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الجزائر... برلمان أم 
»لجنة مساندة«؟

يحضر رئيس 
الحكومة الليبية عبد 

الحميد الدبيبة المؤتمر

سيؤكد المؤتمر 
على إجراء االنتخابات 

وخروج المرتزقة

بعث الرئيس 
المصري برسائل طمأنة 

إلى اليونان

للحديث تتمة...

برلين 2 الليبي
تجتمع الدول المعنية بالشأن الليبي، والخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن، 
ومن الجوار األفريقي، مجددًا في برلين، لبحث التطورات في هذا البلد منذ مؤتمر 
للتفاؤل، لكن  التطورات بشكل عام  يناير 2020. وتدفع هذه  الليبي األول في  برلين 

رعاة المؤتمر يدركون أن الشياطين تكمن في التفاصيل

طرابلس ـ العربي الجديد

تـــســـتـــضـــيـــف الـــعـــاصـــمـــة األملـــانـــيـــة 
بـــرلـــن، الـــيـــوم األربــــعــــاء، اجــتــمــاعــا 
امللف  فــي  البحث  دولــيــا الستكمال 
التي طــرأت عليه، منذ  والــتــطــورات  الليبي، 
عــقــد بــرلــن مــؤتــمــرهــا الـــدولـــي األول حــول 
 ،2020 الثاني  كــانــون  يناير/   19 فــي  ليبيا، 
على مستوى رئاسي، جمع 16 دولة ومنظمة 
ــيـــوم بــمــشــاركــة  دولــــيــــة. ويـــجـــري املـــؤتـــمـــر الـ
ليبية رسمية، بخالف املؤتمر املاضي، كما 
ــبـــدالت مــشــجــعــة فـــي املــشــهــد  يـــأتـــي وســــط تـ
الليبي، ساهمت عوامل عدة في الدفع إليها، 
وأهــمــهــا االنـــخـــراط األمــيــركــي وفــشــل الـــدول 
الراعية ألي من أفرقاء الحرب في أجندتها، 
إلــى صــراعــات جيوسياسية في  بــاإلضــافــة 
مت تفاوض الدول الراعية لحرب 

ّ
املنطقة حت

املــؤتــمــر الجديد  لــكــن  الــتــهــدئــة.  ليبيا حـــول 
يأتي أيضا وسط تحديات جديدة – قديمة 
توفر  ها 

ّ
لحل أيضا  ينبغي  ليبيا،  تعيشها 

الدول املعنية حولها،  إرادة محلية وتوافق 
واستمرارها العمل على إدارة خالفاتها. 

وُيــحــســب ملــؤتــمــر بــرلــن الــلــيــبــي، فــي بــدايــة 
الـــعـــام املـــاضـــي، بـــأنـــه كــــان أكـــثـــر املـــحـــاوالت 
 األزمة 

ّ
الدولية جّدية، منذ أعوام طويلة، لحل

البلد  هــذا  فــي  دارت  التي  والــحــرب  الليبية، 
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، 
املتقاعد  اللواء  إطــالق  ولكن خصوصا منذ 
»الرجل  بـ دائــمــا  الــذي وصــف  خليفة حفتر، 
القوي« في الشرق الليبي، في إبريل/ نيسان 
العاصمة  القــتــحــام  عسكرية  عملية   ،2019
الوفاق،  حكومة  وإسقاط  طرابلس،  الليبية 
التي كانت قد انبثقت عن اتفاق الصخيرات 
الليبي  الصراع  أطــراف  بن  املوقع  املغربي، 
في 2015. وتكمن أهمية مؤتمر برلن األول، 
اجتماع  عبر  األزمـــة،  معالجة  فــي محاولته 
الــــــدول الـــخـــارجـــيـــة املــعــنــيــة بـــهـــا، واملـــؤثـــرة 
فيها، وهو استنتاج تأكد منذ سنوات، مع 
والذين  ليبيا،  فــي  الــدولــيــن  الالعبن  كثرة 
اصطفوا وتحالفوا في ما بينهم لدعم هذا 
وفق  املؤتمر حينها،  وعقد  ذاك.  أو  الــطــرف 
خالصة للمبعوث األممي السابق إلى ليبيا 
 األزمـــة 

ّ
غــســان ســـالمـــة، الــــذي اعــتــبــر أن حـــل

يجب أن يكون ضمن منهجية »من الخارج 
إلـــى الـــداخـــل«، بــعــدمــا اشــتــكــى كــثــيــرًا خــالل 
توليه منصبه من التدخالت الخارجية التي 
مؤتمر  برلن  وتنظم  الليبي.    

ّ
الحل تعرقل 

الـــيـــوم، كــمــا الـــســـابـــق، بــالــتــعــاون مـــع األمـــم 
املتحدة. وجــاءت الدعوة للمؤتمر من وزير 
الــخــارجــيــة األملـــانـــي هــايــكــو مــــاس، واألمـــن 
غوتيريس.  أنطونيو  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــام 
وأكــــدت وكــيــلــة األمـــن الــعــام لــأمــم املتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السالم روزماري 
ــــس، عـــلـــى »تـــويـــتـــر«،  ديــــكــــارلــــو، أول مــــن أمــ
مــشــاركــتــهــا، مضيفة »ســنــعــمــل عــلــى الــدفــع 
ــفـــاق وقــــف إطـــالق  ــراز تـــقـــدم فـــي اتـ ــ نــحــو إحــ
الــنــار، بــمــا فــي ذلـــك احــتــرام حــظــر األسلحة 
وســحــب املـــرتـــزقـــة«، كــمــا أشــــارت أيــضــا إلــى 
الــدفــع نــحــو تنفيذ خريطة  الــهــدف »هـــو  أن 
االنتخابات«.  و)إجـــراء(  السياسية  الطريق 
مـــســـتـــوى وزراء  عـــلـــى  االجــــتــــمــــاع  ويـــعـــقـــد 
الخارجية لكل من أملانيا والواليات املتحدة 
ومصر وروسيا وإيطاليا وفرنسا واملغرب 
ــــس والــــجــــزائــــر  ــونـ ــ ــا وتـ ــيــ واإلمـــــــــــــارات وتــــركــ
إلى ممثلن  والصن وبريطانيا، باإلضافة 
ــتــــحــــدة واالتــــــحــــــاد األفـــريـــقـــي  ــن األمــــــــم املــ ــ عـ
واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية. 
وبخالف مؤتمر برلن األول، تحضر ليبيا 
أعــــمــــال االجــــتــــمــــاع، بــشــكــل رســــمــــي، مــمــثــلــة 
بــرئــيــس الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة عــبــد الحميد 
الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجالء املنقوش. 
وكان حفتر ورئيس حكومة الوفاق السابقة 
فائز السراج موجودين في برلن عام 2019 
ــــالل عـــقـــد املـــؤتـــمـــر، واجـــتـــمـــع كــــل مــنــهــمــا  خـ
بــشــكــل مــنــفــصــل مــــع املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة 
املؤتمر  يحضرا  لم  لكنهما  ميركل،  أنجيال 
ولم يلتقيا، وسط تصاعد الصراع حينها، 
الـــدول الداعمة لحفتر، أي  واســتــمــرار رهــان 
مـــحـــور مــصــر واإلمـــــــــارات ومــعــهــمــا فــرنــســا 
ــيــــا، عــلــى إمــكــانــيــة الـــدعـــم الــعــســكــري  وروســ
الليبي. ومن املمكن  لصالح معسكر الشرق 

الــذي حضره  األول،  برلن  إن مؤتمر  القول 
فــي ذلـــك الــحــن وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
مــايــك بومبيو، وإن شــّكــل منعطفا  الــســابــق 
بفّك  بــالــصــراع  املعنية  الــــدول  الــتــزام  لجهة 
يــدهــا، ووقـــف الـــنـــار، إال أن ذلـــك لــم يحصل 
إال بــعــد تــدخــل تــركــي عــســكــري داعــــم لغرب 
ليبيا، وذلك على الرغم من أن أهم إنجازات 
املؤتمر السابق كانت تشكيل لجنة عسكرية 
الــصــراع، لبحث  مشتركة )5+5(، من فريقي 
وقـــف إطـــالق الـــنـــار.  وشــّكــل املــؤتــمــر أيــضــا، 
بشكل أو بــآخــر، عـــودة االنــخــراط األميركي 

في امللف الليبي بجدية، وهو ما تبدى الحقا 
مـــن خــــالل نــشــاط نــائــبــة ســـالمـــة، املستقيل 
ــه، األميركية  فــي مـــارس/ آذار مــن الــعــام ذاتـ
ستيفاني وليامز، التي أدارت عملية أممية 
ــارًا لــلــوصــول إلــــى خــريــطــة  ســيــاســيــة، ومـــسـ
طــريــق لــلــحــل نــتــجــت عــنــه والدة الــحــكــومــة 
االنتقالية الليبية، التي تسملت مهامها في 
مارس املاضي. وال يخفى أن اللقاء األملاني 
األول جــاء أيضا بدافع الهلع األوروبـــي من 
موجة هجرة غير شرعية قوية عبر األراضي 
الليبية من أفريقيا، وبتصميم أميركي على 
ليبيا،  أقدامها في  منع موسكو من تثبيت 
بعدما أرسلت مرتزقتها من شركة »فاغنر« 
لــدعــم حــفــتــر. وأفـــضـــى الــتــدخــل الــتــركــي في 
 تــمــاس بن 

ّ
غـــرب ليبيا إلـــى مــا يــشــبــه خـــط

الــفــريــقــن، عــنــد خـــط ســــرت الـــجـــفـــرة، وســط 
الــبــالد، وجــعــل ألنــقــرة كلمة مهمة فــي رسم 
 الليبي، وهو ما تزامن 

ّ
استكمال معالم الحل

مع صراع لها في شرق املتوسط مع اليونان 
على حقوق التنقيب عن الغاز.

بناء على هذه الخلفية، يأتي مؤتمر برلن 
تنفيذ مخرجات  الــيــوم الســتــكــمــال  الــثــانــي 
فــعــلــيــا  تــتــحــقــق  ــم  لــ ــتــــي  املـــؤتـــمـــر األول، والــ
لــوال معطيات األرض والــضــغــط األمــيــركــي. 

كانت  فيما  قــد عقد  األول  املؤتمر  كــان  وإذا 
 أو انزالق 

ّ
ليبيا على مفترق طرق، بن الحل

الـــنـــزاع أكــثــر، واحــتــمــال انــفــالشــه بــقــوة إلــى 
ــإن ليبيا  ــا، فـ ــ دول الـــجـــوار، مــا يــهــدد أوروبــ
الـــيـــوم أيـــضـــا ال تـــــزال تــعــيــش عــلــى مــفــتــرق 
ــن، 

ّ
طـــرق، بــن ســـالم ووقـــف إطـــالق نـــار هــش

ــم دولـــــــي، ونــــــزوات  ــدعـ لــكــنــهــمــا يــحــظــيــان بـ

بعض األفرقاء السياسين في الداخل، التي 
ال تزال حاضرة بقوة، وهم يحاولون حجز 
السياسي.  الــبــالد  مستقبل  فــي  لهم  مقاعد 
ومــن وجهة نظر عملية، فــإن هــذا املستقبل 
يــجــب أن يـــكـــون ثـــمـــرة انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتــشــريــعــيــة مـــقـــّررة بــحــســب خــريــطــة األمـــم 
فـــي 24 ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول  املـــتـــحـــدة، 

املـــقـــبـــل، وهــــو مـــوعـــد ســيــشــدد املــجــتــمــعــون 
عــلــى االلـــتـــزام بـــه. ويــواجــه املــوعــد »عــراقــيــل 
مع  تحسم  أن  عليها  وقانونية«  دســتــوريــة 
بداية يوليو/ تموز املقبل، كما ال تزال عقدة 
املرتزقة والقوات األجنبية املوجودة في هذا 
، وهي كانت أحد أسباب فشل 

ّ
البلد بال حل

إعادة فتح الطريق الساحلي، األحد املاضي، 
بن سرت ومدينة مصراتة في الغرب.

التي  للمؤتمر  الــرســمــيــة  األجــنــدة  وشــمــلــت 
أعــلــنــت فـــي بـــدايـــة شــهــر يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
ــيـــر  ــتـــحـــضـ الــــــحــــــالــــــي، »الــــــنــــــقــــــاش حـــــــــول الـ
لــالنــتــخــابــات، وانــســحــاب الــقــوات األجنبية 
من ليبيا«. وقالت وزارة الخارجية األملانية 
الــذي  ليبيا  فــي  التقدم  املؤتمر سيبحث  إن 
ــرأ مــنــذ مــؤتــمــر بــرلــن األول، وســيــنــاقــش  طـ
»الـــخـــطـــوات الــالحــقــة الـــضـــروريـــة لــلــوصــول 
إلــى اســتــقــرار دائــــم«. وأضــافــت أن »التركيز 
وطنية  النتخابات  التحضير  على  سيكون 
في 24 ديسمبر، وانسحاب القوات األجنبية 
واملرتزقة من ليبيا وفق اتفاق وقف إطالق 
املــاضــي(،  أكتوبر/ تشرين األول  )فــي  الــنــار 
كــمــا ســتــجــري مــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات الــالزمــة 
قــوات أمنية ليبية مــوحــدة«. وأكــد  لتشكيل 
الــســفــيــر األمـــيـــركـــي فـــي طـــرابـــلـــس، املــبــعــوث 
األمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد 
ــد، أول مـــن أمــــس اإلثــــنــــن، مــشــاركــة  نــــورالنــ
بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
ــــي املــــؤتــــمــــر، مـــضـــيـــفـــا أن بــــــــالده وبـــرلـــن  فـ
وشـــركـــاؤهـــمـــا »ســـيـــعـــيـــدون تــأكــيــد دعــمــهــم 
ــة املـــوقـــتـــة فــي  ــيـ ــنـ لـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ
الوقت الذي تواصل فيه أهم مهامها، وهي 

التحضير لالنتخابات الوطنية«.
ــنــــن، مـــا قيل  وســــّربــــت، أول مـــن أمــــس اإلثــ
للقمة،  الختامي  للبيان  أولية  إنها مسودة 
االنسحاب  إلــى  وتــدعــو  نقطة،   51 تتضمن 
ــــب مــــن لــيــبــيــا،  ــانـ ــ ــــوري لـــلـــمـــرتـــزقـــة األجـ ــفـ ــ الـ
لــلــســلــطــات الليبية  الـــقـــوي  الـــدعـــم  وتــقــديــم 
مــن أجـــل إجــــراء االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. 
وتتكون املــســودة مــن 6 أجـــزاء هــي املقدمة، 
األمــــــن، الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، اإلصـــالحـــات 
ــيـــة، االمـــتـــثـــال لــلــقــانــون  ــالـ االقـــتـــصـــاديـــة واملـ
ــان،  ــ ــســ ــ ــــوق اإلنــ ــقــ ــ اإلنـــــســـــانـــــي الــــــدولــــــي وحــ

واملتابعات.
وفي طرابلس، أكدت مصادر مقربة من وزارة 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الليبية،  الخارجية 
الحكومة ستحمل معها إلى املؤتمر رؤيتها 
لــلــوضــع فــي الــبــالد، وأن إحــاطــتــهــا ستركز 
على ملف إخراج املرتزقة والقوات األجنبية 
والــــحــــد مــــن تـــأثـــيـــر الـــتـــدخـــالت الــخــارجــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، كــونــهــا أقـــصـــر الـــطـــرق إلنــجــاح 
ــالـــت املــــصــــادر إن  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وقـ
تقارير  مضمون  ستتضمن  الليبية  الرؤية 
اللجنة العسكرية املشتركة بشأن استحالة 
تطبيق بنود االتفاق العسكري، دون إخراج 
املــرتــزقــة والــقــوات األجنبية مــن ليبيا، وأن 
هذا الجانب ناقشته املنقوش مع مسؤولي 
ــرًا، وآخــــرهــــم  ــ ــيـ ــ الــــــــدول الــــذيــــن الــتــقــتــهــم أخـ
في  السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس 

القاهرة.
ويــأتــي املــؤتــمــر أيــضــا، وســـط عـــودة أجـــواء 
الضغط التي يمارسها حفتر. ورأى الباحث 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي مــصــطــفــى الــــبــــرق، فــي 
أن حــراك حفتر  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
العسكري نحو الجنوب وتعثر فتح الطريق 
ــى قـــاعـــدة  ــ ــلـــة الـــتـــوصـــل إلـ الـــســـاحـــلـــي وعـــرقـ
دســـتـــوريـــة لــالنــتــخــابــات وامـــتـــنـــاع مجلس 
ها 

ّ
النواب عن اعتماد امليزانية للحكومة، كل

من مالمح توتير الوضع.

عثمان لحياني

ما ظهر من نتائج االنتخابات 
النيابية املبكرة في الجزائر هو فقط 
وزع بموجبها 

ُ
النتائج التقنية التي ت

املقاعد على األحزاب واملستقلني، 
أما النتائج السياسية، وهي 

املخرجات الحقيقية لكل انتخابات، 
فستظهر في غضون أشهر أو سنة 

على األكثر.
رفعت السلطة السياسية سقف 
انتظاراتها من هذه االنتخابات، 

ووصفتها بمحطة تاريخية 
ستسمح بتركيز مؤسسة شرعية 

قوية، ورفعت القوى السياسية 
شاِركة في االستحقاق، انتخابات 

ُ
امل

12 يونيو/ حزيران الحالي إلى 
مستوى استحقاق املنعطف 

التاريخي. طبيعة الظرف السياسي 
الذي جاءت فيه االنتخابات، ما 

بعد الحراك الشعبي، تعطي لهذا 
االستحقاق بشكل أو بآخر أهمية 
ما، لكن كل ذلك مرتبط باألساس 

بما سيحصل من متغّيرات في 
املمارسة النيابية، وفي مستوى أداء 

البرملان املقبل، وما إذا ستسمح 
التوازنات للبرملان بأن يكون برملانًا 

بحق، أم مجرد »لجنة مساندة« 
للرئيس.

ثمة امتحانان في الفترة األولى 
على األقل، يمكن أن تتكشف 

فيهما طبيعة البرملان املقبل، وتبرز 
مالمح أدائه مقارنة بالبرملانات 

السابقة التي كانت تهيمن عليها 
األغلبية الرئاسية، إذ إنه بعد 

تشكيل الحكومة خالل أسابيع 
قليلة، ستقدم األخيرة برنامج 

عملها، وقبل نهاية السنة الحالية، 
ستقدم قانون املوازنة السنوية لعام 

2022. االتجاهات العامة ملناقشة 
الخطة الحكومية واملوازنة، ستعطي 

للجزائريني فكرة عن البرملان 
الجديد، ومستوى الروح النقدية.

ستبرز النتائج السياسية 
لالنتخابات النيابية أكثر مع مرور 
الوقت، بحيث يصبح الحكم ممكنًا 
على أداء البرملان والنواب، من حيث 

استرجاع الصالحية األساسية 
للبرملان وهي التشريع، ألنه ومنذ 

انتخابات برملان عام 1997، وحتى 
حل البرملان املاضي، لم يحدث أن 

بادر البرملان بمبادرة تشريعية أو 
مشروع قانون واحد، كل ترسانة 
القوانني النافذة طرحتها الحكومة.

أكثر من ذلك، سيكون ممكنًا 
فحص النتائج السياسية 

لالنتخابات، ملعرفة ما إذا كانت 
 تركيزًا لقاعدة تغيير أم مجرد 

ً
فعال

تحايل سياسي على مطلب التغيير 
الشعبي.

من السابق ألوانه الحكم على 
املشهد، لكن املؤشرات األولى 

في الواقع ال تطمئن. إطالق كتل 
املستقلني ونواب أحزاب املواالة 

مبكرًا لبيانات الوالء للرئيس عبد 
املجيد تبون، يوحي بأّن األغلبية 

النيابية تتجه لتحويل البرملان إلى 
»لجنة مساندة« كما كان األمر 
مع الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.

مفاوضات فيينا: طهران تستعد السترجاع المليارات مصر: موازنة بين تركيا واليونان وقبرص

تحديات 
مختلفة 

في مرحلة 
السالم الهش

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

تعمد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
تــوجــيــه رســـائـــل طــمــأنــة إلــــى الـــيـــونـــان خــالل 
ــيـــريـــاكـــوس  ــه رئــــيــــس وزرائــــــهــــــا كـ ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مــيــتــســوتــاكــيــس، أول مـــن أمــــس اإلثـــنـــن في 
الــقــاهــرة، حــيــث عـــاد لــلــحــديــث عــن »تــضــامــن 
مــصــر مـــع الـــيـــونـــان ضـــد أي انــتــهــاك يــجــري 
بحقها فــي الــبــحــر املــتــوســط«، قــاصــدًا بذلك 
املناوشات التركية مع اليونان وقبرص على 
املستويات امليدانية والسياسية والقانونية.

ميتسوتاكيس،  لــقــائــه  عــقــب  السيسي  وقـــال 
إنـــه يــشــجــع »تــعــزيــز آلــيــة الــتــعــاون الــثــالثــي 
القائمة بن مصر وقبرص واليونان ملواصلة 
الــتــنــســيــق الــســيــاســي والـــتـــعـــاون الــفــنــي بن 
الــدول الثالث، وضــرورة العمل على تحقيق 
اآللية تحديدًا،  هــذه  القصوى من  االستفادة 
بــحــكــم تــفــرد تــلــك الــعــالقــة وتـــالقـــي املــصــالــح 
املشتركة نحو تحقيق األمن واالستقرار في 
املنطقة«. وشدد السيسي على »أهمية خروج 
القوات األجنبية كافة واملرتزقة من األراضي 
الليبية من دون مماطلة، وتفكيك املليشيات 
ألبنائها،  ليبيا  عـــودة  يضمن  بما  املسلحة 
واســتــعــادتــهــا لــســيــادتــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا 

واستقرارها«.
وفسرت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، 
»العربي الجديد«، هذه  في أحاديث خاصة لـ
إطـــار تخطيط وتنسيق  فــي  بــأنــهــا  املـــواقـــف 
داخـــلـــي بـــن مـــواقـــف وتــصــريــحــات الــرئــيــس 
املـــصـــري ووزيــــــر خــارجــيــتــه ســـامـــح شــكــري 
تجاه تركيا. فمع اعتراف الجميع في القاهرة 
بتحقيق تقدم كبير على صعيد التقارب مع 
أنقرة، يستقر األمر على أال تصدر تصريحات 
إيــجــابــيــة صــريــحــة مـــن الــســيــســي حــــول هــذا 
امللف إال بعد تسوية جميع القضايا العالقة، 
ــــري خــارجــيــة  وبــعــد الــلــقــاء املــرتــقــب بـــن وزيـ

طهران ـ صابر غل عنبري 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــٍت لــم ُيــحــّدد فــيــه بــعــد املــوعــد الرسمي  فــي وقـ
املباشرة  غير  النووية  املباحثات  الستئناف 
انتهاء  بن واشنطن وطهران في فيينا، بعد 
ــد املــــاضــــي، ظل  ــ ــوم األحـ الـــجـــولـــة الـــســـادســـة يــ
ــفــــاؤل لـــــدى الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي  ــتــ مـــنـــســـوب الــ
ــاق فــيــهــا مـــرتـــفـــعـــا، كـــأن  ــفــ بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
االتــفــاق بــات تحصيل حــاصــل. وفــي السياق، 
دعــا الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي، أمس 
الـــثـــالثـــاء، فـــي اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
الــحــكــومــيــة، املـــصـــرف املـــركـــزي اإليــــرانــــي إلــى 
ــراج عـــن األرصــــدة  »ضــــــرورة االســـتـــعـــداد لـــإفـ
ــمــــدة ودخــــولــــهــــا إلــــــى نـــظـــام  ــة املــــجــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
التبادالت املالية«، مؤكدًا »اإلســراع في تأمن 
ــواد الــخــام لــإنــتــاج في  السلع األســاســيــة واملــ
املالية  التعامالت  واستخدام  سريعا،  الداخل 
الدولية لتعزيز عملية اإلنتاج«. وفي مستهل 
ــرانـــي  ــاع، قـــــّدم املـــصـــرف املــــركــــزي اإليـ ــمـ ــتـ االجـ
ــدادات والــتــحــضــيــرات  ــعــ ــتــ تـــقـــريـــرًا حــــول االســ
لتحرير األموال اإليرانية بعد رفع العقوبات، 
التي قال روحاني عنها أول من أمس االثنن 

إنها »باتت وشيكة«.
وال تـــوجـــد أرقــــــام رســمــيــة مــعــلــنــة عـــن حجم 
األموال اإليرانية املجّمدة في الخارج، لكن ثمة 
أكثر من 40 مليار  أنها  قّدر 

ُ
ت تقارير إعالمية 

دوالر، منها أرصــدة إيرانية في دول صديقة 
لطهران، مثل الصن والعراق اللذين يرفضان 
والضغوط  بالعقوبات  التزاما  عنها  اإلفـــراج 

األميركية. 
ــفــــاوضــــات، كــشــف املــتــحــدث  وحـــــول تـــطـــور املــ
أمــس،  ربيعي  علي  اإليــرانــيــة  الحكومة  باسم 
في مؤتمره الصحافي األسبوعي، عن »تفاهم 
عــــام قـــد حــصــل حــــول جــمــيــع الـــخـــالفـــات بن 
أن  إلى  الطرفن« في مباحثات فيينا، مشيرًا 

 مهما للتفاهم مع قوى أوروبية أكبر، 
ً
سبيال

اليونان  مصالح  عــن  للدفاع  اهتماما  تولي 
وقبرص ضد تركيا، وباألخص فرنسا.

 مصر ال ترغب، وفق املصادر، في أي 
ّ
كما أن

عــلــى جانب  بثقلها  تلقي  أن  اآلن  بــعــد  وقـــت 
املــجــاالت االقتصادية،  فــي  واحـــد، خصوصا 
 التعاون مع اليونان وقبرص في 

ّ
ال سيما أن

الـــواعـــدة بمزيد  الــطــاقــة سيبقى مــن املــلــفــات 
مـــن الــتــقــدم، حــتــى فـــي حــالــة انـــخـــراط تركيا 
مــع مــصــر ودولــــة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي في 
تنسيق باملجال ذاته، وسواء انضمت تركيا 
أو لم تنضم إلى منتدى غاز شرق املتوسط. 
والــقــلــق األكــبــر الــــذي يسيطر عــلــى الــيــونــان 
في  الطاقة  يتعلق بمستقبل  وقبرص حاليا 

املنطقة.
لــتــصــريــحــات  أخــــــرى  ــا  ــابـ ــبـ أسـ هـــنـــاك   

ّ
أن إال 

يتمثل  أخـــيـــرًا،  لــلــيــونــان  املطمئنة  الــســيــســي 
أحـــــــدهـــــــا بــــحــــســــب املـــــــــصـــــــــادر، فـــــــي تــــجــــدد 
تــركــيــا بسبب تصريحات  مــع  الــحــســاســيــات 
يـــاســـن أقـــطـــاي مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب أردوغان، في أعقاب حكم اإلعدام 
الــجــمــاعــي الــــذي صــــدر ضـــد 12 مـــن قــيــادات 
وأعضاء اإلخوان املسلمن في قضية اعتصام 
رابعة األسبوع املاضي. وأثارت التصريحات 
حفيظة املــخــابــرات الــعــامــة واألمــــن الــوطــنــي 
تحديدًا، ال سيما أنه سبق أن طلبت القاهرة 
ــقـــرة صـــراحـــة وقــــف الــتــصــريــحــات من  مـــن أنـ
هـــذا الــنــوع مــع املــضــي قــدمــا فــي املــفــاوضــات 
»االستكشافية« بشأن العالقات بن الطرفن. 
وذكـــرت املــصــادر أن »عـــودة أقــطــاي للتدخل 
الشأن املصري« تعطي ذريعة ملعارضي  في 
التقارب أو املستفيدين من استمرار القطيعة، 
باالستمرار  الحاكمن،  النظامن  داخـــل  مــن 
فــــي تـــســـويـــق مـــواقـــفـــهـــم املــتــعــصــبــة الـــتـــي ال 
تـــخـــدم الـــطـــرفـــن. وهـــــــؤالء تـــلـــقـــفـــوا، بــحــســب 
تصريحات  املصرية،  الدبلوماسية  املصادر 

ونــــدد ربــيــعــي بــمــوقــف الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة 
مـــن االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة اإليـــرانـــيـــة، الــتــي 
الـــذي وصفها  أجــريــت يـــوم الجمعة املــاضــي، 
بأنها »لم تكن عادلة وحرة«، معتبرًا أن »هذه 
التصريحات ليست جديدة وغريبة ونسمعها 
 ســـافـــرًا في 

ً
ــنـــوات، ونــعــتــبــرهــا تـــدخـــال مــنــذ سـ

الــشــؤون الــداخــلــيــة اإليــرانــيــة، وتــتــعــارض مع 
القوانن الدولية«. وأضاف املتحدث اإليراني 
أن الواليات املتحدة »ليست في موقع يخولها 
التصريح حول عملية االنتخابات اإليرانية«، 
انــتــقــادات مماثلة تطرح  أن هناك  إلــى  مشيرًا 

حول االنتخابات األميركية.  
إلـــى ذلــــك، كــشــف عــضــو لــجــنــة األمــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرملــانــيــة شــهــريــار 
ــة، عــن  ــرانــــيــ حــــيــــدري، لـــوكـــالـــة »تـــســـنـــيـــم« اإليــ
فيينا،  مفاوضات  لتقييم  عليا  لجنة  تشكيل 
الفــتــا إلـــى أن الــلــجــنــة ســتــكــون تــحــت إشـــراف 
ــى لـــأمـــن الــــقــــومــــي، ومـــكـــّونـــة  ــلــ املـــجـــلـــس األعــ
مـــن أعـــضـــاء املــجــلــس وبــرملــانــيــن واثـــنـــن من 
أعضاء الحكومة. وأضــاف حيدري أن اللجنة 

الــبــلــديــن؛ ســامــح شــكــري ومـــولـــود جـــاووش 
أوغــلــو، املــتــوقــع أن ُيــعــقــد هـــذا الــصــيــف، قبل 
اتفاق البلدين على تبادل السفراء والتمثيل 

الدبلوماسي الكامل.
 الــنــظــام املـــصـــري ال 

ّ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

يرغب في استمرار حالة التخوف اليونانية 
القبرصية مــن الــتــقــارب مــع تــركــيــا، ألســبــاب 
عـــدة، أبــرزهــا أهــمــيــة الــــدور الـــذي أدتـــه أثينا 
املصرية  املصالح  عن  الدفاع  في  ونيقوسيا 
ــــي املـــحـــيـــط األوروبـــــــــــي بـــالـــتـــصـــويـــت ضــد  فـ
تــوقــيــع عــقــوبــات فــي بــعــض املــنــاســبــات على 
الحقوقية  آثــار اإلشــكــاالت  مصر، والحد من 
ــر  والــســيــاســيــة الــتــي تــثــيــر بـــن الــحــن واآلخـ
 عن اعتبارهما 

ً
حساسيات مع القاهرة، فضال

إلى  االتــفــاق باتت جاهزة وتوصلنا  »وثــائــق 
مــســودة شــفــافــة مــن دون غــمــوض فــي جميع 
اللجان« املنبثقة عن املفاوضات، حول تحديد 
الــعــقــوبــات الــتــي يــجــب أن تــرفــعــهــا واشــنــطــن، 
والــتــعــهــدات الــنــوويــة الــتــي يتعن على إيــران 
لــعــودة  الــالزمــة  الــتــرتــيــبــات  تنفيذها، ولــجــنــة 
وكالة  عنه  ونقلت  تعهداتهما.   إلــى  الطرفن 
ــا« اإليـــرانـــيـــة قــولــه إن الــجــولــة الــســابــعــة  ــ »إرنــ
قــد تــكــون األخــيــرة، لكنه أكــد أن التوصل إلى 
االتــفــاق بــات رهــن الــقــرار السياسي لأطراف 

األخرى وإرادتها.
الفترة  االتفاق سيحصل خالل  إذا كان  وعما 
في  تنتهي  الــتــي  روحــانــي،  لحكومة  املتبقية 
»إذا  بأنه  ربيعي  أفــاد  املقبل،  أغسطس/آب   3
ــــرى مــســتــعــدة، فـــال مــانــع  كــانــت األطـــــراف األخـ
املــفــاوضــات والتوصل  أمــام الحكومة إلكــمــال 
إلى اتفاق، لكن إن لم يحصل االتفاق النهائي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــحــكــومــة، 
تفاصيل  حــول  والــقــرار  التفاوض  فمسؤولية 
املفاوضات تقع على عاتق الحكومة املقبلة«. 

أقــطــاي األخـــيـــرة وحـــاولـــوا تــرويــج مواقفهم 
من خاللها، على عكس رغبة اإلدارة املصرية 
السياسية، التي ترى أن الوقت مناسب تماما 
لــلــتــقــارب وتـــجـــاوز الـــخـــالفـــات مــنــعــا لــتــكــرار 

استنزاف البلدين استراتيجيا.
وكان أقطاي انتقد، في مقال قبل أيام، أحكام 
اإلعــدام التي صــدرت بحق قيادين وأعضاء 
ــوان املــســلــمــن، وقــــال إنـــه »مــن  ــ بــجــمــاعــة اإلخـ
املــؤكــد تــمــامــا أن ال عــالقــة عــلــى اإلطــــالق بن 
ــدام السياسية، ال  ــرارات اإلعــ الــعــدالــة وبــن قــ
سيما وأنــهــا أصبحت ديــدنــا عقب االنــقــالب 

العسكري«.
أما السبب اآلخر ملواقف السيسي، إلى جانب 
مسألة تصريحات أقطاي، فيتمثل في تأخر 
استجابة األتراك ملطالب مصرية بشأن ليبيا، 
كـــبـــدء جـــدولـــة انــســحــاب الــعــنــاصــر الــتــركــيــة 
خالل العام الحالي، وااللتزام الكامل باتفاق 
وقف إطالق النار املوقع في ديسمبر/كانون 
املــاضــي، وعــدم إدخـــال أسلحة جديدة  األول 
إلى األراضــي الليبية، ووقف جلب العناصر 
ــيـــة )املـــــرتـــــزقـــــة(، واملــــضــــي قــــدمــــا فــي  ــبـ ــنـ األجـ
أراضيهم.  إلــى  الليبين  املقاتلن غير  إعــادة 
 تــصــريــحــات وزيـــر 

ّ
ــادر أن وأوضــــحــــت املــــصــ

املتكررة بشأن  أكار  التركي خلوصي  الدفاع 
اعتبار أن بالده ال تلعب دور »قوة أجنبية« 
فــي لــيــبــيــا، نــظــرًا لــالتــفــاقــيــة األمــنــيــة املوقعة 
ردًا غير  السابقة، حملت  الوفاق  مع حكومة 
مــبــاشــر عــلــى الــــشــــروط املـــصـــريـــة. وبــحــســب 
 تــأخــر اســتــجــابــة تــركــيــا لهذه 

ّ
املـــصـــادر، فــــإن

 
ً
االلــتــفــاف عليها، فضال الــشــروط ومــحــاولــة 
عـــن ضــيــقــهــا بــالــضــغــوط املــصــريــة الــجــديــدة 
على طرابلس ملراجعة األوضاع املستقرة مع 
أنقرة، ربما يسهم في إبطاء تحقيق التطبيع 
التام في العالقات الثنائية، لكنها »لن توقف 
التواصل املستمر بالفعل بوتيرة متصاعدة 

على مستويات عدة«.

وتتخذ  فيينا،  مباحثات  تــطــورات  ستناقش 
اإليرانين  املفاوضن  ليطرحها كبير  قــرارات 
اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  كمقترحات 

خالل الجولة املقبلة للمفاوضات.  
ــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت اإلذاعــــــــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  مـ
العامة، أمس، أن رئيس أركان جيش االحتالل 
الــجــنــرال أفــيــف كــوخــافــي، الـــذي يــقــوم بــزيــارة 
رسمية للواليات املتحدة، أبلغ رئيس القوات 
األميركية املشتركة مايك مالي، ووزير الدفاع 
ــــن، مــعــارضــة إســرائــيــل  األمــيــركــي لــويــد أوسـ
ــة  لــالتــفــاق الـــنـــووي الــجــديــد. وبــحــســب اإلذاعــ
ــإن كـــوخـــافـــي اســـتـــعـــرض مــا  ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فـ
اعــتــبــره »ثــغــرات فــي االتــفــاق الــجــديــد ستتيح 
ــنـــووي، وفــي  إليــــران املــضــي فــي مــشــروعــهــا الـ
ــادت اإلذاعـــة  بسط نــفــوذهــا فــي املــنــطــقــة«. وأفــ
بـــأن كــوخــافــي أوضــــح وجــــوب فــعــل كـــل شــيء 
ــوة نـــوويـــة.  ــران مـــن الـــحـــصـــول عــلــى قــ ــ ملــنــع إيــ
الطرف األميركي مسألة سالح  كما بحث مع 
حزب الله في لبنان وقوته العسكرية وتزّوده 
بصواريخ دقيقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي 
اتــهــمــت مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق بنيامن 
نتنياهو بمحاولة ضرب العالقات األميركية 
ــهـــود الــحــكــومــة  ــيـــة، وتــعــطــيــل جـ ــلـ ــيـ ـ اإلســـرائـ
الــحــالــيــة فــي تــعــزيــز الــعــالقــة مــع األمــيــركــيــن، 
مــن خــالل ادعــائــه، فــي تصريحات لــه أول من 
الخارجية اإلسرائيلي  أن وزير  االثنن،  أمس 
األميركية  اإلدارة  أبــرم مع  لبيد  الجديد يئير 
تــفــاهــمــات تــهــدد األمــــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، 
ـــأي خــــطــــوات  ــ ــام بــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــدم »الـ ــ ــ عــــلــــى أســــــــاس عـ
إيـــران.  بمواجهة  يتعلق  مــا  كــل  فــي  مفاجئة« 
ــر مــن  ــثـ ــلــــن، قـــبـــل أكـ ــق لــنــتــنــيــاهــو أن أعــ ــبـ وسـ
أسبوعن، أثناء وجود وزير األمن اإلسرائيلي 
بني غانتس في الواليات املتحدة، أن إسرائيل 
ستفضل االحتكاك مع الواليات املتحدة على 

عدم مواجهة املشروع النووي اإليراني.

حّذر السفير األميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورالند، من »كل التصعيد ومن 
التدخل العسكري األجنبي الذي من شأنه إطالة أمد الصراع في ليبيا بال 
ومستقرة  موحدة  »ليبيا  إلى  تسعى  واشنطن  إن  نورالند  وقال  داٍع«. 
اإلرهاب  أجنبي، ودولة قادرة على محاربة  وذات سيادة دون تدخل 
داخل حدودها«، مشيرًا إلى الجماعات المتمردة في تشاد التي ُدربت 
»فاغنر«  مجموعة  بمساعدة  ليبيا  في  نارية  أسلحة  على  وحصلت 

الروسية، محذرًا أيضًا من خطر »داعش«.

نورالند يحذر

ربطت اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5، أمس 

الثالثاء، بين فتح الطريق 
الساحلي )سرت  - مصراتة( 

واالنتهاء من أعمال 
صيانته وتأمينه التي 

ستنفذ خالل األيام 
المقبلة، مضيفة أنها 

مستمرة في اجتماعاتها 
وجوالتها الميدانية 

لمتابعة ذلك. وقالت 
اللجنة، في بيان ختامي 
صدر إثر اجتماعها في 
سرت على مدار يومين 

بحضور ممثلين عن بعثة 
األمم المتحدة في ليبيا، 
إن أعضاءها أجروا زيارات 
للطريق للوقوف على 
حالته وصالحيته للمرور.

فتح الطريق 
في غضون أيام

فشل الدبيبة األحد 
الماضي في فتح الطريق 

الساحلي بين سرت 
)Getty( ومصراتة

متابعة خاص

أعلن روحاني أول من أمس أن رفع العقوبات »بات وشيكًا« )األناضول(
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األردن: المتهمان 
بقضية »الفتنة« يطلبان 

شهادة األمير حمزة

عقدت محكمة أمن الدولة األردنية، 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، جــلــســتــهــا الــثــانــيــة 
املعروفة  الفتنة«،  »قضية  بـ للنظر 
األخ غير  حــمــزة«،  األمير  »قضية  بـ
الله  عــبــد  األردنـــــي  للملك  الــشــقــيــق 
الثاني، والتي يحاكم فيها الشريف 
حــســن بـــن زيــــد والـــرئـــيـــس األســبــق 
الله.  عــوض  باسم  امللكي،  للديوان 
واســتــمــعــت املــحــكــمــة آلخـــر شــهــود 
فيما  القضية،  فــي  الــعــامــة  النيابة 
قــــال مــحــامــي عــــوض الـــلـــه، محمد 
عــفــيــف، إن مــوكــلــه وبـــن زيـــد طلبا 
حـــضـــور األمـــيـــر حـــمـــزة )الـــصـــورة( 

لإدالء بشهادته في القضية.
)العربي الجديد(

تدهور صحة األسير 
إياد حريبات 

ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــادي األســ ــ ــد نــ ــ ــ أّك
أمــس الــثــالثــاء، أن تــدهــورًا خطيرًا 
طــــــــرأ عــــلــــى صــــحــــة األســــــيــــــر إيــــــاد 
مــن بلدة دورا  عــامــا(  حريبات )39 
ــة، حــيــث  ــيــ ــربــ ــغــ جــــنــــوب الـــضـــفـــة الــ
يواجه خطرًا حقيقيا في مستشفى 
ــقــل 

ُ
ــا اإلســـرائـــيـــلـــي، الــــذي ن ســـوروكـ

مــــــن ســجــن  أمــــــــس  مــــــن  أول  إلـــــيـــــه 
»ريمون«. وأوضح النادي أن إدارة 
ســجــون االحــتــالل ارتــكــبــت جريمة 
 ،2002 منذ  املعتقل  حريبات   

ّ
بحق

الــحــيــاة،  مـــدى  واملــحــكــوم بالسجن 
مشيرًا إلى مماطلتها املتعمدة في 

نقله للمستشفى.
)العربي الجديد(

تجارب إسرائيلية 
العتراض المسيرات

ــبــــحــــث  أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس وحـــــــــــــدة الــ
ــتــــالل  ــيـــش االحــ والـــتـــطـــويـــر فــــي جـ
روتيم،  ينيف  العميد  اإلسرائيلي، 
أن جيش  ــنــــن،  اإلثــ أمــــس  مـــن  أول 
االحـــــتـــــالل أجـــــــرى أخــــيــــرًا تـــجـــارب 
ــرات  ــيـ ــّسـ ــــراض املـ ــتـ ــ ــي اعـ نـــاجـــحـــة فــ
ــــالل ضــربــهــا  ــــخ مــــن خــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
بأشعة ليزر محمولة على مقاتالت 
جـــويـــة. وقـــــال روتـــيـــم إن االنــتــقــال 
ــام تـــصـــنـــيـــع هــــــذه املـــنـــظـــومـــة  ــ ــمـ ــ إلتـ
ســــنــــوات  و4   3 بـــــن  ــتـــغـــرق  ســـيـــسـ
منها،  نهائي  نموذج  أول  لتطوير 
»نــشــرهــا فـــي محيط  والـــتـــي أمـــل بـــ

غالف غزة«.
)العربي الجديد(

تونس: الغنوشي يرحب 
بمقترح لقاء سعيّد

أعــلــن رئــيــس حــركــة »النهضة« في 
تونس، راشد الغنوشي )الصورة(، 
أنه التقى أمس الثالثاء، مستشاره 
الـــســـابـــق املــســتــقــيــل مــــن الـــحـــركـــة، 
لــطــفــي زيـــتـــون، بــطــلــب مــن األخــيــر، 

اقتراح  حــول  دار  اللقاء  أن  مضيفا 
زيـــتـــون عــقــد لـــقـــاء بـــن الــغــنــوشــي 
والــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعّيد 
للتداول في األوضاع التي تمر بها 
البالد. وقال الغنوشي إنه »حرصا 
منه على الوفاء لقناعته الثابتة أنه 
ال سبيل لحل املشاكل إال بالحوار 
ــات«، فـــقـــد رحـــب  ــقــ ــوافــ بــحــثــا عــــن تــ

بترتيب اللقاء املقترح.
)العربي الجديد(

الجزائر: اعتقال 11 عضوًا 
في »رشاد«

أعلنت السلطات األمنية الجزائرية، 
أمـــس الــثــالثــاء، اعــتــقــال 11 عضوًا 
ــة،  ــارضــ ــعــ فـــــي حــــركــــة »رشـــــــــــاد« املــ
في  قــيــادات سابقة  أّسستها  الــتــي 
ــقــــاذ«،  ــة اإلســــالمــــيــــة لــــإنــ ــهـ ــبـ ــجـ »الـ
إرهابية.  الجزائر  صنفتها  والــتــي 
وقال األمن الجزائري، إنه اعتقل 4 
أعــضــاء مــن الــحــركــة فــي قسنطينة 
ــه جــرى  شـــرقـــي الـــبـــالد، مــضــيــفــا أنــ
تفكيك شبكة لها تضم 9 أشخاص 
حيث قّررت محكمة الذرعان حبس 
4 منهم، واإلبقاء على 5 آخرين قيد 

الرقابة القضائية.
)العربي الجديد(
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اشتباه بإصابة عمر البشير 
بكورونا

غـــاب الــرئــيــس الــســودانــي املــعــزول، 
محاكمته،  جلسة  عن  البشير،  عمر 
ــبـــب املـــــــرض،  ــسـ أمـــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، بـ
احتمال  دفــاعــه  رجــحــت هيئة  فيما 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا داخـــل 
ســـجـــن كـــوبـــر بـــالـــخـــرطـــوم. وأخـــبـــر 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن الــبــشــيــر، 
املـــحـــامـــي عــبــد الـــبـــاســـط ســـبـــدرات، 
باملرض  شعر  موكله  بــأن  املحكمة 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن الـــحـــضـــور، مــشــيــرًا 
إلــى أن األعـــراض التي ظهرت عليه 

ترجح إصابته بكورونا.
)العربي الجديد(

المغرب: اعتقال خلية 
تخطط العتداءات

أوقــــفــــت الـــشـــرطـــة املـــغـــربـــيـــة، أمـــس 
الــثــالثــاء، أربــعــة أشــخــاص بمنطقة 
ــراكــــش  ــن بـــجـــهـــة مــ ــ ــ ــزويـ ــ ــ ــدي الـ ــ ــيـ ــ سـ
ــفـــي )جــــنــــوب املــــغــــرب( »ُيــشــتــبــه  آسـ
ــداف  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــم السـ ــهـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ فــــــــــي تـ
مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة ومــــقــــرات أمــنــيــة، 
باسم  جسديا  أشــخــاص  ولتصفية 
أســفــرت  عملية  فــي  داعــــش،  تنظيم 
ــن حـــجـــز أســـلـــحـــة بــيــضــاء  أيـــضـــا عــ
ومـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة«، وذلــــــك بــحــســب 
ــزي لــأبــحــاث  ــركــ ــيـــان لــلــمــكــتــب املــ بـ
ــان أن   ــيــ ــبــ الـــقـــضـــائـــيـــة. وأوضـــــــــح الــ
»املتطرفن األربعة تتراوح أعمارهم 

بن 22 و28 سنة«.
)العربي الجديد(

40 دولة تطالب بدخول 
مراقبين لشينجيانغ

طالبت أكــثــر مــن 40 دولـــة فــي بيان 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، الـــصـــن بــالــســمــاح 
ــتـــحـــدة الــســامــيــة  ملـــفـــوضـــة األمــــــم املـ
لــحــقــوق اإلنـــســـان، بــالــوصــول فـــورًا 
إلــــى إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ لــلــنــظــر في 
الـــتـــقـــاريـــر حــــول احـــتـــجـــاز أكـــثـــر من 
ــنــــاك بــاملــخــالــفــة  ــيـــون إنــــســــان هــ ــلـ مـ
لــــــلــــــقــــــانــــــون، وتــــــــعــــــــرض بـــعـــضـــهـــم 
وتلت  القسري.  العمل  أو  للتعذيب 
الــســفــيــرة الــكــنــديــة لــيــزلــي نــورتــون 
الــبــيــان املــشــتــرك حــول الــصــن، أمــام 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لأمم 
األربعن  الـــدول  عــن  نيابة  املتحدة، 
ومـــن بينها أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا 

وفرنسا وأملانيا واليابان وأميركا.
)رويترز(

جالل بكور

جـــّدد الــنــظــام الــســوري، أمــس الــثــالثــاء، خرق 
وقف إطالق النار في إدلب ومحيطها، شمال 
غربي البالد، في تصعيد مستمر منذ ثالثة 
أسابيع، فيما عزز قواته املوجودة في بادية 
السخنة بريف حمص، التي تشهد مواجهات 
مع خاليا تنظيم »داعــش«. في السياق، ذكر 
»العربي الجديد«،  الناشط مصطفى املحمد لـ
باملدفعية  الــســوري قصفت  النظام  قــوات  أن 
قرى وبلدات إحسم  والصواريخ مناطق في 
والبارة وكنصفرة ومحيط مدينة أريحا في 
ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت مناطق في 
قــرى الــزيــارة وخــربــة الــنــاقــوس بــريــف حماة 
واألبــزمــو ومحيط الــفــوج 45 فــي ريــف حلب 
ــادت  بـــأضـــرار مـــاديـــة. وأفــ الــغــربــي، متسببة 
ــادر »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـــــأن فــصــائــل  مــــصــ
بـــقـــصـــف صـــــاروخـــــي عــلــى  ــة ردت  ــارضــ ــعــ املــ
تــجــمــعــات لــقــوات الــنــظــام فــي قــريــة موخص 

بريف إدلب الجنوبي.
ــام قــــد صــــّعــــدت، مــســاء  ــنـــظـ ــانــــت قــــــوات الـ وكــ
أول مــن أمـــس اإلثـــنـــن، وتــيــرة الــقــصــف على 

ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، مــوديــة بحياة سبعة 
أشخاص بينهم امرأتان، ومسببة إصابة 12 
آخــريــن، بينهم ثــالث نساء وطفل، حسب ما 
الــدفــاع املدني على موقعه الرسمي.  أفــاد به 
وأضـــــاف أن فــــرق اإلنـــقـــاذ واجـــهـــت صــعــوبــة 
كــبــيــرة فـــي الــــوصــــول إلــــى األمــــاكــــن الـــتـــي تم 
ــاف الـــجـــرحـــى وانــتــشــال  ــعـ اســتــهــدافــهــا، إلسـ
للمنطقة  النظام  قــوات  الجثث، بسبب رصــد 
واســـتـــهـــدافـــهـــا املـــتـــكـــرر لـــلـــطـــرقـــات، ومــراقــبــة 
طائرات االستطالع ألي تحرك واالستهداف 
ــر الــدفــاع  املــــزدوج للمكان أثــنــاء الــعــمــل. وذكـ
املـــدنـــي أن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وروســيــا 
عالية  دقــة  وذات  متطورة  أسلحة  تستخدم 
املدني،  الــدفــاع  املدنين وفــرق  في استهداف 
وهـــي قـــذائـــف مــدفــعــيــة مــوجــهــة بــالــلــيــزر من 
نوع »كراسنوبول«، مضيفا أن »هذا ما يؤكد 
أن الــقــصــف ممنهج بــهــدف إيــقــاع أكــبــر عــدد 
ممكن من الضحايا.« ولفت الدفاع املدني إلى 
العسكري  التصعيد  أن  مــن  الــرغــم  أنــه »على 
الجنوبي  إدلـــب  ريــف  على  للنظام وروســيــا 
وســهــل الـــغـــاب، مــســتــمــر مــنــذ نــحــو 17 يــومــا 
بينهم  شخصا   31 مــن  أكــثــر  ضحيته  وراح 
طفالن وجنن وأربع نساء، ومتطوع بالدفاع 
املدني السوري، إضافة إلى إصابة 64 آخرين 
بينهم أطفال ونساء، فلم يكن هناك أي تحرك 

دولي أو محاولة إليقافه«.
وحذر الدفاع املدني من أن استمرار التصعيد 
مخيمات  نحو  نــزوح جديدة  »بموجة  ينذر 
إنسانية مع  بكارثة  أساسا  املهددة  الشمال، 
اقــتــراب مــوعــد الــتــصــويــت فــي مجلس األمــن 
عبر  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  آلية  حول 

ممارسات  على  احتجاجا  البصيرة  مدينة 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، التي 
نــفــذت عملية أمــنــيــة، فجر أمـــس، فــي املدينة 
بــدعــم مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد »داعـــــش«. 
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مصادر  وكشفت 
أن الــتــظــاهــرة خــرجــت بــعــد اعــتــقــال »قــســد« 

الحدود، في 10 يوليو/تموز املقبل، واحتمال 
استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض 
ــقـــاف إدخـــالـــهـــا مـــن مــعــبــر بــاب  )الــفــيــتــو( إليـ

الهوى الحدودي«.
»العربي  من جهتها، كشفت مصادر محلية لـ
الجديد«، أن النظام استقدم تعزيزات جديدة 
مــن قــواتــه مــســاء أول مــن أمـــس اإلثــنــن، إلــى 
نــاحــيــة الــســخــنــة فـــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي 
الشرقي. ونقل تلك القوات من ناحية التبني 
ــر الـــــــزور الـــغـــربـــي، مــضــيــفــة أن  ــ ــــف ديـ فــــي ريـ
ــقــــوات ســـتـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات الــتــحــصــن  الــ
تنظيم  ضــد  الــبــري  التمشيط  عمليات  وفـــي 

»داعش« في بادية حمص.
ــر الـــــزور، خــرجــت تــظــاهــرة في  وفـــي ريـــف ديـ

ــا لـــلـــمـــنـــازل  ــتــــهــ عـــــشـــــرات الــــشــــبــــان ومــــداهــــمــ
وإطالقها النار بشكل عشوائي. 

بــدوره، جدد الجيش التركي قصفه املدفعي 
»قسد« في شمال  والصاروخي على مواقع لـ
الساعات  فــي  نطاق قصفه  موّسعا  ســوريــة، 
األخيرة في محافظتي الرقة وحلب. وذكرت 
ــديــــد« أن  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ مــــصــــادر مــحــلــيــة لــ
»قــســد« في  الــجــيــش الــتــركــي قــصــف مــواقــع لـــ
الشرقي،  الشمالي  حلب  بريف  منبج  محور 
مناطق  بقصف  ردت  املليشيات  أن  مضيفة 
تــخــضــع لــلــنــفــوذ الـــتـــركـــي فـــي شـــمـــال منبج 
وغــربــهــا، فيما لــم تـــرد مــعــلــومــات دقــيــقــة عن 

وقوع خسائر بشرية من الطرفن.
وكــان الجيش التركي قد وســع خــالل األربــع 
والعشرين ساعة املاضية من نطاق القصف 
على مواقع »قسد« لتشمل نواحي تل رفعت 
ــــف حـــلـــب ونــاحــيــة  ــفـــريـــن فــــي ريـ ومـــنـــبـــج وعـ
تـــل أبــيــض فـــي ريـــف الـــرقـــة الــغــربــي، وذكـــرت 
ــي الـــجـــديـــد« أن الــقــصــف  ــربـ ــعـ »الـ ـــ مــــصــــادر لـ
الــتــركــي فــي نــاحــيــة تــل أبــيــض طـــاول موقعا 
ــع »قـــســـد« وأدى إلــى  ــواقـ لــلــنــظــام بــجــانــب مـ
وقـــوع إصــابــات بــشــريــة. وبــحــســب املــصــادر، 
فــقــد طــــاول الــقــصــف قـــرى صــــوان ومــبــلــوجــة 
ــة الــبــقــر  ــلـــي وصــــوامــــع قـــزعـــلـــي وخــــربــ وقـــزعـ
وعريضة وزنوبيا ولقلقو وكور حسن وبير 

زنار، وكلها تقع غربي ناحية تل أبيض.
وفي شأن منفصل، أعلنت »قسد« عن اعتقال 
أربعة من العراقين املقيمن في مخيم الهول 
ــــرت فـــي بــيــان عــلــى موقعها  لــلــنــازحــن، وذكـ
الرسمي أن املعتقلن هم »مرتزقة من خاليا 

داعش في مخيم الهول«.

العالقة 
بين أربيل 

و»العمال«

السائد هناك  الــهــدوء  أن  أي وقــت، خصوصا 
حاليا »ظاهريا«، بحسب الشرطة اإلسرائيلية 
اإلسرائيلية  املالية  وزارة  وصــادقــت  نفسها. 
للشرطة  ميزانية  على  سريعة،  إجــــراءات  فــي 
ــراء ذخـــيـــرة لــتــفــريــق الــتــظــاهــرات،  مـــن أجـــل شــ
بــيــنــهــا قــنــابــل صــوتــيــة وقــنــابــل غــــاز وأعــيــرة 
إثر  منها  مخازنها  فرغت  بعدما  إسفنجية، 
استخدامها الواسع خالل املواجهات في املدن 
الشهر  املحتل،  بالداخل  والعربية  الساحلية 
املاضي. كما تأتي الخطوة في إطار استعداد 
الشرطة لقمع تظاهرات واحتجاجات، خاصة 
ــا فــي  ــهـ اتـ ــداء ــتـ ــاعـ ــال كـــانـــت مــرتــبــطــة بـ ــ فــــي حـ
القدس املحتلة، وفق ما ذكر املوقع اإللكتروني 

لصحيفة »هآرتس«، أمس الثالثاء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله 
ومثلما  الحالي ظاهري وحسب،  »الهدوء  إن 
انـــدلـــعـــت املــــواجــــهــــات خـــــالل عــمــلــيــة حــــارس 

السورية  البشمركة  سورية، من خالل إدخــال 
إلــــى املــنــطــقــة مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق«، 
مشّددًا على أنه »ال يجوز أن ينفرد أي طرف 

بقرار السلم والحرب«.
ــي حـــــــــزب »االتـــــــحـــــــاد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، ُيـ
الجانب  كلها على  املــســؤولــيــة  الــديــمــقــراطــي« 
التركي في االضطرابات التي تضرب املشهد 
باسم  املتحدثة  وتشير  فــي ســوريــة.  الــكــردي 
»العربي  بكداش، في حديث مع  الحزب سما 
ـــى »أن الــــدولــــة الــتــركــيــة هــدفــهــا  ــد«، إلـ ــديـ الـــجـ
الــقــضــاء عــلــى املــكــتــســبــات الــكــرديــة وتطبيق 
مــخــطــطــاتــهــا الـــتـــوســـعـــيـــة«. وتـــتـــهـــم بـــكـــداش 
الجانب التركي بالسعي إلى »حصول اقتتال 
بـــن األكـــــــراد أنـــفـــســـهـــم«، مــضــيــفــة أن الــشــعــب 
ــّســم بــن أربـــع دول، وحصول 

ُ
الــكــردي واحـــد ق

حــل للقضية الكردية فــي أي جــزء سيكون له 
أثر على األجــزاء األخــرى، لذلك تحاول الدولة 
املــشــروع الديمقراطي  الــقــضــاء عــلــى  الــتــركــيــة 
ــم تــحــقــيــقــه فــــي روج أفـــــا )الــتــســمــيــة  الــــــذي تــ

الكردية لشمال شرقي سورية(.
وحول الحوار الكردي الكردي الذي توقف بن 
الوطني  الــذاتــيــة« و»املــجــلــس  أحـــزاب »اإلدارة 
الــكــردي«، تلفت بــكــداش إلــى أنــه »ليس هناك 
مــوعــد مــحــدد لــلــعــودة إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار«، 
مـــؤكـــدة أن حــزبــهــا »يــشــجــع الــــحــــوار، ونــحــن 
ملعب  فــي  اآلن  والــكــرة  جــاهــزون الستئنافه، 

رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

في الوقت الــذي ال يــزال فيه الغليان 
ــرز لــلــمــشــهــد فـــي الــضــفــة  ــ الــســمــة األبــ
الـــغـــربـــيـــة والـــــقـــــدس املـــحـــتـــلـــة، عــلــى 
ــتــــالل  ــلــــة اعــــــتــــــداءات قـــــــوات االحــ ــع مــــواصــ ــ وقــ
مناطق  في  الفلسطينين  على  واملستوطنن 
مــخــتــلــفــة، عـــلـــى رأســــهــــا حــــي الـــشـــيـــخ جــــراح 
ــذي يـــســـوده  ــ ــ ــــالء، والـ ــــاإلخـ املـــقـــدســـي املــــهــــدد بـ
ــن أمـــس  ــد مـــنـــذ مـــســـاء أول مــ ــديـ ــر الـــشـ ــوتـ ــتـ الـ
اإلثنن، بعد اقتحامه واالعتداء على مواطنن 
فــلــســطــيــنــيــن فـــيـــه، مـــن قــبــل جـــنـــود االحـــتـــالل 
تجري  أخــرى  استعدادات  فــإن  واملستوطنن، 
الداخل  تحسبا لعودة االحتجاجات في مدن 
الفلسطيني املحتل. وتستعد شرطة االحتالل 
ــع أن تــخــرج في 

ّ
لقمع الــتــظــاهــرات الــتــي يــتــوق

أمين العاصي، سالم حسن

الذاتية«  »اإلدارة  بــن  العالقة  تتجه 
ذات الــصــبــغــة الـــكـــرديـــة فـــي الــشــمــال 
ــــن إقــلــيــم  الــــشــــرقــــي مــــن ســــوريــــة وبــ
كــردســتــان الـــعـــراق إلـــى تــوتــر ســيــاســي، ربما 
 تــفــاهــمــهــمــا املــســتــمــر مــنــذ ســـنـــوات عــدة 

ّ
يـــهـــز

عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، خــصــوصــا فـــي الــشــق 
ــة  ــوابـ ــبـ ــيــــم الـ ــلــ ــد اإلقــ ــعـ ــيـــث يـ االقـــــتـــــصـــــادي، حـ
»مــنــطــقــة شــرقــي  الــرئــيــســيــة ملـــا بـــات ُيـــعـــرف بـــ
الـــــفـــــرات« الـــتـــي تـــقـــع جــلــهــا تـــحـــت الــســيــطــرة 
الكردية. وفي آخر املحطات الخالفية، اتهمت 
»اإلدارة  تــديــره  الــــذي  مــعــبــر ســيــمــالــكــا،  إدارة 
إدارة معبر  الـــعـــراقـــي،  الــجــانــب  مـــع  الـــذاتـــيـــة« 
فيشخابور املقابل في إقليم كردستان العراق 
»اتـــخـــاذ قــــــرارات مــنــافــيــة لـــأخـــالق وحــســن  ـــ بـ
الجوار«، حسبما ذكر بيان صادر عنها، أول 
من أمس اإلثنن. ودعت إدارة معبر سيمالكا 
ــتـــراجـــع عــن  ــلـ ــلـــطـــات مـــعـــبـــر فـــيـــشـــخـــابـــور لـ سـ
املسؤولن  مطالبة  التعسفية،  الــقــرارات  هــذه 
فـــي إقــلــيــم كــردســتــان بــالــتــدخــل »لـــوقـــف هــذه 

التصرفات والقرارات التعجيزية«.
استمارة  بــإرســال  فيشخابور  معبر  ويطالب 
تــحــتــوي عــلــى جــمــيــع مــعــلــومــات املــســافــريــن، 
أن  التي تعتبر  إدارة معبر سيمالكا،  بحسب 
هذه اإلجراءات أجبرت املسافرين من املرضى 
 عن 

ً
على االنتظار أكثر من أربعة أيــام، فضال

رفــض قــبــول الــحــاالت اإلســعــافــيــة الــتــي كانت 
تــدخــل سابقا إلــى إقليم كــردســتــان. وتــوتــرت 
الــتــي يقودها  الــذاتــيــة«  »اإلدارة  بــن  الــعــالقــة 
حـــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« واإلقــلــيــم منذ 
عـــدة أيــــام، عــقــب اعــتــقــال األخــيــر قــيــاديــن من 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« فـــي مــديــنــة أربـــيـــل،  ــحــ »االتــ
ــرة العالقات  عاصمة كــردســتــان. وذكـــرت »دائـ
الخارجية« في »اإلدارة الذاتية«، أمس الثالثاء، 
مؤكدة  مجهواًل،  يــزال  ال  املعتقلن  مصير  أن 
أنه ليست هناك مسّوغات قانونية العتقالهم. 
وال يمكن عزل ما يجري بن »اإلدارة الذاتية« 
وقيادة اإلقليم عن التجاذبات السياسية التي 
تــضــرب املــشــهــد الـــكـــردي بــرمــتــه، فـــي ســوريــة 
ــراق. وحــــــول هـــــذه الــــتــــوتــــرات،  ــ ــعــ ــ ــا والــ ــيـ ــركـ وتـ
ــكـــردي شــفــان إبـــراهـــيـــم، في  يــشــرح الــكــاتــب الـ
الــجــديــد«، أوجــه الخالف  حديث مــع »العربي 
ــاد الــديــمــقــراطــي« والــحــزب  ــحـ بـــن حـــزب »االتـ
»الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، ويــشــيــر إلــى 
أنــهــا »تــتــمــحــور حـــول الــنــظــام الــســيــاســي في 
الحكم وشكل  هذه املنطقة واملوقف من شكل 
الـــدولـــة، والــحــقــوق الــقــومــيــة للشعب الــكــردي 
وقــضــيــة املــعــتــقــلــن وقــضــيــة املــنــاهــج والــعــقــد 
الوطني  »املــجــلــس  أن  االجــتــمــاعــي«. ويكشف 
الكردي يريد شراكة عسكرية في شمال شرقي 

ــيـــر على  ــوار الــعــســكــريــة )الــــعــــدوان األخـ ــ ــ األسـ
غزة(، فإنها قد تندلع مجددًا«، وأن أي تصعيد 
أمـــنـــي ســيــســتــوجــب تـــعـــزيـــز قــــــوات الــشــرطــة 
فــي املـــدن والــبــلــدات فــي الـــداخـــل الفلسطيني 
التأهب  اإلسرائيلية  الشرطة  ورفــعــت  أيــضــا. 
وأم  عــــــــارة  وادي  ــــي  فـ ــا  ــهــ قــــواتــ ــفــــوف  ــــي صــ فـ
املــاضــي، على خلفية  األســبــوع  نهاية  الفحم، 
مواجهات وقعت في القدس املحتلة، وبادعاء 
عالقة  حــول  استخباراتية  معلومات  وصــول 
مــحــتــمــلــة بـــن املــنــطــقــتــن فـــي أعـــقـــاب اقــتــحــام 
شـــرطـــة االحــــتــــالل لــلــمــســجــد األقــــصــــى. وقــــال 
مصدر في الشرطة للصحيفة إن »مدينة عكا 
املــواجــهــات«، وأن  فيه  مــركــزًا تتجدد  ستكون 
»األجواء التي سادت أحداث الشهر املاضي لم 
تهدأ حتى اآلن، وحملة االعتقاالت في صفوف 
ــنــــن الــــعــــرب فــــي املــــديــــنــــة مـــســـتـــمـــرة«.  ــواطــ املــ
الشرطة، »ستكون هناك  في  وحسب مصادر 
حــاجــة إلـــى تــســريــع اســتــدعــاء قـــوات احتياط 
ــوات مـــن الــضــفــة  ــ مـــن حــــرس الــــحــــدود ونـــقـــل قـ
 أن »تـــدريـــبـــات الــشــرطــة 

ً
الــغــربــيــة«، مــوضــحــة

ــــدود فــي  ــــحـ ــيــــاط فــــي حـــــرس الـ ــتــ وقــــــــوات االحــ
األشهر املقبلة ستركز على تفريق تظاهرات«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وبـــعـــد لــيــلــة صـــاخـــبـــة فــي 
ــراح، اقــتــحــم عــضــو الكنيست  ــ حـــي الــشــيــخ جـ
اإلســرائــيــلــي بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش بــرفــقــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـــســـتـــوطـــنـــن مــــن جــمــعــيــتــي 
ــرات كــهــانــيــم«،  ــيــ ــطــ ــعـــون« و»عــ ــمـ »نــــخــــالت شـ
عــصــر أمـــس الــثــالثــاء، الــحــي، وقـــامـــوا بجولة 
داخله، والدخول إلى منزل عائلة الكرد. وقال 
»العربي  لـ عرفة،  يعقوب  الحي،  لجنة  رئيس 

املجلس الوطني الكردي«. وتشير إلى أن على 
الــحــوار،  استئناف  مــن  موقفه  تبيان  املجلس 
معتبرة أن »موقفنا واضح منذ سبعة أشهر 

وطالبنا بالعودة للحوار«.
وكـــان »املــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« املنضوي 
فــي »االئـــتـــالف الــوطــنــي الـــســـوري«، قــد طالب 
ــّك االرتـــبـــاط بـــن اإلدارة وحــــزب الــعــمــال  »فـ ـــ بـ
الــكــردســتــانــي، وتــعــديــل الــعــقــد االجــتــمــاعــي، 
ــول  ــ ــع دخــ ــ ــاء الـــتـــجـــنـــيـــد اإلجـــــــبـــــــاري مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ وإلـ
من  الشرقي  الشمال  إلــى  السورية  البشمركة 
سورية، للتوصل إلى اتفاق مع حزب االتحاد 
ــا إلـــى مــعــالــجــة »الــوضــع  الــديــمــقــراطــي«. ودعــ

الجديد«، إن مشادة كالمية حدثت بن عضو 
الكنيست ومــرافــقــيــه مــن جــهــة، وعــائــلــة الكرد 
ومواطنن هناك من جهة أخــرى، تدخلت في 
أعقابها شــرطــة االحــتــالل، مــا اضــطــر أعضاء 
عائلة  منزل  مــغــادرة  إلــى  املقتحمة  املجموعة 
الــكــرد ومـــن ثــم مــغــادرة الــحــي. ووصـــف عرفة 
هــذا االقــتــحــام بأنه »اســتــعــراض اســتــفــزازي«. 
وكـــان أصــيــب 20 فلسطينيا خــالل اعــتــداءات 
قـــوات االحــتــالل على عــائــالت فــي حــي الشيخ 
جـــراح، مساء اإلثــنــن، بحسب مــا أفــاد الهالل 

األحمر الفلسطيني في القدس في بيان.
اقتحم عشرات املستوطنن،  آخــر،  في سياق 
بقيادة املتطرف يهودا غليك، أمس الثالثاء، 
بـــــاحـــــات املــــســــجــــد األقــــــصــــــى، بـــحـــمـــايـــة مــن 
شرطة االحــتــالل. على وقــع هــذه االنتهاكات 
املتواصلة، قالت وزارة الخارجية واملغتربن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن حــكــومــة 
االحـــتـــالل الـــجـــديـــدة بــقــيــادة نــفــتــالــي بــيــنــت، 
األميركي واالندفاع نحوها،  الدعم  »تستغل 
ــن تـــطـــرفـــهـــا وعــــدائــــهــــا لــشــعــبــنــا  لــلــتــعــبــيــر عــ
ــه لــتــعــمــيــق االســـتـــيـــطـــان  ــفـ وحــــقــــوقــــه، وتـــوظـ
وإطالق يد املستوطنن ملواصلة اعتداءاتهم، 
واستمرار عمليات القضم التدريجي لأرض 
ــت الـــــــــوزارة »الـــهـــجـــوم  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة«. ودانـ
ــــالل  ــتـ ــ الــــوحــــشــــي الـــــــــذي شـــنـــتـــه قـــــــــوات االحـ
واملستوطنون ضد املواطنن العزل ومنازلهم 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح بـــالـــقـــدس املــحــتــلــة«. 
ــر الــخــارجــيــة واملــغــتــربــن  ــ كـــذلـــك، طـــالـــب وزيـ
ريـــاض املــالــكــي، أمـــس، املــجــتــمــع الـــدولـــي من 
»الــوقــوف عند  خــالل حركة عــدم االنــحــيــاز، بـــ
مــســؤولــيــاتــه تــجــاه مـــا يــتــعــرض لـــه شعبنا 
ــــم شـــرســـة  ــرائـ ــ ــــن جـ ــلـــكـــاتـــه، مـ وأرضـــــــــه ومـــمـــتـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــطـــات االحـــــتـــــالل اإلسـ ــلـ تــــقــــودهــــا سـ
كلمته  االستعمارية«، وذلــك خــالل  وأذرعــهــا 
أمام اجتماع لجنة فلسطن الوزارية لحركة 
عدم االنحياز، عبر الفيديو، والذي عقد بناء 

على طلب فلسطن.
ــتـــالل  ــوات االحـ ــ ــــك بــيــنــمــا واصــــلــــت قــ ــأتـــي ذلـ يـ
حمالت االعتقاالت، إذ شنت ليل اإلثنن وفجر 
أمــس الــثــالثــاء، حملة اعــتــقــاالت طــاولــت أكثر 
من 30 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، من 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كما شهد 
مخيم جنن شمال الضفة اشتباكات مسلحة 
ــلـــي  ــيـ ــــالل اإلســـرائـ ــتـ ــ ــبــــان وقــــــــوات االحـ بــــن شــ
ــادر  ــــت مــــصــ ــالــ ــ ــــي اقـــتـــحـــمـــت املــــخــــيــــم. وقــ ــتـ ــ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »املـــقـــاومـــن  مــحــلــيــة لــــ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــتــحــوا نــيــرانــهــم تــجــاه قـــوات 
االحتالل فجر أمس، وألقوا عددًا من العبوات 
وأسفرت  تجاههم«.  الصنع  محلية  الناسفة 
الحملة العسكرية في مخيم جنن عن اعتقال 
من  ثــالثــة  بينهم  فلسطينين  مواطنن  ستة 
أقارب أحد ممن تدعي قوات االحتالل أنه من 

املطلوبن، وهم والده وشقيقه وابن عمته.
كما اقتحمت قــوات االحتالل بلدة قــراوة بني 
حــســان فــي مــحــافــظــة سلفيت شــمــال الــضــفــة، 
واعــتــقــلــت األســيــريــن املــحــرريــن رمــــزي مرعي 
الـــذي أمــضــى 11 عــامــا فــي ســجــون االحــتــالل، 
ــال 10  ــقــ ــتــ ــة إلــــــى اعــ ــ ــافـ ــ ــي، إضـ ــ ــرعـ ــ ــران مـ ــ ــمــ ــ وعــ
مــواطــنــن آخــريــن مــن آل مــرعــي ومـــواطـــن من 
آل ريــــان. وفـــي قــريــة بــيــت دجـــن شـــرق نابلس 
شمال الضفة، اعتقلت قوات االحتالل الناشط 
ــاد أبــــو جـــيـــش. وفــــي قـــريـــة ســـالـــم الــقــريــبــة،  ــ إيـ
ــــالل مــــدخــــل مــــنــــزل عــبــد  ــتـ ــ ــوات االحـ ــ ــ فــــجــــرت قـ
الجليل اشتية وفتشته، بعد أيام على اعتقال 
إسالم  الشاب  اعتقال  جــرى  كما  أسيد،  نجله 
كذلك،  نابلس.  بيتا جنوب  بلدة  من  جاغوب 
اقــتــحــمــت قـــوات االحـــتـــالل مــنــزاًل فــي ضاحية 
ذنابة بمدينة طولكرم شمال الضفة واعتقلت 
الشقيقن عــمــار ويــحــيــى أبـــو زهــــرة. فــي هــذه 
األثــــنــــاء، اســتــشــهــد نــقــيــب فـــي األمــــن الــوطــنــي 
عليه  االعــتــداء  بعد  أمـــس،  فجر  الفلسطيني، 
من قبل مجموعة من املستوطنن بالقرب من 
نــابــلــس، بحسب  قـــرب  »حـــومـــش«  مستوطنة 
القدس، شنت  وسائل إعالم فلسطينية. وفي 
قوات االحتالل، فجر أمس، حملة اعتقاالت في 
بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، وداهمت 
منازل عدة وفتشتها، إضافة إلى اعتقاالت في 

القدس القديمة.

 عملي يضمن مستقبل 
ّ

التعليمي وإيجاد حل
ــطــــالب بــــشــــهــــادات مـــعـــتـــرف بـــهـــا، وإدخــــــال  الــ
ذلــك،  يناسب  بشكل  الــكــرديــة  باللغة  التعليم 

وحسم مصير املعتقلن واملختطفن«.
ــــك، تـــبـــذل الــــواليــــات املــتــحــدة وفــرنــســا  إلــــى ذلـ
جــهــودًا مــن أجــل الــتــوصــل التــفــاق بــن أحــزاب 
الوطني  »املجلس  وأحـــزاب  الــذاتــيــة«  »اإلدارة 
الكردي« في شمال شرقي سورية، يؤدي إلى 
تــشــكــيــل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحـــــدة لـــأكـــراد 
السورين. وفي هذا الصدد، زار وفد فرنسي 
مقّر »املجلس الوطني« في مدينة القامشلي، 
في أقصى الشمال الشرقي من سورية، أول من 
أمس اإلثنن. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 

الوفد الفرنسي أكد دعم باريس لهذا الحوار.
ــا  ــزابــ ــم إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق أحــ ــ ــدعـ ــ ويـ
كــرديــة ســوريــة، أبــرزهــا الــحــزب »الديمقراطي 
إلى  ُينظر  بينما  فــرع ســوريــة،  الكردستاني« 
أنه نسخة  الديمقراطي« على  »االتحاد  حزب 
سورية من حزب »العمال الكردستاني«، الذي 
تشوب عالقته باإلقليم تعقيدات عدة. وتربط 
إقليم كردستان العراق بالجانب التركي، الذي 
يــعــّد حـــزب »الــعــمــال« تــهــديــدًا ألمــنــه الــقــومــي، 
»املـــتـــمـــيـــزة« عــلــى مختلف  ـــوصـــف بــــ

ُ
عـــالقـــة ت

الـــصـــعـــد. ولــــقــــي خـــمـــســـة عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
البشمركة التابعة إلقليم كردستان مصرعهم 
وأصيب أربعة آخرون، في 5 يونيو/ حزيران 
ــر قــصــف اســـتـــهـــدف نــقــطــة أمــنــيــة  الـــحـــالـــي، إثــ
ــزب »الـــعـــمـــال«  ــ ــــهــــم حـ

ُ
بــمــحــافــظــة دهـــــــوك، وات

بالوقوف وراءه. وعقب الحادث، ألغت »اإلدارة 
 ،»24 »كــردســتــان  ترخيص فضائية  الــذاتــيــة« 
العراق، بحجة  التي تبث من إقليم كردستان 
نشر خطاب الكراهية وتأجيج الفتنة والحض 

على االقتتال الكردي الكردي.
ويــعــد الــحــزب »الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، 
وهو أبرز مكونات »املجلس الوطني الكردي«، 
ــــزاب الــكــرديــة الــســوريــة، بسبب  مــن أقـــدم األحـ
انشقاقات  شهد  ولكنه   ،1957 عــام  تأسيسه 
بعد ذلـــك. وفــي عــام 2014 أعــيــد تأسيسه في 
أربــيــل، بعد انــدمــاج أربــعــة أحـــزاب كــرديــة في 

سورية، تحت قيادة سعود املال.
ــــس حــــــــــزب »االتــــــــحــــــــاد  ــ ــأسـ ــ ــ فــــــــي املـــــــقـــــــابـــــــل، تـ
ــام 2003 مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء  ــ ــقـــراطـــي« عـ ــمـ الـــديـ
ســـوريـــن فـــي حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
أبــرزهــم صــالــح مــســلــم. وبــعــد انــطــالق الــثــورة 
الـــســـوريـــة عــــام 2011، نــشــط هــــذا الـــحـــزب في 
شــمــال شــرقــي ســوريــة بتسهيل مــن الــنــظــام، 
ــدات حماية  العسكرية »وحــ مــن خـــالل ذراعــــه 
الـــشـــعـــب«، وبــــات يــســيــطــر الـــيـــوم عــمــلــيــا على 
ثلث مساحة سورية من خالل »قوات سورية 
الدولي  التحالف  املدعومة من  الديمقراطية«، 

بقيادة الواليات املتحدة.

استخدم النظام قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع »كراسنوبول« )األناضول(

يهيمن الخالف بين إقليم كردستان العراق وحزب »العمال الكردستاني« 
على الوضع الشامل للمشهد الكردي. ويتجلى ذلك في وقف الحوار 

الذي بدأ بين األطراف الكردية العام الماضي في سورية
تقريرالحدث

اشتباك مسلح في الضفة 
واعتداءات واقتحامات 

في الشيخ جراح

خالف يهدد الحوار 
الكردي في سورية

متابعة

هدم 
واستيالء

أخطرت قوات االحتالل، 
أمس الثالثاء، بنيتها 

هدم منزل قيد اإلنشاء 
وبركس لتربية الماشية 
في بلدة بتير غربي بيت 
لحم جنوبي الضفة. 
كذلك، استولت أمس 

على بيت متنقل »كرفان« 
في منطقة خلة 

النحلة جنوبي بيت لحم 
المحاذية لمستوطنة 
»أفرات« المقامة على 

أراضي الفلسطينيين.

ال عودة محددة 
للحوار الكردي الكردي 

في األفق

اعتقلت »قسد« 4 
عراقيين في مخيم الهول 

النتمائهم لـ»داعش«

المجلس الوطني الكردي 
يريد شراكة عسكرية 
شمال شرقي سورية

لم يتوقف النظام السوري 
عن قصف محافظة 

إدلب، أمس الثالثاء، فيما 
وّسعت تركيا نطاق 

قصفها قوات »قسد«

Wednesday 23 June 2021 Wednesday 23 June 2021
األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة

إسرائيل تستعد 
لتصعيد القمع

اعتدت قوات االحتالل على أهالي حي الشيخ جراح مساء اإلثنين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

يبدو أن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي 

تستعد لتصعيد 
القمع في الداخل 

الفلسطيني 
المحتل، مع 

مصادقة وزارة 
المالية في 

حكومة االحتالل 
على ميزانية 

للشرطة من أجل 
شراء ذخيرة تحسبًا 
لعودة التظاهرات، 

وذلك على وقع 
تواصل المواجهات 

واالعتقاالت في 
الضفة

إصابات في حي الشيخ 
الجراح وحملة اعتقاالت 

واسعة بالضفة



الذي  السباق  بين  تراوح  صعبة،  انتقالية  بمرحلة  أفغانستان   تمرّ 
والسعي  جديدة،  مواقع  على  للسيطرة  »طالبان«  حركة  تخوضه 

األميركي لتأمين ظهر الشرعية األفغانية بعد إتمام االنسحاب

في الوقت الذي 
تواصل فيه قوى 

وفصائل عراقية 
حليفة لطهران 

ضغوطها على 
حكومة مصطفى 

الكاظمي من أجل 
إنهاء الوجود 

العسكري األجنبي 
في البالد، وال 

سيما األميركي، 
تسود مخاوف من 

انعكاسات سلبية 
قد تطرأ على 

المشهد األمني 
والسياسي، في حال 

اإلقدام على هذه 
الخطوة، على 

غرار ما يجري في 
أفغانستان

67
سياسة

أفغانستان،  مــن  األمــيــركــيــة  لــلــقــوات  الــكــامــل 
ــلــــك الــــتــــي ســـتـــبـــقـــى لـــحـــمـــايـــة  بـــاســـتـــثـــنـــاء تــ
الــوجــود الــدبــلــومــاســي، وثــانــيــا، ســيــتــّم ذلــك 
ــا ملـــا أمــــر بــه  ــقـ بـــحـــلـــول مــطــلــع ســبــتــمــبــر، وفـ
ــحــة )الــرئــيــس 

ّ
الــقــائــد األعــلــى« لــلــقــوات املــســل

جــو بــايــدن(. وكـــان بــايــدن قــد قـــّرر فــي شهر 
إبــــريــــل/ نــيــســان املــــاضــــي، خـــالفـــا لــتــوصــيــة 
ــقـــوات األمــيــركــيــة  الــجــيــش، ســحــب جــمــيــع الـ
مــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول الـــذكـــرى الــعــشــريــن 
حتى  تــّم  وقــد   .2001 سبتمبر   11 لهجمات 
يـــوم اإلثـــنـــن، إنــجــاز أكــثــر مــن 50 فــي املــائــة 
 
ّ
من عمليات االنسحاب. ولفت كيربي إلى أن
إسناد  تقديم  ســيــواصــل  األمــيــركــي  الجيش 
ــّدد على  ــه شــ

ّ
ــّوي لــلــقــوات األفــغــانــيــة، لــكــن جــ

ى 
ّ
 هـــذا الــدعــم لــن يــســتــمــّر عــلــى حــالــه حت

ّ
أن

األميركي  العسكري  للوجود  األخــيــر  الــيــوم 
ــتـــان. وقــــــال »مـــــا دامــــــت لــديــنــا  ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ فــ
الـــقـــدرات فــي أفــغــانــســتــان، ســنــواصــل تقديم 
املـــســـاعـــدة لـــلـــقـــوات األفـــغـــانـــيـــة، لــكــن عــنــدمــا 
ستنخفض  نهايته،  مــن  االنــســحــاب  يقترب 
هــذه الــقــدرات، ولــن تكون متاحة بعد ذلــك«. 
وأضاف »بينما أتحّدث إليكم، ما زلنا نقّدم 

 هذا الوضع سيتغّير«.
ّ
بعض الدعم، لكن

وفـــي مـــــوازاة االنــســحــاب األمـــيـــركـــي، تحقق 
ــلـــى حــســاب  »طــــالــــبــــان« تـــقـــّدمـــا مـــيـــدانـــيـــا عـ
ــقـــوات األفــغــانــيــة الــتــي تــنــكــفــئ مــنــذ شهر  الـ
مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي بــوتــيــرة تــثــيــر الــقــلــق. 
وحــالــيــا بــاتــت الــحــركــة مــوجــودة تقريبا في 
كــل واليـــات الــبــالد وهــي تــطــّوق مــدنــا كبيرة 
بعتها 

ّ
ات أن  ســبــق  استراتيجية  وهــي  عـــدة، 

فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي لــلــســيــطــرة 
الــبــالد  الــســاحــقــة مــن أراضـــي  عــلــى الغالبية 
الغزو  بــه بعد  أطيح  الــذي  وفــرض نظامها، 
األميركي في عام 2001، على خلفية أحداث 

11 سبتمبر.
ــة املــــقــــبــــلــــة، أفــــــاد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة األمـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ وحــــــــــول املـ

صــاحــب فــي واليـــة قــنــدوز، مــهــددة مــا تبقى 
من الوجود الحكومي فيهما.

»طــالــبــان«  وتـــوحـــي الــحــمــالت الــعــســكــريــة لـــ
بـــأزمـــة أمــنــيــة كــبــرى تــنــتــظــر الــحــكــومــة بعد 
االنسحاب الشامل للقوات األجنبية، تتعلق 
الرئيسية في مختلف  املدن  بالسيطرة على 
الواليات، خصوصا العاصمة كابول، مع ما 
الشرعية،  السلطة  تفكك  مــن  ذلــك  يستدعيه 
وتــــحــــّول أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى ســـاحـــة اقــتــتــال 
العقدين  فــي  تحقق  مــا  بكل  طيح 

ُ
ت واســعــة، 

ــيــــن، تـــحـــديـــدًا فــــي ســـيـــاقـــات تــمــكــن  املــــاضــ
ــيـــش، وتـــهـــدد تـــالـــيـــا ســـالم  الـــســـلـــطـــات والـــجـ
الــوســط اآلســيــوي، واســتــقــرار دول الــجــوار، 
وتركمانستان  وإيـــران  باكستان  خصوصا 

وأوزبكستان وطاجكستان.
األمـــــيـــــركـــــيـــــة  الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
)الــبــنــتــاغــون(، مــســاء أول مــن أمــس اإلثــنــن، 
األمـــيـــركـــيـــة  الـــــقـــــوات  انــــســــحــــاب  ــرة  ــ ــيـ ــ وتـ  

ّ
أن

ــد تـــتـــبـــاطـــأ إذا واصـــلـــت  ــن أفـــغـــانـــســـتـــان قــ مــ
ميدانية  مــكــاســب  تحقيق  »طــالــبــان«  حــركــة 
ــهــا عــلــى جــبــهــات 

ّ
فـــي الــهــجــمــات الـــتـــي تــشــن

 هذا 
ّ
الــوقــت عينه على أن ــّدة، مــشــّددة فــي  عـ

النهائي إلتمام  املــوعــد  ــر على 
ّ
يــؤث لــن  األمــر 

االنــســحــاب املـــقـــّرر فــي 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
املقبل. ورّدًا على سؤال بشأن الهجمات التي 
ــهــا الــحــركــة فــي أفــغــانــســتــان وتــأثــيــرهــا 

ّ
تــشــن

عــلــى وتـــيـــرة االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن هــذا 
جون  البنتاغون  باسم  املتحّدث  قــال  البلد، 
»الخطط   

ّ
إن كيربي، خالل مؤتمر صحافي، 

الوضع«.  تغّير  إذا  وتتغّير  تتبّدل  أن  يمكن 
وأضاف »إذا كانت هناك أّي تغييرات يتعّن 
ــق بــوتــيــرة أو نــطــاق أو 

ّ
إجـــراؤهـــا بــمــا يــتــعــل

ــــوم أو أســـبـــوع  يـ فــــي أي  حـــجـــم االنـــســـحـــاب 
معّن، فنحن نريد االحتفاظ باملرونة للقيام 
 »هــنــاك 

ّ
 كــيــربــي شــــّدد عــلــى أن

ّ
بـــذلـــك«. لـــكـــن

االنسحاب  سننجز  أواًل،  يتغّيرا:  لم  شيئن 

الـــبـــنـــتـــاغـــون بـــأنـــه يــــــدرس تـــفـــاصـــيـــل الـــدعـــم 
املــفــتــرض تــقــديــمــه لــتــركــيــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
بــعــد االنــســحــاب األمــيــركــي وانــســحــاب بقية 
جــنــود حــلــف شــمــال األطــلــســي. وحــــول ملف 
ــرزاي فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــ ــد كـ ــامـ ــار حـ ــأمـــن مـــطـ تـ
االتصال  تفاصيل  إلى  كيربي  تطّرق  كابول، 
الهاتفي بن وزيــري دفــاع تركيا والــواليــات 
أكار وأوسن لويد أخيرًا،  املتحدة خلوصي 
الذي  للقاء  املكاملة تأتي استكمااًل  أن  كاشفا 
ــــب طــيــب  ــركـــي رجـ ــتـ ــرى بــــن الـــرئـــيـــســـن الـ ــ جـ
أردوغــان واألميركي جو بايدن على هامش 
يونيو/   14 في  انعقدت  التي  األطلسي  قمة 
وافقت  »تركيا  أن  وأضــاف  الحالي.  حــزيــران 

على أداء دور ريــادي في حماية املطار، لكن 
العمل ال يزال مستمرًا بخصوص التفاصيل، 
القيام  التي ينبغي  الكثير من األمور  فهناك 
بــهــا«. وأشــــار إلـــى أن الــجــانــب الــتــركــي طلب 
الــحــصــول عــلــى دعـــم مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
واملجتمع الدولي، وأشار إلى أنهم يدرسون 
املـــوضـــوع. وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــانــت 
واشـــنـــطـــن مــســتــعــدة لــتــقــديــم دعــــم مـــالـــي أو 
أجــاب  املــوضــوع،  هــذا  فــي  لتركيا  لوجستي 
كيربي: »كما قلت لكم ندرس هذا املوضوع، 
وال نــعــلــم بــعــد مــاهــيــة الـــدعـــم الــــذي ســيــقــدم 
بشكل دقــيــق«. وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب أردوغــــــــان قــــد أعــــلــــن، فــــي تــصــريــحــات 

قــادة  مــع  اجتماعاته  هــامــش  على  صحافية 
حلف شمال األطلسي في بروكسل، أن بالده 
تــســعــى إلـــى مــشــاركــة بــاكــســتــان واملـــجـــر في 
مــغــادرة  بعد  بأفغانستان،  الــجــديــدة  املهمة 
قــــوات الــحــلــف والـــواليـــات املــتــحــدة. وأفــــادت 
تنخرط  لم  التي  تركيا،  بأن  إعالمية  تقارير 
قـــواتـــهـــا بــالــقــتــال فـــي أفــغــانــســتــان، عــرضــت 
تأمن مطار حامد كــرزاي الــدولــي. وأضــاف، 
أنه »يمكن لتركيا أن  يوم الخميس املاضي، 
أفغانستان  تتحمل مزيدًا من املسؤولية في 
بعد قرار الواليات املتحدة االنسحاب منها«.

ومـــن املـــقـــرر أن يــــزور مــســؤولــون مـــن وزارة 
الــيــوم الخميس،  الـــدفـــاع األمــيــركــيــة تــركــيــا، 

لــبــحــث أمـــن مــطــار كـــابـــول. وقـــال مــســؤولــون 
أتراك رفضوا الكشف عن هوياتهم إن أعضاء 
من وزارة الدفاع التركية سيستقبلون الوفد 
املتعلقة  الــتــفــاصــيــل  »كـــل  لــبــحــث  األمــيــركــي 

بمواصلة عمل« املطار.
ــتـــحـــديـــات عـــلـــى االنـــســـحـــاب  وال تــقــتــصــر الـ
ومستقبل أفغانستان فحسب، بل ثمة نقاط 
ألف   18 أبــرزهــا مصير نحو  تــزال عالقة،  ال 
يأمل  األميركية،  القوات  لدى  أفغاني عملوا 
بالحصول  مترجمن  عملوا  ممن  بعضهم 
املتحدة،  الــواليــات  إلــى  تأشيرة هجرة  على 
ــة مــن  ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ ــال انـ ــ ــمـ ــ ــعــــرض ألعـ ــتــ خـــشـــيـــة الــ
»طالبان« في حال عادت الحركة إلى الحكم 
نقلهم  بـــايـــدن  إدارة  تــحــبــذ  وال  كـــابـــول.  فـــي 
خاصة،  تأشيرات  إعطاءهم  وتفضل  راهنا 
رغم أن البنتاغون أعلن منذ أسابيع أنه بدأ 

تحضيرات لعملية إجالء كبيرة. 
مع العلم أن »طالبان« دعت مترجمي القوات 
الــدولــيــة األفــغــان إلــى »الــتــوبــة« والــبــقــاء في 
الــقــوات الغربية  أفــغــانــســتــان، بــعــد مــغــادرة 
الــتــي تــســّرع انسحابها مــن الــبــالد. وأكـــدت، 
فـــي 7 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، أن هـــؤالء 
أي خطر من جهتنا«  يواجهوا  »لن  األفغان 
وأنه »ال ينبغي على أحد أن يغادر البالد«. 
ــددًا كــبــيــرًا مــن األفــغــان  وشــــّددت عــلــى أن »عــ
الــســنــوات العشرين األخــيــرة  أخــطــأوا خــالل 
)فـــي اخــتــيــار( مهنتهم وعــمــلــوا مــع الــقــوات 
فــي  أو  حـــــــراس  أو  كـــمـــتـــرجـــمـــن  ــة  ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
وظــائــف أخـــرى، واآلن مــع انــســحــاب الــقــوات 
ــالـــخـــوف ويــســعــون  األجـــنـــبـــيـــة، يـــشـــعـــرون بـ
أن  »طالبان«  وأضافت  البالد«.  مغادرة  إلى 
»اإلمـــــارة اإلســالمــيــة تــريــد أن تــقــول لــهــم إن 
السابقة  أفــعــالــهــم  عــن  الــتــوبــة  ــداء  إبــ عليهم 
وعــدم االنــخــراط فــي املستقبل فــي مثل هذه 
لإسالم  خيانة  بمثابة  عّد 

ُ
ت التي  األنشطة، 

أنه »ال يجب على أحد  ولبلدهم«. واعتبرت 
أن يغادر«، مؤكدة أن »اإلمارة اإلسالمية لن 
تتسبب لهم بمشاكل، وتدعوهم إلى العودة 
لن  بــلــدهــم.  وإلـــى خــدمــة  الطبيعية  لــلــحــيــاة 
ــــدت  يـــواجـــهـــوا أي خـــطـــر مــــن جـــهـــتـــنـــا«. وأكـ
لكن منذ لحظة  كأعدائنا،  إليهم  »كنا ننظر 
ــفـــوف الــــعــــدو، ســيــصــبــحــون  مـــغـــادرتـــهـــم صـ
مجددًا أفغانا عادين في وطنهم وال ينبغي 
أن يخافوا، لكن إذا اّدعــوا مواجهة خطر ما 

لــلــحــصــول عــلــى مــا يــســّمــى بــالــلــجــوء، فــهــذه 
مــشــكــلــتــهــم ولـــيـــســـت مــشــكــلــة املـــجـــاهـــديـــن«. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر، أبــــــدى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خـــان اســتــعــداد بـــالده 
ــات املـــتـــحـــدة فــي  ــلـــواليـ ألن تـــكـــون شـــريـــكـــة لـ
إحـــالل األمـــن والـــســـالم فــي أفــغــانــســتــان، من 
قــواعــد عسكرية،  بــإقــامــة  لــهــا  الــســمــاح  دون 
الــخــيــار  أن  أثـــبـــت  لـــــه،  ــاريــــخ، وفـــقـــا  ــتــ الــ ألن 
العسكري في أفغانستان فاشل. وكتب خان 
في مقال له في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن لبالده  اإلثــنــن،  أمــس  األميركية، أول مــن 
مــصــالــح فـــي أفــغــانــســتــان، الـــتـــي عـــانـــت من 
ــص 

ّ
ــقـــود. ولــخ ــــالت الـــحـــرب عــلــى مــــدى عـ ويـ

تــلــك املــصــالــح بــاســتــتــبــاب األمــــن والــتــنــمــيــة 
مرة  أفغانستان  تــكــون  ال  وأن  االقــتــصــاديــة، 

أخرى مالذًا لإرهابين.
كما أكــد خــان أن بــالده تعارض أي استيالء 
إلى  ألنــه سيؤدي  أفغانستان،  على  عسكري 
عــقــود مــتــجــددة مــن الــحــرب األهــلــيــة، مــشــّددًا 
أن تسيطر  ــبـــان«  ــالـ »طـ ـــ لـ يــمــكــن  أنــــه ال  عــلــى 
عــلــى كــل الـــبـــالد، لــكــن مــن الـــضـــروري ضّمها 
ــيــــال ســيــاســات  ــــى الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. وحــ إلـ
ــأن باكستان  ــان بـ ــّر خـ بــــالده فــي املـــاضـــي، أقــ
أخطأت باالصطفاف بن األطــراف األفغانية 
املــتــحــاربــة، وقــــد تــعــلــمــت مـــن تــلــك الــتــجــربــة. 
بالتالي ليس لدى إسالم أباد أي طرف مفضل 
كــل حكومة  مــع  تتعامل  بــل  أفغانستان،  فــي 
تتمتع بثقة الشعب األفغاني. وتطّرق رئيس 
مــا وصــفــه معاناة  إلــى  الباكستاني  ــوزراء  الــ
من  »التحالف  إلــى  انضمامها  بسبب  بــالده 
تل 70 ألف 

ُ
أجــل القضاء على اإلرهـــاب«، إذ ق

بــاكــســتــانــي، كــمــا تـــضـــّرر قــطــاعــا الــســيــاحــة 
واالستثمار في بــالده، عالوة على الخسائر 
املالية، التي قّدرها بنحو 150 مليون دوالر. 
وأوضح في املقال أنه تّم استهداف باكستان 
مـــن قــبــل اإلرهـــابـــيـــن بــعــد انــضــمــامــهــا إلــى 
الــتــحــالــف املــــعــــارض لــــإرهــــاب، مــشــيــرًا إلــى 
ــت هــجــمــات داخـــل 

ّ
ــات املــتــحــدة شــن أن الـــواليـ

بــاكــســتــان بــطــائــرات بـــال طـــيـــار، مـــا أدى إلــى 
الكراهية  وخــلــق  املسلحة  الجماعات  تقوية 
ضــد األمــيــركــيــن. وكــشــف خـــان أن واشنطن 
مـــارســـت فـــي الــســابــق ضــغــوطــا عــلــى إســـالم 
أباد إلرسال قواتها إلى منطقة القبائل، وهو 
ما فعلته، غير أن ذلك أدى إلى نــزوح نصف 
وانعكس سلبا على تصاعد  املنطقة،  سكان 
تل جّراء ذلك 500 شرطي 

ُ
املوجة اإلرهابية، وق

ملنطقة  املــحــاذي  خيبربختونخوا  إقليم  فــي 
القبائل، عدا عن تزايد العمليات االنتحارية 
التي استهدفت الجيش الباكستاني، مودية 

بحياة العديد من أفراده.
وفــي نهاية املقال، أعــرب خــان عن قلق بالده 
بـــشـــأن انـــــدالع حــــرب أهــلــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
وتأثيراتها على بالده، الفتا إلى وجود ثالثة 
مــاليــن الجـــئ أفــغــانــي فــي بــاكــســتــان حــالــيــا، 
وأي حــرب جــديــدة ســتــدفــع إلــى تــدفــق املــزيــد 
مــن الــالجــئــن، وســتــزعــزع األمـــن واالســتــقــرار 
وكانت  الباكستانية.  الحدودية  املناطق  في 
أفــادت أخــيــرًا، بأن  وسائل إعــالم أميركية قد 
واشنطن تناقش مع إسالم أباد مسألة إنشاء 
قواعد أميركية في باكستان من أجل مراقبة 
األوضـــــاع فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد االنــســحــاب 
ــلــــول 11  ــحــ الــــكــــامــــل لــــلــــقــــوات األمــــيــــركــــيــــة بــ
سبتمبر/ أيلول املقبل، في الذكرى العشرين 
ات وقف  لــتــعــّرض الــواليــات املــتــحــدة العــتــداء
ــاعــــدة« بـــقـــيـــادة زعــيــمــه  ــقــ خــلــفــهــا تــنــظــيــم »الــ

الراحل أسامة بن الدن.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

أفغانستان 
انسحاب أميركي متأرجح

إنهاء الوجود األميركي في الـعراق

أمــس،  األفغانية،  السلطات  أعلنت 
مقتل 31 مسلحًا من حركة »طالبان« 
مدينة  ومــحــيــط  بــلــخ  قــضــاء  ــي  ف
وفقًا  ــالد،  ــب ال شمالي  الشريف  مـــزار 
لـ»قيادة فيلق شاهين 209« األفغانية. 
على  السيطرة  حول  األنباء  وتضاربت 
األمــم  لبيانات  ووفــقــًا  بــلــخ.  قــضــاء 
 50 على  طالبان  تسيطر  المتحدة، 
البالد،  أراضــي  من  المائة  في   70 إلى 
المدن. وذكرت وكالة  باستثناء مراكز 
على  تسيطر  الحركة  أن  »األنــاضــول« 
أكثر من 130 قضاء من إجمالي 407 

أقضية في عموم البالد.

معركة مزار الشريف
غالف

قضية

ــة فــي  ــيــ ــنــ تـــكـــبـــر الــــتــــحــــدّيــــات األمــ
أفــغــانــســتــان، عــلــى وقـــع اســتــمــرار 
االنــســحــاب األمــيــركــي مــنــهــا، في 
ــبـــان« هــجــمــاتــهــا  ــالـ  مــواصــلــة حـــركـــة »طـ

ّ
ــل ظــ

وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق جــــديــــدة أخـــيـــرًا 
ــادة االنــتــشــار األمــنــي   إعـ

ّ
مــن جــهــة، وفــي ظــل

واالتــــفــــاق عــلــى دور بــاكــســتــان وتــركــيــا في 
الــبــالد مــن جــهــة أخــــرى. وتـــحـــاول الــواليــات 
املـــتـــحـــدة رســـــم خـــريـــطـــة أمـــنـــيـــة ـ ســيــاســيــة 
مستقبلية ألفغانستان، بما يؤّمن استمرار 
ع بينها وبن »طالبان« 

ّ
العمل باالتفاق املوق

ــة الـــــدوحـــــة فــــي 29  ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
الـــحـــوار  ــيـــم  وتـــزخـ  ،2020 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 

النقاش مستمر حول 
كيفية مساعدة تركيا 

في حماية مطار كابول

أكد خان رفض بالده 
استضافة قواعد أميركية 

عسكرية

»طالبان« ُتطبق على 
مناطق إضافية

ضغوط متواصلة من الفصائل المسلحة 
وتأثيرات سياسية وأمنية للخطوة

األفــغــانــي ـ األفــغــانــي ودفــعــه قــدمــا. وهـــو ما 
دفعها لتوجيه دعوة إلى الرئيس األفغاني 
في  الحكومة  مفاوضي  وكبير  غني  أشــرف 
الله  عبد  الله  عبد  »طالبان«  مع  املحادثات 
لـــزيـــارة الــبــيــت األبـــيـــض، بــعــد غـــد الــجــمــعــة، 
حــســبــمــا أعــلــنــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــرئــاســة 
األميركية جن ساكي، مساء األحد املاضي، 
مضيفة أن »الزيارة ستؤكد الشراكة الدائمة 
ــتـــحـــدة وأفـــغـــانـــســـتـــان فــي  ــات املـ ــ ــواليـ ــ بــــن الـ
وقــت يــتــواصــل فــيــه االنــســحــاب الــعــســكــري«. 
اللقاء في واشنطن في أعقاب إعالن  ويأتي 
»طـــالـــبـــان« ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــطــقــة مــيــونــد 
فـــي قـــنـــدهـــار، وعـــلـــى مــنــطــقــة مـــديـــريـــة إمـــام 

اعتبر الرئيس األفغاني السابق حامد كرزاي )الصورة( أّن الواليات المتحدة 
اآلن  تغادرها  االستقرار،  وجلب  اإلرهاب  لمحاربة  بالده  إلى  قِدمت  التي 
بعد عقدين وقد فشلت في كلتا 
مقابلة  في  وأضــاف  المهمتين. 
أن  ــرس«  ب »أسوشييتد  وكالة  مع 
مغادرة  بصدد  األميركية  القوات 
ــا  ــ ــســتــان مــخــلــفــة وراءه أفــغــان
»التطرف  أن  موضحًا  ــة«،  ــارث »ك
الوقت  في  مستوياته  أعلى  بلغ 
فالمجتمع  وبــالــتــالــي  ــي،  ــحــال ال
الدولي قد فشل في محاربة هذا 

التطرف وتحقيق االستقرار«.

السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف  عن  العراقي  البرلمان  في  النائب  قال 
للحشد الشعبي(، محمود الربيعي، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
جــادة  »غير  ــصــورة(  )ال الكاظمي 
في مسألة االنسحاب األميركي من 
تصريحات،  في  وأضــاف  العراق«. 
لوسائل  ــيــن،  ــن اإلث أمـــس  ــن  م أول 
وصفها  ــا  م أن  محلية،  إعـــالم 
ورقة  »تمثّل  باتت  بـ»المقاومة« 
ضغط كبيرة على الواليات المتحدة 
إلخراج قواتها من العراق، وهناك 
يفرض  وقانوني  شرعي  تكليف 

إخراج القوات األميركية«.

عقدان من الفشل

اتهامات لحكومة الكاظمي

)Getty /لدى واشنطن حاليًا قرابة 2500 جندي في العراق )جون مور

تخشى الواليات المتحدة سقوط كابول بيد »طالبان« )فرانس برس(

سلبية  انعكاسات  له  ستكون  الحالي  الوقت 
على املشهد األمني عموما«. والسبت املاضي، 
أكـــد املــســتــشــار الــســيــاســي لــلــحــكــومــة، مــشــرق 
القوات  »إنهاء وجــود  لـ عباس، وجــود مساع 
التحالف  ضمن  املوجودة  األميركية  القتالية 
الــدولــي، الـــذي تــقــوده واشــنــطــن، نهاية العام 
لقوات  »ال تحتاج  بــالده  أن  الحالي«، معتبرًا 
قتالية على أرضها؛ سواء أميركية أو غيرها، 
والــجــولــة الــثــالــثــة مــن الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
ــغــــداد  )عـــــقـــــدت فـــــي إبـــــريـــــل املــــــاضــــــي( بـــــن بــ
وتشكيل  االنسحاب  فقرات  أقــّرت  وواشنطن، 

لجان عسكرية مشتركة«.
وكانت آخر دفعة من العسكرين األميركين 
 21 في  انسحابها رسميا،  عن  بغداد  أعلنت 
املــاضــي،  الــعــام  مــن  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
بـــواقـــع 500 جــنــدي أمــيــركــي كـــانـــوا يــتــولــون 
مهام قتالية في البالد. وقالت السلطات في 
 االنسحاب يأتي على ضوء 

ّ
بغداد حينها إن

الحوار االستراتيجي بن البلدين.
ــو الـــتـــحـــالـــف  ر عـــضـ

ّ
ــيــــاق ذاتـــــــــه، حـــــــذ ــــي الــــســ فـ

البرملان،  فــي  السابق  والــنــائــب  الــكــردســتــانــي، 
األميركي  االنــســحــاب  أن  مــن  مــاجــد شنكالي، 
ــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــــاليــ ــــوب وخــ ــيـ ــ »ســـيـــنـــعـــش جـ

عثمان المختار

التمدد األخير ملسلحي حركة »طالبان«  فتح 
وسيطرتهم على عدد من املديريات واملناطق 
األفـــغـــانـــيـــة عــلــى وقــــع االنـــســـحـــاب األمــيــركــي 
وتــــراجــــع الــــدعــــم الــــجــــوي األمـــيـــركـــي لــلــقــوات 
األفــغــانــيــة فـــي تــلــك املــنــاطــق، جــــداًل سياسيا 
وأمنيا جديدًا في العراق، بشأن إمكانية تأثر 
الوضع األمني في البالد، إذا ما قررت الواليات 
املــتــحــدة ســحــب مـــا تــبــقــى مـــن قــواتــهــا بشكل 
نهائي ووقف الدعم الجوي للقوات العراقية، 
كــمــا تــطــالــب مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن عـــامـــن قــوى 
لطهران.  حليفة  مسلحة  وفــصــائــل  سياسية 
جندي   2500 قــرابــة  حاليا  واشــنــطــن  وتمتلك 
وعسكري في العراق، وهو أقل تمثيل عسكري 
لــهــا مــنــذ الـــعـــام 2015، بــعــد انــســحــاب قــرابــة 
ثالثة آالف عسكري منذ مطلع مارس/آذار من 
العام املاضي ولغاية اآلن، وإنهاء التواجد في 
قواعد ومواقع عسكرية عدة أبرزها »التاجي« 
ــــن، و»كــــــي وان« فــي  ــديـ ــ الـ بــمــحــافــظــة صـــــالح 
محافظة كركوك، و»التقدم« بمحافظة األنبار، 
نــيــنــوى، وتـــرك معدات  و»الــبــعــاج« بمحافظة 
عسكرية مختلفة تقدر بنحو 80 مليون دوالر 
هدية  بأنه  بعضها  ُوصــف  العراقية،  للقوات 
فــي إطـــار الــدعــم األمــيــركــي لــبــغــداد بمواجهة 

تنظيم »داعش«.
ع الــقــوات األميركية فــي الــعــراق حاليا 

ّ
وتــتــوز

عــلــى ثـــالث قــواعــد رئــيــســة هــي »عـــن األســـد«، 
و»حــريــر«، فــي األنــبــار وأربــيــل غربي وشمال 
إلــى معسكر »فيكتوريا« قرب  الــبــالد، إضافة 
مطار بغداد الدولي، لكن الدعم األوســع الذي 
تــقــدمــه الـــقـــوات األمــيــركــيــة مــتــأت مـــن الــغــطــاء 
ــــذي يـــؤمـــن مـــســـاحـــات واســــعــــة فــي  الــــجــــوي الــ
السورية  العراقية  والــحــدود  األنــبــار  صــحــراء 
ومناطق شمال العراق، وأبرزها سالسل جبال 
حــمــريــن، وقــــره جــــوخ، والــحــضــر والـــجـــزيـــرة، 
ضمن نينوى وكركوك وصالح الدين وديالى. 
وتنفذ الطائرات األميركية بشكل شبه يومي 
الدولي، عمليات ضد  التحالف  وضمن مهام 

ــتـــركـــة بــــن الـــــعـــــراق والـــتـــحـــالـــف  الـــفـــنـــيـــة املـــشـ
الـــدولـــي، وهــنــاك قــنــاعــة بــعــدم حــاجــة الــعــراق 
 »هــنــاك فــرقــا كبيرا 

ّ
لــقــوات بــريــة«. واعــتــبــر أن

مــيــدانــيــا وعسكريا  أفــغــانــســتــان؛  وبـــن  بيننا 
وسياسيا وفنيا. لكن نعم، ال بّد من أن يكون 
مــن خالله دول  حــراك سياسي نطمئن  هناك 
الــجــوار والــعــالــم بــأن الــعــراق مــقــتــدر، ويمكنه 
للقوات  الــحــاجــة  دون  مــن  األمــنــي  ملفه  إدارة 
األجنبية، ولن يتكرر سيناريو 2014 )اجتياح 

داعش ملناطق واسعة بالعراق( مرة أخرى«.
من جانبه، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
 »نتائج أي 

ّ
واألمني العراقي، إياد الدليمي، أن

العراق ستكون  من  أميركي سريع  انسحاب 
سياسية أكثر من كونها أمنية«، مؤكدًا على 
»عـــدم وجـــود أوجـــه لــلــمــقــارنــة بــن الحالتن 
في  الدليمي  وأضــاف  والعراقية«.  األفغانية 
»العربي الجديد«، أن »تنظيم داعش  حديث لـ
الـــيـــوم لــيــس كــمــا كــــان عــــام 2014، ووجــــود 
الــتــنــظــيــم حــالــيــا بـــات مــحــصــورًا فــي مناطق 
الــعــراق، ناهيك عن  متباعدة جغرافيا داخــل 
قــلــة عــــدد املــســلــحــن وفـــقـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
العسكرية والتسليحية له، وغياب الكثير من 
عوامل قوته التي كان يتمتع بها إبان مرحلة 
صـــعـــوده. لــكــن هــــذا ال يــعــنــي أن االنــســحــاب 
األمــيــركــي مــن الــعــراق قــد ال يتسبب بــزيــادة 
ب 

ّ
يترق داعــش   

ّ
أن اعتبار  ويمكن  الهجمات، 

هذه اللحظة وما زالت لديه الرغبة في القتال 
وإعــادة ترتيب صفوفه، لكن كما أسلفت لن 
يكون بذات تأثيره السابق«. واعتبر الدليمي 
 »السؤال األهم اآلن هو هل يمكن أن يكون 

ّ
أن

؟ 
ً
ــعــــراق شـــامـــال االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي مـــن الــ

ــــرات  ــائـ ــ وطـ األرض  ــنــــود  جــ ســـحـــب  بـــمـــعـــنـــى 
 واشنطن معنية بإنهاء 

ّ
السماء؟ ال أعتقد أن

وجودها العسكري في العراق على الطريقة 
ــع  ــا حـــصـــل خــــــروج واســ األفـــغـــانـــيـــة، وإذا مــ
هناك  سيبقى  فبالتأكيد  األميركية،  للقوات 
كردستان  إقليم  مناطق  في  تواجد عسكري 

الذي ال يخضع فعليا لسلطة بغداد«.
)شارك في التغطية من بغداد: سالم الجاف(

اإلرهــــابــــيــــة، خـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق نــيــنــوى 
وصــالح الــديــن وكــركــوك«، مضيفا فــي حديث 
ــه »عــلــى الــرغــم من  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ
كـــون الـــوضـــع مــخــتــلــف بـــن الــحــالــة الــعــراقــيــة 
األميركية  الــقــوات  انسحاب  لكن  واألفــغــانــيــة، 
ــدم تـــــــوازن وتــــزايــــد نــفــوذ  ــ ــيــــؤدي لـــحـــالـــة عـ ســ
عصابات داعش في املناطق الرخوة«. واعتبر 
الــعــراقــيــة مــا زالـــت غير   »الـــقـــوات 

ّ
أن شنكالي 

قادرة على مسك ملف األمن في البالد، وقوات 
الـــدفـــاع الــجــوي وســــالح الــجــو غــيــر مكتملن 
للسيطرة على األوضــاع«. وتابع »االنسحاب 
فيه خطر كبير على استقرار العراق واملنطقة، 
إذا لــم تــكــن هــنــاك جــهــوزيــة عــراقــيــة«، معتبرًا 
 »االنـــســـحـــاب ســيــصــب فـــي صــالــح الــنــفــوذ 

ّ
أن

املسلحة  واألذرع  الفصائل  وتــمــدد  اإليــرانــي، 
التابعة لطهران«. لكن عضو البرملان العراقي 
السهالني، كشف  »الــفــتــح«، وليد  عــن تحالف 
»تقرير جديد صدر  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
عــن رئــاســة أركـــان الجيش الــعــراقــي، أكــد قــدرة 
بالكامل من  األمــنــي  املــلــف  إدارة  الــعــراق على 
ــاف  دون الـــحـــاجـــة لـــلـــقـــوات األجـــنـــبـــيـــة«. وأضــ
وجــرت  واضــحــا،  كــان  »التقرير   

ّ
أن السهالني 

ــر لــلــجــنــة  ــيــ مــنــاقــشــتــه خـــــالل االجــــتــــمــــاع األخــ

تنظيم »داعش«، انطالقا من قواعد في الخليج 
العربي وقاعدة إنجرليك التركية. كما تتولى 
القوات األميركية بشكل مباشر عمليات دعم 
جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب الـــعـــراقـــي ووحــــدات 
كبار  فــي مهام تستهدف  الجيش  فــي  خاصة 
قيادات تنظيم »داعــش« وخالياه في العراق، 
ــــم  ــــدريـــــب ودعـ ــــج تـ ــــرامـ ــم بـ ــديـ ــقـ ــة إلــــــى تـ ــ ــافـ ــ إضـ
عسكري لضباط سالح الجو ووحدات الدروع 
ــــوى ســيــاســيــة عـــدة  والــــدبــــابــــات. وتـــضـــغـــط قـ
أبــرزهــا تحالفا »الــفــتــح« )الجناح  بــغــداد  فــي 
السياسي للحشد الشعبي(، و»دولة القانون« 
بــزعــامــة نــــوري املــالــكــي، عــلــى حــكــومــة رئيس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــشــأن ضـــرورة 
البالد،  في  األجنبي  العسكري  الوجود  إنهاء 
هجمات  شن  مسلحة  فصائل  تواصل  بينما 
ــرى بـــطـــائـــرات مــســيــرة على  ــ صـــاروخـــيـــة وأخــ
مصالح أميركية وقواعد عسكرية تضم قوات 
أميركية وأخرى تتبع التحالف الدولي، ضمن 
سياسة الضغط األقصى على الحكومة. يأتي 
ــب لعقد جــولــة رابــعــة للحوار 

ّ
ذلـــك وســـط تــرق

بموعد  وواشنطن،  بغداد  بن  االستراتيجي 
األمــنــي في  اإلعـــالم  مبدئي كشفت عنه خلية 
وقــت ســابــق، وقــالــت إنــه سيكون بــن شهري 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وأغــــســــطــــس/آب املــقــبــلــن فــي 
ــــالل زيـــــــارة مــرتــقــبــة لــلــكــاظــمــي  واشـــنـــطـــن، خـ
لــلــعــاصــمــة األمـــيـــركـــيـــة، ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس 
جدول أعمالها بحث وضع القوات األميركية 
وجاهزية القوات العراقية، مع كبار املسؤولن 

في البيت األبيض.
ومــا زالــت حكومة الكاظمي تتحدث في هذا 
القتالية األجنبية،  القوات  اإلطــار عن سحب 
في إشــارة إلى عدم موافقتها على انسحاب 
التفويض  إنــهــاء  أو  كــكــل،  األميركية  الــقــوات 
ــذ نـــحـــو 7  ــنـ املــــمــــنــــوح لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي مـ
ــــو مــــا تـــرفـــضـــه أطـــــــراف حــلــيــفــة  ســــنــــوات، وهـ

 من قبل الحكومة.
ً
لطهران وتعتبره تحايال

وفي هذا السياق، كشف مسؤول عسكري في 
بغداد،  بالعاصمة  املشتركة  العمليات  قيادة 
»العربي الجديد«، أن »العراق سيشهد خالل  لـ

الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة اإلعــــــالن عـــن انـــســـحـــاب دفــعــة 
جديدة من الجنود األميركين ليتراجع العدد 
قرابة  إلــى  البالد  األميركية في  للقوات  الكلي 
عنوان  تحت  سيكون  أكثرهم  عسكري؛  ألفي 
مــدربــن ومــســتــشــاريــن ولـــن تــكــون لــديــهــم أي 
مــهــام قــتــالــيــة، عــلــى غــــرار الـــقـــوات الــتــي كانت 
موجودة طــوال سنوات الحرب املباشرة ضد 
تنظيم داعش، بمعنى أنهم غير قادرين على 
مغادرة القواعد التي يتواجدون فيها من دون 
 »الخطوة 

ّ
مرافقة القوات العراقية«. وأضاف أن

للحوار  السابقة  الجوالت  نتائج  تأتي ضمن 
التي  املشتركة  الفنية  واللجنة  االستراتيجي 
املاضي بن  إبريل/نيسان  أعمالها في  بــدأت 
العراق والواليات املتحدة«، ومن املرجح، وفقا 
للمسؤول ذاته، أن يتم اإلعالن عن الخطوة قبل 
حلول االنتخابات املقررة في أكتوبر/ تشرين 
األول املــقــبــل. واســتــبــعــد املـــســـؤول الــعــســكــري 
لــلــقــوات األجنبية  انــســحــاب كــامــل  أن يحصل 
ضمن التحالف الدولي في العراق، هذا العام 
 إن »التقييم الذي قدمه قادة 

ً
على األقل، قائال

الجيش واملسؤولون األمنيون للحكومة، يبّن 
تقدمه  الــذي  الــجــوي  للدعم  الحاجة  استمرار 
الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة لـــلـــعـــراق فـــي تــتــبــع بــقــايــا 
تنظيم داعش وجيوبه املسلحة، وتحديدًا في 
صحراء غرب العراق واملحور الشمالي املمتد 
على طول يصل إلى 300 كيلومتر من سلسلة 
جــبــال حــمــريــن ولــغــايــة الـــحـــدود مـــع ســوريــة 
 عــن الــحــاجــة لبرامج 

ً
مــن جهة نــيــنــوى، فــضــال

دول  تقدمه  الــذي  والتسليح  والدعم  التدريب 
 
ّ
أن ذاتـــه  املــســؤول  لــلــعــراق«. واعتبر  التحالف 

في  للعراق  األميركي  العسكري  الدعم  »وقــف 

دفعة جديدة من الجنود 
األميركيين ستنسحب في 

الفترة المقبلة
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تصعيد كالمي 
تزامنًا مع زيارة أميركية لسيول

بيونغ يانغ 
تقلّل من تطلعات 

واشنطن

شقيقة كيم: لدى 
األميركيين تطلعات خاطئة 

ستغرقهم في خيبة

الــرئــيــس  إدارة  تــبــلــور  لـــم  فــيــمــا 
ــدن، بـــعـــد،  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــو بـ ــ األمـــــيـــــركـــــي جــ
ســيــاســة واضـــحـــة املــعــالــم تــجــاه 
كوريا الشمالية، ال سيما ضمن خطتها التي 
تعد أولوية لها ملواجهة الصني، تسعى هذه 
اإلدارة حتى اآلن لإلبقاء على سياسة سلف 
ــّد الــيــد إلــى  بـــايـــدن، دونـــالـــد تـــرامـــب، عــبــر مـ
»العصا  استراتيجية  ضمن  يــانــغ،  بيونغ 
والجزرة«، ولكن بإيحاء أن ذلك يأتي بعيدًا 
عما سعى إليه ترامب من تسخير مهاراته 
في عالم األعمال، في محاولة للوصول إلى 
ــكـــوري الــشــمــالــي كيم  صــفــقــة مـــع الــزعــيــم الـ
جــونــغ أون، وهـــو مــا بـــاء بــالــفــشــل. وتــرســل 
ــارات برغبتها  ــ الــــــدوام، إشــ واشــنــطــن عــلــى 
مــواصــلــة قـــنـــوات الــــحــــوار، ال ســيــمــا لجهة 
سعي بــايــدن إلــى نــزع الــســاح الــنــووي من 
شبه الجزيرة الكورية. من جهتها، تواصل 
متناقضة  تصريحات  إصـــدار  يانغ  بيونغ 
حـــــول رغــبــتــهــا فــــي الـــــحـــــوار، مـــنـــذ وصــــول 
بايدن إلى السلطة، على الرغم من الضغوط 

االقتصادية التي تزداد في الداخل.
لت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم 

ّ
وقل

يو جونغ، أمس الثاثاء، من شأن أي تطلعات 
لواشنطن، أو إمكانية الستئناف الحوار بني 
البلدين، معتبرة أنها هذه التطلعات خاطئة، 

»الـــنـــظـــر فــــي إلــــغــــاء مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل« مــع 
السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز التنسيق 

على مستويات أخرى. 
وكانت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
ومحسوب  عملي  نهج  بــاتــبــاع  تعهدت  قــد 
مـــــع بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ، يــــقــــوم عــــلــــى الـــجـــهـــود 
ــيـــة، إلقـــنـــاعـــهـــا بــالــتــخــلــي عــن  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
للصواريخ  وبــرامــجــهــا  الــنــوويــة  أسلحتها 
بـــايـــدن، خـــال استقباله  الــبــالــســتــيــة. وأكــــد 
الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في 
املاضي،  مايو/أيار   21 في  األبيض،  البيت 

أن واشنطن وسيول »تتشاركان العزم على 
الشمالية،  كوريا  مع  دبلوماسيًا  االنخراط 
التــــخــــاذ خــــطــــوات بـــراغـــمـــاتـــيـــة مــــن شــأنــهــا 
الــتــوتــرات، فيما نــتــقــدم نــحــو نــزع  تخفيف 
الساح النووي من شبه الجزيرة الكورية«، 
وهو ما اعتبره مون جيه إن هدفًا ملحًا. لكن 
بايدن رفض مقاربة ترامب لألزمة، وسعيه 
لــبــنــاء عـــاقـــة شــخــصــيــة وديـــــة مـــع الــزعــيــم 
الكوري الشمالي. وقال بايدن إنه »إذا كان 
هناك التزام حول ما إذا كنت سألتقيه )أي 
بكيم جــونــغ أون(، فــالــجــواب هــو نــعــم. لكن 
االلــتــزام عليه أن يكون حــول وجــود نقاش 

بشأن ترسانته النووية«. 
الــــكــــوري الــشــمــالــي األســـبـــوع  الـــزعـــيـــم  ورّد 
ــك، خـــال االجــتــمــاع الــعــام  املـــاضـــي عــلــى ذلــ
للجنة املركزية لحزب العمال، والذي استمر 
أربـــعـــة أيــــــام، بــقــولــه إن عــلــى بــيــونــغ يــانــغ 
االســتــعــداد لــلــحــوار واملــواجــهــة فــي آن معًا، 
أكــثــر أهمية،  املــواجــهــة هــي  لكنه اعــتــبــر أن 

على  املستقرة«  »السيطرة  إلــى  الحاجة  مع 
الــوضــع فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. ورأت 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــثــيــرة  ــ واشـــنـــطـــن أن هــ
لـــاهـــتـــمـــام، بــحــســب ســـولـــيـــفـــان، الـــــذي قــال 
األميركية  اإلدارة  إن  »إيــه بي ســي«  لشبكة 
»ستنتظر ملعرفة إن كان سيعقبها أي نوع 
مــن االتــصــاالت املــبــاشــرة أكــثــر معنا بشأن 

طريق محتمل للمضي قدمًا«. 
ــّرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة نــهــايــة األســبــوع  ــ وأقــ
 

ّ
ــة غــــذاء، فــي ظــل املــاضــي، بــأنــهــا تــواجــه أزمـ

معاناة هذا البلد، في قطاع الزراعة. وعزلت 
منذ  أكــبــر  بــدرجــة  نفسها  الشمالية  كــوريــا 
ظهور وباء كورونا، وهو ما أدى إلى تباطؤ 
حركة التبادل التجاري مع بكني، التي تعد 
ــفــرض 

ُ
طــــوق الـــنـــجـــاة القـــتـــصـــادهـــا، فــيــمــا ت

قيود مشددة على جميع األنشطة املرتبطة 
بــالــعــمــل اإلغـــاثـــي الـــدولـــي. وتــعــّهــد كــيــم في 

مؤتمر الحزب بإخراج باده من الضائقة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

فيما تبحث الواليات 
المتحدة عن طريق 

الستعادة الحوار مع بيونغ 
يانغ، تخرج التصريحات 
الكورية الشمالية، على 

شكل توزيع أدوار بين 
كيم جونغ أون 

وشقيقته النافذة

)Getty( تبحث واشنطن إلغاء مجموعة عمل مشتركة مع سيول

ــنـــطـــن بــــ«خـــيـــبـــة أمـــل  ــا ســتــصــيــب واشـ ــهــ وأنــ
كبرى«. وكيم هي مستشارة بارزة لشقيقها، 
الكورية  السلطة  وتتمتع بنفوذ كبير داخل 
العمال الشيوعي في هذا  الشمالية، وحــزب 
البلد. وقــالــت فــي بــيــان نقلته وكــالــة األنــبــاء 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، إن الـــواليـــات 
املــتــحــدة تــســعــى عــلــى مـــا يــبــدو »للتخفيف 
عـــن نــفــســهــا«، مــضــيــفــة أن لـــدى األمــيــركــيــني 
»تغرقهم  أن  مــن شأنها  »خــاطــئــة«  تطلعات 
أمل كبرى«. وتزامنت تصريحات  في خيبة 
زيــارة  مــع  الشمالي،  الــكــوري  الزعيم  شقيقة 
مــّدتــهــا خــمــســة أيــــام يــجــريــهــا الــدبــلــومــاســي 
األمــيــركــي الــرفــيــع املــســؤول عــن مــلــف كــوريــا 
إلى  واملــعــني حديثًا،  كــيــم،  الشمالية، ســونــغ 
سيول، حيث قــال أول من أمــس اإلثــنــني، إنه 
مستعد للقاء قادة بيونغ يانغ »في أي مكان 
ووقــــت، ومـــن دون شــــروط مــســبــقــة«، مشيرًا 
إلى أنه يتطلع إلى »رّد إيجابي قريبًا«. لكنه 
ــّدد عــلــى أن إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو  شـ
بايدن ستواصل تنفيذ قرارات مجلس األمن 
الــدولــي ضــد بيونغ يــانــغ، مضيفًا أن بــاده 
»تحث أيضًا جميع الدول األعضاء في األمم 
املــتــحــدة، وخــصــوصــًا أعــضــاء مجلس األمــن 
أن تفعل  املتحدة، على  التابع لألمم  الدولي 
ــه، ملــواجــهــة الــتــهــديــد الـــذي تشكله  األمـــر ذاتــ

كوريا الشمالية على املجتمع الدولي«.
وفي خطوة أخرى، اتفقت الواليات املتحدة 
وكوريا الجنوبية على بحث إلغاء مجموعة 
عــمــل مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، كــانــت قـــد تشكلت 
البلدين  ســيــاســة  لتنسيق   ،2018 عـــام  فــي 
ــفـــزت األخـــيـــرة.  ــتـ تـــجـــاه بــيــونــغ يـــانـــغ، واسـ
ــم، أمـــــــس، بــالــرئــيــس  ــيــ واجــــتــــمــــع ســــونــــغ كــ
الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــــون جــيــه إن، ووزيــــر 
شــؤون الوحدة لي إن يونغ. وذكــرت وزارة 
بيان،  فــي  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  الخارجية 
أن سونغ كيم اتفق في محادثات مع نظيره 
الكوري الجنوبي نو كيو دوك )خــال لقاء 
جــمــعــهــمــا أمـــــس بـــســـيـــول مــــع نــظــيــريــهــمــا 
الـــيـــابـــانـــي، تــاكــيــهــيــرو فـــونـــاكـــوشـــي(، على 


