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تقسيم قبرص محور مواجهة
جديدة بين تركيا والغرب

ترتفع حصيلة ضحايا االحتجاجات التي شهدتها محافظة خوزستان جنوب غربي
إيران ،والتي تمددت إلى أكثر من منطقة بعد أسبوع على انطالقتها ،فيما تسعى
السلطات الحتواء الغضب الشعبي عبر االستعانة بالجيش لتزويد المنطقة بالمياه،
مع بروز اتهامات للمسؤولين بالتأخر في التحرك

أسبوع على
احتجاجات المياه
في إيران

تتجه العالقات
بين تركيا وفرنسا
وأميركا إلى التأزم
أكثر ،خصوصًا مع
توجه باريس إلى طرح
موضوع قبرص على
جلسة مجلس األمن
الدولي اليوم

السلطة تحاول احتواء
الغضب الشعبي وعدد
القتلى يرتفع

للحديث تتمة...

الجزائر والمغرب...
القطيعة تتغلب
عثمان لحياني

تفرض العالقات الجزائرية املغربية
املتوترة نفسها باستمرار على
طاولة البحث والنقاش .وتجاوزًا
حاد،
للحظة انفعال إزاء تطور آني ٌ
ُيمكن أن يوضع قيد البحث ،سؤال
متعدد األبعاد والجوانب :ملاذا لم
ينجح البلدان في تحقيق تطور
إيجابي في العالقات البينية ،وهل
ً
فعال يريد البلدان تجاوز وتسوية
سجل الخالفات القائمة ،أم أنهما
يرفضان تطبيع العالقات لفائض
الحاجة للخصومة ذات االستخدام
السياسي؟
املسألة معقدة بعض الشيء ،ومن
الصعب الوقوف على الحياد عندما
يتعلق األمر بالوحدة الوطنية ،لكن
عندما تتوفر اإلرادة السياسية
تصغر املشاكل مهما كانت معقدة
وبالغة الحساسية .ثمة مثال ّ
حي
ودال على ذلك في السياق الجزائري
املغربي .بني عامي  1986و،1995
كانت الحدود ّ
البرية مفتوحة بني
البلدين ،وحركة التنقل في معبر
«زوج بغال» حثيثة ،على الرغم من
أن قضية النزاع في الصحراء ،بني
املغرب و«جبهة البوليساريو» كانت
تعيش مرحلة ساخنة بسبب الحرب.
حتى مع تغير املعطيات املحلية
في كال البلدين ،كان هناك املمكن
الذي يقتطع من جسم األزمة شيئًا.
في فبراير/شباط  ،2013حصلت
تطورات إيجابية أفرزت ما عرف
بتفاهمات فبراير ،والتي ّ
نصت على
وقف الحمالت اإلعالمية وتبادل
الزيارات الوزارية على أعلى مستوى.
ً
وقد حصلت فعال زيارات لوزراء من
البلدين ،وتوقفت الحمالت اإلعالمية
لوقت ،وكان يمكن أن يؤسس ذلك
ملزيد من االنفراج .تقدم هذه الحاالت
ً
دليال على أن قضية النزاع في
ً
الصحراء ال تقف حائال أمام تطبيع
ً
نسبي للعالقات ،بدال من دفعها إلى
مزيد من القطيعة .ويجيب ذلك عن
جزء من السؤال السالف ،بأنه متى
توفرت اإلرادة السياسية والنوايا
الصادقة ،تغلب الود على القطيعة.
الثابت أن مأزق العالقات مرهق
سياسيًا ومكلف اقتصاديًا .ولذلك،
حتى وإن أراد أحد الطرفني إبقاء
األزمة قائمة لغرض استفادة ما،
فإنها استفادة غير مجدية تمامًا،
بل إن الفاعل الخارجي هو الوحيد
املستفيد منها ،في كل مراحلها
وتجلياتها .يبقى من املهم اإلشارة
إلى أن تغلب القطيعة ،وإخفاق
الجزائر واملغرب في االنتصار إلى
معطيات الجيرة والجغرافيا التاريخية
والدم والدين واللغة ،هو جزء من ذات
صلة بإخفاقات الداخل ،بحيث ال
يستطيع النظامان الجزائري واملغربي
املزايدة على بعضهما في مجاالت
الحريات والديمقراطية وتحقيق
التنمية والرفاه.

مع مرور أسبوع على االحتجاجات
عـ ـل ــى أزم ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـي ـ ــاه ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
خ ــوزس ـت ــان ج ـن ــوب غ ــرب ــي إي ـ ــران،
وتمددها إلى أكثر من منطقة في املحافظة
ذات ال ـن ـس ـبــة ال ـع ــال ـي ــة م ــن ال ـ ـعـ ــرب ،تــرتـفــع
أع ــداد الضحايا ،مــع تسجيل سقوط قتيل
مــن الـشــرطــة ،فيما تـحــاول السلطة احـتــواء
الغضب باالستعانة بالجيش لتوفير املياه،
وســط حــديــث وســائــل إع ــام إيــرانـيــة عــن أن
إشــارات االحتجاجات في املحافظة ظهرت
مـنــذ وق ــت ط ــوي ــل ،لـكــن امل ـســؤولــن تــأخــروا
حتى اللحظة األخيرة ملعالجة األزمة.
واستمرت االحتجاجات على أزمة املياه في
خوزستان ليلة الثالثاء ،واجتاحت مواقع
الـتــواصــل االجتماعي اإليــرانــي فيديوهات
عن استمرار التحركات في مــدن املحافظة،
خصوصًا مدينة إيذة شرقي البالد .وتظهر
ه ــذه ال ـف ـيــديــوهــات ق ـيــام مـحـتـجــن بــإغــاق
ط ـ ــرق وجـ ـس ــور ف ــي م ـ ــدن أب ـ ـ ـ ــادان وب ـه ـبــان
ً
وإيـ ــذة ،فـضــا عــن تـغــريــدات عـلــى «تــويـتــر»
تتحدث عن اعتقال أفراد واستخدام القنابل
املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين .كذلك
بثت قنوات ناطقة بالفارسية خارج إيران،
خ ــال األي ــام املــاضـيــة ،مـقــاطــع فـيــديــو قالت
إنـ ـه ــا الحـ ـتـ ـج ــاج ــات فـ ــي م ـن ــاط ــق ع ـ ــدة مــن
خــوزس ـتــان ،بينها ســوسـنـكــرد ،ماهشهر،
األهـ ـ ــواز وح ـم ـيــديــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ق ــوات
األمن تعاملت بشدة مع املحتجني .وأظهرت
األشــرطــة مـئــات األشـخــاص يتظاهرون في
الشوارع مرددين هتافات تنتقد السلطات،
بـيـنـمــا أح ـ ــاط ب ـهــم عـ ــدد م ــن رج ـ ــال شــرطــة
مكافحة الشغب .وفي بعض األشرطة ،يمكن
سماع صوت إطالق رصاص.
وتــم ت ــداول أنـبــاء غير مــؤكــدة على شبكات
ّ
تتحدث عن مقتل شاب في مدينة
التواصل

إي ـ ــذة ،وذلـ ــك ب ـعــد مـقـتــل مـتـظــاهــريــن اثـنــن
يومي الجمعة والسبت املاضيني ،واتهمت
السلطات «مثيري الشغب ومعادي الثورة»
ّ
ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة .م ــن ج ـه ـتــه ،أك ـ ــد ال ـت ـل ـفــزيــون
اإليــرانــي أمــس األرب ـعــاء وق ــوع احتجاجات
ليلة الثالثاء في مدينة إيــذة على «املشاكل
الـ ــراه ـ ـنـ ــة» ،ل ـك ـنــه ق ـ ــال إن «ق ـ ـ ــوات ال ـشــرطــة
حـ ـض ــرت بـ ــن امل ـح ـت ـج ــن ل ـل ـح ــدي ــث مـعـهــم
لتهدئتهم ،غـيــر أن مجهولني وانـتـهــازيــن
ان ــدس ــوا ب ــن امل ـح ـت ـجــن ورفـ ـع ــوا ه ـتــافــات
وأثاروا التشنج» .وأضاف أن «بعض األنباء
تـتـحــدث ع ــن مـقـتــل شـخــص ف ــي إط ــاق نــار
وإصابة آخرين».
ُ
وسـ ـج ــل م ـقـتــل ش ــرط ــي وإص ــاب ــة آخـ ــر بعد
تعرضهما إلط ــاق ال ـنــار مــن قـبــل «مثيري
الـشـغــب» خ ــال احـتـجــاجــات ليلة الـثــاثــاء-
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،بـ ـحـ ـس ــب حـ ــاكـ ــم م ــديـ ـن ــة ب ـن ــدر
ماهشهر باإلنابة ،فريدون بندري .وأضاف
ب ـنــدري أن «م ـث ـيــري الـشـغــب بــاغ ـتــوا رجــال
الـ ـش ــرط ــة واسـ ـتـ ـه ــدف ــوه ــم مـ ــن ع ـل ــى سـطــح
مـ ـن ــزل فـ ــي إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـحـ ـ ــارات فـ ــي امل ــديـ ـن ــة،
فــأصــابــوا شــرطـيــن شـقـيـقــن» ،مـشـيـرًا إلــى
أن التحقيقات ب ــدأت للتعرف على منفذي
ال ـه ـج ــوم و«إنـ ـ ـ ــزال ال ـع ـقــوبــة ب ـه ــم» .وأكـ ــدت
الشرطة اإليرانية في بيان أن أحد عناصرها
قتل على يد «األشرار».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مـحــافــظ خ ــوزس ـت ــان ،قــاســم
سليماني-دشتكي ،في تصريحات أوردتها
ّ
وكــالــة «إس ـنــا»« :أكــدنــا على ال ـقــوات األمنية
والـعـسـكــريــة ع ــدم مــواجـهــة ال ـنــاس بالعنف،
وخصوصًا عــدم إطــاق الـنــار» ،مضيفًا «إذا
ك ـ ــان ال ـب ـع ــض م ـس ـل ـحــن ويـ ـق ــوم ــون ب ــأم ــور
أخ ــرى (غ ـيــر االح ـت ـجــاج الـسـلـمــي) ،الـقــانــون
يـقــول لنا إنــه ينبغي التعامل معهم بشكل
م ـخ ـت ـل ــف .لـ ـك ــن ال ـ ـنـ ــاس ع ـ ــزي ـ ــزون ع ـل ـي ـن ــا».

سجل مقتل شرطي إيراني خالل االحتجاجات ()Getty
ُ

صحيفة «آرمان ملي»:
دوافع االحتجاجات
تتهيأ منذ أعوام
أرسل الجيش صهاريج
مياه إلى المحافظة
لمعالجة شح المياه

وتحدثت صحيفة «اعتماد» اإلصالحية عبر
قناتها على تطبيق «تلغرام» ،ليل الثالثاء،
عن «قطع االتصال باإلنترنت» في شادكان،
وأن خــدمــات اإلن ـتــرنــت الـخـلــويــة فــي مدينة
األه ــواز «متقطعة» .وأش ــارت الصحيفة إلى
انتشار وســم «أنــا عطشان» باللغة العربية
ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،الف ـتــة
إل ــى أن املـحـتـجــن ي ــري ــدون ال ـقــول إن «ليس

لديهم مـيــاه ،كـهــربــاء ،ه ــواء ،حـيــاة ،فــي حني
أن النفط يـجــري (فــي األرض) مــن تحتهم».
ورأت أن «إشارات االحتجاجات واالضطراب
فــي املـحــافـظــة ظـهــرت مـنــذ وق ــت طــويــل ،لكن
املسؤولني انتظروا كعادتهم حتى اللحظة
األخيرة».
ّ
مــن جهتها ،أش ــارت صحيفة «آرمـ ــان مــلــي»
اإلصالحية في عددها الثالثاء إلى أن «أهل
خ ــوزس ـت ــان ي ـن ـظ ـمــون اح ـت ـج ــاج ــات لـيـلـيــة»
ّ
تتهيأ «منذ أعوام» .واعتبرت
كانت دوافعها
أن ال ـس ـكــان «ال ـش ـج ـعــان» ل ـخــوزس ـتــان الـتــي
ك ــان ــت أح ــد خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس خ ــال ال ـحــرب
اإليرانية-العراقية ( )1988-1980ال يريدون
سوى «املياه ،هذا كل ما في األمر».
وفي محاولة من السلطات الحتواء األوضاع،
أرسل الجيش اإليراني ،أمس األربعاء ،عددًا
م ــن ص ـه ــاري ــج م ـي ــاه ال ـش ــرب إلـ ــى املـحــافـظــة
ملعالجة مشكلة شح املياه .وقال املدير العام
لـلـجـهــد ال ـه ـنــدســي ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـجـنــوبـيــة
الـغــربـيــة فــي وزارة الــدفــاع العقيد مرتضى
مرادي للصحافيني إن «وزارة الدفاع وإسناد
الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة وضـ ـع ــت تـ ـح ــت ت ـص ــرف
املحافظة  10صهاريج مـيــاه للمساعدة في

إم ــداد املناطق الـتــي تعاني مــن شــح املـيــاه».
وأضاف« :خالل اللقاءات التي أجريناها مع
املسؤولني املعنيني في املحافظة ،تقرر تسليم
 10نقاط تعاني من مشكلة شح املياه لوزارة
ال ــدف ــاع إلرس ـ ــال ص ـهــاريــج امل ـي ــاه م ــن خــال
دائرة للجهد الهندسي في املنطقة الجنوبية
الغربية» .وعــرض التلفزيون الرسمي أمس
لقطات لصهاريج مياه قال إنها مرسلة من
قبل الحرس الثوري إلى املناطق التي تعاني
من الجفاف ،وذلك بالتوازي مع تقرير مماثل
عن إرسال صهاريج من قبل الجيش.
لكن صحيفة «سازندكي» اإلصالحية دعت
الرئيس حسن روحــانــي والــرئـيــس املنتخب
إبراهيم رئيسي إلى زيارة املحافظة شخصيًا
للتحدث إلــى املحتجني «وتقديم وعــود لهم
بتحسني األوضاع ،والطلب إليهم أن يعودوا
إلى منازلهم».
وينتقد املحتجون والناشطون اإليــرانـيــون
سـيــاســات الحكومة فــي التعامل مــع مسألة
ّ
محملني إيــاهــا مسؤولية
املـيــاه وتــوزيـعـهــا،
أزم ــة امل ـي ــاه وان ـعــدام ـهــا وشـحـهــا ال ـح ــاد في
قرى ومدن .وسبق أن أرسلت الحكومة وفدًا
إلــى خــوزسـتــان بــرئــاســة رئـيــس لجنة إدارة

األزم ــات إسماعيل نـجــار لبحث أوضــاعـهــا،
فيما أوفد رئيس السلطة القضائية الجديد
غــام حسني محسني إيجئي وف ـدًا قضائيًا
وتنفيذيًا رفيع املستوى ،بعضوية مندوبني
م ــن وزارة ال ـطــاقــة وامل ــدع ــي ال ـع ــام اإلي ــران ــي
محمد جعفر منتظري ،إلى املحافظة ملناقشة
أزمة املياه فيها وحلها .وتواجه إيران شحًا
في األمطار ،تقول الحكومة إنه غير مسبوق
منذ  52عامًا ،ما أدى إلى جفاف أنهار وشح
ً
مياه الشرب في مدن وقرى ،فضال عن تراجع
توليد الكهرباء من السدود ،والذي أدى أيضًا
إلــى انـقـطــاعــات مـتـكــررة للطاقة الكهربائية
في أنحاء إيــران خــال الفترة األخـيــرة ،وهي
م ـس ـت ـمــرة .وتـعـتـبــر خ ــوزس ـت ــان امل ـط ـلــة على
الخليج أبــرز مناطق إنتاج النفط في إيــران
وإح ـ ــدى أغ ـنــى امل ـحــاف ـظــات ال ـ ـ ــ ،31ك ـمــا أنـهــا
مــن املناطق القليلة فــي إي ـ ّـران الـتــي تقطنها
أقلية كبيرة من العرب السنة .وسبق لسكان
املحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من
قبل السلطات .وفي  ،2019شهدت خوزستان
اح ـت ـج ــاج ــات م ـنــاه ـضــة ل ـل ـح ـكــومــة ط ــاول ــت
أيضًا مناطق أخرى من البالد.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

أش ـع ـلــت دعـ ــوة الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،أم ــس األول ،إل ــى حل
ال ــدولـ ـت ــن فـ ــي ق ـ ـبـ ــرص ،وإعـ ـ ـ ـ ــادة فـتــح
م ـن ـط ـقــة ف ـ ــاروش ـ ــا امل ـ ـه ـ ـجـ ــورة ،م ـعــركــة
ج ــدي ــدة ب ــن أن ـق ــرة م ــن ج ـهــة وب ــاري ــس
وواشنطن واالتحاد األوروبي من جهة
ثــان ـيــة .ل ـكــن وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـهـجــوم
ال ـ ــذي ت ـع ــرض ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،فــإنــه
ّ
كــرر أمــس األرب ـعــاء ،أن ب ــاده ستسعى
لـضـمــان اع ـت ــراف دول ــي واس ــع الـنـطــاق
ب ـج ـم ـه ــوري ــة قـ ـب ــرص ال ـت ــرك ـي ــة .وق ـ ــال،
خــال تبادله تهاني عيد األضـحــى مع
أعـضــاء حزبه «الـعــدالــة والتنمية» عبر
تـقـنـيــة «ف ـيــديــو ك ــون ـف ــران ــس»« :أص ـبــح
املطلب الوحيد للقبارصة األتــراك على
طاولة املفاوضات الدولية هو االعتراف
بوضعهم كمواطني دولة ذات سيادة»،
مضيفًا «أمــا جميع املقترحات األخــرى
فـ ـق ــد ف ـ ـقـ ــدت ص ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا» .وات ـه ـم ــت
فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،أم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان
ب ــاالسـ ـتـ ـف ــزاز ،ب ـع ــد دع ــوت ــه ل ـح ــل قــائــم
عـلــى دول ـت ــن ف ــي ق ـب ــرص ،خ ــال زي ــارة
أجــراهــا للشطر الشمالي الــذي تسيطر
عـلـيــه تــركـيــا مــن ال ـجــزيــرة املـتــوسـطـيــة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ،في
ب ـي ــان ،إن «فــرن ـســا تــأســف ب ـشــدة لـهــذه
الخطوة األحادية التي لم يتم التنسيق
لها وتمثل اسـتـفــزازًا» .وأضــافــت «أنها
تـ ـق ــوض اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـث ـق ــة الـ ـض ــروري ــة
ل ــاس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـع ــاج ــل ل ـل ـم ـف ــاوض ــات
مـ ــن أجـ ـ ــل حـ ــل ع ـ ـ ــادل ودائ ـ ـ ـ ــم لـلـقـضـيــة
الـقـبــرصـيــة» .وأش ـ ــارت الـ ـ ــوزارة إل ــى أن
بــاريــس ،التي تتولى الرئاسة الــدوريــة
ملجلس األم ــن الــدولــي للشهر الـحــالــي،
س ـت ـث ـي ــر املـ ـس ــأل ــة خـ ـ ــال نـ ـق ــاش ــات فــي
نيويورك اليوم الخميس .وأوضحت أن
«فرنسا تعيد تأكيد تمسكها باإلطار
ال ـ ـ ــذي ت ـب ـن ــاه م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي،
وال ـق ــائ ــم ع ـلــى ف ـيــدرال ـيــة م ــن منطقتني
وم ـج ـم ــوع ـت ــن ،ت ــوف ــر ل ـه ـمــا ض ـمــانــات
كاملة للمساواة السياسية بينهما».
كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان
إيــف لــو دري ــان عــن دعـمــه لـقـبــرص ،بعد
إعــان سلطات القبارصة األتــراك إعــادة
فـتــح جــزئــي ملــديـنــة ف ــاروش ــا املـهـجــورة

بلينكن :ما يقوم به
القبارصة األتراك في
فاروشا غير مقبول

هدنة غير معلنة في أفغانستان
أكدت «طالبان» أنها
في هدنة غير معلنة
في أفغانستان ،خالل
أيام األضحى ،فيما روى
جنود أميركيون شاركوا
في حرب أفغانستان،
إحساسهم بالخذالن من
ساسة بالدهم ،في تقرير
عكس أيضًا شعورهم
بالهزيمة

تمنح الهدنة األفغان فرصة قصيرة للشعور باألمان (سجاد حسين/فرانس برس)

أعلنت حركة «طالبان» ،أمس األربعاء ،أنها
تحتفظ بــالــوضـعـيــة الــدفــاعـيــة ،خ ــال أيــام
ع ـيــد األضـ ـح ــى ،ال ـت ــي بـ ــدأت أول م ــن أمــس
غد الجمعة ،من
الثالثاء ،وتستمر حتى يوم ٍ
دون أن تلتزم رسميًا بإعالن وقــف إلطالق
النار في أفغانستان ،بعد أشهر من املعارك
الـتــي خاضتها فــي مناطق ريفية عــدة في
الـ ـب ــاد ،وأدت إلـ ــى ت ـقــدم ـهــا م ـي ــدان ـي ــا ،مع
سيطرتها عـلــى مـعــابــر حــدوديــة وتطويق
م ـ ـ ــدن ،مـ ــا خ ـل ــط األوراق فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـب ـل ــد،
تزامنًا مع االنسحاب األميركي واألجنبي
العسكري منه .وكانت «طالبان» قد أعلنت
عن هدن في السابق ،خالل األعياد الدينية
فــي ال ـبــاد ،مــا يضعه خصومها فــي خانة
إعـ ــادة تــرتـيــب صـفــوفـهــا وإم ــدادات ـه ــا ،لكن
الحركة أكدت أخيرًا أن املناطق التي سقطت
ف ــي ي ــده ــا ،ج ـ ــاءت سـيـطــرتـهــا عـلـيـهــا بعد
اس ـت ـســام ال ـج ـنــود األفـ ـغ ــان ل ـه ــا ،ف ــي عــدد
كبير منها .ويأتي إعالن «طالبان» ،بعدما

شهد أول أيــام عيد األضحى أول من أمس
الثالثاء ،سقوط صواريخ بالقرب من املقر
الرئاسي في كابول.
وواصل الرئيس األفغاني أشرف غني ،الذي
ك ــان يـ ــؤدي ص ــاة الـعـيــد ف ــي الـقـصــر وقــت
االس ـت ـهــداف ال ــذي تـبـنــاه تنظيم «داع ــش»،
أم ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـه ـجــوم ع ـلــى «ط ــال ـب ــان»،
مــؤك ـدًا أن ـهــا ال ت ــزال عـلــى ارت ـب ــاط بتنظيم
«القاعدة».
وأكـ ـ ــدت ح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان» ،أم ـ ــس ،أن ـه ــا لن
تقاتل في عطلة «األضـحــى» إال للدفاع عن
النفس ،مــن دون أن تعلن عــن وقــف رسمي
إلطــاق النار .وقــال متحدث باسم الحركة،
لوكالة «فــرانــس بــرس»« :أستطيع أن أؤكد
أننا في وضعية دفاعية خالل العيد» ،دون
اإلدالء بمزيد من التفاصيل.
وفي أعياد دينية سابقة ،أعلنت «طالبان»
عن هدنة في القتال مع القوات الحكومية،
مــا مـنــح األف ـغــان مـســاحــة للتنفس وزي ــارة
ع ــائ ــاتـ ـه ــم ب ـ ــأم ـ ــان .لـ ـك ــن الـ ـح ــرك ــة ت ــواج ــه
ان ـت ـق ــادات السـتـخــدامـهــا إع ــان ــات الـهــدنــة،
لـ ـتـ ـع ــزي ــز مـ ــواق ـ ـع ـ ـهـ ــا وت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــد املـ ـق ــاتـ ـل ــن
بــاإلمــدادات ،ما يسمح لهم بمهاجمة قوات
األمن مع انتهاء الهدنة.
وت ــأت ــي ت ـع ـل ـي ـقــات «ط ــالـ ـب ــان» غ ـ ــداة إع ــان
الــرئـيــس األفـغــانــي ،فــي خـطــاب ،أن مقاتلي
الحركة أثبتوا أن «ال إرادة وال نية لديهم
إلحـ ـ ــال الـ ـ ـس ـ ــام» ،ف ـي ـمــا املـ ـف ــاوض ــات بــن
الـطــرفــن املتحاربني ال تـحــرز تقدمًا يذكر.
وق ــال غـنــي ،إن ــه أمـضــى األســابـيــع األخـيــرة
فــي الـعـمــل إلع ــداد «خـطــة عملية» ملواجهة
الوضع الحالي (تقدم «طالبان») بعد تأكده
من أن ال رغبة لديها بالسالم .وأمس ،أعاد
ً
غني تكرار خطابه ،قائال إن «لدينا اإلرادة
إلقامة ســام عــادل ودائــم ،لكن العدو يجب
أن يـعـلــم أنـنــا لــن نستسلم أب ـ ـدًا» .وأض ــاف

غني أن الـحــركــة لديها عــاقــات مــع تنظيم
«القاعدة» ،و«جيش محمد» املناهض للهند
(ويـتـخــذ مــن بــاكـسـتــان م ـق ـرًا ل ــه) ،و«لـشـكــر
طيبة» (مجموعة جهادية باكستانية).
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـعــد
لــاحـتـفــال بــانـسـحــاب آخ ــر ج ـنــدي لـهــا من
أفغانستان بحلول نهاية شهر أغسطس/
آب املقبل ،يروي جيل أطول حروب أميركا،
رؤي ـت ــه ح ــول ال ـق ـتــال ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،ال ــذي
اسـ ـتـ ـم ــر مـ ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام  ،2001حـ ــن أط ـل ـقــت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ع ـهــد جـ ــورج بــوش
االبن ،عمليات «الحرب على اإلرهاب» .ويرى
كثيرون من هؤالء الجنود ،أن بالدهم منيت
بالهزيمة بها ،بعد عقدين من الحرب ،التي
سقط فيها أكثر من  3500قتيل من الجنود
األميركيني وحلفائهم من قوات حلف شمال
األطـلـســي .كـمــا قـتــل فــي ح ــرب أفغانستان،
أكثر من  47ألف مدني أفغاني ،وما ال يقل
عــن  66ألفًا مــن الجنود األف ـغــان ،مــع نــزوح
أك ـث ــر م ــن  2.7م ـل ـيــون أف ـغــانــي ع ــن ال ـب ــاد،
وفــق تقدير مشروع «تكاليف الـحــرب» ،في
جامعة براون.
وقــال جنود أميركيون ،لوكالة «روي ـتــرز»،
ُ
ضمن تقرير خاص« :لقد ه ِزمنا ،ولم تسقط
طالبان» .وأبدى الجندي جيسون ليلي ،من
قوات العمليات الخاصة في مشاة البحرية
األميركية ،والــذي شــارك في معارك عديدة
في العراق وفــي أفغانستان ،اشمئزازه من
السياسيني األميركيني ،وغضبه من الدماء
التي سالت هــدرًا في أفغانستان ،واألمــوال
األميركية التي تـ ّـم تبديدها في هــذا البلد.
وقـ ــال لـيـلــي ل ـلــوكــالــة ،إن رف ــاق ــا ل ــه سقطوا
قتلى ،وأصيب آخرون بعاهات في الحربني،
اللتني اعتبر أن النصر فيهما لم يكن ممكنًا.
وحول حرب أفغانستان ّ
شدد ليلي على أنه
ّ
ُ
«مائة في املائة ه ِزمنا فيها .كان الهدف كله

تسوية بـ«كرامة»

أكد الموفد الروسي إلى أفغانستان زامير كوبولوف (الصورة) ،يوم
الثالثاء ،أن قادة «طالبان» مستعدون للتوصل إلى تسوية سياسية
شــــدد خــال
بــــ«كـــرامـــة» .لــكــنــه
ّ
مؤتمر ،على أن مقاتلي الحركة
األصغر سنًا و«تطرّفًا» هم أقل
استعدادًا لوقف القتال .وأضاف
أن الحركة ليست في وضع يسمح
لها باالستيالء على مراكز رئيسية،
من دون أن يستبعد «أنهم قد
يتمكنون من أخذ اثنين أو ثالثة»،
لكن «ليس االحتفاظ لوقت طويل
بالواليات الكبيرة».

هــو الـتـخـلــص مــن طــالـبــان ول ــم نـفـعــل ذلــك.
ً
وسـتـسـيـطــر طــال ـبــان» ،مـتـســائــا «ه ــل كــان
األم ــر يستحق ذل ـ ــك؟» .وأوضـ ــح أن ــه سافر
للقتال ،وفي اعتقاده ،أن القوات األميركية
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك ل ـه ــزي ـم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو وت ـن ـش ـيــط
االقـ ـتـ ـص ــاد وإن ـ ـقـ ــاذ أف ـغ ــان ـس ـت ــان ع ـمــومــا،
م ـض ـي ـفــا أن بـ ـ ــاده «ف ـش ـل ــت ف ــي ك ــل ذلـ ــك».
وعـ ّـبــر لـيـلــي عــن ش ـعــوره بــال ـخــذالن بصفة
خاصة ،بسبب قواعد االشتباك األميركية
في أفغانستان ،حيث لم يكن مسموحًا له
ول ـغ ـيــره ف ــي ال ــوح ــدات عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
ً
بمهاجمة «طالبان» ليال.
وبحسب أقواله ،فقد جاءت «نقطة التحول»
فــي تفكيره ،عندما أخـبــره أسير مــن حركة

«طـ ــال ـ ـبـ ــان» أن الـ ـح ــرك ــة س ـت ـن ـت ـظــر خـ ــروج
الواليات املتحدة ،وأنها تدرك أن األميركيني
س ـي ـف ـقــدون إي ـمــان ـهــم بــال ـحــرب مـثـلـمــا فعل
ّ
ً
الـســوفـيـيــت .وع ــل ــق ق ــائ ــا« :ح ــدث ذل ــك في
 .2009وهــا نحن في  .2021كــان على حق».
وتضمنت شـهــادتــه إدان ــة رمــزيــة لسياسة
ب ـ ـ ــاده ،ب ـق ــول ــه إنـ ــه ع ـن ــدم ــا عـ ــاد م ــن أرض
املعركة ،لــم يستطع حتى النظر إلــى العلم
األميركي لسنوات عدة ،إذ كان غاضبًا ،ألن
ب ــاده أرسلته وزم ــاءه إلــى حــرب ال يمكن
الـفــوز فيها» ،الفتًا إلــى أنــه تــردد على عدد
مــن أط ـبــاء الـصـحــة الـنـفـسـيــة ،غـيــر أن أكبر
شبكة دعــم يستفيد منها هــي زم ــاؤه من
قدامى املحاربني.

من أجل احتمال إعــادة املواطنني إليها.
وقال لو دريان إنه بحث األمر مع نظيره
ال ـق ـبــرصــي ن ـي ـكــوس خــريـسـتــولـيــديــس،
الذي قدمت حكومته شكوى إلى االتحاد
األوروبي واألمم املتحدة حول املوضوع.
ّ
وكــانــت الــواليــات املــتـحــدة أعلنت ،أمس
األول إدانـ ـتـ ـه ــا امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي أع ـل ـنــه
أردوغ ـ ــان إلعـ ــادة فـتــح ف ــاروش ــا ،مدينة
األش ـ ـبـ ــاح ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي ش ـ ــرق ق ـب ــرص.
وقال وزير الخارجية األميركي أنتوني
ّ
ّ
بلينكن ،في بيان ،إن «الواليات املتحدة
تعتبر ما يقوم به القبارصة األتراك في
ف ــاروش ــا ،بــدعــم م ــن تــرك ـيــا ،اسـتـفــزازيــا
ّ
وغير مقبول ،وال يتفق مــع االلـتــزامــات
ال ـتــي قـطـعـ ّـوهــا ف ــي امل ــاض ــي لـلـمـشــاركــة
بـطــريـقــة ب ــن ــاءة ّف ــي م ـح ــادث ــات س ــام».
وأض ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــض ال ـق ـب ــارص ــة األت ـ ــراك
وتــركـيــا عـلــى ال ـتــراجــع عــن ال ـق ــرار الــذي
أع ـل ـن ــوه ،وعـ ــن ج ـم ـيــع ال ـخ ـط ــوات الـتــي
ُّ
ات ـ ـخـ ــذت م ـن ــذ أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
 »2020فــي املنتجع السياحي املهجور.
ّ
ولـفــت إلــى أن «الــواليــات املـتـحــدة تعمل
مــع شــركــاء يـشــاطــرونـهــا رأي ـهــا إلحــالــة
ه ــذا الــوضــع املـقـلــق عـلــى مجلس األمــن
ّ
استجابة قوية».
الدولي ،وسنحث على
ّ
ّ
وت ــاب ــع« :ن ــؤك ــد أهـمـيــة تـجــنــب األع ـمــال
االستفزازية أحادية الجانب التي تزيد
ّ
التوترات في الجزيرة ،وتعوق الجهود
املـبــذولــة السـتـئـنــاف مـحــادثــات تسوية
قـ ـب ــرص وفـ ـق ــا لـ ـ ـق ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ــن
الدولي»ّ .
وجدد بلينكن التذكير بموقف
ّ
ّ
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة «امل ـ ــؤي ـ ــد ل ـت ـســويــة
شاملة بقيادة القبارصة إلعادة توحيد
ّ
الجزيرة في إطــار اتحاد ثنائي املنطقة
والطائفة ،ملا فيه خير جميع القبارصة
واملنطقة».
وأب ـ ــدى م ـس ــؤول ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
فــي االتـحــاد األوروب ــي جــوزيــب بوريل،
ق ـل ـقــه ال ـع ـم ـيــق م ــن ال ـخ ـط ــوة ال ـتــرك ـيــة.
وكتب ،في تغريدة ،إن «القرار األحادي
الذي أعلنه أردوغــان و(زعيم القبارصة
األت ـ ـ ــراك إرسـ ـ ــن) ت ـت ــار ي ـخــاطــر ب ــإث ــارة
توترات في الجزيرة ،وتقويض العودة
إل ـ ــى املـ ـح ــادث ــات بـ ـش ــأن ال ـت ــوص ــل إل ــى
ت ـســويــة شــام ـلــة لـلـقـضـيــة الـقـبــرصـيــة».
ّ
وردت وزارة الـخــارجـيــة الـتــركـيــة ،على
ت ـص ــري ـح ــات ب ـ ــوري ـ ــل ،م ـع ـت ـب ــرة إي ــاه ــا
ً
«مـ ـث ــاال ج ــدي ـدًا ع ـلــى ان ـف ـصــال االت ـحــاد
األوروب ـ ــي عــن ال ــواق ــع» .وأك ــد املـتـحــدث
باسم الخارجية ،تانجو بيلغيتش ،أن
تصريحات بوريل ،التي صدرت بدعوى
التضامن بني دول االتـحــاد ،هي بحكم
ال ـعــدم بــالـنـسـبــة إل ــى أن ـق ــرة .ول ـفــت إلــى
أن «تلك التصريحات ال تتعدى كونها
تـ ــردي ـ ـدًا مل ــا ت ـق ــول ــه الـ ـي ــون ــان وق ـب ــرص
ال ـل ـت ــان ت ـس ـت ـغــان ح ــق ال ـن ـقــض ضمن
االتحاد على نحو ّ
سيئ في الدفاع عن
أطــروحــاتـهـمــا» .وأك ــد دع ــم أن ـقــرة الـتــام
ل ـقــرارات قـبــرص التركية فــي مــا يخص
منطقة فاروشا ،معتبرًا أن تلك القرارات
تــراعــي ح ـقــوق أص ـحــاب املـمـتـلـكــات في
تـلــك املـنـطـقــة .ودع ــا االت ـح ــاد األوروب ــي
إلــى رؤيــة الحقائق فــي قـبــرص ،وإنهاء
س ـي ــاس ــة ت ـج ــاه ــل الـ ـقـ ـب ــارص ــة األت ـ ـ ــراك
وحقوقهم املكتسبة».
(العربي الجديد ،األناضول ،فرانس برس)

أما تريستان ويمر ،وهو قناص في مشاة
البحرية ،فروى للوكالة كيف انتحر شقيقه
كيرنان ،الذي كان من جنود مشاة البحرية
أيضًا ،في العام  ،2015بعدما مني بإصابة
شديدة في الدماغ في العراق ،وقبل إرساله
إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان .وق ـ ـ ــدرت وزارة ق ــدام ــى
امل ـحــاربــن فــي  ،2012أن  22مــن املـحــاربــن
األميركيني القدامى ينتحرون كل يوم.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي مـ ـ ــن ت ـن ـظ ـيــم
«رويترز/إبسوس» ،أخيرًا ،أن حوالي ثالثة
فقط من كل  10ديمقراطيني ،وأربعة من كل
 10ج ـم ـهــوريــن ،يـعـتـقــدون ب ـض ــرورة بـقــاء
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان .وشـ ّـبــه
ليلي وج ـنــود آخـ ــرون فــي مـشــاة الـبـحــريــة،
لـلــوكــالــة ،األم ــر بـحــرب فـيـتـنــام .وق ــال ــوا في
ت ـصــري ـحــات ـهــم ،إن ال ـحــربــن ل ــم ي ـكــن لهما
هدف واضح ،واستمرتا في عهود عدد من
الرؤساء األميركيني «أمام عدو شرس غير
نظامي».
وق ــال جـ ــوردان ل ـيــرد ،الـقـنــاص الـســابــق في
م ـش ــاة ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،والـ ـ ــذي يشن
اآلن حملة لتحسني ظ ــروف رعــايــة قــدامــى
املحاربني« :يصبح لديك فهم أعمق ملحنة
امل ـح ــارب ــن ف ــي ف ـي ـت ـنــام ال ــذي ــن عـ ـ ــادوا إلــى
الوطن بأطراف مبتورة وتعرضوا للتجاهل
الـ ـت ــام» .وروى ل ـي ــرد ك ـيــف خ ــدم ف ــي وادي
ســان ـغــن ،بــإقـلـيــم هـلـمـنــد األف ـغ ــان ــي ،ال ــذي
دار من أجله بعض من أشــرس املـعــارك في
أفغانستان بني أكتوبر/تشرين األول 2010
وإبريل/نيسان  .2011وأكــد أن  25عنصرًا
من وحدته سقطوا قتلى خالل عمليات في
األش ـهــر الـثــاثــة ،وأن أكـثــر مــن  200آخــريــن
أصـيـبــوا ب ـجــروح ،مضيفًا أنــه «أدرك أثناء
وجوده في أفغانستان ملاذا أطلق املؤرخون
عليها اسم مقبرة اإلمبراطوريات».
(رويترز ،فرانس برس)
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شرق
غرب
النظام السوري و«قسد»
قتال  54مدنيًا في يونيو
أعـلـنــت الـحـكــومــة الـســوريــة املؤقتة
(املعارضة) ،أن قوات النظام السوري
و«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
(ق ـســد) ،ارتـكـبــا انـتـهــاكــات تسببت
بمقتل  54مدنيًا وجرح  115آخرين
فــي شـمــالــي ســوريــة خــال يونيو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي .وق ــال ــت مــديــريــة
توثيق االنتهاكات وحقوق اإلنسان
فــي الحكومة إن انـتـهــاكــات النظام
وحلفائه تسببت بمقتل  30مدنيًا
وإصــابــة  64بجراح متفاوتة ،فيما
أفضت انتهاكات «قسد» إلى «مقتل
 24مدنيًا وإصابة  51مدنيًا.
(العربي الجديد)
نائبة وزير الخارجية
األميركي تزور الصين

أعلنت وزارة الخارجية األميركية
فــي بـيــان ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن نائبة
وزي ــر الـخــارجـيــة وي ـنــدي شـيــرمــان
(الصورة) ،ستزور تيانجني ،األحد
واالث ـ ـن ـ ــن ،ل ـل ـق ــاء ق ـ ـ ــادة ص ـي ـن ـيــن،
لبحث «القضايا التي لدينا بشأنها
مخاوف جدية بشأن سلوك الصني،
وامل ــواض ـي ــع ال ـت ــي تـلـتـقــي بـشــأنـهــا
م ـصــال ـح ـنــا» .وسـتـلـتـقــي شـيــرمــان
وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي
«ف ــي إط ــار الـجـهــود املـسـتـمــرة التي
تـبــذلـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إلج ــراء
مـبــادالت صريحة لتعزيز املصالح
والقيم األميركية مع إدارة العالقة
مع بكني بشكل مسؤول».
(فرانس برس)

برنامج التجسس
بيد مجلس األمن
الوطني اإلسرائيلي
نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مصدر
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،أم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،أن
ّ
الحكومة شكلت فريقًا من مسؤولني
ك ـبــار م ــن ع ــدة وزارات «لـلـنـظــر في
م ــزاع ــم» م ـن ـت ـشــرة حـ ــول اس ـت ـخــدام
بــرامــج تجسس تبيعها شركة «أن
أس أو» اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى نـطــاق
عــاملــي ،مضيفا أنــه مــن غير املرجح
إج ــراء مــراجـعــة ل ـصــادرات الشركة.
وذكـ ـ ــر املـ ـص ــدر أن ال ـف ــري ــق ي ـق ــوده
مجلس األم ــن الــوطـنــي ال ــذي يرفع
ت ـق ــاري ــره لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء نـفـتــالــي
بينت.
(رويترز)
المغرب يلجأ إلى القضاء
أعـلـنــت الـحـكــومــة امل ـغــرب ـيــة ،أمــس
األرب ـعــاء ،اللجوء إلــى القضاء في
م ــواجـ ـه ــة ات ـ ـهـ ــامـ ــات بــال ـت ـج ـســس
ع ـل ــى ص ـح ــاف ـي ــن وم ــدافـ ـع ــن عــن
حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وسـ ـي ــاسـ ـي ــن،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــد ك ـش ــف وس ــائ ــل إع ــام
عــامل ـيــة إن جـ ـه ــازًا أم ـن ـيــا مـغــربـيــا
اس ـت ـخــدم بــرنــامــج «ب ـي ـغــاســوس»
للتجسس على نحو  30شخصًا.
ورفضت الحكومة ،في بيان« ،هذه
االدع ــاءات الزائفة ،التي ال أساس
لها من الصحة» ،معلنة أن «املغرب
اختار أن يسلك املسعى القانوني
وال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي ف ـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب وع ـل ــى
الصعيد الدولي ،للوقوف في وجه
أي ط ــرف يـسـعــى الس ـت ـغــال هــذه
االدعاءات الزائفة».
(العربي الجديد)
بريطانيا تطلب
تجميد بنود بريكست
بشأن أيرلندا الشمالية

ط ـل ـبــت ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة من
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وقـ ــف تـطـبـيــق
األحكام الجمركية ملا بعد بريكست
ف ــي أيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة إل ــى أن يتم
الـتـفــاوض ح ــول «تـغـيـيــرات مهمة»
ف ــي ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي تـشـكــل
م ـص ــدر ت ــوت ــر ك ـب ـي ـرًا ف ــي املـقــاطـعــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون األوروبـيــة ديفيد فروست
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوردات:
«نـعـتـقــد أن ـنــا بـحــاجــة إل ــى االت ـفــاق
بسرعة على قرار تجميد».
(فرانس برس)
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يحاول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تحقيق توازن
في عالقاته مع الواليات المتحدة وإيران ،في ظل تجاذبات دولية
وإقليمية تحيط بالعراق ،ليواجه مهمة لن تكون سهلة خالل جولة
الحوار الرابعة في واشنطن األسبوع المقبل

خاص

قيادتان عسكريتان في الكرخ والرصافة

خطة أمنية لحماية بغداد

الحوار االستراتيجي
العراقي األميركي

أقرّ رئيس الوزراء
العراقي مصطفى
الكاظمي خطة أمنية
جديدة في بغداد
بعد اعتداء ضاحية
الصدر ،وسط توقع
هجمات جديدة

مهمة صعبة
للكاظمي
في واشنطن

بشير البكر

يـقــف رئـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي فـ ــي نـقـطــة
وسـ ــط ب ــن طـ ـه ــران وواش ـن ـط ــن،
وهو يحاول أال يثير غضب أي منهما ،في
الوقت الذي تعمل كل منهما على جذبه إلى
ّ
طرفها .وهذا أمر إذا حصل من شأنه أن يخل
باملعادلة العراقية ،ويأخذ العراق بعيدًا في
سـيــاســة امل ـح ــاور ال ـتــي ال طــاقــة لــه بـهــا في
الـظــرف الــراهــن .وتـقــوم حسابات الكاظمي
على تحقيق قدر معقول من التوازن في ظل
تجاذبات دولية وإقليمية تحيط بالعراق.
ّ
ويطمح إلــى أن يتمكن من الـخــروج بأخف
ال ـخ ـســائــر ،ف ــا سـبـيــل أم ــام ــه غ ـيــر ذل ــك إذا
أراد االستمرار في املـيــدان السياسي .ومن
أج ــل تـحـقـيــق ال ـن ـصــاب ال ـس ـيــاســي الـ ــازم،
ّ
سياسيًا يقوم على ركيزتني.
يتبع تكتيكًا
ّ
األولى داخلية ،وتتمثل في احتواء «الحشد
الشعبي» الذي بات قوة عسكرية وسياسية
ك ـب ـي ــرة ،وه ـ ــذا م ــا ي ـف ـســر رع ــاي ــة الـكــاظـمــي
لالستعراض العسكري الكبير ،الذي أقامه
«ال ـح ـشــد» ف ــي مــديـنــة دي ــال ــى ف ــي ال ـســادس
والعشرين من الشهر املــاضــي .وإذا حصل
على هــذه الــورقــة ،فــإن الطريق إلــى طهران
تصبح سالكة من دون عقبات.
والــركـيــزة الثانية هــي كسب دعــم واشنطن
والبلدان العربية ،وفي طليعتها السعودية،
وف ـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــح فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـسـ ـع ــى ،فــإنــه
يـسـتـطـيــع أن ي ـت ـصــرف م ــن م ــوق ــع ق ــوة في
الداخل العراقي .لكن حتى هذه اللحظة ،ال
يبدو أن رئيس الحكومة العراقية استطاع
أن ي ـح ـقــق الـ ـق ــدر ال ـك ــاف ــي م ــن ال ـت ـفــاهــم مع
األط ــراف كــافــة ،وهــو يسير إلــى األم ــام كمن
يتحرك وســط حقل ألغام شديد الخطورة.
ويـتـعــرض إل ــى ضـغــوط مــن ِقـبــل واشنطن
و«ال ـح ـشــد» ،تـصــاعــدت على نحو ملحوظ
في األشهر األخيرة.
وت ـع ـت ـبــر الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أن الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة تـبــذل ج ـهــودًا طيبة فــي مكافحة
التأثير السلبي إليــران ،لكن «عليها القيام

بالكثير لكبح جماح وكالئها فــي الـبــاد».
وع ـل ـي ــه ،ف ـ ــإن ال ـ ـغـ ــارة األم ـي ــرك ـي ــة األخـ ـي ــرة
الـتــي استهدفت معسكرًا تابعًا لـ«الحشد
الشعبي» على الـحــدود العراقية السورية،
ت ـح ـمــل رس ــال ــة أم ـيــرك ـيــة ل ـل ـكــاظ ـمــي ،ال ــذي
يتعرض لضغوط من فصائل «الحشد» من
أجــل إخ ــراج ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن الـعــراق،
وتقول الفصائل إنها أعطت الوقت الكافي
ل ـح ـكــومــة ال ـكــاظ ـمــي إلخـ ـ ــراج ك ــاف ــة ال ـق ــوات
األج ـن ـب ـي ــة م ــن الـ ـ ـع ـ ــراق ،م ــن خ ـ ــال ال ـط ــرق
الدبلوماسية والـسـيــاسـيــة ،لكنها أخفقت
ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،ول ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي تـحــرك
ف ـع ـلــي ت ـج ــاه ــه ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إج ــرائ ـه ــا
حــوارًا مع الواليات املتحدة األميركية عبر
ث ــاث ج ـ ــوالت ،ج ــرت ف ــي يــون ـيــو/حــزيــران
وأغسطس/آب  ،2020وفي  7إبريل/نيسان
.2021
ال ت ـ ـبـ ــدو ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـع ــراق ــي األمـ ـي ــرك ــي ،الـتــي
ُ
تـعـقــد فــي ال ـس ــادس والـعـشــريــن مــن الشهر
الـحــالــي فــي واش ـن ـطــن ،كـســابـقــاتـهــا .ويــرى
مــراق ـبــون أن مـهـمــة الـحـكــومــة الـعــراقـيــة لن
تـ ـك ــون س ـه ـل ــة ،ب ـس ـب ــب ت ـع ـق ـي ــدات امل ـل ـف ــات
الثنائية ،والتطورات والتقاطعات الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة .وب ـعــد حـســم مـســألــة مـشــاركــة
الكاظمي في هذه الجولة ،من غير الواضح
ح ـت ــى اآلن ك ـي ــف س ـي ـت ـص ــرف فـ ــي زي ــارت ــه
ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـعــاص ـمــة األم ـي ــرك ـي ــة خـ ــال أق ــل
مــن ع ــام ،وال ـتــي سيلتقي خــالـهــا الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،بعد
وص ـ ــول اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة إلــى
البيت األبـيــض .وفــي حــن أن نتائج زيــارة
الـكــاظـمــي فــي أغـسـطــس مــن ال ـعــام املــاضــي
انتهت إلى دعم من قبل اإلدارة السابقة ،فإن
تغيرًا استجد على موقف اإلدارة الحالية
من الكاظمي بعد الجولة الثالثة من الحوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،فـبـعــد أن ك ــان ــت ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة شـبــه واث ـق ــة م ــن وعـ ــوده بــاحـتــواء
ف ـص ــائ ــل «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ع ـن ــد ح ــدود
سياسية وميدانية تحول دون التصعيد،
اخ ـت ـلــف األمـ ــر ب ـعــد ال ـه ـج ـمــات والـهـجـمــات

دعا الكاظمي إلى
تجنيب العراق أن يكون
ساحة للصراعات
خشية أميركية من
استغالل إيران الفراغ
في العراق

املـضــادة بــن «الحشد» والـقــوات األميركية
خالل األشهر األخيرة.
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ذي داللـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ــاظ ـم ــي مــن
بــروكـســل بـعــد قـمــة حـلــف ش ـمــال األطـلـســي
فـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،دع ـ ــا
إلـ ـ ــى ت ـج ـن ـي ــب الـ ـ ـع ـ ــراق أن «ي ـ ـكـ ــون س ــاح ــة
لـلـصــراعــات اإلقليمية مــن جـهــة ،والــدولـيــة
من جهة أخرى ،وأن أمن العراق يتأثر بأمن
املنطقة ،كما أن أمــن املنطقة ال يتحقق إال
ب ــاالل ـت ــزام ب ــال ـق ــرارات الــدول ـيــة ال ـتــي تــدعــو
ّ
التقيد
جميع أطــراف الـنــزاع التقليدي إلــى
بالشرعية الــدول ـيــة» .وأث ــار الكاظمي هذه
ال ـن ـقــاط ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ب ــات فـيــه ال ـعــراق
ساحة مواجهة أميركية إيرانية ،وتوجيه
رسائل بني الطرفني وأطراف أخرى .وذهب
الكاظمي أبعد من ذلك حني تحدث قبل ما
يقل عــن ثالثة أسابيع مــن الجولة الرابعة
عن ضــرورة إنهاء وجــود الـقــوات األجنبية
ولـ ـي ــس مـ ـج ــرد ج ــدول ــة ان ـس ـح ــاب ـه ــا ،عـلــى
الرغم من أن واشنطن وبـغــداد اتفقتا على
هــذه املسألة فــي الجولة الثالثة فــي إبريل
املــاضــي ،وه ـنــاك تـفــاهــم عـلــى إن ـهــاء وجــود
ال ـقــوات القتالية األمـيــركـيــة ( 500جـنــدي)،
وحصر مهام الوحدات املتبقية (نحو 3200
عنصر) على تدريب القوات العراقية .ولكن
الثقة بالكاظمي اهتزت في واشنطن ،حسب

رصد

تحدث الكاظمي عن ضرورة إنهاء وجود القوات األجنبية ()Getty

مصادر دبلومسية عراقية ،وهناك مراجعة
لـكــافــة الـت ـفــاهـمــات ال ـســاب ـقــة .وم ــن ه ـنــا تم
تــوج ـيــه ض ــرب ــات لـفـصــائــل م ــن «ال ـح ـشــد»،
كان من أبرزها قصف مواقع «كتائب سيد
الشهداء» في السابع والعشرين من الشهر
امل ــاض ــي داخـ ــل األراضـ ـ ــي ال ـعــراق ـيــة ،وعـلــى
الحدود السورية العراقية.
إزاء ذلك هناك ســؤال هــام ،حول التداعيات
املترتبة على انسحاب القوات األميركية من
العراق ،في حال أسفرت الجولة الرابعة من
الحوار عن اتفاق بصددها؟
ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة مـ ـط ــروح ــة م ـن ــذ زم ـ ــن طــويــل
يعود إلى عام  ،2008ولكنها تأخرت بسبب
التطورات التي حصلت في األعوام األخيرة.
وبــاتــت قضية داخلية منذ أن صـ ّـوت عليها
 170نائبًا في البرملان العراقي ( 329نائبًا)،
بعد مقتل قائد «فيلق الـقــدس» فــي الحرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي ،ونــائــب
رئ ـ ـيـ ــس «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» أب ـ ـ ــو م ـه ــدي
املـ ـهـ ـن ــدس فـ ــي الـ ـث ــال ــث مـ ــن ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  .2020وإذ ي ـت ــم ت ـص ــوي ــره ــا عـلــى
أنـهــا طلب عــراقــي بـحــت ،فإنها كــانــت إحــدى
أولــويــات اإلدارة األميركية السابقة ،وجــرى
إدراج ـه ــا عـلــى ج ــدول أع ـمــال االج ـت ـمــاع بني
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
والـ ـك ــاظـ ـم ــي فـ ــي أغ ـس ـط ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وقـ ــال
قــائــد ال ـق ـيــادة األمـيــركـيــة الــوسـطــى الـجـنــرال
كينيث مــاكـنــزي إن «دور ال ـقــوات األميركية
في العراق محصور بالتدريب وبالعمليات
املـ ـض ــادة ل ــإره ــاب ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ال ـق ــوات
ال ـعــراق ـيــة ال ـخ ــاص ــة» .وخ ــاف ــا لـلـبـنـتــاغــون،

ً
ب ــدا ت ــرام ــب مـسـتـعـجــا لـسـحــب ال ـك ـث ـيــر من
ال ـ ـق ـ ــوات ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ق ـب ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني املاضي ،وكان عازمًا في هذا السياق
على إجــراء خفض سريع للقوات األميركية
في العراق «الذي ال يحتاج اآلن لدعم عسكري
مباشر على األرض ،وأن مستوى املساعدة
يتوقف على طبيعة املتغيرات والتهديدات»،
ح ـســب ال ـكــاظ ـمــي الـ ــذي ت ـحــدث ع ــن حـصــول
التوافق على الخفض العسكري األميركي.
والـيــوم هناك خشية أميركية واضـحــة من
ّ
استغالل إيران الفراغ الذي ستخلفه القوات
األميركية ،وجــرت حــوارات غير معلنة بني
واشنطن وأنـقــرة وأربـيــل من أجــل مواجهة
الوضع الجديد ،وقطع الطريق على إيران.
وشــارك الكاظمي في جانب منها ،وحسب
مصدر قيادي كردي قريب من قيادة إقليم
ك ــردس ـت ــان ،ف ــإن الـكــاظـمــي يـبـحــث ع ــن دعــم
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ف ــي ال ـعــاشــر
مــن أكتوبر/تشرين األول املـقـبــل ،ومصدر
خشية األطراف اإلقليمية هو الحصة التي
ستحصل عليها األط ــراف املحسوبة على
إيـ ـ ــران ف ــي ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي ومــؤس ـســات
ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة .وتـشـيــر ت ـقــديــرات بعض
الـ ـخـ ـب ــراء امل ـت ــاب ـع ــن ل ـل ـش ــأن الـ ـع ــراق ــي إل ــى
أن طـ ـه ــران ت ـط ـمــح لـلـسـيـطــرة ع ـلــى قـ ــراري
الـحـكــومــة وال ـب ــرمل ــان ،كـمــا ك ــان عـلـيــه األم ــر
ف ــي ف ـت ــرة رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزارة م ــن ق ـبــل ن ــوري
املالكي ( .)2014-2006وفي الحالة الكردية
ي ـبــدو ال ـق ـلــق مـضــاعـفــا ألن اخ ـ ــراج ال ـقــوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن ال ـع ــراق يـتـضـ ّـمــن إخــراجـهــا

متابعة

و«يجمد» االستيطان جزئيًا
بينت يستجيب لبايدن
ّ

ّ
شــنــت صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل ه ـي ــوم» هجومًا
على رئيس الحكومة نفتالي بينت ،معتبرة
أنــه «جـ ّـمــد» عملية االستيطان الــواسـعــة في
الـضـفــة الـغــربـيــة املـحـتـلــة ،بـعــد منعه انعقاد
«امل ـج ـلــس األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـب ـن ــاء» في
«اإلدارة املدنية» التابعة إلى جيش االحتالل،
فيما دعت حركة «فتح» الحكومات األوروبية
إلى وقف التعامل التجاري مع املستوطنات.
وذك ــرت «يـســرائـيــل ه ـي ــوم» ،فــي تـقــريــر نشر
أمس األول ،أن بينت يمنع ،استجابة لطلب
م ــن إدارة ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن،
انعقاد «املجلس األعلى للتخطيط والبناء».
ون ـق ـل ــت ع ــن مـ ـص ــادر اس ـت ـي ـطــان ـيــة مـطـلـعــة
ً
قولها إن ق ــرار بينت يعني «تجميدًا كامال
للبناء (االستيطاني) املستقبلي» في الضفة،
موضحة أنه «طاملا أن املجلس ال يجتمع ،فال
يمكن املوافقة على مخططات (استيطانية)
جــديــدة» .واعتبرت املـصــادر أن الـقــرار ،الــذي
اتـخــذه بينت بــاالتـفــاق مــع وزي ــر األم ــن بني
غ ــانـ ـت ــس« ،ب ـم ـث ــاب ــة اسـ ـتـ ـس ــام لـ ــإمـ ــاءات
األميركية» ،موضحة أنه كان من املفترض أن
يعقد «املجلس األعلى للتخطيط» اجتماعًا
قبل نحو شهر.
وذكــر موقع «عــرب  »48أنــه وفقًا لــإجــراءات
ال ـتــي تتبعها حـكــومــة االح ـت ــال فــي الضفة
الـغــربـيــة ،ف ــإن «املـجـلــس األع ـلــى للتخطيط»
ي ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــا دوريـ ـ ـ ــا كـ ــل ث ــاث ــة أش ـه ــر،
ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ــى م ـخ ـط ـط ــات اس ـت ـي ـطــان ـيــة
جديدة ،بما في ذلك تطوير البنية التحتية
في املستوطنات وتوسيعها .وكانت اللجنة
الفرعية لالستيطان في «اإلدارة املدنية» قد

بغداد ـ زيد سالم

ص ــادق ــت ،نـهــايــة يــون ـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي،
على مشاريع استيطانية في الضفة ،إال أن
قــادة املستوطنني أب ــدوا اهتمامهم بانعقاد
«املجلس األعـلــى للتخطيط والـبـنــاء» ،حيث
ت ـت ــم مـ ــن خ ــال ــه املـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى م ـش ــاري ــع
اس ـت ـي ـطــان ـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـض ـف ــة .م ــن جـهــة
ثانية ،اعتبرت حركة «فتح» ،في بيان صدر
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ع ــن امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا فــي
أوروبــا جمال نــزال ،أنه «حــان الوقت لتطبق
ال ـح ـك ــوم ــات األوروب ـ ـيـ ــة ال ـق ــوان ــن ال ــدول ـي ــة،
وقــوانـيـنـهــا الــذات ـيــة عـلــى مـسـتــوى االت ـحــاد
األوروب ــي بـشــأن وقــف التعامالت التجارية
م ــع امل ـس ـتــوط ـنــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ال ـت ــي تعد

أق ـســى صـ ــورة لـتـعـمـيــق االحـ ـت ــال وان ـت ـهــاك
حقوق شعبنا الفلسطيني» .واعتبر أن «هذه
وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة ،ستأتي
في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي
الذي أنتجه وجود حكومات يمينية متطرفة
بقيادة (بنيامني) نتنياهو».
وق ــال م ـس ــؤول مـلــف االس ـت ـي ـطــان ف ــي شـمــال
ال ـض ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،غـ ـس ــان دغ ـ ـلـ ــس ،ل ــوك ــال ــة
«األن ــاض ــول» ،إن فلسطينيًا ونجله أصيبا
بـ ـج ــروح ج ـ ــراء ت ـع ــرض مــركـبـتـهـمــا لـلــرشــق
ب ــال ـح ـج ــارة م ــن ق ـب ــل م ـس ـتــوط ـنــن ش ـمــالــي
الضفة الغربية املحتلة.
(األناضول ،وفا)

ال يمكن الموافقة على مخططات استيطانية بدون اجتماع المجلس ()Getty

إضرابات فردية رفضًا لالعتقال اإلداري

تدهور صحة  11أسيرًا

حذرت هيئة شؤون األسرى واملحررين الفلسطينية من تدهور الحالة الصحية
ل ــ 11أسـيـرًا مضربًا عــن الـطـعــام رفـضــا لسياسة االعـتـقــال اإلداري ،موضحة أن
عالمات التعب واإلعياء بــدأت تظهر عليهم ،باإلضافة إلى نقصان الــوزن .وقال
املستشار اإلعالمي للهيئة حسن عبد ربه ،في حديث لوكالة األنباء الفلسطينية
(وفا) ،إن «املعتقلني لجأوا ،في خضم الصمت الدولي حيال قضيتهم ،إلى القيام
باإلضراب عن الطعام» ،مشيرًا إلى أن «عالمات التعب واإلعياء واإلجهاد بدأت
تظهر على األس ــرى املضربني عــن الـطـعــام ،بــاإلضــافــة إلــى نقصان ال ــوزن ،وآالم
املفاصل والصداع».
وشــدد على أن األســرى الــ 11باتوا في حاجة ماسة لتدخل طبي ،غير أن إدارات
السجون تمنع عنهم هذا الحق اإلنساني .وأوضح عبد ربه أن «هذا اإلضراب عن
الطعام يهدف إلــى إعــادة تسليط الضوء مجددًا على سياسة االعتقال اإلداري
الـتــي تـطــاول نحو  450أسـيـرًا فــي سـجــون االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،مــوزعــن على
سجون مجدو ،وعوفر ،والنقب ،كما طاولت أسيرتني تقبعان في سجن الدامون».
وطالب عبد ربه «املجتمع الدولي واملنظمات األممية بممارسة مزيد من الضغط
على سلطات االحتالل لإلفراج عن األسرى واملعتقلني املضربني عن الطعام داخل
السجون اإلسرائيلية» .وأوض ــح أن «سلطات االحـتــال تــواصــل ممارسة أبشع
صنوف التنكيل والتعذيب بحق األسرى واملعتقلني الفلسطينيني ،ما يستدعي
من املجتمع الدولي القيام بدوره في الضغط على الحكومة االسرائيلية لإلفراج
عن هؤالء املعتقلني ومنحهم الحرية التي سلبت منهم».
واألســرى هم :محمد الزغير وسالم زيــدات (مضربان عن الطعام منذ  11يومًا)،
ومحمد اعمر ومجاهد حامد (منذ  9أيام) ،ومنتصر بالله أبو عزوم (منذ  4أيام)،
جميعهم يقبعون في سجن النقب ،وخمسة آخرون في زنازين سجن ريمون ،وهم
محمود الفسفوس وشقيقه كايد ،ورأفــت الــدراويــش ،وجيفارا النمورة ،ومؤيد
الخطيب (مضربون جميعًا عن الطعام منذ  8أيــام) ،باإلضافة إلى نضال خلف
الذي يقبع في عوفر ،والذي أعلنت عائلته أنه بدأ اإلضراب منذ عدة أيام.
ّ
ُيشار إلــى أن اإلضــرابــات الفردية مستمرة ،جـ ّـراء تصعيد سلطات االحتالل في
ّ
سـيــاســة االعـتـقــال اإلداري ،وتـحــديـدًا مـنــذ مــايــو/أيــار املــاضــي ،علمًا أن غالبية
األسرى اإلداريني هم أسرى سابقون.
(العربي الجديد)

من إقليم كردستان الـعــراق .ويــرى الجانب
ال ـك ــردي ال ــذي ي ـشــارك فــي الـجــولــة الــرابـعــة
بوفد كبير ،أن ذلك سوف يؤدي إلى تقوية
شوكة األطــراف املوالية ّإليــران على حساب
امل ـك ــون ــات األخـ ـ ــرى ،ال ـســنــة واألكـ ـ ـ ــراد .ومــن
الــواضــح أن هــذه االعـتـبــارات تؤشر إلــى أن
النهائي للقوات األميركية من
االنـسـحــاب
ّ
العراق ،يمكن أن يعقد الوضع بشكل خطير
فــي عــدد مــن املناطق الرئيسية فــي الـبــاد،
ً
فضال عن تفاقم الوضع في سورية بشكل
خطير.
إلى ذلك يستعد العراق إلجراء االنتخابات
العامة في موعدها املقرر (أكتوبر/تشرين
األول) ،وسط ضغوط تمارسها أطــراف في
«الـحـشــد الـشـعـبــي» مــن أج ــل تأجيلها ،كي
تستكمل االسـتـعــدادات لإلمساك بمفاصل
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وذل ـ ــك ف ــي مــواج ـهــة
انـتـفــاضــة شعبية مـتــواصـلــة مـنــذ أكـثــر من
عـ ــام ،للتعبير ع ــن الـغـضــب إزاء اسـتـمــرار
الــوجــود اإليــرانــي ،وهــو أمــر يربطه الشعب
الـعــراقــي باستمرار االضـطــرابــات وتــدهــور
األوضـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة وان ـت ـش ــار ال ـف ـســاد.
ُ
وي ـظ ـه ــر االسـ ـتـ ـي ــاء ال ـس ــاح ــق ف ــي أوس ـ ــاط
العراقيني ،كيف أن حملة بسط النفوذ التي
ّ
تشنها إيــران في املنطقة تواجه ردود فعل
ساخطة واسعة النطاق .وفي هذا الوقت ،لن
يساهم خــروج القوات األميركية ســوى في
ترسيخ قبضة إيران على العراق ،ومفاقمة
حــدة األزم ــة االقـتـصــاديــة الـحــالـيــة ،وزي ــادة
الـضـغــوط الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة ،وتــدهــور
الوضع األمني.

بعد يــوم واحــد من االعـتــداء الدامي الذي
شـهــدتــه ضــاحـيــة ال ـص ــدر شــرقــي ب ـغــداد،
ليلة اإلث ـنــن املــاضــي ،وراح ضحيته 30
أطفال ونساء ،وإصابة أكثر
مدنيًا ،بينهم
ّ
وتبناه تنظيم «داعش»ّ ،
أقر
من  50آخرين،
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
خطة أمنية جديدة هي األولى من نوعها
ت ـت ـض ـ ّـم ــن ت ـق ـس ـيــم ب ـ ـغـ ــداد إل ـ ــى ق ـيــادتــن
عـسـكــريـتــن ل ـجــان ـبــي ال ـك ــرخ والــرصــافــة
وتـنـصـيــب ق ـي ــادات عـسـكــريــة عـلـيـهــا ،مع
اسـتـبــدال قطعات وألــويــة عسكرية مكان
أخرى والدفع بقوات إضافية إلى أطراف
العاصمة.
ّ
وكــلــف الكاظمي الـلــواء ظافر املحمداوي
لـ ـقـ ـي ــادة ع ـم ـل ـي ــات ج ــان ــب ال ــرص ــاف ــة مــن
بغداد ،واللواء الركن سعد محسن عريبي
قائدًا لعمليات الكرخ ،بحسب بيان عقب
اجتماع عقده الكاظمي بالقيادات األمنية
واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة ع ـلــى خـلـفـيــة الـتـفـجـيــر.
كذلك ّ
وجه الكاظمي بإعادة توزيع القوات
الـعــراقـيــة داخ ــل ب ـغــداد ورف ــع جاهزيتها
ال ـع ـس ـكــريــة ،م ــع إص ـ ــدار ح ــزم ــة عـقــوبــات
بحق ضـبــاط ومـســؤولــن أمنيني بتهمة
التقصير في حفظ األمن بمدينة الصدر.
وي ـع ـت ـبــر الـتـقـسـيــم ال ـج ــدي ــد ل ـب ـغ ــداد هو
األول مــن نــوعــه ال ــذي يـجــرى فـيــه تــوزيــع
مهام املسؤولية على قيادتني عسكريتني
بـجــانـبــي ال ـك ــرخ وال ــرص ــاف ــة ،مرتبطتني
بقيادة العمليات العراقية املشتركة التي
يرأسها الكاظمي نفسه.
وقالت مصادر أمنية من بغداد ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،إن «السلطات العراقية تتوقع
هـجـمــات إرهــابـيــة قــد تستهدف املناطق
ال ـعــراق ـيــة الـفـقـيــرة ف ــي ب ـغ ــداد ف ــي الـفـتــرة
املـقـبـلــة ،واإلج ـ ـ ــراءات الـحــالـيــة تستهدف

مــواج ـهــة تـلــك ال ـت ـحــديــات» .وأض ــاف ــت أن
«وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـعــراق ـيــة تمتلك
م ـع ـل ــوم ــات ت ـف ـيــد بـ ــأن ه ـن ــاك مـخـطـطــات
إره ــابـ ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ب ـه ـج ـمــات
انـ ـتـ ـح ــاري ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـعـ ـب ــوات ن ــاس ـف ــة،
وتعمل اآلن على ّ
تتبع خيوط املعلومات
وتنفيذ عمليات استباقية إلحـبــاط تلك
الـهـجـمــات» .وبـحـســب امل ـص ــادر ،وأحــدهــا
ضابط برتبة عميد فــي قـيــادة العمليات
املـشـتــركــة ،ف ــإن «ا ّلـحـكــومــة تــواجــه تحديًا
أم ـن ـيــا آخـ ــر ي ـت ـمــثــل بـتـصـعـيــد الـفـصــائــل
امل ـس ـل ـح ــة ال ـح ـل ـي ـفــة لـ ـطـ ـه ــران مـ ــن لـهـجــة
الخطاب الطائفي بعد التفجير وإصــدار
جملة من التهديدات ضد مناطق محددة
ذات أبـ ـع ــاد طــائ ـف ـيــة ت ـه ــدد ب ـخ ـلــق حــالــة
فوضى كبيرة ،في بغداد تحديدًا ،وسط
مخاوف من عمليات انتقام طائفية لتلك
الفصائل في الوقت ذاته».
من جهتهَّ ،
بي عضو لجنة األمن والدفاع
ّ
فــي ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي كــاطــع الــركــابــي أن
«ت ـف ـج ـي ــر م ــدي ـن ــة ال ـ ـصـ ــدر واالضـ ـ ـط ـ ــراب
األم ـن ــي املــرت ـقــب ه ــو أم ــر مـتــوقــع ف ــي ظل
اسـتـمــرار األزم ــة السياسية بــن األح ــزاب
والصراعات بني القوى التي تؤمن بالدولة
والقانون ،وبني قوى تريد أن يكون العراق
ساحة حرب وفوضى كبيرة» ،معتبرًا أن
ُ
«التغييرات األمنية الـتــي تستحدث بني
فـتــرة وأخـ ــرى لــن تـكــون مـجــديــة فــي حــال
استمرت الخطط األمنية التقليدية كأداة
للعمل ،بالتالي يحتاج العراق إلى أدوات
أمـنـيــة وخ ـطــط واس ـتــرات ـي ـج ـيــات جــديــدة
وحديثة» .وأضاف في حديث مع «العربي
الـجــديــد» أن «ه ـنــاك حــديـثــا سياسيًا عن
أن بعض التغييرات فــي مناصب الـقــادة
األمـ ـنـ ـي ــن ت ــأت ــي ض ـم ــن خ ـط ــة س ـيــاس ـيــة
أي ـضــا ،وتـتـهــم بـعــض الـجـهــات الكاظمي

معلومات استخبارية
عن مخططات إرهابية
الستهداف بغداد
التحاصص في المناصب
األمنية سبب خراب
المنظومة العسكرية

بــأنــه يسعى للسيطرة عـلــى جميع قــادة
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة امل ـه ـم ــة ،ل ـك ــن حـكــومــة
الكاظمي ّ
تبرر تلك التغييرات وعمليات
االسـ ـتـ ـب ــدال ب ــال ـح ــاج ــة لـ ــذلـ ــك» .وتـعـتـمــد
السلطات األمنية بالعادة طريقة «النشر
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ،الـ ـت ــي ت ـت ـم ـثــل ب ــاالن ـت ـش ــار
العسكري واألمني املكثف ،ويترافق ذلك
مع نصب حواجز تفتيش ونقاط مراقبة
في أغلب مناطق البالد ،وتحديدًا بغداد،
ال سيما املحيطة باملنطقة الخضراء ،التي
تضم السفارة األميركية ومقار البعثات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وامل ـ ـبـ ــانـ ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك تـ ـح ــدث فـ ــي بـعــض
األحيان عمليات إرهابية ،ليؤكد مراقبون
عقبها أن آلـيــة إدارة مـلــف األم ــن تحتاج
إلى تحديثات .من جهته ،أشــار املتحدث
باسم قيادة العمليات العراقية املشتركة
الـلــواء تحسني الخفاجي ،في اتصال مع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أن «ب ـغــداد عــادة
ّ
تتعرض إلى تهديدات أمنية من فلول
ما
وبقايا تنظيم «داعــش» ،وتمارس القوى
األمنية دورها في االستعداد ألي هجمات
م ـح ـت ـم ـلــة ،وه ـ ــذا أمـ ــر يـنـتـهــي م ــع زيـ ــادة
التنسيق بني الـقــوات األمنية والحكومة
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ــدري ــب ال ـج ـيــد وال ـتــرقــب
الــذكــي ،لكن الــوضــع حاليًا مسيطر عليه
في بغداد» ،مضيفًا أن «القيادة العراقية
املـمـثـلــة بــالـقــائــد ال ـع ــام ل ـل ـقــوات املسلحة
تملك جميع األوراق واألفـكــار وهــي على
ع ـلــم ب ـكــل ت ـفــاص ـيــل ال ــوض ــع األمـ ـن ــي في
ال ـبــاد ،بالتالي فــإن اسـتـحــداث أي غرف
أمنية جديدة ،يعني أن هناك حاجة ماسة
لتعزيز األمن» ،معتبرًا أن «وجود قيادات
أمـنـيــة جــانـبــي ال ـكــرخ والــرصــافــة ،فرصة
لتعزيز األمن في جانبي العاصمة».
أم ـ ــا ال ـخ ـب ـيــر األمـ ـن ــي والـ ـب ــاح ــث أح ـمــد
الشريفي ،فلفت إلى أن «الكاظمي يعلم
أن التحاصص في ملف املناصب األمنية
ه ــو س ـبــب خـ ــراب امل ـن ـظــومــة الـعـسـكــريــة
واألمنية ،لذلك يضع األحزاب في موقف
مـ ـح ــرج ب ـع ــد كـ ــل ف ــاجـ ـع ــة ،كـ ــي ي ـبــاشــر
بـتـصـحـيـحــات ال تـعــارضـهــا األح ـ ــزاب».
وأك ـ ــد ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن «ق ـي ــادة
عـمـلـيــات ب ـغــداد فـشـلــت خ ــال الـسـنــوات
املــاضـيــة فــي تحقيق أي إن ـج ــازات ،كما
أن األح ــزاب الشيعية ،وتحديدًا منظمة
بشكل شبه كلي،
«بــدر» ،تسيطر عليها
ٍ
ب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ت ـش ـك ـيــل ق ـ ـيـ ــادات فــرعـيــة
ل ـل ـكــرخ وال ــرص ــاف ــة تـتـبــع ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
للقوات املسلحة هي خطوة ذكية».
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شرق
غرب
العراق :اعتقال اثنين من
مستهدفي الناشطين
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة فــي
م ـحــاف ـظــة ذي قـ ــار ج ـن ــوب ال ـب ــاد،
أمــس األرب ـع ــاء ،القبض على اثنني
من العناصر املتورطة باستهداف
ناشطني في مدينة الناصرية .وجاء
ذل ـ ــك ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اس ـت ـه ــداف
منزل الناشط في الحراك الشعبي،
سـ ــام ال ـع ـص ـمــي ،ال ـ ــذي ش ـ ــارك في
حـمـلــة «م ـنــع اإلف ـ ــات م ــن ال ـع ـقــاب»
التي نظمها متظاهرون وناشطون
ع ــراقـ ـي ــون داخ ـ ـ ــل وخـ ـ ـ ــارج الـ ـب ــاد،
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ـم ـح ــاس ـب ــة مــرت ـك ـبــي
الجرائم واالنتهاكات.
(العربي الجديد)
 ...وقتلى وجرحى في
اعتداء لـ«داعش»

أفـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة ع ــراق ـي ــة،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ب ـس ـقــوط قتيلني
و 4جــرح ــى م ــن ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي
ّ
جراء اعتداء لعناصر من «داعش»
اس ـت ـهــدف مـقــر ال ـف ــوج ال ـثــانــي في
ب ـل ــدة مـطـيـبـيـجــة شـ ــرق مـحــافـظــة
ص ــاح الــديــن شـمــال ب ـغــداد ،فيما
أكد مسؤولون أمنيون أن التنظيم
يحاول زيــادة هجماته خالل فترة
ع ـي ــد األضـ ـح ــى (ص ـ ـ ــادف أول مــن
أم ــس ال ـث ــاث ــاء) وم ــا يـلـيـهــا .وفــي
م ـح ــاف ـظ ــة ديـ ــالـ ــى ،شـ ـم ــال شــرقــي
ب ـغ ــداد ،نـجــا منتسب فــي الجيش
من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة
استهدفت منزله في جلوالء.
(العربي الجديد)

عون :االستشارات النيابية
في موعدها
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي مـيـشــال
ع ــون ،فــي تـغــريــدة أم ــس األرب ـعــاء،
أنه «حسمًا ألي اجتهاد أو إيحاء،
فإن االستشارات النيابية ستجرى
ف ــي م ــوع ــده ــا ،وأي ط ـلــب محتمل
لـتــأجـيـلـهــا ي ـجــب أن ي ـك ــون م ـبــررًا
ً
وم ـ ـع ـ ـلـ ــا» .وك ـ ـ ــان عـ ـ ــون قـ ــد حـ ـ ّـدد
اإلثنني املقبل موعدًا لالستشارات
النيابية لتسمية رئيس الحكومة،
بعد اعـتــذار رئيس ال ــوزراء املكلف
سعد الـحــريــري الخميس املاضي
بعد  9أشهر من تكليفه باملهمة.
(العربي الجديد)
فرنسا :تحقيق حول
تشبيه ماكرون بهتلر
فـ ـت ــح ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،أم ــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،تـحـقـيـقــا ب ـش ــأن الف ـتــات
ّ
شبهت الرئيس إيمانويل ماكرون
(الـصــورة) بالزعيم النازي أدولف
هتلر .وكان مواطن فرنسي ُيدعى
م ـي ـش ـي ــل أن ـ ـجـ ــي فـ ـ ـل ـ ــوري ق ـ ــد ق ــام

عشرات القتلى والجرحى باالعتداء في ضاحية الصدر (أحمد الربيعي /فرانس برس)

تقرير

معاقبة أقارب المعارضين في مصر :أنس البلتاجي نموذجًا

تمثّل حالة أنس البلتاجي
مثاًال على معاقبة
أشخاص في مصر
لكونهم أقرباء معارضين
أو منتقدين للنظام
الحاكم
القاهرة ـ العربي الجديد

بـعــد أكـثــر مــن سـبــع س ـنــوات مــن الـحـبــس بال
أحـكــام ،أي مــا يقرب مــن  2700يــوم ،قــال أنس
الـبـلـتــاجــي ،نـجــل الـقـيــادي ال ـبــارز فــي جماعة
«اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» ،محمد الـبـلـتــاجــي ،إنــه
ّ
يـشـعــر بــالـخـطــر ع ـلــى ح ـيــاتــه ومـ ــل الـصـمــت.
وحسب ما نقلته مصادر أسرية ومحامون،
قــال أنــس البلتاجي للقاضي فــي آخــر جلسة
أمام النيابة ،إنه يعاني من تدهور في صحته
الـجـســديــة والـنـفـسـيــة ،نـتـيـجــة س ــوء أوض ــاع
االح ـت ـجــاز وال ـح ـبــس االنـ ـف ــرادي ب ــا أف ــق وال
م ـحــاك ـمــة ،وتـ ـج ــاوز ال ـح ــد األق ـص ــى للحبس
االحتياطي بكثير .وأضاف «أوضاع الحبس
سيئة ومخالفة لالئحة السجون واملواثيق،
واالح ـت ـجــاز نفسه غـيــر قــانــونــي بـعــد تـجــاوز
مدة الحبس والتجديد املستمر من دون ّنية
لإلحالة ومن دون أي داع منطقي».
مع ذلك ،وبعد ثالثة أحكام بالبراءة من محاكم
الـجـنــايــات والـجـنــح وقـ ــرار محكمة جـنــايــات

القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخالء سبيله،
تــم التحقيق مــع أن ــس محمد الـبـلـتــاجــي ،في
قضية جديدة تم إعدادها بينما كان قد قضى
في السجن خمس سنوات ،ليتواصل حبسه
منذ اعتقاله في .2013
ل ــم ي ـخــرج أن ــس الـبـلـتــاجــي م ــن مـحـبـســه منذ
عـ ــام  ،2013ب ــل جـ ــرى اح ـت ـج ــازه ف ــي زن ــزان ــة
فــرديــة ،يتعرض داخلها للتنكيل والحرمان
مــن التريض والطعام والـشــراب حتى ســاءت
حــال ـتــه ال ـص ـح ـيــة بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة ،م ــن دون
ت ــوف ـي ــر أي رع ــاي ــة ط ـب ـيــة لـ ــه ،ك ـم ــا أنـ ــه ُح ــرم
م ــن اس ـت ـك ـم ــال دراس ـ ـتـ ــه ،وقـ ــد ُرفـ ـض ــت كــافــة
الطلبات التي ّ
تقدمت بها أســرتــه ومحاموه
لدخول االمتحانات الجامعية ،حسب أسرته
وم ـحــام ـيــه ،عـلـمــا أن ــه ط ــال ــب بـكـلـيــة الـتــربـيــة
ال ـن ــوع ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة ع ّــن شـ ـم ــس .ك ـم ــا أن
إدارات السجون التي تنقل بينها لــم تسمح
له بإدخال كتبه الدراسية أو أي كتب أخــرى،
باإلضافة إلــى انتهاك حقه وحــق أبيه في أن
يحتجزا مـ ًـعــا ،وفقًا ملــا ينص عليه قــانــون ّ
لم
الشمل .ألقي القبض على أنس البلتاجي ،في
اليوم األخير من عام  .2013لم يخرج أنس من
محبسه منذ عام  2013وكان عمره حينها 19
عــامــا ،وتــم تدويله فــي أربــع قضايا مختلفة،
حـصــل عـلــى ال ـب ــراءة فــي قضيتني مـنـهــا ،من
محاكم الجنايات والجنح ،وإخالء سبيل من
قضية ثالثة .لكن السلطات املصرية ،قررت أن
تضمه إلــى قضية رابـعــة لتبقيه سجينًا في
قـضـيــة راب ـعــة بتهمة االن ـض ـمــام إل ــي جماعة
إرهابية.
حـصــل أن ــس الـبـلـتــاجــي عـلــى أح ـك ــام ال ـب ــراءة

ف ــي قـضـيــة االعـ ـت ــداء عـلــى أح ــد املــوظ ـفــن في
س ـج ــن ال ـع ـق ــرب أثـ ـن ــاء زي ـ ــارة وال ـ ــده وك ــان ــت
والـ ــدتـ ــه م ـت ـه ـمــة م ـع ــه ف ــي ال ـق ـض ـيــة نـفـسـهــا،
وتمت تبرئتها أيضًا من القضية التي وقعت
أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام .وحصل على
البراءة في القضية املعروفة إعالميًا بقضية
«خلية املاريوت» رقم  1145لسنة  2014والتي
حكم عليه فيها بسنتني وذلك عام  ،2016لكنه
في م ــارس/آذار  2018تم نقض الحكم وحكم
له بالبراءة.
وفــي أكتوبر/تشرين األول ُ 2015حـكــم عليه
ُ
بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتهم
فيها بحيازة ســاح ،من دون تقديم أي دليل
على ذلك ،سوى املقطع املصور الذي أجبر هو
وشقيقه على تصويره ،إال أن محكمة النقض
ألغت الحكم وقضت بـبــراءة أنــس عــام ،2018
ومع ذلك ظل محبوسًا.
وب ـعــد إخ ــاء سـبـيـلــه ،فــي  13فـبــرايــر/شـبــاط
 ،2020ت ــم ت ــدوي ــره ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ذمــة
ق ـض ـيــة ج ــدي ــدة ،وقـ ـ ــررت ن ـيــابــة أمـ ــن ال ــدول ــة
العليا ،حبسه  15يومًا على ذمة قضية جديدة
بعد قرار إخالء سبيل صادر منذ أسبوع من

حرم أنس البلتاجي
ُ
من استكمال دراسته
الجامعية

تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640
لـسـنــة  .2018وك ــان ــت إدارة الـسـجـنــن تخبر
أسرته صراحة أنه كونه نجل البلتاجي ،فإن
هذا يعطيه امتيازًا سلبيًا عن بقية املعتقلني
اآلخ ــري ــن ،ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ت ــم اح ـت ـج ــازه في
زنزانة فردية ،يتعرض داخلها للتعذيب.
ل ـك ــن «الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي م ـص ــر ي ـح ــاك ــم وي ـع ــاق ــب
أش ـخ ــاص ــا ل ـكــون ـهــم ف ـق ــط أقـ ــربـ ــاء ومـ ــن أس ــر
م ـع ــارض ــن أو م ـن ـت ـقــديــن ل ــه وس ـ ـ ــواء ك ــان ــوا
مـتـهـمــن أو م ـغ ـتــربــن ،وبــال ـط ـبــع ي ـن ــال ذوو
أعضاء وقيادات جماعة اإلخوان نفس األذى،
إذ ت ـ ّ
ـوج ــه لـهــم نـفــس االت ـه ــام ــات ال ـتــي تــوجــه
لــذويـهــم ،ويـتــم اسـتـخــدام ه ــذا الـنـهــج أحيانًا
لـلـضـغــط ع ـلــى امل ـت ـهــم أو امل ـغ ـت ــرب امل ـع ــارض
وامل ـن ـت ـق ــد ،أو كــان ـت ـقــام م ـنــه ع ـبــر اس ـت ـهــداف
أقــربــائــه ،دونـمــا اعتبار للدستور أو القانون
ودون أي احـ ـت ــرام ل ـق ـيــم وات ـف ــاق ـي ــات حـقــوق
اإلن ـســان» ،هــذا مــا خلصت إليه ورقــة حديثة
صــادرة عن الشبكة العربية ملعلومات حقوق
اإلنـ ـس ــان (م ـن ـظ ـمــة مـجـتـمــع م ــدن ــي مـصــريــة)
بـ ـعـ ـن ــوان «أس ـ ــرت ـ ــك ت ـح ــت إيـ ــدي ـ ـنـ ــا» ،فـ ــي 26
نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2020وكـ ــان أنــس
البلتاجي أحد نماذج هذه الورقة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الــدسـتــور املـصــري ينص
في املادة  95منه على أن «العقوبة شخصية،
وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال
توقع عقوبة إال بحكم قضائي ،وال عقاب إال
على األفـعــال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون»،
إال أن «القانون والدستور شــيء ،ومــا يحدث
على أرض الواقع في مصر شيء آخر مختلف
ومتعارض معهما» ،حسب الورقة.

ب ـت ـع ـل ـيــق الفـ ـت ــات ع ـل ــى ال ـل ــوح ــات
اإلعــانـيــة فــي مدينتي فــار تولون
وس ــن س ــور م ـيــر ،تـشـ ّـبــه مــاكــرون
بهتلر ،بسبب سياساته املتعلقة
بــوبــاء كــورونــا ،وإلــزامــه العاملني
في القطاع الصحي بأخذ اللقاح.
وكتب أعلى الالفتات «كــن مطيعًا
و«استح».
وخذ اللقاح»،
ِ
(األناضول)

ستة أشهر «مملة» لكن
«مهمة» لبايدن
ّ
ل ــخ ــص ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي جــو
بـ ــايـ ــدن ،خ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــال ،أول مــن
أمـ ــس ،ألع ـض ــاء إدارت ـ ــه ف ــي البيت
األبـيــض ،بكلمتي «ممل» و«مهم»
رهانه في األشهر الستة األولى من
واليته الرئاسية ،إذ إنه تركز على
ص ـلــب ال ـق ـضــايــا أك ـث ــر م ــن الـشـكــل
إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
قلب اللعبة الدولية .ويــرى بايدن
أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ت ـخ ــوض
«منافسة» وجــوديــة مــع دول مثل
الصني «الـتــي تعتقد أن املستقبل
ملك لالستبداد» ،وهو يريد إثبات
أن «الديمقراطية يمكنها أن تفعل
امل ــزي ــد» ف ــي االب ـت ـك ــار أو مـحــاربــة
تغير املناخ وتأمني االزدهار.
(فرانس برس)
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تقرير

ال تزال تونس
تعيش دوامة
الخالفات بين
األطراف الداعمة
للحكومة
والمعارضة لها،
في ظل مرور البالد
بمرحلة حرجة
نتيجة تفشي
كورونا .وفيما
تضغط المعارضة
لإلجهاز على
الحكومة ،تبحث
األغلبية النيابية عن
ّ
تمكنها من
حلول
تالفي دفع ضريبة
الفشل

سجلت زحمة أمام مراكز التلقيح بعد دعوة مهدي لحمالت تلقيح مفتوحة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تونس في
دوامة الخالفات
انتقادات
«النهضة»
رغم أن «النهضة» كانت
قد دعت لتغيير وزير
الصحة فوزي مهدي،
فإنها انتقدت تعيين وزير
بالنيابة .وكتب القيادي
فيها سمير ديلو على
«فيسبوك»« :اللهم إن هذا
عبث ،وزير صحة بالنيابة
في بالد تعيش حربًا على
الوباء ...وزير يدير وزارتين
تتطلّب كل وزارة منهما
تفرغًا؟».

هل يدفع المشيشي ثمن
صراع األغلبية والمعارضة؟
تونس ـ وليد التليلي

تـ ـعـ ـي ــش ت ـ ــون ـ ــس مـ ــرح ـ ـلـ ــة ح ــرج ــة
ّ
صحية بــاألســاس ،نتيجة
للغاية،
لتفشي وباء كورونا وحصده مئات
األرواح والضغط الكبير على املستشفيات،
واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا بسبب تــراجــع كل
املؤشرات وتراكم الديون ،وسياسيًا نتيجة
لـكــل ذلـ ــك ،بـسـبــب عـجــز الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
ّ
عــن ال ـتــوافــق عـلــى حــد أدن ــى مـشـتــرك يمكن
من تجاوز املرحلة الحرجة ،ثم االتفاق على
خريطة طريق للمرحلة املقبلة.
وت ـج ـمــعامل ـع ــارض ــة ك ــل ج ـهــودهــا لــإجـهــاز
ّ
تتخبط
على حكومة هشام املشيشي ،التي
فــي مشاكل الجائحة وضعف أدائ ـهــا ،فيما
تـبـحــث األغـلـبـيــة الـنـيــابـيــة الــداع ـمــة لـهــا عن
ّ
حـلــول تمكنها مــن تــافــي دفــع ضريبة هذا
الفشل ،وإن كان على حساب املشيشي نفسه،

على الرغم من أنها تتمسك به حاليًا ،ألنه ال
ً
خيار لها أصال غير ذلك في الوقت الراهن.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة مـ ـ ــن امل ـش ـي ـش ــي
الستعادة املبادرة ،أعلنت رئاسة الحكومة
م ـســاء ال ـثــاثــاء إق ــال ــة وزي ــر الـصـحــة ف ــوزي
مهدي وتكليف وزيــر الـشــؤون االجتماعية
مـحـمــد ال ـطــراب ـل ـســي ب ـم ـهــام وزيـ ــر الـصـحــة
باإلنابة .وجاءت اإلقالة بعد يوم واحد من
دعــوة مهدي إلــى حمالت مفتوحة للجميع
للتلقيح في  29مركزًا خــال أول يومني من
عيد األضحى (الثالثاء واألربعاء) .وحسب
م ـقــاطــع ف ـيــديــو بـثـهــا ن ـش ـطــاء ع ـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي حصل ازدح ــام كبير
وتدافع أمام هذه املراكز .واجتمع املشيشي
ً
مساء الثالثاء بكوادر وزارة الصحة ،قائال
إن «ق ـ ــرار اس ـتــدعــاء الـتــونـسـيــن إل ــى تلقي
التلقيح يــوم عيد األضـحــى ق ــرار شعبوي،
يمكن وصفه باإلجرامي ،خصوصًا أن فيه

تهديدًا لصحة التونسيني والسلم األهلي»،
ح ـس ــب بـ ـي ــان ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .واع ـت ـبــر
املشيشي أن تعطيل التعديل الــوزاري الذي
اقـتــرحــه فــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي املاضي
«تـسـ ّـبــب فــي ك ــوارث ،خصوصًا فــي القطاع
الـ ـصـ ـح ــي» ،ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـي ــره .ف ـي ـمــا رأى
مراقبون أن مهدي كان «كبش فداء» لألزمة
الصحية الكبيرة التي تمر بها تونس.
وفي سياق هجوم املعارضة على الحكومة،
كـتــب األم ــن ال ـعــام لــ«الـتـيــار الــديـمـقــراطــي»
امل ـ ـعـ ــارض ،غ ـ ــازي الـ ـش ــواش ــي ،ف ــي تــدوي ـنــة
مقتضبة نشرها على صفحته الرسمية على
«فيسبوك» قبل أيــام« :بالفعل يجب إيقاف
هذا السيرك الذي يسمى حكومة املشيشي».
كـمــا تـطــالــب بقية ق ــوى املـعــارضــة بإسقاط
الحكومة أيضًا ورحيل املشيشي ،وتحاول
إدخــال تغييرات على التوازنات البرملانية،
مستغلة خالفات كتلتي «اإلصالح» و«تحيا
ت ــون ــس» ،ال ــداع ـم ـت ــن ل ـح ـكــومــة املـشـيـشــي،
مــع كــل مــن حركة «النهضة» وحــزبــي «قلب
تــونــس» و«ائ ـت ــاف ال ـكــرامــة» .وتـسـعــى إلــى
التقاط هذه الفرصة النادرة ملحاولة إيجاد
ّ
أغلبية تمكنها من سحب الثقة من رئيس
البرملان راشد الغنوشي ،الذي ال يزال يتلقى
العالج من تبعات إصابته بكورونا ،إال أن
هذا ال يــزال أمـرًا صعبًا ،ألن «تحيا تونس»
لــم يـحــدد موقفه بــوضــوح مــن هــذه املسألة
لـغــايــة اآلن ،ورب ـمــا يـتــم ال ـتــوافــق مـعــه على

دعوات للتظاهر في
 25الحالي من دون
معرفة الجهات خلفها

انـضـمــام شخصيات مــن ال ـحــزب للحكومة
ويبقى في االئتالف.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،تشهد مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي منذ أيام دعوات إلى التظاهر يوم
 25يــولـيــو/تـمــوز الـحــالــي ،ال ــذي يـتــزامــن مع
ذكــرى عيد الجمهورية ،بهدف حــل البرملان
وإس ـقــاط الـحـكــومــة ،مــن دون أن تـكــون لهذه
الدعوات خلفيات محددة أو جهات معلومة.
وفيما تداول البعض أن الحزب «الدستوري
الحر» ،الذي تترأسه عبير موسي ،يقف وراء
هــذه الــدعــوات ،حــذرت مــوســي أنـصــارهــا من
االن ـخــراط فــي الــدعــوة إلــى التظاهر ألنـهــا ال
تعنيها .وقــالــت مــوســي ،فــي فـيــديــو نشرته
قـبــل أي ــام ،إن «ه ـنــاك شيئًا مــا يـحــدث بلون
ّ
ويسوق لوجوه جديدة ،وإن الدعوة
جديد،
إل ــى الـتـظــاهــر ي ــوم  25يــولـيــو مــن جـهــة غير
معلومة ،ومن دون أسماء منظمني ،أو تحديد
برنامج واضــح ،تبعث على الريبة في نوايا
الجهة التي تسعى لهذه العملية ونزاهتها،
وال تعنينا إطالقًا ولن ننخرط فيها».
وترى قيادات عديدة من «النهضة» أن سبب
هذه املوجة املعارضة الجديدة هو دعوتها
إل ــى تشكيل حـكــومــة سـيــاسـيــة جــديــدة ،ألن
املـعــارضــة تــريــد أن يبقى األم ــر على مــا هو
عـلـيــه ،حـكــومــة مـشـلــولــة بـنـصــف أعـضــائـهــا
فـقــط ،وأداء ضعيف وغـضــب شعبي .ورأى
الـ ـقـ ـي ــادي الـ ـ ـب ـ ــارز فـ ــي «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،مـحـمــد
القوماني ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن «إع ـ ــان الـنـهـضــة ع ــن مـ ـب ــادرة الـحـكــومــة
الـسـيــاسـيــة أحـ ــدث ع ــدة ردود أف ـع ــال داخ ــل
ال ـبــرملــان ،حـتــى أن بـعــض األح ـ ــزاب صـ ّـعــدت
من لهجتها ضد النهضة ،وتحدثت مجددًا
عــن سـحــب الـثـقــة مــن رئـيــس ال ـبــرملــان .ولكن
ال ـت ـصــويــت األخ ـي ــر ب ـخ ـصــوص اإلج ـ ـ ــراءات
االستثنائية في البرملان ،وحصول االئتالف
البرملاني على  109أص ــوات ،على الرغم من
معارضة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية
والدستوري الحر ،كان أكبر رد وتأكيد على
استحالة تمرير عريضة سحب الثقة ،ألنها
ال تتوفر على األغلبية ،والعمل باإلجراءات
االستثنائية ال يسمح بذلك».
وأوض ــح القوماني أن «خـيــار التوجه نحو
ح ـكــومــة سـيــاسـيــة ن ــاتــج ع ــن تـقـيـيــم سلبي
ألداء حكومة املشيشي في مواجهة قضيتني
لهما األولوية :مواجهة جائحة كورونا ،ألن
هـنــاك ضعفًا فــي إدارة األزم ــة وس ــوء إدارة
مــن قـبــل وزارة ال ـص ـحــة ،خـصــوصــا الـتــأخــر
في جلب اللقاحات ،إلى جانب ضعف األداء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،وال ــدلـ ـي ــل أنـ ــه ع ـن ــدم ــا ط ــرح
هـ ــذا امل ــوض ــوع ب ـق ــوة الح ـظ ـنــا تـحـسـنــا في
األداء ،خـصــوصــا خ ــال األســابـيــع األخ ـيــرة.
واملـســألــة الثانية تفاقم األزم ــة االقتصادية
واملــالـيــة ،والضعف الــواضــح فــي التفاوض،
وجلب املوارد الضرورية لتغطية العجز في
امليزانية ودفع الدين العمومي في آجاله».
ً
واعتبر القوماني أن هناك «شـلــا حكوميًا
ب ـس ـبــب م ــا ح ـصــل م ــع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ق ـيــس س ـع ـ ّـي ــد ،ورفـ ـض ــه أداء ي ـمــن الـ ـ ــوزراء
الـجــدد الــذيــن ص ــادق عليهم الـبــرملــان ،ولكن
أي ـضــا بـسـبــب ض ـعــف رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة في
ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول م ــع ق ــرط ــاج .وبــال ـتــالــي
فاألزمة تتفاقم ،واملساءلة الشعبية متجهة
للنهضة بصفتها الحزب األول في البرملان،
على الــرغــم مــن أنـهــا ليست الـحــزب األغلبي
وال ـحــاكــم» .وأك ــد أن «الـنـهـضــة تــدفــع الكلفة
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن دون أن ت ـم ـســك ب ـج ــزء مــن
دواليب الحكومة ،ناهيك عن التعيينات من
دون استشارة األحزاب والقرارات السياسية
فــي غير موضعها ،كــالــزيــادات األخ ـيــرة في
ب ـعــض املـ ـ ــواد وال ـق ـط ــاع ــات» .ول ـف ــت إ ّلـ ــى أن
«هناك أيضًا مسألة مهمة أخرى ،تتمثل في
غياب التضامن البرملاني بني الكتل الداعمة
للحكومة .فالنهضة تدفع نحو تمرير قوانني
مهمة لتحسني حياة التونسيني ،ولكن بقية
الـشــركــاء ،ككتلتي اإلص ــاح وتحيا تونس،
تصوتان ضد ذلك مع املعارضة» .وأشار إلى
ّ
تحمل مسؤوليتها من
أن «النهضة ق ــررت
خالل هذه املبادرة السياسية».

متابعة

يصعد :قصف إدلب وحصار درعا
النظام السوري
ّ
يكثف النظام السوري
استهدافاته لريف إدلب،
فيما يتعرض لهجمات
في البادية ،ويواصل
سكان درعا البلد
مقاومة حصاره
أمين العاصي

ل ـ ــم تـ ـت ــوق ــف ق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري عــن
اسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدن ـي ــن ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ــب خ ــال
أيــام عيد األضحى ،التي بــدأت أول من أمس
ال ـث ــاث ــاء ،ح ـيــث ش ـه ــدت ب ـل ــدات ه ــذا الــريــف
امللتهب العديد مــن الـخــروقــات التـفــاق وقف
إطـ ــاق الـ ـن ــار ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـق ـتــرب فيه
ال ـح ـص ــار م ــن ق ـبــل هـ ــذه الـ ـق ــوات واألجـ ـه ــزة
األمنية التابعة للنظام على حي درعا البلد،
جنوب سورية ،من إتمام شهر كامل ،بعدما
بدأ في  25يونيو/حزيران املاضي.
وب ـح ـســب م ـص ــادر مـحـلـيــة ،ف ـقــد اسـتـهــدفــت
قوات النظام ،أمس األربعاء ،بقصف مدفعي
وص ــاروخ ــي ،منطقة جـبــل ال ــزاوي ــة فــي ريــف
إدلب الجنوبي ،ملحقة أضرارًا في ممتلكات
املدنيني ،مع استمرار طائرات االستطالع في
التحليق بشكل مكثف فــوق املنطقة .وشهد
م ـســاء أول مــن أم ــس مـقـتــل م ــدن ــي ،وإصــابــة
نـحــو  20آخــريــن ،بينهم خمسة أط ـفــال ،إثــر

اس ـت ـهــداف سـيــارتـهــم مــن قـبــل ق ــوات الـنـظــام
واملليشيات املـســانــدة لـهــا ،ب ـصــاروخ موجه
بني بلدتي بداما والزعينية قرب مدينة جسر
الشغور في ريف إدلب الغربي.
ويـتــركــز الـقـصــف املــدفـعــي وال ـصــاروخــي من
قبل قوات النظام ،على منطقة جبل الزاوية،
التي ال يــزال معظمها تحت سيطرة فصائل
املـعــارضــة ،مــا يشير إلــى احـتـمــال قـيــام هذه
القوات بعمل عسكري ضد املنطقة ،املشرفة
ع ـلــى ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي «أم  ،»4وال ـ ــذي تعد
السيطرة عليه من أولويات النظام.
م ــن ج ـه ـتــه ،اس ـت ـب ـعــد ال ـق ـي ــادي ف ــي فـصــائــل
املـ ـع ــارض ــة ،ال ـع ـق ـيــد م ـص ـط ـفــى ال ـب ـك ــور ،فــي
حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ح ـصــول عمل
ع ـس ـكــري ب ـ ـ ّـري م ــن ق ـبــل ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام على
ريــف إدلــب الجنوبي .وأشــار البكور ،إلــى أن
تـقــدم ق ــوات النظام خــال الـسـنــوات املاضية
«ج ــاء فــي سـيــاق تـفــاهـمــات أسـتــانــة لتوزيع
مناطق السيطرة» ،مضيفًا أن «ما ّ
تسرب من
معلومات عن الجولة األخيرة من محادثات
ه ــذا املـ ـس ــار ،ي ــؤك ــد وج ـ ــود خ ــاف روس ـ ــي -
تركي حول املنطقة جنوب الطريق أم  ،4علمًا
بأن االجتماع انتهى بتثبيت الوضع الراهن
حتى الجولة املقبلة من هذا املسار».
وتشير املعطيات إلى أن الشمال الغربي من
ســوريــة ،لــن ينعم باستقرار نسبي مــن دون
اتفاق تركي  -روسي حول ملفات عدة ،أبرزها
الطريق الدولي واستعادة الحركة التجارية
عـلـيــه ،وف ـتــح امل ـعــابــر الــداخ ـل ـيــة ب ــن مناطق
امل ـع ــارض ــة والـ ـنـ ـظ ــام ،ال ـ ــذي ي ــأم ــل بــإن ـعــاش
اقـتـصــاده فــي ح ــال ع ــودة الـتـبــادل الـتـجــاري

بــن مناطقه والـشـمــال ال ـســوري عـمــومــا .في
غضون ذلك ،ال تزال البادية السورية مترامية
األطــراف مسرحًا لعمليات عسكرية من قبل
ف ـل ــول تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ض ــد ق ـ ــوات ال ـنـظــام
ومليشيات محلية وإيرانية تساندها ،وهو
مــا يستدعي قصفًا جــويــا روسـيــا يـبــدو أنه
غير قادر على ّ
الحد من نشاط التنظيم الذي
يـتـحــرك عـلــى ط ــول الـبــاديــة املـعـ ّـادلــة لنصف
مـســاحــة س ــوري ــة وعــرض ـهــا .ون ــف ــذ الـطـيــران
ال ــروس ــي ،أول م ــن أم ــس ،أك ـثــر م ــن  50غ ــارة
ج ــوي ــة ع ـلــى م ـنــاطــق ان ـت ـش ــار ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
الـبــاديــة ،بحسب «املــرصــد ال ـســوري لحقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن سـ ــت م ـقــاتــات
روسية تناوبت على قصف كهوف ومغاور

واق ـع ــة ض ـمــن ري ــف ح ـم ــاة ال ـشــرقــي وب ــادي ــة
م ـعــدان فــي الــرقــة ،وبــاديــة حـمــص الشرقية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـحـيــط ج ـبــل ال ـب ـش ــري عند
الحدود اإلدارية بني الرقة ودير الزور .وجاء
القصف عقب مقتل أربعة من عناصر قوات
الـنـظــام بــرصــاص خــايــا «داع ــش» املنتشرة

يستهدف النظام
منطقة جبل الزاوية
المشرفة على «أم »4

يقترب حصار درعا البلد من بلوغ الشهر (محمد أبازيد/فرانس برس)

في بادية تدمر بريف حمص الشرقي ،خالل
قـيــام مجموعات عسكرية مــن ق ــوات النظام
بعمليات تمشيط فــي الـبــاديــة ،حيث وقعت
هــذه املـجـمــوعــات بكمني لعناصر التنظيم،
وف ـ ــق «امل ـ ــرص ـ ــد» .وجـ ـ ــرى ت ـش ـي ـيــع ج ـثــامــن
القتلى أول من أمس ،من املستشفى العسكري
في مدينة حمص.
في مــوازاة ذلــك ،يبلغ الحصار الــذي فرضته
ق ــوات الـنـظــام على درع ــا البلد فــي محافظة
درع ـ ـ ــا ،ج ـن ــوب ــي سـ ــوريـ ــة ،الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس،
يومه الــ ،28في محاولة من النظام وداعميه
ّ
ال ـ ــروس إلج ـب ــار س ــك ــان ال ـح ــي ع ـلــى تسليم
السالح والرضوخ لسلطة هذا النظام ،الذي
لــم يستطع الـسـيـطــرة عـلــى كــامــل املحافظة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أبـ ـ ــو مـ ـحـ ـم ــود الـ ـ ـح ـ ــوران ـ ــي ،وه ــو
متحدث باسم «تجمع أح ــرار ح ــوران» الــذي
يـنـشــط ف ــي مـتــابـعــة أخ ـب ــار مـحــافـظــة درع ــا،
في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «ال تطور
جديدًا على الوضع» ،مضيفًا أنه «ال يزال في
حي درعــا البلد كما هو ،بعد نحو شهر من
الحصار» .من جهته ،أشار الناشط اإلعالمي
أبــو الطيب ،فــي حديث لـ«العربي الجديد»،
إلى أن « 11ألف عائلة تعاني من وطأة حصار
شديد من قبل قوات النظام منذ نحو شهر»،
مــوض ـحــا أن هـ ــذه الـ ـق ــوات «أغ ـل ـق ــت امل ـعــابــر
التي تصل أحياء درعــا البلد ببقية املناطق
داخــل املحافظة» .ويطالب النظام والجانب
الروسي بتسليم أهالي درعا البلد سالحهم
الفردي ومطلوبني لألجهزة األمنية التابعة
ل ـل ـن ـظــام ،إال أن ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ومـمـثـلــي
عشائر درعا البلد ،رفضوا هذه املطالب.

قضية
ت ــواج ــه خ ـط ــط ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
جــو بــايــدن ،لترفيع مـســألــة احـتــرام
حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
والـقـضــايــا اإلنـســانـيــة واملجتمعية املرتبطة
ب ـه ــا ،عــراق ـي ــل م ــن ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ،واملـتـهـمــة
أنظمتها بشتى أنواع االنتهاكات الحقوقية،
ً
فضال عــن ال ــدول التي لــم تنفض عنها غبار
ً
الحروب التي عانت منها طويال .وفي جنوب
السودان ،الدولة التي احتفلت في  9يوليو/
تـمــوز الـحــالــي ،بعيد انفصالها الـعــاشــر عن
الـســودان ،تبدو انتكاسة بايدن جلية ،حيث
لم تبصر املحكمة الجنائية ملحاسبة مجرمي
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـت ــي دارت ف ــي هـ ــذا الـبـلــد
حديث النشأة ،عام  ،2013النور بعد ،ال سيما
منذ أن تعهد الرئيس األميركي األسبق باراك
أوب ــام ــا ب ــأن تـمـنــح بـ ــاده لـجـنــوب ال ـس ــودان
حوالي  5ماليني دوالر إلنشائها ،في .2015
وقـ ـ ّـررت إدارة بــايــدن إع ــادة تخصيص هــذه
األم ــوال لـبــرامــج أخ ــرى فــي جـنــوب ال ـســودان،
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة جـ ـ ــزء م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى وزارة الـ ـخ ــزان ــة
األم ـي ــرك ـي ــة .وي ـع ـكــس ه ــذا ال ـت ـخ ـلــي إحـبــاطــا
مـتــزايـدًا مــن قبل واشـنـطــن ،ليس فقط تجاه
رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت،
الــذي يرفض إنشاء مثل هذه املحكمة ،ومعه
نائبه ومنافسه األول ريــاك مـشــار ،بــل أيضًا
تجاه االتحاد األفريقي ،الــذي كــان املتحمس
األول إلنشاء محكمة إقليمية لجرائم الحرب
في جنوب السودان ،على أن يكون أعضاؤها
وفــري ـق ـهــا م ــن امل ـحــامــن وال ـق ـض ــاة األف ــارق ــة،
ومـنـهــم مــن ال ــدول ــة املـعـنـيــة .ويـمـلــك االت ـحــاد
ّ
األفــري ـقــي سـلـطــة إن ـش ــاء املـحـكـمــة ،لـكـنــه ظــل
مترددًا ومنتظرًا الحصول على ضوء أخضر
من األفرقاء السياسيني في جوبا.
وي ـب ــدو أن واش ـن ـطــن رض ـخــت أخ ـي ـرًا لعرقلة
ج ــوب ــا ،وت ــراج ـع ــت ع ــن رغـبـتـهــا ب ـ ــوالدة هــذه
املـحـكـمــة ،الـتــي مــن شــأنـهــا أن تكشف الكثير
م ــن ال ـف ـظ ــائ ــع ال ـت ــي ارت ـك ـب ــت خـ ــال ال ـح ــرب،
وهـ ــو رب ـم ــا م ــا ال ي ــري ــده زعـ ـم ــاء هـ ــذا ال ـب ـلــد،
الذين يتحدثون عوضًا عن ذلــك عن ضــرورة
إن ـشــاء آلـيــة لــ«املـصــالـحــة» .وخ ــال األســابـيــع
املــاضـيــة ،أعـطــت وزارة الـخــارجـيــة األميركية
إشارة بأنها ستعيد تخصيص أموال تمويل
املـحـكـمــة وتــوجـيـهـهــا إل ــى ب ــرام ــج أخـ ــرى في
ج ـنــوب الـ ـس ــودان ،م ــع إعـ ــادة ج ــزء مـنـهــا إلــى
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة .وبـحـســب مـســؤولــن في
إدارة بايدن وخبراء ،فإن الخطوة «على الرغم
مــن تــواضــع املـبـلــغ ،تشكل هزيمة للمدافعني
عن حقوق اإلنـســان ،ولــدور الــواليــات املتحدة
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان رائ ـ ـ ـ ـدًا وأس ــاسـ ـي ــا خ ـ ــال مــرح ـلــة
انتقال جنوب الـســودان إلــى االستقالل» .كما
أن الـخـطــوة تعكس بـنـظــرهــم ضــربــة ألجـنــدة

يبدو أن إمكانية رؤيــة مجرمي الحرب في جنوب الــســودان قيد
المحاكمة قد تبخرت ،مع انسحاب واشنطن من المشروع ،وهي
فرصة أخرى تضيع لمحاسبة مرتكبي الفظائع ممن هم في السلطة
حول العالم

جنوب السودان

التخلي
األميركي

تبخر فرصة محاكمة
مجرمي الحرب

بــايــدن الطموحة ،للدفع قدمًا بالديمقراطية
وحقوق اإلنـســان حــول العالم ،وانتصارًا في
ً
الوقت ذاته لسلفاكير ،الذي عمل طويال على
اعتراض إنشاء املحكمة.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مل ـج ـلــة «فـ ــوريـ ــن ب ــول ـي ـس ــي» ،أن
 2.5مـلـيــون دوالر س ــوف تـعــود إل ــى الـخــزانــة
األمـيــركـيــة ،فيما سيتم تـجــديــد اإلب ـقــاء على
منح مكتب االستشارية القضائية في االتحاد
األفريقي مبلغ مليون ونصف املليون دوالر،
كــانــت مـخـصـصــة لـتـمــويــل املـحـكـمــة ،عـلــى أن
ت ــذه ــب إلـ ــى «ب ــرام ــج أخ ـ ــرى ل ـلــدفــع بــأج ـنــدة
العدالة واملحاسبة في جنوب السودان ،بطرق
أخـ ــرى» .وأضـ ــاف« :ن ــدرك أن إن ـشــاء املحكمة
م ــن دون تـ ـع ــاون ث ــاب ــت م ــن ح ـكــومــة جـنــوب
الـســودان ،سيكون مخاطرة ،ونحن نتواصل
م ــع االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي حـ ــول أفـ ـك ــار لـلـتـقــدم
بالعدالة في هذا البلد ،حتى مع غياب تعاون
واضـ ــح م ــن ح ـكــوم ـتــه» .ل ـكــن ف ــي ال ـكــوال ـيــس،
يعرب مسؤولون أميركيون عن إحباطهم من
االتحاد األفريقي أيضًا.
وخ ـ ــرج اق ـ ـتـ ــراح إن ـ ـشـ ــاء امل ـح ـك ـم ــة املـخـتـلـطــة
لجنوب السودان ،حني خلصت لجنة تحقيق
تــاب ـعــة لــات ـحــاد األف ــري ـق ــي ف ــي  2015إل ــى أن
سلفاكير ونــائـبــه مـشــار انـخــرطــا فــي فظائع

جماعية خــال الـحــرب األهـلـيــة الـتــي اندلعت
ب ـعــد ع ــام ــن م ــن ان ـف ـص ــال ج ـن ــوب الـ ـس ــودان.
وتعهد الــرجــان فــي اتفاقني ( 2015و،)2017
رعتهما الواليات املتحدة واالتحاد األفريقي،
بدعم إنشاء املحكمة .بــدورهــا ،تعهدت إدارة
أوباما في  2015بمنح حوالي  5ماليني دوالر
إلنشائها .وأعـلــن وزي ــر الخارجية األميركي
حينها جــون كـيــري ،مــن نـيــروبــي ،فــي مايو/
أي ــار مــن ذلــك ال ـعــام ،دعــم ب ــاده إلنـشــاء «آلية
عدالة ذات مصداقية ،وحيادية ،وفاعلة ،مثل
املـحـكـمــة املـخـتـلـطــة ،بـهــدف س ــوق املـســؤولــن

ستعيد واشنطن
تخصيص أموال إنشاء
المحكمة لبرامج أخرى
يبدي مسؤولون
أميركيون إحباطهم من
جوبا واالتحاد األفريقي

ع ـ ــن الـ ـعـ ـن ــف إل ـ ــى امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة» .لـ ـك ــن وع ـ ــود
ّ
القيادة في جنوب الـســودان ظلت حبرًا على
ورق .فــي  ،2019وق ـعــت ه ــذه الـحـكــومــة عقدًا
بماليني الــدوالرات مع شركة ضغط أميركية،
تضم دبلوماسيني أميركيني سابقني كبار،
ملـحــاولــة إق ـنــاع ال ــوالي ــات املـتـحــدة بــ«تــأخـيــر،
وفــي النهاية ،منع إنـشــاء املحكمة» ،بحسب
م ــا ج ــاء ف ــي ال ـع ـقــد .والح ـق ــا ،أق ــدم ــت الـشــركــة
وحكومة جنوب الـســودان على تمزيق العقد
واستبداله بآخر ال يتضمن مصطلح «منع»،
بـعــد اع ـت ــراض مـســؤولــن أمـيــركـيــن سابقني
وم ـج ـمــوعــات ح ـقــوق ـيــة .وقـ ــال سـلـفــاكـيــر ،في
مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة ،أخ ـي ـرًا ،إن «م ــن األفـضــل
إنشاء لجنة للمصالحة والحقيقة ،على غرار
ما فعلته جنوب أفريقيا».
ويخشى خبراء حقوق اإلنسان ،اليوم ،من
أن ذهـ ــاب م ـش ــروع إن ـش ــاء املـحـكـمــة أدراج
الـ ــريـ ــاح ،ق ــد ي ـع ـنــي أن ال ـج ـن ــود وع ـنــاصــر
املليشيات في جنوب الـســودان ،املسؤولني
عن ارتكاب الفظائع ،كالتصفيات واملجازر
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،واالغ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاب والـ ـتـ ـع ــذي ــب
واالستعباد الجنسي ،والتجويع املمنهج
واملتعمد للسكان ،لن يحاسبوا يومًا.
وكانت منظمات حقوقية عاملية ،وحكومات
ً
غربية ،قد اتهمت كال من سلفاكير ميارديت،
ومـ ـش ــار ،بـ ـ ــإدارة ح ـكــومــة يـنـهـشـهــا ال ـف ـســاد،
مـتـعـكــزيــن ع ـلــى وعـ ــود (زائـ ـف ــة) ل ـب ـنــاء دول ــة
ديمقراطية ،على الــرغــم مــن حـصــول جنوب
ال ـســودان عـلــى أكـثــر مــن نـصــف مـلـيــار دوالر
س ـنــويــا م ـنــذ ان ـ ــدالع ال ـح ــرب األه ـل ـيــة فـيـهــا.
ويحتاج اليوم حوالي ثلثي سكان هذا البلد
(ح ــوال ــي  7.7مــايــن نـسـمــة م ــن أص ــل 11.3
م ـل ـيــون ن ـس ـمــة) ،مل ـســاعــدة غ ــذائ ـي ــة ،بحسب
ب ـيــانــات وك ــال ــة األم ــم امل ـت ـحــدة لـلـتـنـمـيــة ،مع
ت ـح ــذي ــر أمـ ـم ــي مـ ــن أن شـ ــرائـ ــح ك ـب ـي ــرة مــن
شعب جنوب ال ـســودان تــواجــه ظــروفــا أشبه
بــامل ـجــاعــة .وي ـق ــدر ع ــدد ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا خــال
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـت ــي ان ــدل ـع ــت ف ــي جـنــوب
السودان في  ،2013بـ 400ألف شخص.
ورأى بـيـتــر أجـ ـ ــاك ،وه ــو س ـجــن سـيــاســي
س ــاب ــق فـ ــي جـ ـن ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وم ـخ ـتــص
ف ــي ش ـ ــؤون بـ ـل ــده ،أن امل ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن ب ــأن
الــواليــات املتحدة توقفت منذ وقــت طويل
عــن إب ــداء االهـتـمــام بجنوب ال ـســودان .لكن
في الواليات املتحدة ،هناك من يرى أن هذا
الـتـخـلــي نــاجــم عــن اإلح ـب ــاط .وق ــال مصدر
في مجلس الشيوخ« :لقد أحبطنا الفساد
في هذا البلد .أحبطتنا القيادة .املشكلة أن
لدينا التزامًا معنويًا ،وربما تاريخيًا .لقد
لعبنا دورًا في والدة هذا البلد».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
رئيس الوزراء الجديد في
هايتي يتولى مهامه
أدى رئيس الوزراء الجديد في هايتي
أري ـي ــل ه ـن ــري ،ال ـي ـمــن الــدس ـتــوريــة
بـعــد أسـبــوعــن عـلــى اغـتـيــال رئيس
البالد جوفينيل مويز .وقــال هنري
ف ــي خ ـط ــاب وج ـه ــه إل ــى الـهــايـتـيــن:
«إحدى املهام ذات األولوية بالنسبة
ل ــي س ـت ـك ــون ط ـم ــأن ــة الـ ـن ــاس بــأنـنــا
س ـن ـب ــذل كـ ــل مـ ــا ب ــوس ـع ـن ــا إلرس ـ ــاء
النظام واألمن» .أضاف« :هذه واحدة
م ــن ال ـق ـضــايــا الــرئـيـسـيــة ال ـت ــي أراد
الرئيس مني معالجتها ،ألنــه أدرك
أنها خطوة ضرورية لتحقيق هدفه
اآلخـ ــر املـتـعـلــق بـتـنـظـيــم انـتـخــابــات
موثوق بها ونزيهة».
(فرانس برس)
نيجيريا :إطالق سراح 100
مختطف
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات فـ ــي ن ـي ـج ـيــريــا
أن ـ ــه ت ــم إطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح  100مــدنــي
خطفهم مسلحون في شمال غربي
البالد في يونيو/حزيران املاضي.
وأوضحت شرطة والية زامفارا في
بيان أنه «في  8يونيو  ،2021اقتحم
ّ
قطاع طرق قرية ماناوا واختطفوا
 100قــروي؛ بينهم نساء ،معظمهن
أم ـ ـ ـهـ ـ ــات ،ورجـ ـ ـ ـ ــال وأطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال» .ول ــم
تــوضــح ال ـشــرطــة ف ــي بـيــانـهــا كيف
تــم اإلف ـ ــراج عــن املـخـطــوفــن ،لكنها
شـ ــددت ع ـلــى أن ــه «أط ـل ــق ســراحـهــم
دون دفع أي فدية».
(قنا)
هونغ كونغ :حظر أي
إشارة إلى «حكومة»
تايوان
منعت هيئة الـبــث الـعــام فــي هونغ
ك ــون ــغ مــوظـفـيـهــا م ــن إطـ ــاق صفة
«رئ ـي ـس ــة» ع ـلــى زع ـي ـمــة ت ــاي ــوان أو
اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى «ح ـك ــوم ـت ـه ــا» .وف ــي
مـ ــذكـ ــرة تـ ــم إرسـ ــال ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى جـمـيــع
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،أص ـ ـ ـ ــدرت إدارة هـيـئــة
«إذاعـ ـ ــة وت ـل ـف ــزي ــون ه ــون ــغ كــونــغ»
سلسلة قواعد جديدة بشأن كيفية
اإلش ــارة إلــى تــايــوان .وحظرت على
امل ــوظ ـف ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام مـصـطـلـحــات
«غ ـ ـيـ ــر مـ ـن ــاسـ ـب ــة» مـ ـث ــل «رئـ ـيـ ـس ــة
ت ــاي ــوان» أو «ح ـكــومــة ت ــاي ــوان» في
كافة املواد.
(فرانس برس)
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توقيف مستشار أثّر على سياساته دعمًا لإلمارات

هجوم الكابيتول يواصل مالحقة ترامب
يواصل الهجوم على
مبنى الكابيتول هيل
مالحقة الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب،
الذي يواجه مأزقًا جديدًا،
بعد توقيف مستشار
سابق له

على الرغم من مغادرته السلطة،
ف ـ ــإن ال ـف ـض ــائ ــح ال تـ ـ ــزال تــاحــق
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مــع تلميح رئ ـيــس اللجنة
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـس ـت ـق ـلــة لـلـتـحـقـيــق ف ــي أحـ ــداث
الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6
يناير /كانون الثاني ،بيني طومسون ،إلى
إمكانية استدعاء الرئيس السابق للشهادة
أمــام اللجنة ،فيما أوقفت السلطات رئيس
ل ـج ـنــة تـنـصـيـبــه رئ ـي ـس ــا ف ــي الـ ـع ــام ،2017
بتهمة التآمر ،مع اثنني آخرين ،للتأثير على
سياساته ملصلحة اإلمارات.
ّ
وملـ ــح ط ــوم ـس ــون ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
«الـ ـ ـغ ـ ــاردي ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،نـ ـش ــرت أم ــس
األرب ـعــاء ،إلــى إمكانية التحقيق مــع ترامب
كـجــزء مــن مـهــام الـلـجـنــة .وأع ـلــن اسـتـعــداده
مل ـحــاس ـبــة أعـ ـض ــاء ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس وك ـبــار
امل ـس ــؤول ــن ف ــي إدارة ت ــرام ــب ال ــذي ــن ربـمــا
شـ ــاركـ ــوا ف ــي الـ ـتـ ـم ــرد ،ال ـ ــذي خ ـل ــف خـمـســة
قتلى ونحو  140جريحًا .وحول نيته إجراء
تحقيق واسع ضد الرئيس السابق وبعض
أبـ ــرز ح ـل ـفــائــه ف ــي مـبـنــى ال ـكــاب ـي ـتــول هـيــل،
ق ــال طــوم ـســون «بــال ـتــأك ـيــد .ال ش ــيء خ ــارج
الـ ـح ــدود» .وتــؤكــد خ ـطــوة الـلـجـنــة املتمثلة
بإمكانية مالحقة ترامب ،تصميم طومسون
على الكشف عن األسباب الرئيسية للهجوم
على املبنى ،حتى بعدما منع الجمهوريون
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،خ ــوف ــا مـ ــن ال ـض ــرر
ال ـس ـي ــاس ــي ،إنـ ـش ــاء ل ـج ـنــة ع ـل ــى غـ ـ ــرار تـلــك
ال ـتــي أنـشـئــت عـقــب هـجـمــات  11سبتمبر/
أي ـلــول  .2001ووض ــع طــومـســون التحقيق،
الـ ــذي ت ـجــريــه الـلـجـنــة ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا ،في
إط ـ ــار ح ـم ــاي ــة االنـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة
ومستقبل الديمقراطية األميركية .ووضع
الـتـحـقـيــق ف ــي إط ــار الـعـمــل «لـلـتــأكــد م ــن أال
تـقــع ه ــذه الــديـمـقــراطـيــة فــريـســة ألشـخــاص
ل ـي ـســوا دي ـم ـق ــراط ـي ــن» .وك ـش ــف طــومـســون

أن ال ـت ــوج ــه ال ــرئ ـي ـس ــي لـلـتـحـقـيــق سـيــركــز
عـلــى الـحـقــائــق وال ـظ ــروف املحيطة بهجوم
الكابيتول ،مشيرًا إلــى أن الجلسة األول ــى،
املقرر أن تعقد في  27يوليو /تموز الحالي،
ستضم ضباطًا حاليني وسابقني في شرطة
ال ـك ــاب ـي ـت ــول وال ـع ــاص ـم ــة واشـ ـنـ ـط ــن .ول ـكــن
ف ــي إطـ ــار سـعـيــه لـلـحـصــول ع ـلــى تـفــويــض
لدراسة األسباب التي تقف خلف االعتداء،
أعلن طومسون استعداده إلصــدار مذكرات
اس ـتــدعــاء ،إلج ـبــار مـجـمــوعــة مــن مـســؤولــي
إدارة تــرامــب ،على صلة بــالـهـجــوم ،للتقدم
إلــى الشهادة إذا رفـضــوا املـثــول طوعًا أمــام
اللجنة.
وملـ ـ ــح ط ــومـ ـس ــون إلـ ـ ــى أن تـ ــرامـ ــب وزعـ ـي ــم
ال ـج ـم ـه ــوري ــن فـ ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب كـيـفــن
م ـك ــارث ــي ه ـم ــا م ــن ب ــن أبـ ـ ــرز ال ـش ـه ــود فــي
التحقيقات ،ويرجع ذلك في جزء كبير منه
إلى أن مكارثي كان على الهاتف مع الرئيس
ال ـس ــاب ــق م ــع تـفـجــر أع ـم ــال ال ـش ـغ ــب .وقـ ــال،
عــن ات ـصــال مـكــارثــي مــع تــرامــب« :ل ــن يكون
هناك تردد من جانب اللجنة في متابعته»،
موضحًا أن «اللجنة تريد أن تعرف مــا إذا
ك ــان ه ـنــاك تسجيل ملــا ق ـيــل» فــي االت ـصــال.
وذك ــرت الصحيفة أن االت ـصــال بــن ترامب
ومـكــارثــي لــه أهمية كبيرة ،إذ إنــه قــد يقدم
ملحة عما كان ترامب يفكر به خالل اقتحام
الكابيتول هيل .لكن طومسون ذهــب أبعد
مــن ذل ــك ،إذ أعـلــن أنــه يـتــوقــع أن يصبح أي
شخص ،سواء كان عضوًا في الكونغرس أو
ً
مـســؤوال سابقًا فــي البيت األبـيــض ،تحدث
إل ــى ت ــرام ــب ف ــي  6يـنــايــر م ــوض ــوع تحقيق
اللجنة .إال أن هــذا األمــر قــد يمثل معضلة،
خـصــوصــا بـعــدمــا اق ـتــرح م ـكــارثــي ،االثـنــن
املاضي ،تعيني رئيس اللجنة القضائية في
مجلس النواب جيم جــوردان كأحد أعضاء
اللجنة ،إذ إن ج ــوردان أش ــار إلــى أنــه ربما
تحدث أيضًا إلى ترامب أثناء الهجوم.
وق ـ ــال ط ــوم ـس ــون «إذا ت ـح ــدث ش ـخ ــص مــا
إلــى الرئيس (الـســابــق) فــي  6يناير ،أعتقد
أنــه سيكون مــن املـهــم أن تـعــرف لجنتنا ما
قـيــل .ال أستطيع أن أتخيل أن تتحدث عن
أي شــيء آخــر للرئيس في  6يناير» .وحذر
ال ـج ـم ـهــوريــن م ــن م ـحــاولــة عــرق ـلــة تحقيق
ال ـل ـج ـنــة ،مــوض ـحــا أن ــه ل ـيــس لــدي ـهــا مــوعــد
ن ـهــائــي لـتـقــديــم ت ـقــريــرهــا ،ونـتـيـجــة لــذلــك،
سـتـكــون محصنة ضــد تكتيكات التأخير،
وق ـ ـ ــال« :ب ــال ــرغ ــم م ــن اق ـ ـتـ ــراب االن ـت ـخ ــاب ــات
(النصفية للكونغرس) ،العام املقبل ،فإننا
لن نتوقف حتى انتهاء تحقيقاتنا» .وتوقع

حذر طومسون الجمهوريين من عرقلة تحقيق اللجنة ()Getty

ترجيح التحقيق مع
كل من تحادث مع ترامب
خالل الهجوم
اسـتــدعــاء كـبــار املـســؤولــن فــي إدارة ترامب
الذين كانوا في املكتب البيضاوي مع تطور
أع ـمــال ال ـش ـغــب ،مــن رئ ـيــس مــوظـفــي البيت
األب ـيــض آن ــذاك م ــارك م ـيــدوز ،إل ــى إيفانكا،
ابنة تــرامــب .وهــدد في حــال رفضهم املثول
أمـ ــام الـلـجـنــة ب ــإص ــدار م ــذك ــرات اس ـتــدعــاء،
وفـ ـت ــح دعـ ـ ـ ــاوى ق ـض ــائ ـي ــة لـ ـف ــرض سـلـطـتــه
الرقابية في الكونغرس ،وقال« :سنالحقهم
في املحاكم».
ثانية ،أعلنت السلطات األميركية،
من جهة
ّ
أم ــس األول ،أن ـهــا أوق ـفــت مـسـتـشــارًا سابقًا
ّ
ووجـهــت إليه تهمة عــدم التصريح
لترامب
عن عمله في جماعة ضغط (لوبي) لحساب
ّ ّ
ح ـك ــوم ــة أج ـن ـب ـي ــة ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن املــت ـهــم
حـ ــاول ب ــن ال ـعــامــن  2016و 2018الـتــأثـيــر

ع ـلــى الــرئ ـيــس ال ـســابــق ل ـح ـســاب الـحـكــومــة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،م ــن دون أن يـ ـص ـ ّـرح ع ــن ه ــذا
النشاط كما يفرض عليه القانون.
وقـ ــال م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـع ــدل ل ـش ــؤون األم ــن
ّ
القومي مــارك ليسكو ،في بيان ،إن توماس
ّ
ب ــاراك ( 74سـنــة) ،متهم مــع مــوظــف سابق،
ورجـ ــل أع ـم ــال إم ــارات ــي ،ب ـم ـحــاولــة تــوجـيــه
ّ
السياسة الخارجية لترامب حــن كان
دفــة
ّ
ال يـ ــزال مــرش ـحــا ل ـلــرئــاســة ،وال ـتــأث ـيــر على
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة إلدارتـ ـ ـ ــه ب ـع ــد ف ــوزه
بــالــرئــاســة .ووج ـهــت محكمة فـيــدرالـيــة في
بــروكـلــن اتـهــامــات إل ــى مــاثـيــو غــرايـمــز (27
س ـنــة) ،وال ــذي تــم توقيفه فــي كاليفورنيا،
واإلمـ ــاراتـ ــي راشـ ــد س ـل ـطــان راشـ ــد آل مــالــك
الشحي ( 43سنة) ،في القضية.
ّ ّ
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ل ـي ـس ـك ــو أن امل ــتـ ـهـ ـم ــن اآلخـ ــريـ ــن
ّ
«اسـتـفــادا م ــرا ّرًا مــن العالقات الــوديــة لباراك
َ
وص ــل ـت ــه ب ـمــرشــح ت ـ ّـم ف ــي ال ـن ـهــايــة انـتـخــابــه
ِ
رئ ـي ـس ــا» ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل «ت ـع ــزي ــز مـصــالــح
حكومة أجنبية من دون الكشف عن والئهما
الحقيقي» .وباراك رجل ّأعمال كان «مستشارًا
غير رسمي» لحملة املرشح الجمهوري بني
إب ــري ــل /نـيـســان ونــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي

 ،2016قـبــل أن ي ـتـ ّـم تـعـيـيـنــه رسـمـيــا رئيسًا
ّ
ل ـل ـج ـنــة امل ـن ــظ ـم ــة ل ـح ـفــل ت ـن ـص ـيــب الــرئ ـيــس
الـ ـخ ــام ــس واألرب ـ ـع ـ ــن لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة.
واع ـت ـبــارًا مــن كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر ،2017
ّ
قدم بــاراك املشورة لعدد من كبار املسؤولني
ّ
الحكوميني بشأن سياسة الواليات املتحدة
في الشرق األوسط.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدل فـ ـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـه ــا
ب ــال ـخ ـص ــوص إل ـ ــى خـ ـط ــاب ح ـ ــول س ـيــاســة
الـطــاقــة األمـيــركـيــة أل ـقــاه تــرامــب ،فــي مــايــو/
ّ
أيار  ،2016خالل حملته االنتخابية ،مؤكدة
ضمن هــذا الخطاب فـقــرات ّ
ّأن بــاراك ّ
مؤيدة
ّ ّ
بحملة
لــإمــارات .كــذلــك فــإنــه متهم بالقيام ّ
في مارس /آذار  2017من أجل تعيني مرشح
ّ
ّ
زكته اإلم ــارات سفيرًا للواليات املتحدة في
ّ
أبــوظـبــي .واملـسـتـشــار الـســابــق مــتـهــم أيـضــا،
ّ
وفق الــوزارة ،بتزويد أحد املتهمني اآلخرين
معلومات ّ
سرية حول ردود فعل إدارة ترامب
إثــر محادثات جــرت في البيت األبيض بني
م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن وآخ ــري ــن إم ــارات ـي ــن.
وب ـ ـ ــاراك م ـت ـهــم أي ـض ــا ب ــال ـك ــذب ع ـلــى مكتب
الـتـحـقـيـقــات االتـ ـح ــادي خ ــال مـقــابـلــة حــول
تعامالته مع اإلمارات.
وبـ ـ ــاراك حـلـيــف م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ل ـتــرامــب،
ومؤسس شركة االستثمار الخاص الرقمية
التي تركز على البنية األساسية ،مجموعة
«ديجيتال بريدج غروب» ،التي عرفت باسم
شــركــة «كــولــونــي كــابـيـتــال إنـكــوربــوريـشــن»،
قـبــل تغيير فــي الـعــامــة الـتـجــاريــة .وتنحى
باراك عن منصب كبير املسؤولني التنفيذيني
لـ«ديجيتال بريدج» في  .2020وفــي إبريل/
نيسان املاضي استقال من منصب الرئيس
التنفيذي للشركة لكنه استمر بصفة مدير
مستقل .وتقدر مجلة «فوربس» ثروته بمليار
دوالر .ويسعى املدعون االتحاديون إلى إبقاء
باراك رهن االحتجاز ،قائلني في التماس إلى
املحكمة إن ثروته الضخمة ،ووجود طائرات
خــاصــة تـحــت تـصــرفــه ،وتــاريـخــه فــي السفر
ال ــدول ــي يـشـيــر إل ــى اح ـت ـمــال ه ــروب ــه .وقـبــل
توماس باراك ،أدين عدد من ّ
املقربني لترامب
بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية.
ومـ ــن أبـ ـ ــرز هـ ـ ــؤالء امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـلـحـمـلــة
االنـتـخــابـيــة للمرشح الـجـمـهــوري فــي 2016
بــول مانافورت ،واملستشار السابق لترامب
روجــر ستون ،و ّقــد أدينا بتهم كشفت خالل
التحقيق بالتدخل الروسي في االنتخابات
ّ
الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة ،لـكــن الــرئـيــس السابق
أصدر عفوًا عنهما في نهاية واليته.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

