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سعيّد يفتح معركة
ضد المجتمع الدولي

ال تزال إيران ترفض تحديد موعد للعودة إلى مفاوضات فيينا حول االتفاق
النووي ،ساعية لتوفير ضمانات تحفظ مصالحها قبل ذلك وتؤكد على ضرورة
رفع العقوبات عنها ،في وقت تبدو فيه محادثاتها مع السعودية على طريق
التقدم ،وفق ما أعلنت الرياض

يسير تململ المجتمع
الدولي من إجراءات
الرئيس التونسي قيس
سعيّد في منحى
تصاعدي ،فيما يواصل
سعيّد التفرد بالسلطة
غير آبه بالتحديات

إيران غير
جاهزة للعودة
إلى فيينا

صالح الدين الجورشي

طهران تريد ضمانات قبل استئناف المفاوضات
النووية وتقدم في المحادثات مع السعودية
للحديث تتمة...

كذبة سالمة
الحكومة
اإلسرائيلية
نضال محمد وتد

ال شيء يثير االستفزاز والغضب ،أو
هكذا يفترض فلسطينيًا على األقل،
مثل السكوت بل والقبول بذرائع
اإلدارة األميركية بقيادة جو بايدن،
في املماطلة بإعادة فتح القنصلية
األميركية في الشطر الشرقي من
القدس املحتلة عام  ،1967أو سكوتها
الضمني على استئناف سياسات
االستيطان والبناء االستيطاني في
القدس املحتلة وفي باقي أجزاء الضفة
الغربية وما يرافقها من مخططات
تهجير جنوبي الخليل ،مثل كذبة
الحفاظ على االئتالف الحكومي
اإلسرائيلي الحالي.
نقول هذا ألن رئيس حكومة االحتالل
نفتالي بينت ،الرمز األكثر يمينية
في السياسة اإلسرائيلية بعد أتباع
«كهانا» ،ال يترك فرصة أو منصة
ال هو وال حليفته في حزبه أيليت
شاكيد ،إال ويؤكدان فيها بصراحة،
أو قل بوقاحة ،معارضتهما العلنية
وعلى رؤوس األشهاد ليس فقط
إلقامة دولة فلسطينية أو تحريك
مبادرة سياسية ،بل حتى مجرد عقد
لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس .بل إن الشريك األكبر
في الحكومة ،يئير لبيدّ ،
أقر هو اآلخر
في أكثر من مناسبة بأن الوقت الراهن
ليس مناسبًا لحل الدولتني ،وأن حزبه
يعارض إعادة فتح قنصلية أميركية
في القدس املحتلة ،أو الخوض بإطالق
تحرك سياسي خارج دائرة «تحسني
مستوى املعيشة» والتنسيق األمني.
وعلى الرغم من هذا الوضوح في
املواقف ألهم عنصرين في حكومة
االحتالل ،فإن اإلدارة األميركية
تواصل ،بحسب تصريحات ملسؤولني
كبار في الخارجية األميركية ،تسويف
الوفاء بتعهداتها للسلطة الفلسطينية
بشأن القنصلية ،والسكوت وغض
الطرف عن سياسة االستيطان ،كي
ال تهز استقرار ائتالف الحكومة
اإلسرائيلية الحالية ،لضمان تطبيق
التناوب بني لبيد وبينت في عام .2023
ولكن ال يمكن تقريع أو رفض هذا
التحايل األميركي من دون اإلشارة
إلى أن مثل هذا ما كان ليتم لوال
رسائل عربية وفلسطينية تعزز الوهم
بأن املواقف اإلسرائيلية ستتغير
وتتبدل بمجرد أن يستلم لبيد
مقاليد الحكومة .والحقيقة أن السلطة
الفلسطينية التي كانت استصرخت
قبل شهرين عبر املوفد األميركي
هادي عمرو أنها على وشك االنهيار
وأن شعبيتها في خطر وأوضاعها
االقتصادية ال تساعدها على الصمود
في وجه انفجار عضب شعبي وال
على مواصلة القيام بمهام التنسيق،
ليست قادرة اليوم على االحتجاج على
ّ
َ
سياسات بايدن ،ولم يبق لها إال التعلق
بوهم انتظار لبيد وبفتات تصاريح
العمل واملساعدات االقتصادية.

طهران ـ العربي الجديد

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـج ـه ــود الــدول ـيــة
إلع ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق مـ ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا
ح ـ ــول االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،وآخ ــره ــا
زيارة املسؤول في االتحاد األوروبي إنريكي
مورا إلى طهران ،الخميس املاضي ،بالتوازي
مع تحذير أميركي من أن الــواليــات املتحدة
س ـت ـل ـجــأ إل ـ ــى «خ ـ ـي ـ ــارات أخـ ـ ـ ــرى» إذا فـشــل
املـســار الــدبـلــومــاســي على صعيد البرنامج
ال ـنــووي ،فــإن طـهــران ال تــزال ترفض العودة
راهـنــا إلــى فيينا ،مــع سعيها لوضع أجندة
جديدة للمفاوضات بعد استئنافها ،بما قد
يستدعي إع ــادة الـنـظــر فــي اتـفــاقــات جزئية
حصلت سابقًا.
ولــم تحقق زي ــارة مــورا إلــى إي ــران ،الخميس،
هــدف ـهــا امل ـن ـش ــود أوروب ـ ـيـ ــا ف ــي ال ـت ــوص ــل مع
إيران إلى موعد محدد الستئناف مفاوضات
فيينا .ونـقـلــت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مـســؤول
كبير فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،أم ــس ،أن إيــران
ليست جــاهــزة بـعــد لـلـعــودة إل ــى امل ـحــادثــات،
وأن فــريـقـهــا ال ـجــديــد لـلـمـفــاوضــات يــريــد أن
يـنــاقــش مــع الـتـكـتــل فــي بــروكـســل الـنـصــوص
ال ـت ــي س ـت ـطــرح ف ــي األس ــاب ـي ــع امل ـق ـب ـلــة .وق ــال
امل ـســؤول «إنـهــم غير مستعدين بعد للحوار
ف ــي ف ـي ـي ـنــا» ،مـضـيـفــا أن ــه يـعـتـقــد أن ط ـهــران
«عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى
إت ـم ــام املـ ـف ــاوض ــات» .وأض ـ ــاف «أص ـ ــروا على
أنهم ال يريدون املحادثات ملجرد املحادثات،
هم يــريــدون تحقيق نتائج عملية والتوصل
التفاق نهائي حول إعادة االتفاق النووي إلى
الحياة» .ومع إعالن وزارة الخارجية اإليرانية
ب ـعــد زيـ ـ ــارة م ـ ــورا أن ـه ــا س ـت ـجــري م ـحــادثــات
خ ــال األي ـ ــام امل ـق ـبـلــة م ــع االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
فــي بــروك ـســل ،وص ــف امل ـس ــؤول عـقــد اجتماع

فــي بــروكـســل بــأنــه «ف ـكــرة ج ـيــدة» .كـمــا أكــدت
مـصــادر إيرانية مطلعة لـ«العربي الجديد»،
أن زيـ ــارة مـ ــورا إل ــى إيـ ــران ل ــم تـحـقــق هــدفـهــا
امل ـن ـش ــود أوروب ـ ـيـ ــا ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى مــوعــد
محدد الستئناف مفاوضات فيينا ،موضحة
أن املسؤول األوروبي «لم يحمل معه إجابات
مقنعة بشأن تساؤالت وتحفظات الجمهورية
اإلسالمية» حول الجوالت السابقة والسياسة
األميركية واألوروبية خاللها .ووفق املصادر،
أك ــدت إيـ ــران لـلـمـســؤول األوروبـ ـ ــي «جــديـتـهــا
وقــرارهــا بــالـعــودة الحتمية» إلــى مفاوضات
فيينا« ،من دون تحديد موعد» ،موضحة في
الــوقــت نفسه أن الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة أبلغته
بـ«جملة مالحظات وتحفظات».
والتحفظات كانت حول نقطتني أساسيتني،
حـســب امل ـص ــادر ،األول ــى بـشــأن امل ـســار الــذي
سـلـكـتــه امل ـف ــاوض ــات خ ــال الـ ـج ــوالت الـســت
املاضية والـتــوجــه األمـيــركــي فيها ،والنقطة
الثانية حول سلوك اإلدارة األميركية الراهنة
واألط ــراف األوروب ـيــة تـجــاه االتـفــاق الـنــووي
منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.
وب ـش ــأن م ـســار امل ـف ــاوض ــات ،أب ـلــغ امل ـفــاوض
اإليراني علي باقري ضيفه األوروبي بـ«أربع
مــاح ـظــات أس ــاس ـي ــة»« ،ارت ـب ـطــت بــاألســاس
بالخالفات الـتــي أوصـلــت مـفــاوضــات فيينا
إلى طريق مسدود» ،بحسب املصادر .وقالت
إن باقري تحدث ملورا عن «امتعاض إيراني
شــديــد مــن الـسـلــوك األوروب ــي منذ انسحاب
واشـنـطــن مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي (ع ــام )2018
وخالل مفاوضات فيينا».
املالحظة األولــى تتصل بـ«املوقف األميركي
مــن إلـغــاء الـعـقــوبــات ،وع ــدم التعهد برفعها
جـمـيـعـهــا» .ولـفـتــت امل ـص ــادر إل ــى أن اإلدارة
األميركية أعلنت خــال املفاوضات السابقة
ع ــن مــواف ـق ـت ـهــا ع ـلــى «ت ـع ـل ـيــق» ب ـعــض هــذه

لم تحقق زيارة مورا إلى إيران هدفها ()Getty

إيران تسعى إلى وضع
أجندة جديدة على
طاولة المفاوضات
فرنسا :على إيران إظهار
استعدادها الستئناف
المحادثات

ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ف ـ ــرض ـ ــت ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» ،ل ـكــن ه ــذا م ــا تــرفـضــه
طهران وتطالب برفعها وليس تعليقها .وفي
الـسـيــاق أي ـضــا ،أك ــدت إي ــران مل ــورا تشكيكها
بجدية إدارة بايدن في رفع العقوبات بشكل
مــؤثــر وف ــاع ــل .وع ــن املــاح ـظــة الـثــانـيــة التي
ناقشتها إيــران مع املسؤول األوروبــي ،قالت
امل ـصــادر إن «أه ــم املــاحـظــات ترتبط بشرط

إيران التحقق من رفع العقوبات قبل العودة
إلــى التزاماتها» ،مشيرة إلــى أن «هــذه عقدة
أساسية باملفاوضات».
وامل ــاحـ ـظ ــة ال ـث ــال ـث ــة أن إيـ ـ ـ ــران ت ـص ــر عـلــى
«ضــرورة الحصول على ضمانات وتعهدات
أم ـيــرك ـيــة ب ـع ــدم ال ـن ـك ــوث الح ـق ــا ب ـمــا سيتم
االتفاق عليه في فيينا» ،حسب املصادر ،التي
قــالــت إن املــاحـظــة الــرابـعــة تمثلت فــي ربــط
أميركا االتـفــاق فــي فيينا بالتفاوض الحقًا
على قضايا أخ ــرى «فــأبـلــغ بــاقــري املـســؤول
ً
األوروبي برفض إيران القاطع لذلك» ،فضال
عــن الـتــأكـيــد عـلــى رف ــض «أي تغيير ببنود
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـجــداول
الزمنية للقيود على البرنامج النووي».
وكشفت امل ـصــادر أن إي ــران تسعى مــن خالل
طرح هذه املالحظات إلى «وضع أجندة جديدة
على طــاولــة املـفــاوضــات بعد استئنافها ،ما
يجعل من الصعب استئناف املفاوضات من
النقطة التي توقفت عندها ويستدعي ذلك
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ات ـف ــاق ــات جــزئ ـيــة حصلت
ســاب ـقــا» .وأشـ ــارت إل ــى أن الـجــانــب اإليــرانــي
أك ــد أن ــه «ل ــم تـصــدر أي مــؤشــرات مــن اإلدارة
األميركية خالل الفترة املاضية ،تنم عن حسن

ّ
نية أميركية ورغبة بالتوصل إلــى حــل ،ولم
تـنـفــذ وع ــوده ــا عـبــر الــوس ـطــاء ب ــاإلف ــراج عن
أرصدة إيرانية مجمدة».
تزامنا مع ذلــك ،ما زالــت املـشــاورات اإليرانية
الداخلية مستمرة بشأن رســم استراتيجية
تفاوضية جديدة قبل العودة إلى املفاوضات،
حسب املصادر اإليرانية .وأضافت أن «فريق
ع ـمــل ب ـح ـضــور رؤس ـ ــاء ال ـس ـل ـطــات اإليــران ـيــة
ال ـث ــاث وش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة يـعـمــل على
إعـ ـ ـ ــداد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـخــوض
امل ـف ــاوض ــات» ،مـشـيــرة إل ــى أن أم ــن املجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني
يـقــود ه ــذا ال ـفــريــق ،وه ــو عـقــد حـتــى ال ـيــوم 7
جلسات .وناقش الفريق في هذه االجتماعات
تفاصيل املباحثات النووية السابقة ،و«أفكارًا
ع ــدة لـتـبـنــي اسـتــراتـيـجـيــة ج ــدي ــدة ،لـكـنــه لم
يتوصل بعد إلــى نتيجة نهائية» .ورجحت
أن تستأنف مـفــاوضــات فيينا أواخ ــر الشهر
الـحــالــي أو مـطـلــع نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي
«بالنظر إلى اقتراب املشاورات الداخلية في
إيران من «نهاياتها».
فــي ه ــذا الــوقــت ،نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن
مـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة الفرنسية

قوله ،أمس ،إن إيران يجب أن تظهر باألفعال
استعدادها الستئناف محادثات فيينا مع
القوى العاملية بشأن برنامجها النووي.
في غضون ذلك ،يبدو أن املفاوضات بني إيران
والسعودية تتقدم .وكشف وزيــر الخارجية
السعودي ،األمير فيصل بن فرحان ،أن بالده
«جـ ـ ــادة» ف ــي امل ـح ــادث ــات م ــع إيـ ـ ــران ،واص ـفــا
إي ــاه ــا بـ ــ«ال ــودي ــة» .ووص ــف ف ــي مـقــابـلــة مع
صـحـيـفــة «فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة،
املفاوضات بأنها «استكشافية» .وأشار إلى
أن بــاده تــدرس السماح إليــران بــإعــادة فتح
قنصليتها في مدينة جدة ،إال أن املحادثات
لــم تـحــرز تـقــدمــا كــافـيــا الس ـت ـعــادة الـعــاقــات
الدبلوماسية الـكــامـلــة .وك ــان بــن فــرحــان قد
ال ـت ـقــى ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي بلينكن
ف ــي واش ـن ـط ــن ،ال ـخ ـم ـيــس ،وت ـب ــادال وج ـهــات
ال ـن ـظ ــر إزاء ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي.
وذك ــرت الخارجية السعودية أن بــن فرحان
ال ـت ـقــى أي ـض ــا امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي ال ـخــاص
ل ـش ــؤون إيـ ـ ــران روبـ ـ ــرت م ــال ــي ون ــاق ــش معه
مسألة «تكثيف الجهود املشتركة للتصدي
لالنتهاكات اإليرانية لالتفاقيات واملعاهدات
الدولية املتعلقة باالتفاق النووي».

«تــونــس دول ــة ح ــرة مستقلة وال مجال
ل ـل ـتــدخــل ف ــي ش ــؤونـ ـه ــا»« ،ن ـح ــن لـسـنــا
ً
بستانًا أو حقال نحن دولة ذات سيادة...
ول ـ ــن ن ـق ـبــل أن ت ــوض ــع س ـي ــادت ـن ــا ف ــوق
أي مـ ــائـ ــدة أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة» .بـ ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات
ال ـت ــي اف ـت ـتــح ب ـهــا أول مـجـلــس ل ـل ــوزراء
فــي حكومته الـتــي شكلها أخ ـي ـرًا ،أعلن
ّ
سعيد معركته
الرئيس التونسي قيس
ضــد الـحـكــومــات امل ـنــاوئــة ل ــه ،راف ـعــا في
وج ـه ـه ــا ش ـع ــار «الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـس ـي ــادة
الوطنية» ،وذلك بعدما ّقرر سحب جواز
السفر الدبلوماسي من الرئيس األسبق
املنصف املــرزوقــي ال ــذي وصـفــه بــ«عــدو
تونس» ،وفتح ضده على الفور تحقيقًا
قضائيًا بتهمة «التآمر على أمن تونس
الــداخـلــي» .أمــا على الصعيد الخارجي،
ّ
سعيد بدعوة السفير األميركي
فقد قام
فــي تونس دونــالــد بـلــوم ،وأبلغه بشكل
غير مسبوق «استياء الدولة التونسية
من إدراج األوضاع في تونس في جدول
أعمال الكونغرس األميركي» ،في جلسة
خلصت إلــى أن الديمقراطية في تونس
«م ـ ـهـ ــددة» .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي ظـ ــرف تـ ــزداد
فـيــه الـضـغــوط الـخــارجـيــة عـلــى الرئيس
ال ـتــون ـســي بـسـبــب اس ـت ـم ــرار اإلجـ ـ ــراءات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا (م ـن ــذ 25
ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي) دون تـحــديــد
سقف زمني واضح ،وبذلك تكون تونس
قــد وق ـعــت بــن وض ــع اق ـت ـصــادي صعب
وعزلة دولية مرشحة إلى أن تزداد حدة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــرر م ـك ـتــب ال ـبــرملــان
األوروبـ ــي فــي اجتماعه األخـيــر تعليق
ع ـض ــوي ــة ت ــون ــس ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـشــاد
وغينيا ،في مختلف اللجان البرملانية
الـفــرنـكــوفــونـيــة ،مـقــابــل تــوجـيــه تحذير
لجمهورية أفريقيا الوسطى .وتم تبرير
ذلك القرار بالتأكيد أنه «أمــاه التدخل
ف ــي ش ـ ــؤون ب ــرمل ــان ــات الـ ـ ــدول امل ــذك ــورة
وتعطيل أعـمــالـهــا» .جــاء هــذا التعليق
بعد تأجيل قمة الفرنكوفونية ملدة سنة
أخــرى ،بعدما كانت ستعقد في تونس
خ ــال ش ـهــر نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي

خلصت جلسة
للكونغرس إلى أن
الديمقراطية في
تونس مهددة

املـقـبــل .وه ــي الـقـمــة ال ـتــي ب ــذل الــرئـيــس
التونسي جهودًا ضخمة من أجل عقدها
في موعدها ،نظرًا ملا كانت ستمثله من
مناسبة دولية مهمة تعتبر األولــى من
نوعها التي كــان يفترض أن تلتئم في
ّ
ظل عهدته الرئاسية .لكن دور الرئاسة
الـ ـكـ ـن ــدي ــة كـ ـ ــان م ـ ـحـ ــددًا فـ ــي تــأج ـي ـل ـهــا
ألس ـبــاب سياسية تتعلق ب ــاإلج ــراءات
االستثنائية ســاريــة املـفـعــول ،فــي حني
اك ـت ـفــت ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة الـتــونـسـيــة
ب ــاخـ ـت ــزال أس ـ ـبـ ــاب ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي ع ــدم
اكتمال الترتيبات التنظيمية .غير أن
ذلك لم يقلل من أهمية هذا القرار الذي
شكل ضربة موجعة للرئاسة التونسية
في هذا الظرف بالذات.
على الرغم من ذلك ،لم يتغير موقف ّ
سعيد،
إذ بـقــي م ـصـ ّـرًا عـلــى مــواصـلــة الـسـيــر في
طريقه ،غير عابئ بما يــدور في الساحة
الــدولـيــة .إذ بعد جلسة االستماع أخيرًا
التي عقدت في الكونغرس حول الوضع
فــي تــونــس ،واتـفــاق غالبية األعـضــاء من
الحزبني الديمقراطي والجمهوري حول
ّ
سعيد ليس سوى
اعتبار مــا أقــدم عليه
«انـ ـق ــاب» ،قـ ــررت وك ــال ــة م ــودي ــز ،إح ــدى
أكبر مؤسسات التصنيف العاملية التي
هاجمها سـعـ ّـيــد ب ـقــوة ،تخفيض ترقيم
إصــدار العملة األجنبية والعملة املحلية
الــديـنــار مــن ب 2إلــى ب 3مــع اإلبـقــاء على
آف ــاق سلبية .وه ــذا التشخيص الجديد
للحالة املالية الصعبة لتونس من شأنه
أن يزيد من حجم املتاعب التي يواجهها
االقـ ـتـ ـص ــاد امل ـح ـل ــي ،ألن االق ـ ـتـ ــراض من
ً
الساحة الدولية يكاد يصبح مستحيال
ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة .ه ــذا الــوضــع
دف ـ ــع ب ــال ـن ــائ ــب ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ال ـتــون ـســي
املـجـمــدة أعـمــالــه ه ـشــام الـعـجـبــونــي ،عن
التيار الديمقراطي الذي كان من مساندي
س ـعـ ّـيــد لـيـلـخــص ح ـجــم املـ ــأسـ ــاة بـقــولــه
إن «الـسـيـنــاريــو اللبناني أصـبــح قريبًا،
والطريق معبدة إلــى نــادي بــاريــس» .لن
تـتــوقــف ال ـض ـغــوط الـخــارجـيــة عـنــد هــذا
ال ـح ــد ،خ ـصــوصــا أن األس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة
ق ــد تـحـمــل م ــزي ــدا م ــن األخـ ـب ــار الـسـيـئــة.
ل ـكــن ال ـح ـكــومــات ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي يــراهــن
عـلـيـهــا م ـعــارضــو سـعـ ّـيــد ق ــد ال تـجــازف
بمصالحها وعــاقــاتـهــا مــن أج ــل عيون
املـعــارضــة التونسية ،على الــرغــم مــن أن
ضغوطها الدبلوماسية ال يستهان بها،
ّ
خصوصًا في ظل األوضــاع االقتصادية
الـتــي تمر بها تــونــس .لـهــذا السبب دعا
الـقـيــادي املستقيل مــن «الـنـهـضــة» ،عبد
ال ـل ـط ـيــف امل ـك ــي ،أط ـ ــراف امل ـع ــارض ــة إلــى
«ض ــرورة إيـجــاد حلول داخـلـيــة» ،ونهى
عن «انتظار الحلول من الخارج» .وهذه
مسألة على غاية من األهمية ستواجهها
األح ــزاب املخاصمة للرئيس التونسي
ال ــذي ي ـح ــاول اآلن ح ـشــرهــا ،ف ــي زاوي ــة،
خصوصًا حــركــة «الـنـهـضــة» ،باتهامها
بكونها «عــدوة لوطنها وشعبها» ،كما
ورد ف ــي خ ـطــابــه األخـ ـي ــر .ل ـكــن ال ـعــامــل
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي س ـي ـب ـق ــى م ـ ـحـ ــددًا ل ـل ـص ــراع
الداخلي ،خصوصًا أن األوراق التي في
يد ّ
سعيد تكاد تنفد ،وسيقول االقتصاد
قوله .فهل ستقف بعض دول الخليج إلى
جانب ّ
سعيد كما سبق لها أن فعلت؟

هل تكون تل رفعت الهـدف المقبل ألنقرة؟
تظهر التطورات في
الشمال السوري أن تركيا
اقتربت من حسم قرارها
بشن قواتها عملية
عسكرية ،مع المعارضة
السورية المسلحة،
تستهدف «قوات سورية
الديمقراطية» (قسد) في
مدينة تل رفعت
عماد كركص

نفذت القوات التركية ثالث عمليات سابقًا (عمر حج قدور/فرانس برس)

ي ـتــركــز ال ـحــديــث ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،س ــواء
فــي األوس ــاط التركية أو فــي الـشــارع شمالي
س ــوري ــة ح ـيــث تـسـيـطــر امل ـع ــارض ــة املــدعــومــة
تركيًا ،عن إمكان حصول عمل عسكري مشترك
جديد بني الجيش التركي وقــوات املعارضة
ال ـس ــوري ــة ،املــدعــومــة م ــن أن ـق ــرة ،ض ــد «ق ــوات
س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـس ــد) ال ـتــي تتلقى
دعمًا مباشرًا مــن الــواليــات املـتـحــدة .وتتجه
األن ـظ ــار نـحــو تــل رفـعــت ومـحـيـطـهــا ،املدينة
الـتــي تقطنها غالبية عــربـيــة ،فيما تسيطر
عليها الوحدات الكردية منذ العام  ،2016بعد
هجوم عنيف تلقى خالله املسلحون األكــراد
دعمًا جويًا روسـيــا ،مــا أحــدث دم ــارًا بالبنى
واملمتلكات وأدى إلى نزوح الكثير من سكان
املدينة ومحيطها عنها.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،طـ ــال ـ ـبـ ــت أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــروس
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ــال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى «قـ ـ ـس ـ ــد»
لالنسحاب مــن ثــاث مــدن رئيسية تقع على

خطوط التماس مع مناطق نفوذها ،التي تقع
تـحــت سـيـطــرة املـعــارضــة الـســوريــة املــدعــومــة
مـنـهــا ،وه ــي تــل رف ـعــت ومـنـبــج وع ــن الـعــرب
(كــوبــانــي) ،وجميعها فــي الــريـفــن الشمالي
والـشـمــالــي الـشــرقــي مــن حـلــب ،وتـلــك األخـيــرة
مـتــاخـمــة ت ـمــامــا ل ـل ـحــدود ال ـتــرك ـيــة م ــن جهة
ش ـمــال ح ـلــب .وت ـه ــدف أن ـق ــرة لـلـسـيـطــرة على
كــامــل الـشــريــط ال ـحــدودي مــع ســوريــة ،بعمق
حوالي  30كيلومترًا ،ضمانًا ألمنها القومي،
كـمــا ي ـقــول امل ـس ــؤول ــون األت ـ ــراك ال ــذي ــن رك ــزوا
ط ـ ــوال األع ـ ـ ــوام األربـ ـ ــع امل ــاض ـي ــة ع ـلــى إب ـعــاد
امل ـج ـمــوعــات ال ـكــرديــة ع ــن الـ ـح ــدود ،ال سيما
املـنــاطــق الـخــاضـعــة للسيطرة ال ـكــرديــة غــرب
نـهــر الـ ـف ــرات ،أي مــديـنـتــي مـنـبــج وت ــل رفـعــت
ومحيطيهما .وك ــان العميد عــدنــان األحـمــد،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ـ ــان ف ــي «ال ـج ـيــش
ال ــوط ـن ــي» املـ ـع ــارض وال ـح ـل ـيــف ل ـتــرك ـيــا ،قد
أجرى أول من أمس الخميس ،إلى جانب عدد
مــن ضباط «الجيش الــوطـنــي» ،زي ــارة لنقاط
ربــاط «الجبهة السورية للتحرير» الفاصلة
ب ــن س ـي ـطــرة قـ ــوات امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة من
جهة ،و«قسد» وقوات النظام من جهة أخرى،
غ ــرب مــديـنــة ال ـبــاب الــواقـعــة ضـمــن مــا ُيـعــرف
بمنطقة «درع الفرات» شمال شرقي محافظة
حلب ،أي على مقربة من مدينة تل رفعت التي
ت ــدور حولها تكهنات ان ــدالع معركة جديدة
الستردادها من قبل املعارضة.
وقالت مصادر عسكرية ،لـ«العربي الجديد»،
إن الـ ـه ــدف م ــن زيـ ـ ــارة األحـ ـم ــد ه ــو تـكـثـيــف
عـ ــدد ن ـق ــاط ال ــرب ــاط وزي ـ ـ ــادة عـ ــدد الـعـنــاصــر
عـلــى خـطــوط ال ـت ـمــاس ،خـصــوصــا فــي اآلون ــة
األخيرة ،بعد تكثيف «قسد» محاوالت التسلل
إل ــى مــواقــع «الـجـيــش الــوطـنــي» عـلــى خطوط
الـتـمــاس شـمــالــي مـحــافـظــة حـلــب .كـمــا أجــرت
«غرفة القيادة املوحدة  -عزم» ،التي تضم عدة
فصائل من «الجيش الوطني» ،اجتماعًا مساء

الخميس املاضي ،وذلك لبحث آخر املستجدات
املحلية وسبل التعاون والتنسيق مــع باقي
مكونات «الجيش الوطني» .كما قــال مصدر
تركي مقرب من الحكومة في أنقرة ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،إن إطــاق عملية عسكرية جديدة،
بالشراكة بني املعارضة والجيش التركي ،أمر
بــات بالفعل مطروحًا داخــل األروق ــة الضيقة
للحكومة التركية ،مضيفًا أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان بات يطلع على كثير من
التفاصيل الـتــي تحيط باملعطيات امليدانية
شمال حلب ،وال سيما الخروقات التي يقوم
بـهــا مـسـلـحــو «ق ـس ــد» ،وبـ ــات مـقـتـنـعــا بــإزالــة
الـتـهــديــدات مــن أســاسـهــا .وأش ــار املـصــدر إلى
أن أبـ ــرز ال ـخ ـي ــارات ع ـنــد أردوغ ـ ـ ــان وال ـق ـيــادة
العسكرية هو عملية عسكرية جديدة لدحر
«ق ـس ــد» ع ــن ب ـعــض امل ــواق ــع ،ال سـيـمــا ف ــي تل
رفعت ،وإزالــة التهديدات ،بعد فشل الواليات
امل ـت ـحــدة وال ـ ــروس بــإق ـنــاع «ق ـس ــد» بــاالل ـتــزام
باالتفاقيات.
وأول م ــن أم ــس ،ه ــدد وزي ــر ال ــدف ــاع الـتــركــي
خلوصي أكار بأن بالده ستقوم بالالزم في
امل ـكــان وال ــزم ــان املـنــاسـبــن لــوقــف الهجمات
اإلرهابية شمالي سورية ،بحسبه ،موضحًا
أن أن ـقــرة سـتـقــوم بــالــازم لـحـمــايــة حقوقها
وم ـصــال ـح ـهــا والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـهــا ف ــي امل ـك ــان
وال ــزم ــان املـنــاسـبــن تـحــت ق ـي ــادة أردوغ ـ ــان،
بـحـســب م ــا نـقـلــت ع ـنــه وك ــال ــة «األن ــاض ــول»
ال ـتــرك ـيــة .وأش ـ ــار أكـ ــار إل ــى وجـ ــود تـغـيــرات
وت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت جـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم،
خصوصًا في قضايا األمــن والــدفــاع ،مؤكدًا
أن ـه ــم ي ــراق ـب ــون ذل ــك ع ــن ك ـثــب الت ـخ ــاذ كــافــة
اإلجراءات املناسبة .وأضاف أن بالده تحترم
حقوق وسيادة دول الـجــوار ،وفــي حــال عدم
اتخاذ أي خطوة تجاه لجم اإلرهابيني هناك
(سورية) فإن تركيا ستقوم بالالزم ،مشددًا
على أن أنقرة لم ولــن تسمح إطالقًا بإنشاء

قصف مناطق خفض التصعيد

قصفت قوات النظام السوري ،أمس األول ،بالمدفعية والصواريخ
قرى في جبل الزاوية جنوب إدلب ،ومنطقة سهل الغاب بريف حماة
الغربي ،ومنطقة جبل األكــراد
بريف الالذقية الشرقي ،وريف حلب
الغربي ضمن ما ُتع َرف بمنطقة
«خفض التصعيد الرابعة» .وقال
الناشط علي حــاج سليمان ،إن
«قـــوات الــنــظــام قصفت بأكثر
من  30قذيفة وصــاروخــً قرى
فليفل ،وسفوهن ،والفطيرة،
وكفر عويد فــي جبل الــزاويــة
جنوب إدلب».

مـمــر إره ــاب ــي ،وأن ــه سـيـتــم الـقـضــاء عـلــى كل
م ــن ي ـس ـعــى م ــن الـ ــوحـ ــدات ال ـك ــردي ــة لـلـقـيــام
بذلك .وحول االتفاقيات املبرمة مع الواليات
املتحدة وروسيا بشأن شمالي سورية ،قال
أكار« :نحن ،كتركيا ،نقوم بواجبنا على أكمل
وجه ،ونفي بالتزاماتنا».
وك ــان أردوغـ ـ ــان أك ــد ،االث ـنــن امل ــاض ــي ،نـفــاد
ص ـب ــر أنـ ـق ــرة حـ ـي ــال ب ـ ــؤر اإلرهـ ـ ـ ــاب شـمــالــي
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وع ـ ــزمـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـلــى
ال ـت ـهــديــدات ف ــي م ـهــدهــا ،م ــا ع ــد إش ـ ــارة إلــى
التجهيز لعملية عسكرية شمالي ســوريــة.
وسابقًا ،نفذت أنقرة ثالث عمليات عسكرية،
باملشاركة مــع «الـجـيــش الــوطـنــي» املـعــارض
املـ ــدعـ ــوم م ــن ق ـب ـل ـه ــا ،ك ــان ــت األولـ ـ ـ ــى صـيــف

 2016ح ــن دحـ ــر ال ـج ـي ــش ال ـت ــرك ــي وقـ ــوات
املـ ـع ــارض ــة ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ع ــن مــديـنـتــي
الباب وجرابلس ومحيطيهما شمالي حلب،
ضمن ما عرف بعملية «درع الفرات» .وكانت
الثانية ضد «قسد» ربيع العام  ،2018التي
أبعد من خاللها الجيش التركي واملعارضة
«قسد» عن مدينة عفرين ومحيطها ،ضمن
مــا عــرف بعملية «غـصــن الــزي ـتــون» .وشنت
املعارضة السورية والجيش التركي عملية
عـسـكــريــة أخـ ــرى ض ــد «ق ـس ــد» خــريــف ال ـعــام
 ،2019وتمكنت مــن دحــر الــوحــدات الكردية
عن منطقة واسعة تبدأ من مدينة تل أبيض
بريف الرقة وتصل إلى مدينة رأس العني في
ريف الحسكة الغربي .وكان الجيش التركي

يهم بتوسيع نـطــاق السيطرة لــوال تجميد
املـعــارك بناء على اتـفــاق أميركي ـ تــركــي ،ثم
اتـفــاق آخــر روس ــي  -تــركــي أنـهــى العمليات،
م ـق ــاب ــل شـ ـ ــروط ت ــرك ـي ــة ت ـط ــال ــب بــان ـس ـحــاب
«قـســد» مــن مناطق سيطرتها على الحدود
نـحــو الـجـنــوب بعمق حــوالــي  30كيلومترًا.
وأخ ـي ـرًا ،زادت وت ـيــرة امل ـنــاوشــات الجانبية
ب ــن «ق ـس ــد» م ــن ج ـهــة ،وف ـصــائــل امل ـعــارضــة
والـ ـجـ ـي ــش الـ ـت ــرك ــي مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ــرب
خـطــوط الـتـمــاس لـكــل مــن سـيـطــرة الـطــرفــن.
ويـقــول األت ــراك إن عمليات التسلل مــن قبل
املسلحني األكراد باتت تهدد الجيش التركي
أكثر من ذي قبل.
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــال ال ـبــاحــث بــالـشــأن
التركي والعالقات الدولية طه عودة أوغلو
إن التصريحات التركية ،التي صــدرت عن
كبار املسؤولني األت ــراك ،والتي كــان آخرها
ألكـ ـ ــار ،ت ـن ــذر بـ ــأن الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة في
ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ض ــد ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة
باتت قريبة .وأضاف ،في حديث مع «العربي
ال ـجــديــد» ،أن «كــافــة املـعـطـيــات (السياسية
والعسكرية) التركية ،وحتى وسائل اإلعالم
املقربة من حــزب العدالة والتنمية الحاكم،
تشير إلى أن الجميع بانتظار ساعة الصفر
إلط ــاق العملية الـعـسـكــريــة ضــد الــوحــدات
الـكــرديــة ،واملتوقعة فــي تــل رفـعــت» .وكشف
عـ ـ ــودة أوغـ ـل ــو أن ـ ــه «ف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،م ــا زال ــت
الـتـقــاريــر األمـنـيــة تـصــل إل ــى أردوغ ـ ــان عبر
مـسـتـشــاريــه ،وال ـتــي ت ـقــول إن أن ـقــرة حاليًا
تبحث عن مخرج للتصعيد األخير من قبل
قسد ،واملتناغم مع التصعيد الــروســي ،من
خالل عملية عسكرية مختلفة عن العمليات
املاضية ،ولكن يبدو أن هناك خطة جاهزة
حاليًا على طــاولــة أردوغ ــان -أكــار بانتظار
الـتــوقـيــع عليها أو إجـهــاضـهــا فــي الدقيقة
الـ 91من عمر األزمة الحالية».
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شرق
غرب
الحوثيون يسيطرون
على مركز العبدية
أعـ ـل ــن مـ ـص ــدر فـ ــي مـ ـ ـ ــأرب ،ل ــوك ــال ــة
«األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن
الـ ـح ــوثـ ـي ــن سـ ـيـ ـط ــروا عـ ـل ــى م ــرك ــز
مديرية العبدية فــي محافظ مــأرب
وس ــط ال ـي ـمــن ،ب ـعــد ح ـصــارهــم لها
منذ أكثر من  3أسابيع .وأوضح ّأن
عملية السيطرة جاءت بعد أن نفذ

املسلحون ،خالل الساعات املاضية،
هجمات مكثفة على مواقع القوات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ورج ـ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـب ــائ ــل فــي
مديرية العبدية.
(األناضول)

أسرى «الجهاد» يواصلون
اإلضراب عن الطعام
ّ
أك ـ ــد ن ـ ــادي األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ّ
أم ــس الـجـمـعــة ،أن مـعــركــة األس ــرى
ت ـت ـص ــاع ــد ف ـ ــي س ـ ـجـ ــون االح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي ،مـشـيـرًا إل ــى أن أســرى
حركة الجهاد اإلسالمي يواصلون
اإلض ـ ـ ـ ــراب ع ــن الـ ـطـ ـع ــام ،الـ ـ ــذي ب ــدأ
األربعاء املاضي ،ملواجهة إجراءات
إدارة سـجــون ّاالح ـت ــال التنكيلية
امل ـض ــاع ـف ــة ب ـح ــق ـه ــم .وأوضـ ـ ـ ــح أن ــه
فــي حــال لــم تستجب إدارة سجون
االحـتــال ملطلب األس ــرى األساسي
ّ
في ما يتعلق بأسرى «الجهاد» ،فإن
مجموعات مــن الفصائل ستنضم
لإلضراب.
(العربي الجديد)
«هآرتس» :إيران تخفض
عديد مليشياتها في
سورية
قـ ـ ــال م ـح ـل ــل ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـن ـيــة فــي صحيفة «ه ــآرت ــس»،
عــامــوس هرئيل ،أمــس الجمعة ،إن
ّ
إيران قلصت أخيرًا من وجودها في
ســوريــة ،بفعل الـضـغــوط الــروسـيــة
وال ـســوريــة وأس ـب ــاب أخ ــرى ،مبينًا
أن ط ـ ـهـ ــران ق ـل ـص ــت ع ـ ــدد ع ـنــاصــر
م ـل ـي ـش ـيــات ـهــا فـ ــي سـ ــوريـ ــة مـ ــن 20
ألـفــا إلــى  10آالف عنصر .وبحسب
ه ــرئـ ـي ــل ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـت ـق ـل ـي ــص هــو
بـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ب ـف ـع ــل الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ــذي
م ــارس ـت ــه روسـ ـي ــا ،إذ إن اس ـت ـمــرار
االنفجارات في مطار دمشق الدولي
ك ــان أم ـ ـرًا م ـحــرجــا لــرئ ـيــس الـنـظــام
بشار األســد .والـيــوم ،وبفعل الدعم
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،فـ ـ ــإن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
يستعيد سيطرته من جديد.
(العربي الجديد)
تركيا :توقيف  54شخصًا
في  16والية

ّ
شنت القوات األمنية التركية ،أمس
الجمعة ،عملية أمنية في  16والية
ض ــد مـشـتـبـهــن ف ــي االنـ ـتـ ـم ــاء إل ــى
تـنـظـيــم «د ه ـ ـ ك ب -ج» ال ـي ـســاري
املتطرف ،أوقـفــت فيها  54مشتبهًا
فيه .وكانت النيابة العامة قد أمرت
بتوقيف  126شخصًا من التنظيم.
وشاركت في العملية قوات مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب ،وق ـي ــادة ق ــوات الـ ــدرك في
إسطنبول.
(األناضول)

السودان« :الحرية
والتغيير» تتمسك برئاسة
«السيادة»
أك ــد عـضــو املـجـلــس امل ــرك ــزي لقوى
«الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» (االئ ـ ـتـ ــاف
الحاكم) في السودان ،معتز صالح،
فــي مقابلة مــع وكــالــة «األنــاضــول»
نشرت أمــس الجمعة ،عــدم التنازل
ع ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــام رئ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
الـ ـسـ ـي ــادة مـ ــن امل ـ ـكـ ــون ال ـع ـس ـك ــري،
دون إخـ ـض ــاع امل ـس ــأل ــة ل ـل ـت ـفــاوض
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق .وب ـ ـشـ ــأن مـسـتـقـبــل
ال ـش ــراك ــة ب ــن امل ـك ــون ــن الـعـسـكــري
واملدني بالسلطة ،في ظل التوترات
والتصعيد الكالمي بينهما ،أوضح
م ـع ـت ــز أن «ه ـ ـنـ ــاك أج ـ ـهـ ــزة قــائ ـمــة
تحكم العالقة بني األطــراف ،وهناك
وثـيـقــة دس ـتــوريــة يـنـبـغــي الــرجــوع
إليها ،وعــدم اللجوء إلــى التصعيد
واالتهامات املتبادلة بني الطرفني».
(األناضول)
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الحدث

ألغت المحكمة
الجنائية في روما
الدعوى الجنائية
الغيابية المقامة
من االدعاء العام
في روما ضد
الضباط المصريين
المتهمين بقتل
الطالب اإليطالي
جوليو ريجيني،
ما يجعل المسار
القضائي اإليطالي
في القضية متعثرًا،
ليبقى التعويل على
الضغط السياسي
عائلة ريجيني لدى وصولها إلى المحكمة أول من أمس (فيليبو منتفورتي /فرانس برس)

تعثر محاكمة
قتلة ريجيني
أدلة
كافية

قالت محامية عائلة
جوليو ريجيني ،أليساندرا
باليريني ،أمام المحكمة،
أول من أمس الخميس،
إنه «بعد خمس سنوات
ونصف السنة ،نريد
محاكمة» ،مضيفة أن ما
حصل للقتيل تسبّب «بألم
وشددت باليريني
هائل».
ّ
على أن ثمة «أدلة كافية»
بأن المتهمين يعلمون
بمجريات المحكمة.

الضغط السياسي واإلنتربول
طريقان أمام إيطاليا
القاهرة ــ العربي الجديد

قــررت املحكمة الجنائية فــي رومــا،
م ـس ــاء أم ــس األول ال ـخ ـم ـيــس ،بعد
جـلـســة اسـتـغــرقــت نـحــو  9ســاعــات،
إل ـغ ــاء ال ــدع ــوى الـجـنــائـيــة الـغـيــابـيــة املـقــامــة
م ــن االدع ـ ــاء ال ـع ــام ف ــي رومـ ــا ض ــد الـضـبــاط
املصريني األربعة املتهمني بخطف وتعذيب
وق ـتــل ال ـطــالــب اإلي ـطــالــي جــولـيــو ريـجـيـنــي،
ّ
بعد تأكد غياب أي تمثيل للمتهمني بسبب
ّ
تخوف مصر من تحريك دعوى مباشرة ضد
ال ــدول ــة أو إص ـ ــدار قـ ــرار ق ـضــائــي بضبطهم
وإحضارهم ،أو إدراج أسمائهم في القوائم
الــدولـيــة .واخـتـفــى ريجيني فــي الـقــاهــرة في
 25يناير /كــانــون الثاني  2016قبل العثور
عـلــى جثته فــي  3ف ـبــرايــر /شـبــاط مــن الـعــام
ذات ــه .والـضـبــاط املـتـهـمــون هــم ال ـلــواء طــارق
ص ــاب ــر ،ال ـع ـق ـيــد آسـ ــر كـ ـم ــال ،ال ـع ـق ـيــد هـشــام

حـلـمــي ،وامل ـق ــدم م ـجــدي عـبــد ال ـعــال شــريــف.
وأص ـ ـبـ ــح ص ــاب ــر م ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
لــأحــوال املدنية ،وكــان خــال الواقعة يعمل
مــديــر قـطــاع فــي جـهــاز األم ــن الــوطـنــي ،وهــو
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء
على تقرير رفــع إليه مــن أحــد مساعديه عن
أنشطته البحثية عن النقابات املستقلة في
مصر .أما املقدم شريف ،فهو الذي أبلغ عنه
ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثًا عفويًا
أث ـنــاء تــدريــب فــي كينيا ع ــام  ،2017اعـتــرف
فيه بتورطه في قتل «الشاب اإليطالي» كما
وصف ريجيني .أما العقيد كمال ،فكان يعمل
رئيسًا ملباحث املــرافــق فــي الـقــاهــرة ،وتوجد
دالئ ــل عـ ّلــى أن ــه هــو ال ــذي أش ــرف عـلــى رســم
خطة تعقب ريجيني.
وسعى مدعي عام روما ،سيرجيو كواليوكو،
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة أول مـ ــن أم ـ ــس ،ب ـم ـســاعــدة
أســرة ريجيني والحملة الحقوقية املساندة

لهم ،وعــدد من نــواب البرملان اإليطالي ،إلى
إق ـنــاع املحكمة بــإصــدار حـكــم ضــد املتهمني
فــي الـنـهــايــة ،وقـبــل ذل ــك االسـتـمــاع إل ــى عــدد
مــن الـشـهــود ال ـج ــدد ،مــن بينهم األكــاديـمـيــة
امل ـصــريــة مـهــا مـحـفــوظ عـبــد الــرح ـمــن ،الـتــي
كانت املشرفة العلمية على أبحاث ريجيني
بالجامعة ،والـتــي ّ
وجهته للسفر إلــى مصر
إلجراء أبحاثه حول النقابات املستقلة .وقال
امل ــدع ــي ال ـع ــام لـلـمـحـكـمــة إن إفـ ـ ــادات شـهــود
العيان وغيرها من «عناصر اإلثبات املهمة»
تدين ضباط األمن في جريمة القتل .وذكر أن
الضباط األربعة ليسوا على علم باملحاكمة
فـ ـحـ ـس ــب ب ـ ــل «ت ـ ـص ـ ـ ّـرف ـ ــوا بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـه ـجــي
وم ـس ـت ـم ــر إلبـ ـ ـط ـ ــاء ال ـت ـح ـق ـي ــق وع ــرقـ ـلـ ـت ــه».
وأضاف أنه تم استجوابهم جميعًا في 2018
مــن قبل جـهــاز األم ــن امل ـصــري ،بعد  5أشهر
من إبــاغ إيطاليا السلطات املصرية بأنهم
قيد التحقيق« ،ومــن غير املحتمل» أن األمن
لــم يخبرهم بــأنـهــم مشتبه فيهم رسـمـيــون.
وعرض كواليوكو  13نقطة أمام املحكمة ،قال
ً
إنها توضح كيف حاولت مصر أوال تقويض
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ثـ ــم رأت أن تـ ـح ــول دون إبـ ــاغ
املـشـتـبــه فـيـهــم بـتــوجـيــه الـتـهــم إل ـي ـهــم .وقــال
إن املحققني املصريني تباطأوا في القضية،
ً
مـتـجــاهـلــن  39مــن أص ــل  64طـلـبــا منفصال

بدأت تضعف في روما
اآلمال المعلقة على
المسار القضائي
مدعي عام روما:
المحققون المصريون
تباطأوا في القضية

للحصول على معلومات ،الفتًا إلى أن املواد
الـتــي ج ــرى تسليمها كــانــت عــديـمــة الـفــائــدة
في الغالب .وتابع أن إيطاليا حاولت خالل
نـحــو  30مـنــاسـبــة ،عـبــر ق ـنــوات دبلوماسية
وحكومية ،الحصول على عناوين املشتبه
فيهم ،إذ أبلغ رئيس الــوزراء آنــذاك جوزيبي
كونتي الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
بأن عدم التعاون يؤثر سلبًا على العالقات
الثنائية .لكن محامي الدفاع عن آسر كامل،
ال ــذي ّ
عينته املـحـكـمــة ،ترانكيلينو ســارنــو،
ق ــال أول مــن أم ــس إن ــه يـجــب حـفــظ القضية.
وأضاف« :ال يعلم املتهمون شيئًا .ال يعلمون
مــا تهمتهم ،وال أننا مــوجــودون هنا اليوم،
وال من يدافع عنهم».
وع ــن الـخ ـطــوة الـتــالـيــة فــي الـقـضـيــة ،كشفت
مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة وق ــان ــون ـي ــة م ـصــريــة
مـطـلـعــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» أن ـهــا سـتـكــون
عودة ملف القضية إلى االدعاء الذي سيرفعه
إلى قاضي تحريك الدعوى الجنائية ،لتثور
م ـجــددًا أمــامــه إشـكــالـيــة ع ــدم إمـكــانـيــة إعــام
الضباط املتهمني بذواتهم بدعوى االتهام،
م ــا ي ـن ـت ـفــي م ـع ــه ع ـل ـم ـهــم ال ـق ــان ــون ــي األك ـي ــد
بالقضية .ونظرًا لعدم امتالك ادعاء روما أي
مـعـلــومــات شخصية عــن الـضـبــاط املتهمني
رس ـم ـي ــا ،عـ ــدا أس ـم ــاء غ ـيــر كــام ـلــة ووظ ــائ ــف
بعضها قديمة ،سيتم توجيه طلبات املثول
ومذكرة االدعاء إلى النيابة العامة املصرية،
وكذلك السفارة املصرية في روما ،باعتبارها
القائمة على املصالح املصرية في إيطاليا،
فــي ظــل عــدم وج ــود اتفاقية تـعــاون قضائي
تنظم مثل هذه الحالة بني البلدين .ورجحت
امل ـصــادر إرس ــال ادع ــاء روم ــا قريبًا املطالبة
القضائية رقم  68إلى النيابة العامة املصرية
ملساعدتها فــي إب ــاغ املـتـهـمــن ،إذ سـبــق أن
أعـلــن املــدعــي أن ــه ّ
وج ــه  67مطالبة قضائية
مــن دون ج ــدوى ب ـشــأن أم ــور مـخـتـلـفــة ،منذ
بــدء الـتـعــاون القضائي امل ــأزوم بــن البلدين
عقب مقتل ريجيني .وحول املوقف القانوني
لـلـمـتـهـمــن ح ــال ـي ــا ،ق ــال ــت املـ ـص ــادر إن ق ــرار
االتهام ما زال قائمًا ،لكن ال توجد حاليًا له
أي قوة تنفيذية ،مشيرة إلى إمكانية إعادة
االدعاء امللف للتحقيق وملزيد من استيضاح
امل ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول ال ـ ـحـ ــادث ذاتـ ـ ــه أو هــويــة
املتهمني ،إذا نجحت بالفعل مساعي الدفع
بعدد من الشهود الجدد.
ووفقًا للمصادر ،فأمام روما اآلن ،إلى جانب
املطالبات القضائية ،طريقان ُيـ ّ
ـرجــح السير
فيهما :األول خــاص بالضغوط السياسية
امل ـت ـع ــددة ال ـتــي م ــن الـ ـ ــوارد زي ــادت ـه ــا بسبب
ضعف اآلمــال املعلقة على املسار القضائي،
وكذلك استجابة للضغوط الكبيرة من نواب
امل ـع ــارض ــة ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ل ــوق ــف الـتـعــامــل
االق ـت ـصــادي والـعـسـكــري مــع مـصــر فــي حــال
اس ـت ـم ــرار ت ـهــرب ـهــا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة وإخ ـف ــاء
الحقيقة .أم ــا الـثــانــي ،فـهــو ات ـخــاذ إج ــراءات
أمنية عاملية بطلب إدراج الضباط األربـعــة
ع ـل ــى ق ــوائ ــم اإلن ـ ـتـ ــربـ ــول ،م ــن خ ـ ــال دع ــوى
منفصلة يرفعها االدعاء ويبت فيها القضاء
اإليطالي ،األمــر الــذي تخشى مصر حدوثه،
واستعدادًا له أصدرت قانونًا يتيح للمحكمة
الدستورية العليا وقف مثل تلك القرارات.
وت ـت ـعــدد االت ـه ــام ــات املــوج ـهــة إل ــى الـضـبــاط
األربـ ـع ــة لـتـشـمــل تـشـكـيــل مـجـمــوعــة لخطف
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــذي ــب،
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي إي ـ ـقـ ــاع إص ـ ــاب ـ ــات خ ـط ـيــرة
بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة
واألسلحة الـحــادة والـضــرب متعدد الصور،
والتواطؤ على قتله ،علمًا بأن االدعاء تراجع
سابقًا عن تحريك الــدعــوى ضد مشتبه فيه
خامس هو أمني الشرطة محمود نجم ،بسبب
نقص في األدلــة .وبحسب القانون اإليطالي
يـمـكــن للمتهمني جـمـيـعــا مـخــاطـبــة االدعـ ــاء
ال ـعــام لنفي الــوقــائــع ،كـمــا يمكنهم املطالبة
باملثول أمــام االدع ــاء ل ــإدالء بــأقــوالـهــم ،لكن
مـ ـج ــرد ت ـس ـلــم ت ـل ــك اإلع ـ ــان ـ ــات ب ـ ــأي ص ــورة
يعني العلم املحقق بالقضية ،وبالتالي عدم
إمكانية إلغائها وضرورة استمرار املحاكمة،
وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.

خاص

صفقة األسرى بين «حماس» واالحتالل :اتهامات لعباس بالعرقلة
اتهمت مصادر
مصرية الرئيس محمود
عباس بعرقلة صفقة
األسرى بين «حماس»
واالحتالل ،لتضمنها اسم
مروان البرغوثي

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت م ـصــادر مـصــريــة خــاصــة عــن مفاجأة
متعلقة بصفقة األس ــرى الـتــي تتوسط فيها
الـ ـق ــاه ــرة بـ ــن ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» واالح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي .ونـ ّـوهــت فــي أحــاديــث لـ«العربي
الجديد» ،إلــى أن أجهزة مصرية مطلعة على
هــذا امللف ،تتهم رئيس السلطة الفلسطينية
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ب ــأن ــه «أدى دورًا تـخــريـبـيــا
لعرقلة إتـمــام الصفقة ،أو إح ــداث تـقـ ّـدم بها،
ب ـس ـبــب اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى ض ــم ال ـح ــرك ــة الس ــم
القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن
قوائم األســرى ،الذين تتمسك حماس بإطالق
ســراح ـهــم نـظـيــر إطـ ــاق سـ ــراح أرب ـع ــة أس ــرى
إسرائيليني لدى الحركة» .وقالت املصادر إن
عباس ضغط لدى أكثر من طرف بينهم مصر،
لــات ـفــاق ب ـشــأن بـعــض الـتــرتـيـبــات الــداخـلـيــة،
وعلى أمــور ذات صلة ببقائه في موقعه على
رأس السلطة الفلسطينية لفترة غير محددة،
قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل األسرى

بني حماس ،واالحـتــال اإلسرائيلي ،تتضمن
اســم م ــروان الـبــرغــوثــي .وكــانــت «ح ـمــاس» قد
أشــارت إلى أن قائمة األســرى الذين ستطالب
بتحريرهم ضمن الصفقة الجديدة ،ستتضمن
رموزًا وطنية ،ومناضلني من فصائل مختلفة،
فيما أوضـحــت مـصــادر فــي الـحــركــة فــي وقت
سابق ،أن قائمة «حماس» تتضمن إلى جانب
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،األمـ ــن ال ـع ــام لـلـجـبـهــة الشعبية
ل ـت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن ،أحـ ـم ــد س ـ ـعـ ــدات ،وال ـ ــذي
يقضي حكمًا بالسجن ملدة  30عامًا ،في قضية
مـقـتــل وزيـ ــر ال ـس ـيــاحــة اإلســرائ ـي ـلــي رحـبـعــام
زئـيـفــي فــي  17أكـتــوبــر/تـشــريــن األول ،2001
قـضــى منها نـحــو  14عــامــا بـعــد اعـتـقــالــه عــام
 .2006وكانت فــدوى البرغوثي ،زوجــة مــروان
البرغوثي ،قد التقت رئيس املكتب السياسي
لـحــركــة «ح ـم ــاس» إسـمــاعـيــل هـنـيــة ف ــي وقــت
ســابــق ،والـ ــذي أك ــد بـ ــدوره أن زوج ـهــا م ــروان
وق ـي ــادات أخ ــرى سـيـكــونــون عـلــى رأس قائمة
املطلوب إطــاق سراحهمّ ،
مشددًا لها على أن
«قضية األسرى ليست حزبية» .وأكد هنية أن
الحركة ّقدمت تصورًا واضحًا للجانب املصري
ورؤية تفصيلية إلنجاز صفقة تبادل األسرى،
وتعهدت بـضــرورة إنـجــاز صفقة جــديــدة ،من
دون العودة إلى الوراء.
وبحسب املـصــادر ،فــإن عباس يــرى أن إدراج
«ح ـ ـم ـ ــاس» أس ـ ـمـ ــاء عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
م ــن رمـ ــوز ال ـف ـصــائــل ي ـهــدف ف ــي امل ـق ــام األول
إلحراجه ،وإظهاره في صورة املتخاذل بشأن
م ـل ــف األس ـ ـ ــرى وم ـس ــاع ــي إطـ ـ ــاق س ــراح ـه ــم،
خ ـصــوصــا أمـ ــام حــرك ـتــه .وأض ــاف ــت أن ــه بعد
تصاعد الحديث عن االستحقاقات االنتخابية

وتشكيل قيادة وطنية جديدة ،زادت املخاوف
ل ــدى ع ـب ــاس ،بـسـبــب إدراكـ ـ ــه ق ــوة الـبــرغــوثــي
كمنافس قــوي حــال ترشح فــي أي انتخابات
سواء داخلية بالحركة ،أو انتخابات رئاسية.
وخـ ــال مـ ـش ــاورات ال ـقــاهــرة أخ ـي ـرًا ،ب ــن وفــد
ق ـي ــادة «ح ـم ــاس» بــرئــاســة هـنـيــة ،م ــع رئـيــس
جهاز املخابرات العامة عباس كامل ،كان ملف
املصالحة الداخلية وإنهاء االنقسام حاضرًا
بقوة على طاولة النقاش ،مع تمسك القاهرة
بضرورة التوصل لصيغة تنهي هذا االنقسام،
في وقت أبلغ فيه الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،رئيس السلطة الفلسطينية أن هناك
ج ـهــودًا ل ـعــودة الـسـلـطــة إل ــى ق ـطــاع غ ــزة عبر
تشكيل حكومة وحدة وطنية .وهو ما أشارت

إل ـيــه ال ـحــركــة ف ــي بـيــانـهــا ب ـشــأن اجـتـمــاعــات
ال ـقــاهــرة ،مــؤكــدة أنـهــا ستعمل عـلــى تحقيق
وحــدة الشعب الفلسطيني ،وإنـهــاء االنقسام
الـ ـ ــذي يـ ـح ــاول االح ـ ـتـ ــال اس ـت ـغ ــال ــه ب ـفــرض
الــوقــائــع عـلــى األرض ،فـيـمــا يـتـنـصــل الـعــالــم
مــن مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

ضغط عباس على
أطراف عدة لضمان
استمراره في السلطة

يعتبر عباس أن تداول اسم البرغوثي موجّ ه ضده (عصام ريماوي/األناضول)

ودعــت إلــى إع ــادة ترتيب البيت الفلسطيني
ســريـعــا وف ــق رؤي ــة تتضمن ثــاثــة م ـســارات.
أول تلك املسارات ،هو السعي إلعــادة تشكيل
ق ـ ـيـ ــادة ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وف ـ ــق األسـ ــس
الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية
واحــدة ،متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير
الفلسطينية ،تـضــم الجميع لـتـكــون منطلقًا
لتحقيق أهــداف الشعب الفلسطيني .وأكــدت
الحركة استعدادها لالنخراط في عملية جادة
إلعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة
االنـتـخــابــات ،أو الـتــوافــق على تشكيل قيادة
مــؤقـتــة لـفـتــرة زمـنـيــة م ـحــددة ومـتـفــق عليها
تمهيدًا للوصول لالنتخابات.
أمــا املـســار الثاني فيتمثل فــي الـتــوافــق على
استراتيجية وطنية ،تتضمن صياغة برنامج
سياسي وطني متوافق عليه بني كل مكونات
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات .أما
امل ـســار الـثــالــث فيتضمن االت ـفــاق عـلــى رؤيــة
للمقاومة الشاملة وإدارتها ،ملواجهة املشروع
الـصـهـيــونــي بـكــل الــوســائــل واألدوات ضمن
ال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة للمواجهة
الـشــامـلــة م ــع االح ـت ــال ومـخـطـطــاتــه ،ووق ــف
تمدده في املنطقة ،وكبح جرائمه وسياساته
ال ـع ـن ـص ــري ــة .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ك ـش ـفــت امل ـص ــادر
املصرية أن التوافق على اتفاق يضمن تشكيل
ق ـيــادة مــؤقـتــة ،حـمــل فــي طـيــاتــه نــزعــا لفتيل
األزمــة بشكل يضمن تهدئة مخاوف عباس،
ما يدفعه للتوجه إلى اتفاق مع «حماس» من
جهة ،وعدم عرقلة أي اتفاقات لتبادل أسرى
تتضمن البرغوثي أو أيًا من رموز الفصائل
األخرى ،من جهة أخرى.

رصد
بغداد ــ محمد علي

كشفت مصادر سياسية في بغداد،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،عـ ــن حـ ــراك
واسـ ــع ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة من
قـبــل رئـيــس ال ـ ــوزراء األس ـبــق ن ــوري املــالـكــي،
لتشكيل تحالف كبير يضم أكثر من ست كتل
سياسية ،للحصول على التكليف بتشكيل
الحكومة املقبلة من «التيار الصدري» بقيادة
مقتدى الـصــدر ،وذلــك فيما تستمر عمليات
إع ــادة الـفــرز لبعض املــراكــز االنتخابية بعد
االنتخابات التشريعية التي شهدها العراق،
يوم األحد املاضي.
وي ـه ــدف حـ ــراك املــال ـكــي ،إل ــى جـمــع نـحــو 90
مقعدًا برملانيًا من خالل تشكيل تحالف يضم
ً
كــا مــن :تحالف «دولــة القانون» الــذي يملك
حتى اآلن  38مقعدًا ،وتحالف «الفتح» الذي
ارتفعت عدد مقاعده إلى نحو  20حتى اآلن
ً
بدال من  ،14و«العقد الوطني» بزعامة فالح
الـفـيــاض ،رئـيــس «الـحـشــد الـشـعـبــي» ،بواقع
 6مقاعد ،وتحالف «قــوى الــدولــة»  5مقاعد،
وحــزب «الفضيلة» مقعد واح ــد ،و«حـقــوق»،
الذراع السياسية ملليشيا «كتائب حزب الله»،
بــواقــع مـقـعــد واحـ ــد ،و«ص ــادق ــون» ،الـجـنــاح
السياسي ملليشيا «عصائب أهل الحق» .كما
يضم التحالف املنشود ،كتلة «سـنــد» ،التي
ً
تمثل مليشيا «جند اإلمــام» ،وكتال صغيرة
م ـمــاث ـلــة ب ــواق ــع م ـق ـعــد أو م ـق ـع ــدي ــن ،وس ــط
تأكيدات أن زعيم مليشيا «بابليون» ،ريان
الكلداني ،الذي حصلت كتلته على  4مقاعد
للمسيحيني من أصل  ،5وافق على املشاركة
في هذا التحالف أيضًا.
وتحدث مسؤول في املكتب السياسي لحزب
الــدعــوة اإلســامـيــة (ال ــذي يتزعمه املــالـكــي)،
طـلــب ع ــدم ذك ــر اس ـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
ع ــن «أيـ ـ ــام قـلـيـلــة لـتـظـهــر م ــام ــح الـتـحــالــف
الـ ـجـ ــدي ــد» ،م ـب ـي ـنــا فـ ــي اتـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي مــن
بغداد ،أن «التحالف الجديد يضم كل القوى
الشيعية باستثناء الصدر ،ويمكنه االلتحاق
لـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ت ــواف ـق ـي ــة» .وتـ ـح ــدث عــن
«عــزلــة برملانية» للرافضني االلتحاق بقوى
«اإلط ــار التنسيقي الشيعي» ال ــذي يترأسه
املــال ـكــي ،م ـق ـرًا ب ــزي ــارة «شـخـصـيــات إيــرانـيــة
صــدي ـقــة» ،وأخ ــرى أج ــرت ات ـصــاالت هاتفية
خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،بـ ـه ــدف ت ـقــريــب
وجهات النظر بني الفرقاء السياسيني حيال
نتائج االنتخابات «غير الواقعية» ،على ّ
حد
تعبيره .وح ــول الشخصية الـتــي سيقدمها
التحالف لرئاسة الحكومة ،قــال إن مرشحه
سيكون نوري املالكي.
الـ ـح ــراك ال ـح ــال ــي أع ـ ــاد إلـ ــى ال ــواج ـه ــة أزم ــة

يسعى رئيس الــوزراء العراقي األسبق نوري المالكي ،للعودة إلى
المنصب ،عبر تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى ،بالتحالف مع «الحشد
الشعبي» ،رغم عدم صدور نتائج االنتخابات النهائية بعد

ما بعد
االنتخابات
العراقية

معركة الكتلة الكبرى
تستبق اإلعالن النهائي للنتائج

«الكتلة األكبر عــددًا في البرملان» ،والتي قد
ال تكون بعيدة عن أزمة انتخابات عام ،2010
التي فازت فيها كتلة رئيس الوزراء األسبق
إيـ ــاد عـ ــاوي ب ــواق ــع  91م ـق ـع ـدًا ،فـيـمــا حلت
قائمة املــالـكــي ثانية بــواقــع  89مـقـعـدًا .لكن
تفسيرًا وص ــف بــاملـشــوه وتـحــت الـضـغــوط،
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا،
اعـتـبــر أن الكتلة الـكـبــرى ليست الـتــي تفوز
بــاالنـتـخــابــات ،بــل الـتــي تنجح فــي التشكل
داخ ــل الـبــرملــان فــي أول جلسة لـهــا ،مــا حرم
عالوي من حق تشكيل الحكومة.
واع ـت ـب ــر ع ـض ــو ت ـح ــال ــف «الـ ـفـ ـت ــح» ،مـحـمــد
الــدراجــي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن «مفهوم الكتلة الكبرى واضــح وصريح
وس ـن ـج ـم ــع أكـ ـث ــر مـ ــن  90م ـق ـع ـدًا فـ ــي أول
جلسات البرملان بغض النظر عن النتائج
النهائية للبرملان» ،مقرًا بأن تشكيل حكومة
جــديــدة قــد ال يـتــم خــال ع ــام  2021فــي ظل
التجاذبات الحالية ،والتي من املؤكد أنها
ستطول في حال لم يحصل اتفاق سياسي
مرضي لكل األطراف.
ّ
مــن جهته ،عــلــق عضو الـحــزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ع ــرف ــات كـ ـ ــرم ،ع ـل ــى الـ ـح ــراك
الـ ـح ــال ــي فـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ب ــالـ ـق ــول إن «اإلط ـ ـ ــار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ل ـل ـق ــوى ال ـش ـي ـع ـي ــة ،ي ــرف ـض ــون
ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن جـهــة

أخـ ــرى ،يـشـكـلــون الـكـتـلــة ال ـك ـب ــرى» ،مضيفًا
َّ
ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة أن ه ــذا «إن دل
على شيء ،فإنما يدل على اعترافهم بنزاهة
االنتخابات وخسارتهم فيها».
وتعليقًا على حــراك املالكي ،رأى الخبير في
الشأن السياسي العراقي وأستاذ الدراسات
السياسية في جامعة بغداد ،محمد العبيدي،
أن «األزمــة ستبقى ضمن السقف االعتيادي
ألزمات العراق السياسية ما لم تتدخل فيها
الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،وه ــو م ــا ال ي ـبــدو حتى
اآلن مضمونًا فــي ظــل بـيــانــات تلك الـقــوى».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـب ـي ــدي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي

يهدف حراك
المالكي إلى جمع نحو
 90مقعدًا برلمانيًا
الدراجي :تشكيل
حكومة جديدة قد ال يتم
في عام 2021

الجديد» ،أن «خطوة تجميد الصدر لجماعة
ســرايــا ال ـســام فــي ديــالــى وب ــاب ــل ،قــد تـكــون
محاولة لتجنب التصعيد مع قوى مسلحة
أخ ــرى فــي املحافظتني» ،معتبرًا أن «انـتــزاع
حــق تشكيل الحكومة مــن الـصــدر على غــرار
مــا حصل مــع إي ــاد ع ــاوي ،قــد ُيـقــابــل بأزمة
كبيرة لها أبـعــاد أمنية أيـضــا ،خصوصًا أن
الطرف اإليراني فقد رجل التسويات السابق
(قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري
اإليــرانــي) قاسم سليماني ،الــذي كــان مؤثرًا
على األط ــراف كافة على عكس (قائد «فليق
القدس» الحالي) إسماعيل قاآني».
في هذه األثناء ،أصدر الرئيس العراقي برهم
صالح ورئيس مجلس القضاء األعلى فائق
زيـ ـ ــدان ،أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا أكــد
«الحرص على أمن البلد واستقراره والعمل
على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر
على األم ــن ال ـعــام» ،معتبرا أن «التعامل مع
اع ـت ــراض ــات ال ـن ـتــائــج االن ـت ـخــاب ـيــة ،مـقـبــولــة
ضمن السياق القانوني».
في غضون ذلك ،تواصل املفوضية املستقلة
لالنتخابات العراقية عمليات العد والفرز
ال ـي ــدوي ل ــأص ــوات ،مــؤكــدة فــي آخ ــر إيـجــاز
لها مـســاء أمــس الجمعة ،أن هـنــاك أكـثــر من
 3آالف محطة انتخابية يجري ّ
عدها يدويًا
داخ ــل مــركــز عمليات املفوضية فــي املنطقة
الخضراء .ودافعت املفوضية أمس الجمعة،
عــن نـفـسـهــا ،إزاء االت ـهــامــات الـتــي تتعرض
لها من القوى الحليفة إليــران الخاسرة في
االنتخابات ،مؤكدة أنها ستنهي إعادة العد
والفرز اليوم السبت .وقــال عضو املفوضية
عـ ـم ــاد ج ـم ـي ــل ،إن «هـ ـن ــاك ش ــائـ ـع ــات ج ــرى
تناقلها عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
احتوت معلومات غير واقعية ،ولم تظهر أي
شكاوى أو اعتراضات على عملية االقتراع
إال بـعــد إع ــان ال ـن ـتــائــج» .ول ـفــت جـمـيــل في
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،إل ـ ــى أن ـ ــه «ت ـ ــم اإلع ـ ــان
بـعــد  24ســاعــة مــن االنـتـخــا ّبــات ،عــن  94في
املــائــة مــن الـنـتــائــج ،ومــا تبقى هــي محطات
الـفــرز ال ـيــدوي ،إذ تــم اختيار محطة فــي كل
مــركــز انـتـخــابــي ل ـعـ ّـد نتائجها ي ــدوي ــا ،وتــم
تأكيد ذلــك فــي مؤتمر املفوضية األول بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات» .وبـ ـ ّـن ع ـضــو امل ـفــوض ـيــة أنــه
«بعد اإلعالن عن نتائج  8273لالقتراع العام،
و 595تصويت خاص ،و 86للنازحني ،جرى
ّ
عدها يــدويــا ،أحــدث هــذا فــوارق بــاألصــوات،
وه ـن ــال ــك شـ ـك ــاوى وطـ ـع ــون ال ب ــد أن تعيد
املفوضية ّ
عدها وفرزها إن ثبتت األدلــة ،ثم
تعلن النتائج» .وتوقع أن «تحدث النتائج
التي لــم تعد أو تـفــرز ،تغييرًا مــن املمكن أن
يؤثر على النتائج وتغير املعادلة».
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شرق
غرب
مقتل نائب بريطاني
ُطعنًا في كنيسة
قتل ديفيد أميس ،النائب في حزب
املـ ـح ــافـ ـظ ــن ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوده رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،بعد
طـعـنــه ع ــدة م ـ ــرات ،أم ــس الـجـمـعــة،
ع ـلــى ي ــد رجـ ــل دخـ ــل إلـ ــى اج ـت ـمــاع
بـ ــن الـ ـن ــائ ــب وأفـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن دائ ــرت ــه
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي إح ـ ــدى الـكـنــائــس
فــي شــرق الـبــاد .وأعلنت الشرطة،
فــي ب ـيــان ،أن ــه «ت ــم اعـتـقــال شخص
يـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  25سـ ـن ــة ب ـعــد
وصول الضباط إلى مكان الحادث
لالشتباه في ضلوعه في القتل وتم
العثور على سكني».
(رويترز)
ألمانيا :اتفاق بين 3
أحزاب لتشكيل حكومة
أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال األملـ ــانـ ــي أوالف
ش ـ ــول ـ ـت ـ ــس ،أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة ،أن
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــن
وال ـخ ـض ــر وال ـ ـحـ ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـحــر تــوص ـلــوا إل ــى ات ـف ــاق مبدئي
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـلــة.
وقال شولتس ،املنتمي إلى الحزب
االش ـتــراكــي الــدي ـم ـقــراطــي« :اتفقنا
على نــص .هــذه نتيجة جـ ّـيــدة جدًا
وتظهر بوضوح أنه يمكن تشكيل
حـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي أمل ــانـ ـي ــا ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
ض ـم ــان تـحـقـيــق ت ـ ـقـ ـ ّـدم» .وبـحـســب
النص ،فإن األحزاب الثالثة ستعمق
محادثاتها وسـتـجــري مفاوضات
رسمية بشأن كل تفاصيل التحالف
املستقبلي.
(فرانس برس)
أرمينيا :جرح ستة جنود
برصاص أذربيجانيين
أع ـل ـن ــت ي ــريـ ـف ــان ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
أن س ـ ـتـ ــة جـ ـ ـن ـ ــود أرمـ ـ ـ ـ ــن جـ ــرحـ ــوا
بـنـيــران ال ـق ــوات األذربـيـجــانـيــة في
مـنـطـقــة ن ــاغ ــورن ــو كـ ــارابـ ــاخ .وق ــال
املندوب األرميني لحقوق اإلنسان
أرمـ ــان تــاتــويــان ،فــي تــدوي ـنــة على
«فـيـسـبــوك» ،إن اثـنــن مــن الجنود
فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة «حـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــة» ،م ــوض ـح ــا
أن ال ـ ـحـ ــادث وقـ ــع قـ ــرب ق ــري ــة ن ــور
ش ــن ف ــي ن ــاغ ــورن ــو كـ ــارابـ ــاخ «فــي
م ـن ـط ـقــة م ـ ـجـ ــاورة ملـ ــواقـ ــع الـ ـق ــوات
األذربيجانية».
(فرانس برس)
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تحاول الواليات المتحدة وروسيا رسم خريطة طريق جديدة تفضي
إلى إعادة بناء الثقة بينهما ،انطالقًا من مباحثات االستقرار االستراتيجي
في موضوع خفض التسليح ،وتاثيرها على مجمل الملفات
اإلقليمية

خالفات متعددة
إلــى جــانــب ملف التسلح الــنــووي،
تختلف الدولتان في ملفات عدة،
مثل األمــن في أوروبـــا ،وأوكرانيا،
واتــفــاق «أوكــــوس» بين الــواليــات
المتحدة وبريطانيا وأستراليا ،وإشراك
الحد من األسلحة
الصين بمعاهدة
ّ
النووية ،علمًا بأن بكين أعلنت عدم
اهتمامها بإجراء مباحثات ثالثية.
وعلى الرغم من النتائج المتواضعة
حتى اآلن ،فــإن الطرفين الروسي
واألميركي يدركان أهمية استمرار
الحوار وتخفيف التوترات بينهما،
كخصمين جيوسياسيين في عالم ما
بعد الحرب الباردة.

أميركا ـ روسيا

مباحثات االستقرار االستراتيجي:
سقف منخفض ونتائج محدودة

سامر إلياس

ك ـش ـفــت ت ـصــري ـحــات امل ـســؤولــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة
أن م ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــات االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ما
زال ــت ف ــي مــرحـلــة «ج ــس ال ـن ـبــض» وت ـبــادل
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات ملـ ـع ــرف ــة نـ ـ ــوايـ ـ ــا كـ ـ ــل طـ ـ ــرف،
وإم ـكــان ـيــة ال ـتــوصــل إل ــى ح ـلــول وس ــط في
بعض القضايا األخ ــرى ،مــن أجــل التركيز
ع ـل ــى م ــوض ــوع األس ـل ـح ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وخـفــض التسليح .وب ــدا واضـحــا أن زيــارة
نائبة وزيــر الخارجية األميركي فيكتوريا
نوالند إلى موسكو تندرج في إطار الجهود
الستكشاف أفق املباحثات وتحقيق بعض
الخروقات في القضايا الثنائية ،وامللفات
اإلقليمية للبناء عليها الحقًا ،على أساس

«روح نـتــائــج قـمــة جـنـيــف» ب ــن الــرئـيـســن
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن واألم ـيــركــي جو
بايدن في  16يونيو /حزيران املاضي.
وبعد لقاءات نوالند في مقر إدارة الكرملني
األرب ـع ــاء مــع ديـمـتــري ك ــوزاك نــائــب رئيس
اإلدارة ،املسؤول عن ملف العالقة مع بلدان
االتحاد السوفييتي السابق ،أشار املتحدث
ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن دي ـم ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف إلــى
أن العالقة بــن الــواليــات املتحدة وروسـيــا
تشهد تطورًا إيجابيًا ،وأن مباحثات نوالند
جــاءت في إطــار «روح جنيف» واالتفاقات
التي توصل لها رئيسا البلدين في قمتهما.
ومــع إشــارتــه إلــى أن لـقــاءات نــوالنــد ليست
األول ــى مــن نــوعـهــا ،وأنـهــا ج ــاءت بعد عدة
ج ــوالت مــن امل ـش ــاورات حــول مسائل األمــن
االستراتيجي والتسليح واألمن السيبراني،
دعـ ــا ب ـي ـس ـكــوف إلـ ــى عـ ــدم ت ــوق ــع خ ــروق ــات

محاولة كلينتون

ُتعتبر الواليات المتحدة من بين ثماني دول
لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية ،رغم أن الرئيس األسبق
بيل كلينتون (ال ــص ــورة) ،عرضها على
الكونغرس ،لكنه فشل في إقناع مجلس
الشيوخ في مارس /آذار  ،2000في التوقيع
على المعاهدة ،ولم يحصل سوى على
دعم  48سيناتورًا من أصل  ،100بينما كان
يتطلب األمر موافقة  67سيناتورًا .ولم
توقع الصين على المعاهدة أيضًا ،فضًال
عن مصر وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية
والهند وباكستان.

ك ـب ـي ــرة والـ ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ــات ســري ـعــا،
نظرًا ألن «عالقاتنا الثنائية تواجه مشاكل
كبيرة جدًا .وال يمكن تسويتها بسرعة ،لكن
هذه االتصاالت ضرورية بال شك».
غير أن بيسكوف ،عــاد ليقول للصحافيني
ّ
الخميس ،إن الكرملني تمكن مــن التوصل
إلــى تفاهم بـشــأن اسـتـمــرار االت ـصــاالت بني
ال ــرئ ـي ـس ــن ب ــوت ــن وب ـ ــاي ـ ــدن ،خ ـ ــال زي ـ ــارة
نــوالنــد إلــى موسكو .وق ــال بيسكوف« :دار
حديث عن هذا األمر بالفعل خالل استقبال
(مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية)
يــوري أوشــاكــوف لنوالند يــوم األربـعــاء؛ تم
التوصل إلى عدة تفاهمات بشأن استمرار
االت ـ ـصـ ــاالت ع ـلــى أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ،وسـيـتــم
تجسيد هذه التفاهمات» .وردًا على سؤال
عما إذا تــم التوصل إلــى تفاهم بشأن لقاء
ب ــن الــرئـيـســن ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،قــال
بيسكوف« :هناك تفاهم بشأن آفاق استمرار
ال ـحــوار على أعـلــى مـسـتــوى» .وعــن توقيت
حدوث ذلك ،قال« :في املستقبل القريب».
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ل ـ ــم ت ـك ـش ــف نـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،وه ــي
املسؤولة األبرز في الخارجية األميركية في
شؤون روسيا وبلدان االتحاد السوفييتي
السابق وأوراس ـيــا ،عــن نتائج مباحثاتها
مــع املـســؤولــن فــي الـكــرمـلــن أول مــن أمــس
األربـ ـع ــاء .واكـتـفــت بــالـقــول إن «امل ـحــادثــات
مع اإلدارة الرئاسية الروسية كانت مثمرة
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .وك ـ ـ ــان ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـ ــروس ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف ،ق ـ ــال بـعــد
محادثاته مع نوالند إن «مشكلة االستقرار
االستراتيجي وآفاق مواصلة العمل في هذا
االتـجــاه كانت على رأس األولــويــات ضمن
املــواض ـيــع الــدول ـيــة ال ـتــي ج ــرى تـنــاولـهــا».
وأضـ ــاف أن «امل ـحــادثــات مــع نــوالنــد كانت
صــريـحــة لـلـغــايــة ،لـكــن م ــواق ــف ال ـطــرفــن ال
تزال حتى اآلن غير متطابقة بشكل جيد».
وتــزامـنــا مــع بــدء زي ــارة نــوالنــد إلــى موسكو،
ب ــرر نــائــب مــديــر إدارة مـنــع االن ـت ـشــار ونــزع
األس ـل ـح ــة ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة،
قسطنطني فورونتسوف ،تطوير بالده أنواعًا
ج ــدي ــدة م ــن األس ـل ـح ــة .وقـ ــال ف ــي كـلـمــة أم ــام

اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم املتحدة
التي تعالج قضايا نــزع السالح إن «تطوير
امل ـن ـظــومــات الـ ــواعـ ــدة ،إجـ ـ ــراء يـحـمــل طــابـعــا
اضـطــراريــا ،ويــرتـبــط ب ـضــرورة الـحـفــاظ على
التوازن االستراتيجي ،الذي قد يتم تقويضه
م ــن خ ـ ــال الـ ـخـ ـط ــوات األم ـي ــرك ـي ــة امل ــزع ــزع ــة
لالستقرار ،عبر نشر نظام دفــاع صاروخي
عاملي غير خاضع ألي قيود ،مقترنة مع نشر
أسلحة غير نووية عالية الدقة لضربة عاملية
قادرة على حل املهام االستراتيجية».
ورأى خـبــراء أن زي ــارة نــوالنــد إلــى موسكو
م ـه ـم ــة ج ـ ـدًا ل ـل ــدف ــع ب ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـ ـتـ ــوازن
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ــن واش ـن ـط ــن وم ــوس ـك ــو،
وحــل بعض الخالفات الثنائية عبر حــوار
على مستوى رفـيــع ،خصوصًا أن الــزيــارة
جـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــد صـ ـفـ ـق ــة سـ ـمـ ـح ــت م ــوس ـك ــو
ب ـم ــوج ـب ـه ــا ل ـ ـنـ ــوالنـ ــد ب ـ ــدخ ـ ــول األراض ـ ـ ـ ــي
الروسية على الرغم من أنها على القائمة
السوداء للممنوعني من دخول روسيا ،في
مـقــابــل ال ـس ـمــاح ل ـفــورون ـت ـســوف املــوضــوع
عـلــى الـقــائـمــة األم ـيــرك ـيــة م ــن امل ـشــاركــة في
اجتماعات لألمم املتحدة في نيويورك.
وفي مقال لصحيفة «روسيسكايا غازيتا»،
رأى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
والدفاعية واملــديــر العلمي لـنــادي فــالــداي،
ف ـ ـيـ ــودور ل ــوكـ ـي ــان ــوف ،أن إص ـ ـ ــرار اإلدارة
األميركية على إجراء الزيارة ،وإقدامها على
صفقة مــع روس ـيــا ،يـعــود إلــى رغـبــة بايدن
ف ــي تـهــدئــة امل ـشــاكــل ال ـتــي يـمـكــن أن تعطل
تركيزها األساسي بااللتفات نحو أولوية
صراعها مع الصني .ولم يستبعد أن تغير
الــواليــات املـتـحــدة موقفها مــن الـقـيــادة في
أوكــرانـيــا مــن أجــل ضمان بقاء األم ــور على
حــالـهــا وع ــدم تسخني ال ـصــراع فــي منطقة
ّ
تضم إقليمي
دونباس شرقي البالد (التي
دون ـي ـت ـســك ول ــوغ ــان ـس ــك) م ــع امل ـج ـمــوعــات
االنفصالية املدعومة مــن روسـيــا .وخلص
الخبير الــروســي امل ـقـ ّـرب مــن الـكــرمـلــن إلــى
القول إن زيارة نوالند جاءت بسبب حاجة
الواليات املتحدة إلى التنبؤ بنوايا روسيا،
في عدد من امللفات ومن ضمنها أوكرانيا.

نوالند أمام مبنى الخارجية الروسية في موسكو (ألكسندر نيمينوف/فرانس برس)

بيسكوف :العالقة
بين الواليات المتحدة
وروسيا تتطور
اتسمت جوالت مباحثات
االستقرار االستراتيجي
بتكتم شديد

أفغانستان تهتز على وقع مجزرة جديدة
في وقت كان فيه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
يدعو إلى عدم التسرع في
االعتراف بحركة «طالبان»،
كانت أفغانستان تهتز على
وقع تفجير جديد
كابول ـ العربي الجديد
إسطنبول ـ جابر عمر

للمرة الثانية فــي غـضــون أس ـبــوع ،يسقط
ع ـش ــرات الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ف ــي اسـتـهــداف
م ـس ـجــد لـلـشـيـعــة ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ف ــي ما
يمثل تـحــديــا مـتـصــاعـدًا لـحــركــة «طــالـبــان»
وس ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـبـ ـل ــد ،خـ ـص ــوص ــا أن
الهجوم وقع في قندهار ،التي تعتبر املعقل
األساسي للحركة.
واسـ ـتـ ـه ــدف انـ ـتـ ـح ــاري ــون ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
مـسـجـدًا للشيعة أث ـنــاء ص ــاة الـجـمـعــة في
مدينة قندهار ،جنوب أفغانستان أدى إلى
سقوط نحو  100قتيل وجريح.
وتحدثت وكاالت أنباء عن مقتل  37شخصًا
وإصابة  70بجروح .وقال املسؤول اإلعالمي
في وزارة الداخلية األفغانية قــاري سعيد
خوستي ،في تغريدة ،إنه «مع األسف وقع
تفجير بمسجد للشيعة في قندهار ،وهناك
العديد من األشخاص بني قتيل وجريح»،
مؤكدًا أن القوات الخاصة لحركة «طالبان»
تحقق في الحادث .وأظهرت صور انتشرت
عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي جثثًا
ملقاة على أرض مسجد «فــاطـمـيــة» .وقــال
أحد سكان قندهار ويدعى ميروس صميم،
لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ث ـ ــاث عـمـلـيــات
انـ ـتـ ـح ــاري ــة وقـ ـع ــت فـ ــي م ـس ـج ــد ل ـل ـش ـي ـعــة،
االنتحاري األول ّ
فجر حزامه الناسف على
البوابة الرئيسية ،بينما فجر االنتحاريان
الثاني والـثــالــث حزاميهما داخــل املسجد.
وأكــد شهود لوكالة «فــرانــس بــرس» وقــوع

ثالثة انفجارات في أكبر مسجد للشيعة في
قندهار .فيما قال املتحدث باسم «طالبان»
ذبيح الله مجاهد ،وهو وكيل وزارة الثقافة
واإلعـ ـ ـ ــام ف ــي ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال،
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ،إن «ط ــال ـب ــان ت ــدي ــن ال ـه ـجــوم
املأساوي على مسجد في قندهار ،وتعتبره
جريمة في حق الشعب» .وأكــد أن «الحركة
أم ــرت قــواتـهــا أن تبحث عــن مرتكبي هــذه
الجريمة وتسليمهم إلــى الـقــانــون» ،مقدمًا
تعازيه ألسر الضحايا.
وك ـ ـ ــان ت ـف ـج ـيــر م ـم ــاث ــل ن ــاج ــم عـ ــن عـمـلـيــة
ان ـت ـح ــاري ــة ق ــد اسـ ـتـ ـه ــدف م ـس ـج ـدًا ألق ـل ـيــة
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزارة فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوز ،ش ـم ــال ــي
أفـغــانـسـتــان ،األس ـبــوع املــاض ــي ،وأدى إلــى
م ـق ـتــل ن ـح ــو  60ش ـخ ـص ــا .وت ـب ـن ــى تـنـظـيــم
«داعش» ذلك الهجوم.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
بالنزاعات «إكــس تــراك» أنــه في حــال تبنى
«تنظيم داعــش  -واليــة خــراسـ ّـان» االعـتــداء
الجديد ،فسيكون أول هجوم ينفذه التنظيم
في قندهار ،ورابع مجزرة تؤدي إلى سقوط
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا م ـن ــذ س ـي ـطــرت
«طالبان» على كابول منتصف أغسطس/
آب املاضي .وقال الباحث لدى «إكس تراك»
ـد ،ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،إن
ع ـبــد ال ـس ـي ـ ّ
االعتداء «يمثل تحديًا ملزاعم طالبان بأنها
تسيطر على البالد .إن لم تكن طالبان قادرة
ع ـلــى ح ـمــايــة ق ـنــدهــار م ــن اعـ ـت ــداء لتنظيم
الــدولــة اإلســامـيــة  -واليــة خــراســان ،فكيف
يمكنها حماية باقي مناطق البالد؟».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،أعـ ـل ــن م ــوف ــد ال ـكــرم ـلــن
الخاص بامللف األفغاني زامير كابولوف،
أمس الجمعة ،أن موسكو ستستضيف في
 19أكتوبر /تشرين األول الحالي ،محادثات
بشأن أفغانستان تشمل الــواليــات املتحدة
وال ـص ــن وبــاك ـس ـتــان .وق ــال إن «االج ـت ـمــاع
سـيـضــم ال ـتــروي ـكــا امل ــوس ـع ــة ال ـت ــي ت ـشــارك
فيها روس ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة والـصــن
وبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان وسـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
مــوقــف مـشـتــرك بـشــأن الــوضــع املتقلب في
أفغانستان» .وكشف أن ممثلني عن حركة
«طــالـبــان» أك ــدوا مشاركتهم فــي محادثات

في موسكو األربعاء املقبل ،لكنها لم تعلن
بـعــد عــن أع ـضــاء وفــدهــا .وأع ـلــن الكرملني،
في بيان ،أن الرئيس فالديمير بوتني ليس
لديه أي خطط للقاء وفد «طالبان» .وكانت
مــوسـكــو اسـتـضــافــت مــؤتـمـرًا دول ـيــا بشأن
أفغانستان في مارس /آذار املاضي ،أصدرت
خالله روسـيــا والــواليــات املتحدة والصني
وبــاكـسـتــان بـيــانــا مشتركا يــدعــو األط ــراف
األفغانية املتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى
اتفاق سالم وكبح العنف .وبعدها ،سحبت

بوتين :هناك ألفا
مقاتل من «داعش»
شمالي أفغانستان

ال ــوالي ــات املـتـحــدة وحـلـفــاؤهــا قــواتـهــم من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ب ـع ــد  20ع ــام ــا مـ ــن الـ ـح ــرب،
واستولت «طالبان» على السلطة إثر تقدم
خاطف ،وانهارت الحكومة السابقة.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ــوت ـ ــن ،خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع لـ ــرؤسـ ــاء
ب ـلــدان راب ـطــة الـ ــدول املستقلة فــي عاصمة
بـيــاروسـيــا مينسك ،أمــس الجمعة ،إنــه ال
داعي للتسرع في االعتراف الرسمي بحركة
«طـ ــال ـ ـبـ ــان» .وق ـ ـ ــال« :ن ـت ـف ـهــم أنـ ـن ــا بـحــاجــة
إل ــى الـتـفــاعــل مـعـهــم (ط ــال ـب ــان) ،لـكــن يجب
أال نـتـســرع» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «سـيـكــون من
الـصـعــب عـلــى طــالـبــان التخلي عــن مصدر
دخل ،مثل تهريب املخدرات» .ولفت إلى أن
«هناك ألفي مقاتل من تنظيم داعش شمالي
أفغانستان ،ويخطط قادتهم للتأثير على
دول ومناطق أخرى في روسيا».
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة «خبر تورك»
التركية ،أمس الجمعة ،أن وفد «طالبان» الذي
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ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـع ـل ـن ـيــة ال ـتــي
ي ـط ـل ـق ـهــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــان فـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات عـ ــدة،
اتـ ـسـ ـم ــت جـ ـ ـ ــوالت مـ ـب ــاحـ ـث ــات االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
االس ـتــرات ـي ـجــي بـتـكـتــم شــديــد ع ــن الـنـتــائــج
من قبل مسؤولي البلدين .وفي  5أكتوبر/
تـ ـش ــري ــن األول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ع ـ ـقـ ــدت ال ـل ـج ـنــة
ال ــروسـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة ال ـخــاصــة
ب ـم ـعــاهــدة ال ـح ـ ّـد م ــن األس ـل ـحــة الـهـجــومـيــة
ً
االستراتيجية اجتماعًا جــديـدًا ،استكماال
مل ـبــاح ـثــات االسـ ـتـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي بني
الـبـلــديــن ،الـتــي انـتـهــت جولتها األول ــى في
يوليو /تموز املــاضــي والثانية فــي نهاية
س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي .وي ـث ـيــر ات ـفــاق

ال ـط ــرف ــن ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل م ـج ـمــوع ـتــي عـمــل
خاصتني االهتمام بحد ذاته لجهة النتائج
الـتــي قــد تحققها املجموعتان ،على الرغم
مــن الـنـتــائــج املـتــواضـعــة ال ـتــي تحققت في
جولتي مباحثات االستقرار االستراتيجي،
واسـتـبــاقـهـمــا بـتــراشــق سـيــاســي وإعــامــي
بني موسكو وواشنطن.
وكبادرة حسن ّ
نية ،أعلنت الواليات املتحدة
ي ــوم الـثــاثــاء املــاضــي عــن حـجــم مخزونها
مــن الـ ــرؤوس ال ـنــوويــة ،فــي بـيــان ص ــدر عن
وزارة خــارج ـي ـت ـهــا .وح ـس ــب ال ـب ـيــان «ك ــان
الجيش األميركي يمتلك  3750رأسًا نوويًا
ّ ً
مفعال أو غير مفعل في  30سبتمبر/أيلول

 ،»2020وه ــو امل ـخ ــزون األدنـ ــى لــديـهــا منذ
ال ـحــرب ال ـب ــاردة ( )1991 1947مــع االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي الـ ـس ــاب ــق .وأف ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ــوزارة
ف ــي بـيــانـهــا ب ــأن «زيـ ـ ــادة ال ـش ـفــاف ـيــة بـشــأن
املخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود
منع االنتشار ونزع السالح» .وال يشمل هذا
الرقم عدد الرؤوس األميركية التي ُسحبت
بـ ـن ــاء ع ـل ــى مـ ـع ــاه ــدة الـ ـح ــد مـ ــن األس ـل ـح ــة
الهجومية االستراتيجية مع روسيا.
وفي املقابل ،ذكرت وزارة الخارجية الروسية،
في بيان صدر تزامنًا مع البيان األميركي،
أن وزيــر الخارجية سيرغي الفــروف أجرى
لـقــاء فــي مــوسـكــو مــع الـسـكــرتـيــر التنفيذي

للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب الـنــوويــة ،روب ــرت فلويد.
وجــاء في البيان أن الفــروف «شـ ّـدد على أن
روس ـيــا االت ـحــاديــة تعتبر مـعــاهــدة الحظر
ال ـشــامــل ل ـل ـت ـجــارب ال ـن ــووي ــة أداة قــانــونـيــة
دولية فريدة ال بديل لها».
ب ـع ــد أن ك ــان ــت ع ـل ــى وشـ ـ ــك االنـ ـهـ ـي ــار فــي
ع ـهــد الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق دون ــال ــد
َّ
تــرامــب ،شــكــل تمديد معاهدة «سـتــارت »3
ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ـخ ـمــس س ـن ــوات،
ف ــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ــاض ــي ،فــرصــة للبدء
بحوار شامل بني البلدين حــول االستقرار
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،مـ ــن دون سـ ـق ــف مــرت ـفــع
للتوقعاتّ .
وتم االكتفاء في املرحلة األولى
بالتخفيف من حدة التوتر ،والتركيز على
املجاالت املمكنة للعمل املشترك في قضايا
مثل األمن السيبراني ،للوصول إلى «جعل
العالقات بــن البلدين أكثر قابلية للتنبؤ
بها» ،على ّ
حد وصف بوتني في تعليق له
على جهود نظيره األميركي للحفاظ على
االتـ ـص ــاالت ب ــن واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو ملنع
انزالق العالقات بينهما نحو األسوأ.
ولم تخرج جولتا مباحثات حوار االستقرار
االسـتــراتـيـجــي فــي جنيف عــن امل ـتــوقــع ،ما
أضفى عليهما طابعًا استكشافيًا لكيفية
وضـ ــع إط ـ ــار مـسـتـقـبـلــي ل ـت ـقــريــب امل ــواق ــف
وحل الخالفات بني البلدين .وتــرأس الوفد
األم ـي ــرك ــي ف ــي امل ـبــاح ـثــات ال ـنــائ ـبــة األول ــى
لــوزيــر الـخــارجـيــة ويـنــدي شـيــرمــان ،بينما
تـ ـ ــرأس ري ــابـ ـك ــوف ال ــوف ــد ال ـ ــروس ـ ــي ،ال ــذي
قــال في تقييمه لنتائج املباحثات إنــه «تم
تحقيق تـقــدم بـشــأن بـعــض الـقـضــايــا ،لكن
االخ ـت ــاف ــات ف ــي امل ــواق ــف ال تـ ــزال ك ـث ـيــرة».
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي ت ـص ــري ــح آخ ـ ــر ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء
امل ـبــاح ـثــات «ن ـحــن نـسـتـعــد ل ــأس ــوأ ،لكننا
بالتأكيد نأمل باألفضل ،وال نزال نعتقد أن
هناك فرصة ملقاربة براغماتية لالنتصار
وان ـخــراط الــواليــات املـتـحــدة فــي العمل مع
روسيا بنوايا حسنة إليجاد توازن وحلول
مقبولة للطرفني».
بدورها وصفت شيرمان املباحثات بأنها
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«ك ــان ــت ج ــوه ــري ــة» ،وأض ــاف ــت ف ــي مــؤتـمــر
صحافي عقدته مطلع أكتوبر الحالي ،أن
«الــواليــات املتحدة وروسـيــا تـقــران بــأن من
مسؤولية كلتا الـقــوتــن العظميني الـقــدرة
على االجـتـمــاع وحــل املشاكل فــي املـجــاالت
التي يمكننا فيها ذلك».
يتفق املحللون السياسيون والعسكريون
عـلــى أن الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه الـعــاقــات
األمـيــركـيــة الــروس ـيــة ت ـفــرض عـلــى الـطــرفــن
ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت م ـت ـبــادلــة إليـ ـج ــاد أرض ـيــة
الس ـ ـت ـ ـقـ ــرار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،تـ ـب ــدأ ب ـتــوح ـيــد
املفاهيم ،ووضــع آلية فعالة إلدارة األزمــات
والتخفيف مــن حدتها .فمفهوم االستقرار
االستراتيجي كما أكــده ريابكوف يجب أن
يقوم على أساس التوازن واملساواة و«أخذ
املخاوف الروسية املشروعة بعني االعتبار».
وت ـب ـنــي روسـ ـي ــا ع ـلــى هـ ــذا امل ـف ـه ــوم أن من
حقها استعادة التوازن من خالل إجــراءات
مضادة إلجــراءات الواليات املتحدة وحلف
شمال األطلسي في أوروبا ،تشمل القدرات
ال ـنــوويــة والـ ـق ــدرات الـعـسـكــريــة الـتـقـلـيــديــة
لـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ـفــوق ـهــا ،وال ـح ــد م ــن ال ـقــوة
األميركية ،السيما في شمال أوروبا .وعلى
نطاق أوسع تنطلق رؤية روسيا لالستقرار
االستراتيجي على أنه جزء من تــوازن عام
في النظام الــدولــي ،يضم عناصر متالزمة
عـسـكــريــة وسـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة تخفض
مستوى التهديد والصراع العسكري .وهو
مــا تــرفـضــه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وتـعـتـبــر أن
أساس االستقرار االستراتيجي مع روسيا
ّ
الحد من التسلح لتجنب حرب نووية ودور
الـبـلــديــن ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى األمـ ــن ال ــدول ــي،
وعــدم ربط ذلك بملفات أخــرى ذات اهتمام
م ـش ـتــرك ب ــن ال ـب ـلــديــن دون أن ي ـم ـنــع ذلــك
مناقشتها والتعاون فيها ما أمكن.
واسـ ـتـ ـبـ ـق ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
م ــن م ـبــاح ـثــات االسـ ـتـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي
بالكشف عن ثــاث نقاط سيطرحها الوفد
األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـبـ ـح ــث ،وحـ ــدد
مـ ـس ــؤول شـ ـ ــؤون ن ـ ــزع الـ ـس ــاح ف ــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة ب ــون ــي جـيـنـكـيـنــز ه ــذه الـنـقــاط
أمـ ــام مــؤتـمــر حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي حــول
نــزع الـســاح وع ــدم انـتـشــار أسلحة الــدمــار
الـ ـش ــام ــل ،ف ــي كــوب ـن ـهــاغــن ف ــي  6سـبـتـمـبــر
املاضي .النقطة األولى عبارة عن اتفاقيات
تقييدية تشمل األنواع الجديدة من أنظمة
إيصال األسلحة النووية العابرة للقارات.
وجاء في النقطة الثانية ضرورة أن تشمل
االتفاقيات بــن البلدين األسلحة النووية
غير االستراتيجية أيـضــا .ونـ ّـصــت النقطة
الثالثة على اإلبقاء على القيود املفروضة
ع ـل ــى الـ ـص ــواري ــخ ال ــروسـ ـي ــة الـبــالـيـسـتـيــة
الـعــابــرة لـلـقــارات وال ـصــواريــخ الباليستية
فــي الـغــواصــات والـقــاذفــات الثقيلة املــزودة
ب ــأس ـل ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة ،ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ات ـفــاق ـيــة
األسلحة الهجومية اإلستراتيجية الجديدة
في عام .2026
وتمخضت جــولـتــا املـبــاحـثــات عــن تحديد
موعد الجتماع اللجنة الروسية األميركية
امل ـش ـت ــرك ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـع ــاه ــدة الـ ـح ـ ّـد مــن
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
وتشكيل مجموعة تبحث مـبــادئ الرقابة
عـلــى األسـلـحــة ،ومـجـمــوعــة ثــانـيــة مهمتها
ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـكـ ــام ـ ـنـ ــة ل ــأس ـل ـح ــة
االسـتــراتـيـجـيــة .ولـعــل اإلن ـجــاز األب ــرز على
الصعيد العملي ،وربـمــا الــوحـيــد ،تحقيق
تقدم في مجال األمن السبيراني.

هيدالغو مرشحة لرئاسيات فرنسا :طريق صعب
زار أن ـقــرة طـلــب مهلة لــدراســة تــوفـيــر تركيا
حماية ملطار كابول ،مشيرة إلى أن لقاء جرى
فــي أن ـقــرة أم ــس األول بــن وزي ــر الـخــارجـيــة
التركي مولود جاووش أوغلو ووفد الحركة،
ال ـ ــذي ت ــرأس ــه وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا أم ـي ــر خــان
مـتـقــي .وبـحـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــإن االجـتـمــاع
جــرى الترتيب لــه فــي وقــت قصير ،إذ وصل
الطلب عبر السفارة التركية في كابول عصر
األرب ـع ــاء املــاضــي ،لترتيب مجموعة العمل
املختصة بأفغانستان في وزارة الخارجية
التركية ال ــزي ــارة ،ومــوافـقــة ج ــاووش أوغـلــو.
وأض ــاف ــت أن «املـجـمــوعــة عملت بـســرعــة من
أجــل اإلعــداد للقاء ،وفــق  7عناوين رئيسية،
وطــرحــت أن ـقــرة م ـجــددًا رغبتها فــي تشغيل
وحماية مطار كــابــول وتحديثه ،وأن حركة
ط ــالـ ـب ــان م ـق ـت ـن ـعــة بـ ـم ــوض ــوع ف ـت ــح امل ـط ــار
ل ـل ـعــالــم» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن «ال ـح ــرك ــة طــالـبــت
بمزيد من الوقت للتفكير باألمر».

اختار الحزب االشتراكي
الفرنسي عمدة باريس
آن هيدالغو لتكون
مرشحته للرئاسيات في
 ،2022لكن وصول
االشتراكيين إلى اإلليزيه
ربما يكون بعيد المنال

مــن دون كثير مــن امل ـفــاجــآت ،هــزمــت عمدة
بــاريــس االش ـتــراك ـيــة آن هـيــدالـغــو ،أول من
أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،وزيـ ــر ال ــزراع ــة الـفــرنـســي
ال ـس ــاب ــق س ـت ـي ـفــان ل ــوف ــول ،ف ــي ان ـت ـخــابــات
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـتــرش ـيــح
شخصية لـخــوض املـنــافـســة الــرئــاسـيــة في
فــرن ـســا ف ــي إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـبــل .وعـلــى
الــرغــم مــن أن التصويت ال ــذي صـ ّـب  72في
املــائــة منه لصالح هيدالغو ،كــان متوقعًا،
عـلــى اعـتـبــار أن تــرشــح لــوفــول ك ــان شكليًا
بنسبة كبيرة ،إال أن هذه النسبة ال تعكس
ب ــال ـض ــرورة ال ـق ـنــاعــة داخـ ــل الـ ـح ــزب ،ال ــذي
تراجعت كثيرًا قوته خــال العقد املاضي،
أن بــإمـكــان السياسية االشـتــراكـيــة العبور
إلى الدور الثاني من االنتخابات ،ومنافسة
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون على
األرجـ ـ ــح .وتـعـكــس ه ــذه الـخـشـيــة ب ــدوره ــا،
خصوصًا ،األزمة التي يعاني منها الحزب
االشتراكي الفرنسي ،بعدما أفضى اإلمعان
ف ــي تـهـمـيـشــه وتـقـسـيـمــه إلـ ــى ت ـحــولــه إلــى
ح ـ ــزب ال ي ـف ـكــر الـ ـي ــوم س ـ ــوى ف ــي ال ـح ـفــاظ
عـلــى ماكينته االنـتـخــابـيــة .ويــأتــي تــراجــع
األيديولوجيا اليسارية ،لدى االشتراكيني،
ً
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ،م ــاصـ ـق ــا أص ـ ــا
الس ـت ـم ــرار والدة أح ـ ــزاب ف ــي فــرن ـســا ،منذ
س ـنــوات ،على حـســاب الثنائية التقليدية،
ب ــن ال ـي ـمــن وال ـي ـس ــار .وف ـي ـمــا ق ـضــم حــزب
م ــاك ــرون« ،الـجـمـهــوريــة إل ــى األم ـ ــام» ،الــذي
يعتبر نفسه «وسـطـيــا» ،الكثير مــن قاعدة

االش ـت ــراك ـي ــن ،وأخ ـ ــذ م ـعــه وج ــوه ــا مهمة
داخل الحزب ،مثل وزير الخارجية الحالي
جان إيف لودريان ،ومع رحيل السياسيني
العريقني ،بقيت هيدالغو األكثر قــدرة على
تـمـثـيــل ال ـح ــزب خ ــال الــرئــاس ـيــات املـقـبـلــة،
بحسب الــذيــن صــوتــوا لـهــا الـخـمـيــس .هــذا
التمثيل قد ال يفضي بالضرورة إلى عودة
االشتراكيني إلى اإلليزيه ،بل للحفاظ على
بقاء الحزب نفسه ،وسط زحمة املنافسني.
وفازت هيدالغو ،مساء الخميس ،بترشيح
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي لـ ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاســة فــي رب ـيــع  .2022ووف ـقــا للنتائج
األول ـيــة ،فقد حصلت على أكـثــر مــن  72في
املــائــة مــن األصـ ــوات فــي انـتـخــابــات الـحــزب
ال ــداخ ـل ـي ــة ض ــد م ـنــاف ـس ـهــا ال ــوح ـي ــد ،وزي ــر
الزراعة السابق وعمدة مان ستيفان لوفول.
وأع ـلــن الـسـكــرتـيــر األول لـلـحــزب أوليفييه
فور ،الداعم لهيدالغو ،فوز املرشحة البالغة
من العمر  62عامًا ،والتي كانت قد أطلقت
حملتها الرئاسية رسميًا في  23سبتمبر/
أيلول املاضي ،من روان.
وهيدالغو ،التي تتطلع لتكون أول رئيسة
لـفــرنـســا ،م ــن مــوال ـيــد األن ــدل ــس ف ــي جـنــوب
إسبانيا ،هــاجــرت إلــى فرنسا مــع والديها
فــي ســن الـثــانـيــة ،وحصلت على الجنسية
الفرنسية فــي ســن الـ ــ .14وتشغل هيدالغو
منصب عمدة باريس منذ  ،2014ما جعلها
فــي مــوقــع ق ــوة داخ ــل ال ـحــزب ،ال ــذي أصبح
معظم قيادييه اليوم أكثر بروزًا في األرياف.
وفـ ــور ان ـت ـخــاب ـهــا ،احـتـفـلــت ع ـم ــدة بــاريــس
مــن ال ــدائ ــرة ال ـ ــ 20فــي الـعــاصـمــة الفرنسية
بترشيحها ،معلنة «إننا انطلقنا» .وقالت
إنها تقيس جيدًا املسؤولية التي تقع على
عــاتـقـهــا ،مـعــربــة عــن فـخــرهــا «بـحـمــل أل ــوان
الحزب ،ألوان يسار قادر على الحكم ،يدرك
ممارسة السلطة واملسؤوليات».
ل ـكــن ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ه ـيــدال ـغــو ل ـيــس مـعـبــدا
ب ــال ــورود ،كـمــا ي ـقــول ق ـيــاديــون فــي ال ـحــزب.
وكــان التصويت الــداخـلــي ،مساء الخميس،
ق ــد اس ـت ـبــق بـنـكـســة ص ـبــاح ـيــة ،م ــع خ ــروج
اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي مل ـع ـهــد «بـ ــي ف ــي آي» ،لــم
يعط هيدالغو ســوى  4فــي املــائــة مــن نوايا

تسعى هيدالغو لتكون أول رئيسة لفرنسا ()Getty

تعتمد هيدالغو على
أجندة بيئية وتراهن على
تنازل الخضر
الـتـصــويــت ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة (أي
تحت العتبة الرمزية  5في املائة) ،علمًا أنها
لــم تحصل فــي أي استطالع بعد على أكثر
من  7في املائة .وقبل  6أشهر من االستحقاق،
قــال مـصــدر اشـتــراكــي لصحيفة «لــومــونــد»:
«ندرك أننا لن نستطيع الصعود إلى  14في
املائة بعصا سحرية ،نحتاج إلى عمل».
هكذا ،تبدأ رحلة الحزب االشتراكي لتثبيت
عزيمة قاعدته وتوسعتها وإقناع ناخبيه
بأجندة هيدالغو التي تعتبر استثنائيتها
الــوح ـيــدة فــي أنـهــا تسعى إل ــى الـجـمــع بني
أج ـنــدة بـيـئـيــة ،أصـبـحــت أك ـثــر أهـمـيــة لــدى

ال ـف ــرن ـس ـي ــن ،واش ـ ـت ــراكـ ـيـ ــة ،ل ـن ــاح ـي ــة دع ــم
الطبقة الوسطى وحقوق ّ
العمال .وتستثمر
ه ـي ــدال ـغ ــو ب ــإن ـج ــازات ـه ــا ك ـع ـم ــدة ب ــاري ــس،
ودفـعـهــا لـعــاصـمــة صــديـقــة للبيئة .تعتزم
ع ـم ــدة م ــدي ـن ــة ل ـي ــل ،الـ ــوزيـ ــرة االش ـت ــراك ـي ــة
السابقة مــارتــن أوب ــري ،والقريبة جـدًا من
هـيــدالـغــو ،اسـتـضــافــة «مــؤتـمــر التنصيب»
لألخيرة في معقلها ،في  23أكتوبر /تشرين
األول الحالي ،حيث ستكون عمدة باريس
إلــى جانب رئيس ال ــوزراء األسـبــق ليونيل
جــوسـبــان .لـكــن األخ ـبــار السيئة تـتــواصــل.
فمع انطالق حملة االشتراكي ،أعلن الوزير
السابق فــرانـســوا المــي ،املـقــرب مــن أوبــري،
االنضمام إلــى حملة الرئاسة للمرشح عن
حزب الخضر يانيك جادو.
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرز جـ ـ ـ ـ ـ ــادو ك ـ ـ ــالـ ـ ـ ـص ـ ـ ــداع األسـ ـ ــاسـ ـ ــي
لالشتراكيني ،بعكس ما يثار في فرنسا عن
الخطر الــذي قد ينجم عن ترشح اإلعالمي
املثير للجدل ،ومن اليمني املتطرف املعادي
للمهاجرين إريــك زيمور .إذ باإلضافة إلى

ما يقضمه ماكرون من حصة االشتراكيني،
يحصل جادو اليوم في استطالعات الرأي
عـلــى م ــا ب ــن  10و 15ف ــي امل ــائ ــة ،وه ــو رقــم
ق ــد يـحـمـلــه إذا م ــا اس ـت ـطــاع ج ــذب أص ــوات
يسارية ،إلى الــدور الثاني من االنتخابات.
ول ــدغ ــدغ ــة م ـشــاعــر االش ـت ــراك ـي ــن ،انـتـقــدت
أوبري ،أخيرًا ،حملة جادو ،إذ توجهت إليه
بقولها« :االنـتـقــال اإليـكــولــوجــي (البيئي)،
لن تفعله إذا لم تؤمن الوصول إلى الرعاية
الـصـحـيــة ،الـتـعـلـيــم ،املـســاكــن لـلـجـمـيــع ،إذا
لم تتحدث عن األحـيــاء الشعبية واملناطق
الريفية والخدمات».
وسط ذلــك ،يبدو أن الخضر واالشتراكيني
س ـي ـكــونــان م ـج ـبــريــن قــري ـبــا ع ـلــى ال ــدخ ــول
فــي مـفــاوضــات مــن تحت الـطــاولــة ،إمــا معًا
للتحالف ،أو كــل منهما مــع أح ــزاب أخــرى
منضوية فــي خــانــة الـيـســار ،وذل ــك لهزيمة
مــاكــرون .وأب ــرز هــذه األح ــزاب «فرنسا غير
الخاضعة» (الـيـســار الــراديـكــالــي) ،بزعامة
جان لوك ميلونشان ،والشيوعي الفرنسي
ب ــزع ــام ــة ف ــاب ـي ــان روس ـ ـيـ ــل .وهـ ـن ــاك أي ـضــا
املــرشــح االش ـتــراكــي امل ـن ـفــرد ،رج ــل األعـمــال
أرنــو مونتبور ،الــذي يترشح تحت عنوان
«سيادي» (االبتعاد عن األجندة األوروبية).
وإلـ ـ ـ ــى اآلن ،يـ ــرفـ ــض كـ ــل مـ ــن االشـ ـت ــراك ــي
والخضر أي حديث عن االنصهار .فجادو،
الـ ــذي س ـحــب تــرشـيـحــه ف ــي  2017لـصــالــح
مــرشــح االش ـتــراك ـيــن بــونــوا ه ــام ــون ،يجد
نفسه الـيــوم فــي موقع انتخابي أكثر قــوة،
فيما يخشى االش ـتــراك ـيــون مــن أن يفضي
أي انسحاب إلى زوال الحزب عن الخريطة
ال ـس ـيــاس ـيــة .وال ي ـب ــدو م ـي ـلــون ـشــان ،ال ــذي
تعطيه استطالعات ال ــرأي أرقــامــا متقدمة
ع ـلــى ه ـيــدال ـغــو ،ب ـمــوقــع ال ـت ـن ــازل .إذ أعـلــن
املتحدث باسمه ألكسيس كوربيار أخيرًا،
أن على «اليسار التوحد للفوز بالرئاسيات،
ولكن وراء ميلونشان» .ورأى لــوران تيلو،
ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـي ـس ــار ال ـف ــرن ـس ــي ،مـتـحــدثــا
لــ«لــومــونــد» ،أن أي فرضية لــانــدمــاج بني
اليسار لن تصبح واضحة قبل نهاية العام،
وفقًا ملا ستكون عليه االستطالعات.
(العربي الجديد)
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حزب اهلل وأمل متمسكان بإطاحة بيطار

هدوء بيروت قبل عودة المعارك السياسية
شيّع «حزب اهلل»
وحركة «أمل» ضحايا
اشتباكات بيروت ،أول من
أمس الخميس ،وسط
تشديدهما على ضرورة
إطاحة قاضي التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت
طارق بيطار

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ّ
بــدا الترقب واضـحــا فــي العاصمة
اللبنانية ب ـيــروت ،أم ــس الجمعة،
ّ
ف ــي ظ ـ ــل حـ ـ ــداد وطـ ـن ــي عـ ـ ــام ،بـعــد
تشييع ضـحــايــا االشـتـبــاكــات الـتــي وقعت
أول من أمس الخميس ،وأدت إلى سقوط 7
أشخاص وجرح أكثر من  60شخصًا ،وكأن
استراحة مــا بــن اشتباك وتشييع ،تسبق
عاصفة جــديــدة مــن الـتـطــورات ،س ــواء على
صعيد التحقيق مـجــريــات مــا حـصــل يــوم
الخميس في الطيونة ـ عني الرمانة ،أو بما
يتعلق بمصير املحقق العدلي فــي قضية
انفجار مرفأ بيروت ،القاضي طارق بيطار.
وب ـع ــد أن ش ـ ّـي ــع ح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة «أم ــل»
ضحاياهما ،خرج رئيس املجلس التنفيذي
في الحزب ،هاشم صفي الدين ،للتأكيد على
أن حــزب الله «لــن ينجر إلــى فتنة مذهبية
وال إلــى حــرب أهـلـيــة» ،لكنه ش ـ ّـدد على أنه
«ب ـن ـفــس ال ــوق ــت ل ــن ن ـت ــرك دم ـ ــاء شـهــدائـنــا
تذهب هدرًا» ،داعيًا القوى األمنية والقضاء
ّ
«تحمل مسؤولية تقديم املسؤولني عن
إلى
األحداث للعدالة» .واتهم صفي الدين ،حزب
«ال ـقــوات اللبنانية» بأنه «كــان يسعى إلى
إحداث حرب أهلية جديدة في لبنان» .كما
ألقى املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد
قـبــان ،خطبة أثـنــاء التشييع قــال فيها إن
«مذبحة الطيونة عبارة عن كمني إسرائيلي
بأيد قواتية» .لكن «الـقــوات»
جــرى تنفيذه
ٍ
جـ ـ ّـددت رفـضـهــا تـهـمــة ح ــزب ال ـلــه و«أمـ ــل»،
داعـ ـي ــة ال ـق ـض ــاء وال ـج ـي ــش إلـ ــى الـتـحـقـيــق
بـ ـ ــاألحـ ـ ــداث وت ــوقـ ـي ــف امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ع ـن ـهــا.
بدورها ،أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ،أن
عدد الضحايا ارتفع إلى سبعة ،بعد وفاة
جريح متأثرًا بإصاباته البالغة.
ٍ
ـت واصـ ــل ف ـيــه ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
وف ــي وقـ ـ ٍ

انتشاره في مواقع االشتباكات ،أثار بيانه
الثاني ،الــذي صــدر مساء الخميس ،بلبلة
في األوساط املحلية .واتهمه مناصرو حزب
الله وحركة أمل بتغيير روايته األولى ،التي
أكدت بشكل غير مباشر تعرض املتظاهرين
ـن ،بينما اعتبر فــي بيانه الـثــانــي أنه
لـكـمـ ٍ
«حـصــل إشـكــال تــاه تـبــادل إلط ــاق الـنــار».
وح ــول ه ــذه الـتـبــايـنــات ،أك ــدت م ـصــادر في
ّ
الجيش لـ«العربي الجديد» أن «التحقيقات
مستمرة ملـعــرفــة مــا حـصــل وكيفية ان ــدالع
االشتباكات ،ومــن هم القناصون ومطلقو
ال ـنــار» ،كاشفة أن «هـنــاك مــوقــوفــن يجري
االستماع إلى اعترافاتهم وأقوالهم».
من جهته ،التقى رئيس الجمهورية ميشال
عون وزير العدل هنري خوري ،الذي وضعه
في أجواء التحقيقات الجارية في األحداث.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن
ال ـل ـقــاء ت ـط ـ ّـرق إل ــى مـلــف ب ـي ـطــار ،وامل ـخ ــارج
ّ
القانونية التي يمكن االستعانة بها لحل
ال ـق ـض ـيــة ،م ــع اس ـت ـم ــرار تـمـســك حـ ــزب الـلــه
وحركة «أمل» بموقفهما بتعطيل الحكومة
حتى استبدال املحقق العدلي .كما عرض
عـ ـ ــون مـ ــع وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع مـ ــوريـ ــس سـلـيــم
األوض ــاع األمنية ،وقــال األخير إن الجيش
«لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث
اضطرابات أو تهديد السالمة العامة».
م ــن ج ـه ـتــه ،ش ـ ـ ّـدد ن ـ ــادي ق ـض ــاة ل ـب ـنــان في
بيان على أن «القضاء قــال كلمته ،وخلص
غير مــرة إلــى عــدم قبول طلبات ّ
رد املحقق
العدلي في جريمة املرفأ ،وعليه من له إذنان
فليسمع صوت القانون جيدًا ،وليتوقف عن
العبث في آخر حصن في فكرة الدولة».
كــذلــك ،ت ــداول رؤس ــاء الحكومة السابقون،
فـ ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وت ـم ــام
سالم في األوضــاع ،وكـ ّـرروا وفق تعبيرهم
«موقفهم الثابت بالتزام احـتــرام الحريات
العامة ،وفــي أولـهــا حــق التعبير عــن الــرأي
والتظاهر السلمي ضمن القوانني املرعية
اإلجـ ـ ــراء وعـ ــدم ال ـت ـعــرض ل ـهــا وعـ ــدم ج ــواز
اسـتـخــدام الـعـنــف» .وك ـ ّـرروا أيـضــا موقفهم
م ــن «ض ـ ـ ــرورة االس ـت ـعــانــة بـلـجـنــة تحقيق
دولية أو عربية من أجل املسارعة إلى كشف
الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة (انفجار
امل ــرف ــأ) ب ـكــل مــاب ـســات ـهــا ول ـي ــس االك ـت ـفــاء
ّ
والتلهي بمسائل التقصير اإلداري ،إذ إن
اهـتـمــام الــرؤســاء السابقني فــي هــذا الشأن
ينصب على تأكيد حماية السلم األهلي في
لبنان» .ودعوا إلى ضرورة العمل «من خالل
مجلس النواب للمسارعة إلى إصدار قانون
دستوري برفع الحصانات عن الجميع ،من

انتشار مكثف للجيش اللبناني في بيروت (أنور عمرو/فرانس برس)

حزب اهلل :حزب القوات
كان يسعى إلحداث
حرب أهلية
أي نــوع كــانــت ومــن دون أي استثناء ،بما
يعني تعليق املــواد الدستورية املخصصة
للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية
والـقـضــائـيــة والـعـسـكــريــة إلح ـق ــاق الـعــدالــة
الكاملة وغير االنتقائية أو املجزأة».
فـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،دعـ ـ ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
القطرية كافة األطراف اللبنانية إلى تجنب
التصعيد وضـبــط النفس وتغليب صوت
الحكمة واملصلحة الوطنية على املصالح
الحزبية والسياسية .وذكرت في بيان أنها
«تتابع بقلق التطورات امليدانية لألوضاع
في لبنان» ،مؤكدة «استمرار دعم دولة قطر
لألشقاء اللبنانيني ،ومواصلة مشاركتها
الفاعلة في كافة الجهود الدولية واإلقليمية
الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا ضـ ـم ــان االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي

جمهورية لبنان ،وتحقيق تطلعات شعبها
الشقيق».
واستنكرت الخارجية األميركية ،اشتباكات
بيروت .وقال املتحدث باسم الخارجية نيد
ب ــراي ــس ،إن واشـنـطــن «ت ـع ــارض مـحــاوالت
ال ـتــره ـيــب ال ـتــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـق ـضــاء في
ل ـب ـنــان» ،مـشـيـرًا إل ــى أن اإلدارة األمـيــركـيــة
تــدعــم «اس ـت ـقــال الـقـضــاء الـلـبـنــانــي» .ومــع
دعـ ــوتـ ــه ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف فـ ــي ل ـب ـن ــان إل ــى
«ال ـت ـهــدئــة ووقـ ــف الـتـصـعـيــد ال سـيـمــا في
بـ ـي ــروت» ،ات ـهــم ب ــراي ــس «حـ ــزب ال ـل ــه» بــأنــه
«يزعزع استقرار لبنان».
ووصف املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
سـعـيــد خـطـيــب زادة األح ـ ــداث ب ــ«امل ــري ــرة»،
مشيرًا إلى أن بالده «ترصد تطورات لبنان
عــن قــرب وبــدقــة» .وأك ــد فــي بـيــان «ض ــرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء فــي
ّ
موجهًا أصابع االتهام إلى «الكيان
لبنان»،
ال ـص ـه ـي ــون ــي وع ـ ـمـ ــائـ ــه» .أم ـ ــا ال ـخ ــارج ـي ــة
السعودية ،فأكدت في بيانها أنها «تتابع
ب ــاه ـت ـم ــام األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـج ــاري ــة فـ ــي ل ـب ـنــان،
وت ـع ــرب ع ــن أمـلـهــا ف ــي اس ـت ـقــرار األوضـ ــاع
بأسرع وقت» .وأضافت« :تتطلع اململكة إلى

أن يعم لبنان األمن والسالم بإنهاء حيازة
واسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـس ــاح خـ ـ ــارج إطـ ـ ــار ال ــدول ــة
وت ـقــويــة ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة لـصــالــح جميع
اللبنانيني من دون استثناء».
ودع ــت الـخــارجـيــة الــروسـيــة كــافــة األط ــراف
في لبنان إلى «ضبط النفس» ،مشيرة إلى
أن «موسكو تشعر بقلق بالغ حيال التوتر
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـت ــزاي ــد ف ــي لـ ـبـ ـن ــان .ون ـحــض
جميع السياسيني اللبنانيني على ضبط
ال ـن ـفــس وال ـح ـك ـم ــة» .وأع ــرب ــت ال ـ ـ ــوزارة عن
ّ
أملها في أن يتمكن رئيس الــوزراء الجديد
نجيب ميقاتي من التعامل مع «تحد خطير
وصـ ـع ــب ل ـل ـغ ــاي ــة» .ودعـ ـ ــت ف ــرن ـس ــا جـمـيــع
األطـ ــراف فــي لـبـنــان إل ــى التحلي بــالـهــدوء،
وحثت الجميع على التركيز على تطبيق
اإلص ــاح ــات لـلـخــروج مــن أزم ــة اقتصادية
مـتـصــاعــدة .وقــالــت املـتـحــدثــة بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،آن كـلـيــر لــوج ـنــدر،
للصحافيني« :تدعو فرنسا جميع األطراف
املـعـنـيــة إل ــى الـ ـه ــدوء .األول ــوي ــة اآلن يجب
أن تـكــون لتطبيق اإلصــاحــات الـضــروريــة
وال ـ ـعـ ــاج ـ ـلـ ــة إلخـ ـ ـ ـ ــراج لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــن األزم ـ ـ ـ ــة،
خصوصًا في قطاع الطاقة».

