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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة مـــصـــريـــة،  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــــادر دبـ ــالــــت مـــــصـ قــ
»العربي الجديد«، إن مسار املفاوضات  لـ
ــــن الــــقــــاهــــرة وأنـــــقـــــرة إلعـــــــــادة تــطــبــيــع  بـ
الـــعـــاقـــات بــشــكــل كــامــل بــيــنــهــمــا، يشهد 
حاليًا فترة من »التعطيل التكتيكي« من 
ــاء اتــخــاذ  ــ الــطــرفــن، مــمــا يــــؤدي إلـــى إرجـ
خــطــوات أخــــرى لــلــتــقــارب الــفــعــلــي، وذلــك 
عــلــى خلفية مــســتــجــدات عــــدة. أبــــرز هــذه 
املستجدات تكرار إبداء اإلمارات وفرنسا 
التي  اإليجابية  األجـــواء  مــن  انزعاجهما 
مـــّيـــزت املــبــاحــثــات »االســتــكــشــافــيــة« بن 
ــرة،  ــيــ ــتـــرة األخــ ــفـ الـــقـــاهـــرة وأنــــقــــرة فــــي الـ
إضــافــة إلــى عــدم إبـــداء تركيا مــرونــة في 
ملف التواجد العسكري في ليبيا، والذي 
ملصر،  بالنسبة  خــاصــة  حساسية  ل 

ّ
يمث

حــتــى مــع تحسن الــعــاقــات الــواضــح مع 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــحــالــيــة وابــتــعــادهــا 
ملليشيات  الامحدود  الدعم  خطوات عن 

شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
ومــــن الــنــاحــيــة األخــــــرى، ذكــــرت املــصــادر 
أن مــن خــلــفــيــات هـــذا األمــــر ضــيــق تركيا 
ــدة عــلــى  ــديـ مــــن الـــضـــغـــوط املـــصـــريـــة الـــجـ
املستقرة مع  األوضــاع  ملراجعة  طرابلس 
أنـــقـــرة، وتـــكـــرار الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
ــقــــوات  املـــصـــريـــة عــــن ضــــــــرورة خـــــــروج الــ
التركية مــن ليبيا. وأضــافــت املــصــادر أن 
التركي  التحرك  إدانــة  في  مشاركة مصر 
ــادة فــتــح منطقة  ــ األخــيــر فــي قــبــرص وإعـ
ــأتـــي فــــي ســيــاق  ــبــــرص، تـ فــــاروشــــا فــــي قــ
رفــــع الـــقـــاهـــرة تــكــلــفــة الـــتـــقـــارب الــثــنــائــي، 
رسالة طمأنة  توجيه  نفسه  الوقت  وفــي 
ــبـــرص املــدعــومــتــن من  ــى الـــيـــونـــان وقـ إلــ

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــع اســــتــــمــــرار االنــــــســــــداد أمـــــــام الــعــمــلــيــة  مـ
االنتخابية في ليبيا، في ظل خافات بن 
الــبــاد وتــعــارض  ــراف السياسية فــي  األطــ
مـــــواقـــــف الـــــقـــــوى املـــخـــتـــلـــفـــة، تــســتــضــيــف 
ــالـــيـــة رومـــــــا، ابــــتــــداء مــن  الـــعـــاصـــمـــة اإليـــطـ
»إنقاذ«  لـ محادثات  سلسلة  األحـــد،  الــيــوم 
االنــــتــــخــــابــــات املـــــقـــــرر إجـــــــراؤهـــــــا فـــــي 24 
ما  وفــــق  املـــقـــبـــل،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
كشفت وكالة »نوفا« اإليطالية، وذلك بعد 
فشل محادثات جنيف األخيرة التي جرت 
تحت إشـــراف األمـــم املــتــحــدة فــي األول من 
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، فــي الــتــوافــق على 

القواعد الدستورية للعملية االنتخابية.
لقاءات  جرى 

ُ
»نــوفــا«، ست وكــالــة  وبحسب 

للجنة البرملانية الجديدة في روما اعتبارًا 
مـــن الـــيـــوم األحـــــد. وهــــذه الــلــجــنــة تشّكلت 
الــنــواب لصياغة قانون  بــقــرار مــن مجلس 
انتخابي وإجراء االنتخابات قبل التاريخ 
املـــحـــدد فـــي خــريــطــة الـــطـــريـــق الــســيــاســيــة 
ــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي. ولـــم  ــحــ ملــلــتــقــى الــ
ــتـــرة الـــتـــي ســتــســتــغــرقــهــا  ــفـ ُيـــكـــشـــف عــــن الـ
محادثات روما، لكن من املنتظر استمرارها 
لعدة أيام، وفق »نوفا«، التي أشارت إلى أن 
هذه اللقاءات ستشهد حضور شخصيات 
على  الليبي،  املشهد  فــي  املــســتــوى  رفيعة 
الــنــواب عقيلة صالح  غــرار رئيس مجلس 
ــيـــس املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات  ورئـ
عــمــاد الــســايــح. وتــأتــي اجــتــمــاعــات رومـــا، 
فــيــمــا تــســتــعــد الــبــعــثــة األمــمــيــة لـــإشـــراف 
على استئناف محادثات لجنة التوافقات 
بــدأت  الــتــي  الــحــوار السياسي،  فــي ملتقى 
إلــى ما بعد  السبت املاضي وتــم تأجيلها 

عطلة عيد األضحى، خال األيام املقبلة.
وفـــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة ملــحــادثــات رومـــا، 
أعلن املجلس األعلى للدولة، الجمعة، عن 
رفضه ألي »تصرف أحــادي« بشأن إقرار 
قانون االنتخابات العامة في الباد. وأكد 
ــرار قــانــون االنــتــخــابــات  ــ فــي بــيــان، أن »إقـ
العامة هو من اختصاص مجلس النواب 

االتـــحـــاد األوروبـــــي والــلــتــن طــاملــا لعبتا 
أدوارًا لصالح النظام املصري على ساحة 

االتحاد بمساندة من فرنسا.
وأوضحت املصادر أن مصر تعي جيدًا أن 
التقدم الــذي تحقق في ملف التعامل مع 
اإلعام املعارض من األراضي التركية هو 
»تقدم هش وقابل للتراجع في أي لحظة 
طاملا لــم يتم إبــعــاد اإلعــامــيــن وقــيــادات 
جــمــاعــة اإلخــــوان املسلمن مــن األراضـــي 
الــتــركــيــة«. وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تمّسك 
السواد األعظم من هؤالء  مصر بترحيل 
واقتصار مطالبتها بتسليم عدد محدود 
مـــن املــطــلــوبــن املــتــهــمــن الــرئــيــســيــن في 
ــن قـــضـــايـــا تـــمـــويـــل أنــشــطــة  مـــجـــمـــوعـــة مــ
»اإلخـــوان« قبل وبعد 2013، إال أن مصر 
تتمسك بإيصال رسالة إلى تركيا مفادها 
للجماعة، مع  أي مساندة  ضـــرورة وقــف 
ترحيبها بــالــتــقــّدم الـــذي حــصــل فــي هــذا 
التقدم  امللف. وترغب مصر في أن يسير 
في امللف الليبي بموازاة التفاهم في ملف 
ــوان« واملــعــارضــن، حتى ال تسنح  ــ »اإلخـ
-مــــن وجـــهـــة نــظــرهــا- الــفــرصــة لــلــتــراجــع 

التركي عما تم االتفاق عليه سلفًا.
وتتمسك تركيا بتواجدها العسكري في 
باعتباره  ليبيا،  غربي  القواعد  من  عــدد 
أثـــــرًا طــبــيــعــيــًا التـــفـــاقـــيـــات ســيــاســيــة مع 

أي تصرف  وأن  للدولة،  األعلى  واملجلس 
أحادي من الجهتن يعتبر مرفوضًا طبقًا 
ــتــــوري«. ولــفــت  لــنــصــوص اإلعــــــان الــــدســ
بــد أن يتم بالتوافق  إلــى أن أي تعديل ال 
بن املجلسن، مستندًا إلى مــواد االتفاق 
ــي تـــنـــص عـــلـــى ضــــــرورة  ــتــ الـــســـيـــاســـي الــ
الــدولــة  ومجلس  الــنــواب  مجلس  تشكيل 
مشروع  اقــتــراح  مهمتها  مشتركة  »لجنة 
العامة  واالنــتــخــابــات  االستفتاء  قانوني 
الســتــكــمــال املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة«، مــشــددًا 
على أن دور املفوضية العليا لانتخابات 
والــبــعــثــة األمــمــيــة هـــو اســـتـــشـــاري وفــنــي 
»العربي  لـ برملانية  مــصــادر  وقــالــت  فقط. 
من  تخشى  األمــمــيــة  البعثة  إن  الــجــديــد« 
االنتخابي  املــســار  فــي  إضافية  تعقيدات 
ــال تــــمــــريــــر قـــــانـــــون االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــ فـــــي حـ
الــخــاص برئيس الــدولــة، وســط اعــتــراض 
أطـــــــراف ســيــاســيــة أخـــــــرى، مــتــحــدثــة عــن 
تــحــالــف يــربــط صــالــح والــســيــاح مــن أجــل 
الــرئــيــس، وهــو ما  تمرير قــانــون انتخاب 
اللقاء في رومــا ومحاولة  كــان وراء فكرة 

إعطاء زخم دولي للخطوة.
وتعليقًا على ذلك، رأى الناشط السياسي 
ــي حـــديـــث مــع  ــــوة، فــ ــريـ ــ الـــلـــيـــبـــي عـــثـــمـــان مـ
»العربي الجديد«، أن عقيلة صالح يحاول 

الحكومة في طرابلس، شأنها شأن باقي 
الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــى االتــفــاقــيــات 
ــاق الــســابــقــة،  الــثــنــائــيــة مـــع حــكــومــة الـــوفـ
التي  الــحــالــيــة،  الحكومة  تلغها  لــم  طــاملــا 
التركي  املــصــري  التفاهم  أداؤهـــا  يعكس 

الحالي.
ــإن شــــــروط مــصــر  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
في  التركي  العسكري  بالتواجد  للقبول 
الــتــفــاوض اإليجابي  اســتــمــرار  مــع  ليبيا 
الـــعـــاقـــات، مـــا زالــــت تــتــمــثــل في  لتطبيع 
االلتزام الكامل باتفاق وقف إطاق النار 
ع في ديسمبر/كانون األول املاضي، 

ّ
املوق

وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى األراضي 
ــدء فـــي جـــدولـــة انــســحــاب  ــبــ الــلــيــبــيــة، والــ
الــعــنــاصــر الــتــركــيــة خـــال الــعــام الــحــالــي، 
ــداء الــجــديــة فــي وقـــف جلب   عــن إبــ

ً
فــضــا

واملضي  )املــرتــزقــة(،  األجنبية  العناصر 
قــدمــًا فــي إعــــادة املــقــاتــلــن غــيــر الليبين 
إلى أراضيهم، »وهــو ما أبــدت فيه تركيا 
مــرونــة أكــبــر مــن بــاقــي الــشــروط« بحسب 
املصادر، ارتباطًا بسابقة إجائها معظم 
بحسب  والتونسين،  السورين  املرتزقة 

بيانات حقوقية سابقة.
ــر  ومـــنـــذ أســـبـــوعـــن تـــقـــريـــبـــًا، أشــــــاد وزيــ
الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح شــكــري بما 
تحقق من وقف بعض أنشطة املعارضن 
 إن جـــوالت 

ً
ــائـــا اإلعـــامـــيـــة مـــن أنــــقــــرة، قـ

الطرفن،  استكشافية أخرى ستعقد بن 
من دون تحديد موعد للقاءات املقبلة، في 
وقت كان من املنتظر فيه بحسب األجواء 
اإليــجــابــيــة فــي املــفــاوضــات الــســابــقــة، أن 
خال  الــــوزاري  املستوى  على  لقاء  ُيعقد 
الصيف الحالي، وأن يسافر وفد مصري 

إلى أنقرة.

االستفادة من الخاف القائم حول األساس 
الرئاسية، باعتماد  القانوني لانتخابات 
نص القرار رقم 5 الصادر عام 2014 بشأن 
انتخاب رئيس مؤقت للدولة فقط، ليكون 
أساسًا لقانون االنتخابات الرئاسية، بما 
يخدم مصالح وأهــداف خاصة بعيدة عن 
األهــــــداف األصــلــيــة لــانــتــخــابــات. ويــنــص 
الـــقـــرار رقـــم 5 الـــصـــادر عـــام 2014 عــلــى أن 
يــــجــــري انـــتـــخـــاب رئــــيــــس مــــؤقــــت لـــلـــدولـــة 
بــطــريــق االقــــتــــراع الـــعـــام الـــســـري املــبــاشــر 
ــــوات املــقــتــرعــن.  وبــاألغــلــبــيــة املــطــلــقــة ألصـ
ووصف مريوة محاوالت صالح وحلفائه 
»االلتفاف«،  لتوجيه العملية االنتخابية، بـ
موضحًا أن قانون االنتخابات الذي فشل 
مــجــلــس الــــنــــواب فـــي طـــرحـــه عــلــى الـــنـــواب 
لــلــنــقــاش فـــي الــعــديــد مـــن املـــــرات يتضّمن 
االنتخابية  للدوائر  جديدًا  توزيعًا  أيضًا 
السكانية  التوزيعة  لتتماهى  الــبــاد،  فــي 
الرئيسية  االنتخابات  إجـــراء  مساعي  مــع 
»وفــي محاولة  الشعب،  من  مباشر  بشكل 
ــأن مــقــتــرح تقسيم  ــام بــ ــعـ ــرأي الـ ــ ــام الــ ــهـ إليـ
الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة مــجــددًا لــه قــبــول من 
للنواب من  املقترح  الدولة جاء  مؤسسات 
رئيس املفوضية العليا لانتخابات عماد 

السايح«.

تتمسك تركيا 
بتواجدها العسكري 

في قواعد غربي ليبيا

قنوات اتصال بين مصر وحزب اهلل
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة، عن تنشيط مسؤولن في جهاز 
املخابرات العامة، قنوات اتصال سرية مع »حزب الله« اللبناني 
اإلقليمية، وسعي  الــتــغــّيــرات  مــن  أخــيــرًا، على ضــوء مجموعة 
القاهرة للعب أدوار متعددة خال الفترة املقبلة، والبحث عن 
على  الــدولــيــة،  املعادلة  فــي  املــصــري  للنظام  نفوذ ومكتسبات 
 
ّ
»العربي الــجــديــد«، إن حــد تعبير املــصــادر. وقــالــت املــصــادر، لـ

مسؤولي امللف اللبناني في جهاز املخابرات العامة املصري، 
اللبناني.  الله«  طوا أخيرًا قنوات اتصال سرية مع »حــزب 

ّ
نش

وأضافت أنه للمرة األولى منذ فترة ليست بالقصيرة، يجري 
اتــصــال مباشر بــن مــســؤول رفــيــع فــي الــجــهــاز، ونــائــب األمــن 
التباحث حول  الــلــه«، نعيم قاسم، جــرى خاله  »حــزب  لـــ العام 
عدد من امللفات محل االهتمام املشترك، وعلى رأسها الوضع 
في قطاع غــزة، والوساطة التي تقوم بها مصر بن الفصائل 
»حزب  مع  وتنسيق  بدعم  بعضها  التي يحظى  الفلسطينية، 
الــلــه«، واالحــتــال اإلســرائــيــلــي. كما تــم التباحث بملف األزمــة 
الــســوريــة والـــدور الــذي يلعبه »حــزب الــلــه« إلــى جانب النظام 
 األزمة 

ّ
السوري، باإلضافة إلى ملف األوضاع في لبنان في ظل

ر تشكيل حكومة.
ّ
الطاحنة هناك وتعث

 ملفي الــتــهــدئــة فــي قــطــاع غـــزة، واألزمـــة 
ّ
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن

اللبنانية، احتا الجانب األكبر من االتصاالت التي جرت أخيرًا 
 
ً
بن املسؤولن في مصر، ونائب األمن العام لحزب الله، مشددة
 املسؤولن املصرين دعــوا قيادة »حــزب الله« للتنسيق 

ّ
على أن

بشأن الوضع في غزة، وعدم تصعيد األمــور في الوقت الراهن، 
الــدور املصري هناك، باإلضافة لترسيخ  وذلــك رغبة في تأمن 
نفوذ القاهرة في مكونات املشهد الفلسطيني. وأشارت املصادر 
 تنشيط القاهرة قنوات االتــصــال مع »حــزب الــلــه«، يأتي 

ّ
إلــى أن

في وقت بدأت فيه مصر اتصاالت مع إيران، في محاولة إليجاد 
مسار جديد في العاقات بن البلدين يضمن التنسيق بينهما 

عبر قناة استخبارية. 
 »دراســة وافية لعدد من امللفات جرت أخيرًا، 

ّ
وقالت املصادر إن

وكان من بينها ملف حزب الله وتقاطعاته مع املصالح املصرية، 
وتـــم االســتــقــرار عــلــى ضــــرورة إعــــادة تنشيط قــنــوات الــتــواصــل 
 إدراك مصر حجم تأثير الحزب على املشهد 

ّ
معه، خاصة في ظل

املسلحة،  للفصائل  ودعــمــه  الوثيقة  عاقاته  عبر  الفلسطيني، 
بشكل كان يجعله صاحب قرار في أوقات مضت بشأن التصعيد 

مع الجانب اإلسرائيلي من عدمه، وتحديد توقيتات ذلك«. 
 هـــنـــاك رغـــبـــة مــصــريــة لــيــس في 

ّ
ــادر: »يـــبـــدو أن وأضـــافـــت املــــصــ

امـــتـــاك أوراق لــعــب أمـــــام الـــقـــوى الــغــربــيــة فـــي مــلــفــات الــشــرق 
األوسط فحسب، ولكن أيضًا في امتاك أوراق من شأنها زيادة 
مكتسبات القاهرة أمام الشركاء الخليجين، في وقت تطرح فيه 
مصر نفسها وسيطًا يدير العاقات والتشابكات بن املحورين 
املــصــادر، تناول االتــصــال الذي  اإليــرانــي والخليجي«. وبحسب 
لتشكيل حكومة  األجـــواء  تهيئة  إمكانية  قاسم،  نعيم  جــرى مع 
جديدة، وكان ذلك قبل الزيارة األخيرة لرئيس الحكومة السابق 
الذي كان مكلفًا تشكيل الحكومة قبل أن يعتذر، سعد الحريري، 

للقاهرة وما تبعها من تطورات سياسية.

للحديث تتمة...

الحزب الشيوعي 
يقاطع االنتخابات

أكتوبر  في  المقررة  العراق،  في  المبكرة  البرلمانية  لالنتخابات  جديدة  ضربة  في 
المقبل، انضم الحزب الشيوعي إلى مقاطعي هذا االستحقاق، مبررًا ذلك بقناعته 
بأّن االنتخابات لن تكون بوابة للتغيير المنشود، ولن يكون لها أي تأثير على الواقع، 

بسبب السالح والمال السياسي

بغداد ـ عادل النواب

فـــي خــطــوة تــضــع عــراقــيــل جــديــدة 
أمــــــام جـــهـــود إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
العراقية املبكرة في موعدها املقرر 
في العاشر من أكتوبر/تشرين األول املقبل، 
قــراره  عن  العراقي،  الشيوعي  الحزب  أعلن 
النهائي بمقاطعة االنتخابات، داعيًا كوادر 
الحزب والقوى املدنية إلى تصعيد حراكها 
الــســلــمــي وتــحــفــيــز كــفــاحــهــا مـــن أجــــل قيم 
وكــان  االجــتــمــاعــيــة.  والــعــدالــة  الديمقراطية 
الــحــزب قــد قـــرر، قبل نحو شــهــريــن، تعليق 
مــشــاركــتــه فـــي االنــتــخــابــات بــشــكــل مــؤقــت، 
احــتــجــاجــًا عــلــى اســتــمــرار عــمــلــيــات اغتيال 
وخطف الناشطن املدنين في مدن جنوب 
ووســــط الـــعـــراق. وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــطــاق 
الحملة االنتخابية منذ نحو أسبوعن، لم 
يبدأ الحزب بالترويج لكوادره املرشحة، في 
وقت قررت فيه قوى مدنية أخرى املقاطعة 
االنتخابات  من  نهائي  بشكل  واالنسحاب 

املبكرة للسبب نفسه.
الـــحـــزب مـــؤتـــمـــرًا صــحــافــيــًا مقتضبًا  وعـــقـــد 
في بــغــداد، أمــس السبت، لإعان عن قــراره، 
بحضور قيادات وكوادر من الحزب، مبينًا أن 
»قرار مقاطعة االنتخابات جاء لقناعته بأنها 
لن تكون بوابة للتغيير املنشود، ولن يكون 
لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى الـــواقـــع الــحــالــي، بسبب 
الساح املنفلت واملال السياسي، ولهذا قررنا 
العزوف عن املشاركة في االنتخابات املقبلة«. 
»جماهير شعبنا  ودعا الحزب من وصفهم بـ
املــكــتــويــة بــنــار املــحــاصــصــة والـــفـــســـاد«، إلــى 
»توحيد الجهود ومواصلة النضال السلمي 
من أجل إصــاح كامل املنظومة االنتخابية، 
 قانون عادل لانتخابات النزيهة التي 

ّ
وسن

تعّبر عن الجماهير العراقية من دون تاعب 
وتزوير«.

وحــــول هـــذا الــتــطــور، قـــال ســكــرتــيــر الــحــزب 
»العربي  لـ فهمي،  رائــد  العراقي،  الشيوعي 
الــجــديــد«، إن »الــعــراق يشهد أوضــاعــًا غير 
مــســتــقــرة عــلــى كــافــة األصــــعــــدة، خــصــوصــًا 
عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي واألمـــنـــي، وهـــذا 
ــدم تـــوفـــيـــر أجـــــــواء مــواتــيــة  األمــــــر يــعــنــي عـــ
إلجـــراء انتخابات حــرة نــزيــهــة«. وعــن قــرار 
الحزب بعدم املشاركة، أوضح أن »مشاركة 
تتم  أن  يمكن  االنتخابات، ال  في  الشيوعي 
لضمان  الضرورية  الشروط  توفر  دون  من 
ــة، ومــنــع  ــ ــادلـ ــ إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة عـ
الساح  السياسي، وتحييد  املال  استخدام 
املنفلت عــنــهــا، وبــخــاف ذلـــك املــشــاركــة في 
االنــتــخــابــات لــن تــكــون ســـوى عملية إعـــادة 
إنتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة 
األزمــــــــات«.  واّلدة  والــــفــــســــاد،  املـــحـــاصـــصـــة 
وأضاف فهمي أن »اللجنة املركزية للحزب 
ــعــــودة إلــــى تــنــظــيــمــات  الــشــيــوعــي قـــــررت الــ
استفتاء  عبر  جماعي  قــرار  التخاذ  الحزب 
أعضائه كافة بشأن املشاركة في االنتخابات 
أو مــقــاطــعــتــهــا، وجــــاءت نــتــائــج االســتــفــتــاء 
مؤيدة للمقاطعة بأغلبية واضحة«. وشدد 
سكرتير الــحــزب الــشــيــوعــي عــلــى »ضـــرورة 
تغيير املسار السياسي بالقطيعة مع نهج 
املــحــاصــصــة والــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة الـــذي 
املـــأزومـــة،  الــســيــاســيــة  قــامــت عــلــيــه العملية 
وتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يــهــددهــا من 
ــى املــــــال الـــســـيـــاســـي والـــســـاح  ــ ــلـــجـــؤون إلـ يـ
الفساد«.  ثقافة  وإشــاعــة  والــتــزويــر  املنفلت 
وردًا على سؤال بشأن عاقة القرار بمقاطعة 
»الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري« أيـــضـــًا لـــانـــتـــخـــابـــات، 
ارتباط  أو  إنــه »ليست هناك أي عاقة  قــال 
بــمــقــاطــعــة زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى 
الــصــدر، بــل قـــرار اتــخــذه الــحــزب باألغلبية 
ــــروع حــزبــه في  وبــمــشــاركــة كـــل قــيــاداتــه وفـ

عموم مدن العراق«.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت مــصــادر مقربة من 
املدني«  »التيار  أبرزها  أخــرى،  قوى مدنية 
الشيخ  فايق  الحالي  النائب  يتزعمه  الــذي 
عــلــي، وحــــزب »الــبــيــت الــوطــنــي«، و»اتــحــاد 
الــعــمــل والـــحـــقـــوق«، عـــن اســتــمــرار موقفها 
ــال نــاشــط مــدنــي  املــقــاطــع لــانــتــخــابــات. وقــ
بــارز فــي مدينة النجف، طلب عــدم الكشف 
»العربي الجديد«، إن »املشاركة  عن اسمه، لـ
في هذه االنتخابات بالنسبة للقوى املدنية 

شرعية  أو  ترخيص  منح  بمثابة  ستكون 
 18 منذ  الحاكمة  الدينية  لــأحــزاب  تجديد 
عامًا«. وأضاف »ال يمكن أن نشارك ونقتنع 
لــن نــغــّيــر عبرها  بــثــاثــة أو خمسة مــقــاعــد 
ــتـــورطـــن فــــي مــعــادلــة  ــكـــون مـ ــنـ شـــيـــئـــًا، وسـ
سياسية جديدة قائمة على املحاصصة بن 

الطوائف«. وكشف عن بدء البعثة األممية في 
بغداد جهودًا لثني بعض القوى املدنية عن 
املقاطعة، مضيفًا »عليهم أن يقنعوا الشارع 
قبل  االنتخابات ستجلب تغييرًا  هــذه  بــأن 
إقـــنـــاع الـــقـــوى الــســيــاســيــة املــقــاطــعــة«. ومــع 
»الــشــيــوعــي«، تتضاعف  اإلعــــان الــجــديــد لـــ

الكاظمي  أمام حكومة مصطفى  التحديات 
إلجراء االنتخابات، على الرغم من تعهدات 
وزيــر الخارجية فــؤاد حسن من واشنطن، 
أمس األول الجمعة، بإجراء االنتخابات في 

موعدها املقرر.
وقــــال عــضــو الــتــيــار املــدنــي الــعــراقــي أحمد 

ــم غــيــر  ــهــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، إنــ ــعــ »الــ ـــ ــقــــي، لــ حــ
مــعــنــيــن بــإقــنــاع زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري« 
مــقــتــدى الــصــدر بــالــعــودة إلـــى االنــتــخــابــات 
»لكن  لهم،  رئيسي  ألنــه شريك  عدمها،  مــن 
املــدنــيــة املنبثقة عــن تشرين  الــقــوى  دخـــول 
قبلها  الــتــي  أو   )2019 أكــتــوبــر  )تــظــاهــرات 
قبل  من  االنتخابات سُيستخدم حجة  إلــى 
ــــزاب اإلســامــيــة لــلــحــديــث عــن شفافية  األحـ

وسامة االنتخابات«. 
وأضاف حقي، في اتصال هاتفي من مدينة 
ــدد غــيــر قــلــيــل من  ــيـــل حــيــث يـــتـــواجـــد عــ أربـ
تلقوها  تــهــديــدات  بسبب  هــنــاك  الناشطن 
مــن قــبــل جــمــاعــات مــســلــحــة، أن »مفوضية 
االنـــتـــخـــابـــات وافـــقـــت عــلــى دخـــــول أجــنــحــة 
سياسية ملليشيات مختلفة في االنتخابات، 
ر 

ّ
القانون واضــح ويحظ الــرغــم مــن أن  على 

الـــتـــي  ــيـــات أو األحـــــــــــزاب  ــيـــشـ ــلـ ــة املـ ــاركــ مــــشــ
االنــتــخــابــات«،  فــي  أجــنــحــة مسلحة  تمتلك 
مــعــتــبــرًا ذلــــك »أولـــــى عـــامـــات الــتــاعــب في 

االنتخابات«.
في املقابل، قال الخبير في الشأن السياسي 
»العربي  واألمني العراقي، أحمد الشريفي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »انـــســـحـــاب ومــقــاطــعــة قــوى 
ســيــاســيــة لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة، 
بــأن وضع  الدولي  للمجتمع  يوّجه رسائل 
الـــعـــراق غــيــر مــســتــقــر وغــيــر جــاهــز إلجــــراء 
إجــراءهــا في هذا  وأن  االنتخابية،  العملية 
الـــظـــرف يــعــّرضــهــا لــلــطــعــن فـــي نــزاهــتــهــا«. 
إعــــــان  أن »اســــــتــــــمــــــرار  الــــشــــريــــفــــي  وأكــــــــــد 
جــهــات وشــخــصــيــات ســيــاســيــة مقاطعتها 
لانتخابات املبكرة، قد يدفع بشكل حقيقي 
وربما  االستحقاق،  هــذا  موعد  تأجيل  إلــى 
بــنــاء على مطالبات دولــيــة،  الــتــأجــيــل،  هــذا 
ــراف  وتــوصــيــات تــرفــع مــن قــبــل جــهــات وأطـ
دولـــيـــة لــهــا تــأثــيــر عــلــى الـــوضـــع الــعــراقــي 

الداخلي«.
وحذر من أن »تأجيل االنتخابات البرملانية 
املـــبـــكـــرة، مـــن جـــديـــد، ســــوف يـــدفـــع بـــا شك 
ــر مــن  ــاهــ ــظــ ــتــ ــن إلـــــــى الــ ــريــ ــاهــــري تــــشــ ــظــ ــتــ مــ
ــارمــــة فــي  جــــديــــد، بـــتـــظـــاهـــرات غـــاضـــبـــة وعــ
عـــمـــوم مــــدن الــــعــــراق، خــصــوصــًا أن إجــــراء 
االنـــتـــخـــابـــات املـــبـــكـــرة يــعــد مـــن أهــــم وأبــــرز 
مطالب املتظاهرين، وعدم حصولها وسط 
غــيــاب الــخــدمــات واالنـــفـــات ســيــكــون دافــعــًا 
الشارع،  إلــى  بقوة  املتظاهرين  لنزول  قويًا 

خصوصًا في مدن وسط وجنوب العراق«.

رأت البرلمانية ندى شاكر جودت، 
ــذي  ــر« ال ــص ــن ــالف »ال ــت عــضــو ائ
أّن  ــادي،  ــب ــع ال يــتــزّعــمــه حــيــدر 
جديدة  سياسية  قوى  انسحاب 
»كــان  االنتخابية  العملية  مــن 
ــت، في  ــ ــاف ــ ــً«. وأض ــع ــوق ــت م
أّن  الجديد«،  لـ»العربي  تصريح 
ومقاطعة  انسحاب  »استمرار 
من  سياسية  وشخصيات  قــوى 
االنتخابات سببه غياب أّي ضمانات 
وعدالة  نــزاهــة  على  حقيقية 
جــرت  وإن  حــتــى  ــات،  ــاب ــخ ــت االن
العملية االنتخابية في موعدها، 
فهذه الضمانات ما زالت إلى اآلن 
»في  أنّه  ورأت  فقط«.  إعالمية 
البرلمانية  االنتخابات  جــرت  حــال 
ــر  ــا، وهــــو أم ــي مـــوعـــدهـ فـ
الشعبية  فالمشاركة  مستبعد، 
ال  وربما  جــدًا،  متدنّية  ستكون 

تتعدى العشرة في المائة«.

توقعات 
بمشاركة متدنية

SCOOP

اتساع دائرة المنسحبين 
يعزز الشكوك بشأن 

مصير االستحقاق

دعا الحزب كوادره إلى تصعيد حراكها السلمي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مخاوف من سعي صالح لتمرير قانون يخدم أهدافه )محمد الشاهد/فرانس برس(

عبسي سميسم

كان عيد األضحى على السوريني 
في محافظة إدلب هذا العام، مختلفًا 
عن غيره من األعوام، ومختلفًا عن 

سواه في باقي املناطق السورية، 
ليس بسبب سوء األحوال املعيشية 

وعدم القدرة على تلبية أبسط 
متطلبات العيد، وال بسبب ظروف 

الحياة في مخيمات النزوح، وال 
حتى بسبب التشتت الذي تعيشه 

معظم األسر السورية. فقد سمحت 
الحكومة التركية، هذا العام، للكثير 
من السوريني الالجئني في تركيا 

بزيارة أهلهم خالل فترة العيد، 
ي اتفاق 

َ
إال أن خالفًا بني ضاِمن

أستانة؛ تركيا وروسيا، استدعى 
من موسكو توجيه رسائل ألنقرة 

منذ اليوم األول لعيد األضحى، تعّبر 
لها من خاللها عن عدم رضاها عن 
نتائج املشاورات معها، ولكي تثبت 

لها امتالك أوراق قوة لصالحها 
في املفاوضات املقبلة حول منطقة 

جبل الزاوية والسيطرة على الطريق 
الدولي »أم 4«.  وبالطبع كانت 

رسائل الضامن الروسي عبارة عن 
مجازر بحق املدنيني من سكان 

املناطق الواقعة تحت وصاية القوات 
هم من النساء واألطفال. 

ّ
التركية، جل

كب بعض هذه املجازر في عمق 
ُ
ارت

املناطق التي تنتشر فيها القوات 
التركية، واستهدفت مدنيني، بينهم 
من يحملون بطاقة الحماية املؤقتة 

التركية الذين سمحت لهم أنقرة 
بالدخول إلى سورية وقضاء إجازة 

العيد، األمر الذي أظهر تركيا في 
موقف غير القادرة على تأمني حياة 
حتى من سمحت لهم باملغادرة إلى 
سورية. ويبدو أن الجانب الروسي 
تقّصد، خالل فترة العيد، أن تكون 

رسائله واضحة، باستهداف 
عائالت مدنية بأسلحة ذكية موجهة 

بالليزر، تكاد تكون نسبة الخطأ 
فيها معدومة، كان آخرها استهداف 

منزل قتل فيه سبعة أشخاص من 
هم 

ّ
عائلة واحدة في بلدة بليون، جل

من األطفال والنساء. ودفع هذا األمر 
اآلالف من سكان إدلب إلى التظاهر 

احتجاجًا على الصمت التركي، 
خصوصًا بعد لقاء وجهاء من جبل 
الزاوية بضابط تركي وإطالعه على 
نتائج املجزرة التي ارتكبت، من دون 

أن يقدم أي وعد بالرد أو أي تعّهد 
بضمان سالمة املدنيني. وينذر هذا 

األمر بموجة نزوح جديدة من مناطق 
جبل الزاوية التي بات سكانها 

يتوقعون مزيدًا من املجازر بحقهم، 
ريثما يتم التوصل إلى تفاهمات 

نهائية بني األطراف الضامنة 
ملنطقة خفض التصعيد الرابعة »أي 
محافظة إدلب وجزء من ريف حماة 

الشمالي«. وإلى ذلك الحني، يبقى على 
السكان تحّمل مضامني الرسائل 

الدموية بني الضامنني، وسط صمت 
دولي مطبق.
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العراق: اعتقال 
المتورطين بتفجير 

مدينة الصدر

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي )الــــــصــــــورة(، 
أمس السبت، عن اعتقال املتورطن 
بــتــفــجــيــر ســــوق شــعــبــي فـــي مــديــنــة 
الــــــصــــــدر شـــــرقـــــي بــــــغــــــداد اإلثــــنــــن 
 
ً
إلــى سقوط 30 قتيا املــاضــي، أدى 

و50 جريحًا. وأكد املكتب اإلعامي 
 األخير قــال خــال لقاء 

ّ
للكاظمي أن

 
ّ
إن التفجير،  ضحايا  بــذوي  جمعه 
القوات العراقية تمكنت من القبض 
اإلرهابية  الشبكة  أعــضــاء   

ّ
كــل على 

التي نفذت الهجوم على السوق.
)العربي الجديد(

عودة الطيران الروسي 
لمنتجعات مصر 
في 9 أغسطس

ــا، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــت روسـ ــلــ أعــ
ــران بــن  ــيــ ــطــ ــنـــاف رحـــــــات الــ ــئـ ــتـ اسـ
الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو واملــنــتــجــعــات 
الــســيــاحــيــة املـــصـــريـــة فـــي مــديــنــتــي 
من  اعتبارًا  الشيخ،  وشــرم  الغردقة 
9 أغــســطــس/آب املــقــبــل، بعد توقف 
بــيــان  نـــحـــو 6 ســــنــــوات. وذكــــــر  دام 
الــقــاهــرة أنه  للسفارة الــروســيــة فــي 
ــرر تـــحـــديـــد يــــــوم 9 أغــســطــس  ــ ــقـ ــ »تـ
املقبل، النطاق 5 رحات أسبوعيًا 
مــن مــوســكــو إلـــى مدينتي الــغــردقــة 
وشرم الشيخ، شمال شرقي مصر«.
)األناضول(

4 قتلى من »الحرس 
الثوري« جنوبي إيران

ــة لــلــحــرس  ــريــ ــبــ أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الــ
الــثــوري اإليـــرانـــي، عــن مقتل أربــعــة 
مـــن عــنــاصــرهــا، أمــــس الــســبــت، في 
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
جنوب شرقي الباد. وذكر الحرس 
 هؤالء قتلوا في 

ّ
الثوري في بيان، أن

اشتباك مع »األشرار« املسلحن في 
 
ً
قائا املحافظة،  في  غونيك  منطقة 
 أحدهم ضابط والثاثة اآلخرين 

ّ
إن

مـــــن قـــــــــوات الــــبــــاســــيــــج. ولـــــــم يـــســـمِّ 
التي  املجموعة  الــثــوري«  »الــحــرس 
اشتبكت معها قواته، لكن سبق أن 
التي  العدل«،  نفذت جماعة »جيش 
عمليات  إرهــابــيــة،  إيــــران  تصنفها 

مشابهة في املحافظة.  
)العربي الجديد(

»العفو الدولية« 
تحض على وقف بيع 

تقنيات التجسس
دعـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أول 
مــــــن أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، إلــــــــى فــــرض 
وقـــف مــوقــت عــلــى بــيــع واســتــخــدام 
املزاعم   

ّ
إن التجسس، قائلة  تقنيات 

عــــن اســـتـــخـــدام حـــكـــومـــات بــرنــامــج 
ــيــــغــــاســــوس« الـــــــذي زودتـــــهـــــا بــه  »بــ
اإلســرائــيــلــيــة،  أو»  أس  »أن  شـــركـــة 
للتجسس على صحافين ونشطاء 
أزمـــة حقوق  ورؤســـاء دول »كشفت 
إنسان عاملية«. وحذرت املنظمة في 
بــيــان مــن »الــتــأثــيــر املــدمــر لصناعة 
املنظمة على  التجسس غير  برامج 

حقوق اإلنسان في العالم«. 
)فرانس برس(

»مراسلون بال حدود« 
تعتذر من الجزائر

ــــون بــا  ــلـ ــ ــــراسـ ســـحـــبـــت مـــنـــظـــمـــة »مـ
حدود«، أمس السبت، اسم الجزائر 
مـــن قــائــمــة بـــلـــدان كــانــت زعــمــت في 
ــي،  ــاضــ ــــن املــ ــنـ ــ تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه اإلثـ
التجسس  برنامج  استخدمت  ها 

ّ
أن

الـــذي تنتجه شركة  »بــيــغــاســوس«، 
وقــدمــت  اإلســرائــيــلــيــة.  أو«  »إن إس 
ــذارًا رســمــيــًا لــلــجــزائــر،  ــتـ املــنــظــمــة اعـ
األخيرة  إدراج   

ّ
أن بيان،  في  مؤكدة 

الــتــي تستخدم  الـــدول  قائمة  ضمن 
الـــبـــرنـــامـــج »كـــــان خــطــأ مــنــهــا، وقــد 
تــم تصحيح هـــذا الــخــطــأ«. وكــانــت 
من  أول  قــررت  الجزائرية  الحكومة 
أمــس الجمعة، رفــع دعــوى قضائية 
ــلـــون بـــا حـــــدود« على  ضـــد »مـــراسـ

خلفية هذه الواقعة.
)العربي الجديد(

العراق

حلفاء إيران يهاجمون وزير الخارجية
طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة للتحالف في أربيل

أميركا قد تحافظ 
على مستوى 

وجودها العسكري

بغداد ـ سالم الجاف 

فــــي مــــواقــــف مــتــشــنــجــة جــــديــــدة فــي 
ــمــــت قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة  ــاجــ بــــــغــــــداد، هــ
ــائــــل مـــســـلـــحـــة حـــلـــيـــفـــة إليــــــران  وفــــصــ
ــي فـــــؤاد  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
ــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي  ــــســـــن، بــــعــــد الــ حـ
أدلـــى بــهــا أول مــن أمـــس الجمعة من 
واشــنــطــن، وأكـــد فيها حــاجــة الــقــوات 
الــعــراقــيــة لــلــدعــم األمـــيـــركـــي، مــحــذرة 
مـــن مــــحــــاوالت تــســويــف االنــســحــاب 
األمـــيـــركـــي. وتـــزامـــن تــصــعــيــد الــقــوى 
نبرتها ضد حسن  الحليفة لطهران 
املــوجــود حاليًا في واشنطن، والــذي 
يــــخــــوض اجـــتـــمـــاعـــات ضـــمـــن جــولــة 
الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي الـــرابـــعـــة بن 
العراق والواليات املتحدة، مع هجوم 
بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
حــــريــــر الـــتـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي 
ــيــــل. ووصـــــف زعـــيـــم مليشيا  أربــ فـــي 
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي 
تــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــؤاد 
على  لإبقاء  »مــحــاولــة  بأنها  حسن 

القوات األميركية بالعراق«.
ــا تـــعـــرف  ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أصـــــــــدرت مـ مـ
ــة الــتــنــســيــقــيــة لــفــصــائــل  ــئـ ــيـ ــهـ »الـ ـــ بـ

املقاومة العراقية«، املؤلفة من نحو 
أبرزها  10 مليشيات حليفة إليــران 
ــائــــب حــــــزب الـــــلـــــه«، و»كـــتـــائـــب  ــتــ »كــ
ــام  ســيــد الـــشـــهـــداء«، و»كـــتـــائـــب اإلمــ
ــل الــــحــــق«،  ــ ــائــــب أهــ عــــلــــي«، و»عــــصــ
بــــيــــانــــات مـــشـــتـــركـــة هـــــــــددت فــيــهــا 
بــمــواصــلــة مــهــاجــمــة الــقــواعــد الــتــي 
تضم أميركين في حال لم يحصل 
انــســحــاب كــامــل لــلــقــوات األمــيــركــيــة 
الــدولــي. وأضافت  التحالف  وقــوات 
أن »املــقــاومــة لــن تسمح بــوجــود أي 
ــأي  الــــعــــراق وبــ جـــنـــدي عـــلـــى أرض 
صـــفـــة كــــانــــت وتــــحــــت أي ذريــــعــــة«. 
بدوره، عد ائتاف »دولة القانون«، 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء األسبق 
نــــوري املــالــكــي، تــصــريــحــات حسن 
»مــخــيــبــة لـــآمـــال وغـــيـــر مــقــبــولــة«، 
ــو االئــــــــتــــــــاف مـــحـــمـــد  ــ ــــضـ وقـــــــــــال عـ
ســـعـــدون، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 

»الـــتـــصـــريـــحـــات هــــي مـــقـــدمـــة لــبــقــاء 
ــراق«.  ــ ــعـ ــ ــوات األمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ ــ ــقـ ــ الـ
الجناح  »الفتح«،  دعا تحالف  فيما 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  ـــ الـــســـيـــاســـي لـ
 
ً
وزير الخارجية إلى أن يكون »ممثا
للعراق ال لرأيه الشخصي«. وكانت 
بالفعل  متواصلة  التهديد  رســائــل 
على األرض أمس، إذ كشف املتحدث 
باسم التحالف الدولي العقيد واين 
ــاروتـــو عـــن تــعــرض قـــاعـــدة حــريــر  مـ
التابعة للتحالف، في مدينة أربيل، 
لــهــجــوم بــطــائــرة مــســّيــرة، مـــن دون 

وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وقال مسؤول أمني كردي في أربيل، 
الجديد« إن »الهجوم وقع  »العربي  لـ
والتحقيقات  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
تــشــيــر إلــــى أن الـــطـــائـــرة انــطــلــقــت من 
ــيـــهـــا فـــصـــائـــل  ــلـ ــاطــــق تـــســـيـــطـــر عـ ــنــ مــ
الحشد«. في غضون ذلك، لم تستبعد 
الــدفــاع األميركية  فــي وزارة  مــصــادر 
تحافظ  أن  إمكانية  األبــيــض  والبيت 
في  العسكري  وجــودهــا  على  أميركا 
الـــعـــراق عــلــى املــســتــوى الــحــالــي عند 
وظائفهم  تغيير  مــع  عسكري،   2500
ــادت  ــ ــ »عــــلــــى الـــــــــــــورق«، حــــســــب مـــــا أفـ

صحيفة »نيويورك تايمز«.
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عدنان أحمد

واصلت قوات النظام السوري، أمس السبت، 
ــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي ريــــــف إدلــــب  ــنـ قـــصـــف مـ
الــجــنــوبــي، شــمــال غــربــي ســـوريـــة، مـــا أوقـــع 
عددًا من اإلصابات بن املدنين، في الوقت 
الذي أعلنت فيه روسيا عن عقد اجتماع في 
دمشق، غدًا اإلثنن، حول »عودة الاجئن«.

»العربي  لـ املصطفى  محمد  الــنــاشــط  وقـــال 
 قـــوات الــنــظــام قــصــفــت، صباح 

ّ
الــجــديــد« إن

أمـــس، بــلــدة بـــدامـــا، بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، 
ما أدى الــى إصابة شخصن بــجــروح، هما 
طفل وامــــرأة. وطـــاول الــقــصــف، الـــذي تزامن 

رام اهلل ـ العربي الجديد

الفلسطينية  السلطة  فــيــه  تــراهــن  وقـــت  فــي 
ــي تـــجـــاه  ــ ــدولــ ــ عـــلـــى تـــــحـــــّول فـــــي املـــــوقـــــف الــ
ــان الــفــلــســطــيــنــيــون يــواجــهــون  ــيـــل، كــ إســـرائـ
ــداءات مـــن قــــوات االحــتــال  ــتــ مـــزيـــدًا مـــن االعــ
واملستوطنن. وشّيع أهالي قرية دير نظام 
أمــس السبت، جثمان  الــلــه،  شمال غــرب رام 
الفتى محمد منير التميمي )17 عامًا(، الذي 
قــضــى الجمعة مــتــأثــرًا بــإصــابــتــه بــرصــاص 
قــــوات االحـــتـــال خـــال مــواجــهــات فــي قرية 
قــال منسق  التشييع،  النبي صالح. وخــال 
اللجنة  عضو  واإلسامية،  الوطنية  القوى 
الــتــنــفــيــذيــة ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر واصــــــل أبـــو 
يـــوســـف، إن »االحــــتــــال يــمــعــن فـــي جــرائــمــه 

مــــع تــحــلــيــق مــكــثــف لـــطـــائـــرات االســـتـــطـــاع 
ــــف إدلــــب  ــلـــدة الـــفـــطـــيـــرة فــــي ريـ الــــروســــيــــة، بـ

الجنوبي.
ويـــأتـــي هــــذا الــقــصــف فـــي إطـــــار الــتــصــعــيــد 
املتواصل لقوات النظام وروسيا في منطقة 
إدلب، ال سيما جبل الزاوية، ومناطق شمال 
ــد حــصــد أرواح عــشــرات  غــربــي ســـوريـــة، وقـ
املدنين، وفق منظمة الدفاع املدني السوري.

ــــن جـــانـــب  والقـــــــى هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد إدانـــــــــة مـ
ــفـــارة  ــالــــت الـــسـ ــتــــي قــ ــات املــــتــــحــــدة الــ ــ ــواليــ ــ الــ
أول  بيان مساء  في  في دمشق  لها  التابعة 
 الــــواليــــات املــتــحــدة 

ّ
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، إن

»تدين بشدة هجوم النظام وروسيا األخير 
على جبل الزاوية، الذي أسفر عن مقتل عدد 
البيان  من األطفال ومدنين آخــريــن«. وأكــد 
ــهـــداف املــدنــيــن،  ــتـ ـــــه »ال يــنــبــغــي أبـــــدًا اسـ

ّ
أن

خصوصًا األطفال، والواليات املتحدة تدعم 
الجهود ملحاسبة نظام األسد وداعميه على 

هذه الهجمات املستمرة«.
ــم املــتــحــدة عـــن »قــلــق  ــ ــا، أعـــربـــت األمـ بــــدورهــ
عميق« إزاء تصاعد العنف في شمال غرب 
ســوريــة، ومــا يشكله ذلــك مــن خطر متزايد 

على املدنين. 
ــدفــــاع  الــ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ األثــــــنــــــاء،  هــــــذه  فــــي 
 اجتماعًا مشتركًا 

ّ
الروسية، أمس السبت، أن

ــن مـــن الــنــظــام  ــريـ بـــن مــســؤولــن روس وآخـ

بــحــق أبـــنـــاء شــعــبــنــا مــعــتــقــدًا أنــــه سيكسر 
ــه وصــمــوده، لكن لــن يــزيــد شعبنا إال  إرادتــ

ثباتًا وصمودًا على أرضه«.
اعتدى  اإلسرائيلية،  االنتهاكات  جديد  وفي 
أمــس  االحــتــال  ــوات  قـ بحماية  مستوطنون 
على فريق هيئة تسوية األراضي، واستولوا 
عــلــى جــهــاز خــرائــط )GPS( كـــان بــحــوزتــهــم، 
كما  الخليل.  يطا جنوب  أثناء عملهم شــرق 
هــاجــمــت مــجــمــوعــة مـــن املــســتــوطــنــن، أمــس 
منزاًل على مدخل قرية قريوت جنوب نابلس. 
وأفــاد الناشط في مقاومة االستيطان بشار 
»وفــا«،  الفلسطينية  األنــبــاء  لوكالة  قريوتي 
بــــأن مــســتــوطــنــن مـــن الـــبـــؤر االســتــيــطــانــيــة 
»احــيــا، وايــش كــودش، وكــيــدا، وعــادي عــاد«، 
ــاء عــلــى أطــــراف  هـــاجـــمـــوا مـــنـــزاًل قــيــد اإلنــــشــ

 الــســيــاســي وإعــــــادة اإلعــــمــــار. ونــقــلــت 
ّ

الـــحـــل
ــة، أمـــــس، عن  ــيـ ــة »ســبــوتــنــيــك« الـــروسـ ــالـ وكـ
 »االجــتــمــاع املشترك 

ّ
بــيــان لــلــوزارة قــولــه إن

الــــروســــيــــة  اإلدارات  بـــــن  الـــتـــنـــســـيـــق  ملــــقــــر 
والسورية بشأن عودة الاجئن واستعادة 
فــي 26 يــولــيــو/ الــســلــمــيــة، سيعقد  الــحــيــاة 

البيان  تموز الحالي فــي دمــشــق«. وأوضـــح 
الرئيس  لــقــرار   االجــتــمــاع سيعقد »وفــقــًا 

ّ
أن

وجــرائــم االحــتــال، بما يضع حــدا للتعامل 
مــع إســرائــيــل كــدولــة فــوق الــقــانــون. وتابعت 
ــبـــوادر اإليــجــابــيــة، إال  ــه عــلــى الــرغــم مــن الـ أنـ
أن الــتــقــاعــس مـــا زال يــســيــطــر عــلــى املــوقــف 
ومجالسها،  املتحدة  األمــم  وهيئات  الدولي 
خصوصًا مجلس األمن الدولي، تجاه جرائم 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  ضد  االحتال 
مع  بــالــتــوازي  واملــشــروعــة.  العادلة  الوطنية 
ــال املــــنــــدوب الــــدائــــم لـــدولـــة فلسطن  ــك، قــ ــ ذلـ
لــدى األمــم املتحدة، الــوزيــر ريــاض منصور، 
لــة إســـرائـــيـــل، الـــقـــوة الــقــائــمــة  إن عــــدم مــســاء
ــتــــال، عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الــجــســيــمــة  ــاالحــ بــ
بتحدي مجلس  لها  الدولي، سمح  للقانون 
دون  مــــن  ــــي،  ــدولـ ــ الـ املــجــتــمــع  وإرادة  األمــــــن 
عــواقــب. وأكــد منصور فــي رســائــل متطابقة 

الـــســـوري، سيعقد فــي دمــشــق، غـــدًا اإلثــنــن، 
لــبــحــث قــضــيــة عــــودة الــاجــئــن الــســوريــن، 
 مــعــظــم الـــاجـــئـــن الــســوريــن 

ّ
مـــع الــعــلــم أن

يتوزعون في دول الجوار، خصوصًا تركيا 
أوروبــــيــــة،  ــدان  ــلـ بـ فـــي  أو  ولـــبـــنـــان،  واألردن 
 غــــيــــاب أّي 

ّ
ــــون الــــــعــــــودة فـــــي ظـــــــل ــــضـ ــرفـ ــ ويـ

ضـــمـــانـــات، بــيــنــمــا تـــحـــاول روســـيـــا تــحــريــك 
هــذا املسار بهدف االستفادة منه في ملفي 

القرية وحاولوا منع صاحبه من بناء سقفه، 
إال أن األهـــالـــي تـــصـــدوا لـــهـــم. كــمــا اســتــولــى 
مــســتــوطــنــون، عــلــى منطقة »بـــيـــارة ســعــود« 

شرق مدينة طوباس.
الــخــارجــيــة  فـــي هــــذه األثــــنــــاء، كـــانـــت وزارة 
بــوادر  أمـــس، إن »هــنــاك  تــقــول  الفلسطينية، 
إيجابية تــؤشــر لــتــحــّول فــي املــوقــف الــدولــي 
تـــجـــاه إســـرائـــيـــل كــــدولــــة اســـتـــعـــمـــار وفــصــل 
عنصري«. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه 
تم التعبير عن هذا التحّول أخيرًا عبر ردود 
املستوطنات  الــدولــيــة ضــد  واملــواقــف  الفعل 
العاملية  والتقارير  واملــواقــف  ومنتوجاتها، 
ــل دولـــــــــة فــصــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــد أن »إســ ــ ــؤكـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
عنصري«، معربة عن أملها في بدء املحكمة 
انتهاكات  في  تحقيقاتها  الدولية  الجنائية 

وزير  وتعليمات  بوتن،  فاديمير  الروسي 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو«.

 الوفد الروسي املكون من ممثلن 
ّ
وأضاف أن

عـــن 30 هــيــئــة ومــنــظــمــة تــنــفــيــذيــة فــيــدرالــيــة 
وخــمــس مناطق فــي روســيــا، ووزارة الــدفــاع 
الروسية، سيرأسه رئيس مركز إدارة الدفاع 
الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــــدفــــاع الـــروســـيـــة، 
ــيــــشــــارك فــي  مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف. وســ
ــاع أيــــضــــًا مـــمـــثـــلـــون عــــن الــســلــطــات  ــمــ ــتــ االجــ
واملنظمات السورية، ومنسقو األمم املتحدة، 
واللجنة الدولية للصليب األحمر في سورية.

ــاع يـــهـــدف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  االجـ
ّ
ووفــــــــق الــــــــــــــوزارة، فــــــــإن

 املــشــاكــل 
ّ

ــاء دفــعــة إضــافــيــة لــحــل ــطـ إلــــى »إعـ
ــة، وتـــعـــزيـــز تــنــفــيــذ  ــ ــوريـ ــ اإلنـــســـانـــيـــة فــــي سـ
ــة الـــتـــي تم  ــة - الـــســـوريـ ــيـ االتـــفـــاقـــات الـــروسـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  إليها  التوصل 
2020، خال املؤتمر الدولي لعودة الاجئن 
ــارة إلـــى املــؤتــمــر الــذي  إلـــى ســوريــة« فــي إشــ
عقد في دمشق وسط مقاطعة دولية واسعة. 
وكانت روسيا قد حاولت من خال املؤتمر 
فــــرض مـــســـار ســيــاســي جـــديـــد بــاســتــخــدام 
 خطتها باءت بالفشل 

ّ
 أن

ّ
ورقة الاجئن، إال

بعد املعارضة الغربية، إذ تشترط الواليات 
املتحدة ودول غربية إحراز تقدم على مسار 
 الــســيــاســي، لــيــكــون بــمــقــدورهــا دعــم 

ّ
الـــحـــل

خطط عودة الاجئن.

ــم املـــتـــحـــدة،  ـــن الــــعــــام لـــأمـ ــــى األمـــ بــعــثــهــا إلـ
ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )فرنسا(، 
ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، 
لــة واســتــخــدام جميع  أهــمــيــة ضــمــان املــســاء
والسياسية  الدبلوماسية  والقدرات  اآلليات 
الدولي  القانون  لتأكيد  املتاحة  والقانونية 
كمصدر للسلطة في قضية فلسطن. وأشار 
ــرة شـــهـــدت تــصــعــيــدًا  ــيــ إلــــى أن الـــفـــتـــرة األخــ
ــنـــن، وهــــدم  ــتـــوطـ ــنـــف املـــسـ مـــلـــحـــوظـــًا فــــي عـ
املـــنـــازل، والــتــهــجــيــر الــقــســري، واالعــتــقــاالت 
وقـــتـــل املـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بــمــن فيهم 
األطفال، منوها أيضًا إلى استغال إسرائيل 
بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي انــــشــــغــــال املـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بــمــحــاربــة الـــوبـــاء كــفــرصــة لـــزيـــادة تــرســيــخ 

احتالها غير الشرعي. 

حصار 
درعا البلد

 التهديد بالعمل العسكري 
ّ
الرغم من ذلك، فإن

املحلية  التفاوض  لجنة  بينما تحاول  قائم، 
تأجيله حفاظًا على أرواح املدنين.

ــاء فـــي الــســاعــات  ــبـ وكـــانـــت قـــد تــضــاربــت األنـ
املــاضــيــة، عــمــا إذا كـــان تــم بــالــفــعــل الــتــوصــل 
إلى اتفاق بشأن فك الحصار عن درعا البلد، 

مقابل تنفيذ الشروط التي وضعها النظام.
وقــــال مــحــافــظ درعــــا الــتــابــع لــلــنــظــام، مـــروان 

عبد اهلل البشير

يــضــّيــق الــنــظــام الـــســـوري الــخــنــاق 
على منطقة درعا البلد في مدينة 
درعـــا جــنــوب ســوريــة، حيث دخل 
الــحــصــار الــكــامــل عــلــى أحــيــاء هـــذه املنطقة، 
ــرات عــلــى أن   مــــؤشــ

ّ
ــانـــي، فـــي ظــــل ــثـ شـــهـــره الـ

 عــســكــريــًا واســـــع الـــنـــطـــاق يـــلـــوح في 
ً
تـــدخـــا

ــق، مـــع اســتــمــرار رفـــض األهـــالـــي تسليم  ــ األفـ
الساح والخضوع مرة أخرى لسلطة النظام 

وداعميه الروس واإليرانين.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وذكــرت 
 قوات النظام تواصل تعزيز نقاط تمركزها 

ّ
أن

في محيط درعا البلد، في الوقت الذي قدمت 
فــيــه مــقــتــرحــات قــبــل أيـــــام، إلنـــهـــاء الــحــصــار 
عــن املــنــطــقــة؛ منها تــســويــة أوضــــاع عـــدد من 
الشبان املطلوبن، على أن يحدد عددهم في 
وقت الحق، وتسليم الساح الفردي املوجود 
لدى األهالي في هذه األحياء، مع إقامة نقاط 
تفتيش فــي املــنــطــقــة، وإعــــادة فــتــح الــطــرقــات 
وإنهاء الحصار املفروض من قبل النظام منذ 
أكثر من شهر بدعم روسي واضح. ولكن على 

إنه »تم تحقيق تقدم  شربك، مساء الجمعة، 
في املباحثات حول تسوية جديدة في درعا 
الـــبـــلـــد، وال اتـــفـــاق نــهــائــيــًا حــتــى الــلــحــظــة«. 
بــــدوره، قــال قــائــد شــرطــة درعـــا ضـــرار دنــدل: 
»ما زالــت القوات العسكرية تصل إلى درعا، 

لتكون رهن إشارة القيادة األمنية«.
مــن جــهــتــه، نــفــى العميد إبــراهــيــم الــجــبــاوي، 
عضو هيئة التفاوض السورية، التوصل إلى 
اتفاق مع قوات النظام. وقال الجباوي املنحدر 
»الــعــربــي  ــا، فــي تــصــريــح لـــ مــن مــحــافــظــة درعــ
الجديد«، إن املفاوضات بن لجنة التفاوض 
املركزية في درعا وممثلي النظام السوري ما 
زالت مستمرة، من دون استبعاده احتماالت 
التصعيد مــن جــانــب الــنــظــام. وكــانــت قــوات 
النظام عــاودت مساء أول من أمــس الجمعة، 
ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، اســتــهــداف 
البلد،  املحاصرة في درعــا  السكنية  األحــيــاء 
ــددا مــن  ــ ــ بــــالــــرشــــاشــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، مــــا دفـــــع عـ
في  الداخلية  املناطق  إلــى  للنزوح  العائات 
البلد نحو  األحــيــاء. ويقطن في أحياء درعــا 
11 ألف عائلة، يعيش أفرادها ضمن ظروف 
إنسانية خانقة، زادها الحصار تدهورًا، وهو 

ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية في الجنوب 
السوري، مع انعدام اآلمال بالتوصل التفاق 
يرضي الجانبن، خاصة أن الجانب الروسي 
كامل  إخــضــاع  فــي محاولته  الــنــظــام  يساند 

محافظة درعا.
في السياق، أشار الناطق باسم »تجمع أحرار 
حوران« املعارض، أبو محمود الحوراني، في 
 »الهدف 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن

الــحــالــي لــقــوات الــنــظــام تــعــزيــز مــواقــعــهــا في 
حـــيـــي ســـجـــنـــة واملـــنـــشـــيـــة، الـــلـــذيـــن تــتــمــركــز 
النظام  فيهما قوات تابعة للفرقة 15 بقوات 
 
ّ
أن وأوضـــح  العسكرية«.  املــخــابــرات  وشعبة 
وأدخلت  عدد عناصرها  »زادت  القوات  هذه 
6 دبابات«، معتبرًا أن ذلك »تلويح باقتحام 
 تهديد سابق بهدم املسجد 

ّ
املنطقة«، في ظل

لتمركز  مقرًا  جعله  أو  البلد،  بدرعا  العمري 

أقدم  من  العمري  املسجد  ويعّد   . املليشيات 
املكان   عن كونه 

ً
املساجد في ســوريــة، فضا

الذي انطلقت منه شرارة الثورة السورية في 
ربــيــع عــام 2011. لـــذا، يــحــاول الــنــظــام بشتى 
الــســيــطــرة عليه بسبب رمــزيــتــه لــدى  الــســبــل 

الشارع املعارض.
الروسي،  النظام السوري والجانب  ويطالب 
إضــــافــــة إلـــــى تــســلــيــم أهــــالــــي مــنــطــقــة درعــــا 

مطلوبن  بتسليم  الـــفـــردي،  الــبــلــد ســاحــهــم 
 
ّ
لـــأجـــهـــزة األمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إال أن
اللجنة املركزية وممثلي عشائر درعا البلد، 
يرفضون االستجابة لهذه املطالب، وهو ما 
دفع النظام إلى نقل قوات له إلى محيط درعا 

البلد، للضغط على اللجنة.
ــلــــت مــجــمــوعــات  ــــي، دخــ ــــورانـ ــــحـ وبـــحـــســـب الـ
يقودها  الــتــي  الــرابــعــة  للفرقة  تابعة  محلية 

ــد، شــقــيــق رئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار  ــ مـــاهـــر األســ
األسد، يرافقها عناصر من مليشيا »الغيث« 
املــدعــومــة مـــن قــبــل إيـــــران، إلـــى مــحــيــط درعـــا 
البلد، بهدف إخضاع حيي املنشية وسجنة.

النظام  قــوات  قامت  يومًا   30 مــن  أكثر  ومنذ 
بتدقيق أمني للهويات الشخصية في مدخل 
ــا الــشــرقــي، ومــنــعــت أهــالــي درعــا  مــديــنــة درعـ
الــبــلــد مـــن الـــدخـــول إلـــى املــديــنــة، وأرغــمــتــهــم 
ــق »تجمع أحــرار 

ّ
على الــعــودة، بحسب ما وث

حوران«.
 »التصعيد األخير ضد 

ّ
وأوضح الحوراني أن

االنتخابات  بعد مسرحية  جــاء  البلد،  درعــا 
الرئاسية وخروج األهالي بتظاهرات رافضة 
لها«، معتبرًا أن »ما يجري اليوم هو عملية 
أحياء  وتتبع  األهــالــي«.  مــن  للنيل  انتقامية 
ــا مــركــز املحافظة،  »درعــــا الــبــلــد« ملــديــنــة درعـ
التي تحمل االسم ذاته، وقد فشل النظام في 
الــســيــطــرة عليها بــعــد مـــرور 3 ســنــوات على 
اتفاقات تسوية تحت رعاية الجانب الروسي 
الذي تخلى عن دوره كضامن لهذه االتفاقات 
التي تمنع قوات النظام من الدخول إلى املدن 
فصائل  تحت سيطرة  كانت  التي  والــبــلــدات 
املعارضة السورية. وكانت فصائل املعارضة 
ــــات تـــســـويـــة،  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــى تــــوقــــيــــع اتـ ــ ــ اضـــــطـــــرت إلـ
عسكرية  حملة  الــســوري  الــجــنــوب  لتجنيب 
واســعــة الــنــطــاق، ولــكــن تــبــّن الحــقــًا أن هــذه 
 عمليات 

ّ
 واسعًا لشن

ً
االتفاقات كانت مدخا

انــتــقــام جــمــاعــيــة بــحــق ســكــان املــنــاطــق التي 
كانت تحت سيطرة هذه الفصائل.

ــبـــاحـــث فــــي »املـــؤســـســـة  ــال الـ ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
ــرأي الــعــام«،  الــســوريــة لــلــدراســات وأبــحــاث الـ
 النظام السوري »لن يلتزم 

ّ
رشيد حوراني، إن

بأي اتفاق«، مضيفًا في حديث مع »العربي 
ــذه ســـيـــاســـة الـــنـــظـــام مــــع كــل  ــ ــ الــــجــــديــــد«: »هـ
الــثــورة وحتى  انــدالع  السورية منذ  املناطق 

 »روسيا 
ّ
أن يومنا هــذا«. ولفت حوراني إلى 

لــكــنــهــا  فــــي درعـــــــا،  تــمــتــلــك األوراق  مــــن  هــــي 
ــراف املــنــخــرطــة فـــي الـــصـــراع،  ــ تــســتــخــدم األطــ
وفق تطورات األوضاع«. وأوضح أن موسكو 
»تستخدم اللواء الثامن بقيادة أحمد عودة، 
ــــذي يــضــم مــقــاتــلــن ســابــقــن فـــي فصائل  والـ
املعارضة، ضد اإليرانين في جنوب سورية، 
لكنها منعت الرواتب عن اللواء عندما رفض 
إرسال عناصره ملحاربة داعش في البادية«. 
وأشار حوراني إلى أن موسكو »تهدد أهالي 
اإليــرانــيــة«، الفتًا  محافظة درعــا باملليشيات 
الــروس واإليرانين في   »العاقة بن 

ّ
أن إلــى 

جـــنـــوب ســـوريـــة لـــم تــصــل بــعــد إلــــى مــرحــلــة 
ــن، وكــــــل مـــنـــهـــمـــا يــســتــخــدم  ــلــ ــعــ ــراع املــ ــ ــــصــ الــ
مصالحه،  لتحقيق  األرض  عــلــى  املــعــطــيــات 

لكن التفوق للروس«.
واعتبر حوراني أن قوات النظام »متهالكة«، 
ــــوات »غـــيـــر قـــــادرة  ــقـ ــ مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن هـــــذه الـ
عــلــى فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى مــــدن وبـــلـــدات 
الجنوب السوري من دون املليشيات املحلية 
النظام  أن  إلــى  ولــفــت  اإليــرانــيــة«.  والطائفية 
إلفــراغ  التهجير  أسلوب  »يستخدم  السوري 
القادرين على  الشباب  السوري من  الجنوب 
مواجهته«، موضحًا: »يسمح النظام للشباب 
لبنان عبر معابر غير  إلــى  بمغادرة سورية 
نظامية تشرف عليها أجهزته األمنية، كذلك، 
يــطــالــب بتهجير عـــدد مــن أبــنــاء درعـــا البلد 
إلــى الــشــمــال، فــي تــكــرار لسيناريو جــرى في 
مــدن وبلدات عــدة في محافظة درعــا«. ورأى 
القيام بعملية  النظام »ال يضع  أن  حــورانــي 
ــلـــد ضــمــن  ــبـ ــــاء درعـــــــا الـ ــيـ ــ ــــد أحـ عـــســـكـــريـــة ضـ
ــيـــًا«، مــعــتــبــرًا أن »تــعــزيــزاتــه  ــالـ أولـــويـــاتـــه حـ
ــا البلد  الــعــســكــريــة األخـــيـــرة فــي مــحــيــط درعــ
ال  بها، ولكن  يلّوح  التي  العصا  هي بمثابة 

يستخدمها«.

يساند الروس النظام في محاولته إخضاع كامل محافظة درعا )يوسف كروشان/فرانس برس(

إدانات أميركية وأممية لتصعيد النظام في إدلب )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

درعا  منطقة  سكان  أمــام  االحتماالت  باتت 
البلد بمدينة درعا جنوب سورية، محصورة بين 
وبالتالي  النظام  لشروط  الرضوخ  إما  خيارين؛ 
الذهاب  أو  المنطقة،  أحياء  عن  الحصار  فك 
تعزيز  النظام  مواصلة  مع  المواجهة  نحو 

قواته بمحيط درعا البلد

الحدث

النظام السوري يضغط: 
االستسالم أو المواجهة

استهدفت قوات 
النظام األحياء المحاصرة 

بالرشاشات الثقيلة

يواصل النظام 
تعزيز  نقاط تمركزه 

في محيط درعا البلد

يستمر النظام السوري في 
قصف مناطق عدة في 

محافظة إدلب بشمال 
غرب البالد، بدعم من 
روسيا التي أعلنت عن 
اجتماع في دمشق 
حول عودة الالجئين

أعلنت وسائل إعالم إيرانية، أمس السبت، مقتل أحد قادة الحرس الثوري 
من  بأنه  معروف  وهو  )الصورة(،  قريشي  أحمد  سيد  ويدعى  اإليراني 
»فاطميون«  لــواء  مليشيا  قــادة 
عن  يعلن  لم  وفيما  سورية.  في 
أن  مصادر  رّجحت  وفاته،  سبب 
يكون قد قتل إثر الغارات اإلسرائيلية 
مواقع  استهدفت  التي  األخيرة 
عسكرية في ريف حمص الغربي. 
إن  اإليرانية  تسنيم  وكالة  وقالت 
»قريشي« انضم للقتال في سورية 
منذ ثماني سنوات، ووصفته بأنه 

من »قدامى المحاربين«.

مقتل قيادي في »الحرس الثوري«

رصد

متابعة

  شرق
      غرب

األردن: أجانب تسللوا عبر 
الحدود إلى إسرائيل

قــــــــال املـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
األردنـــيـــة، ضيف  الــخــارجــيــة  وزارة 
 األشـــخـــاص الــذيــن 

ّ
الــلــه الــفــايــز، إن

ــة  ــ ــيـ ــ تـــســـلـــلـــوا عـــبـــر الـــــحـــــدود األردنـ
مــن حملة  إســرائــيــل جميعهم  إلـــى 
الــجــنــســيــات األجــنــبــيــة، ولــيــس من 
بينهم أّي مواطن أردنــي. وأضــاف، 
فــــي تـــصـــريـــح، أمـــــس الـــســـبـــت، بــعــد 
إعان إسرائيل تسلل مجموعة من 
 
ّ
الــحــدود، أن األشــخــاص إليها عبر 

تتابع  املختصة  األردنية  »الجهات 
حيثيات املوضوع« فيما لم يكشف 

عن جنسيات املتسللن.
)العربي الجديد(

المغرب يؤجل احتفاالت 
عيد العرش

قـــرر املـــغـــرب، أمـــس الــســبــت، تأجيل 
 األنشطة واالحتفاالت واملراسم، 

ّ
كل

الــتــي تــقــام بــمــنــاســبــة عــيــد جــلــوس 
الــعــاهــل املــغــربــي، محمد الــســادس، 
الباد في يوليو/تموز  عــرش  على 
1999. وأعلنت وزارة القصور امللكية 
ه بسبب 

ّ
أن واألوسمة،  والتشريفات 

استمرار العمل بالتدابير الوقائية، 
ــيــــع األنــــشــــطــــة  تـــــقـــــرر تــــأجــــيــــل جــــمــ
ــم املــرتــبــطــة  ــ ــــراسـ ــفــــاالت واملـ ــتــ واالحــ
ــذي يــــصــــادف فــي  ــ بــعــيــد الــــعــــرش الــ

 عام.
ّ

الثاثن من يوليو كل
)العربي الجديد(

روسيا تمنع مرشحًا 
سابقًا من خوض 

االنتخابات
ــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــــات االنــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــعــــت الـ ــنــ مــ
ــبـــت، املـــرشـــح  ــة، أمـــــس الـــسـ ــيــ الــــروســ
السابق للرئاسيات، املنتمي للحزب 
ــنـــن، من  الــشــيــوعــي، بــافــيــل غـــروديـ
ــيـــة  ــانـ ــبـــرملـ خـــــــوض االنــــتــــخــــابــــات الـ
املقبل.  سبتمبر/أيلول  فــي  املــقــررة 
ــنــــن مــــن قــائــمــة  ـــبـــعـــد غــــروديــ

ُ
واســـت

املــــدعــــي  ــتـــب  ــكـ مـ  
ّ
ألن لـــلـــمـــرشـــحـــن، 

ــه يمتلك أسهمًا 
ّ
العام توصل إلى أن

فـــي شــركــة أجــنــبــيــة. وذكـــــرت وكــالــة 
نــفــى  ــنـــن  غـــروديـ  

ّ
أن »إنـــتـــرفـــاكـــس« 

امـــتـــاك أّي أصـــــول أجــنــبــيــة، وعـــزا 
استبعاده من قبل لجنة االنتخابات 
املركزية إلى احتمال تحقيق أحزاب 
املعارضة نتيجة قوية في سبتمبر.
)رويترز(
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تحاول الحكومة 
األفغانية وقف 

تمدد حركة 
»طالبان« قبيل 

انسحاب القوات 
األميركية، ومع 

شّن قواتها 
عمليات في 

مديريات مختلفة، 
كانت الحكومة 

تعلن حظر تجول 
ليليً، وذلك في 

موازاة تطمينات 
من واشنطن 

بدعمها لكابول 
وللتوصل إلى حل 

سياسي للصراع 
في البالد والذي 

يزيد مخاوف دول 
الجوار

67
سياسة

ذبيح الله مجاهد أن الحركة صدت هجومًا 
ـــي مـــنـــطـــقـــة طـــوقـــك  ــة فــ ــيـ ــكـــومـ ــقــــوات الـــحـ ــلــ لــ
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة نـــجـــراب بـــواليـــة كــابــيــســا 
القوات  إن  الحركة  قالت  كما  الباد.  شرقي 
ــارات جــويــة في  ــ األمــيــركــيــة شــنــت عــلــيــهــا غـ
هذه  واستنكرت  وهلمند.  قندهار  واليــتــي 
ــا انــتــهــاكــًا التــفــاق  الــــغــــارات، مــعــتــبــرة إيـــاهـ

خــال الـــ24 ساعة املاضية شنت قــوات األمن 
أقــالــيــم: ننجرهار،  فــي  الــحــركــة  عمليات ضــد 
وكنر، ونورستان، وكابيسا، وغزنه، وبكتيا، 
ــــخ، وجـــــــوزجـــــــان، وهـــلـــمـــنـــد،  ــلـ ــ ــار، وبـ ــ ــــدهـ ــنـ ــ وقـ
وقندوز، وكّبدت »طالبان« خسائر كبيرة في 

األرواح.
»طالبان«  باسم  املتحدث  أعلن  املقابل،  في 

الـــــدوحـــــة. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــــان الـــرئـــيـــس 
ــانـــي أشـــــرف غــنــي يـــقـــول إن األمـــــن في  األفـــغـ
وخال  تحسن.  قد  بكابول  املحيطة  املناطق 
اجــتــمــاع فــي القصر الــرئــاســي أمــس السبت، 
دعا غني لتعزيز األمن. وجاء كام غني بعد 
ساعات من اتصال هاتفي بنظيره األميركي 
جو بايدن أكد فيه األخير الدعم الدبلوماسي 

واإلنساني األميركي ألفغانستان. وقال بيان 
للبيت األبيض إن بايدن وغني اتفقا على أن 
بشكل  يتناقض  لطالبان  الــحــالــي  »الــهــجــوم 
التوصل  بــدعــم  الــحــركــة  مــبــاشــر مــع مطالبة 
ــفــــاوض«.  ــتــ لـــتـــســـويـــة لـــلـــصـــراع مــــن خـــــال الــ
وأضـــــاف أن بـــايـــدن أبـــلـــغ غــنــي أن الـــواليـــات 
املــتــحــدة ســتــواصــل جــهــودهــا الــدبــلــومــاســي 

»لـــدعـــم الـــتـــوصـــل لــتــســويــة ســيــاســيــة دائــمــة 
وعادلة«. وتابع أن بايدن وافــق يوم الجمعة 
عــلــى تــخــصــيــص مـــا يــصــل إلــــى 100 مــلــيــون 
لتلبية  خــــاص  طــــــوارئ  صـــنـــدوق  مـــن  دوالر 
احتياجات الاجئن العاجلة وغير املتوقعة 
الناجمة عن الوضع في أفغانستان، بما في 
ذلـــك األفـــغـــان املــتــقــدمــون بــطــلــبــات للحصول 
عــلــى تـــأشـــيـــرة هـــجـــرة خـــاصـــة. وقـــــال الــبــيــت 
األبيض إن بايدن وافق أيضاً على صرف 200 
مليون دوالر في صورة خدمات ومهمات من 
نفس  لتلبية  الحكومية  الهيئات  مخزونات 

االحتياجات.
ومع اقتراب انتهاء املهمة العسكرية األميركية 
املقبل،  آب  أغسطس/   31 فــي  أفغانستان  فــي 
تتصاعد املخاوف من استنزاف ساح الجو 
األفغاني في مواجهة هجوم »طالبان«. وخال 
محادثات أجريت عبر الفيديو مع الكونغرس 
األميركي الجمعة، قال وفد أفغاني إنه طالب 
الطائرات  بتحّرك عاجل على صعيد صيانة 
الحربية وتزويد القوات األفغانية بالذخائر. 
وقـــال الــنــائــب األفــغــانــي الــبــارز حــاجــي أجمل 
رحماني إن »الــوضــع األمــنــي يشهد تــدهــورًا 
ه 

ّ
كــبــيــرًا«، فــي إشـــارة إلــى الــهــجــوم الـــذي تشن

»طالبان«. وأوضح رحماني أن ثلث األسطول 
املــؤلــف مــن 150 طــائــرة متوقف لحاجته إلى 
الصيانة. وأورد أن الذخائر املوجهة بواسطة 
الــلــيــزر لـــدى الــقــوات األفــغــانــيــة قــد نــفــدت ألن 
الــــواليــــات املــتــحــدة وحـــلـــف شـــمـــال األطــلــســي 
لـــم يــتــركــا أي مـــخـــزون خــــال عــمــلــيــة سحب 
الــتــجــهــيــزات الــجــويــة. ولــفــت إلـــى أن الــذخــائــر 
األهــداف  لتحديد  ضــروريــة  بالليزر  املوّجهة 
وتــقــلــيــص الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة. وقـــــال خــال 
طــاولــة مــســتــديــرة مــع رابــطــة مــراســلــي وزارة 
الخارجية األميركية إن ما ورد من معلومات 
يفيد بأن »األمر سيستغرق مزيدًا من الوقت 
ــب الــتــقــدم بــطــلــبــيــات وإن اإلنــتــاج 

ّ
ــه يــتــطــل ألنـ

وقتًا«.  سيتطلبان  أفغانستان  إلــى  والشحن 
ــام، ربــمــا  وتـــابـــع »هـــم يــتــحــّدثــون عـــن نــحــو عــ
أكــثــر أو أقــــل، لـــوصـــول )هــــذه الـــذخـــائـــر( إلــى 
أفــغــانــســتــان«. فيما قــال رئــيــس لجنة الــدفــاع 
الــبــرملــانــيــة األفــغــانــيــة مــيــر حــيــدر أفــضــلــي إن 
الـــطـــائـــرات مــتــوقــفــة بــســبــب عـــدم تـــوافـــر قطع 
التي  بكوفيد-19  املرتبطة  واملــخــاوف  الغيار 
وتــقــادم  أميركين  تقنين  قـــدوم  دون  تــحــول 

األسطول.
ــــدول  ــك، تـــــــزداد مــــخــــاوف الـ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــ
ــتــــان مـــــع تــــمــــدد حـــركـــة  املـــــــجـــــــاورة ألفــــغــــانــــســ
»طــالــبــان« وســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
من الحدود، وال سيما مع باكستان. وفي هذا 
أنها  الباكستانية  الداخلية  أعلنت  الــســيــاق، 
العسكرية  الــقــوات شبه  قامت بسحب جميع 
من الحدود مع أفغانستان بعد قرار الجيش 
الباكستاني نشر قواته على كامل الحدود مع 
والتخوف  السائد  للوضع  نظرًا  أفغانستان 
مــــن تـــســـلـــل املـــســـلـــحـــن إلـــــى داخـــــــل األراضـــــــي 
الباكستانية. وقال وزير الداخلية الباكستاني 
شيخ رشيد أحمد، في تصريح له، إن الوضع 
فـــي أفــغــانــســتــان صــعــب لــلــغــايــة وبــاكــســتــان 
ــدرك حــســاســيــة ذلـــك الـــوضـــع والــخــطــر على  تــ
أمــنــهــا الــقــومــي، ولــهــذا اتــخــذت هـــذا اإلجــــراء. 
وأضــاف أن القرار جــاء من أجــل قطع الطريق 
عــلــى الــاجــئــن األفـــغـــان الـــذيـــن يــدخــلــون إلــى 
شرعية،  غير  بطريقة  الباكستانية  األراضـــي 
كــمــا أن هـــنـــاك خــشــيــة مـــن دخـــــول املــســلــحــن 
عــبــر املــنــافــذ الــكــثــيــرة الــتــي تــقــع عــلــى امــتــداد 
الـــحـــدود. وكــــان مــكــتــب الــعــاقــات الــعــامــة في 
أكــد في وقــت سابق،  الباكستاني قد  الجيش 
أن هناك أيضًا خشية من عبور  لــه،  في بيان 
قــوات األمــن األفغانية الــحــدود ودخولها إلى 
باكستان على غرار ما حدث على الحدود بن 
الحالة  هــذه  وفــي  وأفــغــانــســتــان،  طاجكستان 

هناك خشية من تعقبهم من قبل املسلحن.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

واشنطن تطمئن كابول

نفت حركة »طالبان« اتهام الحكومة األفغانية لها بقتل 100 مواطن 
بولدك  سبين  مديرية  في  شخص  و400   300 بين  ما  اختطاف  بعد 
باسم  المتحدث  وقــال  قندهار.  إقليم  في  باكستان  مع  الحدودية 
الحركة ذبيح اهلل مجاهد، في بيان، إن »الحكومة تروج منذ أيام أخبارًا 
قامت  بولدك  سبين  على  سيطرت  أن  بعد  طالبان  أن  وتدعي  كاذبة 
بقتل واختطاف المواطنين«، مؤكدًا أن تلك األخبار كاذبة وأن الحركة 

تعاملت بشكل حسن مع عناصر الشرطة الذين استسلموا.

اتهامات بعمليات قتل

الحدث
الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
والواليات  روسيا   

ّ
أن السبت،  أمس 

ــدة ســــتــــعــــقــــدان مــــحــــادثــــات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي بجنيف 

في 28 يوليو/ تموز الحالي.
 
ّ
وذكــــرت الــــــوزارة، فــي بــيــان لــهــا، أن
الهدف من الجولة الجديدة تطوير 
االتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
في لقاء الرئيس الروسي فاديمير 
ــوتـــن مــــع نـــظـــيـــره األمـــيـــركـــي جــو  بـ
ــيـــو/ ــيـــف فـــــي يـــونـ ــنـ بـــــايـــــدن فـــــي جـ
حزيران املاضي. وأشــار البيان إلى 
الروسي،  الخارجية  وزيــر  نائب   

ّ
أن

الوفد  سيرغي ريابكوف، سيترأس 
ــي، بــيــنــمــا ســـتـــتـــرأس نــائــبــة  الــــروســ
األمــيــركــي، ويندي  الخارجية  وزيــر 

شيرمان وفد بادها.
ونظيره  الــروســي  الرئيس   

ّ
أن يذكر 

أكــدا في بيان مشترك  األميركي قد 
الشهر  جمعتهما  التي  القمة  عقب 
ـــهـــمـــا يــعــتــزمــان إطـــاق 

ّ
ــي، أن ــاضــ املــ

حوار ثنائي شامل حول االستقرار 
االستراتيجي.

)قنا(

الحالية  الــعــامــة  األمــيــنــة  ستصبح 
للحزب الحاكم في جنوب السودان، 
أول  )الــصــورة(،  جيما نونو كومبا 
امرأة تترأس البرملان في هذه الدولة 
الـــتـــي نـــالـــت اســتــقــالــهــا مــنــذ عشر 
ســنــوات. وأعــلــن الــرئــيــس سلفاكير 
ــيــــس الـــحـــركـــة  ــو رئــ ــ مــــيــــارديــــت، وهــ
خــال  الـــســـودان،  لتحرير  الشعبية 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة للحزب 
فــي الــعــاصــمــة جــوبــا أول مــن أمــس 
 
ً
رئيسة كومبا  تعين  عــن  الجمعة، 

للبرملان الذي أعيد تشكيله أخيرًا.
ــد تــعــيــيــنــهــا  ــعــ ــا بــ ــبــ ــومــ ــت كــ ــ ــالــ ــ وقــ
. تــتــطــلــب 

ً
ــر ســــهــــا ــ ــــن يـــكـــون األمــ »لـ

ــة لـــلـــســـيـــاســـة  ــيــ ــالــ ــحــ املـــــمـــــارســـــة الــ
ــيــــع، وتـــســـتـــدعـــي  ــمــ انــــــخــــــراط الــــجــ
األهــــداف«. وولـــدت كومبا  توحيد 
عام 1966، وانضمت إلى متمردي 
الحركة الشعبية لتحرير السودان، 
القرن  مــن  التسعينيات  أوائـــل  فــي 
املاضي، في حربها ضد الخرطوم. 
ونشطت بقوة في صفوف الحزب 
ثــم شــاركــت فــي مفاوضات السام 
بــــن الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الـــســـودان والــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
ــذاك. بعد  ــ بــقــيــادة عــمــر الــبــشــيــر آنــ
شــغــلــت   ،2011 عـــــــام  االنـــــفـــــصـــــال 
كــــومــــبــــا مــــنــــاصــــب رســــمــــيــــة عـــــدة، 
غرب  واليــة  بينها منصب حاكمة 

االستوائية )جنوب غرب(.
)فرانس برس(

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
مــــاكــــرون، أمــــس الـــســـبـــت، بــرئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 
إلــى طوكيو،  سوغا، بعدما وصــل 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، لــحــضــور 
لم  األوملبية.  األلعاب  دورة  افتتاح 
يدِل ماكرون وسوغا، اللذان التقيا 
ــراز  ــطــ ــــي قـــصـــر أكــــاســــاكــــا ذي الــ فـ
الــبــاروكــي الــجــديــد وســط طوكيو، 
ــمــــاع،  ــتــ بـــــــأّي تـــصـــريـــح عـــقـــب االجــ
بــيــان مشترك،  فــي  ــارا،  أشــ هما 

ّ
لكن

تــــكــــون »مــنــطــقــة  إلـــــــى أهــــمــــيــــة أن 
املــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ حــرة 
ومــفــتــوحــة، جــامــعــة وقــائــمــة على 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون« فـــي حـــن تثير 
طــــمــــوحــــات الــــصــــن فـــــي املــنــطــقــة 
الغربية.  والقوى  اليابان  مخاوف 
الفرنسي  التعاون  إلــى  كما تطرقا 
- الــيــابــانــي فــي مــكــافــحــة االحــتــرار 
في  رغبتهما  عن  وأعربا  املناخي، 
»تـــعـــزيـــز« الـــعـــاقـــات االقــتــصــاديــة 

والتجارية بن البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي قد أشاد في 
»االستثنائية«  بالشراكة  تغريدة 
بن فرنسا واليابان. وكتب: »فيما 
نكافح جميعًا الفيروس، وننخرط 
الشراكة  تمثل هذه  االنتعاش،  في 

مصدر قوة«.
)فرانس برس(

محادثات 
روسية ـ أميركية 
األسبوع المقبل

أول امرأة تترأس 
البرلمان في 

جنوب السودان 

مباحثات 
فرنسية ـ يابانية 

في طوكيو

ــد فـــيـــه حــركــة  ــزيـ فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـ
»طـــــــالـــــــبـــــــان« مـــــــن الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــى 
الــحــكــومــة األفـــغـــانـــيـــة، مـــع اســتــمــرار 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة ونــجــاحــهــا 
ــة مــن  ــعــ ــات واســ ــاحـ ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــسـ فــ
الـــبـــاد، كــــان الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
يــؤكــد لــنــظــيــره األفــغــانــي أشــــرف غــنــي الــدعــم 
الــدبــلــومــاســي واإلنــســانــي األمــيــركــي لــبــاده، 
ــم الــتــوصــل لــتــســويــة ســيــاســيــة لــلــصــراع  ودعــ
األفغاني، وذلــك مع خــروج القوات األميركية 
من أفغانستان. لكن هذه التعهدات األميركية 
ال يــبــدو أنــهــا تــطــمــئــن الــحــكــومــة فـــي كــابــول 
والتي أعلنت أمس السبت حظر تجّول ليليًا 
فــي 31 مــن واليــــات الــبــاد الــبــالــغ عــددهــا 34 
لــلــحــد مـــن الــعــنــف املــتــصــاعــد جــــراء هــجــمــات 
»طالبان« في األشهر األخيرة. وذكــرت وزارة 
الداخلية أنه »بهدف الحد من العنف والحد 
من تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي 
في 31 والية« باستثناء كابول وبانشير في 
الــشــمــال ونــنــجــرهــار فـــي الـــشـــرق. وســيــســري 
حظر الــتــجــول بــن الــعــاشــرة مــســاء والــرابــعــة 
صباحًا بالتوقيت املحلي، كما أوضــح نائب 
ضياء  أحمد  الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث 
ضياء في بيان صوتي منفصل للصحافين. 
وأضاف ضياء أن مسلحي »طالبان« يقومون 
بــاســتــهــداف املـــواطـــنـــن فـــي جــنــح الــلــيــل، من 
 .

ً
هـــنـــا قــــــررت الـــداخـــلـــيـــة حـــظـــر الـــتـــجـــول لـــيـــا

ُيــذكــر أن »طــالــبــان« سيطرت خــال الشهرين 
املــاضــيــن عــلــى نــحــو 200 مــديــريــة مــن أصــل 
الــــقــــوات  ــــت 

ّ
املـــنـــاطـــق شــــن بـــعـــض  388، وفـــــي 

على  السيطرة  الستعادة  عمليات  األفغانية 
األمن  مستشار  مكتب  وأعلن  املديريات،  تلك 
القومي األفغاني الجمعة أن القوات األفغانية 
استعادت السيطرة على ست مديريات خال 

األسبوع املاضي.
الــــدفــــاع  وزارة  ــانــــت  كــ ذلـــــــك،  مــــع  بــــالــــتــــوازي 
ــــن عــنــاصــر  األفــــغــــانــــيــــة تـــعـــلـــن مـــقـــتـــل 262 مـ
»طــالــبــان« وإصــابــة 176 آخــريــن فــي عمليات 
ــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق  ــانـ ــ ــغـ ــ لـــلـــجـــيـــش األفـ
الـــوزارة، في بيان أمــس، أنه  الباد. وأضافت 

يــــزداد الــوضــع فــي مــيــانــمــار تــأزمــًا منذ 
ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى الــحــكــم بــانــقــاب 
عــســكــري فـــي األول مـــن فــبــرايــر/شــبــاط 
املــاضــي، مــع اتــجــاه الــصــراع أكــثــر نحو 
ــام الـــجـــدد،  ــكـ الــــصــــدام املـــســـلـــح بــــن الـــحـ
ــم  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ ورافــــــضــــــي االنـــــــقـــــــاب، وعـ
مـــجـــمـــوعـــات عـــرقـــيـــة مــســلــحــة مــنــتــشــرة 
الــبــاد، عـــادت لتحتل املشهد أخيرًا  فــي 
ــال املــجــلــس  ــتـ ــــال إعـــانـــهـــا عــــن قـ مــــن خـ
ــاء تــتــواصــل  ــنــ الـــعـــســـكـــري. فـــي هــــذه األثــ
ــة عـــلـــى املــجــلــس  ــيــ ــارجــ ــغــــوط الــــخــ الــــضــ
العسكري الحاكم، والدعوات له لإفراج 
بعد  ال سيما  السياسين  املعتقلن  عن 
تـــوالـــي مــعــلــومــات عـــن انــتــشــار فــيــروس 

كورونا في بعض السجون.
وأعلن »جيش التحرير الوطني لكارين«، 
ــدى املـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة املــســلــحــة  ــ إحــ
املناهضة لانقاب في ميانمار، عن قتله 
180 جنديًا على األقل من جيش ميانمار 
النظامي. وأفـــاد بيان صــادر عــن املكتب 
السبت،  أمــس  املجموعة،  لهذه  اإلعامي 
بــأنــهــم خـــاضـــوا 29 اشــتــبــاكــًا مـــع جيش 
يونيو/حزيران  منتصف  منذ  ميانمار 
املاضي، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من 
ولــم يصدر  الجيش.  القتلى في صفوف 
جيش ميانمار حتى عصر أمس، تعليقًا 
على مــا ورد فــي بــيــان »جــيــش التحرير 
الوطني لكارين«. واألخير جماعة عرقية 
الجبلية  املنطقة  عــلــى  تسيطر  مسلحة 
جنوب شرقي ميانمار، وتقاتل الحكومة 

املركزية منذ عام 1949.
في هذه األثناء، جددت الواليات املتحدة 
األميركية، أول من أمس الجمعة، الدعوة 
إلى اإلفراج عن صحافي أميركي معتقل 
ــار، حـــيـــث يــنــتــشــر فـــيـــروس  ــمـ ــانـ ــيـ فــــي مـ
كـــورونـــا داخــــل ســجــون تــعــّج بناشطن 
ــــف رئيس  مــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة. وأوِقـ
ــار«، دانــــي  ــمــ ــانــ ــيــ ــر »فـــرونـــتـــيـــر مــ ــريـ تـــحـ
املاضي، في  فينستر، في 24 مايو/أيار 
مطار رانغون الدولي، بينما كان يحاول 

السفر خــارج الــبــاد. وهــو محتجز منذ 
ذلك الوقت في سجن إنسن في رانغون 
مع كثير من السجناء السياسين. وهو 
الجيش  انــتــقــاد  عــلــى  بالتشجيع  ــهــم 

ّ
مــت

السجن ثاث  إلى  ويواجه عقوبة تصل 
سنوات.

ــة  ــيـ ــارجـ وقـــــالـــــت املــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الـــخـ
األميركية جالينا بورتر، في تصريحات 
دانيال  قضية  تطور  »نــراقــب  صحافية: 
ــًا إلــــى وجـــود  مـــن كـــثـــب، وســنــدعــو دائـــمـ
ــــام حـــــرة ومــســتــقــلــة ألنــهــا  ــ وســــائــــل إعـ
ضرورية لبناء مجتمعات حرة ومزدهرة 
إلـــى أن مسؤولن  ومــقــاومــة«. وأشــــارت 
جلسة  خــال  فينستر  قابلوا  قنصلين 
اســتــمــاع فــي 15 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، 
ــل مــجــددًا 

ُ
مضيفة أنـــه مــن املــقــرر أن يــمــث

األربعاء املقبل أمام القضاء.
كــمــا عــبــرت بـــورتـــر عـــن »قــلــق واشــنــطــن 
الــصــحــة  ــع  ــ تــــدهــــور وضــ إزاء  الـــعـــمـــيـــق 
العامة« في بلد يشهد انتشارًا لفيروس 
كورونا، خصوصًا داخل السجون حيث 
وناشطون  معارضون سياسيون  يقبع 
وقالت  العسكري.  للمجلس  مناهضون 
نيان   

ّ
إن أخــيــرًا،  ميانمار  فــي  السلطات 

ــد مـــســـاعـــدي الــزعــيــمــة املــدنــيــة  ــن، أحــ ــ ويـ
املــخــلــوعــة أونــــغ ســـان ســو تــشــي، توفي 
بفيروس  إصابته  بعد  املاضي  الثاثاء 
كورونا خال احتجازه في سجن إنسن.
ــيــــانــــمــــار اضـــــطـــــرابـــــات مــنــذ  وتــــشــــهــــد مــ
ــى الـــســـلـــطـــة إثـــر  ــيـــش عـــلـ ــجـ ــيــــاء الـ ــتــ اســ
انقاب نفذه في األول من فبراير املاضي، 
مـــع احـــتـــجـــاجـــات شــبــه يــومــيــة وحــركــة 
عــصــيــان مـــدنـــي عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد. 
من  دمــوي  بقمع  االحتجاجات  وقوبلت 
ــتــل أكــثــر مــن 900 

ُ
جــانــب قـــوات األمـــن. وق

جز زهاء 5300. وقالت األمم 
ُ
مدني واحت

املــتــحــدة، قبل أســبــوع، إن أكــثــر مــن 220 
ألـــف شــخــص فــي مــيــانــمــار شــــردوا منذ 

استياء الجيش على السلطة.
)فرانس برس، األناضول(

ميانمار: 180 قتيًال 
عسكريًا منذ يونيو

غني: األمن في المناطق 
المحيطة بالعاصمة 

كابول تحّسن

قرر الجيش الباكستاني 
نشر قواته على الحدود 

مع أفغانستان

رصد حظر تجول ليلي ومعارك الستعادة مناطق 
من سيطرة »طالبان«

Sunday 25 July 2021 Sunday 25 July 2021
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على الرغم من 
توجهات فرنسا نحو 

تقليص وجودها 
في منطقة الساحل 

األفريقي ضمن 
خريطة طريقة 
جديدة لها في 

المنطقة، لم تترك 
باريس الساحة، 

وتواصل اإلعالن عن 
تحقيق »إنجازات« 

هناك، آخرها القضاء 
على قياديين 

متشددين في مالي

معركة الساحل: فرنسا ترفض  التفريط بنفوذها قضية

ستتمحور حــول مكافحة اإلرهـــاب ومــؤازرة 
الــــجــــيــــوش املـــحـــلـــيـــة فــــي املـــــعـــــارك فــــي إطــــار 
تــحــالــف دولـــي يــضــم دواًل أوروبـــيـــة. ويشير 
مــاكــرون فــي حديثه هنا إلــى قــوة »تــاكــوبــا« 
ــه يراهن عليها مللء 

ّ
األوروبــيــة، التي يبدو أن

الفراغ في الساحل، والتي تضم قوات خاصة 
ــيـــة، بــاإلضــافــة إلـــى نــحــو ألــفــي عنصر  أوروبـ
ــابـــر« ومــن  مـــن قــــوات الــنــخــبــة الــفــرنــســيــة »سـ
املمكن أن ينضم إليهم 1100 جندي أميركي 
ال  »تاكوبا«  قــوة   

ّ
لكن املنطقة.  في  منتشرين 

يمكن التعويل عليها كثيرًا في أرض املعركة، 
 دورها 

ّ
أن بحسب ما يرى خبراء، خصوصًا 

الرئيسي يقتصر على تدريب القوات املحلية 
ــدول الـــســـاحـــل، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة لــلــقــوات  ــ لــ
األمــيــركــيــة الــتــي تكتفي بــالــتــدريــب وتــقــديــم 
أو  للنقل  بالنسبة  ســواء  اللوجستي،  الــدعــم 

املعلومات االستخباراتية.
ــلــــى رأســـهـــا  وتــــبــــدو الــــــــدول األوروبـــــــيـــــــة، وعــ
ــرمــــي ثــقــلــهــا  بـــريـــطـــانـــيـــا، غـــيـــر مــتــحــمــســة لــ
الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الــتــي ينظر 
إليها كمنطقة نفوذ فرنسية. أما األميركيون، 

مـــّر شــهــر ونــصــف الــشــهــر مــنــذ أعــلــن الرئيس 
مــاكــرون، في 10 يونيو/  إيمانويل  الفرنسي 
حزيران املاضي، عن خريطة طريق جديدة في 
الساحل األفريقي، مشيرًا إلى بدء باده إنهاء 
عملية »برخان« العسكرية هناك، والتي كانت 
قد أطلقتها فرنسا عام 2014 في مالي، بهدف 
واملتشددة  املسلحة  الجماعات  على  القضاء 
فــي الساحل والــحــد مــن نــفــوذهــا، مــن دون أن 
يتحقق ذلـــك. وإن كــان مــاكــرون قــد أشـــار إلى 
ــادة انــتــشــار قــــوات بــــاده فـــي املــنــطــقــة،  ــ  إعـ

ّ
أن

وتقليص عدد الجنود الفرنسين في الساحل 
من 5100 جندي إلى ما بن 2500 إلى 3000، 
 التركيز في 

ّ
ستتم على مراحل، مشيرًا إلى أن

األشــهــر الــســتــة املــقــبــلــة ســيــكــون عــلــى تفكيك 
 باريس 

ّ
 من الواضح أن

ّ
 أن

ّ
عملية »برخان«، إال

ال تريد أن يخبو حضورها في املنطقة التي 
بحكم  لــهــا،  تــقــلــيــدي  نــفــوذ  منطقة  تعتبرها 
ها ال تريد تركها 

ّ
املاضي االستعماري. كما أن

ملطامع دول أخــرى، على رأسها روسيا التي 
ها بــدأت تبحث عن دور لها 

ّ
يــرى مراقبون أن

في منطقة الساحل، خصوصًا مع ِعلم فرنسا 
لدول  االستراتيجي  واملوقع  املنطقة  بأهمية 
مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل؛ مــوريــتــانــيــا وبــوركــيــنــا 
فــاســو ومــالــي وتــشــاد والنيجر، الـــذي يشكل 

مفترق طرق يربط بن دول القارة األفريقية.
وتـــــــواصـــــــل بــــــاريــــــس اإلعـــــــــــان عــــــن تــحــقــيــق 
»إنجازات« في الساحل على صعيد محاربة 
اإلرهــاب. ويأتي في هذا السياق إعانها أول 
 قــوة »بــرخــان« قتلت في 

ّ
من أمــس الجمعة أن

اإلسامية  »الــدولــة  تنظيم  ن في  قياديَّ مالي 
ــرى« بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــراء الـ ــ ــحـ ــ ــــصـ فـــــي الـ
انخراط  إلــى  فرنسا  الذين تطمح  األميركين 
ضد  القتالية  العمليات  فــي  قبلهم  مــن  أكــبــر 

الجماعات املسلحة في الساحل.
ــلـــن مــكــتــب وزيــــــرة الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة،  وأعـ

ــاب التي  فــيــريــدون إنــهــاء حــربــهــم عــلــى اإلرهــ
ــرب فـــرصـــة،  ــ اســـتـــمـــّرت عـــشـــريـــن ســـنـــة فــــي أقــ
ولـــيـــس الـــتـــورط فـــي مــســتــنــقــع أمـــنـــي جــديــد. 
فــيــمــا يــضــغــط الــــــرأي الـــعـــام الــفــرنــســي على 
قـــيـــادة بـــــاده لــســحــب قــواتــهــا مـــن الــســاحــل، 
األرواح  في  تكّبدتها  التي  الخسائر   

ّ
ظــل في 

واألمــوال في املعركة هناك، من دون تحقيق 
األهـــداف املــرجــّوة، على رأســهــا القضاء على 
املسلحن هناك، على الرغم من وجود قوات 
من االتحاد األفريقي ووصــول دعم عسكري 

من دول أوروبية.
وربــمــا هـــذا مــا يــدفــع مــاكــرون الــحــالــم بفترة 
قــوات  التعجيل بسحب  إلـــى  ثــانــيــة  رئــاســيــة 
باده من خطوط املواجهة الرئيسية شمالي 
مالي، وتدويل الحرب، مع اإلبقاء على قواعد 
النيجر  فــي  خصوصًا  املنطقة،  فــي  فرنسية 
وتشاد، حتى ال تفتح فرنسا املجال لروسيا 
والــصــن القــتــاع نــفــوذهــا مــن املــنــطــقــة، كما 
بعد  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  فــي  حــدث 
نهاية  هــنــاك  »ســانــغــاريــس«  عملية  إنهائها 

عام 2016.
وشـــّكـــلـــت دول مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل األفــريــقــي 
ومالي  فاسو  وبوركينا  موريتانيا  الخمس؛ 
وتشاد والنيجر، منطقة تنافس دولــي، نظرًا 
ــربـــط بــن  ملــوقــعــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــي كــنــقــطــة تـ
مختلف دول القارة السمراء، ولثرائها باملوارد 
التي  الــبــلــدان  مــن  روســيــا  وتعتبر  الطبيعية. 
بـــدول مجموعة  بـــدأت تــولــي اهتمامًا خــاصــًا 
الفرنسي عما  الــدور   تراجع 

ّ
الساحل، في ظــل

عت روسيا 
ّ
كان في املنطقة. وفي هذا اإلطار، وق

اتفاقات عسكرية مع عــدد من دول املجموعة 
كان آخرها توقيع اتفاق مع موريتانيا بهدف 
تطوير التعاون العسكري بن البلدين، وذلك 

في 24 يونيو املاضي.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

 القوات املسلحة 
ّ
فلورنس بارلي، الجمعة، أن

في  الخميس،  األربعاء  ليل  قتلت،  الفرنسية، 
ن في تنظيم »الدولة اإلسامية  مالي، القياديَّ
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى« عــيــســى الــصــحــراوي 

وأبو عبد الرحمن الصحراوي.
الخميس  أعلنت  قــد  الجيوش  وزارة  وكــانــت 
املاضي »تحييد القوات املسلحة الفرنسية«، 
ـــن  »قـــيـــاديَّ فـــي إشــــــارة إلــــى قــــوة »بــــرخــــان« لــــ
فــي تنظيم الـــدولـــة اإلســامــيــة فــي الــصــحــراء 
هـــويـــتـــيـــهـــمـــا،  تــــحــــديــــد  دون  مـــــن  ــــرى«  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
وأول  مــنــه«.  التحقق  »يــجــرى  ذلـــك   

ّ
أن معلنة 

ــلـــن مــكــتــب بــــارلــــي أن  مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أعـ
»املنسق  الــصــحــراوي  عيسى  هما  ن  القياديَّ
اللوجستي واملالي لتنظيم الدولة اإلسامية 
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى«، وأبــــو عــبــد الــرحــمــن 
فًا إصدار األحكام«. 

ّ
الصحراوي »الذي كان مكل

 األول »كان ينشط 
ّ
وجاء في بيان للمكتب أن

في منطقة الساحل منذ سنوات عدة، وشارك 
إيناتيس ضد  فــي  ذ 

ّ
نف فــي هجوم  خصوصًا 

األول  كانون  في ديسمبر/  النيجرية  القوات 
ففي  د جهادين ويدربهم«. 

ّ
وكــان يجن  2019

تل 71 جنديًا في 
ُ
العاشر من ديسمبر 2019 ق

هجوم في إيناتيس في غرب النيجر بالقرب 
من الحدود مع مالي.

 القتيل الثاني »كان ُيعرف 
ّ
وأوضح املكتب أن

بإصداره األحكام بالقتل. وكان هذا الجهادي 
حة في مالي 

ّ
ينشط في جماعات إرهابية مسل

أمنية  منذ عشر ســنــوات«. وبحسب مصادر 
 أبــو عبد الرحمن الصحراوي 

ّ
فــي مــالــي، فــإن

كـــان عــضــوًا فــي »حــركــة الــتــوحــيــد والــجــهــاد« 
فـــي غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، والـــتـــي انـــدمـــجـــت الحــقــًا 
»الــدولــة  تنظيم  لتشكيل  أخــــرى  منظمة  مــع 

اإلسامية في الصحراء الكبرى«.
ه تم »تحييد« الرجلن خال 

ّ
وأعلن املكتب أن

قــوة »بــرخــان« بالتنسيق مع  ذتها 
ّ
عملية نف

الــقــرار بتنفيذها  ــخــذ 
ُ
الجيش األمــيــركــي، وات

»في مهلة قصيرة جدًا« بناًء على معلومات 
استخبارية ضد معسكر للتنظيم في منطقة 
الـــوزارة  ميناكا شمال شرقي مــالــي. وذّكـــرت 
ــدد كــبــيــر مــــن الــــكــــوادر  ــ ــــه تــــم تــحــيــيــد »عــ

ّ
بــــأن

رفيعي املستوى في تنظيم الدولة اإلسامية 
في الصحراء الكبرى في يونيو املاضي، من 
بينهم أحــد قــادة التنظيم دادي ولــد شعيب 
ــعـــروف بــأبــو الـــــــدردار، واملـــحـــمـــود أغ بــاي  املـ
املــــعــــروف بــــإيــــكــــاراي، وهــــو مـــن أبـــــرز كــــوادر 
أبو وليد  قائده عدنان  التنظيم، ومقّرب من 

الصحراوي«.
 العملية تندرج في إطار 

ّ
أن الــوزارة  وأعلنت 

باستهداف  فــرنــســا  تعتمدها  استراتيجية 
 
ّ
 على أن

ً
»قادة اإلرهابين وكوادرهم«، مشددة

فرنسا  تصميم  »تعكس  االستراتيجية  هذه 
املسلحة  للجماعات  التصدي  مواصلة  على 
الساحلين  جــانــب شركائها  إلــى  اإلرهــابــيــة 
ــائـــهـــا األوروبــــــيــــــن  ــفـ ــلـ ــيـــق مـــــع حـ ــنـــسـ ــتـ ــالـ وبـ

واألميركين«.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد 
أعلن فــي 10 يونيو/ حــزيــران املــاضــي عزمه 
الفرنسي  الــعــســكــري  الـــوجـــود  تقليص  عــلــى 
في منطقة الساحل، وكذلك على إنهاء عملية 
ــــاده جــنــوبــًا،  »بـــــرخـــــان«، وتـــركـــيـــز جـــهـــود بــ
خــاصــة فـــي الــنــيــجــر وتـــشـــاد، حــيــث تــواصــل 
الجماعات املتشددة »نشر التهديد«. وتتركز 
خريطة الطريق الفرنسية على غلق القواعد 
وتومبوكتو  كيدال  في  الفرنسية  العسكرية 
عدد  وتقليص  مــالــي،  شمالي  فــي  وتيسالي 
القوات الفرنسية من 5000 عنصر إلى نحو 
ذلـــك خــال  يــتــم  عــنــصــر، وأن  أو 3000   2500
الــفــتــرة بـــن الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2021 إلــى 

بداية 2022.
املقبلة  الــعــمــلــيــات   

ّ
أن عــلــى  ــاكـــرون  مـ وشـــــّدد 

الدول األوروبية غير 
متحمسة لرمي ثقلها 

العسكري في المنطقة

أعلنت فرنسا قتل 
قياديَّين في »الدولة 

اإلسالمية في الصحراء«

تعتزم فرنسا تقليص وجودها العسكري في منطقة الساحل )ميشيل كاتاني/ فرانس برس(

تشّن القوات الحكومية عمليات في أكثر من منطقة )األناضول(

تتواصل التحركات المناهضة لالنقالب )فرانس برس(



المئات يدفعون ثمن المشاركة في االحتجاجات
كوبا: مخاوف على مصير المعتقلين

نشر مراقبون 
وناشطون قوائم تضم 

أسماء 600 معتقل

ــبــــوعــــن تــقــريــبــًا  بـــعـــد مـــــــرور أســ
عــلــى انــــــدالع أكـــبـــر احــتــجــاجــات 
الــثــورة  منذ  للحكومة  مناهضة 
الــكــوبــيــة الــتــي أوصــلــت فــيــدل كــاســتــرو إلــى 
عشرات  مصير  زال  مــا   ،1959 عــام  السلطة 
املــوقــوفــن خــالل هــذا الــحــراك غير معروف. 
فــــخــــالل االحــــتــــجــــاجــــات أوقـــــــف املــــئــــات مــن 
املــتــظــاهــريــن، فــيــمــا يــواجــه كــثــر مــنــهــم تهم 
ــام  ــعـ الـ بــــاالضــــطــــراب  ــبـــب  ــتـــسـ والـ االزدراء 
بمزاعم  كــورونــا  فيروس  ونشر  والتخريب 
ــــن دون كــــمــــامــــات. ولــــــم تــعــلــن  الـــــخـــــروج مـ
 
ّ
لكن املحتجزين،  األشخاص  الحكومة عدد 

قوائم  نشروا  وناشطن  مستقلن  مراقبن 
تضم 600 اسم على األقل.

أحـــد هـــؤالء األشـــخـــاص الــذيــن أوقـــفـــوا قبل 
ــاز، الـــذي تعيش  أســبــوعــن، هــو مــانــويــل ديـ
عائلته حالة من القلق على مصيره. وبحسب 
محاميه، يحتاج دياز إلى شاهدين أو ثالثة 
 احتجاجه كان سلميًا ليصبح 

ّ
ليشهدوا أن

 للخروج بكفالة قبل محاكمته. وكان 
ً
مؤهال

دياز )59 عامًا( الذي يعمل في مخبز، انضم 
الحالي  يوليو/تموز   11 يوم  احتجاج  إلى 
فــي بــلــدتــه بــاوتــا، الــواقــعــة عــلــى مــســافــة 25 
كيلومترًا جنوب غرب هافانا. وخرج اآلالف 
إلــى الــشــوارع فــي 11 يوليو فــي حــوالــى 40 
و»لتسقط  »حــريــة!«  يهتفون  وبــلــدة  مدينة 
عبر  روبرتو  شقيقه  وقــال  الديكتاتورية!«. 
الــهــاتــف مـــن مــيــامــي حــيــث يــعــيــش: »حــتــى 
اآلن، لم يدِل أحد بشهادته وما زال مانويل 
رهـــن االحــتــجــاز قــبــل املــحــاكــمــة«. وأضــــاف: 
ه يقبع في سجن كايميتو )غربي كوبا( 

ّ
»إن

ونحن يائسون«.
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  وكانت 
في األمم املتحدة ميشيل باشليه، قد أعربت 

خوسيه  املعارضان  القضبان،  خلف  زالــوا 
ــيــــال فــيــريــر ولـــويـــس مـــانـــويـــل أوتـــيـــرو  دانــ
ــادة حركة  ألــكــانــتــارا. ألــكــانــتــارا هــو أحـــد قـ
الــتــي شكلت  االحتجاجية  إيــســيــدرو  ســان 
عــــام 2018 مـــن أجــــل املــطــالــبــة بــمــزيــد مــن 

الجزيرة. وأفــادت حركة  التعبير في  حرية 
 
ّ
ــأن ــيــــدرو، الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، بــ ــان إيــــســ ــ سـ
ات  ألكانتارا نقل إلى سجن يخضع إلجراء
أمنية مشددة على مسافة 60 كيلومترًا من 

هافانا. 
 مــواجــهــة 

ّ
وجــــــاءت االحـــتـــجـــاجـــات فـــي ظــــل

أزمــة اقتصادية منذ 30 عامًا،  البالد أســوأ 
مــــع نـــقـــص مـــزمـــن فــــي إمـــــــــدادات الــكــهــربــاء 
والغذاء والدواء وارتفاع في عدد اإلصابات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. وفـــــي مـــحـــاولـــة لــدعــم 
ها أرسلت 

ّ
حليفتها، أعلنت روسيا، أمس، أن

من  إنسانية  بمساعدات  مليئتن  طائرتن 
بــيــنــهــا مــلــيــون كــمــامــة إلــــى كـــوبـــا، مـــن أجــل 

ــفــــاع الــحــاد  مــســاعــدتــهــا فـــي مــواجــهــة االرتــ
فـــي عـــدد اإلصـــابـــات بــكــورونــا و»الــحــصــار 
االقتصادي« الذي تفرضه الواليات املتحدة. 
وبـــنـــاء عــلــى أوامـــــر مـــن الــرئــيــس فــالديــمــيــر 
بوتن، أقلعت طائرتان روسيتان من طراز 
الروسية  الدفاع  لــوزارة  تابعتان  »أن-124« 
إلى  قــرب موسكو  من مطار تشكالوفسكي 
كوبا، كما ذكرت الــوزارة في بيان. وأوضح 
 »الــطــائــرتــن ســتــســلــمــان أغــذيــة 

ّ
الــبــيــان أن

ومعدات حماية شخصية وأكثر من مليون 
كمامة طبية. وتبلغ زنتهما اإلجمالية أكثر 

من 88 طنًا«.
)فرانس برس(

8
سياسة

ما زال مصير مئات 
الموقوفين خالل 

التظاهرات غير المسبوقة 
التي شهدتها كوبا 

أخيرًا، غير معروف، في 
ظل اتهامات عديدة 

حاضرة ضدهم وتعّمد 
التنكيل بهم

أوقف مئات المتظاهرين خالل االحتجاجات )ياميل الج/فرانس برس(

األســـبـــوع املـــاضـــي، عـــن قــلــقــهــا إزاء مــزاعــم 
انفراديًا،  أفــرادًا محتجزين   هناك 

ّ
بــأن تفيد 

 مكان بعضهم مجهول. وقالت: »يجب 
ّ
وأن

اإلفراج عن جميع األشخاص الذين أوقفوا 
ملمارسة حقوقهم على الفور«.

ــر الــخــارجــيــة الــكــوبــي  ــال وزيــ فــي املــقــابــل، قـ
 
ّ
بـــرونـــو رودريـــغـــيـــز، الــخــمــيــس املـــاضـــي، إن

معظم املــوقــوفــن أطــلــق ســراحــهــم بعد دفع 
غــرامــة أو وضــعــوا رهـــن اإلقـــامـــة الــجــبــريــة. 
ونـــفـــى وجــــــود قـــّصـــر بــــن املـــحـــتـــجـــزيـــن أو 
 الكثير من العائالت 

ّ
اختفاء أي شخص. لكن

الــكــوبــيــة مـــا زالــــت تــجــهــل مــصــيــر أبــنــائــهــا. 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة فــــي مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك«  وعــ
تــســمــى »ديـــســـابـــاريـــســـيـــدوس )مـــفـــقـــودون( 
ســوس كوبا )أنــقــذوا كــوبــا(« وّجــه روبرتو 
دياز، نداء ألّي شخص يمكنه أن يشهد على 
الــتــظــاهــرات.  خـــالل  السلمي  ســلــوك شقيقه 
وكتب: »هل هناك من يستطيع مساعدتنا، 
مـــن فــضــلــكــم؟«. وانــتــشــرت رســـائـــل مماثلة 

على »فيسبوك« و»تويتر«. 
من جهتها، تسعى كالوديا ساالزار، إلطالق 
ســراح زوجــهــا، يــاريــان سييرا، الــذي كتبت 
ـــه يفكر 

ّ
ــرة... ألن ــائـ ـــه »ضــحــيــة مــحــاكــمــة جـ

ّ
أن

ترويا  أنيلو  املــصــور  أمــا  مختلف«.  بشكل 
كـــان يصور  أوقــــف بينما  الــــذي  )25 عــامــًا( 
بــكــامــيــرتــه، قـــرب مــقــر الــبــرملــان فــي هــافــانــا، 
ــام بــتــهــمــة  ــ ــدة عــ ــ فـــحـــكـــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن ملــ
»اإلخالل بالنظام العام« وفقًا لعائلته. وهو 
صّور مقطع فيديو ألغنية الراب »باتريا إي 
فيدا« )الوطن والحياة( التي أصبحت الزمة 
يــنــشــدهــا املــحــتــجــون ومــنــتــقــدو الــحــكــومــة. 
»الوطن  الالزمة هو تالعب لجملة  وعنوان 
أو املــوت« التي أطلقها كاسترو عام 1960، 
ــيــــود لــلــحــكــومــة  ــقـــد بــــال قــ ــي بـــمـــثـــابـــة نـ ــ وهــ
الــشــيــوعــيــة املــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ستة 
عــقــود. ومثل تــرويــا أمــام املحكمة األربــعــاء 
مـــع 12 مـــتـــظـــاهـــرًا، بــحــســب عــائــلــتــه. وقـــال 
بلغ باملحاكمة مسبقًا« 

ُ
شقيقه يوري: »لم ن

فقد  ــريــن«.  مــدمَّ »كــانــا  والديهما   
ّ
أن مضيفًا 

يحاولون  كــانــوا  عندما  بمحاكمته  علموا 
زيـــــارة أنــيــلــو فـــي مــركــز الـــشـــرطـــة. وأضــــاف 
يــوري: »هرعنا إلى املحكمة مع محاٍم، لكن 
انتهت«.  قد  الجلسة  كانت  وصلنا،  عندما 
ــــدة تـــرويـــا، رايـــســـا غــونــزالــيــس،  وكــتــبــت والـ
على »فيسبوك«: »أين حق ابني في محاكمة 
شــــفــــافــــة؟«. ومـــــن املــــقــــرر أن تــــقــــدم األســـــرة 

استئنافًا.
ــن بــــن املـــوقـــوفـــن اآلخــــريــــن الــــذيــــن مــا  ــ ومـ
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