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كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــــصـــــريـــــة خـــــاصـــــة، 
ــدة الـــوفـــد  ــ ــنـ ــ ــد«، أجـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
املـــصـــري )مـــن مـــبـــادرة الـــحـــوار الـــدولـــي( 
الــذي زار الــواليــات املتحدة أخــيــرًا، للرد 
بشأن  األميركية  اإلدارة  مالحظات  على 
أوضــــــــــاع حــــقــــوق اإلنــــــســــــان فـــــي مـــصـــر. 
وأوضــحــت املــصــادر، املقربة مــن أعضاء 
أنهم اجتمعوا مع مسؤولني  الــوفــد،  في 
في جهاز االستخبارات العامة، وآخرين 
ـــل أن  ــبـ ــــاز األمـــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، قــ ــهـ ــ فــــــي جـ
في  بــمــســؤولــني  اجتماعاتهم  يختتموا 
الخارجية املصرية، الفتة إلى أن امللفات 
ــرز عــلــى أجــنــدة الــوفــد هــي توضيح  األبــ
ـــخـــذت أخـــيـــرًا، بحق 

ُ
اإلجــــــــراءات الـــتـــي ات

عـــدد مــن املــســتــثــمــريــن، ورجــــال األعــمــال 
املـــصـــريـــني، والـــحـــجـــز عــلــى مــمــتــلــكــاتــهــم 
وفــــي مــقــدمــتــهــم رجــــل األعـــمـــال صــفــوان 
ثابت مؤسس شركة جهينة للمنتجات 
الغذائية، وسيد السويركي مالك سلسلة 

متاجر التوحيد والنور.
ــادر إلـــى أن الـــوفـــد الـــذي  ــارت املـــصـ ــ وأشــ
الــســابــق، رئيس  البرملاني  الــنــائــب  قـــاده 
حــــــزب »اإلصــــــــــالح والـــتـــنـــمـــيـــة« مــحــمــد 
ــدد مــن  ــ ــــرض عـــلـــى عـ أنــــــور الـــــســـــادات، عـ
مــراكــز صناعة الــقــرار األمــيــركــي ونــواب 
أوضـــاع  يتضمن  ملفًا  الــكــونــغــرس،  فــي 
الــــســــجــــنــــاء الــــســــيــــاســــيــــني فــــــي مــــصــــر، 
ــوقـــف كــــل فــئــة  ــــالل اســـتـــعـــراض مـ مــــن خـ
مــنــهــم، الفــتــة إلـــى أن املــلــف الــــذي حمله 
الــوفــد فــي هـــذا الــســيــاق تــم الــفــصــل فيه 
بـــني الــســجــنــاء مـــن خــلــفــيــات إســالمــيــة، 
ــارات  ــيـ والـــســـجـــنـــاء املـــحـــســـوبـــني عـــلـــى تـ
املــصــريــة  اإلدارة  أن  مـــوضـــحـــة  أخــــــرى، 
تـــعـــول كــثــيــرًا عــلــى نــوعــيــة األشـــخـــاص 
املكونني للوفد، وكونهم غير محسوبني 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي 
ــانـــت لــــه مـــواقـــف  الـــحـــالـــي، وبــعــضــهــم كـ
قليلة تــبــدو مــعــارضــة لــه. وأشــــارت إلى 
أن املـــلـــف الـــثـــالـــث الـــــذي تـــصـــدر أجــنــدة 
الوفد املصري، هو الرد على املالحظات 
الــخــاصــة بــالــنــظــام الــقــضــائــي املــصــري، 
والتشكيك في سالمة األحكام القضائية 
السياسيني،  املعارضني  بحق  الــصــادرة 
ومدى تبعية النظام القضائي واألحكام 

الصادرة عنه لألجهزة األمنية.
ــاء  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــسـ وفـــــــــــي مـــــــــا يــــــخــــــص مــــــلــــــف الـ
اإلســالمــيــني، كــشــفــت املـــصـــادر أن الــوفــد 
ــاء نـــحـــو 400  ــمـ ــأسـ حـــمـــل مـــعـــه قـــائـــمـــة بـ
متعلقة  قضايا  فــي  تــم وضعهم  سجني 
بـــجـــمـــاعـــة »اإلخــــــــــوان املـــســـلـــمـــني« أطــلــق 
ــم أخــــيــــرًا، ضـــمـــن قــــــــرارات عــفــو  ــهـ ــراحـ سـ
رئاسية، خالل مناسبات مختلفة، وذلك 
لها  التي يتعرض  االنتهاكات  كرد على 
املصرية.  السجون  في  الجماعة  أعضاء 
وقالت إن »هناك تضخيمًا من الجماعة 
في الحديث عن ملف السجناء من خالل 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــشــروع الربط  لـــ
الكهربائي بني مصر واليونان وقبرص 
ســيــمــثــل اخـــتـــبـــارًا كــبــيــرًا ملــــدى إمــكــانــيــة 
استمرار التهدئة السياسية الحالية بني 
القاهرة وأنقرة، والبناء على التفاهمات 
ــر املـــاضـــيـــة خــالل  ــهـ الـــتـــي تــمــت فـــي األشـ
عقدت  التي  الدبلوماسية  االجتماعات 
في البلدين، وأسفرت عن تحسن محدود 
حول  وتفاهمات  الثنائية  العالقات  في 
مسألة ترسيم حدود املنطقة االقتصادية 
الــكــهــربــاء املصري  ـــع وزيـــر 

ّ
بينهما. ووق

مــحــمــد شـــاكـــر املـــرقـــبـــي، أول مــــن أمـــس 
األربعاء، اتفاقًا مبدئيًا للربط الكهربائي 
في أثينا. ومن املقرر أن يــزور نيقوسيا 
ــر.  ــاق آخــ ــفــ ــوم الـــجـــمـــعـــة، لـــتـــوقـــيـــع اتــ ــيــ الــ
ووفـــقـــًا لــلــمــصــادر، فــــإن املــرحــلــة األولــــى 
ــفـــاق ســتــتــضــمــن مـــد خطني  مـــن هـــذا االتـ
كهربائيني عمالقني، سيكونان األكبرين 
البحر املتوسط  من نوعهما في حوض 
بني مصر والدولتني األوروبيتني، وذلك 
مــن خـــالل املــنــاطــق االقــتــصــاديــة الــثــالث 
املـــحـــددة وفــقــًا لــالتــفــاقــات الــثــالثــيــة ذات 

الصلة.
وأضــــافــــت املــــصــــادر أن املــــشــــروع ربــمــا 
يــؤدي إلــى عــودة الحساسية مع تركيا، 
في ظل استمرار بعض الخالفات املؤثرة 
ــادة جماعة  بـــني الــبــلــديــن حـــول وضـــع قــ
»اإلخوان املسلمني« املطلوبني في مصر، 
وعـــــودة الـــقـــنـــوات املـــعـــارضـــة الـــتـــي تبث 
دون  مــن  على مصر  للهجوم  تركيا  مــن 
ظــهــور اإلعــالمــيــني األكــثــر شــهــرة الــذيــن 
طلبت مصر إبعادهم عن وسائل اإلعالم 

املختلفة.
ــنــــاك عـــــــددًا مــن  وذكــــــــرت املـــــصـــــادر أن هــ
املـــشـــاكـــل الـــتـــي ظـــهـــرت خــــالل الــتــواصــل 
بني البلدين، في أعقاب جولة املباحثات 
ــقـــدت فــــي أنـــقـــرة  ــتـــي عـ االســتــكــشــافــيــة الـ
فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول املــــاضــــي، أهــمــهــا 
ذو طــبــيــعــة قـــانـــونـــيـــة خــــاصــــة بــبــعــض 
املــطــلــوبــني بــعــيــنــهــم. وتـــــرى تــركــيــا أنــه 
يــكــفــي لــلــمــرحــلــة الــحــالــيــة تــرحــيــل عــدد 
محدود من الشبان الذين غــادروا مصر 
بشكل غير شرعي. وأشارت املصادر إلى 

التركيز على قيادات الصف األول ورموز 
الجماعة في السجون، في املقابل هناك 
قــــــــرارات عـــفـــو تـــصـــدر لــكــثــيــر مــنــهــم فــي 
آخرها  كــان  والــتــي  القومية،  املناسبات 
أكثر  الــذي تضمن  الرئاسي  العفو  قــرار 
من 3 آالف سجني جنائي وآخرين على 

ذمة قضايا سياسية«.
الـــردود  مــا تضمنه ملف  وحـــول حقيقة 
وتحقيقها  األمــيــركــيــة،  املــالحــظــات  على 
ــادر إن  عــلــى أرض الــــواقــــع، قـــالـــت املــــصــ
فــي مهمة شبه محسومة  »الــوفــد ذهــب 
مــســبــقــًا«، كــاشــفــة أنـــه خـــالل الــلــقــاء الــذي 
بارزين  بمسؤولني  الــوفــد  أعــضــاء  جمع 
في جهاز االستخبارات العامة املصري، 
بأن  تلقوا رسائل ضمنية  قبل سفرهم، 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مـــع  مــرتــبــة  الــــزيــــارة 
ومسؤولني بــارزيــن فيها، مــن أجــل الــرد 
عــلــى األصـــــــوات املـــعـــارضـــة هـــنـــاك الــتــي 
تــعــيــق تـــواصـــل الـــعـــالقـــات بـــني الــبــلــديــن 
ــن دون ضـــغـــوط مــن  بــشــكــل طــبــيــعــي مــ
جــانــب املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة واألمــيــركــيــة 

املعنية بحقوق اإلنسان.
وبحسب املــصــادر، فــإن »هــنــاك أصــواتــًا 
داخـــل اإلدارة األمــيــركــيــة، تــدفــع فــي دعم 
الــنــظــام املــصــري كــونــه أفــضــل الــخــيــارات 
ــة، وكــذلــك  ــاحـ املـــتـــاحـــة حــالــيــًا عــلــى الـــسـ
ــًا كــبــيــرًا  ــنـــظـــام تـــجـــاوبـ فــــي ظــــل إبـــــــداء الـ
فـــي الــتــعــاون مـــع اإلدارة األمــيــركــيــة في 
كــافــة املــلــفــات الــتــي تــمــثــل أهــمــيــة كبيرة 
لــواشــنــطــن فــي الــوقــت الـــراهـــن«. وكــانــت 
منظمة  تــقــدمــتــهــا  حــقــوقــيــة،  منظمة   19
العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش« 
و»بــيــت الــحــريــة«، قــد انــتــقــدت فــي بيان 
ملف حقوق اإلنسان في مصر، معتبرة 
أن دعـــم الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بــايــدن 
ــــراج  لــنــظــام عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي واإلفـ
املــســاعــدات  مـــن  مــلــيــون دوالر  عـــن 130 
األميركية املقررة للقاهرة ضمن اتفاقية 
ــامـــب ديـــفـــيـــد لـــلـــســـالم، تــمــثــل »خــيــانــة  كـ
اللـــتـــزامـــاتـــه بــمــلــف حـــقـــوق اإلنـــســـان في 
مـــصـــر«. وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــيــة 
فـــي وقـــت ســابــق إن واشــنــطــن »تــنــاقــش 
اإلنسان  الــجــادة بشأن حقوق  املــخــاوف 
ــر الــخــارجــيــة  ــ بــمــصــر«، مــضــيــفــة أن وزيـ

أن تــركــيــا لــم تــقــّدم مــســاعــدات ملحوظة 
لألمن املصري، في مجال تتّبع التمويل 
الوارد من الخارج من أجل تنظيم بعض 
األنشطة املعارضة وإعالة ذوي املعتقلني 
والهاربني، وهو موضوع له أولوية في 

الرؤية املصرية اآلن.
ــــذه املــشــاكــل  وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن هـ
ــفـــاق الــنــهــائــي على  أدت إلـــى إبـــطـــاء االتـ
في  الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  رفــع 
بشكل  السفراء  وتــبــادل  وأنــقــرة  القاهرة 
اعتيادي، وعقد لقاء بني وزيري خارجية 
البلدين في القريب العاجل، والــذي كان 
قاب قوسني منذ ما قبل إجراء املباحثات 
بالفعل، التي جاءت لتؤكد هذا االتجاه 
»خـــصـــوصـــًا بـــعـــد االســـتـــقـــبـــال الـــتـــركـــي 
برئاسة  املصري  للوفد  الدافئ  الرسمي 
نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا 

الشهر املاضي«.
وبــالــنــســبــة إلـــى مــلــف الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
فــــإن الـــوضـــع مـــا زال مــجــمــدًا، ولــــم تعقد 
املشتركة  للجنة  الشهر  هــذا  اجــتــمــاعــات 
املختصة باألمر، إذ تم التفاهم فقط على 
تــحــديــدهــا تمكن  الــتــي سيتم  الــنــقــاط  أن 
لتصبح  تحديدها،  إعـــادة  أو  مراجعتها 
نــقــاطــًا ثــالثــيــة تشمل دخـــول طـــرف ثالث 
فـــيـــهـــا. وهـــــو األمــــــر الــــــذي يـــبـــدو عــنــصــر 
اللتني  والــيــونــان،  طمأنة لكل من قبرص 

أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، »ســـيـــفـــرج عــــن 130 
مــن شــريــحــة قيمتها 300  مــلــيــون دوالر 
دوالر  مليار   1.3 )بــخــالف  دوالر  مليون 
مساعدات عسكرية(، إذا عالجت القاهرة 

وضع حقوق اإلنسان«.
واعتبرت مصادر مصرية أن هناك رغبة 
مــن جــانــب إدارة بــايــدن فــي تسوية هذا 
املــلــف مــع الــقــاهــرة، بالشكل الـــذي يرفع 
للرئيس  املــعــارضــني  ــام  أمـ الــحــرج  عنها 
ــه نـــحـــو الــنــظــام  ــواتـ األمــــيــــركــــي فــــي خـــطـ
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  مـــؤكـــدة  املـــصـــري، 
كانت قد ردت على مطلب مصري بعقد 
أثناء  والسيسي  بايدن  بني  ثنائي  لقاء 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لألمم 
املــتــحــدة فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، 
ــة، لــعــدم  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــد مــ ــزيــ بـــالـــتـــريـــث ومــ
بــايــدن تحت ضغوط داخلية في  وضــع 
فترة كان يواجه فيها عاصفة انتقادات 
أفغانستان.  مــن  الــخــروج  طريقة  بسبب 
ــادر أن االســتــراتــيــجــيــة  ــ ــــصـ املـ وكـــشـــفـــت 
أطلقها  الــتــي  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
السيسي أخيرًا في 11 سبتمبر املاضي، 
هــــي مـــقـــتـــرح أمـــيـــركـــي بــــاألســــاس جـــرى 
ــارة لــعــبــاس كامل  تـــداولـــه خـــالل آخـــر زيــ
رئــيــس املــخــابــرات الــعــامــة املــصــريــة إلــى 
واشـــنـــطـــن. كـــمـــا أوضــــحــــت املــــصــــادر أن 
ــتـــرحـــات أخــــــرى بــشــأن  ــقـ مـــالحـــظـــات ومـ
الــــصــــورة الــكــلــيــة الـــخـــاصـــة بــــاألوضــــاع 
الحقوقية في مصر طرحت أخيرا خالل 
طالب  أميركية،  مصرية  ثنائية  لــقــاءات 
باعتماد  أميركيون  مــســؤولــون  خاللها 
ملــا لها مــن تأثير يتيح  املــالحــظــات  تلك 
لــإدارة األميركية التجاوب مع مساعي 
الجانب املصري. يذكر أن اللجنة العامة 
فــي مجلس الــنــواب املــصــري صدقت في 
على  الــحــالــي  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   4
الــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد لــلــمــجــلــس الــقــومــي 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، والــــذي ضــم السفيرة 
ــة، وعــــــــــددا مــن  ــســ مــــشــــيــــرة خــــطــــاب رئــــيــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــزبـــيـــة فــــي مــقــدمــتــهــا 
محمد أنور السادات، واملحامي الوفدي، 
عـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــحـــزب عــصــام 
والحقوقي  السياسي  والناشط  شيحة، 

جورج إسحاق.
ـــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي رســــمــــي، إن  ــ وقـ
هناك جــدال ربما يكون األول من نوعه، 
داخـــل مــراكــز صــنــاعــة الـــقـــرار األمــيــركــي، 
ــام املـــصـــري،  ــنـــظـ ــع الـ بـــشـــأن الـــتـــعـــامـــل مــ
مؤكدًا أن »هناك بالفعل من يدفع داخل 
الــتــفــاهــم  لــتــوســيــع  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
مــع الــقــاهــرة خــالل الــفــتــرة املقبلة، ورفــع 
ــا يـــواجـــه  ــر بــســبــب مــ ــاذيــ ــيـــود واملــــحــ ــقـ الـ
الــســيــاســة األمــيــركــيــة فــي مــلــفــات الــشــرق 
األوســــط الــســاخــنــة مــن عــقــبــات، تحتاج 
ــــى أصــــدقــــاء دولـــيـــني  فــيــهــا واشـــنـــطـــن إلـ
ــي تـــلـــك األزمــــــــــات«.  ــ ــرا فـ ــيــ ــأثــ ــلـــكـــون تــ يـــمـ
وأوضــح املــصــدر« تلك األصـــوات وجدت 

لها من يسمعها في البيت األبيض«.

ترفضان بشكل مطلق جميع الحسابات 
ــة، نــتــيــجــة  ــريـ ــبـــحـ الـــتـــركـــيـــة لــــحــــدودهــــا الـ
املناطق  اقــتــران  بنظرية  األخــيــرة  تمسك 
االقتصادية بالجرف القاري، وعدم تمتع 
الجزر بحدود بحرية مثل املناطق القارية 
تمنحها إمكانية خلق مناطق اقتصادية 
خــاصــة بــهــا. ويخالف هــذا الــوضــع عــددًا 
ــيـــة ذات  مـــن االتـــفـــاقـــات واألحــــكــــام الـــدولـ
الــصــلــة الــتــي صــــدرت عــن محكمة الــعــدل 
ــرى، فـــي مــنــازعــات  ــ الــدولــيــة وهــيــئــات أخـ

سلمية مختلفة لترسيم الحدود.
ــيـــم املــنــطــقــة  ــرسـ ــــرر أن يـــتـــم تـ ــقـ ــ ومــــــن املـ
االقــتــصــاديــة لــلــبــلــديــن فـــي املــســافــة بني 
خطي الطول 28 )الحد الشرقي للحدود 
)الـــحـــد  و30.05  الـــيـــونـــانـــيـــة(  ــة  ــريـ املـــصـ
الــغــربــي لــلــحــدود املــصــريــة الــقــبــرصــيــة(، 
إلــى املناطق  الــدخــول  مما يعني تــالفــي 
التي تم تحديدها سلفًا. وال تزّج عمليات 
 بمصر في األزمة بني 

ً
الترسيم مستقبال

والــيــونــان حــول صالحية جزيرة  تركيا 
منه  يبدأ  قاريًا  جرفًا  باعتبارها  كريت، 
الــيــونــان وليبيا،  بــني  الــحــدود  احتساب 
ــرار الـــــوضـــــع الـــهـــش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالــــي اسـ ــتــ ــالــ وبــ
لـــالتـــفـــاق الـــتـــركـــي الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى الـــرغـــم 
من قبول األمــم املتحدة إيــداعــه بها، في 
انــتــظــار حــســم نــهــائــي ملــنــازعــة الــيــونــان 

للبلدين عليه.

حمل الوفد معه 
ملف أوضاع السجناء 

السياسيين في مصر

رّد الوفد على 
المالحظات الخاصة 

بالنظام القضائي

وزير الداخلية 
طلب عدم تنفيذ 

مذكرة توقيف 
فنيانوس وخليل

للحديث تتمة...

أجواء حرب 
في شوارع 

بيروت

تحّولت شوارع في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس، إلى حرب مصغرة، بدأت 
المحقق  ضد  يحتجون  كانوا  وحلفائه  اهلل  حزب  من  متظاهرين  على  نار  بإطالق 
العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، لتتوسع إلى اشتباكات مسلحة استمرت لساعات 

وأسقطت قتلى وجرحى

بيروت ـ العربي الجديد

بــعــد أيـــــام مـــن الــتــصــعــيــد الــكــالمــي 
املــتــبــادلــة على خلفية  والــتــهــديــدات 
بيروت  مــرفــأ  بانفجار  التحقيقات 
الــتــي  أغـــســـطـــس/آب 2020، والــحــمــلــة   4 فـــي 
ــهــا »حــــزب الـــلـــه« وحــلــفــاؤه عــلــى املحقق 

ّ
شــن

البيطار،  القاضي طارق  القضية  العدلي في 
انعقاد  وتعطيل  بــل  بــاســتــبــدالــه،  واملــطــالــبــة 
الحكومة إثر خالفات حول هذا امللف، انتقلت 
الــخــالفــات إلــى الــشــارع، إذ تــحــّولــت تظاهرة 
أمس  الحزب وحلفائه  احتجاجية ملناصري 
الــخــمــيــس إلـــى مــواجــهــة حــربــيــة فـــي شـــوارع 
بــيــروت، بـــدأت بــإطــالق نـــار مــجــهــول املــصــدر 
اآلخر  الطرف  ليرد  املتظاهرين،  بعض  على 
سقط  لــســاعــات،  مسلحة  اشتباكات  وتندلع 
فــيــهــا 6 قــتــلــى وأكــثــر مــن 30 جــريــحــًا. وعلى 
الرغم من هدوء األوضاع بعد ظهر أمس، إال 
أن املخاوف بقيت قائمة من تجدد املواجهات، 
املتبادلة  االتــهــامــات  استمرار  مــع  خصوصًا 
بــــني األطــــــــراف الــســيــاســيــة والــتــجــيــيــش فــي 
الشارع، في وقت يثير هذا التصعيد مخاوف 
من انعكاساته على قضية تحقيقات انفجار 

املرفأ.
وبــدأت األحــداث أمس خالل توّجه محتجني 
ــل« إلــى  ــ ــة »أمــ ــركـ ــلـــه« وحـ »حــــزب الـ مـــوالـــني لـــــ
منطقة العدلية في بيروت، حيث كان ينظم 
الــطــرفــان اعــتــصــامــًا ضــد الــقــاضــي البيطار، 
ليبدأ إطـــالق نــار باتجاه هـــؤالء فــي منطقة 
الــطــيــونــة-بــدارو، ويــتــحــول الــوضــع سريعًا 
إلـــــى مـــواجـــهـــة مــســلــحــة بــــني الــــطــــرفــــني، مــع 
للحزب والحركة،  انتشار مسلحني مؤيدين 
وإطــالقــهــم الــنــار بــاتــجــاه أبــنــيــة يشتبه أنــه 
حــصــل مــنــهــا إطــــالق الـــنـــار عــلــى الــتــظــاهــرة، 
لــتــشــهــد االشــتــبــاكــات اســتــخــدام قـــذائـــف من 
ــع عـــمـــلـــيـــات قـــنـــص كــثــيــفــة.  نـــــوع »بـــــي 7« مــ
اللبناني  الجيش  مسارعة  من  الرغم  وعلى 
املنطقة واالنتشار في أحيائها  إلى تطويق 
وعلى مداخلها وتسيير دوريات، لم يستطع 
ليحذر على  األوضـــاع بشكل ســريــع،  ضبط 
»تــويــتــر« مــن أن وحـــداتـــه املــنــتــشــرة ستقوم 
بإطالق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على 
الــطــرقــات وبــاتــجــاه أي شــخــص يــقــدم على 
إطالق النار من أي مكان، طالبًا من املدنيني 
إخالء الشوارع. واستمرت املواجهات بشكل 
متقطع إلــى ســاعــات مــا بعد الــظــهــر، لتصل 
الــحــصــيــلــة إلـــى 6 قــتــلــى ونــحــو 30 جــريــحــًا، 
بــيــنــهــم حـــــاالت حـــرجـــة. وأشــــــار مـــصـــدر في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  قــيــادة الــجــيــش لـــ
»الــتــحــقــيــقــات بـــــدأت ملــعــرفــة كــيــف انــطــلــقــت 
االشـــتـــبـــاكـــات ومــــن هـــم الـــذيـــن شـــاركـــوا بها 
وتنفيذ  بكثافة  الــنــار  إطـــالق  وأقــدمــوا على 
عمليات قنٍص منظمة«، علمًا أنه تم توقيف 

عدد من املتورطني.
الهلع في املنطقة،  وخــالل االشتباكات، ساد 
وال سيما في صفوف تالمذة بعض املدارس 
الذين اختبأوا تحت الطاوالت، قبل أن يعمل 
إخالء  على  املدني  الــدفــاع  وعناصر  الجيش 
التالمذة واألساتذة  املــدارس وتأمني حماية 
املــــوجــــوديــــن. وشـــهـــدت الـــعـــديـــد مـــن شــــوارع 
مــنــاطــق فـــرن الــشــبــاك وبــــدارو وعـــني الــرمــانــة 
ــة أو املــتــاخــمــة  ــعـ ــواقـ والــــشــــيــــاح، ال ســيــمــا الـ
للسكان  كثيفًا  نــزوحــًا  االشــتــبــاكــات،  لــنــقــاط 
التوتر،  من منازلهم خوفًا من تصاعد حــدة 
ــنــــازل واملـــحـــال  ــة فـــي املــ ــاديـ وســــط خــســائــر مـ
الــتــجــاريــة والـــســـيـــارات الــتــي تــحــطــم الــعــديــد 
مــنــهــا. وفـــي مــؤشــر عــلــى املــخــاوف مــن تمدد 
ــال مــصــدر فـــي قـــيـــادة الجيش  املـــواجـــهـــات، قـ
الــجــديــد« إن اإلجـــراءات  »الــعــربــي  لـــ اللبناني 
بيروت  خــارج  مــن  مناطق  ستطاول  األمنية 
مع توافر معلومات عن التخطيط لتحركات 

في أكثر من منطقة.
أمــل«،  الله« و»حــركــة  واتهمت قيادتا »حــزب 
اللبنانية«  »الــقــوات  بيان مشترك، حــزب  في 
باملسؤولية عما جـــرى. وقــالــتــا فــي بــيــان إن 
ــاركـــني فـــي الــتــجــّمــع أمـــــام قــصــر الــعــدل  املـــشـ
ــلـــح مـــــن قــبــل  ــوا إلـــــــى اعــــــتــــــداء مـــسـ ــ ــــرضـ ــعـ ــ »تـ
مجموعات من حزب »القوات اللبنانية« التي 
انتشرت في األحــيــاء املــجــاورة وعلى أسطح 
املباشر  القنص  عمليات  ومارست  البنايات 
ــعــــدد مــن  لــلــقــتــل املــتــعــمــد مـــمـــا أوقــــــع هـــــذا الــ

الشهداء والجرحى«. واعتبرتا أن »هذا العمل 
اإلجـــرامـــي واملــقــصــود يــســتــهــدف االســتــقــرار 
والــســلــم األهـــلـــي«، ودعــتــا »الــجــيــش والــقــوى 
إعــادة  فــي  مسؤولياتهم  تحّمل  إلــى  األمنية 
إلــــى نــصــابــهــا، وتــوقــيــف املتسببني  األمـــــور 
ــــني بـــاألســـمـــاء  ــروفـ ــ ــعـ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل واملـ

الــعــمــلــيــة  هـــــذه  أداروا  الــــذيــــن  واملــــحــــرضــــني 
املقصودة من الغرف السود ومحاكمتهم«.

ــــوات الــلــبــنــانــيــة« فــــي بــيــان  ــقـ ــ ــــزب »الـ ورد حـ
أن »الغاية  له، معتبرًا  رافضًا االتهام املوجه 
ــار عـــن اجــتــيــاح حــــزب الــلــه  ــظـ مــنــه حــــرف األنـ
لـــهـــذه املــنــطــقــة وســـائـــر املـــنـــاطـــق فـــي أوقــــات 

بتحديد  املختصة  األجهزة  وطالب  سابقة«. 
معتبرًا  واضــح وصريح،  املسؤوليات بشكل 
ما حصل »نتيجة عملية للشحن الــذي بدأه 
)األمني العام لحزب الله( حسن نصرالله منذ 
ها 

ّ
كل بالتحريض في خطاباته  أشهر  أربعة 

عــلــى املــحــقــق الـــعـــدلـــي، والــــدعــــوة الــصــريــحــة 

 يــــده، واســتــكــمــالــهــا بــإرســال 
ّ

والــعــلــنــيــة لــكــف
مسؤوله األمني وفيق صفا إلى قصر العدل 

دًا القاضي بالقبع«. دًا ومتوعِّ مهدِّ
وكان رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير 
الجمهورية ورئيس  رئــيــس  دعــا  قــد  جعجع 
ــري الـــدفـــاع والــداخــلــيــة إلــى  ــ الــحــكــومــة ووزيــ
إجــــــراء تــحــقــيــقــات كــامــلــة ودقـــيـــقـــة لــتــحــديــد 
املــســؤولــيــات عــمــا جــــرى. واســتــنــكــر جعجع 
ــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة بـــيـــروت  »األحـــــــــداث الـ
وباألخّص محيط منطقة الطيونة بمناسبة 
التظاهرات التي دعا إليها حزب الله«، مشددًا 
ــــداث  عــلــى أن »الــســبــب الــرئــيــســي لـــهـــذه األحـ
هــو الــســالح املتفلت واملــنــتــشــر والــــذي يهدد 

املواطنني في كل زمان ومكان«.
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــــبــــدا مــوقــفــهــا  ــلـــطـ أمــــــا الـــسـ
يــكــن لديها  لــم  أنـــه  بــالــحــديــث عــن  مستغربًا 
مـــعـــطـــيـــات عـــــن احــــتــــمــــال تــــطــــور األوضــــــــاع 
ــات. وفـــيـــمـــا دعـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــهــ ــواجــ ملــ
وعــدم  الــهــدوء  إلــى  »الجميع  ميقاتي  نجيب 
كـــان«، وأكــد  الفتنة ألي سبب  االنــجــرار وراء 
اتــــه املــيــدانــيــة  ــاٍض فـــي إجــــراء أن »الــجــيــش مــ
ملعالجة األوضــاع وإعــادة بسط األمــن«، كان 
وزير الداخلية بسام مولوي يقول إن »أجهزة 
االســتــخــبــارات األمــنــيــة والــعــســكــريــة لــم يكن 
لديها معطيات عن احتمال تطّور األوضــاع 
إلــى حــد إطـــالق الــنــار قنصًا وعــلــى الـــرؤوس 
وهـــذا أمــر خطير جـــدًا«. وشـــدد مــولــوي بعد 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي ملجلس األمـــن الــداخــلــي 
 »األجـــواء التي وصلت إليه 

ّ
املــركــزي، على أن

من منظمي التحّرك بأن املشاركني سيكونون 
للتظاهرة،  والنقابات  واملحامني  النخب  من 
واالشتباكات بدأت عند أول إطالق نار وكان 
قنصًا وعلى الـــرؤوس وهــذه إشـــارة خطيرة 
ال يمكن ألحــد أن يحملها«. وأكــد أن »السلم 
األهلي ليس للتالعب«، مشددًا على أن »تفلت 

الوضع ليس من مصلحة أحد«.
ــرز إعـــــــراب فــرنــســا  ــ ــة، بـ ــيــ فــــي املــــواقــــف الــــدولــ
الــعــنــف. وقــالــت وزارة  أعــمــال  إزاء  عــن قلقها 
بقلق  تشعر  »فرنسا  إن  بيان  في  الخارجية 
لــحــســن ســيــر  ــــرة  ــيـ ــ الـــعـــرقـــلـــة األخـ بـــالـــغ إزاء 
الــتــحــقــيــق... وأعــمــال الــعــنــف الــتــي وقــعــت في 
ــذا الـــســـيـــاق. وتـــدعـــو جــمــيــع األطــــــراف إلــى  هــ
التهدئة«. كما قالت منظمة العفو الدولية إن 
املتنازعة  األطــراف  االشتباكات املسلحة بني 
فــي بــيــروت تثير الــقــلــق، ومـــن الـــضـــروري أن 

تحرص السلطات على سالمة السكان.

الخارجية  وزيــر  مساعدة  أعلنت 
السياسية،  للشؤون  األميركية 
الخميس،  أمس  نوالند،  فيكتوريا 
عن تقديم بالدها دعمًا إضافيًا 
اللبناني بقيمة 67 مليون  للجيش 
الــتــقــديــر  عـــن  ــًة  ــرب ــع م دوالر، 
اللبناني  الجيش  لعمل  األميركي 
يقوم  التي  الصعبة  والمهمات 
بها. وشّددت نوالند، من بيروت، 
ميشال  ــيــس  ــرئ ال الــتــقــت  حــيــث 
نجيب  الحكومة  ورئيس  عــون 
استمرار  ــرورة  ض على  ميقاتي، 
المرفأ،  انفجار  في  التحقيقات 
ــراء  وإج اإلصــالحــات  وتحقيق 
ــات الــنــيــابــيــة، مــؤكــدة  ــتــخــاب االن
مع  للعمل  واشنطن  استعداد 
والصناديق  الدولي  المجتمع 
إلى  إضافة  لبنان،  لدعم  المالية 

مواصلة دعم جيشه.

مساعدات 
أميركية للجيش

بيروت ـ ريتا الجّمال

مــحــكــمــة  فــــي  األولــــــــى  الـــغـــرفـــة  رّدت 
برئاسة  لــبــنــان  فــي  املــدنــيــة  التمييز 
القاضي ناجي عيد طلب الرد املقّدم 
املـــدعـــى عليهما بــانــفــجــار مــرفــأ  مـــن 
بيروت، الوزيرين السابقني النائبني 
عــلــي حــســن خــلــيــل وغــــــازي زعــيــتــر، 
مــا يــضــع املــحــقــق الــعــدلــي والــقــضــاء 
اللبناني أمام انتصار جديد للعدالة 

بوجه املنظومة السياسية.
ولم تتأثر محكمة التمييز بالضغوط 
الهائلة التي موِرست عليها واألجواء 
املشحونة في لبنان، والتهويل الذي 
لـــم يــتــوقــف بــســيــنــاريــوهــات تفجير 
ــد و»الـــــــخـــــــراب« فـــيـــمـــا لــــو بــقــَي  ــلـ ــبـ الـ
القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا، 
ــــض الـــطـــلـــب، مــــا يـــخـــّول  وقـــــــــّررت رفــ
األخـــيـــر اســتــئــنــاف تــحــقــيــقــاتــه مـــّرة 
جـــديـــدة، وتــحــديــد مــواعــيــد جلسات 
واعتبرت  عليهم.  املــدعــى  استجواب 
قرارها،  في  املدنية،  التمييز  محكمة 
من  قاضيًا  ليس  الــعــدلــي  املحقق  أن 
قاضيًا  وال  التمييز،  محكمة  قــضــاة 
التمييزية،  العامة  النيابة  من قضاة 
وبالتالي ال يعود للمحكمة صالحية 

النظر في طلب رده، ما يوجب رد هذه 
املقدمة من  الطلبات  الدعوى وسائر 
الجهة املدعية. وكانت التحقيقات قد 
تبلغ  بعد  املــاضــي،  الثالثاء  توقفت، 
البيطار الدعوى عند إحالة الرئيس 
الـــقـــاضـــي  الـــتـــمـــيـــيـــز  ملـــحـــكـــمـــة  األول 
سهيل عبود طلب الرد الثاني املقدم 
من خليل وزعيتر على الغرفة األولى 
ــيـــة بــرئــاســة  ملــحــكــمــة الــتــمــيــيــز املـــدنـ
اإلطاحة  بهدف  عيد  ناجي  القاضي 
بــاملــحــقــق الـــعـــدلـــي، عــلــمــًا أن الــطــلــب 
ا. 

ّ
القاضية جانيت حن األول رفضته 

وأصـــــدر الــبــيــطــار، صــبــاح الــثــالثــاء، 
مـــذكـــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة بــحــق علي 
حسن خليل، الذي لم يمثل أمامه في 
جلسة االستجواب من دون أن يتأثر 
التي  املسائية  العلنية  بالتهديدات 

»حـــزب الــلــه«  أطــلــقــهــا األمــــني الــعــام لــــ
حسن نصر الله، وترجمت في جلسة 
مجلس الــوزراء باللعب على إسقاط 

الحكومة. 
ــة أخــــــــرى، ال يـــــــزال وزيــــر  ــفـ ــلـــى ضـ عـ
مرتضى،  محمد  الــلــبــنــانــي  الــثــقــافــة 
ــن جــــانــــب حــــركــــة »أمــــــل«  ــ املـــكـــلـــف مـ
ــلــــه« بـــإيـــصـــال الـــرســـائـــل  و»حـــــــزب الــ
وتنفيذ مهمة إقالة البيطار، يتصّدر 
املشهد بعد سلسلة التهديدات التي 
رفــعــهــا فـــي جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
ــاولــــت  الـــــثـــــالثـــــاء املــــــاضــــــي، وقـــــــد طــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئـ
ــام املــــولــــوي.   ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــسـ
 املــولــوي 

ّ
وقــد أفـــادت معلومات بـــأن

رضخ للتهديدات وطلب عدم تنفيذ 
مذكرة التوقيف الصادرة عن املحقق 
 من الوزير السابق 

ّ
العدلي بوجه كل

يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس والـــنـــائـــب عــلــي 
 النيابة العامة 

ّ
حسن خليل، علمًا أن

املذكرتني.  بعد  تعمم  لــم  التمييزية 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــالــــت مــتــحــدثــة 
الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
إنه ال بد أن يكون القضاء اللبناني 
قادرا على التحقيق في انفجار مرفأ 

بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة.

قتلى وجرحى 
في اشتباكات بعد 

تجمع احتجاجي 
لحزب اهلل وحلفائه

من االشتباكات في منطقة الطيونة )أنور عمرو/فرانس برس(

سيزور المرقبي قبرص اليوم )ميناسي وونديمو هايلو/األناضول(

ناصر السهلي

اإلعالن عن »هروب« رفعت األسد، 
عّم رئيس النظام السوري بشار 

ر 
ّ
األسد، من باريس إلى دمشق، ُيذك
بدرجات االستهزاء من الضحايا 

والعدالة. فعلى الرغم من أن املستويني 
الحقوقي والصحافي، العربي 

والغربي، لم يبخال بتوثيق جرائم 
هذا الرجل، لتثبيت الحكم العائلي 

األسدي، بقي رفعت األسد يتمتع في 
الغرب بما نهبه من جيوب السوريني، 
من دون مساءلة عن الجرائم املقترفة 
طيلة 40 عامًا. ويطرح ذلك ألف سؤال 

حول حقيقة حماية النظام السوري، 
ه منذ عام 1971.

ّ
أقل

العودة إلى مسارح الجريمة، ال تخص 
السوريني فحسب، ضحايا مذبحتي 

سجن تدمر ومدينة حماة على 
األقل، بل فيها تذكير أيضًا بغزوات 

»فرسان القائد« في نزع صنابير 
مياه بيوت وفنادق اللبنانيني، وخطف 

مواطنيهم، واستهداف املقاومة 
الفلسطينية، وإرسال فرق االغتيال 

إلى األردن الستهداف قّمة هرم 
سلطتها، واملتفجرات إلى دول الخليج.

قد يصعب على غير السوريني 
تصديق مشاهد القتل والصفع 

والسحل، وإهانة نساء دمشق بنزع 
أغطية رؤوسهن، وسط قهقهة 
يني«، في 

ّ
»سرايا الدفاع« و»املظل

ثمانينيات املدينة الكئيبة، وبقية مدن 
»سورية األسد«. ففيها تأسست 

طبقية من نوع آخر: رعية »مملوكون«، 
يفترض أنهم الشعب، ورجال النظام 
»أسياد« ال ُيسألون عما  والعائلة، كـ

يفعلون، باسم نظرية »الصمود 
والتصدي«، آنذاك. والصور ال تختلف 

كثيرًا في 2021.
القصة ليست بانحدار نقاش 

ما إذا وقعت الجرائم، وعن عدد 
الضحايا في حماة، بل في الجريمة 

ذاتها. فمساعي التغطية عليها 
متواصلة، مثلما حاولوا مع بشار 

األسد، بالتغطية على مذابح السالح 
الكيميائي بتسليم أدواتها، والسعي 

إلى »إعادة تأهيل« مرتكبها، 
»ضرورة«، تعّبر عن قبح االنتهازية  كـ

السياسية. وما تقدمه رسائل 
تهريب رفعت، أن الدوس على العدالة 

مستمر، حني يتعلق األمر بجرائم 
الديكتاتوريات الدموية، والقول 

للسوريني والعرب: »أنتم ال تستحقون 
العيش في دول القانون والحريات«.
، باريس، صاحبة الضجيج 

ً
إجماال

األعلى أوروبيًا عن القيم والحريات، 
تختصر مرة أخرى نفاق شعارات 

القارة وممارستها.
اإلصرار على الدفع بأهل املنطقة نحو 
حافة اإلحباط والقهر، بتعزيز تحويل 

دولهم إلى حقول تجارب للطغيان، 
لن يترك في الذاكرة الجمعية سوى 
املزيد من تعقيد عالقة »الجيران«، 

بإمعان السياسات الغربية على القول: 
»ليس لكم سوى اليأس... نعم، نحن 

مشاركون في الجرائم«.
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  شرق
      غرب

سعيّد يطلب 
فتح تحقيق بالتآمر 

على الدولة
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس 
ســعــّيــد، فـــي أول جــلــســة لــلــحــكــومــة 
الجديدة، أمس الخميس، أن »هناك 
من ذهب للخارج يستجديه لضرب 
ــدًا أن  ــؤكــ ــيـــة«، مــ ــتـــونـــسـ املـــصـــالـــح الـ
ــونــــس دولــــــة حـــــرة مــســتــقــلــة وال  »تــ
للتدخل في شؤونها«. وقال  مجال 
إن »من قام بهذه األعمال سيسحب 
ــواز الــســفــر الــديــبــلــومــاســي«،  مــنــه جـ
طالبًا من وزيرة العدل فتح تحقيق 
في التآمر على أمــن الــدولــة. وأشــار 
إلـــــى أن »هــــنــــاك مــــن يــــريــــد تـــدويـــل 
الــقــضــيــة الــتــونــســيــة، لــكــنــهــا قضية 
وطنية خالصة«. وأعلن أن »الحوار 
ســيــنــطــلــق قـــريـــبـــًا، ولـــكـــنـــه ســيــكــون 
كالحوارات  يكون  ولن  الشباب،  مع 
السابقة، وسيصدر قراره القانوني 

قريبًا«.
)العربي الجديد(

 
»النهضة« ترفض 

حكومة األمر الواقع
التونسية،  »النهضة«  حركة  أكــدت 
»رفضها  الخميس،  أمــس  بيان  فــي 
اإلجــــــراءات الــدســتــوريــة فــي عملية 
إيــاهــا  معتبرة  الــحــكــومــة«،  تشكيل 
ــع، حــكــومــة  ــ ــواقــ ــ »حــــكــــومــــة األمـــــــر الــ
ــتـــوري«. واعــتــبــر  دسـ

ّ
األمــــر 117 الـــال

ــلــــحــــركــــة أن  ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ املــــكــــتــــب الــ
ــقــــدان الــشــرعــيــة ســيــضــاعــف من  »فــ
التحديات والعراقيل أمام الحكومة 
ــأن الــوطــنــي  فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الـــشـ
الــدولــيــني«.  الــشــركــاء  مــع  وتعاملها 
ــان فــي  ــ ــعــ ــ ــورة اإلمــ ــ ــطـ ــ ونــــبــــه إلــــــى خـ
الضغط على القضاء، مطالبًا بدعم 

استقالله واحترامه.
)العربي الجديد(

أمير قطر يعيّن 15 عضوًا 
بمجلس الشورى

أصـــدر أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بن 
ــانـــي )الــــــصــــــورة(، أمـــس  حـــمـــد آل ثـ
قــرارًا بتعيني 15 عضوًا  الخميس، 
ــلـــس الــــــشــــــورى الــــقــــطــــري،  فـــــي مـــجـ
األعضاء  امــرأتــان. ويضاف  بينهم 
ــيــــر قــطــر،  الـــــــــ15 الــــذيــــن عـــّيـــنـــهـــم أمــ
إلــــى 30 عـــضـــوًا تـــم انــتــخــابــهــم في 
أول  الحالي، في  الشهر  الثاني من 
ووفق  الشورى.  ملجلس  انتخابات 
ــتــــور فـــــإن مــجــلــس الـــشـــورى  الــــدســ
يتألف من 45 عضوًا، يتم انتخاب 
30 عضوًا منهم من قبل املواطنني، 
فيما يعنّي أمير البالد الـ15 املتبقني 

من الوزراء وغيرهم.
)العربي الجديد(

 
السودان: مسيرة 

للمحامين لتسليم 
السلطة للمدنيين

نــظــم مــئــات املــحــامــني الــســودانــيــني، 
أمس الخميس، مسيرة احتجاجية 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــااللـــــتـــــزام بـــالـــوثـــيـــقـــة 
الــدســتــوريــة وتــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
املدنيني في البالد. ورفع املشاركون 
ــيــــرة، الــــتــــي تـــوجـــهـــت إلـــى  فــــي املــــســ
القصر الرئاسي بالخرطوم، الفتات 
كتب عليها »اإلســراع بنقل السلطة 
إلى املدنيني مسألة عاجلة وملحة«، 
االنتقالية«،  الفترة  إلجــهــاض  و»ال 
السلطة  هياكل  بإكمال  و»اإلســــراع 

االنتقالية«.
)األناضول(

 
إصابة فلسطيني 

برصاص االحتالل

خطرة،  بــجــروح  فلسطيني  صــيــب 
ُ
أ

أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، خــــــالل مــــطــــاردة 
ــالل لــــســــيــــارتــــه الـــتـــي  ــ ــتــ قــــــــوات االحــــ
قلنديا  حــاجــز  قـــرب  يستقلها  كـــان 
ــقــــدس، فيما  الــعــســكــري شـــمـــالـــّي الــ
قــوات االحتالل،  أحــد جنود  صيب 

ُ
أ

إثــر دهسه مــن قبل الــســيــارة. وأفــاد 
ــــوات االحـــتـــالل  ــأن قـ شـــهـــود عـــيـــان بــ
أطلقت الــنــار على صــالــح نـــزال )22 
أن  إلــى إصابته، قبل  مــا أدى  سنة( 

تقوم باعتقاله.
)العربي الجديد(

عودة التحقيقات بانفجار المرفأ



تشهد األجواء 
داخل بغداد توترًا 

إعالميًا متصاعدًا 
بين التيار الصدري 

وعدد من القوى 
السياسية والفصائل 

المسلحة الحليفة 
إليران، فيما 

تدخلت طهران 
بقوة من أجل 
وضع القوى 

في تكتل واحد، 
لتشكيل الكتلة 
الكبرى، وسط 

توقعات بجلوس 
التيار الصدري 

واألحزاب التابعة 
للحشد الشعبي 

لالتفاق على 
شخصية لترؤس 

الحكومة المقبلة

ــة عــن  ــيـ ــدولـ ــزداد الـــحـــديـــث فــــي األروقــــــــة الـ ــ ــ يـ
»الخيارات األميركية األخرى« في حال فشل 
ــران، خصوصًا  ــ املــســار الــدبــلــومــاســي مــع إيـ
مــفــاوضــات فــيــيــنــا. فــي غــضــون ذلـــك، باشر 
ــيــــون إيـــــرانـــــيـــــون وأوروبـــــــيـــــــون  ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
مع  فيينا،  مــســار  الســتــئــنــاف  مباحثاتهما 
إعالن دبلوماسي غربي مساء أول من أمس 
ستأنف 

ُ
ت قد  فيينا،  أن مفاوضات  األربعاء، 

ــريـــن األول  ــتـــوبـــر/تـــشـ فــــي أواخــــــــر شـــهـــر أكـ
الحالي، وسط تشّدد أميركي متصاعد.

والتقى منسق االتحاد األوروبــي ملباحثات 
فيينا، الدبلوماسي انريكي مورا في طهران، 
أمـــس الــخــمــيــس، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
باقري،  علي  السياسية  للشؤون  اإليــرانــيــة 
املـــتـــوقـــع أن يـــشـــرف عــلــى فـــريـــق الــتــفــاوض 
ــدى اســتــئــنــاف املــبــاحــثــات فـــي الــعــاصــمــة  لــ
الــخــارجــيــة  وزارة  وأشــــــــارت  الـــنـــمـــســـاويـــة. 
ــى أن الـــلـــقـــاء بــحــث »الــقــضــايــا  ــة إلــ ــيـ ــرانـ اإليـ
بينها  مــن  والــدولــيــة،  واإلقــلــيــمــيــة  الثنائية 
ــيــــة ومــوضــوع  الــعــالقــات اإليـــرانـــيـــة األوروبــ
إلغاء الحظر الظالم عن إيران واألوضاع في 
أفغانستان«. وكان مورا قد أكد في تغريدة 

عبر »تويتر« مساء األربعاء، أنه سيشدد في 
مباحثاته في طهران على »الضرورة امللّحة 
زيارته  أن  معتبرًا  املــفــاوضــات«،  الستئناف 

تأتي في توقيت »دقيق«.
االتــحــاد  ترويكا  مــن  دبلوماسيون  واعتبر 
أن  األوروبـــــي، بريطانيا وفــرنــســا وأملــانــيــا، 
زيارة مورا تأتي في وقت مهم، مع مواصلة 
تــقــدم عــلــى صعيد برنامجها  إيــــران إحــــراز 
النووي. واعتبر الدبلوماسيون أن »الزيارة 
تأتي في ظل أزمة عميقة تواجه خطة العمل 
لالتفاق  الرسمي  )االســم  املشتركة  الشاملة 

النووي(«.
وتـــأتـــي زيـــــارة مــــورا غــــداة تــحــذيــر أمــيــركــي 
إليــران من اعتماد مقاربة مختلفة في حال 
ـــر املــــســــار الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــتــعــامــل مــع 

ّ
تـــعـــث

الخارجية  وزيـــر  وقـــال  الــنــووي.  برنامجها 
ــــي مــؤتــمــر  ــتــــونــــي بــلــيــنــكــن فـ األمــــيــــركــــي أنــ
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره اإلســرائــيــلــي 
أن  تعتبر  املــتــحــدة  الــواليــات  إن  لبيد،  يئير 
األفــضــل«.  السبيل  هــو  الدبلوماسي  »الــحــل 
لكنه أشـــار بــحــزم أكــبــر مــن الــســابــق إلـــى أن 
واشنطن لن تنتظر فترة طويلة الستئناف 
ـــقـــة، مــعــتــبــرًا أن »الــــحــــوار 

ّ
املـــبـــاحـــثـــات املـــعـــل

املرحلة  ب طرفني ولــم نلمس في هــذه 
ّ
يتطل

ــران«. وأضــــاف »نــحــن جــاهــزون  ــ نــيــة لـــدى إيـ
للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغّير إيران 

مسارها«.
من جهته، لّوح لبيد باستخدام القوة حيال 
إيـــــران، مـــشـــّددًا عــلــى أن »إســـرائـــيـــل تحتفظ 
بــحــق الــتــحــّرك فــي أي وقـــت وبـــأي طــريــقــة«. 
وقـــال: »أظـــن أن الــعــالــم بــأســره يفهم ماهية 
الــخــيــارات األخـــرى«. وأضـــاف خــالل املؤتمر 
مــع بلينكن »نــــدرك أن هــنــاك أوقــاتــًا يتعني 
القوة لحماية  أن تستخدم  األمــم  فيها على 

العالم من الشر«. ويسعى لبيد خالل زيارته 
واشــنــطــن إلـــى مــطــالــبــة إدارة الــرئــيــس جو 
بــايــدن بــإعــداد »خطة بديلة« فــي حــال فشل 
املسار الدبلوماسي مع إيران. وهو ما باشر 

األميركيون الحديث بشأنه.
في السياق، أشار مبعوث إدارة بايدن بشأن 
إيــران روبــرت مالي، إلــى إمكانية أن تختار 
طــهــران مــســارًا مــغــايــرًا لــلــعــودة الكاملة إلى 
االتفاق النووي. وقال: »إننا واقعيون. نحن 
نــــدرك أن هــنــاك عــلــى األقــــل احـــتـــمـــااًل كــبــيــرًا 
بــأن تختار طــهــران مــســارًا مــغــايــرًا، وعلينا 
أن نــنــّســق مـــع إســرائــيــل ومـــع حــلــفــائــنــا في 
املـــنـــطـــقـــة«، فـــي حــــال حـــصـــول ذلـــــك. وكــشــف 
مالي أنه سيزور السعودية وقطر واإلمارات 
قـــريـــبـــًا لــبــحــث »الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة إلحـــيـــاء 

االتــــفــــاق الـــــنـــــووي«، و»الــــخــــيــــارات املــتــاحــة 
في حال  اإليراني  النووي  البرنامج  لضبط 

فشل تلك الجهود«.
ــــى األمــــم  رت إيـــــــران عـــبـــر مـــنـــدوبـــهـــا إلـ

ّ
وحــــــــذ

ــدة، مـــجـــيـــد تـــخـــت روانـــــــــــدي، مــــن أي  ــحــ ــتــ املــ
برنامجها،  تــطــاول  قــد  »مــغــامــرة« عسكرية 
خصوصا مــن إســرائــيــل. ونــّبــه روانــجــي في 
الــدولــي نشرتها  رســالــة إلـــى مجلس األمـــن 
وكــالــة »إرنـــا« الرسمية، أنــه »خـــالل األشهر 
تــــهــــديــــدات  وشــــــــدة  عـــــــدد  ازداد  األخـــــــيـــــــرة، 
واملغامرة  االســتــفــزازيــة  اإلسرائيلي  الكيان 
باستمرار، إذ بلغ مستوى تحذيريًا«، مشّددًا 
لوقف  الكيان  لهذا  »التصدي  على ضــرورة 

جميع تهديداته وسلوكياته املخزية«.
)فرانس برس، رويترز(

أمين العاصي

ــول مـــــــواقـــــــع تـــابـــعـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــــــــرة جــــــــديــــــــدة، تـ
ــة املـــســـانـــدة لــلــنــظــام  ــيــ ــرانــ لــلــمــلــيــشــيــات اإليــ
السوري في ريف حمص الشرقي إلى هدف 
في  إسرائيلي،  أنــه  ُيعتقد  مجهول،  لطيران 
مــا تبدو رســالــة جــديــدة إلــى طــهــران. وقالت 
جــنــديــًا  إن  لــلــنــظــام  الــتــابــعــة  الــــدفــــاع  وزارة 
صـــــيـــــب ثــــالثــــة آخــــــــرون فــي 

ُ
ــتــــل وأ ــ

ُ
ســــوريــــًا ق

هــجــوم جـــوي إســرائــيــلــي اســتــهــدف منطقة 
تدمر مساء أول من أمس األربعاء. وأضافت 
ــان مــقــتــضــب، أن الــهــجــوم  ــيـ الــــــــــوزارة، فــــي بـ
وقـــع فــي الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والنصف 

، بــحــســب الـــتـــوقـــيـــت املـــحـــلـــي )الـــســـاعـــة 
ً
ــيــــال لــ

الثامنة والنصف مساء بتوقيت غرينتش(، 
واستهدف برجًا لالتصاالت وبعض النقاط 
املادية.  الخسائر  بعض  موقعًا  به،  املحيطة 
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــر املـــرصـ مـــن جــهــتــه، ذكــ
ــه تــأكــد مــقــتــل 4 أشـــخـــاص جـــراء  اإلنـــســـان أنـ
الــغــارات ليل األربــعــاء - الخميس على ريف 
حمص الشرقي، مشيرًا إلى أن القتلى هم من 
الجنسية السورية، ويعملون لصالح »حزب 
إليــران،  التابعة  واملليشيات  اللبناني  الــلــه« 
استهدف  الـــذي  القصف  خــالل  وقــد سقطوا 
اإليرانية،  للمليشيات  تابعة  ومراكز  مواقع 
من ضمنها مركز للتدريب وبرج لالتصاالت 
يــقــعــان عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات عــــدة جــنــوب 
غــربــي مدينة تــدمــر، وشـــرق مــطــار »تيفور« 
الــعــســكــري. وأســفــر الــقــصــف أيــضــًا، بحسب 
ــد، عــــن إصــــابــــة 7 أشــــخــــاص آخـــريـــن،  ــرصــ املــ

حاالت بعضهم خطرة.
»غرفة  وأمس، الخميس، أصدرت ما تسمى بـ
عـــمـــلـــيـــات حـــلـــفـــاء ســـــوريـــــة« املــــدعــــومــــة مــن 
إيــران، بيانًا قالت فيه إن الــرد على الضربة 
سيكون »قاسيًا جــدا«، مضيفة أن الخسائر 
كانت ستكون أكبر بكثير لو لم تكن قواتها 
تنتشر بشكل جيد في املنطقة الصحراوية. 
وذكر البيان أنه »نتيجة هذا االعتداء، سقط 
ــــوة  ــــدد مــــن الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى مــــن اإلخـ عـ
املــجــاهــديــن«، مضيفًا »اتــخــذنــا قــــرارًا بــالــرد 
الشهداء  ألرواح  انتقامًا  االعــتــداء  هــذا  على 

ودماء الجرحى«.
إسرائيلية  أنها  املرجح  من  طــائــرات  وكانت 
قد أغــارت، مساء يوم الجمعة املاضي، على 
مـــطـــار »تـــيـــفـــور« أيـــضـــًا، مـــا أدى إلــــى مقتل 
عنصرين من املليشيات املوالية إليران، وفق 
امليدانية  الوقائع  متقاطعة. وتشير  مصادر 

إلــــى أن مـــطـــار »تـــيـــفـــور« الــعــســكــري، والــــذي 
ُيعرف أيضًا باسم قاعدة »التياس« الجوية 
العسكرية، أو مطار طياس العسكري، ويقع 
قرب قرية التياس، تحّول إلى قاعدة إيرانية 
البادية السورية مترامية األطــراف.  في قلب 
ــذا املــــطــــار، والــــــذي يــتــمــتــع بــأهــمــيــة  ويـــقـــع هــ
اســتــراتــيــجــيــة عــالــيــة كـــونـــه أكـــبـــر املـــطـــارات 
ــة، عـــلـــى بـــعـــد 85 كـــيـــلـــومـــتـــرًا شـــرق  الــــســــوريــ
مدينة حمص فــي وســط الــبــاديــة الــســوريــة، 
البادية  األثــريــة. وتحّولت  قــرب مدينة تدمر 
ــفـــوذ لــلــمــلــيــشــيــات  ــــى مــنــطــقــة نـ الـــســـوريـــة إلـ
التي كما تؤكد  اإليرانية، وخصوصًا تدمر، 
للمليشيات   

ً
مــعــقــال بــاتــت  مــحــلــيــة  مـــصـــادر 

الثوري اإليراني،  التابعة للحرس  األفغانية 
تنشط  التي  »فاطميون«  مليشيا  خصوصًا 
في املنطقة. وعلى الرغم من القصف املتكرر 
املــلــيــشــيــات  أن  إال  »تــــيــــفــــور«،  مــــطــــار  ــلـــى  عـ
ــزال مـــصـــرة عــلــى الـــبـــقـــاء فيه  ــ ــة ال تـ ــيـ ــرانـ اإليـ
وتــعــزيــز مــواقــعــهــا، كــونــه يــقــع فــي منتصف 
املــســافــة مــا بــني محافظة ديــر الــــزور، شرقي 
سورية، وحمص في منتصف البالد، ومنها 
ــا يــشــكــل أهـــمـــيـــة لـــدى  إلـــــى دمــــشــــق، وهـــــو مــ
البري  املمر  ترسيخ  على  الحريصة  طــهــران 

الذي يربطها بسورية مرورًا بالعراق.
وأشار الباحث في مركز »جسور« للدراسات 

وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلــــى »أن املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي لــديــنــا تـــؤكـــد أن 
الــقــصــف الـــذي اســتــهــدف مــطــار تــيــفــور )أول 
مــن أمــس( األربــعــاء، ويــوم الجمعة املاضي، 
هـــو أمـــيـــركـــي ولـــيـــس إســـرائـــيـــلـــيـــًا«، مــعــتــبــرًا 
أن »تــأكــيــد اإلعــــالم الــروســي أنـــه إســرائــيــلــي، 
يتناسب مع رواية النظام ألسباب سياسية«. 
وبنّي علوان أن القصف »يستهدف شحنات 
نقل صــواريــخ يتم رصــدهــا مــع دخولها من 
ــيـــة«، مــضــيــفــًا أن »الــقــصــف  الــــحــــدود الـــعـــراقـ
عـــنـــوانـــه الـــضـــغـــط، بـــضـــربـــات مــــؤملــــة، حــيــث 
ــيـــس الــنــفــوذ  تــســتــهــدف مــــواقــــع نـــوعـــيـــة، ولـ
األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري«. وحـــــول جـــــدوى هــذه 
ــواء مــن قــبــل الــطــيــران  الــضــربــات الــجــويــة، سـ
اإلســرائــيــلــي أو األمــيــركــي، رأى عــلــوان أنها 
»رسائل للضغط، أكثر من كونها ذات أهداف 

للحد من االنتشار أو ضبط القوة«.
ــار الــنــقــيــب عــبــد الــســالم عبد  مــن جــهــتــه، أشــ
ــرزاق، وهـــو قــيــادي فــي فــصــائــل املــعــارضــة  ــ الـ
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ متحدثًا  السورية، 
للحرس  األكبر  الثكنة  هو  تيفور  »مطار  أن 
لسورية«،  متوسط  موقع  فــي  فهو  الــثــوري، 
الفـــتـــًا إلــــى أن »املــلــيــشــيــات تــنــطــلــق مــنــه في 
مهامها، وفيه تتم صناعة املسّيرات اإليرانية 
بالعتاد،  الله  إمــداد حــزب  االنتحارية، ويتم 
لـــذلـــك تــتــم مــراقــبــتــه مـــن قــبــل اإلســرائــيــلــيــني 
أو  تطور  أي  عند  واستهدافه  واألمــيــركــيــني، 

وصول أي شحنة سالح أو عتاد«.
ــثــــورة الـــســـوريـــة، اعــتــمــد  وطــــــوال ســـنـــوات الــ
الــنــظــام عــلــى مـــطـــارات عـــدة إلقــــالع طــائــراتــه 
الـــحـــربـــيـــة واملـــــروحـــــيـــــات لـــقـــصـــف املـــنـــاطـــق 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــه، مــنــهــا: »تـــيـــفـــور«، 
ــر«، و»املـــــــــزة« فــــي ريـــف  ــيـ ــمـ ــــني«، »الـــضـ ــسـ ــ »الـ

دمشق، ومطار حماة العسكري.
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والــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة لــم يشبها خــلــل، ولــم 
يتم تسجيل شكاوى حمراء حتى اآلن تخص 
خِف 

ُ
عملية االقتراع«. وبنّي أن »املفوضية لم ت

أي أصوات«، الفتًا إلى أن »هناك 8547 محطة 
لم ترسل نتائجها وستتم إضافتها«.

في األثناء، تشهد األجواء داخل بغداد توترًا 
إعالميًا متصاعدًا بني التيار الصدري وعدد 

ســلــمــان، قــولــه إن »نــتــائــج االنــتــخــابــات قابلة 
للتغيير، ويجب انتظار النتائج النهائية بعد 
حسم الطعون«. وأضــاف أن »النتائج حصل 
فــيــهــا تــغــيــيــر بــعــد إضـــافـــة نــتــائــج مــحــطــات 
ــا«، واصـــفـــًا ذلــك  ــهـ ــواتـ انــتــخــابــيــة تـــم فــــرز أصـ
بأنه »أمر طبيعي«، مشيرًا إلى أن »املفوضية 
لـــن تــتــأثــر بــــأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــضــغــوط، 

مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــصــائــل املسلحة 
»كتائب  مليشيا  وتــحــديــدًا  ــران،  إليــ الحليفة 
الله«، ال سيما بعد أن لّوحت األخيرة  حــزب 
باللجوء إلى طرق لم تحددها، لرفض نتائج 
االنتخابات، خصوصًا عقب حديث املسؤول 
األمني في »حزب الله« أبو علي العسكري عن 
تهديد  يعني  االنتخابات  بنتائج  القبول  أن 

تدوينة  في  العسكري،  واتهم  األهــلــي.  السلم 
تداولتها منصات إعالمية تابعة للمليشيات، 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعناصر 
العراقية بتغيير نتائج  املخابرات  في جهاز 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة بــاالتــفــاق مــع جهات 
التدوينة  لم يسمها. وجــاءت هذه  سياسية، 
»اإلطـــار  ـــ بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاع مـــا ُيـــعـــرف بـ

األحـــزاب  زعــمــاء  غالبية  ويــضــم  التنسيقي«، 
كما  الــصــدري،  التيار  عــدا  الشيعية،  العربية 
يضم قادة الفصائل املسلحة. وجرى التأكيد 
ــائـــج االنـــتـــخـــابـــات،  ــتـ ــلـــى رفــــــض نـ مــــجــــددًا عـ

ووصفها بأنها »خطر على السلم األهلي«.
وفقًا  األول  املركز  الصدر، صاحب  أن  ويبدو 
 70 من  بأكثر  اآلن  حتى  االنتخابات  لنتائج 
مــقــعــدًا فــي الــبــرملــان، ُيــتــابــع غــضــب الفصائل 
املــســلــحــة، وقـــد تـــرك مــســاعــده جليل الــنــوري 
تجاه  املليشيات  تصعيد  على  بــالــرد  يتكفل 
فــــوز الـــصـــدريـــني، بـــالـــقـــول، فـــي تــغــريــدة عبر 
ضّيعوا 

ُ
ت وال  أنفسكم،  تِعبوا 

ُ
ت »ال  »تــويــتــر«: 

وقتكم بانتظار رسائل الخارج، فاألمر ُحسم، 
ــارة إلـــى أن  ــ ــــالوي«، فـــي إشـ والـــصـــدر لــيــس عــ
مقتدى الصدر ال يشبه إياد عالوي الذي كان 
انتخابات عام  قد حصد نحو 90 مقعدًا في 

2010، لكنه لم ُيشكل الحكومة آنذاك.
د هو اآلخر بعد تغريدات  ثم عاد الصدر وغرَّ
األهلي  السلم  يتزعزع  »لــن   :

ً
قائال العسكري، 

فـــي وطـــنـــي، فـــال يــهــمــنــي إال ســـالمـــة الــشــعــب 
وســـالمـــة الــــعــــراق، وأوصـــــي بــضــبــط الــنــفــس، 
ولن تمتد أيدينا على أي عراقي مهما كان«، 
بأنها ال شرقية وال  املقبلة  الحكومة  واصفًا 
غــربــيــة، بــل وطــنــيــة. فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعلن 
مــســاعــد لــزعــيــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري، عـــن قـــرار 
بــتــجــمــيــد الـــجـــنـــاح املــســلــح لــلــتــيــار، »ســـرايـــا 
السالم«، في محافظتني عراقيتني. ويرجح أن 
خطوة تجميد عمل املليشيا في ديالى وبابل 
كــونــهــمــا مــكــان تــوتــر حــالــي بـــني الــصــدريــني 
باالنتخابات،  الخاسرة  والفصائل  والــقــوى 
إذ نــجــح الــتــيــار الـــصـــدري فـــي خــطــف دوائـــر 
ــلـــى حـــســـاب  ــــي املـــحـــافـــظـــتـــني عـ انـــتـــخـــابـــيـــة فـ

منافسيه.
الجديد«، مع قيادي في  »العربي  وتواصلت 
والذي  النجف،  الصدري في محافظة  التيار 
الــرســائــل  قـــال إن »الــصــدر تلقى سلسلة مــن 
قــيــادات  اللهجة عبر وســطــاء مــن قبل  حـــادة 
سياسية وأخرى من زعماء فصائل مسلحة، 
تتهمه بتبني خطاب معاٍد للحشد الشعبي، 
وموظفني  الــكــاظــمــي  مكتب  مــع  وبالتنسيق 
في مفوضية االنتخابات على تزوير النتائج 
لصالحه«، متحدثًا عن »تدخل إيراني مكثف 
الــتــي تتبنى  الــقــوى  لتحقيق تــرضــيــة تــضــع 
دعمها في تكتل واحد، يضمن أن يكون أكثر 

من 80 مقعدًا لتشكيل الكتلة الكبرى«.
لـــكـــن الـــنـــائـــب املـــســـتـــقـــل بــــاســــم خــــشــــان قــــال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »آلــيــة الــفــرز الــيــدوي  لـــ
أو إعــــــــادة تـــدقـــيـــق نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات لــن 
ــــى تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي الــنــتــائــج.  ــــؤدي إلـ تــ
وقـــد الحــظــنــا خـــالل الــيــومــني املــاضــيــني كيف 
الــكــيــانــات الــخــاســرة حصلت على  أن بــعــض 
مــقــعــد أو مــقــعــديــن، بــالــتــالــي فـــإن هـــذا األمـــر 
يــؤكــد أن عـــودة الــفــرز والــتــدقــيــق ال يمثل إال 
حالة ترضية للخاسرين، فيما ستبقى الكتل 
التي حصلت على عــدد كبير من املقاعد في 
مواقعها«. وأوضــح أن »الصراع الحالي بني 
الـــصـــدري، ليس  الــفــصــائــل املسلحة والــتــيــار 
جديدًا، إذ إن الصدر دائمًا ما يشتبك إعالميًا 

مع قادة الفصائل«.
ــة« غيث  ــنـ بــــــدوره، أكــــد رئــيــس حــــزب »املـــواطـ
ــل املـــســـلـــحـــة ضــمــن  ــائـ ــفـــصـ الـــتـــمـــيـــمـــي، أن »الـ
وجنراالت  قادتها  وبعض  الشعبي،  الحشد 
إيرانيني كانوا قد هددوا الصدر عقب إعالن 
نتائج انتخابات 2018، وقد تأثر الصدر بهذا 
التهديد وتراجع عن تمسكه ببعض القرارات 
الــســيــاســيــة، وهـــــذا مـــا يـــرجـــح أنــــه ســيــحــدث 
املقبلة«. وتوقع، في حديث مع  الفترة  خــالل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »يــجــلــس الــصــدر مع 
التابعة  السياسية  والكيانات  األحــزاب  قــادة 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي لـــالتـــفـــاق عـــلـــى شــخــصــيــة 
رئيس الحكومة املقبلة، وقد ال يكون صدريًا، 
كما لن يكون من الفصائل بكل تأكيد، وسيتم 

اختيار شخص متفق عليه من الطرفني«.

متابعةإضاءة

حّذرت المليشيات 
اإليرانية من رّد قاٍس 

على الضربة

االنتخابات العراقية: بحث عن تسوية

الكاظمي،  مصطفى  واليته  المنتهية  العراقية  الحكومة  رئيس  أعلن 
أن  مبينًا  الشفافية،  درجات  بأعلى  جرت  االنتخابات  أن  الخميس،  أمس 
العملية االنتخابية لم تسجل حدوث خروقات أمنية أو قانونية. وقال، 
نزاهة  لها  لنعطي  االنتخابات  في  نشارك  »لم  للحكومة:  جلسة  خالل 
بمتابعة  االنتخابات  مفوضية  قيام  ضرورة  وأكد  وثقة«.  ومصداقية 
السياقات  عن  خروج  محاولة  »أي  من  محذرًا  جدية،  بكل  الطعون 

القانونية في التعامل مع نتائج االنتخابات«.

ال خروقات أمنية أو قانونية

الحدث

بغداد ـ زيد سالم

ــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تــــــــــواصــــــــــل املـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة الـ
ــــراق، ولــلــيــوم  ــعـ ــ لـــالنـــتـــخـــابـــات فــــي الـ
اليوم الجمعة،  التوالي،  الثالث على 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة عــــد وفـــــــرز آالف املـــحـــطـــات 
ــتــــي قـــــــررت إعـــــــــادة فــحــصــهــا  ــة الــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
ــًا، بـــعـــد ضــــغــــوط واســــعــــة وتـــهـــديـــدات  ــ ــدويـ ــ يـ
أطلقتها فصائل وجماعات مسلحة وأحزاب 
ــران، اعــتــبــرت نــتــائــج االنــتــخــابــات،  حليفة إليــ
ــتـــي أظــــهــــرت خـــســـارتـــهـــا، بـــأنـــهـــا »مــفــبــركــة  الـ
ــــت اســـتـــخـــدم تــحــالــف  ــة«، فــــي وقــ ــ ــــوضـ ــرفـ ــ ومـ
»الحشد الشعبي«، في بيان  »الفتح«، املمثل لـ
قلقًا سياسيًا  أثـــارت  لــه، مصطلحات  جــديــد 
األهلي«  السلم  »تهديد  مثل  واسعًا  وشعبيًا 
و»االستقرار«، في معرض تأكيده على رفض 

نتائج االنتخابات.
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــة مـــــــن مـ ــ ــربـ ــ ــقـ ــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـ
االنــتــخــابــات، الــتــي احــتــجــب مــســؤولــوهــا عن 
املنطقة  إغـــالق  مــع مواصلة  لــإعــالم  الظهور 
الــــخــــضــــراء حـــيـــث مـــقـــر عـــمـــلـــيـــات املــفــوضــيــة 
وتـــجـــري أيـــضـــًا فــيــهــا عــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
الــيــدوي، إنــه مــن املــرجــح أن تستمر عمليات 
ــد املـــقـــبـــل، وقــد  ــ ــوم األحـ الـــعـــد والــــفــــرز حــتــى يــ
ال تــعــلــن الــنــتــائــج االنــتــخــابــيــة حــتــى نــهــايــة 
ــبـــل. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الــنــتــائــج  ــقـ األســــبــــوع املـ
ستتغير بواقع 5 إلى 6 مقاعد للكتل الكبيرة، 
وأن  منها،  االنــتــهــاء  بعد  نقصانا،  أو  زيـــادة 
ــلــــن فــــوزهــــم مــســبــقــًا لــن  هــــنــــاك مـــرشـــحـــني أعــ
يــكــونــوا فــي قــوائــم الــفــائــزيــن الــجــديــدة التي 

ستصدر الحقًا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  وكــشــفــت املـــصـــادر لـــ
خسارة عدد من املرشحني املستقلني لصالح 
تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، فـــي جــنــوب الــــعــــراق، على 
الرغم من أن الدوائر التي فاز بها املرشحون 
كـــانـــت املــفــوضــيــة أعــلــنــت اكـــتـــمـــال احــتــســاب 

أصوات جميع املحطات االنتخابية فيها.
ونـــهـــار أمــــس األول األربـــــعـــــاء، نــقــلــت وكــالــة 
األنباء العراقية )واع( عن مدير دائرة اإلعالم 
حسن  املفوضية  فــي  الجماهيري  واالتــصــال 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــني  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ بــــــعــــــد ظـــــــــاهـــــــــرة عــــــــــــــزوف الـ
ــقــــاقــــات  ــي االســــتــــحــ ــ ــويــــت فــ ــتــــصــ ــن الــ ــ عــ
االنتخابي  املشهد  يــواجــه  االنتخابية، 
فــي الــجــزائــر ظــاهــرة تتعلق بــالــعــزوف 
البلديات  باتت بعض  إذ  الــتــرشــح،  عــن 
فـــي  لــــلــــمــــرشــــحــــني  قــــــــوائــــــــم  دون  مــــــــن 
انــتــخــابــات الــبــلــديــات املــنــتــظــرة فـــي 27 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل، فيما 
ــدة نـــفـــســـهـــا فــي  ــ ــيـ ــ تـــنـــافـــس قـــائـــمـــة وحـ
بلديات أخرى. وأفضت معالجة ملفات 
األحــد،  غــٍد  بعد  تنتهي  التي  املرشحني 
إلى إسقاط عدد كبير من املرشحني من 
قــوائــم األحــــزاب، خــصــوصــًا باستخدام 
الـــقـــانـــون االنـــتـــخـــابـــي.  املـــــــادة 184 مــــن 
وتـــنـــتـــهـــي، األحـــــــد، اآلجـــــــال الــقــانــونــيــة 
ــم املـــرشـــحـــني  ــ ــوائــ ــ ــة مـــلـــفـــات وقــ ــ ــدراســ ــ لــ
حيث  والــوالئــيــة،  البلدية  لالنتخابات 
لالنتخابات  املستقلة  السلطة  ستعلن 
مــع منح  املرشحة مبدئيًا،  الــقــوائــم  عــن 
للذين  بالنسبة  طعون  لتقديم  أســبــوع 

تّم إقصاؤهم.
وكــشــفــت املــعــلــومــات عـــن تــبــلــيــغ سلطة 
االنـــتـــخـــابـــات لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــقـــوائـــم 
واملـــــرشـــــحـــــني، رفــــــض تـــرشـــحـــهـــا، بــعــد 
التدقيق في امللفات وصحائف السوابق 
ــع الــنــاخــبــني.  ــيـ ــواقـ ــة تـ ــحــ الـــعـــدلـــيـــة والئــ
ويأتي ذلك خصوصًا تحت طائلة املادة 
184 من القانون العضوي لالنتخابات، 
املــال  بــأوســاط  املــرشــح  املتعلقة »بصلة 
واألعـــمـــال املــشــبــوهــة«. وأقـــدمـــت سلطة 
االنتخابات على رفض عدد من القوائم 
في بعض البلديات والواليات، بعضها 
تتبع أحــزابــًا قــويــة، كما رفــضــت ترشح 
عــدد مــن رؤســـاء البلديات وأعــضــاء في 
املــجــالــس الــبــلــديــة والـــوالئـــيـــة الــحــالــيــة، 
ورجال أعمال ترشحوا في قوائم »جبهة 
الوطني  و»التجمع  الــوطــنــي«  التحرير 
السلم«  مجتمع  و»حــركــة  الديمقراطي« 

املستقبل«.  و»جبهة  الوطني«  و»البناء 
ــلــــطــــة االنــــتــــخــــابــــات  كــــمــــا أســــقــــطــــت ســ
عــــددًا مـــن املــرشــحــني بــحــجــة انــتــمــائــهــم 
»الجبهة  إلـــى  التسعينيات  فــي  ســابــقــًا 
وطــاول  املــحــظــورة.  لإنقاذ«  اإلسالمية 
اإلقــصــاء ناشطني في الــحــراك الشعبي، 
شملتهم شبهة التحريض على مقاطعة 
انتخابات الرئاسة في ديسمبر/ كانون 

األول 2019.
ــذا الـــســـيـــاق، انـــضـــمـــت بــلــديــات  ــ ــــي هـ وفـ
ــات جـــزائـــريـــة عــــدة إلــــى الئــحــة  ــ فـــي واليــ
الــبــلــديــات الـــتـــي بـــاتـــت مـــن دون قــوائــم 
مـــرشـــحـــة لـــالنـــتـــخـــابـــات املـــحـــلـــيـــة، بــعــد 
الـــفـــحـــص األولــــــــي لـــلـــجـــان االنــتــخــابــيــة 
لقوائم املرشحني. ويصل عدد البلديات 
التي لن تجرى فيها انتخابات املجالس 
البلدية حتى اآلن إلى ما يقارب العشر 
ــة إلـــى ذلــــك، فـــإن عـــددًا  ــافـ بــلــديــات. وإضـ
فيها سلطة  البلديات تسلمت  مــن  آخــر 
االنتخابات قائمة وحيدة، وهي بلديات 
مــــن دون  أيــــضــــًا  تـــصـــبـــح  مـــرشـــحـــة ألن 
قوائم إذا ما رفضت السلطة االنتخابية 

قائمتها.
ويطرح هذا الواقع مشكلة قانونية، مع 
فــرضــيــة اإلبــقــاء عــلــى املــجــالــس البلدية 
الحالية لتسيير البلديات التي لن تجري 
فيها االنتخابات، لكن األكثر ترجيحًا أن 
تلجأ السلطات العليا والهيئة املستقلة 
لــالنــتــخــابــات إلـــى تطبيق املــــادة 51 من 
أنه،  على  والتي تنص  البلدي،  القانون 
في حال وجود ظروف استثنائية تعيق 
إجراء االنتخابات البلدية، وبعد تقرير 
الــذي يعرض  بالداخلية  املكلف  الــوزيــر 
ــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، يـــعـــني الــــوالــــي  عـ
متصرفًا لتسيير الشؤون البلدية، على 
أن تنتهي مهام املتصرف بقوة القانون 
بمجرد تنصيب املجلس الجديد، حيث 
للمجلس  )جـــزئـــيـــة(  انـــتـــخـــابـــات  تــنــظــم 
الشعبي البلدي )في البلديات املعنية(، 

بمجرد توفر الظروف املناسبة.

انتخابات الجزائر البلدية: 
إقصاء مرشحين وقوائم

خسر عدد من 
المرشحين المستقلين 
لصالح تحالف »الفتح«

الصدر: الحكومة 
المقبلة ال شرقية وال 

غربية، بل وطنية

في ظّل المساعي 
األوروبية الحثيثة الستئناف 

مفاوضات فيينا، بشأن 
االتفاق النووي اإليراني، 
بدأت الواليات المتحدة 

تتحدث عن »خيارات غير 
دبلوماسية«

يتواصل استهداف 
مواقع المليشيات اإليرانية 

في سورية، من قبل 
الطيران اإلسرائيلي على 
األرجح، آخرها قصف 
مطار تيفور في ريف 

حمص، المهم للحرس 
اإليراني

تقرير
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السعودية: 
مقتل 150 حوثيًا

ــوده  ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــــــذي تـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن الـ
ــة فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، أمـــــس  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الــخــمــيــس، مــقــتــل 150 حــوثــيــًا على 
األقل في الساعات الـ24 األخيرة في 
حوالى  بعد  على  الواقعة  العبدية، 
100 كيلومتر، جنوبي مدينة مأرب. 
ونقلت قناة »اإلخبارية« الحكومية 
عـــن الــتــحــالــف إعـــالنـــه أنــــه »نــفــذنــا 
ــتــــهــــداف ضــــد عــتــاد  36 عــمــلــيــة اســ
خالل  بالعبدية  املليشيا  وعناصر 
24 ساعة. عملية التدمير شملت 11 
البشرية  والــخــســائــر  عسكرية  آلــيــة 

تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًا«.
)فرانس برس(

»طالبان« تشارك 
في اجتماعات موسكو 

حول أفغانستان
ــة  ــيــ ــروســ ــة »تـــــــــــاس« الــ ــ ــالــ ــ نـــقـــلـــت وكــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  عــــــن  لـــــألنـــــبـــــاء 
قـــولـــهـــا، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن وفــــدًا 
مـــن حـــركـــة »طـــالـــبـــان« ســيــصــل إلــى 
ــراء  ــ مـــوســـكـــو األســــبــــوع املـــقـــبـــل، إلجـ
»صيغة  يسمى  مــا  بشأن  محادثات 
ــول أفـــغـــانـــســـتـــان. كــمــا  ــ ــكـــو« حـ مـــوسـ
وباكستان  الصني  املــحــادثــات  تضم 
والـــهـــنـــد وإيــــــــران. ولــــم يــتــضــح على 
الـــفـــور مــســتــوى تــمــثــيــل الــحــركــة في 

االجتماعات.
)رويترز(

مسيّرات تركية إلى إثيوبيا 
تثير هاجس مصر

أفـــادت أربــعــة مــصــادر مطلعة، أمس 
الــخــمــيــس، أن تــركــيــا وســعــت نطاق 
صـــادراتـــهـــا مـــن الـــطـــائـــرات املــســّيــرة 
املــســلــحــة، مــن خـــالل الــتــفــاوض على 
صفقات مــع املــغــرب وإثــيــوبــيــا، بعد 
الصراعات  في  الناجح  استخدامها 
الــــــدولــــــيــــــة. وتــــضــــمــــن الـــــــصـــــــادرات 
إلى  املسيرة  الــطــائــرات  مــن  شحنات 
إثــيــوبــيــا، تــهــدد بــإذكــاء الــخــالف في 
العالقات املتوترة بالفعل بني تركيا 
ــع أديــــس  ــر، الـــتـــي تــخــتــلــف مــ ومــــصــ
أبابا بشأن سد النهضة الذي تبنيه 
مصدران  وقــال  النيل.  على  إثيوبيا 
طلبت  القاهرة  إن  مصريان  أمنيان 
الدول  املتحدة وبعض  الواليات  من 
تجميد  على  مساعدتها  األوروبــيــة 

أي صفقة.
)رويترز(

مناورات بحرية صينية ـ 
روسية مشتركة

ــنـــت  سي  انــطــلــقــت مــــنــــاورات »جـــويـ
بــني  ــة  ــركــ ــتــ ــشــ املــ ــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ  »2021
الـــــصـــــني وروســـــــيـــــــا قــــبــــالــــة الــــشــــرق 
الـــروســـي، أمـــس الخميس،  األقــصــى 
ــقــــرر أن تــســتــمــر حـــتـــى يـــوم  ومـــــن املــ
األحـــد املقبل. وأفـــادت وســائــل إعــالم 
صينية رسمية، بأن املناورات تشمل 
االتصاالت وعمليات مكافحة األلغام 
والدفاع الجوي ومكافحة الغواصات 
النار  وإطــــالق  املشتركة  ــنـــاورات  واملـ
على أهداف بحرية. وهي املرة األولى 
الـــتـــي تـــرســـل فــيــهــا الـــصـــني طـــائـــرات 
حربية مضادة للغواصات ومدّمرات 
تـــزن أكــثــر مــن 10 آالف طــن مــن أجــل 

املناورات في الخارج. 
)أسوشييتد برس(

نيجيريا: وفاة زعيم 
تنظيم »داعش« في 

غرب أفريقيا
أعـــلـــن رئـــيـــس هــيــئــة أركــــــان الـــدفـــاع 
إيــرابــور،  الــجــنــرال الكــي  النيجيرية 
أمــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، وفـــــــــــــاة زعــــيــــم 
أفريقيا«  غـــرب  فــي  داعـــش  »تنظيم 
أبــــــــو مــــصــــعــــب الـــــــبـــــــرنـــــــاوي. وقــــــال 
لــلــصــحــافــيــني: »يــمــكــنــنــي أن أؤكـــد 
لكم رسميًا أن البرناوي مّيت. األمر 
وسيبقى  مّيت  إنــه  البساطة.  بهذه 
ميتا«، من دون أن يقدم أي تفاصيل 
عن تاريخ وكيفية وفاته. من جهته، 
لم يصدر »تنظيم الدولة اإلسالمية 

في غرب أفريقيا« أي تأكيد.
)فرانس برس(

قد تستمر عمليات العد والفرز حتى األحد )مرتضى السوداني/األناضول(

تجري االنتخابات البلدية في 27 نوفمبر المقبل )فاروق بطيش/فرانس برس(

تحّولت البادية السورية إلى منطقة نفوذ للمليشيات اإليرانية )فرانس برس(

يقوم مورا بمهمة »دقيقة« في طهران )عطا كناري/فرانس برس(

طهران تضغط لتشكيل الكتلة الكبرى من حلفائها 
وتوتر بين الصدريين والمليشيات
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تايوان: لن نبدأ حربًا مع 
الصين

التايواني تشيو  الدفاع  أعلن وزير 
كو تشينغ، أمس الخميس، أن بالده 
لـــن تـــبـــدأ حـــربـــًا مـــع الـــصـــني، لكنها 
»بــكــل قوتها«  عــن نفسها  ســتــدافــع 
التوترات عبر  وذلــك وسط تصاعد 
مضيق تايوان. وقال: »الشيء الذي 
ــو أن جــمــهــوريــة  الـــشـــك هــ يــقــبــل  ال 
الــصــني )تـــايـــوان( لــن تــبــدأ أو تشن 
حــربــًا عــلــى اإلطــــالق، لــكــن إذا كانت 
هناك تحركات فسوف نواجه العدو 

بكل قوتنا«.  
)رويترز(

 
بوتين: الحديث عن 

الخالفة يزعزع االستقرار
فالديمير  الروسي  الرئيس  اعتبر 
بوتني، أمس الخميس، أن الحديث 
عـــن مــســألــة خــالفــتــه يــشــكــل عــامــل 
مذكرًا  لروسيا،  استقرار«  »زعزعة 
بإصالح دستوري أتاح له الترشح 
 .2024 فــي  الــرئــاســيــة  لالنتخابات 
وقـــال، فــي مقابلة مــع شبكة »سي 
أن بي سي« األميركية، إن »الوضع 
يجب أن يبقى هادئًا ومستقرًا لكي 
والهيكليات  الــدولــة  أجــهــزة  تعمل 
ــــدوء الـــى  ــهـ ــ ــيـــة وتـــتـــطـــلـــع بـ ــمـ الـــرسـ
املستقبل«، مشيرًا إلى أن الدستور 
يــجــيــز لـــه الـــتـــرشـــح لــكــن قــــــراره لم 

يتخذ بعد.
)فرانس برس(

النرويج: هجوم إرهابي 
بقوس رماية

أعــلــنــت أجــهــزة األمـــن الــنــرويــجــيــة، 
أمس الخميس، أن الهجوم بقوس 
ــــن مــقــتــل  ــر عـ ــفــ الــــرمــــايــــة الـــــــذي أســ
األول،  أمــــــس  أشـــــخـــــاص،  خـــمـــســـة 
يحمل فــي هـــذه املــرحــلــة مــؤشــرات 
»عــمــل إرهـــابـــي«. وكــانــت الــشــرطــة 
الهجوم،  نفذ  أن دنماركيا،  كشفت 
اعـــتـــنـــق اإلســــــــالم. وقــــــال املـــســـؤول 
ــــي  ــة الـــنـــرويـــجـــيـــة أولـ ــــي الــــشــــرطــ فـ
عن  »نتحدث  بريدروب سيفيرود: 
شخص اعتنق اإلســـالم«، مضيفًا: 
مخاوف  السابق  في  هناك  »كانت 
مــرتــبــطــة بــالــتــطــرف«. وشــــدد على 
أن الشرطة »متأكدة نسبيًا من أنه 

تصرف بمفرده«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

استمرت  بعد حرب  استطاعت  إذ  بانشير، 
ــام عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى »مـــقـــاومـــة  ســـتـــة أيـــــ
الوالية  عاصمة  على  والسيطرة  بانشير«، 
بـــــــازاراك، الــتــي اتــخــذتــهــا »جــبــهــة املــقــاومــة 
الـــوطـــنـــيـــة« بـــزعـــامـــة أحـــمـــد مـــســـعـــود، نجل 
أحمد شاه مسعود، مقرًا ملقاومة »طالبان«، 
ولـــجـــمـــع مــســلــحــيــهــا مــــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
شمالي البالد. وعلى الرغم من احتواء هذه 
ــفــت الــقــضــيــة شــرخــًا كــبــيــرًا بني 

ّ
ــة، خــل ــ األزمــ

»طـــالـــبـــان« الــتــي تــتــشــكــل فـــي مــعــظــمــهــا من 
اإلثنية البشتونية، وبني اإلثنية الطاجكية 

كابول ــ صبغة اهلل صابر

بـــــعـــــد شـــــهـــــريـــــن عـــــلـــــى ســـيـــطـــرة 
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« عــلــى الــســلــطــة 
فــي أفــغــانــســتــان، ال تـــزال الحركة 
تكن مستعدة  لم  جّمة،  تحديات  في  غارقة 
ملــواجــهــتــهــا، فــي ظــل الــفــشــل فــي وضـــع حد 
لــتــدهــور الـــوضـــع املــعــيــشــي واالقـــتـــصـــادي، 
وتحّول تنظيم »داعش« إلى صداع مستمر 
الحركة بعض  أظهرت  املقابل،  للحركة. في 
ــة فـــي مــلــفــات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا ملف  ــرونــ املــ
النساء والتعامل مع عملية إجالء األجانب، 
الــدولــي  املجتمع  مــع  مباحثات  أجـــرت  كما 
مــن أجـــل انـــتـــزاع االعـــتـــراف ورفـــع التجميد 
عن األصــول األفغانية في الــخــارج. لكن كل 
تــلــك املــســاعــي لـــم تــكــلــل بــالــنــجــاح إلــــى حد 
الــواليــات  تــحــديــدًا  الــدولــي،  فاملجتمع  اآلن، 
املــتــحــدة، ال يــــزال يــصــر عــلــى مــوقــفــه حيال 
لكنه  التجميد،  ورفــع  »طالبان«  بـ االعتراف 
فــي الــوقــت نفسه أبــقــى قــنــوات تــواصــل مع 
ــــالوة عـــلـــى إيــــصــــال مـــســـاعـــدات  الـــحـــركـــة، عــ

إنسانية إلى أفغانستان.
ــبــــان« بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــالــ تــمــكــنــت »طــ
كـــابـــول مـــن احـــتـــواء أكــبــر قــضــيــة واجــهــتــهــا 
ــة ضـــدهـــا فــــي جــبــهــة  ــاومـ ــقـ ــــي املـ آنــــــــذاك، وهـ

الــتــي كــانــت تــدعــم جــبــهــة املـــقـــاومـــة، والــتــي 
ينتمي إليها أحمد مسعود ومعظم قيادات 

الجبهة.
وكان من املتوقع أن تعلن »طالبان« بعد ذلك 
والوجوه  اإلثنيات  لجميع  شاملة  حكومة 
قــامــت بعكس  لكنها  الــســابــقــة،  الــســيــاســيــة 
التوقعات بإعالن حكومة كلها من قيادات 
ــة. كــــان مـــن بـــني أعـــضـــاء الــحــكــومــة،  الـــحـــركـ
الــتــي تــرأســهــا رفــيــق درب مــؤســس الحركة 
املــال عمر، املــال حسن أخــونــد، منتمون إلى 
عــرقــيــات أخـــرى غــيــر الــبــشــتــون، ولكنها لم 
تــكــن الــحــكــومــة الـــتـــي يــتــوقــعــهــا املــهــتــمــون 
والــخــارج.  الــداخــل  مــن  أفغانستان  بقضية 
املــنــطــقــة والـــعـــالـــم، منها  فـــي  ــزال دول  تــ وال 
من  تطلب  وطاجكستان،  وتركيا  باكستان 
الحكومة  بتشكيل  النظر  إعـــادة  »طــالــبــان« 
لترضي العالم، غير أن الحركة ال تزال تصر 

على رؤيتها وهي أن الحكومة شاملة.
إلــى الحكومة  ومــن االنــتــقــادات التي توجه 
والتخصصات،  الــكــوادر  من  خلّوها  أيضًا، 
وبــالــنــظــر إلـــى مــا تــواجــهــه أفــغــانــســتــان في 
هذه الفترة العصيبة ثمة حاجة ملّحة ألن 
كــــوادر وتخصصات  الــحــكــومــة  إلـــى  تنضم 
مــخــتــلــفــة، تـــحـــديـــدًا فــــي الــــــــــوزارات املــعــنــيــة 
وزير  لكن  واالقتصادية.  املعيشية  بالحالة 

خارجية حكومة تصريف األعمال األفغانية 
أمير خان متقي، قال خالل زيارته األخيرة 
إلى الدوحة، إن »طالبان« لم تجر تغييرات 
كبيرة على مستوى الحكومة، وإنها عّينت 
فقط الــوزراء بينما الطاقم اإلداري بقي في 

مكانه.
بـــعـــد أن مـــضـــت األيـــــــــام األولـــــــــى لــســيــطــرة 
ــابـــول، بـــدأ قــيــاديــون في  »طـــالـــبـــان« عــلــى كـ
ومعظمهم  الحكومة،  تشكيل  قبل  الحركة 
املباحثات  بــإجــراء  الــدوحــة،  أعــضــاء مكتب 
ــراء ومــــنــــدوبــــي الـــــــــدول املــخــتــلــفــة  ــ ــفـ ــ ــع سـ ــ مـ
ــابـــول، إلقــنــاعــهــم فـــي املــرحــلــة األولــــى  فـــي كـ
ومواصلة  »طالبان«  حكومة  مع  بالتعامل 
اإلغاثة اإلنسانية. ويبدو أن الحركة نجحت 
في هذه املرحلة إلى حد كبير، بإقناع العالم 
ــة  ــيــ ــنـــطـــن ودول أوروبــ كـــلـــه، بـــمـــا فـــيـــه واشـ
مع  معها،  تــواصــل  قــنــوات  بإبقاء  مختلفة، 
ــاثـــة اإلنــســانــيــة في  مــواصــلــة عــمــلــيــات اإلغـ

ــار عــلــى األرضــــي  ــ شــتــى املــــجــــاالت، ولـــهـــا آثـ
تحديدًا في املناطق النائية.

ويــبــدو أن الــحــركــة بـــدأت مــرحــلــة جــديــدة من 
العالم، أساسها زيــارة أمير  الــحــوار مع دول 
خان متقي األخيرة إلى الدوحة، حيث أجرى 
أميركي،  وفــد  مــع  فــي غرفة مغلقة  مباحثات 
ــان الــتــركــيــز خـــالل تــلــك املــبــاحــثــات، حسب  وكـ
املوقع  الدوحة  اتفاق  »طالبان«، على تطبيق 
األميركيني  بــني   2020 فبراير/شباط   29 فــي 
ــول  ــ ــ والـــــحـــــركـــــة، ورفــــــــع الـــتـــجـــمـــيـــد عـــــن األصـ
األفــغــانــيــة. وبــطــبــيــعــة الــحــال كــانــت مــحــاولــة 
مــن الــحــركــة لــبــدء صفحة جــديــدة مــع العالم 
فــي الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة. ثــم تــوجــه وزيــر 
مع  مباحثات  ليجري  تركيا  إلــى  الــخــارجــيــة 
من  كانت  تركيا  أن  وال شك  التركية.  القيادة 
بني الدول التي كانت من املفترض أن تعتمد 
عــلــيــهــا »طـــالـــبـــان« أكــثــر بــاإلضــافــة إلـــى قطر 
والصني، ولكن يبدو أن أنقرة لم تكن مرتاحة 

ملــا تــمــارســه »طـــالـــبـــان«، تــحــديــدا مــلــف مطار 
كابول الدولي، بالتالي زيارة متقي إلى تركيا 

محاولة لتحسني العالقة بني الطرفني.
ــانــــت مــــن بــني  ــام 1994 كــ ــ ــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا عــ مـ
»طــــالــــبــــان« أنـــهـــا  ــادات املــــوجــــهــــة لـــــ االنـــــتـــــقـــ
حـــركـــة أســســتــهــا بــاكــســتــان وأنـــهـــا مــمــولــة 
بعد  يتوقعون  الكثيرون  وكـــان  قبلها،  مــن 
الثانية،  للمرة  كابول  الحركة على  سيطرة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ أن بـــاكـــســـتـــان نـــجـــحـــت فــــي الـ
آبــاد نفسها كانت  مبتغاها، وربــمــا إســالم 
تتوقع ذلك، لكن ما حصل بني الطرفني كان 
بخالف توقعات الجميع. لم تلّب »طالبان« 
آبـــاد األول بــاتــخــاذ خــطــوات  مطلب إســـالم 
الباكستانية،  جـــادة ضــد حــركــة »طــالــبــان« 
كــمــا طــلــبــت حــكــومــة »طـــالـــبـــان« مـــن إســـالم 
ــــن 1300  ــقــــرب مـ ــا يــ ــ آبـــــــاد إطـــــــالق ســـــــراح مـ
ــانـــوا في  ــيــــادات وعـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة كـ مـــن قــ
وقوع  وبعد  الحقًا،  الباكستانية.  السجون 

شـــجـــارات عــلــى الـــحـــدود، قــامــت »طــالــبــان« 
بــإغــالق منفذ ســبــني بــولــدك الـــحـــدودي في 
وجه  فــي  باكستان،  مــع  أفغانستان  جنوب 
كل ما يستورد من باكستان أو يمر عبرها 
ما  احتجاجًا على  مــن دول مختلفة، وذلــك 
وصــفــتــه الــحــركــة بــســوء تــعــامــل الــســلــطــات 
الباكستانية مع املواطنني األفغان، تحديدًا 
ق باكستان على 

ّ
لــم تعل املــرضــى والــتــجــار. 

التي فاجأتها، ولكنها عادت  هذه الخطوة 
ــم فــــي وجـــــه الــحــركــة  لــتــغــلــق مــنــفــذ طــــورخــ
ر من أفغانستان. التجارية، تحديدا ما ُيصدَّ

وقد أثارت صور فاكهة رماها التجار على 
جوانب الشوارع وفي األماكن الخالية على 
الــحــدود مــع بــاكــســتــان بـــداًل مــن نقلها إلــى 
الحركة  هناك، استياء عامة األفغان وقــادة 
أيضًا. لم تكتِف باكستان بإغالق املنافذ بل 
أيضًا لجأت إلى إيقاف رحالت شركة »كام 
إير« األفغانية ومن وإلى باكستان ألسباب 

غــيــر مــعــلــومــة. وعــلــقــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
كابول،  إلــى  رحالتها  الدولية  الباكستانية 
»تدخل  أمس الخميس، بسبب ما وصفته بـ
جائر« من جانب سلطات حركة طالبان، في 
أمــور عــدة، منها تغييرات تعسفية للوائح 

وترهيب العاملني.
ويـــبـــدو أن »طـــالـــبـــان« لـــن تـــرضـــخ ملــطــالــب 
باكستان فيما يخص التجارة واالقتصاد؛ 
بالتالي بدأ االهتمام أيضًا بإيران وعقدت 
مــعــهــا مـــفـــاوضـــات تــوصــلــت إلــــى اتــفــاقــات 
ــاك أحـــــاديـــــث مــــع كــل  ــنــ ــا أن هــ ــمـ مـــعـــيـــنـــة، كـ
مـــن أوزبـــكـــســـتـــان وتــركــمــانــســتــان مـــن أجــل 
التصدير  تحديدًا  الــتــجــارة،  عملية  تطبيع 

واالستيراد.
وقــبــل ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــى كــابــول نفذ 
تنظيم »داعــش« هجومًا كبيرًا داخــل مطار 
كابول، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا، 
بينهم أميركيون. حينها أكدت »طالبان« أن 
عليها  تسيطر  منطقة  فــي  وقــعــت  العملية 
القوات األميركية وهي املسؤولة عن تأمني 
الــحــمــايــة. لــكــن خــــالل الــشــهــريــن املــاضــيــني 
أثبت »داعــش« وجــوده في مناطق مختلفة 
إذ ال يمر  البالد، خصوصًا في الشرق،  من 
يوم إال ويعثر سكان مدينة جالل آباد على 
الـــرأس،  مقطوعة  أو  إمـــا مشنوقة  جــثــامــني 
وذلك ضمن الصراع املتواصل بني التنظيم 
والـــحـــركـــة. كــمــا نــفــذ الــتــنــظــيــم أكــبــر هــجــوم 
الشمالي  قــنــدوز  فــي  للشيعة  مسجد  عــلــى 
ــبـــوع املـــاضـــي مـــا أدى إلــــى مــقــتــل 100  األسـ
شخص. وعلى الرغم من تأكيدات »طالبان« 
أن  كبيرًا، غير  »داعـــش« ال يشكل خطرًا  أن 
املـــراقـــبـــني يــــرون أن »داعــــــش« هـــو الــصــداع 
الحقيقي في وجه الحركة، وهي ورقة يمكن 
وجه  في  تحركها  أن  املنطقة  الستخبارات 

الــحــركــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، بــعــد أن فشلت 
جبهة بانشير في الوصول إلى مبتغاها.

التي  الشائكة  امللفات  مــن  الكثير  بــني  ومــن 
تواجهها »طالبان«، ملف الحالة املعيشية، 
إذ لم تتمكن الحركة إلى حد اآلن من جعل 
بشكل طبيعي،  تعمل  األفــغــانــيــة  املــصــارف 
مــا يـــؤدي إلـــى عـــدم قــدرتــهــا عــلــى االعــتــمــاد 
على النظام املصرفي. ولعل سلوك املجتمع 
الدولي هو أهم عامل في فشل »طالبان« في 
هذا الجانب، لكن معروف أيضًا أن الحركة 
ــتـــــواء هـــذا  ــلـــة الحـــ لــــم تـــتـــخـــذ خــــطــــوات فـــاعـ
الجانب داخليًا، من خالل توظيف مؤهلني 

لديهم خبرة في مجال االقتصاد.
كـــذلـــك لـــم تــتــمــكــن الـــحـــركـــة عــلــى الـــرغـــم من 
مضي شهرين على استالمها السلطة، من 
دفع رواتب جميع املوظفني سوى في بعض 
اإلدارات، كإدارة شرطة املرور، علمًا بأنهم لم 
يستلموا ســوى راتــب شهر واحــد. بالتالي 
يعيش املــواطــن األفــغــانــي فــي حــالــة صعبة 
جــــدًا، مـــع بــــروز ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة سيئة، 
منها بيع أثاث املنازل. وهي ظاهرة تحولت 
إلى تجارة تشهدها جميع شوارع العاصمة 
بــدأ مواطنون يتجهون صوب  كــابــول. كما 
القرى واألرياف بداًل من العيش في كابول، 

بسبب ارتفاع كلفة املعيشة فيها.
وفوق كل ذلك شهدت قيمة العملة األفغانية 
تــــدهــــورًا كـــبـــيـــرًا، مــقــابــل الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
ــا أدى إلــى  ــركـــي، مـ ــيـ ال ســيــمــا الـــــــدوالر األمـ
ارتفاع في األسعار، خصوصًا االحتياجات 
األولية والوقود. وكل ذلك جعل املختصني 
بــالــجــانــب االقــتــصــادي يــتــوقــعــون أن اآلتــي 
ــع تـــنـــامـــي حــــــاالت الــــهــــروب مــن  ــعــــب، مــ أصــ
البالد، حتى بطرق غير شرعية، إلى إيران 

ثم تركيا، ومنها إلى أوروبا.

عناصر »طالبان« أمام مسجد هاجمه »داعش« األسبوع الماضي )بالل غولر/األناضول(

الغالف

لن ترضخ طالبان 
لباكستان في ملفي 

التجارة واالقتصاد

هناك حاجة لتوظيف 
شخصيات اختصاصية 

في الحكومة

سياستها  »طالبان«  حركة  تحّدد  أن  يتوقع  األفغاني  الشعب  كان 
حيال عناصر الجيش والشرطة السابقين، خصوصًا أن معظم الجنود 
في  أفغانستان  على  الحركة  سيطرة  بعد  العمل،  من  عاطلون 
كما  الــمــاضــي.  آب  أغــســطــس/ 
فشلت الحركة حتى اآلن في بدء 
عملية الدراسة في المدارس في 
السادس  الصف  فوق  ما  مراحل 
الجامعات  أن  كما  الثانوية،  إلى 
في  مغلقة،  تــزال  ال  الحكومية 
حين أن »طالبان« تكرر وعدها بأن 
العمل على الملفات مستمر، وأن 

ما يريده الشعب سيحصل قريبًا.

األمن والدراسة

واشنطن ــ العربي الجديد

الــرئــيــس األمــيــركــي  إلــيــه  بعكس مــا يسعى 
السابق دونالد ترامب لتمرير الوقت حتى 
انتخابات الكونغرس النصفية في الخريف 
ــبـــل، وتــعــطــيــل الــتــحــقــيــق الــــجــــاري فــي  ــقـ املـ
مجلس النواب حول اقتحام مقر الكونغرس 
من قبل أنصار ترامب في 6 يناير/ كانون 
الثاني املاضي، تذهب املعركة بني امللياردير 

الــجــمــهــوري وخــصــومــه الــديــمــقــراطــيــني في 
ــنــــواب إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــحـــمـــاوة،  مــجــلــس الــ
ــيـــة فــي  ــيـــابـ ــنـ ــع عــــــزم لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــ مـ
أحــــداث الــكــابــيــتــول عــلــى إصــــدار املــزيــد من 
أكثر  وبشكل  االقتحام،  االستدعاءات حول 
صـــرامـــة، فــي وقـــت يــبــدو أن تــرامــب يخسر 
القانوني، وحتى ألسباب  فريقه  من  املزيد 

غير سياسية، بل »مادية« بحتة.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بـــوســـت«، 
في  بالتحقيق  املكلفة  النيابية  اللجنة  فــإن 
لترامب  أنصار  نفذه  الــذي  يناير،   6 هجوم 
ــــوم مـــصـــادقـــة الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى فـــوز  فــــي يـ
منافسه الديمقراطي جو بايدن في املعركة 
الرئاسية، تخطط لتكثيف جهودها إلجبار 
الذين  السابقني  واملــســؤولــني  تــرامــب  إدارة 
عــمــلــوا فــيــهــا لــلــتــعــاون مـــع تــحــقــيــقــهــا، وقــد 
ــدرت، أول مـــن أمــــس األربــــعــــاء، مــذكــرة  ــ ــ أصـ
اســتــدعــاء بــحــق مــســؤول ســابــق فــي وزارة 
ــدل، تـــعـــتـــبـــره أســـاســـيـــًا لــــالطــــالع عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
جـــهـــود الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لقلب 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي جـــرت في 
وقالت  املاضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/   3

بــاإلنــابــة جيفري روزن )عــّيــنــه تــرامــب بعد 
أيام  بــار(، حول آخر  الوزير وليام  استقالة 
عــهــد تــــرامــــب، بــحــســب شــخــصــني مطلعني 
عــلــى املــلــف. يــذكــر فــي هـــذا اإلطــــار، أنـــه بعد 
حــادثــة االقــتــحــام، تــداولــت وســائــل اإلعـــالم 
األميركية أخبارًا قالت إن ترامب كان يعتزم 
طرد روزن، أيضًا، ألنه لم يتجاوب معه في 
قلب نتائج واليــة جورجيا، وتعيني كالرك 

مكانه. 
وتعتزم اللجنة إرسال طلبات هذا األسبوع 
إلــى شــهــادات عــدة فــي القضية،  لالستماع 
أبــرزهــا شــهــادة ستيف بــانــون، أحــد مــدراء 
حملة ترامب في 2016 )والــذي عــاد وعّينه 
ــــدى وصــــولــــه لــلــبــيــت  كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــه لــ
األبـــيـــض(، وكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت األبــيــض 
مارك ميدوز، ونائب كبير املوظفني السابق 
باتيل،  كــاش  إلــى  باإلضافة  دان سكافينو، 
الــذي كــان كبير املوظفني لــدى وزيــر الدفاع 
السابق باإلنابة كريستوفر ميلر )كانا في 
املنصب في 6 يناير املاضي(. لكن محامي 
بانون جاسنت كالرك كان قد راسل اللجنة، 
األســبــوع املــاضــي، ليخبرها بــأن األخــيــر ال 
للجنة،  الوثائق  ينوي تقديم ما يملكه من 
ألن تــرامــب يــعــتــزم اســتــخــدام »صــالحــيــاتــه 
لطلباتها، ومنع  االمتثال  لعدم  التنفيذية« 
ــه الــســابــقــة على  ــ إجـــبـــار مــوظــفــني فـــي إدارتــ

التجاوب مع طلباتها.
ــوم األربــــعــــاء  ــ ــاء، أعــــــاد تــــرامــــب، يـ ــ ــنـ ــ فــــي األثـ
اته بشأن تزوير االنتخابات.  املاضي، ادعاء
وقال ترامب إن لجنة 6 يناير »يجب أن تركز 
على أكبر تزوير في االنتخابات الرئاسية«، 
ــن الـــبـــحـــث فــــي نـــشـــاطـــه الــســابــق  عـــوضـــًا عــ
ر 

ّ
ونشاط حلفائه قبل الهجوم وبعده. وحذ

ــالـــة مــبــطــنــة إلــى  ــيـــان، فـــي رسـ تـــرامـــب فـــي بـ
الــجــمــهــوريــني، مــن أنـــه »إذا لــم نــحــل قضية 
)والتي عملنا على  انتخابات 2020  تزوير 
توثيقها(، فإن الجمهوريني لن يصوتوا في 
 2024 في  أو  النصفية(  )االنتخابات   2022

)موعد االنتخابات الرئاسية(«. 
ــتــــي  ــا واجـــــــهـــــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــ ــ ــاملــ ــ ــطــ ــ ولــ
ــا مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــق )أغــلــبــيــة  ــ ــ أدارهـ
 أو 

ً
ديمقراطية(، حول إدارة ترامب، تعطيال

مشاكل قانونية، حول املدى الذي يجب أن 
يلتزم به أي رئيس في السلطة أو معانوه 
ــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وهـــــي مــســألــة  لـــلـــتـــعـــاون مــ
وفصل  التنفيذية  بــالــصــالحــيــات  مرتبطة 

السلطات.
ــــذه  ــــزم اســـــتـــــغـــــالل هـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــب يـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــن تـ ــ ــكــ ــ ولــ
الــصــالحــيــات، حــتــى بــعــدمــا أصــبــح رئيسًا 

االطــالع على تسجيالت  تريد  إنها  اللجنة 
واالســـتـــمـــاع إلــــى شـــهـــادة جــيــفــري كــــالرك، 
وهــــو مــوظــف ســابــق فـــي وزارة الـــعـــدل من 
حقبة ترامب، حاول بحسب اللجنة، تجنيد 
قـــدرات الـــوزارة لدعم ادعـــاءات تــرامــب حول 
»تــزويــر« االنــتــخــابــات. وقــالــت اللجنة إنها 
بحاجة لفهم كل التفاصيل حول التحركات 
لتأخير  السابقة  اإلدارة  داخـــل  جــرت  الــتــي 
املـــصـــادقـــة عــلــى الـــنـــتـــائـــج، بــحــســب رئــيــس 
الــلــجــنــة بــيــنــي تـــومـــســـون، الــــذي أضــــاف أن 

اللجنة تتوقع أن يتعاون كالرك معها.
ملدة  األربــعــاء،  استمعت،  قد  اللجنة  وكانت 
8 ساعات، إلى شهادة وزير العدل السابق 

ــذا املــســعــى يـــواجـــه أيــضــًا  ســابــقــًا، إال أن هــ
عقبات من داخل محيطه املحافظ، إذ أكدت 
لــهــا نشر  تــقــريــر  فـــي  شــبــكــة »ســــي أن أن«، 
أمــس الخميس، أن عــددًا مهمًا مــن محامي 
تـــرامـــب الــكــبــار لـــن يــكــونــوا هـــذه املــــرة على 
األرجـــــح إلــــى جــانــبــه فـــي مــعــركــتــه إلســقــاط 
ــك الــرئــيــس  ــام. ويــجــعــل ذلــ ــتـــحـ تــحــقــيــق االقـ
املحامني  قليل من  عــدد  السابق وحيدًا مع 
الكافية ملعالجة مسائل  الخبرة  يملكون  ال 
أن  التقرير  وذكــر  التنفيذية.  كالصالحيات 
أقلقتهم سمعة  املتراجعني  بعض املحامني 
ترامب بأنه زبون ال يدفع األتعاب ملحاميه، 
ــى الــــدائــــرة  ــ بــحــســب أشــــخــــاص يــنــتــمــون إلـ
القضائية املحافظة. كما ذكروا أن محامني 
ــــالء لهم  آخـــريـــن أخـــــذوا عــلــمــًا بـــمـــغـــادرة زمـ
أحبطوا  بعدما  ترامب،  محيط  السابق  في 
أو ألســبــاب »أخــالقــيــة«، فيما  مــن سمعته، 
أن  ومكاتبهم  املحامني  من  أخير  قسم  أراد 
يـــنـــأوا بــأنــفــســهــم عـــن ادعــــــاءات تـــرامـــب بــأن 
االنتخابات قد سرقت. وقالت الشبكة إن أكثر 
من 6 محامني، كانوا قد لعبوا أدوارًا بارزة 
في دعم ترامب ومستشاريه في السابق، لن 
يقفوا إلى جانبه هذه املرة، ومن بينهم جاك 
سيكولو وتاي كوب. وأضافت أن 4 محامني 
بارزين جرت محاوالت للتقرب منهم خالل 
الفترة الحالية من قبل فريق ترامب، لكنهم 
رفضوا العمل معه. ومن بني هؤالء ويليام 
ــل 11 مــن مــســاعــدي تــرامــب 

ّ
بــــارك، الــــذي مــث

السابقني، خالل تحقيق روبرت مولر حول 
الــتــدخــل الـــروســـي فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
األميركية عام 2016. وبحسب »سي أن أن«، 
فــإن بــارك رفــض طلبات من فريق ترامب 3 
مــرات خــالل األشــهــر األخــيــرة املــاضــيــة. لكن 

الرئيس السابق نفى ذلك في بيان.
ــان قــســم كــبــيــر مـــن الــقــانــونــيــني قـــد نـــأوا  وكــ
املاضية،  الفترة  ترامب خالل  بأنفسهم عن 
ــه لــقــلــب  ــاركـ ــعـ ــه مـ ــارتـ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد خـــسـ
نــتــائــج الــرئــاســيــات فــي عـــدد مــن الـــواليـــات. 
الشهير رودي  ف محاميه 

ّ
وكــان ذلــك قد كل

جـــولـــيـــانـــي ســـحـــب رخـــصـــتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ومـــــغـــــادرة املـــحـــامـــيـــة املـــحـــافـــظـــة املـــعـــروفـــة 
كانت  للمحاماة  مكتب  مــن  ميتشل  كليتا 
ترامب حاليًا محاميًا  فيه. وال يملك  تعمل 
أشخاص  بحسب  فريقه،  وقيادة  للتنسيق 
ــه ال يــوجــد  مــطــلــعــني عــلــى الـــوضـــع، كــمــا أنــ
ويحتاج  رسائله.  بـــإدارة  يقوم  محام  لديه 
الرئيس السابق إلى فريق أكبر وأكثر خبرة 
ــان عــلــيــه أن يـــواجـــه اســتــئــنــافــات عــدة  إذا كـ

بشأن الصالحيات التنفيذية.

محامون محافظون 
يخشون من عدم دفع 

ترامب أتعابهم

يكتسب التحقيق الذي 
يجريه مجلس النواب 
األميركي في أحداث 

اقتحام الكابيتول في يناير 
الماضي، زخمًا، وسط 

تصميم ديمقراطي على 
مالحقة دونالد ترامب

)Getty/يرفض ستيف بانون حتى اآلن اإلدالء بشهادته )ستيفاني كيث

تحقيق اقتحام الكونغرس: ترامب بال محامين
متابعة

شهران من 
حكم »طالبان«

بعد شهرين على بدء حكم حركة »طالبان« في 
ملفين  في  بشّدة  الحركة  تعاني  أفغانستان، 
أساسيين: تنظيم »داعش« واالنهيار االقتصادي، 
الدولي  االعتراف  على  حصولها  عدم  ظّل  في 
كما  األمـــوال.  بتدفق  يسمح  بما  بحكومتها، 

تعاني الحركة من صدام متفاقم مع باكستان

الحركة بين صداع 
»داعش« واالنهيار 

االقتصادي

Friday 15 October 2021 Friday 15 October 2021
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سياسة

تسببت الهجمات 
بإصابة نحو 200 أميركي 

منذ 2016

قبل أيام من زيارة وزير الخارجية 
األمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــى 
بوغوتا،  الكولومبية  العاصمة 
ــــى الـــواجـــهـــة  ــادت »مـــتـــازمـــة هـــافـــانـــا« إلـ ــ عــ
مــــجــــددًا، مـــع فــتــح الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة في 
بوغوتا تحقيقًا باملرض ظهر بني موظفني 
عاملني في السفارة وعائاتهم. و»متازمة 
هــافــانــا« عــبــارة عــن حــالــة صحية عصبية 
ظـــهـــرت لـــلـــمـــرة األولـــــــى بــــني دبــلــومــاســيــني 
ــيــــني فــي  ــركــ ــيــ ــارات أمــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وعــــنــــاصــــر اسـ
الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة هـــافـــانـــا، أواخـــــر الــعــام 
الــــدوار والــصــداع  أعــراضــهــا  2016. وتشمل 
ــاق والــغــثــيــان والــقــلــق والــصــعــوبــات  ــ واإلرهـ
ــًا  ــقـــدانـ اإلدراكــــــيــــــة وطـــنـــيـــنـــًا فــــي الــــــــرأس وفـ

للذاكرة.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  ونقلت 
أمس األول، عن مسؤولني أميركيني قولهم 
ــهـــرت قـــبـــل زيـــــــارة مــتــوقــعــة  إن الــــحــــاالت ظـ
املقبل، في  األســبــوع  إلــى بوغوتا،  لبلينكن 
إطار جولة يقوم بها في أميركا الجنوبية. 
ــان دوكـــي  ــفـ وكـــــان الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي إيـ
أعــلــن، الــثــاثــاء املـــاضـــي، أن حــكــومــتــه على 
»مــتــازمــة هــافــانــا«  عــلــم بـــوجـــود حــــاالت بـــ
لكنها  بوغوتا،  فــي  األميركية  السفارة  فــي 
ــال دوكــــي،  ــ تـــتـــرك الــتــحــقــيــق لــواشــنــطــن. وقـ
فـــي نـــيـــويـــورك: »بــالــطــبــع لــديــنــا عــلــم بــهــذا 
الوضع، لكنني أريد أن أترك األمر للسلطات 
األميركية، التي تجري تحقيقاتها الخاصة، 

ألن األمر يتعلق بأفرادها«.
ــار مــســؤول أمــيــركــي إلـــى أنـــه تــم رصــد  وأشــ
حالتني ملواطنني أميركيني، موضحًا أنه تم 
نقل أسرة واحدة على األقل جوًا إلى خارج 
قـــال أشــخــاص  الـــعـــاج، فيما  الــبــاد لتلقي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــاالت فـ ــحــ ــ ــلـــعـــون عـــلـــى الــ مـــطـ
عــائــات  خــمــس  إن  للصحيفة  الكولومبية 
ــأعــــراض  ــبـــت بــ ــيـ ــلـــى األقـــــــل أصـ ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
املـــــتـــــازمـــــة. وقــــــــال شــــخــــص إن مـــســـؤولـــي 
اســتــخــبــارات مـــن بـــني املــتــضــرريــن، مــشــيــرًا 

وواشنطن، فيما نفى املسؤولون الكوبيون 
أي تورط أو علم باملرض.

الدقيق  السبب  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشـ
ــانـــا« غــيــر مـــعـــروف حتى  ــافـ »مـــتـــازمـــة هـ لــــ
أمــيــركــيــون  مــســؤولــون  يصفها  فــيــمــا  اآلن، 
بــأنــهــا »حــــــوادث صــحــيــة شــــــاذة«. وتــتــمــيــز 

ــعـــة مـــن األعـــــراض  الـــحـــالـــة بــمــجــمــوعــة واسـ
الــصــداع النصفي  الــتــي تشمل  املــبــررة  غير 
والــتــعــب والــــدوار والــقــلــق وهــفــوات الــذاكــرة 
املــتــضــرريــن  وضــعــف اإلدراك. وقــــال بــعــض 
بموجة  أصيبوا  أنهم  لو  كما  إنهم شعروا 
انــفــجــار أو شــعــاع مــن الــطــاقــة. وفـــي بعض 
الـــحـــاالت، كــانــت األعـــــراض مــتــقــطــعــة، فيما 
ــرى إلـــى رعــايــة طــويــلــة األجـــل.  احــتــاجــت أخـ
وأظــهــرت الــفــحــوصــات فــي الــدمــاغ تلفًا في 
األنــســجــة شــوهــد عــــادة فــي املــرضــى الــذيــن 
يعانون من ارتجاج في الدماغ بعد انفجار 
قنبلة أو حـــادث ســيــارة. وفـــي وقـــت سابق 
من العام الحالي، حث بعض املشرعني في 
الكونغرس االستخبارات على تقديم مزيد 

الــحــوادث، في  املعلومات حــول طبيعة  مــن 
أعقاب تقارير تفيد بأن اثنني على األقل من 
بأعراض  أصيبا  األبــيــض  البيت  مسؤولي 
مماثلة بالقرب من البيت األبيض في 2020. 
وفي ديسمبر/كانون األول املاضي، وجدت 
لجنة علمية نظمتها األكاديميات الوطنية 
ــة والـــــطـــــب أن »طــــاقــــة  ــنــــدســ ــهــ ــلـــوم والــ ــعـ ــلـ لـ
ــة املــوجــهــة والــــراديــــو«  ــرددات الـــراديـــويـ ــتــ الــ
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن ذلـــــك. وقـــال 
بعض املراقبني أن »متازمة هافانا« يمكن 
أن تكون نتيجة غير مقصودة لبعثة لجمع 
املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة مــن قــبــل حكومة 

أجنبية.
)العربي الجديد(

قبل كل زيارة لمسؤول 
أميركي إلى دولة ما، 

يتم الكشف عن إصابات 
بـ»متالزمة هافانا«، 

والتي كانت ظهرت في 
العاصمة الكوبية في 

العام 2016

)Getty( دوكي: نعلم بالحوادث ونترك التحقيق لواشنطن

كبيرًا. وذكــر  ليس  املتضررين  عــدد  أن  إلــى 
دبـــلـــومـــاســـي فـــي بـــوغـــوتـــا، لــلــصــحــيــفــة، أن 
بــعــض الــعــائــات اعــتــقــدت فــي الــبــدايــة أنها 

»داء املرتفعات«. مصابة بـ
ورفــضــت الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي بــوغــوتــا 
ســـتـــريـــت  »وول  تــــقــــريــــر  عــــلــــى  الـــتـــعـــلـــيـــق 
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ جـــــــورنـــــــال«، كـــمـــا رفــــــض املــ
الــتــعــلــيــق  ــرايــــس،  بــ نــيــد  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
موضحًا  بــالــخــصــوصــيــة،  تتعلق  ألســبــاب 
أن الــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــمــــان حــصــول 
التي  العاجلة  »الرعاية  على  األفـــراد  جميع 
أن  إلــى  الصحيفة  وأشــــارت  يحتاجونها«. 
بريد  رســالــة  تلقوا  كــانــوا  السفارة  موظفي 
إلكتروني، منتصف أيلول املاضي، تحدثت 
عن »حادث صحي غير مبرر«. وفي رسالة 
أخرى، مطلع أكتوبر/تشرين األول الحالي، 
تم إباغهم بأن مكتب األمن اإلقليمي يحقق 
فـــي »حــــــوادث صــحــيــة غــيــر مـــألـــوفـــة«. وإذا 
تأكدت هــذه الــحــاالت، ستكون أحــدث حلقة 
فـــي هــجــمــات تـــتـــزامـــن مـــع ســفــر مــســؤولــني 
أميركيني كبار إلى الخارج. وفي أغسطس/

آب املــاضــي، أرجــــأت نــائــبــة الــرئــيــس كــامــاال 
بأن  تقارير  فيتنام بعد  إلــى  هاريس رحلة 
فيتنام،  في  األميركيني  املوظفني  من  اثنني 

قد تعرضا »لحوادث صحية غير مبررة«.
وقبل أيام، فتحت الشرطة األملانية تحقيقًا 
مــن موظفي  عــدد  تــعــرض  باحتمال  يتعلق 
ــرلــــني لــهــجــوم  ــــي بــ الــــســــفــــارة األمــــيــــركــــيــــة فـ
بظهور  تسببت  خاصة،  صوتية  بتأثيرات 
أعــــراض »مــتــازمــة هــافــانــا« عــلــيــهــم. ومنذ 
ــــر 2016، تــســبــبــت الــهــجــمــات بــإصــابــة  أواخـ
بتلف  بأمراض وأحيانًا  أميركي  نحو 200 
فــــي الــــدمــــاغ فــــي كـــوبـــا والــــصــــني وروســـيـــا 
والــــنــــمــــســــا وأملـــــانـــــيـــــا وصـــــربـــــيـــــا. وحـــتـــى 
وكـــانـــت »وول ستريت  املــتــحــدة.  الـــواليـــات 
جورنال« ذكرت، في تقرير أخيرًا، أن وكالة 
االســـتـــخـــبـــارات املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة قــامــت 
بإجاء ضباط تابعني لها في صربيا قبل 

أسابيع.
ــــرت صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت«، في  وذكـ
ــه بــعــد نــحــو خمس  أنــ تــقــريــر أمــــس األول، 
ــم اإلبــــــاغ  ــ ــور املـــــــــرض، تـ ــن ظــــهــ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ
عــمــا يــصــل إلــــى 200 حــــادث بـــني املــوظــفــني 
أفــاد أحد  املاضي،  الشهر  األميركيني. وفــي 
أعـــضـــاء فــريــق مــديــر وكـــالـــة االســتــخــبــارات 
املركزية بيل بيرنز بأنه كانت لديه أعراض 
تتفق مع »متازمة هافانا« أثناء سفره إلى 
الــهــنــد. وكـــان بــعــض املــراقــبــني تــكــهــنــوا، في 
نتيجة لهجمات  الــحــوادث  أن  الــعــام 2016، 
تـــهـــدف إلــــى تــخــريــب الـــتـــقـــارب بـــني هــافــانــا 

حاالت جديدة في بوغوتا

»متالزمة هافانا« تسبق زيارة بلينكن
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