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إيران تسعى إلى وضع 
أجندة جديدة على 
طاولة المفاوضات

فرنسا: على إيران إظهار 
استعدادها الستئناف 

المحادثات

للحديث تتمة...

إيران غير 
جاهزة للعودة 

إلى فيينا

هل تكون تل رفعت الهـدف المقبل ألنقرة؟ 

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

التقدم، وفق ما أعلنت الرياض

طهران ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
إلعـــــــادة إطــــــاق مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا 
ــاق الـــــنـــــووي، وآخــــرهــــا  ــ ــفـ ــ حـــــول االتـ
زيارة املسؤول في االتحاد األوروبي إنريكي 
مورا إلى طهران، الخميس املاضي، بالتوازي 
املتحدة  الــواليــات  أن  أميركي من  مع تحذير 
ــارات أخــــــــرى« إذا فــشــل  ــ ــيــ ــ ــــى »خــ ســتــلــجــأ إلــ
البرنامج  صعيد  على  الــدبــلــومــاســي  املــســار 
الــنــووي، فــإن طــهــران ال تــزال ترفض العودة 
إلــى فيينا، مــع سعيها لوضع أجندة  راهــنــا 
جديدة للمفاوضات بعد استئنافها، بما قد 
اتــفــاقــات جزئية  الــنــظــر فــي  يستدعي إعــــادة 

حصلت سابقا.
ولــم تحقق زيـــارة مــورا إلــى إيـــران، الخميس، 
هــدفــهــا املـــنـــشـــود أوروبــــيــــا فـــي الـــتـــوصـــل مع 
إيران إلى موعد محدد الستئناف مفاوضات 
فيينا. ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــســؤول 
ــي، أمـــس، أن إيــران  ــ كبير فــي االتــحــاد األوروبـ
ليست جــاهــزة بــعــد لــلــعــودة إلـــى املــحــادثــات، 
وأن فــريــقــهــا الــجــديــد لــلــمــفــاوضــات يــريــد أن 
يــنــاقــش مــع الــتــكــتــل فــي بــروكــســل الــنــصــوص 
الـــتـــي ســتــطــرح فـــي األســـابـــيـــع املــقــبــلــة. وقـــال 
للحوار  بعد  مستعدين  غير  »إنــهــم  املــســؤول 
فـــي فــيــيــنــا«، مــضــيــفــا أنــــه يــعــتــقــد أن طــهــران 
»عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى 
إتـــمـــام املـــفـــاوضـــات«. وأضـــــاف »أصــــــروا على 
املحادثات،  ملجرد  املحادثات  يريدون  ال  أنهم 
والتوصل  عملية  نتائج  تحقيق  يــريــدون  هم 
التفاق نهائي حول إعادة االتفاق النووي إلى 
الحياة«. ومع إعان وزارة الخارجية اإليرانية 
بــعــد زيــــــارة مـــــورا أنـــهـــا ســتــجــري مــحــادثــات 
ــي  ــ ــام املــقــبــلــة مـــع االتــــحــــاد األوروبــ ــ خــــال األيــ
فــي بــروكــســل، وصـــف املـــســـؤول عــقــد اجتماع 

فــي بــروكــســل بــأنــه »فــكــرة جــيــدة«. كــمــا أكــدت 
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  إيرانية  مــصــادر 
أن زيـــــارة مــــورا إلــــى إيـــــران لـــم تــحــقــق هــدفــهــا 
املـــنـــشـــود أوروبــــيــــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى مــوعــد 
محدد الستئناف مفاوضات فيينا، موضحة 
أن املسؤول األوروبي »لم يحمل معه إجابات 
مقنعة بشأن تساؤالت وتحفظات الجمهورية 
اإلسامية« حول الجوالت السابقة والسياسة 
األميركية واألوروبية خالها. ووفق املصادر، 
ــران لــلــمــســؤول األوروبــــــي »جــديــتــهــا  ــ أكــــدت إيـ
إلــى مفاوضات  الحتمية«  بــالــعــودة  وقــرارهــا 
فيينا، »من دون تحديد موعد«، موضحة في 
الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة أبلغته  الــوقــت نفسه أن 

»جملة ماحظات وتحفظات«. بـ
والتحفظات كانت حول نقطتني أساسيتني، 
ــى بــشــأن املــســار الــذي  حــســب املـــصـــادر، األولــ
ســلــكــتــه املـــفـــاوضـــات خــــال الـــجـــوالت الــســت 
والنقطة  فيها،  األمــيــركــي  والــتــوجــه  املاضية 
الثانية حول سلوك اإلدارة األميركية الراهنة 
واألطــــراف األوروبــيــة تــجــاه االتــفــاق الــنــووي 

منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.
ــات، أبــلــغ املــفــاوض  ــفـــاوضـ وبـــشـــأن مــســار املـ
»أربع  اإليراني علي باقري ضيفه األوروبي بـ
مــاحــظــات أســـاســـيـــة«، »ارتــبــطــت بــاألســاس 
مــفــاوضــات فيينا  الــتــي أوصــلــت  بالخافات 
إلى طريق مسدود«، بحسب املصادر. وقالت 
إن باقري تحدث ملورا عن »امتعاض إيراني 
شــديــد مــن الــســلــوك األوروبــــي منذ انسحاب 
واشــنــطــن مــن االتـــفـــاق الـــنـــووي )عــــام 2018( 

وخال مفاوضات فيينا«.
األميركي  »املوقف  بـ تتصل  األولــى  املاحظة 
مــن إلــغــاء الــعــقــوبــات، وعـــدم التعهد برفعها 
جــمــيــعــهــا«. ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن اإلدارة 
السابقة  املفاوضات  خــال  أعلنت  األميركية 
عـــن مــوافــقــتــهــا عــلــى »تــعــلــيــق« بــعــض هــذه 

ــــات الـــــتـــــي فـــــرضـــــت تــــحــــت عــــنــــوان  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا تــرفــضــه  ــذا مـ »مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب«، لــكــن هــ
طهران وتطالب برفعها وليس تعليقها. وفي 
الــســيــاق أيــضــا، أكـــدت إيــــران ملـــورا تشكيكها 
بجدية إدارة بايدن في رفع العقوبات بشكل 
مــؤثــر وفـــاعـــل. وعـــن املــاحــظــة الــثــانــيــة التي 
ناقشتها إيــران مع املسؤول األوروبــي، قالت 
املــصــادر إن »أهـــم املــاحــظــات ترتبط بشرط 

عماد كركص

ــيــــرة، ســـواء  يــتــركــز الــحــديــث فـــي اآلونـــــة األخــ
فــي األوســـاط التركية أو فــي الــشــارع شمالي 
ســـوريـــة حــيــث تــســيــطــر املـــعـــارضـــة املــدعــومــة 
تركيا، عن إمكان حصول عمل عسكري مشترك 
املعارضة  وقــوات  التركي  الجيش  جديد بني 
الـــســـوريـــة، املــدعــومــة مـــن أنـــقـــرة، ضـــد »قـــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( الــتــي تتلقى 
املــتــحــدة. وتتجه  الــواليــات  دعما مباشرًا مــن 
األنـــظـــار نــحــو تــل رفــعــت ومــحــيــطــهــا، املدينة 
تسيطر  فيما  عــربــيــة،  غالبية  تقطنها  الــتــي 
عليها الوحدات الكردية منذ العام 2016، بعد 
األكــراد  هجوم عنيف تلقى خاله املسلحون 
دعما جويا روســيــا، مــا أحــدث دمـــارًا بالبنى 
واملمتلكات وأدى إلى نزوح الكثير من سكان 

املدينة ومحيطها عنها.
ــــت أنـــــــقـــــــرة الـــــــــروس  ــبـ ــ ــالـ ــ ــى الـــــــــــــــــدوام، طـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــــط عـــــلـــــى »قـــــســـــد«  ــغـ ــ ــــضـ ــالـ ــ واألمــــــيــــــركــــــيــــــني بـ
مــدن رئيسية تقع على  ثــاث  مــن  لانسحاب 

إيران التحقق من رفع العقوبات قبل العودة 
إلــى أن »هــذه عقدة  إلــى التزاماتها«، مشيرة 

أساسية باملفاوضات«.
ــثـــة أن إيــــــــران تـــصـــر عــلــى  ــالـ ــثـ ــة الـ ــظــ واملــــاحــ
»ضــرورة الحصول على ضمانات وتعهدات 
أمــيــركــيــة بـــعـــدم الـــنـــكـــوث الحـــقـــا بــمــا سيتم 
االتفاق عليه في فيينا«، حسب املصادر، التي 
قــالــت إن املــاحــظــة الــرابــعــة تمثلت فــي ربــط 
الحقا  بالتفاوض  فيينا  فــي  االتــفــاق  أميركا 
على قضايا أخـــرى »فــأبــلــغ بــاقــري املــســؤول 
 
ً
األوروبي برفض إيران القاطع لذلك«، فضا
ببنود  »أي تغيير  رفـــض  عــلــى  الــتــأكــيــد  عــن 
االتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــجــداول 

الزمنية للقيود على البرنامج النووي«.
إيـــران تسعى مــن خال  املــصــادر أن  وكشفت 
طرح هذه املاحظات إلى »وضع أجندة جديدة 
استئنافها، ما  املــفــاوضــات بعد  طــاولــة  على 
املفاوضات من  يجعل من الصعب استئناف 
ذلك  ويستدعي  عندها  توقفت  التي  النقطة 
ــادة الــنــظــر فـــي اتـــفـــاقـــات جــزئــيــة حصلت  ــ إعــ
ــارت إلـــى أن الــجــانــب اإليــرانــي  ــ ســابــقــا«. وأشـ
أكـــد أنـــه »لـــم تــصــدر أي مــؤشــرات مــن اإلدارة 
األميركية خال الفترة املاضية، تنم عن حسن 

خطوط التماس مع مناطق نفوذها، التي تقع 
تــحــت ســيــطــرة املــعــارضــة الــســوريــة املــدعــومــة 
مــنــهــا، وهـــي تـــل رفــعــت ومــنــبــج وعـــني الــعــرب 
الشمالي  الــريــفــني  فــي  وجميعها  )كــوبــانــي(، 
والــشــمــالــي الــشــرقــي مــن حــلــب، وتــلــك األخــيــرة 
مــتــاخــمــة تــمــامــا لـــلـــحـــدود الــتــركــيــة مـــن جهة 
شــمــال حــلــب. وتـــهـــدف أنـــقـــرة لــلــســيــطــرة على 
كــامــل الــشــريــط الـــحـــدودي مــع ســوريــة، بعمق 
القومي،  حوالي 30 كيلومترًا، ضمانا ألمنها 
كــمــا يــقــول املـــســـؤولـــون األتـــــراك الـــذيـــن ركـــزوا 
طـــــوال األعـــــــوام األربــــــع املـــاضـــيـــة عــلــى إبــعــاد 
املــجــمــوعــات الــكــرديــة عـــن الـــحـــدود، ال سيما 
الــكــرديــة غــرب  الــخــاضــعــة للسيطرة  املــنــاطــق 
نــهــر الـــفـــرات، أي مــديــنــتــي مــنــبــج وتـــل رفــعــت 
األحــمــد،  عــدنــان  العميد  وكـــان  ومحيطيهما. 
نــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــان فــــي »الـــجـــيـــش 
ــعــــارض والــحــلــيــف لــتــركــيــا، قد  ــنـــي« املــ الـــوطـ
أجرى أول من أمس الخميس، إلى جانب عدد 
الــوطــنــي«، زيـــارة لنقاط  مــن ضباط »الجيش 
الفاصلة  للتحرير«  السورية  »الجبهة  ربــاط 
ــوات املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة من  ــ بـــني ســيــطــرة قـ
جهة، و»قسد« وقوات النظام من جهة أخرى، 
غـــرب مــديــنــة الــبــاب الــواقــعــة ضــمــن مــا ُيــعــرف 
بمنطقة »درع الفرات« شمال شرقي محافظة 
حلب، أي على مقربة من مدينة تل رفعت التي 
جديدة  معركة  انـــدالع  تكهنات  حولها  تـــدور 

الستردادها من قبل املعارضة.
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر عسكرية، 
إن الــــهــــدف مــــن زيــــــــارة األحــــمــــد هــــو تــكــثــيــف 
ــربــــاط وزيـــــــادة عــــدد الــعــنــاصــر  عــــدد نـــقـــاط الــ
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس، خــصــوصــا فــي اآلونـــة 
األخيرة، بعد تكثيف »قسد« محاوالت التسلل 
إلـــى مــواقــع »الــجــيــش الــوطــنــي« عــلــى خطوط 
الــتــمــاس شــمــالــي مــحــافــظــة حــلــب. كــمــا أجــرت 
»غرفة القيادة املوحدة - عزم«، التي تضم عدة 
فصائل من »الجيش الوطني«، اجتماعا مساء 

ولم  إلــى حــل،  بالتوصل  أميركية ورغبة  نّية 
ــراج عن  ــاإلفـ تــنــفــذ وعـــودهـــا عــبــر الــوســطــاء بـ

أرصدة إيرانية مجمدة«.
تزامنا مع ذلــك، ما زالــت املــشــاورات اإليرانية 
استراتيجية  رســم  بشأن  مستمرة  الداخلية 
تفاوضية جديدة قبل العودة إلى املفاوضات، 
حسب املصادر اإليرانية. وأضافت أن »فريق 
عــمــل بــحــضــور رؤســـــاء الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
ــثـــاث وشــخــصــيــات ســيــاســيــة يــعــمــل على  الـ
ــدة لــخــوض  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إعــــــــداد االسـ
ــفـــاوضـــات«، مــشــيــرة إلـــى أن أمـــني املجلس  املـ
األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني 
يــقــود هـــذا الــفــريــق، وهـــو عــقــد حــتــى الــيــوم 7 
جلسات. وناقش الفريق في هذه االجتماعات 
تفاصيل املباحثات النووية السابقة، و»أفكارًا 
ــدة، لــكــنــه لم  ــديـ عــــدة لــتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة جـ
ورجحت  نهائية«.  نتيجة  إلــى  بعد  يتوصل 
الشهر  أواخـــر  فيينا  مــفــاوضــات  أن تستأنف 
الــحــالــي أو مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
في  الداخلية  املشاورات  اقتراب  إلى  »بالنظر 

إيران من »نهاياتها«.
ــتـــرز« عن  فــي هـــذا الــوقــت، نقلت وكــالــة »رويـ
الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  مــتــحــدث 

الخميس املاضي، وذلك لبحث آخر املستجدات 
باقي  مــع  والتنسيق  التعاون  وسبل  املحلية 
مصدر  قــال  كما  الوطني«.  »الجيش  مكونات 
»العربي  تركي مقرب من الحكومة في أنقرة، لـ
إطــاق عملية عسكرية جديدة،  إن  الــجــديــد«، 
بالشراكة بني املعارضة والجيش التركي، أمر 
بــات بالفعل مطروحا داخــل األروقـــة الضيقة 
للحكومة التركية، مضيفا أن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بات يطلع على كثير من 
امليدانية  باملعطيات  تحيط  الــتــي  التفاصيل 
التي يقوم  الخروقات  شمال حلب، وال سيما 
بــهــا مــســلــحــو »قـــســـد«، وبــــات مــقــتــنــعــا بــإزالــة 
الــتــهــديــدات مــن أســاســهــا. وأشـــار املــصــدر إلى 
أن أبــــرز الـــخـــيـــارات عــنــد أردوغـــــــان والــقــيــادة 
لدحر  جديدة  عسكرية  عملية  هو  العسكرية 
»قـــســـد« عـــن بــعــض املــــواقــــع، ال ســيــمــا فـــي تل 
رفعت، وإزالــة التهديدات، بعد فشل الواليات 
ــــروس بــإقــنــاع »قـــســـد« بــااللــتــزام  املــتــحــدة والــ

باالتفاقيات.
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  وأول مـــن أمــــس، هـــدد وزيــ
خلوصي أكار بأن باده ستقوم بالازم في 
املــكــان والـــزمـــان املــنــاســبــني لــوقــف الهجمات 
اإلرهابية شمالي سورية، بحسبه، موضحا 
أن أنــقــرة ســتــقــوم بـــالـــازم لــحــمــايــة حقوقها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فــــي املـــكـــان 
والـــزمـــان املــنــاســبــني تــحــت قـــيـــادة أردوغـــــان، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة »األنــــاضــــول« 
ــود تــغــيــرات  ــ ــار إلــــى وجـ ــ ــار أكـ ــ الــتــركــيــة. وأشــ
وتــــــحــــــوالت جــــــــادة فـــــي املـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، 
خصوصا في قضايا األمــن والــدفــاع، مؤكدًا 
أنـــهـــم يـــراقـــبـــون ذلــــك عـــن كــثــب التـــخـــاذ كــافــة 
اإلجراءات املناسبة. وأضاف أن باده تحترم 
حقوق وسيادة دول الــجــوار، وفــي حــال عدم 
اتخاذ أي خطوة تجاه لجم اإلرهابيني هناك 
بالازم، مشددًا  تركيا ستقوم  فإن  )سورية( 
بإنشاء  ولــن تسمح إطاقا  لم  أنقرة  أن  على 

قوله، أمس، إن إيران يجب أن تظهر باألفعال 
مع  فيينا  محادثات  الستئناف  استعدادها 

القوى العاملية بشأن برنامجها النووي. 
في غضون ذلك، يبدو أن املفاوضات بني إيران 
الخارجية  وزيــر  وكشف  تتقدم.  والسعودية 
السعودي، األمير فيصل بن فرحان، أن باده 
»جــــــادة« فـــي املـــحـــادثـــات مـــع إيــــــران، واصــفــا 
»الـــوديـــة«. ووصــــف فـــي مــقــابــلــة مع  إيـــاهـــا بــــ
صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، 
املفاوضات بأنها »استكشافية«. وأشار إلى 
أن بــاده تــدرس السماح إليــران بــإعــادة فتح 
قنصليتها في مدينة جدة، إال أن املحادثات 
لــم تــحــرز تــقــدمــا كــافــيــا الســتــعــادة الــعــاقــات 
فــرحــان قد  بــن  الــكــامــلــة. وكـــان  الدبلوماسية 
أنـــتـــونـــي بلينكن  ــركـــي  ــيـ نــظــيــره األمـ الــتــقــى 
فـــي واشـــنـــطـــن، الــخــمــيــس، وتـــبـــادال وجــهــات 
اإليــــرانــــي.  الــــنــــووي  ــبـــرنـــامـــج  الـ إزاء  الـــنـــظـــر 
فرحان  بــن  أن  السعودية  الخارجية  وذكـــرت 
ــي الـــخـــاص  ــركـ ــيـ ــا املـــبـــعـــوث األمـ الـــتـــقـــى أيـــضـ
ــاقـــش معه  لـــشـــؤون إيــــــران روبــــــرت مـــالـــي ونـ
للتصدي  املشتركة  الجهود  »تكثيف  مسألة 
لانتهاكات اإليرانية لاتفاقيات واملعاهدات 

الدولية املتعلقة باالتفاق النووي«.

مــمــر إرهـــابـــي، وأنــــه ســيــتــم الــقــضــاء عــلــى كل 
ــة لــلــقــيــام  ــرديـ ــكـ ــــدات الـ ــــوحـ مــــن يــســعــى مــــن الـ
بذلك. وحول االتفاقيات املبرمة مع الواليات 
املتحدة وروسيا بشأن شمالي سورية، قال 
أكار: »نحن، كتركيا، نقوم بواجبنا على أكمل 

وجه، ونفي بالتزاماتنا«.
ــد، االثـــنـــني املـــاضـــي، نــفــاد  ــان أردوغــــــان أكــ وكــ
ــرة حـــيـــال بـــــؤر اإلرهــــــــاب شــمــالــي  ــقــ صـــبـــر أنــ
ــــى الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  ــلـ ــ ســــــــوريــــــــة، وعـــــزمـــــهـــــا عـ
الــتــهــديــدات فـــي مــهــدهــا، مـــا عـــد إشـــــارة إلــى 
ســوريــة.  شمالي  عسكرية  لعملية  التجهيز 
وسابقا، نفذت أنقرة ثاث عمليات عسكرية، 
باملشاركة مــع »الــجــيــش الــوطــنــي« املــعــارض 
ــن قـــبـــلـــهـــا، كـــانـــت األولــــــــى صــيــف  ــــوم مــ ــدعـ ــ املـ

ــوات  ــ ــتـــركـــي وقـ الـ الـــجـــيـــش  ــر  ــ 2016 حــــني دحـ
ــن مــديــنــتــي  املــــعــــارضــــة تــنــظــيــم »داعـــــــــش« عــ
الباب وجرابلس ومحيطيهما شمالي حلب، 
ضمن ما عرف بعملية »درع الفرات«. وكانت 
التي   ،2018 العام  ربيع  »قسد«  ضد  الثانية 
أبعد من خالها الجيش التركي واملعارضة 
ضمن  ومحيطها،  عفرين  مدينة  عن  »قسد« 
مــا عـــرف بعملية »غــصــن الــزيــتــون«. وشنت 
عملية  التركي  والجيش  السورية  املعارضة 
عــســكــريــة أخــــرى ضـــد »قـــســـد« خــريــف الــعــام 
الكردية  الــوحــدات  دحــر  مــن  وتمكنت   ،2019
عن منطقة واسعة تبدأ من مدينة تل أبيض 
بريف الرقة وتصل إلى مدينة رأس العني في 
ريف الحسكة الغربي. وكان الجيش التركي 

تجميد  لــوال  السيطرة  نــطــاق  بتوسيع  يهم 
ـ تــركــي، ثم  املــعــارك بناء على اتــفــاق أميركي 
اتــفــاق آخــر روســـي - تــركــي أنــهــى العمليات، 
مـــقـــابـــل شــــــروط تـــركـــيـــة تـــطـــالـــب بــانــســحــاب 
الحدود  على  مناطق سيطرتها  مــن  »قــســد« 
كيلومترًا.   30 حــوالــي  بعمق  الــجــنــوب  نــحــو 
الجانبية  املــنــاوشــات  وتــيــرة  زادت  وأخـــيـــرًا، 
بـــني »قـــســـد« مـــن جــهــة، وفــصــائــل املــعــارضــة 
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــرب 
خــطــوط الــتــمــاس لــكــل مــن ســيــطــرة الــطــرفــني. 
قبل  مــن  التسلل  إن عمليات  ــراك  األتــ ويــقــول 
املسلحني األكراد باتت تهدد الجيش التركي 

أكثر من ذي قبل.
ــال الــبــاحــث بــالــشــأن  ــــك، قــ وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
التركي والعاقات الدولية طه عودة أوغلو 
عن  صــدرت  التي  التركية،  التصريحات  إن 
آخرها  كــان  والتي  األتـــراك،  املسؤولني  كبار 
ألكــــــار، تـــنـــذر بــــأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
ــدات الــكــرديــة  الــشــمــال الـــســـوري ضـــد الــــوحــ
باتت قريبة. وأضاف، في حديث مع »العربي 
)السياسية  املــعــطــيــات  »كــافــة  أن  الــجــديــد«، 
والعسكرية( التركية، وحتى وسائل اإلعام 
الحاكم،  والتنمية  العدالة  حــزب  من  املقربة 
تشير إلى أن الجميع بانتظار ساعة الصفر 
الــوحــدات  الــعــســكــريــة ضــد  إلطـــاق العملية 
الــكــرديــة، واملتوقعة فــي تــل رفــعــت«. وكشف 
ــا زالــــت  ــو أنـــــه »فـــــي املــــقــــابــــل، مــ ــلــ عــــــودة أوغــ
الــتــقــاريــر األمــنــيــة تــصــل إلـــى أردوغـــــان عبر 
مــســتــشــاريــه، والــتــي تــقــول إن أنــقــرة حاليا 
تبحث عن مخرج للتصعيد األخير من قبل 
الــروســي، من  التصعيد  قسد، واملتناغم مع 
خال عملية عسكرية مختلفة عن العمليات 
املاضية، ولكن يبدو أن هناك خطة جاهزة 
حاليا على طــاولــة أردوغــــان- أكــار بانتظار 
الدقيقة  فــي  إجــهــاضــهــا  أو  عليها  الــتــوقــيــع 

الـ91 من عمر األزمة الحالية«.

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

)Getty( لم تحقق زيارة مورا إلى إيران هدفها

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

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 1967، أو 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 لبيد، أقّر 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 
ق 

ّ
 لها إال التعل

َ
سياسات بايدن، ولم يبق

بوهم انتظار لبيد وبفتات تصاريح 
العمل واملساعدات االقتصادية.

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

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

جنوب إدلب«.

قصف مناطق خفض التصعيد
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صالح الدين الجورشي

وال مجال  حـــرة مستقلة  دولــــة  »تــونــس 
ــن لــســنــا  ــهــــا«، »نـــحـ لــلــتــدخــل فــــي شــــؤونــ
 نحن دولة ذات سيادة... 

ً
بستانا أو حقا

ولـــــن نــقــبــل أن تـــوضـــع ســـيـــادتـــنـــا فـــوق 
ــهــــذه الــكــلــمــات  أي مــــائــــدة أجـــنـــبـــيـــة«. بــ
ــلـــوزراء  الـــتـــي افــتــتــح بــهــا أول مــجــلــس لـ
أعلن  أخــيــرًا،  الــتــي شكلها  فــي حكومته 
معركته  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس 
ــه، رافــعــا في  ضــد الــحــكــومــات املــنــاوئــة لـ
ــاع عــــن الـــســـيـــادة  ــ ــدفـ ــ وجـــهـــهـــا شـــعـــار »الـ
الوطنية«، وذلك بعدما قّرر سحب جواز 
السفر الدبلوماسي من الرئيس األسبق 
»عــدو  املنصف املــرزوقــي الـــذي وصــفــه بـــ
تونس«، وفتح ضده على الفور تحقيقا 
قضائيا بتهمة »التآمر على أمن تونس 
الخارجي،  الصعيد  أمــا على  الــداخــلــي«. 
فقد قام سعّيد بدعوة السفير األميركي 
بــلــوم، وأبلغه بشكل  فــي تونس دونــالــد 
التونسية  الدولة  »استياء  مسبوق  غير 
من إدراج األوضاع في تونس في جدول 
أعمال الكونغرس األميركي«، في جلسة 
الديمقراطية في تونس  أن  إلــى  خلصت 
ــــددة«. يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظــــرف تــــزداد  ــهـ ــ »مـ
فــيــه الــضــغــوط الــخــارجــيــة عــلــى الرئيس 
الــتــونــســي بــســبــب اســـتـــمـــرار اإلجــــــراءات 
ــنـــذ 25  ــتـــي اتـــخـــذهـــا )مـ االســتــثــنــائــيــة الـ
ــمـــوز املــــاضــــي( دون تــحــديــد  يـــولـــيـــو/ تـ
سقف زمني واضح، وبذلك تكون تونس 
ــع اقــتــصــادي صعب  قــد وقــعــت بــني وضـ
وعزلة دولية مرشحة إلى أن تزداد حدة.

مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــرر مــكــتــب الــبــرملــان 
األخــيــر تعليق  فــي اجتماعه  األوروبــــي 
ــانـــب الــتــشــاد  ــــى جـ عـــضـــويـــة تــــونــــس، إلـ
البرملانية  اللجان  مختلف  في  وغينيا، 
الــفــرنــكــوفــونــيــة، مــقــابــل تــوجــيــه تحذير 
لجمهورية أفريقيا الوسطى. وتم تبرير 
القرار بالتأكيد أنه »أمــاه التدخل  ذلك 
فـــي شـــــؤون بـــرملـــانـــات الــــــدول املـــذكـــورة 
التعليق  هـــذا  جـــاء  أعــمــالــهــا«.  وتعطيل 
بعد تأجيل قمة الفرنكوفونية ملدة سنة 
أخــرى، بعدما كانت ستعقد في تونس 
خــــال شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

املــقــبــل. وهـــي الــقــمــة الــتــي بـــذل الــرئــيــس 
التونسي جهودًا ضخمة من أجل عقدها 
في موعدها، نظرًا ملا كانت ستمثله من 
مناسبة دولية مهمة تعتبر األولــى من 
تلتئم في  أن  كــان يفترض  التي  نوعها 
 عهدته الرئاسية. لكن دور الرئاسة 

ّ
ظل

ــي تــأجــيــلــهــا  ــ ــددًا فـ ــ ــحـ ــ الـــكـــنـــديـــة كــــــان مـ
بـــاإلجـــراءات  تتعلق  سياسية  ألســبــاب 
فــي حني  املــفــعــول،  االستثنائية ســاريــة 
اكــتــفــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــونــســيــة 
ــيـــر فــــي عـــدم  ــتـــأخـ ــزال أســــبــــاب الـ ــتــ ــاخــ بــ
أن  غير  التنظيمية.  الترتيبات  اكتمال 
ذلك لم يقلل من أهمية هذا القرار الذي 
شكل ضربة موجعة للرئاسة التونسية 

في هذا الظرف بالذات.
على الرغم من ذلك، لم يتغير موقف سعّيد، 
إذ بــقــي مــصــّرًا عــلــى مــواصــلــة الــســيــر في 
طريقه، غير عابئ بما يــدور في الساحة 
أخيرًا  االستماع  بعد جلسة  إذ  الــدولــيــة. 
التي عقدت في الكونغرس حول الوضع 
فــي تــونــس، واتــفــاق غالبية األعــضــاء من 
والجمهوري حول  الديمقراطي  الحزبني 
أقــدم عليه سعّيد ليس سوى  اعتبار مــا 
ــــررت وكـــالـــة مـــوديـــز، إحـــدى  »انــــقــــاب«، قـ
التي  العاملية  التصنيف  مؤسسات  أكبر 
ترقيم  تخفيض  بــقــوة،  ســعــّيــد  هاجمها 
إصــدار العملة األجنبية والعملة املحلية 
الــديــنــار مــن ب2 إلــى ب3 مــع اإلبــقــاء على 
الجديد  التشخيص  وهـــذا  سلبية.  آفـــاق 
للحالة املالية الصعبة لتونس من شأنه 
أن يزيد من حجم املتاعب التي يواجهها 
ــراض من  ــ ــتـ ــ ــلـــي، ألن االقـ االقـــتـــصـــاد املـــحـ
 
ً
مستحيا يصبح  يكاد  الدولية  الساحة 

فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. هـــذا الــوضــع 
ــبــــرملــــان الــتــونــســي  دفـــــع بـــالـــنـــائـــب فــــي الــ
املــجــمــدة أعــمــالــه هــشــام الــعــجــبــونــي، عن 
التيار الديمقراطي الذي كان من مساندي 
ســـعـــّيـــد لــيــلــخــص حـــجـــم املــــأســــاة بــقــولــه 
قريبا،  أصــبــح  اللبناني  »الــســيــنــاريــو  إن 
والطريق معبدة إلــى نــادي بــاريــس«. لن 
تــتــوقــف الــضــغــوط الــخــارجــيــة عــنــد هــذا 
ــد، خــصــوصــا أن األســـابـــيـــع املــقــبــلــة  الـــحـ
قـــد تــحــمــل مـــزيـــدا مـــن األخـــبـــار الــســيــئــة. 
لــكــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة الـــتـــي يــراهــن 
عــلــيــهــا مــعــارضــو ســعــّيــد قـــد ال تــجــازف 
أجـــل عيون  مــن  بمصالحها وعــاقــاتــهــا 
الــرغــم مــن أن  املــعــارضــة التونسية، على 
ضغوطها الدبلوماسية ال يستهان بها، 
 األوضــاع االقتصادية 

ّ
خصوصا في ظل

الــتــي تمر بها تــونــس. لــهــذا السبب دعا 
الــقــيــادي املستقيل مــن »الــنــهــضــة«، عبد 
ــكـــي، أطــــــراف املـــعـــارضـــة إلــى  الــلــطــيــف املـ
»ضـــرورة إيــجــاد حلول داخــلــيــة«، ونهى 
عن »انتظار الحلول من الخارج«. وهذه 
مسألة على غاية من األهمية ستواجهها 
التونسي  للرئيس  املخاصمة  ــزاب  األحــ
ــة،  ــذي يـــحـــاول اآلن حــشــرهــا، فـــي زاويــ الــ
باتهامها  »الــنــهــضــة«،  حــركــة  خصوصا 
كما  لوطنها وشعبها«،  »عــدوة  بكونها 
ــر. لــكــن الــعــامــل  ــيــ ورد فـــي خــطــابــه األخــ
ــددًا لـــلـــصـــراع  ــ ــحـ ــ الــــخــــارجــــي ســـيـــبـــقـــى مـ
في  التي  األوراق  أن  الداخلي، خصوصا 
يد سعّيد تكاد تنفد، وسيقول االقتصاد 
قوله. فهل ستقف بعض دول الخليج إلى 

جانب سعّيد كما سبق لها أن فعلت؟

سعيّد يفتح معركة 
ضد المجتمع الدولي

يسير تململ المجتمع 
الدولي من إجراءات 

الرئيس التونسي قيس 
سعيّد في منحى 

تصاعدي، فيما يواصل 
سعيّد التفرد بالسلطة 

غير آبه بالتحديات

خلصت جلسة 
للكونغرس إلى أن 
الديمقراطية في 

تونس مهددة

  شرق
      غرب
الحوثيون يسيطرون 

على مركز العبدية
ــلــــن مــــصــــدر فــــي مــــــــأرب، لـــوكـــالـــة  أعــ
»األنـــــــاضـــــــول«، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
ــيــــطــــروا عـــلـــى مـــركـــز  الـــحـــوثـــيـــني ســ
مــأرب  محافظ  فــي  العبدية  مديرية 
وســــط الــيــمــن، بــعــد حــصــارهــم لها 
منذ أكثر من 3 أسابيع. وأوضح أن 
ذ 

ّ
عملية السيطرة جاءت بعد أن نف

املسلحون، خال الساعات املاضية، 
القوات  مواقع  على  مكثفة  هجمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ورجـــــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 

مديرية العبدية.
)األناضول(

 
أسرى »الجهاد« يواصلون 

اإلضراب عن الطعام
ــادي األســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــ ــد نـ ــ ــ أّكـ
 مــعــركــة األســـرى 

ّ
أمـــس الــجــمــعــة، أن

ــد فـــــي ســــجــــون االحــــتــــال  ــاعـ ــتـــصـ تـ
اإلســرائــيــلــي، مــشــيــرًا إلـــى أن أســرى 
يواصلون  اإلسامي  الجهاد  حركة 
ــن الــــطــــعــــام، الــــــذي بـــدأ  اإلضـــــــــراب عــ
إجراءات  املاضي، ملواجهة  األربعاء 
التنكيلية  االحـــتـــال  ســجــون  إدارة 
ـــهـــم. وأوضــــــــح أنـــه 

ّ
املـــضـــاعـــفـــة بـــحـــق

لــم تستجب إدارة سجون  فــي حــال 
االحــتــال ملطلب األســـرى األساسي 
 
ّ
في ما يتعلق بأسرى »الجهاد«، فإن
ستنضم  الفصائل  مــن  مجموعات 

لإلضراب.
)العربي الجديد(

 
»هآرتس«: إيران تخفض 

عديد مليشياتها في 
سورية

ــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة  ــشــ ــ قــــــال مـــحـــلـــل الــ
فــي صحيفة »هـــآرتـــس«،  واألمــنــيــة 
إن  الجمعة،  أمــس  عــامــوس هرئيل، 
صت أخيرًا من وجودها في 

ّ
إيران قل

ســوريــة، بفعل الــضــغــوط الــروســيــة 
ــرى، مبينا  والــســوريــة وأســـبـــاب أخــ
ــدد عــنــاصــر  ــ أن طــــهــــران قـــلـــصـــت عــ
ــــن 20  ــة مـ ــ ــــوريـ ــــي سـ مــلــيــشــيــاتــهــا فـ
إلــى 10 آالف عنصر. وبحسب  ألــفــا 
ــذا الـــتـــقـــلـــيـــص هــو  ــ ــإن هــ ــ هــــرئــــيــــل، فــ
ــفـــعـــل الــــضــــغــــط الـــــذي  بــــــاألســــــاس بـ
اســتــمــرار  إن  إذ  ــا،  ــيــ مـــارســـتـــه روســ
االنفجارات في مطار دمشق الدولي 
ــــرًا مــحــرجــا لــرئــيــس الــنــظــام  كــــان أمـ
بشار األســد. والــيــوم، وبفعل الدعم 
ــســــوري  ــام الــ ــنــــظــ الــــــروســــــي، فــــــإن الــ

يستعيد سيطرته من جديد.
)العربي الجديد(

تركيا: توقيف 54 شخصًا 
في 16 والية

ت القوات األمنية التركية، أمس 
ّ
شن

الجمعة، عملية أمنية في 16 والية 
ضــــد مــشــتــبــهــني فــــي االنـــتـــمـــاء إلـــى 
الــيــســاري  -ج«  ب  ك  هــــ  »د  تــنــظــيــم 
مشتبها   54 فيها  أوقــفــت  املتطرف، 
فيه. وكانت النيابة العامة قد أمرت 
التنظيم.  بتوقيف 126 شخصا من 
وشاركت في العملية قوات مكافحة 
ــــدرك في  اإلرهــــــاب، وقـــيـــادة قــــوات الـ

إسطنبول.
)األناضول(

السودان: »الحرية 
والتغيير« تتمسك برئاسة 

»السيادة«
أكـــد عــضــو املــجــلــس املـــركـــزي لقوى 
ــر« )االئــــتــــاف  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــريــ ــحــ »الــ
الحاكم( في السودان، معتز صالح، 
فــي مقابلة مــع وكــالــة »األنــاضــول« 
التنازل  عــدم  الجمعة،  أمــس  نشرت 
عـــــــــن اســـــــــتـــــــــام رئـــــــــاســـــــــة مـــجـــلـــس 
ــادة مــــن املــــكــــون الـــعـــســـكـــري،  ــيــ ــســ الــ
لــلــتــفــاوض  املـــســـألـــة  إخــــضــــاع  دون 
ــلـــى اإلطــــــــــاق. وبــــشــــأن مــســتــقــبــل  عـ
ــة بـــني املـــكـــونـــني الــعــســكــري  الـــشـــراكـ
واملدني بالسلطة، في ظل التوترات 
والتصعيد الكامي بينهما، أوضح 
ــزة قــائــمــة  ــ ــهـ ــ ــاك أجـ ــ ــنـ ــ مـــعـــتـــز أن »هـ
تحكم العاقة بني األطــراف، وهناك 
وثــيــقــة دســتــوريــة يــنــبــغــي الــرجــوع 
التصعيد  إلــى  اللجوء  إليها، وعــدم 
واالتهامات املتبادلة بني الطرفني«.
)األناضول(
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B B

  شرق
      غرب
مقتل نائب بريطاني 

طعنًا في كنيسة
تل ديفيد أميس، النائب في حزب 

ُ
ق

ــــوده رئـــيـــس  ــقـ ــ املـــحـــافـــظـــني الـــــــذي يـ
الـــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون، بعد 
طــعــنــه عــــدة مـــــرات، أمــــس الــجــمــعــة، 
عــلــى يـــد رجــــل دخــــل إلــــى اجــتــمــاع 
ــه  ــرتــ ــــن دائــ ــنــــائــــب وأفــــــــــراد مـ ــــني الــ بـ
االنــتــخــابــيــة فـــي إحـــــدى الــكــنــائــس 
الــبــاد. وأعلنت الشرطة،  فــي شــرق 
فــي بــيــان، أنـــه »تـــم اعــتــقــال شخص 
ــة بــعــد  ــنــ ــر 25 ســ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ يـــبـــلـــغ مــ
وصول الضباط إلى مكان الحادث 
لاشتباه في ضلوعه في القتل وتم 

العثور على سكني«.
)رويترز(

ألمانيا: اتفاق بين 3 
أحزاب لتشكيل حكومة

أعـــلـــن وزيــــــر املــــــال األملــــانــــي أوالف 
ــــس، أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، أن  ــتــ ــ ــ ــول ــ شــ
االشــــــتــــــراكــــــيــــــني الــــديــــمــــقــــراطــــيــــني 
والـــخـــضـــر والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
ــى اتـــفـــاق مبدئي  الــحــر تــوصــلــوا إلـ
ــة املــقــبــلــة.  ــكـــومـ ــلـــى تــشــكــيــل الـــحـ عـ
وقال شولتس، املنتمي إلى الحزب 
»اتفقنا  الــديــمــقــراطــي:  االشــتــراكــي 
على نــص. هــذه نتيجة جــّيــدة جدًا 
أنه يمكن تشكيل  وتظهر بوضوح 
ــا تــــهــــدف إلـــى  ــيــ ــانــ حـــكـــومـــة فـــــي أملــ
ضـــمـــان تــحــقــيــق تــــقــــّدم«. وبــحــســب 
النص، فإن األحزاب الثاثة ستعمق 
مفاوضات  وســتــجــري  محادثاتها 
رسمية بشأن كل تفاصيل التحالف 

املستقبلي.
)فرانس برس(

أرمينيا: جرح ستة جنود 
برصاص أذربيجانيين

ــــس الــجــمــعــة،  ــان، أمــ ــفــ ــريــ ــنـــت يــ ــلـ أعـ
أرمــــــــــن جــــرحــــوا  جـــــنـــــود  أن ســــتــــة 
بــنــيــران الـــقـــوات األذربــيــجــانــيــة في 
ــال  ــــاخ. وقـ ــارابـ ــ مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــو كـ
اإلنسان  لحقوق  األرميني  املندوب 
أرمــــان تــاتــويــان، فــي تــدويــنــة على 
اثــنــني مــن الجنود  »فــيــســبــوك«، إن 
ــا  فــــــي حـــــالـــــة »حــــــــرجــــــــة«، مـــوضـــحـ
ــرب قـــريـــة نـــور  ــ ــع قـ ــ أن الــــحــــادث وقـ
شـــني فـــي نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ »فــي 
ــاورة ملــــواقــــع الــــقــــوات  ــ ــجـ ــ مــنــطــقــة مـ

األذربيجانية«.
)فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة عــن مفاجأة 
فيها  تتوسط  الــتــي  األســــرى  بصفقة  متعلقة 
ــرة بــــني حــــركــــة »حـــــمـــــاس« واالحــــتــــال  ــاهــ ــقــ الــ
»العربي  اإلســرائــيــلــي. ونــّوهــت فــي أحــاديــث لـ
أن أجهزة مصرية مطلعة على  إلــى  الجديد«، 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  تتهم  امللف،  هــذا 
تــخــريــبــيــا  دورًا  »أدى  بـــأنـــه  عـــبـــاس  مــحــمــود 
بها،  تــقــّدم  إحــــداث  أو  الصفقة،  إتــمــام  لعرقلة 
ــتــــراضــــه عـــلـــى ضــــم الـــحـــركـــة الســـم  بــســبــب اعــ
القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن 
قوائم األســرى، الذين تتمسك حماس بإطاق 
ــراح أربـــعـــة أســـرى  ــ ــــاق سـ ســراحــهــم نــظــيــر إطـ
إن  الحركة«. وقالت املصادر  إسرائيليني لدى 
عباس ضغط لدى أكثر من طرف بينهم مصر، 
لــاتــفــاق بــشــأن بــعــض الــتــرتــيــبــات الــداخــلــيــة، 
وعلى أمــور ذات صلة ببقائه في موقعه على 
رأس السلطة الفلسطينية لفترة غير محددة، 
قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل األسرى 

اإلسرائيلي، تتضمن  بني حماس، واالحــتــال 
اســـم مــــروان الــبــرغــوثــي. وكــانــت »حــمــاس« قد 
أشــارت إلى أن قائمة األســرى الذين ستطالب 
بتحريرهم ضمن الصفقة الجديدة، ستتضمن 
رموزًا وطنية، ومناضلني من فصائل مختلفة، 
فيما أوضــحــت مــصــادر فــي الــحــركــة فــي وقت 
سابق، أن قائمة »حماس« تتضمن إلى جانب 
لــلــجــبــهــة الشعبية  الـــعـــام  ــــني  الـــبـــرغـــوثـــي، األمـ
ــــدات، والـــــذي  ــعـ ــ لــتــحــريــر فــلــســطــني، أحـــمـــد سـ
يقضي حكما بالسجن ملدة 30 عاما، في قضية 
ــر الــســيــاحــة اإلســرائــيــلــي رحــبــعــام  ــ مــقــتــل وزيـ
األول 2001،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 فــي  زئــيــفــي 
قــضــى منها نــحــو 14 عــامــا بــعــد اعــتــقــالــه عــام 
2006. وكانت فــدوى البرغوثي، زوجــة مــروان 
التقت رئيس املكتب السياسي  البرغوثي، قد 
ــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي وقــت  لــحــركــة »حـ
ســابــق، والــــذي أكـــد بــــدوره أن زوجــهــا مـــروان 
وقـــيـــادات أخـــرى ســيــكــونــون عــلــى رأس قائمة 
املطلوب إطــاق سراحهم، مشّددًا لها على أن 
»قضية األسرى ليست حزبية«. وأكد هنية أن 
الحركة قّدمت تصورًا واضحا للجانب املصري 
ورؤية تفصيلية إلنجاز صفقة تبادل األسرى، 
وتعهدت بــضــرورة إنــجــاز صفقة جــديــدة، من 

دون العودة إلى الوراء.
وبحسب املــصــادر، فــإن عباس يــرى أن إدراج 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــمـــــاء عــــــدد مـــ ــــاس« أســـ ــمــ ــ »حــ
ــــوز الــفــصــائــل يـــهـــدف فـــي املـــقـــام األول  مـــن رمـ
إلحراجه، وإظهاره في صورة املتخاذل بشأن 
مـــلـــف األســـــــرى ومـــســـاعـــي إطــــــاق ســـراحـــهـــم، 
ــه بعد  ــام حـــركـــتـــه. وأضــــافــــت أنــ ــ خــصــوصــا أمـ
تصاعد الحديث عن االستحقاقات االنتخابية 

إلـــيـــه الــحــركــة فـــي بــيــانــهــا بـــشـــأن اجــتــمــاعــات 
أنــهــا ستعمل عــلــى تحقيق  الــقــاهــرة، مــؤكــدة 
االنقسام  وإنــهــاء  الفلسطيني،  الشعب  وحــدة 
ــاول االحــــتــــال اســـتـــغـــالـــه بــفــرض  الــــــذي يــــحــ
الــوقــائــع عــلــى األرض، فــيــمــا يــتــنــصــل الــعــالــم 
الفلسطينية.  القضية  تجاه  مسؤولياته  مــن 

وتشكيل قيادة وطنية جديدة، زادت املخاوف 
لــــدى عـــبـــاس، بــســبــب إدراكــــــه قــــوة الــبــرغــوثــي 
كمنافس قــوي حــال ترشح فــي أي انتخابات 
سواء داخلية بالحركة، أو انتخابات رئاسية. 
ــرًا، بـــني وفــد  ــيـ وخــــال مــــشــــاورات الـــقـــاهـــرة أخـ
ــمـــاس« بــرئــاســة هــنــيــة، مـــع رئــيــس  قـــيـــادة »حـ
جهاز املخابرات العامة عباس كامل، كان ملف 
حاضرًا  االنقسام  وإنهاء  الداخلية  املصالحة 
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 
جــهــودًا لــعــودة الــســلــطــة إلـــى قــطــاع غـــزة عبر 
تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهو ما أشارت 

الفلسطيني  البيت  ترتيب  إعـــادة  إلــى  ودعـــت 
ســريــعــا وفـــق رؤيــــة تتضمن ثــاثــة مــســارات. 
أول تلك املسارات، هو السعي إلعــادة تشكيل 
قــــيــــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وفـــــق األســــس 
الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية 
واحــدة، متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير 
منطلقا  لــتــكــون  الجميع  تــضــم  الفلسطينية، 
وأكــدت  الفلسطيني.  الشعب  أهــداف  لتحقيق 
الحركة استعدادها لانخراط في عملية جادة 
إلعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة 
قيادة  الــتــوافــق على تشكيل  أو  االنــتــخــابــات، 
مــؤقــتــة لــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة ومــتــفــق عليها 

تمهيدًا للوصول لانتخابات.
الــتــوافــق على  أمــا املــســار الثاني فيتمثل فــي 
استراتيجية وطنية، تتضمن صياغة برنامج 
سياسي وطني متوافق عليه بني كل مكونات 
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. أما 
املــســار الــثــالــث فيتضمن االتــفــاق عــلــى رؤيــة 
للمقاومة الشاملة وإدارتها، ملواجهة املشروع 
واألدوات ضمن  الــوســائــل  بــكــل  الــصــهــيــونــي 
للمواجهة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  الـــرؤيـــة 
الــشــامــلــة مـــع االحـــتـــال ومــخــطــطــاتــه، ووقـــف 
تمدده في املنطقة، وكبح جرائمه وسياساته 
الـــعـــنـــصـــريـــة. مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت املـــصـــادر 
املصرية أن التوافق على اتفاق يضمن تشكيل 
قــيــادة مــؤقــتــة، حــمــل فــي طــيــاتــه 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 أيا من رموز الفصائل 

األخرى، من جهة أخرى.

تعثر محاكمة 
قتلة ريجيني

ما بعد 
االنتخابات 

العراقية

حــلــمــي، واملـــقـــدم مــجــدي عــبــد الــعــال شــريــف. 
ــاعـــد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــابــــر مـــسـ وأصــــبــــح صــ
الواقعة يعمل  املدنية، وكــان خــال  لــألحــوال 
مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز األمـــن الــوطــنــي، وهــو 
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء 
إليه مــن أحــد مساعديه عن  على تقرير رفــع 
في  املستقلة  النقابات  عن  البحثية  أنشطته 
مصر. أما املقدم شريف، فهو الذي أبلغ عنه 
ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثا عفويا 
اعــتــرف  أثــنــاء تــدريــب فــي كينيا عـــام 2017، 
فيه بتورطه في قتل »الشاب اإليطالي« كما 
وصف ريجيني. أما العقيد كمال، فكان يعمل 
الــقــاهــرة، وتوجد  رئيسا ملباحث املــرافــق فــي 
ــه هـــو الــــذي أشــــرف عــلــى رســم  ــل عــلــى أنـ دالئــ

ب ريجيني.
ّ
خطة تعق

وسعى مدعي عام روما، سيرجيو كواليوكو، 
ــــس، بــمــســاعــدة  ــ خـــــال الـــجـــلـــســـة أول مــــن أمـ
املساندة  الحقوقية  والحملة  ريجيني  أســرة 

البرملان«، والتي قد  »الكتلة األكبر عــددًا في 
ال تكون بعيدة عن أزمة انتخابات عام 2010، 
التي فازت فيها كتلة رئيس الوزراء األسبق 
إيــــاد عــــاوي بـــواقـــع 91 مــقــعــدًا، فــيــمــا حلت 
لكن  مــقــعــدًا.  بــواقــع 89  ثانية  املــالــكــي  قائمة 
تفسيرًا وصـــف بــاملــشــوه وتــحــت الــضــغــوط، 
حـــيـــنـــهـــا، لـــلـــمـــحـــكـــمـــة االتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا، 
تفوز  الــتــي  ليست  الــكــبــرى  الكتلة  أن  اعــتــبــر 
الــتــي تنجح فــي التشكل  بــاالنــتــخــابــات، بــل 
داخـــل الــبــرملــان فــي أول جلسة لــهــا، مــا حرم 

عاوي من حق تشكيل الحكومة.
واعـــتـــبـــر عـــضـــو تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، مــحــمــد 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الــدراجــي، 
الكبرى واضــح وصريح  الكتلة  »مفهوم  أن 
ــدًا فــــي أول  ــعـ ــقـ ــثــــر مــــن 90 مـ وســـنـــجـــمـــع أكــ
النتائج  عن  النظر  بغض  البرملان  جلسات 
النهائية للبرملان«، مقرًا بأن تشكيل حكومة 
جــديــدة قــد ال يــتــم خـــال عـــام 2021 فــي ظل 
أنها  املؤكد  من  والتي  الحالية،  التجاذبات 
ستطول في حال لم يحصل اتفاق سياسي 

مرضي لكل األطراف.
الديمقراطي  الــحــزب  ــق عضو 

ّ
عــل مــن جهته، 

ــات كــــــرم، عـــلـــى الـــحـــراك  ــرفــ ــتـــانـــي عــ الـــكـــردسـ
الـــحـــالـــي فــــي بـــــغـــــداد، بـــالـــقـــول إن »اإلطـــــــار 
ــقـــوى الـــشـــيـــعـــيـــة، يـــرفـــضـــون  ــلـ الــتــنــســيــقــي لـ
ــــن جــهــة  ــة، ومـ ــهـ ــابـــات مــــن جـ ــتـــخـ نـــتـــائـــج االنـ

القاهرة ــ العربي الجديد

رومــا،  فــي  الجنائية  املحكمة  قـــررت 
بعد  الــخــمــيــس،  األول  أمــــس  مـــســـاء 
جــلــســة اســتــغــرقــت نــحــو 9 ســاعــات، 
إلـــغـــاء الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة الــغــيــابــيــة املــقــامــة 
ــا ضـــد الــضــبــاط  ــ ــام فـــي رومـ ــعـ ــاء الـ ــ ــ مـــن االدعـ
املتهمني بخطف وتعذيب  األربعة  املصريني 
وقــتــل الــطــالــب اإليــطــالــي جــولــيــو ريــجــيــنــي، 
بعد تأّكد غياب أي تمثيل للمتهمني بسبب 
تخّوف مصر من تحريك دعوى مباشرة ضد 
قــــرار قــضــائــي بضبطهم  ــة أو إصـــــدار  ــدولـ الـ
القوائم  في  أسمائهم  إدراج  أو  وإحضارهم، 
الــدولــيــة. واخــتــفــى ريجيني فــي الــقــاهــرة في 
العثور  قبل   2016 الثاني  كــانــون  يناير/   25
عــلــى جثته فــي 3 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 
ــه. والــضــبــاط املــتــهــمــون هــم الــلــواء طــارق  ذاتــ
صـــابـــر، الــعــقــيــد آســــر كـــمـــال، الــعــقــيــد هــشــام 

بغداد ــ محمد علي

كشفت مصادر سياسية في بغداد، 
ــراك  ــ ــــن حـ ــــد«، عـ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
واســــع فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة من 
قــبــل رئــيــس الـــــوزراء األســبــق نـــوري املــالــكــي، 
لتشكيل تحالف كبير يضم أكثر من ست كتل 
بتشكيل  التكليف  على  للحصول  سياسية، 
الحكومة املقبلة من »التيار الصدري« بقيادة 
الــصــدر، وذلــك فيما تستمر عمليات  مقتدى 
املــراكــز االنتخابية بعد  الــفــرز لبعض  إعـــادة 
االنتخابات التشريعية التي شهدها العراق، 

يوم األحد املاضي.
ويـــهـــدف حــــراك املــالــكــي، إلـــى جــمــع نــحــو 90 
مقعدًا برملانيا من خال تشكيل تحالف يضم 
 مــن: تحالف »دولــة القانون« الــذي يملك 

ً
كــا

حتى اآلن 38 مقعدًا، وتحالف »الفتح« الذي 
ارتفعت عدد مقاعده إلى نحو 20 حتى اآلن 
بداًل من 14، و»العقد الوطني« بزعامة فالح 
الــفــيــاض، رئــيــس »الــحــشــد الــشــعــبــي«، بواقع 
الــدولــة« 5 مقاعد،  6 مقاعد، وتحالف »قــوى 
وحــزب »الفضيلة« مقعد واحـــد، و»حــقــوق«، 
الذراع السياسية ملليشيا »كتائب حزب الله«، 
ــادقــــون«، الــجــنــاح  بــواقــع مــقــعــد واحــــد، و»صــ
السياسي ملليشيا »عصائب أهل الحق«. كما 
التي  »ســنــد«،  كتلة  املنشود،  التحالف  يضم 
 صغيرة 

ً
اإلمــام«، وكتا تمثل مليشيا »جند 

ــع مــقــعــد أو مـــقـــعـــديـــن، وســـط  ــواقــ مــمــاثــلــة بــ
ريان  »بابليون«،  مليشيا  زعيم  أن  تأكيدات 
الكلداني، الذي حصلت كتلته على 4 مقاعد 
للمسيحيني من أصل 5، وافق على املشاركة 

في هذا التحالف أيضا. 
وتحدث مسؤول في املكتب السياسي لحزب 
الــدعــوة اإلســامــيــة )الـــذي يتزعمه املــالــكــي(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
عـــن »أيــــــام قــلــيــلــة لــتــظــهــر مـــامـــح الــتــحــالــف 
الــــجــــديــــد«، مــبــيــنــا فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــن 
بغداد، أن »التحالف الجديد يضم كل القوى 
الشيعية باستثناء الصدر، ويمكنه االلتحاق 
ــة«. وتــــحــــدث عــن  ــيـ ــقـ ــوافـ لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـ
بقوى  االلتحاق  للرافضني  برملانية«  »عــزلــة 
يترأسه  الـــذي  الشيعي«  التنسيقي  »اإلطــــار 
املــالــكــي، مــقــرًا بـــزيـــارة »شــخــصــيــات إيــرانــيــة 
صــديــقــة«، وأخــــرى أجـــرت اتـــصـــاالت هاتفية 
خـــــال الـــيـــومـــني املــــاضــــيــــني، بـــهـــدف تــقــريــب 
وجهات النظر بني الفرقاء السياسيني حيال 
نتائج االنتخابات »غير الواقعية«، على حّد 
سيقدمها  الــتــي  الشخصية  وحـــول  تعبيره. 
إن مرشحه  قــال  الحكومة،  لرئاسة  التحالف 

سيكون نوري املالكي.
ــة أزمـــة  ــهـ ــراك الـــحـــالـــي أعـــــاد إلــــى الـــواجـ الــــحــ

إلى  البرملان اإليطالي،  نــواب  لهم، وعــدد من 
إقــنــاع املحكمة بــإصــدار حــكــم ضــد املتهمني 
فــي الــنــهــايــة، وقــبــل ذلـــك االســتــمــاع إلـــى عــدد 
مــن الــشــهــود الـــجـــدد، مــن بينهم األكــاديــمــيــة 
املــصــريــة مــهــا مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، الــتــي 
العلمية على أبحاث ريجيني  كانت املشرفة 
إلــى مصر  للسفر  وّجهته  والــتــي  بالجامعة، 
إلجراء أبحاثه حول النقابات املستقلة. وقال 
املـــدعـــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة إن إفــــــادات شــهــود 
العيان وغيرها من »عناصر اإلثبات املهمة« 
تدين ضباط األمن في جريمة القتل. وذكر أن 
الضباط األربعة ليسوا على علم باملحاكمة 
ــوا بـــشـــكـــل مــنــهــجــي  ــ ــّرفــ ــ ــــصــ ــل »تــ ــ فـــحـــســـب بــ
ــمـــر إلبـــــطـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق وعـــرقـــلـــتـــه«.  ــتـ ومـــسـ
وأضاف أنه تم استجوابهم جميعا في 2018 
مــن قبل جــهــاز األمـــن املــصــري، بعد 5 أشهر 
بأنهم  املصرية  السلطات  إيطاليا  إبــاغ  من 
قيد التحقيق، »ومــن غير املحتمل« أن األمن 
رســمــيــون.  فيهم  مشتبه  بــأنــهــم  يخبرهم  لــم 
وعرض كواليوكو 13 نقطة أمام املحكمة، قال 
إنها توضح كيف حاولت مصر أواًل تقويض 
إبــــاغ  دون  تــــحــــول  أن  رأت  ثــــم  الـــتـــحـــقـــيـــق، 
املــشــتــبــه فــيــهــم بــتــوجــيــه الــتــهــم إلــيــهــم. وقـــال 
القضية،  في  تباطأوا  املصريني  املحققني  إن 
 
ً
مــتــجــاهــلــني 39 مــن أصـــل 64 طــلــبــا منفصا

ــــرى، يــشــكــلــون الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى«، مضيفا  أخـ
 

َّ
ــذا »إن دل فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن هــ
على شيء، فإنما يدل على اعترافهم بنزاهة 

االنتخابات وخسارتهم فيها«.
وتعليقا على حــراك املالكي، رأى الخبير في 
الدراسات  العراقي وأستاذ  الشأن السياسي 
السياسية في جامعة بغداد، محمد العبيدي، 
أن »األزمــة ستبقى ضمن السقف االعتيادي 
ألزمات العراق السياسية ما لم تتدخل فيها 
الــفــصــائــل املــســلــحــة، وهـــو مـــا ال يــبــدو حتى 
الــقــوى«.  اآلن مضمونا فــي ظــل بــيــانــات تلك 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الـــعـــبـــيـــدي، فـــي حـــديـــث لـــ

للحصول على معلومات، الفتا إلى أن املواد 
الــتــي جـــرى تسليمها كــانــت عــديــمــة الــفــائــدة 
إيطاليا حاولت خال  أن  وتابع  الغالب.  في 
قــنــوات دبلوماسية  نــحــو 30 مــنــاســبــة، عــبــر 
املشتبه  عناوين  على  الحصول  وحكومية، 
فيهم، إذ أبلغ رئيس الــوزراء آنــذاك جوزيبي 
كونتي الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
العاقات  التعاون يؤثر سلبا على  بأن عدم 
الثنائية. لكن محامي الدفاع عن آسر كامل، 
ســارنــو،  ترانكيلينو  املــحــكــمــة،  عّينته  الـــذي 
قـــال أول مــن أمـــس إنـــه يــجــب حــفــظ القضية. 
وأضاف: »ال يعلم املتهمون شيئا. ال يعلمون 
اليوم،  مــوجــودون هنا  أننا  مــا تهمتهم، وال 

وال من يدافع عنهم«.
وعـــن الــخــطــوة الــتــالــيــة فــي الــقــضــيــة، كشفت 
ــيـــة مــصــريــة  ــانـــونـ ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة وقـ مــــصــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا ســتــكــون  مــطــلــعــة لــــ
عودة ملف القضية إلى االدعاء الذي سيرفعه 
إلى قاضي تحريك الدعوى الجنائية، لتثور 
مــجــددًا أمــامــه إشــكــالــيــة عـــدم إمــكــانــيــة إعــام 
االتهام،  بدعوى  بذواتهم  املتهمني  الضباط 
ــا يــنــتــفــي مـــعـــه عــلــمــهــم الـــقـــانـــونـــي األكـــيـــد  مــ
بالقضية. ونظرًا لعدم امتاك ادعاء روما أي 
املتهمني  الــضــبــاط  عــن  مــعــلــومــات شخصية 
ــاء غــيــر كــامــلــة ووظـــائـــف  ــمـ رســـمـــيـــا، عــــدا أسـ
بعضها قديمة، سيتم توجيه طلبات املثول 
ومذكرة االدعاء إلى النيابة العامة املصرية، 
وكذلك السفارة املصرية في روما، باعتبارها 
إيطاليا،  في  املصرية  املصالح  على  القائمة 
فــي ظــل عــدم وجـــود اتفاقية تــعــاون قضائي 
تنظم مثل هذه الحالة بني البلدين. ورجحت 
املــصــادر إرســـال ادعـــاء رومـــا قريبا املطالبة 
القضائية رقم 68 إلى النيابة العامة املصرية 
ملساعدتها فــي إبـــاغ املــتــهــمــني، إذ ســبــق أن 
ــه 67 مطالبة قضائية  أنـــه وّجـ املــدعــي  أعــلــن 
مــن دون جــــدوى بــشــأن أمــــور مــخــتــلــفــة، منذ 
املـــأزوم بــني البلدين  الــتــعــاون القضائي  بــدء 
عقب مقتل ريجيني. وحول املوقف القانوني 
لــلــمــتــهــمــني حـــالـــيـــا، قـــالـــت املــــصــــادر إن قـــرار 
االتهام ما زال قائما، لكن ال توجد حاليا له 
إعادة  إمكانية  إلى  أي قوة تنفيذية، مشيرة 
االدعاء امللف للتحقيق وملزيد من استيضاح 
ــــادث ذاتــــــه أو هــويــة  ــــحـ ــلـــومـــات حـــــول الـ ــعـ املـ
الدفع  مساعي  بالفعل  نجحت  إذا  املتهمني، 

بعدد من الشهود الجدد.
ووفقا للمصادر، فأمام روما اآلن، إلى جانب 
السير  ُيــرّجــح  طريقان  القضائية،  املطالبات 
السياسية  بالضغوط  خــاص  األول  فيهما: 
املـــتـــعـــددة الــتــي مـــن الــــــوارد زيـــادتـــهـــا بسبب 
القضائي،  املسار  املعلقة على  اآلمــال  ضعف 
وكذلك استجابة للضغوط الكبيرة من نواب 
املـــعـــارضـــة عــلــى الــحــكــومــة لـــوقـــف الــتــعــامــل 
االقــتــصــادي والــعــســكــري مــع مــصــر فــي حــال 
ــتـــمـــرار تــهــربــهــا مـــن املـــســـؤولـــيـــة وإخـــفـــاء  اسـ
الحقيقة. أمـــا الــثــانــي، فــهــو اتــخــاذ إجــــراءات 
األربــعــة  الضباط  إدراج  بطلب  عاملية  أمنية 
ــن خـــــال دعــــوى  ــم اإلنــــتــــربــــول، مــ ــوائــ عـــلـــى قــ
منفصلة يرفعها االدعاء ويبت فيها القضاء 
الــذي تخشى مصر حدوثه،  األمــر  اإليطالي، 
واستعدادًا له أصدرت قانونا يتيح للمحكمة 

الدستورية العليا وقف مثل تلك القرارات.
وتــتــعــدد االتـــهـــامـــات املــوجــهــة إلـــى الــضــبــاط 
األربـــعـــة لــتــشــمــل تــشــكــيــل مــجــمــوعــة لخطف 
األشــــــــخــــــــاص، واملــــــشــــــاركــــــة فــــــي الــــتــــعــــذيــــب، 
ــات خــطــيــرة  ــ ــابــ ــ ــاع إصــ ــ ــقـ ــ ــي إيـ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ واملـ
الساخنة  السوائل  بجسد ريجيني بواسطة 
الصور،  الــحــادة والــضــرب متعدد  واألسلحة 
والتواطؤ على قتله، علما بأن االدعاء تراجع 
الــدعــوى ضد مشتبه فيه  سابقا عن تحريك 
خامس هو أمني الشرطة محمود نجم، بسبب 
نقص في األدلــة. وبحسب القانون اإليطالي 
االدعــــاء  مــخــاطــبــة  للمتهمني جــمــيــعــا  يــمــكــن 
املطالبة  يمكنهم  كــمــا  الــوقــائــع،  لنفي  الــعــام 
باملثول أمـــام االدعـــاء لـــإلدالء بــأقــوالــهــم، لكن 
مـــجـــرد تــســلــم تـــلـــك اإلعـــــانـــــات بـــــأي صــــورة 
يعني العلم املحقق بالقضية، وبالتالي عدم 
إمكانية إلغائها وضرورة استمرار املحاكمة، 

وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.

الجديد«، أن »خطوة تجميد الصدر لجماعة 
ســـرايـــا الـــســـام فـــي ديـــالـــى وبـــابـــل، قـــد تــكــون 
التصعيد مع قوى مسلحة  لتجنب  محاولة 
»انــتــزاع  أن  معتبرًا  املحافظتني«،  فــي  أخـــرى 
حــق تشكيل الحكومة مــن الــصــدر على غــرار 
مــا حصل مــع إيـــاد عـــاوي، قــد ُيــقــابــل بأزمة 
أن  أيــضــا، خصوصا  أبــعــاد أمنية  كبيرة لها 
الطرف اإليراني فقد رجل التسويات السابق 
)قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري 
الــذي كــان مؤثرًا  اإليــرانــي( قاسم سليماني، 
»فليق  )قائد  كافة على عكس  األطـــراف  على 

القدس« الحالي( إسماعيل قاآني«. 
في هذه األثناء، أصدر الرئيس العراقي برهم 
صالح ورئيس مجلس القضاء األعلى فائق 
زيــــــدان، أمــــس الــجــمــعــة، بــيــانــا مــشــتــركــا أكــد 
»الحرص على أمن البلد واستقراره والعمل 
على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر 
مع  »التعامل  أن  معتبرا  الــعــام«،  األمـــن  على 
ــتـــراضـــات الــنــتــائــج االنــتــخــابــيــة، مــقــبــولــة  اعـ

ضمن السياق القانوني«.
في غضون ذلك، تواصل املفوضية املستقلة 
والفرز  العد  عمليات  العراقية  لانتخابات 
الـــيـــدوي لـــألصـــوات، مــؤكــدة فــي آخـــر إيــجــاز 
لها مــســاء أمــس الجمعة، أن هــنــاك أكــثــر من 
3 آالف محطة انتخابية يجري عّدها يدويا 
املنطقة  فــي  املفوضية  عمليات  مــركــز  داخـــل 
الخضراء. ودافعت املفوضية أمس الجمعة، 
الــتــي تتعرض  عــن نــفــســهــا، إزاء االتــهــامــات 
الخاسرة في  الحليفة إليــران  القوى  لها من 
االنتخابات، مؤكدة أنها ستنهي إعادة العد 
اليوم السبت. وقــال عضو املفوضية  والفرز 
ــاك شـــائـــعـــات جـــرى  ــنــ عـــمـــاد جـــمـــيـــل، إن »هــ
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  تناقلها 
احتوت معلومات غير واقعية، ولم تظهر أي 
االقتراع  عملية  على  اعتراضات  أو  شكاوى 
إال بــعــد إعــــان الــنــتــائــج«. ولــفــت جــمــيــل في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إلـــــى أنـــــه »تـــــم اإلعـــــان 
بــعــد 24 ســاعــة مــن االنــتــخــابــات، عــن 94 في 
ى هــي محطات 

ّ
املــائــة مــن الــنــتــائــج، ومــا تبق

الــفــرز الــيــدوي، إذ تــم اختيار محطة فــي كل 
مــركــز انــتــخــابــي لــعــّد نتائجها يـــدويـــا، وتــم 
بعد  األول  املفوضية  فــي مؤتمر  ذلــك  تأكيد 
ــنّي عــضــو املــفــوضــيــة أنــه  ــ ــابـــات«. وبـ ــتـــخـ االنـ
»بعد اإلعان عن نتائج 8273 لاقتراع العام، 
و595 تصويت خاص، و86 للنازحني، جرى 
عّدها يــدويــا، أحــدث هــذا فــوارق بــاألصــوات، 
بـــد أن تعيد  وهـــنـــالـــك شـــكـــاوى وطـــعـــون ال 
املفوضية عّدها وفرزها إن ثبتت األدلــة، ثم 
النتائج  »تحدث  أن  وتوقع  النتائج«.  تعلن 
تــفــرز، تغييرًا مــن املمكن أن  لــم تعد أو  التي 

يؤثر على النتائج وتغير املعادلة«.

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

عائلة ريجيني لدى وصولها إلى المحكمة أول من أمس )فيليبو منتفورتي/ فرانس برس(

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

إلى  للعودة  المالكي،  نوري  األسبق  العراقي  الــوزراء  رئيس  يسعى 
»الحشد  مع  بالتحالف  الكبرى،  البرلمانية  الكتلة  تشكيل  عبر  المنصب، 

الشعبي«، رغم عدم صدور نتائج االنتخابات النهائية بعد
رصدالحدث

الضغط السياسي واإلنتربول 
طريقان أمام إيطاليا

معركة الكتلة الكبرى 
تستبق اإلعالن النهائي للنتائج

خاص

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 
هائل«. وشّددت باليريني 

على أن ثمة »أدلة كافية« 
بأن المتهمين يعلمون 

بمجريات المحكمة.

مدعي عام روما: 
المحققون المصريون 

تباطأوا في القضية

الدراجي: تشكيل 
حكومة جديدة قد ال يتم 

في عام 2021

بدأت تضعف في روما 
اآلمال المعلقة على 

المسار القضائي

ضغط عباس على 
أطراف عدة لضمان 

استمراره في السلطة

يهدف حراك 
المالكي إلى جمع نحو 

90 مقعدًا برلمانيًا

اتهمت مصادر 
مصرية الرئيس محمود 

عباس بعرقلة صفقة 
األسرى بين »حماس« 

واالحتالل، لتضمنها اسم 
مروان البرغوثي

صفقة األسرى بين »حماس« واالحتالل: اتهامات لعباس بالعرقلة

Saturday 16 October 2021 Saturday 16 October 2021
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تحاول الواليات المتحدة وروسيا رسم خريطة طريق جديدة تفضي 
إلى إعادة بناء الثقة بينهما، انطالقً من مباحثات االستقرار االستراتيجي 
الملفات  مجمل  على  وتاثيرها  التسليح،  خفض  موضوع  في 

اإلقليمية

67
سياسة

اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم املتحدة 
»تطوير  إن  الساح  نــزع  تعالج قضايا  التي 
ــــدة، إجــــــراء يــحــمــل طــابــعــا  ــــواعـ املـــنـــظـــومـــات الـ
اضــطــراريــا، ويــرتــبــط بــضــرورة الــحــفــاظ على 
التوازن االستراتيجي، الذي قد يتم تقويضه 
ــة املـــزعـــزعـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــن خـــــال الــــخــــطــــوات األمـ مــ
صاروخي  دفــاع  نظام  نشر  عبر  لاستقرار، 
عاملي غير خاضع ألي قيود، مقترنة مع نشر 
أسلحة غير نووية عالية الدقة لضربة عاملية 

قادرة على حل املهام االستراتيجية«.
ورأى خــبــراء أن زيـــارة نــوالنــد إلــى موسكو 
ــلـــدفـــع بـــمـــبـــاحـــثـــات الــــتــــوازن  ــدًا لـ ــ مـــهـــمـــة جــ
االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــني واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، 
حــوار  عبر  الثنائية  الخافات  وحــل بعض 
الــزيــارة  أن  خصوصا  رفــيــع،  مستوى  على 
ــكـــو  ــمــــحــــت مـــوسـ ــقــــة ســ ــفــ جــــــــــاءت بــــعــــد صــ
ــا لــــنــــوالنــــد بـــــدخـــــول األراضـــــــــي  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ بـ
القائمة  على  أنها  من  الرغم  على  الروسية 
السوداء للممنوعني من دخول روسيا، في 
مــقــابــل الــســمــاح لــفــورونــتــســوف املــوضــوع 
عــلــى الــقــائــمــة األمــيــركــيــة مـــن املــشــاركــة في 

اجتماعات لألمم املتحدة في نيويورك.
وفي مقال لصحيفة »روسيسكايا غازيتا«، 
رأى رئــيــس مــجــلــس الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فــالــداي،  لــنــادي  العلمي  واملــديــر  والدفاعية 
اإلدارة  إصـــــــرار  أن  لـــوكـــيـــانـــوف،  فــــيــــودور 
األميركية على إجراء الزيارة، وإقدامها على 
صفقة مــع روســيــا، يــعــود إلــى رغــبــة بايدن 
فـــي تــهــدئــة املــشــاكــل الــتــي يــمــكــن أن تعطل 
أولوية  نحو  بااللتفات  األساسي  تركيزها 
صراعها مع الصني. ولم يستبعد أن تغير 
الــواليــات املــتــحــدة موقفها مــن الــقــيــادة في 
أوكــرانــيــا مــن أجــل ضمان بقاء األمـــور على 
حــالــهــا وعـــدم تسخني الــصــراع فــي منطقة 
دونباس شرقي الباد )التي تضّم إقليمي 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك( مـــع املــجــمــوعــات 
وخلص  روســيــا.  مــن  املدعومة  االنفصالية 
الخبير الــروســي املــقــّرب مــن الــكــرمــلــني إلــى 
القول إن زيارة نوالند جاءت بسبب حاجة 
الواليات املتحدة إلى التنبؤ بنوايا روسيا، 

في عدد من امللفات ومن ضمنها أوكرانيا.

ــــى اتـــفـــاقـــات ســريــعــا،  كـــبـــيـــرة والـــتـــوصـــل إلـ
نظرًا ألن »عاقاتنا الثنائية تواجه مشاكل 
كبيرة جدًا. وال يمكن تسويتها بسرعة، لكن 

هذه االتصاالت ضرورية با شك«.
للصحافيني  ليقول  عــاد  بيسكوف،  أن  غير 
التوصل  مــن  تمّكن  الكرملني  إن  الخميس، 
إلــى تفاهم بــشــأن اســتــمــرار االتــصــاالت بني 
الـــرئـــيـــســـني بــــوتــــني وبـــــايـــــدن، خـــــال زيـــــارة 
»دار  وقـــال بيسكوف:  إلــى موسكو.  نــوالنــد 
حديث عن هذا األمر بالفعل خال استقبال 
)مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية( 
يــوري أوشــاكــوف لنوالند يــوم األربــعــاء؛ تم 
التوصل إلى عدة تفاهمات بشأن استمرار 
االتــــصــــاالت عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، وســيــتــم 
وردًا على سؤال  التفاهمات«.  تجسيد هذه 
لقاء  تفاهم بشأن  إلــى  التوصل  تــم  إذا  عما 
بـــني الــرئــيــســني فـــي املــســتــقــبــل الــقــريــب، قــال 
بيسكوف: »هناك تفاهم بشأن آفاق استمرار 
الــحــوار على أعــلــى مــســتــوى«. وعــن توقيت 

حدوث ذلك، قال: »في املستقبل القريب«.
ــكـــشـــف نــــــوالنــــــد، وهــــي  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــــم تـ
املسؤولة األبرز في الخارجية األميركية في 
شؤون روسيا وبلدان االتحاد السوفييتي 
مباحثاتها  نتائج  عــن  وأوراســيــا،  السابق 
مــع املــســؤولــني فــي الــكــرمــلــني أول مــن أمــس 
األربـــعـــاء. واكــتــفــت بــالــقــول إن »املــحــادثــات 
مع اإلدارة الرئاسية الروسية كانت مثمرة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــان نــــائــــب وزيـــــ لـــلـــغـــايـــة«. وكـــــ
ــكــــوف، قـــــال بــعــد  ــابــ الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي ريــ
محادثاته مع نوالند إن »مشكلة االستقرار 
االستراتيجي وآفاق مواصلة العمل في هذا 
االتــجــاه كانت على رأس األولــويــات ضمن 
املــواضــيــع الــدولــيــة الــتــي جـــرى تــنــاولــهــا«. 
وأضــــاف أن »املــحــادثــات مــع نــوالنــد كانت 
صــريــحــة لــلــغــايــة، لــكــن مـــواقـــف الــطــرفــني ال 

تزال حتى اآلن غير متطابقة بشكل جيد«.
وتــزامــنــا مــع بــدء زيـــارة نــوالنــد إلــى موسكو، 
بـــرر نــائــب مــديــر إدارة مــنــع االنــتــشــار ونــزع 
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  األســـلـــحـــة 
قسطنطني فورونتسوف، تطوير باده أنواعا 
ــال فـــي كــلــمــة أمـــام  ــ جـــديـــدة مـــن األســـلـــحـــة. وقـ

عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــصـــريـــحـــات الــعــلــنــيــة الــتــي 
ــدة،  ــ ــــي مـــنـــاســـبـــات عـ يــطــلــقــهــا الــــطــــرفــــان فـ
ــتــــقــــرار  اتــــســــمــــت جــــــــوالت مــــبــــاحــــثــــات االســ
االســتــراتــيــجــي بــتــكــتــم شــديــد عـــن الــنــتــائــج 
من قبل مسؤولي البلدين. وفي 5 أكتوبر/ 
الــلــجــنــة  عــــقــــدت  الــــحــــالــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
الـــروســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة املـــشـــتـــركـــة الــخــاصــة 
بــمــعــاهــدة الـــحـــّد مـــن األســلــحــة الــهــجــومــيــة 
استكمااًل  جــديــدًا،  اجتماعا  االستراتيجية 
ــقـــرار االســتــراتــيــجــي بني  ــتـ ملــبــاحــثــات االسـ
الــبــلــديــن، الــتــي انــتــهــت جولتها األولــــى في 
نهاية  فــي  والثانية  املــاضــي  تموز  يوليو/ 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي. ويــثــيــر اتــفــاق 

ــرفـــني عـــلـــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــتــي عــمــل  الـــطـ
خاصتني االهتمام بحد ذاته لجهة النتائج 
الرغم  على  املجموعتان،  تحققها  قــد  الــتــي 
مــن الــنــتــائــج املــتــواضــعــة الــتــي تحققت في 
جولتي مباحثات االستقرار االستراتيجي، 
واســتــبــاقــهــمــا بــتــراشــق ســيــاســي وإعــامــي 

بني موسكو وواشنطن.
وكبادرة حسن نّية، أعلنت الواليات املتحدة 
يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي عــن حــجــم مخزونها 
مــن الــــرؤوس الــنــوويــة، فــي بــيــان صـــدر عن 
الــبــيــان »كـــان  وزارة خــارجــيــتــهــا. وحـــســـب 
الجيش األميركي يمتلك 3750 رأسا نوويا 
 أو غير مفعل في 30 سبتمبر/أيلول 

ً
مفّعا

لــديــهــا منذ  ــــى  املـــخـــزون األدنـ ــو  2020«، وهـ
الـــبـــاردة )1947 1991( مــع االتــحــاد  الــحــرب 
ــابــــق. وأفـــــــــادت الــــــــوزارة  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســ
ــأن »زيــــــادة الــشــفــافــيــة بــشــأن  فـــي بــيــانــهــا بــ
املخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود 
منع االنتشار ونزع الساح«. وال يشمل هذا 
الرقم عدد الرؤوس األميركية التي ُسحبت 
ــلـــى مـــعـــاهـــدة الــــحــــد مــــن األســـلـــحـــة  ــنــــاء عـ بــ

الهجومية االستراتيجية مع روسيا.
وفي املقابل، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، 
البيان األميركي،  في بيان صدر تزامنا مع 
أن وزيــر الخارجية سيرغي الفــروف أجرى 
لــقــاء فــي مــوســكــو مــع الــســكــرتــيــر التنفيذي 

الحظر  التحضيرية ملنظمة معاهدة  للجنة 
فلويد.  روبـــرت  الــنــوويــة،  للتجارب  الشامل 
وجــاء في البيان أن الفــروف »شــّدد على أن 
الحظر  مــعــاهــدة  االتــحــاديــة تعتبر  روســيــا 
الــشــامــل لــلــتــجــارب الـــنـــوويـــة أداة قــانــونــيــة 

دولية فريدة ال بديل لها«. 
ــار فــي  ــيــ ــهــ ـــك االنــ ــ ــلـــى وشـ ــانــــت عـ ــد أن كــ ــعـ بـ
عــهــد الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
ــل تمديد معاهدة »ســتــارت 3«  تــرامــب، شــكَّ
ــنـــوات،  ــات املـــتـــحـــدة لــخــمــس سـ ــ ــــواليـ بــــني الـ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، فــرصــة للبدء 
االستقرار  البلدين حــول  بحوار شامل بني 
مــرتــفــع  ــــن دون ســـقـــف  مـ ــيــــجــــي،  ــراتــ ــتــ االســ
املرحلة األولى  للتوقعات. وتّم االكتفاء في 
التوتر، والتركيز على  بالتخفيف من حدة 
املجاالت املمكنة للعمل املشترك في قضايا 
مثل األمن السيبراني، للوصول إلى »جعل 
للتنبؤ  قابلية  أكثر  البلدين  بــني  العاقات 
بها«، على حّد وصف بوتني في تعليق له 
للحفاظ على  األميركي  على جهود نظيره 
االتــــصــــاالت بـــني واشــنــطــن ومــوســكــو ملنع 

انزالق العاقات بينهما نحو األسوأ.
ولم تخرج جولتا مباحثات حوار االستقرار 
االســتــراتــيــجــي فــي جنيف عــن املــتــوقــع، ما 
لكيفية  استكشافيا  طابعا  عليهما  أضفى 
ــار مــســتــقــبــلــي لــتــقــريــب املـــواقـــف  ــ ــــع إطــ وضـ
وحل الخافات بني البلدين. وتــرأس الوفد 
األمـــيـــركـــي فـــي املــبــاحــثــات الــنــائــبــة األولــــى 
لــوزيــر الــخــارجــيــة ويــنــدي شــيــرمــان، بينما 
ــد الـــــروســـــي، الــــذي  ــوفــ تــــــرأس ريــــابــــكــــوف الــ
»تم  إنــه  املباحثات  لنتائج  تقييمه  قــال في 
تحقيق تــقــدم بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا، لكن 
االخـــتـــافـــات فـــي املـــواقـــف ال تــــزال كــثــيــرة«. 
ــر بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــ وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــح آخــ
املــبــاحــثــات »نــحــن نــســتــعــد لـــألســـوأ، لكننا 
بالتأكيد نأمل باألفضل، وال نزال نعتقد أن 
لانتصار  براغماتية  ملقاربة  فرصة  هناك 
وانــخــراط الــواليــات املــتــحــدة فــي العمل مع 
روسيا بنوايا حسنة إليجاد توازن وحلول 

مقبولة للطرفني«.
بأنها  املباحثات  شيرمان  وصفت  بدورها 

ــافــــت فـــي مــؤتــمــر  »كـــانـــت جـــوهـــريـــة«، وأضــ
أن  الحالي،  أكتوبر  مطلع  عقدته  صحافي 
»الــواليــات املتحدة وروســيــا تــقــران بــأن من 
الــقــدرة  العظميني  الــقــوتــني  كلتا  مسؤولية 
على االجــتــمــاع وحــل املشاكل فــي املــجــاالت 

التي يمكننا فيها ذلك«.
والعسكريون  السياسيون  املحللون  يتفق 
عــلــى أن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــاقــات 
األمــيــركــيــة الــروســيــة تــفــرض عــلــى الــطــرفــني 
ــنــــازالت مــتــبــادلــة إليـــجـــاد أرضــيــة  تــقــديــم تــ
ــدأ بــتــوحــيــد  ــبــ ــرار اســـتـــراتـــيـــجـــي، تــ ــقــ ــتــ الســ
آلية فعالة إلدارة األزمــات  املفاهيم، ووضــع 
االستقرار  فمفهوم  حدتها.  مــن  والتخفيف 
أن  يجب  ريابكوف  أكــده  كما  االستراتيجي 
يقوم على أساس التوازن واملساواة و»أخذ 
املخاوف الروسية املشروعة بعني االعتبار«.

وتــبــنــي روســـيـــا عــلــى هــــذا املـــفـــهـــوم أن من 
حقها استعادة التوازن من خال إجــراءات 
مضادة إلجــراءات الواليات املتحدة وحلف 
شمال األطلسي في أوروبا، تشمل القدرات 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة  الـــنـــوويـــة والــ
لــلــحــفــاظ عــلــى تــفــوقــهــا، والـــحـــد مـــن الــقــوة 
األميركية، السيما في شمال أوروبا. وعلى 
نطاق أوسع تنطلق رؤية روسيا لاستقرار 
االستراتيجي على أنه جزء من تــوازن عام 
الــدولــي، يضم عناصر متازمة  النظام  في 
عــســكــريــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة تخفض 
مستوى التهديد والصراع العسكري. وهو 
مــا تــرفــضــه الـــواليـــات املــتــحــدة، وتــعــتــبــر أن 
أساس االستقرار االستراتيجي مع روسيا 
الحّد من التسلح لتجنب حرب نووية ودور 
الــبــلــديــن فـــي الــحــفــاظ عــلــى األمــــن الـــدولـــي، 
وعــدم ربط ذلك بملفات أخــرى ذات اهتمام 
الــبــلــديــن دون أن يــمــنــع ذلــك  مــشــتــرك بـــني 

مناقشتها والتعاون فيها ما أمكن.
ــقــــت واشــــنــــطــــن الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة  ــبــ ــتــ واســ
مـــن مــبــاحــثــات االســـتـــقـــرار االســتــراتــيــجــي 
الوفد  نقاط سيطرحها  ثــاث  بالكشف عن 
ــدد  ــ ــبــــحــــث، وحـ ــة الــ ــ ــاولـ ــ األمــــيــــركــــي عـــلـــى طـ
مــــســــؤول شــــــؤون نـــــزع الــــســــاح فــــي وزارة 
ــذه الــنــقــاط  الــخــارجــيــة بـــونـــي جــيــنــكــيــنــز هــ
أمــــام مــؤتــمــر حــلــف شــمــال األطــلــســي حــول 
نــزع الــســاح وعـــدم انــتــشــار أسلحة الــدمــار 
ــشـــامـــل، فــــي كــوبــنــهــاغــن فــــي 6 ســبــتــمــبــر  الـ
املاضي. النقطة األولى عبارة عن اتفاقيات 
تقييدية تشمل األنواع الجديدة من أنظمة 
للقارات.  العابرة  النووية  األسلحة  إيصال 
وجاء في النقطة الثانية ضرورة أن تشمل 
النووية  األسلحة  البلدين  بــني  االتفاقيات 
النقطة  ونــّصــت  أيــضــا.  االستراتيجية  غير 
املفروضة  القيود  على  اإلبقاء  على  الثالثة 
ــخ الــــروســــيــــة الــبــالــيــســتــيــة  ــواريــ عـــلـــى الــــصــ
الباليستية  لــلــقــارات والــصــواريــخ  الــعــابــرة 
فــي الــغــواصــات والــقــاذفــات الثقيلة املــزودة 
ــد انــــتــــهــــاء اتــفــاقــيــة  ــعـ بـــأســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، بـ
األسلحة الهجومية اإلستراتيجية الجديدة 

في عام 2026.
عــن تحديد  املــبــاحــثــات  وتمخضت جــولــتــا 
الروسية األميركية  اللجنة  موعد الجتماع 
ــّد مــن  ــحــ ــة بـــمـــعـــاهـــدة الــ املـــشـــتـــركـــة الـــخـــاصـ
األســــلــــحــــة الـــهـــجـــومـــيـــة االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
الرقابة  مــبــادئ  تبحث  مجموعة  وتشكيل 
عــلــى األســلــحــة، ومــجــمــوعــة ثــانــيــة مهمتها 
تــــحــــديــــد الــــــــقــــــــدرات الــــكــــامــــنــــة لـــألســـلـــحـــة 
االســتــراتــيــجــيــة. ولــعــل اإلنــجــاز األبـــرز على 
تحقيق  الــوحــيــد،  وربــمــا  العملي،  الصعيد 

تقدم في مجال األمن السبيراني.

أميركاـ  روسيا
الــنــووي،  التسلح  ملف  جــانــب  ــى  إل
عدة،  ملفات  في  الدولتان  تختلف 
وأوكرانيا،  ــا،  أوروبـ في  ــن  األم مثل 
الــواليــات  بين  ــوس«  ــ »أوك ــفــاق  وات
المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وإشراك 
األسلحة  من  الحّد  بمعاهدة  الصين 
بأن بكين أعلنت عدم  النووية، علمً 
ثالثية.  مباحثات  بإجراء  اهتمامها 
وعلى الرغم من النتائج المتواضعة 
الروسي  الطرفين  ــإن  ف اآلن،  حتى 
استمرار  أهمية  يدركان  واألميركي 
بينهما،  التوترات  وتخفيف  الحوار 
كخصمين جيوسياسيين في عالم ما 

بعد الحرب الباردة.

خالفات متعددة
قضية

سامر إلياس

كــشــفــت تــصــريــحــات املــســؤولــني 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــي األيـــــــــــــام األخــ ــ ــ الـــــــــــــروس فـ
االســـــــتـــــــقـــــــرار  مــــــبــــــاحــــــثــــــات  أن 
ــات املـــتـــحـــدة ما  االســتــراتــيــجــيــة مـــع الــــواليــ
زالــــت فـــي مــرحــلــة »جـــس الــنــبــض« وتــبــادل 
ــرف،  ــ ـــل طــ ــ ــا كـ ــ ــوايــ ــ ــة نــ ــرفــ ــعــ االقــــــتــــــراحــــــات ملــ
وإمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى حــلــول وســــط في 
التركيز  أجــل  مــن  األخــــرى،  القضايا  بعض 
ــلـــحـــة االســتــراتــيــجــيــة  عـــلـــى مــــوضــــوع األسـ
وخــفــض التسليح. وبـــدا واضــحــا أن زيــارة 
فيكتوريا  األميركي  الخارجية  وزيــر  نائبة 
نوالند إلى موسكو تندرج في إطار الجهود 
الستكشاف أفق املباحثات وتحقيق بعض 
وامللفات  الثنائية،  القضايا  في  الخروقات 
للبناء عليها الحقا، على أساس  اإلقليمية 

بيسكوف: العالقة 
بين الواليات المتحدة 

وروسيا تتطور

اتسمت جوالت مباحثات 
االستقرار االستراتيجي 

بتكتم شديد

مباحثات االستقرار االستراتيجي: 
سقف منخفض ونتائج محدودة

»روح نــتــائــج قــمــة جــنــيــف« بـــني الــرئــيــســني 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــني واألمــيــركــي جو 

بايدن في 16 يونيو/ حزيران املاضي.
وبعد لقاءات نوالند في مقر إدارة الكرملني 
األربـــعـــاء مــع ديــمــتــري كــــوزاك نــائــب رئيس 
اإلدارة، املسؤول عن ملف العاقة مع بلدان 
االتحاد السوفييتي السابق، أشار املتحدث 
بـــاســـم الــكــرمــلــني ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إلــى 
املتحدة وروســيــا  الــواليــات  بــني  العاقة  أن 
تشهد تطورًا إيجابيا، وأن مباحثات نوالند 
إطــار »روح جنيف« واالتفاقات  جــاءت في 
التي توصل لها رئيسا البلدين في قمتهما. 
ومــع إشــارتــه إلــى أن لــقــاءات نــوالنــد ليست 
األولـــى مــن نــوعــهــا، وأنــهــا جـــاءت بعد عدة 
جـــوالت مــن املـــشـــاورات حــول مسائل األمــن 
االستراتيجي والتسليح واألمن السيبراني، 
دعــــا بــيــســكــوف إلــــى عــــدم تـــوقـــع خـــروقـــات 

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

والهند وباكستان.

محاولة كلينتون

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

هيدالغو مرشحة لرئاسيات فرنسا: طريق صعبأفغانستان تهتز على وقع مجزرة جديدة

كابول ـ العربي الجديد 
إسطنبول ـ جابر عمر

يسقط  أســبــوع،  غــضــون  فــي  الثانية  للمرة 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى فـــي اســتــهــداف 
مــســجــد لــلــشــيــعــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــي ما 
يمثل تــحــديــا مــتــصــاعــدًا لــحــركــة »طــالــبــان« 
ــد، خـــصـــوصـــا أن  ــلــ ــبــ ــا عـــلـــى الــ ــهـ ــيـــطـــرتـ وسـ
الهجوم وقع في قندهار، التي تعتبر املعقل 

األساسي للحركة.
ــــس الــجــمــعــة،  واســـتـــهـــدف انـــتـــحـــاريـــون، أمـ
مــســجــدًا للشيعة أثــنــاء صـــاة الــجــمــعــة في 
مدينة قندهار، جنوب أفغانستان أدى إلى 

سقوط نحو 100 قتيل وجريح. 
وتحدثت وكاالت أنباء عن مقتل 37 شخصا 
وإصابة 70 بجروح. وقال املسؤول اإلعامي 
سعيد  قــاري  األفغانية  الداخلية  وزارة  في 
خوستي، في تغريدة، إنه »مع األسف وقع 
تفجير بمسجد للشيعة في قندهار، وهناك 
قتيل وجريح«،  بني  األشخاص  من  العديد 
مؤكدًا أن القوات الخاصة لحركة »طالبان« 
تحقق في الحادث. وأظهرت صور انتشرت 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي جثثا 
وقــال  »فــاطــمــيــة«.  أرض مسجد  على  ملقاة 
أحد سكان قندهار ويدعى ميروس صميم، 
ــد«، إن ثـــــاث عــمــلــيــات  ــديــ ــجــ لــــ«الـــعـــربـــي الــ
ــعــــت فــــي مـــســـجـــد لــلــشــيــعــة،  انـــتـــحـــاريـــة وقــ
االنتحاري األول فّجر حزامه الناسف على 
الرئيسية، بينما فجر االنتحاريان  البوابة 
املسجد.  داخــل  حزاميهما  والــثــالــث  الثاني 
وأكــد شهود لوكالة »فــرانــس بــرس« وقــوع 

مــن دون كثير مــن املــفــاجــآت، هــزمــت عمدة 
بــاريــس االشــتــراكــيــة آن هــيــدالــغــو، أول من 
ــة الــفــرنــســي  ــزراعــ ــر الــ ــ أمــــس الــخــمــيــس، وزيـ
الـــســـابـــق ســتــيــفــان لــــوفــــول، فـــي انــتــخــابــات 
الــــحــــزب االشــــتــــراكــــي الـــداخـــلـــيـــة لــتــرشــيــح 
شخصية لــخــوض املــنــافــســة الــرئــاســيــة في 
فــرنــســا فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن التصويت الـــذي صــّب 72 في 
متوقعا،  كــان  هيدالغو،  لصالح  منه  املــائــة 
عــلــى اعــتــبــار أن تــرشــح لــوفــول كـــان شكليا 
بنسبة كبيرة، إال أن هذه النسبة ال تعكس 
ــل الـــحـــزب، الـــذي  ــ ــالـــضـــرورة الــقــنــاعــة داخـ بـ
املاضي،  العقد  خــال  قوته  كثيرًا  تراجعت 
العبور  االشــتــراكــيــة  السياسية  بــإمــكــان  أن 
إلى الدور الثاني من االنتخابات، ومنافسة 
على  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــح. وتــعــكــس هـــذه الــخــشــيــة بـــدورهـــا،  ــ األرجــ
خصوصا، األزمة التي يعاني منها الحزب 
االشتراكي الفرنسي، بعدما أفضى اإلمعان 
فـــي تــهــمــيــشــه وتــقــســيــمــه إلــــى تــحــولــه إلــى 
ــيــــوم ســـــوى فــــي الــحــفــاظ  حـــــزب ال يــفــكــر الــ
عــلــى ماكينته االنــتــخــابــيــة. ويــأتــي تــراجــع 
األيديولوجيا اليسارية، لدى االشتراكيني، 
 
ً
عــــلــــى حــــســــاب الـــــقـــــاعـــــدة، مــــاصــــقــــا أصـــــا

الســـتـــمـــرار والدة أحـــــزاب فـــي فــرنــســا، منذ 
التقليدية،  الثنائية  حــســاب  على  ســنــوات، 
بـــني الــيــمــني والـــيـــســـار. وفــيــمــا قــضــم حــزب 
مـــاكـــرون، »الــجــمــهــوريــة إلـــى األمـــــام«، الــذي 
قاعدة  مــن  الكثير  »وســطــيــا«،  نفسه  يعتبر 

ثاثة انفجارات في أكبر مسجد للشيعة في 
قندهار. فيما قال املتحدث باسم »طالبان« 
ذبيح الله مجاهد، وهو وكيل وزارة الثقافة 
واإلعــــــــام فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال، 
فـــي تـــغـــريـــدة، إن »طـــالـــبـــان تـــديـــن الــهــجــوم 
املأساوي على مسجد في قندهار، وتعتبره 
جريمة في حق الشعب«. وأكــد أن »الحركة 
أن تبحث عــن مرتكبي هــذه  قــواتــهــا  أمـــرت 
مقدما  الــقــانــون«،  إلــى  وتسليمهم  الجريمة 

تعازيه ألسر الضحايا.
ــاثـــل نــــاجــــم عــــن عــمــلــيــة  ــمـ وكـــــــان تــفــجــيــر مـ
ــهـــدف مـــســـجـــدًا ألقــلــيــة  ــتـ ــد اسـ ــة قــ ــاريـ ــتـــحـ انـ
ــالـــي  ــمـ الــــــــهــــــــزارة فــــــي مــــديــــنــــة قـــــــنـــــــدوز، شـ
أفــغــانــســتــان، األســـبـــوع املـــاضـــي، وأدى إلــى 
مــقــتــل نـــحـــو 60 شـــخـــصـــا. وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم 

»داعش« ذلك الهجوم.
ــيــــات املـــرتـــبـــطـــة  ــلــ ــحــ ــتــ وذكــــــــــــرت شـــــركـــــة الــ
بالنزاعات »إكــس تــراك« أنــه في حــال تبنى 
»تنظيم داعــش - واليــة خــراســان« االعــتــداء 
ذه التنظيم 

ّ
الجديد، فسيكون أول هجوم ينف

في قندهار، ورابع مجزرة تؤدي إلى سقوط 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــضـــحـــايـــا مـــنـــذ ســيــطــرت 
أغسطس/  منتصف  كابول  على  »طالبان« 
آب املاضي. وقال الباحث لدى »إكس تراك« 
عــبــد الـــســـيـــد، لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــــرس«، إن 
ل تحديا ملزاعم طالبان بأنها 

ّ
االعتداء »يمث

تسيطر على الباد. إن لم تكن طالبان قادرة 
عــلــى حــمــايــة قــنــدهــار مـــن اعـــتـــداء لتنظيم 
الــدولــة اإلســامــيــة - واليــة خــراســان، فكيف 

يمكنها حماية باقي مناطق الباد؟«.
ــد الــكــرمــلــني  ــلــــن مــــوفــ ــة ثــــانــــيــــة، أعــ ــهـ مــــن جـ
كابولوف،  زامير  األفغاني  بامللف  الخاص 
أمس الجمعة، أن موسكو ستستضيف في 
19 أكتوبر/ تشرين األول الحالي، محادثات 
املتحدة  الــواليــات  أفغانستان تشمل  بشأن 
ــال إن »االجــتــمــاع  والـــصـــني وبــاكــســتــان. وقــ
ســيــضــم الــتــرويــكــا املـــوســـعـــة الـــتـــي تــشــارك 
فيها روســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة والــصــني 
وبــــاكــــســــتــــان وســـــنـــــحـــــاول الــــتــــوصــــل إلــــى 
مــوقــف مــشــتــرك بــشــأن الــوضــع املتقلب في 
حركة  عن  ممثلني  أن  وكشف  أفغانستان«. 
فــي محادثات  أكـــدوا مشاركتهم  »طــالــبــان« 

ــيـــني، وأخـــــذ مــعــه وجـــوهـــا مهمة  ــراكـ ــتـ االشـ
داخل الحزب، مثل وزير الخارجية الحالي 
جان إيف لودريان، ومع رحيل السياسيني 
العريقني، بقيت هيدالغو األكثر قــدرة على 
تــمــثــيــل الـــحـــزب خـــال الــرئــاســيــات املــقــبــلــة، 
بحسب الــذيــن صــوتــوا لــهــا الــخــمــيــس. 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 
الــــحــــزب االشــــتــــراكــــي لــــخــــوض انـــتـــخـــابـــات 
للنتائج  ووفــقــا   .2022 ربــيــع  فــي  الــرئــاســة 
األولــيــة، فقد حصلت على أكــثــر مــن 72 في 
املــائــة مــن األصــــوات فــي انــتــخــابــات الــحــزب 
ــيـــد، وزيـــر  الـــداخـــلـــيـــة ضـــد مــنــافــســهــا الـــوحـ
الزراعة السابق وعمدة مان ستيفان لوفول. 
أوليفييه  لــلــحــزب  األول  الــســكــرتــيــر  وأعــلــن 
فور، الداعم لهيدالغو، فوز املرشحة البالغة 
العمر 62 عاما، والتي كانت قد أطلقت  من 
حملتها الرئاسية رسميا في 23 سبتمبر/ 

أيلول املاضي، من روان.
رئيسة  أول  لتكون  تتطلع  التي  وهيدالغو، 
لــفــرنــســا، مـــن مــوالــيــد األنـــدلـــس فـــي جــنــوب 
والديها  مــع  فرنسا  إلــى  هــاجــرت  إسبانيا، 
الجنسية  الــثــانــيــة، وحصلت على  فــي ســن 
هيدالغو  وتشغل  الــــ14.  ســن  فــي  الفرنسية 
منصب عمدة باريس منذ 2014، ما جعلها 
ــل الــحــزب، الـــذي أصبح  فــي مــوقــع قـــوة داخـ
معظم قيادييه اليوم أكثر بروزًا في األرياف. 
ــــور انــتــخــابــهــا، احــتــفــلــت عـــمـــدة بــاريــس  وفـ
مــن الـــدائـــرة الـــــ20 فــي الــعــاصــمــة الفرنسية 
وقالت  انطلقنا«.  »إننا  معلنة  بترشيحها، 
إنها تقيس جيدًا املسؤولية التي تقع على 
عــاتــقــهــا، مــعــربــة عــن فــخــرهــا »بــحــمــل ألـــوان 
الحزب، ألوان يسار قادر على الحكم، يدرك 

ممارسة السلطة واملسؤوليات«. 
لــكــن الـــطـــريـــق أمـــــام هــيــدالــغــو لــيــس مــعــبــدا 
بــــالــــورود، كــمــا يــقــول قــيــاديــون فـــي الــحــزب. 
الخميس،  الــداخــلــي، مساء  التصويت  وكــان 
قـــد اســتــبــق بــنــكــســة صــبــاحــيــة، مـــع خـــروج 
ــــي فــــي آي«، لــم  ــلــــرأي ملــعــهــد »بـ اســـتـــطـــاع لــ
املــائــة مــن نوايا  يعط هيدالغو ســوى 4 فــي 

ما يقضمه ماكرون من حصة االشتراكيني، 
يحصل جادو اليوم في استطاعات الرأي 
عــلــى مـــا بـــني 10 و15 فـــي املـــائـــة، وهـــو رقــم 
قـــد يــحــمــلــه إذا مـــا اســتــطــاع جـــذب أصـــوات 
الــدور الثاني من االنتخابات.  يسارية، إلى 
ولـــدغـــدغـــة مــشــاعــر االشـــتـــراكـــيـــني، انــتــقــدت 
أوبري، أخيرًا، حملة جادو، إذ توجهت إليه 
)البيئي(،  اإليــكــولــوجــي  »االنــتــقــال  بقولها: 
لن تفعله إذا لم تؤمن الوصول إلى الرعاية 
الــصــحــيــة، الــتــعــلــيــم، املــســاكــن لــلــجــمــيــع، إذا 
واملناطق  الشعبية  األحــيــاء  عن  تتحدث  لم 

الريفية والخدمات«.
وسط ذلــك، يبدو أن الخضر واالشتراكيني 
ســيــكــونــان مــجــبــريــن قــريــبــا عــلــى الـــدخـــول 
فــي مــفــاوضــات مــن تحت الــطــاولــة، إمــا معا 
أخــرى  أحـــزاب  مــع  كــل منهما  أو  للتحالف، 
منضوية فــي خــانــة الــيــســار، وذلـــك لهزيمة 
مــاكــرون. وأبـــرز هــذه األحـــزاب »فرنسا غير 
بزعامة  الــراديــكــالــي(،  )الــيــســار  الخاضعة« 
الفرنسي  جان لوك ميلونشان، والشيوعي 
ــاك أيــضــا  ــنــ ــان روســــيــــل. وهــ ــيـ ــابـ ــة فـ ــامـ ــزعـ بـ
املــرشــح االشــتــراكــي املــنــفــرد، رجـــل األعــمــال 
الــذي يترشح تحت عنوان  أرنــو مونتبور، 
»سيادي« )االبتعاد عن األجندة األوروبية(. 
ــراكــــي  ــتــ االشــ ــن  ــ مـ ــل  ــ كـ يــــرفــــض  اآلن،  وإلــــــــى 
والخضر أي حديث عن االنصهار. فجادو، 
ــــذي ســحــب تــرشــيــحــه فـــي 2017 لــصــالــح  الـ
مــرشــح االشــتــراكــيــني بــونــوا هـــامـــون، يجد 
قــوة،  أكثر  انتخابي  فــي موقع  الــيــوم  نفسه 
يفضي  أن  مــن  االشــتــراكــيــون  يخشى  فيما 
أي انسحاب إلى زوال الحزب عن الخريطة 
الــســيــاســيــة. وال يـــبـــدو مــيــلــونــشــان، الـــذي 
متقدمة  أرقــامــا  الـــرأي  استطاعات  تعطيه 
عــلــى هــيــدالــغــو، بــمــوقــع الـــتـــنـــازل. إذ أعــلــن 
أخيرًا،  كوربيار  ألكسيس  باسمه  املتحدث 
أن على »اليسار التوحد للفوز بالرئاسيات، 
تيلو،  لــوران  ورأى  ميلونشان«.  وراء  ولكن 
الــخــبــيــر فــــي الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي، مــتــحــدثــا 
لــانــدمــاج بني  »لــومــونــد«، أن أي فرضية  لـــ
اليسار لن تصبح واضحة قبل نهاية العام، 

وفقا ملا ستكون عليه االستطاعات.
)العربي الجديد( )Getty( استهدف 3 انتحاريين مسجد »فاطمية« في قندهار

)Getty( تسعى هيدالغو لتكون أول رئيسة لفرنسا

الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا قــواتــهــم من 
ــا مــــن الــــحــــرب،  ــتـــان بـــعـــد 20 عــــامــ ــانـــسـ أفـــغـ
واستولت »طالبان« على السلطة إثر تقدم 

خاطف، وانهارت الحكومة السابقة.
ــاء  ــ ــــرؤسـ وقـــــــــال بـــــوتـــــني، خـــــــال اجــــتــــمــــاع لـ
فــي عاصمة  املستقلة  ــدول  الــ رابــطــة  بــلــدان 
إنــه ال  الجمعة،  أمــس  بــيــاروســيــا مينسك، 
داعي للتسرع في االعتراف الرسمي بحركة 
»طــــالــــبــــان«. وقـــــــال: »نــتــفــهــم أنـــنـــا بــحــاجــة 
إلـــى الــتــفــاعــل مــعــهــم )طـــالـــبـــان(، لــكــن يجب 
أال نــتــســرع«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »ســيــكــون من 
الــصــعــب عــلــى طــالــبــان التخلي عــن مصدر 
دخل، مثل تهريب املخدرات«. ولفت إلى أن 
»هناك ألفي مقاتل من تنظيم داعش شمالي 
على  للتأثير  قادتهم  ويخطط  أفغانستان، 

دول ومناطق أخرى في روسيا«.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة »خبر تورك« 
التركية، أمس الجمعة، أن وفد »طالبان« الذي 

في موسكو األربعاء املقبل، لكنها لم تعلن 
بــعــد عــن أعــضــاء وفــدهــا. وأعــلــن الكرملني، 
في بيان، أن الرئيس فاديمير بوتني ليس 
لديه أي خطط للقاء وفد »طالبان«. وكانت 
مــوســكــو اســتــضــافــت مــؤتــمــرًا دولــيــا بشأن 
أفغانستان في مارس/ آذار املاضي، أصدرت 
املتحدة والصني  خاله روســيــا والــواليــات 
ــراف  وبــاكــســتــان بــيــانــا مشتركا يــدعــو األطـ
األفغانية املتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى 
اتفاق سام وكبح العنف. وبعدها، سحبت 

زار أنــقــرة طــلــب مهلة لــدراســة تــوفــيــر تركيا 
حماية ملطار كابول، مشيرة إلى أن لقاء جرى 
فــي أنــقــرة أمـــس األول بــني وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاووش أوغلو ووفد الحركة، 
الـــــذي تـــرأســـه وزيـــــر خــارجــيــتــهــا أمـــيـــر خــان 
ــإن االجــتــمــاع  مــتــقــي. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـ
جــرى الترتيب لــه فــي وقــت قصير، إذ وصل 
الطلب عبر السفارة التركية في كابول عصر 
العمل  مجموعة  لترتيب  املــاضــي،  األربـــعـــاء 
الخارجية  وزارة  في  بأفغانستان  املختصة 
التركية الـــزيـــارة، ومــوافــقــة جـــاووش أوغــلــو. 
وأضـــافـــت أن »املــجــمــوعــة عملت بــســرعــة من 
أجــل اإلعــداد للقاء، وفــق 7 عناوين رئيسية، 
وطــرحــت أنــقــرة مــجــددًا رغبتها فــي تشغيل 
حركة  وأن  وتحديثه،  كــابــول  مطار  وحماية 
ــار  ــطـ ــح املـ ــتـ ــبــــان مــقــتــنــعــة بــــمــــوضــــوع فـ ــالــ طــ
لــلــعــالــم«، مــشــيــرة إلــــى أن »الـــحـــركـــة طــالــبــت 

بمزيد من الوقت للتفكير باألمر«.

بوتين: هناك ألفا 
مقاتل من »داعش« 

شمالي أفغانستان

ــة، لـــنـــاحـــيـــة دعـــم  ــيــ ــراكــ ــتــ ــيـــني، واشــ ــفـــرنـــسـ الـ
الطبقة الوسطى وحقوق العّمال. وتستثمر 
ــا كـــعـــمـــدة بـــاريـــس،  ــهـ ــازاتـ ــإنـــجـ هـــيـــدالـــغـــو بـ
تعتزم  للبيئة.  لــعــاصــمــة صــديــقــة  ودفــعــهــا 
ــرة االشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــــوزيـ ــل، الـ ــيـ ــمـــدة مـــديـــنـــة لـ عـ
أوبـــري، والقريبة جــدًا من  مــارتــني  السابقة 
التنصيب«  هــيــدالــغــو، اســتــضــافــة »مــؤتــمــر 
لألخيرة في معقلها، في 23 أكتوبر/ تشرين 
باريس  الحالي، حيث ستكون عمدة  األول 
الــــوزراء األســبــق ليونيل  إلــى جانب رئيس 
جــوســبــان. لــكــن األخــبــار السيئة تــتــواصــل. 
فمع انطاق حملة االشتراكي، أعلن الوزير 
السابق فــرانــســوا المــي، املــقــرب مــن أوبــري، 
للمرشح عن  الرئاسة  إلــى حملة  االنضمام 

حزب الخضر يانيك جادو. 
ويــــــــبــــــــرز جــــــــــــادو كـــــــالـــــــصـــــــداع األســــــاســــــي 
لاشتراكيني، بعكس ما يثار في فرنسا عن 
الخطر الــذي قد ينجم عن ترشح اإلعامي 
املثير للجدل، ومن اليمني املتطرف املعادي 
إلى  باإلضافة  إذ  زيمور.  إريــك  للمهاجرين 

الــتــصــويــت فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة )أي 
تحت العتبة الرمزية 5 في املائة(، علما أنها 
أكثر  بعد على  استطاع  أي  فــي  لــم تحصل 
من 7 في املائة. وقبل 6 أشهر من االستحقاق، 
قــال مــصــدر اشــتــراكــي لصحيفة »لــومــونــد«: 
»ندرك أننا لن نستطيع الصعود إلى 14 في 

املائة بعصا سحرية، نحتاج إلى عمل«.
هكذا، تبدأ رحلة الحزب االشتراكي لتثبيت 
ناخبيه  وإقناع  قاعدته وتوسعتها  عزيمة 
بأجندة هيدالغو التي تعتبر استثنائيتها 
الــوحــيــدة فــي أنــهــا تسعى إلـــى الــجــمــع بني 
أجــنــدة بــيــئــيــة، أصــبــحــت أكــثــر أهــمــيــة لــدى 

تعتمد هيدالغو على 
أجندة بيئية وتراهن على 

تنازل الخضر

في وقت كان فيه الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين 

يدعو إلى عدم التسرع في 
االعتراف بحركة »طالبان«، 

كانت أفغانستان تهتز على 
وقع تفجير جديد

اختار الحزب االشتراكي 
الفرنسي عمدة باريس 

آن هيدالغو لتكون 
مرشحته للرئاسيات في 

2022، لكن وصول 
االشتراكيين إلى اإلليزيه 
ربما يكون بعيد المنال

Saturday 16 October 2021 Saturday 16 October 2021
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حزب اهلل: حزب القوات 
كان يسعى إلحداث 

حرب أهلية

بيروت ـ ريتا الجّمال

ب واضــحــا فــي العاصمة 
ّ
الترق بــدا 

الجمعة،  أمـــس  بــيــروت،  اللبنانية 
 حــــــداد وطـــنـــي عــــــام، بــعــد 

ّ
فــــي ظـــــل

الــتــي وقعت  تشييع ضــحــايــا االشــتــبــاكــات 
أول من أمس الخميس، وأدت إلى سقوط 7 
أشخاص وجرح أكثر من 60 شخصا، وكأن 
تسبق  وتشييع،  اشتباك  بــني  مــا  استراحة 
عاصفة جــديــدة مــن الــتــطــورات، ســـواء على 
يــوم  مــا حــصــل  مــجــريــات  التحقيق  صعيد 
الخميس في الطيونة ـ عني الرمانة، أو بما 
قضية  فــي  العدلي  املحقق  بمصير  يتعلق 
انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.

ــل«  ــزب الـــلـــه وحـــركـــة »أمــ وبـــعـــد أن شـــّيـــع حــ
ضحاياهما، خرج رئيس املجلس التنفيذي 
في الحزب، هاشم صفي الدين، للتأكيد على 
إلــى فتنة مذهبية  الله »لــن ينجر  أن حــزب 
وال إلــى حــرب أهــلــيــة«، لكنه شـــّدد على أنه 
»بــنــفــس الـــوقـــت لـــن نـــتـــرك دمـــــاء شــهــدائــنــا 
تذهب هدرًا«، داعيا القوى األمنية والقضاء 
إلى »تحّمل مسؤولية تقديم املسؤولني عن 
األحداث للعدالة«. واتهم صفي الدين، حزب 
إلى  يسعى  »كــان  بأنه  اللبنانية«  »الــقــوات 
إحداث حرب أهلية جديدة في لبنان«. كما 
الشيخ أحمد  املمتاز  الجعفري  املفتي  ألقى 
إن  قــال فيها  التشييع  أثــنــاء  قــبــان، خطبة 
»مذبحة الطيونة عبارة عن كمني إسرائيلي 
»الــقــوات«  لكن  قواتية«.  بأيٍد  تنفيذه  جــرى 
ــــل«،  ــــّددت رفــضــهــا تــهــمــة حـــزب الــلــه و»أمـ جـ
ــى الــتــحــقــيــق  ــ ــيــــة الـــقـــضـــاء والـــجـــيـــش إلـ داعــ
ــيــــف املــــســــؤولــــني عــنــهــا.  بــــــاألحــــــداث وتــــوقــ
بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن 
إلى سبعة، بعد وفاة  ارتفع  عدد الضحايا 

جريٍح متأثرًا بإصاباته البالغة.
ــل فــيــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي  ــ ــٍت واصـ ــ وفــــي وقـ

كــانــت ومــن دون أي استثناء، بما  نــوع  أي 
الدستورية املخصصة  املــواد  يعني تعليق 
والنيابية  والوزارية  الرئاسية  للحصانات 
والــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة إلحـــقـــاق الــعــدالــة 

الكاملة وغير االنتقائية أو املجزأة«. 
ــت الـــخـــارجـــيـــة  ــ فــــي املـــــواقـــــف الــــدولــــيــــة، دعــ
القطرية كافة األطراف اللبنانية إلى تجنب 
صوت  وتغليب  النفس  وضــبــط  التصعيد 
املصالح  على  الوطنية  واملصلحة  الحكمة 
الحزبية والسياسية. وذكرت في بيان أنها 
»تتابع بقلق التطورات امليدانية لألوضاع 
في لبنان«، مؤكدة »استمرار دعم دولة قطر 
مشاركتها  ومواصلة  اللبنانيني،  لألشقاء 
الفاعلة في كافة الجهود الدولية واإلقليمية 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ـــن شـــأنـــهـــا ضـــمـــان االســ الـــتـــي مـ

جمهورية لبنان، وتحقيق تطلعات شعبها 
الشقيق«.

واستنكرت الخارجية األميركية، اشتباكات 
بيروت. وقال املتحدث باسم الخارجية نيد 
بـــرايـــس، إن واشــنــطــن »تـــعـــارض مــحــاوالت 
الــتــرهــيــب الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــقــضــاء في 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  إلـــى  لــبــنــان«، مــشــيــرًا 
تــدعــم »اســتــقــال الــقــضــاء الــلــبــنــانــي«. ومــع 
ــنـــان إلـــى  ــبـ دعــــوتــــه جـــمـــيـــع األطــــــــــراف فــــي لـ
ــــف الــتــصــعــيــد ال ســيــمــا في  »الــتــهــدئــة ووقـ
بـــيـــروت«، اتــهــم بـــرايـــس »حــــزب الـــلـــه« بــأنــه 

»يزعزع استقرار لبنان«.
ووصف املتحدث باسم الخارجية اإليرانية، 
»املـــريـــرة«،  ســعــيــد خــطــيــب زادة األحـــــداث بــــ
مشيرًا إلى أن باده »ترصد تطورات لبنان 
عــن قــرب وبــدقــة«. وأكـــد فــي بــيــان »ضـــرورة 
ــرار والــــــهــــــدوء فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى االسـ الــــحــ
لبنان«، موّجها أصابع االتهام إلى »الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي وعــــمــــائــــه«. أمـــــا الـــخـــارجـــيـــة 
»تتابع  أنها  بيانها  في  فأكدت  السعودية، 
ــي لــبــنــان،  بـــاهـــتـــمـــام األحـــــــــداث الــــجــــاريــــة فــ
ـــاع  وتـــعـــرب عـــن أمــلــهــا فـــي اســتــقــرار األوضـ
بأسرع وقت«. وأضافت: »تتطلع اململكة إلى 

أن يعم لبنان األمن والسام بإنهاء حيازة 
ــة  ــار الـــدولـ ــ ــارج إطــ ــ واســــتــــخــــدام الــــســــاح خــ
وتــقــويــة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــصــالــح جميع 

اللبنانيني من دون استثناء«.
ودعـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة كــافــة األطـــراف 
في لبنان إلى »ضبط النفس«، مشيرة إلى 
أن »موسكو تشعر بقلق بالغ حيال التوتر 
ــان. ونــحــض  ــنـ ــبـ ــي لـ الـــســـيـــاســـي املــــتــــزايــــد فــ
ضبط  على  اللبنانيني  السياسيني  جميع 
الــنــفــس والـــحـــكـــمـــة«. وأعــــربــــت الـــــــوزارة عن 
أملها في أن يتمّكن رئيس الــوزراء الجديد 
نجيب ميقاتي من التعامل مع »تحد خطير 
ــلـــغـــايـــة«. ودعــــــت فـــرنـــســـا جــمــيــع  وصـــعـــب لـ
األطــــراف فــي لــبــنــان إلـــى التحلي بــالــهــدوء، 
تطبيق  على  التركيز  على  الجميع  وحثت 
ــة اقتصادية  اإلصـــاحـــات لــلــخــروج مــن أزمـ
مــتــصــاعــدة. وقــالــت املــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، آن كــلــيــر لــوجــنــدر، 
للصحافيني: »تدعو فرنسا جميع األطراف 
املــعــنــيــة إلــــى الــــهــــدوء. األولــــويــــة اآلن يجب 
الــضــروريــة  أن تــكــون لتطبيق اإلصــاحــات 
ــنــــان مـــــن األزمـــــــــة،  ــبــ والــــعــــاجــــلــــة إلخــــــــــراج لــ

خصوصا في قطاع الطاقة«.

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

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

انتشاره في مواقع االشتباكات، أثار بيانه 
بلبلة  الخميس،  مساء  الــذي صــدر  الثاني، 
في األوساط املحلية. واتهمه مناصرو حزب 
الله وحركة أمل بتغيير روايته األولى، التي 
أكدت بشكل غير مباشر تعرض املتظاهرين 
أنه  الــثــانــي  بيانه  فــي  اعتبر  بينما  لــكــمــنٍي، 
»حــصــل إشــكــال تــاه تــبــادل إلطـــاق الــنــار«. 
وحـــول هـــذه الــتــبــايــنــات، أكـــدت مــصــادر في 
 »التحقيقات 

ّ
»العربي الجديد« أن الجيش لـ

انـــدالع  مــا حــصــل وكيفية  ملــعــرفــة  مستمرة 
ومطلقو  القناصون  هم  ومــن  االشتباكات، 
الــنــار«، كاشفة أن »هــنــاك مــوقــوفــني يجري 

االستماع إلى اعترافاتهم وأقوالهم«.
من جهته، التقى رئيس الجمهورية ميشال 
عون وزير العدل هنري خوري، الذي وضعه 
في أجواء التحقيقات الجارية في األحداث. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وكــشــفــت مـــصـــادر لــــ
الــلــقــاء تـــطـــّرق إلـــى مــلــف بــيــطــار، واملـــخـــارج 
 

ّ
لحل بها  االستعانة  يمكن  التي  القانونية 

ــزب الــلــه  ــع اســـتـــمـــرار تــمــســك حــ الــقــضــيــة، مـ
وحركة »أمل« بموقفهما بتعطيل الحكومة 
عرض  كما  العدلي.  املحقق  استبدال  حتى 
ــــس ســلــيــم  ــوريـ ــ ــاع مـ ــ ــدفــ ــ ــع وزيــــــــر الــ ــ عــــــون مـ
األوضـــاع األمنية، وقــال األخير إن الجيش 
»لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث 

اضطرابات أو تهديد السامة العامة«.
مـــن جــهــتــه، شـــــّدد نـــــادي قـــضـــاة لــبــنــان في 
قــال كلمته، وخلص  أن »القضاء  بيان على 
غير مــرة إلــى عــدم قبول طلبات رّد املحقق 
العدلي في جريمة املرفأ، وعليه من له إذنان 
فليسمع صوت القانون جيدًا، وليتوقف عن 

العبث في آخر حصن في فكرة الدولة«.
السابقون،  الحكومة  ــاء  رؤسـ ــداول  تـ كــذلــك، 
فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة ســـعـــد الـــحـــريـــري وتـــمـــام 
سام في األوضــاع، وكــّرروا وفق تعبيرهم 
الحريات  احــتــرام  بالتزام  الثابت  »موقفهم 
العامة، وفــي أولــهــا حــق التعبير عــن الــرأي 
املرعية  القوانني  ضمن  السلمي  والتظاهر 
اإلجــــــراء وعــــدم الــتــعــرض لــهــا وعــــدم جـــواز 
ــّرروا أيــضــا موقفهم  اســتــخــدام الــعــنــف«. وكــ
ــرورة االســتــعــانــة بــلــجــنــة تحقيق  ــ ــ مـــن »ضـ
دولية أو عربية من أجل املسارعة إلى كشف 
الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة )انفجار 
ــأ( بــكــل مــابــســاتــهــا ولـــيـــس االكــتــفــاء  ــرفــ املــ
إن  إذ  اإلداري،  التقصير  بمسائل  والتلّهي 
اهــتــمــام الــرؤســاء السابقني فــي هــذا الشأن 
ينصب على تأكيد حماية السلم األهلي في 
لبنان«. ودعوا إلى ضرورة العمل »من خال 
مجلس النواب للمسارعة إلى إصدار قانون 
دستوري برفع الحصانات عن الجميع، من 

حزب اهلل وأمل متمسكان بإطاحة بيطار

هدوء بيروت قبل عودة المعارك السياسية
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