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مقتل مدع عام عسكري
باألجهزة األمنية الفلسطينية

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

رام اهلل ـ نائلة خليل

احتجاجات
المياه في إيران
تتمدد

قتل مــدع عــام عسكري باألجهزة األمنية الفلسطينية ،أمــس الجمعة ،بمنزله في
طولكرم ،شمال الضفة الغربية ،على يد أشخاص مجهولي الهوية .وأكد املفوض
السياسي لألجهزة األمنية الفلسطينية طالل دويكات ،لـ«العربي الجديد» ،مقتل
العقيد عكرمة مهنا في منزله في بلدة دير الغصون ،شمالي مدينة طولكرم ،ظهر
ّ
أم ــس .وق ــال دوي ـكــات ُإن «مهنا هــو عقيد وم ــدع عــام عسكري ومستشار قانوني
في املالية العسكرية ،وقتل في منزله على يد مجهولني ظهر اليوم» ،الفتًا إلى أن
«األجهزة األمنية باشرت بالتحقيق للوصول إلى الجناة ومعرفة مالبسات الحادث،
وحتى اآلن ال توجد تفاصيل أكثر حول الجريمة».
من جهتها ،أكــدت الشرطة الفلسطينية ،على لسان املتحدث باسمها العقيد لؤي
ارزيقات ،أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق ،فيما بدأت الشرطة إجراءات
البحث والتحري في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر  44عاما 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
ً
قائال «أمــرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته ملعهد الطب العدلي
إلجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة».

إصابات بقمع االحتالل
مسيرات الضفة

ارتفاع عدد القتلى والجرحى....
وخامنئي يدعو لعدم توفير
«ذريعة لألعداء»

للحديث تتمة...

صفاقة إسرائيلية
نضال محمد وتد

كانت دولة قطر من أولى الدول التي
ّ
تعرضت لهجوم سيبراني ،تم خالله
اختراق وكالة األنباء القطرية ،وزرع
تصريحات كاذبة ألمير البالد ،تميم
ُ
بن حمد آل ثاني ،است ِغلت كذريعة
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
ّأن مدير شركة التجسس اإلسرائيلية
«أن أس أو» ( ،)NSOشاليف خوليو،
وبعد افتضاح نشاط شركته في
تتبع ومراقبة أكثر من  180صحافيًا
ومعارضًا من مختلف أنحاء
العالم ،باستخدام برنامج التجسس
«بيغاسوس» ،لم يتورع بكل صفاقة
وعنجهية صهيونية عن االدعاء بأن
ُ
كل ما نشر أخيرًا عن نشاط شركته
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
محظورة» أو «»Forbidden Stories
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 ّ
معد
التقرير زيف أميتاي إلى أن نتنياهو
كان عمليًا ّ
املروج 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.

طهران ـ صابر غل عنبري

يبدو أن أزمة احتجاجات املياه في
إيران تتجه نحو مزيد من التعقيد،
مع تمددها من محافظة خوزستان،
غـ ــربـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،إلـ ـ ــى م ـح ــاف ـظ ـت ــي ل ــرس ـت ــان
وأصـفـهــان املـجــاورتــن وتــوالــي الحديث عن
س ـقــوط مــزيــد م ــن الـقـتـلــى ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
بــدأت فيه منظمات حقوقية دولية بتوجيه
االتهامات لطهران باالستخدام غير القانوني
للقوة فــي التصدي لهذه االحـتـجــاجــات .في
ّ
يتفهم
هذه األثناء ،وعلى الرغم من قوله إنه
االحتجاجات املندلعة منذ  15يوليو/تموز
ف ــي خ ــوزس ـت ــان ،إال أن امل ــرش ــد األع ـل ــى علي
خــام ـن ـئــي ل ــم يـ ـف ـ ّـوت ال ـف ــرص ــة لـلـتـحــذيــر من
ال ـخ ــارج ،مــن خ ــال دعــوتــه سـكــان املحافظة
إلــى عــدم توفير «ذريـعــة» ألعــداء إيــران ،وهو
مــا ذهــب إليه مسؤولون آخ ــرون ،فــي موقف
مـعـتــاد ملـحــاولــة إخ ـمــاد أي ت ـظــاهــرات ،حتى
وإن كانت معيشية.
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت اح ـت ـج ــاج ــات أزمـ ـ ــة امل ـ ـيـ ــاه ،لـيــل
أول م ــن أم ــس الـخـمـيــس ،لـلـيــوم ال ـثــامــن في
بعض مــدن محافظة خوزستان ،معقل هذه
ً
االح ـت ـجــاجــات ،ف ـضــا عــن تنظيم تجمعات
احتجاجية في مدينتي أليغودرز بمحافظة
لرستان وشاهني شهر بمحافظة أصفهان،
امل ـ ـج ـ ــاورت ـ ــن ل ـ ـخـ ــوزس ـ ـتـ ــان ،تـ ـض ــامـ ـن ــا مــع
املحتجني على شح املياه هناك ،فيما تحدثت
منظمة الـعـفــو الــدول ـيــة ،أم ــس الـجـمـعــة ،عن
مقتل  8إيرانيني خالل االحتجاجات األخيرة.
وأدت احتجاجات مدينة أليغودرز بمحافظة
لــرس ـتــان ،غــربــي إي ـ ــران ،إل ــى مـقـتــل متظاهر
وإصــابــة  7آخــريــن ،حسب السلطات املحلية
فــي املـحــافـظــة .وق ــال نــائــب قــائــد ق ــوات األمــن
الداخلي في املحافظة للشؤون االجتماعية،

ال ـع ـق ـي ــد عـ ـل ــي غ ـ ــال ـ ــي ،إن ـ ــه «ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
االشتباكات التي أشعلها مخربون معادون
للثورة ،فقد شخص حياته لألسف» ،مشيرًا
إلــى إصابة  7آخرين من املواطنني «على يد
هذه العناصر» ،حسب قوله .وأضاف غاللي
أن السالح املستخدم كــان من نــوع «شــوزن»
ً
(نـ ــوع م ــن ال ـب ـن ــادق) ،ق ــائ ــا إن «املـنــاهـضــن
للثورة عــادة يستخدمون هــذه األسلحة في
اشتباكات كـهــذه» ،متحدثًا عــن اعتقال عدة
أشـخــاص على خلفية أح ــداث ليل الخميس
في أليغودرز« ،كان من بينهم عناصر أطلقوا
النار باتجاه املواطنني بهدف إيقاع قتلى»،
م ـت ــوع ـدًا ب ـم ـعــاق ـب ـت ـهــم «ب ـش ـك ــل حـ ـ ــازم وف ـقــا
للقانون».
وأفادت وكالة «فارس» اإليرانية بأن عددًا من
سكان املدينة نظموا ،ليل الخميس ،تجمعًا
سلميًا للتضامن مــع سـكــان خــوزسـتــان في
مواجهة أزمة املياه« ،لكن معارضني للثورة
قـ ـ ـ ــادوا ه ـ ــذا ال ـت ـج ـم ــع ن ـح ــو مـ ـس ــار مـنـتـهــك
للحرمات» ،حسب تعبير الوكالة.
وكــانــت هــذه املــرة األولــى التي تتحدث فيها
وس ــائ ــل إعـ ــام إي ــران ـي ــة ع ــن اح ـت ـجــاجــات أو
سقوط ضحايا خــارج خــوزسـتــان ،منذ بدء
أحداث املحافظة ليل  15يوليو.
إل ــى ذلـ ــك ،أظ ـه ــرت مـقــاطــع ف ـيــديــو ،انـتـشــرت
على شبكات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،تنظيم
تجمعات احتجاجية في مدينة شاهني شهر
بـمـحــافـظــة أص ـف ـهــان املـ ـج ــاورة لـخــوزسـتــان
ت ـضــام ـنــا م ــع م ـع ــان ــاة س ـك ــان األخـ ـي ــرة .كما
أكدت األنباء الواردة من خوزستان استمرار
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،لـ ـي ــل الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،فـ ــي م ــدن
ماهشهر واألهواز ودزفول.
ّ
من جهته ،علق املرشد اإليراني األعلى علي
خــامـنـئــي ،أم ــس الـجـمـعــة ،عـلــى احـتـجــاجــات
ً
خوزستان قائال ،بحسب ما نقل التلفزيون

شرق
غرب
مجلس األمن يدين
مواقف أردوغان بشأن
قبرص
واف ــق مجلس األم ــن الــدولــي أمــس
ال ـج ـم ـع ــة ،ع ـل ــى إع ـ ــان ب ــاإلج ـم ــاع
يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي
«عـ ـ ـل ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس نـ ـ ـظ ـ ــام ف ـ ـيـ ــدرالـ ــي
بـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن وم ـ ـن ـ ـط ـ ـق ـ ـتـ ــن م ــع
مـســاواة سياسية» .ودان املجلس
مـ ــواقـ ــف ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،خ ـ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه
قبرص التركية غير املعترف بها
دولـيــا ،الـثــاثــاء املــاضــي ،إذ اعتبر
أن ــه «ال يـمـكــن إحـ ــراز أي ت ـقــدم في
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــن دون ال ـت ـس ـل ـيــم
بـ ــوجـ ــود ش ـع ـب ــن ودول ـ ـ ـتـ ـ ــن» فــي
الجزيرة.
(فرانس برس)
بغداد تريد استمرار
التعاون األمني مع
واشنطن

رام اهلل ـ العربي الجديد

أصيب عشرات الفلسطينيني ،أمس الجمعة ،بجروح وحاالت اختناق بالغاز املسيل
لـلــدمــوع ج ــراء قـمــع ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لـلـمـسـيــرات السلمية األسبوعية
املناهضة لالستيطان ورفـضــا 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.
ٔ
وأفاد مدير اإلسعاف والطوارئ بالهالل األحمر في نابلس ،احمد جبريل ،في حديث
ّ
مع وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،بأن تسعة مواطنني أصيبوا بالرصاص الحي
في األطــراف السفلية ،بينهم حالة خطرة ،و 33آخــرون بالرصاص املعدني املغلف
بــاملـطــاط ،و 87بـحــاالت اختناق جــراء استنشاقهم الـغــاز املسيل لـلــدمــوع ،وسبعة
بـحــروق مختلفة ،فيما أصيب تسعة آخ ــرون بــرضــوض خــال مطاردتهم مــن قبل
جنود االحـتــال .وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميًا منذ أكثر من شهرين ،ضمن
فعاليات احتجاجية ضد إقامة ٔ
بورة «أفيتار» االستيطانية على قمة جبل صبيح.
وتهدد املستوطنة بقطع تواصل القرية واالستيالء 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.

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

تم تنظيم تجمعات
احتجاجية في محافظتي
لرستان وأصفهان
منظمات حقوقية
تتهم إيران باستخدام غير
قانوني للقوة

اإليراني ،إن «مسألة مياه خوزستان ومشاكل
سكانها تمثل إحدى القالقل املؤملة حقًا هذه
األيــام» ،مشيرًا إلى أن «املواطنني ّ
عبروا عن
غـضـبـهــم ،لـكــن ال ع ـتــاب عـلـيـهــم مـطـلـقــا ،ألن
قضية املياه في تلك الحرارة املرتفعة ليست
قضية صغيرة» .وأكد أن «أهالي خوزستان
أوفياء ومضحون ما كان ينبغي أن يواجهوا
ه ــذه امل ـشــاكــل ،ول ــو كــانــت قــد تـمــت معالجة

م ـش ــاك ــل امل ــواطـ ـن ــن ملـ ــا ك ـ ــان ل ـي ـت ـش ـكــل ه ــذا
الوضع» ،داعيًا الحكومة الحالية والحكومة
املـقـبـلــة إل ــى مـتــابـعــة ح ــل مـشــاكــل املـحــافـظــة
بشكل جاد .كما دعا خامنئي اإليرانيني إلى
«ال ـحــذر مــن م ــؤام ــرات ال ـع ــدو» ،الفـتــا إل ــى أن
«العدو يريد استغالل أي شــيء ضد الثورة
والبالد ومصالح الشعب ،لذلك تجب مراعاة
الحذر لعدم إعطائهم ذرائع».
وم ــع اس ـت ـم ــرار االح ـت ـجــاجــات ف ــي محافظة
خوزستان ،دعا مندوب املحافظة في مجلس
خـبــراء الـقـيــادة رجــل الــديــن محسن حيدري،
ً
أمـ ـ ــس ،إلـ ــى إن ـه ــائ ـه ــا ،ق ــائ ــا إن «اس ـت ـم ــرار
ال ـت ـج ـم ـع ــات ل ـي ــس ل ـص ــال ــح الـ ـشـ ـع ــب ،حـيــث
تستغلها امل ـج ـمــوعــات امل ـش ـكــوك ف ــي أمــرهــا
واألعـ ـ ـ ــداء» .وأضـ ــاف أن «ال ـفــوضــى تتسبب
بـ ــإراقـ ــة دمـ ـ ــاء األب ـ ــري ـ ــاء ودخ ـ ـ ــول املـسـلـحــن
االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن وامل ـ ـنـ ــاف ـ ـقـ ــن ،ويـ ـ ــرتـ ـ ــد ذل ــك
سـلـبــا عـلــى امل ــواط ـن ــن ،وف ــي ه ــذه ال ـظ ــروف،
فالتجمعات لــن تحل مشاكلهم ،بــل تزيدها
تعقيدًا» ،حسب تعبيره.
مــن جـهـتــه ،أعـلــن ال ـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي،
ّ
أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن ق ــوات ــه ض ـب ـطــت شـحـنــة
أسلحة دخلت البالد من حدودها بالشمال

ّ
الغربي ،مشيرًا إلى أن «األشرار ومجموعات
مناهضة للثورة كانت تعتزم استخدام هذه
األسـلـحــة لتنفيذ عمليات تـخــريـبـيــة» ،وفــق
قوله.
فــي األث ـن ــاء ،وفـيـمــا تـشـيــر األن ـب ــاء الرسمية
ف ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران إل ـ ــى م ـق ـت ــل  5أشـ ـ ـخ ـ ــاص خ ــال
االحتجاجات األخيرة ،من بينهم أحد أفراد
الـشــرطــة ،تحدثت منظمة «العفو الــدولـيــة»،
أمـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،عـ ــن م ـق ـت ــل مـ ــا ال ي ـق ــل عــن
ثمانية متظاهرين ومــارة ،متهمة السلطات
اإليــرانـيــة باستخدام «الــذخـيــرة الحية لقمع
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات» ،م ــع حــدي ـث ـهــا ع ــن إص ــاب ــة
واعتقال العشرات.
وقــالــت املـنـظـمــة ،فــي ب ـيــان ،إن «قـ ــوات األمــن
اإلي ــران ـي ــة اس ـت ـخــدمــت بـشـكــل غ ـيــر قــانــونــي
الـ ـق ــوة ،ب ـمــا يـشـمــل إطـ ــاق ال ــذخ ـي ــرة الـحـيــة
وخ ـ ــرط ـ ــوش ال ـ ـص ـ ـيـ ــد ،لـ ـسـ ـح ــق تـ ـظ ــاه ــرات
س ـل ـم ـي ــة ف ـ ــي غ ــالـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــا» .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن
ً
تحليال لتسجيالت مـصــورة لالحتجاجات
ورواي ــات شـهــود عـيــان «يشير إلــى أن قــوات
األم ـ ــن اس ـت ـخ ــدم ــت أس ـل ـح ــة أوتــومــات ـي ـك ـيــة
فـتــاكــة وب ـن ــادق تـسـتـخــدم ذخ ـيــرة عشوائية
بطبيعتها ،والغاز املسيل للدموع».

كــذلــك ،قــالــت نــائـبــة مــديــرة املـنـظـمــة لـشــؤون
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا دي ــان ــا
ال ـ ـط ـ ـحـ ــاوي فـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« :ل ـ ـ ــدى ال ـس ـل ـط ــات
اإليــران ـيــة سـجــل م ــروع فــي اس ـت ـخــدام الـقــوة
املـمـيـتــة غـيــر امل ـشــروعــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن ما
يـجــري فــي خــوزسـتــان يــذكــر بــاألحــداث التي
وق ـعــت خ ــال احـتـجــاجــات عـلــى رف ــع أسـعــار
البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني .2019
من جهتها ،اتهمت منظمة «هيومن رايتس
ووتـ ــش» ،فــي بـيــان أول مــن أم ــس الخميس،
السلطات اإليرانية بأنها استخدمت «القوة
املـ ـف ــرط ــة» ض ــد امل ـح ـت ـجــن ف ــي خ ــوزس ـت ــان،
م ـطــال ـبــة إي ــاه ــا بـ ــإجـ ــراء ت ـح ـق ـي ـقــات تـتـمـتــع
بالشفافية بشأن ثالث حاالت وفاة على األقل
وقعت بني املتظاهرين ،ومحاسبة املسؤولني
عنها .وقالت الباحثة في شــؤون إيــران لدى
امل ـن ـظ ـمــة ،ت ـ ــارا س ـب ـهــري فـ ــر ،إن «ال ـس ـل ـطــات
اإليرانية لديها سجل مقلق للغاية من الرد
بــالــرصــاص على متظاهرين مستائني إزاء
ت ـفــاقــم ال ـص ـع ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة وت ــده ــور
ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة» .كــذلــك ،لفتت «هيومن
راي ـت ــس ووتـ ــش» إل ــى أن ت ـقــاريــر وردت عن
انقطاع اإلنترنت في املنطقة.

وزارة الداخلية الليبية تحقق
في اشتباكات طرابلس
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 باسمُ «قوة الردع» والذي يتخذ
من قاعدة معيتيقة مقرًا له ،مشيرة إلى أن االشتباك قد فض ،وما زالت التحقيقات
مستمرة حول مجريات هذه األحــداث لضمان عدم تكرارها .في هذه األثناء ،أعلن
املجلس األعلى للدولة الليبي ،أمس الجمعة ،رفض أي «تصرف أحــادي» في إقرار
ال ـقــانــون املـنـظــم لــانـتـخــابــات امل ـق ــررة فــي ديـسـمـبــر/كــانــون األول املـقـبــل .وأوض ــح
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 اإلع ــان الــدس ـتــوري» .فــي هــذه األث ـنــاء كــانــت الـتـطــورات 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 بالده لجهود األمم املتحدة واستعدادها التام ملواكبة
وإنجاح مشروع املصالحة الوطنية بالتعاون مع االتحاد األفريقي.
(العربي الجديد ،األناضول ،قنا)

فضيحة «بيغاسوس»« :أن أس أو» تتهرب من المسؤولية
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
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الرباط ،الجزائر ـ العربي الجديد

التجسس طاول ماكرون وفريقه السياسي (لودوفيك مارين/فرانس برس)
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ً
حـ ـم ــل أم ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ف ـ ـصـ ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا مــن
تــداع ـيــات فضيحة الـتـجـســس الـعــاملـيــة عبر
بــرنــامــج «بـيـغــاســوس» الـتــابــع لـشــركــة «أس
أن أو» اإلســرائـيـلـيــة ،وســط انـهـمــاك الشركة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـع ـن ـيــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة تـبــرئــة
نـفـسـهــا ،وال ـت ـه ــرب م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ،ومـعـهــا
م ـحــاولــة إن ـق ــاذ إس ــرائ ـي ــل م ــن ال ــورط ــة الـتــي
وضعتها فيها الفضيحة .وبالتزامن ،كشفت
صحيفة «لــو مــونــد» الفرنسية ،الـتــي كانت
أحــد ناشري التحقيق عن عملية التجسس
ال ــذي أدارت ــه منظمة «قـصــص مـحـظــورة» أو
« »Forbidden Storiesواملختبر التقني ملنظمة
«العفو الدولية ،في عددها الذي صدر مساء
أول من أمس الخميس ،عن مزيد من تفاصيل
عـمـلـيــة الـتـجـســس ،وخ ـصــوصــا بـمــا يتعلق
بالفريق السياسي في باريس ،وعلى رأسه

الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراؤه .ويأتي
ذلــك فيما اعـتـبــرت األمـيـنــة الـعــامــة لـ«العفو
الدولية» ،أنياس كاالمار ،أمس ،أن «برنامج
أس أن أو للتجسس هــو ســاح للحكومات
القمعية التي تسعى إلى إسكات الصحافيني
ومـهــاجـمــة الـنــاشـطــن وس ـحــق امل ـعــارضــة»،
وذل ــك إث ــر نـفــي الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات أيضًا
ل ـل ـت ـه ـمــة امل ــوجـ ـه ــة إلـ ـيـ ـه ــا بـ ــاالن ـ ـخـ ــراط فــي
التجسس عبر البرنامج اإلسرائيلي.
وسعى مدير شركة «أن أس أو» اإلسرائيلية،
شــالـيــف حــولـيــو ،فــي مقابلة مــوسـعــة لــه مع
امل ـل ـح ــق األسـ ـب ــوع ــي ل ـص ـح ـي ـفــة «ي ـس ــرائ ـي ــل
هيوم» ،نشرت أمس الجمعة ،لتبرئة الشركة
مـ ــن ال ـت ـه ــم امل ــوجـ ـه ــة إل ـي ـه ــا ب ـب ـيــع خ ــدم ــات
ال ـب ــرن ــام ــج لـ ـ ــدول خ ــرق ــت حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
وراقـ ـب ــت ن ـش ــاط ــات ن ـحــو  50ألـ ــف ش ـخــص،
مستخدمًا ّ
شماعة «مكافحة اإلرهــاب» ،على
غ ــرار حكومة دول ــة االح ـتــال .وزع ــم شاليف
أن ش ــرك ـت ــه ت ـق ــوم ب ـف ـحــص ن ـش ــاط ال ــزب ــائ ــن
الذين يشترون خدماتها ،وأنها قــادرة على
متابعة كيفية استخدام برامج الشركة التي
ُ
ادعــى أنها طــورت لغرض مكافحة اإلرهــاب.
وق ــال حوليو إن مــا يـحــدث ،مــن العمل على
التحقيق لكشف هذه الفضيحة ،هو جزء من
معركة كبيرة تستهدف شــركــات «السايبر»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـمــومــا ،وإن م ــا ي ـحــدث يـبــدو
وكأنه مدبر «من جهة ما» ،ال سيما مع إقحام
مجموعة من املؤسسات الصحافية الكبيرة
و«العفو الدولية» في املسألة .ولــدى سؤاله
ع ــن هــويــة ه ــذه ال ـج ـهــة ،ب ــرأي ــه ،ق ــال «أعـتـقــد
أننا سنجد قطر أو حركة املقاطعة الدولية
(وس ـح ــب االس ـت ـث ـم ــارات وفـ ــرض الـعـقــوبــات
على إسرائيل  -بي دي أس) ،أو نجد االثنتني
معًا» .وزعم مدير «أن أس أو» كذلك ،أن شركته
لم تراقب ولم تتابع  50ألف هدف وأنها تملك
 45زبونًا ،يحق لكل منهم مراقبة لغاية مائة

ه ــدف ف ـقــط ،مــدعـيــا أن ال ـشــركــة رف ـضــت بيع
خدماتها لنحو  90دولة.
فــي املـقــابــل ،اعتبر تقرير لتسفي برئيل في
صحيفة «هآرتس» ،أن برنامج «بيغاسوس»
ال ــذي تــم بيعه لـعــدد مــن ال ــدول العربية ،من
بـيـنـهــا ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات واملـ ـغ ــرب ،هو
فــي واقــع الـحــال «أذن إسرائيلية فــي قصور
الـ ـ ـع ـ ــرب» .واسـ ـت ــذك ــر ب ــرئ ـي ــل ك ـي ــف أن اس ــم
ال ـشــركــة ارت ـف ــع ق ـبــل ث ــاث س ـن ــوات م ــع قتل
اإلع ــام ــي ال ـس ـع ــودي ج ـمــال خــاشـقـجــي في
قنصلية ب ــاده فــي إسـطـنـبــول .وعـلــى الرغم
مــن نفي شاليف حوليو أن تـكــون هـنــاك أي
عالقة لشركته بجريمة القتل ،إال أن تحقيقًا
لـصـحـيـفــة «ذا غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة كــان
بـ ّـن أنــه تم اخـتــراق هاتف زوجــة خاشقجي،
حـ ـن ــان الـ ـعـ ـط ــار ،ب ـب ــرن ــام ــج «ب ـي ـغ ــاس ــوس»
قـبــل أشـهــر مــن اغـتـيــالــه .كـمــا ورد فــي قائمة
األسماء املستهدفة ،رقمان يعودان المرأتني
من أقرباء خاشقجي .وفي عام  ،2019ارتبط
اسم الشركة اإلسرائيلية بقضية منع األميرة
لطيفة بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم (وهــي
ابنة حاكم إمارة دبي) من الهرب عبر البحر
إلى الهند.
وأشـ ـ ــار بــرئ ـيــل إلـ ــى ح ــال ــة املـ ـغ ــرب وم ـســألــة
مــراقـبــة هــاتــف الــرئـيــس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،مـشـيـرًا إل ــى أن املـفــارقــة أن العاهل
املـغــربــي محمد ال ـس ــادس ،مــراقــب أيـضــا من
قبل عناصر فــي الجيش املـغــربــي ،بواسطة
ال ـب ــرن ــام ــج ذاتـ ـ ــه ،وك ــذل ــك الـ ـح ــال م ــع رئـيــس
الـحـكــومــة سـعــد الــديــن الـعـثـمــانــي .وت ـســاءل:
ً
«هــل يتم نقل هــذه املعلومات مثال للجانب
اإلسرائيلي أيضًا؟» .واعتبر أن كل املعلومات
الـتــي جمعتها الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات ،ســواء
عــن خ ـصــوم فــي ال ــداخ ــل أو عــن دول عربية
أخــرى ،ملحاولة معرفة مواقفها في القضايا
ّ
اإلقليمية املـهـمــة للبلدين« ،م ــوج ــودة كلها

«زبائن» تل أبيب

ذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية أمس الجمعة ،أن أكثر من  200رقم
هاتف في جمهورية توغو ،في غرب أفريقيا ،ظهرت كأحد األهداف
المحتملة ،لــبــرنــامــج التجسس
وشددت
اإلسرائيلي «بيغاسوس».
ّ
الصحيفة ،على أن هذا البلد ،هو
أحد البلدان األفريقية ،األكثر قربًا
إلسرائيل ،وأن التحقيق أظهر أن
الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي
(الـــصـــورة) ،نجل زعــيــم االنــقــاب
غناسينغبي إياديما ،المقرب من
تــل أبــيــب ،كـــان هــدفــه مراقبة
المعارضين له كـ«المجرمين».

عمليًا في خزنة شركة خاصة إسرائيلية».
فــي هــذه األثـنــاء ،انضمت الجزائر أمــس إلى
قــائـمــة ال ــدول الـتــي نـفــت أن تـكــون اقـتـنــت أو
استخدمت برنامج بيغاسوس .وأكــد بيان
للسفارة الجزائرية في باريس ،أن «الجزائر
لــم تـقــن ول ــم تستعمل الـبــرنــامــج ،وال حتى
تعاونت مــع أي جهة فيما يتعلق بجوانب
التجسس».
وجــاء النفي الـجــزائــري ردًا على مــا ورد في
م ـق ــال مل ـن ـظ ـمــة م ــراسـ ـل ــون ب ــا ح ـ ـ ــدود ،نـشــر
بموقعها الرسمي االثنني املاضي ،لجهة أن
الـجــزائــر مــن بــن ال ــدول الـتــي اقتنت تطبيق
ب ـي ـغ ــاس ــوس ،ووص ـ ــف ب ـي ــان ال ـس ـف ــارة هــذه
املعلومات بــ«الـكــاذبــة» .وفــي السياق نفسه

رف ــع الـسـفـيــر ال ـج ــزائ ــري ف ــي فــرن ـســا محمد
عـنـتــر داوود دعـ ــوى قـضــائـيــة ض ــد منظمة
مراسلون بال حدود.
ويأتي ذلك في وقت أعربت وزارة الخارجية
الجزائرية أول من أمــس عن «القلق العميق
بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الــدول،
وع ـل ــى وج ــه ال ـخ ـص ــوص امل ـم ـل ـكــة امل ـغــرب ـيــة،
ّ
التجسس
باستخدام واسع النطاق لبرنامج
املسمى بيغاسوس ّ
ّ
ضد مسؤولني ومواطنني
ّ
ّ
جــزائــريــن» .وش ــدد الـبـيــان على أن الجزائر
ُ
«تدين ّ
بشدة هذا االعتداء املمنهج واملرفوض
عـلــى حـقــوق اإلن ـســان وال ـحــريــات األســاسـيــة
ّ
الــذي ُيشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبادئ
واألسس التي تحكم العالقات الدولية».

وب ــال ـت ــزام ــن ،أمـ ــرت ن ـيــابــة ال ـج ـم ـهــوريــة لــدى
مـحـكـمــة س ـي ــدي أم ـح ـمــد ال ـج ــزائ ــري ــة ،بفتح
تحقيق ابتدائي باملسألة ،بحسب ما أفاد بيان
للنيابة العامة لــدى مجلس قضاء الجزائر.
وأدرجت صحيفة «لوموند» الفرنسية ،أخيرًا،
اس ــم ال ـجــزائــر ف ــي الئ ـحــة الـ ــدول املـسـتـهــدفــة.
وأكـ ــدت «لــومــونــد» آالف ــا مــن أرقـ ــام الـهــواتــف
ال ـج ــزائ ــري ــة ،ي ـع ــود بـعـضـهــا إلـ ــى مـســؤولــن
سياسيني وعسكريني كبار ،قد ُح ـ ّـددت على
أنـهــا أه ــداف محتملة لــ«بـيـغــاســوس» .وكــان
املغرب قد ّ
رد على ما ورد في التحقيق ،الذي
اتهمه باملشاركة في عملية التجسس ،قد قرر
رفــع دعــوى قضائية أمــام املحكمة الجنائية
في باريس ّ
ضد «قصص محظورة» و«العفو
الدولية» بتهمة التشهير.
وفــي السياق ،قــال وزيــر الخارجية املغربي،
نــاصــر بــوري ـطــة ،أم ــس الـجـمـعــة ،فــي مقابلة
أجــراهــا مــع مجلة «جــون أفــريــك» الفرنسية،
وأوردتـ ـه ــا وك ــال ــة األن ـب ــاء امل ـغــرب ـيــة ،إن «كــل
شخص أو هيئة وجهت اتـهــامــات للمغرب،
عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها
الكاذب أمام القضاء  ...دور العدالة هو التحقق
من االتهامات وفــق األدلــة املــاديــة» .وأضــاف:
«املـغــرب نجح فــي أن يصبح حليفا موثوقًا
لــدى شركائه ،بفضل الفعالية املعترف بها
عامليا ألجهزته األمنية ،خصوصًا في الحرب
الدولية ضد اإلرهاب».
وانضمت اإلمارات ،ليل الخميس  -الجمعة،
إلــى الئحة الــدول التي نفت التهم املوجهة
إليها بالتجسس ،وذلك بعد نفي السعودية.
وقــال بيان صــادر عن الخارجية اإلماراتية
إن «املـ ــزاعـ ــم ال ـت ــي ت ــدع ــي أن اإلمـ ـ ـ ــارات من
بني عدد من الدول املزعوم اتهامها بمراقبة
واستهداف الصحافيني واألفراد ،ال تستند
إلى أدلة» ،مضيفة أن هذه االتهامات «كاذبة
بشكل قاطع».

قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـع ــراق ــي
فـ ـ ـ ــؤاد حـ ـس ــن (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أم ــس
الجمعة ،إن العراق يسعى ملواصلة
ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي مع
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،وي ـ ـحـ ــرص
ع ـل ــى دي ـم ــوم ــة ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة
الـتــي تـقــودهــا واشـنـطــن مــن خــال
التحالف الدولي ملكافحة اإلرهاب.
وأك ـ ـ ــد حـ ـس ــن فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه عـلــى
هامش انطالق اجتماعات الجولة
الرابعة مــن الـحــوار االستراتيجي
بني العراق وأميركا في واشنطن،
التزام بالده بحماية أفراد البعثات
الدبلوماسية ومـقــارهــا والقواعد
العسكرية الـتــي تستضيف قــوات
التحالف.
(العربي الجديد)

بينت وبن زايد يتفقان
على لقاء قريب
ق ــال مــوقــع «يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،إن
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ن ـف ـتــالــي ب ـي ـنــت ه ــات ــف ولـ ــي عـهــد
أبوظبي محمد بــن زاي ــد ،وق ـ ّـدم له
التهنئة بمناسبة عيد األضـحــى.
وأضــاف املوقع أن بينت وبن زايد
اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما،
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـك ــوم ــة
االح ـ ـتـ ــال أك ـ ــد أه ـم ـي ــة ال ـع ــاق ــات
االسـتــراتـيـجـيــة مــع اإلمـ ــارات التي
ّ
تتجلى في مجاالت عدة.
(العربي الجديد)
قصف تركي لمواقع
النظام السوري في
إدلب
قـ ـصـ ـف ــت الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة أمـ ــس
الجمعة مواقع تابعة لقوات النظام
ال ـســوري فــي ري ــف إدل ــب الجنوبي،
بشمال غربي سورية .وذكر الناشط
محمد املصطفى ،أن القوات التركية
أطلقت فجر أمــس عـشــرات القذائف
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام فــي
مــديـنــة م ـعــرة الـنـعـمــان ومحيطها،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع قـ ـص ــف م ـك ـث ــف مــن
جانب فصائل املعارضة على مواقع
لقوات النظام في جبل الــزاويــة .من
جانبها ،قصفت قوات النظام قريتي
معربليت وكنصفرة جنوبي إدلب.
(العربي الجديد)
شي جين بينغ يزور التيبت

زار الرئيس الصيني شي جني بينغ
(ال ـص ــورة) ،يــوم األرب ـعــاء املــاضــي،
إقـ ـلـ ـي ــم الـ ـتـ ـيـ ـب ــت ،وف ـ ـ ــق م ـ ــا ك ـشــف
اإلع ـ ـ ــام ال ــرس ـم ــي أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
في أول رحلة رئاسية إلى املنطقة
ذات الـحـســاسـيــة الـسـيــاسـيــة منذ
أكـثــر مــن ثــاثــة ع ـقــود .وظـهــر جني
بينغ ،في مشاهد بثها التلفزيون
الــرسـمــي يحيي جمعًا يــرتــدي زيًا
ّ
ويلوح باألعالم الصينية.
تقليديًا
والتقى جني بينغ ،وفق التلفزيون
الرسمي ،عددًا من السكان املحليني
وتـحــدث أم ــام قصر بــوتــاال ،املنزل
السابق للداالي الما املنفي.
(فرانس برس)
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خاص

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

قضية ريجيني
خالف
داخلي
يسعى النواب
المعارضون في إيطاليا
إلى منح سلطة تفسير
القانون المحلي رقم
 185الذي يمنع توريد
األسلحة إلى الدول التي
تنتهك حقوق اإلنسان
للقضاء ،خالفًا لتمسك
الحكومة ّ
بأن القانون
يفوض مجلس الوزراء
في تحديد مدى التزام
الدولة المشترية بحقوق
اإلنسان وارتكابها
لمخالفات.

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

وساطات
بحثًا عن حل وسط
القاهرة ـ العربي الجديد

قــالــت مـصــادر دبلوماسية مصرية
ّ
إن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة بـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـ ــدوائ ـ ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـه ــا فــي
إيطاليا ،تسعى حاليًا إلى إفشال حملة كبيرة
تقف وراء ه ــا أح ــزاب الــوســط واليسار وعلى
رأسها «رابطة الخمسة نجوم» بزعامة وزير
الخارجية لويجي دي مايو ،لعرقلة التنسيق
املـتـفــق عـلـيــه سـلـفــا بــن مـصــر وإي ـطــال ـيــا في
ملف الـتـعــاون الـعـسـكــري ،وبــاألخــص صفقة
التسليح القياسية التي أبرمت مطلع العام
اإلجمالية 11
املاضي ،والتي قد تبلغ قيمتها
ّ
مليار يــورو (نحو  13مليار دوالر) .ومثلت
ال ـفــرقــاط ـتــان ال ـب ـحــري ـتــان م ــن طـ ــراز «ف ــري ــم»،
ّ
اللتان كانت تسلمتهما مصر ،املرحلة األولى
من هذه الصفقة ،ومازالت هناك مراحل أخرى
تـتـضـمــن ت ــوري ــد ط ــائ ــرات مــروح ـيــة وأنـظـمــة
دفاع جوي ورادارات وصواريخ وقطع بحرية.
وكشفت املـصــادر ،في تصريحات لـ«العربي

الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن ان ـ ـخـ ــراط عـ ـم ــاق امل ـن ـت ـجــات
الـبـتــرولـيــة اإلي ـطــال ـيــة ،شــركــة «إيـ ـن ــي» ،الـتــي
ت ـس ـعــى ل ـتــوس ـيــع أع ـمــال ـهــا ف ــي م ـصــر خــال
ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة ،لـيــس فـقــط عـلــى مستوى
االس ـت ـك ـشــاف ف ــي ال ـح ـقــول ال ـج ــدي ــدة لـلـغــاز،
بل أيضًا على مستوى بيع املــواد البترولية
والغاز بالتجزئة داخــل السوق املصرية ،في
وساطة بني السلطات في القاهرة والحكومة
اإلي ـط ــال ـي ــة ،لـلـبـحــث ع ــن ح ــل وسـ ــط لتقليل
األض ـ ــرار الـنــاشـئــة عــن قـضـيــة مـقـتــل جوليو
ريجيني ،وعدم تفاقمها .وكذلك منع توجيه
أصــابــع االت ـه ــام رسـمـيــا ل ـلــدولــة امل ـصــريــة أو
وزارة الداخلية فيها ،بعد البدء في أكتوبر/
تشرين األول املـقـبــل ،فــي املحاكمة الغيابية
ل ـل ـض ـبــاط األربـ ـع ــة امل ـت ـه ـمــن بــال ـض ـلــوع في
مــراق ـبــة ريـجـيـنــي وخ ـط ـفــه وت ـعــذي ـبــه وقـتـلــه
مطلع عام .2016
وتـ ـ ـ ـ ــدور ه ـ ــذه املـ ـب ــاحـ ـث ــات ح ـ ــول م ـح ــوري ــن
رئيسني؛ أولهما تقديم رواية مصرية معقولة
وذات م ـص ــداق ـي ــة ت ـح ـ ّـم ــل األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة

م ـســؤول ـيــة ال ـجــري ـمــة ولـ ــو م ــن دون تــوجـيــه
االت ـه ــام ألش ـخ ــاص بـعـيـنـهــم ،نـظـيــر التعهد
ب ـعــدم تـحــريــك الـقـضـيــة جـنــائـيــا ضــد الــدولــة
املصرية .أما املحور الثاني ،فيتعلق بإحراز
ت ـق ــدم م ـل ـم ــوس ف ــي م ـج ــال ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
فــي مـصــر بـمــا فــي ذل ــك اإلفـ ــراج عــن الـنــاشــط
ال ـح ـق ــوق ــي والـ ـط ــال ــب ب ــات ــري ــك زك ـ ــي (ط ــال ــب
دراس ــات عليا بجامعة بولونيا في إيطاليا
أوقف في فبراير/شباط  ،)2020أو تمكينه من
الحصول على الجنسية اإليطالية ومغادرة
األراضي املصرية.
ونظرًا الحتمال استخدام حالة باتريك زكي
ف ــي ت ـســويــة امل ـل ــف اإلش ـك ــال ــي م ــع إي ـطــال ـيــا،
فالرأي مستقر حاليًا في مصر على استمرار
حبسه لحني حلحلة املوقف ،وذلك على الرغم
مــن قـضــائــه أكـثــر مــن ع ــام ونـصــف ال ـعــام في
السجن من دون محاكمة.
ّ
وذكرت املصادر أن سفارتي البلدين لدى كل
عاصمة تشاركان في هذه املباحثات املمتدة
م ـنــذ زي ـ ــارة الـسـفـيــر اإلي ـط ــال ــي ف ــي ال ـقــاهــرة،
جامباولو كانتيني ،للنائب الـعــام املصري
حمادة الصاوي الشهر املاضي.
وبالتوازي مع ذلك النشاط ،تبحث الرئاسة
املصرية بشكل دقيق ،مدى االحتياج إلصدار
تـعــديــل لـقــانــون املحكمة الــدسـتــوريــة العليا

مباحثات لتقديم رواية
بشأن مسؤولية األجهزة
األمنية المصرية
المحاكمة
الغيابية للضباط األربعة
تبدأ في أكتوبر

ال ـج ــدي ــد ،ال ـ ــذي سـيـمـكـنـهــا م ــن وقـ ــف تنفيذ
األح ـ ـكـ ــام وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـ ـصـ ــادرة م ــن مـحــاكــم
وم ـن ـظ ـم ــات وهـ ـيـ ـئ ــات دول ـ ـيـ ــة ذات طـبـيـعــة
سـيــاسـيــة أو قـضــائـيــة ف ــي مــواج ـهــة ال ــدول ــة
املصرية ،أو التي ترتئي السلطة الحاكمة في
مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات
املحلية ،والتي ترتبط بشكل كبير بتطورات
قضية ريجيني.
ّ
وأوض ـح ــت امل ـص ــادر أن وزارت ـ ــي الـخــارجـيــة
والـعــدل املصريتني شكلتا لجنة استشارية
م ــن خ ـب ــراء قــانــونـيــن عــامـلــن ف ــي الـحـكــومــة
والقطاع الخاص ،لدراسة التعامل مع ُقضية
ريـجـيـنــي ف ــي مــرحـلــة امل ـحــاك ـمــة .وق ــد قــدمــت
ن ـصــائــح ب ـت ـجــاهــل امل ـحــاك ـمــة ت ـمــامــا ووق ــف
التمثيل القانوني للمتهمني من قبل محامني
إيـطــالـيــن ،ب ـهــدف زعــزعــة شــرعـيــة املحاكمة
وضمان عدم نهائية الحكم أيًا كانت نتيجته.
ف ــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك رأي آخ ــر ي ـ ّ
ـؤي ــد التمثيل
الـقــانــونــي الـكــامــل للمتهمني للسيطرة على
مجريات املحاكمة ومنع تحولها إلى مساءلة
ل ـل ـن ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري ب ـ ــأي شـ ـك ــل ،أو إع ــادت ـه ــا
لـلـتـحـقـيــق ،وب ــال ـت ــال ــي ،االك ـت ـف ــاء ب ـمــا حــدث
ومحاولة غلق القضية عند املستوى الفردي.
ع ـل ـمــا أن ال ـض ـب ــاط األربـ ـع ــة امل ـت ـه ـمــن بـقـتــل
ريجيني هم اللواء طارق صابر ،والعقيد آسر
كمال ،والعقيد هشام حلمي ،واملقدم مجدي
عبدالعال شريف .وبحسب القانون اإليطالي،
يمكنهم جميعًا مخاطبة االدعــاء العام لنفي
الــوقــائــع ،كما يمكنهم املطالبة باملثول أمــام
االدعاء لإلدالء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر ،أصبح حاليًا مساعد وزير
الداخلية لألحوال املدنية ،وكان خالل الواقعة
يعمل مــديــر قـطــاع فــي جـهــاز األم ــن الــوطـنــي،
وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني
بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة
الجائلني ،محمد عبد الله ،بمناسبة بحثه عن
النقابات املستقلة في مصر.
واش ـت ــرت مـصــر مــن إيـطــالـيــا أسـلـحــة بمبلغ
مليار و 944مليون يورو منذ مقتل ريجيني
مطلع عــام  ،2016منها  991مليونا فــي عام
 ،2020وه ــو الــرقــم ال ــذي يعتبر األض ـخــم في
ت ــاري ــخ ال ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـكــريــة ب ــن ال ـب ـلــديــن.
وف ــي ع ــام  ،2019أن ـف ـقــت م ـصــر  870مـلـيــون
ي ــورو عـلــى ش ــراء األس ـل ـحــة اإلي ـطــال ـيــة .وفــي
عــام  ،2018كــانــت قيمة الصفقات  69مليون
يــورو فقط ،وكــان هذا في وقته رقمًا قياسيًا
يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر
نظير األسلحة اإليطالية في عام واحــد على
اإلطالق ،وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها
من األسلحة والذخيرة في جميع األعوام من
 2013إلــى  .2017وفــي يـنــايــر/كــانــون الثاني
املاضي ،أشعرت السفارة املصرية في روما،
القاهرة ،بشأن وجوب بدء تحركات سياسية
واستخباراتية واقتصادية عالية املستوى
وسريعة ،بعد رصدها تصاعدًا في الخطاب
النيابي والسياسي واإلعالمي املعارض في
إي ـطــال ـيــا ،وال ـس ــاع ــي إلل ـح ــاق م ـصــر ب ـكــل من
الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،فــي تطبيق الـقــانــون
املحلي رقم  185لسنة  1990الذي يمنع توريد
األس ـل ـحــة إيـطــالـيــة الـصـنــع إل ــى الـ ــدول الـتــي
تنتهك حقوق اإلنسان.
ويتهم هذا الحراك النيابي مصر بأنها دولة
قمعية تــرتـكــب جــرائــم ضــد حـقــوق اإلن ـســان،
وبعضها ضد مواطنني أوروبيني وإيطاليني،
وتحديدًا ريجيني الذي تخفي مصر حقيقة
م ــا ج ــرى ل ــه ،وتـمـتـنــع ع ــن ت ـقــديــم امل ـســاعــدة
ً
الكافية للقضاء اإليطالي في قضيته ،وصوال
إل ــى امـتـنــاعـهــا عــن تسليم املـتـهـمــن األربـعــة
ال ــذي ــن ت ـحــوم حــولـهــم الـشـبـهــات ف ــي جريمة
خطفه وتعذيبه حتى املوت.
ويـتـهــم نـ ــواب إي ـطــال ـيــون م ـع ــارض ــون ،مصر
بأنها متورطة بشكل غير مباشر فــي حرب
ال ـي ـم ــن ،م ــن خـ ــال تـحــالـفـهــا م ــع ال ـس ـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ــارات ،إذ ي ـطــرح هـ ــؤالء فــرض ـيــات غير
ّ
مدعومة بدالئل حتى اآلن ،عن أن مصر تؤجر
أو ت ـب ـيــع ب ـعــض األس ـل ـح ــة األوروب ـ ـيـ ــة الـتــي
اشترتها في اآلونة األخيرة.

رصد

ٍ
تصد حزبي لدعوات مجهولة لـ«انتفاضة ثانية»
تونس:
ّ
حذرت أحزاب تونسية
عدة أخيرًا ،من االنخراط
في دعوة مجهولة
المصدر عبر وسائل
التواصل ،لـ«انتفاضة ثانية»
في البالد يوم غد األحد
تونس ـ بسمة بركات

أثـ ــارت دعـ ــوات ان ـت ـشــرت أخ ـي ـرًا عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي في تونس ،للخروج في
تظاهرات احتجاجية يوم  25يوليو /تموز
الحالي (غدًا األحــد) ،وهو التاريخ املصادف
لذكرى االحتفال بعيد الجمهورية ،من دون
أن تتبنى أي جـهــة سـيــاسـيــة مـعـلــومــة هــذه
الدعوات ،الريبة من قبل أحزاب تونسية عدة.
ودعــت هــذه األح ــزاب إلــى عــدم االن ـخــراط في
هذه الدعوات التي وضعها بعضهم في إطار
حملة لالنقالب على الدستور واملؤسسات.
وك ــان ــت ف ـعــال ـيــات تـطـلــق ع ـلــى نـفـسـهــا اســم
«املجلس األعلى للشباب» ،طالبت قبل أيام،
بــالـخــروج غ ـدًا األح ــد إلــى ال ـشــارع ،فــي إطــار
م ــا وص ـف ـتــه ب ــ«ان ـت ـف ــاض ــة ث ــان ـي ــة» ،مـحـمـلــة
الـسـلـطــة واألح ـ ـ ــزاب م ـســؤول ـيــة األزم ـ ــة الـتــي
تعيشها ال ـبــاد .ودع ــا ه ــؤالء فــي بـيــان لهم
على مواقع التواصل االجتماعي ،إلى اعتقال
أغ ـلــب الـسـيــاسـيــن وامل ـس ـت ـشــاريــن ورؤسـ ــاء

الـحـكــومــات والـ ــوزراء وال ـنــواب واملعتمدين،
وإلى حل جميع األحزاب.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ذل ــك ،أك ــد ال ـق ـيــادي فــي حــركــة
«الـنـهـضــة» ،وزي ــر الـخــارجـيــة األس ـبــق ،رفيق
عبد السالم ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن «الــدعــوة النتفاضة ثانية يــوم  25يوليو
مـشـبــوهــة وم ـحــاولــة لــاسـتـثـمــار ف ــي األزم ــة
الصحية التي تمر بها تونس» .وأوضــح أنه
«بــدأت تظهر بعض األسماء التي تقف وراء
مثل هذه الدعوات ،من بينها األميرال املتقاعد
كمال العكروت ،الذي دعا رئيس الجمهورية
ّ
سعيد) إلــى تفعيل الفصل ( 80يتيح
(قيس
لــه اتـخــاذ أي تــدابـيــر يــراهــا مـنــاسـبــة)» وهي
م ـحــاوالت السـتـغــال األزم ــة .كما ســانــد هذه
ال ــدع ــوات الـنــائــب امل ـع ــارض مـنـجــي الــرحــوي
وبعض العناصر من حركة الشعب».
وقال عبد السالم إن «هذه الدعوات ليس لها
أي أف ــق ،فــالـتــونـسـيــون مـهـمــا كــانــت طبيعة
املرحلة يدركون أن البالد تحتاج إلى تظافر
الـجـهــود وإل ــى الـتـضــامــن» .والح ــظ املتحدث
أن «هــذه الدعوات تضاف إلى دعــوات أخرى
افـتــراضـيــة عـلــى اإلن ـتــرنــت ،ولكنها لــن تجد
أي صــدى على أرض الــواقــع» ،موضحًا أنها
«مجرد فرقعة إعالمية وليست لها أي أرضية
سـيــاسـيــة وه ــي دعـ ــوات مـشـبــوهــة ووراء هـ ــا
أجندات إقليمية ،في محاولة إلرباك التجربة
التونسية ،واالستثمار في األزمة واستغالل
الصعوبات التي تمر بها البالد».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،دعـ ـ ــا األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــ«الـ ـح ــزب
الجمهوري» ،عصام الشابي ،النيابة العامة
إلى «التحرك والقيام بدورها وفتح بحث في

املوضوع حتى ال يبقى التهور والعبث طليق
اليدين» .وأضــاف في منشور على صفحته
بـمــوقــع «فـيـسـبــوك» ،أخ ـي ـرًا ،أن «بـيــانــات من
يـسـمــون أنـفـسـهــم املـجـلــس األع ـلــى للشباب،
ت ــدع ــو إلـ ــى االنـ ـق ــاب ع ـلــى ال ــدس ـت ــور وإل ــى
إقــامــة فترة انتقالية عسكرية ،ومــا إلــى ذلك
مــن الـهــذيــان الـسـيــاســي ،إضــافــة إل ــى إصــدار
قائمة اسمية في من سيشملهم االعتقال يوم
 25يــولـيــو ،مبشرين ب ــأن الـقــائـمــة ستطاول
أكثر من  500شخصية حكومية وسياسية
وإعالمية وقضائية وغيرها».
كــذلــك ،ق ــال الـشــابــي ،فــي تـصــريــح لــ»الـعــربــي
الجديد» ،إن «من يقف وراء هذه الدعوات هو
ّ
كل من يريد لتونس أن تنهار» ،موضحًا أن

«هناك من يعمل على شحن التونسيني وبث
اليأس والدفع نحو الفوضى ،والخروج إلى
ال ـش ــارع بــدعــوى إس ـقــاط املـنـظــومــة» .وتــابــع
ال ـشــابــي أن «ه ـن ــاك ع ـب ــارة م ــا فـتــئ يــرددهــا
رئـيــس الجمهورية وتنطبق على مثل هذه
الــدعــوات وهــي (الـغــرف املظلمة) ،وهــي التي

عبد السالم :الدعوات
مشبوهة ووراءها
أجندات إقليمية

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

تدير مثل هذه الدعوات» ،مبينًا أن «التظاهر
حق مكفول في الدستور ،ولكن كان يؤمل لو
يكشف أصـحــاب هــذه الــدعــوات عــن أنفسهم
ويـعـلـنــون عــن أهــداف ـهــم الـحـقـيـقـيــة ،ولكنهم
يتخفون وراء شبكات فيسبوك وتمويالت
مـشـبــوهــة مـسـتـغـلــن ال ــوض ــع الـ ــذي ت ـمــر به
الـ ـب ــاد وح ــال ــة الـ ـي ــأس م ــن دون ف ـت ــح آف ــاق
وتقديم الـبــديــل» .وأكــد أن «هــذه الــدعــوات ال
تخلو من انقالب على مؤسسات الدولة ،بل
هي دعوات ضمنية النقالب عسكري» .وأشار
إلــى أن «بقاء النيابة العامة من دون تحرك
وتحقيق حــول من يقف وراء هــذه الــدعــوات،
ه ــو ت ـخــل ع ــن ال ـق ـيــام ب ــال ــواج ــب ،وال ب ــد من
ال ـت ـحــرك ح ـتــى ال تـبـقــى ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
تدار وراء الكواليس ،ويبقى البعض يتخفى
وراء شبكات التواصل االجتماعي وشعارات
مساندة الرئيس» .وختم بالتأكيد على أنه
«ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة ال ــوض ــع ،ف ــا بد
م ــن مـ ـب ــادرات لـحــل األزمـ ــة ول ـيــس تعميقها
والدعوة إلى إحداث الفوضى».
بــدورهــا ،حــذرت رئيسة «الـحــزب الدستوري
الحر» ،عبير موسي ،أنصارها من االنخراط
فــي الــدعــوة للتظاهر يــوم غــد األح ــد .وقالت
م ـ ــوس ـ ــي ،ف ـ ــي م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
امل ــاض ــي ،إن «ه ـن ــاك شـيـئــا م ــا ي ـحــدث بـلــون
ّ
ويسوق لوجوه جديدة» ،وإن «الدعوة
جديد،
للتظاهر يوم  25يوليو من جهة غير معلومة،
ومن دون أسماء ومنظمني أو تحديد برنامج
واض ــح ،تبعث على الريبة فــي نــوايــا الجهة
التي تسعى لهذه العملية ونزاهتها ،وهي ال
تعنينا إطالقًا ولن ننخرط فيها».

قضية
عماد كركص ،سالم حسن

يفتح تحرك «اإلدارة الذاتية» الكردية
ف ــي ش ـمــالــي وش ــرق ــي س ــوري ــة نحو
الـحـصــول عـلــى «اع ـت ــراف سياسي»
بها كسلطة لها كيان ونـفــوذ فــي جــزء واســع
مــن ال ـبــاد ،الـبــاب على أسئلة حــول العوائق
الـتــي ستقف فــي وجــه هــذا االع ـتــراف .وتبدو
ف ـكــرة االع ـت ــراف بـ ـ ــ«اإلدارة الــذات ـيــة» الـكــرديــة
مــرضـيــا عـنـهــا غــرب ـيــا ،ال سـيـمــا ف ــي أوروب ـ ــا،
بعد زيارة وفد «اإلدارة» إلى فرنسا ،األسبوع
املاضي ،ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون،
حيث جرى بحث هذه النقطة بالتحديد.
وي ـ ـعـ ـ ّـد انـ ـتـ ـش ــار ع ـن ــاص ــر «الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»،
امل ـص ـنــف إره ــاب ـي ــا ع ـلــى ال ـق ــوائ ــم األم ـيــرك ـيــة
وقوائم بعض الدول الغربية وتركيا ،في كافة
مـفــاصــل «اإلدارة» ،ال سيما عـلــى املستويني
العسكري والـسـيــاســي ،وحـتــى على مستوى
التحكم باملوارد االقتصادية ،من أبرز العوائق
أمـ ــام ح ـصــول «اإلدارة» عـلــى اع ـت ــراف دول ــي
بها .كذلك فــإن من العوائق االرتـبــاط الوثيق
بــن «الـعـمــال الكردستاني» وحــزب «االتـحــاد
الديمقراطي» الكردي في سورية ،واملشار إليه
مــن قبل كثيرين على أنــه نسخة ســوريــة من
«الكردستاني» ،ذي الهوية الكردية ،والتركي
املنبع والتأسيس.
وي ـت ـط ـلــب اق ـت ـن ــاع ال ـ ـغـ ــرب ،ال س ـي ـمــا فــرنـســا
وال ــوالي ــات املـتـحــدة ،بمنح «اإلدارة الــذاتـيــة»
اعـتــرافــا سياسيًا دول ـيــا ،أو املـســاعــدة لحشد
ّ
يـفـضــي إل ـيــه عـلــى األقـ ــل ،ح ــل ه ــذه املـعـضـلــة،
إذ ال بد من السير في أحــد طريقني لتحقيق
ذلــك .ويتمثل الطريق األول في الضغط على
«االتحاد الديمقراطي» و«اإلدارة» ،وحتى على
«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) ،املدعومة
ب ــامل ـط ـل ــق مـ ــن قـ ـب ــل واشـ ـنـ ـط ــن و«الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ــدول ــي» ،ل ـفـ ّـك االرت ـب ــاط مــع «الـكــردسـتــانــي»
بطريقة أو بــأخــرى ،وبالتالي عــودة عناصر
األخ ـيــر وق ـيــاداتــه مــن ســوريــة إل ــى مخابئهم
في جبال قنديل ،شمالي العراق .أما الطريق
الثاني ،فهو برفع «الكردستاني» عــن قوائم
اإلره ــاب ،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
«الـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ع ـل ــى رأس الئ ـحــة
أع ــدائ ـه ــا الـتـقـلـيــديــن خ ــال ال ـع ـقــود األرب ـعــة
ّ
املــاضـيــة ،والـتــي خــاضــت ضــده حــروبــا كلفت
الـطــرفــن الكثير مــن األرواح .ومــن الصعوبة
ّ
أن تقبل أنقرة بمثل هذا الطرح أو الحل لهذه
املشكلة .أمــا الخيار األول ،فسيكون تطبيقه

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

عراقيل
«اإلدارة
الذاتية»

نفوذ «العمال الكردستاني»
يقل ّص فرص االعتراف الدولي

منطلقًا لفتح مواجهة محتملة بني «االتحاد
الديمقراطي» و«الـكــردسـتــانــي» ،أو باألحرى
بــن الـعـنــاصــر الـســوريــة فــي «الـكــردسـتــانــي»،
وغـ ـي ــر الـ ـس ــوري ــة داخـ ـ ـل ـ ــه ،ال س ـي ـم ــا أن ه ــذا
الـحــزب وقـيــاداتــه يعتبرون أنفسهم أوصياء
عـلــى «االت ـحــاد الــديـمـقــراطــي» وعـلــى «اإلدارة
ال ــذات ـي ــة» ،وأن م ــا ق ــدم ــوه ف ــي ش ـمــال وش ــرق
سـ ــوريـ ــة مـ ــن ت ـض ـح ـي ــات ال ي ـم ـك ــن ال ـت ـفــريــط
بمكاسبها بسهولة.
ً
هذه املواجهة باتت أمرًا محتمال ،ال سيما مع
التمهيد لها من كال الطرفني .ففي نهاية العام
املــاضــي ،جــاء اع ـتــراف الـقــائــد الـعــام لــ«قـســد»
مظلوم عبدي بوجود للحزب وعناصره في
شمالي وشرقي سورية ،نقطة لبداية صراع
داخلي كــردي بني «الكردستاني» و«االتـحــاد
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،أو ب ـ ــن األول و«اإلدارة
الــذات ـيــة» ،وجـنــاحـهــا الـعـسـكــري «ق ـســد» على
األق ــل .فـفــي حــن ثـ ّـمــن ع ـبــدي ،ال ــذي ك ــان أحــد
ق ـيــادات «الـكــردسـتــانــي» ،تضحيات مقاتليه
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ال س ـي ـمــا ف ــي م ـح ــارب ــة تـنـظـيــم
«داعــش» ،بعد تقديمهم  4آالف مقاتل قضوا
في املواجهات ،فإنه أشار إلى اتفاق بوساطة
أم ـيــرك ـيــة ب ــن األطـ ـ ــراف ال ـك ــردي ــة ف ــي ســوريــة
على االنسحاب التدريجي للحزب من البالد.
لكن جميل بايق ،الذي يعتبر قائدًا لـ«العمال

الكردستاني» باإلنابة عن زعيم الحزب عبد
الله أوج ــان املعتقل فــي تركيا ،أشــار إلــى أن
ع ـنــاصــر «ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ق ــدم ــوا تـضـحـيــات
فــي س ــوري ــة ،وانـسـحــب مـنـهــم الـعـنــاصــر غير
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ف ـي ـم ــا بـ ـق ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مـنـهــم
ي ــداف ـع ــون ع ــن ب ــاده ــم .وهـ ــذا يـعـطــي إش ــارة
إلـ ــى عـ ــدم ت ـفــريــط هـ ــذا الـ ـح ــزب بــاملـكـتـسـبــات
فــي ســوريــة ،ال سيما الهيمنة عـلــى الجانب
العسكري عبر «قسد» والتحكم بــاملــوارد ،في
مقدمها النفط.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن مـ ـعـ ـضـ ـل ــة ارت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال

ال ترغب واشنطن
وباريس بفتح باب
للمواجهة مع أنقرة
الطريق لالعتراف
بـ«اإلدارة» يمر بإنجاح
الحوار الكردي

ال ـك ــردس ـت ــان ــي» بـ ــ«االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»،
تعتبر عائقًا أمام التوصل إلى صيغة تفاهم
أو ال ـت ـق ــاء ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ال ـك ــردي ــة ال ـســوريــة
نـفـسـهــا ،إذ يـ ّـصــر املـجـلــس الــوطـنــي ال ـكــردي،
ال ــذي يعتبر طــرف ال ـحــوار ال ـكــردي  -الـكــردي
أم ــام أح ــزاب الــوحــدة الــوطـنـيــة الـتــي يقودها
«االتحاد» ،على ّ
فك االرتباط بـ«الكردستاني»،
إلنـجــاز التفاهم ضمن الـحــوار ال ــذي لــم يفرز
حتى اآلن نتائج حقيقية ،على الرغم من الدفع
األميركي لتحقيق تقدم فيه.
في هذا السياق ،اعتبر عضو املجلس الوطني
ال ـ ـكـ ــردي شـ ــال كـ ــدو أن ال ـط ــري ــق ل ــاع ـت ــراف
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ«اإلدارة» ي ـم ــر ب ــإن ـج ــاح ال ـ ـحـ ــوار ال ـك ــردي
وتشكيل إدارة من كافة مكونات املنطقة ،ومن
ثــم تمثيل هــذه اإلدارة فــي أجـســام املعارضة
ّ
ال ـســوريــة ودخــول ـهــا عـلــى خ ــط امل ـشــاركــة في
الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـس ــوري ــة ،ل ـي ـصــار إلــى
إدراج مصطلح «اإلدارة» في الدستور الجديد.
ورأى أن ذلك هو الذي سيفرض على املجتمع
الــدولــي التعامل مــع «اإلدارة» شرعيًا ،وغير
ذلك فإنه «مضيعة للوقت».
وأع ــرب كــدو ،فــي حديث لـ«العربي الجديد»،
ع ــن عـ ــدم اعـ ـتـ ـق ــاده بـ ــأن ب ــاري ــس وواش ـن ـط ــن
بصدد تقديم اعتراف جدي بـ«اإلدارة الذاتية»
بشكلها ال ـحــالــي ،ن ـظ ـرًا لـلـعــوائــق الـقــانــونـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ح ـي ــال ذل ـ ــك .وبـ ــرأيـ ــه ،ال يـمـكــن
االعتراف بـ«اإلدارة» من دون توصيفها كإدارة
ذاتـيــة فــي دسـتــور ال ـبــاد ،مــا يعتبر مخالفة
ل ـل ـقــانــون الـ ــدولـ ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن الــرغ ـبــات
لــدى بعض األط ــراف الـكــرديــة ش ــيء ،والــواقــع
ش ــيء آخـ ــر .وح ــول ارت ـب ــاط «الـكــردسـتــانــي»
ب ــ«االت ـحــاد» ،أشــار كــدو إلــى أن التصريحات
األخيرة أللدار خليل ،عضو الهيئة الرئاسية
فــي «االت ـح ــاد» ،وامل ـشــار إلـيــه كــذلــك بــأنــه أحد
قـ ـي ــادات «ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،تـعـبــر ع ــن حقيقة
االرت ـب ــاط الــوثـيــق بــن ال ـطــرفــن .وك ــان خليل
ق ــد اعـتـبــر قـبــل أيـ ــام ،أن ــه إذا شـ ــارك «ال ـحــزب
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ،ال ــذي يـعــد أحــد
األحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق،
«االح ـتــال التركي فــي هجماته على الكريال
(الجناح العسكري لـ«العمال الكردستاني»)،
فلن نقف مكتوفي األيدي».
وأعـ ـ ــرب كـ ــدو ع ــن اع ـت ـق ــاده بـ ــأن م ـســألــة رفــع
«ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» م ــن ق ــوائ ــم اإلرهـ ــاب
بسبب العالقة القوية الـتــي تجمع «االتـحــاد
الــديـمـقــراطــي» و«ق ـس ــد» بــالــواليــات املـتـحــدة،
أمــر مستبعد باملطلق .وأض ــاف أن «االتـحــاد
والـعـمــال يسعيان لتحقيق هــذا الـهــدف على
ح ـســاب الـقـضـيــة ال ـك ــردي ــة ،لـكــن ه ــذا األمـ ــر ال
يمكن تحقيقه على األقل في املرحلة الحالية،
ً
ومن الصعوبة تحقيقه كذلك مستقبال».
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شرق
غرب
قصف جوي على سيناء
ّ
شن الطيران الحربي املصري ،أمس
الجمعة ،غارات جوية على محافظة
شمال سيناء شرقي الـبــاد .وقالت
م ـصــادر قبلية لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إنـ ــه س ـم ــع دوي انـ ـفـ ـج ــارات هــائـلــة
ف ــي م ــدي ـن ـت ــي رف ـ ــح والـ ـشـ ـي ــخ زوي ــد
نتيجة الـقـصــف .وبـحـســب املـصــادر
ف ــإن الـقـصــف ت ــزام ــن م ــع إط ــاق نــار
عـشــوائــي مــن عــدة كـمــائــن 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
ق ــال ــت م ـس ــاع ــدة وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــركــي ،وي ـنــدي ش ـيــرمــان ،أمــس
الجمعة ،إن أميركا تسعى ّلطريقة
«م ـ ــوث ـ ــوق ـ ــة ومـ ـت ــوقـ ـع ــة وب ـ ـ ــن ـ ـ ــاءة»
ل ـت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي امل ـ ـحـ ــادثـ ــات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوويـ ـ ــة امل ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــرة م ـ ــع كـ ــوريـ ــا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة .وأض ـ ــاف ـ ــت شـ ـي ــرم ــان،
عقب مـحــادثــات مــع مساعد وزيــرة
خــارجـيــة كــوريــا الـجـنــوبـيــة تشوي
جونج كون ،في سيول ،أن «قلوبنا
مـ ـ ـ ــع ش ـ ـع ـ ــب ج ـ ـم ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــا
الــديـمـقــراطـيــة ال ــذي يــواجــه أصعب
الظروف نظرًا للجائحة وما تعنيه
وكذلك أمنه الغذائي».
(رويترز)
مجزرة جديدة في
ُالكونغو الديمقراطية
ق ـت ــل  16شـخـصــا ف ــي ك ـمــن نصبه
ع ـنــاصــر م ـف ـتــرضــون م ــن جـمــاعــات
مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية
املـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــة ف ـ ــي ش ـ ــرق ج ـم ـه ــوري ــة
ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وفـ ــق مــا
أف ـ ــادت م ـص ــادر مـحـلـيــة وطـبـيــة به
أم ــس الـجـمـعــة .وق ــال رئـيــس بلدية
أويـشــا ،نيكوالس كيكوكو ،لوكالة
«فــرانــس ب ــرس» إن «الـكـمــن حصل
م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس
ف ــي مــرت ـفــع ع ـلــى م ـح ــور مــايـمــويــا
ّ
وش ــان ــش-ش ــان ــش ح ـيــث ُي ـنــظــم كل
خميس سوق» .وأضاف« :لدينا 16
جثة فــي مشرحة املستشفى العام
في أويشا».
(فرانس برس)
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تكشف استراتيجية األمن القومي الروسي إحباط موسكو إمكانية
الوصول إلى حلول جماعية مع واشنطن وبروكسل ،ما يفسر تركيزها
على التوجه شرقًا وتحصين الداخل

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

استراتيجية
األمن القومي الروسي

البحث عن دور جديد في عالم متغير
سامر إلياس

ف ــي مــؤشــر ع ـلــى ت ـغ ـيــرات جــذريــة
فــي نـظــرة روس ـيــا إل ــى التحديات
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
ّ
املقبلة ،في ظل املواجهة املحتدمة مع الغرب
خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،حملت
استراتيجية األمن القومي الروسية الجديدة،
والـ ـت ــي أق ـ ــرت ف ــي  3ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز ال ـحــالــي،
تغييرات واسعة في تحديد املصالح الوطنية
ّ
ل ـل ـب ــاد وس ــل ــم األول ـ ــوي ـ ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة.
وأدرج ـ ــت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة امل ـعــدلــة تـحــديــات
إض ــاف ـي ــة ،م ـثــل األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي والـتـغـيــر
ّ
املـ ـن ــاخ ــي ،وركـ ـ ـ ـ ــزت فـ ــي ش ـك ــل واض ـ ـ ــح عـلــى
معالجة قضايا الضعف في الداخل ،لحمايته
من أشكال الصراعات الجديدة املعتمدة على
أســالـيــب «هـجـيـنــة» ،أي الـتــي ال تعتمد فقط

عـلــى ال ـس ــاح الـعـسـكــري وال ـتــدخــل املـبــاشــر،
ّ
ولـكــن عبر تحريض املجتمع وب ــث إشــاعــات
باستخدام اإلنترنت.
واستراتيجية األمــن القومي الروسي عبارة
ّ
عــن وثـيـقــة تـجــدد ك ــل ســت س ـنــوات ،وظـهــرت
ّ
نسختها األول ــى فــي عــام  2009وحــلــت محل
م ـف ـه ــوم األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي الـ ـ ــذي كـ ــان مـعـتـمـدًا
ويعد االستراتيجية فريق
سابقًا منذ ِ .1997
ً
مــن الـخـبــراء ،وتخضع أوال ملصادقة مجلس
األمــن القومي الــروســي ،الــذي كــان وافــق على
االستراتيجية الجديدة في نهاية مايو/أيار
املاضي .ودخلت االستراتيجية الحالية ّ
حيز
التنفيذ منذ توقيع الرئيس فالديمير بوتني
عليها في  3يوليو ،وهي ّ
تعد وثيقة أساسية
فــي م ـجــال الـتـخـطـيــط االس ـتــرات ـي ـجــي ،تحدد
املصالح القومية واألولويات االستراتيجية
ل ـل ــدول ــة واأله ـ ـ ـ ــداف واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ــي م ـجــال

خيبة أمل

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

ال ـس ـيــاســات الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،وال ـتــي
ت ــرم ــي إلـ ــى ت ـعــزيــز األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي وض ـمــان
التنمية املستدامة طويلة األمد للبالد.
ولـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد
السوفييتي ،بدا تركيز مؤلفي االستراتيجية
الجديدة على العامل األيديولوجي لحماية
امل ــواطـ ـن ــن م ــن ت ــأثـ ـي ــرات ال ـث ـق ــاف ــة ال ـغــرب ـيــة.
وف ـ ــي ط ـ ــاق واض ـ ـ ــح مـ ــع أف ـ ـكـ ــار وت ــوج ـه ــات
ح ـق ـب ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
خـ ـل ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن أي
إش ــارة إلــى الـتــزام روسـيــا بالقيم الليبرالية،
وال ـتــي حــافـظــت نــوعــا مــا عـلــى وج ــوده ــا في
استراتيجية األمــن القومي األولــى ّ
املقرة في
عهد الرئيس السابق ديمتري مدفيديف في
.2009
ال ـت ـعــديــات الـكـبـيــرة ف ــي ن ـ ّـص اسـتــراتـيـجـيــة
األمـ ــن ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي وق ـع ـهــا ب ــوت ــن بــدايــة
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،جـعـلـتـهــا أك ـث ــر م ــن نسخة
محدثة عن االستراتيجية السابقة في ،2015
وربما ترقى إلى «بيان» عن دور روسي جديد
في عالم يشهد تغيرات عميقة واضطرابات
كبيرة .وكشفت الوثيقة عن خيبة أمل روسيا
في تحسني العالقات مع الغرب ،واستعدادها
لسيناريوهات أسوأ تتضمن حروبًا بوسائل
ال تقتصر عـلــى األس ـل ـحــة ،بــل تـتـعــداهــا إلــى
ح ـ ــروب اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وس ـي ـب ــران ـي ــة وث ـقــاف ـيــة
وإعالمية.
تغيّر في المصالح واألولويات

يعكس النص الجديد تغير النظرة الروسية
لــأحــداث والـتـحــديــات األمـنـيــة فــي السنوات
األخيرةّ .
وحددت االستراتيجية ،التي جاءت
في أكثر من  40صفحة ،املصالح الوطنية في
ً
شكل أكـثــر تفصيال ،وفــي مقدمتها الحفاظ
ع ـلــى ال ـش ـع ــب ،ح ـمــايــة ال ـن ـظ ــام ال ــدس ـت ــوري،
ال ـس ـي ــادة واالسـ ـتـ ـق ــال ،ت ـطــويــر ف ـض ــاء آمــن
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،تـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـي ــم ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة،
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي.
ووضـ ـع ــت االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة إن ـق ــاذ
شـعــب روس ـيــا وتـطــويــر اإلم ـكــانــات البشرية

على رأس األولويات االستراتيجية ،متقدمًا
عـ ـل ــى ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
العسكرية الـخــارجـيــة امل ـبــاشــرة .لـكــن معدي
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة شـ ـ ــددوا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة منع
ال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة وم ـح ــاوالت
إث ــارة املـشـكــات ،واملـســاس بــأمــن القاصرين.
وأف ـ ــردت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـس ــاح ــات واس ـعــة
لحماية القيم التقليدية والـثـقــافــة والــذاكــرة
ال ـتــاري ـخ ـيــة وح ـمــايــة املـجـتـمــع ال ــروس ــي من
امل ـع ـل ــوم ــات امل ــدم ــرة وال ـت ــأث ـي ــرات الـنـفـسـيــة.
وأش ـ ــارت الــوثـيـقــة إل ــى م ــوض ــوع االس ـت ـقــرار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي م ـت ـبــادل
املنفعة باقتضاب في نهاية جدول األولويات.
وح ـ ّـددت االستراتيجية مهمات ملحة ،مثل
تحسني نوعية الـحـيــاة ورفــاهـيــة املــواطـنــن،
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـسـلــم األه ـل ــي وال ــوئ ــام ،في
إشارة واضحة إلى قناعة بأن األمن ال معنى
له من دون تنمية اقتصادية اجتماعية.
وانعكس اشتداد الصراع مع الغرب في شكل
واضــح ،في صياغة االستراتيجية الجديدة
م ـقــارنــة ب ـســاب ـقــات ـهــا .وت ـك ـشــف ع ــن تـغـيــرات
جــوهــريــة فــي تـفــاعــل الـحـكــومــة الــروسـيــة مع
«الغرب الجماعي» ،ككتلة واحدة تعمل على
ال ـحـ ّـد مــن ت ـطــور روس ـي ــا .فـفــي استراتيجية
 ،2009التي بدأ إعدادها بعد حرب جورجيا
فــي أغـسـطــس /آب  ،2008انـطـلـقــت مـقــاربــات
الـنـخــب الــروسـيــة مــن أن بــادهــم نجحت في
التعامل مع سلسلة من التحديات الكارثية
لألمن الداخلي وأنهت النزعات االنفصالية،
وقـ ـض ــت ع ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وم ـن ـع ــت ت ـم ــرك ــزه
فــي ال ـقــوقــاز ،ون ـجــت مــن اإلفـ ــاس والـتـحــول
إلـ ـ ـ ــى دولـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــاشـ ـ ـل ـ ــة .فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،فـ ـق ــدت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـ ـ ــن فـ ــي  2015األم ـ ـ ــل فــي
إي ـجــاد تـفــاهـمــات لـلـحـ ّـد مــن م ـخــاوف روسـيــا
م ـ ــن مـ ـشـ ـك ــات م ـح ـي ـط ـه ــا االق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،ب ـعــد
اتـهــام الكرملني الــواليــات املـتـحــدة واالتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ب ــدع ــم االنـ ـ ـق ـ ــاب ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
األوك ــران ــي فـيـكـتــور يــونــوكــوفـيـتــش املــدعــوم
مــن روسـيــا والتسبب فــي انـقـســام عميق في
املجتمع األوكراني واندالع نزاع مسلح.

تركز الوثيقة على تقوية المجتمع من الداخل (ميخائيل متزل)Getty/

ركزت الوثيقة
على العامل األيديولوجي
لحماية المواطنين
تؤكد االستراتيجية
أن هيمنة الغرب تقترب
من نهايتها

تقرير

يتواصل التصعيد البريطاني
ضد حكومة نيكوالس
مادورو في فنزويال ،في
إطار «محاربة الفساد» ،مع
فرض عقوبات على أحد
«رجاله» المقربين

ّ
كـثــفــت بــريـطــانـيــا ،خ ــال األس ـبــوع الـحــالــي،
ضغطها عـلــى حـكــومــة نـيـكــوالس م ــادورو
االش ـت ــراك ـي ــة ف ــي ف ـن ــزوي ــا ،وال ـت ــي ل ــم يعد
معترفًا بها من قبل معظم الــدول الغربية،
ال سيما منذ إعــان خصمه خــوان غوايدو
نـفـســه رئ ـي ـســا مــؤق ـتــا ل ـف ـنــزويــا ف ــي بــدايــة
عــام  .2019وبعدما أكــدت للمحكمة العليا
البريطانية أنـهــا تعترف بـغــوايــدو رئيسًا
ل ـف ـنــزويــا ،ردًا عـلــى أسـئـلــة املـحـكـمــة للبت
فــي مـصـيــر احـتـيــاطــات الــذهــب الفنزويلي
املخزنة في مصرف إنكلترا املركزي ،أعلنت
لندن ،أول من أمس الخميس ،فرض عقوبات
على أحــد مبعوثي م ــادورو واملقربني منه،
ألـ ـك ــس صـ ـع ــب ،ف ــي إطـ ـ ــار «ص ـف ـق ــة ف ـس ــاد»
متهم بها األخـيــر ،للحصول على إمــدادات
لـبــرنــامــج مـ ــادورو الـبــديــل لـلــدعــم الـغــذائــي،
املدار من كاراكاس ،ما استدعى ردًا سريعًا
من الحكومة الفنزويلية.
وص ـع ــب (ألـ ـك ــس ن ــن ص ـعــب مـ ـ ـ ــوران) ،هو
م ـ ــواط ـ ــن ك ــول ــومـ ـب ــي يـ ـحـ ـم ــل ج ـ ـ ـ ــواز س ـفــر
فـنــزويـلـيــا دبـلــومــاسـيــا ،وتـتـهـمــه الــواليــات
امل ـت ـح ــدة م ـن ــذ  ،2019ب ــأن ــه م ـ ّ
ـدب ــر لـشـبـكــة
اخـتــاس وغـســل أم ــوال .وت ـ ّـم إلـقــاء القبض
على صعب في يونيو /حزيران  ،2020في
جـمـهــوريــة الـ ــرأس األخ ـض ــر ،ووض ــع تحت
اإلقــامــة الـجـبــريــة ،بعدما أص ــدر اإلنـتــربــول
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـح ـق ــه ب ـط ــاق ــة ح ـ ـمـ ــراء حـ ــن ك ــان
فـ ــي ط ــري ـق ــه إلـ ـ ــى إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـت ـف ــاوض ح ــول
شحنة نفط وإم ــدادات غذائية إيرانية إلى
فنزويال ،بحسب محاميه .ويــواجــه صعب

الترحيل إلى الواليات املتحدة ،التي تتهمه
بمساعدة مادورو وحكومته على االلتفاف
عـلــى الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة املـفــروضــة على
فنزويال منذ العام  .2019وقالت بريطانيا
إنها فرضت عقوبات على صعب ومساعده
ألفارو بوليدا ،الستغاللهما اثنني من برامج
فـنــزويــا الـحـكــومـيــة ،وال ـتــي هــدفـهــا تأمني
ال ـغ ــذاء وامل ـس ـكــن ل ـف ـقــراء ف ـنــزويــا بــأسـعــار
معقولة .وأضافت الحكومة البريطانية أن
الرجلني «استنفعا مــن عقود منحت لهما
بشكل غير سليم ،وقاما بتسليم اإلمدادات
بأسعار مضخمة جدًا» ،بحسب بيان لوزارة
الخارجية البريطانية .ولفتت إلى أن أفعال
صعب وبوليدا «سببت املزيد من املعاناة
ً
للفنزويليني الذين يعانون أصال من الفقر».
وكـ ــان صـعــب ق ــد أكـ ــد ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أن
جميع االت ـهــامــات املــوجـهــة إلـيــه سياسية.
وردت الحكومة الفنزويلية ،ليل الخميس
– الجمعة ،على اإلعــان البريطاني بفرض
عـقــوبــات عـلــى الــرجــل امل ـقــرب مــن مـ ــادورو،
ب ــإدان ـت ـه ــا ل ــ«ت ـن ـص ـيــب بــري ـطــان ـيــا نفسها
قــاض ـيــا م ـف ـتــرضــا ض ــد ال ـف ـس ــاد ن ـيــابــة عن
الـ ـع ــال ــم ،ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـص ــرف ك ــأح ــد األط ـ ــراف
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن س ــرق ــة أصـ ـ ــول تـ ـع ــود إل ــى
الفنزويليني» ،في إشارة إلى رفض مصرف
إنكلترا تسليم كــاراكــاس ما يعادل حوالي
مـ ـلـ ـي ــار دوالر م ـ ــن الـ ـ ــذهـ ـ ــب ،ك ــاح ـت ـي ــاط ــي
ل ـف ـنــزويــا ،وس ــط خ ــاف ح ــول م ــا إذا كــان
يجب أن يذهب إلى حكومة مــادورو أو إلى
غوايدو .ووصفت الــوزارة العقوبات بأنها
«إجــرام ـيــة» و«تـعـكــس الأخــاقـيــة الحكومة
البريطانية».
ولـيــس اسـمــا صـعــب وم ـســاعــده الــوحـيــدان
على الئحة العقوبات البريطانية األخيرة،
إذ تـضــم الــائـحــة ثــاثــة أس ـمــاء أخ ــرى ،من
دول مختلفة ،مــن بــن أصحابها املـســؤول
الـعــراقــي الـســابــق نــوفــل حـمــادي السلطان،
وت ـيــودوريــن أوب ـيــانــغ ،نـجــل رئـيــس غينيا
االس ـت ــوائ ـي ــة ،ال ـ ــذي ي ـش ـغــل أي ـض ــا منصب
نائبه ،وذلك في إطار سياساتها لـ«مكافحة

مادورو يبدي استعداده
إلجراء مفاوضات
مع المعارضة

الجبهة الداخلية

وف ـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ث ـق ــة ال ـن ـخ ــب ال ــروس ـي ــة
ب ـ ـقـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات

األمـنـيــة التقليدية بـمــا تملكه مــن أسلحة
ردع وه ـ ـ ـجـ ـ ــوم مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ،فـ ـ ـ ــإن ق ـض ــاي ــا
الـ ــدفـ ــاع ال ـع ـس ـك ــري ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى امل ــرت ـب ــة
ّ
الـثــانـيــة فــي ســلــم األول ــوي ــات .فــي املـقــابــل،
ب ـ ـ ــرزت زي ـ ـ ـ ــادة فـ ــي االه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ــاألوضـ ــاع
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى إنـ ـق ــاذ ال ـن ــاس
وتحسني نوعية حياتهم.
وإضــافــة إلــى بـنــاء الـقــوة العسكرية ،تركز
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـلــى الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة
واالسـتـقــرار السياسي والـسـيــادة والسالم
بــن األع ــراق ،ملواجهة املخاطر الخارجية.
وبحسب مـعــدي الــوثـيـقــة ،فــإن تنفيذ هذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة سـ ــوف ي ـس ـهــم ف ــي «إن ـق ــاذ
ال ـش ـع ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،وتـ ـط ــوي ــر اإلمـ ـك ــان ــات
البشرية ،وتحسني نوعية الحياة ورفاهية
املواطنني ،وتعزيز القدرة الدفاعية للبالد،
ووحـ ـ ـ ـ ــدة وت ـ ـمـ ــاسـ ــك املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ــروس ـ ــي،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
وزيــادة القدرة التنافسية واملكانة الدولية
لروسيا».
وي ـ ـبـ ــدو أن ت ــرك ـي ــز االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة عـلــى
امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة ج ــاء نـتـيـجــة قـنــاعــة أن
جبهات املـعــركــة انتقلت إلــى داخ ــل ال ــدول،
ولــم تعد األسلحة املتطورة كافية لضمان
األمن واالستقرار .وربما جاء التركيز على
تقوية املجتمع من الداخل كمراجعة نقدية
للتجربة التاريخية لالتحاد السوفييتي
الذي انهار قبل  30عامًا ،وهو في أوج قوته
العسكرية من دون أي تدخل خارجي.
األيديولوجيا ومواجهة «التغريب»

تـ ـش ــدد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى أن «ت ـعــزي ــز
س ـي ــادة وأمـ ــن االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي وحـمــايــة
األسـ ـ ــس ال ـت ـق ـل ـيــديــة لـلـمـجـتـمــع ال ــروس ــي،
تكتسب أهمية حيوية على خلفية سياسة
هادفة الحتواء روسيا من الخارج في ظل
لـجــوء ال ــدول غير الصديقة إلــى استخدام
املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
املـ ــوجـ ــودة ف ــي روسـ ـي ــا ل ـتــدم ـيــر وحــدت ـهــا
الداخلية ،وإلهام حركة االحتجاج وجعلها
راديكالية ،ودعم الفئات املهمشة ،وتقسيم
املجتمع ال ــروس ــي» .وتـفــرد االستراتيجية
مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول تـ ــأث ـ ـيـ ــر س ـيــل
املعلومات والتخريب النفسي ،وتحذر من
أن «التغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان
روسيا لسيادتها الثقافية» .كما تحذر من
ازديــاد «محاوالت تزوير التاريخ الروسي
وال ـع ــامل ــي ،وت ـشــويــه الـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة،
والـ ـتـ ـح ــري ــض عـ ـل ــى الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ال ـع ــرق ـي ــة
واألديان» .وتوجه االستراتيجية انتقادات
حادة للقيم الليبرالية الغربية.
األمن السيبراني

في ظل الحرب السيبرانية وتبادل االتهامات
ب ــن روسـ ـي ــا وال ـ ـغـ ــرب ب ــاس ـت ـغ ــال ال ـف ـضــاء
اإللكتروني لتقويض أمن الدول وإثارة الفنت
واالحتجاجات ،أفردت االستراتيجية مساحة
واس ـعــة لـلـمــوضــوع .وات ـهــم مـعــدوهــا الـقــوات
املـسـلـحــة ل ـل ــدول األج ـن ـب ـيــة بــأن ـهــا «ت ـم ــارس
إج ـ ـ ــراءات لـتـعـطـيــل م ــراف ــق الـبـنـيــة التحتية
لتكنولوجيا املعلومات الحيوية في روسيا».
وخلصت االستراتيجية إلى أن هدف «تعزيز
س ـي ــادة روس ـي ــا ف ــي م ـج ــال امل ـع ـلــومــات عبر
خلق بيئة آمنة لتداول املعلومات املوثوقة»،
مــوص ـيــة ب ـت ـعــزيــز أمـ ــن الـ ـج ــزء ال ــروس ــي من
اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـح ــد م ــن ت ـســري ـبــات الـبـيــانــات
الشخصية إلى أدنى مستوى.

الحدث

عقوبات بريطانية تغضب كاراكاس
ال ـف ـس ــاد» ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم .وأوضـ ــح
وزير الخارجية دومينيك راب ،في بيان ،أن
«الخطوة التي اتخذناها تستهدف أفــرادًا
مـ ــأوا جـيــوبـهــم بـشـكــل غـيــر قــانــونــي على
ح ـســاب مــواطـنـيـهــم» ،مضيفًا أن «الـفـســاد
يستنفد ثراء دول فقيرة ،ويبقي الناس في
براثن الفقر ويسمم منبع الديمقراطية».
في هــذه األثـنــاء ،كــان مــادورو يؤكد مجددًا

يأس من الغرب

بـ ــدا واضـ ـح ــا أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــديــدة
تنطلق مــن خيبة أمــل النخب الــروسـيــة في
ال ــوص ــول إل ــى ح ـل ــول ل ــأم ــن ال ـج ـمــاعــي مع
ً
واش ـن ـط ــن وب ــروكـ ـس ــل ،وأنـ ـه ــا ت ــراه ــن أوال
على قدرتها في املحافظة على أمنها وأمن
حلفائها ،فــي حــال انــدالع نــزاعــات عسكرية
تـقـلـيــديــة بـمــا تملكه مــن تــرســانــة األسـلـحــة
الـ ـن ــووي ــة والـ ـص ــواري ــخ الـ ـع ــاب ــرة ل ـل ـق ــارات.
وبحسب الوثيقة ،فإنه «في حال قيام الدول
األجـنـبـيــة بــأعـمــال غـيــر ّ
ودي ــة تـهــدد سـيــادة
ووحدة أراضي االتحاد الروسي ،بما في ذلك
تلك املتعلقة باستخدام تدابير تقييدية ذات

طبيعة سياسية أو اقتصادية أو استخدام
تـقـنـيــات املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت الـحــديـثــة،
يـعـتـبــر االت ـح ــاد ال ــروس ــي أن ــه م ــن امل ـشــروع
ات ـخــاذ إج ـ ــراءات مـتـنــاظــرة وغـيــر متكافئة،
وض ـ ــروري ـ ــة ل ـل ـت ـص ــدي مل ـث ــل ه ـ ــذه األعـ ـم ــال
غير الــوديــة ،ومنع تكرارها فــي املستقبل».
وتـشـيــر االسـتــراتـيـجـيــة إل ــى أن الـعــالــم يمر
بتحوالت صعبة ،وتــؤكــد أن هيمنة الغرب
تقترب من نهايتها ،ولكنها في الوقت ذاته
تـحــذر مــن أن نـهــايــة ه ــذه الهيمنة سـتــؤدي
إلــى اشـتـعــال مــزيــد مــن ال ـصــراعــات ،وزي ــادة
الضغوط على روسيا في مجال االقتصاد
ّ
للحد من تطورها .وتتهم
وفــرض عقوبات

الــوث ـي ـقــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بــات ـبــاع مـســار
ثــابــت للتخلي عــن االل ـتــزامــات الــدول ـيــة في
م ـجــال ال ـح ـ ّـد م ــن الـتـسـلــح ،وت ـش ــدد عـلــى أن
«مخططات نشر صواريخ أميركية متوسطة
وقـصـيــرة امل ــدى فــي أوروبـ ــا ومـنـطـقــة آسيا
واملحيط الـهــادئ تشكل تهديدًا لالستقرار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي واألم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي» .وت ـح ــذر
الوثيقة من أن «تصاعد التوتر في مناطق
الـ ـص ــراع ف ــي ف ـض ــاء االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
الـســابــق وال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفريقيا
وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وشـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ال ـك ــوري ــة
م ـس ـت ـم ــر ،وي ـت ـس ـب ــب فـ ــي إض ـ ـعـ ــاف أن ـظ ـمــة
األم ــن الـعــاملـيــة واإلقـلـيـمـيــة وخـلــق الـظــروف

الن ـت ـش ــار اإلرهـ ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف ال ــدولـ ـي ــن».
ومــع تحذير االستراتيجية من تزايد لجوء
الـغــرب إلــى الـقــوة العسكرية ك ــأداة لتحقيق
أهدافه الجيوسياسية ،من خــال محاوالت
الضغط على روسيا وحلفائها وشركائها،
وتــوســع البنية التحتية الـعـسـكــريــة لحلف
ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود
الــروسـيــة ،وتكثيف األنشطة االستخبارية،
يشير مـعــدو الوثيقة إلــى أن روسـيــا «تتبع
سياسة خارجية متسقة ومستقلة ومتعددة
االت ـجــاهــات ومنفتحة وعـمـلـيــة ،تـهــدف إلــى
ضـمــان اس ـت ـقــرار نـظــام ال ـعــاقــات الــدول ـيــة».
وتشدد على أن أهــداف السياسة الخارجية
في مجال األمن تنطلق من «تهيئة الظروف
املواتية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
امل ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـب ـلــد ،وزي ـ ـ ــادة األم ـ ــن ال ـقــومــي،
وتعزيز دور روسيا كأحد املراكز املؤثرة في
العالم الحديث ،وتمتني التعاون مع بلدان
راب ـط ــة ال ـ ــدول املـسـتـقـلــة وال ـص ــن وال ـه ـنــد».
ويــأتــي ذلــك إضــافــة إلــى «إن ـهــاء بــؤر التوتر
والـ ـص ــراع ــات ف ــي أراضـ ـ ــي الـ ـ ــدول املـ ـج ــاورة
ً
لالتحاد الــروســي ومنع ظهورها مستقبال
وزيادة دعم الحلفاء والشركاء لحل القضايا
املتعلقة بضمان األمن».
ومــن الالفت أن االستراتيجية لم تركز على
أهمية العالقة مع الواليات املتحدة وأوروبا
لتحقيق األمـ ــن ،واق ـت ـصــر ذك ــر ال ـطــرفــن في
النص على مرتني :األولى في سياق اإلشارة
إلــى الهجمات على القيم الروسية الروحية
واألخالقية والثقافية والتاريخية التقليدية،
ورف ــض االس ـت ـقــرار ال ـن ــووي االسـتــراتـيـجــي،
ونشر نظام الدرع الصاروخي ،والثانية في
الـتـنــديــد باملعايير امل ــزدوج ــة .وب ــدا واضـحــا
أن روسـ ـي ــا ،ب ــات ــت أق ـ ــرب الـ ـي ــوم إلـ ــى تــركـيــز
عالقاتها مــع الصني والهند ،كــل على حــدة،
وزيــادة نشاطها في منظمات معاهدة األمن
الجماعي و«شنغهاي» واالتحاد االقتصادي
األوراس ـ ـ ــي و«ب ــريـ ـك ــس» ،وأن ال ـع ــاق ــات مع
الغرب لم تعد ذات أولوية.
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م ــواف ـق ـت ــه ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع امل ـع ــارض ــة
ف ــي امل ـك ـس ـيــك .وقـ ــال مـ ـ ــادورو ف ــي تـصــريــح
ل ـل ـت ـل ـفــزيــون ال ــوطـ ـن ــي« :ن ـح ــن م ـس ـت ـعـ ّـدون
ل ـ ـ ـلـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــك .م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدون
للجلوس مع جــدول أعمال واقعي وهــادف
وفنزويلي أصـيــل ملعالجة املــواضـيــع التي
ي ـجــب مـعــالـجـتـهــا ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ات ـفــاقــات
جــزئـيــة عـلــى ال ـس ــام وال ـس ـي ــادة وم ــن أجــل
رف ــع الـعـقــوبــات اإلجــرام ـيــة امل ـفــروضــة على
فنزويال».
ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـم بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــوعـ ـ ــد لـ ـه ــذه
املـفــاوضــات الـتــي ستكون مــن مواضيعها
الــرئ ـي ـس ـيــة م ـشــاركــة امل ـع ــارض ــة أم عــدمـهــا
في االنتخابات املحلية واإلقليمية املقررة
ف ــي  21نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي املـقـبــل،
خـصــوصــا أن ه ــذه االن ـت ـخــابــات ق ــد تـكــون

تنتشر في كراكاس جداريات تطالب باإلفراج عن صعب ()Getty

فرصة لبدء الـخــروج من األزم ــة .وسبق أن
أبـ ــدى الــرئ ـيــس ال ـفـنــزويـلــي ف ــي مـنــاسـبــات
أخ ــرى اس ـت ـعــداده لـلـتـحــاور مــع املـعــارضــة
الـتــي يتزعمها خ ــوان غــوايــدو وال تعترف
ً
بمادورو رئيسًا معتبرة أن إعادة انتخابه
ّ
ع ـ ـ ــام  2018ات ـ ـس ـ ـمـ ــت ب ـع ـم ـل ـي ــات تـ ــزويـ ــر.
وقــاطـعــت املـعــارضــة االنـتـخــابــات الـتــي فاز
فيها مـ ــادورو ع ــام  2018ول ــم يـعـتــرف بها
املجتمع الدولي .وواجه الرئيس تظاهرات
ح ــاش ــدة ف ــي بـ ــاده ،خـصــوصــا ع ــام .2017
وعـ ـق ــب ذلـ ـ ــك ،ف ــرض ــت واش ـن ـط ــن ع ـقــوبــات
اق ـت ـص ــادي ــة ع ـل ــى كـ ــراكـ ــاس مل ـح ــاول ــة ط ــرد
ّ
مادورو من السلطة ،فيما يتهم هذا األخير
الــواليــات املتحدة بشكل منتظم بمحاولة
زعزعة استقرار بلده.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

تتزاحم األحداث في
الملف األفغاني ،على
وقع بروز رسائل متضاربة
لحركة طالبان بشأن
مطلب رحيل أشرف غني
للوصول إلى السالم
كابول ـ العربي الجديد

تواصل حركة طالبان األفغانية بعث رسائل
م ـت ـض ــارب ــة بـ ـش ــأن الـ ـح ــرب ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
والتسوية السياسية إلنهائها .وبينما كانت
تــؤكــد أن ــه عـلــى الــرغــم مــن االن ـت ـص ــارات التي
حققتها في امليدان إال أنها تفضل حل القضية
األفغانية عبر الـحــوار ،وهــي تنخرط بالفعل
بمفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة مع
حـكــومــة الــرئـيــس أش ــرف غـنــي ،ك ــان املتحدث
باسمها سهيل شاهني يقول إن غني يجب أن
يرحل للتوصل إلى اتفاق سالم ووقف إلطالق
الـنــار ،قبل أن تعود الحركة وتنفي أن تكون
قد تمت املطالبة بذلك .في هذه األثناء ،يبدو
أن الوضع يــزداد تأزمًا على األرض ،وهــو ما
أجبر على األرجــح الواليات املتحدة للدخول
ع ـلــى ال ـخ ــط وت ـن ـف ـيــذ ض ــرب ــات ج ــوي ــة أخ ـي ـرًا
ضد «طالبان» دعمًا للقوات األفغانية ،بينما
كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويـتــرز» ،عن
تغيير الجيش األفغاني استراتيجية الحرب
للحد من الخسائر مع تقدم «طــالـبــان» ،التي
ك ــان ــت ق ــد أع ـل ـن ــت ،أول م ــن أمـ ــس الـخـمـيــس،
سيطرتها على  90باملائة مــن حــدود البالد،
وهو اعتبرته الحكومة «محض كذب».
وف ــي مـقــابـلــة مــع وكــالــة «أســوشـيـيـتــد بــرس»
األم ـي ــرك ـي ــة ،قـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ط ــال ـب ــان»
سهيل شــاهــن إن الحركة ستلقي أسلحتها
عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة
لـجـمـيــع أطـ ــراف ال ـص ــراع ف ــي ك ــاب ــول وتــذهــب

حكومة غني .وتابع شاهني« :أريد أن أوضح
أننا ال نؤمن باحتكار السلطة ،ألن أي حكومة
(سعت) الحتكار السلطة في أفغانستان في
املــاضــي ،لــم تكن نــاجـحــة» .وأض ــاف «لــذلــك ال
نــريــد تـكــرار الصيغة نفسها» .وفيما وصف
ِّ
«مروج للحرب» ،رفض
الرئيس األفغاني بأنه
شــاهــن ح ــق غـنــي ف ــي ال ـح ـكــم ،وأع ـ ــاد إحـيــاء
مزاعم بتزوير واسع النطاق أحاط بفوز غني
في انتخابات .2019
ووصـ ـ ــف ش ــاه ــن املـ ـح ــادث ــات م ــع ال ـح ـكــومــة
فــي الــدوحــة بأنها بــدايــة جـيــدة .لكنه قــال إن
«مطالب الحكومة املتكررة بوقف إطالق النار
أثناء بقاء غني في السلطة ترقى إلى مستوى
املطالبة باستسالم طالبان» .وتابع أنه قبل أي
وقف إلطالق النار ،يجب أن يكون هناك اتفاق
على حكومة جــديــدة «مقبولة لنا ولألفغان
اآلخرين» ،ثم «لن تكون هناك حرب».
في هذه األثناء ،كرر شاهني وعود «طالبان»
الـهــادفــة إل ــى طـمــأنــة األف ـغــان الــذيــن يخشون
حــركـتــه ،بمن فيهم الـنـســاء وآالف املترجمني
الـ ـف ــوري ــن الـ ــذيـ ــن ع ـم ـل ــوا ل ـص ــال ــح ال ـج ـيــش
األمـ ـي ــرك ــي ،وال ـص ـح ــاف ـي ــون وال ـع ــام ـل ــون فــي
املجتمع املدني .من جهة أخرى ،أوضح شاهني
أنه ال توجد خطط لشن هجوم عسكري على
كــابــول وأن طالبان «أحجمت» حتى اآلن عن
االستيالء على عواصم األقاليم ،لكنه حذر من
أن بإمكانها ذلك .وبرأيه ،فإن غالبية نجاحات
«طالبان» في ساحة املعركة جــاءت من خالل
املفاوضات ،وليس القتال .وعلى النقيض من
تصريحات شاهني بشأن غني ،قال املتحدث
بــاســم املـكـتــب الـسـيــاســي ل ــ«طــال ـبــان» محمد
نعيم ،في اتصال مع قناة «الـجــزيــرة» ،أمس:
«لم نطالب بإقالة الرئيس أشرف غني».
وفي السياق ،قال نعيم ،في سلسلة تغريدات
ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر ،إن ن ــائ ــب امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لـ«طالبان» املولوي عبد السالم حنفي شارك،
أول م ــن أمـ ــس ،ف ــي اج ـت ـمــاع اف ـتــراضــي حــول
أفغانستان مــع ممثلني عــن ال ــدول األوروبـيــة
وأميركا واألمم املتحدة وقطر .وأضاف نعيم
أن حنفي أك ــد خ ــال االجـتـمــاع أن «طــالـبــان»
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نفذت الواليات
المتحدة ضربات جوية
لدعم القوات األفغانية
على الــرغــم مــن موقفها العسكري الـقــوي ،إال
أن سياستها لــم تتغير تـجــاه الـســام ،وأنها
تسعى لحل القضية عبر الحوار .ولفت نعيم
إلــى أنــه خــال االجتماع تمت مناقشة قضية
الالجئني والسجناء وقادة «طالبان» املدرجني
ع ـل ــى الـ ـق ــوائ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء .ك ـم ــا أج ـ ـ ــرى وفـ ــدا
الحكومة األفغانية و«طالبان» ،أول من أمس
الخميس ،في الــدوحــة ،اجتماعًا وافقا خالله
ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـســريــع املـ ـف ــاوض ــات ،بحسب
نعيم .في سياق متصل ،أكد وزيــر الخارجية
الــروســي سيرغي الف ــروف ،أمــس الجمعة ،أن
روس ـي ــا تـسـتـخــدم كــافــة اإلم ـكــان ـيــات إلط ــاق

الحوار املباشر بني حركة طالبان والحكومة
األف ـغــان ـيــة .وق ــال الف ـ ــروف« :ن ــوظ ــف مختلف
األط ــر ومختلف اإلمـكــانـيــات إلط ــاق الـحــوار
امل ـب ــاش ــر ب ـم ـشــاركــة ك ــاف ــة ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
فــي أفغانستان» ،فيما نفى الكرملني ،أمــس،
وجــود خطط لــدى روسيا الستبعاد الحركة
من قائمة املنظمات املحظورة على أراضيها.
م ـي ــدان ـي ــا ،تـمـكـنــت الـ ـق ــوات األف ـغ ــان ـي ــة ،أمــس
الجمعة ،من استعادة السيطرة على مديرية
ك ــرخ بــإقـلـيــم ه ــرات امل ـج ــاور إليـ ــران فــي غــرب
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ب ـح ـســب ب ـي ــان لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
األف ـغ ــان ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا أف ـ ـ ــادت وزارة الــداخ ـل ـيــة
األفـغــانـيــة بمقتل حــاكــم حــركــة طــالـبــان على
مــديــريــة كـ ــرخ .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ادعـ ــت «طــال ـبــان»
السيطرة على مــديــريــة غ ــازي أب ــاد فــي إقليم
ك ـن ــر ،ش ــرق أف ـغــان ـس ـتــان ،وه ــي أول مــديــريــة
تسيطر عليها طالبان في اإلقليم الحدودي
مــع باكستان ،وذلــك بحسب تغريدة للناطق
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.
وب ــال ـت ــزام ــن ،قــالــت وزارة ال ــدف ــاع األفـغــانـيــة،

أم ــس الـجـمـعــة ،إن إع ــان «طــال ـبــان» ،أول من
أمس الخميس ،سيطرتها على  90باملائة من
الـحــدود األفغانية «محض كــذب» ،مــؤكــدة أن
القوات الحكومية تسيطر على الحدود ،وذلك
بـحـســب مــا ق ــال نــائــب املـتـحــدث بــاســم وزارة
الدفاع فواد أمان لوكالة «فرانس برس».
فـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أفـ ـغ ــان
وأمـيــركـيــون إن الجيش األفـغــانــي ال ــذي مني
ب ـخ ـســائــر ف ــادح ــة ف ــي أرض امل ـع ــرك ــة يـتـجــه
لـتـغـيـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي ي ـخ ــوض بها
الحرب مع حركة «طالبان» ليركز قواته حول
املناطق األكـثــر حساسية ،مثل كــابــول ومــدن
أخ ــرى واملـعــابــر الـحــدوديــة والبنية التحتية
الحيوية .وهــذه االستراتيجية التي تنطوي
عـلــى مـخــاطــر سـيــاسـيــة ،ستعني بــالـضــرورة
التخلي عن مناطق ملقاتلي «طالبان».
وقال مسؤول أفغاني لـ«رويترز» ،طالبًا عدم
ذك ــر اس ـمــه ،إن إع ــادة نـشــر ال ـقــوات ستساعد
كابول في االحتفاظ بالسيطرة على مناطق
استراتيجية والدفاع عن البنية التحتية.
ب ـ ــدوره ،ق ــال كـيـنـيــث مــاك ـنــزي ،قــائــد الـقـيــادة
املــركــزيــة األميركية التي تشرف على القوات
األميركية فــي أفغانستان ،بعدما اطلع على
ال ـخ ـطــة ،ه ــذا ال ـش ـهــر ،لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،إن
األفغان يعلمون أن عليهم اختيار معاركهم.
ً
وتــابــع قــائــا «ال يمكنك الــدفــاع عــن كــل شــيء.
إذا دافعت في كل األماكن لن تحمي أي مكان».
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،دخ ـل ــت أم ـي ــرك ــا ع ـلــى خــط
املـعــارك ،إذ نفذت أخيرًا ضربات جوية لدعم
قوات الحكومة األفغانية .وقال جون كيربي،
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة،
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ،أول م ــن أمـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،إن
الضربات كانت لدعم قــوات األمــن األفغانية،
من دون ذكر مزيد من التفاصيل .لكن املتحدث
بــاســم «ط ــال ـب ــان» ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد ق ــال إن
الضربات وقعت مساء األربـعــاء واستهدفت
ض ــواح ــي مــديـنــة ق ـنــدهــار ف ــي ج ـنــوب الـبــاد
وأسفرت عن مقتل ثالثة من مقاتلي الحركة
وتــدمـيــر سـيــارتــن .وأض ــاف« :إذا قــامــوا بأي
عملية فسوف يتحملون العواقب».
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شروط للتراجع عن قرار المقاطعة

عودة متوقعة للصدريين إلى السباق االنتخابي
يقترب زعيم «التيار
الصدري» في العراق
مقتدى الصدر من
العودة عن قراره
بمقاطعة االنتخابات
التشريعية في أكتوبر/
تشرين األول المقبل،
ضمن شروط
بغداد ـ زيد سالم

مــع م ــرور أكـثــر مــن أس ـبــوع على
إع ــان زع ـيــم «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
مـقـتــدى ال ـصــدر انـسـحــاب تـيــاره
مــن االنـتـخــابــات املـبـكــرة فــي ال ـعــراق ،املقرر
إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي  10أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
امل ـق ـبــل ،كـشـفــت م ـص ــادر سـيــاسـيــة عــراقـيــة
ع ــن جـ ـه ــود ووس ـ ــاط ـ ــات م ـح ـل ـي ــة ،وأخ ـ ــرى
أجرتها شخصيات خارجية ،لثني الصدر
عــن ق ـ ــراره ،وس ــط تــرجـيـحــات بـعــودتــه إلــى
الـسـبــاق االن ـت ـخــابــي ،لـكــن بـشـكــل م ـشــروط،
محققًا فــي الــوقــت نفسه تفوقًا فــي الحشد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ع ـل ــى م ـن ــاف ـس ـي ــه فـ ــي م ـنــاطــق
ّ
الجنوب والوسط .ويأتي ذلك في ظل تأكيد
امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة لــانـتـخــابــات
مواصلة استعداداتها إلجــراء االنتخابات
في موعدها املقرر بعد أقل من ثالثة أشهر
مــن اآلن بما فيها طباعة قــوائــم املرشحني
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
الـخــامــس مــن شهر يــولـيــو /تـمــوز الحالي،
في كلمة متلفزة ،انسحابه من االنتخابات
املبكرة املقبلة ،محذرًا مما وصفه بـ«مصير
مشابه لسورية وأفغانستان فــي الـعــراق».
وقـ ــال ال ـص ــدر« :ح ـفــاظــا عـلــى م ــا تـبـقــى من
الوطن وإنـقــاذًا له بعدما أحرقه الفاسدون
ومــا زال ــوا ،نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وأعـ ـل ــن ع ــن س ـحــب يـ ــدي من
كــل املـنـتـمــن لـلـحـكــومــة الـحــالـيــة والــاحـقــة
وإن كــانــوا يــدعــون االنـتـمــاء لنا آل الـصــدر،
فالجميع إما قاصر ،أو ّ
مقصر ،أو يتبجح
بــال ـف ـســاد ،وال ـك ــل تـحــت طــائـلــة ال ـح ـســاب».
وخـ ـت ــم بـ ـق ــول ــه« :لـ ـس ــت م ـم ــن ي ـت ـن ـصــل مــن

امل ـس ــؤول ـي ــة ،إال أن م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـع ــراق
يقع ضمن مخطط شيطاني دول ــي إلذالل
الشعب وتركيعه وإحراقه».
ولكن قــرار الـصــدر بالعزوف عــن االستحقاق
ً
االنتخابي قد ال يدوم طويال .وفي هذا الصدد،
كشف مصدران سياسيان عراقيان في النجف
وب ـغــداد ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أمــس الجمعة،
ع ــن اتـ ـص ــاالت م ـس ـت ـمــرة ت ـج ــري ب ــن ال ـصــدر
وأط ــراف سياسية مختلفة ،ولــم تنقطع على
الــرغــم مــن توجهه إلــى لبنان بــزيــارة خاصة،
يــوم اإلثنني املــاضــي ،ومــن قــراره األخير بحل
الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري».
وأوض ـ ــح أح ــد امل ـص ــادر أن ال ـ ّص ــدر ل ــم يــرد
ب ـعــد ع ـلــى ال ــدع ــوات ال ـتــي حــث ـتــه لـلـتــراجــع
عــن ق ــراره بـعــدم املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات،
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ه ــاتـ ـفـ ـي ــة م ـب ــاش ــرة
م ـعــه .وحـ ــول هــويــة امل ـتــواص ـلــن م ــع زعـيــم
«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري» ،كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر عــن
وجــود شخصيات وصفها بـ«املؤثرة ،غير
ال ـعــراق ـيــة ،ال ـتــي دخ ـلــت عـلــى خ ــط الضغط
الحالي على الصدر خالل وجوده في لبنان
لدفعه للتراجع عن قرار االنسحاب»ّ .
ورجح
أن يكون هناك قــرار بعودة الصدريني إلى
االن ـت ـخــاب ــات خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،لكنها
عودة «ستكون مشروطة بمسائل عدة ،من
بينها ما يتعلق بتنظيم عملية االنتخابات
وإبعاد الفصائل املسلحة عن دائرة التأثير
ف ــي مـجـمــل الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،وإن ـه ــاء
املحاصصة فــي تشكيل الحكومة املقبلة».
واعتبر املصدر أن القوى السياسية األخرى
ف ــي الـ ـع ــراق ،وح ـتــى تـلــك املـنــافـســة للصدر
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق الـ ـجـ ـن ــوب والـ ـ ــوسـ ـ ــط ،ت ــرغ ــب
ب ـعــودتــه ،ك ــون بـقــائــه ف ــي مــوقــع املـعــارضــة
خالل السنوات األربع املقبلة ،يعني أزمات
وصــدامــات مستمرة ،مع ما يمتلكه الرجل
من ثقل شعبي في تلك املناطق.
وقال مسؤول آخر إن موقف املرجع الديني
(ف ــي ال ـن ـجــف) عـلــي الـسـيـسـتــانــي« ،ه ــو مع
إجراء انتخابات تتوفر فيها النزاهة ،وتكون
مقنعة للعراقيني ،وبمشاركة كبيرة بما فيها
مــن الـقــوى املدنية املطالبة بــاإلصــاحــات»،
مضيفًا أن االستحقاق االنتخابي املرتقب
«ق ــد يـشـهــد خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـقــري ـبــة املـقـبـلــة،
ً
تـ ـب ــدال ف ــي م ــوق ــف الـ ـص ــدر م ــن امل ـق ــاط ـع ــة».
وأكد النائب عن تحالف «سائرون» ،التابع
لــ«الـتـيــار ال ـص ــدري» ،رع ــد املـكـصــوصــي ،أن
«جميع املرشحني لالنتخابات املبكرة عن
الكتلة الصدرية انسحبوا من االنتخابات»،
مـضـيـفــا ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
أن «ه ـن ــاك م ــؤاخ ــذات كـثـيــرة عـلــى العملية

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

بقاء الصدر في موقع
المعارضة يعني أزمات
وصدامات مستمرة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـ ـخـ ــراب ال ـ ــذي حـ ــل بــال ـعــراق
بسببها» .وإذ قــال املكصوصي إن «البيئة
تبدو حاليًا غير آمنة وغير مجدية إلجراء
أي انـتـخــابــات» ،إال أنــه أضــاف أن التحالف
«يـنـتـظــر رأي ال ـص ــدر وم ــا ي ـصــدر ع ـنــه من
تــوص ـيــات ج ــدي ــدة ،وق ــد نـشـهــد تـحــديـثــات
عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار خ ــال األســاب ـيــع املـقـبـلــة».
م ــن ج ـه ـتــه ،اع ـت ـبــر ال ـن ــائ ــب ال ـع ــراق ــي بــاســم

ال ـخ ـش ــان أن إعـ ـ ــان الـ ـص ــدر ان ـس ـح ــاب ــه مــن
االنـتـخــابــات هــو تعليق مــؤقــت ،وأن مسألة
عــودتــه «مـحـســومــة» .وأض ــاف الـخـشــان ،في
حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن االنـسـحــاب
«يـمـكــن اعـتـبــاره ج ــزءًا مــن الحملة الدعائية
لـ ـلـ ـص ــدر ولـ ـكـ ـتـ ـلـ ـت ــه ،فـ ـه ــو يـ ــريـ ــد م ـ ــن خ ــال
إع ــان ه ــذه املـقــاطـعــة إعـ ــادة تـفـعـيــل وضـعــه
الـسـيــاســي واالنـتـخــابــي ال ــذي تــراجــع كثيرًا
بـعــد ال ـت ـظــاهــرات» .وأك ــد «وجـ ــود وســاطــات
م ــن أطـ ــراف داخ ـل ـيــة وخــارج ـيــة دخ ـلــت على
ّ
ال ـ ـخـ ــط ل ـ ـحـ ــث الـ ـ ـص ـ ــدر عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عــن
ق ـ ــراره .إذ تــرغــب تـلــك األط ـ ــراف بــانـتـخــابــات
ستعيد إنتاج معادلة املحاصصة الحزبية
والسياسية نفسها في تقسيم املناصب في
الدولة العراقية وتشكيل الحكومة ،من خالل
هذا لك وهذا لي ،لألسف» .كما توقع الخبير

فــي الـشــأن الـعــراقــي أحـمــد الشريفي نجاح
الــوســاطــات الـحــالـيــة فــي إع ــادة الـصــدريــن
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـش ــريـ ـف ــي ،فــي
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن قــرار مقتدى
الصدر باالنسحاب ،كــان مناورة سياسية
انتخابية ،وملعرفة رغبة جمهوره باملشاركة
ف ــي االس ـت ـح ـقــاق م ــن ع ــدم ـه ــا .ك ـمــا رأى أن
تــأخــر ق ــرار عــودتــه قــد يـكــون لــه تأثير قوي
على مسألة إجراء االنتخابات في موعدها،
خصوصًا أن هـنــاك أطــرافــا سياسية بــدأت
تـسـتـغــل ه ــذا األمـ ــر ل ـلــدفــع ن ـحــو الـتــأجـيــل.
كما لم يستبعد الخبير في الشأن العراقي
إعالن جهات وشخصيات سياسية مؤثرة
مقاطعة االنـتـخــابــات خ ــال األي ــام املقبلة،
خصوصًا مع عدم توفر بيئة آمنة للعملية
االنتخابية.

