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تونس ـ العربي الجديد

أنها احتجاجات  ُيفترض  تحّولت ما كان 
على األوضاع في تونس، أمس األحد، إلى 
»النهضة«  لحركة  مــقــرات  على  اعـــتـــداءات 
فــي أنــحــاء متفرقة مــن الــبــاد، األمـــر الــذي 
»عصابات  حّملت األخيرة املسؤولية عنه لـ
إجــرامــّيــة يتم توظيفها مــن خـــارج حــدود 
ــا إلشـــــاعـــــة مــظــاهــر  ــهــ ــلــ الـــــبـــــاد ومــــــن داخــ

الفوضى والتخريب«.
ــــس،  ــــدة أمـ ــديـ ــ ــــدت مــــــدن تـــونـــســـيـــة عـ ــهـ ــ وشـ
احــتــجــاجــات مــتــفــاوتــة اســتــجــابــة لــدعــوات 
تزامنا  ــاع،  األوضـ على  لاحتجاج  أطلقت 
ــال بــعــيــد الـــجـــمـــهـــوريـــة. ودعـــا  ــفـ ــتـ مـــع االحـ
ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي 
أخــيــرًا، إلـــى الــتــظــاهــر بــالــتــزامــن مــع ذكــرى 
إعـــان الــجــمــهــوريــة فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز، 
السياسية ورحيل  مطالبني بإنهاء األزمة 
ــم تـــتـــن أي  ــ ــرملــــان. ولـ ــبــ ــل الــ ــ الـــحـــكـــومـــة وحـ
ــذا الـــتـــحـــرك بــاســتــثــنــاء  ــ ــهـــات حـــزبـــيـــة هـ جـ
»املجلس األعلى للشباب« )مجموعة على 
موقع فيسبوك(، الذي أصدر بيانا تناقله 
ــام املــاضــيــة، دعـــا خاله  نــاشــطــون فــي األيــ
إلى تغيير املنظومة السياسية خال فترة 

انتقالية ال تتجاوز 6 أشهر.
ــدد مــــن املـــحـــتـــجـــني أمـــــــام مــقــر  ــ وتـــجـــّمـــع عــ
الــبــرملــان فــي ضــاحــيــة بــــاردو بــالــعــاصــمــة، 
وســـط تــعــزيــزات أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، في 
األمنية  ظل مخاوف من تدهور األوضـــاع 
عــدوى  انتشار  ظــل  فــي  للتجمعات  ومنعًا 
كـــورونـــا، وأقــفــلــت مــداخــل شـــارع بورقيبة 
وسط العاصمة وكذلك في محيط البرملان. 
كما شهدت مدن أخرى كقفصة واملنستير 
والقيروان وبنزرت وتوزر ونابل، تظاهرات 
بــاردو  في  املحتجون  وطالب  احتجاجية. 
وتحميل  املنظومة،  وتغيير  البرملان  بحل 
املسؤولية ملن تسّبب في الوضع الصحي 
واالجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي الــتــي تعيشه 
تونس. ورفع املتظاهرون شعارات أبرزها، 
والحكومة«،  الحاكم  املــنــظــومــة...  »فــاســدة 
و»الشعب تعب من فساد الّساسة«، و»نعم 

لــحــل الــبــرملــان وطـــرد الــحــكــومــة الــفــاشــلــة«. 
لكن االحتجاجات تحّولت في بعض املدن 
إلـــى تهجم عــلــى مــقــرات »الــنــهــضــة«، وقــام 
الحركة  مكتب  باقتحام  املحتجني  بعض 
فــي تـــوزر جــنــوب تــونــس وإتـــاف معداته. 
كما أقدم محتجون في مناطق أخرى على 
تــهــشــيــم واجـــهـــات مــكــاتــب الـــحـــركـــة، وقـــام 
ــإزالـــة الفــتــة مكتب  شــبــاب فـــي الـــقـــيـــروان بـ
الــحــركــة هـــنـــاك. وفـــي أول تــعــلــيــق عــلــى ما 
حصل، دانت »النهضة« في بيان ما قامت 
بــه »املــجــمــوعــات الــفــوضــويــة الــتــي ساءها 
الــعــام بخياراتها  الـــرأي  إقــنــاع  فــي  الفشل 
أن  الديمقراطية«، مؤكدة  الشعبوّية وغير 
ــتـــداء عــلــى بعض  هــــؤالء عــمــدوا »إلــــى االعـ
مقرات الحركة بالباد وترهيب املتواجدين 
ودانــت  حياتهم«.  فــي  وتهديدهم  داخلها 
مـــن وصــفــتــهــا بــــ‹‹الـــعـــصـــابـــات اإلجــرامــيــة 
التي يتّم توظيفها من خارج حدود الباد 
ومن داخلها لاعتداء على مقرات الحركة 
ومــنــاضــلــيــهــا، وإشـــاعـــة مــظــاهــر الــفــوضــى 
والتخريب خدمة ألجندات اإلطاحة باملسار 
عــودة  أمـــام  الطريق  وتعبيد  الديمقراطي 
الحملة اإلعامية  القهر واالســتــبــداد، ومــا 
ــيــــة  ــعـــض املــــــواقــــــع اإلعــــامــ ــبـ ــورة لـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ املـ
األجنبية واملحلية املحرضة على العنف إال 

 قاطعًا على ذلــك‹‹، وفق البيان. كما 
ً
دليا

أكدت »النهضة« أن »االعتداءات اإلجرامّية 
على مقراتها وعلى مناضليها لن يزيدها 
إال تــمــســكــًا بـــاملـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي وقــيــم 
والعدالة  الوطنّية  والــشــراكــة  الجمهورية 
اإلرهابية  األعــمــال  هــذه  وأن  االجتماعّية، 
لن تثنيها عن خدمة التونسيني واالنحياز 
إلــــى مــصــالــحــهــم«. وحـــّيـــت »كــــل مناضلي 
ــا عــلــى ضــبــط الــنــفــس  ــارهـ الـــحـــركـــة وأنـــصـ
واعــتــمــاد الــطــرق الــقــانــونــيــة فــي التصدي 

لهذه االعتداءات والتهديدات«.
الــبــرملــان، راشــد الغنوشي،  وكــان رئيس 
قد دعا أمس إثر تحية العلم في البرملان 
ــة،  ــهـــوريـ ــمـ بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى عـــيـــد الـــجـ
إلـــى »تــوحــيــد الــصــفــوف واالبـــتـــعـــاد عن 
الضغائن  وإثـــارة  والتفرقة  الــتــجــاذبــات 
واألحقاد، ومواجهة العدو صفًا واحدًا«. 
ومـــعـــلـــقـــا عـــلـــى دعــــــــوات الـــتـــظـــاهـــر، قـــال 
واالحتجاجات  »املسيرات  إن  الغنوشي 
حــق ضمنه الــدســتــور مــا دامـــت ملتزمة 
بـــالـــقـــانـــون«. لــكــنــه أضــــــاف أن »تـــونـــس 
اليوم ال تستحق تظاهرات بل تستحق 
التظاهر ضد كورونا، واتحاد كل القوى 
املدنية والرسمية والشعبية واملعارضة 

والسلطة«.

منظومة صواريخ 
»إس 300« ما زالت 

مجمدة

للحديث تتمة...

ارتفعت حدة التوتر في منطقة »درع الفرات« شمالي سورية، مع مقتل جنديين 
تركيين وإصابة آخرين في هجوم نفذته »قسد« لترّد أنقرة سريعًا باستهداف مواقع 
األخيرة وتعلن عن قتل 7 منها، مع توعدها باستمرار رّدها، فيما يستبعد مراقبون 

قيام تركيا بعملية عسكرية واسعة في تلك المنطقة

أمين العاصي

لم تتأخر تركيا في الرّد على مقتل 
وإصابة جنود أتراك أول من أمس 
 »قوات 

ّ
السبت في هجوم يعتقد أن

ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( نــفــذتــه في 
شمال سورية، متوعدة باستمرار العمليات 
تستبعد  الترجيحات   

ّ
أن غير  »قسد«،  ضد 

حاليًا،  النطاق  واســعــة  بعملية  أنــقــرة  قيام 
بسبب رفض الواليات املتحدة رفع الغطاء 
السياسي والعسكري عن »قسد«، وفي ظل 
خــطــوط اشــتــبــاك مــتــفــق عــلــيــهــا بـــني الــقــوى 

اإلقليمية.
ــتــل جنديان تركيان وجــرح آخـــران، مساء 

ُ
وق

 »قسد« تقف 
ّ
أن ُيعتقد  السبت، جــراء هجوم 

في  الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  وذكـــــرت  وراءه. 
عسكرية  مركبة  استهدف  هجومًا   

ّ
أن بــيــان، 

إلــى قــاعــدة فــي منطقة »درع  أثــنــاء توجهها 
ــرات« أســفــر عـــن مــقــتــل جــنــديــني وإصــابــة  ــفـ الـ
اثنني آخــريــن. وأكــدت الـــوزارة تحديد مواقع 
ــيــــني فــــي املــنــطــقــة وقــصــفــهــا بــشــكــل  ــابــ اإلرهــ
فــاعــل على الــفــور إثــر الــهــجــوم. وأشـــارت إلى 
استمرار قصف مــواقــع اإلرهــابــيــني فــي إطــار 
العقابي. وأضافت: »لم ولن نترك دماء  الــرد 

شهدائنا تذهب سدى«.
الـــهـــجـــوم   

ّ
أن مـــتـــقـــاطـــعـــة  مــــصــــادر  وذكــــــــرت 

اســتــهــدف نــقــطــة عــســكــريــة تــركــيــة فــي قرية 
حزوان شمال شرقي حلب، في حني شهدت 
عنيفًا  تركيًا  قصفًا  الــهــجــوم  عقب  املنطقة 
»قسد« في قرى الهوشرية  استهدف مواقع لـ
والــحــصــان شــمــال شــرق مدينة منبج، كما 
قصفت مناطق التماس على جبهة حزوان 
بــريــف مــديــنــة الـــبـــاب شــرقــي حــلــب. وأشـــار 
 
ّ
املــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان إلـــى أن
مــن 200 قذيفة  بأكثر  التركية ردت  الــقــوات 
مــدفــعــيــة وصــــاروخــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
»قــــســــد«. وأكــــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ـــ تـــابـــعـــة لــ
التركية مولود جاووش أوغلو في تغريدة 
 »دماء الشهداء 

ّ
على »تويتر« أمس األحد أن

لم ولــن تذهب ســدى« مشددًا على »إصــرار 
ــــاب   أشـــكـــال اإلرهـ

ّ
ــل تــركــيــا عــلــى اجــتــثــاث كــ

من جــذورهــا«. وكــان رئيس دائــرة االتصال 
فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة فــخــر الـــديـــن ألــطــون، 
ــه »ال ينبغي ألحــد أن 

ّ
إن قــال مساء السبت، 

أن نــضــالــنــا سيستمر  فـــي  الـــشـــك  يـــســـاوره 
ــأمـــني  ــتـــى اجــــتــــثــــاث جـــــــذور اإلرهــــــــــاب وتـ حـ
حدودنا«. كما تعهد نائب الرئيس التركي، 
فؤاد أوقطاي، في تغريدة، بأال تذهب دماء 

الجنود سدى، و»بمحاسبة اإلرهابيني«.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس األحد عن 
»تحييد 7 إرهابيني« في إشارة إلى عناصر 
 اســتــهــداف هــذه 

ّ
فــي »قـــســـد«، مــشــيــرة إلـــى أن

الــقــوات يأتي »فــي إطــار الــرد على استشهاد 
ــفــــرات،  جـــنـــديـــني فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة درع الــ
ــــي بـــيـــان  ــنـــت فـ ــلـ ــا أعـ ــمـ ــالـــي ســــــوريــــــة«. كـ ــمـ شـ
ــــدات  اســـتـــمـــرار عــمــلــيــاتــهــا ضـــد تــنــظــيــم »وحـ

حماية الشعب« الكردية شمالي سورية.
حادث السبت ليس األول من نوعه في منطقة 
الــفــرات، إذ شهد ريــف حلب الشمالي  غــرب 
ــــي واملـــدفـــعـــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــادل الـــقـــصـــف الـ ــ ــبـ ــ تـ
بـــني »قـــســـد« والــــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
ــثــــرت فــي  املـــعـــارضـــة املـــرتـــبـــطـــة بـــأنـــقـــرة. وكــ
اآلونة األخيرة عمليات القصف الصاروخي 
مــن مناطق سيطرة »قــســد« فــي ريــف حلب 
غربي  شــمــال  عفرين  منطقة  على  الشمالي 
حلب والخاضعة للفصائل التابعة للجيش 
التركي، إذ قتل وأصيب العشرات منتصف 
الشهر املاضي بقصف صاروخي استهدف 

مستشفى في مدينة عفرين. 
التركي بوجود واســع في  الجيش  ويحتفظ 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي خــصــوصــًا فـــي محيط 
ــدة جــبــل »الــشــيــخ  ــاعـ ــبــــاب، حــيــث قـ مــديــنــة الــ
عــقــيــل« الــتــي تــعــد الــقــاعــدة الــتــركــيــة الــكــبــرى 
ــان الــجــيــش الــتــركــي  ــ فـــي شـــمـــال ســـوريـــة. وكـ
الـــفـــرات«  فـــي عـــام 2016 عــمــلــيــة »درع  أطــلــق 
تنظيم  بــطــرد   2017 عــام  انتهت مطلع  الــتــي 
»داعش« من مساحات واسعة في ريف حلب 
الشمالي تحّولت بعد ذلك إلى منطقة نفوذ 
تركي با منازع. وتضم »درع الفرات« العديد 
جرابلس،  منها:  الكبيرة  والبلدات  املــدن  من 
ــبــــاب. بــيــنــمــا يــســيــطــر مجلس  والــــراعــــي، والــ
»قــــوات ســوريــة  مــنــبــج الــعــســكــري الـــتـــابـــع لـــــ

الــديــمــقــراطــيــة« عــلــى مــديــنــة مــنــبــج وبــعــض 
عــام 2016، وانتزع هذا  ريفها منذ منتصف 
ــــش« بدعم  املــجــلــس املــديــنــة مــن تنظيم »داعـ
الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  من  جــوي 
املتحدة. وتبعد مدينة منبج عن مدينة حلب 
90 كيلومترًا باتجاه الشمال الشرقي، بينما 

تــبــعــد عـــن الــــحــــدود الــتــركــيــة 35 كــيــلــومــتــرًا. 
وترتبط مناطق الفصائل السورية في ريف 
حــلــب مــع مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« مــن خــال 
معبر »عــون الـــدادات«، إال أن انتقال املدنيني 

بني هذه املناطق ليس ميّسرًا بشكل دائم. 
ــلــــى حـــــــــادث مـــقـــتـــل الـــجـــنـــديـــني  ــًا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ

الــتــركــيــني، أشــــار املــحــلــل الــعــســكــري العميد 
الــفــرحــات، فــي حديث مــع »العربي  مصطفى 
 »الــخــســائــر دائـــمـــًا تــحــدث 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، وعــلــى الــرغــم مــن الــهــدن 
واتفاقات وقف إطاق النار، ال بد من حدوث 
خروقات من أطــراف الــنــزاع«. وبــنّي الفرحات 

 »حادث السبت ضد الجنود األتــراك تكرر 
ّ
أن

ــا لـــن يــكــون  ولـــيـــس جـــديـــدًا مـــن نـــوعـــه، وربـــمـ
األخـــيـــر فـــي مــنــطــقــة تــغــلــي« مــســتــبــعــدًا قــيــام 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي بــعــمــلــيــة واســــعــــة الــنــطــاق 
ــرد ســيــكــون عبر  ــ ضـــد »قــــســــد«، مــضــيــفــًا: »الــ
في  التركي  الجيش  مــع  املتحالفة  الفصائل 
ــة، أو عــبــر املــدفــعــيــة الــتــركــيــة  شـــمـــال ســــوريــ
بــشــكــل مــبــاشــر«. وتـــابـــع بــالــقــول: »ال أعتقد 
ــار. خــطــوط  ــ  األمــــر ســيــخــرج عـــن هـــذا اإلطــ

ّ
أن

االشتباك متفق عليها بني القوى اإلقليمية، 
والخروقات أحيانًا تتضمن رسائل سياسية 
بني األطراف املتنازعة، وأحيانًا أخرى تكون 

ألسباب ميدانية بحتة«.
ــا إقــــنــــاع الــــواليــــات  ــيـ ــركـ ولــــطــــاملــــا حــــاولــــت تـ
والعسكري  السياسي  الغطاء  برفع  املتحدة 
عــن »قــســد« فــي مدينة منبج وغــربــي الفرات 
ــم مــن  ــرغــ ــا فـــشـــلـــت، عـــلـــى الــ ــهــ ــ

ّ
 أن

ّ
ــًا، إال ــمـــومـ عـ

ــام 2018 عــلــى »خــريــطــة  اتـــفـــاق الــجــانــبــني عــ
انــســحــاب هذه  طــريــق« حــول منبج تتضمن 
 االتفاق لم ينفذ بسبب تعقيدات 

ّ
القوات، لكن

ميدانية. وتعد منطقة منبج من أهم املناطق 
العديد من  إذ تتوسط  السوري،  الشمال  في 
 عـــن قــربــهــا من 

ً
املــحــافــظــات الــســوريــة فــضــا

الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، وهـــو مــا يجعل 
أطـــــراف الـــنـــزاع تــتــنــافــس لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا. 
ــات املـــتـــحـــدة حــتــى الــلــحــظــة  وتـــرفـــض الــــواليــ
انتقال السيطرة على مدينة منبج من »قسد« 
أو  التركي  بالجانب  املرتبطة  الفصائل  إلــى 
لقوات النظام املدعومة من الجانب الروسي 

والتي تتمركز جنوب غربي املدينة. 
والعاقات  التركي  الشأن  في  الباحث  ورأى 
ــو، فـــي حـــديـــث مع  ــلــ ــيـــة طـــه عـــــودة أوغــ الـــدولـ
التصعيد  بعد  »تركيا   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

األخـــيـــر فـــي إدلـــــب أصــبــحــت أكـــثـــر حــــدة في 
العمل«. وأضـــاف: »طــوال  فــي  الخطاب منها 
ــام الــســابــقــة انــخــرطــت أنــقــرة فــي تشديد  األيــ
ــيــــة فــي  ــابــ ــاه املــلــيــشــيــات اإلرهــ لــهــجــتــهــا تـــجـ
 الخطاب التركي يمكن إدراجه 

ّ
 أن

ّ
سورية، إال

فـــي خــانــة الــوعــيــد أكــثــر مـــن الــعــمــل الــحــاســم 
 
ّ
إلــى أن الــواقــع«. وأشـــار  والفعلي على أرض 
يـــكـــون مستبعدًا  يـــكـــاد  الــعــســكــري  »الـــخـــيـــار 
من الحسابات التركية على األقــل في الوقت 
 
ّ
أن  

ّ
إال اإلقليمية،  التعقيدات  بسبب  الحالي 

أنـــقـــرة لـــن تــنــســى مــقــتــل جـــنـــودهـــا وتــتــحــني 
الفرصة لرد انتقامي، لكن بعد تهيئة جميع 

األجواء اإلقليمية والدولية لصالحها«.

أمس  »األناضول«  وكالة  أفادت 
األحد أن 7 مدنيين أصيبوا بجروح، 
ــي قــصــف صــاروخــي  ــس، ف أمـ
لــتــنــظــيــم »وحـــــــدات حــمــايــة 
مدينة  على  الكردية  الشعب« 
عفرين، شمالي سورية. وذكرت 
في  أصيبوا  المدنيين  أن  الوكالة 
صاروخية  بقذائف  هجمات   7
ــط عــفــريــن.  ــ ــت وس ــدف ــه ــت اس
تسبب  الــقــصــف  أن  وأضــافــت 
المنازل  بعض  في  مادية  بأضرار 
القذائف.  عليها  سقطت  التي 
التركية سيطرت  القوات  أن  يذكر 
الوطني«  »الجيش  مع  بالتعاون 
عفرين  على  للمعارضة  التابع 
الوكالة،  وبحسب   .2018 عــام 
اتخاذ  الكردية  الوحدات  تواصل 
تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ 
سيطرة  مناطق  ضد  هجمات 

»الجيش الوطني«.

إصابات 
في عفرين

صالح النعامي، عدنان أحمد

تــتــعــدد الــتــفــســيــرات لــأســبــاب التي 
دفــعــت روســـيـــا لـــإعـــان عـــن إحــبــاط 
ــة عــلــى  ــة جــــويــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــمـــات إسـ هـــجـ
أيـــام، خصوصًا بعدما  قبل  ســوريــة 
القصف.  تجاه  الصمت  تلتزم  كانت 
وكان نائب قائد القوات الروسية في 
سورية األدمــيــرال فاديم كوليت قال 
إن نظام دفــاع جــوي روســي الصنع 
ساعد في اعتراض هجوم إسرائيلي 
ــة حــــمــــص الـــخـــمـــيـــس  ــافــــظــ فــــــي مــــحــ
ــنـــظـــومـــة  املـ أن  وأوضـــــــــــح  املــــــاضــــــي. 
»بــوك«  للطائرات  املــضــادة  الروسية 
دمــــــرت »الــــصــــواريــــخ األربــــعــــة الــتــي 

أطلقتها طائرتان إسرائيليتان«. 
ــالـــت املـــراســـلـــة الــســيــاســيــة لــقــنــاة  وقـ
ــان« غيلي كــوهــني، فــي تــقــريــر، إن  »كـ
ساح الجو اإلسرائيلي ينفذ غاراته 
ضـــد األهــــــداف فـــي ســـوريـــة انــطــاقــًا 
ــة، لــتــجــنــب  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن األجـــــــــــواء الـ ــ مـ
الروسية  الــجــوي  الــدفــاع  منظومات 
ــة. وقـــــــــّدرت أن يــكــون  ــ ــوريـ ــ داخـــــــل سـ
تـــوجـــه روســــيــــا إلحــــبــــاط الــهــجــمــات 
اإلسرائيلية، واإلعـــان عــن ذلــك، ردا 
على الزيادة الكبيرة التي طرأت على 

إسرائيل  تنفذها  التي  الغارات  عدد 
ضد أهداف داخل سورية أخيرًا.

فــي هـــذا الـــوقـــت، شككت مــصــادر في 
املعارضة السورية بما سربته بعض 
وســائــل اإلعـــام حــول تــزويــد روسيا 
وتقنيات  بــمــعــدات  الــســوري  للنظام 
الحد  فــي  ستسهم  جــديــدة،  عسكرية 
من الغارات اإلسرائيلية. وقال املحلل 
ــال،  ــ ــ ــد أحــــمــــد رحـ ــيـ ــمـ ــعـ الــــعــــســــكــــري الـ
»العربي الجديد«، إن روسيا تحاول  لـ
مـــن خــــال هــــذه الــتــســريــبــات إيــصــال 
رســائــل ســيــاســيــة مــوجــهــة لــلــواليــات 
املتحدة عبر إسرائيل بأنها املرجعية 
األهــم في سورية، وال يمكن ألحــد أن 
تخريب  على  قـــادرة  فهي  يتخطاها، 
أي دور لآلخرين، ما لم يكن بالتشاور 
معها. وأضاف أن منظومة صواريخ 
»أس 300«، التي كانت روسيا زودت 

زالــت مجمدة، »حيث  النظام، ما  بها 
نزع الروس منها بطاريات التشغيل، 
بالتنسيق مع اإلسرائيليني، وهو ما 

يحولها إلى خردة«. 
من جهته، قال القيادي في املعارضة 
الــســوريــة الــعــمــيــد فــاتــح حــســون إن 
روسيا تحاول فرض شروط جديدة 
فــي سورية  تتدخل  دول  ثــاث  على 
ــات  ــ ــواليــ ــ ــــر، وهـــــــي الــ ــــاشـ ــبـ ــ بـــشـــكـــل مـ
ــران وإســـرائـــيـــل، حيث  ــ ــ املـــتـــحـــدة وإيـ
»هناك قيادات جديدة في هذه الدول 
قــنــوات مع  تعمل موسكو على فتح 
كـــل مــنــهــا، وقـــد وجــــدت فـــي تحسني 
شـــــروط اســـتـــخـــدام وســـائـــط الـــدفـــاع 

الجوي في سورية طريقًا لذلك«. 
 وتـــشـــن إســـرائـــيـــل بــشــكــل مــتــواصــل 
غــــــاراٍت جـــويـــة عــلــى مـــواقـــع لــلــنــظــام 

وإيران داخل سورية.
ــــقــــت عــلــى 

ّ
 وكــــــانــــــت روســـــــيـــــــا، عــــل

مواقع  استهدفتا  اللتني  الــغــارتــني 
ــة، أخـــيـــرًا،  ــ ــــوريـ عـــســـكـــريـــة داخــــــل سـ
ــاع  ــدفــ مـــشـــيـــرة إلــــــى مـــنـــظـــومـــتـــي الــ
الــــجــــوي الـــروســـيـــتـــني )بــانــتــســيــر، 
ــتـــني يــمــتــلــكــهــمــا جــيــش  ــلـ بــــــــوك(، الـ
النظام السوري أسقطتا تقريبًا كل 

الصواريخ اإلسرائيلية، عدا واحد.

يحتفظ الجيش التركي بوجود واسع في ريف حلب الشمالي )عارف تماوي/فرانس برس(

اصطدم بعض المحتجين مع األمن في العاصمة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وليد التليلي

يخرج الناس في مدن كثيرة من العالم 
محتجني على حكوماتهم، يرفض 

بعضهم إجبارية التلقيح ضد كورونا، 
وآخرون قيود الحياة االجتماعية 

الجديدة التي جعلت العالم مغايرًا، 
كئيبًا ومحزنًا في بالد كثيرة، وصعبًا 

في بالد أخرى.
ترفض مجتمعات بشكل فطري 

أن تتغير حياتها، حيث كان الناس 
ون النفس بانتهاء الوباء قريبًا، 

ّ
يمن

األسبوع املقبل، ثم الشهر املقبل، 
هذا العام ثم الذي يليه. وبدأ الجميع 
أخيرًا يقتنع بأن الحقيقة مختلفة، 
وأن هذا الفيروس لن يرحل، وعلى 
البشر أن يتأقلموا ويضعوا قواعد 
جديدة للحياة، ألن الصعب ليس أن 
تتباعد فقط مع زميلك في العمل أو 

في السوبرماركت، ولكن املشكلة 
أنك ترى في ابنك أو ابنتك أو زوجتك 

العائدين من الدراسة أو العمل، إمكانية 
موضوعية للعدوى، وأن تخاف عليهم 

باملثل من نفسك.
ربما تكون املجتمعات املتقدمة، 
العريقة في املؤسسات واإلدارة 

والحكم والديمقراطية، والغنية أيضًا، 
قادرة على تحّمل هذا التململ، ألنها 

تملك، بحكم ما لديها من آليات 
وتقاليد، ما يمكنها من أن تصبر 

أكثر، ويطول نفسها وتفهم هذا القلق 
الشعبي العميق، وألنها في نهاية األمر 

موجودة أصال لخدمتهم. أما عندنا، 
حيث تتكدس الكوارث السياسية 
واألناءات املتضخمة، وطموحات 
السلطة الجارفة، وأوهام الحكمة، 

وحيث تتراكم املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية وتتكاثر ديوننا لدى 

البنوك الدولية، وحيث تنعدم التجربة 
وتتصف الدولة بالهشاشة، فهناك 
خوف كبير على الديمقراطية، ألن 

هناك تهديدًا حقيقيًا بأن تكون إحدى 
أهم ضحايا كورونا.

في كل بقاع األرض تتصف 
الحكومات بنزعتها األبوية الحمائية، 

ترى في نفسها القدرة على فهم 
مصلحة الشعب، وتتحرك على هذا 
األساس، وهذا ما يهدد الديمقراطية 

بالفعل، ويحول الحكومات إلى جيوش 
تمنع وتحد من الحياة، بداعي الحماية 

والخوف على الناس. فما بالك إذا 
كانت حكومات متعطشة للسلطة 

أو للتسلط في حقيقة األمر، هدفها 
الوحيد أن تبقى وتستمر على رؤوس 
الناس. وإذا نجحت الديمقراطية في أن 
تنجو بنفسها في أي دولة، وأال تكون 
ضحية من ضحايا كورونا، فستكون 

أقوى االختبارات على اإلطالق 
لهذه الشعوب واألنظمة السياسية، 

وسيقوى عود التجربة، وتتضح 
قواعد العالقة أكثر بني الحاكمني 

واملحكومني. ولكن العكس صحيح 
أيضًا، ألن االنتكاسة ممكنة ومتاحة 

بحكم هذه املعطيات املوضوعية.
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جبهة مأرب تطيح التهدئة 
بين التحالف والحوثيين

زكريا الكمالي

نسفت جبهة مأرب تهدئة غير معلنة بني 
تقوده  الــذي  والتحالف  الحوثيني  جماعة 
انــدالع جولة عنف جديدة  السعودية، مع 
بني الطرفني خال الساعات املاضية، بعد 
توقف دام طيلة شهر من ِقبل حلفاء إيران 
في اليمن، أعقبته رسائل »غــزل« صريحة 
ملراجعة  السعودية  فيها  دعـــوا  هـــؤالء  مــن 
»الصداقات والعداوات«. وللمرة األولى منذ 
استأنفت  املاضي،  يونيو/حزيران  أواخــر 
الهجومية  عملياتها  الــحــوثــيــني  جــمــاعــة 
في العمق السعودي، وذلك بهجوم مساء 
السبت بواسطة 4 طائرات مسّيرة من دون 
طيار وصاروخ باليستي، استهدفت القواعد 
العسكرية في املنطقة الجنوبية. وجاء ذلك 
بعدما كانت الفترة األخيرة قد شهدت إيقاف 
على  الــبــريــة  هجماتها  الحوثيني  جماعة 
مدينة مأرب من الجبهة الغربية في صرواح 
ورغوان، والجوية على األراضي السعودية، 
وانــحــســرت فــي املــقــابــل الــضــربــات الجوية 
ملقاتات التحالف السعودي اإلماراتي في 

الجبهة  ذاتها بشكل الفت.
ووسط تهدئة غير معلنة، ُيعتقد أنها تمت 
برعاية ُعمانية، حاولت جماعة الحوثيني 
لــلــحــكــومــة اليمنية   

ً
تــقــديــم نــفــســهــا بـــديـــا

الشرعية، عندما دعت قيادة التحالف إلى 
»مــراجــعــة الــصــداقــات والـــعـــداوات وتلّمس 
املكامن الحقيقية ملصالحها وتهديداتها«، 
املجلس  رئيس  أطلقها  لتصريحات  وفقًا 
عشية  املــشــاط  مهدي  للجماعة  السياسي 
عيد األضحى )صادف يوم الثاثاء املاضي(.

لــكــن التصعيد الــعــســكــري فــي مـــأرب أعــاد 
ت جماعة 

ّ
األوضاع إلى مربع الصفر، إذ شن

الحوثيني هجمات كثيفة صوب مدينة مأرب، 
هي األعنف على اإلطاق خال العام الحالي، 
وذلك بعد محاولة خنق املدينة النفطية من 
البيضاء،  محافظة  في  مختلفة  اتجاهات 
مــســتــفــيــدة مــــن املـــكـــاســـب الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
ــر خــــال الــشــهــر املــاضــي. ــزاهـ فـــي جــبــهــة الـ

ــريـــة حـــكـــومـــيـــة،  ــكـ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــسـ
»العربي الجديد«، إن معارك متواصلة  لـ
احــتــدمــت على امــتــداد وادي الــجــفــرة في 
 عن معارك في مديرية 

ً
مديرية رغوان، فضا

صرواح ومرتفعات البلق االستراتيجية، 
تحقيق  الحوثيني  جماعة  تحاول  حيث 
اخـــتـــراق مــيــدانــي هـــام صـــوب ســد مــأرب 
الحوثيني  جماعة  وحــاولــت  الــتــاريــخــي. 
االســـتـــفـــادة مـــن ســــوء األحــــــوال الــجــويــة، 

الذي شّوش على مقاتات التحالف، في 
الرئيسية  الدفاعية  التحصينات  تجاوز 
أن  إال  الــقــبــائــل،  اليمني ورجـــال  للجيش 
 سلسلة غارات أدت 

ّ
الطيران الحربي شن

إلى تباطؤ وتيرة الهجوم، وفقًا للمصادر.
وذكرت املصادر أن األرتال الحوثية املهاجمة 
تعرضت ألكثر من 30 غــارات جوية خال 
الـ24 ساعة املاضية من مساء السبت ونهار 
األحد، وهو ما جعل جماعة الحوثيني تلجأ 
إلرباك التحالف باستهداف قاعدة خميس 
مشيط الجوية، التي تنطلق منها الطلعات 

الجوية على مواقعهم غربي مأرب.
ولم تحقق الهجمات الحوثية، التي امتدت 
من وادي الجفرة غرب مديرية رغــوان إلى 
جــبــال الــكــســارة، الــهــدف املــطــلــوب. وحسب 
الحوثي  الزحف  انتهى  فقد  قبلي،  مصدر 

من دون أي تقّدم حقيقي على األرض.
ومع سقوط عشرات القتلى والجرحى من 
الــطــرفــني، لــم يــكــن أمــــام بــاقــي املــجــمــوعــات 
الــحــوثــيــة ســـوى الــتــراجــع أمــــام الــضــربــات 
الجوية للتحالف ومدفعية الجيش اليمني، 
وتمّكنت القوات الحكومية بعدها من اغتنام 
كميات من األسلحة التي تركتها املليشيات 
الــدفــاع  وزارة  وقـــالـــت  الـــجـــفـــرة.  وادي  فـــي 
اليمنية، في بيان أمس األحد، إن العشرات 
من عناصر املليشيات الحوثية، قتلوا في 
مـــعـــارك اســتــمــرت لــســاعــات فـــي الــجــبــهــات 
الغربية والجنوبية الغربية ملدينة مأرب. 

مــــن جــهــتــهــا، تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
 وجريحًا في 

ً
حكومية عن أكثر من 40 قتيا

صفوف الحوثيني، فيما لم يتم اإلعان عن 
حجم الخسائر في صفوف الجيش الوطني 
ورجال القبائل، وتتكتم وزارة الدفاع اليمنية 
في صفوفها  الخسائر  أرقــام  عن  كالعادة 
التصعيد مطلع فبراير/شباط  منذ بداية 
املاضي. لكن قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
الركن منصور  الــلــواء  اليمني  الجيش  في 
عبد الله ثوابه أعلن، في بيان أمس، مقتل 
200 مسلح حوثي وإسقاط سبع طائرات 
مسّيرة للجماعة في محافظة مأرب. وأوضح 
أن »قــوات الجيش واملقاومة تمكنت خال 
األســـبـــوعـــني املـــاضـــيـــني مـــن كــســر عــشــرات 
الــهــجــمــات الـــحـــوثـــيـــة، الـــتـــي شــنــتــهــا على 
مواقع في عدة جبهات في مأرب«. وأضاف 
أن »مليشيا الحوثي خسرت أكثر من 200 
من عناصرها لقوا مصرعهم، بينهم قيادات 
ــى مـــئـــات الـــجـــرحـــى«. ــة إلــ ــافـ مــيــدانــيــة، إضـ

»الــعــربــي  فــيــمــا قــــال مـــصـــدر عــســكــري لـــ
الــجــديــد« إن هــنــاك خــســائــر فــي صفوف 
قارن 

ُ
الجيش الوطني واملقاومة، لكنها ال ت

الذين  الحوثيني  بالخسائر في صفوف 
دفــعــوا بــنــحــو 12 نــســقــًا مــن املــهــاجــمــني، 
وكانت عملية اصطيادها سهلة من وراء 
املــتــاريــس الــدفــاعــيــة، وكــذلــك الــضــربــات 
الجوية التي استمرت بفاعلية كبيرة على 

الرغم من سوء األحوال الجوية.
التشييع فــي صنعاء هي  وعـــادت مــواكــب 
األخــــرى إلـــى الــواجــهــة بــعــد انــحــســار الفــت 
جماعة  وشّيعت  املاضية،  األسابيع  طيلة 
الــحــوثــيــني، خـــال الــســاعــات املــاضــيــة، 11 
عسكريًا، بينهم قياديون ميدانيون رفيعو 

املستوى، يحملون ُرتب عميد وعقيد.
وتحاول جماعة الحوثيني إطباق الحصار 
على مدينة مأرب، التي تضم أكبر تجّمع 
للنازحني على مستوى اليمن، من اتجاه 
 عن قيامها بفتح 

ً
صرواح ورغوان، فضا

جبهة جديدة في مديرية ناطع وااللتفاف 
من جهة محافظة شبوة. 

وفي خضم تصاعد املعارك، تبادل الجيش 
اليمني وجماعة الحوثيني، أمس األحد، 
عشرات األســرى والجثامني في جبهات 
البيضاء ومأرب.  وقال املتحدث الرسمي 
الحميقاني  عامر  البيضاء«  »مقاومة  لـ
إن وســاطــة قبلية نجحت فــي تــبــادل 24 
أسيرًا وجثمانًا من الجانبني في جبهة 
الحازمية. وذكر الحميقاني، في تغريدة 
على موقع تويتر، أنه بموجب الصفقة، 
فقد تسلمت مقاومة الحازمية بالبيضاء 
8 جثث ملقاتلني سقطوا في معارك األيام 
 عــن 5 أســــرى، فــيــمــا تم 

ً
املــاضــيــة، فــضــا

تسليم الحوثيني 10 أسرى وجثة ألحد 
مقاتليهم. وفي جبهة مراد جنوبي مأرب، 
تبادلت القوات الحكومية والحوثيني 18 

أسيرًا وجثتني بالتساوي من الطرفني.
ويسعى الحوثيون الستغال الفتور الدولي 
الــذي طغى على جهود إحــال الــســام في 
اليمن، وخصوصًا مع تعثر تعيني املبعوث 
 عن انتهاء 

ً
األممي الجديد إلى اليمن، فضا

مــهــام ســفــراء أبـــرز الــــدول الــكــبــرى الفاعلة 
املتحدة  الــواليــات  مثل  اليمني،  املــلــف  فــي 
وبريطانيا. وتناقلت مصادر دبلوماسية 
أن الصني لم تعلن بعد موافقتها على تعيني 
السويدي هانس غروندبرغ، على الرغم من 
موافقة باقي الدول الكبرى دائمة العضوية 

في مجلس األمن الدولي.
ومن الواضح أن جماعة الحوثي تسعى من 
وراء التصعيد الجديد إلى تنفيذ خطوات 
الدبلوماسية،  الجهود  استئناف  تستبق 
السابقة  فــرض شروطها  مــن  يمّكنها  بما 
ــانــــب اإلنـــســـانـــي  ــجــ ــة بـــفـــصـــل الــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ واملـ
عـــن الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي مـــبـــادرات 
الـــســـام املـــطـــروحـــة. وفــــي األيـــــام املــاضــيــة، 
»اشتراطات  تقّدم  ال  أنها  الجماعة  أعلنت 
السام  مــفــاوضــات  مسألة  فــي  تعجيزية« 
املــتــعــثــرة، بــقــدر مــا تــطــالــب بــالــحــد األدنـــى 
مــن »الــحــق الــقــانــونــي واإلنــســانــي للشعب 
عجلة  وإدارة  الثقة  لبناء  كمفتاح  اليمني 
الـــســـام إلــــى األمـــــــام«. وانــتــقــد الــحــوثــيــون 
االتهامات املوجهة لهم بالرغبة في إطالة 
الـــحـــرب، واملـــعـــارك ال تــــزال قــائــمــة، الفــتــني 
إلــى أنــه سيكون مــن حــق املجتمع الدولي 
تــوجــيــه تــلــك االتـــهـــامـــات فـــي حـــال توقفت 
الغارات الجوية وُرفع الحصار واالحتال 
ثــم وجــدوهــم بعد ذلــك يــواصــلــون الــحــرب.

انتهى الزحف الحوثي 
من دون أي تقّدم 

حقيقي على األرض

سقوط عشرات القتلى 
والجرحى من الحوثيين 

والجيش اليمني

ُتسقط المعارك 
العنيفة في جبهة 

مأرب، خالل اليومين 
الماضيين، تهدئة غير 

معلنة بين الحوثيين 
والتحالف السعودي، 

من دون حصول 
تغييرات ميدانية 

مهمة

  شرق
      غرب

وزيرا خارجية قطر وإيران 
يبحثان قضايا إقليمية

اإليــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  ذكـــرت 
ــي بـــيـــان أمـــــس األحـــــــد، أن نــائــب  فــ
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الشيخ محمد  الــقــطــري  الــخــارجــيــة 
مع  بحث  ثاني  آل  عبدالرحمن  بــن 
ـــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي محمد  وزيـ
جواد ظريف )الصورة(، في طهران، 
»آخـــر تــطــورات الــعــاقــات الثنائية 
ــة  ــيـ ــدولـ ــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـ ــايـ ــقـــضـ والـ
املــهــمــة«. يــشــار إلــى أن الــزيــارة هي 
الثانية من نوعها لوزير الخارجية 
القطري إليران هذا العام، إذ زارها 

خال فبراير/شباط املاضي.
)العربي الجديد(

 
حاالت مرضية جديدة 

ألسرى فلسطينيين
أكـــــــــــدت هــــيــــئــــة شـــــــــــؤون األســـــــــرى 
واملـــــحـــــرريـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــي 
بـــيـــان أمـــــس األحـــــــد، أن االحـــتـــال 
اإلسرائيلي يواصل سياسة القمع 
واالضـــطـــهـــاد الــجــســدي والــنــفــســي 
بــــحــــق األســـــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. 
وكشفت عــن مجموعة جــديــدة من 
يقبعون  املرضية ألســرى  الحاالت 
في املعتقات اإلسرائيلية، من دون 
أن يقوم االحتال بتقديم أي عاج 
لهم. وأّكد نادي األسير الفلسطيني 
الــنــقــب  فـــي ســـجـــون   14 أســـيـــرًا 

ّ
أن

ــمــــون، ومـــجـــدو،  الـــصـــحـــراوي، وريــ
يـــواصـــلـــون اإلضــــــراب عـــن الــطــعــام 

رفضًا العتقالهم اإلداري.
)العربي الجديد(

 
مرشح رئاسي سابق 

مستشار لحمدوك

عــــني رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك )الــــــصــــــورة(، 
ــان  ــ ــرمــ ــ أمـــــــــــس األحــــــــــــــــد، يـــــــاســـــــر عــ
ــه، ضــمــن  ــًا لـــــ ــيـ ــاسـ ــيـ مــــســــتــــشــــارًا سـ
ثاثة مستشارين آخرين. ويشغل 
عرمان حاليًا منصب نائب رئيس 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، فــصــيــل مــالــك 
عــقــار، وهـــي واحــــدة مــن الــحــركــات 
الــتــي وقــعــت عــلــى اتــفــاق ســـام مع 
الحكومة في أكتوبر/تشرين األول 
أن نافس  لعرمان  املــاضــي. وسبق 
الرئيس املعزول عمر البشير خال 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 2010، 
ــبــــاق فــي  ــن الــــســ ــ لـــكـــنـــه انـــســـحـــب مـ

اللحظات األخيرة.
)العربي الجديد(

 
البشمركة: نزوح أهالي 

300 قرية بسبب »العمال«
أعلن رئيس هيئة األركان في وزارة 
الــبــشــمــركــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــال مــحــمــد  ــ ــمـ ــ الــــــعــــــراق الــــفــــريــــق جـ
إيمينكي، أمس األحد، نزوح أهالي 
تــابــعــة ملحافظة  كــرديــة  قــريــة   300
ــوك، بــســبــب أنـــشـــطـــة مــســلــحــي  ــ ــ دهـ
ولم  الكردستاني«.  »العمال  حــزب 
يكشف املــســؤول عن املــدة الزمنية 
سكان  تهجير  خالها  جــرى  التي 
الـــــقـــــرى، لـــكـــن مــــســــؤولــــني أمــنــيــني 
ــرى خــال  ــك جــ تـــحـــدثـــوا عـــن أن ذلــ

السنوات الثاث األخيرة.
)العربي الجديد(

النظام السوري يحشد 
في درعا

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن اإلعــــــــــــان عــن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي محافظة 
درعــــا جــنــوبــي ســـوريـــة بـــني قـــوات 
الــنــظــام ولــجــان الــتــفــاوض األهلية 
ــام  ــنــــظــ ــع اقـــــتـــــحـــــام قــــــــــوات الــ ــنــ ــمــ يــ
ــقـــدمـــت األخــــيــــرة،  ــتـ لــلــمــنــطــقــة، اسـ
ــســــب الـــــنـــــاشـــــط أبـــــــــو مـــحـــمـــد  ــحــ بــ
ــزيــــزات عــســكــريــة  ــعــ ــــي، تــ ــــورانـ ــــحـ الـ
كــبــيــرة، أمــــس األحـــــد، فــيــمــا فــســره 
نية  قــد يعكس  أنــه  ناشطون على 
لــدى الــنــظــام لــإخــال بــاالتــفــاق أو 
املحلية  الــفــاعــلــيــات  عــلــى  للضغط 
ــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذه. وذكــــــــر مـــوقـــع  ــ مـ
ــرار حــــــــوران« أن أحـــد  ــ ــ »تـــجـــمـــع أحـ
الضاحية  فــي حــي  ــال تمركز  األرتــ

بمدخل مدينة درعا الغربي.
)العربي الجديد(

روسيا مستاءة من زيادة الغارات اإلسرائيلية

توترات متصاعدة 
في »درع الفرات«

تركيا ترد على مقتل 
جنديين شمالي سورية 

وتتوعد »قسد«



تعلن الواليات المتحدة والعراق، اليوم اإلثنين، خالل زيارة مصطفى 
الكاظمي إلى واشنطن، عن اتفاق لسحب القوات األميركية القتالية 
تقابله  ما  وهو  استشارية،  بصفة  مهمة  إبقاء  مع  العراق،  من 

المليشيات بالرفض

45
سياسة

2018، وتحديدًا عقب انتهاء املعارك املباشرة 
 تــلــك املــطــالــبــات تصاعدت 

ّ
مــع »داعـــــش«. لــكــن

»فيلق  زعيم  املــتــحــدة،  الــواليــات  اغتيال  عقب 
الــقــدس« اإليــرانــي الــجــنــرال قــاســم سليماني، 
والــقــيــادي فــي »الــحــشــد الشعبي« أبــو مهدي 
املهندس، مطلع يناير/كانون الثاني من العام 
املـــاضـــي، فـــي غــــارة جــويــة قـــرب مــطــار بــغــداد 
املدعومة  املسلحة  الجماعات  الدولي. ونفذت 
من طهران منذ مطلع العام الحالي أكثر من 50 
هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسّيرة مفخخة 
ومـــعـــســـكـــرات تستضيف  قـــواعـــد  اســتــهــدفــت 
 عن سفارة واشنطن 

ً
القوات األميركية، فضال

في املنطقة الخضراء في بغداد، ردت واشنطن 
استهدفت معاقل  غـــارات جــويــة  بــعــدة  عليها 
العراق  داخــل  مسلحة  ملليشيات  ومعسكرات 

وسورية.
وقـــــــال مــــســــؤول عــــراقــــي رفــــيــــع ضـــمـــن الـــوفـــد 
العراقي الرسمي املوجود حاليًا في واشنطن، 
األمــيــركــيــة  »اإلدارة   

ّ
إن الـــجـــديـــد«  »الــعــربــي  لـــ

الــحــالــيــة متفهمة تــمــامــًا لــلــوضــع فــي الــعــراق 
سياسيًا وأمنيًا على عكس اإلدارة السابقة«. 
الهاتف: »الواضح اآلن  وأضــاف متحدثًا عبر 
هـــو مـــغـــادرة الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الـــعـــراق خــالل 
ــذا الــعــام على  األشــهــر املــقــبــلــة املــتــبــقــيــة مــن هـ
ــيـــس الــــــــوزراء كــــان يــتــابــع  شــكــل دفــــعــــات، ورئـ
مــفــاوضــات الــوفــد الــعــراقــي فــي واشــنــطــن من 
بـــغـــداد وســيــلــتــحــق بـــه فـــي الــجــلــســة األخــيــرة 
ـــه »سيتم استبدال 

ّ
والــخــتــامــيــة«، الفــتــًا إلــى أن

ــادرة بــمــدربــن  ــغــ ــ
ُ
قــســم مـــن الـــقـــوة الــقــتــالــيــة امل

العراقية،  الــقــوات  مع  أميركين  ومستشارين 
إذ سيغادرون  آخــر لن يتم تعويضهم  وقسم 
بــشــكــل نــهــائــي«، مــؤكــدًا أن ذلـــك يــشــمــل الــقــوة 
املــوجــودة أيــضــًا فــي الــســفــارة األمــيــركــيــة منذ 

نحو عامن.
ــن »مــطــالــبــة  ــــؤول تـــحـــدث أيـــضـــًا عــ ــــسـ لـــكـــن املـ
مــســؤولــن فــي الــبــنــتــاغــون بــضــمــانــات بشأن 
عدم تعّرض تلك القوات لهجمات، وبــدا كبار 
املسؤولن في واشنطن مهتمن جدًا بمسألة 
استشارية  التي ستبقى بصفة  قواتهم  قــدرة 
ــالــــدفــــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم فــــي حـــــال تــــم تــنــفــيــذ  بــ

الــقــوات سيعتمد على نتيجة  انتشار  إلعــادة 
املــحــادثــات مــع املــســؤولــن األمــيــركــيــن، وفــق 
 العراق سيظل يطلب تدريبًا 

ّ
قوله. وأضاف أن

وجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عــســكــريــة من 
ـــه ليست هناك 

ّ
الـــواليـــات املــتــحــدة، مــتــابــعــًا أن

حــاجــة إلــــى »أي قــــوات قــتــالــيــة أجــنــبــيــة على 
 قوات األمن والجيش 

ّ
األراضي العراقية«، وأن

ــادرة على الــدفــاع عــن الــبــالد من  فــي الــعــراق قـ
ــي بــقــيــادة  ــدولــ دون دعــــم قـــــوات الــتــحــالــف الــ

الواليات املتحدة.
لــالنــســحــاب  أّي جـــــدول زمـــنـــي   

ّ
إن قــــال  ــه 

ّ
لــكــن

الـــقـــوات الــعــراقــيــة  سيعتمد عــلــى احــتــيــاجــات 
التي أظهرت العام املاضي قدرتها على القيام 
 
ّ
بــمــهــام مــســتــقــلــة ضـــد »داعـــــــش«. وأضـــــاف أن
»الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا فرضت 
جداول خاصة )النسحاب القوات من العراق( 
نجريها  التي ســوف  املفاوضات  على  تعتمد 
فــي واشــنــطــن«. وتــابــع الــكــاظــمــي: »مـــا نــريــده 
مـــن الـــوجـــود األمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق هـــو دعــم 
قواتنا بالتدريب وتطوير كفاءتها وقدراتها، 
 »الــعــراق لديه 

ّ
والتعاون األمــنــي«. وأضــاف أن

مجموعة من األسلحة األميركية التي تحتاج 
إلـــى الــصــيــانــة والــتــدريــب. وســـوف نطلب من 
الــطــرف األمــيــركــي االســتــمــرار فــي دعــم قواتنا 

وتطوير قدراتنا«.
الــعــراق يشهد حاليًا   

ّ
أن إلــى  الكاظمي  ولــفــت 

الوضع  تهدئة  إلــى  ويــحــتــاج  حساسًا  موقفًا 
الـــســـيـــاســـي حـــتـــى يـــصـــل إلــــــى االنـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة املـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
 الــــعــــراق نــجــح فـــي نــيــل ثقة 

ّ
ــال إن ــ املـــقـــبـــل. وقـ

السعودية وإيــران، وبالتالي فهو يعمل على 
إحالل االستقرار في املنطقة.

ــــالن املــرتــقــب الــــذي ســيــشــهــده البيت  أمـــا اإلعـ
األبيض، اليوم اإلثنن، في ختام لقاء الكاظمي 
مع ختام  أيضًا  متزامنًا  فسيكون  بايدن،  مع 
جولة الحوار االستراتيجي الرابعة واألخيرة 
بن البلدين، ومن املقرر صدور بيان مشترك 
ل ملف إخراج 

ّ
حول ما تم التوصل إليه. ويمث

الــعــراق مطلبًا أساسيًا  األميركية من  الــقــوات 
لــلــقــوى الــحــلــيــفــة إليــــــران مــنــذ مــنــتــصــف عــام 

إيران  هجمات جديدة ضدهم من قبل حلفاء 
أو تنظيم داعش«.

ـــــه طـــــوال يـــومـــي الــجــمــعــة 
ّ
وتـــابـــع املــــســــؤول أن

عراقيون  مسؤولون  عقد  املاضين،  والسبت 
قائد  نائب  رأسهم  على  وأمنيون،  عسكريون 
عمليات الجيش الفريق عبد األمير الشمري، 
ومــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي قــاســم األعـــرجـــي، 
ــات مــــع مـــســـؤولـــن فــــي الــبــنــتــاغــون،  ــاوضـ ــفـ مـ
بحضور وزير الدفاع األميركي لويد أوسنت، 
االجتماعات  كــارلــن، وخلصت  مــارا  ونائبته 
إلى االتفاق على عدم الحاجة ألي وجود قتالي 
أميركي في العراق مع ضرورة مواصلة الدعم 
ــــش«  الـــجـــوي فـــي ضــــرب مــعــاقــل تــنــظــيــم »داعـ
لتحركاته،  وجيوبه وتوفير معلومات جوية 
خصوصًا في ما يتعلق بالجزء الحدودي مع 

إعــالن تحّول  االتفاق بمثابة  سورية. واعتبر 
مهمة الجيش األميركي في العراق من قتالية 
إلــى اســتــشــاريــة وتــدريــبــيــة، كاشفًا أيــضــًا عن 
امليداني  بالوضع  النظر  إعـــادة  بشأن  تفاهم 
فــي الــعــراق وتــطــور الجيش والــقــوات األمنية 
 ستة أشــهــر، لتحديد مــدة انتهاء 

ّ
األخـــرى كــل

عمل البعثة االستشارية العسكرية األميركي 
في العراق.

 »مخرجات 
ّ
الــعــراقــي على أن وشـــدد املــســؤول 

الحوار غير مهددة للوضع األمني واستقراره 
املسلحة  الجيوب  ضــرب  مواصلة  ناحية  مــن 
الــقــتــالــيــة  ــقــــوات  الــ لــلــتــنــظــيــم )داعــــــــش(، إذ إن 
الثمانية  تــشــارك طـــوال األشــهــر  لــم  األميركية 
عشر املاضية بأي عملية مباشرة على األرض، 
واملعلومات  الــجــوي  للدعم  بحاجة  والــعــراق 

االتفاق  وأكــد  ما سيستمر«.  والتدريب، وهــو 
بينها  مــن  أخــرى  ملفات عسكرية  أيضًا على 
العراقي،  الجو  الــواليــات املتحدة لسالح  دعــم 
 املــشــاكــل الفنية 

ّ
بــمــا فــيــهــا املــســاعــدة فــي حـــل

الحالية فــي عــدد كبير مــن طــائــرات »أف 16« 
العراقية، إضافة إلى تعزيز وحــدات املدفعية 
والـــدروع ودبــابــات »أبــرامــز« وأنظمة الرصد، 
كما املساعدة في مهمة إغالق وتأمن الشريط 
الــــحــــدودي مـــع ســـوريـــة، وتــمــكــن املــؤســســات 
 مــن وزارة الـــدفـــاع وجــهــاز 

ّ
الــعــســكــريــة فــي كـــل

مــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، وتـــقـــديـــم بــــرامــــج تـــدريـــب 
متطورة لوحدات خاصة في الجيش العراقي.

وكــانــت صحيفة »نــيــويــورك تايمز« قــد نقلت 
الــواليــات   

ّ
إن قولهم  أميركين  مــســؤولــن  عــن 

ــوات الــقــتــالــيــة  ــ ــ املـــتـــحـــدة ســـتـــلـــتـــزم بـــســـحـــب قـ

بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام، مـــع إشــارتــهــم إلـــى أنــه 
ســيــتــم ســحــب عـــدد صــغــيــر ولــكــن غــيــر محدد 
من 2500 جندي أميركي يتمركزون حاليًا في 
العراق، وإعــادة تصنيف دور القوات األخرى 
سيحقق  الصحيفة،  وبحسب  الـــورق«.  »على 
إلى  بــه  يعود  سياسيًا  نصرًا  بذلك  الكاظمي 
الــوطــن إلرضــــاء الــفــصــائــل املــعــاديــة لــلــواليــات 
املــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، فــيــمــا ســيــبــقــى الــوجــود 

العسكري األميركي.
الكاظمي  املقابل، كشف مصدر مقرب من  في 
ــيــــر ســيــتــوّجــه   األخــ

ّ
الـــجـــديـــد« أن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

ــارة عــلــى رأس وفــد  ــ ــران فـــي زيــ ــ قــريــبــًا إلــــى إيــ
ذلك  يــكــون  أن  كبير، مرجحًا  أمــنــي وحكومي 
إبراهيم  الجديد  اإليراني  الرئيس  تسلم  بعد 
رئيسي مهام عمله رسميًا، في 5 أغسطس/آب 
 »الــعــراق سيسعى لطمأنة 

ّ
أن املقبل. وأضــاف 

إيران بشأن ما تم التوصل إليه في واشنطن، 
وأن تساعد طهران في ضبط إيقاع الفصائل 

املسلحة«.
وخالل املؤتمر الصحافي الذي جمع، الجمعة، 
وزيــر الخارجية العراقي فــؤاد حسن بنظيره 
األميركي أنتوني بلينكن، بدا الفتًا عدم تطرق 
الوزيرين إلى مسألة سحب القوات األميركية 
مــن الــعــراق، وظهر الــوزيــران حــذريــن فــي الــرد 
بمستقبل  املتعلقة  الصحافين  أسئلة  على 
بلينكن بالحديث  األميركي، واكتفى  الوجود 
ــعـــراق أكــبــر بــكــثــيــر من  عـــن أن الــشــراكــة مـــع الـ

الحرب على تنظيم »داعش«.
فــي املــقــابــل، هــاجــم زعــمــاء مليشيات مسلحة 
الخارجية  وزيــر  بــإيــران، تصريحات  مرتبطة 
ــي فــــــــــؤاد حــــســــن الـــــتـــــي أدلــــــــــى بــهــا  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
لــلــصــحــافــيــن مـــن واشـــنـــطـــن حــــول اســتــمــرار 
حاجة القوات العراقية املساعدة من واشنطن. 
وقال زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق« قيس 
 تصريحات حسن 

ّ
إن لــه،  بيان  فــي  الخزعلي 

ه 
ّ
أن مضيفًا  األميركية«،  القوات  لبقاء  »تبرير 

 بكونه تسويقًا 
ّ

»ال يمكن فهم هذا التصريح إال
ملبررات استمرار تواجدهم )األميركين( على 
أن  الجميع  والــــذي يعلم  الــعــراقــيــة،  األراضــــي 
ــمــا مرتبط 

ّ
الــعــراق وإن لــه بمصلحة  ال عــالقــة 

يعتبرنا  الــذي  اإلسرائيلي  الكيان  بمصلحة 
عدوه األول«.

التنسيقية  »الهيئة  بـ ــعــرف 
ُ
ت مــا  أصـــدرت  كما 

وهو  العراقية«،  اإلسالمية  املقاومة  لفصائل 
أعلن عنه  تحالف يضم عدة فصائل مسلحة 
نهاية يناير/كانون الثاني من العام املاضي، 
عقب اغتيال سليماني، بيانًا مشتركًا هددت 
فــيــه بــمــواصــلــة مهاجمة الــقــواعــد الــتــي تضم 
أمــيــركــيــن فـــي حــــال لـــم يــكــن هــنــاك انــســحــاب 
كـــامـــل لـــلـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف 
وأضافت:  األخــرى.  العناوين  الدولي وجميع 
ــــن نــســمــح بــــوجــــود أي جـــنـــدي عـــلـــى أرض  »لـ
العراق وبأي صفة كانت وتحت أي ذريعة أو 
بعناوين  التواجد  لذلك  مشروعية،  اصطناع 
شتى )مدربن ومستشارين أو كداعم وساند 
جوي(«. محذرة حكومة الكاظمي مما وصفته 
والتسويفات  للحقائق  وتــحــريــف  »تــزيــيــف  بـــ
ــتــــواجــــد«.  إلضــــفــــاء املـــشـــروعـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الــ
ــاب حــقــيــقــيــًا  ــرطـــت أن »يــــكــــون االنـــســـحـ ــتـ واشـ
 األراضــــي الــعــراقــيــة، وأن يشمل 

ّ
 مــن كــل

ً
كــامــال

 مـــن قـــاعـــدة عـــن األســــد الــجــويــة وقــاعــدة 
ً ّ
كــــال

ه »إن لم يكن هناك 
ّ
الحرير الجوية«، مهددة أن

انسحاب حقيقي، سيتم التعامل مع أّي وجود 
غيره  أو  أميركيًا  كــان  ســواء  أجنبي عسكري 
 ما 

ّ
ـــه احـــتـــالل، وســنــواصــل قــتــالــه بــكــل

ّ
عــلــى أن

أوتينا من قوة«.
ــبـــت، كــشــف املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف  والـــسـ
الدولي للحرب على تنظيم »داعــش«، العقيد 
واين ماروتو، عن تعّرض قاعدة عسكرية في 
إلى  كــردســتــان،  إقليم  عاصمة  أربــيــل،  مدينة 
هجوم بطائرة مسّيرة، من دون أن تسفر عن 

أي خسائر بشرية أو مادية.
فـــي األثــــنــــاء، عـــقـــدت فــعــالــيــات ســيــاســيــة عن 
ــيــــل الــســبــت،  ـــة مـــؤتـــمـــرًا فــــي أربــ

ّ
ــن الــــعــــرب الـــسـ

الــقــوات األميركية  انــســحــاب   
ّ
أن فــيــه  اعــتــبــرت 

من العراق سوف »يدخله في فوضى كبيرة«. 
مدينة  من  تبث  عراقية  إعــالم  ونقلت وسائل 
أربــيــل بيانًا فــي خــتــام املــؤتــمــر الـــذي شاركت 
أغلبها  وعشائرية  سياسية  شخصيات  فيه 
محلية على مستوى محافظات شمال وغرب 
البالد وعــدد منها غير معروفة تقيم جميعًا 
ــنـــذ ســـــنـــــوات، قــالــت  ــان مـ ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
فــيــه إنــهــا »تــرفــض جــدولــة انــســحــاب الــقــوات 
األمـــيـــركـــيـــة، ألن ذلــــك فـــي هــــذا الـــوقـــت يعني 

تسليم العراق إليران«.
وحول ذلك، قال األستاذ في وحدة الدراسات 
ــد الــــــدوحــــــة لــــلــــدراســــات  ــهـ ــعـ األمــــنــــيــــة فـــــي مـ
 »جــمــيــع املــؤشــرات 

ّ
الــعــلــيــا، مهند ســلــوم، إن

مهام  طبيعة  بتغيير  مــرتــقــبــًا  إعــالنــًا  تــؤكــد 
إلى  قتالية  من  العراق  في  األميركية  القوات 
استشارية«. وأضاف، في حديث مع »العربي 
االستراتيجي،  املستوى  »على  ــه 

ّ
أن الجديد«، 

تحتاج الحكومة العراقية إلى استمرار دعم 
الواليات املتحدة وكذلك إيران لبقاء العملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــأســســت بــعــد االحـــتـــالل. 
لــــهــــذا يــــحــــرص الـــكـــاظـــمـــي، ومـــــن ســـبـــقـــه مــن 
الـــوزراء، على موازنة نفوذ الدولتن  رؤســاء 
العالقة في ما  الــعــراق ومستويات توتر  في 
تغيير مهام  »إعـــالن   

ّ
أن إلــى  ولفت  بينهما«. 

إلى  قتالية  من  العراق  في  األميركية  القوات 
تـــدريـــبـــيـــة اســـتـــشـــاريـــة ســيــمــنــح املــلــيــشــيــات 
ــيـــة إليــــــران نـــصـــرًا تــكــتــيــكــيــًا ومــعــنــويــًا  املـــوالـ
 املعطيات تشير إلى 

ّ
مؤقتًا، على الرغم من أن

 هجمات املليشيات ضد القوات واملصالح 
ّ
أن

ها مرتبطة بمصالح 
ّ
األميركية لن تتوقف، ألن

إيران االستراتيجية وصراعها اإلقليمي على 
النفوذ مع الواليات املتحدة«.

سحب القوات 
األميركية القتالية

قال مسؤول دائرة العالقات الخارجية 
إنهم  دزيي،  سفين  كردستان،  إلقليم 
التحالف  قــوات  انسحاب  مع  ليسوا 
الدولي من العراق، معتبرًا أن »العراق 
ال يزال بحاجة إلى بقاء قوات التحالف 
في  كبير  أمني  فراغ  فهناك  الدولي، 
فراغات  هناك  وكــذلــك  البلد،  هــذا 
قــوات  مــواقــع  بين  واســعــة  أمنية 
البشمركة والقوات العراقية يستغلها 
بصورة  هجمات  منها  ويشن  داعش 
ــار فـــي تــصــريــحــات  ــ يــومــيــة«. وأشـ
عودة  أن  إلى  األحــد  أمس  صحافية 

»داعش« للبروز خطر قائم.

اعتراض كردي
الحدث

عثمان المختار

ــات  ـــعـــلـــن الــــواليــ
ُ
ــقـــب أن ت ــرتـ ــن املـ مــ

اليوم  والعراق،  األميركية  املتحدة 
اإلثنن، التوصل إلى اتفاق يقضي 
املوجودة  القتالية  األميركية  الــقــوات  بسحب 
في العراق، وفق جدول زمني ال يتعدى نهاية 
ديسمبر/كانون األول من العام الحالي، وذلك 
بعد أكثر من خمس سنوات على عودتها إلى 
العراق في إطار التحالف الدولي للحرب على 
اإلرهـــــاب. لــكــن ذلـــك ال يــعــنــي انــتــهــاء الــوجــود 
األمــيــركــي فــي الـــعـــراق، إذ ستبقى فــي الــبــالد 
مــهــمــة للجيش األمــيــركــي بــصــفــة اســتــشــاريــة 
وتدريبية، وهو ما ترفضه املليشيات املوالية 
ــة مــهــاجــمــة  ــلـ ــمـــواصـ ــتــــي هـــــــددت بـ إليــــــــــران، الــ
القواعد التي تضم أميركين في حال لم يكن 

طالبت واشنطن 
بضمانات بعدم تعّرض 

قواتها المتبقية 
لهجمات

الكاظمي سيتوّجه 
قريبًا إلى إيران على رأس 

وفد كبير

إعالن مرتقب اليوم ال ينهي تهديدات المليشيات العراقية
وفــي محاولة الحتواء  كــامــل.  انسحاب  هناك 
التصعيد الذي بدأت به فصائل مسلحة وقوى 
سياسية حليفة لطهران، تطالب بإخراج كامل 
القوات األجنبية، واعتبرت الحديث عن قوات 
االلتفاف  قتالية وأخــرى استشارية نوعًا من 
ــة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـحـــب كـــامـــل  ــلــ ــاطــ ــمــ واملــ
الـــقـــوات األجــنــبــيــة مـــن الـــبـــالد، حـــرص رئــيــس 
إلى  الكاظمي قبيل توجهه  الـــوزراء مصطفى 
واشنطن، حيث يلتقي الرئيس األميركي جو 
بايدن اليوم اإلثنن، على تجديد تأكيده عدم 
حاجة بالده إلى قوات قتالية في إطار الحرب 

على اإلرهاب.
ــة  ــالــ ــع وكــ ــ ــــي مـــقـــابـــلـــة مــ وقـــــــــال الــــكــــاظــــمــــي، فــ
»أسوشييتد بــرس« أمــس األحــد، إن بــالده لم 
تعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية ملحاربة 
 اإلطار الزمني الرسمي 

ّ
 أن

ّ
تنظيم »داعش«، إال

قال عضو لجنة العالقات الخارجية في البرلمان العراقي، حسن شويدر، 
الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  على  إّن  الجديد«  لـ»العربي 
مصلحة  »تــغــلــيــب  ــورة(  ــ ــص ــ )ال
نريد«.  ماذا  على  والتركيز  العراق 
في  الموجود  »الوفد  وأضــاف: 
وهو  وعسكري،  أمني  واشنطن 
ونأمل  العراق،  باحتياجات  أدرى 
بعيدًا  حكيمًا،  ــقــرار  ال يــكــون  أن 
معتبرًا  أخــرى«،  حسابات  أّي  عن 
مسألة  في  الوحيد  »المعيار  أّن 
هو  األميركية  الــقــوات  انسحاب 
مدى جهوزية القوات العراقية«.

حسابات معقدة
يوجد حاليًا نحو 2500 جندي أميركي في العراق )مرتضى السوداني/األناضول(
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الجنوب الليبي محور صراع جديدروحاني يهاجم البرلمان: أفشل التوصل لرفع العقوبات

طهران ـ صابر غل عنبري

 أيام على انتهاء واليته في 
ّ

 إال
َ

فيما لم تبق
الثالث من أغسطس/آب املقبل، دافع الرئيس 
اإليراني حسن روحاني عن سجل حكومته، 
لها وحكومته من  وســط هجمات يتعرض 
ـــه 

ّ
الــتــيــار املـــحـــافـــظ، وحـــديـــث املــحــافــظــن أن

 من 
ً
أورث سلطة تنفيذية فاشلة وكمًا هائال

إبــراهــيــم رئيسي،  املــحــافــظ  املــشــاكــل لخلفه 
الـــــذي يــتــســلــم مــهــامــه فـــي 5 أغـــســـطـــس/آب 
املقبل، بعد يومن من إقرار انتخابه رئيسًا 

من قبل املرشد اإليراني علي خامنئي.
وحّمل روحاني، أمس األحد، البرملان، الذي 
يهيمن املحافظون عليه، مسؤولية الوضع 
األميركية عن  العقوبات  رفــع  الراهن وعــدم 
 »بــعــض املــشــاكــل ال عــالقــة 

ّ
ــال إن إيـــــران. وقــ

فلو  عليها،  حسب 
ُ
ت ها 

ّ
لكن بالحكومة  لها 

ُعــمــل بــمــوجــب الــصــالحــيــات الــتــي منحها 
لنا الدستور لكانت العقوبات مرفوعة عنا 
مطلع عام 1400 )اإليــرانــي الــذي بدأ في 21 
مـــارس/آذار املاضي(« وذلــك في إشــارة إلى 
إقرار البرملان قانون »اإلجراء االستراتيجي 

إللغاء العقوبات«.
ـــه »كـــّبـــل يد 

ّ
ــبـــرملـــان بـــأن ــانــــي الـ واتـــهـــم روحــ

الحكومة من خــالل قــراره )الــقــانــون(« الذي 
أقــــــره، مــضــيــفــًا: »لــــو كـــانـــوا يــســمــحــون لنا 
ــم يــكــبــلــوا أيــديــنــا  بـــإكـــمـــال املـــفـــاوضـــات، ولــ
اتفاق منتصف  إلى  وأرجلنا، كنا توصلنا 
الوثيقة مــوجــودة، واالتــفــاق بيننا  مـــارس. 
قـــرار املجلس   

ّ
لــكــن ومجموعة 5+1 واضـــح، 

طرابلس ـ العربي الجديد

محور  ليبيا  فــي  الجنوبية  املنطقة  أصبحت 
اهتمام مختلف األطــراف، إذ أعلنت الحكومة 
العمل على استكمال خطط مكافحة الجريمة 
واإلرهــــــاب فـــي املــنــطــقــة، فــيــمــا أرســـلـــت قــيــادة 
وفــدًا  حفتر  خليفة  املتقاعد  الــلــواء  مليشيات 
عــســكــريــًا لــتــفــقــد نــقــاط تــمــركــز مــقــاتــلــيــهــا في 
الجنوب، وذلك بعد تداول وسائل إعالم ليبية 
ــورًا تــظــهــر احــتــفــال  ــع صــ ودولـــيـــة بــشــكــل واســ
األضــحــى في  »داعـــش« بعيد  عناصر تنظيم 
بدء  عــن  تقارير تحدثت  ليبيا، وســط  جنوب 

التنظيم إعادة ترتيب صفوفه في املنطقة.
الــــوحــــدة  حــــكــــومــــة  وزراء  رئــــيــــس  وأعـــــلـــــن 
الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خالل 
زيارة على رأس حكومته إلى مدينة سبها، 
جنوبي البالد، حيث ترأس اجتماعًا وزاريًا، 
ــه »ال حـــرب فـــي لــيــبــيــا بــعــد الـــيـــوم، ال في  ــ

ّ
أن

 »وجود الحكومة 
ّ
سبها وال غيرها«. وقال إن

بكامل أعضائها في مدينة سبها دليل على 
عزمنا املضي ملساعدة الجنوب« مشيرًا إلى 
 »الــحــكــومــة تعمل عــلــى اســتــكــمــال خطط 

ّ
أن

مكافحة اإلرهــاب والجريمة جنوب البالد«. 
 »مــــا يــعــانــيــه الــجــنــوب 

ّ
واعــتــبــر الــدبــيــبــة أن

طــيــلــة الــســنــوات األخـــيـــرة نــاتــج عــن الــحــرب 
واالنقسام«، مضيفًا »نحن على تواصل دائم 
مع ممثلي الجنوب بكل مكوناته وأطيافه، 
ونحن نجدد التزام حكومة الوحدة الوطنية 
ــلـــجـــنـــوب وتـــقـــديـــم  ــأمــــن لـ ــتــ بــــدعــــم خـــطـــة الــ

)البرملان( كبلنا«.
كــمــا انــتــقــد الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي عــــدم إقــــرار 
انخراط  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع 
الــدولــي  املــالــي  طــهــران فــي مجموعة العمل 
»فـــاتـــف« ومــقــرهــا بـــاريـــس، والـــتـــي أدرجـــت 
إيــــــران عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء مــطــلــع عــام 
2020، مـــا يــقــّيــد مــعــامــالتــهــا الــتــجــاريــة مع 
 إيــران تعرضت إلى 

ّ
الخارج. وشدد على أن

»حرب اقتصادية ال نظير لها في تاريخها، 
 نــظــيــرهــا فــــي تــــاريــــخ الـــعـــالـــم«، 

ّ
ــل ــ وربــــمــــا قـ

األزمــة  مسؤولية  حكومته  تحميل  منتقدًا 
االقــتــصــاديــة. وقــــال: »غــيــر صــحــيــح تصور 
 الــحــكــومــة هـــي املــقــصــرة بــشــأن 

ّ
الــبــعــض أن

 »الــحــرب 
ّ
الــوضــع االقــتــصــادي«. واعــتــبــر أن

االقــتــصــاديــة ال عــالقــة لــهــا بــالــحــكــومــة. قد 
ــرامــــب( فـــي الــبــيــت  شــنــهــا رجــــل )دونــــالــــد تــ
األبيض. ثمة قضايا ال تقدر الحكومة على 
على  حسب 

ُ
ت قضايا  وثــمــة  وحــدهــا،  حلها 

 
ّ
إن بــهــا«. وقــال  الحكومة، لكن ال عالقة لها 
مهام  تسليم  يمكنها  الــحــالــيــة  »الــحــكــومــة 
السلطة )للحكومة املقبلة( بنمو اقتصادي 
إيجابي«. وأضــاف: »ظروفنا خالل األشهر 
إذ  املاضية كانت أفضل مما سبق،  الثالثة 
أكــثــر مــن 69  زادت صــادراتــنــا فيها بنسبة 
في املائة مقارنة مع الفترة املماثلة من العام 
املــاضــي، وكــانــت نسبة النمو فــي شركاتنا 

االقتصادية الكبرى 8.7 في املائة«.
ورد رئــيــس لجنة الــعــالقــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــورى اإلســـالمـــي )الـــبـــرملـــان( في 
إيران، عباس غلرو، على االتهامات املتكررة 
 
ّ
أن معتبرًا  البرملان،  ضد  لروحاني  األخيرة 

الـــذي أقــرتــه املــؤســســة التشريعية  الــقــانــون 
»أجبر« الواليات املتحدة وأوروبا على إطالق 
مفاوضات فيينا. وقال، في مقابلة مع وكالة 
 هذه املفاوضات »كانت 

ّ
»مهر« اإليرانية، إن

ــه تم  ــ
ّ
ــذي اعــتــبــر أن نــتــيــجــة ذلـــك الـــقـــانـــون« الــ

إقراره بغية رفع العقوبات وحماية الحقوق 
ه »لم يضع أي مانع 

ّ
اإليرانية، مع تأكيده أن

أمام املفاوضات«. وللدفاع عن هذا القانون، 
اســتــشــهــد غـــلـــرو بـــوصـــف املـــرشـــد اإليـــرانـــي 

املساعدة الالزمة ملديريات املنطقة«. وكانت 
وســائــل إعـــالم ليبية ودولــيــة تــداولــت بشكل 
واســع صــورًا تظهر احتفال عناصر »داعــش« 
ــادف الــثــالثــاء املـــاضـــي(،  ــ بــعــيــد األضـــحـــى )صـ
وسط تقارير تحدثت عن بدء التنظيم إعادة 
تــرتــيــب صــفــوفــه فـــي جـــنـــوب لــيــبــيــا الــغــربــي. 
وفــور تــداول الــصــور، التي نشرتها حسابات 
ــــي تـــظـــهـــر عـــــــددًا مــن  ــتـ ــ ــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، والـ ــعـ ــابـ تـ
بأيام  يحتفلون  ــهــم 

ّ
إن قــالــت  الــذيــن  املسلحن 

ــحـــى فـــي إحـــــدى مــنــاطــق الــجــنــوب  عــيــد األضـ
الغربي لليبيا، وقريبًا من الحدود الجزائرية، 
أعلنت قيادة مليشيات اللواء املتقاعد خليفة 
حفتر بــدء وفــد عسكري رفيع زيـــارة عــدد من 
مقارها العسكرية ونقاط تمركز مقاتليها في 
الحربي  الــجــنــوب. وأوضــحــت شعبة اإلعــــالم 
التابعة لحفتر أن الوفد، الذي يضم كبار قادة 
مليشياته، زار عددًا من املعسكرات والثكنات 
القوات  على  »االطمئنان  بهدف  الجنوب،  في 
هناك، والوقوف على احتياجاتها اللوجستية 
ــدأت الــشــهــر  ــ مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الـــتـــي بـ
املــاضــي ضــد تنظيم داعــــش اإلرهـــابـــي، عقب 
سبها  مدينة  فــي  للشرطة  قــوة  على  هجومه 

باملنطقة الجنوبية«.
وكان حفتر قد أعلن، منتصف يونيو/حزيران 
املاضي، عن تحّرك مليشياته باتجاه الجنوب 
واملــرتــزقــة«،  اإلرهــابــيــة  »التنظيمات  ملــالحــقــة 
قــبــل أن يــعــلــن عـــن ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
الــجــنــوب الــغــربــي، وإقـــفـــال املــنــافــذ الــبــريــة مع 
الــحــدود الــجــزائــريــة. وجـــاءت تــحــركــات حفتر 
الــعــســكــريــة هــــذه تـــزامـــنـــًا مـــع إعـــــالن املــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، بــصــفــتــه الــقــائــد األعـــلـــى لــلــجــيــش، 
حــظــر الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــالد إال 
بــعــد مــوافــقــتــه، وتــشــكــيــل غــرفــتــن، إحــداهــمــا 
املنظمة  والــجــريــمــة  ــاب  اإلرهــ »قــوة مكافحة  لـــ
املشتركة  »العمليات  لـ والثانية  بــالــجــنــوب«، 
لـــتـــأمـــن الــــجــــنــــوب«. وفـــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، دشـــنـــت حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
لتأمن  املــشــتــركــة«  األمــنــيــة  العمليات  »غــرفــة 
ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، والـــــتـــــي مـــــن مــهــامــهــا  ــقـ ــطـ ــنـ املـ
ــاب  طـــرد املــســلــحــن املــرتــزقــة ومــكــافــحــة اإلرهــ

ذات  األضحى  بعيد  وهــم يحتفلون  ملسلحيه 
املقام  في  أنها »تسخر  بينها  عــديــدة،  غايات 
على  الكاملة  حفتر  سيطرة  مــزاعــم  مــن  األول 
ــنـــوب الــــغــــربــــي، وهـــــي مـــوجـــهـــة لــلــســلــطــة  ــجـ الـ
األسبوع  العام  النائب  أعلن  التنفيذية، حيث 
املاضي تسليم 54 متهمًا من عناصر التنظيم 

إلى القضاء للبدء في محاكمتهم«.
ــنـــوب الــلــيــبــي قــد  ــانــــت األوضــــــــاع فــــي الـــجـ وكــ
ــيـــة في  ــة الـــدولـ ــاولـ فـــرضـــت نــفــســهــا عــلــى الـــطـ
ــقـــد الــشــهــر  ــي، الـــــــذي عـ ــانــ ــثــ ــمـــر بــــرلــــن الــ مـــؤتـ
التنظيم  تــمــكــن  أن  بــعــد  املـــاضـــي، خــصــوصــًا 
من تنفيذ هجوم انتحاري على حاجز أمني، 
جنوب سبها في السادس من الشهر املاضي، 
تسبب في مقتل ضابطن، دون أن يتمكن من 
الخروج بتوصية تتعلق بتقديم الدعم األمني 
عــدم  الــجــنــوب، بسبب  عــلــى  للسيطرة  الــــالزم 
السيطرة عليه،  التنفيذية على  السلطة  قــدرة 
فيه.  عسكرية  عمليات  بتنفيذ  حفتر  ومزاعم 
التنظيم سخر من   

ّ
أن »رغـــم  ـــه 

ّ
أن زكـــري  ورأى 

حفتر والتقط صورًا في مواقع يدعي سيطرته 
 اإلخفاق يطاول املجلس الرئاسي 

ّ
عليها، فإن

حّد  أعمالهما  تتجاوز  لــم  اللذين  والحكومة 
إصدار القرارات وتشكيل الغرف األمنية على 

الورق«.
 »عــــــــودة الــتــنــظــيــم لـــلـــنـــشـــاط فــي 

ّ
واعـــتـــبـــر أن

فقط،  ليبيا  يستهدف  ال  أنـــه  يعني  الــجــنــوب 
بــل أن املــنــطــقــة ســتــكــون قــاعــدة جــديــدة يمتد 
 
ّ
خــطــرهــا إلــــى نــطــاقــات أوســـــع« الفـــتـــًا إلــــى أن
»الـــعـــالقـــة املــشــبــوهــة بـــن الــتــنــظــيــم وحــركــات 
التمرد األفريقية ستضع حفتر في حرج أمام 
الـــرأي الــعــام الــدولــي، وستدفع الـــدول املهتمة 
التنفيذية  السلطة  لدعم جهود  املنطقة  بأمن 
 عــمــلــيــات 

ّ
ــد أن ــقـ ــتـ الــــجــــديــــدة«. وأضــــــــاف: »أعـ

الرئاسي  وقـــرارات  الوهمية  العسكرية  حفتر 
والــحــكــومــة الــورقــيــة ال تــخــدم ســـوى مصالح 
بترك  ليبيا  فــي  السياسية  العملية  معرقلي 
الجنوب مجااًل للفوضى«. ورجح تحركًا دوليًا 
باتجاه الجنوب، خصوصًا من الدول املعنية 
املتحدة،  والواليات  وإيطاليا  فرنسا  مثل  به، 

التي تعد ملف اإلرهاب من أولوياتها. )Getty( روحاني: الحرب االقتصادية ال عالقة لها بالحكومة

)Getty( الدبيبة: ما يعانيه الجنوب ناتج عن الحرب واالنقسام

رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في 
املائة، ثم 60 في املائة، وكذلك تعليق تنفيذ 
الرقابة  يحكم  الــذي  اإلضــافــي  البروتوكول 
الــنــووي،  البرنامج  الــصــارمــة على  الــدولــيــة 
 روحاني رأى 

ّ
 عن خطوات أخرى. لكن

ً
فضال

القانون وتنفيذ بنوده الحقًا  إقــرار هذا   
ّ
أن

أفشل رفع العقوبات عن إيران خالل مارس، 
في  فيينا  مفاوضات  تنطلق  أن  قبل  وذلــك 
إبــريــل/نــيــســان املــاضــي«. وكـــان مسؤولون 
ــراف   عـــلـــى أطـــ

ّ
ــرًا أن ــيــ ــيــــون أكـــــــدوا أخــ ــرانــ إيــ

الحكومة  تشكيل  حتى  االنتظار  التفاوض 
اإليرانية الجديدة برئاسة رئيسي من أجل 

العودة إلى فيينا.
اإليــرانــي،  الخارجية  اتهم وزيــر  مــن جهته، 
محمد جــواد ظــريــف، فــي تقرير أرســلــه إلى 
البرملان، في وقت سابق من الشهر الحالي، 

ه »جيد، يجب تنفيذه«.
ّ
علي خامنئي له بأن

وكان البرملان اإليراني أقّر، في 1 ديسمبر/
»اإلجــــــــراء  قــــانــــون  ــــي،  ــــاضـ املـ األول  كــــانــــون 
ــقـــوبـــات«، الـــذي  االســـتـــراتـــيـــجـــي إللـــغـــاء الـــعـ
جـــاء بــعــد أيــــام مــن اغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي 
ونـــص على  زاده.  فــخــري  اإليـــرانـــي محسن 
إلجبار  تصعيدية،  نــوويــة  خــطــوات  تنفيذ 
األطــراف األخرى على رفع العقوبات، منها 

إسرائيل بعرقلة عودة الواليات املتحدة إلى 
االتــفــاق الـــنـــووي، مــن خـــالل اغــتــيــال فخري 
انتخاب  من  أسابيع  ثالثة  بعد  »فقط  زاده 
انتقد  ه 

ّ
لكن بــايــدن« رئيسًا ألمــيــركــا.  )جـــو( 

بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر ردود فــعــل إيــــران على 
االغتيال وحوادث أخرى، إذ أكد في التقرير 
استشهاد  على  الــداخــلــيــة  الفعل  »ردود   

ّ
أن

منها  نطنز،  وتفجير  زاده  فخري  الدكتور 
وقـــف تنفيذ الــبــروتــوكــول اإلضــافــي )الـــذي 
يــحــكــم الــــرقــــابــــة الــــدولــــيــــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
النووي( وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 
ــدت عــودة أميركا لالتفاق 

ّ
60 فــي املــائــة، عــق

 »املــحــاوالت الثنائية 
ّ
الــنــووي«. وأضــاف أن

إليران وأميركا لصناعة أدوات ضغط تمثل 
للتعهدات  أحــد عوامل تعقيد عــودة بايدن 

باالتفاق النووي وإطالة أمدها«.

عباس غلرو: القانون 
أجبر أميركا وأوروبا على 

التفاوض

»العربي الجديد«، إن »الصور أوقعت حفتر  لـ
ها كانت في مواقع 

ّ
في حرج كبير، خصوصًا أن

سبق أن أعلن سيطرته الكاملة عليها« مشيرًا 
إلــى أن مــؤشــرات عـــودة »داعـــش« مقلقة جــدًا، 
الالزم  األمني  الظرف  لتوفير  والبالد تستعد 
فــي 24 ديسمبر/ املــقــررة  إلجـــراء االنتخابات 

كانون األول املقبل. ووصف زكري قرار قيادة 
ــد عــســكــري لـــزيـــارة املـــواقـــع  ــال وفــ ــ حــفــتــر إرســ
»الــوهــم«، موضحًا  بـــ الــجــنــوب  فــي  العسكرية 
أن »الــجــنــوب مــتــرامــي األطــــراف وتــتــوزع فيه 
ــرات«. وتــــســــاءل: »هــل  ــكـ ــعـــسـ بــشــكــل واســـــع املـ
ستظهر قيادة حفتر صور الزيارة أواًل بأول، 
فــي بعض  بــمــنــشــورات ولــقــطــات  أم ستكتفي 

املواقع في وسط الجنوب؟«.
وفــــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، نــشــر معهد 
الدراسات األمنية األفريقية، تقريرًا كشف فيه 
قواته  تشكيل  إعـــادة  على  يعمل  التنظيم  أن 
في حــوض بحيرة تشاد، بما يسمح بتعزيز 
ليبيا.  مــن حــدود  القريبة  املنطقة  فــي  موقعه 
ورأى زكــري أن الصور التي نشرها »داعــش« 

بالتنسيق مع دول الجوار الليبي، لكن حفتر 
تجاهل قرارات الرئاسي والحكومة في موقف 
االعــتــراف بهما، وبــقــي مصرًا  مضمونه عــدم 
 مليشياته الوحيدة التي تمثل الجيش 

ّ
على أن
الليبي.

ورأى الباحث الليبي في الشأن األمني محيي 
الدين زكري، أن صور »داعش« األخيرة بمثابة 
»إعــالن أولــي عن العودة إلى الساحة الليبية 
مشيرًا  والتراجع«،  االختفاء  من  بعد سنوات 
ــى أن الـــصـــور كــشــفــت عـــن حــقــيــقــة ســيــطــرة  إلــ
القوات الليبية املتصارعة على الجنوب، الذي 
ــال زكـــري،  يــمــثــل خـــاصـــرة الـــبـــالد الـــرخـــوة. وقــ

أرسلت قيادة مليشيات 
حفتر وفدًا عسكريًا 

إلى الجنوب

شن الرئيس اإليراني حسن 
روحاني هجومًا على 

البرلمان، محمًال إياه 
مسؤولية عدم التوصل 
إلى اتفاق مع واشنطن 

بشأن الملف النووي

سارعت الحكومة الليبية 
كما اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر إلى التحرك 
باتجاه الجنوب الليبي بعد 

ظهور عناصر تنظيم 
»داعش« مجددًا

رصدتقرير
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سياسة

B B

  شرق
      غرب
الرئيس المكسيكي 
يشيد بـ»مقاومة« 

كوبا
أندريس  املكسيكي  الرئيس  اعتبر 
ــرادور، أول من  ــ مــانــويــل لوبيز أوبـ
أمــس السبت، أن كوبا »مثال على 
املــقــاومــة«، مــقــتــرحــا إعـــان الــدولــة 
بأكملها باعتبارها »موقعا للتراث 
الــعــاملــي«. وأعــلــن لوبيز أوبــــرادور، 
خال حفل إلحياء الذكرى رقم 238 
ملــيــاد ســيــمــون بــولــيــفــار، الــزعــيــم 
الذي قاد معارك لتحرير عدة دول 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة مـــن الحكم 
ــقــــرن الــتــاســع  اإلســـبـــانـــي أوائـــــــل الــ
عــشــر، أنـــه يــجــب اســتــبــدال منظمة 
مستقل،  »بجهاز  األميركية  الــدول 

وليس تابعا ألحد«.
)أسوشييتد برس(

 
إسرائيل: الجيش يريد 

9 مليارات دوالر 
إضافية لموازنته

مــــــاركــــــر«  »ذا  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ذكـــــــــــرت 
االقـــتـــصـــاديـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــس 
ــــد، أن جــيــش االحـــتـــال طــالــب  األحـ
مليار   29 مبلغ  بإضافة  الحكومة 
شيقل )نحو 9 مليارات دوالر( على 
املقبلة،  الخمس  لــأعــوام  موازنته 
العسكرية  الــقــيــادة  أن  إلــى  مشيرة 
تـــتـــذرع بـــأن الـــزيـــادة عــلــى مــوازنــة 
الــجــيــش تــفــرضــهــا االســـتـــعـــدادات 

ملواجهة الخطر النووي اإليراني.
 )العربي الجديد(

المغرب: رفض 
حزبي للمّس بنزاهة 

االنتخابات
أعــلــن حــزبــا »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، 
قــــائــــد الــــتــــحــــالــــف الــــحــــكــــومــــي فــي 
ــالـــة واملــعــاصــرة«،  املـــغـــرب، و»األصـ
أكــبــر أحــــزاب املــعــارضــة، رفضهما 
املــس بنزاهة االنــتــخــابــات، املــقــررة 
ــلـــول املـــقـــبـــل.  مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ
وعــبــر الــحــزبــان، فــي بــيــان مشترك 
مساء أول من أمس، رفضهما »كل 
األســالــيــب الــســاعــيــة إلـــى املــســاس 
بنزاهة وحرية االقتراع، خصوصا 
ــــب لــلــمــال  ــريـ ــ ــــدام املـ ــــخـ ــتـ ــ ــبـــر االسـ عـ
أدوات  بـــعـــض  ــذا  ــ ــابـــي، وكــ ــتـــخـ االنـ
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب ضـــد بعض 

الفاعلني الحزبيني«.
)األناضول(

القدس المحتلة، رام اهلل، غزة 
العربي الجديد

الــرابــعــة على قــطــاع غزة  الــحــرب  منذ انتهاء 
في 21 مــايــو/أيــار املــاضــي، ينتهج االحتال 
على  وتشديد  تضييق  سياسة  اإلسرائيلي 
القطاع، وهو ما يدفع ناشطني فلسطينيني 
الــحــدود مع األراضــي  لتكثيف حراكهم على 
ــرجــم أمـــس األحــــد بــإطــاق 

ُ
املــحــتــلــة، والــــذي ت

بــالــونــات حــارقــة تــجــاه مستوطنات »غــاف 
ــا أكــــدت  ــمـ غـــــــزة« فــــي خــــطــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة. كـ
 الــفــصــائــل 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــصـــادر لــــ

الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــجــه لـــتـــجـــديـــد الــفــعــالــيــات 
ــلــــى الــــــحــــــدود خــــصــــوصــــا تــلــك  الـــشـــعـــبـــيـــة عــ
البالونات  الليلي وإطــاق  بــاإلربــاك  املتعلقة 
ملف  في  إسرائيل   مماطلة 

ّ
ظــل في  الحارقة، 

إعادة اإلعمار والتضييق الشديد الذي أعاد 
 هناك 

ّ
أن غزة إلى عصر الحصار األول. غير 

 جديدًا دخل على هذا الخط قد يؤدي 
ً
عاما

إلــــى انـــــدالع مــواجــهــة عــســكــريــة ربـــمـــا تــكــون 
 االحتال بات يتعامل مع 

ّ
محدودة، وهي أن

التي تسقط  الحارقة كالصواريخ  البالونات 
الــحــني واآلخـــر فــي مستوطنات الغاف  بــني 
الــحــدود، ويـــرّد عليها بقصف مواقع  وعــلــى 
ومنشآت للمقاومة في قطاع غزة، كما جرى 

مرتني قبل ذلك منذ انتهاء الحرب الرابعة.
وتـــبـــدو الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا 
د مع استمرار 

ّ
حركة »حماس«، في وضع معق

املماطلة اإلسرائيلية في ملف اإلعمار واملعابر 
ــواد الــخــام ومـــواد  ــال املــ واســتــمــرار مــنــع إدخــ
الــتــي تصرف  القطرية  املنحة  الــبــنــاء وحــتــى 
ينجح  ولــم  القطاع.  في  فقرًا  مباشرة لأشد 
الــوســطــاء الــذيــن أبــرمــوا اتــفــاق وقـــف إطــاق 
بني  املباشرة  غير  املفاوضات  دفــع  في  النار 
املقاومة واالحتال إلى نقطة تثبيت الهدوء، 
مع ربط إسرائيل ملف اإلعمار واالحتياجات 
اإلنسانية في القطاع باألسرى اإلسرائيليني 
الذين تحتجزهم حركة »حماس« منذ 2014 
ومـــا بــعــدهــا، ورفــــض »حـــمـــاس« هـــذا الــربــط. 
في هذه األثناء، تتواصل اعتداءات االحتال 
وأرغمت  والــقــدس.  الضفة  فــي  ومستوطنيه 
ــلـــي فــــي الـــقـــدس،  ــيـ ــتــــال اإلســـرائـ بـــلـــديـــة االحــ
أمس مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، 
بينما نفذ مستوطنون وقوات االحتال على 

الفلسطينيني وممتلكاتهم.
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  مــصــادر محلية  وأكـــدت 
مــن منطقة  املــواطــن علي خليل شــقــيــرات   

ّ
أن

الــصــلــعــة فـــي بـــلـــدة جــبــل املــكــبــر فـــي مــديــنــة 
الجديد  منزله  لهدم  اضطر  املحتلة،  القدس 
البالغة مساحته 80 مترًا مربعا بشكل ذاتي، 

يــــغــــادروه مـــن بــــاب الــســلــســلــة. عــلــى صعيد 
ــاد مــســتــوطــنــون، أمــــس األحـــــد، بــنــاء  ــ ــر، أعـ ــ آخـ
بؤرة استيطانية في منطقة بيرين شرق يطا 
والتي  الغربية  الضفة  الخليل جنوب  جنوب 
تم هدمها من قبل املواطنني قبل شهرين، وفق 
ما أفاد به منسق اللجان الوطنية والشعبية 

بعدما هددته بلدية االحتال بالهدم أو دفع 
ــى أمــر 

ّ
غــرامــة مــالــيــة. وكــــان شــقــيــرات قــد تــلــق

هــدم للمنزل قبل أسبوع، وخــال ذلــك حاول 
اتصااًل صباح  تلقى  ه 

ّ
لكن الهدم  أمــر  تأجيل 

أمــس مــن شرطة االحــتــال يــهــدده إذا لــم يقم 
ــتـــال ســوف   بــلــديــة االحـ

ّ
بــالــهــدم بــيــديــه فــــإن

تقوم بالهدم بذلك وتغرمه مبالغ كبيرة.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، اقـــتـــحـــم أكـــثـــر مــــن مــائــة  مــ
مــســتــوطــن أمــــس بـــاحـــات املــســجــد األقــصــى 
ــتــــال الـــتـــي شـــــددت من  بــحــمــايــة قـــــوات االحــ
ــد، ونـــفـــذ  ــجــ ــســ ــا عــــلــــى أبــــــــــواب املــ ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ إجــ
باحات  في  استفزازية  جــوالت  املستوطنون 
منطقة  في  تلمودية  طقوسا  وأدوا  املسجد، 
بــاب الــرحــمــة، وقــبــالــة قبة الــصــخــرة، قبل أن 

ــدار واالســـتـــيـــطـــان فــــي جــنــوب  ــ ــجـ ــ ملـــقـــاومـــة الـ
الــضــفــة الــغــربــيــة راتــــب الــجــبــور فـــي تصريح 
املواطنني تصدوا   

ّ
أن الجبور  وأكــد  صحافي. 

آللـــيـــات تــابــعــة لــلــمــســتــوطــنــني تــوجــهــت نحو 
ومنعوها  بأجسادهم،  االستيطانية  الــبــؤرة 
مــن الــوصــول، كما عـــززت قـــوات االحــتــال من 
مغلقة.  عسكرية  املنطقة  وأعــلــنــت  وجـــودهـــا، 
وفــــي الـــســـيـــاق، شــــرع مــســتــوطــنــون بتسييج 
الشمالية  بــاألغــوار  الــحــلــوة  عــني  نبع  محيط 
الرعاة  الغربية ومنعوا  الفلسطينية بالضفة 
املنطقة وســقــي ماشيتهم،  إلــى  الــوصــول  مــن 
وفـــق تــصــريــحــات لــلــنــاشــط الــحــقــوقــي عـــارف 

دراغمة.
على صعيد منفصل، أصيب شاب فلسطيني 
بــجــروح بــرصــاص االحــتــال، واعــتــقــل اثنان 
ــران، عــلــى الـــطـــريـــق الــــواصــــل بـــني بــلــدتــي  ــ ــ آخـ
ــنــــوب غــــــرب جـــنـــني شـــمـــال  يـــعـــبـــد وزبـــــــــدة جــ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــق مــا أكــــده مــديــر نــادي 
األسير الفلسطيني في جنني منتصر سمور 
 الشاب عبد 

ّ
»العربي الجديد«. وأشار إلى أن لـ

الله باسم أبو بكر أصيب بالرصاص الحي 
الــداخــل  إلـــى أحـــد مستشفيات  نــقــلــه  وجــــرى 
اعتقلت  املحتل عام 1948، فيما  الفلسطيني 
ــا أدهــــــم عـــلـــي حــســن  ــمـ ــنــــني اآلخــــريــــن وهـ االثــ

إرميات، وشعان كيوان أبو بكر.
إلـــــى ذلــــــك، اعــتــقــلــت قــــــوات االحــــتــــال أمــــس، 
نــاصــر دراغــمــة ونعمان عبد  أحــمــد  الشابني 
حاجز  على  مرورهما  أثناء  صوافطة  املنعم 
تــيــاســيــر الــعــســكــري شــــرق مــديــنــة طــوبــاس، 
القواسمي من  الهادي  في حني اعتقلت عبد 

منزله في شارع الشالة وسط الخليل.

مصر: تعديل 
وزاري مرتقب

إعادة 
جدولة 

مشروع 
الضبعة

أي  فــــي  الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــعـــديـــل  ورود خــــطــــاب 
»مستقبل  حــزب  حشد  بينما  رســمــيــا،  لحظة 
وطــــن«، املـــوالـــي للسلطة وصــاحــب األغــلــبــيــة، 
التابعة  ــزاب«  ــ األحـ شــبــاب  »تنسيقية  وكــذلــك 
للمخابرات العامة، جميع النواب من مختلف 
املــحــافــظــات، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى عــــدم التغيب 
ــام املــقــبــلــة تحسبا لـــورود  خـــال جــلــســات األيــ
وبالتالي  لحظة،  أي  فــي  الحكومي  التعديل 

املوافقة السريعة عليه.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر حـــــكـــــومـــــيـــــة وأخـــــــــــرى 
امللف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ دبلوماسية، 
األساسي الذي أخر ظهور التعديل الوزاري 
الخارجية سامح شكري،  هو مصير وزيــر 
السلطة  مكونات  آراء  حوله  اختلفت  الــذي 
املختلفة، وبصفة خاصة املخابرات العامة 
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، نـــظـــرًا لــحــســاســيــة 
بالنظر  الــحــالــي،  الــتــوقــيــت  ــة  ودقــ حقيبته 
الجارية  واملفاوضات  النهضة  سد  لقضية 

بزيادة املبالغ في الدفعات الاحقة، إذ كان 
القرض  تستخدم مصر  أن  عليه  املتفق  مــن 
ملــدة 12 عــامــا بــني عــامــي 2016 و2028، لكن 
اآلن، وحــســب الـــجـــدول الــجــديــد، لــن ينتهي 

االستخدام إال بحلول 2031.
يبلغ 25  القرض  إن  البداية  وقالت مصر في 
مليار يورو، ثم كشفت روسيا في 2018 أنه زاد 
إلى 45 مليارًا، من دون الكشف عن تفاصيل 
تــتــعــلــق بــالــســداد أو حــجــم الـــفـــائـــدة، بــدعــوى 
احــتــيــاج »روســـاتـــوم« إلــى املــزيــد مــن األمـــوال 
رجمت إلى اتفاقية اقتراض، هي زيادة 

ُ
التي ت

املرفقية  والخدمات  والخامات  السلع  أسعار 
الــضــروريــة إلنــشــاء املــفــاعــل املـــصـــري، قياسا 
بسعر السوق العاملية، بسبب تعويم الجنيه 
املصري في نهاية 2016، وليس زيادة أسعار 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــخـــبـــرات واأليـــــدي الــعــامــلــة 
املصرية  املــصــادر  الــروســيــة نفسها. وذكـــرت 
أنـــه تـــّم االنــتــهــاء مــن إنــشــاء املــديــنــة السكنية 
الــتــي تضم  املــشــروع  فــي  بالعاملني  الخاصة 
قسما خــاصــا لــلــخــبــراء الــــروس، فــيــه منشآت 
ريـــاضـــيـــة وتــرفــيــهــيــة ومـــــــدارس وحــضــانــات 
معدة الســتــقــدام األســـر، النسبة األكــبــر منهم 
يقيمون حاليا في مصر، وهناك نسبة أخرى 
ــبـــا، وأنــــهــــا حــظــيــت بــمــوافــقــة  ســتــحــضــر قـــريـ
الــجــانــب الـــروســـي. وتــقــّدمــت هــيــئــة املــحــطــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ظهرت مساء أول من أمس إرهاصات 
فــي مصر رسميا،  الــــوزاري  التعديل 
بــــحــــديــــث بــــعــــض وســــــائــــــل اإلعــــــــام 
املــوالــيــة للنظام ونـــواب وإعــامــيــني معروفني 
بقربهم من املخابرات العامة أو األمن الوطني، 
عــن تفاصيل الــتــعــديــل الـــذي لــم ُيــعــرض على 
مجلس الــنــواب حــتــى مــســاء أمـــس. وبـــات من 
لانعقاد بعد عطلة  املجلس  دعــوة  أن  املؤكد 
عــيــد األضــحــى، واســتــمــرار الــــدورة البرملانية 
الحالية ألجل غير مسمى أمر مرتبط بضرورة 

إجراء هذا التعديل في القريب العاجل.
ــــا جــــــدول أعــــمــــال مــجــلــس الــــنــــواب أمـــس  وخـ
األحـــــد مـــن أي مـــوضـــوع عـــاجـــل أو حــســاس. 
واكـــتـــفـــى رئـــيـــســـه حــنــفــي جـــبـــالـــي بــمــنــاقــشــة 
ــاوى وتـــعـــديـــات  ــكــ ــن الـــطـــلـــبـــات والــــشــ عـــــدد مــ
انتظار  القوانني املؤجلة غير املستعجلة، في 

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  حكومية  مــصــادر  كشفت 
الحقيقية وراء وضع  عن األسباب 
جـــــــدول زمــــنــــي جــــديــــد لــلــعــمــل فــي 
محطة الضبعة النووية التي تنفذها شركة 
»روساتوم« الروسية، ليبدأ تشغيل املحطة 
بــكــامــل طــاقــتــهــا فـــي مــنــتــصــف 2030 بـــداًل 
تصريحات  فــي  موضحة   ،2028 مطلع  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــتــرة وقــف رحــات  لـــ
تأخر  إلــى  باإلضافة  البلدين،  بني  الطيران 
مــعــدالت اإلنـــجـــاز فــي املــبــانــي واإلنـــشـــاءات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـــجـــانـــب املــــصــــري، جعا 
املفاعل  تشغيل  من  االنتهاء  املستحيل  من 
األول قبل مطلع 2028، وقد كان مقررًا سلفا 

االنتهاء من هذه املرحلة في نهاية 2025.
وأضافت املصادر أن الجدول الزمني الجديد 
املشتركة  الــزيــارة  للضوء عشية  خــرج  الـــذي 
لــلــمــســؤولــني املــصــريــني والـــــروس، إلـــى موقع 
ــالــــي، ُوضــــع  املـــحـــطـــة مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــحــ
بتنسيق كامل بني البلدين »ألنه لم يكن هناك 
واستحالة  العمل  استدامة  لضمان  آخــر  حل 
الـــتـــزام الـــجـــدول الــســابــق«. لــكــن هـــذا األمــــر لم 
يحل دون تسجيل بعض املاحظات الروسية 
الــســلــبــيــة عــلــى األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة الــتــي تــّم 
إنــجــاز نــمــاذج منها بالفعل، وكــانــت الــزيــارة 
هي االستعراض األول لها. وأضافت املصادر 
أنه تبنّي إتمام بعض األعمال على عجالة من 
بدقة،  املطلوب  التنفيذ  مراعاة مستوى  دون 
كـــذلـــك اتــضــحــت بــعــض االخـــتـــافـــات بـــني ما 
الهندسية  املنشآت، والرسوم  ذ في بعض 

ِّ
ف

ُ
ن

الــروســيــة، على الــرغــم مــن وجــود عناصر من 
الــروس، وهو ما أدى إلى  الخبراء واملراقبني 

تبادل تحميل املسؤولية بني الطرفني.
ــادر أن الـــتـــخـــّوف املــصــري  وأوضـــحـــت املـــصـ
الجدول  تعديل  يسّبب  أن  هو  القائم حاليا 
الزمني مزيدًا من األعباء املالية على مصر، 
ــات ســــــداد الـــقـــرض  ــعــ ــة دفــ ــدولــ أو إعـــــــادة جــ
الروسي إلنشاء املحطة وتشغيلها، الذي ما 
بني  للتعديل  عــرضــة  النهائية  قيمته  زالـــت 
حني وآخــر، حسب قــدرة مصر على السداد 
ــواد  ــ وتــغــيــيــر بـــعـــض قـــيـــم الـــتـــجـــهـــيـــزات واملــ
ــــع عـــقـــود شـــرائـــهـــا حــتــى اآلن. 

َّ
ــــوق

ُ
ــم ت الـــتـــي لـ

ويــحــصــل ذلـــك بــنــاًء عــلــى اتــفــاق ســابــق بني 
الطرفني على تمليك مصر جميع مشتمات 
ــدا مــا ُيــمــكــن إعــــادة اســتــخــدامــه  املـــشـــروع، عـ
ــل نسبة 

ّ
فــي مــشــاريــع أخـــرى تــالــيــة، مــا يــمــث

ضــئــيــلــة مـــن املـــكـــّون عــمــومــا، وال ســيــمــا أنــه 
كــان مــن املــقــرر أن تــبــدأ روســيــا بمنح مصر 
إلى  تأخيرها  تم  القرض منذ 2016  دفعات 
2018 مــع تــعــويــض غــيــاب الــدفــعــات األولـــى 

مع تركيا وقطر والحساسيات مع الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي.

وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن املــــخــــابــــرات الــعــامــة 
ــة الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل تـــدفـــع بــشــدة  ــرئـــاسـ بـ
ــعــــديــــد مــن  ــري عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــ ــكــ لــتــغــيــيــر شــ
املـــاحـــظـــات، أبـــرزهـــا مـــا الحـــظـــه كـــامـــل خــال 
ضعف  من  املتحدة  للواليات  األخيرة  زيارته 
األداء الدبلوماسي املصري، وتراخي الجهود 
ــبــــذولــــة لــتــحــســني الــــعــــاقــــات بـــاملـــســـؤولـــني  املــ
األمــيــركــيــني وقـــيـــادات الــحــزبــني الــديــمــقــراطــي 
ــنـــواب، وعـــدم قـــدرة الــقــاهــرة  والــجــمــهــوري والـ
عـــلـــى تــحــقــيــق أي خـــــرق حــقــيــقــي لــلــمــجــتــمــع 
السنوات  مـــدار  على  واشــنــطــن  فــي  السياسي 

الست السابقة.
العامة  املــخــابــرات  الــرغــم مــن استئثار  وعــلــى 
ــــي املـــلـــفـــات  ــة فـ ــيــــادة الــــتــــحــــركــــات املــــصــــريــ ــقــ بــ
الــخــارجــيــة املـــهـــمـــة، وتــولــيــهــا مــهــمــة تــوجــيــه 
ــيــــة فـــــي الــــســــفــــارات  ــلــــومــــاســ الــــعــــنــــاصــــر الــــدبــ
األميركي  امللف  أن  يــرى  كامل  فــإن  الرئيسية، 
قـــا وكــبــيــرًا« 

ّ
 دبــلــومــاســيــا »خـــا

ً
يــتــطــلــب عــمــا

الــدولــة، كما  فــي إطـــار السياسة املعتمدة مــن 
الــوجــوه، بتصعيد  األمــر »تغييرًا في  يتطلب 
أكبر  لها مصداقية  يكون  شخصيات جديدة 

لدى األميركيني ثم األوروبيني«.
وأوضحت املصادر أن هذه املاحظات ليست 
ولــيــدة دراســـة الجهاز األهـــم فــي مصر حاليا 
فحسب، بل سجلتها أيضا شركة »براونستني 
ــك« لـــلـــدعـــايـــة والـــحـــشـــد  ــ ــريـ ــ ــر شـ ــ ــاربـ ــ هــــيــــات فـ
السياسي التي تعاقدت معها املخابرات العام 
الــقــاهــرة في  املــاضــي لتتولى تحسني صـــورة 

النووية بأوراق املشروع النووي وتصميماته 
إلى هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية الشهر 
ــــدء الــتــنــفــيــذ  املــــاضــــى لــلــحــصــول عـــلـــى إذن بـ
الــخــاص بــمــشــروع الــضــبــعــة، وحــصــلــت على 
إذن قــبــول املــوقــع فــي 10 مـــارس/ آذار 2019، 
املــوقــع وخصائصه  بـــأن  إقـــــرارًا  اإلذن  ويــعــّد 
ومتطلبات  املحلية،  املتطلبات  مع  يتوافقان 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد أيام من توتر العاقات املصرية الروسية 
موسكو  ورفـــض  النهضة  ســد  قضية  بسبب 
مــمــارســة أي ضــغــط عــلــى إثــيــوبــيــا وإدانــتــهــا 

تنسيقية بني  فــعــالــيــات  وتــنــظــيــم  واشــنــطــن، 
املسؤولني املصريني والسياسيني األميركيني. 
ولفتت الشركة في بعض تقاريرها إلى ضعف 
الــحــضــور الــدبــلــومــاســي املــصــري، وعـــدم فتح 
ومستدامة  معتبرة  اتصال  قنوات  الخارجية 

مع واشنطن ونيويورك.
وعلى هذا األساس استغرقت دائرة الرئيس 
للبحث   

ً
وقــتــا طــويــا السيسي  الــفــتــاح  عبد 

عـــــن بـــــديـــــل، حــــيــــث تـــفـــضـــل تـــصـــعـــيـــد وجــــه 
دبلوماسي أصغر نسبيا من الفئة العمرية 
املعتادة لوزراء الخارجية املصريني، وتكون 
لـــه عـــاقـــات جـــيـــدة ســابــقــة، أو جـــاهـــزة، مع 
أن  أيضا  األميركيني واألوروبــيــني، وبشرط 
يعمل خارجيا وفقا للخطوط االستخباراتية 
وداخليا وفقا للخطوط األمنية في التعامل 
مع السفراء واملستشارين وتخطيط الحركة 
الــدبــلــومــاســيــة وإعـــــــداد الــــكــــوادر الــجــديــدة 

وتنظيم ديوان الخارجية.
وفي هذا السياق، بحسب املصادر، يصعب 
عــلــى دائــــرة الــســيــســي إيــجــاد بــديــل لسامح 
شكري يستطيع بسط سيطرته على السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــالـــصـــورة الـــتـــي آلــــت إلــيــهــا 
 ،2013 يوليو/تموز  انــقــاب  بعد  األوضـــاع، 
بـــإبـــعـــاد عـــشـــرات الــدبــلــومــاســيــني ألســبــاب 
سياسية وآلرائهم املعارضة أو اهتماماتهم 
الحقوقية، ثم فرض إجراءات جديدة للتعيني 
فـــي الـــخـــارجـــيـــة، واخـــتـــيـــار الــدبــلــومــاســيــني 
على  بــاألســاس  تعتمد  الشباب،  واملوظفني 
الــبــعــد األمـــنـــي والـــــــوالء الــســيــاســي ولــيــس 
العديد  بضم  والسماح  الخبرة،  أو  الكفاءة 
مــــن الـــعـــامـــلـــني فــــي الــــــــــوزارة لــلــمــجــمــوعــات 
الــشــبــابــيــة الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات، ممثلة في 
أكــاديــمــيــة الـــتـــدريـــب والـــبـــرنـــامـــج الــرئــاســي 

لتأهيل الشباب للقيادة.
 
ً
ــيـــســـي بـــديـــا وســـــــــواء وجــــــــدت دائـــــــــرة الـــسـ
الــوزاري  لشكري، وتضمنته حركة التعديل 
أم ال، فهناك بعض املاحظات األخرى التي 
سجلتها املخابرات عليه، أبرزها تصريحاته 
ــررة مــنــذ  ــكــ ــتــ ــد الــنــهــضــة واملــ ــن قــضــيــة ســ عــ
اللجوء ألي  بضعة أشهر، والتي نفى فيها 
بعد حــدوث  إال  دبلوماسي  غير  آخــر  خيار 
الــضــرر. حيث تــرى الــدائــرة أن هــذا الحديث 
-وإن كان صحيحا على الصعيد السياسي- 
فــهــو لــيــس مــنــاســبــا لـــلـــتـــداول اإلعـــامـــي أو 
ــائـــي خـــاصـــة عــلــى املـــســـتـــوى الـــدولـــي،  الـــدعـ
التجهيز  فــي مرحلة  املــصــري  األداء  وكــذلــك 
مجلس  جلستي  قبل  السياسي  والــتــربــيــط 
مع  التواصل  وضعف  النهضة،  لسد  األمــن 
السفراء األجانب ووزراء الخارجية في هذه 

القضية خال عامي جائحة كورونا.
وأضــــافــــت املــــصــــادر أن شـــكـــري لـــن يــبــقــى في 
منصبه إال فــي حــالــة عـــدم إيــجــاد بــديــل، لكن 
هــذا سيعني تعيني نــائــب جــديــد لــلــوزيــر في 
املسؤولية  لتولي  لتجهيزه  الــعــاجــل  الــقــريــب 
ــتــــقــــرار عـــلـــى رحــيــلــه  ــة االســ ــالـ ــــي حـ ــقــــا. وفـ الحــ
فسوف يتم تكريم شكري بصورة استثنائية، 
للسيسي  ســواء بتعيينه مستشارًا شخصيا 
أو بــوســام وطــنــي، تــقــديــرًا لــلــدور الـــذي لعبه 
ملصلحة الدولة والنظام في السنوات املاضية.

وبعيدًا عن الخارجية فإن سيناريو »الخروج 
التكريمي« من الحكومة ربما يكون أيضا من 
املرقبي،  الكهرباء محمد شاكر  وزيــر  نصيب 
الذي سبق أن طلب التقاعد من منصبه مرتني 
ســابــقــتــني لـــظـــروف صــحــيــة وعــائــلــيــة، ويـــرى 
السيسي أنــه أتــم مهمته على أكــمــل وجــه في 
ــادة بــنــاء  ــ مــرحــلــة حــســاســة اســتــطــاع فــيــهــا إعـ
شبكة الطاقة املصرية. وبحسب املصادر فإن 
ــة جــديــد  ــر دولــ الــتــعــديــل ســيــشــمــل تــعــيــني وزيــ
املــجــالــس  وزراء  وتــغــيــيــر  اإلعــــــــام،  لــــشــــؤون 
ــام، والـــقـــوى  ــعــ ــال الــ ــمــ الــنــيــابــيــة، وقـــطـــاع األعــ
العاملة، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
لم  البرملانية  الكتل  لكن  والــبــتــرول،  والبيئة، 
تتمكن من إجراء أي مشاورات حول الحقائب 
عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث فـــي جــمــيــع الــتــعــديــات 
الـــوزاريـــة الــســابــقــة فــي عــهــد الــســيــســي، حيث 
يــفــاجــأ الـــنـــواب بــأســمــاء الـــــــوزراء الـــجـــدد في 
مــا يعكس هيمنة  عــلــيــهــا،  الــتــصــويــت  جلسة 

السلطة التنفيذية على املشرعني.

الحل  باستخدام  للتهديد  األمــن  مجلس  فــي 
العسكري، زار وزير الكهرباء املصري محمد 
شــاكــر واملـــديـــر الـــعـــام ملــؤســســة »روســــاتــــوم« 
ألــيــكــســي لــيــخــاتــشــوف، املــوقــع اإلنــشــائــي في 
الضبعة، وكان في استقبالهما رئيس مجلس 
إدارة هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء 
أمـــجـــد الــــوكــــيــــل. وقــــــال شـــاكـــر إن »املــــشــــروع 
يــشــهــد تـــطـــورات وديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة في 
تنفيذ مشروع الضبعة وبطبيعة الحال، وإن 
االقتراب املنهجي من الحلم النووي املصري 
يــمــضــي بــدعــم كــامــل مــن الــقــيــادة السياسية 
املــصــريــة، ومــهــمــا كــانــت الــتــحــديــات أمــامــنــا، 
فــإن الفريق املــصــري الــروســي املحترف قــادر 
على التصدي لها بفاعلية ونجاح«. وتتكّون 
النووية من 4 وحــدات طاقة  الضبعة  محطة 
ميغاوات   1200 منها  واحـــدة  كــل  قـــدرة  تبلغ 
ــاء املــضــغــوط املــبــرد  بــمــفــاعــات مــن نــوعــيــة املـ
املطور  الثالث  الجيل  باملاء VVER-1200 من 
ُيــــَعــــّد األحـــــــدث مــــن حـــيـــث مــا  ــذي  ــ الــ  3+GEN
توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، 
وهذه التقنية أثبتت جدواها وتعمل بنجاح 

في دولتني.
وتعمل في روسيا أربع وحدات نووية مجهزة 
بــمــفــاعــات مـــن هـــذا الــجــيــل، بـــواقـــع وحــدتــني 
فــي »نــوفــوفــورونــيــج« ووحــدتــني أخــريــني في 
»لينينغراد« للطاقة النووية، وخارج روسيا 
-VVER تعمل وحدة طاقة واحدة ذات مفاعل
الـــبـــيـــاروســـيـــة  الـــنـــوويـــة  املـــحـــطـــة  فــــي   1200
الــتــي جـــرى ربــطــهــا بــشــبــكــة الــطــاقــة املــوحــدة 
لــلــبــاد فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020. 
ويجري تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية 
حيز  دخلت  التي  العقود  مــن  ملجموعة  وفقا 
التنفيذ في 11 ديسمبر/ كانون األول 2017، 
ووفقا لالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور 
الــجــانــب الـــروســـى فــقــط عــلــى إنــشــاء املــحــطــة، 
بــل سيتولى اإلمـــداد بالوقود الــنــووي طــوال 
الــنــوويــة،  الضبعة  ملحطة  التشغيلي  الــعــمــر 
وسيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر 
تشغيل  في  الدعم  وتقديم  املصرية  البشرية 
املحطة وصيانتها على مدار السنوات العشر 
األولى من تشغيلها، وسيقيم منشأة لتخزين 

الوقود النووي املستهلك.
وفي إطار مؤشرات إيجابية في ملف السياحة 
مــنــاقــضــة لــلــتــوتــرات فـــي املــلــفــات الــســيــاســيــة 
الــروســي  العمليات  مــركــز  أعــلــن  والعسكرية، 
ملحاربة فيروس كورونا، أمس األول السبت، 
إلى  الجوية من موسكو  الــرحــات  استئناف 
اعتبارًا من  فــي مصر  الشيخ  الغردقة وشــرم 
9 أغــســطــس/ آب املــقــبــل، وذلـــك بــعــدمــا كانت 
الرحات متوقفة نظرًا لسوء الوضع الوبائي 

في مصر، حسب التقييم الروسي.

)Getty( تستمر المماطلة اإلسرائيلية في ملف إعمار غزة

سُيكّرم شكري بصورة استثنائية إذا اُتفق على رحيله )عباس موماني/فرانس برس(

أّخر مصير وزير 
الخارجية المصري 

سامح شكري 
ظهور التعديل 

الوزاري، خصوصًا 
بعد اختالف آراء 

مكونات السلطة 
حوله، إذ إن 

المخابرات العامة 
برئاسة اللواء 

عباس كامل تدفع 
بشدة لتغييره، 

فيما يصعب على 
دائرة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي 
إيجاد بديل عنه

بكامل  مصر  في  الضبعة  محطة  تشغيل  المفترض  من  كان  بعدما 
طاقتها عام 2028، تم تأجيل هذا الموعد إلى منتصف عام 2030، في 

ظل مشاكل عدة ألزمت القاهرة وموسكو بإعادة جدولة المشروع
خاصتقرير

تباينات بشأن مصير 
وزير الخارجية

مالحظات روسية فنية سلبية... 
وتخوف مصري من األعباء المالية

الحدث

»جملة 
واحدة«

تنص المادة 129 من 
الئحة مجلس النواب على 

التصويت على التعديل 
الوزاري »جملًة واحدة«، 

فيما تنص المادة 147 
من الدستور على أن 

»لرئيس الجمهورية إعفاء 
الحكومة من أداء عملها 

بشرط موافقة أغلبية 
أعضاء مجلس النواب، أو 
إجراء تعديل وزاري بعد 
التشاور مع رئيس الوزراء«.

اختالفات بين 
ما تم تنفيذه والرسوم 

الهندسية الروسية

تدفع المخابرات 
العامة بشدة لتغيير 

شكري ألسباب عديدة

الفصائل تتجه لتجديد 
الفعاليات الشعبية على 

حدود غزة

تأخر إنجاز بعض 
اإلنشاءات التي يقوم بها 

الجانب المصري

بموازاة استمرار اعتداءاته 
في الضفة الغربية، 

يواصل االحتالل التضييق 
على قطاع غزة، لترد 

الفصائل وناشطون 
باستئناف الفعاليات 

الشعبية

Monday 26 July 2021 Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة
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سياسة

أميركا »تدعم« االستراتيجية األفغانية الجديدة

الهدف إبطاء تقدم »طالبان«

يعتقد أوستن أن لدى 
األفغان القدرة 

وإمكانية إحراز تقدم

كابول ـ صبغة اهلل صابر

الجديدة  أن االستراتيجية  يبدو 
للقوات األفغانية ملواجهة التقدم 
»طـــالـــبـــان« تــتــمــحــور  الــــواســــع لــــ
 حـــــــول إبـــــطـــــاء الـــــزخـــــم الــــســــريــــع لـــلـــحـــركـــة، 
قــبــل االنـــتـــقـــال إلــــى املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة وهــي 
ــي الــتــي ســيــطــرت عليها  ــ اســتــعــادة األراضــ
»طالبان«، التي ارتفعت حدة الغارات الجوية 
الدفاع األميركي لويد  ضدها. وأعلن وزير 
أوسنت، أمس األول، أن املهمة األولى لقوات 
األمن األفغانية هي التأكد من قدرتها على 
إبــطــاء قـــوة زخـــم حــركــة »طـــالـــبـــان«. ويــقــوم 
استراتيجيته  بــإصــاح  األفــغــانــي  الــجــيــش 
الحربية ضد »طالبان«، عبر تركيز القوات 
العاصمة  مثل  أهمية،  األكثر  املناطق  حول 
كــابــول واملـــدن األخـــرى واملــعــابــر الــحــدوديــة 

والبنية التحتية الحيوية.
وقــــــــال أوســــــــــنت، خـــــــال زيــــــــــارة إلـــــــى واليـــــة 
أالسكا، »إنهم يعززون قواتهم حول املراكز 
الـــســـكـــانـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة«. وأضــــــــاف »فــيــمــا 
يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم ال، 
التأكد  هــو  فعله  أول شــيء يجب  أن  أعتقد 
ــم«. ومـــع  ــ ــزخـ ــ ــا تــســتــطــيــع إبــــطــــاء الـ ــهـ مــــن أنـ
مهمته  إلنــهــاء  األميركي  الجيش  استعداد 
في أفغانستان في 31 أغسطس/آب املقبل، 
ــر مـــن الــرئــيــس جـــو بــايــدن،  ــ بــنــاء عــلــى أوامـ
أعــرب أوســنت عن اعتقاده بأن لدى األفغان 
لكن »سنرى  تقدم،  إحــراز  وإمكانية  القدرة 

ما سيحدث«.
السيطرة  أمــس األحـــد،  وأعلنت »طــالــبــان«، 
ــة نــــــاره فــــي إقـــلـــيـــم كـــنـــر شـــرق  عـــلـــى مـــديـــريـ
الله  ذبيح  باسمها،  املتحدث  وقــال  الــبــاد. 
الحركة  إن مسلحي  تــغــريــدة،  فــي  مــجــاهــد، 

املسؤولية عن الهجوم. من جهة أخرى، أثار 
لــقــاء رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي السابق 
ــة نــــواز  ــيــ ــة اإلســــامــ ــطــ ــرابــ ــزب الــ ــ  وزعــــيــــم حــ
األفغاني  القومي  األمـــن  بمستشار  شــريــف 
حــمــد الــلــه مــحــب فــي لــنــدن، أخــيــرًا، حفيظة 
إن مــحــب  إذ  بـــاكـــســـتـــان،  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــن 
ــة املـــعـــاديـــة  ــيـ ــانـ ــغـ ــــوه األفـ ــــوجـ ــن الـ يــعــتــبــر مــ
إلسام أباد، كونه يدلي بتصريحات حادة 
ضد باكستان وسياساتها في أفغانستان 

واملنطقة.
وكتب وزير اإلعام الباكستاني فواد حسن 
شودري، في تغريدة، إن »نواز شريف يدعم 
الــســيــاســات املــعــاديــة واملــــؤامــــرات الــدولــيــة 

بأقرب  »التقى  أنــه  معتبرًا  باكستان«،  ضد 
ــان، وهــو  ــغــ شــخــصــيــة بــالــهــنــد مـــن بـــن األفــ
مــحــب، وهــــو دلــيــل واضــــح عــلــى دعــــم نـــواز 
شريف للمؤامرات الدولية ضد باكستان«. 
كـــمـــا شـــنـــت الـــنـــائـــبـــة شـــيـــريـــن مـــــــــزاري، فــي 

تغريدة، هجومًا على نواز شريف.
من جانبه، قال مستشار الرئيس األفغاني 
ــيــــان، إن »بـــاكـــســـتـــان ال  ــر، فــــي بــ ــمـ ــيـــد عـ وحـ
تتحمل لقاء معارض باكستاني بمستشار 
ــــن الــقــومــي األفـــغـــانـــي، ويــطــلــب مــنــا أن  األمـ
نغض الطرف عن التدخل السافر لباكستان 
فـــي شــــؤون بـــادنـــا. إنــهــا تــــؤوي املسلحن 

وتعالج جرحاهم، وتساندهم باملال«.

في الوقت الذي توسع 
فيه »طالبان« سيطرتها 

على مزيد من المناطق، 
بدأت تتضح االستراتيجية 

الجديدة للقوات األفغانية 
والتي تحظى بـ»دعم 

أميركي«

يقوم الجيش األفغاني بتركيز تواجد قواته حول المناطق المهمة )األناضول(

ســيــطــروا عــلــى جــمــيــع املــبــانــي الــحــكــومــيــة 
فــي مــديــريــة نــــاره، بــعــد اســتــســام مــســؤول 
ــان مــع  الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة ويــــدعــــى كــــل زمــــ
80 مــن عــنــاصــر األمــــن. فــي املــقــابــل، أعلنت 
وزارة الــدفــاع األفــغــانــيــة، فــي بيانن أمــس، 
»مــقــتــل 81 مــســلــحــًا مـــن حــركــة طــالــبــان في 
غارات جوية للقوات الحكومية بوالية بلخ 
شمالي الباد«، باإلضافة إلى »مقتل 11 من 
املسلحن بغارة جوية في واليــة بدخشان 

شمالي أفغانستان«. 
وكان املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
جــون كيربي أعــلــن، الخميس املــاضــي، شن 
بـــــاده ضـــربـــات جـــويـــة لـــدعـــم قـــــوات األمـــن 
مجاهد  الله  ذبيح  أوضــح  فيما  األفغانية. 
أن الضربات وقعت مساء األربعاء املاضي 
واســتــهــدفــت ضـــواحـــي مــديــنــة قــنــدهــار في 
جنوب الباد، وأسفرت عن مقتل ثاثة من 
مقاتلي الحركة وتدمير سيارتن. وأضاف: 
يتحملون  فــســوف  عملية  بـــأي  قــامــوا  »إذا 

العواقب«.
ويــســيــطــر مــقــاتــلــو »طــــالــــبــــان« عـــلـــى مــزيــد 
مــن األراضــــي، والــتــي قــّدرتــهــا وزارة الــدفــاع 
املــاضــي،  )الــبــنــتــاغــون(، األربــعــاء  األميركية 
بأنها تمتد اآلن إلى أكثر من نصف مراكز 
ــمـــارس  ــا تـ ــمـ ــم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. كـ ــيــ ــالــ األقــ
الـــحـــركـــة ضـــغـــوطـــًا عـــلـــى ضــــواحــــي نــصــف 
ــم فــــي مـــحـــاولـــة لــعــزلــهــا.  ــيــ ــالــ عــــواصــــم األقــ
وتــثــيــر سيطرتها الــســريــعــة عــلــى األراضـــي 
الــذي  الــوقــت  قلق السلطات األفــغــانــيــة، فــي 

تنسحب فيه الواليات املتحدة من الحرب.
قـــام مسلحون مجهولون  ثــانــيــة،  مــن جــهــة 
بإعدام خمسة من عناصر الجيش األفغاني 
مديرية  في  بعد خطفهم  بالرصاص،  رميًا 

شكردره في ضواحي كابول. 
وقـــال رئــيــس نــقــابــة الــشــبــاب فــي العاصمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــــخ، لـــ مـــوالغـــول راسـ
الخمسة مــن عــنــاصــر الــجــيــش، وكــانــوا في 
في مديرية شكردره  منازلهم  إلــى  طريقهم 
عــنــدمــا أوقـــفـــهـــم مــســلــحــون مـــن »طـــالـــبـــان« 
ــى مـــكـــان مـــجـــهـــول، ثــم  ــ وقــــامــــوا بــنــقــلــهــم إلـ
دره  كــول  مديرية  فــي  على جثامينهم  عثر 

املجاورة لشكردره.
اعتقال  األفغانية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
مــدبــر ومــنــفــذي الــهــجــوم الــصــاروخــي على 
القصر الرئاسي في أول أيام عيد األضحى، 
الــثــاثــاء املــاضــي. وأوضــحــت، فــي بــيــان، أن 
عملية  ت 

ّ
شن الشرطة  فــي  الخاصة  الــقــوات 
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فـــي مــنــطــقــة خــوشــحــال خــــان وتــمــكــنــت من 
اعــتــقــال مــدبــر تــلــك العملية وثــاثــة آخــريــن 
مــن مــنــفــذي الــهــجــوم، مــشــيــرة إلـــى أن مدبر 
وذلك  »طالبان«،  حركة  في  قيادي  الهجوم 
ــم مــــن أن تــنــظــيــم داعــــــش تــبــنــى  عـــلـــى الــــرغــ


