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العراق... تكثيف 
لمآس عربية

توافق على حاجة 
المنطقة إلى تغليب 
لغة الحوار والتهدئة

للحديث تتمة...

باتت االنتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين األول المقبل، مهددة 
الصدر  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  إعالن  مع  سابق،  وقت  أي  من  أكثر  بالتأجيل 
االنسحاب منها وسحب يده من المشاركين في الحكومة، بما قد يضع المشهد 

السياسي في البالد أمام معادلة جديدة

النجف ـ زيد سالم

يضع إعالن زعيم »التيار الصدري« 
في العراق مقتدى الصدر االنسحاب 
مــن االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــررة 
في العاشر من أكتوبر/ تشرين األول املقبل، 
ــاركـــن فـــي الــحــكــومــة  وســـحـــب يــــده مـــن املـــشـ
الحالية والالحقة، املشهد السياسي العراقي 
ــام مـــعـــادلـــة جــــديــــدة، إذ قــــد تـــتـــرتـــب عــلــى  ــ أمــ
اإلعـــــالن تــغــيــيــرات كــثــيــرة بــمــا فــيــهــا مــســألــة 
ــتــــي كـــان  إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، والــ
الصدر يمثل أبرز املؤكدين على إجرائها في 
موعدها، على خــالف قــوى سياسية أخــرى، 
عـــدا عـــن وضـــع حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
»التيار  من  أنها مدعومة  على  التي تصنف 
الصدري« وزعيمه مقتدى الصدر، مع وجود 
وزراء مقربن من األخير قد يتجهون إلعالن 

استقاالتهم.
ــة غــضــب  ــــدر بـــعـــد مــــوجــ ــــصـ وجـــــــاء إعـــــــالن الـ
شعبية حادة ضد مختلف القوى السياسية 
الشيعية عقب فاجعة مستشفى الحسن في 
مــديــنــة الــنــاصــريــة، جــنــوبــي الـــعـــراق، اإلثــنــن 
الـــعـــشـــرات  ــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  املــــاضــــي، والــ
جراء حريق تشير التحقيقات األولية إلى أن 

الفساد واإلهمال يقفان وراءه.
ــتـــي نــقــلــهــا  ــا فــــي كــلــمــة الــــصــــدر الـ ــتـ وبــــــدا الفـ
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــعــراقــي صــبــاح أمــس، 
الخميس، أنه وضع خلفه وألول مــرة، أعالم 
إلــى جانب  له  التابعن  املسلحن  الفصيلن 
املــوعــود«،  اليوم  »لــواء  العراقي، وهما  العلم 
برت رسالة 

ُ
و»سرايا السالم«، في خطوة اعت

ألطـــــراف داخــلــيــة ســيــاســيــة ومــســلــحــة. وفــي 
مــمــا وصفه  الــصــدر  الــتــي حـــذر فيها  الكلمة 
بــمــصــيــر مــشــابــه لــســوريــة وأفــغــانــســتــان في 
العراق، قال »أسفي وحزني على العراق وأنت 
أســيــر الــكــربــات وأســيــر الــفــســاد والــســرقــات... 
أسفي عليك وقد محوا عنك كل جميل ورفعوا 
 فــيــك ســـوى الــخــراب 

َ
فــيــك كــل عميل فــلــم يــبــق

والـــذل والـــهـــوان«. وأضـــاف: »حفاظا على ما 
ــى مـــن الـــوطـــن وإنــــقــــاذًا لــــه، الــــذي أحــرقــه 

ّ
تــبــق

يـــحـــرقـــونـــه، نعلمكم  الـــفـــاســـدون ومــــا زالــــــوا 
بأنني لن أشترك في هذه االنتخابات، وأعلن 
عـــن ســحــب يـــدي مـــن كـــل املــنــتــمــن للحكومة 
الحالية والالحقة وإن كانوا يدعون االنتماء 
ــر، أو  ــاصــ ــــدر، فــالــجــمــيــع إمـــــا قــ ــــصـ لـــنـــا آل الـ
مــقــصــر أو يــتــبــجــح بـــالـــفـــســـاد والــــكــــل تــحــت 
طائلة الحساب«. وخاطب العراقين بالقول: 
»إيـــاكـــم أن تــبــيــعــوا وطــنــكــم لــهــم بـــأي ثــمــن... 
فــالــوطــن أغــلــى مــن كــل شـــيء، وانــتــبــهــوا قبل 
أن يــكــون مصير الــعــراق كمصير ســوريــة أو 
أفغانستان أو غيرهما من الدول التي وقعت 
ضــحــيــة الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
بالقول »لست ممن  والدولية«. وختم كلمته 
في  ما يحدث   

َّ
أن إال  املسؤولية،  من  يتنّصل 

العراق، ضمن مخطط شيطاني دولي إلذالل 
الشعب وتركيعه وإحراقه خوفا من وصول 
ــــالح الـــذيـــن ســيــزيــلــون الــفــســاد  عـــشـــاق اإلصــ
ملثله.  يــركــع  ممن  لسنا  لكننا  بــالــوطــن،  حبا 
فــلــن نــركــع إال لـــلـــه... فــلــيــأخــذوا كــل املناصب 
والــكــراســي ولــيــتــركــوا لــنــا الـــوطـــن«، متمنيا 
ــابـــات الـــنـــجـــاح ووصـــــــول كــل  ــتـــخـ »لــــهــــذه االنـ

الصالحن وإبعاد الفاسدين«.
وعــقــب إعـــالن الــصــدر، أصـــدر عـــدد مــن نــواب 
»الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري« ومـــرشـــحـــيـــه بـــيـــانـــات 
بــاالنــســحــاب مـــن االنـــتـــخـــابـــات، مـــن أبـــرزهـــم 
الكعبي،  الحالي حسن  البرملان  نائب رئيس 
وصــبــاح الــســاعــدي، ومــهــا الـــــدوري، وحسن 

العذاري، وحاكم الزاملي، وآخرون.
قالت مــصــادر مقربة من  ذلــك،  وتعليقا على 
الــصــدري« فــي مدينة النجف،  زعيم »الــتــيــار 
»العربي الجديد«، إن إعالن  جنوبي العراق، لـ
مــقــتــدى الــصــدر االنــســحــاب مــن االنــتــخــابــات 
مع  اجــتــمــاعــات  سلسلة  بعد  جــاء  البرملانية 
قــيــادات فــي تــيــاره ُعــقــدت فــي منزله بمنطقة 
الحنانة في مدينة النجف القديمة، وخلصت 
لن تحقق تغييرًا  املقبلة  االنتخابات  أن  إلــى 
ــرًا ألن  ــي، نــــظــ ــالــ ــحــ مــــنــــشــــودًا فــــي الــــوضــــع الــ
أكــثــر مــن 90 فــي املــائــة مــن املــرشــحــن هــم من 
أحـــــزاب الــســلــطــة، وأن احـــتـــمـــاالت انــخــفــاض 
نسبة املشاركة فيها ستكون كبيرة جدًا من 
ــــدت املـــصـــادر أن إخــفــاق  قــبــل املـــواطـــنـــن. وأكـ

الــكــاظــمــي فــي إبــعــاد الــفــصــائــل املــســلــحــة عن 
الـــســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــا 
ضـــمـــن تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح« املــــنــــاوئ لــلــصــدر، 
وكذلك نفوذها املسلح في أكثر من 30 دائرة 
انتخابية مــن أصـــل 83 دائــــرة، يــعــتــبــران من 
أســبــاب هــذا اإلعـــالن، مــقــرة فــي الــوقــت نفسه 

ــراء االنــتــخــابــات فــي موعدها  بــأن مسألة إجـ
لـــم تــعــد مــحــســومــة، وزادت احـــتـــمـــاالت عــدم 

إجرائها في الوقت املحدد.
أحمد  املدني  التيار  عضو  اعتبر  من جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  حــقــي، فــي تــصــريــح لـــ
ــــالن تـــطـــور جـــديـــد لـــن يـــكـــون فـــي صــالــح  اإلعــ

إجــــراء االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، خصوصا 
أن قـــوى مــدنــيــة ســبــق أن أعــلــنــت االنــســحــاب 
وتــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذا االســتــحــقــاق، 
مــثــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي و»الــبــيــت 
العراقي« و»حــركــة نــازل آخــذ حقي« والتيار 
املدني بعد حادثة اغتيال رئيس تنسيقيات 

كربالء إيهاب الوزني في مايو/ أيار املاضي. 
وأضـــــاف أنــــه فـــي حــــال أجـــريـــت االنــتــخــابــات 
 فلن تذهب أصــوات الصدرين ألطــراف 

ً
فعال

أخـــــرى كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــجــمــهــور 
القوى املدنية، لذلك ستكون مسألة املشاركة 
االنتخابات بكل  ونسبتها ضعيفة في هــذه 
كتل  اســـتـــفـــراد  »جـــزئـــيـــة  أن  ورأى  األحــــــــوال. 
الــيــمــن الــشــيــعــي )الـــفـــتـــح ودولــــــة الـــقـــانـــون( 
األكبر  السكاني  الثقل  ذات  الجنوب  بــدوائــر 
بعد انسحاب الصدرين واملدنين ستضعف 
قد  لذلك  لالنتخابات،  التمثيلية  الصفة  من 
إلقناع  سياسية  وتحركات  وساطات  نشهد 

الصدر بالعدول عن قراره«.
أمـــا عــضــو الــبــرملــان عــن تــحــالــف »ســـائـــرون« 
»التيار الصدري«، رعد املكصوصي،  التابع لـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــريـــح لــ ــال فــــي تـــصـ ــقــ فــ
خاضعون  »إنــنــا  الــصــدر:  كلمة  على  تعليقا 
لتوجيهات وقــرارات السيد مقتدى الصدر«. 
ــلــــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــعـــمـــل  وأضــــــــــاف »هـــــنـــــاك خــ
السيادة  وتــجــاوزات على  وفــســاد  السياسي 
ــرى الــســيــد  ــ ــرار الــــعــــراقــــي، وبـــالـــتـــالـــي يـ ــ ــقـ ــ والـ
)مقتدى الصدر( أن املشاركة في االنتخابات 
ــدة، ونــنــتــظــر  ــ ــديــ ــ ــؤدي إلــــــى مـــشـــاكـــل جــ ــ ــتـ ــ سـ
إلصــدار  الــصــدري  للتيار  السياسية  الهيئة 

التوجيهات في الوقت الحالي«.
املفوضية  باسم  املتحدثة  أكــدت  املقابل،  في 
إيجاز  العليا لالنتخابات جمانة غــالي، في 
بــغــداد ظــهــر أمــس،  فــي  قــّدمــتــه للصحافين 
باالنسحاب من  أي طلب رســمــي  عــدم ورود 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، مــوضــحــة أنـــه »فـــي ما 
املفوضن  قــرر مجلس  االنــســحــابــات  يخص 
فــي 20  بــاب قبول طلبات املنسحبن  إغــالق 
يونيو/ حزيران املاضي، واملفوضية صادقت 
على املرشحن وأنهت القرعة الخاصة بأرقام 
املرشحن«، لكنها أشــارت إلى أنه »في حال 
ـــّدمـــت طــلــبــات االنــســحــاب لــلــمــفــوضــيــة، فــإن 

ُ
ق

يعود ملجلس  والفصل  واألخير  األول  القرار 
املفوضن«.

وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، قـــال رئــيــس 
إحسان  بــغــداد  فــي  السياسي  التفكير  مــركــز 
الشمري، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
»قضية انسحاب الصدرين مرتبطة بطبيعة 
األحداث األخيرة واالتهامات للتيار الصدري 
بتحّمله جزءًا من الفشل الحالي«. واعتبر أنه 
»في حال تمسك الصدر بقرار االنسحاب فقد 

نرى مبادرات قريبة لتأجيل االنتخابات«.

الصدر  مقتدى  ــالن  إع يُعتبر  ال 
من  االنــســحــاب  الخميس  ــس  أم
عن  واالبتعاد  السياسية  العملية 
الشأن الحكومي األول من نوعه، 
إذ سبقته إعالنات عدة مماثلة، 
منها في 5 أغسطس/ آب 2013، 
 ،2014 شباط  فــبــرايــر/   21 ــي  وف
 ،2020 فبراير   24 فــي  وكــذلــك 
وصفه  ــا  م فيها  أكـــد  ــي  ــت وال
الشأن  ــل  وك السياسة  بتطليق 
عاد  ما  سرعان  لكنه  الحكومي، 
مفاوضات  فــي  رئيس  كطرف 
برئاسة  الحالية  الحكومة  تشكيل 
وكــان  الــكــاظــمــي.  مصطفى 
الصدر قد أكد في وقت سابق 
عزمه  الماضي  نيسان  إبريل/  من 
ــاســة  ــول عــلــى رئ ــص ــح عــلــى ال
ما  أجل  من  المقبلة  الحكومة 
قال إنه »تحقيق اإلصالح وإبعاد 

المفسدين«.

ليست المرة األولى 

بغدادـ براء الشمري

ــي  ــراقــ ــعــ ــــس الـــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــى رئـ ــقــ ــتــ الــ
الخميس،  أمــس  الكاظمي،  مصطفى 
البيت  منسق  برئاسة  أميركيا  وفــدًا 
األبــــيــــض لــــشــــؤون الــــشــــرق األوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، بـــريـــت مــاكــغــورك. 
ــبــــاحــــث  ــتــ وجـــــــــــرى خـــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء الــ
بــشــأن عـــدد مـــن الــقــضــايــا املــشــتــركــة؛ 
أهـــمـــهـــا اســـتـــئـــنـــاف جــــــوالت الـــحـــوار 
وواشنطن،  بغداد  بن  االستراتيجي 
ــقـــوات  وتــصــعــيــد املــلــيــشــيــات ضــــد الـ
األجـــــنـــــبـــــيـــــة وانـــــــســـــــحـــــــاب الـــــــقـــــــوات 
العراق. ويأتي وصول  األميركية من 
املبعوث األميركي بالتزامن مع زيارة 
يجريها وزير االستخبارات اإليراني 
محمود علوي، ووفد أمني مرافق له 
إلى بغداد، التقى خاللها بمسؤولن 
ــادات ســيــاســيــة  ــ ــيــ ــ ــكـــومـــة وقــ فــــي الـــحـ
وأورد  أيـــــضـــــا.  مـــســـلـــحـــة  ــل  ــائــ وفــــصــ
ــــي لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــــالمـ املـــكـــتـــب اإلعـ
ــه جـــرى خــالل  الـــعـــراقـــي، فـــي بـــيـــان، أنـ
لقاء الوفد األميركي »بحث التنسيق 
والـــــتـــــعـــــاون املــــشــــتــــرك فـــــي مــخــتــلــف 
املجاالت، والتحضيرات لعقد الجولة 
املــقــبــلــة مــــن الــــحــــوار االســتــراتــيــجــي 

ــــن الـــــعـــــراق والـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة،  بـ
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة آلـــيـــات انــســحــاب 
القوات املقاتلة من العراق، واالنتقال 
ــاون  ــعـ ــتـ ــة جــــديــــدة مــــن الـ ــلـ إلــــــى مـــرحـ
االســتــراتــيــجــي الــــذي يــطــور الــعــالقــة 
ــزز أمـــــن الـــعـــراق  ــعــ ــديـــن، ويــ ــلـ ــبـ بــــن الـ
ــة إلــــى تــوســيــع  ــافـ وســـيـــادتـــه، بـــاإلضـ
الـــتـــعـــاون فـــي املـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة والـــتـــجـــاريـــة، وفــــي مــجــال 
جائحة  ومواجهة  الصحي  التعاون 
كــورونــا«. ولفت البيان إلــى أن اللقاء 
ــا األوضــــــــاع اإلقــلــيــمــيــة،  ــاقـــش أيـــضـ نـ
ــلــــى »حـــــاجـــــة املـــنـــطـــقـــة إلــــى  وأكـــــــــد عــ
الـــحـــوار والــتــهــدئــة«، مع  تغليب لــغــة 
املتنامي  الـــعـــراق  »دور  إلـــى  ــارة  ــ اإلشـ
ــه، قـــال  ــتـ ــهـ ــال«. مــــن جـ ــ ــجــ ــ ــذا املــ ــ فــــي هــ
»العربي  لـ عــراقــي،  حكومي  مــســؤول 
استكمال جــوالت  إن ملف  الــجــديــد«، 
واشنطن،  مــع  االستراتيجي  الــحــوار 

وهـــجـــمـــات الــفــصــائــل املــســلــحــة على 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة، طــغــيــا عــلــى لقاء 
ــركـــي.  ــيـ ــع املــــســــؤول األمـ الـــكـــاظـــمـــي مــ
ــد األمــــيــــركــــي جـــاء  ــوفــ وأوضـــــــح أن الــ
ملعرفة موقف الحكومة من التطورات 
الحالية في ملف تصعيد الجماعات 
املسلحة، مشيرًا إلى أن بغداد ال تزال 
بحاجة إلى الجهود األميركية ضمن 
ــار الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده  إطـ

واشنطن ضد تنظيم »داعش«. 
أكــد مساعد وزير  املــاضــي،  والثالثاء 
الشرق  لــشــؤون  األمــيــركــي  الخارجية 
األدنى، جوي هود، أن الجولة الرابعة 
لـــلـــحـــوار االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن بـــغـــداد 
موضحا  قــريــبــا،  ستعقد  وواشــنــطــن 
في تصريحات نقلتها وسائل إعالم 
ــدًا في  ــــالده نــشــطــة جــ أمــيــركــيــة، أن بـ
إعــادة االستقرار للمجتمعات  جهود 
ــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــي  ــرهــ الـــتـــي دمــ
ــّن أن واشـــنـــطـــن لــيــســت  ــ ــراق. وبــ ــ ــعـ ــ الـ
في حــرب مع املليشيات املسلحة في 
العراق، مضيفا »نريدهم أن يتركونا 
وشــأنــنــا، ويــتــركــوا الــشــعــب الــعــراقــي 
وشـــأنـــه«. وأكـــد أن الـــواليـــات املتحدة 
العراقية  الحكومة  ستعمل على دفع 

ملواجهة تلك املليشيات.

ال يُتوقع أن تذهب أصوات مناصري الصدر ألطراف أخرى )مرتضى السوداني/األناضول(

ناصر السهلي

لسنوات قّدم النظام الرسمي العربي 
العراق كفزاعة للجم مطالب الحرية 

والكرامة والعدالة. لم يحتج املستوى 
السياسي الحزبي العراقي على 
ذلك االستخدام، وكأن اإلنسان 
العربي أمام توافق ضمني على 

املفاضلة بني نموذجي: القهر باسم 
»األمن واألمان«، واملواطنة بمعناها 

الحقيقي. مأساة مستشفى الحسني 
بالجنوب العراقي أخيرًا، وقبلها في 

إبريل/نيسان املاضي في مستشفى 
ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، 

مؤشر إلى املستوى الذي تتعايش 
فيه دولنا مع تكرار الفواجع، وترقيم 
املواطن، وتهافت الجميع، في العراق 
وفي لبنان، عبر »أفرقاء املنظومة«، 

لفرك امللح في الجراح، مع وعد 
املتحالفني في السلطة تحقيق العدالة 

للضحايا بأنفسهم.
وعلى الرغم من قدرة الناس في 

التعبير عن غضبهم وربما »قرفهم« 
من االستغالل الحزبي ملآسيهم 
إلى حد ما، في الحالتني العراقية 
واللبنانية، إال أن ذلك ليس جزءًا 

من مقاصد »الحكم الرشيد«، 
كما أن صناديق االقتراع ليست 

كل القصة. في مانيفست »إعالن 
»قطع  البراءة« يتوعد الجميع بـ

رأس الفساد«، والتصدي للنخر 
الطائفي، والعصبيات التي ترى 

ساق حيثما يريد 
ُ
املواطنني قطعانًا ت

»البيك« و»الزعيم« و»القائد«. بالتالي 
يحتار قّراء املآسي في تفسير 

الجرأة العجيبة على استغفال ألف 
باء مكافحة الفساد ووقف هدر 

األموال وإفراغ جيوب الناس، ملزيد 
من شد العصب واستالب العقل 

»الجماعة«، بحجة ما  الجمعي لـ
يسمى »منعطفًا خطيرًا وتاريخيًا«. 

فمئات املليارات تتبخر في العالم 
العربي، وُيرد الفساد وكوارث تردي 

البنى التحتية للدول إلى املؤامرات 
الخارجية، وإن في نسخة دمشق 

»مؤامرة كونية«، حتى ال يعتب أحد.
ويبدو الجامع بني فواجع احتراق 

الناس في العراق وتحت ركام 
وشظايا االنفجار في بيروت 

والغرق بحثًا عن هجرة، وتعذيبا 
في الزنازين واملستشفيات وتحت 

أنقاض قصف املدن في سورية، 
وتحت القطارات في أخرى، أن 

كل أصحاب بيانات البراءة غير 
مكترثني بنتائج تحويل األوطان إلى 

مسارح جرائم، وحماية مشتبهني 
»الحصانة« و»العصبية«. بـ

وبعيدًا عن تفسير وقائع الجوع، 
بمعناه الحرفي في »سورية األسد« 

وضياع مقومات األوطان، بكل ما 
تظهره مآسي البحث عن أوطان 

بديلة، كالجئني ُمهّربني عبر الحدود، 
فإن محصلة هذا املشهد العربي 

الكارثي تنذر بتزايد مسببات 
انفجار الشارع في عام 2011، بل 

باتت أوسع وأعمق، وربما أعنف.
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  شرق
      غرب

تسريب عقار جديد في 
بلدة سلوان

اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس 
غرفتن  مــن  مكونا  عــقــارًا  الخميس، 
وقــطــعــة أرض تــزيــد مــســاحــتــهــا عن 
250 مــتــرًا فـــي حـــي وادي حــلــوة من 
أراضــي بلدة سلوان جنوب املسجد 
األقصى. وأفاد مدير مركز معلومات 
وادي حلوة، جواد صيام، بأن عملية 
االستيالء على العقار وقطعة األرض 
تمت عن طريق أحــد الــورثــة ويدعى 
قــبــل شهرين.  تــوفــي  الـــذي  )ف. ص( 
وأفــاد صيام بأن املستوطنن كانوا 
اســـتـــدعـــوا زوجـــــة املـــتـــوفـــي بــاألمــس 

وطالبوها بإخالء املنزل.
)العربي الجديد(

فرنسا: البّت بموضوع 
تعاون »الفارج« 

و»داعش« في 7 سبتمبر
الــفــرنــســيــة،  الــنــقــض  أعــلــنــت محكمة 
وهــــــــي أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
فـــي فـــرنـــســـا، أمــــس الــخــمــيــس، أنــهــا 
ــع بـــشـــأن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ أرجــــــــــــأت قـــــــرارهـــــــا املـ
ــامـــات لــشــركــة »الفـــــارج  ــهـ تــوجــيــه اتـ
»الــضــلــوع فـــي جــرائــم  لــأســمــنــت« بـــ
بعملياتها  تتصل  اإلنسانية«  ضــد 
و2014،   2013 عامي  في  في سورية 
إلى 7 سبتمبر/أيلول املقبل. وكانت 
إذا  فيما  تحقق  الفرنسية  السلطات 
كـــانـــت »الفــــــــارج«، الـــتـــي اســتــحــوذت 
عـــلـــيـــهـــا مـــنـــافـــســـتـــهـــا الـــســـويـــســـريـــة 
دفــــعــــت   ،2015 فـــــــي  »هـــــولـــــســـــيـــــم« 
أمـــــــوااًل لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« لــلــحــفــاظ 
ــتـــمـــراريـــة عـــمـــل مــصــانــعــهــا  عـــلـــى اسـ
التنظيم  كــان  فــي مناطق  املــوجــودة 

يسيطر عليها.
)رويترز(

أوكرانيا: قبول 
استقالة وزير الداخلية

صــــــّوت الـــبـــرملـــان األوكــــــرانــــــي، أمـــس 
وزير  استقالة  قبول  على  الخميس، 
أفاكوف  أرســن  األوكــرانــي  الداخلية 
)الصورة(، التي قدمها يوم الثالثاء 
لم يكشف عن أسباب  لكنه  املاضي، 
قــــــــراره. وأّيـــــــد 291 نـــائـــبـــا اســتــقــالــة 
الــوزيــر مــن أصــل 450 نــائــبــا. وشغل 
ــــام 2014،  ــاكــــوف مــنــصــبــه مـــنـــذ عـ أفــ
وكــان وزيــر الداخلية األطـــول خدمة 
االتحاد  أوكرانيا ما بعد  تاريخ  في 

السوفييتي.
)أسوشييتد برس(

الهند: المحكمة العليا 
تدعم مراجعة قانون 

»التحريض«
وجـــهـــت املــحــكــمــة الـــهـــنـــديـــة الــعــلــيــا، 
أمــــس الــخــمــيــس، ســــــؤااًل لــلــحــكــومــة 
ــان قــانــون  ــا إذا كــ املـــركـــزيـــة بـــشـــأن مـ
ــــض«، الــــــــذي تـــــم إعــــــــداده  ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــــالل الـــفـــتـــرة االســـتـــعـــمـــاريـــة لــقــمــع  خـ
الحريات، ال يزال ضروريا في البالد. 
وتـــســـاءل رئـــيـــس املــحــكــمــة الــهــنــديــة 
الــعــلــيــا، املـــكـــونـــة مـــن ثـــالثـــة قــضــاة، 
»قانون  رامانا:  فينكاتا  نوثاالباتي 
اســتــعــمــاري، ألنه  قــانــون  التحريض 
ــات. وتـــــم اســتــخــدامــه  ــريــ يــقــمــع الــــحــ
)أشهر  املهاتما غاندي وتيالك  ضد 
زعيمن حاربا الحكم البريطاني في 
شــبــه الــقــارة الــهــنــديــة(، فــهــل ال يــزال 
هــذا القانون ضــروريــا بعد 75 عاما 

من االستقالل؟«.
)األناضول(

تونس: استقالة محمد 
عمار من »الكتلة 

الديمقراطية« 

»الكتلة  لـ الــســابــق  الــرئــيــس  اســتــقــال 
الــديــمــقــراطــيــة«، الــنــائــب عــن »الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــــي تـــونـــس مــحــمــد 
الكتلة املؤلفة  )الـــصـــورة(، مــن  عــمــار 
ــن جــمــيــع هــيــاكــل  ــ مــــن 38 نـــائـــبـــا ومـ
ــــزب، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد أن  ــــحـ الـ
تــم إبــعــاده أخــيــرًا بــقــرار مــن مركزية 
الـــــحـــــزب، لـــيـــتـــم تـــعـــويـــضـــه بــزمــيــلــه 
نــعــمــان الــعــش. وانــســحــب عــمــار إثــر 
قرار الحزب أخيرًا إبعاده عن رئاسة 

الكتلة بسبب تصريحاته ومواقفه.
)العربي الجديد(

بيروت ـ العربي الجديد

ــع اعـــتـــذار  ــهـــول مــ يـــقـــف لـــبـــنـــان أمــــــام املـــجـ
رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري عن 
مهمته أمس الخميس، بعد نحو 9 أشهر 
من تكليفه بذلك في أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، وذلك بعدما قّدم أكثر من تشكيلة 
حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون، 
آخـــرهـــا أمــــس األول األربــــعــــاء ضـــّمـــت 24 
ــرًا، غير أن عــدم االتــفــاق بــن الرجلن  وزيــ
ــة، دفـــعـــا الـــحـــريـــري إلعــــالن  ــقـ ــثـ ــيــــاب الـ وغــ
اعـــتـــذاره بــعــد زيــارتــه الــقــصــر الجمهوري 
أمــس. ويــأتــي االعــتــذار ليضع الــبــالد أمــام 
مـــــأزق جـــديـــد، فـــي ظـــل تــصــاعــد األزمـــــات 
املعيشية واالقتصادية والسياسية، وعدم 
ــراءات  ــ ــود حــكــومــة أصــيــلــة تــتــخــذ إجــ ــ وجـ
عــاجــلــة ملــواجــهــة االنــهــيــار الــشــامــل، على 
الـــرغـــم مـــن املــطــالــبــات الــدولــيــة واشـــتـــراط 
املؤسسات  مــع  للتفاوض  حكومة  وجـــود 

النقدية الدولية.
ــذار  ــتـ ــكـــاســـات ســـريـــعـــا العـ ــعـ وظــــهــــرت االنـ
اللبنانية  الليرة  قيمة  بتراجع  الحريري، 
ــروز  أمــــــام الـــــــــدوالر بــشــكــل كـــبـــيـــر، ومـــــع بــ
تــحــركــات فـــي الـــشـــارع وقــطــع طـــرقـــات من 
قـــبـــل مـــنـــاصـــري »تــــيــــار املــســتــقــبــل« الــــذي 
الحريري. كذلك، ال يبدو واضحا  يترأسه 
ــاذا بــعــد اعـــتـــذار الـــحـــريـــري عــلــى مــســار  ــ مـ
تشكيل الحكومة، مــع أحــاديــث عــن رفض 
أكثر من شخصية تولي املهمة، بما يرفع 
الـــتـــوقـــعـــات بـــبـــقـــاء الـــحـــكـــومـــة املــســتــقــيــلــة 
ــراء  الــتــي يــرأســهــا حــســان ديــــاب حــتــى إجـ
املقبل،  العام  املقررة  النيابية  االنتخابات 

والتي قد تصبح مهددة أيضا.
وقــــــــّدم الــــحــــريــــري، بـــعـــد زيـــــارتـــــه الــقــصــر 
ــه عــــون،  ــائـ ــقـ الـــجـــمـــهـــوري عـــصـــر أمـــــس ولـ
اعـــتـــذاره عــن عـــدم تشكيل الــحــكــومــة، بعد 
إصــــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى مــوقــفــه، 
بحسب مــا أكــد الــحــريــري فــي تــصــريــٍح له 
ــاف بــعــد الــلــقــاء  ــ ــام الــصــحــافــيــن. وأضــ ــ أمـ
الذي لم يدم ألكثر من نصف ساعة، »طلب 

التشكيلة  عــلــى  تــعــديــالت  عــــون  الــرئــيــس 
األربعاء(  الحريري  قّدمها  )التي  الوزارية 
ــهــا جــوهــريــة، ونــاقــشــنــا أمــــورًا لها 

ُ
اعــتــبــرت

عــالقــة بــالــثــقــة، وطــرحــت عليه إذا مــا كــان 
أنه  الــوقــت للتفكير، بيد  يــريــد مــزيــدًا مــن 
قـــال إنـــه مــن الـــواضـــح أنــنــا لــن نتمكن من 
االتـــفـــاق«، مضيفا »لــذلــك قــدمــت اعــتــذاري 
الله  وليعن  الحكومة،  تشكيل  )عـــدم(  عــن 
البلد«. وقالت أوساط مقربة من الحريري 
 »الـــرئـــيـــس عــون 

ّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

إجــراء تعديالت في وزارات سيادية،  أراد 
ــم مـــن أن الــــــــوزارات األســاســيــة  ــرغـ عــلــى الـ
الــتــي أعــطــاهــا الــحــريــري لــفــريــق عـــون في 
يكن سابقا يرضى  لــم  األخــيــرة  التشكيلة 
الــفــريــق، ولــكــن مــن بوابة  بتسليمها لــهــذا 
التالقي والتوافق عاد وأظهر ليونة، بيد 
ــّر عــلــى الــحــصــول عــلــى وزارة  أن عـــون أصـ
الداخلية وطرح أسماء القت رفضا صارما 
مــن الـــحـــريـــري«. وتــحــدثــت هـــذه األوســــاط 
عــن »نــتــائــج ســتــكــون كــارثــيــة بــعــد اعــتــذار 
الــرئــيــس املــكــلــف«، معتبرة أن »عــلــى عون 
أن يتحّمل العواقب ونتائج القرارات التي 

.»
ٍّ

اتخذها وسّده الطريق أمام أي حل
ــادر رئـــاســـة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــارعـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، سـ فـ
 عــون »ال يمكن 

ّ
الــقــول إن إلــى  الجمهورية 

وضــعــه أمــــام األمــــر الـــواقـــع وتــحــت ضغط 
مــهــلــة ســـاعـــات لــيــقــرر ويــســتــمــر فـــي كسر 
فالحريري  املعتمدة،  واألصـــول  الدستور 
ــرة جـــديـــدة تــغــيــيــب دور رئــيــس  يـــحـــاول مـ
الجمهورية وصالحياته«. وكان الحريري 
طالبا  لــعــون  تشكيلته  األربـــعـــاء  ــّدم  قــ قـــد 
مــنــه الــــرد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بــرفــضــهــا أو 
الـــقـــبـــول بـــهـــا، وهــــو األمـــــر الـــــذي يـــبـــدو أن 
 بــه، علما أن الــحــريــري زار 

َ
عــون لــم يـــرض

الرئيس  والتقى  األربــعــاء  صباح  القاهرة 
املصري عبد الفتاح السيسي، فيما ذكرت 
تــســريــبــات إعـــالمـــيـــة أن الــســيــســي طــالــب 

الحريري بعدم االعتذار عن مهمته.
ــاء اعـــتـــذار الـــحـــريـــري عــلــى الـــرغـــم من  ــ وجـ
ــة بــــــضــــــرورة اإلســـــــــراع  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ املــــطــــالــــب الـ
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهــــو املـــوقـــف الـــذي 

جددته واشنطن وباريس أمس. فقد نقلت 
الــســفــيــرة األمــيــركــيــة فــي بــيــروت دوروثـــي 
شـــيـــا، ونــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة آن غــريــيــو، 
لـــعـــون خــــالل زيــارتــهــمــا لـــه أمـــــس، رســالــة 
خــطــيــة مــشــتــركــة مـــن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
األميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان 
أكــدا فيها اهتمام بلديهما  ايف لودريان، 
اللبناني وضـــرورة اإلســـراع في  بالوضع 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة تــواجــه الــظــروف 

الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وفور إعالن الحريري اعتذاره، شهد الشارع 
اللبناني تحركات من قبل مناصري »تيار 
املستقبل« الذين قطعوا عددًا من الطرقات، 
وتــحــديــدًا فــي العاصمة بــيــروت والــبــقــاع. 
وفــــي االنـــعـــكـــاســـات الــســريــعــة لـــالعـــتـــذار، 
أمــام  اللبنانية  الليرة  صــرف  سعر  سجل 
مــع تخطي سعر  انهيارًا إضافيا  الـــدوالر 
صرفها في السوق السوداء العشرين ألف 
تــاريــخ لبنان  لــيــرة لبنانية ألول مــرة فــي 
فــور اعــتــذار الــحــريــري، على الــرغــم مــن أنه 
شــهــد قــبــيــل ســـاعـــات مـــن الــلــقــاء الــثــنــائــي 
انخفاضا الفتا بالتزامن مع انتشار أجواء 
إيجابية حول اللقاء. وسرت أجواء رمادية 
قبيل اللقاء، أفــادت بعضها بإمكان قبول 
الــتــي تضمنت  الــوزاريــة  بالتشكيلة  عــون 
24 مقعدًا وزاريــا بــدل 18 وزيــرًا وترحيبه 
بها، مع نّيته إجــراء تعديالت على بعض 

األسماء والحقائب الوزارية.
ومن املتوقع أن تتجه األوضــاع املعيشية 
ــأزيـــم،  ــتـ واالقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـ
فــبــعــد حــلــحــلــة نــســبــيــة فــــي مـــلـــف تــأمــن 
إثــر أزمة  املحروقات من بنزين ومـــازوت، 
كبيرة أنتجت طوابير من السيارات أمام 
الــوقــود، ُيتوقع أن تتكرر األزمــة  محطات 
ــدم تــوفــيــر مصرف  ــال عـ مــن جــديــد فــي حـ
لبنان املركزي األموال املطلوبة الستيراد 
ــدواء،  ــ ــواد. كـــذلـــك، تــتــفــاقــم أزمــــة الـ ــ هـــذه املــ
وأعــلــن تــجــّمــع أصــحــاب الــصــيــدلــيــات في 
بـــيـــان أمــــس الــتــوقــف عـــن الــعــمــل اعــتــبــارًا 
مــن صباح الــيــوم الجمعة الــى حــن إقــرار 
وزارة الــصــحــة جــــداول ومــؤشــر األســعــار 
ــأمـــن الــحــمــايــة لــلــصــيــدلــيــات، مــشــيــرًا  وتـ
إلى عدم إيفاء السلطة بوعودها بإصدار 
ــــرى التي  ــة املــدعــومــة واألخـ ــ الئــحــة األدويـ
سيرفع عنها الدعم، ما أبقى الصيدليات 
ــنــــاس خـــالـــيـــة مــــن األدويـــــــة.  بـــمـــواجـــهـــة الــ
ــتــــوازى ذلــــك مـــع اســـتـــمـــرار الــتــحــركــات  ويــ
فــي الــشــارع، ال سيما مــن أهــالــي ضحايا 
انفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/

 215 مـــن  أكـــثـــر  بــحــيــاة  وأودى   2020 آب 
شــخــصــا، فـــي ظـــل احــتــجــاجــات لــأهــالــي 
أمـــام مــنــازل الـــــوزراء بــعــد رفـــض السلطة 
مطلوبن  مسؤولن  عن  الحصانات  رفــع 

للتحقيق في القضية.

تراجع سعر الليرة سريعًا 
أمام الدوالر الذي 

تخطى 20 ألفًا

الحريري: طلب عون 
تعديالت جوهرية على 

التشكيلة الوزارية

الحريري يعتذر عن عدم 
تشكيل الحكومة اللبنانية

يضع اعتذار سعد 
الحريري أمس الخميس 

عن عدم تشكيل 
حكومة جديدة، لبنان 

أمام وضع صعب، 
مع تفاقم األزمات 

السياسية والمعيشية 
واالقتصادية

توسيع مستوطنات واعتقاالت 
لفلسطينيي الداخل

يـــواصـــل املــســتــوطــنــون عــمــلــيــة االســتــيــالء 
ــزيــــد مــــن أراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن  ــلـــى مــ عـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، فيما كشف 
تحقيق لشرطة االحتالل أنها استخدمت، 
خـــالل أربــعــة أيــــام، مــخــزونــهــا مــن أسلحة 
تفريق التظاهرات، خالل هّبة فلسطينيي 

الداخل، دعما للقدس املحتلة وغزة.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
ــيـــس، أن مــا  ــمـ ــخـ ــم، أمــــــس الـ ــيـــت لــــحــ ــــي بـ فـ
يــســمــى بـــ«مــجــلــس الــتــكــتــل االســتــيــطــانــي« 
»غــوش عتصيون«،  في مجمع مستوطنة 
ــرارًا بــبــنــاء مــئــات الـــوحـــدات على  ــ ــدر قـ أصــ
أراٍض للفلسطينين في بيت لحم بالضفة 
الهيئة  الغربية املحتلة. وقال مدير مكتب 
في بيت لحم حسن بريجية إن »املجلس« 
وضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 
400 مــنــهــا فـــي مــســتــوطــنــة »مـــغـــدال عـــوز« 
املقامة على أراضي بلدة بيت فجار، و110 
وحدات في مستوطنة »آفي هناحل« على 

أراضي بلدة كيسان.
يــأتــي ذلــك فيما تتعرض مناطق عــدة في 
استيطانية.  لهجمة  لــحــم،  بــيــت  محافظة 
وواصل مستوطنون، بحسب موقع »عرب 
48«، نـــصـــب مـــزيـــد مــــن الـــبـــيـــوت املــتــنــقــلــة 
في محيط مستوطنة »شفوت  )كرفانات( 
راحــيــل« على أراضـــي قــرى جــالــود جنوب 
ــال مـــســـؤول مــلــف االســتــيــطــان  نــابــلــس. وقــ
ــلـــس، إن أعــمــال  شـــمـــال الــضــفــة غـــســـان دغـ
ــة املـــخـــطـــط الـــهـــيـــكـــلـــي ملــســتــوطــنــة  ــعـ تـــوسـ
ــــوت راحـــــيـــــل« مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أيــــــام،  ــفـ ــ »شـ
موضحا أنه جرى نصب مزيد من البيوت 
ــة األشـــجـــار فـــي األراضــــي  ــ املــتــنــقــلــة، وزراعــ
املحيطة بــهــا. وأشـــار إلــى أن »قــــرارًا صدر 
عن محكمة االحتالل بوقف جميع األعمال 
لــحــن االنـــتـــهـــاء مـــن الــنــظــر فـــي االلــتــمــاس 

الذي تقدم به أصحاب األراضي«.
االحــتــالل، بحسب مسؤول  قــوات  وفّككت 
األغـــوار في محافظة طوباس معتز  ملف 
بشارات، خيمة سكنية في خربة حمصة 
ــوار الــشــمــالــيــة، واســـتـــولـــت عــلــيــهــا.  ــاألغــ بــ
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  وحــمــلــت 
فـــي بـــيـــان، حــكــومــة االحـــتـــالل، املــســؤولــيــة 
التهجير  عمليات  عــن  واملــبــاشــرة  الكاملة 
ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ الــــــقــــــســــــري، وهـــــــــــدم مـــــــنـــــــازل املـ
الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــســـاكـــنـــهـــم فــــي األرض 
خــربــة  فـــي  خــاصــة  املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
الــشــمــالــيــة التي  الــفــوقــا بـــاألغـــوار  حمصة 
ــرات مــتــتــالــيــة. واعـــتـــبـــرت أن  ــ هـــدمـــت 8 مــ

»مــــا يـــجـــري هـــو عــمــلــيــات تــطــهــيــر عــرقــي 
اإلنسانية«،  حــرب وجريمة ضد  وجريمة 
ــن الـــدولـــي بتحمل  مــطــالــبــة »مــجــلــس األمــ
تجاه  واألخــالقــيــة  القانونية  مسؤولياته 
والتي  الفوقا،  هــدم خربة حمصة  جريمة 
تــســبــبــت بــتــشــريــد أكـــثـــر مـــن 60 مــواطــنــا، 
«. وقــالــت مــصــادر لوكالة 

ً
بينهم 35 طــفــال

االحتالل  سلطات  إن  الفلسطينية  »وفـــا« 
ــا ورايـــــــــات فــلــســطــيــنــيــة عــن  ــالمــ أزالــــــــت أعــ
ــمـــدة واملــمــتــلــكــات فـــي بــلــدتــي ســلــوان  األعـ
والـــعـــيـــســـويـــة بـــالـــقـــدس املـــحـــتـــلـــة. وجــــدد 
عشرات املستوطنن اقتحاماتهم للمسجد 
األقــصــى بــحــراســة الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة. 
وذكـــــــرت دائـــــــرة األوقــــــــاف اإلســـالمـــيـــة فــي 
مــســتــوطــنــا   175« إن  بـــيـــان،  فـــي  ــقــــدس،  الــ

اقتحموا املسجد األقصى«.
من جهة ثانية، أظهر تحقيق داخلي أجرته 
الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة حــــول املـــواجـــهـــات 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة وأراضـــــي الـــــ48 خــالل 
االحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الــــعــــدوان عــلــى غـــزة، 
ــو املـــاضـــي، والـــــذي مــارســت  ــايـ ــار/مـ فـــي أيـ
املفرطة ضد  الــقــوة  الشرطة خاللها  قــوات 
املتظاهرين، أن هذه القوات أفرغت مخزون 
أربعة  خــالل  االحتجاجات  تفريق  أسلحة 
أيــــــــام. ونــــقــــل مــــوقــــع صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت« اإللــكــتــرونــي، أمــس الخميس، 
عـــن ضـــابـــط كــبــيــر فـــي الـــشـــرطـــة قـــولـــه إنــه 
ــم نــنــجــح بـــاجـــتـــثـــاث الـــعـــنـــف خـــالل  »لـــــو لــ
ــام، وتــمــت مــطــالــبــتــنــا بــمــواصــلــة  ــ أربـــعـــة أيـ
مواجهة األنشطة التي شهدناها، لوجدنا 
املطلوبة،  األسلحة  كمية  دون  من  أنفسنا 
إذ كـــان وصـــول شحنة أســلــحــة أخـــرى من 
خــارج البالد سيستغرق أياما، إن لم يكن 
أســابــيــع«. وأشـــار إلــى أن الــشــرطــة طالبت 

وقـــتـــهـــا الـــجـــيـــش تـــزويـــدهـــا بـــأســـلـــحـــة، إال 
أنـــه تــم رفـــض هـــذا األمـــر »بــســبــب تناقضه 
الـــــقـــــانـــــون«، مـــوضـــحـــا أن »الـــشـــرطـــة  ــع  ــ مـ
تــــزودت بــأســلــحــة جـــديـــدة، بكلفة عــشــرات 
مــــاليــــن الــــشــــواكــــل، بـــحـــيـــث تــــكــــون كــافــيــة 
لــقــمــع مــواجــهــات تــســتــمــر ملـــدة 35 يــومــا«. 
وجهاز  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت  كما 
من  الداخل  فلسطينيي  من   10 »الشاباك« 
اللد والرملة بشبهة إلقاء زجاجات حارقة 
عــلــى مـــنـــزل مــســتــوطــن خــــالل املـــواجـــهـــات 
التي اندلعت احتجاجا على العدوان على 
غزة واقتحام املسجد األقصى ومحاوالت 
ــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح فــي  ــان حـ ــكــ تـــرحـــيـــل ســ
الــقــدس. وزعــمــت شــرطــة االحــتــالل أنــه »تم 
إلــقــاء زجــاجــات حــارقــة مــن قبل مجهولن 
بحي  بناية سكنية  فــي  منزل  على ساحة 
حباد في اللد، بعد منتصف ليلة 28 مايو، 
مـــا أســفــر عـــن حــريــق تــســبــب بـــأضـــرار في 

شقتن، دون سقوط إصابات«.
ــــدت األجـــهـــزة األمــنــيــة  مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـ
اإلســرائــيــلــيــة احــتــجــاز عـــشـــرات مـــن طلبة 
صلة  عــلــى  الفلسطينية  بــيــرزيــت  جــامــعــة 
بحركة »حــمــاس«، كانوا في زيــارة لعائلة 
ــلــــبــــي، الــــــــذي هــــدم  األســـــيـــــر مـــنـــتـــصـــر الــــشــ
االحــتــالل مــنــزلــه بــعــد اتــهــامــه بقتل طالب 
من مستوطنة في الضفة الغربية املحتلة. 
أمس  فلسطينية،  محلية  مــصــادر  وأكـــدت 
الــخــمــيــس، أن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي أوقــف 
مـــســـاء األربــــعــــاء املـــاضـــي حــافــلــة بــالــقــرب 
الله،  رام  مدينة  ترمسعيا شمال  قرية  من 
غالبيتهم من  45 طالبا وطالبة  تقل نحو 
اإلطار الطالبي التابع لحركة »حماس« في 

جامعة بيرزيت.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أفرغت شرطة االحتالل مخزون أسلحة قمع التظاهرات خالل 4 أيام )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بحث تصعيد المليشيات وانسحاب القوات القتالية

انسحاب الصدر 
من االنتخابات 

العراقية
تعزيز احتماالت تأجيل 

االستحقاق وتداعيات 
متوقعة على 

الحكومة 



بعد أيام من االتفاق 
على التهدئة في 
الشمال الغربي من 

سورية خالل الجولة 
الـ16 من مسار 

أستانة، عاودت 
روسيا والنظام 

السوري التصعيد 
العسكري، بارتكاب 

مجازر جديدة 
بحق المدنيين، 

في تصعيد يفسره 
متابعون بأنه داللة 

على تعاظم 
الخالفات بين 

موسكو وأنقرة، 
لتصبح الهدنة 

الهشة واتفاق 
خفض التصعيد 

في المنطقة على 
المحك

45
سياسة

ــة الـــعـــام  ــنـــظـــام وروســــيــــا مـــنـــذ بــــدايــ قــــــوات الـ
الحالي.

وكـــــان الـــثـــالثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات مــســار 
أســـتـــانـــة )تـــركـــيـــا، إيـــــــران، روســــيــــا(، قـــد مــدد 
التهدئة في شمال غربي سورية في الجولة 
ــذا املـــســـار،  ــ ــــوالت هـ الـــســـادســـة عـــشـــرة مــــن جــ
الجانب  ولكن  أسبوعن.  قبل  انتهت  والــتــي 

جرح 12 مدنيا بينهم 6 أطفال، وفق بيان.
وأحــصــى الـــدفـــاع املــدنــي فــي آخـــر تــقــريــر لــه، 
أكـــثـــر مـــن 110 أشــــخــــاص، مـــن بينهم  مــقــتــل 
الدفاع  امـــرأة، ومتطوعون في   و19 

ً
23 طفال

املدني، وإصابة أكثر من 296 آخرين بجروح 
 ،14  تحت سن 

ً
بينهم 52 طفال متفاوتة، من 

و11 متطوعا في الدفاع املدني، جراء قصف 

الــروســي والــنــظــام لــم يلتزما بــمــقــررات هذه 
الـــجـــولـــة وعـــــــاودا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري من 
خــالل القصف الــجــوي واملــدفــعــي، خصوصا 

على ريف إدلب الجنوبي.
وتــدل الــتــطــورات األخــيــرة على أن تفاهمات 
املبرم  موسكو  اتفاق  وقبلها  أستانة  مسار 
بن أنقرة وموسكو في مارس/آذار من العام 

املـــاضـــي، عــلــى وشـــك االنـــهـــيـــار، وهـــو مـــا من 
شأنه خلط أوراق الصراع في الشمال الغربي 
مــن ســوريــة مــن جــديــد. واملــالحــظ أن القصف 
يستهدف املدنين حصرًا وال يطاول مقرات 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة  أو معسكرات لـ
تــدور  الــتــي  التنظيمات  أو  الــنــصــرة ســابــقــا( 
في فلكها، ما يؤكد سعي الــروس إلى ضرب 

إدلــب والضغط على  االستقرار في محافظة 
نحو 4 مالين مدني يعيشون ضمن ظروف 
إنــســانــيــة ومعيشية تــكــاد تــصــل إلـــى حــدود 

الكارثة.
وفـــي هـــذا الــصــدد، أوضـــح املــحــلــل العسكري 
الــعــمــيــد مصطفى الــفــرحــات، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــانــب الــروســي لم 
يسبق له االلتزام بأي اتفاقات أو تفاهمات، 
ولن يلتزم في املستقبل«. وأعرب عن قناعته 
بأن »أي خطوة تقارب بن تركيا مع خطها 
األطلسي تغيظ الجانب الروسي«، مشيرًا إلى 
أن موسكو »عينها على الطريق الدولي أم 4 
فصائل  مناطق  بــن  الداخلية  املعابر  وعلى 
الفرحات  املعارضة والنظام السوري«. وبّن 
اثنن  يــواجــه ضامنن  التركي  »الــضــامــن  أن 
هما روســيــا وإيــــران«، مضيفا »مــن مصلحة 
الــتــقــّدم باتجاه الطريق  الـــروس واإليــرانــيــن 
الدولي أم 4 وفتح املعابر الداخلية، وموسكو 
برمته  الغربي  الشمال  أن  الـــدوام  على  تؤكد 
يجب أن يعود إلى سيطرة النظام«. ومضى 
من  الـــروس  يمنع  الــدولــي  »املجتمع  بالقول: 
ــة الــنــطــاق في  خــــوض أعـــمـــال قــتــالــيــة واســـعـ
مــحــافــظــة إدلــــب كــيــال تــحــدث أزمــــة إنــســانــيــة 

كبرى«.
ــرب الــفــرحــات عـــن قــنــاعــتــه بـــأن الــجــانــب  ــ وأعـ
التركي »لن يواجه الروس في محافظة إدلب 
ــال نــشــوب أعـــمـــال قــتــالــيــة كــبــيــرة«،  إال فـــي حـ
ــود روس  ــنــ ــد جــ ــوجــ يــ أنــــــه »ال  إلــــــى  مـــشـــيـــرًا 
ــــوات الــنــظــام  عــلــى األرض بـــل مـــا بــقــي مـــن قـ
ومليشيات إيرانية، والدور الروسي ينحصر 
ــذا لن  ــ فـــي تـــأمـــن غـــطـــاء جـــــوي«، مــضــيــفــا: »لـ
يـــصـــطـــدم األتــــــــراك والــــــــروس بــشــكــل مــبــاشــر 
فــي شمال غربي ســوريــة. كما أن الطرفن ال 
لديهما  وليست  الــصــدام  فــي  لهما  مصلحة 
نّية للتصعيد، أما التعامل التركي فسيكون 
على  بــالــرد  السورية  املعارضة  فصائل  عبر 

مصادر النيران ال أكثر«.
من جهته، أشار املحلل السياسي التركي طه 
عــودة، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
الــســوري بــدعــم روســي  الــنــظــام  »أن تصعيد 
يضع الهدنة الهشة بن تركيا وروسيا على 
املحك«. ومضى بالقول: »ال شك أن التصعيد 
ل تــطــورًا خطيرًا يهدد 

ّ
األخــيــر فــي إدلـــب يمث

ــــف إطــــــالق الـــنـــار  ــفــــاق وقـ بــشــكــل أســــاســــي اتــ
وخـــفـــض الــتــصــعــيــد فـــي املــنــطــقــة والــــــذي تم 
إبـــرامـــه فـــي مـــــــــارس/آذار مـــن الـــعـــام املــاضــي 
بــرعــايــة روســيــا وتــركــيــا، ونــشــرت عــلــى أثــره 
تركيا أكثر من 60 نقطة مراقبة عسكرية بن 
املعارضة«.  الفصائل  ومناطق  النظام  قــوات 
ــار إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن الــخــروقــات  وأشــ
املاضية،  األشهر  التي حدثت طيلة  السابقة 
إال أن اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد ظـــل صــامــدًا 
لكنه  التركية«،  الروسية  التفاهمات  بسبب 
اســـتـــدرك أن اســتــمــرار الــتــصــعــيــد مـــن جــديــد 
هــو إشــــارة واضــحــة عــلــى تــعــاظــم الــخــالفــات 

الخارجية بن البلدين )تركيا وروسيا(.
ــقـــرة قـــد أبــرمــتــا اتــفــاق  وكـــانـــت مــوســكــو وأنـ
ــى دعــــائــــم تـــهـــدئـــة فــي  ــ ــ ــذي أرسـ ــ ــ مـــوســـكـــو الـ
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن ســــوريــــة بـــعـــد تـــقـــّدم 
كــبــيــر لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي الـــربـــع األول من 
الــــعــــام املــــاضــــي فــــي أريــــــــاف إدلـــــــب وحـــمـــاة 
لم تستطع بسط  القوات  وحلب. ولكن هذه 
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــطــريــق الـــدولـــي أم 4 
بمدينة حلب  السوري  الساحل  الــذي يصل 
ــل مــن أهمية 

ّ
فــي شــمــال الـــبـــالد، وهـــو مــا قــل

الـــتـــقـــّدم الـــــذي حــقــقــتــه بـــدعـــم جــــوي روســـي 
مخالف لتفاهمات مسار أستانة الذي تثبت 
ذا قيمة، إال  لم يعد  أنــه  امليدانية  التطورات 
أن الثالثي الضامن لن يعلن انتهاءه بشكل 
علني كيال تدخل املنطقة التي تضم مالين 
ــــون صـــراع  املــدنــيــن جــلــهــم نـــازحـــون فـــي أتـ
جــديــد ربــمــا لــن يتمكن الــجــانــبــان الــروســي 

والتركي من ضبطه.

المجازر تتجدد في إدلب

أمس  بيان  في  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  نــّددت 
الخميس إثر القصف على بلدتي إبلين والفوعة، »بتصاعد حّدة العنف« 
في شمال غرب سورية، مشيرة إلى توثيقها مقتل »ما ال يقل عن عشرة 
أطفال« خالل األسبوعين األخيرين. وقال المدير اإلقليمي للمنظمة في 
على  مخيفة  داللة  »هذه  شيبان  تيد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
عودة العنف إلى سورية«، الفتًا إلى أن الناس »يواجهون خطر فقدان 

المتنفس الذي عاشوه خالل فترة خفض العنف«.

تنديد بتصاعد العنف

الغالف

أمين العاصي

لم يلتزم النظام السوري وداعموه 
بتفاهمات  واإليـــرانـــيـــون  ــــروس  الـ
الجولة السادسة عشرة من مسار 
أســـتـــانـــة الـــخـــاص بــاملــلــف الــــســــوري وقــبــلــهــا 
اتــفــاق مــوســكــو مــع الــجــانــب الــتــركــي، والـــذي 
ــــي الـــشـــمـــال  ــة فـ ــدئـ ــهـ ــلـــى تـ ــــة عـ ــــراحـ ــنـــص صـ يـ
املــجــازر التي  الغربي من ســوريــة، إذ تكررت 
يرتكبها الطيران الروسي وقوات النظام في 
ريــف إدلــب بحق املدنين وال سيما األطفال 

والنساء.
وشهد أمس الخميس مقتل وإصابة العشرات 
من املدنين في بلدات عدة في محافظة إدلب. 
»الــعــربــي  وذكـــر الــنــاشــط محمد املــصــطــفــى لـــ
الجديد«، أن قصف قوات النظام واملليشيات 
الزاوية  في جبل  إبلن  بلدة  على  له  املوالية 
إلــى مقتل سيدة  بريف إدلــب الجنوبي، أدى 
وطفلن مــن أبنائها وإصــابــة ثــالثــة آخــريــن، 
خطيرة.  بعضها  بــجــروح  أطــفــال،  جميعهم 
وأضــاف أن ستة مدنين آخرين بينهم طفل 
تلوا أيضا جراء قصف قوات النظام ملسبح 

ُ
ق

املنارة في محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب 
ــن اســتــهــداف  الــشــمــالــي بــعــد وقــــت قــصــيــر مـ
بلدة إبلن، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا هم 
أن  وأوضـــح  الحجر.  بتكسير  يعملون  عمال 
 استهدف أيضا بلدات 

ً
قصفا مدفعيا مماثال

الــغــاب، والــرامــي، وأرنبة  حميمات فــي سهل 
في جبل الــزاويــة جنوب إدلــب وســط تحليق 
مــكــثــف لـــطـــائـــرات االســـتـــطـــالع الـــروســـيـــة في 

أجواء املنطقة.
مــن جــهــتــه، أكـــد الـــدفـــاع املــدنــي فــي محافظة 
وإصابة  طفل،  بينهم  مدنين   6 مقتل  إدلــب 
8 آخرين بينهم طفالن، في مجزرة ارتكبتها 
قوات النظام وروسيا، صباح أمس الخميس 
بقصف مدفعي على األطــراف الغربية لبلدة 
الــفــوعــة شــمــال شــرقــي إدلــــب. وأشــــار إلـــى أن 
حــصــيــلــة حــمــلــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري على 
شمال غربي سورية أمس الخميس، ارتفعت 
إلــى 9 مدنين بينهم 3 أطــفــال وامـــرأة، فيما 

طرابلس ـ العربي الجديد

قـــررت حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة الليبية 
إنـــشـــاء غــرفــة أمــنــيــة خــاصــة فـــي الــجــنــوب 
الليبي بصالحيات واسعة، بهدف ضبط 
األمــن هناك، في خطوة جديدة للسلطات 
التنفيذية من أجل السيطرة على الجنوب 
املتقاعد  الجنرال  قــيــادة  فيه  الــذي نشرت 
خليفة حفتر مليشياتها أخيرًا. يأتي ذلك 
بــيــنــمــا تــتــواصــل الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
بشأن امللف الليبي، إذ عقد مجلس األمن 
ــيـــويـــورك، أمــــس الــخــمــيــس،  الــــدولــــي فـــي نـ
ــتــــوى حــــــول لــيــبــيــا،  جـــلـــســـة رفـــيـــعـــة املــــســ
جان  الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  ترأسها 
إيــف لــودريــان، الــذي تــرأس بــالده مجلس 
األمن للشهر الحالي. وحضر الجلسة عدد 
األملــانــي  مــن بينهم  الــخــارجــيــة  مــن وزراء 
ــة تـــشـــاد،  ــيـ هـــايـــكـــو مــــــاس، ووزيـــــــر خـــارجـ
محمد زين شريف، واألمن العام لجامعة 
الــدول العربية، محمد أبو الغيط، إضافة 
لرئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد محمد 
الدبيبة وغيرهم. من جهته، قدم املبعوث 
األمــمــي إلــى ليبيا يــان كــوبــيــش، إحاطته 
أمــام مجلس األمــن حــول آخــر املستجدات 

السياسية على الساحة الليبية.
الليبية عن  الحكومة  أعلنت  األثــنــاء،  في 
إنــشــاء غــرفــة أمــنــيــة خــاصــة فــي الجنوب 
الــلــيــبــي تــحــت مــســمــى »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
األمنية املشتركة«، وهي تتألف من وكيل 
العميد  العامة،  للشؤون  الداخلية  وزارة 
مــحــمــود عــمــر ســعــيــد، رئــيــســا، وعضوية 
أخــرى، وتتولى  أمنية  لـــ11 جهة  ممثلن 
»فــــرض الــســيــطــرة األمــنــيــة الــكــامــلــة على 
مــنــاطــق الــجــنــوب وفــتــح نــقــاط للتمركز 

األمني للمجاهرة باألمن«. 
لـــكـــن الــــالفــــت فــــي مـــهـــام الـــغـــرفـــة األمــنــيــة 
ــع تـــحـــركـــات  ــ ــّب ــتــ الــــجــــديــــدة تــكــلــيــفــهــا »تــ
ــا،  ــهــ ــاردتــ ــة ومــــطــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــاعــــات اإلرهـ ــمــ الــــجــ
والــعــمــل عــلــى الــقــضــاء عــلــيــهــا«، وكــذلــك 
من  والــوافــدة  املسلحة  املجاميع  »مراقبة 

دول الــجــوار واتــخــاذ اإلجــــراءات الكفيلة 
بــطــردهــا«، وفـــي كــلــتــا املــهــمــتــن يمكنها 
فــي دول  النظيرة  األجــهــزة  مــع  التنسيق 

الجوار الليبي عبر وزارة الخارجية.
وليست هذه املرة األولى التي تصدر فيها 
السلطة التنفيذية في البالد قرارات بشأن 
سيطرتها على مناطق الجنوب. ففي 22 
يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، قـــرر املجلس 
األعلى  القائد  بصفته  الليبي،  الرئاسي 
مكافحة  »قـــوة  تشكيل  الــلــيــبــي،  للجيش 
بالجنوب«  املنظمة  والــجــريــمــة  اإلرهــــاب 
ــلــــيــــات مــــشــــتــــركــــة لـــتـــأمـــن  و»غـــــــرفـــــــة عــــمــ
الجنوب«. وجــاءت قــرارات الرئاسي بعد 
خمسة أيام من إعالن قيادة حفتر إطالق 
عملية عسكرية باتجاه الجنوب، ملالحقة 
التكفيرين  »اإلرهــابــيــن  بـــ وصفتهم  مــن 
وطـــرد عــصــابــات املــرتــزقــة األفـــارقـــة التي 
تــهــدد األمـــن واالســتــقــرار«، بحسب بيان 

لقيادة حفتر.
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور قــرابــة شــهــر على 
إعــالن إنشاء الغرفتن، لم يعلن املجلس 
الـــرئـــاســـي أي خـــطـــوات تــنــفــيــذيــة بــشــأن 
عــمــلــهــمــا. ويـــؤكـــد الـــضـــابـــط فـــي منطقة 
ســبــهــا الــعــســكــريــة، الــعــمــيــد الــصــالــحــن 
ــد«، عـــدم  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــعــــود، لـــــ مــــســ
وجود أي أثر حتى اآلن لقرارات املجلس 
واستمرار سيطرة مليشيات حفتر على 
أن  مسعود  ويــرى  استراتيجية.  مناطق 
املتناقضات  استثمار  تــحــاول  الحكومة 
في الجنوب الليبي واللعب عليها بهدف 
إيــجــاد موضع قــدم لها هناك وعــدم ترك 

الساحة فارغة لتحركات حفتر.
في املقابل، ال يرى الناشط السياسي من 
سبها، معتز الحامدي، أن قرار الحكومة 
»مـــوفـــق، ويــمــكــن أن يــصــل إلـــى أهـــدافـــه«، 
الجديد«،  »العربي  مشيرًا في حديث مع 
كما  عرقلته  على  سيعمل  حفتر  أن  إلــى 
حــدث مع قـــرارات الرئاسي، ألنــه سيدرك 
تـــقـــويـــض ســلــطــتــه  ــة هـــدفـــهـــا  ــرفــ ــغــ الــ أن 

وسيطرته على الجنوب«.

غرفة أمنية جنوبي 
ليبيا لكبح حفتر

ُقتل تسعة مدنيين 
وأصيب أكثر من 12 في 

قصف للنظام وروسيا

عين موسكو على 
الطريق الدولي أم 4 

والمعابر الداخلية

متابعة تفاهمات التهدئة مهددة رغم استبعاد 
الصدام الروسي التركي

)Getty( تروج السلطة لإلفراج عن معتقلين مجهولين كخطوة إيجابية

ُتعتبر استراتيجية 
تدوير المعتقلين 

في مصر بواسطة 
المحاكمة، وليس 

مجرد حبسهم 
في قضايا جديدة، 

أحدث وسائل 
استغالل الثغرات 

القانونية، خصوصًا 
أن الرؤية لدى 

المخابرات العامة 
تتمثل في تأجيل أي 

خطوة من شأنها 
فتح المجال العام، 

إلى حين خفوت 
أزمة سد النهضة، أو 

حلها نهائيًا

مصر: تدوير المعتقلين بمحاكـمات وهمية قضية

إرجــاء  وبــن  باملحاكمات،  املعتقلن  لتدوير 
إطــــــالق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنــســان، عــن املــوعــد الــذي كــان مــقــررًا نهاية 
السياق،  هــذا  املــاضــي. وفــي  يونيو/حزيران 
إن  مــصــادر حكومية وأخـــرى حقوقية  قالت 
إرجاء إطالق االستراتيجية يثير شكوكا في 
مدى االلتزام بما أسفرت عنه أعمال إعدادها 
مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا الـــدائـــمـــة لــحــقــوق 
املــصــري،  الــــوزراء  التابعة ملجلس  اإلنــســان، 
واملــشــّكــلــة أســاســا مــن ســفــراء ومستشارين 
بــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، بــمــشــاركــة الــحــقــوقــيــن 
االستشارية  الهيئة  فــي  املــدنــي  املجتمع  مــن 
 مـــن املــحــامــن 

ً
لــالســتــراتــيــجــيــة، لــتــشــمــل كــــال

القمصان وعصام  أبو  البرعي ونهاد  نجاد 
شــيــحــة وأيـــمـــن عــقــيــل، إلـــى جــانــب األعــضــاء 
الــســابــقــن؛ مــنــى ذو الــفــقــار ونــيــفــن مسعد 
وسامح فوزي وعالء شلبي ومحسن عوض.
وأضــافــت املــصــادر أنـــه فــي املــرحــلــة األخــيــرة 
ــا وجـــــــود فـــجـــوة  ــ ــــحـ ــــن األعـــــمـــــال بــــــات واضـ مـ
بـــن الــتــعــهــدات واآلمـــــال املــقــدمــة مـــن جــانــب، 
ــة املــــخــــابــــرات واألمــــــــن الــــوطــــنــــي مــن  ــلـــطـ وسـ
ــتـــراض الــجــهــتــن عــلــى عــدد  جــانــب آخــــر، واعـ

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــدأت فـــي مــصــر، أمــــس الــخــمــيــس، محاكمة 
ثالثة من املعتقلن في قضية »خلية األمل«، 
ــؤاد وحـــســـام  ــ ــاد الــعــلــيــمــي وهــــشــــام فــ ــ هــــم زيــ
مـــؤنـــس، عــلــى ذمـــة قــضــيــة جـــديـــدة مجهولة 
الحيثيات، وجهت لهم فيها اتهامات بتكدير 
الــســلــم الــعــام، ونــشــر أخــبــار كــاذبــة مــن خــالل 
مجموعة من املنشورات التي تعود لسنوات 
ســابــقــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
انتهاء  بعد  استمرار سجنهم  بهدف ضمان 
فترة الحبس االحتياطي القصوى لهم على 

ذمة قضية »األمل« منذ أيام.
وحــمــلــت الــقــضــيــة الــجــديــدة رقـــم 957 لسنة 
ــة طــــــــوارئ، مــــا يــرجــح  ــ ــــن دولــ 2021 جـــنـــح أمـ
الـــحـــكـــم ســـريـــعـــا فــيــهــا عـــقـــب عـــيـــد األضـــحـــى 
غير  نهائي  بحكم  املقبل(  الثالثاء  )يصادف 
قـــابـــل لــالســتــئــنــاف، بــمــا يــكــفــل تــقــنــن إبــقــاء 
محبسهم  فــي  األمـــل«  »خلية  متهمي  جميع 
لــفــتــرة غــيــر مــعــروفــة، مــع رفـــض الــوســاطــات 
وإعالمية  تبذلها شخصيات سياسية  التي 
لإلفراج عنهم، وذلــك بعد ترويج وعــود عدة 

في الشهور املاضية إلخالء سبيل بعضهم.
وبـــذلـــك، تـــكـــون قـــد اتــضــحــت اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــظــام الـــجـــديـــدة لــاللــتــفــاف عــلــى الــوعــود 
الدبلوماسين  مــن  ممثلوه  يعطيها  الــتــي 
في  للمسؤولن  العامة  املخابرات  وقيادات 
الــخــارج، وقــيــادات األمــن الوطني للوسطاء 
فــي الــداخــل، بتعامل أكــثــر مــرونــة مــع ملف 
ــع تــنــامــي  ــ ــقــــوق اإلنــــــســــــان، بــــالــــتــــزامــــن مـ حــ
األميركية  واإلدارة  النظام  بــن  االتــصــاالت 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ ــديــــث الـ ــدة، وحــ ــديــ ــجــ الــ
الشهر  بلينكن،  أنــتــونــي  خارجيته  ووزيـــر 
ملناشدات  االستجابة  املاضي، عن ضــرورة 
ــي الــــبــــالد.  تـــحـــســـن أوضـــــــــاع الــــحــــريــــات فـــ

مـــن الـــنـــقـــاط الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــبـــدال عــقــوبــات 
الـــحـــبـــس وتـــخـــفـــيـــف اإلعــــــــــدام، وتــركــيــزهــمــا 
في  وتــرويــجــهــا  تسويقها  طريقة  على  أكــثــر 
الخارج، رابطة إياها بالخطوات التي تبذلها 
لتحسن صورتها في العواصم الغربية دون 
تــحــقــيــق تــقــدم يــذكــر عــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي، 
ومن بينها استمرار إصــدار قــرارات بإخراج 
منظمات، ليس لها نشاط وال تمارس العمل 
الحقوقي في األســاس، من قائمة االتهام في 
ــدار قـــرارات  ــ قضية الــتــمــويــل األجــنــبــي، وإصـ
العادين ال  الجنائين  السجناء  عفو تشمل 

السياسين.
وأشارت املصادر إلى فشل جميع املناقشات 
املجال  لفتح  أســاســيــن  ملفن  حلحلة  حــول 
ــد لــلــتــعــامــل  ــ ــديـ ــ ــهــــد جـ الـــــعـــــام وتــــأســــيــــس عــ
الــحــقــوقــي. أول تــلــك املــلــفــات إنــهــاء املــالحــقــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة لــلــنــشــطــاء الـــحـــقـــوقـــيـــن وإغـــــالق 
قــضــيــة الــتــمــويــل األجــنــبــي تــمــامــا، وثــانــيــهــا 
اإلنترنت والصحف  الحجب عن مواقع  رفــع 
الــرقــمــيــة، والــتــي يبلغ عــددهــا أكــثــر مــن 600، 
بــحــســب تـــقـــديـــرات »مـــؤســـســـة حـــريـــة الــفــكــر 
والتعبير«، لكن مع مراعاة أن تكون األولوية 
فــي الــعــمــل عــلــى رفـــع الــحــجــب لــلــمــواقــع التي 
تـــبـــث مــــن داخــــــل مـــصـــر. أمـــــا املـــلـــف الـــثـــالـــث، 
أبــدوا  الدائمة قد  الــذي كــان أعضاء باللجنة 
فيرتبط  أيضا،  بشأنه  للحديث  استعدادهم 
بسحب مــشــروع قــانــون األحـــوال الشخصية 
وإطــالق حــوار مجتمعي بشأن قانون عادل 
لــأســرة يــكــفــل الــحــقــوق املــتــســاويــة للنساء، 
وقد تحقق فيه تقدم ملحوظ، بوقف مناقشة 
املــشــروع، وتــم طــرح عــدة مــشــروعــات قوانن 
النظام صــورة الحرص على تمكن  إلكساب 
املــــرأة وحــمــايــتــهــا، ومــنــهــا مــشــروع الــقــانــون، 
ــق عــلــيــه مــجــلــس الــــنــــواب نــهــائــيــا  ــ ــــذي وافــ الــ

أخيرا، لتغليظ عقوبة التحرش.

وتــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة تــــدويــــر املــعــتــقــلــن 
مــجــرد حبسهم  املحاكمة، ولــيــس  بــواســطــة 
في قضايا جديدة، أحدث وسائل استغالل 
يتكرر  أن  يستبعد  وال  القانونية.  الثغرات 
األمر مع الخبير االقتصادي يحيى حسن 
عــبــدالــهــادي، الـــذي كــان قــد أكــمــل عــامــن في 
الــحــبــس االحـــتـــيـــاطـــي، عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة 
مــــارس/آذار  بحلول  فيها،  املتهم  األصــلــيــة 
املـــاضـــي. وفــــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، فــوجــئ 
بــتــوجــيــه اتــهــامــات جــديــدة لــه فــي القضية 
مجموعة  فيها  املتهمة   ،2019 لسنة   1356
من النشطاء السياسين الذين ال يجمعهم 
شـــيء إال مــعــارضــة الــنــظــام، وعــلــى رأســهــم 
عـــــالء عـــبـــدالـــفـــتـــاح، كـــمـــا حـــــدث ســـابـــقـــا مــع 
سنطاوي،  سمير  أحــمــد  الــيــســاري  الباحث 
الــذي تــم اعتقاله منذ بضعة أشــهــر، وبــداًل 
من إخالء سبيله أحيل ملحاكمة سريعة نتج 
عنها الحكم عليه بالسجن 4 سنوات بسبب 
ــواقـــع الــتــواصــل  مـــنـــشـــورات قــديــمــة عــلــى مـ
ــك الــقــضــيــة  ــريـ ــــع عــــــدم تـــحـ ــاعــــي، مـ ــمــ ــتــ االجــ

األصلية التي اعتقل على أساسها.
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية،  مــصــادر  وذكـــرت 
أن ضباط األمن الوطني في السجون عقدوا 
لقاءات خالل األسابيع املاضية مع عدد من 
املعتقلن السياسين البارزين، ومنهم بعض 
أمــس، لالتفاق معهم  بــدأت محاكمتهم  ممن 
على طريقة التعاطي املستقبلية مع األحداث 
وإمــالء بعض الشروط عليهم، مثل االبتعاد 
ــيـــرة لــلــجــدل،  ــثـ عــــن الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة املـ
وعدم الحديث في وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي، وتلقى بعضهم وعودًا باإلفراج 
عــنــهــم. ثـــم عــــاد الـــضـــبـــاط لــيــعــقــدوا لـــقـــاءات 
ــخــذ قــرار 

ُ
جــديــدة مــعــهــم، وبــــدون مــقــدمــات ات

بــعــدم خــروجــهــم، وتــدبــيــر وســيــلــة الســتــمــرار 
ــرار منع  اعــتــقــالــهــم. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن قــ

تنوعت  السياسين  املعتقلن  بعض  خــروج 
ــا بـــن عـــقـــاب لــلــبــعــض عــلــى عــدم  أســـبـــابـــه، مـ
خالل  سماعها  املطلوب  اإلجــابــات  تقديمهم 
اجتماعهم بضباط األمن الوطني، أو كعقاب 
على تصريحات ومنشورات معارضة ملقربن 
منهم على مواقع التواصل االجتماعي. لكن 
أنه  ذاتها،  املصادر  الرئيس، بحسب  السبب 
بضرورة  البعض  مطالبة  من  النقيض  على 
ــداث انـــفـــراجـــة حــقــيــقــيــة لــتــوحــيــد الــصــف  ــ إحــ
أزمــة  فترة  فــي  السياسية  الخالفات  وتــالفــي 
ــة املــســتــقــرة حاليا  ســـد الــنــهــضــة، فـــإن الـــرؤيـ
لـــدى املــخــابــرات الــعــامــة تــحــديــدًا تتمثل في 
تــأجــيــل أي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا فــتــح املــجــال 
العام، إلى حن خفوت أزمة سد النهضة، أو 
حلها نهائيا. ويسود االعتقاد لدى البعض 
واإلعـــالمـــيـــة في  الــســيــاســيــة  اآلراء  تــعــدد  أن 
حمد 

ُ
هـــذه الــقــضــيــة ربــمــا يـــؤدي ملــشــاكــل ال ت

عقباها، وإثارة مخاوف املواطنن والتشكيك 
في صحة سياسات وقرارات النظام املتخذة 
سلفا، وعلى رأسها اتفاق املبادئ، واملطالبة 

بمحاسبة سياسية شفافة عليه.
ــة تتجه  ــرؤيــ الــ ــادر أن هــــذه  املــــصــ ــافــــت  وأضــ
إلــى أن كــل هــذه اآلثـــار السلبية على النظام 
ســتــكــون نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة ألي تـــراجـــع عن 
مــســتــوى الــقــمــع الـــحـــالـــي، بــمــا جــعــل دائــــرة 
الــرئــيــس تــمــضــي فـــي االكــتــفــاء بــالــتــحــركــات 
الدعائية غير املؤثرة على املجال العام، مثل 
املجهولن  املعتقلن  عــشــرات  سبيل  إخـــالء 
في قضايا تظاهرات ومخالفات بناء، تعود 
لــلــفــتــرة مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019 وحــتــى 
لــهــا بــاعــتــبــارهــا خــطــوات  اآلن، والـــتـــرويـــج 
ــيـــة، مــــن خـــــالل بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــابـ إيـــجـ
ــطــــت مـــصـــادر  ــيـــة. وربــ ــابـ ــيـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ــرار غـــلـــق املـــجـــال  ــمـ ــتـ أمـــنـــيـــة بــــن أســــبــــاب اسـ
الجديدة  االستراتيجية  في  والتوسع  العام 

فشلت جميع المناقشات 
في حلحلة ملف 

فتح المجال العام  

تنوعت أسباب قرارات 
منع خروج بعض 

المعتقلين السياسيين
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  شرق
      غرب

اغتياالت في درعا
كشف الناشط محمد الشلبي، أمس 
الــخــمــيــس، أن مــحــمــد ســعــد الــديــن 
ــة )الـــرفـــاعـــي( وطــفــلــه زيــن  الــــدراوشــ
ــوام قــتــال،  ــ الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 10 أعــ
وأصيب ابن شقيقه البالغ 15 عاما 
بـــجـــروح خــطــيــرة، إثـــر اســتــهــدافــهــم 
بـــــالـــــرصـــــاص مــــــن قــــبــــل مــســلــحــن 
ــتــــراض  ــعـــد اعــ ــهـــولـــن، وذلـــــــك بـ مـــجـ
ســيــارتــهــم بــالــقــرب مــن ســاحــة بلدة 
الــغــاريــة الــشــرقــيــة، شــرقــي درعـــا في 
ــة. ونـــجـــا إســمــاعــيــل الـــقـــداح  ســــوريــ
ــاســــن الـــــــــدوس، الـــقـــيـــاديـــان فــي  ويــ
الــــــلــــــواء الــــثــــامــــن الــــتــــابــــع لــلــفــيــلــق 
الــخــامــس املـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، من 
ــهــدفــت 

ُ
مــحــاولــة اغـــتـــيـــال، حـــن اســت

ــة عــلــى  ــفـ ــاسـ ــبـــوة نـ ــعـ ســـيـــارتـــهـــمـــا بـ
طريق دمشق – درعا.

)العربي الجديد(

وفاة المعارض السوري 
عبد الحميد األتاسي

ــي املــــــعــــــارض الــــــســــــوري عــبــد  ــ ــوفـ ــ تـ
الــحــمــيــد األتــــاســــي مـــســـاء أول مــن 
أمـــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس عــن عــمــر يناهز 
ــــي، املــــولــــود في  ــاسـ ــ 89 عـــامـــا. واألتـ
حـــي بـــاب هـــود فـــي مــديــنــة حــمــص، 
كان مناصرًا للثورة الجزائرية ضد 
االستعمار الفرنسي. وغادر سورية 
نظام  معارضته  بسبب   1976 عــام 
الـــبـــعـــث والـــرئـــيـــس الــــراحــــل حــافــظ 
ــان مــن أعــضــاء »املجلس  األســــد. وكـ

الوطني السوري« املعارض.
)العربي الجديد(

أردوغان: الشعب أحبط 
محاولة غزو تركيا 

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  اعتبر 
أردوغان )الصورة(، أمس الخميس، 
أن إفــشــال املــحــاولــة االنــقــالبــيــة في 
15 يوليو/ تموز 2016، هو عنوان 
والعدل  الباطل  على  الحق  انتصار 
عــلــى الــظــلــم. وأضـــــاف فـــي كــلــمــة له 
خالل مشاركته في فعاليات إحياء 
االنقالب  ملحاولة  الخامسة  الذكرى 
ــتـــركـــي بــالــعــاصــمــة  فــــي الـــبـــرملـــان الـ
التركي استطاع  »الشعب  أن  أنقرة، 
صــّد املــحــاولــة االنــقــالبــيــة، وإحــبــاط 
محاولة غزو تهدف لالستيالء على 

تركيا«.
)األناضول(

السودان يشرح لروسيا 
أضرار سد النهضة

قدم السودان، أمس الخميس، إلى 
 حول أضرار 

ً
روسيا، شرحا مفّصال

النهضة على  لسد  األحــــادي  املـــلء 
البالد. وجــاء ذلك خالل لقاء جمع 
الخارجية السودانية مريم  وزيــرة 
الطبيعية  ــوارد  ــ املــ بـــوزيـــر  املـــهـــدي 
والبيئة الروسي ألكسندر كازولف، 
في العاصمة موسكو. وذكــر بيان 
الــســودانــيــة، أن املهدي  الــخــارجــيــة 
 حــــول 

ً
»قـــــــّدمـــــــت شـــــرحـــــا مــــفــــصــــال

وفــوائــده  التاريخية  الــســد  خلفية 
ــل املـــفـــاوضـــات  ــراحــ وأضـــــــــراره، ومــ
ومواقف السودان، وأسباب رفضه 
 عن مبررات 

ً
للملء األحادي، فضال

ــل إلــــــــى اتــــفــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأهـ
قانوني ملزم«.

)األناضول(

... ويدرس اللجوء 
لمجلس حقوق اإلنسان

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، 
مــريــم الـــصـــادق املــهــدي )الـــصـــورة(، 
أمس الخميس، في مقابلة صحافية، 
أن بالدها »تــدرس إمكانية التوجه 
إلى مجلس حقوق اإلنسان األممي 
بــســبــب تـــصـــرفـــات إثـــيـــوبـــيـــا بــشــأن 
ســد الــنــهــضــة«. وذكــــرت فــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة: 
»السودان يلجأ إلى جميع الوسائل 
فــيــهــا  بـــمـــا  ــة،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ املـ واألدوات 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة. لــديــنــا فــريــق 
كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية 
التوجه إلى مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لأمم املتحدة«.
)األناضول(

ضحايا بقصف على بلدة إبلين في جبل الزاوية )عبد العزيز قطاز/فرانس برس(

انتشرت مليشيات تابعة لحفتر في الجنوب أخيرًا )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(
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الجزائر: تبون يعفو 
عن عشرات الناشطين

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــــجـ ــيــــس الـ أصـــــــدر الــــرئــ
املــجــيــد تــبــون، مــســاء أول مــن أمــس 
ــاء، عــفــوًا رئــاســيــا شــمــل 101  ــعـ األربـ
ناشط كانت قد تمت إدانتهم بتهم 
تــتــعــلــق بــالــتــجــمــهــر غــيــر املــرخــص. 
وأفــــــاد بـــيـــان لــلــرئــاســة الــجــزائــريــة 
بـــأن تــبــون أصـــدر قـــرار عــفــو عــن 30 
مــحــبــوســا مـــن املــحــكــوم عــلــيــهــم في 
قضايا التجمهر واإلخالل بالنظام 
الـــعـــام، إضـــافـــة إلــــى إقــــــراره تــدابــيــر 
لـــفـــائـــدة 71 نــاشــطــا تــمــت إدانــتــهــم 
بــاألفــعــال نــفــســهــا خـــالل تــظــاهــرات 

الحراك الشعبي.
)العربي الجديد(

واشنطن تدعو للتحقيق 
بالعنصرية في أميركا

رحــــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــي 
مجلس  بتشكيل  بلينكن  أنــتــونــي 
ــم  ــع لـــأمـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان الـ
ــرًا، مــجــمــوعــة خــبــراء  ــيــ املـــتـــحـــدة أخــ
ــال الــعــنــف  ــمـ مــكــلــفــة بــالــنــظــر فـــي أعـ
ــة ضـــد  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــا الــ ــهــ ــبــ ــكــ ــرتــ الــــــتــــــي تــ
»أشـــخـــاص أصــولــهــم أفــريــقــيــة« في 
الـــعـــالـــم. ودعــــــا بــلــيــنــكــن فــــي بـــيـــان، 
لأمم  الخاصن  املقررين  من  اثنن 
املتحدة واملتخصصن في األشكال 
الواليات  إلى  للعنصرية  املعاصرة 
املــتــحــدة لــدراســة ســجــل أمــيــركــا في 
األميركين  ضــد  العنصرية  مــجــال 

من أصل أفريقي.
)فرانس برس(

مايك بنس يحذر 
من الصين

حــــذر مـــايـــك بـــنـــس، نـــائـــب الــرئــيــس 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
أن  مـــــن  األربـــــــعـــــــاء،  أمـــــــس  مـــــن  أول 
ــــي طـــريـــقـــهـــا ألن تــصــبــح  الــــصــــن فـ
لــلــشــر« تشكل خطرًا  »إمــبــراطــوريــة 
ــات املــتــحــدة أكـــبـــر مما  عــلــى الــــواليــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ كــــان يــمــثــلــه االتــ
ــبـــاردة. ودعـــا بنس  خـــالل الــحــرب الـ
في كلمة له في مؤسسة »هيريتيج 
فـــاونـــديـــشـــن«، الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
إلى مواجهة الصن بقوة أكبر على 
جــبــهــات عــــدة بــمــا فـــي ذلــــك مــصــدر 
ــــروس كـــــورونـــــا و»االســــتــــعــــمــــار  ــيـ ــ فـ
الجديد« للدولة اآلسيوية العمالقة.
)فرانس برس(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

مــع إعـــالن الـــواليـــات املــتــحــدة ســحــب جميع 
قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/

أيلول املقبل، بدأت األوضــاع تتغير بسرعة 
فــي الــبــالد، إذ وســعــت حــركــة »طــالــبــان« من 
املاضين،  الشهرين  خــالل  سيطرتها  رقعة 
وهي تدعي أنها سيطرت على 150 مديرية 
من أصل 388، ما جعلها تستحوذ على 85 
في املائة من أراضي أفغانستان، وهو األمر 
أما  الداخلية األفغانية.  الذي رفضته وزارة 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة فــظــهــر أنــهــا تــتــصــرف 
ــر مــــــــــــدروس، بــعــد  ــ ــيـ ــ بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي وغـ
استسالم مئات من عناصر الجيش واألمن 
للحركة، باإلضافة إلى إقدامها على تشكيل 
ــادة  ــ مــلــيــشــيــات يـــقـــودهـــا أمـــــــراء الــــحــــرب وقـ
األمــر في  السابقون، ووضعها هذا  الجهاد 

إطار االنتفاضة الشعبية ضد »طالبان«.
ــن االنــــتــــقــــادات املــوجــهــة  وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
لــتــلــك الــخــطــوة مـــن قــبــل الـــزعـــمـــاء القبلين 

ــيـــن، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا لــــم تــغــيــر  ــيـــاسـ والـــسـ
مــوازيــن الــقــوة حــتــى اآلن، فـــإن املــالحــظ هو 
الهزارة )املكون الشيعي  أقلية  التزام زعماء 
نشاطا  األكــثــر  كانت  التي  أفغانستان(،  فــي 
ــة،  ــيـ ــاضـ ــد الــــحــــركــــة خــــــالل الــــســــنــــوات املـ ــ ضـ
الــــصــــمــــت حــــيــــال مـــــا يـــحـــصـــل فـــــي الــــبــــالد، 
وتــحــديــدًا حـــول خــطــوة الــحــكــومــة بتحريك 
املليشيات. كما ساد الصمت حتى بن كبار 
العرقية،  هــذه  مــن  الحكومة  فــي  املــســؤولــن 
ومــنــهــم الــنــائــب الــثــانــي لــلــرئــيــس األفــغــانــي 
مــحــمــد ســـــروردانـــــش، ومــســتــشــار الــرئــيــس 
»الــوحــدة«  زعــيــم حــزب  السياسية  للشؤون 
الرغم من  حاجي محمد محقق، وذلــك على 
أن بـــاقـــي الــســيــاســيــن، وحـــتـــى مــعــارضــن 
ــانــــي أشـــــــرف غــــنــــي، وقـــــادة  ــغــ لـــلـــرئـــيـــس األفــ
الجهاد السابقن، أعلنوا وقوفهم إلى جانب 

القوات املسلحة.
وأثار سقوط مناطق تقطنها أقلية الهزارة، 
علي  بارسا وشيخ  ســرخ  مديريتا  وبينها 
فـــي وادي غــوربــنــد فـــي إقــلــيــم بـــــروان قــرب 
كابول أخيرًا، بيد »طالبان« دون أي معركة 
تــــســــاؤالت كـــثـــيـــرة، فــيــمــا تـــحـــدث مــراقــبــون 
عــن احــتــمــال وجـــود تــوافــق مــا بــن الحركة 
والـــهـــزارة. وقـــال املــولــوي شــاه محمد، وهو 
»العربي الجديد«،  من سكان وادي غوربند لـ
إن »هناك تفاهما وتوافقا حصال بن حركة 
ولعل  الشيعية.  األقلية  أبناء  وبــن  طالبان 
ــدور، ألنــنــا كنا نتوقع  إيـــران قــامــت بــهــذا الــ
أن تقف تلك العرقية في وجه طالبان بقوة 
الــســابــق. ولكننا الحظنا أن  كما كــانــت فــي 
أكثر  بطالبان  يرحبون  املناطق  تلك  أبــنــاء 

كـــمـــا أحـــــــرزت »طــــالــــبــــان« تـــقـــدمـــا فــــي إقــلــيــم 
ــبــــالد، وهــــو مـــركـــز ألقــلــيــة  بـــامـــيـــان وســــط الــ
الهزارة. وسبق أن تجول املولوي أمير خان 
مــتــقــي، مــســؤول »الـــدعـــوة واإلرشـــــاد« وأحــد 
أعــضــاء هيئة الــتــفــاوض فــي »طــالــبــان«، في 
مناطق تقطنها عرقية الهزارة. وقال متقي، 

من أبناء مناطق أخرى، وهو أمر استغربه 
كثر«. وأعرب عن اعتقاده بأن »التقارب بن 
طــالــبــان وأقــلــيــة الـــهـــزارة يــعــود إلـــى عــالقــة 
إيــران بطالبان. كما أن عــداء تنظيم داعش 
كان من أهم األسباب وراء التقارب والتفاهم 
بــن هــذا املــكــون العرقي وطــالــبــان«، مشيرًا 
إلى أن »تنظيم داعش كان يستهدف، خالل 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، أبـــنـــاء عــرقــيــة الـــهـــزارة 
بــشــكــل مــمــنــهــج وخـــطـــيـــر، وكـــانـــت طــالــبــان 
تــديــن كـــل تــلــك االعــــتــــداءات وتــتــعــاطــف مع 
الــقــادم  الخطر  فــإن  وبالتالي  العرقية.  تلك 
طــالــبــان وإنما  الــهــزارة ليس  إلــى  بالنسبة 
ــة مـــواجـــهـــة  ــل إعــــــــالن الــــحــــركــ ــعــ داعـــــــــش، ولــ

التنظيم يريح أبناء عرقية الهزارة كثيرًا«.

فــي تصريح أمـــام زعــمــاء لأقلية أخــيــرًا، إن 
الحركة ستقوم بحماية جميع املواطنن بال 
كما  للجميع،  حــقــوقــا  وستعطي  اســتــثــنــاء، 
إسالمية  حــكــومــة  إلـــى تشكيل  أنــهــا تسعى 

تشاركية، تضم جميع القبائل والعرقيات.
وتــزامــن هــذا األمــر مــع تقدم »طــالــبــان« على 
الحدود مع إيــران، حيث سيطرت على عدة 
مــديــريــات فــي إقــلــيــم هـــرات املــجــاور إليـــران، 
ومعبري إسالم قلعة والفارابي الحدودين. 
وتشير كل تلك التطورات إلى وجود عالقات 
وطــــيــــدة بــــن الـــحـــركـــة وطـــــهـــــران، ال ســيــمــا 
ــيـــرة جــمــعــت »طـــالـــبـــان« والــحــكــومــة  أن األخـ

األفغانية في العاصمة اإليرانية أخيرًا.
وقــال األكــاديــمــي والباحث عبد الــقــادر عبد 
»العربي الجديد«، إنه ال تخفى  الله هروي، لـ
ــران  ــ ــد الـــعـــالقـــات الـــوطـــيـــدة بــــن إيـ ــ عـــلـــى أحـ
و»طــالــبــان« ودعــم طهران للحركة. وأضــاف 
»كان السبب وراء ذلك، قبل اتفاق الدوحة )في 
كانت  طالبان  أن  2020(، هو  فبراير/شباط 
تقاتل أميركا، وكان هذا في مصلحة إيران. 
الدوحة  اتفاق  بعد  بينهما  العالقة  وبقيت 
بن طالبان وواشنطن، مع اختالف السبب، 
إذ إن إيــران تــرى أن الحركة أصبحت واقعا 
مهما في أفغانستان ال يمكن التغاضي عنه. 
كما تــزعــم طــهــران أن طــالــبــان قــد تصل إلى 
سدة الحكم، وبالتالي فإن العالقات الجيدة 
معها ستكون في صالحها«، مشيرًا إلى أن 
»الهزارة في الغالب يتبعون سياسات إيران 
في املنطقة«. كما ال يستبعد هــروي وجود 
تــوافــقــات بــن الــعــرقــيــة والــحــركــة، مــا يشكل 

تحديا كبيرًا للحكومة األفغانية.

شروط »تعجيزية«

عودة 
لعمامرة إلى 

الخارجية

»العربي  أن مصدرًا في الرئاسة األفغانية أكد، لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــســيــاســيــن لـــن يـــشـــاركـــوا في 
الوقت الراهن في املؤتمر، موضحا أنه يمكن 
مــنــاقــشــة الــقــضــيــة بــعــد عــيــد األضـــحـــى، الـــذي 
يصادف في 20 يوليو/تموز الحالي. وشارك 
العاصمة  في  غني،  أشــرف  األفغاني  الرئيس 
الــدولــي حول  األوزبــكــيــة طشقند، فــي املؤتمر 
االتــصــال اإلقليمي بــن وســط وجــنــوب آسيا، 
الـــذي انــطــلــق أمـــس الــخــمــيــس ويــخــتــتــم الــيــوم 
الجمعة، فيما يثير تدهور الوضع األمني في 
أفغانستان مخاوف من أزمة الجئن جديدة. 
والـــتـــقـــى غــنــي عــلــى هـــامـــش الــــزيــــارة نــظــيــره 
األوزبــــكــــي شــوكــت مــيــرضــيــايــف ومــســؤولــن 
دولين. ورافق الرئيس األفغاني كل من وزير 
الخارجية محمد حنيف أتمر، والقائم بأعمال 
وزير املالية خالد باينده، ومسؤولون آخرون. 
وقال دبلوماسي، في تصريح بشأن االجتماع 
الذي يستمر يومن: »ستركز االجتماعات في 

أساسا بحسابات سياسية وصراع املحاور 
داخـــــل نـــظـــام الــحــكــم فـــي الـــجـــزائـــر. وتــذهــب 
بعض هذه التفسيرات إلى أن هذا التغيير له 
عالقة باصطفاف كل وزير، فالوزير السابق 
ــان الجيش  ــ مــحــســوب عــلــى جــنــاح قــائــد أركـ
واألخير  قايد صالح،  أحمد  الفريق  السابق 
اســتــقــدمــه مــن نــيــويــورك لــشــغــل الــخــارجــيــة، 
بينما ُيحسب لعمامرة الذي سبق له العمل 
فــي واشــنــطــن وبـــاريـــس، عــلــى جــنــاح القائد 
السابق لالستخبارات الفريق محمد مدين، 
والذي يبدو أنه بات في الوقت الحالي أكثر 
. ويمكن مالحظة أن رحيل لعمامرة من 

ً
ثقال

الخارجية عام 2017، تزامن مع إقالة محمد 
بوتفليقة  محيط  وكـــان  منصبه،  مــن  مــديــن 
الــــذي هــنــدس حــكــومــة 2017، قـــد عــمــد قبل 
الخارجية برأسن، لعمامرة  إلى وضع  ذلك 
وعبد القادر مساهل كوزير مكلف بالشؤون 

املغاربية واألفريقية والجامعة العربية.
الشعبي،  الحراك  وانــدالع  لكن ظروفا طارئة، 
دفــعــا مــحــيــط بــوتــفــلــيــقــة فـــي 11 مــــــارس/آذار 
الذي  بلعمامرة  مجددًا  االستعانة  إلــى   2019
السياسية  النخب  مــن  تعاطفا  قــد كسب  كــان 
وبسبب  والدبلوماسية  السياسية  لكفاءته 
طريقة استبعاده عام 2017، وتم تعيينه نائبا 
وكلفته  بـــدوي،  الــديــن  نــور  الحكومة  لرئيس 

كابول، إسالم أباد ـ العربي الجديد

ــبــــان« مــــا يــشــبــه  ــالــ ــة »طــ ــركـ قـــدمـــت حـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــزيـ ــيـ ــعـــجـ ــتـ الــــــشــــــروط الـ
األفغانية من أجل وقف إطالق النار 
في البالد ملــدة 3 أشهر، مطالبة بــاإلفــراج عن 
نــحــو 7 آالف ســجــن لــــدى الــســلــطــة، وشــطــب 
السوداء  الالئحة  الحركة من  قــادة في  أسماء 
لــأمــم املــتــحــدة، فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه 
هجومها الــواســع عــلــى الــعــديــد مــن األراضـــي 
األفــغــانــيــة. وأعــلــن وزيـــر اإلعـــالم الباكستاني 
فــواد شــودري، أمس الخميس، أن إســالم أباد 
تــعــتــزم عــقــد مــؤتــمــر بــشــأن الـــســـالم األفــغــانــي 
قريبا. وأوضح، في تغريدات، أن رئيس الوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــــان اتـــصـــل بــالــرئــيــس 
األفـــغـــانـــي الــســابــق حــامــد كـــــرزاي بــشــأن هــذا 
األمــر، موضحا أنه تم دعــوة كــرزاي وعــدد من 
السياسين األفغان للمشاركة في املؤتمر، إال 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــزائــــري  ــة الــــجــ ــيــ بــــــدأ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
رمطان لعمامرة، العائد إلى منصبه 
بــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن تــحــيــيــده من 
ــعـــد ســنــتــن مــــن اســـتـــبـــعـــاده مــن  الــــــــــوزارة، وبـ
آخــــر حــكــومــة لــلــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، أول تحركاته الدبلوماسية، بإجراء 
سلسلة اتصاالت هاتفية مع عدد من نظرائه 
في تونس ومصر وليبيا، واستقباله وفدًا من 
نواب البرملان املمثلن للجالية الجزائرية في 
الــخــارج، ومشاركته أمــس األول األربــعــاء في 

مؤتمر دول عدم االنحياز.
يــــرث لــعــمــامــرة عـــن ســلــفــه صـــبـــري بـــوقـــادوم 
ملفات ثقيلة وحساسة بالنسبة للدبلوماسية 
الجزائرية، وفي وضع سياسي معقد داخليا 
في  األزمــة  ملفات  بشأن  وإقليميا، خصوصا 
مالي وليبيا والتوترات في النيجر، والعالقات 
املتوترة مع املغرب املرتبطة بتطورات النزاع 
السياسية  السلطة  كانت  وإذا  الصحراء.  في 
فـــــي الــــجــــزائــــر تـــــراهـــــن عـــلـــى ثـــقـــل وعــــالقــــات 
لـــعـــمـــامـــرة، لـــدفـــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
نحو انخراط أكبر ولعب دور أكثر بــروزًا في 
ملجموعة  عضويته  فــإن  اإلقليمية،  القضايا 
األزمات الدولية ورصيده كدبلوماسي دولي 
عامل فــي مجال الــســالم، وكــونــه كــان مرشحا 
عام  ليبيا  إلــى  املتحدة  األمـــم  مبعوث  ليكون 
رغبة  على  مؤشرًا  تعطي  عوامل  كلها   ،2020
دبلوماسيتها ضمن نفس  إبقاء  في  الجزائر 
الــنــســق كــقــوة هـــادئـــة ومــســاهــمــة فـــي حلحلة 

املشاكل، أكثر منها دبلوماسية مناوشة.
الــجــزائــر،  فــي  املحللن  مــن  للكثير  بالنسبة 
فإنه ال توجد أسباب واضحة دفعت الرئيس 
عـــبـــد املـــجـــيـــد تــــبــــون إلـــــى إعــــــــادة اســـتـــدعـــاء 
صبري  السابق  الوزير  واستبعاد  لعمامرة 
قـــــّدم أداء  ــادوم، خــصــوصــا أن األخـــيـــر  ــ ــوقـ ــ بـ
ــارس/ ــ ــ الفــــتــــا مــــنــــذ تــــولــــيــــه املــــنــــصــــب فـــــي مـ

آذار 2019، ونــجــح إلــى حــد مــا فــي اســتــدراك 
الجزائر  فها غياب 

ّ
التي خل الفراغات  بعض 

السبع  السنوات  اإلقليمي خــالل  املشهد  عن 
ــيـــرة مـــن حــكــم بــوتــفــلــيــقــة. كــمــا عـــزز من  األخـ
وجود الجزائر في املشهد الليبي وفي مالي 
والــنــيــجــر، وحــســم تــحــالــفــات مــهــمــة لصالح 
ــة مــهــمــة  ــ ــــي دولــ الـــجـــزائـــر مــــع إســـبـــانـــيـــا، وهـ
بالنسبة لــلــجــزائــر فــي عــالقــة بــالــصــراع مع 
املــغــرب وقضية الــصــحــراء، ومــع تركيا التي 
تــطــورت الــعــالقــات الــجــزائــريــة مــعــهــا بشكل 
الفت في السنتن األخيرتن. لكن التفسيرات 
جمع على أن استبعاد بوقادوم 

ُ
السياسية ت

ــاألداء  ــ ــة لــهــمــا بــ وعـــــــودة لـــعـــمـــامـــرة، ال عـــالقـ
مرتبط  ذلــك  لكن  وتقييماته،  الــدبــلــومــاســي 

وستشمل  أفغانستان  مستقبل  على  طشقند 
دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة«. وكـــشـــف عــضــو فــريــق 
الــتــفــاوض الــحــكــومــي املـــشـــارك فــي مــحــادثــات 
ــبــــان«، نـــــادر نـــــــادري، أمــس  ــالــ الـــســـالم مـــع »طــ
 الــحــركــة اقــتــرحــت وقــفــا إلطــالق 

ّ
الــخــمــيــس، أن

الــنــار ملـــدة ثــالثــة أشــهــر، مــقــابــل إطـــالق ســراح 
ــادري، في  ــ نــحــو ســبــعــة آالف ســجــن. وقــــال نــ
 
ّ
مؤتمر صحافي، »إنه طلب كبير«، مضيفا أن
في  قــادة  أسماء  أيضا شطب  تريد  »طالبان« 

الحركة من الالئحة السوداء لأمم املتحدة.
بالتوازي مع ذلك، اتهمت الحكومة األفغانية، 
أمــــس الــخــمــيــس، حـــركـــة »طـــالـــبـــان« بــتــدمــيــر 
260 مــبــنــى حــكــومــيــا بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عــلــى 
املديريات املختلفة في األيام املاضية، ما أدى 
إلــى تــوقــف األعــمــال اإلداريــــة بشكل كــامــل في 
الــــذي يشغل  ــادري،  ــ نـ مــنــاطــق مختلفة. وقــــال 
أيضا منصب رئيس اإلصالحات اإلداريــة في 
اإلداريـــة  املباني  الحركة  تدمير   

ّ
إن الحكومة، 

»طالبان«   
ّ
أن مؤكدًا  النظام،  تالشي  إلــى  أدى 

بـــهـــذا الــشــكــل حـــرمـــت 13 مــلــيــون مـــواطـــن من 
الـــخـــدمـــات اإلداريـــــــــة، وأصـــبـــح نــحــو 50 ألــف 
موظف وعامل في الدوائر املختلفة بال عمل، 
 عــن تــوقــف مــشــاريــع تنموية عـــدة. ولم 

ً
فــضــال

ق »طالبان« على إعالن الحكومة هذا.
ّ
تعل

ــك، أعــلــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة  إلـــى ذلــ

الــســلــطــة بــشــرح طبيعة الــوضــع فــي الــجــزائــر 
خالل الحراك الشعبي، وتسويق دولي لفكرة 
كـــانـــت ســتــنــقــذ نـــظـــام بــوتــفــلــيــقــة وحــلــفــائــه، 
وهــــي عــقــد نـــــدوة وطــنــيــة نــهــايــة عــــام 2019، 
وواشنطن  موسكو  فــي  بــذلــك  لعمامرة  وقـــام 

وباريس وبروكسل.
ــــودة  ــة إلــــــى عـ ــبــ ــريــ ــنــــظــــران بـــعـــن الــ ــان يــ ــ ــرفـ ــ طـ
لــعــمــامــرة، أولــهــمــا مــكــّونــات الــحــراك الشعبي 
 بــوتــفــلــيــقــيــا 

ً
ــرى فــــي لـــعـــمـــامـــرة رجــــــال ــ الـــتـــي تـ

حتى  السابق  النظام  إنــقــاذ  وحـــاول  خالصا، 
ــر مـــن مـــراحـــلـــه، وهــو  ــيـ ــع الـــســـاعـــة األخـ فـــي ربــ

ــــوات األمـــن  األفـــغـــانـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن قـ
ــتــــعــــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــعـــبـــر حـــــدودي  اســ
كبير مــع بــاكــســتــان فــي جــنــوب الــبــالد، كانت 
ــاء املــاضــي،  ــعـ »طــالــبــان« اســتــولــت عــلــيــه األربـ
ــتـــولـــى مــقــاتــلــو  لــكــن الـــحـــركـــة نــفــت ذلـــــك. واسـ
ــداك، وهــو  ــولــ ــبـــان« عــلــى مــعــبــر ســبــن بــ ــالـ »طـ
ثاني أهم معبر حدودي مع باكستان ومصدر 
رئــيــســي لــلــدخــل لــلــحــكــومــة األفـــغـــانـــيـــة. وقـــال 
مسؤول حكومي في إقليم قندهار، حيث يقع 
األفغانية  القوات  إن  »رويترز«  لوكالة  املعبر، 
استعادت السيطرة على السوق الرئيسي في 
املنطقة وإدارة الجمارك، وغيرها من املنشآت 
ساعات  بعد  الحدودية  البلدة  في  الحكومية 
قليلة مــن ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــيــهــا. وأعــلــن 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة تــراجــعــت فـــي الــبــدايــة  أن الـ
للحد من الضحايا بن املدنين وأفراد األمن، 
اآلن عمليات تطهير،  أنها تجري  إلــى  مشيرًا 
لكنه حذر من أن التهديد ال يزال مرتفعا نظرًا 
ألن عـــدد مــقــاتــلــي الــحــركــة يــفــوق قــــوات األمــن 
»طالبان«  باسم  املتحدث  ونفى  املنطقة.  فــي 
ــك، مــوضــحــا أن  ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد صــحــة ذلــ
مقاتلي الحركة ما زالوا يسيطرون على املعبر 
الــحــدودي. وقــال »هــذه مجرد دعــايــة وزعــم ال 

أساس له من حكومة كابول«.
ــــراس الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــن،  واســـتـــخـــدم حـ
أمس الخميس، الغاز املسّيل للدموع لتفريق 
ــانــــوا يـــحـــاولـــون  ــذيــــن كــ مـــئـــات األشــــخــــاص الــ
وقــال  أفغانستان.  مــع  حـــدودي  معبر  اجتياز 
مـــســـؤول أمـــنـــي بــاكــســتــانــي فـــي مــعــبــر سبن 
بـــولـــداك الـــحـــدودي: »حــــاول حــشــد مــؤلــف من 
نحو 400 شخص غير منضبطن يرغبون في 
املرور، عبور الحدود بالقوة. رموا حجارة، ما 
أجبرنا على استخدام الغاز املسّيل للدموع«. 
املعبر  أغلقت  الباكستانية  السلطات  وكانت 
قــبــل يـــوم فــي أعــقــاب ســيــطــرة »طــالــبــان« على 
الجانب األفغاني من الحدود في إقليم سبن 
بــولــداك، وتحقيقهم مــزيــدًا مــن املــكــاســب منذ 
تسريع القوات األجنبية خروجها من البالد. 
وقــال مــســؤول باكستاني مــن حــرس الحدود 
لــم يكن باإلمكان  رغــمــنــا على ضربهم ألنــه 

ُ
»أ

ــح املـــســـؤول  ــ ــنــــاس«. وأوضــ الــســيــطــرة عــلــى الــ
الــحــكــومــي فـــي ســبــن بـــولـــداك جـــمـــاداد خــان 
أن الــوضــع حــالــيــا »تــحــت الــســيــطــرة«. وأعــلــن 
مصدر من »طالبان«، لوكالة »فرانس برس«، 
أنه يتم إجراء محادثات مع باكستان، معربا 

عن أمله بأن يتم فتح الحدود خالل أيام.
الــعــام لأمن  وأعــربــت املتحدثة باسم األمــن 
املــتــحــدة فلورنسا ســوتــو نينو،  الــعــام لــأمــم 
األربــعــاء املــاضــي، عــن قلق األمـــم املــتــحــدة من 
التصعيد العسكري في أفغانستان، وسيطرة 
»طــالــبــان« على معبر سبن بــولــداك. وقــالــت: 
»اطــلــعــنــا عــلــى تــلــك الــتــقــاريــر اإلخــبــاريــة، ومــا 
يمكنني قــولــه هـــو نــعــم، نــحــن قــلــقــون بشكل 
متزايد بشأن التصعيد العسكري في البالد، 
ونحن نفعل ما في وسعنا لضمان استمرار 
وأضافت:  اتــفــاق«.  إلــى  والتوصل  املفاوضات 
ــل تـــفـــاوضـــي، وبــإحــضــار  »فـــقـــط مـــن خــــالل حـ
جميع األطراف إلى طاولة املفاوضات، يمكننا 

إنهاء الصراع هناك«.
ــد الــبــيــت األبـــيـــض، أمــس  مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــ
الــكــونــغــرس بغية  فـــي  جــــاٍر  الــعــمــل  أن  األول، 
ــرات  ــيــ ــأشــ ــتــ ــح الــ ــنــ ــى مــ ــلــ ــر املـــــوافـــــقـــــة عــ ــريــ ــمــ تــ
لــلــمــتــعــاونــن األفـــغـــان مـــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
ــيـــران  ــفــــاء، مـــوضـــحـــة أن رحـــــــالت الـــطـ ــلــ والــــحــ
املــخــصــصــة إلجـــالئـــهـــم ســتــبــدأ فـــي األســـبـــوع 
األخــيــر مــن الــشــهــر الــحــالــي. وقــالــت املتحدثة 
بــاســمــه جــن ســاكــي: »نــعــمــل مــع الــكــونــغــرس 
لتغيير قوانن التفويض بغية تمرير املوافقة 
ــان مع  ــغــ عــلــى الـــتـــأشـــيـــرات لــلــمــتــعــاونــن األفــ
الـــقـــوات األمــيــركــيــة والــحــلــفــاء. نــحــرص على 
تــنــفــيــذ هــــذا األمـــــر بــشــكــل ســـريـــع ومــحــتــرف، 
وقبل خروج القوات من أفغانستان«. وأعلنت 
الــحــلــفــاء« لأفغان  إطـــالق اســـم عملية »مـــالذ 
تعاونوا  ممن  وعائالتهم  واملهتمن  املؤهلن 
 »رحـــالت 

ّ
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، مــوضــحــة أن

الـــطـــيـــران املــخــصــصــة لـــذلـــك الـــغـــرض تنطلق 
ــارج أفــغــانــســتــان فـــي األســـبـــوع األخـــيـــر من  خــ

يوليو الحالي«.

التمديد لبوتفليقة حتى  ممن حاولوا تنفيذ 
وطنية  نــدوة  بعقد  تنتهي   ،2019 عــام  نهاية 
لــصــيــاغــة اإلصــــالحــــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى. 
كما أن لعمامرة دافــع عن نظام بوتفليقة في 
الخارج، من دون أن يكون له أي موقف خارج 
نــســق الــســلــطــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فيه 
رافضة  الــشــارع  في  الجزائري  الشعب  جموع 
الســتــمــرار بوتفليقة فــي الــحــكــم. هــذا مــا دفع 
الــكــثــيــر مـــن مــكــّونــات الـــحـــراك العــتــبــار عـــودة 
لــعــمــامــرة بــأنــهــا أكـــثـــر مـــن اســـتـــفـــزاز لــلــحــراك 
التيار  الثاني فهي قوى  الطرف  أما  الشعبي. 
اإلسالمي في الجزائر، بما فيها الشريكة في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، والــتــي كــانــت قــد وّجــهــت 
عــام 2019، عندما  للعمامرة  حـــادة  انــتــقــادات 
رسالة  الــحــكــومــة،  لرئيس  نائبا  بصفته  نقل 
إلــــى الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيـــة، مـــفـــادهـــا أن رحــيــل 
بــوتــفــلــيــقــة قـــد يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا لــصــعــود 
وفق  الــبــالد،  فــي  السياسي  اإلســـالم  وهيمنة 
تسريبات حينها. وهــو ما دفــع رئيس حركة 
الــرد  إلــى  الـــرزاق مقري  السلم« عبد  »مجتمع 
بشكل حاد على لعمامرة، واتهمه بالتزييف، 
كما رد عليه رئــيــس حــركــة »الــبــنــاء الوطني« 

عبد القادر بن قرينة.
ــيــــة  ــيــــاســ ــــد مــــحــــلــــل الـــــــــشـــــــــؤون الــــســ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
والــدبــلــومــاســيــة الــبــاحــث عــلــي لــخــضــاري، أن 
تؤكد  الــخــارجــيــة،  وزارة  إلــى  لعمامرة  عـــودة 
املنبثق في  التغيير  التراجع عن مسار  حالة 
يمكن  تــراجــع  وهــو   ،2019 فبراير/شباط   22
أن يمتد إلى مراجعة الخطوات الدبلوماسية 
السابقة والتي كان سلفه في املنصب بوقادوم 
قد عمل على تنشيطها في عــدد من املحاور 
التي لم تكن من أولويات السياسة الخارجية 
ــع الـــتـــعـــاون  ــ ــــي مــقــدمــتــهــا دفـ الـــجـــزائـــريـــة، وفـ
عــلــى مــحــور الـــجـــزائـــر-الـــدوحـــة-أنـــقـــرة، فمنذ 
الجزائر  عالقات  عرفت  الرئاسة  تبون  تولي 
مــع كــل مــن قطر وتــركــيــا تقدما ملحوظا من 
خــــالل الــــزيــــارات رفــيــعــة املــســتــوى ملــســؤولــي 
هذا  فــي  اإليجابية  التصريحات  أو  البلدين 
الخصوص. ويضيف في حديث مع »العربي 
الجديد« أن »عودة لعمامرة، وهو أحد وجوه 
ــــذي  الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة لــبــوتــفــلــيــقــة، والـ
الــدولــيــة تعيينه  ــراف  ــ ســبــق أن رفــضــت األطــ
تغيير  على  يؤشر  ليبيا،  إلــى  أمميا  مبعوثا 
الخارجية  أولــويــات  قد يحدث على مستوى 
الــجــزائــريــة عــلــى املــديــن الــقــريــب واملــتــوســط، 
خصوصا ما يتعلق بتنسيق املواقف في ما 
يخص رؤيــة الحل لــأزمــة الليبية وعــدد من 
القضايا اإلقليمية«، مرجحا أن يعود املوقف 
إلــى مــا كان  الدولية  القضايا  إزاء  الــجــزائــري 
عــلــيــه خـــالل فــتــرة مـــا قــبــل الـــحـــراك مـــن حيث 

التحالفات والحياد السلبي.

)Getty( كان مقاتلو الهزارة األكثر نشاطًا ضد »طالبان« سابقًا

)Getty( منعت قوات األمن الباكستانية أفغانًا من عبور الحدود أمس

تعرضت محاولة 
باكستان لعقد 

مؤتمر للسالم من 
أجل أفغانستان 
إلى نكسة، مع 

رفض مسؤولين 
أفغان حضور 
المؤتمر في 

الوقت الحالي، 
وذلك وسط تضارب 
بين »طالبان«، التي 

وضعت شروطًا 
للتوصل إلى وقف 

إطالق نار لمدة 3 
أشهر، والحكومة 
األفغانية حول من 
يسيطر على معبر 

حدودي مهم 
مع باكستان

للخارجية  وزيــرًا  لعمامرة  رمطان  تعيين  إلعــادة  التفسيرات  تختلف 
الجزائرية، بين من يرّد ذلك لصراعات أركان النظام، ومن يرى أن السلطات 

ترغب بإبقاء دبلوماسيتها ضمن نسق القوة الهادئة
قضيةالحدث

»طالبان« تربط وقف 
النار باإلفراج عن أسراها

تفسيرات جزائرية 
متباينة ومخاوف من 

تراجع مسار التغيير

تقرير

قتلى 
وجرحى

قتل خمسة مدنيين، 
وأصيب 12، في 

سقوط قذائف هاون 
على منازل في لغمان 
شرق أفغانستان. وقال 

المتحدث باسم الحكومة 
المحلية في لغمان أسد 
اهلل دولت زاي، في بيان، 

إن مسلحي »طالبان« 
أطلقوا قذائف الهاون 
على منازل سكنية في 
خليل أباد، ما أدى إلى 

سقوط القتلى والجرحى.

مكّونات في الحراك 
اعتبرت عودة لعمامرة 

بأنها استفزاز

اتهمت السلطات 
األفغانية الحركة بتدمير 

260 مبنى حكوميًا

أكدت الحركة 
للهزارة أنها ستقوم 

بحماية الجميع

يربط البعض عودة 
لعمامرة بصراع المحاور 

داخل نظام الحكم

أدى سقوط مناطق 
تقطنها أقلية الهزارة 
األفغانية بيد »طالبان«، 

من دون قتال، إلى 
تساؤالت عما إذا كانت 

إيران وراء التقارب بينهما
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إقرار بمسؤولية جزئية للدولة عن األزمة

كوبا تتراجع عن خطاب »المؤامرة« 

أطلق الرئيس 
الكوبي دعوة لـ»السالم 

والتفاهم واالحترام«

بــــدأت الــســلــطــات الــكــوبــيــة تتخذ 
مــــــســــــارًا يــــمــــيــــل لـــلـــتـــهـــدئـــة بــعــد 
البالد،  عّمت  التي  االحتجاجات 
وبـــاشـــرت تــغــيــيــر خــطــابــهــا مـــســـاء أول من 
اعترافها بمسؤوليتها  مــع  األربــعــاء،  أمــس 
ـــن األزمـــــــــــة، وأقـــــــــــّرت بــأنــهــا  »الــــجــــزئــــيــــة« عــ
األكبر  التظاهرات  من  العبر«  »استخلصت 
في البالد منذ ربــع قــرن، معلنة عن تدابير 
طوى  وبالتالي  الشعبي.  الغضب  الحتواء 
املــوقــف الرسمي األدبــيــات الــتــي ســـادت في 
 نظريات 

ّ
األيام األولى للتظاهرات، عبر بث

املــؤامــرة والحديث عــن مرتزقة وخــونــة في 
صفوف الشعب.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة مــســاء أول من 
أمـــس األربـــعـــاء سلسلة أولـــى مــن الــتــدابــيــر 
لتهدئة غضب السكان، عبر تسهيل إدخال 
أقــدم  ــة. وللمرة األولـــى  مـــواد غذائية وأدويــ
الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديـــاز كــانــيــل على 
إجــراء نقد ذاتــي، معتبرًا أن أوجــه القصور 
ــة نــــقــــص الــــغــــذاء  ــالـــجـ ــعـ ــة فـــــي مـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
في  دورًا  أدت  األخـــــرى  واملـــشـــاكـــل  والـــــــدواء 
ــات. ودعـــــا فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز،  ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ
مساء األربعاء، الكوبين إلى عدم التصرف 
بالكراهية، في إشارة إلى أعمال العنف التي 
أعرب  والتي  التظاهرات،  في بعض  حدثت 
ارتفاع  مــن  شكواهم  عــن  املتظاهرون  فيها 
األســـعـــار ونــقــص الـــغـــذاء وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي، في حن دعا آخرون إلى تغيير 
في الحكومة. وقال دياز كانيل، الذي خلف 
»علينا  إن   ،2018 عـــام  فــي  كــاســتــرو  راوول 
اكــتــســاب الــخــبــرة مــن االضـــطـــرابـــات. علينا 
أيضا إجراء تحليل نقدي ملشاكلنا من أجل 

العمل والتغلب عليها، وتجنب تكرارها«.
وعــلــى الــرغــم مــن تـــكـــراره اتــهــامــه الــواليــات 
التظاهرات،  على  التحريض  على  املتحدة 

ــوم األحــــــــد املـــــاضـــــي آالف  ــ ــ ـــزل خــــاللــــهــــا يـ ــ نــ
الــكــوبــيــن عــفــويــا إلــــى الــــشــــوارع فـــي نحو 
وقــريــة لالحتجاج على هذا  أربــعــن مدينة 
مــرّدديــن هتافات من بينها »نحن  الوضع، 
جائعون« و»حرية« و»تسقط الدكتاتورية«. 
بعضها  تواصل  التي  االحتجاجات  وهــذه 
يوم اإلثنن املاضي، غير مسبوقة في كوبا، 
هي  بها  املسموح  الوحيدة  التجّمعات  ألن 
تلك التي يقيمها الحزب الشيوعي الحاكم. 

وأسفرت هذه االحتجاجات عن قتيل وعدد 
مــن الــجــرحــى بــاإلضــافــة إلـــى أكــثــر مــن 100 
موقوف، وأثارت قلق املجتمع الدولي. وعاد 
الهدوء على ما يبدو أول من أمس األربعاء 
إلى كوبا، التي ُوضعت تحت رقابة مشددة 
مـــن جـــانـــب الــشــرطــة والـــجـــيـــش، خــصــوصــا 
فــي مــحــيــط الــكــابــيــتــول )مــقــّر الــبــرملــان( في 
هــافــانــا، حــيــث تــظــاهــر آالف الــكــوبــيــن يــوم 
ــاضـــي. وتـــمـــركـــزت شــاحــنــات عــدة  األحــــد املـ
تابعة للشرطة. وبدأت خدمة اإلنترنت على 
الهواتف املحمولة التي توقفت منذ اندالع 
الـــتـــظـــاهـــرات تـــعـــود لــكــنــهــا غــيــر مــســتــقــرة، 
ولـــم يــكــن بــاإلمــكــان الــوصــول إلـــى منصات 
تطبيقات  إلــــى  وال  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 

املراسلة الفورية.
وألقت الحكومة الكوبية، حتى اآلن، باللوم 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  فــقــط عــلــى وسـ

والــحــكــومــة األمــيــركــيــة فـــي االحــتــجــاجــات، 
ــر فــــي كـــوبـــا مـــنـــذ ربـــع  ــبــ ــتــــي كـــانـــت األكــ والــ
قــــرن مـــضـــى، عــنــدمــا نــــزل الــرئــيــس الـــراحـــل 
فــــيــــدل كـــاســـتـــرو شــخــصــيــا إلـــــى الــــشــــوارع 
لــتــهــدئــة حــشــود بـــــاآلالف غــاضــبــن بسبب 
الــنــقــص الــحــاد فــي أعــقــاب انــهــيــار االتــحــاد 
إعاناته  ومــعــه   )1991 ـ   1917( السوفييتي 
االقــتــصــاديــة لــلــجــزيــرة، إذ كــانــت مــوســكــو 
املّمونة األولى لكوبا منذ فرض األميركين 
الحظر االقتصادي على الجزيرة عام 1960. 
عــن غضبهم  الكوبين،  مــن  العديد  وأعـــرب 
من طوابير االنتظار الطويلة ونقص املواد 
 عن انقطاع التيار 

ً
الغذائية واألدوية، فضال

أيضا  هناك  كانت  لكن  املتكرر،  الكهربائي 
بلد يحكمه  السياسي في  للتغيير  دعــوات 

الحزب الشيوعي منذ نحو ستة عقود.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

بعد أيام من االحتجاجات 
الشعبية في كوبا، 

تراجعت السلطات عن 
خطاب المؤامرة، معتبرة 

أن جزءًا من األزمة 
االقتصادية يقع 

على عاتقها

بدأت خدمة اإلنترنت بالعودة تدريجيًا )فرانس برس(

مـــن خــــالل حــمــلــة عــلــى »تـــويـــتـــر« مـــع وســم 
»أس أو أس كــوبــا« )أنـــقـــذوا كــوبــا(، إال أنــه 
بــــــّدل خـــطـــابـــه بــشــكــل واضــــــــح، مـــعـــتـــبـــرًا أن 
أمــورا ينبغي علينا تحسينها، ألن  »هناك 
بــن املــتــظــاهــريــن كـــان هــنــاك أشــخــاص غير 
راضـــــــن«. وأضـــــــاف: »ربـــمـــا يــنــبــغــي أيــضــا 
االعـــتـــذار مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن فـــي خــضــّم هــذا 
بروا 

ُ
االرتباك في هذا النوع من األحداث، اعت

معاملة«.  لسوء  وتعرضوا  شغب(  )مثيري 
ــاهـــرات أوقــــعــــت »عـــشـــرات  ــأن الـــتـــظـ ــ وأقـــــــّر بـ
الـــجـــرحـــى«. ثـــم أطـــلـــق »دعــــــوة إلــــى الــســالم 
والتفاهم واالحترام بن الكوبين«، مضيفا 
أن »األمر الذي يجب علينا تشجيعه، حتى 
لو كانت لدينا أحيانا وجهات نظر مختلفة 
بشأن بعض املسائل، هو أن نحاول إيجاد 

حلول في ما بيننا«.
وحــــــول الـــتـــدابـــيـــر، كـــشـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
قــــــّررت  الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن مــــــاريــــــرو،  ــل  ــويــ ــانــ مــ

بأن  ومؤقتة  استثنائية  بصورة  »السماح 
ــركـــاب مــعــهــم فـــي حــقــائــبــهــم مـــواد  يــجــلــب الـ
غذائية ومنتجات نظافة وأدويـــة، من دون 
ــــن دون ضـــرائـــب  ــّد أقـــصـــى لــقــيــمــتــهــا ومـ ــ حـ
البرنامج  خــالل  وأضـــاف  عليها«.  جمركية 
التلفزيوني نفسه الذي شارك فيه الرئيس 
 »هــذا 

ّ
ديـــاز كانيل والــعــديــد مــن الــــوزراء، أن

اإلجــراء سيسري حتى 31 ديسمبر/كانون 
األول املقبل«. وأعلن أنه »سُيسمح للسكان 
بشكل موقت بأن يقطنوا في مدينة أخرى 
وأن يــســتــفــيــدوا مــــن دفـــتـــر اإلمــــــــــدادات )ال 
 
ً
ليبيرتا(«، وهــو األمــر الــذي كــان مستحيال

الكوبية  للثورة  الجيل األول  من قبل. وأقــّر 
في 12 مارس/آذار 1962 دفتر »ال ليبيرتا«، 
م عملية توزيع الحصص الغذائية 

ّ
الذي ينظ

ــان تــســهــيــل دخـــول  عــلــى ســـكـــان كــــوبــــا.  وكـــ
الضروريات إلى الجزيرة أحد املطالب التي 
الشارع،  إلى  نزلوا  الذين  املحتّجون  رفعها 
الخانقة  االقتصادية  األزمة  بعدما تسّببت 
فـــي بــلــدهــم وهــــي األســــــوأ خــــالل 30 عــامــا، 
ــة  بنقص حـــاّد فــي املــــواد الــغــذائــيــة واألدويــ
ودفعت الحكومة إلى تقنن التغذية بالتيار 

الكهربائي لساعات عديدة يوميا. 
من جهته، أعلن وزير االقتصاد أليخاندرو 
جيل، إنهاء العمل بالحّد األقصى للرواتب 
فــي مــؤســســات الــدولــة، الــتــي كــانــت تخضع 
لجدول رواتب صارم. وكشف: »نلغي الحّد 
ــــور ملــؤســســات  ــــداول األجـ املـــفـــروض عــلــى جـ

الدولة، بموجب مبدأ كسب املزيد«. 
وتأتي هذه التدابير بعد أيام من تظاهرات 
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