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فيروسات سياسية 
متحورة في ليبيا

الجزائر ــ عثمان لحياني

البارز، األستاذ الجامعي  الناشط السياسي  أعادت السلطات الجزائرية اعتقال 
أن  بومالة،  وأبلغ مصطفى بوشاشي، محامي  األربــعــاء.  أمــس  بومالة،  فوضيل 
أنــه »ال  إلــى  داهمت منزله، مشيرًا  التي  القضائية  الضبطية  لــدى  قل 

ُ
اعت األخير 

قل مرات عدة في العامني املاضيني، 
ُ
نعرف أسباب االعتقال‹‹. وسبق لبومالة أن اعت

بتهم تخّص مواقفه الداعمة للحراك الشعبي، واملعارضة للجيش والسلطة.
فـــي الــســيــاق، أمـــر قــاضــي الــتــحــقــيــق بمحكمة ســيــدي أمــحــمــد، وســـط الــعــاصــمــة 
الذي يعمل في صحيفة »ليبرتي«  بإيداع الصحافي محمد مولوج،  الجزائرية، 
الناطقة بالفرنسية، في الحبس املؤقت، بعد توقيفه يوم األحد املاضي وتفتيش 
القبائل«  منطقة  مصير  تقرير  »حركة  تنظيم  إلــى  باالنتماء  تتعلق  بتهم  بيته، 
»اإلرهابي« في مايو/ أيار املاضي. مع  فته السلطات الجزائرية بـ

ّ
)ماك(، الذي صن

العلم أن مولوج منفصل عن التنظيم منذ سنوات.
إلى ذلك، اعتقلت السلطات الجزائرية عالم اللسانيات عبد النور عبد السالم في 
منطقة سطيف، شرقي الجزائر، مع قرار القضاء وضعه رهن الحبس املؤقت لحني 

التحقيق معه، بتهمة ترتبط بانتماء سابق لتنظيم »ماك«.
وتأتي هذه االعتقاالت الجديدة ضمن حملة تشنها السلطات الجزائرية تشمل 
توقيف حقوقيني بسبب مواقفهم املعارضة للسلطة، وناشطني بعضهم ينتمون 

أو كانوا ينشطون في وقت سابق في تنظيمي »رشاد« و»ماك«. 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

جّدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس األربعاء، التأكيد أن إصالح 
االنتقال، ومن دونها ال  لكل قضايا  والعسكري قضية مفتاحية  األمني  القطاع 
يمكن حل بقية القضايا، بما فيها بناء الدولة املدنية. وأضاف حمدوك، في كلمة 
له أمام ضباط وجنود قوات الدعم السريع، أن أعظم الجيوش في العالم هي تلك 
التي تنحاز لخيارات شعبها، مشددًا على قيام الدعم السريع بواجبها األسمى، 
فــي الــحــفــاظ على الــدســتــور ودعـــم الــتــحــول املــدنــي الــديــمــقــراطــي. مــن جهته، عّبر 
النائب األول لرئيس مجلس السيادة االنتقالي، قائد قوات الدعم السريع، محمد 
حمدان دقلو، عن أسفه ملا سّماه »االستهداف املمنهج من بعض املتربصني بقوات 

الدعم السريع«. 
ر من االنقسامات الكبيرة في املشهد السياسي وهشاشة األوضاع األمنية 

ّ
وحذ

وتنامي خطاب الكراهية، والعنصرية والجهوية والقبلية. وهي تحديات تتطلب 
العمل، وفق رأيه، من دون تركيز على التفريق بني عسكريني ومدنيني، بل العمل 
معًا في سياق عملية إصالح شاملة وعميقة. واعتبر أن أهم األولويات تتمحور 
حــول تحسني الخدمات الــضــروريــة، والعمل على إرســـاء دعــائــم الــســالم، وفــرض 

هيبة الدولة وإيجاد مخرج لحالة االحتقان السياسي.

الرباط ـ عادل نجدي

أمس  الجديدة،  املغربية  الحكومة  الثانية من مفاوضات تشكيل  الجولة  كشفت 
األربعاء، عن اصطفاف حزب »التقدم واالشتراكية«، صاحب املرتبة السادسة في 
فــي صفوف  الحالي،  أيــلــول  8 سبتمبر/  فــي  التي جــرت  التشريعية  االنتخابات 
»العربي الجديد« أن  لعة على املفاوضات لـ

ّ
املعارضة. في املقابل، أكدت مصادر مط

األمور تتجه نحو تشكيل ائتالف حكومي يقتصر على أحزاب »التجمع الوطني 
لألحرار« و»األصالة واملعاصرة« و»االستقالل«. وسارع األمني العام لحزب »التقدم 
واالشتراكية«، محمد نبيل بنعبد الله، مباشرة بعد لقائه رئيس الحكومة املكلف 
عزيز أخنوش، إلى التأكيد في بيان نشره على صفحته في »فيسبوك« على أن 
مشاركة حزبه في الحكومة العتيدة »لم تشكل احتمااًل مطروحًا للنقاش«. وبناء 
واالشتراكية«  »التقدم  بانضمام  توسعت  قد  املقبلة  املعارضة  تكون  ذلــك،  على 
»التقدم واالشتراكية«،  »العدالة والتنمية«. واعتبر مصدر قيادي في  إلى حزب 
املرحلة هو  فــي هــذه  للحزب  الطبيعي  املــكــان  أن  الجديد«  »العربي  لـ فــي حــديــٍث 
املكلف عرضًا  الحكومة  لم يكن ينتظر من رئيس  أن حزبه  إلــى  املعارضة، الفتًا 
باملشاركة، واألولوية اآلن للحزب هي ترتيب بيته الداخلي. وال تستبعد مصادر 
مــقــّربــة مــن املـــشـــاورات أن يضطر حــزب »االتــحــاد االشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية« 
إلى االنتقال للمعارضة، رغم ما أبــداه من استعداد للمشاركة في الحكومة، في 
التي  ظل التوجه نحو تشكيل األغلبية الحكومية الجديدة من األحــزاب الثالثة 

تصدرت النتائج االنتخابية.

ُعين علي باقري 
المعارض لالتفاق النووي 

نائبًا لوزير الخارجية

غانتس: إسرائيل 
يمكن أن تتعايش مع 

اتفاق نووي جديد

للحديث تتمة...

»طالبان« تتعهد ببناء جيش  قوي... وبقمع معارضيها

باقري  علي  تعيين  سيما  وال  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  في  الجديدة  التعيينات  تنبئ 
عراقجي،  عباس  مكان  السياسية  للشؤون  نائبًا  النووي  لالتفاق  المعارض  المتشدد 
كبير المفاوضين اإليرانيين، بأن المفاوضات النووية في فيينا بحال استئنافها ستكون 

معقدة، رغم أنه لم يعلن بعد تعيين باقري في منصب كبير المفاوضين

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي ال تــــــــــزال فــيــه 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة غــيــر 
املـــبـــاشـــرة بـــني طـــهـــران وواشــنــطــن 
متعثرة، وال موعد محددًا إلطــالق جولتها 
الجولة  انــتــهــاء  بعد  توقفها  منذ  الــجــديــدة 
ــران املـــاضـــي،  ــزيــ ــة فـــي يـــونـــيـــو/ حــ الـــســـادسـ
االنتخابات  ــراء  إجـ مــن  تقريبًا  أســبــوع  قبل 
الــرئــاســيــة الــتــي جــــاءت بــالــرئــيــس املــحــافــظ 
إبــراهــيــم رئــيــســي، تــشــي تــحــركــات السلطة 
ــديـــدة ومـــواقـــفـــهـــا الــغــامــضــة واملــبــهــمــة  الـــجـ
وكذلك تعييناتها الدبلوماسية األخيرة بأن 
هذه املفاوضات بحال استئنافها لن تكون 
سهلة. واستئناف املفاوضات مرتبط بقرار 
أن طلبت وقفها  إليها بعد  الــعــودة  طــهــران 
بحجة انتقال السلطة التنفيذية، فالحكومة 
اإليرانية »ما زالت تجري مشاورات داخلية 
كما  فيينا«،  مــفــاوضــات  إدارة  طريقة  حــول 
قال وزير الخارجية اإليراني الجديد حسني 
لنظيره  املاضي  اإلثنني  اللهيان،  عبد  أمير 
اتـــصـــال  ــــي  فـ الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب 
هــاتــفــي. لــكــن إيـــــران املــنــشــغــلــة بــاملــشــاورات 
ــر خــارجــيــتــهــا، بعثت  الــداخــلــيــة، حــســب وزيـ
ــــالل األيــــــــام األخــــيــــرة،  فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، خــ
مــفــاوضــات  متناقضتني ألطــــراف  رســالــتــني 
لــألمــيــركــيــني واألوروبـــيـــني  فيينا، وبـــالـــذات 
املـــصـــّريـــن عـــلـــى اســتــئــنــافــهــا فـــــــورًا، مــــا زاد 
ــول رغـــبـــتـــهـــا فــــي إطــــالق  ــ مــــن الــــغــــمــــوض حــ
املــفــاوضــات مــجــددًا مــن عــدمــهــا. فــالــرســالــة 
األولــــى تمثلت فــي املــوافــقــة اإليــرانــيــة على 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الــعــام  املــديــر  زيـــارة 
الــذريــة رافائيل غروسي إلــى طــهــران، األحد 
املــاضــي، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق معه إلجــراء 

ــرات املــــراقــــبــــة  ــيــ ــامــ ــكــ ــات الــــصــــيــــانــــة لــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الــدولــيــة املــوضــوعــة فـــي املــنــشــآت الــنــوويــة 
اإليـــرانـــيـــة واســـتـــبـــدال بــطــاقــات الـــذاكـــرة في 
الرسالة في  إذ تحمل هــذه  الكاميرات.  هــذه 
طياتها إشارات على رغبة إيرانية باحتواء 
التوتر املتزايد مع الوكالة الدولية من جهة، 
واحتواء التصعيد مع األطراف الغربية من 
ــرى، ومــنــعــهــا مـــن اســتــصــدار قـــرار  ــ جــهــة أخـ
أممي ضدها داخل أروقة مجلس محافظي 
اجتماع  في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
املجلس، الــذي بــدأ اإلثــنــني املــاضــي وانتهى 
أمس، وكانت إيران تبعث من خالله رسائل 
أخــــرى أمــــس مــفــادهــا »ال تــنــتــظــروا ضبطًا 
لــلــنــفــس وإجـــــــــراءات بـــنـــاءة مـــا دام الــحــظــر 

مستمرًا علينا«.
الــتــي جـــاءت مناقضة  الثانية  الــرســالــة  أمــا 
ــي تــعــيــني عـــلـــي بـــاقـــري  ــرزت فــ ــبــ ــــى، فــ ــــألولـ لـ
الـــرافـــض لــالتــفــاق الـــنـــووي واملــتــحــفــظ على 
املـــفـــاوضـــات الـــتـــي أدت إلـــيـــه نــائــبــًا لــوزيــر 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
ــلـــومـــاســـي اإليـــــرانـــــي املـــخـــضـــرم  ــدبـ مــــكــــان الـ
عباس عراقجي، كبير املفاوضني اإليرانيني، 
على الــرغــم مــن أنــه لــم يتم إلــى اآلن تكليف 

باقري بمنصب كبير املفاوضني.  
وتــأتــي املـــراوغـــة اإليــرانــيــة فــي الـــعـــودة إلــى 
املـــفـــاوضـــات، فـــي وقـــت يــصــّر فــيــه الــطــرفــان 
األميركي واألوروبــــي على عــودة إيـــران إلى 
أخيرًا  الفتًا  وبــدا  التفاوض سريعًا.  طــاولــة 
مـــا يــشــبــه الــتــحــّول والــتــســلــيــم اإلســرائــيــلــي 
الرئيس  إدارة  تفرضه  الـــذي  الــواقــع  بــاألمــر 
األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الـــتـــي تـــريـــد الـــعـــودة 
لــالتــفــاق الـــنـــووي، مــع قـــول وزيــــر األمــــن في 
حكومة االحتالل بني غانتس، خالل مقابلة 
مــع مجلة »فــوريــن بــولــيــســي«، إن إســرائــيــل 
يمكن أن تتعايش مع اتفاق نووي جديد مع 

إيران، لكن ضمن شروط. وبرز مساء أول من 
أمس الثالثاء إعالن الخارجية اإليرانية عن 
الـــوزارة، شملت  تعيينات مهمة جديدة في 
تعيني ثالثة نواب جدد للوزير حسني أمير 
عــبــد الــلــهــيــان. ووفـــق بــيــان الــخــارجــيــة، فقد 
السياسية  للشؤون  نائبًا  باقري  علي  ُعــنّي 
مـــكـــان عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، كــبــيــر املــفــاوضــني 
تعيني مهدي صفري   عن 

ً
اإليرانيني، فضال

كابول ـ العربي الجديد

أكـــدت حــركــة »طــالــبــان«، أمــس األربــعــاء، أنه 
الحركة  تمكنت  التي  ألفغانستان،  سيكون 
منتصف  فــي  بالكامل  عليها  السيطرة  مــن 
شهر أغسطس/آب املاضي، »جيش نظامي 
وطبيعي« في وقت قريب، في إشارة إلى أن 
أولوياتها  صلب  فــي  يقع  العسكري  البند 
فــي املرحلة الــراهــنــة، وســط اســتــمــرارهــا في 
ــارات املــتــبــايــنــة لــجــهــة طبيعة  ــ ــ إرســـــال اإلشـ
تبديه  أن  تــحــاول  الــذي  وانفتاحها  حكمها 
للمجتمع الدولي. ولم يكشف قاري فصيح 
ــن، رئــيــس أركـــــان الــجــيــش فـــي حــكــومــة  ــديـ الـ
تصريف األعمال التي أعلنتها »طالبان« في 
7 سبتمبر/أيلول الحالي، الكثير، أمس، عن 
ــة الــحــركــة لبناء »جــيــش أفــغــانــي قــوي« 

ّ
خــط

أفغانستان،  مــن  األمــيــركــي  االنــســحــاب  بعد 
التي نقلت عنه بني  حيث اختلفت املفردات 
»تـــرمـــيـــم« الــجــيــش األفـــغـــانـــي و»تـــأســـيـــس« 

نــائــبــًا لــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة االقــتــصــاديــة، 
ومــحــمــد فتحعلي نــائــبــًا لــلــشــؤون اإلداريــــة 

واملالية.
ــــرز الــتــغــيــيــرات  ويـــعـــّد تــعــيــني بـــاقـــري مـــن أبـ
بمواقفه  يعرف  إذ  اإليرانية،  الخارجية  في 
ــــووي  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي رفـــــــض االتـ ــ املـــــتـــــشـــــددة فــ
وانــتــقــاداتــه الــحــادة لــه ولــلــمــفــاوضــات التي 
ــرانـــي الــســابــق حسن  خــاضــهــا الــرئــيــس اإليـ
ــــي، والــــتــــي تـــوجـــت بــالــتــوقــيــع عــلــى  ــانـ ــ روحـ
ــنـــووي عـــام 2015 مـــع املــجــمــوعــة  ــفـــاق الـ االتـ
ــال تــســلــيــم بـــاقـــري قــيــادة  ــيـــة. وفــــي حــ الـــدولـ
املفاوضات النووية، فسيحمل توكيل املهمة 
مــعــارضــة لالتفاق  إيــرانــيــة  إلــيــه كشخصية 
املفاوضات  النووي رسائل سلبية ألطــراف 
أن يزيد من  املتعثرة في فيينا، ومــن شأنه 

تعقيدات هذه املفاوضات حال استئنافها.
فـــي غــضــون ذلــــك، كـــان الــتــصــعــيــد اإليـــرانـــي 
 أمــــس كــذلــك، 

ً
ــتـــواصـــال فـــي الــتــصــريــحــات مـ

ــم لــدى  ــدائــ ــنــــدوب اإليــــرانــــي الــ إذ خـــاطـــب املــ
املــنــظــمــات الــدولــيــة فــي فيينا، كــاظــم غريب 
ــراف الــغــربــيــة، فــي كــلــمــة لــه في  ــ ــادي، األطـ ــ أبـ
اجتماع مجلس محافظي  الثالث من  اليوم 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــالــقــول: 

جــيــش جــديــد، ومـــا إذا كــانــت ستعمل على 
تأسيس جيش من قواتها واملنتسبني لها، 
الــذي  أو ترميم وإصـــالح الجيش األفــغــانــي 
نــشــأ بــعــد الـــغـــزو األمـــيـــركـــي ألفــغــانــســتــان، 
والـــذي كــان يضم حــوالــي 135 ألــف عنصر. 
لكن فصيح الدين أطلق، في املقابل، رسالة 
واضــحــة بــشــأن عـــزم الــحــركــة عــلــى اإلمــســاك 
بــالــبــالد بــقــبــضــة مـــن حـــديـــد، واســتــعــدادهــا 
لقمع أي حركة معارضة لها، بحجة »الدفاع 
عــن الــديــمــقــراطــيــة« ومــكــتــســبــات الـــغـــزو. في 
هـــذه األثـــنـــاء، ال تــمــانــع الــحــركــة املــســاعــدات 
ــم املـــتـــحـــدة  ــ ــ اإلنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــــواصــــل األمـ
واالتحاد األوروبي التعهد بها ألفغانستان، 
وما يستتبع ذلك من ضــرورة التواصل مع 

الحركة واالعتراف بحكمها.
ــلــــن قـــائـــد أركـــــــان الـــجـــيـــش فــــي حــكــومــة  وأعــ
ــاري فــصــيــح الـــديـــن، أمــــس، أن  »طـــالـــبـــان«، قــ
الــحــركــة ســتــبــدأ قــريــبــًا فـــي تــرمــيــم الــجــيــش 
ــانـــي وإصــــالحــــه، لــيــكــون »قـــــوة قــويــة  ــغـ األفـ
تـــدافـــع عـــن الـــبـــالد فـــي املــســتــقــبــل«. وأضـــاف 
فــصــيــح الـــديـــن، فــي كــلــمــة لــه خـــالل اجــتــمــاع 
ــبــــان« بــــدأت  ــالــ لــلــحــركــة فــــي كــــابــــول، أن »طــ
مشاوراتها لترميم الجيش األفغاني، وهي 
بصدد وضع خطة متكاملة من أجل تعليم 
وتـــربـــيـــة الــجــيــش بــشــكــل صــحــيــح ومــنــظــم، 
القريب  فــي  سيتم  الجيش  تنظيم  إن  حيث 
ر فصيح الدين، من أن الحركة 

ّ
العاجل. وحذ

 من يحاربها على أسس 
ّ

»مستعدة لقمع كل
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــة، وبـــحـــجـــة الـ ــريـ ــنـــصـ عـــرقـــيـــة وعـ
الــديــمــقــراطــيــة«، والــحــفــاظ عــلــى مكتسبات 
الـــبـــالد خـــالل الــعــقــديــن املــاضــيــني. وأكــــد أن 
»طــالــبــان لـــن تــســمــح ألي جــهــة بــالــعــمــل من 
أجل دفع أفغانستان باتجاه حرب أهلية أو 

إرباك أمن البالد«.
ــار الــجــيــش األفــغــانــي فـــي وجـــه زحــف  ــهـ وانـ
إلى  أدى  ما  العسكري،  وتقدمها  »طالبان« 

»طاملا العقوبات مستمرة، فال تتوقعوا من 
اءة«، مؤكدًا 

ّ
إيــران ضبط النفس وخطوة بن

أن بــــالده »تـــريـــد مــفــاوضــات تــحــقــق نتائج 
وليس التفاوض ألجل التفاوض«.

بــدوره، حــاول رئيس منظمة الطاقة الذرية 
ــزم  اإليـــــرانـــــيـــــة، مـــحـــمـــد إســـــالمـــــي، إبـــــــــداء حـ
إيــرانــي على الــرغــم مــن االتــفــاق األخــيــر بني 
طـــهـــران والـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
مــشــددًا فــي اجتماع مــع أعــضــاء لجنة األمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرملــانــيــة، 
ــع  ــلــــى أن »قــــــانــــــون رفــ أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، عــ
العقوبات هو أساس عملنا«. وكان البرملان 
ــّر قــانــونــًا نــهــايــة نــوفــمــبــر/  ــ ــرانــــي قـــد أقـ اإليــ
ــراء  تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، بــعــنــوان »اإلجــ
ــاء الـــعـــقـــوبـــات«، ينص  ــغـ االســتــراتــيــجــي إللـ
عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات نـــوويـــة بــغــيــة إجــبــار 
ــرى عـــلـــى إلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات.  ــ ــ األطــــــــراف األخـ
وكشف إســالمــي أمــس عــن »تــضــرر عــدد من 
كاميرات املراقبة )باملنشآت النووية( خالل 
العمليات اإلرهــابــيــة األخـــيـــرة«، فــي إشـــارة 
إلى االستهدافات التي تعّرضت لها منشآت 
إيـــرانـــيـــة. وأشـــــار إســـالمـــي إلـــى أنـــه ســيــزور 
في  للمشاركة  املقبل  األســبــوع  خــالل  فيينا 

على  املــاضــي،  أغسطس   15 فــي  سيطرتها، 
الــعــاصــمــة كــابــول. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، تــدور 
التساؤالت حول مستقبل الجيش األفغاني، 
ــتـــحـــدة  ــه الـــــــواليـــــــات املـ ــيـ ــلـ الــــــــذي صــــرفــــت عـ
ــــدوالرات، تدريبًا  خـــالل عــقــديــن، مــلــيــارات الــ

وتجهيزًا.
وكانت آراء القياديني في الحركة قد تفاوتت 
حـــيـــال الـــجـــيـــش األفـــغـــانـــي الـــســـابـــق. وبــــرز 
تــســجــيــل صــوتــي لـــوزيـــر الـــدفـــاع بــالــوكــالــة، 
يعقوب،  محمد  املــال  الحركة،  مؤسس  نجل 
انــتــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
مــن االختالط  ومنع فيه عناصر »طــالــبــان« 

بالقوات الحكومية السابقة.
وكــانــت اإلحــصــائــيــات الرسمية، قــد أشــارت 
إلى أن عديد الجيش األفغاني بلغ 195 ألف 
جــنــدي، لكنه قــد ال يتجاوز فــي الــواقــع 135 
ألف عنصر، فيما بلغ عدد القوات املسلحة 
األفـــغـــانـــيـــة، الـــتـــي تــضــم الــجــيــش والــشــرطــة 
وقــــــوات االســـتـــخـــبـــارات، 350 ألــــف عــنــصــر. 
وتــوقــع الــقــيــادي الــســابــق فــي الــحــركــة، املــال 
السابق  السفير  وهــو  ضعيف،  السالم  عبد 
ــان« لــــدى بــاكــســتــان )قـــبـــل إطــاحــة  ــبـ ــالـ »طـ ـــ لـ
الغزو بحكمها في 2001(، في حديث سابق 
»العربي الجديد«، أن تقوم الحركة بإعادة  لـ
ترميم الجيش، ألن املوقع الجغرافي للبالد 
يتطلب ذلك. وكانت »طالبان« قد دعت قوات 
الـــحـــرس الـــحـــدودي لــلــعــودة إلـــى وظــائــفــهــم 
في مطار كــابــول. وأعــرب مستشار الرئيس 
األفغاني السابق، ضياء الحق أمرخيل، في 
ارتياحه  الــجــديــد«، عــن  »الــعــربــي  لـــ تصريح 

لقرار »طالبان«.
إلـــى ذلـــك، اســتــأنــفــت إيــــران، أمـــس، رحالتها 
الــتــجــاريــة مـــع أفــغــانــســتــان، بــعــد شــهــر من 
ــالـــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة  ــــدت وكـ الـــتـــوقـــف. وأكــ
»فارس«، أن شركة »ماهان« للطيران نقلت، 
أمــس، ركابًا من مطار مشهد، شمال شرقي 

املؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وإجراء مباحثات مع غروسي«.

االتفاق  بقوة  من جهتها، وبعدما عارضت 
تقويضه،  على  وعملت  وإحـــيـــاءه،  الــنــووي 
م باألمر الواقع. 

ّ
يبدو أن إسرائيل بدأت تسل

قــال وزيــر األمــن اإلسرائيلي،  وفــي السياق، 
»فورين  بني غانتس، في مقابلة مع مجلة 
بوليسي« األمــيــركــيــة، نــشــرت أول مــن أمس 
الثالثاء، إن »إسرائيل ستكون على استعداد 
للتعايش مع االتفاق النووي الذي تتفاوض 
عليه أميركا مع إيران«، مضيفًا أن »التوجه 
األمــــيــــركــــي الـــحـــالـــي الــــــذي بـــمـــوجـــبـــه يــجــب 
التسبب بأن تضع إيران برنامجها النووي 
جانبًا، مقبول لدّي«. ولفت إلى أن املسؤولني 
من  واشنطن  على  يضغطون  اإلسرائيليني 
»استعراض  لـ استعداد  على  تكون  أن  أجــل 
جــاد لــلــقــوة« فــي حــال فشل املــفــاوضــات مع 
أن إسرائيل تريد  طــهــران. وأضــاف غانتس 
أن ترى »خطة عملية بديلة بقيادة الواليات 
ــتــــحــــدة« تــتــضــمــن ضـــغـــوطـــًا اقـــتـــصـــاديـــة  املــ
واسعة على إيران في حالة فشل املحادثات، 
مشيرًا إلــى أن لــدى إسرائيل »خطة ج« وأن 

من شأنها أن تنطوي على عمل عسكري.

إيران، إلى مطار كابول، وهي أول رحلة من 
نــوعــهــا بــني الــبــلــديــن مــنــذ عــــودة »طــالــبــان« 
املدني  الطيران  إذ كانت هيئة  السلطة،  إلى 
اإليـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــت تــعــلــيــق الـــرحـــالت إلــى 
كـــابـــول فـــي 16 أغــســطــس املـــاضـــي ألســبــاب 
أمــنــيــة. وشــركــة »مـــاهـــان« لــلــطــيــران املــدنــي، 
ــعـــد »إيـــــــران  ــة بـ ــيــ ــرانــ ــبــــر شــــركــــة إيــ ــانــــي أكــ ثــ
القائمة  مــدرجــة على  لــلــدولــة،  التابعة  إيـــر« 
بالعقوبات  املستهدفة  للكيانات  الــســوداء 

األميركية ضد إيران.
الخارجية  الدولي، رأى وزيــر  على الصعيد 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي الفـــــــــــروف، أمــــــــس، أنـــه 
ــاٍف بــعــد لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج  ــ ــم يــمــر وقــــت كـ لـ
حــــول الــحــكــومــة األفــغــانــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

شكلتها »طالبان«، مؤكدًا أن بالده تواصل 
املخاطر  رفــع  بشأن  الحركة،  مع  اتصاالتها 
عــن الــــدول املـــجـــاورة ألفــغــانــســتــان فــي آسيا 
الوسطى. ولفت الفروف، في ختام مشاركته 
األمــــن  مـــعـــاهـــدة  ملــنــظــمــة  ــقــــاء وزاري  لــ فــــي 
الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، 
إلـــى أن أي بــلــد لــم يــعــتــرف بــعــد بالسلطات 
األفغانية الجديدة. وأضاف: »يقول الجميع 
إنـــــه يـــجـــب إجـــــــراء اتــــصــــاالت مــعــهــم بــشــأن 
الــقــضــايــا الـــجـــاريـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا األمـــن 
العمل  املواطنني وضمان  بحقوق  وااللتزام 
ال  لكنه  الدبلوماسية،  للبعثات  االعــتــيــادي 

أحد يستعجل لالعتراف الرسمي«.
وتـــــتـــــرك عــــــــودة ســـيـــطـــرة »طـــــالـــــبـــــان« عــلــى 

أفغانستان، أثرها على استراتيجيات الدول 
أكــدت رئيسة املفوضية  إذ  املقبلة.  للمرحلة 
ــوال فـــون ديـــر اليـــني، أمــس،  األوروبـــيـــة أورســ
أن أوروبــــــا ســتــســعــى إلــــى تــعــزيــز قــدراتــهــا 
املدعومة  الحكومة  انــهــيــار  بعد  العسكرية 
معلنة  أفغانستان،  في  الدولي  املجتمع  من 
عــقــد قــمــة دفـــاعـــيـــة أوروبــــيــــة الـــعـــام املــقــبــل. 
ــــني، فـــي خـــطـــاب »حـــال  ــر اليـ وقـــالـــت فــــون ديــ
ــــي:  االتـــحـــاد« الــســنــوي فــي الــبــرملــان األوروبـ
ــــت لــتــنــتــقــل أوروبــــــــــا إلـــى  ــوقـ ــ ــد حــــــان الـ ــقــ »لــ
املـــســـتـــوى الـــتـــالـــي«، مــوضــحــة أن الــرئــيــس 
سيستضيف  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
»قمة الدفاع األوروبي« خالل رئاسة فرنسا 
أشهر   6 التي ستستمر  األوروبـــي  لالتحاد 
بدءًا من العام الجديد. ولفتت فون دير اليني 
إلــى أن »مــشــاهــدة األحــــداث فــي أفغانستان 
مؤملة. علينا التفكير في الطريقة التي يمكن 
أن تــنــتــهــي مـــن خــاللــهــا هــــذه املــهــمــة بشكل 
جــدا سيتعني  أسئلة مقلقة  هــنــاك  مــفــاجــئ. 
الحلفاء معالجتها داخــل حلف شمال  على 
األطــلــســي«. وعــلــى املــــدى الــقــصــيــر، تعهدت 
ــر اليـــني بــتــقــديــم 100 مــلــيــون يـــورو  فـــون ديـ
ألفغانستان،  إنسانية  كمساعدات  إضافية 
داعية إلى ضرورة »تجنب الخطر الحقيقي 
هــنــاك واملــتــمــثــل فــي مــجــاعــة كــبــيــرة وكــارثــة 

إنسانية«.
وكــــــان مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــــي، جــــوزيــــب بــــوريــــل، قــد 
اعتبر، أول من أمــس، أن التكتل ليس أمامه 
أفغانستان  مع حكام  التحاور  خيار ســوى 
التنسيق  ســتــحــاول  بــروكــســل  وأن  الـــجـــدد، 
مع حكومات الدول األعضاء لتنظيم وجود 
ــي الــــواليــــات  ــ دبـــلـــومـــاســـي فــــي كـــــابـــــول. وفــ
الــرئــيــس األمــيــركــي السابق  انتقد  املــتــحــدة، 
الواليات  إلى  األفغان  دونالد ترامب، إجالء 
»اإلرهابيني«. املتحدة، واصفًا من تم نقلهم بـ

إسالمي: قانون رفع العقوبات هو أساس عملنا )فاطمة بهرامي/ األناضول(

يحذر المجتمع الدولي من كارثة إنسانية في أفغانستان )بولنت شيليك/فرانس برس(

أسامة علي

ال تعاني ليبيا من خطر تسرب 
املتحّورات من فيروس كورونا فقط، 
بل لديها فيروسات سياسية أجادت 

لعبة التحور والتغّير والتأقلم مع 
كل ظرف من أجل البقاء. وأشهر 

من أتقن لعبة التحور السياسي في 
ليبيا طيلة العقد املاضي من عمر 
الثورة، هو العقيد املتقاعد خليفة 

حفتر، الذي أصبح »لواًء« على 
الرغم من تقاعده االعتباري بحكم 
السن، ثم »مشيرًا«، قبل أن يضيف 
درجة »أركان حرب« لرتبة املشير 

التي يبدو أنه استمدها من واقع 
حروبه الضروس في بنغازي ودرنة 

والهالل النفطي وأجدابيا. وظهر 
حفتر إبان ثورة فبراير/شباط عام 
2011، التي أسقطت رفيقه السابق 

معمر القذافي، كقائد عام للقوات 
البرية، قبل أن يختفي لثالث سنوات، 

تحّور خاللها من قائد عسكري 
إلى مناضل سياسي. والحقًا في 

فبراير 2014، ظهر فجأة ليعلن 
عن انقالب على السلطة وتجميد 

العمل بالدستور املؤقت ونقل 
كل صالحيات البرملان ملا سماه 

»الجيش الوطني«. وإثر فشله في  بـ
هذا اإلطار، تحّور مجددًا، لكن هذه 

املرة مزاوجًا بني السياسة والسالح، 
فعملية الكرامة التي أطلقها منتصف 

عام 2014، في بنغازي تهدف 
»استرداد كرامة الليبيني«. ولكي  لـ

يغازل في الوقت ذاته سياسات 
الدول الكبرى، رفع شعار »مكافحة 

اإلرهاب«، وبعدها السهر على حماية 
مصدر قوت الليبيني في مناطق 

الهالل النفطي، قبل أن ينتشر في 
الجنوب الليبي ويصل بعد ذلك إلى 

»القضاء على اإلرهاب  طرابلس لـ
واملليشيات« أيضًا. وإثر هزيمته، 
، بواسطة خطاباته، 

ً
عاد مناضال

ضد »الغزو التركي«.  وأخيرًا وليس 
آخرًا، يسعى أنصاره في مجلس 

النواب لتفصيل قانون االنتخابات 
على مقاسه الخاص، لكي يتمكن 

من الوصول إلى كرسي الحكم الذي 
لطاملا حلم به، بشكل ديمقراطي!

املتحّورون كثر في ليبيا، فاملؤتمر 
ن هو اآلخر من 

ّ
الوطني العام، تمك

التحّور إلى جسم سياسي جديد 
حمل اسم »املجلس األعلى للدولة«. 
كما مكنت جلسات التفاوض في 

الصخيرات املغربية عام 2015، 
وقمرت التونسية العام املاضي، 

مجلس النواب من التحّور، ليبقى 
 االسم نفسه، ولكن اختلفت 

ً
حامال

وظائفه. فبعد أن كان مجلس نواب 
طبرق واجهة سياسية لحفتر 

لسنوات، أصبح اليوم مجلس النواب 
الليبي املناط به إصدار التشريعات 

وسن قوانني االنتخابات، ومحاسبة 
أول حكومة موحدة في البالد بعد 

ست سنوات من الصراع. فهل تنهي 
انتخابات ديسمبر/كانون األول 

املقبل املتحّورين؟

أعطت حركة »طالبان« 
إشارة قوية، أمس 

األربعاء، إلى عزمها 
على بناء جيش أفغاني 
قوي، ما خلّف موجة 

ارتياح في الداخل، فيما 
تتواصل التعهدات 
الدولية بالمزيد من 

المساعدات اإلنسانية إلى 
هذا البلد

أعلنت الصين، أمس األربعاء، أنها تحافظ على تواصل بين سفارتها 
أموال  تجميد  إلغاء  إلى  داعية  »طالبان«،  وحركة  أفغانستان  في 
الحكومة األفغانية في الخارج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
)الصورة(،  الصينية تشاو لي جيان 
كابول  في  الصينية  السفارة  إن 
»تعمل بشكل طبيعي«، مضيفًا: 
للمحافظة  »نحن على استعداد 
السلطة  مــع  ــل  ــواص ــت ال عــلــى 
دون  من  الجديدة«،  األفغانية 
كانت  إذا  عما  بعد  يفصح  أن 
بحكومة  االعتراف  تنوي  الصين 

»طالبان«.

الصين تحافظ على التواصل

  شرق
      غرب

التحالف يعترض مسيّرة 
حوثية 

أعـــلـــن الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن، أمــس 
األربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة 
تجاه  الحوثيون  أطلقها  مفخخة، 
مــطــار أبــهــا الــدولــي، جنوبي غرب 
الــســعــوديــة. ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء 
عن  »واس«  الــرســمــيــة  الــســعــوديــة 
بيان التحالف قوله إن »الدفاعات 
الــجــويــة اعــتــرضــت ودّمــــرت طائرة 
طــلــقــت نحو 

ُ
أ دون طــيــار مــفــخــخــة 

مطار أبها الدولي«. 
)األناضول(

المغرب يوافق على 
تعيين دي ميستورا 

أعـــــلـــــن املــــمــــثــــل الـــــــدائـــــــم لـــلـــمـــغـــرب 
ــم املـــتـــحـــدة، عـــمـــر هــــالل،  ــ ــــدى األمــ لـ
 املــمــلــكــة أعطت 

ّ
أمـــس األربـــعـــاء، أن

موافقتها على تعيني الدبلوماسي 
)الــصــورة(  ميستورا  دي  ستيفان 
مــبــعــوثــًا شــخــصــيــًا لـــألمـــني الــعــام 
لألمم املتحدة إلى الصحراء، وذلك 
ــع بـــــدء األمــــــني الـــعـــام  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
ــاورات مـــــع أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
األمن بشأن تعيني خليفة للرئيس 

األملاني السابق هورست كوهلر.
)العربي الجديد(

تجارب صاروخية جديدة 
لكوريا الشمالية

الشمالية صاروخني  كوريا  أطلقت 
باليستيني قبالة ساحلها الشرقي، 
أمس األربعاء، مما رفع حدة التوتر 
أيــام من اختبارها  في املنطقة بعد 
لـــصـــاروخ كــــروز بــعــيــد املــــدى. ودان 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوغا إطــالق الصاروخني ووصفه 
ـــه عـــمـــل »مـــــشـــــني«. وقــــــــال خــفــر  ـــأنـ بـ
مـــقـــذوفـــًا  إن  الـــيـــابـــانـــي  ــل  ــواحــ ــســ الــ
بالستيًا  يــكــون صــاروخــًا  أن  يمكن 
وسقط  الشمالية  كوريا  من  انطلق 
االقتصادية  الــيــابــان  منطقة  خــارج 

الخالصة.
)رويترز(

انفجار مرفأ بيروت: 145 
منظمة تريد تحقيقًا 

دوليًا
مـــنـــظـــمـــات  ـــن  ــ مـ ــة  ــهــ جــ  145 دعــــــــت 
وناجني  ودولــيــة  لبنانية  حقوقية 
ــائــــالت الــضــحــايــا فـــي انــفــجــار  وعــ
مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، أمـــــــس األربــــــعــــــاء، 
مجلس حــقــوق اإلنــســان فــي األمــم 
إلـــى إنــشــاء بعثة تحقيق  املــتــحــدة 
دولــيــة مستقلة ومــحــايــدة، وســط 
ــغــــوط ســيــاســيــة  مــــخــــاوف مــــن ضــ
مـــتـــزايـــدة عــلــى الــتــحــقــيــق املــحــلــي. 
وفي رسالة مشتركة، دعا املوقعون 
رايــتــس ووتـــش«  بينهم »هــيــومــن 
 ومنظمة العفو الدولية إلى »إنشاء 
ــثـــة تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة مــســتــقــلــة  بـــعـ
ومحايدة على غرار بعثة لتقصي 
ــقـــائـــق لـــســـنـــة واحـــــــــــدة«. وتـــأتـــي  حـ
 تكثف املــحــاوالت 

ّ
الخطوة فــي ظــل

فــــــي لــــبــــنــــان لـــــضـــــرب مـــصـــداقـــيـــة 
العدلي  املــحــقــق  بــقــيــادة  التحقيق 

طارق بيطار.
)فرانس برس(

بريطانيا: ليز تروس وزيرة 
للخارجية بدل راب

عــــنّي رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون )الصورة(، أمس 
األربــعــاء، ليز تـــروس الــتــي تتولى 
الخارجية  الــتــجــارة  حقيبة  حاليًا 
 لــلــخــارجــيــة، وفـــق مــا أعلن 

ً
وزيـــــرة

 ليز 
ّ

ــل ــنـــغ ســـتـــريـــت«. وتـــحـ ــيـ »داونـ
تروس التي كانت تقود حتى اآلن 
االتحاد  مــع  التجارية  املــفــاوضــات 
ــلــــة مـــــا بــعــد  األوروبـــــــــــــي فـــــي مــــرحــ
راب،  دومينيك  محل  »بــريــكــســت«، 
الـــــذي تـــعـــّرض النـــتـــقـــادات بسبب 
تقاعسه في ملف األزمة األفغانية، 
ــرًا لــلــعــدل خلفًا  ــ قــبــل تــعــيــيــنــه وزيــ
روبــرت باكالند، كما أصبح نائبًا 
وأقـــال جونسون  ــــوزراء.  الـ لرئيس 

وزير التعليم غافني وليامسون.
)فرانس برس(

Thursday 16 September 2021 Thursday 16 September 2021
الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة

تعيينات دبلوماسية 
جديدة في إيران

نحو مفاوضات نووية 
معقدة... ورسائل 

متناقضة من حكومة 
رئيسي



45
سياسة

  شرق
      غرب

ألمانيا تحّذر مالي من 
التعاون مع »فاغنر«

ــاع األملـــانـــيـــة،  ــ ــدفـ ــ رت وزيــــــــرة الـ
ّ
حــــــــذ

ــــاور  ــبـ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ ــب كـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــــت كـ ــريـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ أنـ
)الــــصــــورة(، أمـــس األربــــعــــاء، مـــن أن 
ــفـــاق بـــني املــجــلــس الــعــســكــري  أي اتـ
ــــي ومــــجــــمــــوعــــة  ــالــ ــ ــي مــ ــ ــ الـــــحـــــاكـــــم فـ
ــة، ســـيـــســـاهـــم  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ »فـــــاغـــــنـــــر« الــ
ــنـــظـــر« فــــي تــفــويــض  فــــي »إعــــــــادة الـ
الجيش األملــانــي فــي مــالــي. وذكــرت 
فــي تــغــريــدة لــهــا عــلــى »تــويــتــر« أنــه 
أبرمت حكومة مالي مثل هذه  »إذا 
ــا، فــــإن ذلــك  ــيــ االتـــفـــاقـــيـــات مـــع روســ
سيتعارض مع كل ما فعلته أملانيا 
وفرنسا واالتحاد األوروبــي واألمم 

املتحدة في مالي لثماني سنوات«.
)فرانس برس(

جزار باريس: ال شيء 
شخصيًا في الهجمات

أفادت قناة »بي.إف.إم« التلفزيونية 
ــأن  ــاء، بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة، أمــــــس األربـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
املــشــتــبــه بــه الــرئــيــســي فــي هجمات 
بــــاريــــس، فـــي 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي 2015، صـــالح عــبــد الــســالم، 
ــة إنــــه  ــيـ ــسـ ــرنـ قـــــــال أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة فـ
وراء  شــــخــــصــــي  شــــــــيء  يـــــوجـــــد  ال 
الـــهـــجـــمـــات، الـــتـــي ســقــط فــيــهــا 130 
ــنـــاة عــــن املــتــهــم  ــقـ . ونـــقـــلـــت الـ

ً
ــيـــال ــتـ قـ

واستهدفنا  فرنسا  »هاجمنا  قوله 
السكان، لكن لم يكن هناك أي شيء 

شخصي«.
)رويترز(

إسبانيا: عودة 
المفاوضات بين 

الحكومة والكتالونيين
استؤنفت املفاوضات بني الحكومة 
واالنفصاليني  اإلســبــانــيــة  املــركــزيــة 
الــكــتــالــونــيــني، أمـــس األربـــعـــاء، بعد 
ــفــهــا ملــــدة عــــام ونـــصـــف الـــعـــام، 

ّ
تــوق

في محاولة إليجاد حل لألزمة في 
هذه املنطقة، التي تزعزعت في عام 
االنــفــصــال.  مــحــاولــة  بــســبــب   2017
والــتــقــى رئــيــس الــــوزراء االشــتــراكــي 
الرئيس  بيدرو سانشيز على حدة 
االنــفــصــالــي بــيــري أراغـــونـــيـــس في 
بـــرشـــلـــونـــة، لــكــن االحـــتـــمـــال ضئيل 
بالتوصل إلى اتفاق بني الجانبني، 
بــــســــبــــب رفــــــــــض مــــــــدريــــــــد تـــنـــظـــيـــم 

كتالونيا استفتاًء لتقرير املصير.
)فرانس برس(

قمة في غرب أفريقيا 
لبحث انقالب غينيا

ذكرت وزيرة خارجية غانا شيرلي 
أيـــــوركـــــور بــــوتــــشــــواي )الـــــصـــــورة(، 
دول  زعـــــمـــــاء  أن  األربـــــــعـــــــاء،  ــــس  ــ أمـ
الــيــوم  سيجتمعون،  أفــريــقــيــا  غـــرب 
الرد  كيفية  لالتفاق على  الخميس، 
عــلــى االنـــقـــالب فــي غــيــنــيــا، وكيفية 
العسكريني  الــحــكــام  عــلــى  الــضــغــط 
ــبــــالد إلـــــى الــحــكــم  هـــنـــاك إلعــــــــادة الــ
ــادت الــوزيــرة التي  الــدســتــوري. وأفــ
»إيــــكــــواس«  وزراء  مــجــلــس  ــرأس  ــ تــ
أفــريــقــيــا(، في  )مجموعة دول غــرب 
القمة  أن  أكـــرا،  فــي  مؤتمر صحافي 
ــلــــى دفـــــــع االنـــقـــالبـــيـــني  ســـتـــعـــمـــل عــ

للتراجع عن خطوتهم.
)رويترز(

قائد كوسوفي يشبّه 
المحكمة الدولية 

بالشرطة النازية
ــيـــش  »جـ ـــ شــــّبــــه الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لـ
ــــو« االنـــفـــصـــالـــي  ــوفـ ــ ــــوسـ تــــحــــريــــر كـ
ــانـــي، صـــالـــح مــصــطــفــى، أمــس  ــبـ األلـ
األربـــــــعـــــــاء، املـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة فــي 
الهاي، بالشرطة السرية في أملانيا 
بــــدء محاكمته  ــــك مـــع  الـــنـــازيـــة، وذلـ
التعسفي وسوء  بتهمة »االحتجاز 
املــعــامــلــة والــتــعــذيــب والــقــتــل أثــنــاء 
 .»)1999-1998( صربيا  مــع  الــحــرب 
وقــــــــــال مـــصـــطـــفـــى أمــــــــــام املـــحـــكـــمـــة 
الــخــاصــة بــكــوســوفــو: »لــســت مذنبًا 
فـــي أي مـــن الــتــهــم املـــوجـــهـــة إلـــــّي«. 
قل مصطفى في العام املاضي 

ُ
واعت

بــيــنــمــا كـــــان يــعــمــل مـــســـتـــشـــارًا فــي 
وزارة الدفاع.

)فرانس برس(

بدأ حفر النفق في 
ديسمبر 2020 وانتهى 

الشهر الحالي

تبدي الفصائل الموالية 
إليران حماسة لخروج 

األميركيين

األسيران العارضة: 
إعادة اعتقالنا حصلت 

صدفة دون وشاية

الزيادي: االتفاقات 
تقضي بمساعدة 

العراق عند الضرورة

رام اهلل ـ العربي الجديد

 الرواية املقدمة على لسان 
ُ

تنقض
األســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني الـــذيـــن 
أنــفــســهــم فــي 6 سبتمبر/  ــّرروا  ــ حـ
أيلول الحالي، من سجن جلبوع اإلسرائيلي 
شــديــد الــحــراســة، فــي منطقة بــيــســان شمال 
األراضــــــي املــحــتــلــة، قــبــل أن يــعــيــد االحـــتـــالل 
املاضيني،  والسبت  الجمعة  يومي  اعتقالهم 
املـــزاعـــم واالدعـــــــاءات الـــكـــاذبـــة، الــتــي حــاولــت 
اكتشاف  لحظة  منذ  لها،  الترويج  إسرائيل 
تحرير األسرى ألنفسهم عبر نفق حفروه في 
زنزانتهم، وحتى تاريخ إعادة اعتقالهم، فيما 
تكشف شهاداتهم عن حجم االنتهاكات التي 
يتعرضون لها من قبل السّجان اإلسرائيلي 
لدى  أســـرى   6 وتمكن  اعتقالهم.  إعـــادة  بعد 
ــتــــالل، هـــم مــحــمــد ومــحــمــود الــعــارضــة،  االحــ
زكــريــا الــزبــيــدي، يــعــقــوب الـــقـــادري، مناضل 
أنــفــيــعــات وأيـــهـــم كــمــمــجــي، مـــن كــســر هيبة 
االحتالل، وتحرير أنفسهم من سجن جلبوع، 
في 6 أغسطس، قبل أن يعيد االحتالل اعتقال 
العارضة،  ومحمود  محمد  هم  منهم،  أربعة 
ــادري، فــيــمــا يــكــثــف عــمــلــيــات  ــ ــقـ ــ الـــزبـــيـــدي والـ

بحثه عن أنفيعات وكممجي. 

قائد عملية التحرّر
وتــمــكــنــت هــيــئــة شــــؤون األســــرى واملــحــرريــن 
انتزاع قرار قضائي بزيارة  الفلسطينية من 
األسرى املحّررين األربعة، واملعاد اعتقالهم، 
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالــــي الـ ــعــ ــد تــ ــعــ بــ
ــاءت  لــالحــتــالل مـــن املـــســـاس بــحــيــاتــهــم. وجــ
ــــرى، عــلــى لــســان املــحــامــني الــذيــن  روايــــة األسـ
التقوا بهم للمرة األولى منذ إعادة اعتقالهم، 
في وقــت متأخر من ليل الثالثاء - األربــعــاء، 
ــتـــالل، خــصــوصــًا لجهة  مــخــالــفــة ملـــزاعـــم االحـ
الترويج في وسائل إعالمه، عن فلسطينيني 
وشوا باألسرى، وأبلغوا عن مكان وجودهم.

ــة ســــرد  ــنـ ــاجـ وأعــــــــــاد املــــحــــامــــي رســــــــالن مـــحـ
مـــحـــمـــود  األســــــيــــــر  لــــــه  رواه  مــــــا  ــيــــل  ــفــــاصــ تــ
التجهيز  الستة  األســرى  بــدء  منذ  العارضة، 
تــحــّررهــم، على  أعــقــب  أنفسهم، ومــا  لتحرير 
ــم الــتــي حــاولــت  ــزاعـ نــحــو يــدحــض جــمــيــع املـ
الــــروايــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــرويـــج لـــهـــا. وقـــال 
األســيــر مــحــمــود الــعــارضــة، بــحــســب مــا نقل 
عــنــه مــحــاجــنــة، إنـــه »لـــم تــكــن هــنــاك مساعدة 

ومعنوياتي عالية، وأوجه التحية إلى أختي 
كــل جماهير شعبنا على  غـــزة، وأحــّيــي  فــي 
املــحــامــي محاجنة  وقـــال  املــشــّرفــة«.  وقفتهم 
فــي وصــف األســيــر الــعــارضــة : »قابلت قائدًا 
حقيقيًا واعيًا مثقفًا، معنوياته عالية فخور 
بنفسه وبما فعل، ومـــدرك ألبــعــاد مــا يجري 
التحقيق إلحباطه  فــي  وألســالــيــب االحــتــالل 

نفسيًا«.
 

بحٌث عن الحرية ولقاء أمي
ــالـــد مــحــاجــنــة،  ــد املـــحـــامـــي خـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
بحسب بيان لهيئة شؤون األسرى واملحررين 
الفلسطينية، تعرض األسير محمد العارضة 
للضرب والتعذيب منذ لحظة إعادة اعتقاله 
يوم السبت املاضي )مع األسير الزبيدي في 
منطقة أم الــغــنــم بــالــقــرب مــن جــبــل الــطــور(، 
اعتقاله  منذ  بالنوم  أيضًا  له  يسمح  لم  كما 
سوى 10 ساعات، مع حرمانه الطعام، علمًا 
أن ســلــطــات االحــــتــــالل تــحــتــجــزه حــالــيــًا في 
زنزانة صغيرة، تخضع ملراقبة هائلة. وأفاد 
يمّر  الــعــارضــة  األســيــر محمد  بـــأن  محاجنة 
دي عليه 

ُ
بمرحلة تعذيب قاسية جدًا، إذ اعت

ــه بــــاألرض، من  ــم رأسـ بــالــضــرب املــبــرح، ورطـ
دون السماح له بتلقي العالج حتى اللحظة. 
من  يعاني  العارضة  فــإن  املحامي،  وبحسب 
صيب بها في 

ُ
 أنحاء جسمه، أ

ّ
جــروح في كل

أثناء مطاردة االحتالل له ولزكريا الزبيدي. 
ومـــمـــا نــقــلــه مــحــاجــنــة، قــــول أحــــد املــحــقــقــني 
الــعــارضــة: »أنـــت ال تستحق  لــألســيــر محمد 
الحياة، وتستحق أن أطلق النار على رأسك«، 

مـــن أســــرى آخـــريـــن داخــــل الــســجــن )فـــي حفر 
املــســؤول  لــلــتــحــّرر(، وأنـــا  الــنــفــق والتخطيط 
األول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية«. 
ــار إلـــى أن عملية حــفــر الــنــفــق بـــدأت في  وأشــ
شهر ديسمبر/كانون األولــى من عام 2020، 
واســـتـــمـــرت حــتــى ســبــتــمــبــر الـــحـــالـــي«، الفــتــًا 
إلــى أن األســيــر زكــريــا الــزبــيــدي »كــان شريكًا 
التجهيز للهروب  فــي الشهر األخــيــر مــن  لنا 
ــق نجاحًا يفتخر 

ّ
الــنــفــق«. وأكـــد أنــه حــق عبر 

ــه، ال ســيــمــا مــن خـــالل »رد الــفــعــل الشعبي  بـ
تجاه عملية نفق الّحرية التي حّركت قضية 
أوضح  السجن،  التحّرر من  األســـرى«. وبعد 
ــــالل عــمــلــيــة  ــا خــ ــنـ ــه »كـــــــان لـــديـ ــ ــة أنــ ــارضــ ــعــ الــ
ا نتابع ما يحصل 

ّ
الهروب راديو صغير، وكن

»اإلنــجــاز  فـــي الــــخــــارج«، واصـــفـــًا مـــا حـــدث بـــ
األســرى،  »على وضــع  قلقه  ومبديًا  الكبير«، 

وما تم سحبه من إنجازات لهم«.
وبعد عملية التحّرر الناجحة، أكد العارضة 
محاولة األسرى املتحررين من املعتقل »عدم 
املناطق  في  الفلسطينية  القرى  إلى  الدخول 
املــحــتــلــة عــــام 1948، قــــدر اإلمــــكــــان، حــتــى ال 
قبل  )مـــن  لــة  لــلــمــســاء فلسطيني  أي  نــعــّرض 
االحتالل(، وكنا، األسرى الستة، مع بعضنا، 
حــتــى وصــلــنــا إلـــى قــريــة الـــنـــاعـــورة ودخــلــنــا 
وأكــد  مــعــًا«.  اثنني   

ّ
كــل تفرقنا  املسجد، ومنه 

الــعــارضــة مــحــاولــتــهــم الـــدخـــول إلـــى مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، لــكــن »كــانــت هناك 
تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة«. كذلك أكد 
أن اعتقاله مع األسير يعقوب القادري )مساء 
الجمعة املاضي في الناصرة( »حصل صدفة، 
غ عنا أيُّ شخص من الناصرة، حيث 

ّ
ولم يبل

مـــّرت دوريـــة شــرطــة، وعــنــدمــا رأتــنــا توقفت، 
»قضينا  العارضة:  وقــال  االعتقال«.  وحصل 
 في أودية القرى وأطرافها، لكننا 

ً
وقتًا طويال

كنا قريبني من كنيسة البشارة في الناصرة 
حني تم اعتقالنا من حي الفاخورة«.

وعـــــن حـــيـــثـــيـــات الــتــحــقــيــق مـــعـــه إثـــــر إعـــــادة 
ــال الـــعـــارضـــة إن الــتــحــقــيــق معه  اعــتــقــالــه، قــ
تواصل منذ لحظة إعادة االعتقال حتى اآلن، 
مــشــددًا عــلــى تــأثــر األســــرى بــمــســانــدة أهــالــي 
أولــى جلسات محاكمتهم.  في  لهم  الناصرة 
ــا  ــاهـــدنـ ــيــــرًا عــــنــــدمــــا شـ ــثــ ــا كــ ــ ــرنـ ــ ــأثـ ــ وقــــــــــال: »تـ
الــحــشــود أمـــام الــنــاصــرة، أوجـــه التحية إلــى 
لقد رفعوا معنوياتي عاليًا«.  الناصرة،  أهل 
عــن صحتي،  والــدتــي  »أطمئن  بقوله:  وختم 

أمـــس  مــــن  أول  ــوم  ــ يــ تـــمـــكـــن  ــة  ــارضــ ــعــ الــ وأن 
الثالثاء، فقط، من الحصول على طعام، وأنه 

يشعر بالبرد.
ــى أن مــحــمــد الـــعـــارضـــة  ــ ولـــفـــت مــحــاجــنــة إلـ
ــيــــدي لــــم يــتــمــكــنــا خـــــالل أيــــام  ــزبــ ــا الــ ــ ــريـ ــ وزكـ
حــّريــتــهــمــا مـــن شــــرب نــقــطــة مــــاء واحــــــدة، ما 
تــســّبــب فــي إنــهــاكــهــمــا وعــــدم قــدرتــهــمــا على 
 عن األسير محمد 

ً
مواصلة السير. وقال نقال

العارضة: »عندما اقترب بحث قوات االحتالل 
من االنتهاء في مكان احتماء محمد العارضة 
وزكـــريـــا الـــزبـــيـــدي ُعـــِثـــر عــلــيــهــمــا بــالــصــدفــة، 
عندما مّد أحد عناصر االحتالل يديه )خالل 
تــفــتــيــش شـــاحـــنـــة( وأمـــســـك بــمــحــمــد«. وأكـــد 
املحامي أن »األسير محمد العارضة يرفض 
الــتــهــم املــوجــهــة إلــيــه، ويــلــتــزم الــصــمــت على 
الــرغــم مــن كــل التعذيب ومــحــاوالت الضغط، 
ــأنـــه لــم  حـــيـــث رّد عـــلـــى مــحــقــقــي االحــــتــــالل بـ
يرتكب جريمة«. وقال: »تجولُت في فلسطني 
املحتلة عــام 1948، وكنت أبحث عن حّريتي 
ولـــقـــاء أمــــــي«. وكـــشـــف مــحــاجــنــة أن األســيــر 
مــحــمــد الــعــارضــة ذاق فــاكــهــة الــصــبــر )الــتــني 
الــشــوكــي( مــن أحـــد بــســاتــني مـــرج ابـــن عــامــر، 
للمرة األولـــى منذ 22 عــامــًا، خــالل تــحــّرره«، 

وأنه ال يهتم إلعادة اعتقاله.

تعذيب األسير زكريا الزبيدي
ــــؤون األســـــرى واملــحــرريــن  وأفــــــادت هــيــئــة شـ
ــيــــان صــــحــــافــــي، أمـــس  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بــ
ــاء، بــــأن املــحــامــي أفـــيـــغـــدور فــيــلــدمــان  ــعــ األربــ
تــمــكــن ظــهــر أمــــس مـــن زيـــــارة األســـيـــر زكــريــا 
الزبيدي في مركز تحقيق الجلمة، حيث تبني 
عملية  والتنكيل خــالل  للضرب  تــعــرض  أنــه 
إعادة اعتقاله مع األسير محمد العارضة، ما 
أّدى الى إصابته بكسر في الفك وكسرين في 

الزبيدي  أن األسير  الهيئة  األضــالع. وبّينت 
تم نقله إلى أحد املشافي اإلسرائيلية، وأعطي 
مسكنات فقط بعد االعتقال، وهو يعاني من 
كــدمــات وخـــدوش فــي مختلف أنــحــاء جسده 

بفعل الضرب والتنكيل اإلسرائيلي.
وأكد فيلدمان أن األسير الزبيدي »لم يشارك 
إلــى غرفة األســرى  الحفر، وانضم  في أعمال 
ــم مــن  ــهـ الـــســـتـــة قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــــن خـــروجـ
النفق، الذي استغرق حفره قرابة عام«. وبنّي 
الــزيــارة  الــزبــيــدي للمحامي فــيــلــدمــان خـــالل 
»أنهم، وعلى مدار األيام األربعة التي تحّرروا 
فيها، لــم يطلبوا املــســاعــدة مــن أحــد، حرصًا 
على عدم تعريض أهالي الداخل الفلسطيني 
إسرائيلية،  عــقــوبــات  أو  تــبــعــات  املــحــتــل ألي 
املــاء طــوال فترة تحّررهم،  وأنهم لم يشربوا 
ــوا يـــأكـــلـــون مــــا يــــجــــدون مــــن ثـــمـــار فــي  ــانــ وكــ

البساتني، كالصبر والتني وغيرهما«.
وتــنــاقــض املــعــلــومــات الــتــي قــّدمــهــا األســـرى 
وما  اإلسرائيلية،  الــروايــات  اعتقالهم  املعاد 
تناقلته وسائل إعالم االحتالل، حول األسرى 
جلبوع،  سجن  من  املتحّررين  الفلسطينيني 
ال ســيــمــا الــخــبــر الـــــذي تــضــمــن صـــــورة قيل 
أبلغ عــن أسيرين، وهــو مــا تبني  إنها لشاب 
ــه خــبــر كــــاذب، إذ تــعــود الـــصـــورة  للشاب  أنـ
الفلسطيني من أم الفحم عماد الدين يونس 
جبارين، وقد اعتقل عقب تظاهرة تضامنية 
مع األسرى عند مدخل أم الفحم. كما انتشر 
فــيــديــو قــيــل إنــــه لــحــرق مــنــزل شــخــص أبــلــغ 
ــريـــن، مـــع حـــديـــث عـــن إلـــقـــاء قــنــابــل  ــيـ عـــن أسـ
وإطـــالق رصـــاص، وهــو مــا نــفــاه نشطاء من 
الناصرة. كما انتشرت أخبار تفيد بأن عائلة 
أسيرين  عــن  غت 

ّ
بل الناصرة  مــن  فلسطينية 

محررين، وهي رواية دحضها األسرى املعاد 
اعتقالهم بأنفسهم.

تحذيرات متواصلة
رت هيئة شـــؤون األســـرى واملــحــرريــن 

ّ
ــذ وحــ

الفلسطينية من مغبة مواصلة عزل األسرى 
األربـــعـــة »فـــي ظــــروف صــعــبــة وفـــي زنــازيــن 
ــى مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة اآلدمــــيــــة،  ــ تــفــتــقــر ألدنــ
وبعيدًا عن املؤسسات الحقوقية والطواقم 
الــقــانــونــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا«، ومــــن تعرضهم 
»للتعذيب واملعاملة السيئة والتنكيلية من 

قبل املحققني والسجانني«.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، طـــــالـــــبـــــت وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
على  بـــاإلشـــراف  الــكــيــلــة،  مــي  الفلسطينية، 
ــة املــعــاد  ــعـ الـــوضـــع الــصــحــي لـــألســـرى األربـ
اعــتــقــالــهــم، مـــؤكـــدة خــــالل اجــتــمــاعــهــا عبر 
ــيـــديـــو بـــرئـــيـــســـة بـــعـــثـــة الــلــجــنــة  ــفـ تــقــنــيــة الـ
ــة لــلــصــلــيــب األحــــمــــر فــــي فــلــســطــني،  ــيـ الـــدولـ
ــدم الـــثـــقـــة بــاملــعــلــومــات  إلـــيـــس دوبــــــــوف، عـــ
الـــتـــي تــقــدمــهــا ســلــطــات ســـجـــون االحـــتـــالل 
الخارجية  وزارة  دانــت  كذلك  وضعهم.  عــن 
التنكيل  »عمليات  الفلسطينية  واملغتربني 
ــة االحـــتـــالل  ــ الــوحــشــيــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا دولـ
وأذرعها العسكرية واألمنية املختلفة بحق 

األسرى األربعة«.
ــــرى  ــــى ذلــــــك، أشـــــــارت هــيــئــة شــــــؤون األسـ إلـ
واملحررين الفلسطينية إلى أن قادة الحركة 
األســـيـــرة فــي ســجــون ومــعــتــقــالت االحــتــالل 
نهائي  اتــفــاق  إلــى  التوصل  بــعــدم  أبلغوها 
إدارة السجون، حول تحسني ظروفهم،  مع 
مــا سيقودهم إلــى اتــخــاذ قـــرار حــول عــودة 
ــن الــــطــــعــــام. مــن  ــ الـــتـــصـــعـــيـــد واإلضــــــــــــراب عـ
جهتها، أكدت لجنة الطوارئ ألسرى حركة 
العقوبات  أن  أمـــس،  اإلســـالمـــي«،  »الــجــهــاد 
الــســجــون  مــصــلــحــة  إدارة  فــرضــتــهــا  الـــتـــي 
اإلســرائــيــلــيــة بــحــق أســــرى الــحــركــة ال تــزال 

مستمرة.

)Getty( تحذيرات فلسطينية متواصلة لالحتالل من المساس بحياة األسرى

هناك نحو 2500 جندي أميركي في العراق حاليًا )أحمد الربيعي/فرانس برس(

والمعاد  اإلسرائيلي،  جلبوع  سجن  من  المتحّررون  األســرى  ــّدم  ق
اعتقالهم، الرواية الحقيقية لعملية تحّررهم، منذ حفر نفق الحرية 
يواصل  الذي  االحتالل  مزاعم  مكذبين  معدودة،  أليام  بها  الفوز  إلى 
محاولة إحداث شرخ فلسطيني، ال سيما ادعاءاته عن حصول وشاية

خاص

 »خريطة 
ّ
فــإن ذاتــه،  العسكري  للمسؤول 

الوجود العسكري الغربي في العراق لن 
تتغّير، وستبقى قاعدتا حرير في أربيل 
وعــني األســد فــي األنــبــار رئيسيتني، إلى 
ملطار  املــجــاور  فيكتوريا  معسكر  جانب 
بـــغـــداد الـــدولـــي، وكـــل ذلـــك تــحــت عــنــوان 
ــــي«. وتـــحـــدث الــجــنــرال  ــدولـ ــ الــتــحــالــف الـ
العراقي عن أن »موعد بدء سحب الدفعة 
القتالية  الـــقـــوات األمــيــركــيــة  ــــى مـــن  األولـ
ــــي إطـــــــار الــــتــــرجــــيــــحــــات، لـــكـــون  يـــبـــقـــى فـ
املـــوضـــوع مــحــاطــًا بــســريــة واحــتــيــاطــات 

أمنية عالية من قبل القوات األميركية«.
ــاوف الــــتــــي يـــعـــّبـــر عــنــهــا  ــ ــخــ ــ ـــأن املــ ــشــ وبـــ
سياسيون ونـــواب عــراقــيــون حــول فترة 
أن يشجع  وإمكانية  االنسحاب،  بعد  ما 
ذلــــك الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة عــلــى إعــــادة 
الفصائل  تتغّول  أن  أو  ترتيب صفوفها 
حساب  عــلــى  لــطــهــران  الحليفة  املسلحة 
الدولة ومؤسساتها األمنية والعسكرية، 
قــــال مــحــمــد الـــصـــيـــهـــود، عــضــو ائــتــالف 
»دولــــة الـــقـــانـــون«، الــــذي يــتــزعــمــه رئيس 
الوزراء األسبق نوري املالكي، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »وضـــع الــعــراق  لـــ

حاليًا ليس مثل وضعه عام 2014«.
وأضاف الصيهود أن »جميع تصريحات 
واألمنية،  العسكرية  العراقية  الــقــيــادات 
تــلــفــت إلـــى حــاجــة قــــوات األمــــن الــعــراقــيــة 
إلـــى مــزيــٍد مــن الــتــدريــب والــتــطــويــر على 
يد التحالف الدولي، وهذا ما تستوعبه 
ــإن املــهــام  الــحــكــومــة الــحــالــيــة. ولـــذلـــك، فــ
الــجــديــدة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي لــن تتعدى 

حدود الحاجة العراقية«.
وتــبــدي الــفــصــائــل واملــلــيــشــيــات املسلحة 
املــــــوالــــــيــــــة إليــــــــــــــران حـــــمـــــاســـــة لـــــخـــــروج 
ــيـــرًا حملة  ــد أطــلــقــت أخـ األمـــيـــركـــيـــني، وقــ
الحكومة  رئــيــس  على  للتأكيد  إعــالمــيــة 
عــلــى مــســألــة خــــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة، 
ـــل »هـــزيـــمـــة 

ّ
ــث ــمـ  أن الــــخــــطــــوة تـ

ً
ــبـــرة ــتـ ــعـ مـ

لواشنطن« في العراق، وذلك بعد سلسلة 
من الهجمات التي نفذتها تلك الجماعات 
عــلــى الـــقـــواعـــد واملـــعـــســـكـــرات األمــيــركــيــة 
رة،  بواسطة الصواريخ والطائرات املسيَّ
التي تعدت حاجز الخمسني هجومًا منذ 

مطلع العام املاضي.
وفــي الــســيــاق، قــال الــقــيــادي فــي مليشيا 
الكرعاوي،  األوفياء«، عادل  الله  »أنصار 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
ــاعـــت خـــالل  ــتـــطـ ــوات الـــعـــراقـــيـــة اسـ ــ ــقــ ــ ــ »ال
ولم  املاضية فرض سيطرتها،  السنوات 

يعد هناك حاجة ألي قوات أجنبية«.

الـــعـــام. وتـــبـــدو حــكــومــة الــكــاظــمــي جـــادة 
في هذا الصدد، إذ اجتمع رئيس الوزراء 
أخيرًا، مع وفد عسكري أميركي برئاسة 
كينيث  األميركية  املركزية  القيادة  قائد 
مـــاكـــنـــزي، بــرفــقــة الــســفــيــر األمـــيـــركـــي في 
املجتمعون  تولر، وناقش  ماثيو  العراق 
االنــــســــحــــاب ومــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون بــني 

الواليات املتحدة والعراق.
في السياق، قال عضو لجنة األمن والدفاع 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، بــدر الـــزيـــادي، في 
»الــقــوات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
االنسحاب  ستباشر  القتالية  األميركية 
مـــن الـــعـــراق بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر املــقــبــل، 
وستستمر عملية االنسحاب حتى نهاية 
العام الحالي على شكل دفعات، بحسب 
االتــفــاق الــعــراقــي األمــيــركــي«. ولــفــت إلــى 
الثاني  يناير/كانون  مــن  األول  »فــي  أنــه 
املقبل، لن يكون هناك أي وجود ألي قوة 
ــح أن »الــقــوات  أمــيــركــيــة قــتــالــيــة«. وأوضــ
ــقــــواعــــد  األمــــيــــركــــيــــة ســـتـــنـــســـحـــب مـــــن الــ
واملعدات  األسلحة  سَحب 

ُ
وست العراقية، 

العسكرية القتالية واملروحيات الخاصة 
بهذه القوات، إلى قواعد في دول الخليج 
الــعــربــي«، مــشــيــرًا فــي الــوقــت نــفــســه إلــى 
واستراتيجية  أمنية  اتفاقات  »هناك  أن 
بــني الــعــراق والـــواليـــات املــتــحــدة، تقضي 
ــراق فـــي حــــال الـــضـــرورة  ــعــ بــمــســاعــدة الــ

األمنية«. 
وحــــصــــلــــت »الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد« عــلــى 
ــارز فــي  ــ ــى بـــهـــا جــــنــــرال بــ ــ مـــعـــلـــومـــات أدلــ
قـــــــال إن »الـــــقـــــوات  الـــــعـــــراقـــــي،  الــــجــــيــــش 
األمـــيـــركـــيـــة الــقــتــالــيــة ســتــنــســحــب، لــكــن 
قــد تــتــرك جـــزءًا مــن املــعــدات املــهــمــة التي 
على  ودعـــم،  كهدية  لــلــعــراق  استعملتها 
أن يــــذهــــب جـــــزء مـــنـــهـــا كــــذلــــك لــــوحــــدات 
ووفقًا  كــردســتــان«.  إقليم  فــي  البشمركة 

بغداد ـ زيد سالم

ــن  ــ ــي لـــجـــنـــة األمــ ــ ــو بـــــــــارز فــ ــشــــف عــــضــ كــ
»العربي  لـ العراقي،  البرملان  في  والدفاع 
الجديد«، أن مطلع شهر أكتوبر/تشرين 
عملية  لبدء  موعدًا  سيكون  املقبل  األول 
القوات  الفعلي ألولى دفعات  االنسحاب 
األمـــيـــركـــيـــة الــقــتــالــيــة مـــن الــــعــــراق، وفــقــًا 
يوليو/ فــي  البلدين  بــني  املــبــرم  لالتفاق 
تـــمـــوز املــــاضــــي، عــلــى أن يـــتـــواصـــل ذلــك 
عــلــى شــكــل دفـــعـــات تــنــتــهــي آخـــرهـــا في 
مــن ديسمبر/كانون  والــثــالثــني  الــحــادي 
األول من العام الحالي. يأتي ذلك وسط 
البالد  تأثر  مــدى  الــجــدل حيال  استمرار 
بهذا االنــســحــاب، على الــرغــم مــن صــدور 
إشارات أميركية عدة في الفترة األخيرة، 
فـــعـــلـــيـــًا عــلــى  مـــــا ســـيـــحـــصـــل   

ّ
أن ــــد  ــــؤكـ تـ

القوات  مهمة  تغيير  العراقية،  األراضـــي 
األمــيــركــيــة مــن قتالية إلــى مــهــام تدريب 
 
ً
واستشارة ودعم، وليس انسحابًا كامال

من البالد.
واجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، مـــع الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن، فــي يوليو املــاضــي، خــالل زيــارة 
أول مباحثات  للبيت األبيض، في  األول 
ــوار  ــحــ ــــي إطـــــــار الــ ــبــــاشــــرة بـــيـــنـــهـــمـــا، فـ مــ
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــني الـ
ــذاك إن »دور  ــ ــايـــدن آنــ ــال بـ ــ والــــعــــراق. وقـ
الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي الـــعـــراق ســيــكــون 
نـــــعـــــاون ونـــســـاعـــد  ــلــــى أن  ــًا، عــ ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
ــامـــل مــــع تــنــظــيــم داعــــــــش، بــيــنــمــا  ــعـ ــتـ ونـ
لكننا لن نكون، بحلول  الــعــراق،  ينهض 

نهاية العام، في مهمة قتالية«.
ويوجد في العراق في الوقت الراهن نحو 
2500 جندي أميركي، تتركز مهامهم على 
الــتــصــدي ملــا بــقــي مــن تنظيم »داعــــش«، 
لكن سيتغّير الدور األميركي في العراق 
وتقديم  التدريب  على  ليقتصر  بالكامل 
املــــشــــورة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي مــــع نــهــايــة 

أكتوبر موعدًا لبدء االنسحاب
القوات األميركية في العراق

يبدأ انسحاب القوات 
األميركية القتالية من 
العراق مطلع شهر 

أكتوبر، على أن تنتهي 
العملية أواخر العام 

الحالي

Thursday 16 September 2021 Thursday 16 September 2021
الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة

اتحاد الشغل يطالب بتحديد نهاية الفترة االستثنائيةاليمن: جولة أممية لدفع الحّل السياسي وسط تظاهرات
عدن ـ العربي الجديد

ــا األمــــــــــم املـــــتـــــحـــــدة هـــانـــس  ــوثــ ــعــ ــبــ يـــــقـــــود مــ
غروندبرغ والواليات املتحدة تيم ليندركينغ 
إحياء  ملحاولة  املحادثات  من  جولة جديدة 
ــــاورات الــيــمــنــيــة املـــتـــعـــثـــرة، وذلـــــك على  ــــشـ املـ
من  عــدد  احتجاجات شعبية يشهدها  وقــع 
املدن، خصوصًا في الجنوب، تنديدًا بتردي 
ــــاع املــعــيــشــيــة. وحـــول هـــذه الــجــوالت،  األوضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  أفــــاد مــصــدر حــكــومــي لـــ
بـــأن غــرونــدبــرغ بـــدأ أمـــس زيــــارة العاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض بـــهـــدف لـــقـــاء الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هــادي ومسؤولني 
ــار إلـــى أن املــبــعــوث األمــمــي  ســعــوديــني. وأشــ
أعلنت  الــذي  األميركي،  باملبعوث  سيلتحق 
الخارجية األميركية في وقت سابق وجوده 
التي ستقوده  نفسها،  للمهمة  الــريــاض  في 
حيث  مسقط  العمانية  العاصمة  إلــى  أيضًا 
يوجد الوفد املفاوض للحوثيني بشكل دائم. 
ويسعى املجتمع الدولي للدفع نحو عملية 
ســـــالم شـــامـــلـــة لــــوقــــف الــــحــــرب املـــتـــصـــاعـــدة 
مــنــذ نــحــو 7 أعــــوام رغـــم املـــؤشـــرات السلبية 
الــحــاصــلــة عــلــى األرض، خــصــوصــًا فـــي ظل 
الواسع من الحوثيني في تكثيف  التصعيد 
مــأرب، وكذلك في  الهجمات غربي محافظة 
الدولي  املجتمع  ويــراهــن  السعودي.  العمق 
ــدور الــُعــمــانــي فـــي إقـــنـــاع الــحــوثــيــني  ــ عــلــى الـ
بالعدول عن الزحف نحو مأرب، نظرًا للكلفة 
البري.  الهجوم  التي يتسبب بها  اإلنسانية 
ويوم اإلثنني املاضي، أعرب وزير الخارجية 
الُعماني، بدر البوسعيدي، عن تفاؤله بدفع 

تونس ـ العربي الجديد

الــعــام التونسي للشغل، أمس  جــدد االتــحــاد 
األربعاء، مطالبته بضرورة تحديد أمد نهاية 
الــفــتــرة االســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــهــا الرئيس 
التونسي قيس سّعيد منذ 25 يوليو/تموز 
املاضي، وتشكيل حكومة مصغرة ملواجهات 
األزمـــــــــات فــــي تــــونــــس، فــــي مـــــــــوازاة مــــبــــادرة 
الرئيس. ولفت االتحاد،  برملانية للحوار مع 
عقب اجتماع ملكتبه التنفيذي، إلى أن موقفه 
يــــأتــــي بـــعـــدمـــا مـــــّر أكــــثــــر مــــن شـــهـــر ونــصــف 
ونظرًا  االستثنائية،  اإلجـــراءات  على  الشهر 
لغموض الــوضــع الــعــام فــي الــبــالد، وحرصًا 
واالجتماعي  الوطني  التاريخي  الــدور  على 
لالتحاد العام التونسي للشغل وإيمانًا منه 
البالد فرصة أخرى  أال نفّوت على  بضرورة 
فــي بيان،  االتــحــاد،  الحقيقي. وقــال  للتغيير 

املفاوضات السياسية املتعثرة منذ منتصف 
فـــي تــصــريــحــات  الــبــوســعــيــدي  2016. وقــــال 
قاب  »نحن  إعــالم سعودية:  نقلتها وســائــل 
قوسني أو أدنى من دفع العملية السياسية 
الحرب  بوقف  قوية  قناعات  لدينا  اليمنية، 
ــار إلــى  ــع املــســار الــســيــاســي«. وفــيــمــا أشـ ودفـ
النظر  وجــهــات  لتقريب  تسعى  السلطنة  أن 
إلى  البوسعيدي  أشـــار  اليمنية،  ــة  األزمـ فــي 
وأن  املــســاعــدة،  عــلــى  بــــالده يقتصر  أن دور 

جماعة الحوثيني لم ترفض وساطتهم.
وكان غروندبرغ قد طالب في أول إحاطة له 
أمام مجلس األمن، األسبوع املاضي، األطراف 
اليمنية بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة الــحــوار من 
الحوثيني  لكن جماعة  دون شــروط مسبقة، 
اســتــبــعــدت أي فــرصــة لــلــحــوار مــن دون رفــع 
الحصار على مطار صنعاء الدولي، وكذلك 
الــغــارات الجوية للتحالف.   وتتزامن  وقــف 
شعبي  غليان  مع  الجديدة  الدولية  الجولة 
واســــع ضـــد الــســلــطــات الــحــكــومــيــة فـــي مــدن 
عــــدن وحـــضـــرمـــوت جــــراء تـــدهـــور األوضــــاع 
االنتقالي  »املجلس  يحاول  فيما  املعيشية، 
الـــجـــنـــوبـــي« االنـــفـــصـــالـــي املــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــًا 
ــغــــالل األوضـــــــــــاع لـــتـــنـــظـــيـــم تـــظـــاهـــرات  ــتــ اســ
بشعارات سياسية ضد الحكومة في شبوة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وذكـــر ســكــان مــحــلــيــون لـــ
االنتقالي  للمجلس  الــتــابــعــة  املليشيات  أن 
نفذت مــداهــمــات فــي أحــيــاء كريتر فــي عــدن، 
بحثًا عن ناشطني، اتهمتهم بالوقوف خلف 

االحتجاجات وقطع الطرقات.  
وأشـــارت املــصــادر إلــى تراجع االحتجاجات 
ــــي عــــــدن خــــــالل الـــســـاعـــات  بـــشـــكـــل نـــســـبـــي فـ

مختلفة  مناطق  شــهــدت  فيما  عــتــق،  مدينة 
مــــن املـــحـــافـــظـــة تـــظـــاهـــرات مــــحــــدودة شــــارك 
االنتقالي«  »املجلس  واتهم  العشرات.  فيها 
ملقراته  مداهمات  بتنفيذ  الحكومية  القوات 
في مديرية رضوم بشبوة واعتقال عدد من 

أنصاره قبيل بدء تظاهرات أمس.
وعن دوافع الخروج إلى الشارع، قال محمد 
»العربي الجديد« إن السبب  وليد من عدن لـ
ــواد  ــار املــ ــعـ الـــرئـــيـــس يــتــمــثــل فـــي ارتــــفــــاع أسـ
ــبـــه مــنــذ أشــهــر  ــمــه راتـ

ّ
ــدم تــســل ــ الــغــذائــيــة وعـ

ــه لــم يــعــد فــي وسعه  طــويــلــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـ
تلبية حــتــى نــصــف احــتــيــاجــاتــه األســاســيــة 
في ظل استمرار التقلبات الحادة في أسعار 
بالخوف  »أشــعــر  وأضـــاف:  اليمنية.  العملة 

إنه يؤكد على »وجوب تحديد نهاية الفترة 
ــراءات  ــ ــ االســتــثــنــائــيــة، وتـــحـــديـــد مــعــالــم اإلجـ
ـــن األزمـــــة  ــة الـــالحـــقـــة لـــلـــخـــروج مـ ــروريــ الــــضــ
الــســيــاســيــة، ومــــن حـــالـــة الــشــلــل الـــعـــام الـــذي 
أصاب أغلب أجهزة الدولة، وذلك وفق رؤية 
تــشــاوريــة وتــشــاركــيــة مـــن شــأنــهــا أن تسهم 
ــة ســيــاســيــة بــديــلــة،  ــ الحـــقـــًا فـــي مــنــاقــشــة رؤيـ
ــنـــي لـــنـــظـــام حـــكـــم يــلــقــى  ــع تــــصــــّور وطـ ــ ووضــ
إلى  مشروعية شعبية وسياسية«. كما دعا 
ى 

ّ
رة تتول

ّ
»التسريع في تشكيل حكومة مصغ

واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  ــات 
ّ
املــلــف مجابهة 

والـــصـــّحـــيـــة، وتـــضـــمـــن اســـتـــمـــراريـــة الـــدولـــة 
ـــر مــنــاخــات مالئمة 

ّ
وتــنــفــذ تــعــّهــداتــهــا وتـــوف

التونسية في  الدولة  ل 
ّ
لتجاوز األزمــة، وتمث

»أّي   
ّ
أن البيان  واعتبر  الدولية«.  املحافل   

ّ
كل

تــأخــيــر فـــي ذلـــك لـــن يــفــضــَي إال إلـــى تعميق 
الدولة وتهديد كيانها«.  األزمــة وإلى تفكيك 
ــيـــان عـــلـــى »وجـــــــوب احــــتــــرام مــبــدأ  ــبـ وأكــــــد الـ
تونس  بــه  تمّيزت  الـــذي  االجتماعي  الــحــوار 
ــقـــود«. كــمــا شــــدد عــلــى »وجــــــوب احـــتـــرام  ــعـ لـ
ــكـــاســـب الـــتـــي جــــــاءت بـــهـــا ثــــــورة الـــحـــّريـــة  املـ
والــكــرامــة وتــضــّمــنــهــا الــدســتــور مــن حــريــات 
وحقوق، ومنها حّرية اإلعالم وحّرية التنقل 
 

ّ
 فــي االحــتــجــاج والــحــق

ّ
 الــّدفــاع والــحــق

ّ
وحـــق

فـــي املــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة وضـــمـــان اســتــقــاللــيــة 
في  العسكري  القضاء  إقــحــام  وعــدم  القضاء 
 عن 

ّ
الــقــضــايــا املــدنــيــة«، كــمــا دعـــا إلـــى »الــكــف

شيطنة القطاعات، والشروع في إصالحها«. 
ده 

ّ
تجن عــن  الوطني  التنفيذي  املكتب  وعــّبــر 

ــاع عـــن الـــحـــّريـــات والــحــقــوق،  ــدفـ »مـــن أجـــل الـ
وتناسقًا  ومرجعياته  مبادئه  مــع  انسجامًا 

ــّرة أخـــرى عن  مــع نــضــاالت رّواده«، مــعــبــرًا مـ
السياسية  الــقــوى  »إدانــتــه الســتــقــواء بعض 
السفارات  عتبات  على  وتمّسحها  بالخارج 
وتـــحـــريـــضـــهـــا ضـــــّد الـــــبـــــالد«، كـــمـــا عـــبـــر عــن 
»رفـــضـــه رفـــضـــًا قــطــعــيــًا تـــوريـــط تـــونـــس في 
والــدولــيــة تحت  اإلقليمية  املــحــاور  ســيــاســة 
ــاء، كــشــف  ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ ــانــــت«. فــــي هـ ـــة كــ

ّ
أّي تـــعـــل

الــنــائــب الــتــونــســي املــســتــقــل حــاتــم املــانــســي، 
أمس األربعاء، عن مبادرة يقودها 70 نائبًا 
ــراءات  لحلحلة األزمـــة فــي تــونــس بعد »اإلجــ
البرملان  عمل  عبرها  وجــمــد  االســتــثــنــائــيــة«، 
وأقــال رئيس الحكومة هشام املشيشي، وما 
رافـــقـــهـــا مـــن إخــــــالالت قــانــونــيــة واعــــتــــداءات 
»حالة  والــحــريــات تحت غطاء  الحقوق  على 

االستثناء ومقاومة الخطر الداهم«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــانــــســــي، لــ ــال املــ ــ ــ وقـ
ــة إلـــى  ــالــ »املـــــبـــــادرة تــتــمــثــل فــــي تـــوجـــيـــه رســ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إليـــجـــاد حــــل، وطــلــبــنــا 
ــه، مــــن قــبــل  ــعـ ــاء مــــع ســـعـــّيـــد لــلــتــخــاطــب مـ ــقـ لـ
ــنـــواب الـــشـــرفـــاء املــســتــعــديــن  مــجــمــوعــة مـــن الـ
لــيــضــعــوا عــلــى ذمـــتـــه كـــل الـــحـــلـــول املــمــكــنــة، 
ونـــحـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــواصـــل إليـــجـــاد 

حــلــول دون خــطــوط حــــمــــراء«.  وتـــم اخــتــيــار 
املــانــســي والــصــافــي سعيد والــعــيــاشــي زمــال 
وفــارس بــالل لتمثيل باقي الــنــواب أصحاب 
املبادرة في حال تم اللقاء مع سعّيد. وأوضح 
ـــعـــوا على 

ّ
ــنـــواب الــســبــعــني وق املــانــســي أن »الـ

الــرســالــة بصفتهم الــشــخــصــيــة وهـــم مــن كل 
األلوان السياسية، باستثناء حركة النهضة 
وائتالف الكرامة، اللذين كانا سببا في خراب 
الــبــالد ملــدة ســنــوات، وأنــا لست مستعدًا ألن 
أضـــع يـــدي مــعــهــم«، عــلــى حـــد زعـــمـــه. وفيما 
أشـــار إلــى أنــه »ال سلطة فــوق سلطة وإرادة 
 دستوريًا 

ً
حــال »نريد  املانسي  قــال  الشعب«، 

ــار الــدســتــور«، مــشــيــرًا إلـــى أن »كتابة  فــي إطـ
التاريخ تتم بطريقة تشاركية وليس بوجهة 
نظر واحدة، وكذلك املستقبل يجب أن يرسم 
بأكثر من وجهة نظر«. وأضاف املتحدث ذاته 
أن »النائب صافي سعيد أبلغ رسالة النواب 
إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية وننتظر 
الرد«. وشدد على أنه »يجب إيجاد الحل، فال 
يمكن اســتــمــرار الــوضــع على مــا هــو عليه«، 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »ال وجــــود لــخــطــوط حــمــراء 
وال تمسك بهذا املجلس بتركيبته الحالية«. 
وأضــــاف املــانــســي: »فــلــيــذهــب إلـــى الجحيم، 
ولـــكـــن املــجــلــس كــمــؤســســة دســـتـــوريـــة يجب 
أن يكون مــوجــودًا«، مضيفًا أن »كــل الحلول 
مــطــروحــة إليــجــاد مــخــرج قــانــونــي حــتــى في 
كــيــفــيــة حـــل الـــبـــرملـــان، ولــكــن دائـــمـــًا فـــي إطـــار 
أنــه »إذا توجهنا لحل  الدستور«. وحــذر من 
فــإنــه سيصبح سابقة  الــدســتــور  مــن خــــارج 
أي شخص  قبل  مــن   

ً
الــبــاب مستقبال ويفتح 
آخر يلغي كل ما سبق«.

املاضية، وذلك جراء االنتشار األمني الواسع 
الذي نفذته وحدات »املجلس االنتقالي« في 
عدد من مديريات عدن منذ منتصف مساء 
أول من أمس الثالثاء.  وفي محافظة شبوة، 
أفشلت القوات الحكومية مخططات »املجلس 
االنــتــقــالــي« إلخــــراج تــظــاهــرات مسلحة في 

من الجوع وعدم قدرتي على إعالة أطفالي، 
وتعليمهم وتوفير حياة أفضل لهم«.

من جهته، قال املواطن اليمني عبد الرحمن 
سعيد إنــه »منذ سنوات ونحن تحت عذاب 
وجميعهم  والتحالف،  واالنتقالي  الشرعية 
يــســتــخــدمــون مــعــانــاتــنــا مـــن أجــــل راحــتــهــم، 
ونــحــن املــوجــوديــن فــي الــداخــل فقط نتجّرع 
سياساتهم«. وأضاف »أوالدنا في الجبهات 
يـــواجـــهـــون مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، وهـــــم مــن 
ــك املـــوظـــفـــون املـــدنـــيـــون.  ــذلـ دون رواتـــــــب، وكـ
الــكــهــربــاء مقطوعة واملـــدارس   

ّ
ولــفــت إلــى أن

مغلقة، وأسعار السلع والوقود واملواصالت 
مرتفعة، والعملة منهارة«.

بــدوره، قال إبراهيم صــادق، وهو شاب في 
»العربي  الثالثني من عمره، في حديث مع 
ــى الــــشــــارع »ألنــنــي  ــرج إلــ ــه خــ ــديـــد«، إنــ الـــجـ
عجزت عن الزواج، وعجزت عن توفير بيت 
ولم أستطع إكمال دراستي في الجامعة، بل 
تركتها من أجل العمل والبحث عن مصدر 
دخــل«. وأشــار إلى أن املتخرج من الجامعة 
ال يــســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، وإذا 
حصل عليها ال يكفيه راتبه لتكوين أسرة. 
وأضــــاف: »أعــمــل بــدوامــني يــومــيــًا، صباحًا 
مـــوظـــفـــًا مـــتـــعـــاقـــدًا مــــع مـــؤســـســـة حــكــومــيــة، 
ومساًء سائق تاكسي، ومع ذلك ال أستطيع 
تـــوفـــيـــر شـــــيء مــــن أجـــــل تـــأســـيـــس عـــائـــلـــة«. 
ولفت إلى أن كل عائلة في عدن تعيش أزمة 
داخلية، وكل الناس يخفون معاناتهم خلف 
األبواب لسنوات، أما اآلن فخرج املواطنون 
ــيـــســـردوا قــصــصــهــم ويـــشـــكـــوا مــعــانــاتــهــم  لـ

ويعبروا عن غضبهم. تدهور سعر العملة في اليمن بصورة كبيرة )محمد حويس/ فرانس برس(

تونستقرير

حاول »المجلس 
االنتقالي« تنظيم 

تظاهرات في شبوة

مبادرة برلمانية للقاء 
سعيّد بهدف بحث الحلول 

الممكنة

كرر االتحاد التونسي 
للشغل، أمس، مطالبته 

الرئيس قيس سعيّد 
بتحديد أجل الفترة 

االستثنائية المستمرة منذ 
25 يوليو/تموز الماضي، 

محذرًا من المساس 
بمكتسبات الثورة

أسرى جلبوع
الرواية الحقيقية 

تفنّـد 
أكاذيـب االحتـالل
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سياسة

  شرق
      غرب

اشتباكات بين »قسد« 
والمعارضة السورية

ــر مــــن »قــــــوات  ــنـــاصـ ــتــــل وجـــــــرح عـ ــ
ُ
ق

سورية الديمقراطية« )قسد(، مساء 
أول مـــن أمـــس الـــثـــالثـــاء، فـــي قصف 
واشــتــبــاكــات مــع »الــجــيــش الوطني 
الـــــــــســـــــــوري« املـــــــــعـــــــــارض، شـــمـــالـــي 
ــــالد. وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــبـ ــ الـ
ــأن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري«  بــ
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي قـــصـــفـــا مـــواقـــع 
»قــســد« فــي محور قرية الــــدردارة،  لـــ
تزامنًا  الشمالي،  الحسكة  ريــف  في 
مع قصف مماثل على محور منبج، 

في ريف حلب الشرقي. 
)العربي الجديد(

غارات على مليشيات 
عراقية في سورية

ــت طــائــرة ُمــســّيــرة، ُيــرّجــح أنها 
ّ
شــن

اإلسرائيلي، مساء  تابعة لالحتالل 
أول من أمس الثالثاء، غارات جوية 
اســتــهــدفــت مـــن خــاللــهــا شــاحــنــات 
للمليشيات املرتبطة بإيران بالقرب 
مـــن مــديــنــة الــبــوكــمــال، شــرقــي ديــر 
ــر الـــــــــــزور، املـــتـــاخـــمـــة  ــ ــ ــة ديـ ــافـــظـ مـــحـ
الــــســــوريــــة.  ــة -  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ لــــلــــحــــدود 
ــال املــتــحــدث بــاســم شــبــكــة »عــني  وقــ
الــفــرات« أمجد الــســاري، إن »إحــدى 
الـــشـــاحـــنـــات املـــســـتـــهـــدفـــة مــــن نـــوع 
)إنـــتـــر( مــحــمــلــة بــاألســلــحــة، وتتبع 
ملــلــيــشــيــا كـــتـــائـــب ســـيـــد الـــشـــهـــداء«. 
ــلـــن املـــتـــحـــدث بــاســم  مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
»التحالف الدولي« واين مارتو، في 
تغريدة له على »تويتر«، عن »عدم 
األميركي  والجيش  التحالف  صلة 

بالضربات«.
)العربي الجديد(

السجن لـ9 نشطاء من 
هونغ كونغ

ُحكم على تسعة ناشطني في هونغ 
ــاء، بــالــســجــن  ــ ــعــ ــ ــغ، أمـــــس األربــ ــونــ كــ
ــرات تــــتــــراوح بـــني ســتــة وعــشــرة  ــتـ فـ
ليلي  تجمع  فــي  ملشاركتهم  أشــهــر، 
فــي ذكـــرى أحـــداث تــيــان انــمــني التي 
جـــرت عـــام 1989، حــظــرتــه الــشــرطــة 
العام املاضي. وصدرت بحق ثالثة 
ــــف الــتــنــفــيــذ  آخــــريــــن أحــــكــــام مــــع وقـ
لــالتــهــامــات نفسها وهـــي املــشــاركــة 
في تجمع غير قانوني أو تحريض 

آخرين على املشاركة.
)فرانس برس(

ــل  ــــن أجـ تــــتــــواصــــل املــــســــاعــــي الــــخــــارجــــيــــة مـ
ــمـــريـــر االســـتـــحـــقـــاق االنـــتـــخـــابـــي الــلــيــبــي  تـ
املــقــبــل، مع  فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
الليبية  العاصمة  إلــى  وصــول وفــد أميركي 
ــلـــس، ضــــّم مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــرابـ طـ
ــارة رئيس  جـــوي هـــود، أمـــس األربـــعـــاء، وزيــ
املــجــلــس الــرئــاســي محمد املــنــفــي إلـــى قطر، 
ولــقــائــه أمــيــرهــا الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني. في طرابلس، استقبل رئيس الحكومة 
الوفد  أمــس،  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية 
األمــــيــــركــــي. وذكــــــــرت مـــنـــصـــة »حـــكـــومـــتـــنـــا« 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة عــبــر مــوقــعــهــا 
اإللــكــتــرونــي، أن الــدبــيــبــة اســتــقــبــل فـــي مقر 
فـــي طـــرابـــلـــس هـــود،  ــاع  ــدفــ الــ ديــــــوان وزارة 
ومــبــعــوث الــواليــات املــتــحــدة وسفيرها إلى 
ــــد، ومـــوظـــفـــني فــي  ــــورالنـ ــارد نـ ــتـــشـ لــيــبــيــا ريـ
ــم تـــقـــدم املــنــصــة مــزيــدًا  الــبــيــت األبـــيـــض. ولــ
مــن التفاصيل بــشــأن مــدة زيـــارة الــوفــد إلى 
البالد، أو جدول أعماله. وقبل يومني، حثت 
وفرنسا  وأملانيا  املتحدة  الواليات  سفارات 

وإيطاليا وبريطانيا، األطراف الليبية، على 
ــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرملــانــيــة  ــ إجـ
ــر الـــعـــام الــحــالــي  ــ فـــي مــوعــدهــا املـــحـــدد أواخـ

واحترام نتائجها.
فـــي الـــدوحـــة، أكـــد رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي 
الــعــالقــات الليبية  محمد املــنــفــي، عــلــى عــمــق 
بــالده على تعزيزها ومد  القطرية، وحــرص 
جسور التواصل بني البلدين، بحسب املكتب 
اإلعالمي للمجلس الرئاسي. وجاء ذلك خالل 
مــبــاحــثــات رســمــيــة عــقــدهــا املــنــفــي مـــع أمــيــر 
دولـــة قــطــر، الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
في العاصمة القطرية. ونقل املكتب اإلعالمي 
عــن املنفي تــأكــيــده أن زيــارتــه لــلــدوحــة تأتي 
في إطار رسم استراتيجية جديدة للعالقات 
الحقيقية  الشراكة  على  مبنية  البلدين،  بني 

واملصالح املشتركة للشعبني.
ــادت وكــالــة األنـــبـــاء القطرية  مــن جــانــبــهــا، أفــ
ــيـــر تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي  ــأن األمـ ــنـــا« بــ »قـ
ــــالده املـــتـــواصـــل لــوحــدة  ــم بـ أكــــد لــلــمــنــفــي دعــ
لــيــبــيــا واســـتـــقـــرارهـــا، مــشــيــرة إلـــى أن الــلــقــاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين، وُسبل 
ــانـــب تـــبـــادل  ــــى جـ ــا، إلـ ــرهـ ــويـ ــطـ تـــعـــزيـــزهـــا وتـ
وجــهــات النظر حيال عــدد مــن القضايا ذات 
االهــتــمــام املــشــتــرك، وتـــطـــورات األوضــــاع في 
لــيــبــيــا. وكــــان املــنــفــي قـــد وصـــل إلـــى الــدوحــة 

مساء أول من أمس الثالثاء.
في مجلس األمن، أفادت مصادر دبلوماسية، 
 روســيــا 

ّ
مــســاء أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء، بــــأن

 النقض ملنع التصويت 
ّ

هّددت باستخدام حق
عــلــى مــشــروع قـــرار يــجــّدد لــعــام واحـــد واليــة 
ليبيا.  فــي  املتحدة  لألمم  السياسية  البعثة 

األجنبية من هذا البلد يجب أن يتّم بطريقة 
مــتــوازنــة حــتــى ال يــتــســّبــب بــخــلــل فــي تـــوازن 

القوى الراهن.
ميدانيًا، أفادت قناة »ليبيا الحدث« التابعة 

 اعــتــراض روســيــا لم 
ّ
وأوضــحــت املــصــادر أن

يــكــن عــلــى الــتــجــديــد للبعثة بــحــد ذاتـــهـــا، بل 
القرار،  مشروع  استخدمها  التي  غة 

ّ
الل على 

بانسحاب  للمطالبة  بريطانيا،  أعّدته  الــذي 
القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا، وتحديد 
دور املبعوث األممي إلى هذا البلد. ورّدًا على 
البعثة  املعلومات، رفضت  ســؤال بشأن هذه 
الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة لـــدى األمـــم املتحدة 
 
ّ
إن ــقـــول  ــالـ بـ مــكــتــفــيــة  تـــعـــلـــيـــق،  بــــــأّي  اإلدالء 
املفاوضات ال تزال جارية. وخالل آخر جلسة 
الـــدولـــي بــشــأن ليبيا،  عــقــدهــا مجلس األمـــن 
للقوات  انسحاب  أّي   

ّ
أن أصــّرت روسيا على 

أول من  املتقاعد خليفة حفتر، مساء  للواء 
حة موالية 

ّ
قـــوات مسل  

ّ
بـــأن الــثــالثــاء،  أمـــس 

ـــت فـــي أقــصــى 
ّ
لــلــرجــل فـــي شــــرق لــيــبــيــا شـــن

عملية عسكرية ضد جماعة  البالد  جنوب 
ـــحـــة مـــعـــارضـــة لـــلـــنـــظـــام فــي 

ّ
تـــشـــاديـــة مـــســـل

 »فــرقــة املــهــام 
ّ
نــجــامــيــنــا. وذكــــرت الــقــنــاة أن

ز، 
ّ
ــعــز

ُ
الــخــاصــة فــي الــلــواء طـــارق بــن زيـــاد امل

استهدفت  واسعة  عسكرية  عمليات  ذت 
ّ
نف

مـــن خــاللــهــا املـــرتـــزقـــة وعــنــاصــر املــعــارضــة 
التشادية املتمركزين على األراضي الليبية« 
ــه خالل 

ّ
قرب الحدود مع تشاد. وأضافت أن

هـــذه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة »تـــم اســتــهــداف 
تـــمـــركـــزاتـــهـــم فــــي مــنــطــقــة تـــربـــو بـــالـــحـــدود 

الجنوبية«.
مــن جهتها، قــالــت فــرقــة املــهــام الــخــاصــة في 
ز« في منشور على 

ّ
»اللواء طارق بن زياد املعز

 االشتباكات 
ّ
صفحتها في موقع فيسبوك إن

أسفرت عن مقتل أحد عناصرها، مشيرة إلى 
اشتباكها  خــالل  تمّكنت  الفرقة  »وحـــدات   

ّ
أن

حة من تدمير عدد 
ّ
مع هذه املجموعات املسل

والقضاء  لها  التابعة  واملدرعات  اآلليات  من 
على من كان داخلها«. وأضافت أن »مطاردة 
املناطق  فــي  تستمّر  املــجــمــوعــات  هــذه  بقايا 
ــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت »جــبــهــة  ــة«. مــ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
 أحد 

ّ
التغيير والوفاق في تشاد« )فاكت( بأن

ه »اللواء املسّمى 
ّ
مواقعها تعّرض لهجوم شن

طارق بن زياد مدعومًا بمعاونني سودانيني 
الفرنسي من  الجيش  فــي  وبــإشــراف ضباط 
 املعارك دارت 

ّ
عملية برخان«. وشّددت على أن

»على األراضي التشادية«.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس( استقبل الدبيبة الوفد األميركي أمس )حازم تركية/األناضول(

بجنوب  السويداء  محافظة  في  الكرامة«  »رجــال  حركة  انتفضت 
سورية بوجه العصابات والمجموعات المنفلتة التي تعمل تحت رعاية 

النظام، محددًة شروطًا لتفادي تصعيد أكبر
الحدث

متابعة

الجناح المتشدد
توقع كثيرون أن يؤدي 
تعيين تامارا كوفمان 

ويتس مساعدة لرئيسة 
الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية لشؤون الشرق 

األوسط، إلى تقوية 
الجناح المتشدد في 
واشنطن ضد النظام 

المصري، إال أن ذلك لم 
يحصل. مع العلم أن 
كوفمان صاحبة باع 
طويل في مناهضة 

سياسات القاهرة.

مليشيات حفتر تهاجم 
مجموعات تشادية في 

جنوب البالد

تنّوعت اللقاءات الليبية، 
داخل البالد وخارجها، 

أمس األربعاء، لتصّب 
في سياق احترام موعد 
االنتخابات المقررة في 24 

ديسمبر المقبل

المعونة 
األميركية لمصر

لدعم  الــقــاهــرة  إلــى  بتحويلها  دوالر،  مليون 
»مكافحة اإلرهــــاب وأمـــن الــحــدود والــتــعــاون 
ــكـــرار  ــلــــديــــن«، فــــي تـ ــبــ االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــني الــ
لسيناريو مماثل لإلدارات األميركية السابقة.
بالتالي ستحصل مصر على 170 مليون دوالر 
من دون قيد أو شرط، في حني ستحصل على 
في  دوالر  مليون   130 وقـــدره  ــي، 

ّ
املــتــبــق املبلغ 

حال »اتخذت إجراءات إيجابية محددة تتعلق 
 
ً
بحقوق اإلنسان«. lrm;وُيعتبر هذا القرار حال

ــال الــــنــــواب الــديــمــقــراطــيــني  ــ وســـطـــًا يــخــّيــب آمـ
املــتــشــدديــن والــــدوائــــر الــحــقــوقــيــة بـــني مصر 
»انتهاكات  بشأن  القلقة  املتحدة،  والــواليــات 
النظام لحقوق اإلنسان«، في اختبار هو األول 
من نوعه الذي تتعرض له إدارة بايدن، وتبدي 
فــيــه ســلــوكــًا لـــم يــكــن ُمــتــوقــعــًا مــنــهــا، بالنظر 
لالنتقادات الحادة التي كان يوجهها للرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي وعالقته بسلفه 
دونالد ترامب قبل ذلك، خصوصًا حني وصفه 
املوقف  وحــول  املفضل«.  ترامب  »ديكتاتور  بـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة األمــــيــــركــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ أعــــلــــنــــت الـ
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــالثــاء، أمــام 
جو  الــرئــيــس  إدارة  أن  الــكــونــغــرس 
بايدن قررت حجب وتقييد بعض املساعدات 
العسكرية ملصر، وقيمتها 130 مليون دوالر 
بحقوق  تتعلق  مخاوف  إنها  قيل  ما  بسبب 
ــان، وأن جــــــزءًا مــــن مــبــلــغ املـــســـاعـــدات  ــ ــسـ ــ اإلنـ
قــيــود  وقــيــمــتــه 170 مــلــيــون دوالر ســتــوضــع 
على استخدامه. ولن يصادق وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن أمـــام الــكــونــغــرس هــذا العام 
ــأن »الـــحـــكـــومـــة املــصــريــة  ــ عـــلـــى بـــنـــد مــــفــــاده بـ
لتعزيز  وفّعالة«  مستديمة  إجـــراءات  اتخذت 
حـــقـــوق اإلنــــســــان، بــاعــتــبــار أن حــــــوارًا دائــــرًا 
بــني الــبــلــديــن حـــول هـــذا املــلــف. لــكــن بلينكن، 
ــن يـــلـــتـــزم بـــالـــقـــانـــون  ــــدن، لــ ــايـ ــ ــن بـ مـــدفـــوعـــًا مــ
وسيستخدم حق النقض الخاص به إلتاحة 
املـــجـــال لـــجـــزء مـــن املـــســـاعـــدات، الــبــالــغــة 300 

األميركي، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
غ بالقرار 

ّ
بل

ُ
»العربي الجديد« أن القاهرة لم ت لـ

بعد بشكل رسمي، غير أن االتصاالت الجارية 
طــــوال الــوقــت مــع واشــنــطــن، كــانــت تــفــيــد بــأن 
بلينكن يتجه التخاذ موقف »متوازن وُمرض 
املمتدة  املباحثات  مــحــاور  مــن  كــان  للجميع« 
خالل األسابيع األخيرة بني البلدين. مع العلم 
أن بايدن وبلينكن تعّرضا لالنتقاد من دوائر 
داخــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي طــالــبــت بحجب 
هـــذا الــجــزء مــن املــســاعــدات، فــي حــني حــاولــت 
الـــخـــارجـــيـــة ودوائـــــــر أمــيــركــيــة أخـــــرى قــريــبــة 
للقاهرة  النصائح  مــن  عــدد  تقديم  مــن مصر، 
التــخــاذ خــطــوات مــن شــأنــهــا تسهيل اإلفـــراج 
. وكــان من بني القضايا التي 

ً
عن املبلغ كامال

ــــالق الــجــزئــي املــســتــمــر لقضية  نــوقــشــت، اإلغـ
املــدنــي،  املجتمع  ملنظمات  األجــنــبــي  التمويل 
وإعــــــــالن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 

اإلنسان.
ــدام بــلــيــنــكــن عــلــى  ــ ــ ــادر أن إقـ ــافــــت املــــصــ وأضــ
الـــصـــورة، هــو استجابة  بــهــذه  املــبــلــغ  تقسيم 
للضغط الداخلي على اإلدارة التخاذ خطوات 
ضـــد الــنــظــام الــســيــســي، فـــي وقـــت تــتــجــه فيه 
اإلدارة األمــيــركــيــة إلـــى الــتــعــامــل الـــهـــادئ مع 
مصر، على عكس ما كان متوقعًا عند تولي 
بـــايـــدن الـــرئـــاســـة. ورّجـــحـــت املـــصـــادر أن يتم 

صرف الجزء املتبقي من املعونة خالل أشهر 
قليلة، فــي ظــل حــق بلينكن فــي ذلــك حسبما 
أبلغ الكونغرس، وفي املقابل فإن هذا املوقف 
لن ُيغضب مصر، بل هو أخف ضررًا مما كان 

ُمتصورًا في بداية عهد بايدن.
ــــك، تــوقــعــت املـــصـــادر أن  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
يــصــدر بــيــان مــصــري يــنــتــقــد هــــذه الــخــطــوة، 
ــار ســيــاســة الــتــصــعــيــد الــدعــائــي الــتــي  فـــي إطــ
يــنــتــهــجــهــا الــســيــســي فـــي هــــذا الـــســـيـــاق منذ 
تعليمات  فـــي  هـــذا  سينعكس  كــمــا  ســـنـــوات. 
وسائل اإلعــالم، التي ربما تنخرط في حملة 
للهجوم على الواليات املتحدة كما حدث في 
السنوات السابقة، التي شهدت تعليق بعض 

املبالغ لفترة مؤقتة.
بــايــدن  إدارة  افــتــعــال  التقسيم  هـــذا  ويــعــكــس 
الــضــغــط عــلــى الــســيــســي لتحسني ســيــاســات 
من  الــرغــم  على  الحقوقي،  امللف  مــع  التعامل 
ضعف الضغوط وعدم تحسن األوضاع على 
الــجــهــود  األرض عــلــى اإلطـــــــالق. واقـــتـــصـــرت 
املــبــذولــة مــن الــســلــطــات املــصــريــة عــلــى اّدعـــاء 
 
ً
تحقيق انفراجة متوّهمة ال أصل لها، فضال
عن فرض قرارات فوقية محدودة غير مؤثرة، 
باملعارضني،  التنكيل  تكريس  مــع  تتماشى 
واملنتمني منهم للقوى والتيارات التي كانت 
تعتبر قريبة من واشنطن، أو تمتلك عالقات 
جـــيـــدة بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي وشــخــصــيــات 

نافذة في إدارة بايدن.
اســتــمــرار  للسيسي  التقسيم  هـــذا  يتيح  كــمــا 
ــذه الـــخـــطـــوات  ــ ــذه االدعــــــــــــاءات وتــــقــــديــــم هــ ــ هــ
الــصــغــيــرة الــدعــائــيــة، بــل وتــســمــح للسلطات 
بــمــمــارســة املـــزيـــد مـــن الــقــمــع. وفــــي الــســيــاق، 
تــزامــن إطـــالق اســتــراتــيــجــيــة حــقــوق اإلنــســان 
وصـــــرف مــعــظــم مــبــلــغ املـــعـــونـــة املــعــلــق على 
هذا امللف، مع إجــراءات انتقامية مكثفة ضد 
القوية«  املعارضني مثل رئيس حــزب »مصر 
ــل إلـــى  ــيـ ــذي أحـ ــ ــو الـــفـــتـــوح، الــ ــ عـــبـــد املـــنـــعـــم أبـ
باتريك  والباحث  أخــيــرًا،  الجنائية  املحاكمة 
جـــورج الـــذي أحــيــل إلـــى محكمة أمـــن الــدولــة 
طــوارئ بعد عــام وثمانية أشهر من الحبس 
االحــتــيــاطــي، والــنــاشــط الــســيــاســي عـــالء عبد 
الــفــتــاح الـــذي يــعــانــي مــن تــدويــر مستمر بني 
الــقــضــايــا ومــــن قــمــع واضـــــح داخـــــل الــســجــن 
ــيـــاتـــه لــلــخــطــر بـــحـــســـب مــحــامــيــه  يــــعــــرض حـ
وذويه، والناشط الحقوقي محمد الباقر الذي 
تم تجديد حبسه هذا األسبوع لتتخطى فترة 
اعتقاله عامني متواصلني. كما تستمر إحالة 
املــعــتــقــالت واملــعــتــقــلــني مـــن جــمــاعــة اإلخــــوان 
إلى محاكمات جنائية باتهامات ملفقة، كما 
حـــدث أخــيــرًا مــع املــحــامــيــة هـــدى عــبــد املنعم 
التي لم ترتكب جرمًا إال محاولتها مساعدة 

ذوي املعتقلني.
 اإلدارة األمــيــركــيــة بــصــرهــا عـــن كل 

ّ
وبـــغـــض

بتعليق مبلغ  واكــتــفــائــهــا  الـــتـــجـــاوزات،  هـــذه 
فإن  السنوية،  املعونة  مــن  دوالر  مليون   130
قد حسمت موقفها خالل  تكون  بايدن  إدارة 
ــًا فــــي االعـــتـــمـــاد  ــدمـ عـــامـــهـــا األول بـــاملـــضـــي قـ
عــلــى الــســيــســي، خــصــوصــًا بــعــد الـــتـــطـــورات 
ــة فــــــي مــــلــــف الــــتــــطــــبــــيــــع مــــــع دولــــــة  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــ
األراضــي  في  والتهدئة  اإلسرائيلي  االحتالل 
الفلسطينية. كما تكون قد خذلت الحقوقيني 

املصريني واألميركيني الداعمني لهم.
وتــعــتــبــر هـــذه املــحــطــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
التي ُيثار فيها الجدل حول استحقاق مصر 
الكاملة بمبلغ 1.3 مليار  للمعونة األميركية 
دوالر ســنــويــًا، والـــتـــي تــمــنــح لــهــا هـــذا الــرقــم 
بايدن على  منذ 34 عامًا، وذلــك بعد موافقة 
مـــاليـــني دوالر  بــقــيــمــة 410  مـــســـاعـــدات  مــنــح 
حــيــطــت بــجــدل 

ُ
ــرة، أ ــيـ ــــة األخـ تــقــريــبــًا فـــي اآلونـ

كــبــيــر داخـــــل الــبــيــت األبـــيـــض وبــــني قـــيـــادات 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وعــمــلــت بــعــض هــذه 
ــراءات، تــؤكــد عــدم  ــ ــ الـــقـــيـــادات عــلــى اتـــخـــاذ إجـ
»التالعب  قــبــول واشــنــطــن ملــا يمكن وصــفــه بـ
املصري« بهذا امللف و»ادعاء االستجابة« لكل 

املناشدات األميركية.
ويـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض بــــني صـــعـــود هـــذا 
ــع، أن  ــواقــ ــا يـــحـــدث عــلــى أرض الــ الـــفـــريـــق ومــ
أهمية  تمامًا على  متوافقان  وبلينكن  بايدن 
عدم الذهاب بعيدًا في الضغط على السيسي.

)Getty/ينوي بلينكن استخدام حق النقض لتحويل المساعدات لمصر )جابين بوتسفورد
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السويداء

»أطرافًا خارجية حاسدة« لم تسمها بعينها 
الــســويــداء«،  فــي  والتجييش  الفتنة  »إثـــارة  بــــ
وذلــك فــي بيان أصــدرتــه أمــس األربــعــاء، على 
خلفية التوتر املستمر في املحافظة. ويبدو من 
بيان الرئاسة الروحية أنها تحاول أخذ دور 
املحايد أو األقرب لتوجهات النظام، وذلك من 
األخير بتحميل مسؤولية  رؤيــة  تبني  خــالل 
ــــردي األوضــــــاع األمــنــيــة فـــي الـــســـويـــداء إلــى  تـ
ــراف خــارجــيــة. ودعــــت الــرئــاســة الــروحــيــة  ــ أطـ

للدروز إلى »عدم إراقة الدم بني األهل«.
ومـــنـــذ بــــدء الـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي ربـــيـــع عــام 
ــذيـــن  والـ الــــســــوريــــون  الــــــــدروز  حــــــاول   ،2011
يتمركز أغلبهم في محافظة السويداء، النأي 
بنفسهم عما يجري في البالد، إال أن موجات 
كانت تضرب  املعيشية  الظروف  من  استياء 
املــحــافــظــة بــني وقـــت وآخــــر. ولــطــاملــا تعاملت 
تحدث  التي  االضطرابات  مع  النظام  أجهزة 
»الــقــوة الــنــاعــمــة« لــتــفــادي اتــســاع نطاقها  بـــ
التي  املحافظة  فــي  السيطرة  عــن  وخروجها 
يـــريـــد الــنــظــام بــقــاءهــا عــلــى الـــحـــيـــاد، وعـــدم 
انـــخـــراط أهــلــهــا فـــي أي نــشــاط مـــعـــارض لــه. 
وتشير معطيات إلى أن النظام سّهل لتنظيم 
الــشــرقــي ملحافظة  الــريــف  »داعــــش« مهاجمة 
الــســويــداء فــي منتصف عــام 2018، وهــو ما 
أدى إلـــى مقتل وإصـــابـــة وخــطــف املــئــات من 
املــدنــيــني. وتــأســســت »حــركــة رجـــال الــكــرامــة« 
على يد الشيخ وحيد البلعوس في عام 2013، 
ملنع أجهزة النظام األمنية من اعتقال الشبان 

أمين العاصي

ــال الـــكـــرامـــة« في  حــــددت »حـــركـــة رجــ
الــســويــداء جــنــوب ســوريــة  محافظة 
شروطًا لتفادي تصعيد أكبر في هذه 
السكان،  من  الــدرزيــة  الغالبية  ذات  املحافظة 
ومجموعات  شخصيات  تــجــاوزات  على  ردًا 
األمنية  األجــهــزة  رعــايــة  تحت  تعمل  منفلتة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام. ووفــــق مـــصـــادر مــقــربــة من 
الـــحـــركـــة ذات الــنــفــس الــســيــاســي املـــعـــارض، 
فــإن مــن أولـــى املــطــالــب الــتــي قدمتها الحركة 
مجموعات  ومحاسبة  الــغــطــاء  رفــع  للنظام، 
مارست العديد من االنتهاكات بحق املدنيني 
ــا إلــى  ــرادهـ فــي اآلونــــة األخـــيـــرة أو تــرحــيــل أفـ
وكــان مقاتلو »حركة رجال  املحافظة.  خــارج 
الكرامة«، قد حاصروا أول من أمس الثالثاء، 
مبنى فرع األمن العسكري التابع للنظام في 
عناصر  قــيــام  خلفية  على  الــســويــداء،  مدينة 
مــــن عـــصـــابـــة تـــابـــعـــة لــشــخــص مـــرتـــبـــط بــهــذا 
الفرع، ُيدعى راجي فلحوط، باعتراض طريق 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــركـــة. كـــمـــا أغـــلـــقـــت الــحــركــة 
ــة إلــــى فــــرع »أمـــــن الــــدولــــة«،  الـــطـــرقـــات املــــؤديــ
والذي يؤمن هو اآلخر الغطاء للعصابات في 

السويداء، وفق مصادر محلية.
ــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وتــــــدعــــــم األجـــــــهـــــــزة األمـ
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ ــن األشـ الــــســــويــــداء، الـــعـــديـــد مــ
كـــانـــوا شــكــلــوا عـــصـــابـــات تــقــيــم حـــواجـــز بني 
بلدات وقرى املحافظة بهدف إرهاب املدنيني 
وابتزازهم. وكان فلحوط قد أثار خالل األيام 
األخيرة حالة من الذعر في السويداء بعد أن 
أقـــام حــاجــزًا وســـط بــلــدة عــتــيــل، خــطــف عبره 
طالبًا جامعيًا، في حني قامت مجموعة تابعة 
لــه بــدعــم مــن عــصــابــات أخـــرى، بخطف مدني 
من دكانه وسط السوق في مدينة السويداء، 
بــهــدف الــضــغــط عــلــى فصيل »قــــوات مكافحة 
اإلرهـــــــــــاب«، الـــــــــذراع املـــســـلـــح لـــحـــزب »الــــلــــواء 
الــســوري«، إلطــالق ســراح عنصر اعترف عبر 
مــقــطــع فــيــديــو بــثــه الــفــصــيــل، بــأنــه مــكــلــف من 
تستهدف  اغــتــيــال  عــمــلــيــات  بتنفيذ  فــلــحــوط 
ــان حــزب  قـــيـــادات مـــن مــكــافــحــة املــــخــــدرات. وكــ
»اللواء السوري« ظهر إلى العلن أخيرًا، وهو 
يــضــم شــخــصــيــات مــعــارضــة عــــدة، تــدعــو إلــى 
أجهزة  وسطوة  السياسي  االستبداد  »إنــهــاء 
املــخــابــرات«. وأبــدت مصادر محلية مخاوف 
مــــن تــفــجــر األوضــــــــاع مــــجــــددًا فــــي مــحــافــظــة 
التابعة  األمنية  األجهزة  بدفع من  السويداء 
لــلــنــظــام، مــوضــحــة فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الفوضى  باتجاه  يدفع  »النظام  أن  الجديد« 
ــلـــي فـــي املــحــافــظــة لــيــكــون  واالقـــتـــتـــال الـــداخـ

بمثابة املنقذ لألهالي«.
ــة  ــيـ ــة الـــروحـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــمـــت »الـ ــهـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، اتـ مـ
لــلــمــســلــمــني املـــوحـــديـــن« الــــــدروز فـــي ســـوريـــة، 

الرافضني تأدية الخدمة اإللزامية في قواته. 
ولــكــن ســرعــان مــا تــعــددت املــهــام الــتــي بــدأت 
تــقــوم بــهــا الــحــركــة، وخـــاصـــة عــلــى الصعيد 
االجتماعي. وفي منتصف عام 2015، اغتيل 
هم 

ُ
الشيخ وحيد البلعوس في تفجير داٍم، ات

ليث  ولــكــن  بــالــوقــوف وراءه.  الــنــظــام حينها 
التي  للحركة  املؤسس  القائد  ابن  البلعوس، 
باتت العبًا رئيسيًا في جنوب سورية، اتهم 
إيران و»حزب الله« باغتيال والده في ظهور 
على تلفزيون »سوريا« الشهر الفائت، مؤكدًا 
الجريمة  عصابات  يدعمون  »اإليــرانــيــني  أن 
والخطف في السويداء وينشرون املخدرات«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــكــاتــبــة املـــعـــارضـــة، ريــمــا 
فليحان، والتي تنحدر من محافظة السويداء، 
فــي املحافظة من  إن »هــنــاك فــوضــى منتشرة 

خالل انتشار السالح واملليشيات وعصابات 
ــــي فــي  ــلـ ــ الــــخــــطــــف، وهــــــــذا يــــهــــدد الـــســـلـــم األهـ
الــســويــداء«. وأعــربــت فليحان فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، عن اعتقادها بأن السويداء 
ــن أي وقــــــت مـــضـــى لــعــقــد  ــ ــاج أكــــثــــر مـ ــتــ ــحــ »تــ
اجــتــمــاع عـــام يــضــم كــل الــشــخــصــيــات املــؤثــرة 
عــلــى املـــســـتـــوى املـــدنـــي والــثــقــافــي والــعــائــلــي 
واالجــتــمــاعــي والــديــنــي والــســيــاســي، مــن أجل 
وضع رؤية واحدة وخطة عمل إلنهاء مظاهر 
العصابات واملليشيات باملحافظة«. وأضافت: 
»يــجــب عــلــى كـــل عــائــلــة أن تــتــولــى وضـــع حد 
لــتــجــاوزات الــخــارجــني عــن األعـــراف والــعــادات 
واألخــالق، وفوضى السالح، بطريقة سلمية، 
وكـــذلـــك الــتــوافــق عــلــى رفـــض أي عــنــف داخـــل 

املحافظة وضمان السلم األهلي«.
ورأت املتحدثة نفسها أنه »ال يمكن مقاومة 
ملــزيــد من  العنف بالعنف، ألن هــذا ســيــؤدي 
ــو مـــا ســيــنــتــج الـــخـــراب«،  الــعــنــف حــتــمــًا، وهــ
: »الــتــوافــق الــعــام ضــد هـــذه املظاهر 

ً
مــضــيــفــة

الــشــاذة ونــبــذهــا اجــتــمــاعــيــًا، ونــبــذ مــن يقوم 
ــزاع مــحــلــي«.  ــ ــنـــزع فــتــيــل أي نــ ــا، كــفــيــل بـ ــهـ بـ
وأشارت إلى أن »معظم املجموعات املسلحة 
تقف خلفها أجهزة املخابرات«، الفتة إلى أن 
»هناك تناقضات كثيرة في املحافظة، ولذلك 
الـــســـالح والــفــوضــى ســتــكــون مـــدعـــاة لتفاقم 
األوضــاع ويجب استيعاب الحالة من خالل 
املجموعات  تلك  مــدنــي لضبط  أهــلــي  تــحــرك 

ومنع تصاعد وتيرة املواجهات«.
من جانبه، أشــار الكاتب حافظ قرقوط، وهو 
مــن أبــنــاء الــســويــداء، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، إلى أن املحافظة »شهدت في اآلونة 
األخــــيــــرة فــلــتــانــًا أمـــنـــيـــًا وتــــمــــددًا لــعــصــابــات 
مسلحة دخلت في نزاعات بني بعضها البعض 
على النفوذ«. وأوضح أن »األنظار اتجهت إلى 
حركة رجــال الــكــرامــة إليــقــاف مــا ترتكبه هذه 
ــهـــزة األمــنــيــة،  الــعــصــابــات املــدعــومــة مـــن األجـ
أن  العسكري«، مضيفًا  األمــن  وخــاصــة جهاز 
أمنية  العصابات لديهم بطاقات  »أفــراد هــذه 
السلم  الذي استخدمهم لتقويض  النظام  من 
األهلي في جنوب سورية من خــالل عمليات 
الــخــطــف مــن مــحــافــظــتــي درعــــا وريــــف دمشق 
أن  إلــى  قرقوط  ولفت  للسويداء«.  املتاخمتني 
متزعمي هذه العصابات »حّولوا بلدات وقرى 
إلى مناطق نفوذ لهم يديرون شؤونها، وهذا 
إرهـــاب مــدعــوم مباشرة مــن الــنــظــام«. واعتبر 
أن قيام حركة رجال الكرامة بمحاصرة مبنى 
فـــرع األمــــن الــعــســكــري فــي الــســويــداء »رســالــة 
ــقـــد أنـــهـــا وصــــلــــت«، مــوضــحــًا  ــتـ لـــلـــنـــظـــام، وأعـ
أن املــدعــو راجــــي فــلــحــوط »لــديــه ســوابــق في 
الــخــطــف واالعـــتـــداء عــلــى كــرامــات الــنــاس، في 
حــني تــحــاول حــركــة الــكــرامــة اســتــعــادة األمــن 

واألمان في محافظة السويداء«.

حركة »رجال الكرامة« 
تغيّر المعادلة بوجه 
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توجه الجزائر نحو 
موريتانيا اتخذ سابقًا 

أبعادًا اقتصادية

الجزائر ــ عثمان لحياني

 مــن 
ّ

يــــجــــري الـــتـــحـــضـــيـــر فـــــي كـــــــل
الــجــزائــر ونـــواكـــشـــوط، لــلــقــاء قّمة 
بني الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون ونظيره املوريتاني محمد ولد الشيخ 
الـــغـــزوانـــي، يــرتــقــب أن يــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
الــجــزائــريــة، قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، كما 
العليا  املشتركة  اللجنة  اجتماع  لعقد  ُيعمل 
ــة بــــني الـــبـــلـــديـــن،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
بــعــد ســنــوات مــن تــأجــيــلــهــا. ويــأتــي ذلـــك في 
ــاع جــــزائــــري الفــــت بــرز  ــدفــ ســـيـــاق تـــوجـــه وانــ
أخــيــرًا بــاتــجــاه مــوريــتــانــيــا، وســبــاق إلبــعــاد 
إسرائيل،  مع  التطبيع  نواكشوط عن محور 
ترجم بزيارات متتالية قام بها عدد كبير من 
الوزراء في الحكومة الجزائرية إلى العاصمة 
املــوريــتــانــيــة، والــتــي تــبــدي بــدورهــا اهتمامًا 

بتطوير العالقات مع الجزائر.
ــام 2019،  ــ ــذ تــســلــمــه الــســلــطــة نـــهـــايـــة عـ ــنـ ومـ
املجيد تبون  الــجــزائــري عبد  الرئيس  وضــع 
ــر، هــــي تــونــس  ــزائــ ــوار الــــجــ خـــمـــس دول لــــجــ
ضمن  وليبيا،  ومالي  والنيجر  وموريتانيا 
للخارجية  بالنسبة  األول  االهــتــمــام  مــحــور 
الجزائرية، وفي إطار إعادة ترتيب العالقات 
ــادر  ــ ــــصـ مـ وأوضــــــــحــــــــت  الــــــــطــــــــوق.  دول  مـــــــع 
الخارجية  وزارة  فــي  مــســؤولــة  دبــلــومــاســيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن وزيـــر  الـــجـــزائـــريـــة، لــــ
نقل  لعمامرة،  رمــطــان  الــجــزائــري  الخارجية 
ــي إلـــى  ــاضــ ــه يـــــوم األربـــــعـــــاء املــ ــ ــارتـ ــ خـــــالل زيـ
نواكشوط، رسالة خاصة من الرئيس تبون، 
ــــوة الــرئــيــس مــحــمــد الــغــزوانــي  تــضــمــنــت دعـ

مشتركة.  تعاون  اتفاقات  لبحث  نواكشوط، 
موريتانيا  الجزائري  الصحة  وزيــر  زار  كما 
برفقة فريق صحي كبير في مارس املاضي، 

للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.
لون عــن اعــتــقــادهــم بــأن القمة 

ّ
ويــعــرب محل

ــقـــبـــة بــــني تــــبــــون والـــــغـــــزوانـــــي، بــالــغــة  املـــرتـ
استثنائيًا  دفعًا  لكونها ستعطي  األهمية، 
ــــى جــمــلــة  لـــلـــعـــالقـــات املـــشـــتـــركـــة، بــالــنــظــر إلـ
اإلطــار،  هــذا  وفــي  اإلقليمية.  السياقات  مــن 
يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
»العربي  الجزائر، إدريس عطية، في حديث لـ
الجديد«، أن »هذا التطور الالفت للعالقات 
مع موريتانيا، مهم أواًل في تعزيز التصور 
القائم على مغرب عربي من دون املغرب، ثم 
إن الجزائر تريد دخول أسواق غرب أفريقيا 
عن طريق موريتانيا، ويأتي في إطار توجه 
قـــدرات مــوريــتــانــيــا، لكونها  الــجــزائــر لبناء 
االستراتيجي  التوجه  نــطــاق  ضمن  تــدخــل 

سابق  وباستغالل  أفريقيا،  نحو  للجزائر 
من  موريتانيا  بــنــاء  فــي  الــجــزائــر  ملساهمة 
املجال  فــي  أو  تحتية  وبنى  وصحة  تعليم 
األمني من خالل تكوين الكوادر العسكرية 
املــوريــتــانــيــة«. ويــأتــي ذلـــك، بحسب عطية، 
خصوصًا أن موريتانيا تبدي من جانبها 
ــة وقـــــويـــــة لـــتـــطـــويـــر  ــ ــتـ ــ ــة الفـ ــمــــاســ ــًا حــ ــ ــــضـ أيـ

عالقاتها مع الجزائر.
ــرى إلـــى أن  وتـــذهـــب تــفــســيــرات ســيــاســيــة أخــ
مـــبـــررات االهــتــمــام الـــجـــزائـــري بــمــوريــتــانــيــا، 
يتعلق بــوجــود تــخــوف جــزائــري مــن تطبيع 
ــــل، بـــحـــيـــث يــمــكــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــا مـ ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ مـ
الــحــديــث عـــن مــحــاولــة جــزائــريــة جـــّديـــة ملنع 
ه، 

ّ
محور التطبيع من ضّم نواكشوط إلى صف

ــدام الــــربــــاط عــلــى تــوقــيــع  ــ خــصــوصــًا بــعــد إقــ
وهــذا  الصهيوني.  الكيان  مــع  تطبيع  اتــفــاق 
الــتــخــوف يــجــعــل الــجــزائــر تــســابــق إســرائــيــل 
فــي املــجــال املــوريــتــانــي، أخـــذًا بعني االعتبار 
أن مــوريــتــانــيــا لــديــهــا تــجــربــة تــطــبــيــع أولـــى 
)جـــّمـــدت فـــي الـــعـــام 2009 ردًا عــلــى الـــعـــدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غــزة(. ويوافق عطية 
على هذا التفسير، معتبرًا أنه »صحيح، ألن 
الجزائر بمجموعة  تريد محاصرة  إسرائيل 
ثم  ثم موريتانيا  املغرب  بعة، 

ّ
املط الــدول  من 

تـــونـــس، حــيــث إن هــنــاك ضــغــطــًا كــبــيــرًا على 
تونس من أجل التطبيع، كما يوجد تخطيط 

الجزائر«،  من  انتقامًا  بليبيا  يتعلق  مماثل 
عــلــى حـــّد قــولــه. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن التوجه 
باملوقف  مرتبط  موريتانيا،  نحو  الجزائري 
على  للجزائر،  بالنسبة  اآلن  اإليجابي حتى 
صعيد النزاع القائم في الصحراء بني املغرب 
موريتانيا  تعد  البوليساريو، حيث  وجبهة 

عضوًا مالحظًا في النزاع.
ويقود هذا إلى الحديث عن مؤشرات تطور 
نـــوعـــي لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــني الـــجـــزائـــر 
ومــوريــتــانــيــا، خــصــوصــًا أن الــجــزائــر تــبــدي 
ــــل  ــــدة عـــســـكـــريـــة داخـ ــاعـ ــ ــاء قـ ــ ــــشـ ــــي إنـ ــة فـ ــبــ رغــ
أراضيها، ليست بعيدة عن منطقة الكركرات 
ــراء،  ــة الــــســــالح فــــي الـــصـــحـ ــنـــزوعـ )مــنــطــقــة مـ
وتبعد 11 كيلومترًا عن الحدود املوريتانية(. 
ــذه الــتــفــاهــمــات الــعــســكــريــة خــالل  وظـــهـــرت هـ
التي أجراها رئيس األركان  السابقة  الزيارة 
الفريق محمد  املوريتانية،  للجيوش  العامة 
بمبا مــقــيــت، إلـــى الــجــزائــر فــي شــهــر يناير/
كانون الثاني املــاضــي، حيث تــّم االتــفــاق مع 
قيادة الجيش الجزائري، على »إطالق مسار 
جـــديـــد مـــن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري والــتــنــســيــق 
األمــــنــــي وتــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات بــــني الــبــلــديــن، 
وتوريد معدات ومنتجات عسكرية جزائرية 
لجنة  وتفعيل  املــوريــتــانــي،  الجيش  لصالح 
األركان العملياتية املشتركة التي تضم أيضًا 

النيجر ومالي«.
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محور التطبيع

)Getty( يسعى تبون إلعادة ترتيب عالقات الجزائر مع دول الطوق

لــزيــارة الــجــزائــر »فـــي أقـــرب فــرصــة ممكنة«. 
الدعوة،  قبل  الغزواني  أن  املصادر  وأضافت 
الــزيــارة وترتيب  حيث يجري تحديد موعد 
القنوات  عبر  الحالي،  الوقت  في  تفاصيلها 
املقترح،  األول  املوعد  أن  الدبلوماسية، علمًا 
هو بداية شهر ديسمبر/كانون األول املقبل، 
بحسب املصادر، مشيرة إلى أن املوريتانيني 
عّبروا أيضًا عن رغبتهم في استقبال تبون 
في نواكشوط خالل العام املقبل«. ويأتي ذلك 
علمًا أن أي رئيس جزائري لم يزر موريتانيا 

منذ أكثر من عقدين.
وقبل التأكيدات الرسمية بشأن هذه الزيارة، 
التي ستكون األولــى على هذا املستوى منذ 
أن »قّمة مرتقبة  أكد  عقود، كان لعمامرة قد 
نأمل  واملوريتاني،  الجزائري  الرئيسني  بني 
أن تــكــون قــّمــة نــاجــحــة تــفــتــح آفـــاقـــًا لبلدينا 
الضروري  التحضير  بعد  وذلــك  وملنطقتنا، 
ــــالزم لــهــا لــكــي تـــؤدي لـــذلـــك«، مــن دون أن  والـ
يــكــشــف عـــن مــكــان انــعــقــاد الــقــّمــة. كــمــا جــرى 
العليا  املشتركة  اللجنة  انعقاد  التأكيد على 
ــــرب اآلجـــــــال«، والــتــي  فـــي نـــواكـــشـــوط »فــــي أقـ
يـــتـــرأســـهـــا رئـــيـــســـا الـــحـــكـــومـــة فــــي الــبــلــديــن، 
ــد بـــالد،  أيـــمـــن بـــن عــبــد الــرحــمــن ومــحــمــد ولــ
تبون  بني  اللقاء  اجتماعهما  يسبق  أن  على 
اللجنة،  اجــتــمــاع  وسيخصص  والــغــزوانــي. 
ملــنــاقــشــة قــضــايــا الــتــعــاون الــثــنــائــي وتقييم 
من  مزيد  ووضــع  املشتركة،  املشاريع  تنفيذ 
اآلليات لتعزيز التطور امللحوظ الذي تشهده 
فتح  منذ  البلدين،  بــني  التجارية  الــتــبــادالت 
املــعــبــر الـــتـــجـــاري الــــحــــدودي فـــي أغــســطــس/
الــتــحــديــات  مــنــاقــشــة  إلــــى  آب 2018، إضـــافـــة 
الــنــاجــمــة عــن األوضــــاع فــي منطقة الساحل 
والــــصــــحــــراء جـــــــّراء اتــــســــاع رقـــعـــة وخـــطـــورة 
لها عبر  التصدي  اإلرهابية، وسبل  األعمال 
تفعيل األطر واآلليات التي تم إنشاؤها لهذا 

الغرض تحت مظلة االتحاد األفريقي.
وتــســعــى الــجــزائــر ألن يــكــون لــقــاء الــقــّمــة بني 
ــبـــون والــــغــــزوانــــي، تــتــويــجــًا ملـــرحـــلـــة أولــــى  تـ
مــــن الـــتـــوجـــه الــــجــــزائــــري نـــحـــو مــوريــتــانــيــا، 
كـــان بـــدأ فــي أغــســطــس 2018، واتــخــذ أبــعــادًا 
اقتصادية بحتة، بعد فتح معبر بّري للمرة 
األولــــى بــني الــبــلــديــن، لــيــكــون مــعــبــرًا تجاريًا 
إلى األســواق  الجزائرية  املنتوجات  تمّر منه 
املوريتانية ومنها إلى أفريقيا. وفي مارس/
الــجــزائــر عــــددًا هــامــًا من  أوفــــدت  آذار 2020، 
الــوزراء إلى نواكشوط، وفي يونيو/حزيران 
م 

ّ
العام ذاتــه، زار وفــد وزاري رباعي يض من 

 مــن وزراء الــخــارجــيــة صــبــري بــوقــادوم، 
ً
كـــال

والــصــحــة عــبــد الــرحــمــن بــن بــوزيــد، واملــالــيــة 
راويـــة عبد الــرحــمــن، والــتــجــارة كــمــال رزيــق، 

إبعاد نواكشوط عن التطبيع
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