« 
دخل في دوامة وهم »أوسلو« الذي لن يعطيه 
دولة فلسطينية على أي شبر، إذ كان احتقان 
الشارع الفلسطيني في أوّجــه حينها وفّجره 
اقــتــحــام رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي حينها 

أرييل شارون للمسجد األقصى.
الــــبــــرغــــوثــــي، والـــــــــذي كــــــان يــــقــــود املـــســـيـــرات 
ــثـــل أي  ــان مـ ــ ــرات فــــي الــــــشــــــوارع، كــ ــاهــ ــظــ ــتــ والــ
فــلــســطــيــنــي، بــمــابــس عـــاديـــة مـــن دون ربــطــة 
عنق أو بدلة رسمية، لكن يؤخذ عليه أنه كان 
أحــزاب  مع  التطبيعية  النشاطات  في  ضالعًا 
ومؤسسات إسرائيلية بداية تأسيس السلطة، 

Thursday 15 April 2021
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