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سياسة

تونس... لكل 
ديمقراطية نصيب 

من النكسة

»النهضة«: الستئناف 
عمل البرلمان كسلطة 

أصلية منتخبة

حذرت منظمات نقابية 
من أي تمديد لتعطيل 

مؤسسات الدولة

حّض بلينكن سعيّد 
على احترام الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان

للحديث تتمة...

يزداد الغموض حول مستقبل األوضاع في تونس مع مرور مزيد من الوقت على 
االنقالب على الدستور الذي نفذه الرئيس قيس سعيّد األحد، من دون إعالنه خريطة 
االستثنائية،  بالتدابير  العمل  بإنهاء  المطالب  لترتفع  المقبلة،  للخطوات  طريق 

وتحديد مهلة 30 يومًا للعودة إلى المسار الدستوري

تونس ـ وليد التليلي

مع مرور مزيد من الوقت على انقالب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــّيــد 
الديمقراطي،  واملسار  الدستور  على 
بـــإقـــالـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي 
ملــدة 30 يومًا، وغيرها  البرملان  وتعليق عمل 
من الــقــرارات التي أعلنها مساء األحــد، يــزداد 
الغموض حول مستقبل األوضاع، وتتصاعد 
وعلى  الديمقراطية.  التجربة  على  املــخــاوف 
ــاول تــوجــيــه رســائــل  ــ الـــرغـــم مـــن أن ســعــّيــد حـ
طـــمـــأنـــة لـــلـــداخـــل والـــــخـــــارج بــــأنــــه ســيــحــتــرم 
ونفيه  القانون،  ويفرض  والحريات  الحقوق 
خـــرق الــدســتــور أو الــقــيــام بــانــقــالب، غــيــر أنــه 
املقبلة،  توجهاته  أو  برنامجه  عن  يفصح  لم 
داخلية  وأطــيــاف  منظمات  أصـــوات  لتتعالى 
ــة مــخــتــلــفــة تــطــالــب بـــإنـــهـــاء الــعــمــل  ــيـ ــارجـ وخـ
بالتدابير االستثنائية بأسرع وقت والحفاظ 
عــلــى ســـيـــادة الـــقـــانـــون، مـــع إعـــطـــاء مــهــلــة بــأال 
الشهر.  مــدة  االستثنائية  اإلجـــراءات  تتجاوز 
أمــا فــي الــشــارع، فاتسمت األوضـــاع بالهدوء 
ــنـــن  ــد يــــــوم صــــاخــــب اإلثـ ــعـ ــاء بـ ــالثــ ــثــ أمــــــس الــ
أمـــام مبنى الــبــرملــان فــي بـــاردو حيث اعتصم 
محتجون على االنقالب، وأنصار سعّيد، في 
حــن بــدت الــحــركــة فــي شـــارع بورقيبة وسط 
 

ّ
ــة، خـــصـــوصـــًا أن جـــل ــادئــ الـــعـــاصـــمـــة أمـــــس هــ

املؤسسات العامة مغلقة بأمر رئاسي.
ــاول ســـعـــّيـــد مـــنـــذ أول مــــن أمـــــس اإلثـــنـــن  ــ ــ وحـ
توجيه رسائل طمأنة، خصوصًا بعد تأكيده 
ــى مــــربــــع الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــ »عـــــــدم االنــــــــــزالق إلــ
واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، 
واحترام آجال تطبيق اإلجراءات االستثنائية، 
الــجــديــدة في  الحكومة  تركيبة  عــن  واإلعــــالن 
غضون أيــام«، كما نقلت عنه رئيسة االتحاد 
الجربي،  راضــيــة  التونسية،  لــلــمــرأة  الــوطــنــي 
ــتــــي الـــتـــقـــتـــه مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــســـؤولـــي  الــ
لــم يمنع تعالي  أن ذلــك  إال  اإلثــنــن.  النقابات 
ــــس الـــثـــالثـــاء  أصـــــــوات مــنــظــمــات تــونــســيــة أمـ
التدابير  إنهاء  في  التسريع  تطالب بضرورة 
رئيس  بـــادر  بعدما  خصوصًا  االستثنائية، 
الــحــكــومــة املــقــال هــشــام املــشــيــشــي إلـــى تأكيد 
عدم تمسكه بأي منصب أو أية مسؤولية في 
إلى  املسؤولية  تسليم  سيتولى  وأنــه  الــدولــة 
الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية 

لرئاسة الحكومة.
مشترك  بيان  فــي  تونسية  منظمات  وأعلنت 
ــثــــورة  ــكـــل مـــكـــتـــســـبـــات الــ أمـــــــس، »تـــمـــســـكـــهـــا بـ
الــتــونــســيــة الــتــي عـــّبـــرت عــنــهــا ثــــورة الــحــريــة 
والكرامة«، محذرة »من أي تمديد غير مشروع 

ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة«، ومشددة 
عــلــى ضـــــرورة االلــــتــــزام بــمــدة الــشــهــر املعلنة 
واملنصوص عليها في الدستور إلنهاء العمل 
بالتدابير االستثنائية وتجميع السلطات بيد 
رئيس الجمهورية«. ودعت سعّيد إلى »ضبط 
خريطة طريق وفق رزنامة واضحة ال تتجاوز 
الثالثن يومًا وبصفة تشاركية مع كل القوى 
املدنية تتعلق بالقضايا املستعجلة كمحاربة 
فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون 
ــام الــســيــاســي ومــكــافــحــة  ــظـ ــنـ االنـــتـــخـــابـــي والـ

الفساد«.
العام  االتــحــاد  البيان منظمات:  ــعــت على 

ّ
ووق

للمحامن  الوطنية  الهيئة  للشغل،  التونسي 
ــة لــلــصــحــافــيــن  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــابـ ــقـ ــنـ ــتــــونــــس، الـ بــ
الـــتـــونـــســـيـــن، الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــنــســاء 
التونسين،  القضاة  جمعية  الديمقراطيات، 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
واملـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية. وكانت هذه املنظمات قد التقت 

سعّيد أمس اإلثنن.
وشــــــددت املــنــظــمــات عــلــى »ضـــــــرورة احـــتـــرام 
الــحــريــات الــعــامــة والــفــرديــة والــطــابــع املــدنــي 
ــتــــرام دســـتـــور الــبــالد  لــلــدولــة الــتــونــســيــة واحــ
ــتـــرام حــريــة التعبير  واســتــقــالل الــقــضــاء واحـ
واإلعـــــــالم والـــصـــحـــافـــة وعـــــدم االنـــــــزالق نحو 
السلطة  احترام  إلى  داعية  بالسلطة«،  التفرد 
القضائية كسلطة مستقلة تمامًا عن السلطتن 
التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع 
في  للتسريع  استقاللية  بكل  والعمل  دورهـــا 
فــتــح كــل املــلــفــات«. وحــّيــت »تــحــركــات الشعب 
االحــتــجــاجــيــة بــعــد فــشــل منظومة الــحــكــم في 
واالقتصادية  الصحية  لــأزمــة  حلول  إيــجــاد 
واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة«، ودعــــت جميع 
»الــــهــــدوء وضــبــط  ـــ املـــواطـــنـــن إلــــى الــتــحــلــي بــ

النفس وعدم االنجرار إلى العنف«.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، جـــددت حــركــة »النهضة« 
القول إن »اإلجــراءات االستثنائية التي أعلن 

عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل 
انقالبًا على الدستور واملؤسسات، خصوصًا 
ــق مــنــهــا بــتــجــمــيــد الــنــشــاط الــنــيــابــي 

ّ
مـــا تــعــل

رقابّية  دون جهة  من  السلطات  كل  واحتكار 
دستورّية، وهو ما أجمعت عليه كل األحزاب 
ــــاص«. ودعــــت  ــــصـ ــتـ ــ واملـــنـــظـــمـــات وأهـــــــل االخـ
الحركة في بيان أمــس، بعد اجتماع مكتبها 
التنفيذي مساء اإلثنن، سعّيد إلى »التراجع 
عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي 
الدستوري  اإلطــار  البالد ضمن  تعاني منها 
ــار  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــي الـــــــــــذي يــــتــــمــــاشــــى والـ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ وال
الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، 
ــرورة اســتــئــنــاف عــمــل مــجــلــس نـــواب  ــ مـــع ضــ

الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيًا«. 
ودعــــــت املـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي واملـــــدنـــــي، إلـــى 
»تكثيف املشاورات حول املستجدات األخيرة 
التي عاشتها بالدنا حفاظًا على املكتسبات 
الــديــمــقــراطــيــة والــــعــــودة فـــي أقـــــرب األوقـــــات 
إلـــى األوضـــــاع الــدســتــوريــة والــســيــر الــعــادي 
ــة«.  والـــقـــانـــونـــي ملـــؤســـســـات ودوالــــيــــب الــــدولــ
ــة الــعــســكــريــة  ــى »املـــؤّســـسـ ــهـــت تــحــيــة إلــ ووجـ
البالد وسالمته  أمن  على  الساهرة  واألمنية 
ورمز وحدته وسيادته«. وعّبرت الحركة عن 
الدستور  خــرق  رفضوا  الذين  لكل  »تقديرها 
تــأويــلــه وعــّبــروا عــن مواقفهم  فــي  والتعسف 
ــــي«، مـــنـــبـــهـــة إلــــى  ــمـ ــ ــلـ ــ ــل حـــــضـــــاري وسـ ــكـ بـــشـ
ي واإلقصاء 

ّ
»خطورة خطابات العنف والتشف

على النسيج االجتماعي الوطني وما يفتحه 
من ويالت، البالد في غنى عنها«، منددة بكل 
الــتــجــاوزات وداعــيــة إلــى املــالحــقــة القضائية 
»تفهمها  إلى  »النهضة«  ملقترفيها. وأشــارت 
االحــتــجــاجــات الــتــي عرفتها الــبــالد فــي املـــّدة 
األخـــيـــرة ومــشــروعــيــة املــطــالــب االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية والسياسّية، إلى جانب الخطر 
الـــوبـــائـــي الــكــبــيــر الـــجـــاثـــم عــلــى بــــالدنــــا، بما 
للبالد  مطلقة  أولــويــة  الــقــضــايــا  هـــذه  يجعل 
تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات 
جماعية قــادرة على إخــراج البالد من جميع 

أزماتها«.
ــــرس« أن  ــ ــــس بـ ــرانـ ــ ــرت وكــــالــــة »فـ ــ ــ وبـــيـــنـــمـــا ذكـ

»الــنــهــضــة« أعــلــنــت اســتــعــدادهــا »النــتــخــابــات 
نفى  ومــتــزامــنــة«،  مبكرة  ورئــاســيــة  تشريعية 
املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم الــــحــــركــــة، فــتــحــي 
ــد«، أن تــكــون  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــادي، لــــ ــيــ ــعــ الــ
ــــد دعــــــت النــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة،  »الــــنــــهــــضــــة« قـ
الدعوة للبحث عن حلول  مؤكدا أنها جــددت 
سياسية للبالد. وأوضح أنه »ال بد من العودة 
ــتــــور، وعـــنـــدمـــا ُيــطــرح  لــلــديــمــقــراطــيــة والــــدســ
مــوضــوع االنــتــخــابــات املــبــكــرة عــلــى الــســاحــة 
أن  إلـــى  مــشــيــرًا  مــوقــفــهــا«،  للنهضة  فسيكون 

الـــحـــركـــة تــعــتــبــر أن أنـــســـب حـــل هـــو الــتــهــدئــة 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــصــحــيــة واالقــتــصــاديــة 
واألوضاع التي تمر بها البالد وال يجب الدفع 

نحو مزيد من التعقيد.
ــــور لـــم يــقــتــصــر على  الــتــخــّوف مـــن مــســار األمـ
»الــنــهــضــة«، فرئيس حــزب الــعــمــال الــيــســاري، 
ــن أن  ــه مــ ــاوفـ ــم ُيـــخـــف مـــخـ ــامـــي، لــ ــمـ ــهـ حـــمـــة الـ
لفترة طويلة،  تــدوم  قد  التدابير االستثنائية 
مــبــيــنــًا أن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يــفــتــقــد ألي 
برنامج. وانتقد الهمامي، في تصريح إذاعي، 

 إن الفصل 80 من 
ً
بشدة قــرارات سعّيد، قائال

الدستور ال ُيخّول سعّيد تجميد البرملان وال 
رئاسة النيابة العمومية.

وفي السياق، دعا حزب البديل التونسي إلى 
تــوضــيــح مــجــمــل الــتــدابــيــر واإلجـــــــراءات التي 
سيتم اتخاذها، على سبيل الدعوة الستفتاء 
شعبي، وتعديل املنظومة االنتخابية، وتنقيح 
الدستور، والدعوة النتخابات سابقة ألوانها، 
وتشكيل حــكــومــة إنــقــاذ وطــنــي مــســنــودة من 
بالدولة  املؤمنة  املدنية  والــقــوى  األطــيــاف  كل 
والــــوطــــن، مـــن دون إقـــصـــاء، وبـــرنـــامـــج إنــقــاذ 

عاجل، وطمأنة الشركاء الدولين لتونس.
من جهته، أكد األمن العام للحزب الجمهوري، 
ــابــــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  عــــصــــام الــــشــ
الـــجـــديـــد«، أن املــشــهــد حــالــيــًا غـــامـــض، مبينًا 
أن املــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة فــشــلــت بــدورهــا 
فــي مــعــالــجــة األوضـــــاع، ولــكــن الــحــل ال يكون 
بـــإلـــغـــاء املـــؤســـســـات ووضـــــع الــســلــطــة فـــي يد 
مؤسسة واحـــدة أو شخص واحـــد مهما كان 
هذا الشخص، مشيرًا إلى أن معالجة املريض 
تكون بتلقي جرعة دواء وليس بالقضاء على 
املريض. وأوضح أن خطورة الخطوة التي قام 
بها سعّيد تكمن في الخشية من الدخول في 
بيد  السلطة  وتجميع  الــفــردي  الــحــكــم  حقبة 
فــي من  العلة تكمن  أن  واحـــد، مبينًا  شخص 
الديمقراطية نفسها  فــي  ولــيــس  املــرحــلــة  قــاد 
الدخول في مرحلة  وُيخشى على تونس من 
الــبــرملــان  أن تجميد  الــشــابــي  اســتــبــداد. ورأى 
الــرئــيــس، كفيالن  الــســلــطــات فــي يــد  وتجميع 
ساعة   48 مــرت  إذ  للضبابية،  الــطــريــق  بفتح 
أن الخطوة  وال توجد حكومة، وهــو ما يبّن 
ــلـــوب اآلن  كـــانـــت مــرتــجــلــة، مــضــيــفــًا أن »املـــطـ
مشاورات جدية عاجلة، وحكومة إنقاذ وطني 
اليوم  نحتاج  وال  معطلة،  الدولة  فمؤسسات 
إلـــى حــكــومــة الــرئــيــس، بــل إلـــى حــكــومــة إنــقــاذ 
وطني«. ودعا الشابي إلى »انتخابات مبكرة 
ســابــقــة ألوانــــهــــا لــكــي نـــعـــود لــلــشــعــب ونــقــبــل 
تتحّمل  ككل  املنظومة  ألن  االخــتــيــارات  بتلك 
املــســؤولــيــة وســعــّيــد جـــزء مــنــهــا، وبــالــتــالــي ال 
مبكرة،  رئاسية وتشريعية  انتخابات  من  بد 
فتونس في حاجة إلى تحديد رؤيــة واضحة 

والعودة للتونسين من دون إقصاء«.
وفي قــراءة ملا بعد قــرارات سعّيد، رأى املحلل 
الــســيــاســي مــاجــد الــبــرهــومــي، فــي حــديــث مع 
أن تكون هناك  أنــه »يجب  الجديد«،  »العربي 
خريطة طريق يعلن عنها رئيس الجمهورية 
للفترة املقبلة، فال يمكن أن يبقى الوضع على 
ما هو عليه، وال نريد أن نعود إلى فترة 2013 
عندما تجاوز املجلس التأسيسي املدة املحددة 
لـــه بــســنــة وبــقــيــنــا فـــي آجــــال مــفــتــوحــة نجهل 
متى ستجرى االنتخابات واملواعيد املقبلة«. 
وأضاف أن خريطة الطريق يجب أن تتضّمن 
عن  نتجت  التي  املشاكل  بأهم  ق 

ّ
تتعل حــلــواًل 

الحالية،  الدستورية  املمارسة  مــن  ســنــوات   6
االنتخابي  والنظام  السياسي  النظام  ومنها 
الـــلـــذيـــن اخــتــبــرهــمــا الــتــونــســيــون واملــجــتــمــع 
املدني واألحزاب السياسية، فاملشاكل معروفة 

وال تحتاج وقتًا لتشخيصها.
ــيــــاســــي ضــــــــــرورة إجـــــــراء  ــلــــل الــــســ وأكــــــــد املــــحــ
في  وأهمها  وقانونية،  دستورية  إصــالحــات 
القانون االنتخابي هو مقاومة املال السياسي 
الــخــارجــي الــــذي أفــســد الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. 
وأكــد أن »الــخــطــوة األولـــى تتمثل فــي تشكيل 
حــكــومــة مـــن خــــارج األحــــــزاب عــلــى الـــرغـــم من 
رفــضــي للفكرة فــي املــطــلــق، لــكــن فــي وضعنا 
تكنوقراط  حكومة  تكون  أن  األفــضــل  الحالي 
األحـــزاب، حكومة مؤقتة محدودة  بعيدة عن 

في الزمن لتسيير األعمال«.

عثمان لحياني

كل تجربة ديمقراطية فتية لها 
نصيب من النجاحات، ومن الخيبات 

والنكسات أيضًا، خصوصًا في 
بلداننا العربية، التي تجذرت فيها 

دولة الفرد ونوازع التسلط. وبغض 
النظر عن توصيفها، الذي يبقى 
ذا سياق انقالبي تعززه شهوة 

االنفراد بالسلطة والجنوح املفرط إلى 
الشعبوية، فإن التطورات الحاصلة 

في تونس يمكن أن تكون نكسة 
للديمقراطية الناشئة. لكن املهم من 
ذلك أمران، هما حماية الديمقراطية 

واستيعاب الدرس. 
ال يمكن إنكار أن التجربة التونسية 

ظلت تقاوم عوامل اإلخفاق، وتتجنب 
الوقوع في ما وقعت فيه التجارب 
املماثلة لثورات الربيع العربي. كما 

ظلت، وهي من أطلقت شرارة الربيع 
العربي، مستهدفة من قبل عرابي 

الثورات املضادة واألنظمة الوظيفية، 
التي لم يرق لها صعود تجربة 
ديمقراطية في املنطقة العربية. 
ويفّسر ذلك التهليل اآلتي من 

منظومات التخريب نفسها، والذي 
رافق القرارات األخيرة للرئيس قيس 

سعيد.
ومع اإلقرار بذلك كله، ضمن سياقات 

التدافع اإلقليمي والداخلي، فإن 
التجربة التونسية تحيلنا إلى درس 

أول أهم بكثير من تحليل الخيوط 
املتشابكة للتطورات األخيرة، وهو 

أن نزاهة االنتخابات وشفافية 
الصندوق ال تكفي وحدها، بل إنها 

بال معنى إذا لم تكن مخرجات 
االنتخابات، وأطرافها الفائزة واعية 

لحجم املسؤولية، وعلى مستوى ثقة 
 على إيجاد 

ً
الشعب، وقادرة فعال

الحلول للمشكالت القائمة. والفوز 
باالنتخابات ال يعطي ألحد حق 

إهدار الزمن السياسي واالقتصادي 
باسم الشرعية الشعبية.

الدرس الثاني البالغ األهمية، هو أن 
الديمقراطية، في أبعادها املرتبطة 

باالنتخابات النزيهة وحرية الصحافة 
م 

ّ
والرأي والتعبير وحرية التنظ

والتظاهر، تبقى بال قيمة عمليًا، ما 
لم ترافقها تنمية اقتصادية وحيوية 

اجتماعية وتطور في الحياة املعيشية 
للسكان، ومحاربة الفساد وتفكيك 
املجموعات املهيمنة على املقدرات، 

وتحرير املبادرة االقتصادية للفرد، 
وما لم يشعر املواطن أن الثورة 

والديمقراطية صبت في رصيده 
ما يكفي ليميز بني وضع ما قبل 
الثورة وما بعدها. درسان وجب 

أن تتأسس عليهما كل مراجعات 
القوى السياسية في تونس، وتلك 

ضرورة ال مفر منها. يبقى املطمئن 
أن معطيات الحالة التونسية ال تسمح 

باملطلق ألي طرف بالذهاب بعيدًا 
في تعطيل الحياة السياسية، أو 

إعادة إنتاج االستئصال كما الحالة 
املصرية.

لقاء مرتقب بين الدبيبة وحفتر بوساطة مصرية مطالبات دولية باستعادة المسار الديمقراطي
الــفــعــل  ردود  ــاء،  ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس  ــلــــت  تــــواصــ
ــرارات الــرئــيــس  ــ الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، عــلــى قــ
التونسي قيس سعّيد، التي اتخذها مساء 
األحــــد املـــاضـــي، والــقــاضــيــة بــتــجــمــيــد عمل 
البرملان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة 
رئيس الوزراء هشام املشيشي من منصبه. 
وعلى غرار معظم ردود الفعل التي خرجت 
إثر تبلور املشهد في تونس، نهار اإلثنن، 
ــزال دول عـــدة تنتظر تــطــورات الــوضــع  ال تـ
والتي  يبدو من تعليقاتها،  التونسي، كما 
بالديمقراطية  املــّس  من  بمعظمها،  رت 

ّ
حــذ

الــتــونــســيــة الــفــتــيــة، وبــاملــســار الــديــمــقــراطــي 
املــهــدد فــي هــذا البلد بعد إجـــراءات سعّيد، 
ــر إلــــــى اإلســــــــــراع بـــالـــخـــروج  ــ ــيـ ــ ــة األخـ ــ ــيـ ــ داعـ
ــع الــــقــــائــــم، وإعــــــــادة الـــعـــمـــل إلـــى  ــن الــــوضــ مــ
البرملان، والحفاظ على الحريات والحقوق 
تقيم  أنها  أكــدت واشنطن  فيما  األساسية، 

الوضع »قانونيًا«. 
ــنـــــن -  ــ ــل اإلثـ ــيـ ــيـــت األبـــــيـــــض، لـ ــبـ ورفـــــــض الـ
ــــي تـــونـــس  ــا يــــحــــدث فـ ــ ــاء، وصــــــف مـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ
ــقــــالب« رئــــاســــي، مــعــربــًا عـــن قلقه  بـــأنـــه »انــ
إزاء الـــتـــطـــورات فـــي هـــذا الــبــلــد، داعـــيـــًا إلــى 
وقالت  فيه.  الديمقراطية«  »املبادئ  احترام 
املتحدثة باسم البيت األبيض، جن ساكي، 
تــطــور األحــــداث في  إزاء  إن واشــنــطــن قلقة 
تــونــس، فــي الــوقــت الــذي تسعى فيه البالد 
ومحاربة  االقــتــصــادي  االســتــقــرار  لتحقيق 
كــورونــا. وأضــافــت: »نحن على تواصل مع 
املـــســـؤولـــن الــتــونــســيــن بـــشـــأن األوضــــــاع 
الــحــالــيــة، ونــدعــم جــهــودهــم لــالســتــمــرار في 
يمكننا  ال  اآلن  الديمقراطية. حتى  العملية 
ــا إذا كـــانـــت قــــــــرارات الــرئــيــس  تـــوصـــيـــف مــ
وزارة  أن  مـــــؤكـــــدة  انـــــقـــــالبـــــًا«،  الــــتــــونــــســــي 
 
ً
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة »ســتــجــري تــحــلــيــال

قانونيًا للتطورات«.
 وزير الخارجية األميركي 

ّ
من جهته، حض

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة، لـــ
مؤخرًا  نجحت  مصرية  وساطة  أن  الجديد«، 
في التوصل إلى تفاهمات بن رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
واللواء املتقاعد خليفة حفتر، مؤكدة أن أولى 
مراحل االتفاق ستكون عبر لقاء بن الدبيبة 
وحفتر في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خالل 
ــام القليلة املــقــبــلــة. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن  األيــ
ــاق الـــــذي تـــم بـــوســـاطـــة مـــصـــريـــة، خــالل  ــفــ االتــ
مليار  الدبيبة   

ّ
يقضي بضخ املــاضــيــة،  األيـــام 

ــــدوالر األمــيــركــي يــســاوي 4.5  ديــنــار ليبي )الـ
ــيـــر( بــشــكــل عـــاجـــل فـــي خــزيــنــة الــرجــمــة  دنـــانـ
)املــــقــــر الـــعـــســـكـــري لــحــفــتــر شـــــرق بـــنـــغـــازي(، 
مــتــأخــرات خاصة  تــســديــد  مــن  لتمكن حفتر 
باملليشيات، واملرتزقة املتحالفن معه، مقابل 
النواب،  مجلس  من  الجديدة  امليزانية  تمرير 
وتــمــكــن الــحــكــومــة مــن بــســط سيطرتها على 
االستحقاق  لتنفيذ  للتمهيد  الــشــرق  مناطق 
24 ديسمبر/  في  أن يجرى  املقرر  االنتخابي 

كانون األول املقبل.
 الــوســاطــة املــصــريــة بن 

ّ
وأكـــــدت املـــصـــادر أن

الجانبن تعطلت، خالل الفترة املاضية، بسبب 
خالفات، بعدما كــان مقررًا أن يحضر كل من 
الــدبــيــبــة وحــفــتــر حــفــل تــدشــن قــاعــدة بحرية 
بــمــنــطــقــة جـــرجـــوب عــلــى الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
الغربي ملصر. وأوضحت أن مباحثات الوساطة 
املصرية شهدت تجاذبات كثيرة بشأن حجم 
املديونيات التي طالب حفتر الدبيبة بتحّملها 
ــديـــدة، وتــمــكــن  مــقــابــل تــمــريــر املــيــزانــيــة الـــجـ
أن  مــؤكــدة  ليبيا،  مــن مناطق شــرق  الحكومة 
الــدبــيــبــة بتحمل مبلغ  حــفــتــر طــالــب حــكــومــة 
يقارب الـ6 مليارات دينار، وهو ما أكد الدبيبة 
ــارت املـــصـــادر إلـــى أن  ــ صــعــوبــة تحقيقه. وأشـ
املباحثات انتهت إلى االتفاق على ضخ حكومة 

ــرار املـــؤســـســـي في  ــقـ ــتـ ــعـــادة االسـ ــتـ إلــــى »اسـ
البرملاني  النشاط  واستئناف  وقــت،  أســرع 
ــرام الـــحـــقـــوق األســاســيــة  ــتــ خـــصـــوصـــًا، واحــ
وتجنب العنف بكافة أشكاله«. وشّدد البيان 
الديمقراطية  على  الحفاظ  »أولــويــات  على 
واســتــقــرار الــبــالد«. وكــانــت أملانيا قــد دعت 
ــات املـــدنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــرام الــ ــ ــتــ ــ ــــى »احــ تــــونــــس إلــ
الـــتـــي تــشــكــل أحــــد أهــــم مــكــتــســبــات الـــثـــورة 
التونسية« في 2011. كما دعت إيطاليا إلى 

احترام الدستور التونسي.
مــن جهتها، أعــربــت بــاريــس أول مــن أمــس، 
»عـــودة املــؤســســات فــي تونس  عــن أمــلــهــا بــــ
إلــى عملها الطبيعي فــي أقـــرب وقـــت«. كما 
البالد  فــي  السياسية  الــقــوى  »جميع  دعــت 
العنف والحفاظ  أي من أشكال  إلــى تجنب 

على املكتسبات الديمقراطية«.
فــأعــلــنــت  الـــروســـيـــة،  الــخــارجــيــة  ــا وزارة  أمــ
فـــي بــيــان أمـــس الـــثـــالثـــاء، أن »الــتــنــاقــضــات 
الداخلية في تونس سوف تجد حلها ضمن 
املـــجـــال الـــقـــانـــونـــي حـــصـــريـــا«. كــمــا أعــربــت 
الخارجية عن أملها في أن »تستمر عالقات 
الــصــداقــة بــن روســيــا وتــونــس وأن تتطور 
ــرد ملــصــلــحــة شــعــبــي بــلــديــنــا«.  ــطـ بــشــكــل مـ
ــــوزارة إلـــى أن الــتــقــاريــر الــــواردة  ــارت الـ وأشــ
ــــاع في  مــن تــونــس تشير إلـــى هـــدوء األوضـ
الكبرى بشكل عام،  البالد ومدنها  عاصمة 
وأن املطار الدولي واملرافق العامة ووسائل 

النقل في البالد تعمل بشكل طبيعي.
 فـــرحـــان حــــق، نــائــب 

ّ
وفــــي نـــيـــويـــورك، حــــث

العام لأمم املتحدة،  املتحدث باسم األمن 
في  األطـــراف  »جميع  غوتيريس،  أنطونيو 
تــونــس عــلــى ضــبــط الــنــفــس واالمــتــنــاع عن 
العنف وضمان الــهــدوء«. وقــال حــق: »نحن 
نتابع الــتــطــورات فــي تــونــس عــن كثب منذ 
إعــــالن الــرئــيــس )قـــيـــس( ســعــّيــد. يــجــب حل 
جميع الــخــالفــات بــالــحــوار«. وحـــول مــا إذا 

الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  مسألة  نفسه 
مــن عــدمــهــا خـــالل االنــتــخــابــات فــي ديسمبر/ 

كانون األول املقبل.
ــال فــيــه السفير  ــذا فــي الــوقــت الــــذي قـ يــأتــي هـ
ــــاص إلــــــى لــيــبــيــا  ــــخـ واملــــبــــعــــوث األمــــيــــركــــي الـ
ريتشارد نورالند، أخيرًا، إن الواليات املتحدة 
تــتــشــاطــر األفـــكـــار ذاتـــهـــا مـــع الــشــعــب الليبي 
بــشــأن الــتــدخــل األجــنــبــي، داعــيــًا إلـــى تخفيف 
حــدة تصاعده في أســرع وقــت. وكــان الدبيبة 
ــيـــرًا، بــصــعــوبــة تــوحــيــد املــؤســســة  ــّر، أخـ ــ قـــد أقـ
معتبرًا،  حفتر،  مع  التواصل  رغــم  العسكرية، 
في تصريح صحافي، أن األمور ليست سهلة. 
وقــال: »بالطبع هناك تواصل مع حفتر، فهو 
شـــخـــص عـــســـكـــري صــــعــــب، لــكــنــنــا نـــتـــواصـــل 
معه واألمــــور ليست ســهــلــة«. وتــعــّهــد بــإجــراء 
والرئاسية في موعدها  النيابية  االنتخابات 
كــانــون األول، لكنه  فــي 24 ديــســمــبــر/  املــقــرر 
ر من »تمسك بعض القائمن على املجلس 

ّ
حذ

الــتــشــريــعــي بــالــســلــطــة«. وأشــــــار إلــــى أنــــه لم 
كــان سيرشح نفسه ملنصب  إذا  مــا  يقرر بعد 

أنتوني بلينكن، الرئيس التونسي، أول من 
أمــس، في اتصال هاتفي معه، على احترام 
صال، 

ّ
الديمقراطية. ودعا بلينكن خالل االت

ســـعـــّيـــد، إلــــى »اإلبــــقــــاء عــلــى حـــــوار مــفــتــوح 
الــســيــاســيــن والشعب  الــالعــبــن  مــع جميع 
ــه شــّجــعــه كذلك  الــتــونــســي«، مــشــيــرًا إلـــى أنـ
»على احترام املبادئ الديمقراطية وحقوق 
ــتـــي تــشــكــل أســــــاس الـــحـــكـــم فــي  اإلنــــســــان الـ
تــونــس«، بحسب وزارتــــه. فــي هــذه األثــنــاء، 
ــــس الـــثـــالثـــاء،  ــا االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أمـ ــ دعـ
واستعادة  األساسية  الحقوق  احــتــرام  إلــى 
ــقـــرار واســتــئــنــاف عــمــل الـــبـــرملـــان في  ــتـ االسـ
ــاد، أنــــه يــتــابــع  تـــونـــس. وأكـــــد بـــيـــان لـــالتـــحـ
»بــاهــتــمــام بـــالـــغ« تـــطـــورات تـــونـــس، داعــيــًا 

الوحدة مبلغ مليار دينار بشكل عاجل، على 
أن تتبع ذلك بضخ ملياري دينار على دفعتن، 
لدفع الرواتب املتأخرة للمنتسبن إلى قواته، 
واملــرتــزقــة املــقــاتــلــن فــي صــفــوف املــلــيــشــيــات. 
وأشـــارت املــصــادر إلــى أنــه مــن املــقــرر أن يتبع 
اللقاء املرتقب بن حفتر والدبيبة في بنغازي 
اجتماع وزاري موسع في املدينة، وذلك تأكيدًا 
التنفيذ.  االتــفــاق ودخــولــه حيز  على ســريــان 
وأوضحت أن الضغوط الداخلية التي يواجهها 
واملتمثلة  ليبيا،  غــرب  داخــل معسكر  الدبيبة 
في التجاذب بن املجموعات املسلحة املكونة 
لـــقـــوات شـــرق لــيــبــيــا، بــخــالف ضــغــوط دولــيــة 
ــرى، ســاهــمــت فــي تــجــاوب رئــيــس حكومة  أخــ

الوحدة مع مطالب حفتر.
يواجه ظروفًا  الدبيبة  فــإن  املصادر  وبحسب 
صعبة سياسيًا، سواء على املستوى الداخلي 
ــــي مـــعـــســـكـــره، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــلـــفـــاء  فـ
والالعبن الدولين، إذ إنه مطالب بالتوصل 
إلى معادلة تؤدي إلى حصول جميع األطراف 
عــلــى مــكــاســب، فـــي وقــــت لـــم يــحــســم الــدبــيــبــة 

كــان مكتب غوتيريس، يعتبر ما حــدث في 
تــونــس انــقــالبــًا، قـــال حـــق: »حــالــيــًا، نــراقــب 
الوضع، ولدينا فريق على األرض وسنكون 

على تواصل مع البعثة في تونس«.
عـــربـــيـــًا، أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
فيصل بــن فــرحــان، أول مــن أمـــس، »حــرص 
اململكة على اســتــقــرار وأمـــن تــونــس، ودعــم 
كــل مــا مــن شــأنــه تحقيق ذلــــك«، وذلــــك إثــر 
الخارجية  الــشــؤون  اتصال تلقاه من وزيــر 
الــتــونــســيــة، عــثــمــان جـــرانـــدي، جـــرى خالله 
إطالع األول على »آخر املستجدات وتطورات 
الخارجية  تــونــس«، بحسب  فــي  األوضــــاع 
السعودية. كما أعربت الجامعة العربية عن 
املرحلة  اجتياز  لتونس بسرعة  »تمنياتها 
الــحــالــيــة، واســتــعــادة االســتــقــرار  املضطربة 
والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية 
ومتطلبات  لتطلعات  االستجابة  أجــل  مــن 
ــــرب مــجــلــس  ــــي الـــبـــحـــريـــن، أعــ ــعـــب«. وفـ ــشـ الـ
الـــــــــوزراء اإلثــــنــــن، عــــن »تــمــنــيــاتــه لــتــونــس 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــر والـــــتـــــقـــــدم ومــ ــيــ بـــتـــحـــقـــيـــق الــــخــ
ــرب وزيـــر  االســـتـــقـــرار والـــنـــمـــاء«. بـــــدوره، أعــ
الخارجية األردني، أيمن الصفدي، عن أمله 
»في أن تتجاوز تونس األوضــاع الصعبة« 
التي تمر بها »بما يحفظ سالمة هذا البلد 
وأمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه، 

ويحمي مصالحه ومكتسباته«.
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وفــــــــي املـــــــغـــــــرب، وصــــــــف حــــــــزب »الـ
ــيـــة«، قـــائـــد الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي،  ــمـ ــنـ ــتـ والـ
»املــؤملــة«،  الــتــطــورات الــجــاريــة فــي تــونــس، بـــ
بحسب نائب األمن العام للحزب، سليمان 
العمراني. أما في الجزائر، فوصف املنتدى 
ــاملـــي لـــلـــبـــرملـــانـــيـــن، قــــــرارات  ــعـ اإلســــالمــــي الـ
ســـعـــّيـــد بـــأنـــهـــا »انـــــقـــــالب عـــلـــى الـــدســـتـــور 
والديمقراطية«، محذرًا من انزالق األوضاع 

في هذا البلد نحو الفوضى.
)العربي الجديد(

الرئاسة من عدمه، مرّحبًا بأي اتفاق إلخراج 
املرتزقة واملقاتلن األجانب من ليبيا.

 عقب جلسة حول 
ّ
يذكر أن مجلس األمــن حث

لــيــبــيــا، أخــــيــــرًا، جــمــيــع الـــــــدول األعــــضــــاء فــي 
الفاعلة  والجهات  الليبية  واألطـــراف  املجلس 
ذات الــصــلــة عــلــى احـــتـــرام ودعــــم تنفيذ وقــف 
إطالق النار وإخراج املرتزقة من البالد. وقال 
مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى ليبيا يان 
التابعة  الــقــوات  إن  الجلسة،  خــالل  كوبيتش، 
لحفتر في الشرق لم تسمح لحكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــنـــطـــقـــة. ومــنــذ 
أشهر، شهدت ليبيا انفراجة سياسية، حيث 
انتقالية، تضّم حكومة وحدة  تسلمت سلطة 
إلى  البالد  لقيادة  مهامها  رئاسيًا،  ومجلسًا 
ــابـــات، لــكــن حــفــتــر مـــا يـــــزال يــتــصــرف  ــتـــخـ االنـ
بـــمـــعـــزل عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، ويــســيــطــر 
مسلحة،  مليشيا  ويقود  ليبية،  مناطق  على 
ويطلق على نفسه لقب »القائد األعلى للقوات 
ــًا املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي فــي  ــازعـ ــنـ ــلـــحـــة«، مـ املـــسـ

صالحياته.
ر رئــيــس مجلس الــنــواب 

ّ
مــن جهة ثــانــيــة، حـــذ

عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة »رويترز« 
»للمربع  ليبيا ستعود  أن  الثالثاء، من  أمــس 
األول« وإلى اضطرابات عام 2011 إذا تأجلت 
ر 

ّ
االنــتــخــابــات املــقــررة فــي ديسمبر. كــذلــك حــذ

من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق. 
وقــــال إن »الـــرئـــيـــس وحــــده الــــذي يــحــســم أمــر 
البالد«،  القوات واملرتزقة األجانب في  وجود 
ــات فــــي تــوحــيــد  ــوبـ ــعـ مـــشـــيـــرًا إلـــــى وجــــــود صـ
الجيش بسبب التدخالت الخارجية. من جهة 
ــــرى، اغــتــالــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة مجهولة  أخـ
الــكــانــي، في  الــكــانــيــات، محمد  زعــيــم مليشيا 
منزله في منطقة أبوعطني ببنغازي. وأوضح 
»العربي الجديد«،  مصدر أمني من بنغازي، لـ
 فرقًا أمنية أحاطت بمنزله، لبدء التحقيق 

ّ
أن

في الحادث.

حديث  في  كرشيد  مبروك  الوطنية  الكتلة  عن  التونسي  النائب  قال 
إذاعي، أمس، إن الرئيس قيس سعيّد لم يقّدم خريطة طريق واضحة 
قّسم  ألنــه  الدستور  في  يكمن  المشكلة  أصــل  أن  ورأى  للمستقبل. 
السلطة  رأسي  بين  دائمًا  الصراع  أصبح  وبسببه  والسلطة،  التونسيين 
تعديل  على  االتــفــاق  في  يكمن  الحل  أن  اعتبر  وفيما  التنفيذية. 
الدستور، دعا رئيس الجمهورية إلى المبادرة بتعديل الدستور وعرضه 

على استفتاء وحتى على البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ال خريطة للمستقبل

أين حكومة 
الرئيس؟

يعتري تشكيل الحكومة 
الجديدة التي ستقود 

المرحلة االنتقالية 
في تونس الكثير من 
الغموض، بعد إقالة 

هشام المشيشي. 
وتساءلت عضو شورى 

»النهضة« سناء المرسني 
على »فيسبوك«: »أين 
الحكومة التي ستنقذ 
البالد من الوباء ومن 

شبح اإلفالس ومتى يعيَّن 
رئيس الحكومة ويشكل 
حكومته؟ وأين خريطة 
الطريق ومتى االنتخابات 

السابقة ألوانها؟«. 
وأشارت إلى أن هذه 

األسئلة تستند إلى خطاب 
رئيس الجمهورية الذي 
أكد تمسكه بالدستور 

والديمقراطية.

ساد الهدوء أمس شوارع 
العاصمة التونسية )فتحي 

بلعيد/فرانس برس(

خاص رصد

)Getty( يواجه الدبيبة ظروفًا صعبة سياسيًا
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أكار: على اليونان مواكبة 
جهود تركيا السلمية

دعــا وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
ــــس الــــثــــالثــــاء،  أكـــــــار )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
الــيــونــان إلــى السعي إليــجــاد حلول 
بــالده،  مع  العالقة  للمسائل  سلمية 
واالبـــتـــعـــاد عـــن الــحــلــول الــعــســكــريــة. 
ــة  ــبـ ر أكــــــار مــــن أن أثـــيـــنـــا »ذاهـ

ّ
وحـــــــذ

فـــي ســـبـــاق تـــســـلـــح«، مــطــالــبــًا إيــاهــا 
السلمية«  املساعي  »فــي  باملساهمة 
الــتــي تــبــذلــهــا أنـــقـــرة إليـــجـــاد حــلــول 
لـــلـــمـــشـــاكـــل الـــعـــالـــقـــة بـــــن الـــبـــلـــديـــن 
فـــي جـــزيـــرة قـــبـــرص وبـــحـــري إيــجــة 

واملتوسط.
)األناضول(

السعودية وباكستان 
تبحثان تعزيز التعاون 

بــحــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
ــان، أمــــس الــثــالثــاء،  فــيــصــل بـــن فـــرحـ
مع نظيره الباكستاني شاه محمود 
ــعــــاون  ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــبــــل تــ قــــريــــشــــي، ســ
ــــن الـــبـــلـــديـــن وتــحــســن  الـــثـــنـــائـــي بـ
الـــروابـــط االقــتــصــاديــة، وذلــــك خــالل 
ــد قــريــشــي،  ــاد. وأكــ ــ زيـــارتـــه إســــالم أبـ
ــافــــي مـــشـــتـــرك  خـــــــالل مــــؤتــــمــــر صــــحــ
أن بلديهما  الــســعــودي،  نــظــيــره  مــع 
»يـــتـــمـــتـــعـــان بــــقــــواســــم مـــشـــتـــركـــة«، 
أمن  بتعزير  باكستان  الــتــزام  مؤكدًا 
الــســعــوديــة«، فيما أعــرب بــن فرحان 
عن أمله في »تعزيز الروابط القوية 

القائمة«.
)االناضول(

إثيوبيا: مذبحة في إقليم 
الصومال

ــال  ــومــ الــــصــ ــم  ــيــ ــلــ إقــ إدارة  ــمــــت  ــهــ اتــ
مليشيات  الثالثاء،  أمــس  اإلثيوبي، 
مــن إقــلــيــم عــفــر املــجــاور بقتل مئات 
املــدنــيــن فــي هــجــوم. وقـــال املتحدث 
إن  بيديل،  علي  اإلقليم،  إدارة  باسم 
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مـــن إقــلــيــم عفر 
ارتــكــبــت »مــذبــحــة« الــســبــت املــاضــي 
في منطقة معروفة باسم جدامايتو، 
وهي واحدة من مناطق عدة متنازع 
عليها على طول الحدود بن إقليمي 
الصومال وعفر، فيما أكد مسؤولون 
ــال الــحــكــومــة  ــ مـــن إدارة اإلقــلــيــم إرسـ
ــدد  ــ ــعـ ــ ــــدة »الـ ــاعـ ــ ــــسـ ــم طـــبـــيـــة ملـ ــ ــواقــ ــ طــ

الكبير« من املصابن.
)رويترز(

إيران: اعتقال شبكة 
تجسس للموساد

أمس  اإليــرانــيــة،  األمـــن  أعلنت وزارة 
الــثــالثــاء، تــوقــيــف »عــنــاصــر عميلة« 
وضبط  اإلسرائيلية  لالستخبارات 
أســـلـــحـــة كـــانـــت مـــعـــدة لـــالســـتـــخـــدام 
ــــي أعـــقـــاب  ــــب«، فـ ــغـ ــ ــــي »أحــــــــــداث شـ فـ
احـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى شـــــّح املــــيــــاه فــي 
ــة خــــــــوزســــــــتــــــــان، جــــنــــوب  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
ــا«  غــربــي الــبــالد. ونــقــلــت وكــالــة »إرنـ
لأنباء، عن الــوزارة قولها إنه جرى 
اعــتــقــال شــبــكــة »املـــوســـاد« و«ضــبــط 
والعتاد  األسلحة  من  كبيرة  شحنة 
كــانــت بــحــوزتــهــم بــعــد دخــولــهــم من 
الحدود الغربية للبالد«، مضيفًا أن 
املضبوطات »كانت معدة لتستخدم 
ــــداث  ــــي أحـ فــــي عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال وفـ

الشغب«.
)أسوشيتيد برس(

أوستن قلق من ممارسات 
جيش ميانمار

اعتبر وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي لويد 
أوســــــن )الــــــصــــــورة(، أول مــــن أمـــس 
أن »رفـــض جــيــش ميانمار  اإلثـــنـــن، 
للشعب  األســاســيــة  الحقوق  احــتــرام 
والــــدفــــاع عـــن رفـــاهـــيـــتـــه، أمـــــور غير 
فــي معرض  اإلطــــالق«،  مقبولة على 
تعليقه على استمرار جيش ميانمار 
في االستئثار بالسلطة منذ انقالبه 
عــلــى الــســلــطــة املــدنــيــة فـــي فــبــرايــر/

شــبــاط املــاضــي. وشـــدد أوســـن على 
أن أي جيش »يجب أن يعمل لخدمة 
شــعــبــه، ولــيــس الــعــكــس«، داعــيــًا إلــى 
ــزام بـــإقـــامـــة ســــالم دائــــــم« في  ــ ــتـ ــ »االلـ

ميانمار.
)أسوشيتيد برس(

تونس
مهلة لالنقالب

30 يومًا 
إلنهاء القرارات 

االستثنائية

الحدث
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ألمانيا: قتيل بانفجار في 
منشأة كيميائية

ــيــــب 16، أمـــس  ــتـــل شـــخـــص، وأصــ ـ
ُ
ق

الـــــثـــــالثـــــاء، فـــــي انــــفــــجــــار بـــمـــنـــشـــأة 
كيميائية في مدينة ليفركوزن غرب 
أملانيا، فيما ما زال أربعة أشخاص 
املفقودين. وأعلنت شركة  عــداد  في 
»كورنتا« املشغلة ملنشأة كيمبارك، 
اإلنـــــقـــــاذ  »جــــــهــــــود   

ّ
أن بــــــيــــــان،  فــــــي 

 طاقتها« للعثور على 
ّ

تتواصل بكل
الــعــمــال األربــعــة املــفــقــوديــن. وأكـــدت 
 الــحــادث وقــع فــي مكب ومحرقة 

ّ
أن

منطقة  فــي  لها  التابعن  الــنــفــايــات 
بــويــريــغ بــمــديــنــة لــيــفــركــوزن، وهــي 
مــنــفــصــلــة عـــن املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــضــم الــعــديــد من 

الشركات الكيميائية.
)فرانس برس(

 
وحدة خاصة إسرائيلية 

لمواجهة »حزب اهلل«

اإلســرائــيــلــي،  »وااله«  مــوقــع  كشف 
أمــس الــثــالثــاء، عــن تشكيل وحــدة 
جديدة في جيش االحتالل، تحمل 
الرقم 888 واســم »أشــبــاح«، مشيرًا 
 الــجــيــش ســيــبــدأ األســبــوع 

ّ
إلـــى أن

ــنــــاصــــر لـــهـــا.  ــبــــل تـــجـــنـــيـــد الــــعــ ــقــ املــ
وســيــكــون عــلــى الـــوحـــدة، فــي حــال 
انــدالع مواجهة عسكرية أو حرب، 
قوات  القيام بمهمة تعقب ورصــد 
»الـــعـــدو« والــكــشــف عـــن مــواقــعــهــا، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى وحــــدات النخب 
»حــزب الــلــه« فــي ظــروف  التابعة لـــ
مـــيـــدانـــيـــة وجـــغـــرافـــيـــة مـــعـــقـــدة فــي 

لبنان.
)العربي الجديد(

غارات روسية على ريفي 
إدلب وحماة

ــدد الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــروســـي  جــ
غـــاراتـــه، أمـــس الــثــالثــاء، عــلــى عــدة 
ــاور فـــي ريـــفـــي إدلـــــب وحـــمـــاة.  ــحـ مـ
وقــــال الــنــاشــط مــصــطــفــى املــحــمــد، 
ــروســــي  الــ الــــحــــربــــي  الــــطــــيــــران   

ّ
إن

شـــن 18 غــــارة بـــصـــواريـــخ شــديــدة 
االنــفــجــار عــلــى مــنــاطــق فــي محور 
قرية البارة وقرية كنصفرة بجبل 
الزاوية جنوب إدلب، ومحور قرية 
الــســرمــانــيــة بــريــف إدلــــب، ومــحــور 
منطقة دويــر األكــراد بريف حماة، 
ــبـــب بــــــأضــــــرار مـــــاديـــــة فــي  مـــــا تـــسـ

املناطق الزراعية.
)العربي الجديد(

 
اقتراح مصري الستئناف 
مفاوضات سّد النهضة

كشف مــصــدر دبــلــومــاســي مصري، 
 الــقــاهــرة قــدمــت 

ّ
أمـــس الـــثـــالثـــاء، أن

ــرًا،  ــ ــيـ ــ لـــلـــوســـيـــط الــــكــــونــــغــــولــــي، أخـ
مــقــتــرحــًا بــالــعــودة إلـــى مــفــاوضــات 
ســد الــنــهــضــة، شـــرط وقـــف إثيوبيا 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء املـــتـــبـــقـــيـــة، خـــالل 
عملية التفاوض، بهدف عدم تكرار 

أخطاء املاضي. في املقابل، 
لدى روسيا  اإلثيوبي  السفير  أكد 
أّي  أليمايهو تيغينو، عدم وجــود 
اإلنـــشـــاءات  لتعليق  لــبــالده  نــوايــا 
ــّد الــنــهــضــة خــــالل عــمــلــيــات  فـــي ســ

التفاوض مع مصر والسودان.
)العربي الجديد(

الحريري يقترح رفع كّل 
الحصانات

حاول رئيس الحكومة السابق سعد 
الـــحـــريـــري )الـــــصـــــورة(، فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، أمــــس الـــثـــالثـــاء، الـــدفـــاع 
عــــن نـــفـــســـه وكـــتـــلـــتـــه فــــي مـــوضـــوع 
بيروت،  مرفأ  بانفجار  التحقيقات 
 »مـــن حــق الــلــبــنــانــيــن أن 

ّ
مــؤكــدًا أن

يعرفوا من أتى بنيترات )األمونيوم( 
ومــن وراء الــكــارثــة«. وقـــال: »تقترح 
 املــــواد 

ّ
كــتــلــة املــســتــقــبــل تــعــلــيــق كــــل

ــة والــــقــــانــــونــــيــــة الـــتـــي  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
أو أصــــواًل خاصة  تعطي حــصــانــة، 
الجمهورية  لــرئــيــس  بــاملــحــاكــمــات، 
ورئيس الحكومة والوزراء والنواب 
ــفـــن واملـــحـــامـــن،  ــاة واملـــوظـ ــقـــضـ والـ
إدانته يحاكم، حتى لو  ومــن تثبت 

كنت أنا«.
)العربي الجديد(

رام اهلل ـ سامر خويرة
         محمود السعدي

ــــب عـــــــدد مـــــن الــــشــــبــــان الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيـ ــ أصـ
ــاملــــطــــاط، فــي  ــالــــرصــــاص الــــحــــي واملـــغـــلـــف بــ بــ
مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة مــــــع جـــــنـــــود االحـــــتـــــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي الـــذيـــن اقــتــحــمــوا لــيــل اإلثـــنـــن ــ 
نابلس  مدينة  مــن  الشرقية  املنطقة  الــثــالثــاء، 
شمال الضفة الغربية املحتلة، لتأمن اقتحام 
بينما  املنطقة،  فــي  يــوســف  قبر  املستوطنن 
فلسطينين  بن شبان  مسلح  اشتباك  اندلع 
ــال الــضــفــة  ــمـ وقـــــــوات االحــــتــــالل فــــي جـــنـــن شـ

الغربية.
»العربي الجديد«، إن قوات  وقال شهود عيان لـ
االحـــتـــالل انــتــشــرت فــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
مدينة نابلس وأغلقت الطرق الرئيسية، فيما 
أشــعــل الــشــبــان اإلطــــــارات املــطــاطــيــة ورشــقــوا 
ــارة. وخـــــــالل املــــواجــــهــــات،  ــالــــحــــجــ الــــجــــنــــود بــ
قــدس« اإلخبارية عبد  أصيب مصور »شبكة 
ــه بـــحـــش بـــرصـــاصـــة مــطــاطــيــة فــــي قـــدمـــه،  ــلـ الـ
بالرصاص،  آخرين  ثالثة شبان  فيما أصيب 

والعشرات باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
والحـــقـــًا، اقــتــحــم مــئــات املــســتــوطــنــن املنطقة، 
حيث وصلوا بحافالت كبيرة، وأدوا صلوات 
دينية في قبر يوسف، وسط صراخ واستخدام 
األبواق، إلزعاج املواطنن في املنطقة السكنية 
املكتظة هــنــاك. وفــي جــنــن، خــاض مقاومون 
فــلــســطــيــنــيــون اشــتــبــاكــات مــســلــحــة مـــع قـــوات 
االحـــتـــالل، الــتــي اقتحمت املــديــنــة فــجــر أمــس، 

وُســــمــــع أصــــــــوات تــــبــــادل إلطـــــــالق الــــنــــار بــن 
الطرفن، من دون اإلبالغ عن إصابات. في هذه 
أفــاد مدير نــادي األسير الفلسطيني  االثــنــاء، 
»العربي  منتصر سمور،  في محافظة جنن، 
قــوات االحتالل اعتقلت شابن   

ّ
بــأن الجديد«، 

بعد اقتحامها مدينة جنن وهما عماد أحمد 
أبــو ناعسة، كما  جميل سباعنة وعبد جمال 
أصــيــب أحـــد الــشــبــان خـــالل االقـــتـــحـــام. كــذلــك، 
اعتقلت قــوات االحــتــالل أمــس، الشاب صدقي 
البزور من قرية رابا جنوب شرق مدينة جنن، 
بعد مــداهــمــة مــكــان عمله فــي أحــد املتنزهات 

بحي السويطات في املدينة.
ــنـــن، تــمــكــن شــبــان  ومـــســـاء أول مـــن أمـــس اإلثـ
من إحراق عدد من البيوت املخالة في البؤرة 
قمة جبل  على  املقامة  »أفيتار«  االستيطانية 
صــبــيــح فــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب نــابــلــس. وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــا جــرى  نــاشــطــون لـــ
يندرج ضمن فعاليات االرباك الليلي املستمر 
فــي بــلــدة بــيــتــا للشهر الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
احتجاجًا على إقامة البؤرة. في غضون ذلك، 
اقــتــحــم مــســتــوطــنــون، أمـــس الــثــالثــاء، بــاحــات 
املــســجــد األقـــصـــى، بــحــمــايــة شــرطــة االحــتــالل 
اإلسرائيلي عبر باب املغاربة، ونفذوا جوالت 
ــر،  اســـتـــفـــزازيـــة فـــي بـــاحـــاتـــه. عــلــى صــعــيــد آخـ
فــرضــت شــرطــة االحــتــالل، أمـــس، غــرامــة مالية 
تقدر بنحو 300 دوالر على مواطن فلسطيني 
بــحــجــة قــطــع أبـــقـــاره الـــشـــارع فــي منطقة عن 
ــوار الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــاألغـ ــ ــلـــوة بـ الـــحـ

بالضفة الغربية.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

في  النظر  مواصلة  مــن  بطلب إلعفائه  أحمد  علي  أحمد  الــســودانــي  القاضي  تقدم 
»تقويض  بتهمتي  نظامه،  رمــوز  مــن  و28  البشير،  عمر  املــعــزول  الرئيس  محاكمة 
الــنــظــام الــدســتــوري« و»إطــاحــة نــظــام الــحــكــم« فــي 1989. وقـــال أحــمــد، خــالل جلسة 
القضية،  في  النظر  من مواصلة  بطلب إلعفائه  تقّدم  إنــه  الثالثاء،  أمــس  املحاكمة، 
الطرف اآلخــر، مؤكدًا  الــدفــاع، بمحاباة  االتــهــام، وقبلها هيئة  اتهمته هيئة  بعدما 
القيام بمهمته بكل حيادية واستقاللية.  أنه حرص طــوال الجلسات املاضية على 
ونفى كل األسباب التي ذكرتها هيئة االتهام في مذكرتها لرئاسة القضاء، ليعلن 
رفع الجلسة إلى العاشر من الشهر املقبل إلتاحة الفرصة للنظر في طلب إعفائه. 
وسبق أن تقدمت هيئة االتهام بطلب إلبعاد أحمد، نتيجة ملخالفات قانونية تقول 
إنها صاحبت أداءه، ما أّدى إلى تعطيل املحاكمة خالل الفترات املاضية. وتعّد هذه 
الخطوة الثانية من نوعها، إذ قّرر رئيس املحكمة السابق عصام محمد عبد الله، في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، التنحي ألسباب صحية. وُيحاكم البشير مع رموز 
نظامه العسكرين واملدنين، منذ يوليو/ تموز العام املاضي، بتهمة االنقالب على 
السلطة الشرعية في 1989، وهو انقالب سيطر بموجبه البشير على مقاليد السلطة 

في البالد لنحو 30 عامًا.

عثمان المختار

ال يــبــدو أن االتــفــاق الـــذي نتج عن 
الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة واألخــــــيــــــرة مــن 
الحوار االستراتيجي بن الواليات 
ــراق، أول مـــن أمــس  ــعــ املــتــحــدة األمــيــركــيــة والــ
الـــقـــوات القتالية  اإلثـــنـــن، واملــتــضــمــن ســحــب 
املــقــبــل،  كـــانـــون األول  بــحــلــول 31 ديــســمــبــر/ 
وتـــحـــّول صــفــة الـــوجـــود الــعــســكــري األمــيــركــي 
فــي الــعــراق إلــى اســتــشــاري وتــدريــبــي، باألمر 
الجديد أو الذي سيؤدي إلى وضع حد للدور 
العسكري للواليات املتحدة في العراق. وكان 
البيان الرسمي املشترك لجولة الحوار الثالثة 
بن البلدين في 7 إبريل/ نيسان املاضي، قد 
نــص عــلــى االتـــفـــاق ذاتــــه، وجــــاء فــيــه أنـــه »فــي 
العراقية،  الــقــوات األمنية  قــدرات  ضــوء تطور 
توصل الطرفان إلى أن دور القوات األميركية 
وقـــوات التحالف قــد تــحــول اآلن إلــى املهمات 
الــتــدريــبــيــة واالســـتـــشـــاريـــة«. وأضــــاف أن هــذا 
الدور »سيكون على نحو يسمح بإعادة نشر 
)انسحاب( املتبقي من القوات القتالية خارج 
العراق، على أن يتفق الطرفان على التوقيتات 

الزمنية في محادثات فنية مقبلة«.
ــل زعــيــم  ــ ــاق، وصــ ــ ــفــ ــ ــقــــب ســــاعــــات مــــن االتــ وعــ
إلى  قاآني  اإليراني إسماعيل  القدس«  »فيلق 
ــارة غــيــر مــعــلــنــة، صــبــاح أمـــس،  ــ بـــغـــداد فـــي زيـ
ــاعـــديـــه، حــيــث  ــن مـــسـ ــحــــدود مــ بـــرفـــقـــة عـــــدد مــ
لطهران  حليفة  سياسية  بشخصيات  التقى 
وقـــيـــادات فــصــائــل مــســلــحــة، ملــنــاقــشــة االتــفــاق 
األمـــيـــركـــي مـــع حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. 
وأوضح مصدر مقرب من »كتائب حزب الله«، 
»العربي الجديد«، أن الزيارة تهدف لتوحيد  لـ
لــلــقــوى السياسية والــفــصــائــل،  الــعــام  املــوقــف 
بالوجود  املتعلقة  األخــيــرة  الــتــطــورات  بــشــأن 

األميركي في العراق. 
وتــــحــــدث مــــســــؤوالن عــــراقــــيــــان مــطــلــعــان فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  الــعــاصــمــة بـــغـــداد، لـــ
ــل الـــعـــراق  ــ تـــفـــاهـــمـــات ســيــاســيــة واســــعــــة داخــ
ســبــقــت مـــغـــادرة رئـــيـــس الــحــكــومــة مصطفى 
جولة  فــي  للمشاركة  واشنطن  إلــى  الكاظمي 
ــاب  الـــــحـــــوار، وذلــــــك حـــــول عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة ذهــ
العراق ألبعد من هذه الصيغة. وأكد أحدهما 
الكتل  قــادة وزعــمــاء  »الكاظمي اجتمع مع  أن 
السياسية الشيعية بشكل فردي طوال األيام 

البيان  بحلول 31 ديسمبر 2021«. كما أشــار 
إلى التزام أميركي بدعم القوات العراقية بما 

في ذلك قوات البشمركة الكردية.
العراق  تعهد حكومة  البيان  أكــد  املقابل،  فــي 
الدولي  التحالف  عناصر  بحماية  »بااللتزام 
الـــذيـــن يــقــدمــون املـــشـــورة والـــتـــدريـــب لــلــقــوات 
ــيــــة«، كـــذلـــك لـــفـــت إلـــــى إقـــــرار  ــة الــــعــــراقــ ــيـ ــنـ األمـ
عـــراقـــي رســمــي بـــأن »جــمــيــع قــــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي عــمــلــت فـــي الـــعـــراق بـــنـــاًء عــلــى دعـــوة 
 »القواعد التي 

ّ
بغداد«. وأشــار االتفاق إلى أن

تستضيف أفراد الواليات املتحدة والتحالف 
الدولي اآلخرين، هي قواعد عراقية تدار وفق 
الـــقـــوانـــن الــعــراقــيــة الـــنـــافـــذة ولــيــســت قــواعــد 

أميركية أو قواعد للتحالف الدولي«.
في السياق، اعتبر الخبير العسكري العراقي، 
اللواء املتقاعد علي مزعل املالكي، أن االتفاق 
»مرتبط بتغيير في وصف وتصنيف القوات 
األميركية فــي الــعــراق أكــثــر مــن أي أمــر آخــر«، 
الــجــديــد«، أن  مضيفًا فــي حديث مــع »العربي 
»بغداد ال تمتلك طريقة ملعرفة من هم الجنود 
االســـتـــشـــاريـــون ومــــن هـــم الــقــتــالــيــون، كــمــا ال 

تمتلك طريقة للتأكد في هذا اإلطار«.
وتــابــع أنـــه »وفــقــًا لــالتــفــاق، فـــإن قــاعــدتــي عن 
ــر فــــي أربــــيــــل، لــن  ــريــ األســــــد فــــي األنـــــبـــــار، وحــ
»القاعدتن   

ّ
أن موضحًا  تغيير«،  أي  تشهدا 

الحالي بكونهما  ستحافظان على وضعهما 
مـــن الـــقـــواعـــد الــتــي تــســتــضــيــف قــــوات دولــيــة، 
العسكري  الــوجــود  أن يكون حجم  وال يرجح 
األمــيــركــي فــي املــجــمــل أقـــل مــن ألــفــي عنصر«. 

واشنطن،  إلــى  مغادرته  التي سبقت  املاضية 
وشـــــرح اآلثــــــار الـــتـــي ســتــتــرتــب عــلــى الـــعـــراق 
أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وماليًا، في حال 
أبــعــد مــن املطالبة بتحويل دور  إلــى  الــذهــاب 
القوات األميركية من قتالية إلى استشارية«، 
واصفًا املخرجات بأنها »جيدة لكال الطرفن، 
األمـــيـــركـــي والـــعـــراقـــي«. واعــتــبــر املـــســـؤول أن 
»واشنطن عززت وجودها الحالي في العراق 
بــإطــار قــانــونــي رســمــي جــديــد مــن خـــالل هــذا 
االتفاق، بما يعني إلغاًء ضمنيًا لقرار البرملان 
الــعــام املاضي،  الثاني مــن  فــي يناير/ كــانــون 
بإنهاء الوجود األميركي العسكري من البالد 

بشكل كامل«.
مــن جــهــتــه، تــحــدث نــائــب ســابــق وقـــيـــادي في 
للحشد  السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف 
الشعبي(، عبر الهاتف من بغداد، عن االتفاق 
وصـــفـــًا إيــــــاه بـــأنـــه »ســـيـــاســـي وال عـــالقـــة لــه 
بالجانب العسكري أو األمني«، مؤكدًا وجود 
»دراية إيرانية مسبقة باألجندة التي حملها 

الوفد العراقي إلى واشنطن في هذا اإلطار«.
ــفــــاق املـــشـــتـــرك الـــــذي وزعـــــه مكتب  ونــــص االتــ
الــكــاظــمــي عــلــى الــصــحــافــيــن فـــي بـــغـــداد، في 
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس اإلثنن، 
عــلــى »انــتــقــال الــعــالقــة األمــنــيــة بـــن الــطــرفــن 
إلـــى مــهــام االســتــشــارة والــتــدريــب ودعـــم بناء 
الدعم  وتــقــديــم  الــعــراقــيــة،  العسكرية  الــقــدرات 
الفني، وعدم وجود القوات القتالية األميركية 
بــحــلــول يـــوم 31 ديــســمــبــر مــن الــعــام الــحــالــي، 
أميركي  تعهد  عن  البيان  تحدث  كما   .»2021
بــدعــم الــعــراق إلجــــراء االنــتــخــابــات البرملانية 
أكــتــوبــر/ تشرين األول املقبل،  املــقــررة فــي 10 
إضافة إلى تعهدات أميركية بدعم العراق في 
مــجــال االســتــثــمــار وتــوســعــة نــطــاق الــشــركــات 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، وتــمــكــيــنــه فــي 
 عــن مــســاعــدتــه في 

ً
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، فــضــال

مـــواجـــهـــة جــائــحــة كــــورونــــا وتـــعـــزيـــز جــهــوده 
الصحية.

العراقية  الخارجية  وزارة  أصـــدرت  بــدورهــا، 
بيانًا كشفت فيه عن النتائج الختامية لجولة 
الحوار الرابعة، من أبرزها ما جاء في الفقرة 
 »العالقة األمنية 

ّ
السابعة من البيان، وهي أن

ســتــنــتــقــل بــالــكــامــل إلــــى املــــشــــورة والـــتـــدريـــب 
ــن يـــكـــون هــنــاك  ــعـــاون االســـتـــخـــبـــاري، ولــ ــتـ والـ
العراق  فــي  أميركية  قتالية  لــقــوات  أي وجــود 

ــيـــة ســتــحــدد  ــنـ ــفـ الـ  »الــــلــــجــــان 
ّ
إلــــــى أن ولــــفــــت 

الحـــقـــًا تــفــاصــيــل االتــــفــــاق بـــجـــوانـــبـــه الــفــنــيــة 
املوجودة،  واملــعــدات  القوات  بحماية  املتعلقة 
الجوي  والــدعــم  والــتــدريــب  األنشطة  وطبيعة 

واملعلومات وغيرها«.
ــــي الــــحــــزب  ــر الـــــقـــــيـــــادي فــ ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
»الديمقراطي الكردستاني« الحاكم في إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق عــمــاد بــاجــالن أن االتــفــاق 
»يؤسس لعدم انسحاب«، وأضاف في حديث 
 »الــوضــع الــعــراقــي 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

على املستوى األمني والسياسي بحاجة لهذا 
الــوجــود، خصوصًا مــن أجــل ضــمــان الــتــوازن 
 »هــنــاك 

ّ
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«. وتـــابـــع أن

تفهمًا ملخاوف سياسية وشعبية عراقية من 
بسيطرة  سيسمح  األمــيــركــي  االنــســحــاب  أن 
السياسي  املجالن  على  املسلحة  الجماعات 
واألمني في العراق«، واصفًا الصيغة الحالية 
مــــن االتــــفــــاق بـــأنـــهـــا »تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــتــــوازن 

وتضمن استمرار الدعم للعراق«.
ورحـــــب الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح في 
بــيــان، بــنــتــائــج الـــحـــوار، مــعــتــبــرًا أنــهــا »مهمة 
ــز الــــســــيــــادة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــقـــيـــق االســــــتــــــقــــــرار وتـ ــتـــحـ لـ
الــبــرملــان محمد  الــعــراقــيــة«، فيما رأى رئــيــس 
األخيرة  الــحــوار  جولة  نتائج  أن  الحلبوسي 
»نجاح دبلوماسي للعراق«، معتبرًا في بيان 
النتائج  هـــذه  أن  مــكــتــبــه،  عــن  مقتضب صـــدر 
ــأتـــي »ضـــمـــن مــتــطــلــبــات املـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة  تـ

ومقتضيات املصلحة الوطنية«.
وبـــــدا الفـــتـــًا تــرحــيــب زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر بنتائج الحوار، داعيًا إلى وقف 
األميركية  الــقــوات  ضــد  العسكرية  العمليات 
الــقــوات القتالية في  اتــفــاق سحب  على ضــوء 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. ووجــــه الـــصـــدر شــكــره 
»املقاومة الوطنية«،  للكاظمي وملن وصفهم بـ

وقال »ها هو االحتالل يعلن عن بدء انسحاب 
ــم إتـــمـــام  ــ ــاكــ ــ ــه الـــقـــتـــالـــيـــة، لـــنـــنـــتـــظـــر وإيــ ــ ــواتـ ــ قـ
لبلورة  املبذولة  للجهود  وشــكــرًا  االنــســحــاب، 

هذه االتفاقية وال سيما لأخ الكاظمي«.
»الــفــتــح« بيانًا رحــب فيه  كما أصـــدر تحالف 
ــر الــبــيــان أن »تــحــالــف الــفــتــح  ــ بـــاالتـــفـــاق. وذكـ
يرحب بما حققه املفاوض العراقي من إنجاز 
القتالية بشكل  الــقــوات  خــروج  على  باالتفاق 
كــامــل فــي نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، ويــعــدهــا خطوة 
إيــجــابــيــة مــتــقــدمــة بــاتــجــاه تــحــقــيــق الــســيــادة 
ــــدد الــتــحــالــف »عــلــى  الــوطــنــيــة الـــكـــامـــلـــة«. وشـ
املسؤولن املعنين في الدولة العراقية متابعة 

تنفيذ ما تم االتفاق عليه بشكل عملي«.
وعــلــى مــســتــوى الــفــصــائــل املــســلــحــة، تباينت 
ــدة  عــ ــات  ــحــ ــريــ تــــصــ وظــــــهــــــرت  ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود 
لشخصيات قيادية وبارزة في هذه الفصائل، 
اعــتــبــرت االتـــفـــاق الــتــفــافــًا عــلــى مطلب إخـــراج 
كامل القوات األجنبية من العراق. ونقلت وكالة 
ــــارس« اإليــرانــيــة عــن زعــيــم مليشيا »جند  »فـ
اإلمام«، املتحدث باسم تحالف »الفتح« أحمد 
الـــقـــوات القتالية  ــــدي، قــولــه إن »تــحــويــل  األسـ
إلــــى مــســتــشــاريــن خــديــعــة أمــيــركــيــة كـــبـــرى«. 
الــنــيــابــيــة ستتابع   »لــجــنــة األمــــن 

ّ
وأضــــاف أن

أعـــداد الــقــوات األمــيــركــيــة وأمــاكــن وجــودهــا«، 
النصر،  قـــادة  »قتلت  الــقــوات  هــذه   

ّ
أن معتبرًا 

وال يجب التعامل معها من منطلق عاطفي«، 
ــارة إلـــى اغــتــيــال واشــنــطــن قــائــد فيلق  فــي إشــ
الـــقـــدس الــســابــق بــالــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي 
قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة »الحشد 
الشعبي« أبو مهدي املهندس في مطلع العام 
املـــاضـــي. وشــــدد األســـــدي عــلــى أن »اســتــقــرار 
الــعــراق يتحقق بــخــروج الــقــوات األمــيــركــيــة«.

لكن القيادي في حركة »عصائب أهل الحق«، 
أبرز الفصائل املسلحة الحليفة إليــران، سعد 

السعدي، قال في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »فصائل املقاومة اإلسالمية ستراقب تنفيذ 
مــا تــم االتــفــاق عليه بــن الــكــاظــمــي والــرئــيــس 
األميركي جو بايدن، وسيتم خالل هذه الفترة 
لكن  العسكرية،  لعملياتها  الفصائل  إيــقــاف 
إذا لــم تــِف واشنطن بــهــذا االتــفــاق كما فعلت 
تصعيد  املــقــاومــة  لفصائل  فسيكون  ســابــقــًا، 
األميركي  انتهاء مهلة االنسحاب  نوعي بعد 
 »فصائل 

ّ
ــح الــســعــدي أن ــراق«. وأوضــ ــعـ الـ مــن 

ــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة قـــــررت أن تــعــطــي فــرصــة  املـ
جديدة للدبلوماسية العراقية بإخراج القوات 
الــحــوار والتفاهم،  الــعــراق وفــق  األميركية من 
وإخفاقها هذه املرة، سيعطي الفصائل الحق 
مـــن جــديــد فـــي اتـــخـــاذ املـــوقـــف الــعــســكــري من 
أجـــل تــحــريــر الــعــراق والــحــفــاظ عــلــى سيادته 
وأمــنــه، وأي هــدنــة جــديــدة هــي ليست ضعفًا 

من الفصائل، بل هي قوة«.  
في املقابل، وعلى عكس بيان تحالف »الفتح« 
النائب عن التحالف نفسه كريم  املرحب، قال 
يتوصل  تفاهم  بــأي  يثقون  »ال  إنــهــم  عليوي 
في  مستدركًا  األميركين«،  مع  الكاظمي  إليه 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »هناك قرارًا 
وسياسيًا  بــرملــانــيــًا  االتــفــاق  نــتــائــج  بمتابعة 
ملــعــرفــة مــصــداقــيــة الــتــنــفــيــذ قــبــل نــهــايــة الــعــام 
 هناك خشية من أن االتفاق 

ّ
الحالي«. وأقر بأن

»يــأتــي بــهــدف بــقــاء الــقــوات األمــيــركــيــة لفترة 
أطول في العراق تحت عنوان مختلف«.

ــدوره، قـــال مــصــدر مــقــرب مــن »كــتــائــب حــزب  بــ
موقفًا   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العراقية،  الله« 

رســـمـــيـــًا لــلــفــصــائــل املـــســـلـــحـــة حـــــول االتـــفـــاق 
سيصدر قريبًا، مرجحًا أن يتم منح الحكومة 
ــــي االتـــــفـــــاق مــع  ــا جــــــاء فـ ــ ــة لــتــطــبــيــق مـ ــرصــ فــ

واشنطن، حتى نهاية العام الحالي.
)شارك بالتغطية من بغداد: عادل النواب(  

تم االتفاق على سحب القوات القتالية األميركية بحلول 31 ديسمبر المقبل )مرتضى السوداني/األناضول(

يُحاكم البشير بتهمة االنقالب على السلطة )محمود حجاج/األناضول(

يبدو االتفاق األخير بين الواليات المتحدة والعراق بشأن إنهاء وجود 
األميركية  المهمة  وتحول  الحالي  العام  نهاية  في  القتالية  القوات 
تباين  البقاء، وسط  البلد إلى استشارية، مجرد تغيير لعنوان  في هذا 

ردود الفعل وال سيما من قبل الفصائل حول االتفاق
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تقرير

مدنين، بينهم ستة أطفال. وفي 15 مايو، 
دمـــــرت قــنــبــلــة مــوجــهــة مــبــنــى مـــن ثــالثــة 
الشاطئ لالجئن، مما  طوابق في مخيم 
أســفــر عــن مقتل 10 مــدنــيــن، هــم امــرأتــان 
وثــمــانــيــة أطـــفـــال مـــن عــائــلــتــن تربطهما 
صلة قرابة. وفي 16 مايو، ضربت سلسلة 
من الغارات الجوية اإلسرائيلية استمرت 
أربع دقائق، شارع الوحدة في مدينة غزة، 
انهيار ثالثة مباٍن متعددة  إلى  أدى  مما 

الطوابق، وأسفر عن مقتل 44 مدنيًا. 
املــنــظــمــة  قــــالــــت  ــات،  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ االتـ ــلـــى  عـ وردًا 
إن مــتــحــدثــًا بــاســم الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
 إنــــه »يــضــرب 

ً
رّد عــلــى رســـالـــة لــهــا قـــائـــال

ــًا عــســكــريــة فــقــط، بــعــد أن يــقــّيــم أن  ــدافـ أهـ
األضــــــــرار الــجــانــبــيــة املــحــتــمــلــة الــنــاتــجــة 
يتعلق  فيما  مــفــرطــة  ليست  الــهــجــوم  عــن 
بـــاملـــيـــزة الــعــســكــريــة املـــتـــوقـــعـــة... ويـــبـــذل 
جهودًا حثيثة لتقليل الضرر الذي يلحق 
بـــاألفـــراد غــيــر املــتــورطــن فــي الــعــديــد من 
غــــارات مـــايـــو... وعــنــدمــا كـــان ذلـــك ممكنًا 
ــــى املـــدنـــيـــن املــــوجــــوديــــن ضــمــن  ــل إلـ ــ أرســ

األهداف العسكرية إنذارًا مسبقًا«.
ــالــــت حـــركـــة  وتـــعـــقـــيـــبـــًا عـــلـــى الــــتــــقــــريــــر، قــ
الــفــلــســطــيــنــي  ــعــــب  ــشــ الــ إن  »حـــــــمـــــــاس«، 
ــــي مـــقـــاومـــة  ــه املـــــشـــــروع فـ ــ

ّ
ــق »يـــــمـــــارس حــ

االحــتــالل، فــي إطــار القانون الــدولــي، بما 
يملك من إمكانات متاحة«. وأضاف عضو 
مكتب الــعــالقــات الــدولــيــة فــي »حــمــاس«، 
ــم، فــــي بــــيــــان، أن »املــــقــــاومــــة  ــيـ ــعـ بــــاســــم نـ
ــب 

ّ
ــلـــى تــجــن ــا الـــــدائـــــم عـ ــهـ أظــــهــــرت حـــرصـ

استهداف املدنين، على الرغم من كل ما 
ارتــكــبــه الــعــدو مــن مــجــازر بــحــق األطــفــال 
والــــنــــســــاء، إذ إنـــــه تـــســـبـــب بـــشـــطـــب أســـر 
 نعيم 

ّ
كاملة مــن الــســجــالت املــدنــيــة«. لــكــن

أشاد بما ذكرته املنظمة الحقوقية، حول 
االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة بــحــق الــســكــان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وقــــال إن مـــا خــلــص إلــيــه 
توّصلت  ما  على  التأكيد  »يعيد  التقرير 
مــدار  إلــيــه منظمات حقوقية دولــيــة على 
ــعـــدو يــتــصــرف كــكــيــان فــوق  ــقـــود، أن الـ عـ
القانون، من خالل الدعم األميركي املطلق، 
ــكـــاب  ــتـــمـــرار فــــي ارتـ مــــا يــســمــح لــــه بـــاالسـ
أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك 
املـــقـــدســـات وســــرقــــة األراضــــــــــي«. وطـــالـــب 
بضرورة »محاسبة الكيان )اإلسرائيلي(، 
لقاعات املحاكم  ومالحقة قادته وجلبهم 

الدولية«.
)العربي الجديد، األناضول(  

»القوات  إن  أمــس،  شر 
ُ
ن الــذي  التقرير  في 

اإلســرائــيــلــيــة نــفــذت هجمات فــي غــزة في 
مايو دمرت عائالت بأكملها، من دون أي 
هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن »اســـتـــمـــرار غــيــاب الــرغــبــة 
التحقيق  في  اإلسرائيلية  السلطات  لــدى 
 
ً
بجدية في جرائم الحرب املزعومة، فضال

ها 
ّ
الــتــي تشن الــصــاروخــيــة  الهجمات  عــن 

ــوات الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــتــجــمــعــات  ــقــ الــ
الـــســـكـــانـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، يــــبــــرز أهــمــيــة 
إجــراء تحقيق من قبل املحكمة الجنائية 

الدولية«.
وطالبت » هيومن رايتس ووتش« شركاء 
إســـرائـــيـــل، وال ســيــمــا الــــواليــــات املــتــحــدة 
الــتــي تـــقـــّدم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة كــبــيــرة، 
ــخــدمــت أســلــحــة مـــن صنعها 

ُ
والـــتـــي اســت

في ما ال يقل عن هجومن من الهجمات 
ــتــــي حـــقـــقـــت فـــيـــهـــا » هـــيـــومـــن رايـــتـــس  الــ
ووتش«، بأن تشترط ألي مساعدة أمنية 
إجــــراءات  بــاتــخــاذ  إلســرائــيــل  مستقبلية 
لتحسن  منها  للتحقق  وقابلة  ملموسة 
امـــتـــثـــالـــهـــا لــــقــــوانــــن الــــحــــرب والــــقــــانــــون 
في  والتحقيق  اإلنــســان،  لحقوق  الــدولــي 

االنتهاكات السابقة.
ــارت » هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« إلــى  وأشــ
ــايـــو/أيـــار، 30  ــر مـ ــ أنــهــا قــابــلــت مــنــذ أواخـ
فلسطينيًا شهدوا الهجمات اإلسرائيلية، 
تلوا، أو سكان املناطق 

ُ
أو أقارب ملدنين ق

أربع غارات،  املستهدفة. كما زارت مواقع 
وفــحــصــت بــقــايــا ذخـــائـــر، وحــلــلــت صــور 
األقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصورا 
التقطت فــي أعــقــاب الــهــجــمــات. وركــــزت » 
هيومن رايتس ووتــش« تحقيقاتها على 
ثــــالث هــجــمــات إســرائــيــلــيــة أســـفـــرت عن 
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا املدنين 
ولــــــم يـــكـــن بــــجــــوارهــــا أهـــــــــداف عــســكــريــة 
ــة. أولـــهـــا فـــي 10 مـــايـــو، بــالــقــرب  ــحــ واضــ
مــن بــلــدة بيت حــانــون، إذ سقط صــاروخ 
إسرائيلي موجه قرب أربعة منازل لعائلة 
املــــصــــري، مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة 

يأتي التقرير الذي نشرته منظمة »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــــش«، أمــــس الـــثـــالثـــاء، حــول 
العدوان اإلسرائيلي على غزة في مايو/

ــت 
ّ
أيــــار املــاضــي واســتــمــر 11 يــومــًا، وشــن

خــاللــه إســرائــيــل مــئــات الـــغـــارات الــجــويــة 
على القطاع غزة، ليؤكد من جديد ارتكاب 
االحــتــالل جــرائــم حـــرب أدت إلـــى »تدمير 
هـــدف  أي  مــــن دون  بـــأكـــمـــلـــهـــا«،  ــائــــالت  عــ
عــســكــري بــالــقــرب مــنــهــا. وفـــي ظـــل غــيــاب 
رغبة إسرائيلية حقيقية للتحقيق بجدية 
في جرائم الحرب، دعت املنظمة إلى إجراء 
تحقيق من قبل املحكمة الجنائية الدولية 

كبت.
ُ
حول الجرائم التي ارت

انتهاء  أكثر من شهرين على  وبعد نحو 
ــعـــدوان، الـــذي أدى إلـــى اســتــشــهــاد 260  الـ
فلسطينيًا، من بينهم ما ال يقل عن 129 
، وإصـــابـــة 1948 

ً
مــدنــيــًا، مــنــهــم 66 طـــفـــال

إسرائيليًا،   12 مقتل  مــقــابــل  فلسطينيًا، 
ــتـــــس ووتـــــــــش« أن  ــ ــيــــومــــن رايـ أعـــلـــنـــت »هــ
إســرائــيــل نــفــذت هــجــمــات »انــتــهــكــت فيها 
قـــوانـــن الـــحـــرب، ويـــبـــدو أنــهــا تــرقــى إلــى 
ــة فــي  ــمـ ــنـــظـ جـــــرائـــــم حــــــــــرب«. وحــــقــــقــــت املـ
مدنيًا   62 قتلت  إسرائيلية  غـــارات  ثــالث 
فلسطينيًا ولم تكن هناك أهداف عسكرية 
ــة املـــــــجـــــــاورة. كــمــا  ــقـ ــطـ ــنـ واضـــــحـــــة فـــــي املـ
الجماعات  »ارتــكــاب  عن  املنظمة  تحدثت 
ــلـــحـــة هـــجـــمـــات غــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة املـــسـ
قــانــونــيــة، حــيــث أطــلــقــت أكـــثـــر مـــن 4360 
صاروخًا غير موّجه وقذيفة هاون باتجاه 
بذلك  منتهكة  إسرائيلية،  سكانية  مراكز 
الحظر املفروض على الهجمات املتعمدة 

أو العشوائية ضد املدنين«.
املساعد  املــديــر  وقـــال جــيــري سيمبسون، 
لــقــســم األزمـــــات والـــنـــزاعـــات فـــي املــنــظــمــة، 

جرائم حرب في غزة
إدانة لالحتالل ولـ»جماعات فلسطينية«

وّجهت منظمة 
»هيومن رايتس 

ووتش«، اتهامات 
جديدة للجيش 

اإلسرائيلي بارتكاب 
هجمات »ترقى إلى 
جرائم الحرب« خالل 

عدوان غزة

»بيغاسوس« يهيمن على زيارة غانتس إلى باريس 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يبدو أن ملف بيع إسرائيل برنامج التجسس 
التي  ــارة  ــزيـ الـ عــلــى  »بــيــغــاســوس« سيهيمن 
يقوم بها وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس 
إلى باريس، وذلــك بعد أن كان امللف النووي 
ــة فــي لبنان أســـاس الــزيــارة،  اإليــرانــي واألزمــ
للتوجه  إسرائيليان  مسؤوالن  يستعد  فيما 
ــاء بــن  ــقـ ــــى واشـــنـــطـــن، لــلــتــحــضــيــر لــعــقــد لـ إلـ
الرئيس األميركي جو بايدن ورئيس حكومة 

االحتالل نفتالي بينت.
ــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم«، أمــس  وذكــ
الثالثاء، أن غانتس سيلتقي وزيرة الجيوش 
الــفــرنــســيــة فــلــورانــس بــارلــي فــي بــاريــس غــدًا 
الــخــمــيــس، مــشــيــرة إلــــى أنــــه ســيــبــحــث معها 
قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة، عــلــى رأســـهـــا االتــفــاق 
ــران،  الـــنـــووي الــجــديــد املــتــوقــع إبـــرامـــه مـــع إيــ
ــان، كـــمـــا ســيــقــدم  ــنـ ــبـ والــــوضــــع الــــحــــرج فــــي لـ
لــهــا إحــاطــة حـــول قضية بــرنــامــج التجسس 
»بيغاسوس«. وأوضحت أن اللقاء، الذي كان 
تم تحديده منذ مــدة، يأتي في ظل فضيحة 
بــيــع شــركــة الــتــجــســس اإلســرائــيــلــيــة »أن أس 
ودول  أنظمة  إلــى  »بيغاسوس«  برنامج  أو« 
والصحافين.  املــعــارضــن  ملالحقة  استغلته 
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر أشــــــارت إلــــى أنــــه تـــم أيــضــًا، 
عبر هــذا الــبــرنــامــج، اخــتــراق هــاتــف الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــــذي اضــطــر 

لتغيير رقم هاتفه.
ويــــــعــــــد »بــــــيــــــغــــــاســــــوس« مــــــحــــــور فـــضـــيـــحـــة 
أنها شملت صحافين  تبن  التي  التجسس 
ومــدافــعــن عـــن حــقــوق اإلنـــســـان و14 رئــيــس 

دولة. وحصلت منظمة »فوربيدن ستوريز«، 
ومقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية، على 
ــم هــاتــفــي يعتقد  الئــحــة تــتــضــمــن 50 ألـــف رقـ
أنـــهـــا ألشــــخــــاص اخـــتـــارهـــم عـــمـــالء الــشــركــة 

اإلسرائيلية ملراقبتهم منذ 2016.
قوله،  غانتس  عــن  هــيــوم«  »يسرائيل  ونقلت 
»سياسة  إن  الــتــجــســس،  قضية  عــلــى  تعليقًا 
دولـــة إســرائــيــل هــي تصدير بــرامــج وخــبــرات 
ســـايـــبـــر تـــحـــت املـــراقـــبـــة فـــقـــط لـــحـــكـــومـــات أو 
ــداف منع  الســتــخــدام قــانــونــي، وتــحــديــدًا ألهــ
عــمــلــيــات إرهــابــيــة، والــتــحــقــيــق فــي مــثــل هــذه 
ــرق غـــانـــتـــس إلـــــى رخـــص  ــطــ ــيـــات«. وتــ ــلـ الـــعـــمـ
: »إنــنــا 

ً
الــتــصــديــر األمــنــي فــي إســرائــيــل قــائــال

نـــــدرك ونـــعـــرف بـــأمـــر مـــا نــشــر أخـــيـــرًا بــشــأن 
اســتــخــدام مــنــظــومــات تــم تــطــويــرهــا مــن قبل 

املعلومات التي يتم نشرها حول املوضوع«.
ويشكل هــذا الــرد محاولة من دولــة االحتالل 
التنصل من مسؤولية بيع برنامج التجسس 
»بـــــيـــــغـــــاســـــوس« لــــــــــدول وأنـــــظـــــمـــــة قـــمـــعـــيـــة، 
خــصــوصــًا أن تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة أكــــدت، في 
األســبــوعــن األخــيــريــن، أن املــؤســســة األمنية 
ــبــــر لــبــرامــج  ــانـــت املـــــــروج األكــ والـــعـــســـكـــريـــة كـ
الــســايــبــر والــتــجــســس اإلســرائــيــلــيــة. وأعلنت 
تشكيل  أخـــيـــرًا،  اإلســرائــيــلــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
بــإســاءة استخدام  »مــراجــعــة مــزاعــم«  لـــ لجنة 
برنامج »بيغاسوس«، بما في ذلك آلية منح 
تــراخــيــص الــتــصــديــر. وذكـــر تــقــريــر، نــشــر في 
أن  أخــيــرًا،  اإلسرائيلية  مــاركــر«  »ذا  صحيفة 
إســرائــيــل اســتــخــدمــت بــيــع مــنــظــومــات شركة 
حكوماتها  دبــلــومــاســيــة  مـــن  كــجــزء   »NSO«
لتحقيق مكاسب سياسية في دول مختلفة، 
اعتراضها  ضمان  مقابل  للمجر  بيعها  مثل 
على قــرارات باإلجماع في االتحاد األوروبــي 
ــدا الــتــي كــانــت  ــ تــديــن االحـــتـــالل، أو إلـــى روانــ
إســـرائـــيـــل بــحــاجــة لــهــا كـــدولـــة ثــالــثــة إلبــعــاد 
الالجئن األفارقة إليها. كما تم بيع منظومة 
لتمهيد  والسعودية  لــإمــارات  »بيغاسوس« 
الـــطـــريـــق لــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــحـــالـــف بــن 
ــل، وإطـــــالق دبــلــومــاســيــة  ــيـ ــرائـ اإلمـــــــارات وإسـ
ــيـــة املـــشـــتـــركـــة« بــن  ــنـ تـــعـــزيـــز »املـــصـــالـــح األمـ
إســرائــيــل ودول فــي الــخــلــيــج، بــاإلضــافــة إلــى 

دول في أفريقيا، بحسب الصحيفة.
ــة ثــــانــــيــــة، ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــالمـــيـــة  ــهـ مــــن جـ
لرئيس  مــســتــشــاَريــن  أن  مختلفة  إســرائــيــلــيــة 
الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت يستعّدان 
لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى واشــــنــــطــــن األســـــبـــــوع املـــقـــبـــل، 

إسرائيل  معينة.  إسرائيلية  سايبر  شــركــات 
ما  تراقب  ليبرالية  غربية  ديمقراطية  كدولة 
وبــرامــج سايبر  مــن منظومات  يتم تصديره 
وفـــقـــًا لــنــظــام اإلشـــــــراف واملـــراقـــبـــة الــــدولــــي«. 
ــــدول الــتــي تــشــتــري هــذه  واعــتــبــر أن »عــلــى الـ
املــــنــــظــــومــــات أن تـــفـــي بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــشـــأن 
ــيـــة، نــحــن نـــقـــوم اآلن بـــدراســـة  املـــراقـــبـــة الـــدولـ

لترتيب اللقاء املرتقب بن الرئيس األميركي 
جو بايدن وبينت. وذكر موقع »وااله«، أمس 
الــثــالثــاء، أنـــه مــن املــتــوقــع أن يــتــم الــلــقــاء بن 
بينت وبــايــدن فــي أغــســطــس/آب املقبل، وفق 
مـــا كــشــف عــنــه مــســؤولــون رفــيــعــو املــســتــوى. 
وبــحــســب املـــوقـــع، فـــإن رئــيــس مــجــلــس األمـــن 
ــال حــولــتــا واملــســتــشــارة  ــ الــقــومــي الــجــديــد أيـ
السياسية لبينت شومريت مئير سيتوجهان 
أن  ُينتظر  إلــى واشــنــطــن، حيث  املقبل  األحـــد 
البيت  فــي  الــقــومــي  األمـــن  بمستشار  يلتقيا 
ــيــــض جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان ومـــنـــســـق الـــشـــرق  األبــ
ــــط  وشــمــال أفــريــقــيــا بــريــت مــاكــغــورك،  األوسـ
وعددًا من كبار املسؤولن في البيت األبيض.

وأشـــار املــوقــع إلــى أنــه لــم يتم تحديد موعد 
ــايـــدن وبــيــنــت،  رســـمـــي ونــهــائــي لــلــقــاء بـــن بـ
وأن مستشاري رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
سيحاوالن تحديد موعد رسمي لهذا اللقاء، 
ــارة رئــيــس الـــوزراء  علمًا أن الــتــقــديــرات أن زيـ
من  الثاني  النصف  فــي  ستكون  اإلسرائيلي 
الــواليــات  إلــى  أن يعود  أغسطس، على  شهر 
ــلــــول املـــقـــبـــل  ــبــــر/أيــ ــمــ ــتــ ــبــ ــــدة خـــــــالل ســ ــــحـ ــتـ ــ املـ
الــســنــويــة للجمعية  الــــــدورة  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
العمومية لأمم املتحدة. وبحسب املوقع، فإنه 
منذ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، 
سعت إدارة بايدن إلى تعزيز استقرارها، بما 
في ذلك عبر االستجابة للتوجه اإلسرائيلي 
الشطر  فــي  أمــيــركــيــة  فــتــح قنصلية  بــتــأجــيــل 
خدمات  لتقديم  املحتلة  الــقــدس  مــن  الشرقي 
الــحــكــومــة  ــرار  ــ إقـ بــعــد  مـــا  إلـــى  للفلسطينين 
الجديدة امليزانية في نوفمبر/تشرين الثاني 

املقبل، ما يساعد في تثبيتها واستقرارها. )Getty( حاول غانتس التنصل من مسؤولية بيع »بيغاسوس« ألنظمة قمعية

رصد

توقع موقع »وااله« 
عقد اللقاء بين بايدن 

وبينت في أغسطس
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سياسة

  شرق
      غرب
شرطة باريس تحقق 

في هجوم على السفارة 
الكوبية

أعــلــنــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أمــس 
الــــثــــالثــــاء، أنـــهـــا تــحــقــق فــــي هــجــوم 
بقنابل حارقة ألحق أضرارًا طفيفة 
بـــالـــســـفـــارة الـــكـــوبـــيـــة فــــي بــــاريــــس. 
إن قنبلتي  بـــاريـــس  وقـــالـــت شــرطــة 
بنزين أصــابــتــا الــســفــارة فــي ساعة 
متأخرة من ليل اإلثنن، لكن النيران 
خمدت عند وصول رجال اإلطفاء. 

ُ
أ

وأضــافــت أنــه لــم يتم إلــقــاء القبض 
على أي شخص ولم تعلن أي جهة 

عن مسؤوليتها. 
)أسوشييتد برس(

بدء المحاكمة بفضيحة 
مالية في الفاتيكان

بـــدأت أمــس الــثــالثــاء فــي الفاتيكان 
ــلــــقــــة  ــة املــــتــــعــ ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ ــات املــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ جــ
بــفــضــيــحــة مــالــيــة كــبــيــرة تــضــّمــنــت 
خاسرة  عقارية  استثمارات  صفقة 
تــم شـــراؤهـــا بـــأمـــوال خــيــريــة، وذلــك 
بـــعـــد تــحــقــيــقــات اســـتـــمـــرت عــامــن 
طــاولــت الــكــارديــنــال الــبــارز أنجيلو 
بيتشيو. ويقول مّدعو الفاتيكان إن 
عــشــرة متهمن تــورطــوا فــي جرائم 
مختلفة، مثل االختالس واالحتيال 
ــــذي كــان  ــا بــيــتــشــيــو الـ والـــفـــســـاد. أمــ
أقـــرب مــســاعــدي الــبــابــا، فــيــقــول إنــه 

بريء وضحية مؤامرة.
)فرانس برس(

الكوريتان تستأنفان 
تشغيل الخطوط 

الساخنة
ــا  ــوريـ ــــي كـ قــــــال مـــكـــتـــب الــــرئــــاســــة فـ
الــــجــــنــــوبــــيــــة أمـــــــــس الــــــثــــــالثــــــاء إن 
ــا فــتــح الــخــطــوط  ــادتـ الــكــوريــتــن أعـ
الـــســـاخـــنـــة الــــتــــي قــطــعــتــهــا كـــوريـــا 
ــالــــت بـــاك  الـــشـــمـــالـــيـــة قـــبـــل عــــــام. وقــ
ســو هــيــون، الــســكــرتــيــرة اإلعــالمــيــة 
ــه-إن،  ــيــ لــلــرئــيــس الــــكــــوري مـــــون جــ
الـــخـــطـــوط  ــح  ــتــ فــ إعـــــــــــادة  قـــــــــرار  إن 
الـــســـاخـــنـــة اتــــخــــذه مـــــون والـــزعـــيـــم 
أون،  جــونــغ  كيم  الشمالي  الــكــوري 
وإنهما تبادال العديد من الرسائل 
إبــريــل/ نيسان. وأكـــدت وكالة  منذ 
عيد 

ُ
أ إنه  الشمالية  الكورية  األنباء 

فتح جميع قنوات االتصال صباح 
أمس الثالثاء.

)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــن فـــي الــعــاصــمــة  عـــقـــدت أول مـــن أمــــس اإلثـ
املصرية القاهرة أعمال الــدورة األولــى للجنة 
العليا املشتركة بن مصر وجنوب السودان، 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء املـــصـــري مصطفى 
ــنـــوب الــــســــودان  ــيـــس جـ ــائــــب رئـ مـــدبـــولـــي، ونــ
جــيــمــس وانــــي إيــجــا، وبــحــضــور وفـــد وزاري 
رفــيــع املــســتــوى مــن الــطــرفــن. ويــأتــي ذلـــك في 
باستمالة  االستثنائي  القاهرة  اهتمام  إطــار 
جوبا واملــشــاركــة فــي توفير أســبــاب استمرار 
قيام الدولة وتحسن ظروفها في ظل األزمات 
وسعي  تضربها،  التي  املتتالية  االقتصادية 
واستغالل  الستمالتها  أخــرى  ودول  إثيوبيا 
احــتــيــاجــهــا الـــشـــديـــد لــلــتــمــويــل واملـــســـاعـــدات 
لالستفادة منها على املستوى االستراتيجي.

ونــاقــش الــطــرفــان عـــددًا مــن مــجــاالت التعاون 
الــثــنــائــي وســبــل دفــعــهــا إلـــى مــراحــل متقدمة، 
خصوصًا في مجال التعليم العالي، عن طريق 
املــنــح املــقــدمــة لــلــطــلــبــة مـــن جــنــوب الـــســـودان، 

واملضي قدمًا إلعادة إحياء نشاط فرع جامعة 
اإلســكــنــدريــة فــي جــنــوب الـــســـودان، وتجهيز 
بــدورهــا في  للقيام  املــصــريــة  الفنية  ــدارس  املــ
واملساهمة  الجنوب سودانية  الــكــوادر  إعــداد 
ــــاع االقــتــصــاديــة. ويــضــاف  فــي تــطــويــر األوضـ
إلــى ذلــك تنشيط املــشــاريــع الــخــاصــة بتعزيز 
التحتية، والــري،  البنية  التعاون في مجاالت 
فــي مختلف  والــنــقــل،  والكهرباء واالتــصــاالت 
الواليات بدولة جنوب السودان، والتوسع في 
الفني  الــدعــم  وتوفير  املصرية،  الخبرات  نقل 
الــقــدرات في مختلف القطاعات  وبــرامــج بناء 

املهمة، كالصحة والزراعة والري.
 
ّ
ــة أن ــريــ ــت مــــــصــــــادر حــــكــــومــــيــــة مــــصــ ــفــ ــشــ وكــ
ــدرت مــــن الـــرئـــاســـة لـــعـــدد مــن  ــ تـــوجـــيـــهـــات صــ
ــــات املــــمــــلــــوكــــة لــــلــــمــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة  ــــركـ ــــشـ الـ
واملــتــعــامــلــة مــعــهــا مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
بتكثيف  واملقاوالت،  التحتية  البنية  مجاالت 
أعمالها في جنوب السودان، بالحصول على 
مشاريع  لتنفيذ  األجــل  طويلة  جــديــدة  عقود 
مختلفة، خصوصًا في مجالي الري والزراعة، 
ــلــــي، حـــســـب الـــحـــاجـــة،  بـــتـــمـــويـــل جــــزئــــي أو كــ
مــن هــيــئــة الــتــمــويــل املــصــريــة ملــســاعــدة الـــدول 

األفريقية.
ــن بـــن األفـــكـــار الـــتـــي تــبــحــثــهــا املــخــابــرات  ومــ
ــع وزارتـــــــــي الــــــري والــــــزراعــــــة الـــدفـــع  حـــالـــيـــًا مــ
بــمــســتــثــمــريــن زراعــــيــــن مــحــلــيــن الســتــغــالل 
مساحات مــن أراضـــي جــنــوب الــســودان، التي 
تــقــول جــوبــا إن أكــثــر مــن 90 فــي املــائــة منها 
كــمــزارع لبعض  لــلــزراعــة، الستغاللها  يصلح 
املحاصيل االستراتيجية واإلنتاج الحيواني، 
واألمر ذاته بالنسبة لشركات تعدين وبترول 

الدول العربية، لزيادة استثماراتها في البالد، 
 ضعف 

ّ
ــل ــان تـــدفـــق املـــســـاعـــدات، فـــي ظــ ــمـ وضـ

واضح في البنية التحتية في شتى املجاالت 
 عن استمرار 

ً
وتراجع املساعدات للدولة، فضال

الدولية عليها خالل  العقوبات  توقيع بعض 
ــر الـــذي  ــ ــا. وهــــو األمـ جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ

محلية حكومية وأخرى أجنبية متعاونة مع 
مصر، إذ تدفعها السلطات الستكشاف فرص 

التنقيب عن البترول واملعادن املختلفة.
 بعض املــشــاريــع سيتم 

ّ
وأضــافــت املــصــادر أن

تــمــويــلــهــا مـــن مــصــر بــشــكــل كـــامـــل والــبــعــض 
اآلخـــــر ســيــتــم تــمــويــلــه بـــالـــشـــراكـــة بـــن مصر 
ودول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، وأنه 
عشر  ملــدة  استراتيجي  مخطط  وضــع  سيتم 
ســنــوات مقبلة لتلك املــشــاريــع، بــالــتــوازي مع 
تقديم مزيد من املعونات الصحية واملشاركة 
فـــي تــمــويــل وتــشــغــيــل عـــدد مـــن املستشفيات 
 حكومة 

ّ
واملراكز الصحية. وذكرت املصادر أن

جنوب السودان طلبت من مصر التوسط لدى 
الــواليــات املتحدة والــقــوى األوروبــيــة وبعض 

تــعــّهــدت الـــقـــاهـــرة بــالــعــمــل عــلــيــه، ولــكــنــه في 
لها،  بالنسبة  قلق  الوقت نفسه يمثل مصدر 
لــتــأكــدهــا مــن بـــذل جــنــوب الـــســـودان املــســاعــي 
ــرى  ــع دول أخــ ــت الـــحـــالـــي مــ ــوقــ ــي الــ ــا فــ ــهــ ذاتــ
مــا يدفع  كإثيوبيا وإســرائــيــل، وهــو  منافسة 
مصر إلعطاء تعهدات إضافية مع اإلسراع في 

تقديم مساعدات ملموسة.
وتــحــاول مصر جــاهــدة منع جنوب الــســودان 
من التوقيع على االتفاق اإلطاري لدول حوض 
النيل في وقت حساس للغاية يمكن أن تلعب 
فيه جوبا دورًا داعمًا إلثيوبيا حال توقيعها 
على هــذا االتــفــاق. ويعرف هــذا االتــفــاق باسم 
ــعــتــهــا مجموعة 

ّ
اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي والـــتـــي وق

فـــي مــديــنــة عنتيبي  الــنــيــل،  مـــن دول مــنــابــع 
األوغــنــديــة فــي مــايــو/ أيـــار 2010، وســبــق أن 
ال  ألنها  املصرية،  الحكومة  عليها  اعترضت 
بـــ55,5  املائية، واملقدرة  تعترف بحصة مصر 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، كــمــا أنــهــا تــطــالــب بــإعــادة 
تقسيم حصص مياه النهر، وإلغاء اتفاقيتي 
ظت مصر 

ّ
1929 و1959 حول النيل، ولذا تحف

والسودان على بنود بها.
ــعــــت جـــوبـــا رســـمـــيـــًا عـــلـــى االتـــفـــاق  ــ

ّ
وإذا وق

وصــادقــت عليه، فــســوف يرتفع عــدد الــدول 
إلــى خمس، هــي: أوغندا وإثيوبيا  املصدقة 
وروانـــدا في عــام 2013، وتنزانيا في 2015، 
ــى دولــــتــــن أخــــريــــن أعــلــنــتــا  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
بــرملــانــيــًا عــلــى االتـــفـــاق،  الــتــصــديــق  نيتهما 
بــعــدمــا وقــعــتــا عــلــيــه بــالــفــعــل، وهــمــا كينيا 
وبــورونــدي. ويحتاج هــذا االتــفــاق لدخوله 
حّيز التنفيذ وإيداعه لدى االتحاد األفريقي 

إلى تصديق ست دول فقط.

الهجوم 
على الكونغرس

أفغانستان 
المخاوف 

تكبر

جــديــدة،  نيابية  لجنة  عــمــل  عــلــى  سينسحب 
املــهــمــة ذاتــهــا، وأبــصــرت  تحمل عــلــى عاتقها 
النور في نهاية شهر يونيو/حزيران املاضي، 
وبدأت عملها أمس الثالثاء. وتجعل السيطرة 
ــة، عـــرضـــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــلـــى هــــــذه الـ ــة عـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
املحافظ.  الــحــزب  مــن  بالتسييس  لالتهامات 
لكن تع بدء اللجنة لعملها، أمس الثالثاء، في 
دون شك  مــن  زمــنــيــًا، ستأخذ  مفتوحة  مهمة 
فــي االعــتــبــار، أيــضــًا، مــســألــة إمــكــانــيــة ترشح 
الرئيس األميركي السابق للرئاسة مجددًا في 
النجاة  قـــارب  عــن  بعيدًا  األخــيــر  تبقي   ،2024
من اإلدانــة باالقتحام، أو تحميله املسؤولية، 
مع إبقاء ما يتاح من »سيوف« مسلطة عليه، 
وخــصــوصــًا عــلــى أي مــســعــى لــه لــلــعــودة إلــى 

البيت األبيض.
ــرامــــب، قد  ــفـــارقـــة فـــي أن ضــغــط تــ وتــبــقــى املـ
ــر على شخصيات جمهورية، أمثال 

ّ
أث يكون 

النائب عن نيويورك جون كاكتو، الــذي كان 

 »أقــل مــا يمكن 
ّ
نشر أول مــن أمــس اإلثــنــن، إن

الـــيـــوم لتجنب  لـــلـــواليـــات املــتــحــدة أن تــفــعــلــه 
كارثة في أفغانستان هو تقديم الدعم الجوي 
قدراتها  وتعزيز  للحكومة،  واالستخباراتي 
العسكرية واللوجستية«. وأضاف ماكماستر 
بسرعة.  يتدهور  أفغانستان  في  »الــوضــع   

ّ
أن

ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــم تــتــخــذ الــ وبـــالـــتـــالـــي، إذا لـ
العالم  فسيكون  عاجلة،  إجـــراءات  وحلفاؤها 
ــدًا عــلــى كــــارثــــة«. وأكـــــد مــاكــمــاســتــر أنــه  ــاهـ شـ
»يجب أن تكون األولوية األميركية اليوم منع 
يعيد  أن  األفــغــانــيــة، خشية  الحكومة  انــهــيــار 
شركاء طالبان، بما في ذلك القاعدة وغيرها 
أفغانستان  اتخاذ  اإلرهابية،  املجموعات  من 
لهجمات ضد  والتحضير  للتخطيط  كقاعدة 
»الفشل في  أن  إلــى  أميركا وحلفائها«. ولفت 
مساعدة األفغان الذين يرفضون حكم طالبان 
من شأنه أن يــؤدي إلــى أزمــة الجئن ال يمكن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا«. واعـــتـــبـــر مــاكــمــاســتــر أن 
»الظروف الحالية في أفغانستان تكشف عن 
الخداع للذات واالفتراضات الخاطئة التي تم 
القوات  سحب  قــرار  التخاذ  عليها  االستناد 
األمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
 جــديــدة من 

ً
ب مجموعة

ّ
الــيــوم يتطل »الــواقــع 

اإلجـــراءات لحماية األمــن األميركي«. وأشــار 
إلـــى أنـــه »كــخــطــوة أولــــى، يــجــب عــلــى أميركا 
نشر قواعد دعم جوي قريبة من أفغانستان 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــي ســـبـــعـــة أشـ ــوالــ ــ ــد حــ ــعــ بــ
ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ ــام أنـ ــتــــحــ أحـــــــــداث اقــ
ــالــــد تــرامــب  األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــ
مقر الكونغرس في واشنطن، لالعتراض على 
ــنــــواب فـــي 6  مــصــادقــة مــجــلــســي الــشــيــوخ والــ
يناير/كانون الثاني املاضي، على فوز منافس 
بايدن،  الرئاسية، جو  االنتخابات  ترامب في 
فت 7 

ّ
بالرئاسة، ال تزال تلك األحداث التي خل

قتلى محل تجاذب بن الحزبن الديمقراطي 
والــجــمــهــوري فــي الــواليــات املــتــحــدة، وقضية 
خالفية أساسية في واشنطن. هذا التجاذب، 
الـــكـــونـــغـــرس،  مــــن  لـــجـــنـــة  أعـــــــاق والدة  الـــــــذي 
الحزبن،  أعضاء متساٍو بن  عــدد  مؤلفة من 
للتحقيق فــي اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، عــلــى غــرار 
 11 تفجيرات  بعد  تشكيلها  تــّم  الــتــي  اللجنة 
املتحدة،  الــواليــات  فــي   2001 سبتمبر/أيلول 

كابول ـ العربي الجديد

ــن اآلتــــــي فــي  تـــــــزداد الـــتـــحـــذيـــرات مــ
 مواصلة حركة 

ّ
أفغانستان، في ظل

طــالــبــان هــجــومــهــا لــلــســيــطــرة على 
انتزعت  البالد، بعدما  املناطق في  مزيد من 
بالفعل في الفترة األخيرة مساحات شاسعة 
اليوم،  »يتيمة«  تبدو  التي  الحكومة،  يد  من 
مــع غــيــاب أي دعـــم فــعــلــي لــهــا، كــالــذي كانت 
ــــوات  تــحــظــى بــــه مــــن الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة وقـ
الحركة.  مواجهة  في  األطلسي،  حلف شمال 
أفغانستان  الــذي باتت  الوضع الصعب  هذا 
والــحــكــومــة فــي خضمه يــدركــه الــجــمــيــع، وال 
ــرة الــــذيــــن يـــواصـــلـــون  ــ ــيـ ــ ســـيـــمـــا حـــلـــفـــاء األخـ
تقريبًا،  اكتمل  والـــذي  الــبــالد  مــن  انسحابهم 
ر األمن العام لحلف شمال األطلسي، 

ّ
إذ حذ

ــاء، مـــن أن  ــثـــالثـ يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمــــس الـ
أفــغــانــســتــان تـــواجـــه وضـــعـــًا أمــنــيــًا »صــعــبــًا 
للغاية«، مع انسحاب القوات األجنبية، بينما 
رت األمم املتحدة أول من أمس اإلثنن من 

ّ
حذ

 أفغانستان قد تسّجل أعلى عدد للضحايا 
ّ
أن

املــدنــيــن مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، فـــي حــــال عــدم 
ــراءات عــاجــلــة ملــواجــهــة التصعيد  ــ اتــخــاذ إجـ
فــي أعــمــال الــعــنــف. وال تحيد أصـــوات داخــل 
الــــواليــــات املــتــحــدة عـــن هــــذه املــــواقــــف، حيث 
تتواصل املناشدات إلدارة الرئيس جو بايدن 
لتجنيب أفــغــانــســتــان كــارثــة مــرتــقــبــة، وكــان 
ــيـــرًا هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر،  ــــؤالء أخـ مـــن بـــن هـ
القومي  األمـــن  منصب مستشار  الـــذي شغل 
الــرئــيــس  فــي عــهــد  بــن عــامــي 2017 و2018، 
ستولتنبرغ،  وشــدد  ترامب.  دونالد  السابق 
أمــس الــثــالثــاء، على ضـــرورة التفاوض على 
»تـــســـويـــة« مـــع »طـــالـــبـــان« فـــي أفــغــانــســتــان، 
أمنيًا »صعبًا  البلد يواجه وضعًا  بــأن  وأقــّر 
للغاية« مع انسحاب القوات األجنبية. وقال 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر« بــعــدمــا تــحــّدث 
إلـــى الــرئــيــس األفــغــانــي أشـــرف غــنــي: »يبقى 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان صــعــبــًا  ــ ــي فـ ــ ــنـ ــ ــع األمـ ــ ــــوضـ الـ
لــلــغــايــة ويــقــتــضــي تـــســـويـــة يـــتـــم الـــتـــفـــاوض 
ــمـــال األطــلــســي  عــلــيــهــا. ســـيـــواصـــل حـــلـــف شـ
التمويل  ذلــك عبر  فــي  بما  أفغانستان،  دعــم 

والحضور املدني والتدريب خارج البالد«. 
منذ  أفغانستان  فــي  العنف  مستوى  وارتــفــع 
مطلع مــايــو/ أيـــار املــاضــي، فــي وقـــت أطلقت 
ــع الــنــطــاق بــعــد أيـــام  »طـــالـــبـــان« هــجــومــًا واســ
مــن بـــدء الـــقـــوات األمــيــركــيــة انــســحــابــهــا الــذي 
ـــكـــمـــل تـــقـــريـــبـــًا. وبـــــــات هــــــذا االنـــســـحـــاب 

ُ
اســـت

يستجلب تحذيرات أصوات كثيرة في الغرب. 
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي 
ــبـــق، هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر، في  األمــيــركــي األسـ
ــال«،  ــورنــ مـــقـــال بــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــ

صـــّوت لــصــالــح إنــشــاء اللجنة األولــــى، لكنه 
ــــارض إنـــشـــاء الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة الــخــاصــة،  عـ
فيما دان الرئيس األميركي جو بايدن عرقلة 
الجمهورين للتحقيق في الهجوم. وال يبدو 
الــجــمــهــوريــون قـــادريـــن بــعــد عــلــى الــتــمــوقــع 
بــعــيــدًا عـــن فــلــك تـــرامـــب، نـــظـــرًا لــالنــتــخــابــات 
 ،2022 خــريــف  فــي  تنتظرهم  الــتــي  النصفية 
السياسي  االنقسام   

ّ
ولكن خصوصًا في ظل

الــشــديــد الـــذي يــســود الــبــالد، والــــذي يساهم 
فيه أن أي استحقاق انتخابي مقبل، سيكون 
لــتــرامــب فــيــه دور بــــارز. أمـــا الــديــمــقــراطــيــون، 
»كـــشـــف  ـــ ــلــــى عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة لـ ــــددون عــ ــشـ ــ ــيـ ــ فـ

الحقيقة«، كحق لأميركين.
ــة نـــيـــابـــيـــة خــــاصــــة فــي  ــنـ وبــــــــــدأت أمــــــــس، لـــجـ
الـــذي يحظى فيه  الــنــواب األمــيــركــي،  مجلس 
الديمقراطيون بالغالبية، عملها، للتحقيق في 
اقتحام الكابيتول في 6 يناير املاضي، وسط 
مقاطعة جمهورية، تمهد الحقًا للتشكيك بأي 
النواب،  رئيسة مجلس  للجنة. ودعــت  نتائج 
التي  اللجنة  بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية 
الــظــروف  فــي  للتحقيق  إنــتــاجــهــا،  مــن  تعتبر 
ــدمــــوي. وعــّيــنــت  الـــتـــي أحـــاطـــت بــاالقــتــحــام الــ
بيلوسي عــضــويــن جــمــهــوريــن وحــيــديــن في 
اللجنة، ومعارضن لترامب، هما ليز تشيني 

والتأكيد على أنها ستوفر دعمًا جويًا للقوات 
األفغانية. فمن خالل إنهاء كل الدعم الجوي 
األمــيــركــي تــقــريــبــًا، مــّكــنــت الـــواليـــات املتحدة 
غــيــر معقولة،  مــكــاســب  مــن تحقيق  طــالــبــان 
الروح املعنوية للشركاء األفغان«.  وخفضت 
ــيــــة، بـــحـــســـب مـــاكـــمـــاســـتـــر،  ــثــــانــ والــــخــــطــــوة الــ
هـــي »الــتــأكــد مـــن أن مـــعـــدات الـــقـــوات الــجــويــة 
األفغانية ستحظى بعمليات صيانة وتطوير 
إلى دعم لوجستي متواصل«.  شاملة إضافة 
ــا الــــخــــطــــوة الـــثـــالـــثـــة، فــتــتــمــثــل فــــي »دعــــم  ــ أمــ
األفغانية«.  األمــن  لقوات  مكثف  استخباراتي 
الدعوة  عــن  التوقف  واشنطن  »على  وأخــيــرًا، 

وآدم كينزنغر، بعد رفض القيادة الجمهورية 
املـــشـــاركـــة، عــلــى أن تـــبـــدأ الــلــجــنــة اســتــجــواب 
ضباط في الشرطة كانوا متواجدين في مقر 

الكونغرس يوم االقتحام.
ــّوت  ــد صـ ــنــــواب األمـــيـــركـــي قـ وكـــــان مــجــلــس الــ
ــي، لـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــ ــاضــ ــ فـــــي مـــــايـــــو/أيـــــار املــ
للتحقيق  الــحــزبــن،  بــن  بــالــتــســاوي  مقسمة 
فـــي االقـــتـــحـــام، لــكــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــرقــل 
الــخــطــوة بــدفــع مــن زعــيــم األقــلــيــة الجمهورية 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، عــلــمــًا أن هــــذا الــتــصــويــت 
كــــان يــحــتــاج إلــــى مـــوافـــقـــة ثــلــثــي »الـــشـــيـــوخ« 
 –  50 الحزبن  بــن  بالتعادل  مقسم  )املجلس 
50، مــع تــرجــيــح صـــوت نــائــبــة بـــايـــدن، كــامــاال 
ــرك ذلـــك الــبــاب  هـــاريـــس، لــلــديــمــقــراطــيــن(. وتــ
أمام بيلوسي لتشكيل لجنة نيابية  مفتوحًا 
عــلــى »قــيــاس« الــديــمــقــراطــيــن، بحسب اتــهــام 
عّينهم  ممن  اسمن  رفضها  بعد  املحافظن، 
النواب،  الجمهورية في مجلس  األقلية  زعيم 
ــوردان وجيم  ــ كــيــفــن مــاكــارثــي، وهــمــا جــيــم جـ
ــــد املـــدافـــعـــن  ــذان يــــعــــدان مــــن أشـ ــلــ بـــانـــكـــس، الــ
يا نظريات مؤامرة 

ّ
تبن أن  تــرامــب وسبق  عــن 

جعل  الرفض  هــذا  الكونغرس.  اقتحام  بشأن 
مـــاكـــارثـــي يــســحــب جــمــيــع األســـمـــاء الــخــمــســة 
ــان يــفــتــرض أن يــعــيــنــهــا فـــي الــلــجــنــة.  الـــتـــي كــ
ونــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، خـــرجـــت الــلــجــنــة 
النائب  بيلوسي  تعين  مع  الصورة،  مكتملة 
كينزنغر،  آدم  لــتــرامــب،  املــعــارض  الجمهوري 
ــيـــز تـــشـــيـــنـــي، الــنــائــبــة  ــى لـ ــ ــا، لــيــنــضــم إلــ ــيـــهـ فـ
الجمهورية املعارضة أيضًا للرئيس السابق، 
والــتــي تـــّم طــردهــا فــي وقـــت ســابــق مــن قــيــادة 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي مجلس الــنــواب لهذا 
الــســبــب. وقــــال كــيــنــزنــغــر، األحــــد املـــاضـــي، إنــه 
بل بتواضع« دعوة بيلوسي، واعدًا »بالعمل 

َ
»ق

ــن أجـــــل كـــشـــف الــحــقــيــقــة ومــحــاســبــة  بـــجـــد مــ
املــســؤولــن عـــن الـــهـــجـــوم«، وهـــو مـــا رّد عليه 
يدمر  »ســيــاســي  بتعين  بالتنديد  مــاكــارثــي 
صدقية اللجنة«. وكان كينزنغر وتشيني، قد 
صّوتا لصالح توجيه االتهام لترامب في املرة 
الثانية التي أحال فيها مجلس النواب األخير 
الشيوخ، بقضية  أمــام مجلس  املحاكمة  على 
فضيحة »أوكــرانــيــا غــيــت«، وهــمــا الــوحــيــدان 
من النواب الجمهورين، اللذان صّوتا لصالح 
تــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة، مــؤكــديــن أن 
ادعاءات ترامب بتزوير انتخابات 3 نوفمبر/

تشرين الــثــانــي املــاضــي، هــي الــتــي قـــادت إلى 
االقتحام. وقال كينزنغر، وهو نائب  حصول 
عن إيلينوي، يوم األحد املاضي، إنه »ألشهر، 
ما  تنتشر،  املؤامرة  األكاذيب ونظريات  ت 

ّ
ظل

أوصل إلى تهديد استقاللية إدارتنا«.
ويواجه كينزنغر وتشيني، خطر طردهما من 
مهمات جمهورية في لجان نيابية عدة، لكن 
ماكارثي لم يؤكد ذلك، األحد املاضي، بعدما 
ــّدد جميع الــجــمــهــوريــن مــمــن يفكرون  كـــان هـ
بــالــعــمــل مـــع بــيــلــوســي. ويــتــعــرض مــاكــارثــي 
املــعــارضــن،  النائبن  ضــد  للتحرك  لضغوط 
لــكــنــه قـــال حـــول إمــكــانــيــة عــزلــهــمــا »ســـنـــرى«، 

»جمهوريي بيلوسي«. واصفًا إياهما بـ
بتحقيق  الــخــاصــة  النيابية  اللجنة  وتتمتع 
اقتحام الكابيتول، والتي تّمت املصادقة على 
عملها في 30 يونيو املاضي بواقع 222 صوتًا 
استدعاء  نائبًا، بصالحية   190 رفــض  مقابل 
وثــائــق، وهي  على  الحصول  وطــلــب  الشهود 
ستعمل ألجــل مفتوح، أي أن عملها قد يمتد 
للكونغرس.  النصفية  االنتخابات  موعد  إلى 
ويـــــرأس الــلــجــنــة الــنــائــب الــديــمــقــراطــي بيني 
تومسون، الذي استمع أمس من 4 ضباط في 

الشرطة لشهاداتهم حول وقائع االقتحام.
وليست معروفة بعد هويات الشهود اآلخرين 
من  دفعة  أول  لكن  استدعاؤهم،  سيتم  الذين 
ــاءات، بــعــد ضــبــاط الــشــرطــة، ستتم  ــتـــدعـ االسـ
نهاية أغسطس/آب املقبل، أو في أول أسبوع 
أنه  أكــد  الــذي  من سبتمبر، بحسب تومسون 
ــاء فـــي الــكــونــغــرس  ــر الســـتـــدعـــاء أعـــضـ

ّ
تــحــض

ــرامـــب نــفــســه. واألســــبــــوع املـــاضـــي، أصــبــح  وتـ
أالرد هودجكينز،  رجل من فلوريدا، هو بول 
ــرًا( في  ــهـ )18 شـ بــالــســجــن  يـــــدان  الـــــذي  األول 
حادثة االقتحام، بعد توجيه االتهام إلى أكثر 

من 570 شخصًا باملشاركة في الحادثة.

ــّوي حـــركـــة طــالــبــان  ــقـ ــى اإلجـــــــــراءات الـــتـــي تـ إلــ
سراح  كإطالق  األفغانية،  الحكومة  وتضعف 
ســجــنــاء تــابــعــن لــلــحــركــة والـــذيـــن يــمــّدونــهــا 
بقوة بشرية إضافية«. واعتبر ماكماستر أنه 
»قــد تكون هــذه اإلجـــراءات غير كافية إليقاف 
هــجــوم طــالــبــان الــوحــشــي، ولــكــن بــدونــهــا قد 
 فـــي أفــغــانــســتــان، من 

ً
نـــواجـــه انــهــيــارًا شـــامـــال

فــي وقت  أكثر تكلفة   
ً
تــدخــال أن يفرض  شأنه 

رت، أول 
ّ
الحــق«. وكانت األمــم املتحدة قد حــذ

ــاع قــيــاســي في  ــفــ ــنــــن، مـــن ارتــ مـــن أمــــس اإلثــ
أعداد الضحايا املدنين بأفغانستان، مؤكدة 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة  أنــهــا ستصل 
ــراءات عــاجــلــة ملواجهة  ــ مــا لــم يــتــم اتــخــاذ إجـ
التصعيد في أعمال العنف. وقال فرحان حق، 
نــائــب املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم األمـــن العام 
مؤتمر  فــي  غــوتــيــريــس،  أنــطــونــيــو  للمنظمة 
 بعثة األمم املتحدة 

ّ
صحافي في نيويورك إن

ــادت فــي تقرير  فــي أفــغــانــســتــان )يــونــامــا( أفــ
أصدرته، اإلثنن، بأنه »بدون خفض العنف، 
فإن أفغانستان في طريقها لتشهد هذا العام 
أعلى عدد على اإلطالق من الضحايا املدنين 
املسجلة في عام واحد، منذ أن بدأت يوناما 

في تسجيل أعداد الضحايا عام 2009«.
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، تــتــواصــل الـــتـــطـــورات على 
األرض في أفغانستان. وُسجل أمس سقوط 
األفغاني  للجيش  تابعة  عسكرية  مــروحــيــة 
فيلق  وقــال  البالد.  إقليم هلمند جنوبي  في 
»ميوند« التابع للجيش في هلمند إن قوات 
ت عمليات عسكرية ضد مسلحي 

ّ
الجيش شن

»طالبان« في مناطق مختلفة من هلمند أول 
من أمس اإلثنن. وذكر الناطق باسم الفليق 
ـــه خالل 

ّ
عبد الــقــادر بـــهـــادرزوي، فــي بــيــان، أن

العملية حدثت مشاكل تقنية ملروحية تابعة 
للجيش، ما أدى إلى سقوطها، فيما تمّكنت 
الـــقـــوة الــجــويــة مـــن نــقــل طــاقــم املـــروحـــيـــة ثم 

قامت بتدميرها في موقعها.
لكن الناطق باسم »طالبان«، قاري يوسف 
أحــمــدي، أكــد فــي بــيــان أن مسلحي الحركة 
أســقــطــوا املــروحــيــة، مــن دون ذكــر تفاصيل 
إضــافــيــة. كــذلــك، قــال أحــمــدي، إن »طالبان« 
تمّكنت من السيطرة على مديرية ناد علي 
فـــي هــلــمــنــد. فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت لجنة 
الدفاع عن حقوق اإلعالمين في أفغانستان 
أمــس  اعتقلت  األفــغــانــيــة  إن االســتــخــبــارات 
ــبــــوا إلـــى  ــانــــوا قــــد ذهــ ــعــــة صــحــافــيــن كــ أربــ
مـــديـــريـــة ســـبـــن بــــولــــدك بـــإقـــلـــيـــم قـــنـــدهـــار، 
لــلــتــحــري بــشــأن تــقــاريــر حــكــومــيــة تــحــّدثــت 
عــن قتل »طــالــبــان« وخطفها مــواطــنــن في 
املــــديــــريــــة، فــيــمــا أوضــــحــــت االســـتـــخـــبـــارات 
الصحافين  هــؤالء  أن  بيان،  في  األفغانية، 

اعتقلوا ألنهم دخلوا منطقة حرب.

توجه مصري للدفع بمستثمرين الستغالل مساحات من أراضي جنوب السودان )طوني كارومبا/فرانس برس(

)Getty/رفضت بيلوسي اسمين عيّنهما الجمهوريون في اللجنة )آنا مانيماكر

ال يزال اقتحام 
الكونغرس 

األميركي من 
قبل أنصار الرئيس 

السابق دونالد 
ترامب، يطارد األخير، 

في ظل تمسك 
الديمقراطيين 

بالذهاب في 
التحقيق حول 

الهجوم إلى 
خواتيمه، حتى مع 
معارضة جمهورية 

قوية، تواصل 
إعاقة التحقيق

خصوصًا  أفغانستان،  في  المقبلة  المرحلة  بشأن  المخاوف  تتعاظم 
إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، بمواصلة حركة طالبان 

السيطرة على مزيد من المناطق، بينما الحكومة تزداد ضعفًا
رصدالغالف

ترامب لم ينُج 
من المحاسبة بعد

تحذيرات متواصلة 
من كارثة منتظرة

تقرير

عدد ناقص 
بموجب قرار تشكيل 

لجنة التحقيق النيابية، 
فإنها يفترض أن تضم 

13 عضوًا، لكن لم 
يعيّن منهم سوى 9 

لحد اآلن، موزعين بين 7 
ديمقراطيين وجمهوريين 
اثنين، على أن ينظر الحقًا 

في تعيين األعضاء األربعة 
المتبقين. ومن بين األسماء 

في اللجنة رئيس لجنة 
األمن الداخلي النيابية، 

بيني طومسون.

تملك اللجنة حق 
استدعاء الشهود وطلب 

الوثائق لتحقيقها

ماكماستر: الواقع 
األفغاني اليوم يتطلب 

إجراءات جديدة

سحب زعيم 
الجمهوريين في مجلس 

النواب مرشحيه للجنة

توجيهات من الرئاسة 
المصرية لتكثيف أعمال 

الشركات

ستولتنبرغ: أفغانستان 
تواجه وضعًا أمنيًا صعبًا 

للغاية

توّسع مصر دائرة تعاونها 
في أفريقيا، بهدف 

حشد الدعم لمواقفها، 
والسيما بوجه إثيوبيا، 

ويأتي في هذا اإلطار مد 
اليد لجنوب السودان
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النظام السوري يخرق اتفاق التسوية

ال نيّات للتهدئة في درعا

قامت قوات النظام 
بمداهمات ونصب حواجز، 

مخالفًة بذلك االتفاق

أمين العاصي

تتخوف نحو 11 ألف عائلة سورية 
تقطن أحياء درعــا البلد في مركز 
مدينة درعــا، جنوبي سورية، من 
بــرم منذ 

ُ
أ عدم التزام النظام السوري باتفاق 

أيـــام، ينهي الــحــصــار الـــذي فــرضــه على هذه 
األحـــيـــاء ألكــثــر مـــن شــهــر، والـــــذي تـــزامـــن مع 
مـــرور ثــالث ســنــوات على اتــفــاقــات »تسوية« 
أجــــراهــــا فــــي مــحــافــظــتــي درعــــــا والــقــنــيــطــرة 
ــنـــفـــذ مــضــامــيــنــهــا.  ـ

ُ
ــة، ولـــــم ت ــ ــيـ ــ بـــرعـــايـــة روسـ

تابعة  مجموعة  أن  محلية  مــصــادر  وذكــــرت 
للفرقة الرابعة في قوات النظام، داهمت أمس 
الثالثاء، منازل في أحياء درعا البلد، في خرق 
التــفــاق التسوية الــذي أبــرم منذ أيـــام، ودخــل 
اإلثــنــن، مشيرة  أمــس  التنفيذ أول مــن  حــّيــز 
إلى أن عددًا من شّبان املنطقة بادروا بإطالق 
أكثر  االقتراب  القوات من  لهذه  النار تحذيرًا 
مــن مــنــازل املــدنــيــن. مــن جــهــتــه، أكـــد »تجمع 
أحرار حوران«، أمس، أن مجموعات من الفرقة 
الرابعة التابعة للنظام، والتي يقودها ماهر 
األســــد، شقيق رئــيــس الــنــظــام، بــشــار األســـد، 
املــنــازل  مــن  الــعــديــد  قــامــت بسرقة محتويات 
على أطراف حّي طريق السد ودرعا البلد بعد 
مداهمتها، ونصبت حاجزًا عند بئر الشّياح 
في محيط درعا البلد، وأطلقت النار بواسطة 
ــزارع  مــضــادات أرضــيــة بــاتــجــاه الــســهــول واملــ

املحيطة باملنطقة. 
وينّص االتفاق، الذي أبرم بن اللجنة املركزية 
فــي محافظة درعــا والــنــظــام، والـــذي يفترض 
أن ُينفذ على مراحل عــدة، على تسليم أنواع 
النظام  قـــوات  بها  الــتــي طالبت  األسلحة  مــن 

توقيع االتفاقات، على الرغم من أن املعطيات 
التي ظهرت الحقًا، أكدت أن هذه الفصائل كان 
الــخــروج  أو  النظام  لــقــوات  التصدي  يمكنها 
بــاتــفــاقــات أفــضــل. وتــخــلــى الــجــانــب الــروســي 
عـــن مــســؤولــيــاتــه كــضــامــن لـــهـــذه االتـــفـــاقـــات، 
الــنــظــام عــن اعــتــقــال أهالي  بحيث لــم يتوقف 
درعــا من مدنين وعسكرين، بل إن البعض 
قــضــى تــحــت الــتــعــذيــب فـــي املـــعـــتـــقـــالت. كما 
أن الــنــظــام لــم يــفــرج عــن معتقلن عــلــى مــدى 
ســنــوات الــثــورة الــســوريــة، كــمــا نــص االتــفــاق 
 واســـعـــًا لــأجــهــزة األمــنــيــة 

ً
ــان مـــدخـــال الــــذي كـ

للقيام بعمليات انتقام واسعة النطاق، وخلق 
الفوضى األمنية.  

ــك الـــحـــن أي  ــ ــم تــشــهــد املـــحـــافـــظـــة مـــنـــذ ذلـ ــ ولـ
أو  ــازحــــن  ــنــ ــلــ لــ عـــــــــودة  أو  ــــي  ــنـ ــ أمـ اســـــتـــــقـــــرار 
املــهــّجــريــن إلـــى األردن إلـــى بــلــداتــهــم وقــراهــم، 
حــيــث ال تــــزال املــحــافــظــة تــحــت وطــــأة أزمـــات 

معيشية وأمــنــيــة كــبــيــرة. وال يــكــاد يــمــر يــوم 
من دون حادث اغتيال في املنطقة، يستهدف 
خــصــوصــًا الــشــبــان الــذيــن كــانــوا فــي صفوف 
مـــقـــاتـــلـــي املــــعــــارضــــة وأجـــــــــروا تـــســـويـــات مــع 
الــثــوري«،  حـــوران  »مجلس  وبحسب  النظام. 
تهجرت بموجب اتفاقات التسوية في 2018، 
حوالي 1700 عائلة توزعت على مدينة إدلب 
وريــفــهــا وريـــــف حــلــب الــشــمــالــي. مـــن جــهــتــه، 
أوضـــــح »تــجــمــع أحــــــرار حــــــــوران«، وهــــو كما 
يصف نفسه »مؤسسة إعالمّية محلّية تنقل 
أحـــداث الجنوب الــســوري«، فــي تقرير لــه، أن 
عــدد القتلى مــن املــدنــيــن فــي محافظة درعــا 
الحالي وحده  العام  النصف األول من  خــالل 
، من بينهم 10 أطفال ذكور و4 

ً
بلغ 113 قتيال

االغتيال  لعمليات  نتيجة   
ً
قتيال و44  إنـــاث، 

 من العناصر 
ً
والتصفية املباشرة، و29 قتيال

املعارضة  فصائل  فــي  السابقن  والــقــيــاديــن 
الــذيــن أجــــروا الــتــســويــة، وأصــبــح تصنيفهم 
بحكم املدني لعدم انخراطهم ضمن أي تكتل 
عسكري، وفق »التجمع«. وبّن »تجمع أحرار 
حوران«، أنه »قتل 16 مدنيًا من أبناء محافظة 
ــا تــحــت الــتــعــذيــب فـــي مــعــتــقــالت الــنــظــام  درعــ
السوري، 9 منهم اعتقلوا عقب سيطرة النظام 
خمسة  بينهم  مــن   ،2018 فــي  املحافظة  على 
أنفسهم  ّســلــمــوا  الــنــظــام  قــــوات  عــن  منشقن 

عقب إجرائهم التسوية«. وذكر »التجمع« أن 
»عدد املعتقلن من أبناء محافظة درعا خالل 
النصف األول من العام الحالي، واملوثق لديه، 

، بينهم نساء«.
ً
هو 178 معتقال

وأشار أبو محمود الحوراني، املتحدث باسم 
»العربي  »تجمع أحرار حــوران«، في حديث لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن قـــوات الــنــظــام بـــدأت عمليًا 
االنـــتـــشـــار فـــي عـــمـــوم مــحــافــظــة درعـــــا مطلع 
أغــســطــس/آب عـــام 2018 بــعــد أيـــام مــن إبـــرام 
رضت 

ُ
»ف االتفاقات  أن  إلــى  مشيرًا  االتفاقات، 

ــار أبــو  بــقــوة الــســالح وتــحــت الــتــهــديــد«. وأشــ
مــحــمــود الــحــورانــي إلـــى أن الــلــجــان املــركــزيــة 
املوافقة  على  »أجــبــرت  النظام  فــاوضــت  التي 
التهديد«. كما لفت  األمــور تحت  على بعض 
ــاول وال يـــزال  ــ ــرانــــي حـ إلــــى أن »الـــجـــانـــب اإليــ
يحاول إفشال هذه االتفاقات عن طريق الفرقة 
أن  موضحًا  النظام«،  لقوات  التابعة  الرابعة 
الكثير  عــلــى  ال تسيطر عمليًا  »الـــقـــوات  هـــذه 
من املــدن والبلدات في محافظة درعــا، ولهذا 
السبب يخرج األهالي بالتظاهرات املناهضة 
إلــى أن »النظام  للنظام بشكل دائـــم«. وأشـــار 
يــعــتــمــد عــلــى الـــحـــواجـــز بـــن املــــدن والــبــلــدات 
والـــقـــرى«، مــتــحــدثــًا عــن وجــــود »130 حــاجــزًا 
لــقــوات الــنــظــام واألجــهــزة األمــنــيــة التابعة له 

في عموم محافظة درعا اليوم«.

8
سياسة

بعد مرور 3 سنوات على 
اتفاقات »تسوية« أجراها 

في محافظتي درعا 
والقنيطرة برعاية روسية، 

يبرم النظام السوري 
اتفاقًا جديدًا في درعا 

البلد، بنكهة سابقاته، 
مع مواصلته استخدام 
شتى أنواع التنكيل بحق 

أهالي المنطقة

لم تشهد درعا أي استقرار أمني منذ إبرام »التسويات« )محمد أبازيد/فرانس برس(

خالل مدة خمسة أيام، مقابل وقف العمليات 
االســتــفــزازيــة مــن قبلها، وسحب الــســالح من 
الــلــجــان األمــنــيــة والـــقـــوات الــرديــفــة لــأجــهــزة 
األمنية التابعة للنظام، وإيقاف عملها داخل 
املدينة. كما ينص االتفاق على دخــول لجنة 
تسوية، بمرافقة لجنة من األهالي، إلى أحياء 
يبلغ  البلد إلجـــراء تسويات ملطلوبن،  درعــا 
عــددهــم 135 شــخــصــًا، وفــتــح املــعــابــر وإنــهــاء 
ــلــت 

ّ
الـــحـــصـــار.  وبــّيــنــت مـــصـــادر مــحــلــيــة فــض

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــر اســـمـــهـــا، لــــ ــدم ذكــ عــ
»عــلــم الــنــظــام ُرفـــع )أمـــس( للمرة األولـــى منذ 
العباسية في درعا  فــوق مخفر  سنوات عــدة 
الــبــلــد، بــالــتــزامــن مــع انــتــشــار لــقــوات الــنــظــام 
ونصب للحواجز في منطقة املزارع )الشياح 
والنخلة والبحار( والتمركز في جمرك درعا 
القديم بدّبابتن وخمس سيارات عسكرية«. 
وأشارت املصادر إلى أن قوات النظام »تعتزم 
إقــامــة أكــثــر مــن 15 نــقــطــة وحـــاجـــزا عسكريا 
فــي درعـــا البلد وحــي طــريــق الــســد«، مشددة 
على أن ذلك »مخالف لبنود االتفاق املعلنة«. 
ــادر تــخــّوفــهــا مـــن وجــــود بــنــود  وأبـــــدت املـــصـ
غير معلنة في االتفاق، مشيرة إلى أن البنود 
املعلنة تنص على إقامة ثالث نقاط عسكرية 
التي تعمل  املجموعات  فقط، وتسليم ســالح 
مــع الــفــرقــة الــرابــعــة وجــهــاز األمـــن العسكري، 
ــراء تــســويــات جـــديـــدة. وتــابــعــت: »لكننا  ــ وإجـ
اليوم نشهد إقامة أكثر من 15 نقطة عسكرية، 
بــيــنــمــا لـــم ُيــســحــب الـــســـالح مـــن املــجــمــوعــات 
الــعــامــلــة مــع الــنــظــام، وعـــدد عــنــاصــرهــا نحو 
200، بل وقفوا مع قوات النظام على الحواجز 
ونــقــاط الــتــفــتــيــش الــتــي أقــامــتــهــا«. ووصــفــت 
العائالت  بحق  »املجحف  بـ االتــفــاق  املــصــادر 
في أحياء درعا البلد«، مشيرة إلى »دخول قوة 
أمنية وعسكرية من النظام، إلى املنطقة، أمس 
)أول من أمس اإلثنن(، من دون أي مرافقة من 
ــادر كيف  ــتـــفـــاوض«. وشـــرحـــت املـــصـ لــجــنــة الـ
»حّولت هذه القوة مخفر العباسية مقرًا لعقد 
الــتــســويــات، مــع رفــعــهــا عــلــم الــنــظــام، مــا يــدل 
على أن األخير أحكم السيطرة على املنطقة«.

ويــــأتــــي اتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة فــــي أحــــيــــاء درعــــا 
في  أبــرمــت  مماثلة  اتفاقات  مــع  متسقًا  البلد 
الــحــرب  ــهـــت حـــالـــة  يــولــيــو/تــمــوز 2018، وأنـ
ــا والـــقـــنـــيـــطـــرة جــنــوبــي  ــ فــــي مــحــافــظــتــي درعــ
ســـوريـــة، ولــكــنــهــا فــتــحــت الــبــاب واســعــًا أمــام 
 املناطق التي كانت خارجة 

ّ
النظام لقضم كل

عــن سيطرته على مــراحــل. وتــدخــلــت أطــراف 
املعارضة  فصائل  لــدفــع  حينها  فــي  إقليمية 
الـــســـوريـــة الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى جــانــب 
كبير من محافظة درعا املتاخمة لأردن، إلى 
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