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صفاقة إسرائيلية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان أمس الجمعة، 
أنها فتحت تحقيقًا بخصوص أحداث أول من أمس الخميس في العاصمة الليبية 
طرابلس، وما تخللها من اشتباكات بني دوريات تابعة لجهاز دعم االستقرار وجهاز 
الردع ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة املعروف باسم »قوة الردع« والذي يتخذ 
ض، وما زالت التحقيقات 

ُ
من قاعدة معيتيقة مقرًا له، مشيرة إلى أن االشتباك قد ف

مستمرة حول مجريات هذه األحــداث لضمان عدم تكرارها. في هذه األثناء، أعلن 
املجلس األعلى للدولة الليبي، أمس الجمعة، رفض أي »تصرف أحــادي« في إقرار 
الــقــانــون املــنــظــم لــانــتــخــابــات املـــقـــررة فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املــقــبــل. وأوضـــح 
املجلس، في بيان، أن »إقــرار قانون االنتخابات العامة هو من اختصاص مجلس 
النواب واملجلس األعلى للدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتني يعتبر مرفوضًا 
طبقًا لنصوص اإلعـــان الــدســتــوري«. فــي هــذه األثــنــاء كــانــت الــتــطــورات فــي ليبيا 
محور االتصال الهاتفي بني وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة واملبعوث 
األممي إلى ليبيا، يان كوبيتش. وذكرت وكالة األنباء الجزائرية، أمس الجمعة، أن 
لعمامرة جدد لكوبيتش دعم باده لجهود األمم املتحدة واستعدادها التام ملواكبة 

وإنجاح مشروع املصالحة الوطنية بالتعاون مع االتحاد األفريقي.
)العربي الجديد، األناضول، قنا(

رام اهلل ـ العربي الجديد

أصيب عشرات الفلسطينيني، أمس الجمعة، بجروح وحاالت اختناق بالغاز املسيل 
لــلــمــســيــرات السلمية األسبوعية  لــلــدمــوع جـــراء قــمــع قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
املناهضة لاستيطان ورفــضــًا إلقــامــة بــؤر استيطانية فــي أمــاكــن عــدة مــن الضفة 
الغربية. واندلعت مواجهات في بلدات بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس شمال 
الضفة الغربية، وفي قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، فيما 
سجل العدد األكبر من اإلصابات على على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس. 
حمد جبريل، في حديث 

ٔ
وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ بالهال األحمر في نابلس، ا

 تسعة مواطنني أصيبوا بالرصاص الحي 
ّ
مع وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، بأن

في األطــراف السفلية، بينهم حالة خطرة، و33 آخــرون بالرصاص املعدني املغلف 
لــلــدمــوع، وسبعة  املسيل  الــغــاز  بــحــاالت اختناق جـــراء استنشاقهم  بــاملــطــاط، و87 
بــحــروق مختلفة، فيما أصيب تسعة آخـــرون بــرضــوض خــال مطاردتهم مــن قبل 
أكثر من شهرين، ضمن  االحــتــال. وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميًا منذ  جنود 
فعاليات احتجاجية ضد إقامة بٔورة »أفيتار« االستيطانية على قمة جبل صبيح. 

وتهدد املستوطنة بقطع تواصل القرية واالستياء على أراضيها.
ونتيجة الستمرار فعاليات املقاومة الشعبية وصمود األهالي، غادر املستوطنون في 
الثاني من يوليو/ تموز بؤرة »أفيتار«، لكن دون تفكيك املنازل املتنقلة التي نصبوها.

رام اهلل ـ نائلة خليل

في  بمنزله  الجمعة،  أمــس  الفلسطينية،  األمنية  باألجهزة  عسكري  عــام  مــدع  قتل 
طولكرم، شمال الضفة الغربية، على يد أشخاص مجهولي الهوية. وأكد املفوض 
مقتل  الجديد«،  »العربي  لـ دويكات،  الفلسطينية طال  األمنية  لألجهزة  السياسي 
العقيد عكرمة مهنا في منزله في بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، ظهر 
قانوني  عــام عسكري ومستشار   »مهنا هــو عقيد ومـــدع 

ّ
إن وقـــال دويــكــات  أمـــس. 

تل في منزله على يد مجهولني ظهر اليوم«، الفتًا إلى أن 
ُ
في املالية العسكرية، وق

»األجهزة األمنية باشرت بالتحقيق للوصول إلى الجناة ومعرفة مابسات الحادث، 
وحتى اآلن ال توجد تفاصيل أكثر حول الجريمة«.

العقيد لؤي  املتحدث باسمها  الفلسطينية، على لسان  الشرطة  أكــدت  من جهتها، 
ارزيقات، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق، فيما بدأت الشرطة إجراءات 

البحث والتحري في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 44 عاما من طولكرم.
وقال ارزيقات إنه، ظهر أمس الجمعة، وصل إلى مشفى ثابت الحكومي في مدينة 
طولكرم مواطن من بلدة دير الغصون، شمالي طولكرم، مصاب بعيار ناري. وتابع 
العدلي  الطب  الجثمان وإحالته ملعهد  بالتحفظ على  العامة  النيابة  »أمــرت   

ً
قائا

إلجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة«.

تم تنظيم تجمعات 
احتجاجية في محافظتي 

لرستان وأصفهان

منظمات حقوقية 
تتهم إيران باستخدام غير 

قانوني للقوة

للحديث تتمة...

احتجاجات 
المياه في إيران 

تتمدد

فضيحة »بيغاسوس«: »أن أس أو«  تتهرب من المسؤولية

بغرب  خوزستان،  محافظة  في  المياه  شح  خلفية  على  االحتجاجات  تمددت 
 إيران، إلى محافظتين مجاورتين أول من أمس الخميس. وبينما يحاول مسؤولون 
قالت  السكان،  غضب  امتصاص  خامنئي،  علي  المرشد  رأسهم  على   إيرانيون، 
في  المفرطة  القوة  استخدمت  السلطات  إن  أمس،  دولية،  حقوقية  منظمات 

تصديها للمحتجين

طهران ـ صابر غل عنبري

يبدو أن أزمة احتجاجات املياه في 
إيران تتجه نحو مزيد من التعقيد، 
مع تمددها من محافظة خوزستان، 
ــــاد، إلــــــى مـــحـــافـــظـــتـــي لـــرســـتـــان  ــبــ ــ ــ غــــربــــي ال
وأصــفــهــان املــجــاورتــني وتــوالــي الحديث عن 
ســقــوط مــزيــد مـــن الــقــتــلــى، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بتوجيه  دولية  منظمات حقوقية  فيه  بــدأت 
االتهامات لطهران باالستخدام غير القانوني 
االحــتــجــاجــات. في  لهذه  التصدي  فــي  للقوة 
هذه األثناء، وعلى الرغم من قوله إنه يتفّهم 
يوليو/تموز   15 منذ  املندلعة  االحتجاجات 
فـــي خـــوزســـتـــان، إال أن املـــرشـــد األعـــلـــى علي 
خــامــنــئــي لـــم يـــفـــّوت الـــفـــرصـــة لــلــتــحــذيــر من 
الـــخـــارج، مــن خـــال دعــوتــه ســكــان املحافظة 
إلــى عــدم توفير »ذريــعــة« ألعــداء إيــران، وهو 
مــا ذهــب إليه مسؤولون آخـــرون، فــي موقف 
مــعــتــاد ملــحــاولــة إخــمــاد أي تــظــاهــرات، حتى 

وإن كانت معيشية.
ــّرت احـــتـــجـــاجـــات أزمــــــة املــــيــــاه، لــيــل  ــمــ ــتــ واســ
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، لــلــيــوم الــثــامــن في 
مــدن محافظة خوزستان، معقل هذه  بعض 
تنظيم تجمعات  عــن   

ً
فــضــا االحــتــجــاجــات، 

احتجاجية في مدينتي أليغودرز بمحافظة 
أصفهان،  بمحافظة  شهر  وشاهني  لرستان 
ــان، تـــضـــامـــنـــًا مــع  ــ ــتـ ــ ــــوزسـ ــخـ ــ ــــني لـ ــاورتــ ــ ــجــ ــ املــ
املحتجني على شح املياه هناك، فيما تحدثت 
منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، عن 
مقتل 8 إيرانيني خال االحتجاجات األخيرة.

وأدت احتجاجات مدينة أليغودرز بمحافظة 
لــرســتــان، غــربــي إيـــــران، إلـــى مــقــتــل متظاهر 
وإصــابــة 7 آخــريــن، حسب السلطات املحلية 
فــي املــحــافــظــة. وقـــال نــائــب قــائــد قـــوات األمــن 
االجتماعية،  للشؤون  املحافظة  الداخلي في 

ــه »عــــلــــى خــلــفــيــة  ــلــــي غـــــالـــــي، إنـــــ ــد عــ ــيـ ــقـ ــعـ الـ
االشتباكات التي أشعلها مخربون معادون 
للثورة، فقد شخص حياته لألسف«، مشيرًا 
إلــى إصابة 7 آخرين من املواطنني »على يد 
هذه العناصر«، حسب قوله. وأضاف غالي 
أن الساح املستخدم كــان من نــوع »شــوزن« 
 إن »املــنــاهــضــني 

ً
)نــــوع مـــن الـــبـــنـــادق(، قـــائـــا

للثورة عــادة يستخدمون هــذه األسلحة في 
عدة  اعتقال  عــن  متحدثًا  كــهــذه«،  اشتباكات 
الخميس  ليل  أحـــداث  أشــخــاص على خلفية 
في أليغودرز، »كان من بينهم عناصر أطلقوا 
قتلى«،  إيقاع  املواطنني بهدف  باتجاه  النار 
ــتـــوعـــدًا بــمــعــاقــبــتــهــم »بـــشـــكـــل حــــــازم وفــقــًا  مـ

للقانون«.
وأفادت وكالة »فارس« اإليرانية بأن عددًا من 
الخميس، تجمعًا  ليل  املدينة نظموا،  سكان 
مــع ســكــان خــوزســتــان في  للتضامن  سلميًا 
للثورة  املياه، »لكن معارضني  أزمة  مواجهة 
ــار مــنــتــهــك  ــذا الـــتـــجـــمـــع نـــحـــو مــــســ ــ قــــــــادوا هــ

للحرمات«، حسب تعبير الوكالة.
وكــانــت هــذه املــرة األولـــى التي تتحدث فيها 
وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة عـــن احــتــجــاجــات أو 
سقوط ضحايا خــارج خــوزســتــان، منذ بدء 

أحداث املحافظة ليل 15 يوليو.
إلـــى ذلــــك، أظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو، انــتــشــرت 
تنظيم  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  على شبكات 
تجمعات احتجاجية في مدينة شاهني شهر 
بــمــحــافــظــة أصــفــهــان املــــجــــاورة لــخــوزســتــان 
ــرة. كما  ــيــ تــضــامــنــًا مـــع مـــعـــانـــاة ســـكـــان األخــ
أكدت األنباء الواردة من خوزستان استمرار 
ــي مـــدن  ــ االحــــتــــجــــاجــــات، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، فـ

ماهشهر واألهواز ودزفول.
ق املرشد اإليراني األعلى علي 

ّ
من جهته، عل

خــامــنــئــي، أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى احــتــجــاجــات 
التلفزيون  نقل  ما  ، بحسب 

ً
قائا خوزستان 

اإليراني، إن »مسألة مياه خوزستان ومشاكل 
سكانها تمثل إحدى القاقل املؤملة حقًا هذه 
األيــام«، مشيرًا إلى أن »املواطنني عّبروا عن 
غــضــبــهــم، لــكــن ال عــتــاب عــلــيــهــم مــطــلــقــًا، ألن 
قضية املياه في تلك الحرارة املرتفعة ليست 
قضية صغيرة«. وأكد أن »أهالي خوزستان 
أوفياء ومضحون ما كان ينبغي أن يواجهوا 
ــو كــانــت قــد تــمــت معالجة  ــذه املــشــاكــل، ولـ هـ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الرباط، الجزائر ـ العربي الجديد 

 جـــــديـــــدًا مــن 
ً
ــــس الــــجــــمــــعــــة، فــــصــــا ــ حــــمــــل أمـ

الــعــاملــيــة عبر  الــتــجــســس  تــداعــيــات فضيحة 
بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« الــتــابــع لــشــركــة »أس 
انــهــمــاك الشركة  أن أو« اإلســرائــيــلــيــة، وســـط 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املــعــنــيــة، فـــي مـــحـــاولـــة تــبــرئــة 
نــفــســهــا، والـــتـــهـــرب مـــن املـــســـؤولـــيـــة، ومــعــهــا 
مــحــاولــة إنـــقـــاذ إســـرائـــيـــل مـــن الـــورطـــة الــتــي 
وضعتها فيها الفضيحة. وبالتزامن، كشفت 
كانت  الــتــي  الفرنسية،  مــونــد«  »لــو  صحيفة 
التجسس  عملية  عن  التحقيق  ناشري  أحــد 
الـــذي أدارتــــه منظمة »قــصــص مــحــظــورة« أو 
»Forbidden Stories« واملختبر التقني ملنظمة 
»العفو الدولية، في عددها الذي صدر مساء 
أول من أمس الخميس، عن مزيد من تفاصيل 
عــمــلــيــة الــتــجــســس، وخــصــوصــًا بــمــا يتعلق 
رأسه  وعلى  باريس،  في  السياسي  بالفريق 

ــان لــيــتــشــكــل هـــذا  ــ ــنــــني ملــــا كــ ــواطــ مـــشـــاكـــل املــ
الوضع«، داعيًا الحكومة الحالية والحكومة 
املــقــبــلــة إلــــى مــتــابــعــة حـــل مــشــاكــل املــحــافــظــة 
بشكل جاد. كما دعا خامنئي اإليرانيني إلى 
»الــحــذر مــن مـــؤامـــرات الـــعـــدو«، الفــتــًا إلـــى أن 
الثورة  »العدو يريد استغال أي شــيء ضد 
والباد ومصالح الشعب، لذلك تجب مراعاة 

الحذر لعدم إعطائهم ذرائع«.
ومــــع اســـتـــمـــرار االحــتــجــاجــات فـــي محافظة 
خوزستان، دعا مندوب املحافظة في مجلس 
خــبــراء الــقــيــادة رجــل الــديــن محسن حيدري، 
ــتـــمـــرار   إن »اسـ

ً
ــائــــا ــى إنـــهـــائـــهـــا، قــ ــ أمــــــس، إلـ

الـــتـــجـــمـــعـــات لـــيـــس لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب، حــيــث 
أمــرهــا  فـــي  املــشــكــوك  املــجــمــوعــات  تستغلها 
»الــفــوضــى تتسبب  أن  واألعــــــــداء«. وأضـــــاف 
ــــة دمــــــاء األبـــــريـــــاء ودخـــــــول املــســلــحــني  ــإراقـ ــ بـ
ــك  ــيــــني واملـــــنـــــافـــــقـــــني، ويــــــرتــــــد ذلــ ــالــ ــفــــصــ االنــ
ســلــبــًا عــلــى املـــواطـــنـــني، وفـــي هـــذه الـــظـــروف، 
تزيدها  بــل  مشاكلهم،  تحل  لــن  فالتجمعات 

تعقيدًا«، حسب تعبيره.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، 
 قــــواتــــه ضــبــطــت شــحــنــة 

ّ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن أمـ

بالشمال  حدودها  من  الباد  دخلت  أسلحة 

ويأتي  ووزراؤه.  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
»العفو  لـ الــعــامــة  اعــتــبــرت األمــيــنــة  ذلــك فيما 
الدولية«، أنياس كاالمار، أمس، أن »برنامج 
للحكومات  ســاح  هــو  للتجسس  أو  أن  أس 
القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحافيني 
ومــهــاجــمــة الــنــاشــطــني وســحــق املــعــارضــة«، 
ــارات أيضًا  ــ وذلـــك إثـــر نــفــي الــســعــوديــة واإلمــ
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــاالنـ ــ ــة إلـــيـــهـــا بـ ــهــ لــلــتــهــمــة املــــوجــ

التجسس عبر البرنامج اإلسرائيلي.
وسعى مدير شركة »أن أس أو« اإلسرائيلية، 
شــالــيــف حــولــيــو، فــي مقابلة مــوســعــة لــه مع 
ــبــــوعــــي لــصــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل  املـــلـــحـــق األســ
هيوم«، نشرت أمس الجمعة، لتبرئة الشركة 
مــــن الـــتـــهـــم املـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا بـــبـــيـــع خـــدمـــات 
ــان،  ــســ ــامـــج لــــــدول خـــرقـــت حـــقـــوق اإلنــ ــرنـ ــبـ الـ
ــت نـــشـــاطـــات نـــحـــو 50 ألـــــف شــخــص،  ــبــ وراقــ
مستخدمًا شّماعة »مكافحة اإلرهــاب«، على 
غـــرار حكومة دولـــة االحــتــال. وزعـــم شاليف 
ــقـــوم بــفــحــص نـــشـــاط الـــزبـــائـــن  أن شـــركـــتـــه تـ
على  قــادرة  وأنها  الذين يشترون خدماتها، 
متابعة كيفية استخدام برامج الشركة التي 
ــورت لغرض مكافحة اإلرهــاب. 

ُ
ادعــى أنها ط

وقـــال حوليو إن مــا يــحــدث، مــن العمل على 
التحقيق لكشف هذه الفضيحة، هو جزء من 
»السايبر«  شــركــات  تستهدف  كبيرة  معركة 
اإلســرائــيــلــيــة عــمــومــًا، وإن مـــا يــحــدث يــبــدو 
وكأنه مدبر »من جهة ما«، ال سيما مع إقحام 
الكبيرة  الصحافية  املؤسسات  مجموعة من 
سؤاله  ولــدى  املسألة.  في  الدولية«  و»العفو 
ــه، قـــال »أعــتــقــد  ــرأيـ عـــن هــويــة هـــذه الــجــهــة، بـ
الدولية  املقاطعة  أو حركة  قطر  سنجد  أننا 
)وســـحـــب االســـتـــثـــمـــارات وفــــرض الــعــقــوبــات 
على إسرائيل - بي دي أس(، أو نجد االثنتني 
معًا«. وزعم مدير »أن أس أو« كذلك، أن شركته 
لم تراقب ولم تتابع 50 ألف هدف وأنها تملك 
45 زبونًا، يحق لكل منهم مراقبة لغاية مائة 

 »األشرار ومجموعات 
ّ
الغربي، مشيرًا إلى أن

مناهضة للثورة كانت تعتزم استخدام هذه 
وفــق  تــخــريــبــيــة«،  عمليات  لتنفيذ  األســلــحــة 

قوله.
ــاء، وفــيــمــا تــشــيــر األنـــبـــاء الرسمية  ــنـ فــي األثـ
ــتـــل 5 أشـــــخـــــاص خــــال  ــقـ ــى مـ ــ ــ فـــــي إيــــــــــران إلـ
أفراد  أحد  بينهم  األخيرة، من  االحتجاجات 
الــدولــيــة«،  »العفو  منظمة  تحدثت  الــشــرطــة، 
ــا ال يـــقـــل عــن  ــ ــــن مـــقـــتـــل مـ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عـ
السلطات  ومــارة، متهمة  ثمانية متظاهرين 
لقمع  الحية  »الــذخــيــرة  باستخدام  اإليــرانــيــة 
ــاجــــات«، مــــع حــديــثــهــا عــــن إصـــابـــة  ــتــــجــ االحــ

واعتقال العشرات.
وقــالــت املــنــظــمــة، فــي بــيــان، إن »قــــوات األمــن 
ــيـــة اســتــخــدمــت بــشــكــل غــيــر قــانــونــي  اإليـــرانـ
ــــاق الـــذخـــيـــرة الــحــيــة  الــــقــــوة، بــمــا يــشــمــل إطـ
ــرات  ــاهــ ــظــ ــــد، لـــســـحـــق تــ ــيـ ــ ــــوش الـــــصـ ــ ــرطـ ــ ــ وخـ
ســـلـــمـــيـــة فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا«. وأوضــــــحــــــت أن 
لاحتجاجات  مــصــورة  لتسجيات   

ً
تحليا

ــات شــهــود عــيــان »يشير إلــى أن قــوات  وروايــ
ــن اســـتـــخـــدمـــت أســـلـــحـــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة  ــ ــ األمـ
فــتــاكــة وبـــنـــادق تــســتــخــدم ذخــيــرة عشوائية 

بطبيعتها، والغاز املسيل للدموع«.

هـــدف فــقــط، مــدعــيــًا أن الــشــركــة رفــضــت بيع 
خدماتها لنحو 90 دولة.

في  برئيل  لتسفي  تقرير  اعتبر  املــقــابــل،  فــي 
صحيفة »هآرتس«، أن برنامج »بيغاسوس« 
الـــذي تــم بيعه لــعــدد مــن الـــدول العربية، من 
بــيــنــهــا الــســعــوديــة واإلمـــــــارات واملـــغـــرب، هو 
الــحــال »أذن إسرائيلية فــي قصور  فــي واقـــع 
ــتــــذكــــر بـــرئـــيـــل كـــيـــف أن اســـم  الـــــعـــــرب«. واســ
ــنـــوات مـــع قتل  ــفـــع قــبــل ثــــاث سـ الــشــركــة ارتـ
اإلعـــامـــي الـــســـعـــودي جـــمـــال خــاشــقــجــي في 
قنصلية بـــاده فــي إســطــنــبــول. وعــلــى الرغم 
تــكــون هــنــاك أي  أن  مــن نفي شاليف حوليو 
عاقة لشركته بجريمة القتل، إال أن تحقيقًا 
لــصــحــيــفــة »ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة كــان 
بــنّي أنــه تم اخــتــراق هاتف زوجــة خاشقجي، 
ــغـــاســـوس«  ــيـ ــامـــج »بـ ــرنـ ــبـ ــار، بـ ــطــ ــعــ ــنــــان الــ حــ
قــبــل أشــهــر مــن اغــتــيــالــه. كــمــا ورد فــي قائمة 
املستهدفة، رقمان يعودان المرأتني  األسماء 
من أقرباء خاشقجي. وفي عام 2019، ارتبط 
اسم الشركة اإلسرائيلية بقضية منع األميرة 
لطيفة بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم )وهــي 
ابنة حاكم إمارة دبي( من الهرب عبر البحر 

إلى الهند. 
وأشــــــار بــرئــيــل إلــــى حـــالـــة املـــغـــرب ومــســألــة 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  هــاتــف  مــراقــبــة 
مـــاكـــرون، مــشــيــرًا إلـــى أن املــفــارقــة أن العاهل 
املــغــربــي محمد الـــســـادس، مــراقــب أيــضــًا من 
بواسطة  املــغــربــي،  الجيش  فــي  عناصر  قبل 
الـــبـــرنـــامـــج ذاتــــــه، وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي. وتــســاءل: 
للجانب   

ً
مثا املعلومات  هــذه  نقل  يتم  »هــل 

اإلسرائيلي أيضًا؟«. واعتبر أن كل املعلومات 
الــتــي جمعتها الــســعــوديــة واإلمـــــارات، ســواء 
الـــداخـــل أو عـــن دول عربية  عـــن خــصــوم فـــي 
أخــرى، ملحاولة معرفة مواقفها في القضايا 
ها 

ّ
كل »مـــوجـــودة  للبلدين،  املــهــمــة  اإلقليمية 

كــذلــك، قــالــت نــائــبــة مــديــرة املــنــظــمــة لــشــؤون 
ــا  ــانـ ــا ديـ ــيـ ــقـ ــريـ الــــشــــرق األوســــــــط وشــــمــــال أفـ
ــــي الــــبــــيــــان: »لـــــــدى الـــســـلـــطـــات  الــــطــــحــــاوي فـ
اإليــرانــيــة ســجــل مــــروع فــي اســتــخــدام الــقــوة 
املــمــيــتــة غــيــر املــشــروعــة«، مــشــيــرة إلـــى أن ما 
يــجــري فــي خــوزســتــان يــذكــر بــاألحــداث التي 
وقــعــت خـــال احــتــجــاجــات عــلــى رفـــع أســعــار 

البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
رايتس  اتهمت منظمة »هيومن  من جهتها، 
ووتــــش«، فــي بــيــان أول مــن أمـــس الخميس، 
»القوة  استخدمت  بأنها  اإليرانية  السلطات 
ــتـــان،  ــد املــحــتــجــني فــــي خـــوزسـ املـــفـــرطـــة« ضــ
ــا بــــإجــــراء تــحــقــيــقــات تــتــمــتــع  مــطــالــبــة إيــــاهــ
بالشفافية بشأن ثاث حاالت وفاة على األقل 
وقعت بني املتظاهرين، ومحاسبة املسؤولني 
عنها. وقالت الباحثة في شــؤون إيــران لدى 
املــنــظــمــة، تـــــارا ســبــهــري فــــر، إن »الــســلــطــات 
الرد  للغاية من  لديها سجل مقلق  اإليرانية 
إزاء  مستائني  متظاهرين  على  بــالــرصــاص 
ــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور  تـــفـــاقـــم الـــصـــعـــوبـــات االقـ
لفتت »هيومن  كــذلــك،  املــعــيــشــيــة«.  الـــظـــروف 
إلـــى أن تــقــاريــر وردت عن  ــــش«  رايـــتـــس ووتـ

انقطاع اإلنترنت في املنطقة.

عمليًا في خزنة شركة خاصة إسرائيلية«.
فــي هــذه األثــنــاء، انضمت الجزائر أمــس إلى 
قــائــمــة الــــدول الــتــي نــفــت أن تــكــون اقــتــنــت أو 
بيان  وأكــد  بيغاسوس.  برنامج  استخدمت 
للسفارة الجزائرية في باريس، أن »الجزائر 
الــبــرنــامــج، وال حتى  لــم تــقــن ولـــم تستعمل 
بجوانب  يتعلق  فيما  جهة  أي  مــع  تعاونت 

التجسس«.
وجـــاء النفي الــجــزائــري ردًا على مــا ورد في 
ــال ملــنــظــمــة مـــراســـلـــون بــــا حـــــــدود، نــشــر  ــقـ مـ
أن  الرسمي االثنني املاضي، لجهة  بموقعها 
الــجــزائــر مــن بــني الـــدول الــتــي اقتنت تطبيق 
ــفـــارة هــذه  بـــيـــغـــاســـوس، ووصـــــف بـــيـــان الـــسـ
نفسه  السياق  وفــي  »الــكــاذبــة«.  بـــ املعلومات 

رفــــع الــســفــيــر الـــجـــزائـــري فـــي فــرنــســا محمد 
قــضــائــيــة ضـــد منظمة  دعــــوى  داوود  عــنــتــر 

مراسلون با حدود.  
ويأتي ذلك في وقت أعربت وزارة الخارجية 
العميق  »القلق  عن  أمــس  من  أول  الجزائرية 
الــدول،  بعد الكشف عن قيام سلطات بعض 
ــه الـــخـــصـــوص املــمــلــكــة املــغــربــيــة،  وعـــلـــى وجــ
باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجّسس 
املسّمى بيغاسوس ضّد مسؤولني ومواطنني 
الــبــيــان على أن الجزائر  جــزائــرّيــني«. وشـــّدد 
دين بشّدة هذا االعتداء املمنهج واملرفوض 

ُ
»ت

عــلــى حــقــوق اإلنــســان والــحــريــات األســاســيــة 
للمبادئ  انتهاكًا صارخًا  أيضًا  ُيشّكل  الــذي 

واألسس التي تحكم العاقات الدولية«. 

ــــرت نــيــابــة الــجــمــهــوريــة لــدى  وبـــالـــتـــزامـــن، أمـ
ــة، بفتح  ــريـ ــزائـ مــحــكــمــة ســـيـــدي أمــحــمــد الـــجـ
تحقيق ابتدائي باملسألة، بحسب ما أفاد بيان 
الجزائر.  قضاء  مجلس  لــدى  العامة  للنيابة 
وأدرجت صحيفة »لوموند« الفرنسية، أخيرًا، 
ــدول املــســتــهــدفــة.  ــ اســـم الــجــزائــر فـــي الئــحــة الـ
ــًا مــن أرقــــام الــهــواتــف  وأكــــدت »لــومــونــد« آالفــ
الـــجـــزائـــريـــة، يـــعـــود بــعــضــهــا إلــــى مــســؤولــني 
على  ُحـــّددت  قد  كبار،  سياسيني وعسكريني 
»بــيــغــاســوس«. وكــان  أنــهــا أهـــداف محتملة لـــ
املغرب قد رّد على ما ورد في التحقيق، الذي 
اتهمه باملشاركة في عملية التجسس، قد قرر 
الجنائية  املحكمة  أمــام  دعــوى قضائية  رفــع 
في باريس ضّد »قصص محظورة« و»العفو 

الدولية« بتهمة التشهير.
املغربي،  الخارجية  وزيــر  قــال  السياق،  وفــي 
نــاصــر بــوريــطــة، أمـــس الــجــمــعــة، فــي مقابلة 
أجــراهــا مــع مجلة »جـــون أفــريــك« الفرنسية، 
وأوردتــــهــــا وكـــالـــة األنـــبـــاء املــغــربــيــة، إن »كــل 
للمغرب،  اتــهــامــات  هيئة وجهت  أو  شخص 
عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها 
الكاذب أمام القضاء ... دور العدالة هو التحقق 
من االتهامات وفــق األدلــة املــاديــة«. وأضــاف: 
أن يصبح حليفا موثوقًا  فــي  »املــغــرب نجح 
بها  املعترف  الفعالية  بفضل  شركائه،  لــدى 
عامليا ألجهزته األمنية، خصوصًا في الحرب 

الدولية ضد اإلرهاب«. 
وانضمت اإلمارات، ليل الخميس - الجمعة، 
التهم املوجهة  التي نفت  الــدول  إلــى الئحة 
إليها بالتجسس، وذلك بعد نفي السعودية. 
وقــال بيان صــادر عن الخارجية اإلماراتية 
الـــتـــي تـــدعـــي أن اإلمــــــــارات من   إن »املــــزاعــــم 
بني عدد من الدول املزعوم اتهامها بمراقبة 
واستهداف الصحافيني واألفراد، ال تستند 
إلى أدلة«، مضيفة أن هذه االتهامات »كاذبة 

بشكل قاطع«. 

ارتفاع عدد القتلى والجرحى.... 
وخامنئي يدعو لعدم توفير 

»ذريعة لألعداء«

دعوات لسكان خوزستان إلنهاء االحتجاجات )عطا كناري/فرانس برس(

التجسس طاول ماكرون وفريقه السياسي )لودوفيك مارين/فرانس برس(

نضال محمد وتد

كانت دولة قطر من أولى الدول التي 
تعّرضت لهجوم سيبراني، تم خالله 
اختراق وكالة األنباء القطرية، وزرع 

تصريحات كاذبة ألمير البالد، تميم 
ِغلت كذريعة 

ُ
بن حمد آل ثاني، است

إلعالن الحصار على هذه الدولة 
ومقاطعتها. وتبع ذلك، حرب سيبرانية 

ومحاوالت تجسس متتالية ضد 
قيادات قطرية ومعارضني ومثقفني 

عرب يقيمون في الدوحة، في حني 
كانت األصابع اإلسرائيلية في ذلك 

واضحة. وعلى الرغم من كل ذلك، إال 
أّن مدير شركة التجسس اإلسرائيلية 
»أن أس أو« )NSO(، شاليف خوليو، 

وبعد افتضاح نشاط شركته في 
تتبع ومراقبة أكثر من 180 صحافيًا 

ومعارضًا من مختلف أنحاء 
العالم، باستخدام برنامج التجسس 
»بيغاسوس«، لم يتورع بكل صفاقة 
وعنجهية صهيونية عن االدعاء بأن 
شر أخيرًا عن نشاط شركته 

ُ
كل ما ن

وبيعها خبرات التجسس ألنظمة 
قمعية هو جزء من حملة تستهدف 

الشركات السيبرانية اإلسرائيلية، 
وأن هناك من يقف وراء هذه الحملة، 
وهي بحسب رأيه دولة قطر وحركة 

املقاطعة الدولية. مع العلم أن افتضاح 
نشاط شركته كان جزءًا من »مشروع 
بيغاسوس«، وهو تحقيق استقصائي 

بالشراكة بني منظمة »قصص 
 »Forbidden Stories« محظورة« أو

للصحافة واملختبر التقني ملنظمة 
»العفو الدولية«.

نسي شاليف أنه في اللحظة التي 
بدأ فيها نشر التقارير عن شركته 

سارعت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، 
أيليت شاكيد، إلى التشاور مع 

سكرتير الحكومة حول ما إذا كان 
ينبغي لها التوجه إلى املستشار 
القضائي للحكومة، واستشارته 

بشأن عالقتها الحميمة مع رئيسة 
الشركة شيري دوليف، منذ عشرين 

عامًا، فيما تم إبراز »حقيقة« أن عالقة 
رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينت 

مع الرئيسة املذكورة هي سطحية.
في املقابل، سبق لتقرير نشرته 

صحيفة »ذي ماركر« اإلسرائيلية 
أن رسم خطًا واضحًا لبيع برنامج 

»بيغاسوس« لدول مختلفة، مثل الهند 
واملجر ورواندا وغيرها من الدول، 

وبني زيارات رئيس الحكومة السابق 
بنيامني نتنياهو الرسمية إلى هذه 

الدول، إذ كان يرافقه ليس فقط خبراء 
في مجال الزراعة واالقتصاد، ولكن 

أيضًا في مجال األمن، مع إشارة معّد 
التقرير زيف أميتاي إلى أن نتنياهو 

كان عمليًا املرّوج األكبر لهذا البرنامج 
كجزء من دبلوماسية إسرائيلية. 

وعلى الرغم من كل هذا، يحاول 
مؤسس الشركة اإلسرائيلية التقليل 
من خطورة الجرائم التي ارتكبت من 

خالل برامج شركته، واتهام دولة قطر 
وحركة املقاطعة بالوقوف وراء فضح 

هذه الجرائم.

تحاول شركة »أن أس أو« 
اإلسرائيلية، التهرب من 

فضيحة انكشاف دورها 
في واحدة من أكبر 

عمليات التجسس على 
السياسيين والحقوقيين 

والصحافيين، مركزة في 
المقابل على الترويج 

لمزاعم كاذبة

ذكرت صحيفة »لو موند« الفرنسية أمس الجمعة، أن أكثر من 200 رقم 
هاتف في جمهورية توغو، في غرب أفريقيا، ظهرت كأحد األهداف 
التجسس  لــبــرنــامــج  المحتملة، 
وشّددت  »بيغاسوس«.  اإلسرائيلي 
الصحيفة، على أن هذا البلد، هو 
قربًا  األكثر  األفريقية،  البلدان  أحد 
أن  أظهر  التحقيق  وأن  إلسرائيل، 
غناسينغبي  ايسوزيما  فور  الرئيس 
االنــقــالب  زعــيــم  نجل  )الـــصـــورة(، 
من  المقرب  إياديما،  غناسينغبي 
مراقبة  هــدفــه  كـــان  ــب،  ــي أب ــل  ت

المعارضين له كـ»المجرمين«.

»زبائن« تل أبيب
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  شرق
      غرب

مجلس األمن يدين 
مواقف أردوغان بشأن 

قبرص
وافـــق مجلس األمـــن الــدولــي أمــس 
ــــان بـــاإلجـــمـــاع  الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى إعــ
يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي 
»عـــــلـــــى أســــــــــاس نـــــظـــــام فــــيــــدرالــــي 
ــــني مـــع  ــتـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــعــــني ومـ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ بــ
املجلس  ودان  سياسية«.  مــســاواة 
مــــواقــــف الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
ــــال زيــــارتــــه  ــ طــــيــــب أردوغــــــــــــــان، خـ
بها  املعترف  غير  التركية  قبرص 
دولــيــًا، الــثــاثــاء املــاضــي، إذ اعتبر 
أنـــه »ال يــمــكــن إحــــراز أي تــقــدم في 
الــتــســلــيــم  دون  ــن  ــ مـ ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ
بــــوجــــود شـــعـــبـــني ودولــــــتــــــني« فــي 

الجزيرة.
)فرانس برس(

بغداد تريد استمرار 
التعاون األمني مع 

واشنطن

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــراقـــي 
فــــــــؤاد حـــســـني )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الجمعة، إن العراق يسعى ملواصلة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون األمـــنـــي مع 
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة، ويــــحــــرص 
عـــلـــى ديـــمـــومـــة الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــقــودهــا واشــنــطــن مــن خــال 
التحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب. 
ــه عــلــى  ــ ــــي كـــلـــمـــة لـ وأكـــــــد حـــســـني فـ
هامش انطاق اجتماعات الجولة 
االستراتيجي  الــحــوار  مــن  الرابعة 
العراق وأميركا في واشنطن،  بني 
التزام باده بحماية أفراد البعثات 
والقواعد  ومــقــارهــا  الدبلوماسية 
قــوات  تستضيف  الــتــي  العسكرية 

التحالف.
)العربي الجديد(

بينت وبن زايد يتفقان 
على لقاء قريب

قـــال مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن  ــلــــي أمــ ــيــ اإلســــرائــ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة اإلسـ
ــــي عــهــد  ــاتـــف ولـ نــفــتــالــي بــيــنــت هـ
أبوظبي محمد بــن زايـــد، وقـــّدم له 
األضــحــى.  عيد  بمناسبة  التهنئة 
وأضــاف املوقع أن بينت وبن زايد 
اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما، 
ــة  ــكـــومـ رئـــــيـــــس حـ أن  إلــــــــى  الفـــــتـــــًا 
ــــال أكـــــد أهـــمـــيـــة الـــعـــاقـــات  ــتـ ــ االحـ
ــارات التي  ــ االســتــراتــيــجــيــة مــع اإلمـ

ى في مجاالت عدة.
ّ
تتجل

)العربي الجديد(

قصف تركي لمواقع 
النظام السوري في 

إدلب
قــــصــــفــــت الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة أمــــس 
الجمعة مواقع تابعة لقوات النظام 
الــســوري فــي ريـــف إدلـــب الجنوبي، 
بشمال غربي سورية. وذكر الناشط 
محمد املصطفى، أن القوات التركية 
القذائف  أمــس عــشــرات  أطلقت فجر 
ــام فــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى مــــــواقــــــع قــــــــــوات الـ
الــنــعــمــان ومحيطها،  مــعــرة  مــديــنــة 
ــع قـــصـــف مـــكـــثـــف مــن  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
جانب فصائل املعارضة على مواقع 
الــزاويــة. من  لقوات النظام في جبل 
جانبها، قصفت قوات النظام قريتي 
معربليت وكنصفرة جنوبي إدلب.  
)العربي الجديد(

شي جين بينغ يزور التيبت

زار الرئيس الصيني شي جني بينغ 
)الـــصـــورة(، يــوم األربــعــاء املــاضــي، 
ــبــــت، وفـــــــق مـــــا كــشــف  ــيــ ــتــ ــيــــم الــ ــلــ إقــ
ــام الـــرســـمـــي أمـــــس الــجــمــعــة،  ــ ــ اإلعـ
املنطقة  إلى  أول رحلة رئاسية  في 
منذ  الــســيــاســيــة  الــحــســاســيــة  ذات 
أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود. وظــهــر جني 
التلفزيون  بثها  في مشاهد  بينغ، 
يــرتــدي زيًا  الــرســمــي يحيي جمعًا 
تقليديًا ويلّوح باألعام الصينية. 
والتقى جني بينغ، وفق التلفزيون 
الرسمي، عددًا من السكان املحليني 
وتــحــدث أمـــام قصر بــوتــاال، املنزل 

السابق للداالي الما املنفي. 
)فرانس برس(
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قصف جوي على سيناء 
 الطيران الحربي املصري، أمس 

ّ
شن

الجمعة، غارات جوية على محافظة 
وقالت  الــبــاد.  شرقي  سيناء  شمال 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مــصــادر قبلية 
ــارات هــائــلــة  ــفــــجــ انــ إنـــــه ســـمـــع دوي 
ــد  ــي مـــديـــنـــتـــي رفـــــح والـــشـــيـــخ زويــ فــ
نتيجة الــقــصــف. وبــحــســب املــصــادر 
فـــإن الــقــصــف تـــزامـــن مـــع إطــــاق نــار 
عــشــوائــي مــن عـــدة كــمــائــن عسكرية، 
تخوفًا من تنفيذ تنظيم والية سيناء 
املوالي لتنظيم داعش هجمات ضد 

قوات الجيش والشرطة. 
)العربي الجديد(

أميركا تريد طريقة 
موثوقة للتعامل مع 

كوريا الشمالية
ــدة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاعـ قـــالـــت مـــسـ
األمــيــركــي، ويــنــدي شــيــرمــان، أمــس 
لطريقة  تسعى  أميركا  إن  الجمعة، 
ـــــــاءة« 

ّ
ــة وبـــــــن ــعــ ــوقــ ــتــ »مـــــوثـــــوقـــــة ومــ

ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم فــــــي املـ
ــا  ــ ــــوريـ ــع كـ ــ ــ ــــرة مـ ــثـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــنــــــوويــــــة املـ
ــــت شـــيـــرمـــان،  ــافــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة. وأضــ
عقب مــحــادثــات مــع مساعد وزيــرة 
خــارجــيــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة تشوي 
جونج كون، في سيول، أن »قلوبنا 
ــا  ــ ــوريــ ــ ــة كــ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــب جــ ــعــ ــ مــــــــع شــ
الــديــمــقــراطــيــة الـــذي يــواجــه أصعب 
الظروف نظرًا للجائحة وما تعنيه 

وكذلك أمنه الغذائي«.
)رويترز(

مجزرة جديدة في 
الكونغو الديمقراطية

ـــتـــل 16 شــخــصــًا فـــي كــمــني نصبه 
ُ
ق

عــنــاصــر مــفــتــرضــون مـــن جــمــاعــات 
مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية 
ــرق جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ املـــتـــحـــالـــفـــة فـــــي شـ
ــــق مــا  الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـ
أفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة وطــبــيــة به 
أمـــس الــجــمــعــة. وقـــال رئــيــس بلدية 
لوكالة  كيكوكو،  نيكوالس  أويــشــا، 
»فــرانــس بـــرس« إن »الــكــمــني حصل 
الـــخـــمـــيـــس  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
فــــي مـــرتـــفـــع عـــلـــى مـــحـــور مــايــمــويــا 
ــم كل 

ّ
وشـــانـــش-شـــانـــش حــيــث ُيــنــظ

خميس سوق«. وأضاف: »لدينا 16 
العام  املستشفى  مشرحة  فــي  جثة 

في أويشا«.
)فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

ــــوات انــتــشــرت أخـــيـــرًا عــلــى مــواقــع  ــارت دعـ ــ أثـ
التواصل االجتماعي في تونس، للخروج في 
تموز  يوليو/   25 يوم  احتجاجية  تظاهرات 
الحالي )غدًا األحــد(، وهو التاريخ املصادف 
الجمهورية، من دون  االحتفال بعيد  لذكرى 
أن تتبنى أي جــهــة ســيــاســيــة مــعــلــومــة هــذه 
الدعوات، الريبة من قبل أحزاب تونسية عدة. 
ودعـــت هــذه األحـــزاب إلــى عــدم االنــخــراط في 
هذه الدعوات التي وضعها بعضهم في إطار 

حملة لانقاب على الدستور واملؤسسات.
ــانـــت فــعــالــيــات تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم  وكـ
»املجلس األعلى للشباب«، طالبت قبل أيام، 
بــالــخــروج غـــدًا األحـــد إلـــى الـــشـــارع، فــي إطــار 
»انـــتـــفـــاضـــة ثـــانـــيـــة«، مــحــمــلــة  مــــا وصـــفـــتـــه بــــ
الــســلــطــة واألحـــــــزاب مــســؤولــيــة األزمـــــة الــتــي 
تعيشها الــبــاد. ودعـــا هـــؤالء فــي بــيــان لهم 
على مواقع التواصل االجتماعي، إلى اعتقال 
أغــلــب الــســيــاســيــني واملــســتــشــاريــن ورؤســــاء 

والــنــواب واملعتمدين،  ــوزراء  ــ والـ الــحــكــومــات 
وإلى حل جميع األحزاب.

ــد الــقــيــادي فـــي حــركــة  ــك، أكـ وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلــ
»الــنــهــضــة«، وزيـــر الــخــارجــيــة األســبــق، رفيق 
»العربي الجديد«،  عبد السام، في تصريح لـ
يوليو   25 يــوم  ثانية  النتفاضة  »الــدعــوة  أن 
مــشــبــوهــة ومــحــاولــة لــاســتــثــمــار فـــي األزمـــة 
الصحية التي تمر بها تونس«. وأوضــح أنه 
التي تقف وراء  »بــدأت تظهر بعض األسماء 
مثل هذه الدعوات، من بينها األميرال املتقاعد 
كمال العكروت، الذي دعا رئيس الجمهورية 
)يتيح   80 الفصل  تفعيل  إلــى  )قيس سعّيد( 
لــه اتــخــاذ أي تــدابــيــر يــراهــا مــنــاســبــة(« وهي 
مــحــاوالت الســتــغــال األزمــــة. كما ســانــد هذه 
الـــدعـــوات الــنــائــب املـــعـــارض مــنــجــي الــرحــوي 

وبعض العناصر من حركة الشعب«.
وقال عبد السام إن »هذه الدعوات ليس لها 
أي أفــــق، فــالــتــونــســيــون مــهــمــا كــانــت طبيعة 
املرحلة يدركون أن الباد تحتاج إلى تظافر 
الــجــهــود وإلـــى الــتــضــامــن«. والحـــظ املتحدث 
أن »هــذه الدعوات تضاف إلى دعــوات أخرى 
افــتــراضــيــة عــلــى اإلنــتــرنــت، ولكنها لــن تجد 
أي صــدى على أرض الــواقــع«، موضحًا أنها 
»مجرد فرقعة إعامية وليست لها أي أرضية 
ســيــاســيــة وهـــي دعــــوات مــشــبــوهــة ووراءهــــا 
أجندات إقليمية، في محاولة إلرباك التجربة 
التونسية، واالستثمار في األزمة واستغال 

الصعوبات التي تمر بها الباد«.
»الــــحــــزب  ـــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــه، دعــــــا األمـــــــني الـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
العامة  النيابة  الشابي،  الجمهوري«، عصام 
إلى »التحرك والقيام بدورها وفتح بحث في 

»هناك من يعمل على شحن التونسيني وبث 
اليأس والدفع نحو الفوضى، والخروج إلى 
الـــشـــارع بــدعــوى إســقــاط املــنــظــومــة«. وتــابــع 
الــشــابــي أن »هـــنـــاك عـــبـــارة مـــا فــتــئ يــرددهــا 
هذه  مثل  على  وتنطبق  الجمهورية  رئــيــس 
الــدعــوات وهــي )الــغــرف املظلمة(، وهــي التي 

املوضوع حتى ال يبقى التهور والعبث طليق 
على صفحته  منشور  في  وأضــاف  اليدين«. 
بــمــوقــع »فــيــســبــوك«، أخــيــرًا، أن »بــيــانــات من 
يــســمــون أنــفــســهــم املــجــلــس األعــلــى للشباب، 
ــتـــور وإلــــى  ــقــــاب عـــلـــى الـــدسـ ــــى االنــ تـــدعـــو إلـ
إلــى ذلك  انتقالية عسكرية، ومــا  إقــامــة فترة 
مــن الــهــذيــان الــســيــاســي، إضــافــة إلـــى إصـــدار 
قائمة اسمية في من سيشملهم االعتقال يوم 
الــقــائــمــة ستطاول  بـــأن  يــولــيــو، مبشرين   25
وسياسية  حكومية  شخصية   500 من  أكثر 

وإعامية وقضائية وغيرها«.
كــذلــك، قـــال الــشــابــي، فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، إن »من يقف وراء هذه الدعوات هو 
 
ّ
كل من يريد لتونس أن تنهار«، موضحًا أن

تدير مثل هذه الدعوات«، مبينًا أن »التظاهر 
حق مكفول في الدستور، ولكن كان يؤمل لو 
يكشف أصــحــاب هــذه الــدعــوات عــن أنفسهم 
ويــعــلــنــون عــن أهــدافــهــم الــحــقــيــقــيــة، ولكنهم 
وتمويات  فيسبوك  شبكات  وراء  يتخفون 
ــــذي تــمــر به  مــشــبــوهــة مــســتــغــلــني الـــوضـــع الـ
ــالــــة الــــيــــأس مــــن دون فـــتـــح آفــــاق  الــــبــــاد وحــ
وتقديم الــبــديــل«. وأكــد أن »هــذه الــدعــوات ال 
تخلو من انقاب على مؤسسات الدولة، بل 
هي دعوات ضمنية النقاب عسكري«. وأشار 
العامة من دون تحرك  النيابة  »بقاء  أن  إلــى 
وتحقيق حــول من يقف وراء هــذه الــدعــوات، 
هـــو تــخــل عـــن الــقــيــام بـــالـــواجـــب، وال بـــد من 
الــتــحــرك حــتــى ال تــبــقــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
تدار وراء الكواليس، ويبقى البعض يتخفى 
وراء شبكات التواصل االجتماعي وشعارات 
أنه  على  بالتأكيد  وختم  الرئيس«.  مساندة 
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الــــوضــــع، فـــا بد 
ــة ولــيــس تعميقها  ــ مـــن مـــبـــادرات لــحــل األزمـ

والدعوة إلى إحداث الفوضى«.
بــدورهــا، حــذرت رئيسة »الــحــزب الدستوري 
الحر«، عبير موسي، أنصارها من االنخراط 
فــي الــدعــوة للتظاهر يــوم غــد األحـــد. وقالت 
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــ ــقـــطـــع فــــيــــديــــو يـ مـــــوســـــي، فـــــي مـ
ــاضـــي، إن »هـــنـــاك شــيــئــًا مـــا يــحــدث بــلــون  املـ
جديد، ويسّوق لوجوه جديدة«، وإن »الدعوة 
للتظاهر يوم 25 يوليو من جهة غير معلومة، 
ومن دون أسماء ومنظمني أو تحديد برنامج 
الجهة  نــوايــا  فــي  الريبة  واضـــح، تبعث على 
التي تسعى لهذه العملية ونزاهتها، وهي ال 

تعنينا إطاقًا ولن ننخرط فيها«.

قضية ريجيني

عراقيل 
»اإلدارة 
الذاتية«

ــراط عــــمــــاق املــنــتــجــات  ــ ــخـ ــ الــــجــــديــــد«، عــــن انـ
الــبــتــرولــيــة اإليــطــالــيــة، شــركــة »إيـــنـــي«، الــتــي 
تــســعــى لــتــوســيــع أعــمــالــهــا فـــي مــصــر خــال 
الــســنــوات املــقــبــلــة، لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
االســتــكــشــاف فـــي الــحــقــول الـــجـــديـــدة لــلــغــاز، 
البترولية  املــواد  أيضًا على مستوى بيع  بل 
املصرية، في  السوق  داخــل  بالتجزئة  والغاز 
وساطة بني السلطات في القاهرة والحكومة 
اإليـــطـــالـــيـــة، لــلــبــحــث عـــن حـــل وســــط لتقليل 
األضـــــرار الــنــاشــئــة عـــن قــضــيــة مــقــتــل جوليو 
ريجيني، وعدم تفاقمها. وكذلك منع توجيه 
أصــابــع االتـــهـــام رســمــيــًا لــلــدولــة املــصــريــة أو 
وزارة الداخلية فيها، بعد البدء في أكتوبر/
الغيابية  املحاكمة  فــي  املــقــبــل،  األول  تشرين 
ــة املــتــهــمــني بــالــضــلــوع في  ــعــ لــلــضــبــاط األربــ
مــراقــبــة ريــجــيــنــي وخــطــفــه وتــعــذيــبــه وقــتــلــه 

مطلع عام 2016.
ــول مـــحـــوريـــن  ــ ــ ــات حـ ــثــ ــاحــ ــبــ ــذه املــ ــ ــ وتــــــــــدور هـ
رئيسني؛ أولهما تقديم رواية مصرية معقولة 
األمــنــيــة  تـــحـــّمـــل األجــــهــــزة  مـــصـــداقـــيـــة  وذات 

منطلقًا لفتح مواجهة محتملة بني »االتحاد 
باألحرى  أو  و»الــكــردســتــانــي«،  الديمقراطي« 
بــني الــعــنــاصــر الــســوريــة فــي »الــكــردســتــانــي«، 
ــة داخـــــلـــــه، ال ســـيـــمـــا أن هـــذا  ــوريــ ــســ الــ ــر  ــيــ وغــ
أوصياء  أنفسهم  يعتبرون  وقــيــاداتــه  الــحــزب 
عــلــى »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« وعــلــى »اإلدارة 
ــيـــة«، وأن مـــا قـــدمـــوه فـــي شــمــال وشـــرق  ــذاتـ الـ
ســــوريــــة مــــن تـــضـــحـــيـــات ال يـــمـــكـــن الــتــفــريــط 

بمكاسبها بسهولة. 
، ال سيما مع 

ً
هذه املواجهة باتت أمرًا محتما

التمهيد لها من كا الطرفني. ففي نهاية العام 
»قــســد«  املــاضــي، جـــاء اعــتــراف الــقــائــد الــعــام لـــ
في  وعناصره  للحزب  بوجود  عبدي  مظلوم 
لبداية صراع  نقطة  شمالي وشرقي سورية، 
و»االتــحــاد  »الكردستاني«  بني  كــردي  داخلي 
و»اإلدارة  األول  بـــــني  أو  ــــي«،  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــذاتــيــة«، وجــنــاحــهــا الــعــســكــري »قــســد« على 
ــل. فــفــي حــني ثــّمــن عــبــدي، الـــذي كـــان أحــد  األقــ
مقاتليه  تضحيات  »الــكــردســتــانــي«،  قــيــادات 
فــــي ســــوريــــة، ال ســيــمــا فــــي مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
»داعــش«، بعد تقديمهم 4 آالف مقاتل قضوا 
في املواجهات، فإنه أشار إلى اتفاق بوساطة 
أمــيــركــيــة بـــني األطــــــراف الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــة 
على االنسحاب التدريجي للحزب من الباد. 
»العمال  لكن جميل بايق، الذي يعتبر قائدًا لـ القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  قــالــت 
الـــــدوائـــــر  بــــمــــســــاعــــدة  ــــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
إن

ــا فــي  ــهــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــة املــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
إيطاليا، تسعى حاليًا إلى إفشال حملة كبيرة 
تقف وراءهـــا أحـــزاب الــوســط واليسار وعلى 
رأسها »رابطة الخمسة نجوم« بزعامة وزير 
الخارجية لويجي دي مايو، لعرقلة التنسيق 
املــتــفــق عــلــيــه ســلــفــًا بـــني مــصــر وإيــطــالــيــا في 
ملف الــتــعــاون الــعــســكــري، وبــاألخــص صفقة 
العام  مطلع  أبرمت  التي  القياسية  التسليح 
املاضي، والتي قد تبلغ قيمتها اإلجمالية 11 
لت 

ّ
ومث دوالر(.  مليار   13 )نحو  يــورو  مليار 

الــفــرقــاطــتــان الــبــحــريــتــان مـــن طــــراز »فـــريـــم«، 
متهما مصر، املرحلة األولى 

ّ
اللتان كانت تسل

من هذه الصفقة، ومازالت هناك مراحل أخرى 
ــائـــرات مــروحــيــة وأنــظــمــة  تــتــضــمــن تـــوريـــد طـ
دفاع جوي ورادارات وصواريخ وقطع بحرية.
»العربي  لـ تصريحات  في  املــصــادر،  وكشفت 

عماد كركص، سالم حسن 

يفتح تحرك »اإلدارة الذاتية« الكردية 
فـــي شــمــالــي وشـــرقـــي ســـوريـــة نحو 
الــحــصــول عــلــى »اعـــتـــراف سياسي« 
بها كسلطة لها كيان ونــفــوذ فــي جــزء واســع 
العوائق  الــبــاب على أسئلة حــول  الــبــاد،  مــن 
الــتــي ستقف فــي وجــه هــذا االعـــتـــراف. وتبدو 
»اإلدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة  فــكــرة االعـــتـــراف بــــــــ
مــرضــيــًا عــنــهــا غــربــيــًا، ال ســيــمــا فـــي أوروبـــــا، 
بعد زيارة وفد »اإلدارة« إلى فرنسا، األسبوع 
ماكرون،  إيمانويل  بالرئيس  ولقائه  املاضي، 

حيث جرى بحث هذه النقطة بالتحديد. 
ــانــــي«،  ــتــ ــكــــردســ ــتــــشــــار عـــنـــاصـــر »الــ ــّد انــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــم األمــيــركــيــة  ــقـــوائـ ــًا عــلــى الـ ــيـ ــابـ املــصــنــف إرهـ
وقوائم بعض الدول الغربية وتركيا، في كافة 
املستويني  عــلــى  سيما  ال  »اإلدارة«،  مــفــاصــل 
على مستوى  وحــتــى  والــســيــاســي،  العسكري 
التحكم باملوارد االقتصادية، من أبرز العوائق 
ــتـــراف دولـــي  اعـ أمــــام حــصــول »اإلدارة« عــلــى 
الوثيق  االرتــبــاط  العوائق  فــإن من  بها. كذلك 
بــني »الــعــمــال الكردستاني« وحــزب »االتــحــاد 
الديمقراطي« الكردي في سورية، واملشار إليه 
أنــه نسخة ســوريــة من  مــن قبل كثيرين على 
»الكردستاني«، ذي الهوية الكردية، والتركي 

املنبع والتأسيس. 
ويــتــطــلــب اقـــتـــنـــاع الــــغــــرب، ال ســيــمــا فــرنــســا 
الــذاتــيــة«  »اإلدارة  بمنح  املــتــحــدة،  والـــواليـــات 
اعــتــرافــًا سياسيًا دولــيــًا، أو املــســاعــدة لحشد 
 هـــذه املــعــضــلــة، 

ّ
ــل، حـــل ــ يــفــضــي إلــيــه عــلــى األقـ

إذ ال بد من السير في أحــد طريقني لتحقيق 
الطريق األول في الضغط على  ذلــك. ويتمثل 
»االتحاد الديمقراطي« و»اإلدارة«، وحتى على 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، املدعومة 
ــطــــن و»الـــتـــحـــالـــف  ــنــ ــن قـــبـــل واشــ ــ ــلـــق مـ ــاملـــطـ بـ
الـــدولـــي«، لــفــّك االرتـــبـــاط مــع »الــكــردســتــانــي« 
عناصر  عــودة  وبالتالي  بــأخــرى،  أو  بطريقة 
األخــيــر وقــيــاداتــه مــن ســوريــة إلـــى مخابئهم 
العراق. أما الطريق  في جبال قنديل، شمالي 
قوائم  عــن  »الكردستاني«  برفع  فهو  الثاني، 
اإلرهـــاب، ما يزيل عقبة تغلغل كــوادره داخل 

»اإلدارة«.
ألسباب كثيرة، يمكن القول باستحالة الخيار 
الثاني، إذ من الواضح عدم الرغبة األميركية 
والغربية بفتح مواجهة مع أنقرة التي تضع 
ــانـــي« عـــلـــى رأس الئــحــة  ــتـ ــكـــردسـ الـ »الـــعـــمـــال 
أعـــدائـــهـــا الــتــقــلــيــديــني خــــال الــعــقــود األربــعــة 
فت 

ّ
املــاضــيــة، والــتــي خــاضــت ضــده حــروبــًا كل

الصعوبة  ومــن  األرواح.  مــن  الكثير  الــطــرفــني 
 لهذه 

ّ
أن تقبل أنقرة بمثل هذا الطرح أو الحل

تطبيقه  فسيكون  األول،  الخيار  أمــا  املشكلة. 

مــســؤولــيــة الــجــريــمــة ولــــو مـــن دون تــوجــيــه 
االتـــهـــام ألشـــخـــاص بــعــيــنــهــم، نــظــيــر التعهد 
بــعــدم تــحــريــك الــقــضــيــة جــنــائــيــًا ضـــد الــدولــة 
بإحراز  فيتعلق  الثاني،  املحور  أما  املصرية. 
ــان  ــقـــوق اإلنـــسـ ــال حـ ــدم مـــلـــمـــوس فــــي مـــجـ ــقـ تـ
فــي مــصــر بــمــا فــي ذلـــك اإلفـــــراج عــن الــنــاشــط 
ــك زكـــــي )طـــالـــب  ــريـ ــاتـ الـــحـــقـــوقـــي والــــطــــالــــب بـ
إيطاليا  في  بولونيا  بجامعة  عليا  دراســـات 
أوقف في فبراير/شباط 2020(، أو تمكينه من 
ومغادرة  اإليطالية  الجنسية  على  الحصول 

األراضي املصرية.
زكي  باتريك  استخدام حالة  ونظرًا الحتمال 
ــلـــف اإلشـــكـــالـــي مــــع إيــطــالــيــا،  فــــي تـــســـويـــة املـ
فالرأي مستقر حاليًا في مصر على استمرار 
حبسه لحني حلحلة املوقف، وذلك على الرغم 
مــن قــضــائــه أكــثــر مــن عـــام ونــصــف الــعــام في 

السجن من دون محاكمة.
 سفارتي البلدين لدى كل 

ّ
وذكرت املصادر أن

عاصمة تشاركان في هذه املباحثات املمتدة 
مــنــذ زيـــــارة الــســفــيــر اإليـــطـــالـــي فـــي الــقــاهــرة، 
املصري  الــعــام  للنائب  كانتيني،  جامباولو 

حمادة الصاوي الشهر املاضي.
الرئاسة  تبحث  النشاط،  ذلك  مع  وبالتوازي 
املصرية بشكل دقيق، مدى االحتياج إلصدار 
العليا  الــدســتــوريــة  املحكمة  لــقــانــون  تــعــديــل 

عبد  الحزب  زعيم  عن  باإلنابة  الكردستاني« 
الله أوجـــان املعتقل فــي تركيا، أشــار إلــى أن 
ــوا تــضــحــيــات  ــدمـ عــنــاصــر »الـــكـــردســـتـــانـــي« قـ
فــي ســـوريـــة، وانــســحــب مــنــهــم الــعــنــاصــر غير 
ــــون مــنــهــم  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــني، فـــيـــمـــا بـــقـــي الـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــارة  ــذا يــعــطــي إشــ ــ يـــدافـــعـــون عـــن بـــادهـــم. وهـ
إلــــى عــــدم تــفــريــط هــــذا الـــحـــزب بــاملــكــتــســبــات 
الجانب  عــلــى  الهيمنة  سيما  ال  ســوريــة،  فــي 
بــاملــوارد، في  العسكري عبر »قسد« والتحكم 

مقدمها النفط. 
ــة ارتــــــــبــــــــاط »الـــــعـــــمـــــال  ــلــ ــعــــضــ كــــــذلــــــك فـــــــــإن مــ

الـــجـــديـــد، الـــــذي ســيــمــكــنــهــا مـــن وقــــف تنفيذ 
ــادرة مــــن مــحــاكــم  ــ ــــصـ األحــــكــــام والــــــقــــــرارات الـ
ــمـــات وهــــيــــئــــات دولــــيــــة ذات طــبــيــعــة  ــظـ ــنـ ومـ
ســيــاســيــة أو قــضــائــيــة فـــي مــواجــهــة الـــدولـــة 
املصرية، أو التي ترتئي السلطة الحاكمة في 
التشريعات  أو  الدستور  تخالف  أنها  مصر 
املحلية، والتي ترتبط بشكل كبير بتطورات 

قضية ريجيني.
ــي الــخــارجــيــة  ــ  وزارتــ

ّ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

استشارية  لجنة  شكلتا  املصريتني  والــعــدل 
مـــن خـــبـــراء قــانــونــيــني عــامــلــني فـــي الــحــكــومــة 
والقطاع الخاص، لدراسة التعامل مع قضية 
ــدمــت 

ُ
ريــجــيــنــي فـــي مــرحــلــة املــحــاكــمــة. وقـــد ق

نــصــائــح بــتــجــاهــل املــحــاكــمــة تــمــامــًا ووقـــف 
التمثيل القانوني للمتهمني من قبل محامني 
إيــطــالــيــني، بــهــدف زعــزعــة شــرعــيــة املحاكمة 
وضمان عدم نهائية الحكم أيًا كانت نتيجته.

التمثيل  يـــؤّيـــد  املــقــابــل، هــنــاك رأي آخـــر  فـــي 
على  للسيطرة  للمتهمني  الــكــامــل  الــقــانــونــي 
لة  مجريات املحاكمة ومنع تحولها إلى مساء
ــأي شــــكــــل، أو إعـــادتـــهـــا  ــ لـــلـــنـــظـــام املــــصــــري بــ
ــاء بــمــا حــدث  ــفـ ــتـ ــتـــالـــي، االكـ لــلــتــحــقــيــق، وبـــالـ
ومحاولة غلق القضية عند املستوى الفردي. 
ــة املــتــهــمــني بــقــتــل  ــعــ عــلــمــًا أن الـــضـــبـــاط األربــ
ريجيني هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر 
واملقدم مجدي  والعقيد هشام حلمي،  كمال، 
عبدالعال شريف. وبحسب القانون اإليطالي، 
يمكنهم جميعًا مخاطبة االدعــاء العام لنفي 
أمــام  باملثول  املطالبة  يمكنهم  كما  الــوقــائــع، 

االدعاء لإلدالء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر، أصبح حاليًا مساعد وزير 
الداخلية لألحوال املدنية، وكان خال الواقعة 
يعمل مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز األمـــن الــوطــنــي، 
وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني 
بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن 
الباعة  نقيب  مع  وتواصله  البحثية  أنشطته 
الجائلني، محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن 

النقابات املستقلة في مصر.
واشـــتـــرت مــصــر مــن إيــطــالــيــا أســلــحــة بمبلغ 
مليار و944 مليون يورو منذ مقتل ريجيني 
عام  فــي  مليونا   991 منها   ،2016 عــام  مطلع 
الـــذي يعتبر األضــخــم في  الــرقــم  2020، وهـــو 
تـــاريـــخ الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة بـــني الــبــلــديــن. 
مــلــيــون  أنــفــقــت مــصــر 870  ــام 2019،  عــ وفــــي 
ــراء األســلــحــة اإليــطــالــيــة. وفــي  يــــورو عــلــى شــ
مليون   69 الصفقات  قيمة  كــانــت   ،2018 عــام 
يــورو فقط، وكــان هذا في وقته رقمًا قياسيًا 
يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر 
نظير األسلحة اإليطالية في عام واحــد على 
اإلطاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها 
من األسلحة والذخيرة في جميع األعوام من 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  إلــى 2017. وفــي   2013
روما،  في  املصرية  السفارة  أشعرت  املاضي، 
القاهرة، بشأن وجوب بدء تحركات سياسية 
املستوى  عالية  واقتصادية  واستخباراتية 
وسريعة، بعد رصدها تصاعدًا في الخطاب 
في  املعارض  واإلعامي  والسياسي  النيابي 
إيــطــالــيــا، والـــســـاعـــي إللـــحـــاق مــصــر بــكــل من 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات، فــي تطبيق الــقــانــون 
املحلي رقم 185 لسنة 1990 الذي يمنع توريد 
األســلــحــة إيــطــالــيــة الــصــنــع إلـــى الـــــدول الــتــي 

تنتهك حقوق اإلنسان.
ويتهم هذا الحراك النيابي مصر بأنها دولة 
قمعية تــرتــكــب جــرائــم ضــد حــقــوق اإلنــســان، 
وبعضها ضد مواطنني أوروبيني وإيطاليني، 
الذي تخفي مصر حقيقة  وتحديدًا ريجيني 
ــه، وتــمــتــنــع عـــن تــقــديــم املــســاعــدة  مـــا جــــرى لــ
الكافية للقضاء اإليطالي في قضيته، وصواًل 
إلـــى امــتــنــاعــهــا عــن تسليم املــتــهــمــني األربــعــة 
الـــذيـــن تــحــوم حــولــهــم الــشــبــهــات فـــي جريمة 

خطفه وتعذيبه حتى املوت.
ويــتــهــم نــــواب إيــطــالــيــون مـــعـــارضـــون، مصر 
حرب  فــي  مباشر  غير  بشكل  متورطة  بأنها 
الـــيـــمـــن، مـــن خــــال تــحــالــفــهــا مـــع الــســعــوديــة 
واإلمــــــــارات، إذ يــطــرح هــــؤالء فــرضــيــات غير 
 مصر تؤجر 

ّ
مدعومة بدالئل حتى اآلن، عن أن

أو تــبــيــع بــعــض األســـلـــحـــة األوروبـــــيـــــة الــتــي 
اشترتها في اآلونة األخيرة.

ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«،  ــحــ »االتــ ـــ الـــكـــردســـتـــانـــي« بــ
تعتبر عائقًا أمام التوصل إلى صيغة تفاهم 
أو الـــتـــقـــاء بــــني األطــــــــراف الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة 
نــفــســهــا، إذ يــّصــر املــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي، 
الـــذي يعتبر طــرف الــحــوار الــكــردي - الــكــردي 
ــام أحــــزاب الــوحــدة الــوطــنــيــة الــتــي يقودها  أمـ
»الكردستاني«،  »االتحاد«، على فّك االرتباط بـ
إلنــجــاز التفاهم ضمن الــحــوار الـــذي لــم يفرز 
حتى اآلن نتائج حقيقية، على الرغم من الدفع 

األميركي لتحقيق تقدم فيه. 
في هذا السياق، اعتبر عضو املجلس الوطني 
ــدو أن الـــطـــريـــق لـــاعـــتـــراف  ــ ــــال كـ الــــكــــردي شـ
ــإنـــجـــاح الــــحــــوار الـــكـــردي  »اإلدارة« يـــمـــر بـ بـــــــــــــ
وتشكيل إدارة من كافة مكونات املنطقة، ومن 
املعارضة  أجــســام  فــي  اإلدارة  هــذه  ثــم تمثيل 
 املــشــاركــة في 

ّ
الــســوريــة ودخــولــهــا عــلــى خـــط

الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، لــيــصــار إلــى 
إدراج مصطلح »اإلدارة« في الدستور الجديد. 
ورأى أن ذلك هو الذي سيفرض على املجتمع 
وغير  شرعيًا،  »اإلدارة«  مــع  التعامل  الــدولــي 

ذلك فإنه »مضيعة للوقت«. 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديث  كــدو،  وأعـــرب 
ــأن بــــاريــــس وواشـــنـــطـــن  ــ ــدم اعـــتـــقـــاده بـ ــ عــــن عـ
»اإلدارة الذاتية«  بصدد تقديم اعتراف جدي بـ
الــقــانــونــيــة  لــلــعــوائــق  الــحــالــي، نــظــرًا  بشكلها 
ــه، ال يــمــكــن  ــ ــرأيـ ــ ــك. وبـ ــ ــيـــال ذلــ والـــســـيـــاســـيـــة حـ
»اإلدارة« من دون توصيفها كإدارة  االعتراف بـ
ذاتــيــة فــي دســتــور الــبــاد، مــا يعتبر مخالفة 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، مــشــيــرًا إلــــى أن الــرغــبــات 
لــدى بعض األطــــراف الــكــرديــة شـــيء، والــواقــع 
ــر.   وحــــول ارتـــبـــاط »الــكــردســتــانــي«  ــ شـــيء آخـ
»االتــحــاد«، أشــار كــدو إلــى أن التصريحات  بـــ
األخيرة أللدار خليل، عضو الهيئة الرئاسية 
فــي »االتـــحـــاد«، واملــشــار إلــيــه كــذلــك بــأنــه أحد 
ــتـــانـــي«، تــعــبــر عـــن حقيقة  ــيــــادات »الـــكـــردسـ قــ
االرتـــبـــاط الــوثــيــق بــني الــطــرفــني. وكـــان خليل 
قـــد اعــتــبــر قــبــل أيـــــام، أنـــه إذا شــــارك »الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي«، الـــذي يــعــد أحــد 
األحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق، 
الكريا  على  هجماته  فــي  التركي  »االحــتــال 
الكردستاني«(،  »العمال  لـ العسكري  )الجناح 

فلن نقف مكتوفي األيدي«. 
ــاده بــــأن مــســألــة رفــع  ــقـ ــتـ وأعــــــرب كــــدو عـــن اعـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« مـــن قـــوائـــم اإلرهــــاب 
»االتــحــاد  تجمع  الــتــي  القوية  العاقة  بسبب 
الــديــمــقــراطــي« و»قـــســـد« بــالــواليــات املــتــحــدة، 
»االتــحــاد  أن  باملطلق. وأضـــاف  أمــر مستبعد 
الــهــدف على  والــعــمــال يسعيان لتحقيق هــذا 
حــســاب الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، لــكــن هـــذا األمــــر ال 
يمكن تحقيقه على األقل في املرحلة الحالية، 

.»
ً
ومن الصعوبة تحقيقه كذلك مستقبا

)Getty/تحذيرات من استغالل الصعوبات التي تمر بها البالد )شاذلي بن إبراهيم

)Getty/وقفة في روما للمطالبة بوقف بيع األسلحة لمصر )ستيفانو مونتيسي ـ كوربيس

بدأت دوائر اقتصادية 
وال سيما عمالق 

المنتجات البترولية 
اإليطالية، شركة 

»إيني«، بوساطة بين 
السلطات في مصر 

والحكومة اإليطالية، 
لحل قضية مقتل 

الطالب اإليطالي 
جوليو ريجيني، 

ومنع توجيه اتهام 
للدولة المصرية أو 

وزارة الداخلية فيها 
في القضية

تقف عراقيل عدة أمام إمكانية حصول »اإلدارة الذاتية« الكردية في 
سورية، المدعومة من واشنطن خصوصًا، على اعتراف دولي، أهمها 

العالقة مع حزب العمال الكردستاني، وتعثر الحوار الكردي
قضيةخاص

وساطات 
بحثًا عن حل وسط

نفوذ »العمال الكردستاني« 
يقلّص فرص االعتراف الدولي

رصد

خالف 
داخلي
يسعى النواب 

المعارضون في إيطاليا 
إلى منح سلطة تفسير 
القانون المحلي رقم 
185 الذي يمنع توريد 

األسلحة إلى الدول التي 
تنتهك حقوق اإلنسان 
للقضاء، خالفًا لتمسك 
الحكومة بأّن القانون 

يفوض مجلس الوزراء 
في تحديد مدى التزام 

الدولة المشترية بحقوق 
اإلنسان وارتكابها 

لمخالفات.

المحاكمة 
الغيابية للضباط األربعة 

تبدأ في أكتوبر

الطريق لالعتراف 
بـ»اإلدارة« يمر بإنجاح 

الحوار الكردي

مباحثات لتقديم رواية 
بشأن مسؤولية األجهزة 

األمنية المصرية

عبد السالم: الدعوات 
مشبوهة ووراءها 

أجندات إقليمية

ال ترغب واشنطن 
وباريس بفتح باب 

للمواجهة مع أنقرة

حّذرت أحزاب تونسية 
عدة أخيرًا، من االنخراط 

في دعوة مجهولة 
المصدر عبر وسائل 

التواصل، لـ»انتفاضة ثانية« 
في البالد يوم غد األحد
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إمكانية  موسكو  إحباط  الروسي  القومي  األمن  استراتيجية  تكشف 
الوصول إلى حلول جماعية مع واشنطن وبروكسل، ما يفسر تركيزها 

على التوجه شرقًا وتحصين الداخل

67
سياسة

متقدمًا  االستراتيجية،  األولويات  رأس  على 
ــاع عـــــن الـــــبـــــاد مـــــن الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــدفــ ــ عـــلـــى الــ
لــكــن معدي  املــبــاشــرة.  الــخــارجــيــة  العسكرية 
االســتــراتــيــجــيــة شــــــددوا عــلــى ضــــــرورة منع 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة ومـــحـــاوالت 
إثـــارة املــشــكــات، واملــســاس بــأمــن القاصرين. 
وأفـــــــردت االســتــراتــيــجــيــة مـــســـاحـــات واســعــة 
والــذاكــرة  والــثــقــافــة  التقليدية  القيم  لحماية 
الــتــاريــخــيــة وحــمــايــة املــجــتــمــع الـــروســـي من 
ــرات الــنــفــســيــة.  ــيـ ــأثـ ــتـ ــرة والـ ــدمــ املـــعـــلـــومـــات املــ
وأشــــــارت الــوثــيــقــة إلــــى مـــوضـــوع االســتــقــرار 
االســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــتــبــادل 
املنفعة باقتضاب في نهاية جدول األولويات. 
مثل  ملحة،  مهمات  االستراتيجية  وحــــّددت 
املــواطــنــني،  الــحــيــاة ورفــاهــيــة  تحسني نوعية 
ــام، في  والــحــفــاظ عــلــى الــســلــم األهـــلـــي والــــوئــ
إشارة واضحة إلى قناعة بأن األمن ال معنى 

له من دون تنمية اقتصادية اجتماعية.
وانعكس اشتداد الصراع مع الغرب في شكل 
الجديدة  االستراتيجية  صياغة  في  واضــح، 
مــقــارنــة بــســابــقــاتــهــا. وتــكــشــف عـــن تــغــيــرات 
جــوهــريــة فــي تــفــاعــل الــحــكــومــة الــروســيــة مع 
»الغرب الجماعي«، ككتلة واحدة تعمل على 
الــحــّد مــن تــطــور روســـيـــا. فــفــي استراتيجية 
التي بدأ إعدادها بعد حرب جورجيا   ،2009
فــي أغــســطــس/ آب 2008، انــطــلــقــت مــقــاربــات 
الــنــخــب الــروســيــة مــن أن بــادهــم نجحت في 
الكارثية  التحديات  من  سلسلة  مع  التعامل 
االنفصالية،  النزعات  وأنهت  الداخلي  لألمن 
 وقــــضــــت عـــلـــى اإلرهـــــــــــاب، ومـــنـــعـــت تـــمـــركـــزه 
 فـــي الـــقـــوقـــاز، ونــجــت مـــن اإلفـــــاس والــتــحــول 
ــل، فـــقـــدت  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ إلــــــــى دولــــــــــة فـــــاشـــــلـــــة. فــــــي املــ
فــي  األمـــــــل  ــــي 2015  فـ األمـــــــن  ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
إيــجــاد تــفــاهــمــات لــلــحــّد مــن مــخــاوف روســيــا 
ــكــــات مـــحـــيـــطـــهـــا االقــــلــــيــــمــــي، بــعــد  مـــــن مــــشــ
اتــهــام الكرملني الــواليــات املــتــحــدة واالتــحــاد 
ــم االنـــــقـــــاب عـــلـــى الـــرئـــيـــس  ــدعــ األوروبـــــــــــي بــ
األوكــــرانــــي فــيــكــتــور يــونــوكــوفــيــتــش املــدعــوم 
مــن روســيــا والتسبب فــي انــقــســام عميق في 

املجتمع األوكراني واندالع نزاع مسلح. 

الــســيــاســات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، والــتــي 
تـــرمـــي إلــــى تــعــزيــز األمـــــن الـــقـــومـــي وضــمــان 

التنمية املستدامة طويلة األمد للباد.
ولـــــلـــــمـــــرة األولــــــــــــى مــــنــــذ انـــــهـــــيـــــار االتـــــحـــــاد 
السوفييتي، بدا تركيز مؤلفي االستراتيجية 
لحماية  األيديولوجي  العامل  على  الجديدة 
املـــواطـــنـــني مــــن تـــأثـــيـــرات الـــثـــقـــافـــة الــغــربــيــة. 
ــــاق واضـــــــح مــــع أفــــكــــار وتـــوجـــهـــات  ــــي طــ وفــ
ــي،  ــاضــ ــــرن املــ ــقـ ــ ــن الـ ــ حـــقـــبـــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـ
ــن أي  ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــلــــت االســ خــ
الليبرالية،  الــتــزام روســيــا بالقيم  إلــى  إشـــارة 
والــتــي حــافــظــت نــوعــًا مــا عــلــى وجـــودهـــا في 
املقّرة في  األولــى  القومي  األمــن  استراتيجية 
عهد الرئيس السابق ديمتري مدفيديف في 

.2009
الــتــعــديــات الــكــبــيــرة فـــي نـــّص اســتــراتــيــجــيــة 
األمـــــن الـــجـــديـــدة الـــتـــي وقــعــهــا بـــوتـــني بــدايــة 
ــالـــي، جــعــلــتــهــا أكـــثـــر مـــن نسخة  الــشــهــر الـــحـ
محدثة عن االستراتيجية السابقة في 2015، 
وربما ترقى إلى »بيان« عن دور روسي جديد 
تغيرات عميقة واضطرابات  عالم يشهد  في 
كبيرة. وكشفت الوثيقة عن خيبة أمل روسيا 
في تحسني العاقات مع الغرب، واستعدادها 
لسيناريوهات أسوأ تتضمن حروبًا بوسائل 
ال تقتصر عــلــى األســلــحــة، بــل تــتــعــداهــا إلــى 
ـــروب اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــبـــرانـــيـــة وثــقــافــيــة  ــ حــ

وإعامية.

تغيّر في المصالح واألولويات
يعكس النص الجديد تغير النظرة الروسية 
لــألحــداث والــتــحــديــات األمــنــيــة فــي السنوات 
األخيرة. وحّددت االستراتيجية، التي جاءت 
في أكثر من 40 صفحة، املصالح الوطنية في 
الحفاظ  مقدمتها  وفــي   ،

ً
تفصيا أكــثــر  شكل 

عــلــى الـــشـــعـــب، حــمــايــة الـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري، 
ــقــــال، تــطــويــر فـــضـــاء آمــن  ــتــ ــادة واالســ ــيـ الـــسـ
ــيــــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــقــ لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، تــــعــــزيــــز الــ
ــفـــاظ عــلــى االســـتـــقـــرار االســتــراتــيــجــي.  والـــحـ
ووضــــعــــت االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة إنـــقـــاذ 
شــعــب روســيــا وتــطــويــر اإلمــكــانــات البشرية 

يأس من الغرب
بــــدا واضـــحـــا أن االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
الــروســيــة في  النخب  أمــل  مــن خيبة  تنطلق 
الـــوصـــول إلــــى حـــلـــول لـــألمـــن الــجــمــاعــي مع 
واشـــنـــطـــن وبــــروكــــســــل، وأنــــهــــا تــــراهــــن أواًل 
أمنها وأمن  املحافظة على  على قدرتها في 
انــدالع نــزاعــات عسكرية  حلفائها، فــي حــال 
تــقــلــيــديــة بــمــا تملكه مــن تــرســانــة األســلــحــة 
ــقـــارات.  ــلـ الـــنـــوويـــة والــــصــــواريــــخ الـــعـــابـــرة لـ
وبحسب الوثيقة، فإنه »في حال قيام الدول 
ــة تــهــدد ســيــادة  األجــنــبــيــة بــأعــمــال غــيــر وّديــ
ووحدة أراضي االتحاد الروسي، بما في ذلك 
تلك املتعلقة باستخدام تدابير تقييدية ذات 

استخدام  أو  اقتصادية  أو  طبيعة سياسية 
تــقــنــيــات املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت الــحــديــثــة، 
ــاد الـــروســـي أنــــه مـــن املــشــروع  يــعــتــبــر االتـــحـ
اتــخــاذ إجـــــراءات مــتــنــاظــرة وغــيــر متكافئة، 
ــثـــل هـــــذه األعــــمــــال  وضـــــروريـــــة لـــلـــتـــصـــدي ملـ
املستقبل«.   فــي  تكرارها  ومنع  الــوديــة،  غير 
وتــشــيــر االســتــراتــيــجــيــة إلـــى أن الــعــالــم يمر 
الغرب  هيمنة  أن  وتــؤكــد  صعبة،  بتحوالت 
تقترب من نهايتها، ولكنها في الوقت ذاته 
تــحــذر مــن أن نــهــايــة هـــذه الهيمنة ســتــؤدي 
إلــى اشــتــعــال مــزيــد مــن الــصــراعــات، وزيـــادة 
االقتصاد  مجال  في  روسيا  على  الضغوط 
وتتهم  تطورها.  من  للحّد  عقوبات  وفــرض 

الــوثــيــقــة الــــواليــــات املــتــحــدة بــاتــبــاع مــســار 
ثــابــت للتخلي عــن االلــتــزامــات الــدولــيــة في 
مــجــال الـــحـــّد مـــن الــتــســلــح، وتـــشـــدد عــلــى أن 
»مخططات نشر صواريخ أميركية متوسطة 
ــا ومــنــطــقــة آسيا  ــ وقــصــيــرة املــــدى فــي أوروبـ
لاستقرار  تهديدًا  تشكل  الــهــادئ  واملحيط 
االســـتـــراتـــيـــجـــي واألمـــــــن الـــــدولـــــي«. وتـــحـــذر 
مناطق  في  التوتر  »تصاعد  أن  من  الوثيقة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ ــراع فـــي فـــضـــاء االتــ الــــصــ
الــســابــق والــشــرق األوســــط وشــمــال أفريقيا 
ــة  ــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـ ــبــ وأفـــغـــانـــســـتـــان وشــ
ــــاف أنــظــمــة  ــعـ ــ ــــي إضـ مـــســـتـــمـــر، ويـــتـــســـبـــب فـ
ــن الــعــاملــيــة واإلقــلــيــمــيــة وخــلــق الــظــروف  األمـ

ــار اإلرهــــــــاب والــــتــــطــــرف الــــدولــــيــــني«.  ــتـــشـ النـ
لجوء  تزايد  من  االستراتيجية  تحذير  ومــع 
كـــأداة لتحقيق  الــقــوة العسكرية  إلــى  الــغــرب 
محاوالت  خــال  من  الجيوسياسية،  أهدافه 
وشركائها،  وحلفائها  روسيا  على  الضغط 
لحلف  الــعــســكــريــة  التحتية  البنية  وتــوســع 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــي بـ ــــسـ ــلـ ــ ــال األطـ ــ ــمـ ــ شـ
االستخبارية،  األنشطة  وتكثيف  الــروســيــة، 
»تتبع  أن روســيــا  إلــى  الوثيقة  مــعــدو  يشير 
سياسة خارجية متسقة ومستقلة ومتعددة 
إلــى  االتــجــاهــات ومنفتحة وعــمــلــيــة، تــهــدف 
ضــمــان اســتــقــرار نــظــام الــعــاقــات الــدولــيــة«. 
الخارجية  السياسة  أهــداف  أن  وتشدد على 
في مجال األمن تنطلق من »تهيئة الظروف 
واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  املواتية 
املـــســـتـــدامـــة لــلــبــلــد، وزيـــــــادة األمـــــن الــقــومــي، 
وتعزيز دور روسيا كأحد املراكز املؤثرة في 
بلدان  مع  التعاون  وتمتني  الحديث،  العالم 
رابـــطـــة الـــــدول املــســتــقــلــة والـــصـــني والــهــنــد«. 
ويــأتــي ذلــك إضــافــة إلــى »إنــهــاء بــؤر التوتر 
والــــصــــراعــــات فـــي أراضــــــي الــــــدول املـــجـــاورة 
 
ً
مستقبا ظهورها  ومنع  الــروســي  لاتحاد 

وزيادة دعم الحلفاء والشركاء لحل القضايا 
املتعلقة بضمان األمن«. 

على  تركز  لم  االستراتيجية  أن  الافت  ومــن 
أهمية العاقة مع الواليات املتحدة وأوروبا 
ــر الــطــرفــني في  ــــن، واقــتــصــر ذكـ لتحقيق األمـ
النص على مرتني: األولى في سياق اإلشارة 
الروحية  الروسية  القيم  على  الهجمات  إلــى 
واألخاقية والثقافية والتاريخية التقليدية، 
ورفــــض االســتــقــرار الـــنـــووي االســتــراتــيــجــي، 
ونشر نظام الدرع الصاروخي، والثانية في 
املـــزدوجـــة. وبـــدا واضــحــًا  الــتــنــديــد باملعايير 
ــا، بـــاتـــت أقـــــرب الـــيـــوم إلــــى تــركــيــز  ــيــ أن روســ
كــل على حــدة،  والهند،  الصني  مــع  عاقاتها 
وزيــادة نشاطها في منظمات معاهدة األمن 
الجماعي و»شنغهاي« واالتحاد االقتصادي 
الـــعـــاقـــات مع  األوراســـــــي و»بـــريـــكـــس«، وأن 

الغرب لم تعد ذات أولوية.

الجبهة الداخلية
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى ثـــقـــة الـــنـــخـــب الـــروســـيـــة 
ــــى مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــقـ ــ بـ

أسلحة  مــن  تملكه  بــمــا  التقليدية  األمــنــيــة 
قـــضـــايـــا  فــــــــإن  مـــــتـــــطـــــورة،  وهــــــجــــــوم   ردع 
ــاع الـــعـــســـكـــري انـــتـــقـــلـــت إلـــــى املـــرتـــبـــة  ــ ــدفـ ــ  الـ
ــم األولــــويــــات. فــي املــقــابــل، 

ّ
الــثــانــيــة فــي ســل

ــاع  ــ ــــاألوضـ ــــي االهــــتــــمــــام بـ بـــــــرزت زيـــــــــادة فـ
ــقــــاذ الـــنـــاس  الـــداخـــلـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إنــ

وتحسني نوعية حياتهم.
الــقــوة العسكرية، تركز  بــنــاء  إلــى  وإضــافــة 
االســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
والسام  والــســيــادة  السياسي  واالســتــقــرار 
الخارجية.  املخاطر  ملواجهة  األعــــراق،  بــني 
فــإن تنفيذ هذه  الــوثــيــقــة،  مــعــدي  وبحسب 
االســتــراتــيــجــيــة ســــوف يــســهــم فـــي »إنـــقـــاذ 
ــي، وتــــطــــويــــر اإلمــــكــــانــــات  ــ ــروســ ــ ــعـــب الــ الـــشـ
البشرية، وتحسني نوعية الحياة ورفاهية 
الدفاعية للباد،  القدرة  املواطنني، وتعزيز 
ووحــــــــــدة وتــــمــــاســــك املـــجـــتـــمـــع الـــــروســـــي، 
وتــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، 
الدولية  واملكانة  التنافسية  القدرة  وزيــادة 

لروسيا«.
ــة عــلــى  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــز االسـ ــيـ ــركـ ويــــبــــدو أن تـ
املــخــاطــر الــداخــلــيــة جـــاء نــتــيــجــة قــنــاعــة أن 
الـــدول،  إلــى داخـــل  املــعــركــة انتقلت  جبهات 
كافية لضمان  املتطورة  األسلحة  تعد  ولــم 
األمن واالستقرار. وربما جاء التركيز على 
تقوية املجتمع من الداخل كمراجعة نقدية 
السوفييتي  لاتحاد  التاريخية  للتجربة 
الذي انهار قبل 30 عامًا، وهو في أوج قوته 

العسكرية من دون أي تدخل خارجي.

األيديولوجيا ومواجهة »التغريب«
تــــشــــدد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى أن »تـــعـــزيـــز 
ــــن االتـــحـــاد الـــروســـي وحــمــايــة  ســـيـــادة وأمـ
األســــــس الــتــقــلــيــديــة لــلــمــجــتــمــع الــــروســــي، 
تكتسب أهمية حيوية على خلفية سياسة 
هادفة الحتواء روسيا من الخارج في ظل 
استخدام  إلــى  الصديقة  غير  الـــدول  لــجــوء 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــل االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ ــاكــ ــ ــشـ ــ املـ
ــيــــا لــتــدمــيــر وحــدتــهــا  ــــودة فــــي روســ ــــوجـ املـ
الداخلية، وإلهام حركة االحتجاج وجعلها 
املهمشة، وتقسيم  الفئات  راديكالية، ودعم 
االستراتيجية  وتــفــرد  الـــروســـي«.  املجتمع 
ــات واســــــعــــــة حــــــــول تــــأثــــيــــر ســيــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ
النفسي، وتحذر من  والتخريب  املعلومات 
أن »التغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان 
روسيا لسيادتها الثقافية«. كما تحذر من 
الروسي  التاريخ  تزوير  ازديــاد »محاوالت 
والـــعـــاملـــي، وتــشــويــه الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، 
ــلــــى الـــــنـــــزاعـــــات الـــعـــرقـــيـــة  ــريــــض عــ ــحــ ــتــ والــ
واألديان«. وتوجه االستراتيجية انتقادات 

حادة للقيم الليبرالية الغربية.

األمن السيبراني
في ظل الحرب السيبرانية وتبادل االتهامات 
ــــرب بـــاســـتـــغـــال الــفــضــاء  ــغـ ــ ــا والـ ــيــ بــــني روســ
اإللكتروني لتقويض أمن الدول وإثارة الفن 
واالحتجاجات، أفردت االستراتيجية مساحة 
واســعــة لــلــمــوضــوع. واتــهــم مــعــدوهــا الــقــوات 
املــســلــحــة لـــلـــدول األجــنــبــيــة بــأنــهــا »تـــمـــارس 
الــبــنــيــة التحتية  لــتــعــطــيــل مـــرافـــق  إجـــــــراءات 
لتكنولوجيا املعلومات الحيوية في روسيا«. 
وخلصت االستراتيجية إلى أن هدف »تعزيز 
ــا فـــي مـــجـــال املــعــلــومــات عبر  ــيـ ــادة روسـ ــيـ سـ
خلق بيئة آمنة لتداول املعلومات املوثوقة«، 
مــوصــيــة بــتــعــزيــز أمــــن الـــجـــزء الــــروســــي من 
اإلنـــتـــرنـــت، والـــحـــد مـــن تــســريــبــات الــبــيــانــات 

الشخصية إلى أدنى مستوى.

استراتيجية 
األمن القومي الروسي

البيئة  حماية  ظهرت  األولى،  للمرة 
إذ  الروسية،  المصالح  قائمة  في 
القومي  استراتيجية األمن  تضمنت 
»السالمة  بعنوان  فصًال  الــروســي 
للموارد  الرشيد  واالستخدام  البيئية 
أن  الــمــعــدون  ورأى  الطبيعية«. 
»تطوير اقتصاد أخضر ومنخفض 
الرئيسية  القضية  أصبح  الكربون« 
ــي.  ــدول ــدول األعــمــال ال عــلــى جـ
والمناخ  البيئة  على  التركيز  وجــاء 
وقناعة  نهج  عن  تراجع  بمثابة 
سابقتين للنخب السياسية، بأن روسيا 

ستستفيد من االحتباس الحراري.

حماية البيئة
قضية

سامر إلياس

فـــي مــؤشــر عــلــى تــغــيــرات جــذريــة 
فــي نــظــرة روســيــا إلـــى التحديات 
ــة والـــداخـــلـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــخـ األمـــنـــيـــة الـ
 املواجهة املحتدمة مع الغرب 

ّ
املقبلة، في ظل

ــنـــوات املـــاضـــيـــة األخــــيــــرة، حملت  خــــال الـــسـ
استراتيجية األمن القومي الروسية الجديدة، 
والـــتـــي أقـــــرت فـــي 3 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــحــالــي، 
تغييرات واسعة في تحديد املصالح الوطنية 
ــــم األولـــــويـــــات االســتــراتــيــجــيــة. 

ّ
ــل لـــلـــبـــاد وســ

ـــــت االســتــراتــيــجــيــة املـــعـــدلـــة تــحــديــات  وأدرجــ
ــيـــة، مــثــل األمـــــن الــســيــبــرانــي والــتــغــيــر  ــافـ إضـ
ــل واضـــــــح عــلــى  ــــي شـــكـ املــــنــــاخــــي، ورّكــــــــــزت فـ
معالجة قضايا الضعف في الداخل، لحمايته 
من أشكال الصراعات الجديدة املعتمدة على 
الــتــي ال تعتمد فقط  أســالــيــب »هــجــيــنــة«، أي 

ركزت الوثيقة 
على العامل األيديولوجي 

لحماية المواطنين

تؤكد االستراتيجية 
أن هيمنة الغرب تقترب 

من نهايتها

البحث عن دور جديد في عالم متغير
عــلــى الـــســـاح الــعــســكــري والــتــدخــل املــبــاشــر، 
إشــاعــات   

ّ
وبـــث املجتمع  ولــكــن عبر تحريض 

باستخدام اإلنترنت.
عبارة  الروسي  القومي  األمــن  واستراتيجية 
 ســت ســنــوات، وظــهــرت 

ّ
عــن وثــيــقــة تــجــدد كـــل

ــت محل 
ّ
نسختها األولـــى فــي عــام 2009 وحــل

ــان مــعــتــمــدًا  ــ ــقـــومـــي الــــــذي كـ مـــفـــهـــوم األمــــــن الـ
سابقًا منذ 1997. ويِعد االستراتيجية فريق 
أواًل ملصادقة مجلس  الــخــبــراء، وتخضع  مــن 
األمــن القومي الــروســي، الــذي كــان وافــق على 
االستراتيجية الجديدة في نهاية مايو/أيار 
املاضي. ودخلت االستراتيجية الحالية حّيز 
التنفيذ منذ توقيع الرئيس فاديمير بوتني 
عليها في 3 يوليو، وهي تعّد وثيقة أساسية 
فــي مــجــال الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي، تحدد 
االستراتيجية  واألولويات  القومية  املصالح 
لـــلـــدولـــة واألهـــــــــداف واإلجـــــــــــراءات فــــي مــجــال 

تختلف استراتيجية األمن القومي الروسي الجديدة عن سابقاتها. ففي 
2009، احتفظت النخب الروسية بقيادة الرئيس حينها ديمتري مدفيديف 
جيّدة  عالقات  بناء  بأمل  )الصورة( 
ضمن  مكان  وحجز  الــغــرب،  مــع 
عــالــم جــديــد مــتــعــدد األقــطــاب 
بناء  بفرصة  روســيــا  فيه  تحظى 
بحق  االحتفاظ  مع  نّدية،  عالقات 
ورغم  محيطها.  في  األزمات  حّل 
إمكانية  مــن  الحــقــًاً  األمـــل  خيبة 
استراتيجية  أبقت  ــك،  ذل تحقيق 
إمكانية  أمام  مفتوحًا  الباب   2015

الحوار مع واشنطن.

خيبة أمل
)Getty/تركز الوثيقة على تقوية المجتمع من الداخل )ميخائيل متزل
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أفغانستان: رسائل متضاربة لـ»طالبان« بشأن السالمعقوبات بريطانية تغضب كاراكاس

ــت بــريــطــانــيــا، خـــال األســبــوع الــحــالــي، 
ّ
كــثــف

ضغطها عــلــى حــكــومــة نــيــكــوالس مــــادورو 
ــم يعد  ــتـــي لـ االشـــتـــراكـــيـــة فـــي فـــنـــزويـــا، والـ
الغربية،  الــدول  معترفًا بها من قبل معظم 
ال سيما منذ إعــان خصمه خــوان غوايدو 
نــفــســه رئــيــســًا مــؤقــتــًا لــفــنــزويــا فـــي بــدايــة 
العليا  للمحكمة  أكــدت  وبعدما   .2019 عــام 
رئيسًا  بــغــوايــدو  تعترف  أنــهــا  البريطانية 
لــفــنــزويــا، ردًا عــلــى أســئــلــة املــحــكــمــة للبت 
الفنزويلي  الــذهــب  فــي مــصــيــر احــتــيــاطــات 
املخزنة في مصرف إنكلترا املركزي، أعلنت 
لندن، أول من أمس الخميس، فرض عقوبات 
مـــادورو واملقربني منه،  أحــد مبعوثي  على 
ألـــكـــس صـــعـــب، فــــي إطــــــار »صـــفـــقـــة فـــســـاد« 
إمــدادات  متهم بها األخــيــر، للحصول على 
لــبــرنــامــج مــــادورو الــبــديــل لــلــدعــم الــغــذائــي، 
املدار من كاراكاس، ما استدعى ردًا سريعًا 

من الحكومة الفنزويلية.
وصـــعـــب )ألـــكـــس نـــني صــعــب مــــــــوران(، هو 
ــبــــي يـــحـــمـــل جـــــــــواز ســفــر  ــولــــومــ ــن كــ ــ ــواطــ ــ مــ
فــنــزويــلــيــًا دبــلــومــاســيــًا، وتــتــهــمــه الــواليــات 
لــشــبــكــة  ــر  ــ ــدّب مــ بـــأنـــه  مـــنـــذ 2019،  ــتـــحـــدة  املـ
اخــتــاس وغــســل أمــــوال. وتـــّم إلــقــاء القبض 
على صعب في يونيو/ حزيران 2020، في 
جــمــهــوريــة الــــرأس األخـــضـــر، ووضــــع تحت 
اإلقــامــة الــجــبــريــة، بعدما أصـــدر اإلنــتــربــول 
ــدولـــــي بـــحـــقـــه بـــطـــاقـــة حــــمــــراء حــــني كـــان  الـــ
ــفـــاوض حـــول  ــتـ ــلـ ــى إيــــــــران لـ ــ ــه إلــ ــقـ ــريـ فــــي طـ
إلى  إيرانية  غذائية  وإمـــدادات  نفط  شحنة 
صعب  ويــواجــه  محاميه.  بحسب  فنزويا، 

كابول ـ العربي الجديد 

تواصل حركة طالبان األفغانية بعث رسائل 
مـــتـــضـــاربـــة بــــشــــأن الــــحــــرب فــــي أفــغــانــســتــان 
والتسوية السياسية إلنهائها. وبينما كانت 
تــؤكــد أنـــه عــلــى الــرغــم مــن االنـــتـــصـــارات التي 
حققتها في امليدان إال أنها تفضل حل القضية 
بالفعل  الــحــوار، وهــي تنخرط  األفغانية عبر 
بمفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة مع 
حــكــومــة الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، كـــان املتحدث 
باسمها سهيل شاهني يقول إن غني يجب أن 
يرحل للتوصل إلى اتفاق سام ووقف إلطاق 
تكون  أن  وتنفي  الحركة  تعود  أن  قبل  الــنــار، 
قد تمت املطالبة بذلك. في هذه األثناء، يبدو 
أن الوضع يــزداد تأزمًا على األرض، وهــو ما 
أجبر على األرجــح الواليات املتحدة للدخول 
عــلــى الـــخـــط وتــنــفــيــذ ضـــربـــات جـــويـــة أخــيــرًا 
ضد »طالبان« دعمًا للقوات األفغانية، بينما 
كشفت مصادر مطلعة لوكالة »رويــتــرز«، عن 
الحرب  األفغاني استراتيجية  الجيش  تغيير 
التي  الخسائر مع تقدم »طــالــبــان«،  للحد من 
كـــانـــت قـــد أعـــلـــنـــت، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
الباد،  حــدود  مــن  باملائة   90 على  سيطرتها 

وهو اعتبرته الحكومة »محض كذب«.
وفـــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 
األمـــيـــركـــيـــة، قــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم »طـــالـــبـــان« 
أسلحتها  ستلقي  الحركة  إن  شــاهــني  سهيل 
عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة 
ــراف الـــصـــراع فـــي كـــابـــول وتــذهــب  ــ لــجــمــيــع أطـ

الترحيل إلى الواليات املتحدة، التي تتهمه 
بمساعدة مادورو وحكومته على االلتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة على 
العام 2019. وقالت بريطانيا  فنزويا منذ 
إنها فرضت عقوبات على صعب ومساعده 
ألفارو بوليدا، الستغالهما اثنني من برامج 
فــنــزويــا الــحــكــومــيــة، والــتــي هــدفــهــا تأمني 
الـــغـــذاء واملــســكــن لــفــقــراء فــنــزويــا بــأســعــار 
أن  البريطانية  الحكومة  معقولة. وأضافت 
لهما  منحت  عقود  مــن  »استنفعا  الرجلني 
بشكل غير سليم، وقاما بتسليم اإلمدادات 
بأسعار مضخمة جدًا«، بحسب بيان لوزارة 
الخارجية البريطانية. ولفتت إلى أن أفعال 
املعاناة  من  املزيد  »سببت  وبوليدا  صعب 
 من الفقر«.

ً
للفنزويليني الذين يعانون أصا

وكــــان صــعــب قـــد أكــــد، فـــي وقــــت ســـابـــق، أن 
إلــيــه سياسية.  املــوجــهــة  االتــهــامــات  جميع 
الخميس  ليل  الفنزويلية،  الحكومة  وردت 
– الجمعة، على اإلعــان البريطاني بفرض 
عــقــوبــات عــلــى الــرجــل املــقــرب مــن مــــادورو، 
بــريــطــانــيــا نفسها  »تــنــصــيــب  لـــ بـــإدانـــتـــهـــا 
ــد الـــفـــســـاد نــيــابــة عن  قــاضــيــًا مــفــتــرضــًا ضـ
ــراف  ــ الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا تـــتـــصـــرف كـــأحـــد األطــ
املـــســـؤولـــني عــــن ســـرقـــة أصــــــول تـــعـــود إلـــى 
الفنزويليني«، في إشارة إلى رفض مصرف 
يعادل حوالي  ما  كــاراكــاس  إنكلترا تسليم 
كـــاحـــتـــيـــاطـــي  الــــــذهــــــب،  مـــــن  دوالر  ــلــــيــــار  مــ
لــفــنــزويــا، وســــط خــــاف حــــول مـــا إذا كــان 
يجب أن يذهب إلى حكومة مــادورو أو إلى 
بأنها  العقوبات  الــوزارة  غوايدو. ووصفت 
»إجــرامــيــة« و»تــعــكــس الأخــاقــيــة الحكومة 

البريطانية«. 
ولــيــس اســمــا صــعــب ومــســاعــده الــوحــيــدان 
األخيرة،  البريطانية  العقوبات  على الئحة 
إذ تــضــم الــائــحــة ثــاثــة أســمــاء أخــــرى، من 
املــســؤول  أصحابها  بــني  مــن  مختلفة،  دول 
الــعــراقــي الــســابــق نــوفــل حــمــادي السلطان، 
وتــيــودوريــن أوبــيــانــغ، نــجــل رئــيــس غينيا 
ــة، الـــــذي يــشــغــل أيـــضـــًا منصب  ــيـ ــتـــوائـ االسـ
»مكافحة  نائبه، وذلك في إطار سياساتها لـ

حكومة غني. وتابع شاهني: »أريد أن أوضح 
أننا ال نؤمن باحتكار السلطة، ألن أي حكومة 
في  أفغانستان  في  السلطة  الحتكار  )سعت( 
املــاضــي، لــم تكن نــاجــحــة«. وأضـــاف »لــذلــك ال 
وصف  وفيما  نفسها«.  الصيغة  تــكــرار  نــريــد 
ج للحرب«، رفض  الرئيس األفغاني بأنه »مروِّ
شــاهــني حـــق غــنــي فـــي الــحــكــم، وأعـــــاد إحــيــاء 
مزاعم بتزوير واسع النطاق أحاط بفوز غني 

في انتخابات 2019.
ــادثــــات مــــع الــحــكــومــة  ووصــــــف شـــاهـــني املــــحــ
فــي الــدوحــة بأنها بــدايــة جــيــدة. لكنه قــال إن 
»مطالب الحكومة املتكررة بوقف إطاق النار 
أثناء بقاء غني في السلطة ترقى إلى مستوى 
املطالبة باستسام طالبان«. وتابع أنه قبل أي 
وقف إلطاق النار، يجب أن يكون هناك اتفاق 
ولألفغان  لنا  »مقبولة  جــديــدة  حكومة  على 

اآلخرين«، ثم »لن تكون هناك حرب«. 
في هذه األثناء، كرر شاهني وعود »طالبان« 
الــهــادفــة إلـــى طــمــأنــة األفــغــان الــذيــن يخشون 
املترجمني  وآالف  الــنــســاء  فيهم  بمن  حــركــتــه، 
ــــن عـــمـــلـــوا لـــصـــالـــح الــجــيــش  ــذيـ ــ الــــفــــوريــــني الـ
ــلـــون فــي  ــامـ ــعـ األمــــيــــركــــي، والـــصـــحـــافـــيـــون والـ
املجتمع املدني. من جهة أخرى، أوضح شاهني 
أنه ال توجد خطط لشن هجوم عسكري على 
اآلن عن  »أحجمت« حتى  وأن طالبان  كــابــول 
االستياء على عواصم األقاليم، لكنه حذر من 
أن بإمكانها ذلك. وبرأيه، فإن غالبية نجاحات 
»طالبان« في ساحة املعركة جــاءت من خال 
املفاوضات، وليس القتال. وعلى النقيض من 
تصريحات شاهني بشأن غني، قال املتحدث 
»طــالــبــان« محمد  بــاســم املــكــتــب الــســيــاســي لـــ
»الــجــزيــرة«، أمس:  قناة  اتصال مع  نعيم، في 

»لم نطالب بإقالة الرئيس أشرف غني«.
وفي السياق، قال نعيم، في سلسلة تغريدات 
ــتـــب الــســيــاســي  ــكـ ــائــــب املـ ــلـــى تــــويــــتــــر، إن نــ عـ
»طالبان« املولوي عبد السام حنفي شارك،  لـ
أول مـــن أمــــس، فـــي اجــتــمــاع افـــتـــراضـــي حــول 
الـــدول األوروبــيــة  أفغانستان مــع ممثلني عــن 
وأميركا واألمم املتحدة وقطر. وأضاف نعيم 
أن حنفي أكـــد خـــال االجــتــمــاع أن »طــالــبــان« 

أمـــس الــجــمــعــة، إن إعـــان »طــالــبــان«، أول من 
أمس الخميس، سيطرتها على 90 باملائة من 
الــحــدود األفغانية »محض كـــذب«، مــؤكــدة أن 
القوات الحكومية تسيطر على الحدود، وذلك 
بــحــســب مــا قـــال نــائــب املــتــحــدث بــاســم وزارة 

الدفاع فواد أمان لوكالة »فرانس برس«.
ــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، قــــــال مــــســــؤولــــون أفـــغـــان  ــ فـ
وأمــيــركــيــون إن الجيش األفــغــانــي الـــذي مني 
ــة يــتــجــه  ــركـ ــعـ ــة فــــي أرض املـ ــادحــ بـــخـــســـائـــر فــ
لــتــغــيــيــر االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يـــخـــوض بها 
الحرب مع حركة »طالبان« ليركز قواته حول 
ومــدن  كــابــول  األكــثــر حساسية، مثل  املناطق 
التحتية  والبنية  الــحــدوديــة  واملــعــابــر  أخـــرى 
تنطوي  التي  االستراتيجية  وهــذه  الحيوية. 
عــلــى مــخــاطــر ســيــاســيــة، ستعني بــالــضــرورة 

التخلي عن مناطق ملقاتلي »طالبان«.
»رويترز«، طالبًا عدم  لـ وقال مسؤول أفغاني 
ذكـــر اســمــه، إن إعــــادة نــشــر الــقــوات ستساعد 
مناطق  على  بالسيطرة  االحتفاظ  في  كابول 

استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية.
ــدوره، قــــال كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي، قــائــد الــقــيــادة  ــ بــ
القوات  على  تشرف  التي  األميركية  املــركــزيــة 
على  اطلع  بعدما  أفغانستان،  فــي  األميركية 
ــــرز«، إن  ــتـ ــ الــخــطــة، هــــذا الــشــهــر، لــوكــالــة »رويـ
معاركهم.  اختيار  عليهم  أن  يعلمون  األفغان 
 »ال يمكنك الــدفــاع عــن كــل شــيء. 

ً
وتــابــع قــائــا

إذا دافعت في كل األماكن لن تحمي أي مكان«.
ــلـــت أمـــيـــركـــا عـــلـــى خــط  ــاء، دخـ ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ فــــي هـ
إذ نفذت أخيرًا ضربات جوية لدعم  املــعــارك، 
قوات الحكومة األفغانية. وقال جون كيربي، 
األمـــيـــركـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  املـ
الـــخـــمـــيـــس، إن  ــــس  لــلــصــحــافــيــني، أول مــــن أمـ
األفغانية،  األمــن  قــوات  لدعم  كانت  الضربات 
من دون ذكر مزيد من التفاصيل. لكن املتحدث 
بــاســم »طـــالـــبـــان« ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد قـــال إن 
واستهدفت  األربــعــاء  مساء  وقعت  الضربات 
ضـــواحـــي مــديــنــة قــنــدهــار فـــي جــنــوب الــبــاد 
الحركة  مقاتلي  من  ثاثة  مقتل  وأسفرت عن 
وتــدمــيــر ســيــارتــني. وأضــــاف: »إذا قــامــوا بأي 

عملية فسوف يتحملون العواقب«. )Getty( تنتشر في كراكاس جداريات تطالب باإلفراج عن صعب

يتجه الجيش األفغاني لتغيير استراتيجيته للحد من الخسائر )هوشانغ هاشمي/فرانس برس(

ــع املـــعـــارضـــة  مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــ
ــال مــــــادورو فـــي تــصــريــح  ــ فـــي املــكــســيــك. وقـ
ــن مــســتــعــّدون  لــلــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي: »نـــحـ
ــاب إلـــــــــى املـــــكـــــســـــيـــــك. مــــســــتــــعــــّدون  ــ ــذهــ ــ ــلــ ــ ــ ل
للجلوس مع جــدول أعمال واقعي وهــادف 
التي  املــواضــيــع  ملعالجة  أصــيــل  وفنزويلي 
ــى اتــفــاقــات  يــجــب مــعــالــجــتــهــا لــلــتــوصــل إلــ
جــزئــيــة عــلــى الـــســـام والـــســـيـــادة ومـــن أجــل 
رفـــع الــعــقــوبــات اإلجــرامــيــة املــفــروضــة على 

فنزويا«.
ــهــــذه  ــد مــــــوعــــــد لــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ ولـــــــــم يــــــتــــــّم بـ
مواضيعها  مــن  الــتــي ستكون  املــفــاوضــات 
الــرئــيــســيــة مــشــاركــة املـــعـــارضـــة أم عــدمــهــا 
املقررة  واإلقليمية  املحلية  االنتخابات  في 
فـــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل، 
خــصــوصــًا أن هـــذه االنــتــخــابــات قـــد تــكــون 

ــالـــم. وأوضــــح  ــفـــســـاد« عــلــى مــســتــوى الـــعـ الـ
وزير الخارجية دومينيك راب، في بيان، أن 
أفــرادًا  تستهدف  اتخذناها  التي  »الخطوة 
مــــألوا جــيــوبــهــم بــشــكــل غــيــر قــانــونــي على 
»الــفــســاد  أن  مــواطــنــيــهــم«، مضيفًا  حــســاب 
يستنفد ثراء دول فقيرة، ويبقي الناس في 

براثن الفقر ويسمم منبع الديمقراطية«. 
في هــذه األثــنــاء، كــان مــادورو يؤكد مجددًا 

الــخــروج من األزمـــة. وسبق أن  فرصة لبدء 
أبــــدى الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي فـــي مــنــاســبــات 
أخــــرى اســتــعــداده لــلــتــحــاور مــع املــعــارضــة 
غــوايــدو وال تعترف  الــتــي يتزعمها خـــوان 
 أن إعادة انتخابه 

ً
بمادورو رئيسًا معتبرة

تــــزويــــر.  ــلـــيـــات  بـــعـــمـ ــــســــمــــت 
ّ
ات  2018 عـــــــام 

وقــاطــعــت املــعــارضــة االنــتــخــابــات الــتــي فاز 
فيها مــــادورو عـــام 2018 ولـــم يــعــتــرف بها 
املجتمع الدولي. وواجه الرئيس تظاهرات 
ــــاده، خــصــوصــًا عـــام 2017.  حـــاشـــدة فـــي بـ
ــنـــطـــن عــقــوبــات  وعـــقـــب ذلــــــك، فـــرضـــت واشـ
اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى كــــراكــــاس ملـــحـــاولـــة طـــرد 
هم هذا األخير 

ّ
مادورو من السلطة، فيما يت

بمحاولة  منتظم  بشكل  املتحدة  الــواليــات 
زعزعة استقرار بلده.

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

مادورو يبدي استعداده 
إلجراء مفاوضات 

مع المعارضة

املباشر بني حركة طالبان والحكومة  الحوار 
ــــروف: »نـــوظـــف مختلف  األفــغــانــيــة. وقــــال الفــ
ــر ومختلف اإلمــكــانــيــات إلطـــاق الــحــوار  األطـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  املـــبـــاشـــر بــمــشــاركــة كـــافـــة الـ
أمــس،  الكرملني،  نفى  فيما  أفغانستان«،  فــي 
الحركة  لــدى روسيا الستبعاد  وجــود خطط 

من قائمة املنظمات املحظورة على أراضيها.
ــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة، أمــس  مـــيـــدانـــيـــًا، تــمــكــنــت الــ
السيطرة على مديرية  استعادة  الجمعة، من 
كـــرخ بــإقــلــيــم هــــرات املـــجـــاور إليــــران فــي غــرب 
ــيـــان لــــــــوزارة الـــدفـــاع  أفـــغـــانـــســـتـــان، بــحــســب بـ
الــداخــلــيــة  وزارة  أفـــــــادت  بــيــنــمــا  ــة،  ــيـ ــانـ ــغـ األفـ
األفــغــانــيــة بمقتل حــاكــم حــركــة طــالــبــان على 
مــديــريــة كــــرخ. فـــي املـــقـــابـــل، ادعــــت »طــالــبــان« 
إقليم  فــي  أبـــاد  السيطرة على مــديــريــة غـــازي 
ــرق أفــغــانــســتــان، وهــــي أول مــديــريــة  كـــنـــر، شــ
الحدودي  اإلقليم  في  طالبان  عليها  تسيطر 
للناطق  تغريدة  بحسب  وذلــك  باكستان،  مــع 

باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.
ــاع األفــغــانــيــة،  ــدفـ الـ قــالــت وزارة  وبـــالـــتـــزامـــن، 

الــقــوي، إال  الــرغــم مــن موقفها العسكري  على 
الــســام، وأنها  تــجــاه  لــم تتغير  أن سياستها 
تسعى لحل القضية عبر الحوار. ولفت نعيم 
إلــى أنــه خــال االجتماع تمت مناقشة قضية 
الاجئني والسجناء وقادة »طالبان« املدرجني 
ــا أجـــــــرى وفــــدا  ــمـ ــم الــــــســــــوداء. كـ ــوائــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
الحكومة األفغانية و»طالبان«، أول من أمس 
وافقا خاله  اجتماعًا  الــدوحــة،  في  الخميس، 
عــلــى ضــــــرورة تــســريــع املـــفـــاوضـــات، بحسب 
نعيم. في سياق متصل، أكد وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي الفـــروف، أمــس الجمعة، أن 
روســـيـــا تــســتــخــدم كــافــة اإلمــكــانــيــات إلطـــاق 

نفذت الواليات 
المتحدة ضربات جوية 

لدعم القوات األفغانية

يتواصل التصعيد البريطاني 
ضد حكومة نيكوالس 

مادورو في فنزويال، في 
إطار »محاربة الفساد«، مع 

فرض عقوبات على أحد 
»رجاله« المقربين

تتزاحم األحداث في 
الملف األفغاني، على 

وقع بروز رسائل متضاربة 
لحركة طالبان بشأن 

مطلب رحيل أشرف غني 
للوصول إلى السالم

الحدثتقرير



شروط للتراجع عن قرار المقاطعة
عودة متوقعة للصدريين إلى السباق االنتخابي

بقاء الصدر في موقع 
المعارضة يعني أزمات 

وصدامات مستمرة

بغداد ـ زيد سالم

مــع مـــرور أكــثــر مــن أســبــوع على 
إعــــان زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« 
مــقــتــدى الــصــدر انــســحــاب تــيــاره 
مــن االنــتــخــابــات املــبــكــرة فــي الــعــراق، املقرر 
ــراؤهــــا فـــي 10 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول  إجــ
املــقــبــل، كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــن جـــهـــود ووســـــاطـــــات مـــحـــلـــيـــة، وأخـــــرى  عــ
الصدر  لثني  أجرتها شخصيات خارجية، 
عــن قـــــراره، وســـط تــرجــيــحــات بــعــودتــه إلــى 
الــســبــاق االنــتــخــابــي، لــكــن بــشــكــل مــشــروط، 
الحشد  فــي  الــوقــت نفسه تفوقًا  فــي  محققًا 
ــلـــى مـــنـــافـــســـيـــه فــــي مــنــاطــق  االنـــتـــخـــابـــي عـ
 تأكيد 

ّ
الجنوب والوسط. ويأتي ذلك في ظل

املــفــوضــيــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
االنتخابات  إلجــراء  استعداداتها  مواصلة 
في موعدها املقرر بعد أقل من ثاثة أشهر 
املرشحني  قــوائــم  فيها طباعة  بما  اآلن  مــن 
وأوراق االقتراع الخاصة بهم، مشددة على 
أن باب االنسحاب أغلق، في إشارة إلى قرار 

الصدر عدم املشاركة في االنتخابات.
وكــان زعيم »التيار الصدري« قد أعلن، في 
الــخــامــس مــن شهر يــولــيــو/ تــمــوز الحالي، 
في كلمة متلفزة، انسحابه من االنتخابات 
»مصير  املبكرة املقبلة، محذرًا مما وصفه بـ
الــعــراق«.  فــي  وأفغانستان  لسورية  مشابه 
وقــــال الـــصـــدر: »حــفــاظــًا عــلــى مـــا تــبــقــى من 
الفاسدون  أحرقه  له بعدما  وإنــقــاذًا  الوطن 
ومــا زالـــوا، نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه 
ــلـــن عـــن ســحــب يــــدي من  االنـــتـــخـــابـــات، وأعـ
كــل املــنــتــمــني لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة والــاحــقــة 
وإن كــانــوا يــدعــون االنــتــمــاء لنا آل الــصــدر، 
أو يتبجح  أو مقّصر،  إما قاصر،  فالجميع 
بــالــفــســاد، والـــكـــل تــحــت طــائــلــة الــحــســاب«. 
وخــــتــــم بـــقـــولـــه: »لــــســــت مـــمـــن يــتــنــصــل مــن 

 بــالــعــراق 
ّ

الــســيــاســيــة والــــخــــراب الـــــذي حــــل
»البيئة  إن  املكصوصي  قــال  وإذ  بسببها«. 
آمنة وغير مجدية إلجراء  تبدو حاليًا غير 
أي انــتــخــابــات«، إال أنــه أضــاف أن التحالف 
»يــنــتــظــر رأي الـــصـــدر ومــــا يــصــدر عــنــه من 
تــوصــيــات جـــديـــدة، وقــــد نــشــهــد تــحــديــثــات 
عــلــى هـــذا الـــقـــرار خـــال األســابــيــع املــقــبــلــة«.

ــراقـــي بــاســم  ــعـ مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــنـــائـــب الـ

ــدر انـــســـحـــابـــه مــن  ــان أن إعــــــان الــــصــ الـــخـــشـ
مــؤقــت، وأن مسألة  االنــتــخــابــات هــو تعليق 
عــودتــه »مــحــســومــة«. وأضــــاف الــخــشــان، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن االنــســحــاب  حــديــث لـــ
الدعائية  الحملة  مــن  اعــتــبــاره جـــزءًا  »يــمــكــن 
لــــلــــصــــدر ولـــكـــتـــلـــتـــه، فــــهــــو يــــريــــد مـــــن خــــال 
ــادة تــفــعــيــل وضــعــه  ــ إعــــان هـــذه املــقــاطــعــة إعـ
الــســيــاســي واالنــتــخــابــي الـــذي تــراجــع كثيرًا 
بــعــد الــتــظــاهــرات«. وأكــــد »وجــــود وســاطــات 
ــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة دخــلــت على  ــ مـــن أطـ
ــــع عــن  ــراجـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ  الـــــصـــــدر عــ

ّ
الــــخــــط لــــحــــث

قـــــراره. إذ تــرغــب تــلــك األطـــــراف بــانــتــخــابــات 
الحزبية  املحاصصة  معادلة  إنتاج  ستعيد 
املناصب في  والسياسية نفسها في تقسيم 
الدولة العراقية وتشكيل الحكومة، من خال 
هذا لك وهذا لي، لألسف«. كما توقع الخبير 

فــي الــشــأن الــعــراقــي أحــمــد الشريفي نجاح 
الــوســاطــات الــحــالــيــة فــي إعــــادة الــصــدريــني 
ــفــــي، فــي  ــريــ ــر الــــشــ ــبــ ــتــ ــات«. واعــ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ
قــرار مقتدى  أن  »العربي الجديد«،  لـ حديث 
سياسية  مناورة  كــان  باالنسحاب،  الصدر 
انتخابية، وملعرفة رغبة جمهوره باملشاركة 
فـــي االســتــحــقــاق مـــن عـــدمـــهـــا. كــمــا رأى أن 
تــأخــر قـــرار عــودتــه قــد يــكــون لــه تأثير قوي 
على مسألة إجراء االنتخابات في موعدها، 
بــدأت  أطــرافــًا سياسية  أن هــنــاك  خصوصًا 
ــر لــلــدفــع نــحــو الــتــأجــيــل.  ــ تــســتــغــل هــــذا األمـ
كما لم يستبعد الخبير في الشأن العراقي 
إعان جهات وشخصيات سياسية مؤثرة 
املقبلة،  ــام  األيــ خـــال  االنــتــخــابــات  مقاطعة 
خصوصًا مع عدم توفر بيئة آمنة للعملية 

االنتخابية.
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يقترب زعيم »التيار 
الصدري« في العراق 

مقتدى الصدر من 
العودة عن قراره 

بمقاطعة االنتخابات 
التشريعية في أكتوبر/ 

تشرين األول المقبل، 
ضمن شروط

يملك الصدر قدرة على التحشيد االنتخابي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

املـــســـؤولـــيـــة، إال أن مـــا يـــحـــدث فـــي الـــعـــراق 
إلذالل  دولـــي  شيطاني  مخطط  ضمن  يقع 

الشعب وتركيعه وإحراقه«.
الــصــدر بالعزوف عــن االستحقاق  قــرار  ولكن 
. وفي هذا الصدد، 

ً
االنتخابي قد ال يدوم طويا

كشف مصدران سياسيان عراقيان في النجف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس الجمعة،  وبــغــداد، لـــ
عـــن اتــــصــــاالت مــســتــمــرة تـــجـــري بـــني الــصــدر 
تنقطع على  ولــم  وأطـــراف سياسية مختلفة، 
الــرغــم مــن توجهه إلــى لبنان بــزيــارة خاصة، 
يــوم اإلثنني املــاضــي، ومــن قــراره األخير بحل 

»التيار الصدري«. الهيئة السياسية لـ
ــادر أن الـــصـــدر لـــم يــرد  وأوضـــــح أحــــد املـــصـ
ــتــه لــلــتــراجــع 

ّ
بــعــد عــلــى الــــدعــــوات الــتــي حــث

عــن قـــراره بــعــدم املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، 
ــبـــاشـــرة  ــيـــة مـ ــاتـــفـ ــا اتــــــصــــــاالت هـ ــهـ ــيـ بــــمــــا فـ
مــعــه. وحــــول هــويــة املــتــواصــلــني مـــع زعــيــم 
ــار الـــــــصـــــــدري«، كــــشــــف مــــصــــدر عــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ
»املؤثرة، غير  بـ وجــود شخصيات وصفها 
الــعــراقــيــة، الــتــي دخــلــت عــلــى خـــط الضغط 
الحالي على الصدر خال وجوده في لبنان 
لدفعه للتراجع عن قرار االنسحاب«. ورّجح 
إلى  الصدريني  قــرار بعودة  أن يكون هناك 
االنـــتـــخـــابـــات خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، لكنها 
عودة »ستكون مشروطة بمسائل عدة، من 
بينها ما يتعلق بتنظيم عملية االنتخابات 
وإبعاد الفصائل املسلحة عن دائرة التأثير 
فـــي مــجــمــل الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، وإنـــهـــاء 
املقبلة«.  الحكومة  تشكيل  فــي  املحاصصة 
واعتبر املصدر أن القوى السياسية األخرى 
فـــي الـــعـــراق، وحــتــى تــلــك املــنــافــســة للصدر 
ــنــــوب والــــــوســــــط، تـــرغـــب  ــــي مـــنـــاطـــق الــــجــ فـ
بــعــودتــه، كـــون بــقــائــه فـــي مــوقــع املــعــارضــة 
خال السنوات األربع املقبلة، يعني أزمات 
الرجل  يمتلكه  ما  وصــدامــات مستمرة، مع 

من ثقل شعبي في تلك املناطق.
وقال مسؤول آخر إن موقف املرجع الديني 
)فــــي الــنــجــف( عــلــي الــســيــســتــانــي، »هــــو مع 
إجراء انتخابات تتوفر فيها النزاهة، وتكون 
مقنعة للعراقيني، وبمشاركة كبيرة بما فيها 
بــاإلصــاحــات«،  املطالبة  املدنية  الــقــوى  مــن 
املرتقب  االنتخابي  االستحقاق  أن  مضيفًا 
»قــــد يــشــهــد خــــال الــفــتــرة الــقــريــبــة املــقــبــلــة، 
تــــبــــداًل فــــي مـــوقـــف الــــصــــدر مــــن املـــقـــاطـــعـــة«. 
وأكد النائب عن تحالف »سائرون«، التابع 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، رعـــد املــكــصــوصــي، أن  لـــ
عن  املبكرة  لانتخابات  املرشحني  »جميع 
الكتلة الصدرية انسحبوا من االنتخابات«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــضــيــفــًا فـــي حـــديـــث لــــ
العملية  كــثــيــرة عــلــى  مـــؤاخـــذات  أن »هـــنـــاك 
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