
23
سياسة

المعادلة السياسية في الضفة بـعد عدوان غزة: ثوابت وتغييرات

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي األخـــيـــر على  انــتــهــى الــ
غــزة بوقف إطــاق نــار متبادل بــن املقاومة 
فجر  واالحــــتــــال،  الــقــطــاع  فـــي  الفلسطينية 
لــكــن جــولــة سياسية  املــاضــي،  يـــوم الجمعة 
بـــدأت فـــورًا بــن الــواليــات املــتــحــدة والــقــيــادة 
الرئيس  تــصــريــحــات  زت 

ّ
ــز وعــ الفلسطينية. 

ــــن الــضــفــة  ــركـــي جــــو بــــايــــدن أهـــمـــيـــة أمـ ــيـ األمـ
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، وتـــأكـــيـــده عــلــى الــرئــيــس 
محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية، 
السياسية  املعادلة  ثبات  مــبــرر،  غير  بشكل 
لــــلــــســــلــــطــــة. وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــــوحــــــدة 
الفلسطيني  التراب  كامل  على  الفلسطينية 
ــام 1948 والــضــفــة  فـــي األراضـــــــي املــحــتــلــة عــ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة خــلــف قــضــيــة الــقــدس 
للسلطة  السياسية  املــعــادلــة  أن  إال  املحتلة، 
ــــراوح  الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم تــتــغــيــر، بــــل ظـــلـــت تـ
مكانها في الرهان على العملية السياسية، 
مــن دون أي اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة ملــواجــهــة 

االحـــتـــال وحــمــايــة الـــقـــدس مـــن االعـــتـــداءات 
الفلسطينية  القيادة  ومع شعور  والتهويد. 
بايدن  اعتراف  على وجودها، جاء  بالخطر 
بعباس دعمًا ملوقفه خال الحرب على غزة، 
الغربية،  التصعيد في الضفة  الــذي احتوى 
في ظل املخاوف من اختال امليزان السياسي 

لصالح حركة »حماس«.
على  اإلسرائيلي  للعدوان  األول  اليوم  ومنذ 
غــــزة، حــرصــت اإلدارة األمــيــركــيــة عــلــى عــدم 
الغربية ضد إسرائيل،  الضفة  التصعيد في 
ــذا مــــحــــور الـــحـــديـــث فــــي االتــــصــــال  ــ وكـــــــان هــ
الهاتفي الــذي جــرى بــن بــايــدن وعــبــاس في 
15 مايو/ أيار الحالي، بعد نحو أربعة أشهر 
عــلــى تــولــي بـــايـــدن الــرئــاســة فـــي 20 يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي. كــمــا حــصــل اتــصــال 
ــة األمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ بــــن عــــبــــاس ووزيــــــــر الـ
أنتوني بلينكن في 13 مايو الحالي، والذي 
أكده عباس في لقائه مع نائب مساعد وزير 
الفلسطينية  لــلــشــؤون  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة 

واإلسرائيلية هادي عمرو في 17 مايو.
ووصــــل عــمــرو إلـــى رام الــلــه بــعــد ثــاثــة أيــام 
مــن وجـــوده فــي إســرائــيــل، آتــيــًا مــن الــواليــات 
املتحدة على منت طائرة شحن أميركية، وفقًا 
لإلعام اإلسرائيلي، والتي أثارت الكثير من 
أسلحة  كــانــت تحمل  إذا  مــا  التكهنات حــول 
وقنابل ذكية إلسرائيل في عدوانها على غزة. 
واجتمع عمرو أواًل مع وزير الشؤون املدنية، 
املركزية لحركة »فتح« حسن  اللجنة  عضو 
الشيخ، ورئيس جهاز املخابرات ماجد فرج. 
أيضًا  التقى  بــل  عليهما،  األمـــر  يقتصر  ولــم 
عــددًا من كبار رجــال األعــمــال الفلسطينين، 
ــم بــــشــــار املــــصــــري مــــؤســــس »مـــديـــنـــة  ــ ــرزهـ ــ أبـ
روابـــي«. وكــان اجتماعه مع عباس مناقض 
للبروتوكول السياسي الجتماع رئيس دولة 

بموظف أميركي برتبة نائب مساعد وزير.
»الــعــربــي  لـــ وقـــال مــســؤول فلسطيني رفــيــع 

الـــجـــديـــد« إن »هـــــادي عـــمـــرو حــضــر بــرزمــة 
األمني  الصعيد  وعلى  واقتصادية،  أمنية 
عدم  أهمية  الفلسطينية  الــقــيــادة  على  أكــد 
جّر الضفة الغربية ألي مواجهات عسكرية 
ــواء أي تــصــعــيــد قـــدر  ــ ــتـ ــ مــــع االحــــتــــال واحـ
اإلمكان«. وتابع املصدر: »على صعيد آخر 
أكـــد عــمــرو أنـــه بــعــد وقـــف إطـــاق الــنــار بن 
قــطــاع غـــزة وإســرائــيــل، ســيــصــار إلـــى الــبــدء 
بعملية سياسية واجتماع للجنة الرباعية 
الــدولــيــة، وسيعود ملف حــل الــدولــتــن إلى 

الطاولة بعد غياب أربع سنوات«.
وبــحــســب املـــصـــدر، فـــإن عــمــرو »أكـــد اســتــمــرار 
ــة األمــــيــــركــــيــــة لــلــســلــطــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــدات املـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ املــ
الرئيس  الفلسطينية بعد انقطاعها في عهد 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، إضـــافـــة ملــســاعــدات 
ــــات غــيــر  ــــسـ ــــؤسـ ــاع األعـــــمـــــال واملـ ــطـ ــقـ أخـــــــرى لـ
تـــســـهـــيـــات  ــيــــة، واألهــــــــــم أن رزمـــــــــة  ــكــــومــ الــــحــ
إسرائيلية من تصاريح وعدم هدم منشآت في 
وغيرها  )ج(  املصنفة  الفلسطينية  األراضـــي 

ستكون جاهزة بعد وقف إطاق النار«.
اليوم  ومــنــذ  أنــه  محللون سياسيون  ويـــرى 
األول الــــذي ضــربــت فــيــه املــقــاومــة ضــواحــي 
القدس في 10 مايو، تنفيذًا لتهديدات متكررة 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«،  ــن الـــقـــائـــد الــعــســكــري لــــ مـ
الــــذراع الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، محمد 
الضيف، بعد أيام من االعتداء على املصلن 
في أكثر األيام قداسة للمسلمن وهي العشر 
األواخر من شهر رمضان )النصف األول من 
شهر مايو(، إضافة إلجراءات عملية لتهجير 
ســكــان حــي الشيخ جـــراح، لــم تــبــادر القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــوفــيــر أي غـــطـــاء ســيــاســي 
لــم يتم أي اتــصــال رســمــي مع  للمقاومة، بــل 

قيادة »حماس«. 
وكان عباس قد وّجه خطابًا ساخنًا للواليات 
املـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل بـــعـــد يــــومــــن مــــن بـــدء 
 :

ً
الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة قــائــا

ــا. طــفــح الــكــيــل. ارحـــلـــوا  »حـــلـــوا عـــن صــــدورنــ
ثــاث ساعات  دام نحو  اجتماع  عنا«. وبعد 
ــررت فــيــه  ــ ــادة بـــبـــيـــان هــــزيــــل، قــ ــيـ ــقـ خـــرجـــت الـ
»تــشــكــيــل لــجــنــة لـــدراســـة الــخــيــارات الــواجــب 

اتخاذها«، ولم يتم تشكيلها حتى اللحظة.
وكان مؤسس »امللتقى الوطني الديمقراطي« 
أكــد في تصريحات سابقة  القدوة قد  ناصر 
كانت  فلسطن  دولــة  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
أمــام  بــمــســودة مــشــروع  تــتــقــّدم  تستطيع أن 
مجلس األمـــن لــوقــف إطـــاق الــنــار والــعــدوان 
على قطاع غزة منذ اليوم األول لكنها لم تفعل 
ذلك، مؤكدًا أن »الحديث عن ثاثة اجتماعات 
ملجلس األمــن هو أمر غير صحيح«. ويعني 
هذا األمر أن القيادة الفلسطينية قررت عدم 

فــي ما  األمــن  الضغط سياسيًا على مجلس 
يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، بما ينسجم 

مع عدم توتير عاقتها باإلدارة األميركية.
ـــخـــِف »حــــمــــاس« رغــبــتــهــا في 

ُ
ــم ت فـــي حـــن لـ

إِلشــعــال  الغربية  بالضفة  التصعيد  زيـــادة 
جبهة اشــتــبــاك جــديــدة مــع االحـــتـــال حتى 
ــذا واضـــحـــًا في  ــان هــ ــ ال يــســتــفــرد بـــغـــزة، وكـ
كــلــمــة رئــيــس مــكــتــب »حـــمـــاس« فــي الــخــارج 
ــوم الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، حن  خـــالـــد مــشــعــل يــ
الغربية ممكنة  الضفة  في  »االنتفاضة  قــال 
ــة«. وقـــبـــل خـــطـــاب مــشــعــل، كــانــت  ــ ــروريـ ــ وضـ
ــقــــاومــــة فــــي 13 مـــايـــو تــقــصــف أهـــدافـــهـــا  املــ
فــي تــل أبــيــب ومــطــار بــن غـــوريـــون فــي اللد 
من  أسماء شهداء  عليها  أطلقت  بصواريخ 

الضفة الغربية، مثل القائد العسكري يحيى 
عياش، وباسل األعرج، وذلك بعد خطابات 
ــو عــبــيــدة الـــذي  املــتــحــدث بــاســم املــقــاومــة أبـ
دعا الضفة لاشتباك مع االحتال. وهذا ما 
كان، إذ خرجت الضفة الغربية في مسيرات 
نقاط  عــشــرات  فــي  منظمة  غير  واشتباكات 
التماس مع االحتال منذ فجر 14 مايو، ما 
الغربية  الضفة  أدى لسقوط 29 شهيدًا في 
ــقــــدس، وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن خــمــســة آالف  والــ

مواطن حتى لحظة إعان التهدئة.
ــائـــل  ــفـــصـ ــن الـ ــمــ ــــت ضــ ــانـ ــ ـــح« كـ ــ ــتـ ــ ــة »فــ ــ ــركـ ــ حـ
الــتــي دعــت أليـــام غــضــب، لكن  الفلسطينية 
أنــصــارهــا يــعــلــمــون أن الــحــركــة لـــم تــشــارك 
بكامل ثقلها في املواجهات، على الرغم من 
مــشــاركــة قــيــاداتــهــا مــن أعــضــاء فــي اللجنة 
املركزية واملجلس الثوري في مقدمة بعض 

املسيرات.
الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  الــواضــح  وكـــان مــن 
أرادت أن تــديــر أصــعــب أيـــام الــحــرب فــي غزة 
والتصعيد في الضفة الغربية بطريقة أمنية 
بقي يد األمــن مسيطرة 

ُ
حــذرة قدر اإلمكان، ت

احتكاك  مــن دون  الــحــيــاة،  كــل تفاصيل  على 
 
ً
املستفز أصا الــشــارع  ُيثير غضب  قد  كبير 

مــن املــجــازر فــي قطاع غــزة، والــهــدوء املطبق 
عــلــى مقاطعة رام الــلــه، حــيــث مــقــر الــرئــاســة. 
بالتالي اجتمع عباس مع قيادات األمــن في 
15 مايو، وتم إطاعه على محاصرة األحداث 
ضد األمــن، كما جرى في إحــراق أهالي قرية 
عوريف قرب نابلس الغاضبن مقّر الشرطة 
القرية  أبــنــاء  أحــد  استشهاد  على  احتجاجًا 
حرق مركز شرطة قرية 

ُ
في 14 مايو. والحقًا أ

بــدو، شمالي غــرب الــقــدس. وُوّجــهــت أصابع 
االتهام إلى »حماس«، فتواصل أحد أعضاء 
مــركــزيــة »فــتــح« مــع عضو مكتب »حــمــاس«، 
»أن حماس  مــن  لتحذيره  الــعــاروري،  صالح 

تلعب بالنار في الضفة ويجب أن تتوقف«. حاولت السلطة السيطرة على الضفة خالل العدوان على غزة )األناضول(

يدور نقاش واسع 
حول دور السلطة 

الفلسطينية في العدوان 
اإلسرائيلي األخير على غزة 

وموقعها السياسي، 
إال أن المباحثات بينها 

وبين األميركيين كرّست 
اعتمادها على العملية 

السياسية مجددًا

عن دور حركة »فتح« في ملف المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، 
في  )الصورة(،  الرجوب  جبريل  للحركة  المركزية  اللجنة  سر  أمين  يؤكد 
حديٍث لـ»العربي الجديد«، أن »فتح 
موجودة بكل ثقلها في أكثر من 
االحتالل،  مع  تماس  نقطة   200
ونحن لسنا في حالة منافسة مع 
مــوجــودون  ونــحــن  فصيل،  أي 
أهم  الشامل  الشعبي  والفعل 
وسيلة في هذه المرحلة«. وكانت 
الحركة قد دعت إلى إضراب عام، 
لـ»تكثيف  الماضي،  الثالثاء  يــوم 
المواجهة الشعبية مع االحتالل«.

200 نقطة تماس

غزة، القدس المحتلة
العربي الجديد

عاش قطاع غزة، أمس األحد، يومًا ثالثًا 
من الهدوء، على وقع صمود وقف إطاق 
الفلسطينية وجيش  املقاومة  بن  النار 
ــتــــال، وشــهــد زيـــــارة جـــديـــدة لــوفــد  االحــ
االســتــخــبــارات املــصــريــة، فيما واصــلــت 
اتــــهــــا بــتــحــقــيــق إنــجــاز  إســـرائـــيـــل ادعــــاء
خال عدوانها على القطاع، وتهديداتها 
لـــقـــادة املـــقـــاومـــة، واملـــوجـــهـــة خــصــوصــًا 
للرأي العام اإلسرائيلي املحبط. وصمد 
وقـــف الــنــار فــي غـــزة، أمـــس، مــن دون أن 
يذكر أي من الجانبن وقــوع انتهاكات. 
ودعــــــت األمــــــم املـــتـــحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــن 
وسلطات االحــتــال إلــى ضـــرورة تعزيز 
وقــف إطــاق الــنــار فــي القطاع املحاصر 
املنسقة  وقالت  »االستفزازات«.  وتفادي 
ــة لــــــأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
دعــوة  »نــجــدد  هاستينغز:  لــن  املحتلة 
األمــــن الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريس إلعادة إطاق حوار جدي في 
إطـــار إيــجــاد حــل عـــادل للجميع، ولحل 
أســبــاب وجـــذور هــذا الــصــراع«، مطالبة 
بـــ«إخــضــاع مــن ينتهك الــقــانــون الــدولــي 
لـــة«. بـــــــدوره، أعـــرب  اإلنـــســـانـــي لـــلـــمـــســـاء
املـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
الاجئن الفلسطينين »أونروا«، فيليب 
الزاريـــنـــي، عــن إحــبــاطــه الــتــام مــن »هــذا 
الــعــنــف غــيــر املـــعـــقـــول«، مـــشـــددًا عــلــى أن 
»معالجة الجذور األساسية لهذا الصراع 
هي الحل األنسب«. وكــان مجلس األمن 
ــا بــاإلجــمــاع، أول مــن أمــس،  الـــدولـــي دعـ
»التقيد  إلـــى  وإســرائــيــل  الفلسطينين 
ــار حـــراك  ــ ــار«. وفــــي إطـ ــنــ ــتـــام بـــوقـــف الــ الـ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــجــاه  الـــقـــاهـــرة 
زار وفد من جهاز االستخبارات العامة 
الثانية منذ  للمرة  غــزة  أمــس،  املصرية، 
انتهاء العدوان اإلسرائيلي فجر الجمعة 
ُمطلع  وأكــد مصدر فلسطيني  املــاضــي. 
لوكالة »األناضول« زيارة الوفد برئاسة 
ــــؤول املـــلـــف  ــسـ ــ ــد عـــبـــد الــــخــــالــــق، مـ ــمــ أحــ
للقاء  املــصــري،  الجهاز  فــي  الفلسطيني 
قــــادة »حـــمـــاس« واســتــكــمــال مــبــاحــثــات 
وقف النار. ويأتي ذلك في وقت أجمعت 

املـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــــال عــلــى  ــتـ ــ ــة فــــي دولــــــة االحـ ــيــ واإلعــــامــ
اإلشــــادة بـــدور الــقــاهــرة خـــال الــعــدوان. 
ــــام إســرائــيــلــيــة أن  وكــشــفــت وســـائـــل إعـ
االستخبارات املصرية لعبت دورا مهما 
فــي تقليص املــخــاطــر الــتــي تــعــرض لها 
الــعــمــق اإلســرائــيــلــي أثــنــاء الـــحـــرب، عبر 
الــضــغــط عــلــى املـــقـــاومـــة فـــي غــــزة لــعــدم 
إطاق الصواريخ في أكثر من محطة من 
محطات الحرب. وفي هذا السياق، ذكرت 
»يسرائيل هيوم« أن مصر، ممثلة بعبد 
الــخــالــق، تــعــهــدت إلســـرائـــيـــل، الخميس 
املقاومة  تلتزم  بــأن  فقط  ليس  املــاضــي، 
باملوعد املحدد لوقف النار )الثانية من 
فجر الجمعة(، بل أكدت لها أنها ستقنع 
املــقــاومــة بــعــدم إطــــاق الــدفــعــة األخــيــرة 
كانت  التي  الصواريخ،  من  »التقليدية« 
املــقــاومــة عــــادة مـــا تــنــهــي بــهــا الــحــروب 
ــرة. كــمــا نقل  ــيـ وجـــــوالت الــتــصــعــيــد األخـ
الــبــيــت  فـــي  مـــوقـــع »وااله« عـــن مـــصـــادر 
األبــــيــــض قـــولـــهـــا إن الـــتـــدخـــل املـــصـــري 
حــال، قبل أســبــوع، دون قيام »حماس« 
بإطاق صواريخ إضافية على تل أبيب 

ومحيطها. 
ــلـــي، إثــر  ــيـ ــرائـ ــتــــال اإلسـ ويــــواصــــل االحــ
العدوان، محاولة تكريس االنطباع بأنه 
املقاومة  على  جديدة  معادلة  سيفرض 
ــم مــن  ــرغــ ــي املـــرحـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى الــ فــ
وإعامية  سياسية  مستويات  تشكيك 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ ــذلـــك. وفــ إســرائــيــلــيــة بـ
التلفزة اإلســرائــيــلــيــة »12«  قــنــاة  ذكـــرت 
ــل »انــتــهــاك  ــل أبـــيـــب ســـتـــرد عــلــى كـ أن تـ
ــلــــيــــة«، ســــــواء عــبــر  لـــلـــســـيـــادة اإلســــرائــــيــ
إطاق بالون حارق أو صــاروخ، بحيث 
يــكــون الـــرد غــيــر مــتــنــاســب وقــويــا جــدا. 
ــل املـــركـــبـــات  ــ وبـــحـــســـب الــــقــــنــــاة، فــــــإن كـ
الــــتــــي تـــشـــكـــل املـــؤســـســـتـــن الــعــســكــريــة 
الجهود  فــي  واالســتــخــبــاريــة ستنخرط 
الــهــادفــة إلـــى مــنــع حــركــة »حـــمـــاس« من 
تعاظم قوتها، تماما كما تفعل إسرائيل 
فــي ســوريــة )تــجــاه إيــــــران(. وأوضــحــت 
ــــررت أيـــضـــا عــدم  الــقــنــاة أن إســـرائـــيـــل قـ
الــقــدس«،  بــإمــاء معادلة »غــزة  السماح 
ــــي تـــــحـــــاول »حــــــمــــــاس« تــثــبــيــتــهــا،  ــتـ ــ الـ
كــمــا أنـــهـــا ســتــشــتــرط تــحــقــيــق الـــهـــدوء 
فـــي الـــقـــطـــاع قــبــل املـــوافـــقـــة عــلــى إعــــادة 
إعماره. وفي السياق، هدد وزير املالية 
اإلســرائــيــلــي يــســرائــيــل كــاتــس باغتيال 
ــادات »حــــمــــاس«، وضــمــنــهــم رئــيــس  ــيــ قــ
مكتبها في القطاع يحيى السنوار، ردا 
على كــل عملية إطــاق صـــاروخ تنطلق 
من القطاع، مضيفًا أن مركبات املعادلة 
الــجــديــدة تــم إقـــرارهـــا مــن قــبــل املجلس 

الوزاري املصغر لشؤون األمن.
ــــس املـــكـــتـــب  ــيــ ــ ــــى رئــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، الـ
هنية  إسماعيل  لـ«حماس«  السياسي 
ووفــــد مــن قــيــادتــهــا أمــيــر قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، فـــي الــدوحــة 
أمس. وبحسب بيان للحركة، فقد عّبر 
هنية عــن شــكــره وامتنانه ألمــيــر قطر 
ولــلــشــعــب الــقــطــري عــلــى مـــواقـــف قطر 
والداعمة  ــدة  املــؤيِّ والشعبية  الرسمية 
مساعي  مثمنًا  الفلسطيني،  للشعب 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــهــــودهــ الـــــدوحـــــة وجــ
الـــتـــي أســهــمــت فـــي وقــــف االعــــتــــداءات 
اإلسرائيلية والتوصل إلى وقف النار.

مصر تستكمل وساطتها
تهدئة غزة صامدة

فيما يلملم قطاع 
غزة آثار العدوان 

اإلسرائيلي، تسعى 
إسرائيل لإليحاء بتكريس 

معادلة جديدة إثر 
الحرب، بينما تواصل 

القاهرة حراكها 
الفلسطيني

تهديدات إسرائيلية 
بتكريس معادالت 

جديدة بعد العدوان

  شرق
      غرب

إسرائيل: يعالون يحّرض 
على فلسطينيي الداخل

حـــــرض وزيــــــر األمــــــن اإلســـرائـــيـــلـــي 
األسبق موشيه يعالون )الصورة(، 
ــلــــى فــلــســطــيــنــيــي  أمـــــــس األحــــــــــد، عــ
وفــي   .1948 عـــام  املحتلة  األراضــــي 
مــقــابــلــة مــع قــنــاة »كــــان« الــرســمــيــة، 
ســألــتــه املـــذيـــعـــة إســـتـــي بــيــريــز في 
برنامج »منتصف اليوم« ما إن كان 
»سيستغلون  الــداخــل  فلسطينيو 
ــيــــل ويـــذبـــحـــونـــنـــا«،  ــرائــ ضـــعـــف إســ
أجاب يعالون »بالتأكيد، ليس لدي 
أي شــك فــي هـــذا«. وأضـــاف: »إذا لم 
نكن أقوياء، فسيكون ذلك مضيعة 
ــنــــاك دولــــة  ــكــــون هــ ــلــــوقــــت، ولــــــن تــ لــ

يهودية هنا«.
)األناضول(

سورية: المعارضة 
تهاجم النظام في إدلب

تل عــدد من عناصر قــوات النظام 
ُ
ق

الـــســـوري، بينهم ضــابــط، وأصــيــب 
آخرون في قصف لفصائل املعارضة 
على موقع للنظام جنوبي محافظة 
إدلـــب، مساء أول مــن أمــس السبت. 
»العربي  لـ محلية  مــصــادر  وذكـــرت 
ــديــــد«، أن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  الــــجــ
موقعًا  الثقيلة  بــاألســلــحــة  قصفت 
لــقــوات الــنــظــام فــي قــريــة الفطاطرة 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل شــحــشــبــو املمتد 
بــن ريــفــي حــمــاة الــشــمــالــي وإدلـــب 
ــفـــر عــــن تــحــقــيــق  الـــجـــنـــوبـــي، مــــا أسـ
ــعــــت قــتــلــى  ــبـــاشـــرة أوقــ إصــــابــــات مـ
ــر الـــــــزور،  ــ ــي ديــ ــ مـــنـــهـــم ضــــابــــط. وفــ
ــتــل قــيــادي فــي »كتائب حــزب الله 

ُ
ق

العراقي« جراء غارة جوية لطائرة 
مسّيرة مجهولة.

)العربي الجديد(

الكويت: فوز انتخابي 
للمعارضة

حققت املعارضة الكويتية انتصارًا 
في االنتخابات البرملانية التكميلية 
الــتــي جــــرت، أول مــن أمـــس الــســبــت، 
فـــي الــــدائــــرة الـــخـــامـــســـة، عــقــب فــوز 
ـــ43.800  بـ الوسمي  عبيد  مرشحها 
صوت من أصل 47 ألف مقترع، في 
 

ّ
دائرة تضم 166 ألف ناخب، في ظل

مشاركة 28 في املائة من الناخبن. 
وحاز الوسمي على املقعد البرملاني 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ الــــوحــــيــــد فـــــي هـــــــذه االنــ
ــيـــة  ــتـ ــل املـــــعـــــارضـــــة الـــكـــويـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ لـ

سيطرتها املطلقة على البرملان. 
)العربي الجديد(

العراق: استهداف أحد 
أرتال التحالف جنوبًا

محافظة  في  أمنية  مصادر  أعلنت 
ــي الــــــــعــــــــراق، أمــــس  ــوبــ ــنــ ــى جــ ــنــ ــثــ املــ
استهدفت  ناسفة  عــبــوة  أن  ــد،  األحـ
لصالح  معدات  يحمل  مدنيًا،   

ً
رتــا

ــالــــف الــــــدولــــــي ضـــــد تــنــظــيــم  ــتــــحــ الــ
»داعــــــــش«، الـــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن 
الرتل  وأدت إلعطاب إحــدى عربات 
دون أي خسائر بشرية. وكشفت أن 
»العبوة كانت مزروعة على جانب 
الـــطـــريـــق الــــعــــام الـــخـــارجـــي ملــديــنــة 
الـــســـمـــاوة مـــركـــز مــحــافــظــة املــثــنــى، 
تقديم  بعد  أكمل طريقه  الرتل  وأن 
الشرطة والجيش املساعدة الازمة 

له بعد نحو ساعة من االعتداء«.
)العربي الجديد(

الحوثيون يستنكرون 
العقوبات األميركية 

على قادتهم

اســتــنــكــر »رئـــيـــس الــلــجــنــة الــثــوريــة 
الـــعـــلـــيـــا« لــلــحــوثــيــن، مــحــمــد عــلــي 
الحوثي )الصورة(، العقوبات التي 
ــات املـــتـــحـــدة على  فــرضــتــهــا الــــواليــ
الجماعة،  في  عسكريَن  مسؤولَن 
ــاء  ــ ــي. وجــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس املـ
فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن 
املجاهدين«،  تخيف  ال  »العقوبات 
ــروا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ »إذا  أنـــــــــــه  مــــضــــيــــفــــًا 
ــم فـــربـــمـــا  ــ ــهــ ــ ــدوانــ ــ ــم وعــ ــارهــ بــــحــــصــ
تضرب أماكن غير متوقعة لبعض 

دول العدوان«.
)رويترز(
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الجبهة التونسية 
المفككة

أكثر من ألفي اعتقال 
لشبان مقدسيين منذ 

مطلع إبريل

حذر لودريان من احتمال 
حصول فصل عنصري 

في إسرائيل

للحديث تتمة...

انتهاكات 
القدس تُبقي 

الهبّة حيّة

األقصى،  المسجد  باقتحام  المستوطنين  لعشرات  األحد  أمس  االحتالل  سماح  أعاد 
توتير األجواء في القدس المحتلة، وذلك بالتوازي مع استمرار االعتقاالت والتضييق 
على أهالي حي الشيخ جراح، لتزداد المخاوف من تفجر األوضاع وتأثير ذلك على 

مساعي تثبيت التهدئة في قطاع غزة

القدس المحتلة، عّمان 
العربي الجديد

ــاعــــي الــســيــاســيــة  ــــي مـــقـــابـــل املــــســ فـ
لـــتـــثـــبـــيـــت الــــتــــهــــدئــــة بـــــن املــــقــــاومــــة 
ــــال، عــــاودت  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة واالحـ
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة تــوتــيــر األجـــــواء في 
للمستوطنن  الــســمــاح  عبر  املحتلة  الــقــدس 
ــد، مع  بــاقــتــحــام املــســجــد األقــصــى أمـــس األحــ
مناطق  فـــي  الفلسطينين  عـــشـــرات  اعــتــقــال 
العديد  وإغــــاق  الــغــربــيــة،  بالضفة  مختلفة 
من مداخل البلدات، علمًا أن هذه االقتحامات 
ــــدالع الــهــّبــة األخـــيـــرة ثم  كـــانـــت ســبــبــًا فـــي انــ
إطـــاق املــقــاومــة عملية »ســيــف الــقــدس« ردًا 
بقي انتهاكات القدس الهّبة 

ُ
على ذلك. وفيما ت

الفلسطينية حّية، فإنها تثير أيضًا مخاوف 
من تفجر األوضــاع في املدينة والــعــودة إلى 
الحصار  استمرار  مــع  خصوصًا  التصعيد، 

والتضييق على أهالي حي الشيخ جراح.
جولتن،  على  مستوطنًا   250 نحو  واقتحم 
صــبــاحــيــة وبـــعـــد الـــظـــهـــر، املــســجــد األقــصــى 
ــــس، وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة غير  أمـ
مــســبــوقــة وانــتــشــار كــثــيــف لـــقـــوات االحــتــال 
ــه. وبــــدا  ــاتـ ــاحـ ــــي سـ ــواب املـــســـجـــد وفـ ــ ــ عـــلـــى أبـ
املــســتــوطــنــن زادت عن  اقــتــحــامــات  الفــتــًا أن 
وسط  إضافية،  ساعة  لتمتد  املعتاد  وقتها 
تــحــذيــرات مــن أن يــكــون ذلــك مقدمة لتمديد 
األقــصــى.  الــزمــانــيــة على  السيطرة  االحــتــال 
ــــوات االحـــــتـــــال عـــلـــى أبــــــواب  واحــــتــــجــــزت قــــ
املسجد بطاقات هوية نحو 30 شابًا وفتاة، 
وطــلــبــت مــنــهــم الــتــوجــه إلــــى مــركــز للشرطة 
الــعــديــد منهم  وُيــتــوقــع تسليم  الســتــامــهــا، 
أوامر إبعاد. وسبق هذا االقتحام فجرًا، منع 

قــــوات االحـــتـــال لــجــمــوع كــبــيــرة مــن الــشــبــان 
حيث  للمسجد،  الــوصــول  مــن  الفلسطينين 
اعتدت على العديد منهم، ما أدى إلى وقوع 

إصابات، باإلضافة إلى اعتقال آخرين.
ــــف مــــســــؤول فــــي األوقــــــــاف اإلســـامـــيـــة  ووصــ
ل عــدم ذكــر اســمــه، في 

ّ
بالقدس املحتلة، فض

حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الـــوضـــع في 
االقتحامات  مع  بالخطير،  األقصى  املسجد 
لباحاته من قبل املستوطنن. وأشار إلى أن 
ــــاف وشــرطــة االحــتــال  االتـــصـــاالت بــن األوقـ
مــتــوقــفــة تــمــامــًا مــنــذ حـــوالـــي شــهــر، بالنظر 
إلى استمرار قوات االحتال بعمليات القمع 
ــلـــن واملــــرابــــطــــن فــي  ــلـــى املـــصـ واالعــــــتــــــداء عـ
ســاحــاتــه، مــحــذرًا مــن تــطــورات األوضــــاع في 
األقصى بالنظر إلى حجم االستفزازات التي 

تقوم بها قوات االحتال واملستوطنون.
ــال خــطــيــب األقــــصــــى الــشــيــخ  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
االحـــــتـــــال  إن ســـــمـــــاح  عــــكــــرمــــة صــــــبــــــري، 
لــلــمــســتــوطــنــن بــاقــتــحــام املــســجــد مــحــاولــة 
إلثــبــات عــدم هزيمته فــي الــحــرب على غــزة. 
»األناضول« أن »هذه  واعتبر في تصريح لـ
االقتحامات تؤكد أطماع االحتال باملسجد 
األقــــــــصــــــــى«. وحــــــّمــــــل صـــــبـــــري الـــســـلـــطـــات 
اإلسرائيلية مسؤولية التوتر الذي سينجم 

عن استئناف االقتحامات.
ـــق تــــوم نــيــســانــي، مـــديـــر ما 

ّ
ــابـــل، عـــل ــقـ فـــي املـ

الــتــراثــيــة«،  الهيكل  جبل  »مــؤســســة  بـــ تسمى 
على فتح املسجد األقصى أمــام املستوطنن 
ــذا صــبــاح مــهــم جـــدًا يــنــقــذ القليل  : »هــ

ً
قـــائـــا

ودعا  إسرائيل«.  لشعب  الوطني  الشرف  من 
نــيــســانــي فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صحيفة 
»يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت« حـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
نتنياهو »إلى سحب جميع صاحيات إدارة 

األردنــيــة،  األوقـــاف  القدسي من وزارة  الحرم 
وفتحه طوال ساعات اليوم أمام اليهود«.

في سياق آخر، أفاد نادي األسير الفلسطيني 
في بيان مقتضب، بأن قوات االحتال اعتقلت 
اعتقال  عمليات  خــال  فلسطينيًا،   28 أمــس 
نفذتها في الضفة الغربية بما فيها القدس. 
الفلسطيني  األسير  نــادي  مدير  كشف  فيما 
»االعربي الجديد«،  في القدس ناصر قوس لـ
اعتقال في  ألفي حالة  مــن  أكثر  عــن تسجيل 
شهر  مطلع  منذ  املقدسين  الشبان  صفوف 
إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي وحــتــى اآلن. ولــفــت 
قــوس إلــى أن عـــدًدا كبيرًا مــن االعــتــقــاالت تم 

في فترة زمنية وجيزة، مشيرًا إلى أنه تقرر 
إبعاد العشرات عن األقصى.

وتعليقًا على هذه التطورات، حذر املتحدث 
نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم  الرسمي 
أبو ردينة، الحكومة اإلسرائيلية من مغبة 
الــعــودة إلـــى مــربــع التصعيد والــتــوتــر، من 
خال عودة اقتحامات املستوطنن للمسجد 
ــرار حـــصـــار حـــي الــشــيــخ  ــمـ ــتـ األقــــصــــى، واسـ
املستمرة ضد  االعتقاالت  جــراح، وسياسة 
بيان،  في  ردينة،  أبو  الفلسطينين. وحّمل 
حكومة االحتال مسؤولية تخريب جهود 
الــــعــــدوان، خــصــوصــًا جـــهـــود اإلدارة  وقــــف 
األميركية، وجهود مصر املستمرة لتثبيت 
وقف العدوان، واإلعداد إلعادة إعمار قطاع 
غزة مع املجتمع الدولي واإلدارة األميركية. 
السريع  بالتدخل  األميركية  اإلدارة  وطالب 
مــنــعــًا لــســيــاســة االســــتــــفــــزازات والــتــصــعــيــد 
ــــذي تـــحـــاول الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة جر  الـ

املنطقة إليه من جديد.
ــة  ــ ــيـ ــ ــيــــة األردنـ ــا، دانــــــــت الــــخــــارجــ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
والتصرف  »الخطير  اإلسرائيلي  التصعيد 
االستفزازي« في املسجد األقصى، واقتحامه 
مـــــن قــــبــــل عـــــشـــــرات املـــســـتـــوطـــنـــن بــحــمــايــة 
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة،  ــ ــ الــــشــــرطــــة. وقـ

ضيف الله الفايز، في بيان، إن هذه األعمال 
»تــتــحــدى الــجــهــود واملــســاعــي الــدولــيــة التي 
إلى  للوصول  املاضية  الفترة  طيلة  تبلورت 
القدس  العنف والتصعيد في  تهدئة ووقــف 

وباقي األراضي الفلسطينية املحتلة«.
ــا وزيـــــــرا الـــخـــارجـــيـــة األردنــــــــي أيــمــن  ــ كـــمـــا دعـ
الصفدي والفلسطيني رياض املالكي املجتمع 
الدولي إلى تحّمل مسؤولياته ومنع إسرائيل 
ــرب« عـــبـــر تــرحــيــل  ــ ــ مــــن »ارتـــــكـــــاب جـــريـــمـــة حـ
أهالي حي الشيخ جــراح من منازلهم. وقالت 
ــة فـــي بـــيـــان إن الــصــفــدي  ــيــ الــخــارجــيــة األردنــ
واملــالــكــي أكـــدا خــال اجــتــمــاع فــي عــمــان أمس 
الــدولــي مسؤوليته  املجتمع  »ضـــرورة تحمل 
ومنع إسرائيل من ارتكاب جريمة الحرب التي 
بــيــوتــهــم«،  مـــن  املــقــدســيــن  تــرحــيــل  سيمثلها 
ــرار الـــعـــمـــل املـــشـــتـــرك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــددا عـــلـــى »اسـ
والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي 
ــد الــصــفــدي  ــراح فـــي بــيــوتــهــم«. وأكــ الــشــيــخ جــ
الذي شهدته  أن »التصعيد الخطير  واملالكي 
املحتلة  الفلسطينية  األراضــي  وباقي  القدس 
استمرار  استحالة  أكـــدا  غــزة  على  والـــعـــدوان 
الــقــضــيــة  وأن  االحـــــتـــــال،  زوال  آفــــــاق  غـــيـــاب 
ــــذي لن  ــــاس الـــصـــراع الـ الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي أسـ
تنعم املنطقة بالسام العادل من دون حلها«.

الــخــارجــيــة الفرنسي  مــن جهته، حــذر وزيـــر 
جــــان-إيــــف لــــودريــــان مـــن »احـــتـــمـــال حــصــول 
فصل عنصري« فــي إســرائــيــل فــي حــال عدم 
التوصل إلى حل الدولتن. وقال خال مقابلة 
صحافية: »في مدن إسرائيلية تواجه سكان 
من الطرفن«. وأضاف: »هي املرة األولى التي 
يحصل ذلــك، مــا يظهر أنــه فــي حــال اعتماد 
حل آخر غير حل الدولتن ستتوافر مكونات 
فصل عنصري يستمر لفترة طويلة«. ونبه 
مـــن »خــطــر وقــــوع فــصــل عــنــصــري قـــوي في 
حــال االســتــمــرار بمنطق الــدولــة الــواحــدة أو 
إطــالــة الــوضــع الــراهــن. حتى إطــالــة الوضع 

الراهن قد تؤدي إلى ذلك«.
يقابلها  باالحتال  املنددة  املواقف  لكن هذه 
ــل، فــقــبــيــل وصـــولـــه  ــيــ ــرائــ ــركـــي إلســ ــيـ دعـــــم أمـ
املــتــوقــع األربـــعـــاء املــقــبــل إلـــى املــنــطــقــة، جــدد 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
إسرائيل  »بمنح  ملتزمة  واشنطن  إن  القول 
ــن نــفــســهــا، خــصــوصــًا  ــاع عــ ــدفـ ــلـ الــــوســــائــــل لـ
بـــشـــأن الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الــعــشــوائــيــة 
ضد املدنين«، معتبرًا في حديث لقناة »إيه.
بــي.ســي نــيــوز« أن نهج الــرئــيــس جــو بايدن 
بــاالعــتــمــاد عــلــى ســيــاســة هـــادئـــة ســاهــم في 

إنهاء العنف في الشرق األوسط.

عودة اقتحامات 
المستوطنين للمسجد 

األقصى وتحذير من 
تفجر األوضاع

اعتقلت قوات االحتالل عددًا من الفلسطينيين في المسجد أمس )األناضول( وليد التليلي

نزلت الحكومة التونسية بكل ثقلها في 
ليبيا نهاية األسبوع املاضي وأعادت 
الخطوط التونسية رحالتها مع ليبيا 

بعد زيارة لكل من رئيس الحكومة 
هشام املشيشي ووزراء ورؤساء 
منظمات رجال األعمال والعمال، 

وعشرات رجال األعمال والشركات. 
ُيفهم ذلك على أنه متنفس تبحث عنه 

تونس منذ سنوات، وتنتظر أن يستقر 
ولو نسبيًا، ليفك كل منهما عزلة اآلخر 

وضيقه على مدى السنوات الصعبة 
املاضية. املشيشي قال من ليبيا إن 

»ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز األطر 
الدبلوماسية والسياسية واملبادالت 
االقتصادية على أهميتها، ويشمل 

الروابط اإلنسانية والتاريخية«، مؤكدًا 
»استعداد تونس التام ملرافقة ليبيا في 

مرحلة البناء املقبلة، ألن مصير البلدين 
مشترك«. ورد عليه رئيس الحكومة 

الليبية عبد الحميد الدبيبة بالقول »لن 
نترك تونس وحيدة في مواجهة الظروف 

االقتصادية الصعبة، وسنقوم بكافة 
الخطوات الالزمة ملساعدة األشقاء«. 

وأكد الدبيبة أنه ستتم »تسوية أوضاع 
العمال التونسيني في ليبيا وتجديد 

عقودهم، وسيتم رفع القيود عن 
اعتمادات البضائع اآلتية من تونس برًا 

بالنسبة للشركات التونسية«.
كالم مطمئن لحكومة تونسية تبحث 
بصعوبة كبيرة عن مخارج ألزماتها 

املتراكمة، تحاول أن تحقق بعض 
املكاسب على أي جبهة، في املباحثات 

الثنائية مع شركائها االقتصاديني 
املهّمني، االتحاد األوروبي وصندوق 

النقد الدولي واملانحني من الدول 
الغربية والعربية، إال أنها تتوّجه إلى 
كل هؤالء وجبهتها الداخلية مفككة، 

فرئيس الجمهورية قيس سعّيد 
يصرح من باريس على هامش مؤتمر 
لدعم االقتصاديات األفريقية أن املناخ 

السياسي في تونس ال يشجع على 
االستثمار، كما يؤكد مسؤولون 

داعمون للحكومة أنه تتم عرقلة اتفاقات 
دولية للحكومة وتعطيل وصول 

مساعدات، بينما يرّوج كثيرون أن 
املحادثات مع البنوك الدولية فاشلة ولن 

تحقق شيئًا. 
هذه فضيحة بكل املقاييس تنّبه إلى 

تعاسة الوضع السياسي الذي وصلت 
إليه البالد والذي بلغ حد ضرب مصالح 

التونسيني العليا واملساس بقوتهم، 
وكأن الخالفات السياسية تبرر كل 

شيء، اضرب عدوك بأي شيء وفي أي 
مكان وزمان ومهما كان الضرر له أو 

لغيره. يعتقد بعضهم بسذاجة كبيرة أن 
تأزيم األوضاع الداخلية يمكن أن يمهد 

لتغييرات تخدمه، لكّن أمرًا تاريخيًا غاب 
عن هؤالء، وهو أنه إذا ما ترّدت األوضاع 

وساءت، فسيجرف الغاضبون األرض 
من تحت أقدام الجميع، وسنندم جميعًا 

على أننا لم نرَع وردة الديمقراطية 
اليتيمة.



يضغط 
المحافظون في 

طهران لوقف 
جميع االلتزامات 

النووية لبالدهم، 
ومنها المتبقية 

والممددة بشكل 
مؤقت مع 

الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، 
فيما لم يقدم 

وزير الخارجية 
األميركي أنتوني 

بلينكن، أمس، 
نظرة تفاؤلية 

حول المفاوضات 
غير المباشرة التي 
تجريها بالده مع 
طهران في فيينا، 

بهدف إحياء 
االتفاق النووي

طرابلس ـ العربي الجديد

جـــــــّددت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، أول مــــن أمـــس 
السبت، تهديدها ملعرقلي العملية السياسية 
في ليبيا، التي تجرى برعاية األمم املتحدة، 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــم، وذلـــــك مـــع تــزايــد 
الدبلوماسي  وحراكه  األبيض  البيت  نشاط 
تجاه امللف الليبي. وأكدت املندوبة األميركية 
الــدائــمــة لـــدى األمــــم املــتــحــدة، لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد، أن بادها قد تفرض عقوبات على 
ليبيا.  السياسية في  العملية   من يعرقل 

ّ
كل

ــم مـــن تـــكـــرارهـــا ملــطــالــب بــادهــا  وعـــلـــى الـــرغـ
بــشــأن ضـــــرورة تــطــبــيــق اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
ــروج الـــقـــوات األجــنــبــيــة واملــرتــزقــة  ــ الـــنـــار وخـ
العسكرين من ليبيا، إال أن غرينفيلد خّصت 
بــالــذكــر فــي كــلــمــة لــهــا أمــــام جــلــســة بمجلس 
ــن الـــدولـــي لــاســتــمــاع إلحـــاطـــة املــبــعــوث  األمــ
األممي لليبيا يان كوبيتش حول مستجدات 
ــعــــرض الــــتــــهــــديــــد، »أي  ــلــــد، وفــــــي مــ ــبــ هــــــذا الــ
شــخــص أو جــهــة تــعــرقــل إجــــراء االنــتــخــابــات 

املقرر في 24 ديسمبر/  الليبية في موعدها 
بايدن  تولي جو  ومنذ  املقبل.   األول  كانون 
الرئاسة األميركية رسميًا في يناير/ كانون 
الثاني املقبل، شهدت سياسة البيت األبيض 
رفع  آخــره  ملحوظًا،  تغيرًا  الليبي  امللف  فــي 
بتكليف  امللف  مع  واشنطن  تعامل  مستوى 
ــلـــس، رتـــشـــارد  ــرابـ ــركـــي فـــي طـ ــيـ الــســفــيــر األمـ
نــوالنــد، كمبعوث أميركي خــاص إلــى ليبيا. 
وأعــقــبــت ذلـــك زيـــــارة قـــام بــهــا إلـــى طــرابــلــس 
مساعد وزير الخارجية األميركي جوي هود، 
الذي يعد أرفع مسؤول ليبي يزور ليبيا منذ 

سبع سنوات. 
الدولية  العاقات  الليبية في  الباحثة  وترى 
األميركية في ما  املطالب  أن  إيناس محمود 
أن  إلــى  تلفت  لكنها  تتغير،  لــم  ليبيا  يخص 
لـــأفـــراد والــكــيــانــات  تــلــويــح غرينفيلد وّجـــه 
ــلــــون االنــــتــــخــــابــــات تــــحــــديــــدًا.  الـــــذيـــــن يــــعــــرقــ
»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ــود، فـ ــمــ ــحــ ــول مــ ــ ــقـ ــ وتـ
بمعرقلي  الــعــقــوبــات  »حــصــر  إن  الـــجـــديـــد«، 
أميركيًا  ــًا  ــ إدراكـ يــعــكــس  االنــتــخــابــات  عملية 
في  االنــتــقــالــيــة  السلطة  تحقق  أن  بصعوبة 
لــيــبــيــا، وحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، كل 
االستحقاقات املنتظرة منها، لضيق الوقت، 
مــؤكــدة أن الــضــغــط األمــيــركــي يــدفــع باتجاه 

إنهاء الفوضى. 
وتـــوضـــح مــحــمــود أن »إنـــهـــاء الــفــوضــى في 
فالفوضى  األميركية،  املصالح  يخدم  ليبيا 
أخــرى  استثمرتها  متصارعة  أطــرافــًا  خلقت 
ــل تــقــويــضــهــا مـــن فــرص 

ّ
خــارجــيــة، فــيــمــا يــقــل

وجــــود خــصــوم واشــنــطــن فــي هـــذا الــبــلــد، أو 
على األقل عزلهم، وعلى رأسهم روسيا التي 
بــدأت تخلق مجاالت جديدة في املنطقة من 
التشادية،  الــتــمــرد  بــحــركــات  اتصالها  خــال 
بـــعـــد خــــســــارة حــلــيــفــهــا فــــي لــيــبــيــا )الــــلــــواء 

املتقاعد( خليفة حفتر«. وتشير محمود إلى 
أن الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة لــم تــذكــر أيـــًا من 
االستحقاقات الليبية املهمة في هذه املرحلة، 
وتوحيد مؤسسات  السيادية  املناصب  مثل 
الــدولــة أو أولــويــة االســتــفــتــاء على الدستور 
»باتت  لكنها  املقبلة،  لانتخابات  كــأســاس 
تركز فقط على ضرورة إجراء االنتخابات في 
موعدها، وبــأي شكل، لخلق طبقة سياسية 
جديدة من املرجح أن تكون مؤيدة للسياسة 

األميركية«. 
هراسة  مالك  الليبي  السياسي  الناشط  لكن 
ال يــــرى فـــي املـــقـــابـــل أي فــعــالــيــة لــلــعــقــوبــات 
أن واشنطن كانت قد  إلــى  األميركية، مشيرًا 
السابق عن عقوبات على فصيل  في  أعلنت 
الكاني،  مليشيا  وهــي  حفتر،  مليشيات  مــن 

متهمة إّيـــاهـــا صــراحــة بــالــتــورط فــي جــرائــم 
حــرب، لكن واشنطن فــي الــوقــت ذاتــه ال تــزال 
تتعامل مع حفتر، أو على األقل ال تزال ترى 

بقاءه في املشهد مهمًا. 
وفي إطار االهتمام اإلقليمي والدولي بليبيا 
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، والــســلــطــة 
ــم املــتــحــدة، زار أمــس  االنــتــقــالــيــة بــرعــايــة األمـ
ــد، وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بن  األحــ
ثاني، طرابلس، حيث بحث  آل  الرحمن  عبد 
بن  الثنائية  الــعــاقــات  »تــعــزيــز  الدبيبة  مــع 
قــطــر ولــيــبــيــا بــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات الشعبن 
الــشــقــيــقــن«، بحسب بــيــان صـــدر عــن املكتب 
اللقاء  وحــضــر  الليبية.  للحكومة  اإلعــامــي 
ــرة الــخــارجــيــة الليبية  ــ الــبــيــان، وزيـ بــحــســب 

نجاء املنقوش وعدد من الوزراء الليبين.

القاهرة ـ العربي الجديد

عــشــيــة انـــعـــقـــاد جــلــســة الـــغـــرفـــة الــقــضــائــيــة 
ضد  الجنائية  الــدعــوى  بتحريك  املختصة 
املــصــريــن األربــعــة املتهمن بقتل  الــضــبــاط 
الـــطـــالـــب اإليـــطـــالـــي جــولــيــو ريــجــيــنــي، غــدًا 
الثاثاء، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــحــامــن الــذيــن تّم  لـــ
التعاقد معهم من قبل السفارة املصرية في 
للتعامل  الضباط، يستعدون  لتمثيل  رومــا 
ــلــــى مــــســــاريــــن مــخــتــلــفــن.  مـــــع الـــقـــضـــيـــة عــ
يتمحور املسار األول حول محاولة اإلرجاء 
ألطول فترة ممكنة من دون صدور قرار ببدء 

يترتب  قد  التي  الفعلية  الغيابية  املحاكمة 
عــلــيــهــا األمــــر بــالــقــبــض عــلــيــهــم. أمــــا املــســار 
الثاني فيتعلق بتقديم مذكرات مستقاة من 
دمت منذ 

ُ
ملفات التحقيقات املصرية التي ق

نحو عامن، للسلطات القضائية اإليطالية، 
إلضــفــاء شــكــوك، لــيــس عــلــى حـــدث الخطف 
والتعذيب والقتل نفسه، بل على االتصاالت 
ــان ريجيني  واألنــشــطــة والـــعـــاقـــات الــتــي كـ

منخرطًا فيها خال وجوده في القاهرة.
في  العام  لادعاء  استماع  وستعقد جلسة 
بــدايــة نــظــر تــحــريــك الـــدعـــوى ضــد الضباط 
ــدًا، بــعــد تــأجــيــلــهــا فـــي نــهــايــة  ــ املـــصـــريـــن، غـ
الشهر املاضي، بسبب تقديم أحد املحامن 
مــــن املـــكـــتـــب الــــــذي تـــعـــاقـــدت مـــعـــه الـــســـفـــارة 
ــة ما  ــعـ املــصــريــة لــلــدفــاع عـــن الــضــبــاط األربـ
كــورونــا، وعــدم  أنــه مصاب بفيروس  يثبت 
ــة. وذكــــــرت  ــلـــسـ ــجـ ــلـــى مــــبــــاشــــرة الـ ــه عـ ــ ــــدرتـ قـ
املــــصــــادر أن الـــســـفـــارة املـــصـــريـــة فــــي رومــــا 
رفـــعـــت تـــقـــريـــرًا إلــــى ديــــــوان الـــخـــارجـــيـــة في 
الــقــاهــرة يــحــمــل لــومــًا شــديــدًا لــخــطــوة نشر 
ــــري، الــــــذي أعـــدتـــه  ــقـــي املـــــصـ ــائـ الـــفـــيـــلـــم الـــوثـ
املــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة ونـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــع 
الذي  ريجيني«،  »قصة  بعنوان  »يوتيوب« 
ى سردية مغايرة للوقائع التي تستقر 

ّ
يتبن

فكرة  ويـــروج  اإليطالية.  التحقيقات  عليها 
والقتل  للخطف  ريجيني  املؤامرة وتعّرض 
مــطــلــع عـــــام 2016 عـــلـــى يــــد جـــهـــة مــعــاديــة 
للدولة املصرية، من دون إفصاح عن هوية 
صانعي الفيلم ومنتجيه، غير أنه تم إغاق 
القناة التي نشرته الحقًا وُحذف الفيلم من 
قناة  بالتزامن مع عرضه على  »يــوتــيــوب«، 
اإلعـــامـــي نــشــأت الــديــهــي املـــوالـــي لــلــنــظــام. 
ــادر أن الــســفــارة املــصــريــة  وأوضـــحـــت املـــصـ
رصدت تصاعد الغضب الشديد في أوساط 

ــيـــن خـــال  ــالـ ــــواب والـــســـيـــاســـيـــن اإليـــطـ ــنـ ــ الـ
الخطوة،  تلك  بسبب  املاضين  األسبوعن 
ــطـــوات الـــتـــي يــــحــــاول بــهــا  بـــمـــا يـــعـــرقـــل الـــخـ
الدبلوماسيون إعادة بناء جسور الثقة مع 
النخبة السياسية اإليطالية الجديدة، التي 
رسخت سيطرتها في تشكيل حكومة ماريو 
دراغــي، بقيادة وزير الخارجية لويجي دي 
»النجوم  لحركته  املــوالــيــة  واألحــــزاب  مــايــو 
ــتــــي تـــؤيـــد املـــضـــي قـــدمـــًا فــي  ــمـــس« والــ الـــخـ

املحاكمة الجادة للمتهمن بقتل ريجيني.
ــادر أن بــعــض الــشــخــصــيــات  وذكــــــرت املــــصــ
الوثائقي  الفيلم  في  ظهرت  التي  اإليطالية 
ــائــــل  املـــــصـــــري، قــــد تـــحـــدثـــت لـــلـــنـــواب ووســ
ــوا ضــحــيــة  ــ ــعـ ــ ــيـــة بـــأنـــهـــم وقـ ــلـ اإلعـــــــــام املـــحـ
»تـــاعـــب مـــن صـــنـــاع الــفــيــلــم«، إذ تـــم إيــهــام 
بـــعـــضـــهـــم بـــــــأن الـــفـــيـــلـــم يـــســـجـــل ملــصــلــحــة 
بينها  مــن  معروفة،  عربية  قــنــوات فضائية 
»الجزيرة«. ولكن ما حدث أنه قد تم اجتزاء 
كامهم، خصوصًا ما يتعلق بقوة العاقات 
االقتصادية والعسكرية املصرية اإليطالية، 
لــتــوضــع فــي ســيــاق ادعــــاء تــجــاوز البلدين 
ألزمة ريجيني. وبينما انتقد رئيس مجلس 
الذي  الفيلم  النواب اإليطالي روبرتو فيكو 
بلغت مدته 51 دقيقة، وصفه أخيرًا النائب 
لجنة  رئيس  بــاالزوتــو،  إيراسمو  اليساري 
الــتــحــقــيــق الــبــرملــانــيــة، بــأنــه »عــمــل حــقــيــر«. 

ورغم امتناع أعضاء الحكومة عن التعقيب، 
فإن رئيس الوزراء دراغي، الذي لم يتواصل 
ــــأي مــــســــؤول مـــصـــري مــنــذ  بـــعـــد مـــبـــاشـــرة بـ
املــاضــي،  فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  السلطة  توليه 
استبق جلسة التحقيق بلقاء منذ ثاثة أيام 
بوالدي ريجيني، وأعلن دعم حكومته لهما. 
ريجيني  بقتل  املتهمون  األربعة  والضباط 
ــارق صــــابــــر، والـــعـــقـــيـــد آســـر  ــ ــ ــواء طـ ــ ــلـ ــ هــــم الـ
ــقــــدم  ــلـــمـــي، واملــ ــيـــد هــــشــــام حـ ــقـ كــــمــــال، والـــعـ
مجدي عبدالعال شريف. وبحسب القانون 
االدعــاء  اإليطالي يمكنهم جميعا مخاطبة 
املطالبة  الــوقــائــع، كما يمكنهم  لنفي  الــعــام 
بـــاملـــثـــول أمـــــام االدعـــــــاء لــــــإلدالء بــأقــوالــهــم. 
وصابر، أصبح حاليًا مساعد وزير الداخلية 
لأحوال املدنية، وكان خال الواقعة يعمل 
الوطني، وهو  األمــن  مدير قطاع في جهاز 
ريجيني  بمتابعة  تعليماته  أصـــدر  الـــذي 
بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه 
نقيب  مــع  وتــواصــلــه  البحثية  أنشطته  عــن 
الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــن، بـــمـــنـــاســـبـــة بـــحـــثـــه عــن 
ــا كــمــال،  ــ الــنــقــابــات املــســتــقــلــة فـــي مـــصـــر. أّمـ
الــذي كــان يعمل رئيسًا ملباحث املــرافــق في 
العاصمة، وتوجد دالئــل على أنه هو الذي 
ب ريجيني في 

ّ
أشــرف على رســم خطة تعق

ــار التنسيق بــن األمـــن الــوطــنــي واألمـــن  إطـ
ــّم نــقــلــه بــعــد الـــحـــادث بأشهر  ــد تـ الـــعـــام، وقـ
عدة للعمل بمحافظة أخرى. وبالنسبة إلى 
ادعـــاء رومــا اسمًا  شريف فقد سبق ونشر 
ربــاعــيــًا تــقــريــبــيــًا لـــه هـــو »مـــجـــدي إبــراهــيــم 
عبدالعال شريف«، وهو الضابط الذي أبلغ 
منه حديثًا  بأنه سمع  أفريقي  عنه ضابط 
تــدريــب للضباط األفــارقــة في  أثــنــاء  عفويًا 
بــتــورطــه في  اعــتــرف فيه  عــام 2017،  كينيا 

قتل ريجيني.
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الصور  إلــى  الــوصــول  الوكالة  بإمكان  ليس 
واملـــعـــلـــومـــات لــــدى مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
اإليــــرانــــيــــة، ويـــــوم أمــــس )الـــســـبـــت( نــاقــشــنــا 
ــــوع، واتـــخـــذنـــا قـــــــرارا بـــشـــأنـــه«.  ــــوضـ ــذا املـ ــ هـ
وشــّدد قاليباف على ضــرورة تنفيذ قانون 
العقوبات«،  إللــغــاء  االستراتيجي  »اإلجـــراء 
املــقــر فـــي الـــبـــرملـــان مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون 

لــلــطــاقــة الـــذريـــة، ال يــحــق لــهــا الـــوصـــول إلــى 
املنشآت  فــي  املسجلة«  واملعلومات  الــصــور 
الــنــوويــة اإليـــرانـــيـــة، بــعــد انــتــهــاء صاحية 
ــران والــــوكــــالــــة.  ــ ــهـ ــ ــــن طـ ــــت بـ ــؤقـ ــ االتـــــفـــــاق املـ
وأوضــــح قــالــيــبــاف أن »املــهــلــة الــتــي منحت 
لـــلـــوكـــالـــة، كــــانــــت حـــتـــى 21 مــــايــــو الـــحـــالـــي 
)يــوم الجمعة املــاضــي(، وعلى أســاس ذلــك، 

اتـــخـــذت  بــمــوجــبــه  والـــــــذي  املــــاضــــي،  األول 
طــهــران خــطــوات نــوويــة تصعيدية إلرغـــام 
الــطــرف اآلخــــر عــلــى إلــغــاء الــعــقــوبــات. ومــن 
بالبروتوكول  العمل  الــخــطــوات، وقــف  هــذه 
ــي املـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــــي االتــــفــــاق  ــ ــافـ ــ اإلضـ
الـــنـــووي لــتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى برنامجها 
ــا فـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  ــمـ ــووي، بـ ــ ــنــ ــ ــ ال

ــا يــبــدو  املـــفـــاجـــئـــة، غــيــر أنـــهـــا قـــامـــت عــلــى مـ
بالتوقيع  الخطوة،  هذه  تداعيات  لتخفيف 
على اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أثناء زيــارة غروسي إلــى طهران في 
املــاضــي، أي قبل يومن  فــبــرايــر/شــبــاط   21
من املهلة التي كانت حددتها طهران لوقف 
ذاتــه.  الشهر  من   23 في  البروتوكول  تنفيذ 

رافائيل حينها  أعلن  االتــفــاق،  وعــن فحوى 
أنه »ستكون إمكانية الوصول )إلى املنشآت 
بإمكاننا  سيكون  لكنه  مــحــدودة،  النووية( 
اإلبقاء على املستوى الضروري من املراقبة 
ــه 

ّ
والــتــحــقــق«. مــن جــهــتــهــا، أكــــدت طــهــران أن

بــالــبــروتــوكــول، سيقتصر  العمل  بعد وقــف 
تعاونها مع الوكالة الدولية على التزاماتها 
وفق اتفاق الضمانات، وهو ملحق ملعاهدة 
تعد  الــتــي  الــنــوويــة،  األسلحة  انتشار  حظر 
ـــه 

ّ
إيــــــران عـــضـــوًا فــيــهــا. كــمــا أشــــــارت إلــــى أن

كاميرات  ستبقى  املــؤقــت،  االتــفــاق  بموجب 
املـــراقـــبـــة فـــي مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة لــتــواصــل 
التي  املــعــلــومــات  ستشطب  ها 

ّ
لكن مهامها، 

الــكــامــيــرات، بعد 3 أشــهــر، إن  سجلتها تلك 
لم تعد واشنطن إلــى االتــفــاق الــنــووي، ولن 

مها للوكالة الدولية الذرية. 
ّ
تسل

ــلـــح الــــيــــوم بـــعـــد انــتــهــاء  ــؤال املـ ــســ ويـــبـــقـــى الــ
صاحية االتــفــاق املــؤقــت مــع الــوكــالــة، حول 
 عــدم 

ّ
مصير مــعــلــومــات الــكــامــيــرات، فــي ظـــل

تحقق شرط طهران برفع العقوبات. 
ــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  وخــاضــت إيــ
الذرية، خال الفترة األخيرة، مفاوضات في 
الطرفن،  بــن  العالقة  القضايا  حــول  فيينا 
إلى جانب املفاوضات النووية غير املباشرة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــران وواشـــــنـــــطـــــن فــ ــ ــهــ ــ ــــن طــ بــ
ــة أطـــــــــراف االتــــفــــاق  ــطــ ــواســ ــة، بــ ــمــــســــاويــ ــنــ الــ
الــرابــعــة  جولتها  اختتمت  والــتــي  الـــنـــووي، 
 لـــدى إيـــران 

ّ
األســبــوع املــاضــي. وال يــبــدو أن

الــوكــالــة،  مانعًا لتمديد االتــفــاق املــؤقــت مــع 
ــيــــن،  ــرانــ ــفــــاوضــــن اإليــ إذ تــــحــــدث كـــبـــيـــر املــ
ــتـــرة، عـــن إمــكــانــيــة  عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، قــبــل فـ
الــــــضــــــرورة« ملــنــح  تـــمـــديـــده »إن اســـتـــدعـــت 
نتيجة.  إلى  للوصول  للمفاوضات  الفرصة 
الشأن لقيت   تصريحات عراقجي بهذا 

ّ
لكن

اعتراضات داخلية، ال سيما من البرملانين 
املحافظن.

من جهته، كشف مصدر مطلع في املجلس 
األمـــن الــقــومــي األعــلــى، لــوكــالــة »نـــور نيوز« 
ــن احــتــمــال  ــلـــس، أمــــــس، عــ ــن املـــجـ ــة مــ ــربـ ــقـ املـ
ــــت مــع  ــــؤقـ ــفــــاق املـ »تــــمــــديــــد مـــــشـــــروط« لــــاتــ
الوكالة »شــهــرًا«. وأضـــاف املــصــدر أن بحث 
الــتــمــديــد »يــــدل عــلــى حــســن نــيــة إيــــران ملنح 
»في  ــه 

ّ
أن مؤكدًا  فيينا«،  ملفاوضات  الفرصة 

حـــال اتــخــاذ قـــرار قطعي )لــتــمــديــد االتــفــاق( 
يتوقع من أطراف املفاوضات أن تستفيد من 
الــفــرصــة، وتسهيل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق من 

خال القبول بمطالباتها القانونية«.
وتـــظـــهـــر تـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــة اإليـــرانـــيـــة 
تفاؤاًل قويًا في ما يتعلق بمفاوضات فيينا. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
 بـــاده ستواصل 

ّ
حسن روحــانــي، أمـــس، إن

ــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــى الــ ــتــ املــــبــــاحــــثــــات »حــ
 األمــيــركــيــن »أعــلــنــوا 

ّ
نـــهـــائـــي«، مــضــيــفــًا أن

صـــراحـــة عـــن اســتــعــدادهــم لــرفــع الــعــقــوبــات 
وفق االتفاق النووي«.

بن  املــبــاشــرة  غير  فيينا  مباحثات  وبـــدأت 
طــهــران وواشــنــطــن إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي 
ــي بــواســطــة  ــاضــ ــــل/ نـــيـــســـان املــ ــريـ ــ ــي 2 إبـ فــ
أطـــــــراف االتــــفــــاق الـــبـــاقـــن بـــعـــد االنـــســـحـــاب 
ــا والــــصــــن وبــريــطــانــيــا  ــيــ ــيــــركــــي؛ روســ األمــ
وأملانيا، وانعقدت 4 جوالت منذ ذلك الحن 
قبل أن تختتم الجولة الرابعة من مباحثات 
األربعاء  النووي،  لاتفاق  املشتركة  اللجنة 
املاضي، على أن تستكمل هذا األسبوع إثر 
»الــتــشــاور«.  عــودة الــوفــود إلــى عواصمها لـــ
املفاوضات  املشاركة في  األطــراف  وتتحدث 
عن »حصول تقدم جيد« فيها، مع استمرار 
الـــخـــافـــات بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا. وأشــــار 
عراقجي، بعد االجتماع األخير، إلى التوصل 
 »النص األصلي 

ّ
أن »اتفاق إطــار«، مضيفًا  لـ

 
ّ
لــاتــفــاق ومــاحــقــه أصــبــحــت واضــحــة، لكن
املــفــاوضــات حــول الــنــص لــم تنته ونــواصــل 

التفاوض حول الكثير من البنود«.

متابعةخاص

المت إيطاليا مصر 
على نشر فيلم وثائقي 

يناقض رواية روما

ضغوط إيرانية على مباحثات فيينا

أسبابه  تحدد  لم  انفجار  في  بجروح  األحــد،  أمس  أشخاص،   9 أصيب 
في  والمفرقعات  المتفجرة  للمواد  مصنع  في  فجرًا  ووقع  بعد، 
أن  لألنباء،  »إسنا«  وكالة  وأوضحت  إيــران.  وسط  أصفهان  محافظة 
ويعود  الكيميائية،  للصناعات  »ناركستر«  مجمع  في  وقع  االنفجار 
المسؤول عن هيئة  التحقيق فيها«. وأفاد  يتم  »ألسباب غير واضحة 
إدارة الكوارث في المحافظة، منصور شيشه فروش، بأن االنفجار أدى 

الى إصابة 9 من عمال المصنع، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

انفجار جديد

الحدث

طهران ـ العربي الجديد

ــاق  ــ ــفـ ــ ــعـــد أطـــــــــــراف االتـ ــتـ فـــيـــمـــا تـــسـ
النووي املوقع عام 2015 بن إيران 
ومجموعة 5+1، لجولة جديدة من 
ــبـــوع املــقــبــل، فـــي الــعــاصــمــة  الــتــفــاوض األسـ
ــادة إحـــيـــاء االتــفــاق  ــ الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، إلعـ
الــــذي انــســحــبــت مــنــه الـــواليـــات املــتــحــدة في 
ــران، لفّك  ــ 2018، يــضــغــط املــحــافــظــون فــي إيـ
الــتــزامــات بــادهــم مــن االتــفــاق ومـــن القيود 
النووية، فيما بدت واشنطن أمس متحفظة 
حول سير العملية التفاوضية، متحدثة عن 
»اخــتــبــار« لــم تنجح فيه طــهــران حتى اآلن. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن إن بــاده لم تــَر بعد أّي مؤشر على 
فــعــلــه من  لــهــا  ينبغي  مــا  إيــــران ستفعل   

ّ
أن

النووية في سبيل  التقيد بااللتزامات  أجل 
رفـــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة عليها. وأضـــاف 
بلينكن لقناة »إيه بي سي نيوز«: »أعتقد أن 
إيــران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود 
االمتثال )لالتزامات( النووية، ولم نَر حتى 
اآلن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في 
اتخاذ قرار بفعل ما يتعن عليها فعله. هذا 

هو االختبار، ولم نَر اإلجابة بعد«.
بــدورهــا، دخلت الضغوط اإليــرانــيــة، أمــس، 
مــرحــلــة حــاســمــة جـــديـــدة، مــع إعــــان رئيس 
)البرملان(، محمد  اإليراني  الشورى  مجلس 
باقر قاليباف، انتهاء العمل باتفاق املراقبة 
للطاقة  الدولية  والوكالة  بــاده  بن  املؤقت 
الذرية، ما قد يؤثر على محادثات فيينا في 
وقت حّساس. وأجرى مدير الوكالة رافائيل 
غـــروســـي مــبــاحــثــات مــكــثــفــة مـــع املــســؤولــن 
ــة، أول  ــألــ ــول املــــســ ــ اإليــــرانــــيــــن املـــعـــنـــيـــن حــ
مــن أمـــس، وســـط أنــبــاء عــن احــتــمــال تمديد 
مــــشــــروط لـــاتـــفـــاق لــشــهــر واحـــــــد. وتــســعــى 
الـــدول الــكــبــرى إلــى الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
إيران قبل انتهاء مايو/أيار الحالي، علمًا أن 
الرئاسية  انتخاباتها  إيــران على موعد مع 

في 18 يونيو/حزيران املقبل.
 »الــوكــالــة الــدولــيــة 

ّ
ــد قــالــيــبــاف، أمـــس أن وأكـ

إسطنبول ــ جابر عمر

فـــي مــســعــى لــلــبــحــث عـــن بـــدائـــل وحــلــول 
ــن بـــيـــع مــقــاتــات  ــطـ ــنـ بـــعـــد تــعــلــيــق واشـ
تــعــمــل  ــرة،  ــ ــ ــقـ ــ ــ ألنـ املـــــتـــــطـــــورة   »35 »إف 
املحلي،  أسطولها  تطوير  على  األخيرة 
والبحث عن خيارات بديلة. وضمن هذه 
مشروعي  أنقرة  أطلقت  االستراتيجية، 
تطوير مقاتات »إف 16« التي تمتلكها 
ــروع تــطــويــر الــذخــائــر  ــشــ مـــن جـــهـــة، ومــ
املــنــاســبــة لــهــا، مــن أجـــل كــســب مــزيــد من 
الــــوقــــت قـــبـــيـــل إنــــتــــاج مـــقـــاتـــلـــة مــحــلــيــة، 
ــــرى. وفـــي هــذا  أو الــبــحــث عـــن بـــدائـــل أخـ
عزم  رفيع  تركي  مسؤول  أعلن  السياق، 
بــاده دمــج صواريخ جو-جو قريبًا في 
مقاتات »إف 16« بعد انطاق التجارب 
ــذا الــــعــــام، وتــــوقــــع انــتــهــاءهــا  ــ عــلــيــهــا هـ
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وكــانــت مؤسسة 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــابــعــة لــرئــاســة 
ــد كـــشـــفـــت، فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة قــ
نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
الباد  بــدء مرحلة تحديث أســطــول  عــن 
الصنع،  أميركية   »16 »إف  طــائــرات  مــن 
ــق ملــســافــة 12 ألـــف ســاعــة، 

ّ
وجعلها تــحــل

إنــتــاج مــا بــن 1200 و1500 قطعة  عــبــر 
إطــار عملية تحديثها،  في  لها،  بنيوية 
حيث يبلغ عمر تحليقها املعتاد 8 آالف 

ساعة.
ــاث وتــطــويــر  وكـــشـــف مـــديـــر مــعــهــد أبـــحـ
غــورجــان  التركية  الدفاعية  الصناعات 
أوقـــــومـــــش، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
أمس األحد، عن جهوزية املعهد لتزويد 
قـــــوات األمـــــن والـــجـــيـــش بــمــجــمــوعــة من 
ــيـــرة عــالــيــة الــتــقــنــيــة  الـــصـــواريـــخ والـــذخـ
واملـــطـــورة مــحــلــيــًا، خــصــوصــًا صــواريــخ 
جو-جو. وأوضــح أن تركيا بــدأت العمل 
على صواريخ »غوكتوغ« و»بوزدوغان« 
و»ســـوم جــي« جــو-جــو، منذ عــام 2013، 
الدفاعية،  الصناعات  مؤسسة  بإشراف 
الصواريخ،  على  عديدة  تجارب  وجــرت 
وأثــبــتــت إمــكــانــيــة عــالــيــة فـــي الــتــجــارب، 

هــذا  الــتــجــارب  تستمر  أن  املنتظر  ومـــن 
ــطــــاق إلــــى اإلنــــتــــاج ودمـــج  الــــعــــام، واالنــ
هذه األسلحة مع القوات املسلحة. وأكد 
أن صــواريــخ »ســـوم جــي 1 و2«، أثبتت 
ــع مـــقـــاتـــات »إف  إمـــكـــانـــيـــة تـــوافـــقـــهـــا مــ
الوقت  فــي  التركية  املــســّيــرات  16«، ومــع 
نفسه، خصوصًا مسّيرة »آكنجي تيها« 
الـــتـــي تــعــتــبــر مـــســـّيـــرة هــجــومــيــة قــــادرة 
املسؤول  وأعلن  الــجــوي.  االشتباك  على 
الــتــركــي أن الـــصـــواريـــخ املــحــمــولــة على 
مــدى إطاقها  الــطــائــرات، ويبلغ  جــنــاح 
إنــتــاجــهــا بشكل  بـــدأ  كــيــلــومــتــرات،   110
ــارب عــلــيــهــا،  ــجــ ــتــ فـــعـــلـــي مــــع اكــــتــــمــــال الــ
ــقـــرة إلــــى دمــجــهــا، فـــي أقـــرب  وتـــهـــدف أنـ
الهجومية،   »16 »إف  أنــظــمــة  فــي  وقــــت، 
وتعزيز القدرات القتالية لهذه املقاتات، 
وتــجــري تــجــارب عــلــى مــنــظــومــات منها 
يــمــكــن تــثــبــيــتــهــا عــلــى املـــســـّيـــرات تصل 

مداها إلى 50 كيلومترًا.
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد اتــفــقــت مـــع الـــواليـــات 
املتحدة على املشاركة في إنتاج وشراء 
ما  الــحــديــثــة، وهــــو  مــقــاتــات »إف 35« 
تــم بــالــفــعــل، وتـــم تسليم عـــدة مــقــاتــات، 
ــدريــــب عــلــيــهــا فــــي الــــواليــــات  ــتــ وبـــــــدأ الــ
ــقـــرة صـــواريـــخ  ــراء أنـ ــ املـــتـــحـــدة، ولـــكـــن شـ
إلى  واشنطن  دفــع  الروسية   »400 »إس 
تجميد بيع تلك املقاتات املتطورة لها. 
وشكلت الصواريخ الروسية واحدة من 
ــقـــرة وواشــنــطــن،  أعـــمـــق األزمــــــات بـــن أنـ
لتسعى األولــــى إلـــى تــــدارك الــنــقــص في 
ــا الـــجـــويـــة بـــعـــد مـــنـــع حــصــولــهــا  ــهـ قـــواتـ
على املقاتات املتطورة، وتعتمد بشكل 
املسّيرات  وشكلت  املــســّيــرات.  على  أكبر 
ــرة فــي  ــ ــقـ ــ ــبـــًا ألنـ ــنـــاسـ  مـ

ً
ــا ــ ــديـ ــ الـــتـــركـــيـــة بـ

العمليات العسكرية في سورية وشمال 
الـــعـــراق وفــــي لــيــبــيــا، ولـــكـــن عــلــى الــبــعــد 
ــــدى الــبــعــيــد ال  االســتــراتــيــجــي وعـــلـــى املـ
تعتبر هذه املسّيرات بديا عن املقاتات، 
وإنــمــا داعــمــًا لــهــا، ولــهــذا تــســعــى أنــقــرة 
لسد هذا الفراغ مع تواصل الخاف مع 

الواليات املتحدة.

تركيا تطّور صناعتها العسكرية 
لتعويض النقص األميركي

بلينكن: إيران لم 
تفعل بعد ما ينبغي 

عليها فعله

أعلن قاليباف انتهاء 
العمل باتفاق 

المراقبة المؤقت

تزيد واشنطن من 
ضغوطها الستكمال 
العملية السياسية في 

ليبيا، محددة أولوياتها 
بإجراء االنتخابات الليبية 

في موعدها، ومهددة 
بفرض عقوبات على 

المعرقلين
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  شرق
      غرب

تركيا تدعو اليونان 
للتخلي عن »االستفزاز«

ــركــــي  ــتــ ــه وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــ ــ ــ ــوّجـ ــ ــ تـ
خــلــوصــي أكـــــار )الـــــصـــــورة(، أمــس 
األحـــــــد، لــلــمــســؤولــن الــيــونــانــيــن 
مـــن  جـــــــــــــدوى  »ال  إنـــــــــــه  ــول  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ــات االســــتــــفــــزازيــــة« الــتــي  ــابـ ــطـ الـــخـ
املسؤولن  أن  وأضـــاف  يتبنونها. 
الـــيـــونـــانـــيـــن »يــــبــــذلــــون قـــصـــارى 
جــهــدهــم لــتــخــريــب مــســار الــجــهــود 
ــة املــــبــــذولــــة بـــأفـــعـــالـــهـــم  ــيــ ــابــ اإليــــجــ
ــدد عــلــى أن  ــ وتــصــريــحــاتــهــم«. وشـ
بـــــــاده لــــن تـــســـمـــح أبـــــــدًا بــانــتــهــاك 
املتوسط وبحر  حقوقها في شرق 
لــن تقبل مطلقًا بأي  إيــجــة، وأنــهــا 
حــل يستند إلـــى مــبــدأ فـــرض األمــر 
الواقع. وجاء كام أكار خال زيارة 
مليناء صدف بمدينة إسطنبول مع 
قادة القوات التركية، تفقد خالها 
ســيــر أعــمــال تصنيع ســفــيــنــة« تي 

سي جي األناضول« الهجومية.
)األناضول(

أميركا: الكشف عن 
وفاة مواطن على يد 

الشرطة
دحضت تسجيات فيديو نشرتها 
األميركية،  لويزيانا  واليــة  شرطة 
مـــســـاء الــجــمــعــة املــــاضــــي، الـــروايـــة 
الــتــي ســاقــتــهــا الــشــرطــة ملــابــســات 
ــن األســــــود رونـــالـــد  ــواطــ مـــصـــرع املــ
غـــريـــن، خــــال مـــطـــاردة عــنــاصــرهــا 
 

َ
ه لم يلق

ّ
له قبل عامن، إذ بّينت أن

حــتــفــه عــلــى الـــفـــور جـــــّراء اصــطــدام 
قالت يومها،  سيارته بشجرة كما 

بل قضى بعد اعتقاله. 
)فرانس برس(

إسبانيا: قائد 
»البوليساريو« سيمثل 

أمام القضاء
أعلنت وزيرة الخارجية اإلسبانية 
أرانتشا غونزاليس اليا )الصورة(، 
ــد لـــزعـــيـــم  ــ أمـــــــس األحـــــــــــد، أنـــــــه ال بــ
»جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« إبــراهــيــم 
قانونية  اتهامات  يــواجــه  أن  غالي 
بــحــقــه أمــــام الــقــضــاء فـــي إســبــانــيــا 
ــــي مـــحـــور  ــالـ ــ ــا. وغـ ــهــ ــادرتــ ــغــ قـــبـــل مــ
نـــزاع دبــلــومــاســي نشب فــي اآلونــة 
الرباط ومــدريــد، على  األخيرة بن 
آتيًا  إسبانيا  إلــى  وصــولــه  خلفية 
الشهر  الــعــاج،  لتلقي  الجزائر  مــن 

املاضي. 
)رويترز(

بيالروسيا: اعتقال 
معارض في مطار 

مينسك
املعارضة  أفادت محطة »نيكستا« 
البياروسية، أمس األحد، بأن أحد 
الــعــامــلــن لــديــهــا ســابــقــًا، الــنــاشــط 
رومــــــــان بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش، أوقــــف 
فــــي مــــطــــار مـــيـــنـــســـك، بـــعـــد هــبــوط 
ــتـــي كــانــت  ــراري لـــلـــطـــائـــرة الـ ــ ــطـ ــ اضـ
تــقــلــه مـــن الـــيـــونـــان إلــــى لــيــتــوانــيــا. 
 
ً
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء »تــــاس«، نقا
عـــن الــخــدمــة اإلعـــامـــيـــة فـــي مــطــار 
 26( بــروتــاســيــفــيــتــش   

ّ
أن مــيــنــســك، 

عــامــًا( كــان على مــنت رحــلــة لشركة 
»راين إير« من أثينا إلى فيلنيوس 

اضطرت للهبوط، وتم اعتقاله«.
)فرانس برس(

فرنسا تحّذر بريطانيا من 
التالعب التجاري

ر وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
ّ
حذ

بــون بريطانيا،  األوروبــيــة كليمان 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، من 
الــتــاعــب بــالــقــواعــد الــتــجــاريــة ما 
االتحاد  من  بريطانيا  خــروج  بعد 
األوروبـــــي فــي بــروتــوكــول أيــرلــنــدا 
ــــد املــــخــــاوف  ــزايـ ــ ــــع تـ ــة، مـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
مــن الــعــنــف هـــذا الــصــيــف فــي البلد 
املــذكــور. وقــال بــون في الهــاي أمام 
ــة صــــغــــيــــرة مـــــن وســــائــــل  ــمـــوعـ مـــجـ
اإلعــــــام، فـــي خـــتـــام مـــحـــادثـــات مع 
وزير الخارجية الهولندي إن على 
لـــنـــدن أن تــظــهــر أنـــهـــا »مـــســـؤولـــة« 

بخصوص هذا النص.
)فرانس برس( )Getty( تجمعات في إيطاليا للمطالبة بالعدالة لريجيني

زار وزير الخارجية القطري طرابلس أمس )حازم تركية/ األناضول(

اعتمدت تركيا على المسيّرات المحلية )األناضول(

أجرى غروسي مباحثات مع طهران لتمديد االتفاق المؤقت )ألكس هاالدا/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

روسيا: الشرطة تفّض 
اجتماعًا للمعارضة

قـــطـــعـــت الـــشـــرطـــة الــــروســــيــــة، أمـــس 
األحــــد، أعــمــال مــنــتــدى نــظــمــه نــواب 
ــدم االلـــتـــزام«  مــســتــقــلــون، بــســبــب »عــ
بالقيود الصحية ضد وباء كورونا. 
وجرى توقيف أربعة أشخاص على 
األقل على هامش املنتدى املنعقد في 
)شمالي  نوفغورود  فيليكي  مدينة 
غــــــرب روســــــيــــــا(، بـــحـــســـب املــنــظــمــة 
غـــيـــر الــحــكــومــيــة املــتــخــصــصــة »أو 
املعارضة  وتستعد  اينفو«.  دي  في 
التشريعية  لانتخابات  للتحشيد 

املقررة في سبتمبر/أيلول املقبل.
)فرانس برس(

ميانمار: حراك مسلّح 
لمعارضي االنقالب  

ــل إعــــــام مــحــلــيــة فــي  ــائــ ذكــــــرت وســ
مــيــانــمــار، أمـــس األحــــد، أن مقاتلن 
ــعــــارضــــن لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري  مــ
ــلـــى مــركــز  االنــــقــــابــــي، ســـيـــطـــروا عـ
شــرطــة فـــي مــديــنــة مـــوبـــاي، شــرقــي 
ــم قـــتـــلـــوا 13  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــوا إن ــ ــالــ ــ ــــاد. وقــ ــبــ ــ الــ

عــلــى األقـــــل مـــن أفــــــراد قـــــوات األمـــن 
ــريــــن. وأظـــهـــرت  وأســـــــروا أربـــعـــة آخــ
مواقع  شرت على 

ُ
ن مقاطع مصورة 

ألفــراد  جثثًا  االجتماعي،  التواصل 
ــــوم هــو  ــــجـ ــهـ ــ مـــــن قــــــــوات األمــــــــــن. والـ
األحـــدث فــي إطــار تصعيد للصراع 
ــار مــنــذ  ــمـ ــانـ ــيـ ــاء مـ ــ ــــحـ ــعـــض أنـ ــــي بـ فـ
انــقــاب 1 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
الذي أطاح بالزعيمة املنتخبة أونغ 

سان سو تشي.
)رويترز(

مقتل جندي باكستاني 
على الحدود األفغانية

ـــتـــل جـــنـــدي بـــاكـــســـتـــانـــي، بــنــيــران 
ُ
ق

ــن  ــــحـــــن أطـــــــلـــــــقـــــــوا الـــــــــنـــــــــار مـ ــلـ ــ ــــسـ مـ
أفغانستان عبر الحدود على موقع 
باكستان،  غــرب  عسكري في شمال 
مساء أول من أمس السبت. وأوضح 
 
ّ
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي فــي بــيــان أن
الهجوم وقع في منطقة وزيرستان 
الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا. 
عــلــى  ردت  الــــــقــــــوات   

ّ
أن وأضــــــــــاف 

ــاب. ولـــم  ــ ــنـــدي شــ ــتـــل جـ الـــنـــيـــران وقـ
يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن 
الــهــجــوم، ولـــم يــقــدم الــجــيــش مــزيــدًا 

من التفاصيل.
)أسوشييتد برس(

دخلت االحتجاجات الرافضة ملشروع قانون 
اإلصاح الضريبي، في كولومبيا، الذي كانت 
إلى  دوكــي  إيفان  الرئيس  قدمته حكومة  قد 
الكونغرس، أسبوعها الرابع، من دون تراجع، 
على الرغم من إعان دوكي في 2 مايو/ أيار 
الحالي، سحب املشروع املثير للجدل. وفيما 
يواصل الكولومبيون التعبير عن استيائهم 
من سياسة دوكي وحكومته، بعدما تخطت 
املطالب التخلي عن القانون، لتشمل مروحة 
واسعة من املجاالت، ومنها محاربة الفساد، 
يزداد االستياء الدولي من استخدام الشرطة 
املتظاهرين،  ضد  املفرط  العنف  الكولومبية 
الذي أدى إلى مقتل العشرات، علمًا بأن وقفه 
مطالب  رأس  على  بــه،  املتورطن  ومحاسبة 
الحراك أيضًا. هذه الضغوط يمارسها أيضًا 
َعّد 

ُ
حقوقيون على الحكومة األميركية، فيما ت

للواليات  فّعااًل  كولومبيا وشرطتها شريكًا 
املتحدة في محاربة تهريب املخدرات.

وتــســتــمــر االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فـــي مــدن 
كولومبية عدة، بما فيها العاصمة بوغوتا، 

ــفــــرط لـــلـــقـــوة الــــذي  ــنـــديـــدًا بـــاالســـتـــخـــدام املــ تـ
تــمــارســه قـــوات األمـــن فــي وجـــه املتظاهرين، 
. ونقلت وسائل 

ً
والذي راح ضحيته 50 قتيا

إعام محلية، أول من أمس السبت، أنه تجمع 
الــعــشــرات مــن الــطــاب والــنــاشــطــن املحلين 
عّبروا  حيث  بوغوتا،  من  مختلفة  نقاط  في 
عـــن رد فــعــلــهــم مـــن خــــال تـــرديـــد الــشــعــارات 
تزايد  على  فعل  رد  في  للحكومة،  املناهضة 
الــقــتــل والــقــمــع ضـــد املـــدنـــيـــن. كـــذلـــك أغــلــقــت 
مجموعات طالبية عددًا من شوارع العاصمة 
ــيـــة، وســــــــارت ملـــســـافـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات  الـــرئـــيـــسـ
تــطــالــب بتخصيص  بـــشـــعـــارات  مــصــحــوبــة 

املزيد من امليزانية للتعليم.
الكولومبية  الحكومة  تتعرض  األثــنــاء،  في 
الــدولــي،  املجتمع  مــن  الضغوط  مــن  للمزيد 
وناشطون  دبلوماسيون  يصفه  مــا  لوقف 
في مجال حقوق اإلنسان، بالعنف الشرطي 
الــوحــشــي وغــيــر املــســبــوق تــجــاه املــواطــنــن، 
الذي تواصل خال 3 أسابيع من التظاهر. 
الــحــقــوقــيــة مقتل أكثر  املــنــظــمــات  وســّجــلــت 
من 50 شخصًا منذ بدء االحتجاجات التي 
تعد األكبر واألطول التي شهدها هذا البلد 
منذ عقود. وكانت وكاالت اإلعام الرسمية 
في كولومبيا قد أكدت بداية مقتل أكثر من 
40 شخصًا منذ بدء الحراك في 28 إبريل/ 
املــاضــي، لكنها عــادت لتتحدث عن  نيسان 
 فــقــط، وأن وفــيــات أخــرى 

ً
ســقــوط 19 قــتــيــا

مسؤولون  يــقــول  فيما  منها،  التحقق  قيد 
في الشرطة إن أكثر من ألف ضابط أصيبوا 
قــــــادرة على  بــــجــــروح، وإن الــحــكــومــة غــيــر 
الشرطة  سردية  ووفــق  التظاهرات.  احتواء 

ــن أن  ــ ــل«، مــــحــــذريــــن مـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــم نـــشـــهـــده مـ ــ لـ
»االستخدام الوحشي والعشوائي لأسلحة 
ــاه املـــواطـــنـــن  ــر الـــفـــتـــاكـــة تـــجـ ــيـ الـــفـــتـــاكـــة وغـ
الــدولــيــة«.  اإلنــســان  حــقــوق  معايير  ينتهك 

ــإن أقـــلـــيـــة مــــن املــتــظــاهــريــن،  ــ ــكـــومـــة، فـ والـــحـ
مسلحة،  مجموعات  إلــى  ينتمون  بعضهم 
تــهــاجــم رجـــال الــشــرطــة بقنابل املــولــوتــوف 
الفردي.  وبالساح  والسكاكن،  والحجارة 
أمــا الــنــاشــطــون، فــيــؤكــدون اســتــخــدام األمــن 
عن  متحدثن  املــفــرط،  للعنف  الــكــولــومــبــي 
أعمال ضرب وحشي تستهدف املتظاهرين، 
ــتـــب 55 مــحــامــيــًا  ــار عــلــيــهــم. وكـ ــ وإطـــــــاق نـ
أمــيــركــيــًا، فــي رســالــة إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
األمن  »قــوات  إن  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
الوطنية،  الشرطة  خصوصًا  الكولومبية، 
قــد أطــلــقــت الــعــنــان ملــمــارســة الــعــنــف بشكل 

وفي الواقع، يبدو أن قوات األمن الكولومبية، 
قــد أصــيــبــت أيــضــًا بــاإلنــهــاك بــعــد 3 أسابيع 
مـــــن الـــــــحـــــــراك، جـــــــرى خــــالــــهــــا مــهــاجــمــتــهــا 
واســتــفــزازهــا مــن قــبــل بــعــض املــحــتــجــن، وال 
سيما في مدينة كالي. وفي هذه املدينة، حيث 
اتسمت االحتجاجات بالعنف املفرط، حاول 
فــتــى دهـــس شــرطــي بــدراجــتــه الــنــاريــة، ليرد 
األخير بإطاق النار عليه في ظهره، وهو أمر 
وثقه تسجيل مصور للحادثة، وبيان ملكتب 
الــكــولــومــبــي. ورأى األســـتـــاذ  ــام  الـــعـ املـــدعـــي 
الجامعي الكولومبي، غوستافو دونكان، في 
حديث لصحيفة »وول ستريت جورنال«، أنه 
»من دون شك، هناك عنف شرطي، لكن يجب 
الطرف  اآلتــي من  العنف  باالعتبار  نأخذ  أن 
الكولومبية  الشرطة  قــائــد  واعــتــرف  اآلخـــر«. 
الوطنية، الجنرال خورخيه لويس فارغاس، 
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، بـــحـــدوث مــمــارســات 
إنها  قــال  لكنه  القانون،  عن  شرطية خارجة 
نابعة من أقلية من الضباط. وتنظر الواليات 
أنها  على  الكولومبية  الشرطة  إلــى  املتحدة 
شــريــك فــّعــال فــي مــحــاربــة تهريب املــخــدرات. 
ولــطــاملــا دعــم الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
خال عمله في الكونغرس كسيناتور، تقديم 
الــبــلــد، ولشرطتها  مــســاعــدات ضــخــمــة لــهــذا 
التي تلقت خال األعوام املاضية 160 مليون 
التهريب  ملــحــاربــة عــصــابــات  دوالر، ســنــويــًا، 
الحقوقيون  فــي األدغـــال. وبــنــاًء عليه، ينظر 
إلى أن الشرطة تتعاطى مع املتظاهرين وفق 
اعتمدتها  لــطــاملــا  »بــولــيــســيــة«  استراتيجية 

ضد املهربن املاركسين.
)العربي الجديد(

ابتزاز جديد 
للحكومة

نيسان املاضي. وأضاف البيان أن »ما يزيد 
ــوءًا هــــو مــــا صـــــرح بــــه مـــســـؤولـــون  ــ ــ ــر سـ ــ ــ األمـ
عسكريون أميركيون من أنه ال جدول قريبًا 
النسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية هي 
الــتــي طلبت منهم الــبــقــاء. ومـــع عـــدم صــدور 
نفي من الحكومة الحالية لهذه التصريحات، 
نــــرى أنــهــا لــيــســت صـــادقـــة، وال مــؤهــلــة، وال 

قادرة على تحقيق إخراج قوات االحتال«.
األمــيــركــيــة  »اإلدارة  أن  الــفــصــائــل  واعـــتـــبـــرت 
برفضها خروج قواتها قد وّجهت لنا الرسالة 
الــقــوة،  لغة  غير  يفهمون  ال  بأنهم  الــواضــحــة 
الــعــراقــيــة تــؤكــد جهوزيتها  فــاملــقــاومــة  لــذلــك 
والوطني،  الشرعي  بواجبها  لتقوم  الكاملة 
لتحقيق هذا الهدف، وأن عملياتها الجهادية 
ــل ســـتـــأخـــذ مـــنـــحـــى تـــصـــاعـــديـــًا  ــ مـــســـتـــمـــرة، بـ
ضــد االحـــتـــال، وبــمــا يجبرهم عــلــى الــخــروج 
ُهــِزُمــوا من قبل«. وجــاء البيان  مهزومن كما 
بــعــد أيـــــام مـــن بـــيـــان مــمــاثــل لــزعــيــم مليشيا 

بغداد ــ عادل النواب

ــي مـــــن نـــوعـــه  ــانــ ــثــ فـــــي بــــيــــان هـــــو الــ
مــنــذ مطلع فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي 
ـــران  ملــلــيــشــيــات مــســلــحــة حــلــيــفــة إليـ
تـــهـــدد فــيــه املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة فـــي الـــبـــاد، 
»الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة  أصــــــدرت مـــا ُيـــعـــرف بـــ
لفصائل املقاومة العراقية«، التي تضم نحو 
10 فــصــائــل مسلحة عــامــلــة ضــمــن »الــحــشــد 
الشعبي«، بيانًا، جاء فيه أنه »بعد وساطات 
ــة أكــــثــــر مـــــن فـــرصـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــنـــحـــت املـ عــــــــدة، مـ
مفاوضات  ــجــري 

ُ
ت التي  العراقية،  للحكومة 

ــيـــركـــي بــخــصــوص مصير  مـــع الـــجـــانـــب األمـ
نتج عن جولتيها  ما  لكن  األجنبية،  القوات 
)األولــــــى فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران والــثــانــيــة في 
مهزلة  فــي  ســّيــمــا  وال   ،)2020 أغــســطــس/آب 
الجولة الثانية، كان سيئًا ومؤسفًا للغاية«، 
مع العلم أنه تم عقد جولة ثالثة في إبريل/

لــّوح  الــحــق«، قيس الخزعلي،  »عــصــائــب أهــل 
األفغانية«، إلخراج  »الطريقة  أسماه  بما  فيه 
»الهيئة  العراق. وتضم  من  األميركية  القوات 
الــتــنــســيــقــيــة لــفــصــائــل املـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة«، 
ــا »كــتــائــب  مــلــيــشــيــات حــلــيــفــة إليـــــــران، أبــــرزهــ
ــائــــب«  ــعــــصــ ــاء« و»الــ ــ ــبـ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــزب الـــــلـــــه« و»الـ ــ ــ حـ
و»الـــــــــخـــــــــراســـــــــانـــــــــي« و»ســــــــيــــــــد الــــــشــــــهــــــداء« 
حة أخــــرى. وقــد 

ّ
و»الـــطـــفـــوف«، وفــصــائــل مسل

أسبوع  نحو  بعد  »الهيئة«  تشكيل  عن  علن 
ُ
أ

من مقتل زعيم »فيلق القدس« اإليراني قاسم 
سليماني والقيادي في »الحشد الشعبي« أبو 
مــهــدي املــهــنــدس، بــغــارة أمــيــركــيــة قـــرب مطار 

بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني 2020.
لت مصادر حكومية 

ّ
قل الجديد،  البيان  وعن 

فـــي بـــغـــداد مـــن الــتــهــديــد بــتــصــعــيــد عسكري 
»البتزاز  أنه  معتبرة  األميركية،  القوات  ضد 
الــحــكــومــة وأخــــذ مــكــاســب ومـــحـــاولـــة الــبــقــاء 
ــــورة«. ويـــقـــول مـــســـؤول فـــي مكتب  ــــصـ فـــي الـ
»العربي  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ
بالنسبة  بالتصعيد  قــرار  »أي  إن  الــجــديــد«، 
ــارج ولــيــس  لــتــلــك الــفــصــائــل يـــكـــون مـــن الــــخــ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى إيـــــــران.  ــن قـــــــرار ذاتــــــــــي«، فـ ــ مـ
ويضيف أن مثل هذا البيان يبقى في دائرة 
القواعد  بحماية  ملزمة  والحكومة  االبــتــزاز، 
قوات  التي تستضيف  العراقية  واملعسكرات 

ــان تــلــك الــفــصــائــل  ــيـ أجــنــبــيــة، مــعــتــبــرًا أن »بـ
العراقية  املــفــاوضــات  بــشــأن  مغالطات  حمل 
األمــيــركــيــة، خــصــوصــًا أن الـــواقـــع يشير إلــى 
تراجع عدد القوات العاملة في العراق، وقرب 
انتهاء صفة القوات القتالية على تلك القوات 
وبــقــاء فــقــط الـــقـــوات االســتــشــاريــة أو املكلفة 

بالتدريب«.
ــلـــكـــي  ــه، يـــــــرى الــــنــــائــــب رعـــــــد الـــدهـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــــتــــواجــــد  ضـــــد  عــــســــكــــري  تـــصـــعـــيـــد  »أي  أن 
األجــــنــــبــــي، ســـتـــكـــون لـــــه تــــداعــــيــــات خــطــيــرة 
عــلــى الـــوضـــع األمـــنـــي وكـــذلـــك لـــه تــأثــيــر على 
وهذه  السياسي.  وحتى  االقتصادي  الجانب 
التداعيات بكل تأكيد سوف يكون لها تأثير 
مــبــاشــر عــلــى إجـــــراء االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
ــرة«، املــــقــــررة فــــي 10 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــكــ ــبــ املــ
األول املــقــبــل. ويــضــيــف الــدهــلــكــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن »العراق حتى اللحظة  لـ
ما زال بحاجة إلى التواجد األجنبي، ملواصلة 
مــحــاربــة تنظيم داعـــش اإلرهـــابـــي واســتــمــرار 
املحررة وعموم  املناطق  في  االستقرار  فــرض 
املــــدن الــعــراقــيــة«. ويــعــتــبــر أن »هـــنـــاك أطــرافــًا 
داخلية وخارجية، ال تريد إجراء االنتخابات 
املبكرة، من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه 
نــفــوذهــا. وهــي تخشى خسارة  بــقــاء  لضمان 
الــشــعــبــي الكبير  الــرفــض  الــنــفــوذ بسبب  هـــذا 
لها، ولهذا ستسعى إلشعال كثير من األزمات 

السياسية واألمنية خال املرحلة الحالية«.
ائتاف  فــي  القيادي  يدعو  البيان،  على  وردًا 
»الـــنـــصـــر«، بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق 
السنيد، حكومة  النائب علي  العبادي،  حيدر 
على  السيطرة  نحو  »الــتــوجــه  إلــى  الكاظمي، 
الــدولــة، ومنع  املنفلت خــارج سيطرة  الساح 
أي عمليات تهدد أمن واستقرار الباد، تحت 
أي عنوان حجج ومبررات. وال يمكن استخدام 
الــســاح والــتــهــديــد لــحــل الــقــضــايــا الــخــافــيــة، 
ــانـــت أو أمـــنـــيـــة«. ويـــضـــيـــف، فــي  ســيــاســيــة كـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »حــســم ملف  حــديــث لـــ
الــوجــود األجــنــبــي فــي الــعــراق يجب أن يكون 
مـــن خــــال الــعــمــل الــدبــلــومــاســي والــتــفــاوض 
بـــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي الـــرســـمـــي والــــواليــــات 
املتحدة، وال يمكن حسمه من خال التهديدات 
الــعــســكــريــة، فــهــذا األمـــر يــعــّمــق أزمـــة الــتــواجــد 
القوات«.  األجنبي، ويؤخر عملية سحب تلك 
ر من أن »إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

ّ
ويحذ

ذلك  وبخاف  األمني،  االستقرار  على  يعتمد 
ال يمكن إجـــراء أي انــتــخــابــات، ولــهــذا فــإن أي 
ــد الــــتــــواجــــد األجــنــبــي  تــصــعــيــد عـــســـكـــري ضــ
غير  ومــن  غير مستقرة.  أمنية  بيئة  سيخلق 
ردود  التصعيد  هــذا  يستجلب  أن  املستبعد 
أفعال أميركية، وهذا التوتر سيكون له تأثير 
ــابـــات«. ويــخــتــم  ــتـــخـ ــراء االنـ ــ بـــا شـــك عــلــى إجــ
السنيد بالقول إن »تأجيل االنتخابات املبكرة 
من جديد، تحت أي مبرر، أمنيا كان أو غيره، 
ــــى انـــفـــجـــار الــــشــــارع الـــعـــراقـــي مــن  ســـيـــدفـــع إلـ
جديد بالتظاهرات الشعبية الغاضبة، ولهذا 
املسلحة  والجماعات  السياسية  الــقــوى  على 
املدعومة من قبلها، الحذر من أي خطوات قد 
تدفع إلى تأجيل االنتخابات من خال التوتر 

األمني والعسكري«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الــخــبــيــر أحـــمـــد الــشــريــفــي 
املقبلة على  ــام  األيـ فــي  أي تصعيد متوقع  أن 
الــعــراق، سيخلق مشاكل  املستوى األمني في 
خصوصًا  الكاظمي،  لحكومة  كبيرة  وأزمـــات 
وعـــودا  تقديمها  بــعــد  الـــدولـــي،  املجتمع  أمـــام 
وتحركات  الــســاح  على  والسيطرة  بالضبط 
»العربي الجديد«  الفصائل. ويلفت في حديث لـ
إلى أن »أي تصعيد من قبل الفصائل العراقية، 
سيقابله رد أميركي عسكري أيضًا، فواشنطن 
استهداف  على  متفرجة  تبقى  لــن  تأكيد  بكل 
سّببت  إذا  خــصــوصــًا  وأهـــدافـــهـــا،  مصالحها 
تلك االستهدافات خسائر بشرية لها أو حتى 
مــاديــة كــبــيــرة«. ويــضــيــف أن »الــــرد األمــيــركــي 
عــلــى تــصــعــيــد الــفــصــائــل الــعــمــل الــعــســكــري، 
سيكون من خال توجيه ضربات على مقرات 
تنفيذ  مستبعدًا  يــبــدو  وال  لــلــفــصــائــل.  مهمة 
الذين  الفصائل  قــادة  لبعض  اغتيال  عمليات 
يقفون خلف عمليات التصعيد، خصوصًا أن 

واشنطن استخدمت هذه األساليب سابقًا«.

أنهت تظاهرات كولومبيا أسبوعها الثالث السبت )لويس روبايو/فرانس برس(

اعتبرت الفصائل أن األميركيين ال يفهمون غير لغة القوة )األناضول(

تستمر تهديدات 
المليشيات العراقية 

للوجود األميركي 
في العراق، 

مع إعالن نيتها 
مهاجمة مصالح 
واشنطن في حال 
لم تسحب قواتها 
من العراق. ويرى 

مراقبون أن األمر قد 
يندرج في سياق 

ابتزاز الحكومة، 
عشية االنتخابات 

التشريعية المقررة 
في 10 أكتوبر 

المقبل

يأتي افتتاح إيران قنصلية لها في مدينة حلب، شمالي سورية، تتويجًا 
لسعيها منذ بداية الثورة لتكريس نفوذها في المدينة، بعدما خاضت 

مليشياتها معارك مع النظام إلحكام القبضة عليها
إضاءةتقرير

مليشيات عراقية تهدد 
بضرب أهداف أميركية

متابعة

محاولة 
اغتيال ناشط

نجا الناشط في 
تظاهرات الحبوبي 

بمحافظة ذي قار، عماد 
العكيلي، أمس األحد، من 

محاولة اغتيال، بعبوة 
ناسفة زُرعت في سيارته، 

في شارع الكورنيش، وسط 
مدينة الناصرية. وكشفت 
مصادر محلية أّن العكيلي 
أُصيب بجروح متوسطة، 

نُقل على إثرها إلى 
المستشفى لتلقي العالج.

تضّم »الهيئة« 
10 فصائل عراقية 

تابعة لـ»الحشد« 

أي تصعيد عسكري 
ضد األميركيين سيؤثر 

على انتخابات 10 أكتوبر

شرطة كولومبيا 
شريك ألميركا في محاربة 

تهريب المخدرات

تتواصل التظاهرات ضد 
حكومة إيفان دوكي في 

كولومبيا، التي تترافق 
مع تزايد الضغوط 

الحقوقية لوقف عنف 
الشرطة المحلية
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إيران 
في حلب

فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، حــيــث تــقــع بلدتا 
من  غالبية  تسكنهما  اللتان  والــزهــراء  نّبل 
السورين الشيعة. ولعبت املليشيات املحلية 
ــثــــوري اإليـــرانـــي  الـــتـــي يــدعــمــهــا الـــحـــرس الــ
ــّد فــصــائــل املــعــارضــة  دورًا حــاســمــًا فـــي صــ
الــتــي حــاولــت أكــثــر مــن مـــرة، خــصــوصــًا في 
كامل  عــلــى  الــســيــطــرة  انــتــزاع  2015 و2016، 
مدينة حلب، لكنها فشلت. ورأى الصحافي 
املتابع للشأن اإليراني، رئيس تحرير موقع 
»إيـــران إنــســايــدر«، أيــمــن محمد، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــهــدف مــن افتتاح  لـــ
القنصلية فــي حــلــب »هـــو تــرســيــخ الــوجــود 
ــالـــي ســـــوريـــــة، فــــي مـــحـــاولـــة  ــمـ ــــي شـ ــرانــ ــ اإليــ
لاستحواذ على عملية إعــادة إعمار حلب، 
إضافة إلى دعم املليشيات املحلية وجذبها 
ــــوري اإليـــــرانـــــي«.  ــثـ ــ لـــانـــضـــمـــام لـــلـــحـــرس الـ
»تحظى  حلب  محافظة  أن  محمد  وأوضـــح 
مضيفًا  ــــران«،  إليـ بالنسبة  خــاصــة  بأهمية 
ــل إيـــــــران الــعــســكــري  ــذ بــــدايــــة تـــدخـ ــنـ ــه »مـ ــ أنـ
فــي ســوريــة، قـــاد الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
حــمــلــة بـــريـــة واســـعـــة الســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عــلــى كــامــل املــديــنــة، والـــوصـــول إلـــى بلدتي 
نبل والــزهــراء«. ولفت محمد إلــى أن »إيــران 
الثوري  الحرس  املقاتلن من  خسرت مئات 
فــي مــعــركــة خـــان طــومــان عــلــى أعــتــاب حلب 
الــخــســارة األشــد  الــغــربــيــة، وهـــي  الجنوبية 
املباشر  الثوري منذ تدخله  للحرس  إيامًا 

أمين العاصي

انتبه اإليــرانــيــون بــاكــرًا إلــى أهمية 
حلب،  محافظة  مركز  حلب،  مدينة 
شمالي ســوريــة، فــي إطـــار الــصــراع 
ــلـــد، والـــــــذي انـــتـــقـــل فــــي الـــعـــام  ــبـ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
2012 إلـــى املــســتــويــات الــعــســكــريــة، فــدفــعــوا 
بمليشياتهم إلى هذه املدينة العريقة، التي 
للباد، بتسهيل  االقتصادية  العاصمة  تعد 
ــع انـــســـحـــاب  ــ ــ مـــــن نــــظــــام بــــشــــار األســــــــــد. ومـ
املعارضة املسلحة من املنطقة، تحّولت حلب 
إلـــى مـــيـــدان تــنــافــس بـــن طـــهـــران ومــوســكــو، 
الــتــي تملك هــي األخــــرى نــفــوذًا كــبــيــرًا فيها. 
إيــران،  افتتحت  النفوذ،  وفي سياق ترسيخ 
أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، قــنــصــلــيــة لـــهـــا فــي 
ــاق رغــبــة  ــيـ ــلـــب، وضــعــتــهــا فــــي سـ مـــديـــنـــة حـ
ــادة   فـــي الـــحـــضـــور الـــفـــاعـــل خــــال عــمــلــيــة إعــ

إعمار سورية.
النظام  الخارجية في حكومة  وافتتح وزيــر 
الــســوري، فيصل املــقــداد، ونــظــيــره اإليــرانــي 
ــريــــق تــقــنــيــة  ــــن طــ ــــف، عـ ــريـ ــ مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـ
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، الــقــنــصــلــيــة فـــي حلب 
السبت بحضور السفير اإليراني في دمشق، 
مهدي سبحاني. وبحسب صحيفة »الوطن« 
ــداد افـــتـــتـــاح  ــ ــقـ ــ ــلـــنـــظـــام، اعـــتـــبـــر املـ الـــتـــابـــعـــة لـ
في  البلدين  رغــبــة  »يعكس  بــأنــه  القنصلية 
تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات االقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــ ــعـ ــ ــطــــي دفـ ــعــ ــة، ويــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة«، بــيــنــمــا أشــــاد ظــريــف 
الفتتاح  الــنــظــام  قــّدمــهــا  الــتــي  بالتسهيات 
ــتـــاريـــخ  ــــي حـــلـــب الـــثـــقـــافـــة والـ الــقــنــصــلــيــة »فـ
واالقتصاد«، معتبرًا أن هذه الخطوة »تمثل 
الرغبة في الحضور الفاعل في سورية خال 
مرحلة إعادة اإلعمار«. وتعد حلب العاصمة 
تـــتـــركـــز فــيــهــا  لــــســــوريــــة، إذ  االقــــتــــصــــاديــــة 
األهــم  تعتبر  وتــجــاريــة  اقتصادية  فعاليات 
في الباد. ويساند أغلب تجار ورجال أعمال 
الــســوري، وذلــك منذ انطاق  املدينة، النظام 
الــثــورة الــســوريــة، ربــيــع الــعــام 2011 وحتى 
اليوم. وكانت املعارضة السورية املسلحة قد 
سيطرت خال العام 2012 على العشرات من 
أحياء حلب، خصوصًا في قسمها الشرقي، 
ــيـــران الــنــظــام مــجــازر  ــــذي ارتـــكـــب فــيــه طـ والــ
كــبــرى، وتــحــديــدًا أواخــــر عـــام 2013 وبــدايــة 
»حملة البراميل«،   حملة ُعرفت بـ

ّ
2014، وشن

أدت إلــى تهجير أكــثــر مــن مليون مــدنــي في 
هو  الروسي  الطيران  ارتكب  حينه. والحقًا، 
ــر مـــجـــازر تــعــد األكـــبـــر بــحــق الــســوريــن  اآلخــ
الــخــروج من  املعارضة على  إلجبار فصائل 

حلب، وهو ما تحقق أواخر عام 2016.
وقبيل الــثــورة، كــان لــإليــرانــيــن نــفــوذ كبير 

في سورية أواخر 2012«. وأوضح أن »ريف 
حلب الجنوبي بالكامل بات قاعدة عسكرية 
الــســوري، حيث  متقدمة إليـــران فــي الشمال 
تحتفظ بأقوى قواعدها العسكرية في جبل 
السفيرة«، مشيرًا  الدفاع في  عــزان ومعامل 
ــيـــرًا االنــتــشــار  ــدأوا أخـ ــ إلــــى أن اإليـــرانـــيـــن بــ
فــي ريــف حلب الشرقي مــن بلدة ديــر حافر 
وصـــواًل إلــى بــلــدة مسكنة. كما لفت إلــى أن 
للتطوع  أخــيــرًا مكتبًا  افــتــتــحــوا  اإليــرانــيــن 
فـــي صــفــوف املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة فـــي حي 
الحمدانية داخل حلب، مقابل راتب شهري 
يصل إلى 200 دوالر أميركي. ورأى أن إيران 
»تــريــد الــســيــطــرة عــلــى كــامــل حــلــب وريــفــهــا، 

وهو ما يشكل خطرًا على النفوذ التركي في 
شمال سورية«.

ويــتــعــاظــم الــــدور اإليـــرانـــي فــي مــديــنــة حلب 
مــقــابــل الـــــدور الــــروســــي، إذ تــنــشــر مــوســكــو 
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة يــتــحــدرون 
مـــن الــشــيــشــان الــتــي أخـــذ رئــيــســهــا رمــضــان 
قديروف على عاتقه إصــاح الجامع الكبير 
ــرره خـــــال الــعــمــلــيــات  فــــي حـــلـــب، بـــعـــد تــــضــ
الـــعـــســـكـــريـــة. وتــــحــــاول إيـــــــران الــتــغــلــغــل فــي 
الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع الــحــلــبــي، 
مــن خـــال الــدفــع العــتــنــاق املــذهــب الشيعي، 
خــصــوصــًا فـــي األحـــيـــاء الــتــي خــرجــت منها 
ركت ملليشيات مرتبطة 

ُ
فصائل املعارضة وت

بــالــجــانــب اإليــــرانــــي، مــنــهــا »لــــــواء الـــبـــاقـــر«، 
ــقــــدس«،  ــه الـــــســـــوري«، و»لــــــــواء الــ ــلـ »حــــــزب الـ
وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة. وتــنــشــط طـــهـــران في 
مــزارات  فــي حلب وخلق  الحسينيات  إقــامــة 

لترسيخ النفوذ.
ولـــفـــت الـــصـــحـــافـــي فـــــراس ديـــبـــة، وهــــو مــن 
»الــعــربــي  أبــنــاء مــديــنــة حــلــب، فــي حــديــث لـــ
الجديد«، إلى أن مبنى القنصلية اإليرانية 
فــي مــديــنــة حــلــب »يــقــع فــي حــديــقــة بستان 
الـــقـــصـــر املـــســـمـــاة حـــديـــقـــة الـــشـــهـــبـــاء، وهـــي 
الــحــديــقــة الـــتـــي تــفــصــل بـــن حــيــي بــســتــان 
ــح أن الــحــديــقــة  ــ الــقــصــر والـــزبـــديـــة«. وأوضـ
»كانت سابقًا نقطة تماس بن قوات النظام 
ــوات  وفـــصـــائـــل الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر )قــ
القنصلية  أن  مبينًا  الــســوريــة(«،  املعارضة 
الحسن  مسجد  عــن  فقط  متر   300 »تبعد 
الشيعية في حلب«.  املزارات  أهم  )النقطة(، 
ولفت إلى أن مفتي حلب محمود عكام، كان 
فــي الــصــف األول فــي افــتــتــاح الــقــنــصــلــيــة«. 
ــنـــفـــوذ الــعــســكــري  وأشــــــار ديـــبـــة إلــــى أن »الـ
اإليــــرانــــي كــبــيــر فـــي مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا، 
ال ســيــمــا الــجــنــوبــي والــشــرقــي وجــانــب من 
فصائل  مــن  العظمى  والغالبية  الــشــمــالــي، 
واإليــرانــيــن(  النظام  )مليشيات  الشبيحة 
ــبــــاشــــرة أو  تـــتـــبـــع لــــإليــــرانــــيــــن بـــطـــريـــقـــة مــ
غــيــر مــبــاشــرة«. وأوضــــح ديــبــة أن »الــنــفــوذ 
املذهبي ال يقل حجمًا عن النفوذ العسكري 
الــعــديــد  فــي  علنية  حسينيات  انــتــشــار  مــع 
من األحياء، لكن ال يوجد تحّول واضح إلى 
املذهب الشيعي في مدينة حلب سوى عند 
باملصلحة،  عــاقــة  لــهــا  ألســبــاب  قليلة  فــئــة 
في  القاطنن  العشائر  أبــنــاء  بعض  ولـــدى 
بــعــض أحــيــاء حــلــب الــشــرقــيــة، واملــنــضــويــن 
لإليرانين  التابعة  الباقر  لواء  مليشيا  في 
أن  ديبة  ورأى  والتوجيه.  التمويل  لجهتي 
هوية  طمس  على  قادرين  »غير  اإليرانين 
مــديــنــة حــلــب، وهــــذا األمــــر صــعــب جـــدًا في 

مدينة بحجم حلب بشريًا وتاريخيًا«.

قنصلية لترسيخ 
النفوذ في الشمال 

السوري

أكد ظريف رغبة بالده 
في الحضور الفاعل خالل 

إعادة اإلعمار

يتعاظم الدور 
اإليراني في حلب مقابل 

النفوذ الروسي
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كابوس إلسرائيل وصداع لبايدن

تقدميو الحزب الديمقراطي األميركي

الديناميات اليسارية 
قد تكون غير مسبوقة 

بتاريخ الحزب

واشنطن ــ العربي الجديد

ــشــّكــل األجــنــحــة املــخــتــلــفــة داخـــل 
ُ
ت

الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي األمـــيـــركـــي 
نموذجًا لتحوالت عميقة يعرفها 
السياسية،  ومــؤســســاتــه  األمــيــركــي  املجتمع 
وقد نجح الجناح اليساري، املسمى التقدمي، 
انتماء  على  بــنــاء  قــواعــد صلبة،  تشكيل  فــي 
األقــلــيــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة إلــيــه مـــن جــهــة، 
ومـــنـــاصـــرتـــه الــقــضــايــا اإلنـــســـانـــيـــة مـــن جهة 
ــت الــعــاقــة مــع إســرائــيــل 

ّ
أخــــرى. مــع ذلــــك، ظــل

اســتــثــنــائــيــة، بــفــعــل وجــــود الــجــنــاح اليميني 
املحافظ. لكن ما هو مؤكد وأكثرت الصحف 
األميركية في الكتابة عنه أخيرًا، أن الدينامية 
اليسارية املستجدة داخل الحزب الديمقراطي 
كــانــت صــاحــبــة الــــدور الــرئــيــســي فــي الضغط 
عــلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن لــكــي يــرغــم بـــدوره 
العدوان على  اإلسرائيلية على وقف  القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، بــعــدمــا 
أظـــهـــر فـــي الـــيـــومـــن األولــــــن لــلــحــرب تــأيــيــدًا 
مطلقًا لتل أبيب، كيف ال وهو صاحب مقولة 
ــــرء أن يـــكـــون يــهــوديــًا لكي  ــه لــيــس عــلــى املـ أنــ
بــكــون صــهــيــونــيــًا، مــســتــداًل بــهــذه »الــحــكــمــة« 
على نفسه. وعن هذا املوضوع، يقول الدكتور 
ــــل مــن  ــــي نـــــــدوة نـــظـــمـــهـــا كـ ــزمــــي بـــــشـــــارة، فـ عــ
السياسات،  العربي لألبحاث ودراســة  املركز 
لوال  إنــه  الفلسطينية،  الـــدراســـات  ومــؤســســة 
الـــضـــغـــط داخــــــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى 
بــايــدن، ملــا توقفت الــحــرب اإلســرائــيــلــيــة على 

غزة بهذه السرعة )11 يومًا(.
ــيـــســـت األجــــنــــحــــة ظـــــاهـــــرة مـــســـتـــجـــدة عــلــى  لـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي األمــيــركــي، لــكــن ربــمــا لم 
النفوذ.  اليساري بهذا  الجناح  كــان  أن  يسبق 
الــتــي خاضها الحزب  واملــعــركــة »الــوجــوديــة« 
ضــــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، في 
نوفمبر/تشرين   3 في  الرئاسية  االنتخابات 

وشغفها  »بفكرها  إعجابه  مبديًا  ميتشغن، 
واهــتــمــامــهــا بــاآلخــريــن، وبــقــتــالــهــا«. وتعني 
هــــذه الــتــفــاصــيــل، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ثــبــات 
ــاه إســــرائــــيــــل، إال أن  بــــايــــدن فــــي مـــوقـــفـــه تـــجـ
الحراك الــذي يشهده حزبه بدأ يكبر. وحول 
ــر، يــقــول أحـــد املــســؤولــن السابقن  هـــذا األمــ
ــاراك أوبـــامـــا  ــ ــ بـ الـــرئـــيـــس األســــبــــق  فــــي إدارة 
ــزال هـــنـــاك دعــم  ــ »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«: »ال يـ لــــ
الديمقراطي، لكن  قوي إلسرائيل في الحزب 

الديناميكيات أصبحت أكثر تعقيدًا«.
وكان التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي 
ــارزة فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــ قــــد حـــقـــق نـــجـــاحـــات بـ
األخــيــرة فــي نوفمبر املــاضــي، فمن أصــل 219 
نائبًا ديمقراطيًا، ينتمي 91 منهم إلى التيار 
التقدمي، الذي ترأسه النائبة براميا جايابال. 
ــــرز هـــــؤالء، هـــم رشـــيـــدة طــلــيــب وألــكــســنــدرا  أبـ
أوكــاســيــو كــورتــيــز وإلــهــان عــمــر. فــي املــقــابــل، 
التقدمي  السيناتور  ســانــدرز  بيرني  ُيعتبر 
الــوحــيــد مـــن بـــن 48 ديــمــقــراطــيــًا فـــي مجلس 

الشيوخ، وهو مع ذلك ليس عضوًا حقيقيًا في 
الحزب الديمقراطي، بل يترشح على قوائمهم 
ويعتبر حليفًا أساسيًا ال بل رمــزًا لجناحهم 
في  ممثلن  التقدمي  التيار  ولــدى  الــيــســاري. 
أو في  الـــــــوزارات  فـــي  أكــــان  الـــجـــديـــدة،  اإلدارة 

مناصب أخرى شديدة األهمية.
يـــدرك بــايــدن أن أي انــقــســام داخــلــي، سيؤثر 
سلبًا عــلــى املــلــفــات الــداخــلــيــة، خــصــوصــًا أن 
القديم، يسعى  االشتراكي  الخصم  ســانــدرز، 
ــرار يـــهـــدف إلــى  ــ إلــــى فــــرض تــصــويــت عــلــى قـ
دوالر  مليون   735 بقيمة  أسلحة  بيع  وقــف 
 عما إذا 

ً
إلسرائيل الذي أقره بايدن، متسائا

األميركية تساهم  العسكرية  املساعدة  كانت 
ــي املـــنـــطـــقـــة أو  ــســــام فــ ــاظ عـــلـــى الــ ــفـ ــحـ ــي الـ فــ
تغذي الصراع. وقال: »في الوقت الذي تدمر 
فــيــه الــقــنــابــل األمــيــركــيــة غـــزة وتــقــتــل النساء 
ببيع  السماح  واألطــفــال، ال يمكننا ببساطة 
أخــــرى مــن دون مناقشتها  أســلــحــة ضــخــمــة 
ــع أن جـــهـــود ســـانـــدرز  فـــي الـــكـــونـــغـــرس«. ومــ
ــه قــد  ــ ــلـــحـــة ضــعــيــفــة، إال أنـ ــوقـــف بـــيـــع األسـ لـ
ــراء تصويت  ــ يــجــبــر الــديــمــقــراطــيــن عــلــى إجـ
الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــــح، خـــصـــوصـــًا أن  ــريـ ــ غـــيـــر مـ
»إدارة ظــهــرهــم  يــتــهــمــون الــديــمــقــراطــيــن بــــــــــ
ــال أحـــد مــســاعــدي ســـانـــدرز،  إلســـرائـــيـــل«. وقــ
إن فــريــقــه ســيــســعــى لـــفـــرض الــتــصــويــت في 
ما  الــشــيــوخ، ولكنهم  فــي مجلس  مــا  مرحلة 
زالوا يستكشفون تفاصيل اإلجــراءات، كونه 

بيع  تــّم توقيف صفقة  أن  لــم يحصل سابقًا 
أســلــحــة. ويــســمــح قـــانـــون »مـــراقـــبـــة تــصــديــر 
بــيــع األسلحة  لــلــكــونــغــرس بمنع  األســلــحــة« 
ــتـــرك بــــالــــرفــــض فــــي مــجــلــس  ــر قـــــــرار مـــشـ ــبـ عـ
الـــشـــيـــوخ. وال يــتــطــلــب األمـــــر ســــوى أغــلــبــيــة 
يتطلب  املــقــابــل،  فــي  الـــقـــرار.  لتمرير  بسيطة 
األمــــر تــوفــر غــالــبــيــة الــثــلــثــن فــي كــل مجلس 
)النواب والشيوخ( لتجاوز الفيتو الرئاسي، 
في حال أصّر بايدن على تمرير الصفقة. لكن 
العمل على وقف بيع األسلحة ما زال مستمرًا، 
ــائــــب ألـــكـــســـانـــدريـــا  ــنــ ــقـــديـــم طـــلـــيـــب والــ مــــع تـ
بيع  لوقف  مشابهًا  قــرارًا  كورتيز،  أوكاسيو 
األسلحة. ولكن، عكس مجلس الشيوخ حيث 
التصويت، يمكن  يمكن لعضو واحــد فــرض 
لــلــقــيــادة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ــا بــرز  ــانـــون. وهــــو مـ ــقـ ــروع الـ ــشـ مــنــع طــــرح مـ
الـــنـــواب، نانسي  فــي حــديــث رئــيــســة مجلس 
ــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، بــقــولــهــا:  بــيــلــوســي، يـ
»أنا أؤيد بيع األسلحة، لكنني أقّدر النقاش 
املستنير الـــذي يــجــريــه أعــضــاؤنــا حـــول هــذا 
املــــوضــــوع«. وعـــضـــوة الــكــونــغــرس كــورتــيــز، 
الديمقراطية اليسارية التي تمثل نيويورك، 
االحتال  لجرائم  املناهضة  الحملة  تتصدر 
»دولــة  فــي أمــيــركــا، وقـــد وصــفــت إســرائــيــل بـــ
تكون  أن  يمكن  »ال  التي  العنصري«  الفصل 
ديــمــقــراطــيــة« بـــأي شــكــل مــن األشـــكـــال. وهــي 
الـــيـــوم تــقــود مــعــركــة إلـــغـــاء صــفــقــة األســلــحــة 

األميركية إلى إسرائيل
ــلــــحــــة،  ــة األســ ــقـ ــفـ ــنــــد صـ ــقــــف األمــــــــــور عــ وال تــ
بـــل تـــحـــدى الــتــقــدمــيــون فـــي الـــحـــزب قــانــونــا 
الـــذي تصّدر  هــيــل«،  »كابيتول  بــأمــن  متعلقا 
ترامب  أنصار  اقتحام  األولــويــات بعد  قائمة 
املــبــنــى فـــي 6 يــنــايــر املـــاضـــي. فــقــبــل ساعتن 
مــن الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون يـــوم الخميس 
املـــاضـــي، اكــتــشــفــت الــقــيــادة الــديــمــقــراطــيــة أن 
ــدار  ــ ســـتـــة مـــشـــرعـــن تــقــدمــيــن خـــطـــطـــوا إلصـ
الــذي  الشرطة،  لــزيــادة تمويل  مــعــارض  بيان 
ــدم اهـــتـــمـــام الــكــونــغــرس بــالــتــطــرف  ُيــظــهــر عــ
وبمسألة »تــفــوق الــبــيــض«. وكـــان مــن املمكن 
أن تـــؤدي اعــتــراضــاتــهــم إلــى إســقــاط مشروع 
زيـــــــــادة الـــتـــمـــويـــل لـــلـــشـــرطـــة، خـــصـــوصـــًا أن 
الديمقراطين يتمتعون بأغلبية ضئيلة أمام 
الجمهورين: 219 نائبًا ديمقراطيًا في مقابل 
القانون بصعوبة  ومــّر  نائبًا جمهوريًا.   212
مــع تــصــويــت 213 مــعــه و212 ضـــده. ويــؤشــر 
األمــر إلــى مــدى ضـــراوة الــصــدام الداخلي في 
صـــفـــوف الــديــمــقــراطــيــن. وفــــي حــــال لـــم تــتــّم 
معالجة الخافات الداخلية، فإن الجمهورين 
قــد يكتسبون األكــثــريــة فــي الــكــونــغــرس، في 

االنتخابات النصفية أواخر عام 2022.

يشهد الحزب الديمقراطي 
األميركي صراع أجنحة 

كان ظاهرًا بوضوح خالل 
أيام العدوان اإلسرائيلي 
األخير على غزة، وهو 
صراع ينتهي إلى نتائج 

إيجابية غالبًا بفضل 
تقدميي الحزب

عبّر بايدن عن إعجابه بطليب وبقتالها خالل لقائهما الخميس الماضي )فرانس برس(

الــثــانــي املــاضــي، دفعته إلـــى وضـــع الخافات 
جانبًا، والتركيز على هزيمة الرئيس الـ45. تّم 
طّي صفحة خافات هياري كلينتون وبيرني 
ســانــدرز، وكــذلــك خــافــات الرئيس جــو بايدن 
مــع نــائــبــتــه الــحــالــي كــامــاال هـــاريـــس، وصـــواًل 
إلى تنّحي ساندرز في االنتخابات التمهيدية 
الديمقراطي لدعم بايدن. وبعد  داخــل الحزب 
م بايدن مهامه رسميًا في 20 يناير/كانون 

ّ
تسل

الثاني املاضي، وبدء أفول نجم ترامب، سعى 
الــقــتــال عــلــى جبهتن:  إلـــى  الــرئــيــس املنتخب 
 
ً
محاربة كورونا واإلنعاش االقتصادي، مؤجا

النقاشات الداخلية األخــرى. كان بايدن يدرك 
كــورونــا وتحقيق نمّو  فــي ملف  االنتصار  أن 
اقتصادي مستدام، سيسمح بلجم الخافات. 
أن محاولة االحتال اإلسرائيلي تهجير  غير 
ــّراح املقدسي والــعــدوان  أهــالــي حــي الشيخ جـ
األخــيــر على قــطــاع غـــزة، غــّيــرت كــل شـــيء، مع 
بــروز مواقف ديمقراطية منددة بجرائم دولة 
االحـــتـــال. وســـط كــل هـــذا، ظــل بــايــدن ُيشّكل 
رغـــم تفوق  الـــحـــزب،  فــي  تــــوازن فعلية  نقطة 
الجناح اليساري، وهو ما دفعه إلى االنتباه 
نوع  لذلك. وسعى مع مستشاريه الستياد 
مــن الـــتـــوازن بــن الــدعــم األمــيــركــي التقليدي 
كان  تاريخيًا،  الحرب.  إلسرائيل، وبن وقف 
دعم بايدن إلسرائيل على مدى سنوات ثابتًا، 
وكــــرر مــوقــفــه أكــثــر مــن مــــرة، وآخـــرهـــا مساء 
الجمعة املاضي، بقوله ألحد الصحافين: »ال 
يوجد تحول في التزامي بأمن إسرائيل على 
الــدولــتــن«.  إلــى حــل  اإلطــــاق، لكننا نحتاج 
وســاهــم بــايــدن مــع املصرين فــي رســم هدنة 
ــت الــــــعــــــدوان، فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة املـــاضـــي،  ــفــ أوقــ
ــاألحـــرى شــعــرت الـــقـــيـــادة املــصــريــة بــأن  أو بـ
حاجتها إلى إرضاء اإلدارة األميركية تفرض 
عليها اإلســـــراع فــي الــتــوســط بــن االحــتــال 
القاهرة  حكام  لعل  الفلسطينية  والفصائل 
يتلقون اتــصــااًل لطاملا انــتــظــروه مــن بــايــدن، 
وهـــو مــا حــصــل بــالــفــعــل عــنــد اكــتــمــال إعـــداد 
ــار مـــســـاء الــجــمــعــة  ــنــ ــاق وقـــــف إطــــــاق الــ ــفــ اتــ
ــاق، شــدد  ــفــ ــــان عـــن االتــ املـــاضـــي. وعـــنـــد اإلعــ
بـــايـــدن عــلــى نــيــة الـــواليـــات املــتــحــدة تجديد 
القبة الحديدية اإلسرائيلية، في مقابل تعّهد 
من خــال األمــم املتحدة، بالعمل على تقديم 
املـــســـاعـــدة اإلنــســانــيــة لــقــطــاع غــــزة وتــمــويــل 
إعادة اإلعمار. وأوضح أن إدارته ستعمل مع 

السلطة الفلسطينية، ال مع »حماس«.
ولــــإشــــارة إلــــى مــــدى دقــــة الـــوضـــع الــداخــلــي 
فــي الــحــزب، حــاول بــايــدن استيعاب النائبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة األصـــــل، رشـــيـــدة طــلــيــب، الــتــي 
هــاجــمــت إســرائــيــل بـــشـــّدة بــســبــب عــدوانــهــا. 
ــة  ــ ــار واليـ ــطــ ــــي مــ ــا فـ ــقــــاهــ ــتــ ــا، والــ ــهــ ــاد بــ ــ ــأشـ ــ فـ
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