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سياسة

انقلب قيس 
سعيّد فابتهج 

حفتر

قد تدوم التحقيقات 
أشهرًا ما يمنع مبدئيًا 

اآلن حل البرلمان

»النهضة«: هناك 
أحزاب لديها تمويالت 
من مصادر مجهولة

يرى متابعون أن 
الحزب يخشى على 
رئيسه نبيل القروي

للحديث تتمة...

انتقام بسيف القضاء

موضوع  في  تحقيق  فتح  من  تخّوفها  عدم  التونسية  النهضة  حركة  أكدت 
التمويل األجنبي لألحزاب في االنتخابات التشريعية في عام 2019، إال أنها حذرت في 
المقابل من أن هناك محاولة الستغالل األزمة السياسية في تونس إلقصاء الحركة، 

وسط مطالبات قضائية بضرورة إبعاد النيابة والقضاء عن التوظيف السياسي

تونس ــ العربي الجديد

ــــي مــلــفــات  أثـــــــار فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات فـ
قــضــائــيــة تــتــعــلــق بــشــبــهــات فــســاد، 
مالية وانتخابية، في تونس، أمس 
ــول خــلــفــيــاتــهــا  ــ األربـــــعـــــاء، أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة حـ
وأهدافها وتوقيتها، ومخاوف جدية من أن 
يكون هذا األمر مقدمة لحملة انتقام سياسي 
ـــدخـــل الـــبـــاد فـــي مرحلة 

ُ
عــبــر الــقــضــاء، قـــد ت

تداعياتها، خصوصًا  يعرف  أحــد  ال  جديدة 
أن هذا األمر قد يؤدي إلى إلغاء كامل نتائج 
ــام 2019، وبــالــتــالــي اإلطـــاحـــة  انــتــخــابــات عــ
ــذرت حـــركـــة »الــنــهــضــة«  ــ بـــالـــبـــرملـــان، فــيــمــا حـ
أنــه سيكون لها رد إذا كــان فتح امللفات  مــن 
القضائية في إطار انتقامي. في هذه األثناء، 
عــقــد الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد، أمــس 
األربـــعـــاء، اجــتــمــاعــًا ألعــضــاء املــجــلــس األعــلــى 
ــك بعد  لــلــجــيــوش وقـــيـــادات أمــنــيــة عــلــيــا، وذلــ
عدد  إنهاء مهمات  الرئاسة  قــرار  من  ساعات 
مـــن املـــســـؤولـــن فـــي ديـــــوان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هــشــام املــشــيــشــي. وكــــان ســعــيــد أعـــلـــن، األحـــد 
ـــه ســيــتــولــى صــاحــيــات قضائية، 

ّ
املـــاضـــي، أن

بــهــدف ضــمــان عـــدم اخــتــفــاء مــا وصــفــه بــأدلــة 
متراكمة على »جرائم ضد تونس«. وأدى هذا 
األمر إلى إعراب »منظمة البوصلة« التونسية 
رئيس  بيد  السلطات  تركيز  من  تخوفها  عن 
الجمهورية وخاصة رئاسة النيابة العمومية، 
التونسين«  الــقــضــاة  »جمعية  شـــددت  فيما 
التحقيقات  فتح  من  ساعات  قبل  )املستقلة(، 
فــي الــفــســاد، على »ضــــرورة اســتــقــال النيابة 
عن  وبالقضاء عمومًا  بها  والــنــأي  العمومية 
كـــل تــوظــيــف ســيــاســي«. وطــالــبــت، فـــي بــيــان، 
العمل  إنــهــاء  فــي  التسريع  بــضــرورة  »سعيد 
آليات  عن  واإلفصاح  االستثنائية،  بالتدابير 
استئناف املسار الديمقراطي الحامي للحقوق 
والحريات وللسير العادي ملؤسسات الدولة«.
املالي  القضائي  القطب  باسم  املتحدث  وقــال 
إن  الدالي،  )هيئة قضائية مختصة(، محسن 
»الــقــطــب الــقــضــائــي تــعــّهــد بــمــلــف الــتــمــويــات 
األجــنــبــيــة لـــأحـــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، 
فــي مــا يتعلق بــالــحــصــول عــلــى أمــــوال أثــنــاء 
الحملة االنتخابية التشريعية التي جرت في 
أكتوبر/تشرين األول 2019«. وأكد الدالي، في 
»العربي الجديد«، أن التعهد بامللف  تصريح لـ
تم »استنادًا لتقرير دائرة املحاسبات وقضية 
عــدلــيــة تــقــدم بــهــا حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
وتشمل اعتماد أحزاب على لوبيات ضغط من 
أجل املساعدة على الفوز في االنتخابات، وهي 
أساسًا قلب تونس وحركة النهضة وجمعية 

عــيــش تــونــســي«، مــشــيــرًا إلـــى أن مــجــمــوعــات 
الضغط تعمل في أميركا. وأوضح أن »القطب 
الــقــضــائــي املــالــي ســيــصــدر اســتــنــابــات عدلية 
الــدول األجنبية التي تم منها صرف  ملراسلة 
ــائـــدة األشـــــخـــــاص، أو الــكــيــانــات  ــفـ األمــــــــوال لـ
الــســيــاســيــة، مـــن أجــــل اعــتــمــادهــا فـــي قــضــايــا 
ــول الــشــخــصــيــات  ــ ــ ــــة«. وحـ ــــروحـ ــــطـ املـــلـــفـــات املـ
أنه  الدالي  أعلن  بالقرار،  املشمولة  السياسية 
»ال يــمــكــن الــكــشــف عــنــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي، 
غير أن البحث متواصل على مصادر التمويل 
الخارجي وطرق تحويلها إلى تونس«. وكان 
الــدالــي أكـــد، فــي تــصــريــح إلذاعــــة »مــوزايــيــك«، 
 املــحــقــق األولـــــي أنـــهـــى األبـــحـــاث فـــي ملف 

ّ
أن

›‹محركات الخطوط التونسية، وأحاله أخيرًا 
القضائي«.  بالقطب  العمومية  النيابة  على 
وأشـــــار كــذلــك إلـــى فــتــح تــحــقــيــق فـــي شبهات 
الفساد،  الهيئة الوطنية ملكافحة  فساد داخل 
 »قــرار فتح البحث التحقيقي في 

ّ
أن موضحًا 

يــومــي 10 و12 يوليو/ تــّم بــن  هــذه القضية 
بتجاوزات  الشبهات  ق 

ّ
وتتعل الحالي.  تموز 

في االنتدابات والتصرف في مــوارد الهيئة«. 
 »الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي االقـــتـــصـــادي 

ّ
وأعــــلــــن أن

واملـــالـــي فــتــح بــحــثــًا تحقيقيًا فــي مــلــف هيئة 
الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي«. 
وشدد، في كل تصريحاته الصحافية، على أن 
وسبقت  فترة،  منذ  انطلقت  التحقيقات  هــذه 

يوم 25 يوليو الحالي.
ــات أكـــــــــدت، فــي  ــبــ ــاســ وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة املــــحــ
 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  تقريرها 
وجود خروقات متعددة في تمويل األحزاب 
خال الحمات االنتخابية، ووجهت اتهامات 
ــة كـــثـــيـــرة.  ــحــ ــرشــ ــات مــ ــيــ ــخــــصــ ألحـــــــــــزاب وشــ
املتعلق  التحقيقات  فــتــح  مــوضــوع  ويــطــرح 
وأنه  خصوصًا  كثيرة،  أسئلة  باالنتخابات 
ا  ــزاب أصــبــحــوا جــزء ــ يــتــوجــه إلـــى نــــواب وأحـ

فعليًا من البرملان.
وأكــــــــد أســـــتـــــاذ الــــقــــانــــون الـــــدســـــتـــــوري رابـــــح 

»العربي الجديد«، أنه  الخرايفي، في تصريح لـ
»يترتب على التعهد الرسمي من قبل القضاء 
ــزاب الــنــهــضــة  ــ بــمــلــف الــتــمــويــل األجــنــبــي ألحــ
ممن  وغيرهم،  تونسي  وعيش  تونس  وقلب 
تثبت عليهم جريمة التمويل الخارجي حسب 
إسقاط  االنتخابي،  الــقــانــون  مــن   163 الفصل 
إلغاء كامل نتائج  النواب، وبالتالي  عضوية 
االنتخابات التشريعية لسنة 2019. وبإبطال 
كامل النتائج، يصبح املجلس التشريعي في 
حكم املعدوم، مع اعتماد األعمال التي أنجزها 

ــة، بــاعــتــبــارهــا أعــمــاال  ــيـ خــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـ
ــًا، بــثــبــوت  ــيـ ــه »يـــتـــم آلـ قـــانـــونـــيـــة«. وأضــــــاف أنــ
الجرائم، إحالة ملفات األحزاب املدانة قضائيًا 
األحــزاب  ملــرســوم  العدلي طبقًا  القاضي  على 
لحلها تمامًا«. وينص الفصل 80 من القانون 
االنتخابي على منع تمويل الحملة بمصادر 
أجنبية، بما فيها الحكومات واألفراد والذوات 
املحاسبات  محكمة  لــدى  ثبت  وإذا  املعنوية. 
حــصــول جــريــمــة الــتــمــويــل األجــنــبــي للحملة 
ــا ينص  االنــتــخــابــيــة فــإنــهــا تــحــكــم، حــســب مـ
القائمة  أو  املــتــرشــح  على   ،163 الفصل  عليه 
بإلزامها بدفع غرامة مالية تتراوح بن عشرة 
أضعاف وخمسن ضعفًا ملقدار قيمة التمويل 
ــعــة 

ّ
األجـــنـــبـــي. ويــفــقــد أعـــضـــاء الــقــائــمــة املــتــمــت

بــالــتــمــويــل األجــنــبــي عــضــويــتــهــم فـــي مجلس 
ــواب الـــشـــعـــب، ويـــعـــاقـــب املـــتـــرشـــح لــرئــاســة  ــ نــ
ــع بــالــتــمــويــل األجــنــبــي، 

ّ
الــجــمــهــوريــة، املــتــمــت

بالسجن ملـــدة خــمــس ســنــوات. ويــتــرتــب على 
بــاّت  قضائي  حكم  بموجب  العضوية  فــقــدان 
شــغــور فــي مقعد أو أكــثــر، بــإســقــاط عضوية 
الــقــائــمــة أو الـــنـــواب الـــذيـــن ثــبــت عــلــيــهــم ذلـــك، 
ــبـــكـــرة. ولــكــن  وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات جــزئــيــة ومـ
تــدوم فترة قد تصل إلى  التحقيقات قد  هــذه 
أشـــهـــر، بــمــا يــمــنــع مــبــدئــيــًا اآلن حـــل الــبــرملــان 

وإلـــغـــاء نــتــائــج االنــتــخــابــات قــضــائــيــًا. وتفيد 
تــقــاريــر محكمة املــحــاســبــات أن هــنــاك أحــزابــًا 
و»قلب  »الــنــهــضــة«  غير  أخـــرى،  وشخصيات 
تــــونــــس«، تـــحـــوم حـــولـــهـــا شـــبـــهـــات الــتــمــويــل 
الــــخــــارجــــي لـــانـــتـــخـــابـــات، بـــمـــا أفــــصــــح عــنــه 

التقرير ذاته.
سناء  »النهضة«  حركة  فــي  القيادية  وقــالــت 

املـــرســـنـــي إنــــه »بــالــنــســبــة لــخــبــر فــتــح بحث 
تحقيقي مــن طـــرف الــقــطــب الــقــضــائــي املــالــي 
حول تمويل الحملة االنتخابية لسنة 2019 
ضـــد حـــركـــة الــنــهــضــة وقـــلـــب تـــونـــس وعــيــش 
تونسي في ما يسمى عقود لوبيات الضغط، 
فــإنــه وجـــب تــوضــيــح أن الــشــكــايــة الــتــي على 
أساسها تم فتح بحث تعود إلى 14 يوليو، 

وتقدم بها حزب التيار الديمقراطي، وال توجد 
أي عــاقــة مــع قـــــرارات رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. 
ــلــــى حـــســـابـــهـــا فــي  ــي، عــ ــ ــنـ ــ ــرسـ ــ وأضــــــافــــــت املـ
امللف  أن هذا »التحقيق في هذا  »فيسبوك«، 
يعد أفضل شيء حدث حتى يتم غلقه تمامًا، 
ملف  ويستغلون  يستعملون  مــن  ويــتــوقــف 
التمويل«، مؤكدة أنها »على ثقة في القضاء 
ونزاهته، ومن املستحيل أن يخضع للضغط 
ــمـــات«. وبـــيـــنـــت املـــرســـنـــي أنـــــه فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
املحاسبات  دائـــرة  تقرير  عــن  الحديث  غــمــرة 
»فـــقـــد قــــدم مـــاحـــظـــات فـــي مــســألــة الــتــمــويــل 
الرئاسية،  لانتخابات  للمرشحن  األجنبي 
وبـــــّن أن ثــمــة مــرشــحــن لــديــهــم عــــدد كبير 
مــن الصفحات الــتــي يتم إدارتــهــا مــن خــارج 
ــر مــــعــــروف مـــصـــدر تــمــويــلــهــا،  ــيـ تــــونــــس، وغـ
وعــلــى رأس الــقــائــمــة الــرئــيــس )ســعــيــد( بـــ30 
صفحة تدار من عدة أماكن في العالم. وطبعًا 
االنتخابات  قانون  من   80 للفصل  بالرجوع 
 أجــنــبــيــًا يــأخــذ 

ً
واالســتــفــتــاء يــعــتــبــر تــمــويــا

شــكــل الــدعــايــة فــي الــصــفــحــات اإللــكــتــرونــيــة، 
والعقوبات حددها الفصل 163 من القانون. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــه مـــن املـــهـــم الــتــدقــيــق فـــي كل 
املاحظات التي تضمنها التقرير، ألن ال أحد 
على رأسه ريشة«. وشددت املرسني على أن 
الذي  الوحيد  الحزب  كانت  النهضة  »حركة 
باالنتخابات  عاقة  فــي  املالية  تقاريره  قــدم 
األحـــزاب  بقية  القانونية، عكس  آجــالــهــا  فــي 
مستعدة  والحركة  االنتخابية،  واالئتافات 
لــتــقــديــم كـــل الــوثــائــق الـــضـــروريـــة لــلــقــضــاء«. 
ولفتت إلى أن »هناك أحزابًا لديها تمويات 
قوائمها من مصادر مجهولة، منها  لبعض 
الــديــمــقــراطــي وتحيا  حــركــة الشعب والــتــيــار 
تــونــس وغــيــرهــا. نــرغــب فـــي أن يــتــم تدقيق 
انتخابية«.  جــرائــم  باعتبارها  فيها  شــفــاف 
وبـــعـــد أن اعـــتـــبـــرت أن ســعــيــد »قـــــدم خــطــابــًا 
مطمئنًا ونــحــن نــقــّدر ذلـــك ونــعــتــبــره رســالــة 
ــقــــابــــل إلـــى  ــــي املــ ــا دعــــــت فـ ــهـ ــإنـ ــة«، فـ ــيــ ــابــ إيــــجــ

»التهدئة وتحييد املؤسسات األمنية«.
مـــن جــهــتــه، أكـــد املــســتــشــار الـــخـــاص لرئيس 
ــقـــي، فــي  ــريـ ــطـ حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، ســـامـــي الـ
»العربي الجديد«، أن اإلجراء الذي  تصريح لـ
ــــذي ينص  اتــخــذتــه الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة، والــ
ــزاب  ـــ عـــلـــى فـــتـــح مـــلـــفـــات تـــمـــويـــل بـــعـــض األحـ
مـــفـــتـــوح مـــنـــذ فــــتــــرة، ولـــكـــن يـــؤمـــل أال تــكــون 
ــادة إثـــارتـــه فــي إطـــار تصفية حــســابــات«،  إعــ
معتبرًا أن االتجاه نحو القضاء هو األسلم، 
يأخذ  حتى  بذلك  سعيدة  ستكون  والحركة 
القضاء مجراه. وأضــاف »لكن لو كانت هذه 
الخطوة في إطار إجراءات انتقامية، وبغاية 
امـــتـــصـــاص الــغــضــب الــشــعــبــي، خـــاصـــة وأن 
البعض يسعى لفبركة الشائعات واستغال 
الوضع والجائحة الصحية التهام النهضة، 

فسيكون للنهضة رد على األحداث«.
ــار النظر  ــذا اإلجـــــراء هـــو فـــي إطــ وبـــن أن »هــ
يدفع  التوقيت  ربما  ولكن  للملفات،  العادي 
إلـــى الــظــن أنـــه فـــي إطــــار تــصــفــيــة حــســابــات، 
ولكن هناك قانون في تونس وهو الفيصل«. 
ــنــــاك مــــن يــــحــــاول خـــلـــق رأي  ــبـــر أن »هــ ــتـ واعـ
ــــاس أن الــنــهــضــة طــبــقــة تنهب  عــــام عــلــى أسـ
املنظومة  فــســاد، وذلـــك لانتقام مــن  وهــنــاك 
السابقة«. وكان أعلن، في تصريح للتلفزيون 
»الــــعــــربــــي«، أن »هـــنـــاك مـــحـــاولـــة الســتــغــال 
فــي تونس إلقــصــاء حركة  السياسية  األزمـــة 
الــنــهــضــة«. وأعــلــن »اســتــعــدادهــم لــلــحــوار مع 
ــا يــطــرحــه مـــن مــــبــــادرات،  ــل مـ الـــرئـــيـــس فـــي كـ
وبــقــيــة األطــــــراف، إليـــجـــاد حــلــول لـــأزمـــة من 
تراجع  بشرط  الديمقراطية،  املنظومة  داخــل 

الرئيس عن قرار تجميد البرملان«.

أسامة علي

ما إن أعلن الرئيس التونسي قيس 
سعّيد عن انقالبه، ليل األحد املاضي، 
حتى ابتهج العسكري الليبي املتقاعد 

خليفة حفتر وعّبر عن مباركته، 
مستذكرًا تلك األيام الخوالي التي 
سبق فيها الرئيس التونسي إلى 

هذا اإلجراء، غير أنه فشل في تنفيذ 
انقالبه األبيض عبر شاشة فضائية 

»العربية« عام 2014. ولكن ملاذا 
فشل؟

قد ال تبدو املقاربة بني الوضعني 
الليبي والتونسي جلية وواضحة، 

ولكن ببعض التمّعن، يدرك القارئ 
أّن ما حدث في تونس انقالب 

مكتمل األركان، وقريبًا ال ُيستبعد 
أن يحدث في ليبيا باالستناد 

لآلليات ذاتها وبالطريقة ذاتها، إذا ما 
ن املعرقلون من تمرير القاعدة 

ّ
تمك

الدستورية لالنتخابات بنصوصها 
الفضفاضة.

غني عن البيان أّن األزمة الدستورية 
القائمة في ليبيا، تتمحور حول 
انتخاب رئيس الدولة. فبعد أن 

فشل حلفاء معسكر شرق ليبيا، 
وتحديدًا حلفاء رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح وحفتر، في ملتقى 
الحوار السياسي، بإقرار القاعدة 
الدستورية التي ال تنّص على أي 

قيد وال صالحية لرئيس الدولة، وال 
ح، عاد الحلف 

ّ
حتى شروط للترش

ذاته لاللتفاف مجددًا، واستدعى 
القرار رقم 5 الصادر عن مجلس 
النواب قبل ست سنوات، ليكون 

أساسًا لقانون االنتخابات الرئاسية 
التي ستعقد في ديسمبر/كانون 
األول 2021. وكل هذه املساعي 

وااللتفافات، إلجهاض مطالب 
أخرى تتعلق بأن يكون مشروع 

الدستور أساسًا دستوريًا وقانونيًا 
لالنتخابات الرئاسية والبرملانية، 
بعد االستفتاء عليه، كونه يقّيد 

صالحيات رئيس الدولة ويحد من 
اختصاصاته. 

ويبدو أّن الشعارات التي مررتها 
تصريحات عقيلة صالح وحلفائه، 
ومنهم حفتر، بشأن كفالة القرار 
رقم 5 لحق الشعب في أن ينتخب 
رئيسه، نجحت نسبيًا في حشد 
تأييد بعض القوى السياسية، بل 
ومؤسسات املجتمع املدني أيضًا، 

لكن ما غاب عن هؤالء هو أّن نص 
هذا القرار ال يتوفر على أي قيد أو 

شرط بشأن صالحيات الرئيس. لم 
يأِت ترحيب حفتر بانقالب سعّيد 
ومباركته له من فراغ، فعالوة على 
ره بانقالبه التلفزيوني، في 

ّ
أنه ذك

مه 
ّ
فبراير/شباط عام 2014، فإنه عل
أن االنقالبات ال تكون بالسالح 

وسيطرة العسكر، ويجب أن يكافح 
من أجل املرور إلى كرسي الحكم 

والتفّرد به عبر الثغرات الدستورية 
والقانونية. فهل يستيقظ الليبيون 

قبل فوات األوان؟

خامنئي: حكومة روحاني اعتمدت على الغرب»قلب تونس« يحاول التموضع من جديد

تحقيق في 
تمويل الحمالت 

االنتخابية 
التونسية

الحدث

تونس ــ آدم يوسف

تحّولت مــواقــف حــزب »قلب تــونــس«، وأبــرز 
ــه، بــشــكــل غـــريـــب والفـــــت في  ــوابــ قـــيـــاداتـــه ونــ
ــة، مـــن مــنــاهــضــة قـــــرارات  ــيـ ــاعـــات املـــاضـ الـــسـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد الــتــي اتــخــذهــا مــســاء 
املــاضــي، واعتبارها انقابًا على  يــوم األحــد 
الدستور والبرملان واملؤسسات، إلى مباركة 
التساؤالت  أبــواب  فتح  بشكل  مفهومة،  غير 

حول أسباب هذا التحّول النافر.
وفــوجــئ املتابعون مــن انــقــاب موقف حزب 
»قــلــب تــونــس« رأســـًا على عــقــب، بعدما كان 
رفـــض قـــــرارات ســعــّيــد فــي الــســاعــات األولـــى 
مــن يــوم اإلثــنــن املــاضــي، واصــفــًا إيــاهــا، في 
»خــــرق جــســيــم لــلــدســتــور وألحـــكـــام  بـــيـــان بـــــ
الفصل 80 منه )الــذي قال سعّيد إنه استند 
الــدولــة املدنية، وتجميع لكل  إلــيــه(، وأســس 
ورجــوع  الجمهورية،  رئيس  يد  في  السلطة 
بــالــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة لــلــحــكــم الـــفـــردي«. 
وبــيــنــمــا بــلــغ األمــــر بــبــعــض قــيــاديــي الــحــزب 
حـــّد تــوصــيــف خــطــوات الــرئــيــس بــاالنــقــاب، 
تــــحــــولــــت هـــــــذه املــــــواقــــــف نــــحــــو مـــبـــاركـــتـــهـــا 

ومناصرتها خال الساعات املاضية.
ــرب الـــتـــونـــســـيـــون، خــــــال الـــيـــومـــن  ــغــ ــتــ واســ
املاضين، تصريحات صحافية لرئيس كتلة 
»قــلــب تــونــس« والـــرجـــل الــثــانــي فــي الــحــزب، 
الرئيس  إن  فيها  قــال  التي  الخليفي،  أسامة 
التونسي »أصــاب« في القرارات التي أعلنها 
يوم 25 يوليو/تموز الحالي، و»نسّجل بكل 
املرحلة  أن قيس سعيد أصبح يقود  ارتياح 
قـــال  ــبــــرملــــان،  الــ تــجــمــيــد عـــمـــل  اآلن«. وحــــــول 
 »الـــوضـــع فــيــه بــلــغ مــرحــلــة من 

ّ
الــخــلــيــفــي إن

إلى  تــتــواصــل«، مشيرًا  أن  الفوضى ال يمكن 
أن حزبه »لم يكن من بن مسببي الفوضى«.

وغير بعيد عن موقف الخليفي، قالت نائبة 
رئيس الكتلة البرملانية والقيادية في الحزب، 

طهران ــ صابر غل عنبري

ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، أمــس  ــّر املـــرشـــد اإليــ ــ أقـ
األربعاء، ضمنيًا بأن الواليات املتحدة تربط 
مصير االتفاق النووي في مفاوضات فيينا 
غــيــر املــبــاشــرة مــع إيـــــران، بــمــوافــقــة األخــيــرة 
على اســتــمــرار الــتــفــاوض بعد االتــفــاق حول 
السياسات اإلقليمية والبرنامج الصاروخي. 
الرئيس  لحكومة  األخــيــر  االجــتــمــاع  وخـــال 
حسن روحاني، التي تنتهي واليتها رسميًا 
ــال خــامــنــئــي  ــ فــــي 3 أغــــســــطــــس/آب املـــقـــبـــل، قـ
بــمــوقــفــهــم  مـــتـــمـــســـكـــون  ــيــــن  ــكــ ــيــــرفــ »األمــ إن 
املــتــشــدد )خــــال املـــفـــاوضـــات( ولـــم يــتــقــدمــوا 
خـــطـــوة«. وأوضـــــح أن »األمـــيـــركـــيـــن يــعــدون 
أنــهــم ســيــرفــعــون الــعــقــوبــات، لكنهم لــم ولــن 
يرفعوها«، مشيرًا إلى أنهم »يضعون شرطًا 
ــه يــجــب أن تــضــمــوا جــمــلــة في  ويـــقـــولـــون إنــ
االتفاق إلجراء التفاوض الحقًا حول قضايا 
أخرى، وإال فلن نوقع على االتفاق«. وأوضح 
أنهم يريدون بذلك »توفير ذريعة لتدخاتهم 
املــقــبــلــة بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي نــفــســه، وقــضــايــا 

الصواريخ واملنطقة«.
وأكـــــد خــامــنــئــي »أنـــهـــم يـــقـــصـــدون مـــن وراء 
للتدخات  ذريعة  توفير  الجملة  هــذه  إدراج 
املقبلة حول أساس االتفاق النووي وقضايا 
الـــصـــواريـــخ واملــنــطــقــة، لــكــي عــنــدمــا تــرفــض 
القضايا  التفاوض حــول هــذه  إيـــران حينها 
بــه«.  ويــطــيــحــون  االتــفــاق  بنقض  يتهموننا 
وشّدد على أن »األميركين يتعاملون بخبث 
تـــأبـــه لنقض  تــــــام«، مــضــيــفــًا أن »أمـــيـــركـــا ال 
أقـــوالـــهـــا وتــعــهــداتــهــا كــمــا نــقــضــوا االتـــفـــاق 
ــنــــووي ولــــم يــتــحــمــلــوا أي ثـــمـــن«. وكــشــف  الــ
الــواليــات املتحدة تقديم  خامنئي عن رفــض 
ــاق املحتمل  ــفـ ضــمــانــات حــــول مــســتــقــبــل االتـ
إلحياء االتفاق النووي لعدم انسحابها منها 
ــــرى، »لــكــنــهــم يــقــولــون إنــنــا لـــن نــقــدم  ــرة أخـ مـ

في منشور على صفحته بموقع »فيسبوك«: 
»أتمنى التوفيق للرئيس في تشكيل حكومته 
الــثــالــثــة«. وإن كــانــت الــتــدويــنــة تحتمل قــدرًا 
أخــرى تنساق  فإنها من جهة  السخرية،  من 
مـــع بــقــيــة الــتــصــريــحــات املـــبـــاركـــة لـــلـــقـــرارات 
»الــخــرق  الــتــي كــانــت قــبــل ســاعــات تــوصــف بـــ

الجسيم« و»الخروج عن الدستور«.
في املقابل، حافظ القيادي السابق في »قلب 
تونس« عياض اللومي، على موقفه، معتبرًا 
 قــــــــرارات قـــيـــس ســـعـــّيـــد »انـــــقـــــاب«. وقــــال 

ّ
أن

الــلــومــي فــي حـــوار مــع إذاعـــة »شــمــس أف أم« 
أمــس األربـــعـــاء: »مــا أقـــدم عليه قيس سعيد 
انــقــاب وأنـــا متمّسك بــمــوقــفــي«، مــشــددًا في 
الــنــزول للشارع.  الــوقــت نفسه على أنــه ضــد 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلــــومــــي أن رئــ الــ ــبــــر  ــتــ واعــ
»محرج على أثر إعانه هذا االنقاب«. وعّبر 
حركة  ورئيس  البرملان  لرئيس  احترامه  عن 
 »الغنوشي 

ً
»النهضة« راشد الغنوشي، قائا

رجل محترم ونحن في حاجة إليه«.
وفي ما يتعلق بالتحقيق الــذي تم اإلعان 
أمــس أنــه فتح بشأن شبهة تلقي 3 أحــزاب 
هي حركة النهضة و»قلب تونس« و»عيش 
تونسي«، أمـــوااًل من الــخــارج خــال الحملة 
إن هذا  اللومي  قــال   ،2019 عــام  االنتخابية 
أن  إثــارتــه منذ سنتن«، نافيًا  »املــلــف تمت 
تــكــون لــه أي عــاقــة بــاملــلــف. ونــفــى الــلــومــي 
املتعلق برئيس  الــقــضــائــي  املــلــف  يــكــون  أن 
الحزب نبيل القروي، سببًا في التحالف مع 

حركة النهضة.
 »قلب تونس« يبحث 

ّ
إلى ذلك، رأى مراقبون أن

عـــن فــرصــة لــلــتــمــوضــع فـــي املــشــهــد الــجــديــد، 
بعد أشهر من التحالف مع حركة »النهضة«، 
ــا فـــــي مـــواجـــهـــة  ــفــــردهــ ــمــ ــا بــ ــهــ ــركــ  تــ

ً
ــفــــضــــا مــ

االجتماعية  األوضــــاع  تـــردي  تــبــعــات  تحمل 
واالقتصادية. وهذه ليست املرة األولى التي 
يتخلى فيها »قلب تونس« عن تعهداته مع 

هذا املسار، وإذا أصّرت عليه واشنطن فإنها 
ستنسحب منها«.

فــي ســيــاق آخـــر، أكـــد املــرشــد اإليـــرانـــي أن أداء 
حكومة روحاني »لم يكن موّحدًا في مختلف 
التوقعات  كـــان وفـــق  فــفــي بعضها  املـــجـــاالت، 
وفـــي مــجــاالت أخـــرى لــم يــكــن األداء مــرجــوًا«. 
الـــدروس من  إلــى استخاص  ودعـــا خامنئي 
 2017 ـ   2013( ــانــــي  روحــ حــكــومــتــي  تـــجـــارب 
هـــذه  أهـــــم  »مـــــن  أن  ــدًا  ــؤكــ مــ  ،)2021 ـ  و2017 
الــثــقــة بــالــغــرب ال تــجــدي نفعًا،  الــتــجــارب أن 
املــقــبــلــة أن تستفيد مـــن هــذه  وعــلــى األجـــيـــال 
ــه »فـــي هـــذه الحكومة  الــتــجــربــة«. وأضــــاف أنـ
الــغــرب ال ينفع ألنهم  االعــتــمــاد على  أن  تبن 
لن يساعدونا ويتربصون بنا دائمًا لتوجيه 
الضربات لنا متى يتمكنون من ذلك، وفشلوا 
بــســبــب عــــدم قــدرتــهــم عــلــى ذلـــــك«، مـــؤكـــدًا أنــه 
الغرب  املراهنة على  »ال ينبغي على اإلطــاق 
وتعاونه في الخطط الداخلية، ألنها ستفشل 
حــتــمــًا«. وخــاطــب املــرشــد اإليـــرانـــي، روحــانــي 
في  راهنتم  »أينما   :

ً
قائا وأعضاء حكومته، 

شــيــراز الــشــابــي، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
 »قــلــب تــونــس لـــم يــكــن يــومــًا عــلــى تــوافــق 

ّ
إن

مع حركة النهضة، ولم يكن حليفًا لها، ولم 
تجمعه بالحركة شراكة وال برنامج مشترك«. 
وأشارت إلى أن »قلب تونس صّوت لحكومة 
هشام املشيشي، وكان جزءًا من حزام برملاني 

مع عدد من الكتل األخرى«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عـــن »قــلــب تــونــس«، 
أخيرًا،  له  تصريحات  في  السخيري،  محمد 
 الحزب »قام بمراجعات بخصوص بعض 

ّ
إن

الــــقــــرارات، وهـــو يــمــّد يـــده الــيــوم فــي املــرحــلــة 
تحّمل سعّيد  ارتياح  بكل   

ً
الجديدة، مسجا

املــســؤولــيــة فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة«. بــــــدوره، كتب 
املغيربي،  تــونــس«، جوهر  »قلب  عن  النائب 

إيرانية  أن ذكرت مصادر  ضمانات«. وسبق 
»العربي الجديد«، أن  لـ مطلع الشهر الحالي 
انـــســـدادًا«، عازية  مــفــاوضــات فيينا »تــواجــه 
ــفــــاق بــمــوافــقــة  ذلــــك إلــــى ربــــط واشـــنـــطـــن االتــ
املفاوضات الحقًا حول  استمرار  إيــران على 
السياسات اإلقليمية والبرنامج الصاروخي. 
ــادر رفــــض الــــواليــــات املــتــحــدة  وأكــــــدت املــــصــ
ــة ضـــمـــانـــات لـــعـــدم إعـــــــادة فـــرض  ــ تـــقـــديـــم »أيــ
من  االنــســحــاب  وعـــدم   ،»

ً
مستقبا العقوبات 

االتفاق النووي مرة ثانية. وأكدت حينها، أن 
»واشنطن تمارس تاعبًا ما في موضوع رفع 
بشكل  وتربط  أيضًا،  االقتصادية  العقوبات 
أو آخر مصيرها وبقية العقوبات وإلغاءها 
كـــلـــيـــًا ونـــهـــائـــيـــًا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الجانب اإليراني على التفاوض الحقًا حول 
السياسات اإلقليمية والصاروخية، واالتفاق 
أنها  يعني  مــا  العالقة،  امللفات  جميع  حــول 
تــتــعــامــل وفــــق مـــعـــادلـــة الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل«. 
األطــراف  »أبلغت مختلف  إيـــران  أن  وكشفت 
فيينا  مباحثات  تسلك  بــأن  تسمح  لــن  أنــهــا 

»النهضة«، فقد سبق أن تراجع عن توافقاته 
معها خال تشكيل حكومة الحبيب الجملي 
ــــى مــنــتــصــف نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  األولــ
»النهضة« لوحدها، ما تسّبب  ليترك   ،2019
فــــي إســــقــــاط هـــــذه الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــبـــرملـــان، 
الحكومة  اســم رئيس  اقتراح  وسحب بساط 
مــن الــحــركــة لــفــائــدة ســعــّيــد. ويـــرى متابعون 
القروي  أن الحزب يخشى على رئيسه نبيل 
املاحق قضائيًا، وشقيقه النائب في الكتلة 
غازي القروي أيضًا، إلى جانب ما يحوم من 
شبهات حول نواب آخرين ذكرتهم منظمات 
مختصة في مكافحة الفساد، خصوصًا بعد 
إعان  خــال  سعّيد  أطلقها  التي  التهديدات 
قرار اإلشــراف على السلطة التنفيذية، ورفع 
الـــنـــواب، بماحقة مــن لديهم  الــحــصــانــة عــن 

قضايا وملفات فساد.
في السياق، قال عدنان منصر، رئيس »مركز 
ــات االســتــراتــيــجــيــة حــــول املـــغـــرب«،  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــبــــق،  ــونـــســـي األســ ــتـ ــار الــــرئــــيــــس الـ ــشـ ــتـ ــسـ ومـ
السريع  التغيير  »أتــابــع  املـــرزوقـــي:  املنصف 
)وغير املفاجئ( ملواقف حزب قلب تونس مما 
يجري منذ مساء 25 يوليو الحالي، وأتساءل: 
هل من أجــل هــذا الحزب قامت النهضة بكل 
تــلــك الــتــضــحــيــات: إســقــاط حــكــومــة )إلــيــاس( 
الــتــي شنتها على حزب  الــفــخــفــاخ، والــحــرب 
األخاقية  والخسائر  )الديمقراطي(،  التيار 

األخرى الكبرى؟ كل ذلك من أجل هذا؟«.
وأضاف منصر في منشور عبر »فيسبوك«: 
ــبـــرة مــــن كــــل مــــا يــــجــــري، والـــعـــبـــرة  »هــــنــــاك عـ
هــنــا بــلــيــغــة، وإن كــانــت مـــكـــّررة: الــحــســابــات 
الصغيرة تؤدي إلى السقطات الكبيرة! ملاذا 
لم يعد أحد يصدق أن النهضة متخّوفة على 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــالــخــصــوص عــلــى الــثــورة؟ 
ألنـــهـــا بــمــثــل هــــذه الــتــحــالــفــات واملـــمـــارســـات 
مضمونها،  من  األولــى  أفرغت  والتكتيكات، 

وقتلت الثانية«، على حد تعبيره.

األعـــمـــال عــلــى الــغــرب والــتــفــاوض مــعــه ومــع 
أمــيــركــا كنتم غير مــوفــقــن، وأيــنــمــا تحركتم 
مـــن دون الــــرهــــان عــلــى الـــغـــرب ولــــم تــعــلــقــوا 

آمالكم عليهم، كنتم ناجحن ومتقدمن«.
انفتاح  سياسة  روحــانــي  حكومة  واعتمدت 
ــغـــرب، كــانــت أبــــرز محطاتها  نــســبــي عــلــى الـ
االتفاق النووي املبرم عام 2015 مع ست قوى 
كبرى )الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وروسيا والصن وأملانيا(. وأتاح االتفاق رفع 
الــعــديــد مــن الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت مفروضة 
عـــلـــى طــــهــــران، مـــقـــابـــل الـــحـــد مــــن أنــشــطــتــهــا 
الـــنـــوويـــة وضـــمـــان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا. لكن 
مفاعيله باتت في حكم امللغاة مذ قرر الرئيس 
االنسحاب  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
منه أحاديًا عام 2018، وأعاد فرض عقوبات 
قاسية على طهران، تسببت بأزمة اقتصادية 

واجتماعية حادة.
مــع الــعــلــم أن الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــذي تـــولـــى مـــهـــامـــه خــلــفــا لـــتـــرامـــب فــــي 20  ــ الــ
يناير/كانون الثاني املاضي، أبدى استعداده 
للعودة إلى االتفاق، بشرط عــودة إيــران إلى 
ــتـــرام كــامــل الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــبــه، والــتــي  احـ
كانت تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي، 
بعد عام من االنسحاب األميركي منه. وبدأت 
إيــــــران والـــــــدول الـــتـــي ال تـــــزال مــنــضــويــة في 
إبــريــل/ فيينا مطلع  فــي  االتــفــاق، مباحثات 

نـــيـــســـان املــــاضــــي، بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة غــيــر 
األطــراف  وخاضت  إلحيائه.  سعيًا  مباشرة، 
ــــن املــــبــــاحــــثــــات بـــــن شـــهـــري  ــــت جـــــــوالت مـ سـ
إبــريــل ويــونــيــو/حــزيــران املــاضــيــن، مــن دون 
تحديد موعد لجولة جديدة. وأكــدت طهران 
أن اســتــئــنــاف املــبــاحــثــات لــن يــتــم قــبــل تسلم 
الــحــكــومــة الــجــديــدة مــهــامــهــا. ومـــن املــقــرر أن 
يسلم روحــانــي مــهــامــه األســبــوع املــقــبــل إلــى 
خلفه املحافظ إبراهيم رئيسي الذي فاز في 
االنتخابات الرئاسية في 18 يونيو املاضي.

تثير التطورات في تونس قلق عواصم غربية عدة، خصوصًا واشنطن 
وباريس وبروكسل. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس 
الرئيس  رئيس وزراء »بسرعة« في تونس بعد تولي  إلى تعيين  األربعاء، 
األوروبي  االتحاد  باسم  متحّدث  وكان  التنفيذية.  السلطة  سعيّد  قيس 
والمؤسسات  الدستور،  احترام  إلــى  الفاعلة  الجهات  »كــل  دعــا  قد 
لجوء  أي  وتجنّب  بالهدوء  التحلي  وإلى  القانون.  وسيادة  الدستورية 

للعنف حفاظًا على استقرار البالد«.

دعوة لتعيين رئيس حكومة

ثقة 
بالقيادة

أكدت السعودية، مساء 
أمس األول، ثقتها في 
القيادة التونسية، قائلة 

إنها تقف إلى جانب 
كل ما يدعم أمن البالد 

واستقرارها. وذكرت 
وكالة األنباء السعودية 
)واس( أن الرياض »تحترم 

كل ما يتعلق بالشأن 
الداخلي التونسي وتعده 

أمرًا سياديًا«، مؤكدة 
وقوفها إلى جانب كل 
ما يدعم أمن واستقرار 
الجمهورية التونسية. 
كما تؤكد ثقتها في 
القيادة التونسية في 
تجاوز هذه الظروف، 

وبما يحقق العيش الكريم 
للشعب التونسي الشقيق 

وازدهاره«.

شارع الحبيب بورقيبة 
مقفًال بالعوائق أمس 

)Getty( األول

تقرير رصد

اعتبر خامنئي أن االعتماد على الغرب ال ينفع )األناضول(
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عقوبات أميركية 
جديدة على النظام 

السوري
الــخــزانــة األمــيــركــيــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمــس األربــعــاء، عــن إضــافــة ثمانية 
أفــــراد وعــشــرة كــيــانــات إلـــى قائمة 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة ضــد النظام 
ــت الــــعــــقــــوبــــات  ــلــ ــمــ الــــــــســــــــوري. وشــ
ــة  ــامــ ــعــ ــرات الــ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ »فــــــــروعــــــــًا لـ
موقع  وفق  السورية«،  والعسكرية 
الـــــــوزارة  وكــــانــــت  الــــخــــزانــــة.  وزارة 
قــــد فـــرضـــت عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة فــي 
املـــاضـــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
بـــــــهـــــــدف »تـــــثـــــبـــــيـــــط االســـــتـــــثـــــمـــــار 
املستقبلي في املناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة في سورية، وإلزام 
دمـــشـــق بــالــعــمــلــيــة الـــتـــي تــســيــرهــا 
األمم املتحدة بما يتماشى مع قرار 

املجلس 2254«. 
)رويترز(

المنفي يزور الجزائر للمرة 
األولى

ــيـــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــل رئـ ــ وصـ
ــبــــي مــــحــــمــــد يـــــونـــــس املـــنـــفـــي  ــيــ ــلــ الــ
ــــس األربـــــعـــــاء، إلـــى  )الــــــصــــــورة(، أمـ
ــي زيـــــــارة رســـمـــيـــة هــي  الــــجــــزائــــر فــ
األولــــى لــه مــنــذ تــولــيــه منصبه في 

5 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، على أن 
ــار املـــســـؤولـــن  ــبـ يــلــتــقــي خـــالـــهـــا كـ
الجزائرين، وفي مقدمتهم الرئيس 
عبد املجيد تبون، لبحث مساهمة 
ــار املـــصـــالـــحـــة  ــ ــــسـ ــر فـــــي مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الليبية  الـــدولـــة  مــؤســســات  وبـــنـــاء 
املــنــفــي خــال  الــجــديــدة. وسيبحث 
ــقـــرارات األخـــيـــرة املعلنة  الـــزيـــارة الـ
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو/
ــأن املــعــابــر  حــــزيــــران املــــاضــــي، بـــشـ
الــبــريــة وعـــبـــور الــســلــع والــبــضــائــع 
ــى الــــســــوق الــلــيــبــيــة  ــ الـــجـــزائـــريـــة إلـ
والــتــعــاون الـــحـــدودي فــي مــجــاالت 

األمن ومكافحة اإلرهاب.
)العربي الجديد(

ألمانيا تتهم طبيبًا سوريًا 
بـ»جرائم ضد اإلنسانية«

وّجه املدعي العام األملاني بيتر فرانك، 
أمــس األربــعــاء، اتــهــامــات باالشتباه 
بجرم إساءة معاملة وارتكاب جرائم 
ضد اإلنسانية وتعذيب سجناء في 
املعتقات السورية للطبيب السوري 
املــــوقــــوف فـــي أملـــانـــيـــا عــــاء مــوســى، 
وذلــــك بــعــد تــوفــر أدلــــة وإفـــــــادات من 
الشهود بقتله سجناء في مستشفى 

حمص العسكري. 
)العربي الجديد(

مصر: رفض طعن بديع 
في »التخابر مع حماس«

قــضــت مــحــكــمــة الــنــقــض املــصــريــة، 
أمس األربعاء، برفض طعن املرشد 
الــعــام لــجــمــاعــة اإلخـــــوان املسلمن 
ــــورة(، ونــائــبــه  ــــصـ مــحــمــد بـــديـــع )الـ
خيرت الشاطر وآخرين على أحكام 
املــؤبــد واملــشــدد الــصــادرة بحقهم، 
مــع حــمــاس«،  »التخابر  فــي قضية 
 عن انقضاء 

ً
وتأييد األحكام، فضا

الدعوى الجنائية لعصام العريان، 
ــيـــس الــكــتــلــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لــحــزب  رئـ
ــــي مــجــلــس  ــة فــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــــحــــريــــة والــ

الشورى املصري السابق، لوفاته.
)العربي الجديد(

إسرائيل: تجميد مخطط 
»مركز القدس« 

التهويدي
جّمدت املحكمة العليا اإلسرائيلية 
مــؤقــتــًا، أمــــس األربــــعــــاء، إجـــــراءات 
التهويدي  القدس«  »مركز  مخطط 
املحتلة.  الــشــرقــيــة  الــقــدس  بمدينة 
وذكرت في بيان أن املخطط مجّمد 
»حتى صدور قرار آخر«. ولم تحدد 
املحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية 
في إسرائيل، موعد إصدار قرارها. 
وأكــــــــــد املـــــحـــــامـــــي غـــــيـــــاث نــــاصــــر، 
ــاس لــلــمــحــكــمــة  ــمــ ــتــ ــدم االلــ ــ الـــــــذي قــ
السكان  عــدد من  نيابة عن  العليا، 
يتعلق  الــــقــــرار  أن  الــفــلــســطــيــنــيــن، 

بمخطط »مركز املدينة«.
)األناضول(
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B B

  شرق
      غرب
العراق: استنفار في 

صفوف »الكردستاني«
تــحــدثــت مــصــادر أمــنــيــة كــرديــة في 
ــــراق،  ــعـ ــ ــال الـ ــمــ مـــحـــافـــظـــة دهـــــــوك شــ
ــات  ــركــ ــحــ أمـــــــــس األربــــــــــعــــــــــاء، عـــــــن تــ
ــــزب »الـــعـــمـــال  واســــعــــة ملــســلــحــي حــ
الكردستاني« في املناطق الحدودية 
ــًا مــن  ــبـ ــا، تـــحـــسـ ــيــ ــركــ ــتــ املـــــحـــــاذيـــــة لــ
بعد ساعات  وذلــك  تركية،  ضربات 
ــل جـــنـــديـــن  ــتـ ــقـ مـــــن اإلعــــــــــان عـــــن مـ
آخـــر باشتباكات  تــركــّيــن وإصــابــة 
حي الــحــزب. وأوضــحــت أن 

ّ
مــع مسل

تعزيز  إلــى  البشمركة عمدت  قــوات 
انتشارها في عدة مناطق.

)العربي الجديد(

»الحوار الوطني« 
تلتحق بمقاطعي 
االنتخابات العراقية

أعــلــنــت »جــبــهــة الـــحـــوار الــوطــنــي« 
الـــعـــراقـــيـــة، بـــزعـــامـــة نـــائـــب رئــيــس 
ــالـــح املــطــلــك،  الـــــــــوزراء األســــبــــق صـ
أمس األربعاء، التحاقها بمقاطعي 
االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة املــبــكــرة 
املـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي 10 أكــتــوبــر/ 
واعـــتـــبـــرت،  املـــقـــبـــل.  األول  تــشــريــن 
في بيان، أن »الوضع السيئ الذي 
وصل إليه البلد، وعدم توفير بيئة 
آمــنــة إلجــــراء االنــتــخــابــات املــبــكــرة، 
وانـــتـــشـــار الـــســـاح املــنــفــلــت، كلها 
واضحًا  تغيير  ال  أن  تؤكد  عوامل 
»التجمع  حــزب  وكـــان  سيحصل«. 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، بــــزعــــامــــة عـــاصـــم 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــحــ ــ ــابــــي، والــ ــنــ الــــجــ
ــرًا، مقاطعة  ــيـ أعــلــنــا، أخـ الـــعـــراقـــي، 

االنتخابات املبكرة.
)العربي الجديد(

 
روسيا: سجن شخصين 

هّربا »إس-300« ألوكرانيا
أصـــــــــــــــــــدرت مـــــحـــــكـــــمـــــة مــــقــــاطــــعــــة 
روســــــــــتــــــــــوف الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، أمــــــس 
ــاء، حــكــمــن بــالــســجــن ملــدة  ــ ــعـ ــ األربـ
تسع سنوات ونصف السنة بحق 
لــوبــوف، وعشر  الــروســي، دينيس 
ــر بــحــق  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــســ ــمــ ــوات وخــ ــ ــنــ ــ ســ
خــاتــشــاتــريــان،  أرارات  األرمـــيـــنـــي 
ملنظومات  مــعــدات  تهريب  بتهمة 
صواريخ »إس-300« إلى أوكرانيا، 
ــمـــوجـــب »الـــخـــيـــانـــة  ــا بـ ــمــ ــهــ ــتــ وإدانــ

العظمى« و»التجسس«.
)العربي الجديد(

رام اهلل ــ محمود السعدي

كـــانـــت بـــلـــدة بــيــتــا جـــنـــوب نـــابـــلـــس شــمــال 
جديد  موعد  على  املحتلة،  الغربية  الضفة 
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قــوات  انتهاكات  مــع 
مساء أول من أمس الثاثاء، حيث استشهد 
القوات  مواطن فلسطيني بعد إطــاق هــذه 
الــبــلــدة، بينما  الــرصــاص عليه عند مــدخــل 
برصاص  فلسطيني  مائة  من  أكثر  أصيب 
قوات االحتال، خال مواجهات اندلعت في 
البلدة. يأتي ذلك بينما وقع اشتباك مسلح 
االحــتــال  وقـــــوات  فلسطينين  شــبــان  بـــن 
خال اقتحامها مخيم جنن شمال الضفة، 
الفلسطينين  مــن  عــدد  اعتقال  عــاوة على 
بالتوازي  الغربية،  الضفة  مــن  مناطق  فــي 
مــع اإلفـــراج عــن مــئــات األســـرى ممن قاربت 

محكومياتهم على االنتهاء. 
وأفـــاد مدير اإلســعــاف والــطــوارئ فــي الهال 
األحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل 
في تصريح صحافي، بأن حصيلة مواجهات 

بــيــتــا مــســاء الـــثـــاثـــاء، كــانــت 106 إصـــابـــات، 
ــالـــرصـــاص الـــحـــي،  ــدة بـ ــ ــ بــيــنــهــا إصــــابــــة واحـ
للدموع  املسيل  بالغاز  باالختناق  واألخــرى 
ونتيجة الــســقــوط، منوهًا إلــى أنــه تــم نقل 3 
العاج. ووقعت  لتلقي  للمستشفى  إصابات 
ــــال مـــواجـــهـــات شــهــدهــا  ــات خـ ــ ــابـ ــ تـــلـــك اإلصـ
بــيــتــا، حــيــث تجمع  محيط جــبــل صبيح فــي 
رفــضــهــم إلقــامــة  عـــن  للتعبير  فــلــســطــيــنــيــون 
البؤرة االستيطانية »أفيتار« املقامة على قمة 
قتل  عقب  املواجهات  بتجدد  وكذلك  الجبل، 
قــوات االحــتــال، املــواطــن الفلسطيني شادي 
سليم )41 عامًا( من بيتا، أثناء تواجده قرب 
مفرق البلدة، مساء أول من أمــس، إذ أطلقت 
الــرصــاص عــلــيــه، مــا أدى الســتــشــهــاده، وفــق 
مــا أفـــاد بــه نــائــب رئــيــس بلدية بيتا موسى 
حمايل »الــعــربــي الــجــديــد«. وأوضـــح حمايل 
 سليم يعمل فنيًا في التمديدات الصحية، 

ّ
أن

ــان يــقــوم بــفــحــص أنــابــيــب املـــيـــاه فـــي بئر  وكــ
املـــيـــاه املــــوجــــودة قــــرب املـــفـــرق والـــتـــي يــغــذي 
قرى عدة في املنطقة، فأطلقت قوات االحتال 
14 رصاصة  املقابلة  الجهة  فــي  كــانــت  الــتــي 

باتجاهه، ما أدى الستشهاده.
وبـــحـــســـب عـــضـــو بـــلـــديـــة بـــيـــتـــا، عـــبـــد املــنــعــم 
ــتـــال نــقــلــت جثمان  عــيــســى، فـــإن قــــوات االحـ
وكانت  إسرائيلية  إسعاف  بسيارة  الشهيد 
حــاول  فيما  أمـــس،  تحتجز جثمانه  تـــزال  ال 
ــــاط الــفــلــســطــيــنــي  ــبـ ــ ــــال االرتـ األهــــالــــي مــــن خـ
ــيـــب األحــــمــــر الــــــدولــــــي، اإلفــــــــــراج عــن  ــلـ والـــصـ
الجثمان من دون استجابة من قبل االحتال. 
وكـــان االحــتــال ادعـــى بــأن سليم كــان يحمل 
جسمًا صلبًا بيديه، وكان ينوي دخول البؤرة 

ــــس، شــقــيــقــن مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل جــنــوب  أمـ
الضفة الغربية، و7 مواطنن بينهم شقيقان 
من مناطق متفرقة في بيت لحم، إضفة إلى 
الله،  بــلــدة نعلن غــرب رام  اعتقال شــاب مــن 
اقتحم  كذلك  قلقيلية.  مدينة  مــن  ومواطنن 
املسجد  باحات  األربعاء،  أمس  مستوطنون، 

االستيطانية »أفيتار«، مع العلم بأنها تبعد 
نــحــو 7 كــيــلــومــتــرات عـــن مــكــان اســتــشــهــاده. 
على صعيد منفصل، اعتقلت قوات االحتال، 
فجر أمس األربعاء، 3 فلسطينين من مخيم 
جنن تزامنًا مع اندالع مواجهات مع الشبان 
بــن مقاومن  انـــدالع اشتباك مسلح  وكــذلــك 
ــاد مــديــر نـــادي األسير  وقـــوات االحــتــال. وأفـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــحــافــظــة جـــنـــن، منتصر 
ســـمـــور، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
بـــأن قــــوات االحـــتـــال اعــتــقــلــت املـــواطـــن مــازن 
املحرر عبد  السعدي، ونجله أوس، واألسير 
الــســام جــمــال أبـــو الــهــيــجــا، بــعــد اقتحامها 
وتحطيم  منزليهما  ومــداهــمــة  جنن  مخيم 
االحــتــال  قـــوات  اعتقلت  كــمــا  محتوياتهما. 

األقــصــى، بحماية شــرطــة االحــتــال، ونــفــذوا 
جوالت استفزازية في باحاته. وفيما هدمت 
 للخيول 

ً
جــرافــات االحـــتـــال، أمـــس، إســطــبــا

فــي بــلــدة الــطــور بــالــقــدس املــحــتــلــة، أخــطــرت 
بهدم بئر لجمع املياه وغرفة زراعية بتجمع 

الفخيت شرق يطا جنوب الخليل.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، أفــرجــت ســلــطــات االحــتــال 
ــت أحــكــامــهــم  ــاربــ ــرًا، قــ ــ ــيـ ــ ــن 531 أسـ أمــــــس، عــ
عــلــى االنـــتـــهـــاء، بــعــد تــفــعــيــل مـــا يــســمــى قـــرار 
الحسم من  )قانون يتم من خاله  »املنهلي« 
الحكم اإلجمالي الصادر بحق األسير، بحيث 
يكون عدد معن من األيام عن كل عام أو فترة 
اعــتــقــال(. ووفــق بيان لهيئة شــؤون األســرى 
واملــحــرريــن الفلسطينية، فــإن مــن بــن أولئك 
أمــنــيــًا، و411 سجينًا   

ً
مــعــتــقــا  120 األســــرى 

مدنيًا. ومن بن املفرج عنهم العشرات ممن تم 
اعتقالهم خال أحداث مدينة اللد في الداخل 
الفلسطيني املحتل قبل نحو شهرين، والتي 
االحتال  انتهاكات  على  احتجاجًا  اندلعت 
فــي الــقــدس وعــدوانــه على غــزة. فــي السياق، 
ــالـــت مـــســـؤولـــة اإلعـــــــام فــــي نــــــادي األســـيـــر  قـ
»الــعــربــي  الــفــلــســطــيــنــي، أمــانــي الــســراحــنــة، لـــ
الجديد«، إن »سلطات االحتال كانت أرجأت 
ــراج عــن عـــدد مــن أولــئــك األســــرى بعدما  ــ اإلفـ
)املنهلي( أخيرًا، ونحن نطالب بعدم  أوقفت 
تصوير املوضوع على أنه تحرير ألسرى من 
قبل االحتال، بل هم بمعظمهم أسرى انتهت 
أن  إلــى  الــســراحــنــة  وأشــــارت  محكومياتهم«. 
األسرى املفرج عنهم من سجون عدة، هم من 
وجــزء  املحتل،  الــداخــل  ومــن  الغربية  الضفة 

كبير منهم بقي لهم أيام لإلفراج عنهم.

حزام بغداد

درعا 
البلد تخيّر 

الروس

بيع منتجاتهم وإيصالها إلى أسواق الجملة 
داخل العاصمة وفي املحافظات األخرى.

وفي وقت سابق من األسبوع املاضي، أصدرت 
أوامر  بغداد،  العاصمة  في  األمنية  السلطات 
تقضي بتشديد اإلجراءات األمنية في مناطق 
العـــتـــداءات وتفجيرات  بــغــداد، تحسبًا  حـــزام 
 مناطق 

ّ
جديدة، إذ تعتقد الجهات األمنية أن

األخيرة  العاصمة مصدر لاعتداءات  محيط 
الـــذي استهدف  فــي بــغــداد، وآخــرهــا التفجير 
ــدر، شــرقــي  ــ ــــصـ ســــوقــــًا شــعــبــيــًا فــــي مـــديـــنـــة الـ
بينهم  مــدنــيــًا   30 وراح ضــحــيــتــه  الــعــاصــمــة، 
 عــن أكــثــر مــن 50 جــريــحــًا. لكن 

ً
أطـــفـــال، فــضــا

قـــوى سياسية وزعــمــاء  األمـــر تستبعده  هـــذا 
مناطقها   

ّ
أن وتعتبر  املناطق،  تلك  في  قبائل 

مــطــوقــة بــالــكــامــل وخــــروج هــجــمــات مــنــهــا إن 
، فـــهـــو دلـــيـــل عـــلـــى تــقــصــيــر مــن 

ً
ــا ــعــ حـــصـــل فــ

قبل قـــوات األمـــن وإدانــــة لها فــي الــوقــت ذاتــه. 
ووفــقــًا ملــصــادر محلية فــي قــضــاء الــطــارمــيــة 

بها  األسلحة طالبت  مــن  أنـــواع  على تسليم 
قــوات النظام خــال مــدة خمسة أيـــام، مقابل 
ــــف الــعــمــلــيــات االســـتـــفـــزازيـــة مــــن قــبــلــهــا،  وقـ
اللجنة األمنية والقوات  وسحب الساح من 
الــرديــفــة لــأجــهــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة للنظام، 
ــل املـــديـــنـــة. كـــذلـــك نــّص  ــ وإيـــقـــاف عــمــلــهــا داخـ
تــســويــة، بمرافقة  االتــفــاق على دخـــول لجنة 
لــجــنــة مـــن األهــــالــــي، إلــــى أحـــيـــاء درعــــا الــبــلــد 
إلجراء تسويات ملطلوبن، يبلغ عددهم 135 

شخصًا، وفتح املعابر وإنهاء الحصار.
ــع عـــدم الـــتـــزام الــنــظــام بــاالتــفــاق وجــهــاء  ودفــ
درعا ملطالبة الجانب الروسي بالسماح لهم 
ب الحرب، في 

ّ
بالرحيل إلى »مكان آمن« لتجن

حال أصّر النظام على اقتحام املنطقة، وهو ما 
دفع الــروس للطلب من قوات النظام التوقف 
عن العمليات العسكرية. وهدف طلب األهالي 
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم، إمـــا بــاتــجــاه مناطق 
أخــــرى فـــي مــحــافــظــة درعــــا أو نــحــو الــشــمــال 
السوري، إلى وضع الروس أمام مسؤولياتهم 
كــضــامــن التــفــاقــات الــتــســويــة. وأظـــهـــرت هــذه 
ــــدور الـــروســـي فـــي الــجــنــوب  األحـــــداث فــشــل الـ
 
ً
ــــدور اإليــــرانــــي، فــضــا ــام تــقــدم الـ الـــســـوري أمــ

عن بروز موسكو بمظهر العاجزة عن القيام 
ــــدور الــضــامــن التـــفـــاقـــات ســعــت إلــيــهــا منذ  بـ

بغداد ــ سالم الجاف

ــاطــــق حـــــــــزام الـــعـــاصـــمـــة  ــنــ تـــشـــهـــد مــ
الــعــراقــيــة بـــغـــداد، لــأســبــوع الــثــانــي 
واسعًا  أمنيًا  انتشارًا  التوالي،  على 
وخـــاصـــة فـــي بـــلـــدات الــطــارمــيــة، واملـــشـــاهـــدة، 
ــــرى غــــرب الــعــاصــمــة  ــتـــاجـــي، ومــنــاطــق أخـ والـ
وشـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث تــــم نـــصـــب حــــواجــــز أمــنــيــة 
إضـــافـــيـــة، وســــط عــمــلــيــات تــفــتــيــش لــلــمــنــازل 
واملباني والبساتن واملزارع الخاصة، تسببت 
الــعــامــة فــي تلك  الــحــيــاة  بتضييق كبير عــلــى 
املناطق وتعطل أعمال املواطنن فيها، خاصة 
»نــظــام الــكــفــيــل« على  بــعــد فـــرض مــا يــعــرف بـــ
الداخلن للمنطقة من غير سكانها. ويشترط 
 لــتــلــك املــنــاطــق 

َ
هـــذا الــنــظــام أن يــكــفــل الـــداخـــل

أحـــد الــســكــان، مـــع تـــرك أوراق تــعــريــفــيــة عنه 
لدى حواجز التفتيش املنتشرة على املداخل، 
تعثر  من  الفاحين  تتصاعد شكاوى  بينما 

أمين العاصي

تتوالى التطورات في محافظة درعا 
فــي الــجــنــوب الــســوري، عقب تجاوز 
النظام اتفاقًا سابقًا مرتبطًا بأحياء 
 نّيته استباحتها والقيام 

ّ
درعا البلد، في ظل

 50 من  أكثر  بحق  واسعة  انتقامية  بعمليات 
ألف مدني، طالبوا الجانب الروسي بالسماح 
لــهــم بــالــرحــيــل إلـــى »مــكــان آمـــن« فــي حــالــم لم 
يتم ردعـــه. ونــقــل »تــجــّمــع أحـــرار حــــوران« عن 
مصدر في اللجنة املركزية التي تتولى عملية 
الروسي قوله  النظام والجانب  التفاوض مع 
 »جــولــة املــفــاوضــات األخــيــرة الــتــي انتهت 

ّ
إن

مــســاء أول مـــن أمـــس الــثــاثــاء فــشــلــت بسبب 
رفع سقف املطالب من قبل ضباط نظام بشار 
املــتــمــثــلــة بتهجير قــســري ألشــخــاص  ــد،  ــ األسـ
محددين من أبناء درعــا، وإنــشــاء تسع نقاط 
بخاف  املنطقة  فــي  أمــنــيــة  ومــفــارز  عسكرية 
ــام املــاضــيــة«.  ــ مـــا تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه خـــال األيـ
ذات  الرابعة  للفرقة  تابعة  وكانت مجموعات 
الـــوالء اإليــرانــي، والــتــي يقودها ماهر األســد، 
إلــى أحياء في درعا  الثاثاء  قد دخلت مساء 
البلد، لم ُيحسم مصيرها بعد، وتمركزت في 
ثـــاث نــقــاط، وهـــي مــخــفــر الــعــبــاســيــة ومبنى 
الشبيبة وطلعة درعا املحطة، متسببة بحركة 
نـــزوح كــبــيــرة، بسبب عـــدم االلـــتـــزام بــاالتــفــاق 
الذي ينص على دخول عناصر من الفرقة 15 

التي يتحكم الروس بقراراتها.
وحول هذه التطورات يوضح املتحدث باسم 
»تجّمع أحرار حوران« أبو محمود الحوراني 
املنطقة  أن  الجديد«  »العربي  مع  حديث  في 
شهدت، أمس األربعاء، اشتباكات بن قوات 
الــنــظــام الـــســـوري وبــعــض الــشــبــان املــدافــعــن 
عــــن مـــنـــازلـــهـــم وأحـــيـــائـــهـــم. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 
املنطقة ال تــزال تشهد حركة نــزوح من درعا 
البلد باتجاه درعــا املحطة، مــن خــال معبر 
الــســرايــا، كــاشــفــًا عــن عــقــد اجــتــمــاع بــن وفــد 
روســــي والــلــجــنــة املــركــزيــة فـــي بــلــدة بــصــرى 
ــا الــشــرقــي، مــشــيــرًا إلــى  الـــشـــام فـــي ريـــف درعــ
أنـــه لـــم تــرشــح بــعــد مــعــلــومــات عـــن نــتــائــجــه. 
الجديد«  »العربي  لـ  مطلعة  مصادر  وتشير 
إلى أن قيادين سابقن في فصائل املعارضة 
السورية، منضوين في الفيلق الثامن التابع 
للروس، هددوا بالعودة إلى قتال النظام في 
حـــال اقــتــحــم أحــيــاء درعـــا الــبــلــد. وتــقــطــن في 
هذه األحياء 11 ألف عائلة يبلغ عدد أفرادها 
حـــوالـــي 50 ألـــف شــخــص، بـــاتـــوا الـــيـــوم أمـــام 
مصير غير واضح املعالم، في ظل خشيتهم 

من التنكيل بهم من قبل مليشيات النظام.
وكانت اللجنة املركزية في محافظة درعا قد 
النظام السوري منذ  اتفاق مع  إلــى  توصلت 
أيـــام على أن ُينفذ على مــراحــل عـــدة، ونــّص 

)25 كــيــلــو مـــتـــرًا شـــمـــالـــي بـــــغـــــداد(، تــحــدثــت 
 الـــقـــوات الــعــراقــيــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــــإن لـــ

وّســـعـــت نــطــاق انــتــشــارهــا فـــي املــنــطــقــة خــال 
ــراءات تفتيش  ــ ــ األيـــــام األخــــيــــرة، وفـــرضـــت إجـ
دقيقة على الــســيــارات واألشــخــاص، مــع نشر 
وحــدات إضافية من الجيش. وأكــدت املصادر 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن االرتــــيــــاح الـــــذي قــوبــلــت 
ــــوات إضــافــيــة مـــن الــجــيــش  بـــه خـــطـــوة نــشــر قـ
العراقي، لقطع الطريق أمام محاوالت فصائل 
مسلحة لتوسيع حضورها في هذه املناطق، 
 أغــلــب مــدن وبــلــدات حـــزام بــغــداد باتت 

ّ
إال أن

ــر على 
ّ
أث  تعيش فــي أجـــواء تحشيد عسكري، 

حــيــاة الــســكــان. ويــبــلــغ تـــعـــداد ســكــان بــلــدات 
واليوسفية  والتاجي  والطارمية  غريب  أبــو 
واملحمودية واللطيفية وبلدات أخرى شمال 
وغرب وجنوب بغداد، قرابة مليوني نسمة، 
ــــل نـــحـــو 9 مـــايـــن نـــســـمـــة، هــــو عـــدد  مــــن أصـ
ســكــان مــحــافــظــة بــغــداد اإلجــمــالــي، مــوزعــن 

على 15 قضاًء إداريًا.
في السياق، قال زعيم قبلي بارز في منطقة 
حـــزام بـــغـــداد، يــدعــى محمد املــشــهــدانــي، في 
 »الــســكــان 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن حـــديـــث لــــ

في حفظ  العراقية  الــقــوات  بجهود  يرحبون 
األمن وماحقة أي مشتبه بهم، لكن يجب أال 
به  يعاقب  كبير  معتقل  إلــى  املنطقة  تتحّول 
السكان على الشبهة من دون دليل«، متحدثًا 

عام 2018 لتهدئة املنطقة. ومن جانبه، يريد 
نفذه  الــذي  الترحيل  سيناريو  تــكــرار  النظام 
فــي الــعــديــد مــن املــنــاطــق الــســوريــة للتخلص 
مــن الــقــوى الــتــي يمكن أن تــشــّكــل خــطــرًا على 
وجوده، إال أنه وفقًا للمعطيات يواجه رفضًا 
السابق  القيادي  يكشف  مــن جانبه،  روســيــًا. 
فــي فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة فــي جنوب 
ســوريــة العميد إبــراهــيــم جــبــاوي فــي حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وقـــائـــع عــــدة حــدثــت 
ــــى أن املـــنـــســـق الــعــســكــري  أخــــيــــرًا، ويـــشـــيـــر إلـ

ــراءات تفتيش مــتــواصــلــة ومــتــكــررة  ــ عــن »إجــ
وتدقيق أمني أكثر من مرة على األشخاص 
والسيارات واملنازل واملزارع، من دون العثور 
عـــلـــى شــــــــيء«. وأشــــــــار إلـــــى أن »اإلجــــــــــراءات 
املــتــواصــلــة، ضّيقت على حــيــاة الــســكــان، مع 
 درجات حرارة 

ّ
انقطاع املاء والكهرباء في ظل

مرتفعة، وهو ما أحال الحياة هذه األيام إلى 
 
ّ
مـــا يــشــبــه الــــصــــراع«. واعــتــبــر املــشــهــدانــي أن
»عدم دخول السياسين للترويج لحماتهم 
االنــتــخــابــيــة فــي مــنــاطــق حــــزام بـــغـــداد، ليس 
 
ّ
بــأن لقناعتهم  بــل  األمــنــي،  الــتــشــديــد  بسبب 
أمـــزجـــة الـــنـــاس وأعــصــابــهــا هــنــا ال تحتمل 

كامًا إنشائيًا مكررًا كل أربع سنوات«.
بــــدوره، اعتبر عضو الــبــرملــان الــعــراقــي، أحمد 
ــة الــتــحــديــات  ــهـ  »مـــواجـ

ّ
مــظــهــر الـــجـــبـــوري، أن

األمنية ال يكون بالتضييق على السكان، كما 
يحصل في الطارمية اآلن«، موضحًا في حديث 
 »التهديدات اإلرهابية 

ّ
مع »العربي الجديد«، أن

تمثل خطرًا مباشرًا على مختلف مدن العراق 
وهــنــاك أجــنــدات خارجية تريد توتير املشهد 
األمــنــي فــي الــبــاد مــجــددًا مــن أجـــل حسابات 
 »التحديات األمنية ليست 

ّ
خاصة بها«. وأكد أن

مــقــتــصــرة عــلــى مــنــاطــق حــــزام بـــغـــداد، بـــل هي 
موجودة في محافظات ديالى وصــاح الدين 
وكـــركـــوك ومــنــاطــق أخــــــرى«. وعـــّبـــر الــجــبــوري 
»االتهامات بــاإلرهــاب التي تــرّوج  عن رفضه لـ
لها وســائــل إعــام مرتبطة بمليشيات وقــوى 
سياسية حليفة لــطــهــران، ضــد مـــدن مــحــددة، 
بعد كــل اعــتــداء ينفذه تنظيم داعـــش«. وشــدد 
على أن »اإلرهاب ال يتمثل بداعش فقط، إذ إنه 
باالتفاق  الــعــراق  على  املتآمرين  أيضًا  يشمل 
الــبــاد الذين  مــع دول أخـــرى، والعابثن بأمن 
يعملون من أجل عدم االستقرار على مختلف 
املستويات«. من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق 
اإلنسان في البرملان العراقي، أرشد الصالحي، 
األمني في مناطق حــزام بغداد،  »التشديد  إن 
العاصمة  التي شهدتها  التفجيرات  ناتج عن 
ــيـــرة«، داعــيــًا فــي حــديــث مع  خـــال الــفــتــرة األخـ
ــــى أن »يــــكــــون لــســكــان  ــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــربـ ــعـ »الـ
املناطق املحيطة ببغداد، دور في حفظ األمن 

في مناطقهم«. 
وأطـــلـــق عـــدد مـــن قــــادة املــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
األيــام األخيرة، سلسلة  الحليفة لطهران في 
مناطق  بعض  التحريض ضد  من خطابات 
صاحيات  بتوسيع  مطالبن  بــغــداد،  حـــزام 
ــبـــي«، لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــلــك  ــعـ »الـــحـــشـــد الـــشـ
ــداًل مــن الــجــيــش والــشــرطــة، وذلــك  املــنــاطــق، بـ
ــتــــداء الــــذي طـــاول  خــــال تــعــلــيــقــهــم عــلــى االعــ

مدينة الصدر شرقي بغداد أخيرًا.
وحـــول ذلـــك، قـــال الــخــبــيــر فــي الــشــأن األمــنــي 
 
ّ
والــســيــاســي الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــتــمــيــمــي، إن
ــقــــوات األمــنــيــة تــتــجــه اآلن نــحــو مــعــادلــة  »الــ
أوســـع فــي مناطق حـــزام بــغــداد، قائمة على 
تعاون أمني واستخباري مع السكان، وهذا 
هــو الــتــعــامــل الــصــحــيــح، واالنــتــشــار األمــنــي 
منع  كونه  لأهالي،  نافعًا  يكون  قد  الحالي 
أو قــطــع الــطــريــق عــلــى املــلــيــشــيــات لــلــدخــول 
ورجح  املناطق«.  تلك  في  أمنيًا  التصرف  أو 
الحالي  األمني  االنتشار  أن »يكون  التميمي 
تهديدات حقيقية  وجــود  مع  مؤقتًا، خاصة 
على العاصمة من قبل خايا داعش، وحالة 
االستنفار واضحة حتى على مستوى أحياء 

ومناطق وسط بغداد«.
وأشـــــار الــتــمــيــمــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »معادلة االنتشار العسكري 
أثبتت  الــعــشــوائــيــة  واالعــتــقــاالت  والتفتيش 
فشلها سابقًا؛ سواء في بغداد أو املحافظات 
األخـــرى، وال سبيل مــن أجــل تحقيق نتائج، 
إال مــــن خـــــال وجــــــود مـــنـــظـــومـــة مــعــلــومــات 
األمنية،  الــقــوات  مــع  تتعاون  محلية شعبية 
وهـــو مـــا تــقــتــنــع بـــه حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
ــكــــاظــــمــــي«. ووصـــــــف الــتــمــيــمــي  مــصــطــفــى الــ
الــفــصــائــل املــســلــحــة بــأنــهــا »الــــطــــرف األكــثــر 
مــحــاولــة الســتــغــال الــتــفــجــيــرات اإلرهــابــيــة، 
عبر دعواتها ملد سيطرتها إلى مناطق ومدن 
معينة، إذ بات انتشارها في أي منطقة يعني 
تــأمــن مــصــادر تمويل جــديــدة لــهــا، وتنفيذ 

أجندات سياسية خاصة بها«.

الــروســي الـــذي رعـــى االتــفــاق األول »تــواصــل 
ــاء درعـــــا الــبــلــد  ــيـ ــقـــوى الـــثـــوريـــة فـــي أحـ ــع الـ مـ
مساء الثاثاء«. ويلفت إلى أن املنسق أكد أنه 
التوقف عن أي عمل  النظام  قــوات  »طلب من 
عسكري باتجاه درعا البلد«، مضيفًا: وصلت 
رسالة أهل درعا للجانب الروسي واملتضمنة 
البلد  درعـــا  لسكان  الكلي  بالترحيل  الــرغــبــة 

وتسليمها فارغة للنظام.
ــذا املــوقــف  ويـــبـــدي جـــبـــاوي اعــتــقــاده بـــأن »هــ
البلد،  مــن سكان درعــا  الشجاعة  فــي منتهى 
ألنهم لن يرضوا بأي شكل من األشكال دخول 
املــلــيــشــيــات الــتــابــعــة إليـــــران إلــــى أحــيــائــهــم«، 
مــضــيــفــًا: هــــذه مــلــيــشــيــات حـــاقـــدة ال تــتــورع 
عـــن الـــقـــيـــام بــكــل االنـــتـــهـــاكـــات مـــن تــصــفــيــات 
ــة مـــمـــتـــلـــكـــات وتـــنـــكـــيـــل  ــ ــرقــ ــ واغـــــتـــــصـــــاب وســ
بـــالـــنـــاس، وهــــو مـــا تــرفــضــه عـــمـــوم مــحــافــظــة 
درعا. ويشير إلى أن أهالي أحياء درعا البلد 
فــي »حــالــة تــرقــب«، مــؤكــدًا أن النظام »أصغر 
مــن أن يــخــوض معركة فــي ســوريــة«. ويشير 
إلــــى أن مــلــيــشــيــات إيـــــران ومــعــهــا حــــزب الــلــه 
ــاع فــي الــجــنــوب الــســوري.  تتحّكم فــي األوضــ
ويــضــيــف أن »الــفــرقــة الــرابــعــة مــجــمــوعــة من 
العصابات واإلرهابين، التي تحاول تجاوز 
وتنفيذ  سورية،  جنوب  في  الروسية  اإلرادة 
أجـــنـــدات إيـــــران«. ويــــرى أنـــه إذا خـــرج أهــالــي 
درعا البلد من منازلهم ودخلت قوات النظام 
إلى املنطقة وهي فارغة من سكانها، فسيكون 
األمر بمثابة عار على الروس ألنهم ضامنون 
التفاقات الجنوب السوري. في سياق متصل، 
تــفــيــد مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن الــفــرقــة الــرابــعــة املــوالــيــة لــإليــرانــيــن »هــي 
أن هذه  االتــفــاق«، مضيفة  أفشلت تنفيذ  مــن 
املفرطة  بالقوة  السيطرة  فــرض  تريد  الفرقة 
على محافظة درعـــا. وتــؤكــد أن مــاهــر األســد 
»رفـــض انــتــشــار فـــرق عسكرية تــابــعــة لــقــوات 
الــنــظــام مــركــزهــا جــنــوب ســوريــة، وفــق اتفاق 
الروسي«، مضيفة  املركزية والجانب  اللجنة 
يــريــد السيطرة على جنوب  أن: مــاهــر األســـد 
والــحــد من  إيـــران  لتنفيذ مخططات  ســوريــة 
لــذا يرفض انتشار أي فرق  الــروســي،  النفوذ 
املصادر  وتكشف  الــروســي.  للجانب  والؤهـــا 
أن املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة تــتــخــذ مـــن مــقــرات 
النظام في جنوب سورية  قــوات  ومعسكرات 
ــب، تـــحـــديـــدًا الــفــرقــتــن  ــدريــ ــاكـــن تــمــركــز وتــ أمـ
الــخــامــســة فـــي مــنــطــقــة ازرع والـــتـــاســـعـــة في 

منطقة الصنمن.
مــركــز محافظة  وهــي  ــا،  درعـ مدينة  وتنقسم 
إلــى منطقتن، هما: درعــا  تحمل ذات االســم 
املحطة الواقعة تحت سيطرة النظام وتضم 
ــا الــبــلــد الــتــي تضم  الـــدوائـــر الــرســمــيــة، ودرعــ
عدة أحياء خارجة عن سيطرة النظام عمليًا 

منذ أواخر عام 2011.
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وّسعت القوات العراقية نطاق انتشارها في الطارمية )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

تدفع مناطق 
حزام العاصمة 

العراقية بغداد 
ثمن اعتداءات 

إرهابية ينفذها 
غالبًا تنظيم 

»داعش«، حيث 
بات سكان معظم 

هذه المناطق 
يعيشون في ظّل 

إجراءات أمنية 
خانقة، حولت 

المناطق إلى ما 
يشبه »المعتقل«، 
في ظّل مواصلة 
مليشيات مسلحة 

التحريض ضدها

يعمل النظام السوري على خرق اتفاق موّقع مع أهالي أحياء درعا 
البلد، عبر تهجيرهم بالقوة، وسط دفعه قوات تابعة له وللمليشيات 

اإليرانية إليها، في ظّل انكفاء روسي واضح
الحدثتقرير

اإلجراءات األمنية تحّول 
المنطقة إلى »معتقل«

ترحيل جماعي 
أو ردع قوات األسد

متابعة

اعتقاالت 
عشوائية

اعتبر رئيس لجنة حقوق 
اإلنسان في البرلمان 

العراقي، أرشد الصالحي، 
في حديث مع »العربي 
الجديد«، بشأن ما يتردد 

عن اعتقاالت في مناطق 
حزام بغداد، أنه »ليس من 
اإلنصاف تنفيذ اعتقاالت 

عشوائية في حال حدوث 
تفجير، وينبغي أن يتم 

ذلك وفقًا لمعلومات من 
جهات استخبارية«.

يريد النظام تكرار 
سيناريو الترحيل الذي 

نفذه في مناطق عدة

فرض »نظام الكفيل« 
على الداخلين للمنطقة 

من غير سكانها

االحتالل يفرج عن 531 
أسيرًا قاربت أحكامهم 

على االنتهاء

أظهرت هذه األحداث 
فشل الدور الروسي أمام 

تقدم الدور اإليراني

واصلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي في الساعات 

األخيرة انتهاكاتها بحق 
الفلسطينيين على 

مختلف الصعد، بموازاة 
إفراجها عن مئات األسرى

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
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67
سياسة

  شرق
      غرب

لبنان: ميقاتي متفائل 
بتشكيل سريع للحكومة

اللبنانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أبــــدى 
)الــصــورة(،  ميقاتي  نجيب  ف 

ّ
املكل

أمــــس األربــــعــــاء، أمـــلـــه فـــي تشكيل 
حكومة قــريــبــًا. وقـــال عقب زيــارتــه 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مــــيــــشــــال 
عــــون: »أعــطــيــتــه اقــتــراحــاتــي حــول 
التشكيلة الحكومية وملست قبواًل 
ــه، وأخـــــــذت مــاحــظــاتــه  ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــنــــا 

ّ
ــار«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى »أن ــبــ ــتــ ــاالعــ بــ

ــأن نـــتـــمـــّكـــن مــن  ــ نـــســـعـــى ونــــأمــــل بــ
الوصول إلى حكومة قريبًا«.

)العربي الجديد(

إسرائيل: خالفات على 
تمويل وزارة األمن

هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  كشفت 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس األربــــعــــاء، عن 
وجــــــود خــــافــــات بــــن وزيــــــر األمــــن 
اإلســرائــيــلــي بــنــي غــانــتــس ورئــيــس 
ــيــــش، الــــجــــنــــرال أفـــيـــف  أركـــــــــان الــــجــ
ــافــــي، مــــن جــــهــــة، وبـــــن وزيــــر  كــــوخــ
أفــيــغــدور ليبرمان مــن جهة  املــالــيــة 
أخرى، حول كيفية توزيع امليزانيات 
األمن اإلسرائيلي  لــوزارة  اإلضافية 
فـــي املــيــزانــيــة الــعــامــة، الــتــي يــجــري 
ــا بـــانـــتـــظـــار  ــ ــ ــدادهـ ــ ــ الــــعــــمــــل عــــلــــى إعـ
ــبــــر/ تـــشـــريـــن  ــمــ إقـــــــرارهـــــــا فـــــي نــــوفــ
الصحيفة،  وبحسب  املقبل.  الثاني 
ليبرمان  اتفاق  الرغم من  فإنه على 
وغانتس على إضافة مبالغ كبيرة 
ــن بــفــعــل »الــتــحــديــات  ــ ملــيــزانــيــة األمـ
أن هناك  إال  املــتــصــاعــدة«،  األمــنــيــة 
خــافــات حـــول الــجــهــة الــتــي ينبغي 

توجيه امليزانيات اإلضافية إليها.
)العربي الجديد(

اليونان: محاكمة مغربي 
بتهمة االنتماء لـ»داعش«

مثل رجل مغربي يبلغ من العمر 28 
عامًا، أمــس األربــعــاء، أمــام محكمة 
في مدينة تيسالونيكي اليونانية، 
خـــال جــلــســة اســتــمــاع أولـــيـــة بعد 
اعتقاله لاشتباه في كونه عضوا 
بـــتـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«. واحــــتــــجــــزت 
شــرطــة مــكــافــحــة اإلرهــــــاب الــرجــل، 
ــم يــتــم الــكــشــف عـــن هــويــتــه  ــذي لـ ــ الـ
عانية، أول من أمس الثاثاء، بناء 
على مذكرة توقيف دولية صادرة 
مه 

ّ
عن املغرب الذي يسعى إلى تسل

عبر ترحيله.
)أسوشييتد برس(

تعاون هندي ـ أميركي 
ضد الصين

ــة الـــهـــنـــد  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ تـــعـــهـــد وزيـــــــــــرا خـ
ســــوبــــراهــــمــــانــــيــــام جـــايـــشـــانـــكـــار 
)الــــــصــــــورة(، والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس األربـــعـــاء، 
ــتــــهــــمــــا األمـــنـــيـــة  بــــتــــوســــيــــع شــــراكــ
متعددة األطراف، ما يؤكد تعميق 
الــــعــــاقــــات بــــن الـــبـــلـــديـــن الــقــلــقــن 
بـــشـــأن الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي املــتــزايــد 
ــقـــة. والـــتـــقـــى الـــــوزيـــــران  ــنـــطـ فــــي املـ
ــهـــي، وتـــبـــاحـــثـــا بــشــأن  ــيـــودلـ ــي نـ فــ
مـــوضـــوع تــعــزيــز جــبــهــة إقــلــيــمــيــة 
الــصــن فــي منطقة املحيطن  ضــد 
في  والــهــادئ، وتعاونهما  الهندي 

أفغانستان.
)أسوشييتد برس(

ليبيا: انتشال 12 جثة 
في ترهونة

أعــلــنــت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، أمــس 
األربــــــعــــــاء، عــــن انـــتـــشـــال 12 جــثــة 
ــن مــقــبــرتــن  ــ ــة مـ ــهــــويــ مـــجـــهـــولـــة الــ
جـــمـــاعـــيـــتـــن تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــمـــا فــي 
العاصمة  ترهونة، جنوبي  مدينة 
العامة  »الهيئة  وأفـــادت  طرابلس. 
املفقودين  على  والــتــعــرف  للبحث 
فـــي لــيــبــيــا« )حــكــومــيــة(، بــأنــه »تــم 
ــقــــبــــرتــــن  ــــن )مــ ــعـ ــ ــوقـ ــ اكـــــتـــــشـــــاف مـ
جــديــدتــن( فـــي املـــشـــروع الـــزراعـــي 
ــحــــت أن الــفــرق  بـــاملـــديـــنـــة«. وأوضــ
التابعة لها تمكنت من »استخراج 
ــة مــن  ــهــــويــ جـــثـــتـــن مـــجـــهـــولـــتـــي الــ
أخــــرى  جـــثـــث  و10  األول،  ــع  ــوقــ املــ
مجهولة الهوية من املوقع الثاني«.
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة لـــ
ليبيا  بشأن  املصرية  الضغوط  أن  الجديد«، 
أتــت ثمارها أخــيــرًا، عبر بــدء تفعيل اتفاقات 
ليبيا،  إلــى  املصرية  العمالة  بإدخال  متعلقة 
ــام املــاضــيــة، وعــبــر  ــ بـــأعـــداد كــبــيــرة خـــال األيـ
العاملة.  القوى  بشأن  تفاهم  مذكرات  تفعيل 
عـــامـــل  آالف  ــة  ــاثــ ثــ نـــحـــو  أن  إلــــــى  ونـــــوّهـــــت 
مــصــري وصــلــوا الشهر املــاضــي إلــى مناطق 
وأضافت  الوحدة.  حكومة  لسيطرة  خاضعة 
الــوحــدة  املــصــريــة على حكومة  الــضــغــوط  أن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض 
القاهرة ـ العربي الجديد

املعنية بأزمة  الــثــاث  الـــدول  يتواصل حــراك 
ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي: مــصــر والــــســــودان 
وإثيوبيا، إذ أعلنت الخرطوم، أمس األربعاء، 
رفضها الــعــودة إلــى طــاولــة الــتــفــاوض تحت 
 بـــعـــد تــغــيــيــر 

ّ
رعــــايــــة االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي إال

منهج التفاوض، فيما كانت القاهرة تواصل 
املعنية ال سيما وزارة  استنفار مؤسساتها 
املـــائـــيـــة، على  املــــــوارد  إدارة  لــتــحــســن  ــرّي  ــ الــ
وتأكيد  السد  التي خلقها  املستجدات  ضوء 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي موقف 
قانوني  اتــفــاق  إلــى  بالتوصل  الــثــابــت  مصر 
ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 
أمــــا وزيــــر املـــيـــاه والــــــرّي والـــطـــاقـــة اإلثــيــوبــي 
سيليشي بيكيلي، فحذر من احتمال حدوث 

زكريا الكمالي

ال تــكــتــفــي جــمــاعــة الــحــوثــيــن، بــاعــتــقــال أو 
التي  اليمنية  املناطق  من  تشريد خصومها 
تــجــتــاحــهــا، لــكــنــهــا تــلــجــأ أيـــضـــًا إلــــى نسف 
عقاب  إلــى  تهدف  استراتيجية  في  منازلهم، 
أمــام مشروعها  التي شكلت عقبة  األصـــوات 
الـــتـــوســـعـــي فــــي تـــلـــك املـــنـــاطـــق، وتــــرويــــع أي 
مــنــاهــضــن لــهــا فــي مــنــاطــق أخــــرى لــم تصل 
إلــيــهــا بـــعـــد. وعـــمـــدت املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أخيرًا إلى االنتقام من أهالي مديرية الزاهر 
فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وســــط الــيــمــن، عبر 
للقوات  تفجير منازلهم ردًا على مساندتهم 
الــحــكــومــيــة فـــي عــمــلــيــة اســــتــــرداد املـــديـــريـــة، 
ــالــــي، مــــا يــعــيــد  ــحــ مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو/ تــــمــــوز الــ
بــمــمــارســات االحــتــال اإلســرائــيــلــي،  التذكير 
خصوصًا ما يتعلق بسياسته لنسف منازل 

»عقاب« لهم. الفلسطينين كـ
 
ً
 حــافــا

ً
وتــمــتــلــك جــمــاعــة الــحــوثــيــن ســـجـــا

ــزوغ  ــ ــا مـــنـــذ بـ ــازل خـــصـــومـــهـ ــ ــنـ ــ ــي نـــســـف مـ ــ فـ
لهدمها  2014. وخافًا  العام  االنقاب مطلع 
ــدن الــتــي  ــ أكـــثـــر مـــن 900 مـــنـــزل فـــي جــمــيــع املـ
اجتاحتها، كان منزل حسن صالح البرماني 
الــزاهــر  الحميقاني، وهــو مــن أبــنــاء مــديــريــة 
في البيضاء، آخر مبنى تمتد إليه يد الهدم 

الحوثي، يوم األحد املاضي.
ومـــنـــذ تــفــجــيــر مـــنـــزل زعـــيـــم قــبــائــل حــاشــد، 
ــر، في  ــمــ الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن حــســن األحــ
مــنــطــقــة الــخــمــري بــمــحــافــظــة عـــمـــران مطلع 
جـــمـــاعـــة  دأبــــــــــت   ،2014 ــاط  ــ ــبـ ــ ــر/شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ
الشخصيات  منازل  انتقاء  على  الحوثين 
القبلية النافذة التي تتصدر املشهد املقاوم 

لها، لتقوم بتفجيرها. 
ويـــحـــرص الــحــوثــيــون عــلــى تــوثــيــق مشاهد 
التفجير للمنازل التي عادة ما تكون مبنية 
عــلــى تـــال مــرتــفــعــة، حــيــث يــقــومــون بــوضــع 
ــا املبنى  ــ الــعــبــوات الــنــاســفــة فـــي جــمــيــع زوايـ

وتــركــيــا، مـــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى املــطــالــبــات 
املتكررة بسحب املرتزقة والقوات التركية من 
ليبيا، ساهمت أيضًا في تفعيل مذكرة تفاهم 
مصرية خاصة، عبر إدخال شركات مقاوالت 
ــقــــاولــــون الـــعـــرب«  مـــصـــريـــة، عــلــى رأســـهـــا »املــ
لتنفيذ عدد  النيل«،  و»وادي  عــام«  و»حسن 

من مشاريع البنية التحتية والطرق.
وأكــــــدت املــــصــــادر أن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
املقبل، سيشهد أول دخول للشركات املصرية 
تشهد  الحالية  الفترة  أن  كاشفة  ليبيا،  إلــى 
نشاطًا أمنيًا واستخباراتيًا مصريًا في عدد 
من املناطق الليبية، بهدف مراجعة األوضاع 
ــقـــب وصــــول  ــأمــــن املــــواقــــع املـــرتـ األمـــنـــيـــة، وتــ
وشــّددت  إليها.  املصرية  والعمالة  الشركات 
عــلــى تــعــويــل الــقــاهــرة عــلــى هـــذا الــتــعــاون من 
أجل تحسن األوضاع االقتصادية وتخفيض 
معدالت البطالة، الفتة إلى أن مصر تستهدف 
إرسال أربعة ماين عامل إلى ليبيا والعراق 

للمشاركة في عمليات إعادة اإلعمار.
ــددًا مـــن الــعــنــاصــر  وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن عــ
العاصمة  إلــى  أخــيــرًا  املصرية وصــل  األمنية 
الليبية طرابلس، بعد اجتماع على مستوى 
أفــرد  الــقــاهــرة، وشـــارك فيه  أمني استضافته 
من جهاز املخابرات الليبي، وباشرت عملية 
في  األمنية  األوضـــاع  بشأن  املعلومات  جمع 

فيضانات على مجرى النهر. وقال وزير الرّي 
السوداني ياسر عباس، في  املائية  واملـــوارد 
مؤتمر صــحــافــي، أمــس األربـــعـــاء، حــول آخر 
تطورات ملف سد النهضة اإلثيوبي ونتائج 
 باده ترفض 

ّ
املرحلة الثانية من ملء السد، إن

»فــرض سياسة األمــر الــواقــع التي تمارسها 
ــد الـــنـــهـــضـــة«، مـــؤكـــدًا  إثـــيـــوبـــيـــا فــــي مـــلـــف ســ
»عــدم رغبة الــســودان فــي الــعــودة إلــى طاولة 
 

ّ
إال األفريقي  االتــحــاد  رعاية  التفاوض تحت 

بعد تغيير منهج التفاوض«.
ولفت عباس إلى »أهمية التوصل إلى اتفاق 
قـــانـــونـــي مـــلـــزم حــــول ســـد الــنــهــضــة يــفــرض 
 
ّ
أن املــعــلــومــات والــبــيــانــات«، مضيفًا  تــبــادل 

ــع عـــبـــر الـــوســـائـــل  ــدافــ  يــ
ّ

ــودان ســـيـــظـــل ــ ــســ ــ »الــ
الــقــانــونــيــة عـــن كــامــل حــقــوقــه املـــائـــيـــة، ومــن 
بن تلك الوسائل التفاوض والحوار بشرط 
االستفادة من فشل املفاوضات املاضية التي 

ثـــم تــفــجــيــره عـــن ُبـــعـــد، مـــع تـــرديـــد الــصــرخــة 
ــــوت ألمــيــركــا  »املـ ـــ ــ ــنــــادي بـ ــة الـــتـــي تــ ــيــ ــرانــ اإليــ
وإسرائيل« والتي عادة ما يتم تأديتها عند 

ما ينظر إليه على أنه تحقيق مكاسب.
وخـــافـــًا لــلــزعــمــاء الــقــبــلــيــن الـــذيـــن نــاهــضــوا 
ــالــــوقــــوف إلـــــى جــانــب  ــــاب الـــحـــوثـــي بــ ــقـ ــ االنـ
الحوثين  جماعة  قامت  الشرعية،  الحكومة 
أيضًا بمعاقبة مشايخ حاشد الذين انحازوا 
الراحل علي عبد  الرئيس السابق  إلــى صف 
ــا أطـــلـــق عــلــيــه »انــتــفــاضــة  الـــلـــه صـــالـــح فـــي مـ
األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  مـــطـــلـــع  ــنــــعــــاء«  صــ
2017، إذ قامت بنسف منزل الشيخ مبخوت 

املشرقي في مديرية خمر بمحافظة عمران.
ــت عـــمـــلـــيـــة تـــفـــجـــيـــر مـــــنـــــزل حــســن  ــ ــلـ ــ ــوبـ ــ وقـ
الحميقاني األخيرة، بتنديد حقوقي وشعبي 
وحــكــومــي واســــع، إذ دانـــت منظمة »رايــتــس 
رادار« لحقوق اإلنسان في العالم العربي، ما 
قــام بــه الــحــوثــيــون، ودعـــت الجماعة إليقاف 

حملة املاحقة والتنكيل بحق معارضيها.
من جانبه، اعتبر وزير اإلعــام في الحكومة 
املعترف بها دوليًا، معمر اإلرياني،  اليمنية 

ــلـــى هــــامــــش زيــــــــارة رئــيــس  واملـــــــواصـــــــات، عـ
الــوزراء املصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا 
في إبريل/نيسان املاضي، بعد نحو شهرين 
من زيارة رئيس الــوزراء الليبي عبد الحميد 
الــدبــيــبــة إلــــى الـــقـــاهـــرة، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
ــي. وشـــمـــلـــت وثــــائــــق الـــتـــعـــاون أيـــضـــًا،  ــاضــ املــ

ــــه عــبــد الــعــاطــي بــمــواصــلــة رفــــع درجـــة  ووجـ
االســتــنــفــار واالســـتـــعـــداد بـــن جــمــيــع أجــهــزة 
ــات املـــائـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــــوزارة، لـــتـــلـــبـــيـــة االحـ
للمنتفعن كافة، واالستمرار في تفعيل غرف 
الــــطــــوارئ فـــي جــمــيــع املــحــافــظــات، فـــي إطـــار 
املــتــابــعــة املــســتــمــرة ملــنــاســيــب املـــيـــاه، وحــالــة 
الترع )القنوات املائية( واملصارف، وجاهزية 
قــطــاعــات وجــســور املــجــاري املــائــيــة، وجميع 
الكهربائية املغذية لها،  املحطات والخطوط 
وتــجــهــيــز وحـــــدات الـــطـــوارئ الــنــقــالــة. وأفـــاد 
 أجــــهــــزة الـــــــــوزارة تــتــابــع 

ّ
ــأن ــ عـــبـــد الـــعـــاطـــي بــ

ــعــــدالت تـــســـاقـــط األمـــطـــار  لــحــظــة بــلــحــظــة مــ
بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، 
بحيرة  إلــى  الواصلة  املــيــاه  كميات  وتحديد 
السد العالي، وبحث السيناريوهات املختلفة 
للفيضان، ومنها زيادة منسوب بحيرة السد 
العالي في أول أغسطس/ آب املقبل مع بداية 

ألكـــثـــر مـــن 922 مـــنـــزاًل ومـــنـــشـــأة عـــامـــة منذ 
اليمنية،  املحافظات  عــدد من  عــام 2014، في 
وعلى رأسها محافظة تعز، ثم البيضاء وإب، 
وتعويض  التفجير  عمليات  بــوقــف  وطــالــب 

كافة الضحايا ممن طاولتهم يد االنتقام. 
وقال عضو »تحالف رصد«، رياض الدبعي، 
 »أســوأ ما 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ في حديث 

الحوثي في مديرية  التنكيل  كــان  تم رصــده 
ُعتمة بمحافظة ذمار، حيث فجرت الجماعة 
أثــريــًا، فيما  هــنــاك 24 مــنــزاًل سكنيًا ومعلمًا 
ــان الـــنـــمـــوذج الــثــانــي فـــي قـــريـــة الــدهــيــمــيــة  كــ
الــعــديــن بمحافظة إب، حيث  بــمــديــريــة حـــزم 
تــم رصـــده تفجير 20 مــنــزاًل مــن إجــمــالــي 46 

تحتويها القرية بشكل كامل«.
الدافع  االنتقام هو  لم يكن  وفي مدينة تعز، 
قـــال سكان  إذ  املـــنـــازل،  الــوحــيــد وراء تفجير 
»الــعــربــي  فـــي مــنــطــقــة الــجــحــمــلــيــة الــعــلــيــا، لـــ
الجديد«، إن بعض املنازل تم نسفها بسبب 
مخاوف من مواقعها االستراتيجية، وخشية 
باستغالها  الشعبية  املــقــاومــة  تقوم  أن  مــن 
 بــعــض 

ّ
ــــى أن والـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا. وأشـــــــــاروا إلـ

عمليات الــهــدم طــاولــت مــنــازل أفـــراد عادين 
كان  اآلخـــر  الشعبية، وبعضها  املــقــاومــة  فــي 
ــام،  ــهـــدف مــنــه إذالل ســـكـــان تــعــز بــشــكــل عـ الـ
وخــصــوصــًا بــعــد الــتــحــاق أغــلــب أبــنــائــهــا في 

صفوف الجيش الوطني لقتال الحوثين.
وال تشمل األرقام املرصودة كافة االنتهاكات 
ــد الـــخـــصـــوم، فــــي املــحــافــظــات  الـــحـــوثـــيـــة ضــ
الجماعة، حيث  نفوذ  الواقعة تحت  اليمنية 
تــام في مناطق  الصورة مغيبة بشكل  تبدو 
نائية بعيدة عن اإلعام في الشمال اليمني، 
وتحديدًا في حجور بمحافظة حجة، وبعض 

مناطق منّبه في صعدة.
ولـــم يــطــّبــق الــحــوثــيــون هـــذه الــســيــاســة على 
في  لهم  املناهضة  الرفيعة  الــقــيــادات  مــنــازل 
العاصمة صنعاء، وخصوصًا منزل الجنرال 
اليمني،  الرئيس  نائب  األحــمــر،  علي محسن 
أو منزل رجل األعمال حميد األحمر، إذ قاموا 
وتحويلها  عليها،  باالستياء  ذلــك  مــن  بــداًل 
إلـــى مــقــرات خــاصــة بــهــم، أو مــســاكــن خاصة 
ما  للجماعة. وعبر  موالية  لقيادات عسكرية 
أجــازت  القضائي«،  »الــحــارس  يسمى بجهاز 
الــجــمــاعــة لــنــفــســهــا االســـتـــيـــاء عــلــى عــشــرات 
املنازل التابعة لبرملانين وسياسين موالن 
لهم  مــزارع  الشرعية، كما صــادرت  للحكومة 
ــعــرف 

ُ
ت فــي محافظتي حــجــة والــحــديــدة. وال 

ــقـــول  ــرة فــــي الــــيــــمــــن، ويـ ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ جـــــــذور هــ
مــؤرخــون، إن نسف مــنــازل الــخــصــوم، تقليد 
اكتسبه الــحــوثــيــون بــعــدمــا كـــان مــتــجــذرًا في 
عهد األنظمة امللكية التي حكمت شمال اليمن 

قبل قيام النظام الجمهوري عام 1962. 

العاصمة وعدد من مدن الغرب الليبي، على 
رأسها بني وليد وترهونة، تمهيدًا لوصول 

الشركات املصرية إلى هناك.
الوحدة،  مع حكومة  وقعت  قد  وكانت مصر 
11 اتفاقًا للتعاون في مجاالت البنية التحتية 
والصحة والكهرباء والعمالة املصرية والنقل 

له دور  لم يكن  إذ  األفريقي،  االتــحــاد  رعاها 
غير تحديد موعد املفاوضات«. وجدد عباس 
أكبر  دور  بمنح  الخاص  السوداني  املقترح 
املراقبن  األفريقي وتحويل  االتحاد  لخبراء 
الفتًا  التفاوضية،  العملية  فــي  وســطــاء  إلــى 
 ما تبقى من بنود مختلف حولها بن 

ّ
إلى أن

الــســودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا »يــحــتــاج إلرادة 
سياسية من جميع األطراف«.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، عـــقـــدت الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
أمس  فــي مصر،  النيل  نهر  إيــــرادات  لتنظيم 
ــاء، اجــتــمــاعــًا بـــرئـــاســـة وزيـــــر املـــــوارد  ــ ــعـ ــ األربـ
املــائــيــة والـــــري مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي لبحث 
موقف إيرادات النيل في العام املائي الحالي، 
ومتابعة املوقف املائي خال الفترة الراهنة، 
والـــتـــي تــتــطــلــب اتـــخـــاذ الـــــــوزارة الــعــديــد من 
لــلــمــوارد  املــثــلــى  اإلدارة  لتحقيق  اإلجـــــراءات 

املائية في مواجهة االحتياجات املتزايدة.

عملية التفجير الحوثية بأنها »على طريقة 
في  والقاعدة،  داعــش  اإلرهابية؛  التنظيمات 
إرهـــاب املــواطــنــن واالنــتــقــام املمنهج مــن كل 
مــن يخالفها الـــــرأي«. وطــالــب فــي تــغــريــدات 
عبر »تويتر«، أول من أمــس األحــد، املجتمع 
»إدانـــــة جـــرائـــم  الــــدولــــي واألمـــــــم املـــتـــحـــدة، بــــــ
مقدمتها  وفــي  الحوثي  مليشيا  وانتهاكات 
تفجير منازل املواطنن باعتبار ذلك انتهاكا 
الدولية، وإدراج  صارخا للقوانن واملواثيق 
مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وقـــيـــادتـــهـــا ضــمــن قــوائــم 

اإلرهاب، وضمان عدم إفاتها من العقاب«.
وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق 
الحوثين  تفجير  رصـــد(،  )تحالف  اإلنــســان 

التوقيع على ثاث اتفاقيات في مجال تطوير 
الــكــهــربــاء، إلـــى جــانــب الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 
ــأن الــــربــــط الــــدولــــي لـــاتـــصـــاالت،  تـــفـــاهـــم بـــشـ
ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في 
منظومة األلياف البصرية، ومذكرة تفاهم في 

مجاالت التدريب التقني وبناء القدرات.
الدبيبة، في اتصاالت غير  في املقابل، طالب 
مــعــلــنــة مـــع املـــســـؤولـــن فـــي مــصــر، بــالــتــدخــل 
لــــدى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي عقيلة 
صالح، واللواء املتقاعد خليفة حفتر، بهدف 
املساهمة فــي إرســـاء دعــائــم االتــفــاق الــدولــي، 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــتــــخــ ــــاص بـــــإجـــــراء االنــ ــــخـ الـ
املقبل،  األول  ديسمبر/كانون   24 فــي  املــقــررة 
واملـــســـاهـــمـــة فـــي تــمــريــر املـــيـــزانـــيـــة الــجــديــدة 

قة في مجلس النواب.
ّ
املعل

وبحسب املصادر فإن »مصر ال تتقبل بدرجة 
كــبــيــرة عملية املــمــاطــلــة فــي تــمــريــر املــيــزانــيــة 
ــم الـــكـــامـــل لــحــكــومــة  ــدعـ ــدة، وتــــوّجــــه الـ ــديـ الـــجـ
الــدبــيــيــة، لــكــون ذلـــك يــدفــع فــي اتــجــاه ارتــمــاء 
التي  أكبر في أحضان روسيا،  حفتر بدرجة 
بسبب  كبير  بشكل  عليه  سيطرتها  تــفــرض 
الجو  تواجد مرتزقة فاغنر املدعومة بساح 
الروسي«. وأن »تلك املماطلة تسهم في عودة 
الليبي،  الــفــاعــل فــي املشهد  الـــدور اإلمـــاراتـــي 
وهو ما ال تتقبله القاهرة في الوقت الراهن«.

السنة املائية، من جراء زيادة معدالت سقوط 
األمطار بمنابع النيل.

فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن وزيـــر املــيــاه والـــرّي 
 
ّ
ــيـــوبـــي ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي أن ــاقـــة اإلثـ والـــطـ
كميات األمطار التي تصل إلى سد النهضة 
فــي  مـــكـــعـــب  مــــتــــر  مـــــن 6 آالف  أكــــثــــر  ــلـــغـــت  بـ
مــا يحتمل مــعــه أن تحصل  الــثــانــيــة أخـــيـــرًا، 
فــيــضــانــات عــلــى مـــجـــرى الـــنـــهـــر، خــصــوصــًا 
الــحــالــي سيشهد هطواًل  األمــطــار   مــوســم 

ّ
أن

لــأمــطــار الــغــزيــرة فــي املــرتــفــعــات اإلثــيــوبــيــة. 
صحافية  تصريحات  فــي  بيكيلي،  وأضـــاف 
 »سد النهضة هو الحارس لدولتي 

ّ
أمس، أن

املــصــب )الــســودان ومــصــر(، مــن خــال تقليل 
الــجــفــاف«،  أثــنــاء  املــيــاه  الفيضانات، وزيــــادة 
 »أولئك الذين يتهمون أديس بابا 

ّ
متابعًا أن

يــجــب أن يـــقـــّدروا اســتــثــمــارهــا املــفــيــد، ليس 
ها«.

ّ
إلثيوبيا فحسب، بل للمنطقة كل

تقارب الصين 
و»طالبان«

واالقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــضـــايـــا املـــرتـــبـــطـــة بــأمــن 
الــبــلــديــن والـــوضـــع الـــراهـــن فـــي أفــغــانــســتــان 
وعــمــلــيــة الــــســــام«، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــزيـــارة 
جــــاءت بــعــد دعــــوة مــن الــســلــطــات الصينية، 
إلى  الخارجية األفغانية  فيما أشــارت وزارة 
أن الزيارة جاءت نتيجة التنسيق بن بكن 
وكــابــول. وأضـــاف نعيم: »أكـــد الــوفــد للصن 

تــلــقــت حـــركـــة طـــالـــبـــان األفــغــانــيــة 
دعــمــًا قــويــًا مــن الــصــن ألداء دور 
فــي إنــهــاء الــحــرب فــي أفغانستان 
ر 

ّ
وإعادة بناء الباد، فيما كانت أميركا تحذ

من أن أفغانستان ستصبح »دولة منبوذة«، 
ــــال ســـيـــطـــرت »طــــالــــبــــان« عـــلـــى الــحــكــم  فــــي حـ
في  شعبها«،  ضد  فظائع  و»ارتكبت  بالقوة 
الوقت الذي رفعت فيه واشنطن من مستوى 
ــن مـــزيـــد مــن  ــــرب، عـــبـــر شــ ــــحـ ــي الـ ـــلـــهـــا فــ

ّ
تـــدخ

الغارات الجوية دعمًا للقوات األفغانية.
وأعلن املتحدث باسم »طالبان« محمد نعيم، 
أمس األربعاء، أن وفدًا من قادة الحركة التقى 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومسؤولن 
من الدبلوماسية الصينية. وأوضح أنه خال 
الزيارة، التي بدأت أمس األول ملدة يومن، عقد 
الوفد، املؤلف من تسعة أعضاء، بقيادة رئيس 
املكتب السياسي لحركة »طالبان« عبد الغني 
بــرادر، »لــقــاءات منفصلة مع وزيــر الخارجية 

الصيني وانغ يي ومسؤولن آخرين«.
ــم، فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة، »نــــاقــــشــــنــــا  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــب نـ ــ ــتــ ــ وكــ
ــــات األوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي االجـ

أنهم لن يسمحوا ألحد باستخدام األراضي 
ــاف  ــ ــــن«. وأضــ األفـــغـــانـــيـــة )ملـــهـــاجـــمـــة( الـــــصـ
»أكــــــدت الـــصـــن أيـــضـــًا الـــتـــزامـــهـــا بــمــواصــلــة 
مــســاعــدة األفــــغــــان، وقـــالـــت إنــهــا لـــن تــتــدخــل 
في  لكنها ستساعد  أفغانستان،  في شــؤون 
الباد«.  في  السلم  واستعادة  املشكات  حل 
على  »طــالــبــان«  لـــ السريعة  السيطرة  وتثير 
أراٍض شاسعة في أفغانستان، خال أقل من 
ثاثة أشهر مــن إطــاق هجوم شــامــل، القلق 
املــجــاورة ألفغانستان،  الـــدول  فــي  خصوصًا 
للقوات  النهائي  االنسحاب  أصبح  وقــت  في 
الــبــاد شبه مكتمل. ولــم تتمكن  الدولية مــن 
الــــقــــوات األفـــغـــانـــيـــة مــــن الـــصـــمـــود فــــي وجـــه 
الحركة، ولم تعد تسيطر سوى على عواصم 

الواليات واملحاور الرئيسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  املــ وقـــــــال 
الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لــيــجــيــان، فـــي بـــيـــان أمــس 
األربـــعـــاء، إن وانـــغ يــي أبــلــغ وفـــد »طــالــبــان«، 
خال اللقاء في مدينة تيانجن شمال الباد، 
أن بكن تتوقع أن »تلعب الحركة دورًا مهمًا 
في إنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة بناء 

الباد«، مضيفًا: »أشار وانغ يي إلى أن حركة 
قــوة عسكرية وسياسية  األفــغــانــيــة  طــالــبــان 
حاسمة في أفغانستان«. وأعرب وانغ يي عن 
الحركة حملة على »حركة  أن تشن  في  أمله 
تــركــســتــان الــشــرقــيــة« اإلســامــيــة، فــي إشـــارة 
إلى جماعة تقول بكن إنها تنشط في منطقة 
الــصــن، والتي  شينجيانغ فــي أقــصــى غــرب 
»تهديدًا  تمثل  أنــهــا  الــخــارجــيــة  وزيـــر  اعتبر 
ــال  ــ ــلــــصــــن«. وقـ ــقــــومــــي لــ ــرًا لــــأمــــن الــ ــاشــ ــبــ مــ
الوقت بعدم  »التزمت الصن طوال  ليجيان: 
ــؤون أفــغــانــســتــان الــداخــلــيــة،  الــتــدخــل فـــي شــ
فــأفــغــانــســتــان هـــي مــلــك الــشــعــب األفــغــانــي«، 
األميركية  السياسة  »فشل  يتناقض مع  بما 

الشعب  لــدى  أنــه  واعتبر  أفغانستان«.  تجاه 
ــانــــي الــــيــــوم »فــــرصــــة مــهــمــة لــتــحــقــيــق  األفــــغــ

االستقرار وتطوير بلده«.
ومن املرجح أن تعزز زيارة الوفد إلى الصن 
االعـــتـــراف بــالــحــركــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
فـــي وقـــت تـــواصـــل فــيــه »طـــالـــبـــان« هــجــومــهــا. 
أستراليا  فــي  املــقــيــم  األفــغــانــي  الخبير  وقـــال 
نيشانك مــوتــوانــي، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«: 
إلــى جانبهم، سيكون  الصينين  »عبر جعل 
الصينين منحهم غطاء دبلوماسيًا  بإمكان 
ــن املـــهـــم أن  ــاف »مــ ــ ــن«. وأضــ ــ ــ فـــي مــجــلــس األمـ
أبوابها  ــه عندما تفتح دول أخــرى 

ّ
أن ناحظ 

وتتعامل مع طالبان، فإن ذلك يقّوض شرعية 

ويقّدم طالبان بوصفها  األفغانية،  الحكومة 
تــقــريــبــًا حــكــومــة قــيــد االنـــتـــظـــار«. يـــشـــار إلــى 
أن لــلــحــركــة مــكــتــبــا ســيــاســيــا فـــي الــعــاصــمــة 
محادثات  تستضيف  التي  الدوحة،  القطرية 
األفغانية.  والحكومة  »طــالــبــان«  بــن  الــســام 
إلى طهران  الحركة أخيرًا مبعوثن  وأرسلت 
ــد مــــن الــحــكــومــة  ــ ــقــــدوا اجـــتـــمـــاعـــات مــــع وفـ عــ
الحالي،  يوليو/تموز  ومنتصف  األفغانية. 
تـــــرأس رئـــيـــس املــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة األفــغــانــيــة عــبــدالــلــه عــبــدالــلــه، وفــدًا 
رفيع املستوى إلى الدوحة، إلجراء مفاوضات 
مع قادة »طالبان«، انتهت بوعود باستمرار 
بحماية  أكبر  اهتمام  إلى  إضافة  املحادثات، 

ــر  ر وزيــ
ّ
املـــدنـــيـــن والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وحــــــــذ

أنــتــونــي بلينكن، أمس  الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
األربــعــاء، من أن أفغانستان ستصبح »دولــة 
مــنــبــوذة« فــي حـــال ســيــطــرت »طــالــبــان« على 
الحكم بالقوة و»ارتكبت فظائع ضد شعبها«. 
وتأمل اإلدارة األميركية أن تشارك نيودلهي، 
الــــدوالرات في  مليارات  أنفقت  أن  التي سبق 
البلد، بشكل ناشط في  مشاريع تنموية في 
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى إرســـاء االســتــقــرار فيه، 
الرئيس األميركي جو بايدن  في وقت تعّهد 
ــــاده بــحــلــول الـــذكـــرى  ــوات بـ ــ بــســحــب كـــافـــة قـ
العشرين العتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. 
واعتبر بلينكن، أثناء زيارة إلى نيودلهي، أن 

ارتكبها  فظائع  عن  تتحدث  التي  املعلومات 
عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة أثــــنــــاء هــجــومــهــم الــشــامــل 
فـــي املــنــاطــق الــتــي ســيــطــروا عــلــيــهــا، »مقلقة 
للغاية«. وقال إن »أفغانستان )في حال باتت( 
ال تحترم حقوق شعبها وترتكب فظائع ضد 
مــنــبــوذة«. وأضـــاف،  شعبها، ستصبح دولـــة 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــهــنــدي 
ســـوبـــراهـــمـــانـــيـــام جـــايـــشـــانـــكـــار، أن عــنــاصــر 
»طـــالـــبـــان يــقــولــون إنـــهـــم يـــريـــدون االعـــتـــراف 
الدولي ألفغانستان، يريدون  الدولي والدعم 
عــلــى األرجـــــح أن يــتــمــكــن قــادتــهــم مـــن السفر 
بــحــريــة فــي أنــحــاء الــعــالــم ورفـــع الــعــقــوبــات... 
إلـــــخ. إال أن الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم بــالــقــوة، 
وانــــتــــهــــاك حـــقـــوق شـــعـــبـــهـــم، لـــيـــس الــطــريــقــة 
الــصــحــيــحــة لــتــحــقــيــق ذلـــــك«. وشــــدد عــلــى أن 
هو  أفغانستان  فــي  للسام  الوحيد  الطريق 
من خال املفاوضات، وأنه يتعن على جميع 

األطراف أخذها على محمل الجد.
مــيــدانــيــًا، أعــلــن املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
األميركية )البنتاغون( روبرت لودويك، أمس 
األربعاء، شن غارات جديدة، بطائرات حربية 
وطائرات مسيرة، دعمًا للقوات األفغانية التي 
تقاتل عناصر »طالبان«، موضحًا أن الطائرات 
وكان  أفغانستان.  خــارج  مناطق  من  انطلقت 
مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون أشــــــــــاروا، األســــبــــوع 
ــارات عــلــى مــواقــع  املــاضــي، إلـــى أنـــه تــم شــن غــ
للحركة ومعدات عسكرية سيطرت »طالبان« 
األميركية  املركزية  القيادة  قائد  عليها. وكان 
)سنتكوم( الجنرال فرانك ماكنزي قال، األحد 
املاضي: »لقد كثفت الواليات املتحدة غاراتها 
ــام  الــجــويــة لـــدعـــم الـــقـــوات األفــغــانــيــة فـــي األيــ
األخــيــرة، ونــحــن على اســتــعــداد ملواصلة هذا 

املستوى العالي من الدعم في األيام املقبلة إذا 
واصلت طالبان هجماتها«.

ــلـــت وكــــــــاالت أنــــبــــاء روســــيــــة عــــن وزيــــر  ــقـ ونـ
الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، خال 
شيرعلي  الطاجيكي  نــظــيــره  مــع  مباحثاته 
ــامــــش زيـــــارتـــــه لــلــعــاصــمــة  مـــــيـــــرزو، عـــلـــى هــ
ــاع  دفــ وزراء  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ لـــحـــضـــور  دوشــــنــــبــــه، 
منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون أمـــس األربـــعـــاء، 
ــــي فــي  ــابـ ــ قـــولـــه إن »تـــصـــاعـــد الـــنـــشـــاط اإلرهـ
أفــغــانــســتــان يـــأتـــي عــلــى خــلــفــيــة االنــســحــاب 
املــتــســرع لــلــقــوات األجــنــبــيــة مــن هـــذا الــبــلــد«، 
معتبرًا أن »التدهور السريع للوضع، يتطلب 
اتخاذ تدابير مناسبة«. وأشار إلى أن مقاتلي 
تنظيم »داعش« ينتقلون من سورية وليبيا 
وعــــدد مـــن الـــــدول األخـــــرى إلـــى أفــغــانــســتــان. 
أن روســيــا ستقدم مساعدات عسكرية  وأكــد 
ــان مـــــن قـــاعـــدتـــهـــا  ــتـ ــكـــسـ ــيـ ــاجـ لـــحـــلـــيـــفـــتـــهـــا طـ
هــنــاك إذا بـــرزت أي تــهــديــدات أمــنــيــة بسبب 
أفــغــانــســتــان. وكــانــت مــوســكــو أعــلــنــت، أمــس 
في  من جنودها  بألف  أنها ستشارك  األول، 
تدريبات عسكرية مشتركة في طاجيكستان 
األسبوع املقبل قرب الحدود مع أفغانستان. 
وتــأتــي الــتــدريــبــات، الــتــي تــجــرى فــي الــفــتــرة 
مــن الــخــامــس إلــى الــعــاشــر مــن أغــســطــس/آب 
املقبل، في وقت يتدهور فيه الوضع األمني 
قـــوات تقودها  انــســحــاب  فــي أفغانستان مــع 
ــبــــاد. وســـتـــشـــارك  ــــات املـــتـــحـــدة مــــن الــ ــــواليـ الـ
كذلك  أوزبــكــســتــان وطاجيكستان  مــن  قـــوات 
في التدريبات، التي سيشارك فيها أكثر من 

1500 جندي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

إب من بين المحافظات التي شهدت تفجيرًا للمنازل )عادل الشاري/ األناضول(

)Getty( بلينكن: الطريق الوحيد للسالم هو من خالل المفاوضات

مدبولي والدبيبة في طرابلس في إبريل الماضي )محمود تركية/ فرانس برس(

من  أميركا  فيه  رفــعــت  الـــذي  الــوقــت  فــي 
مستوى تدّخلها الجوي ضد حركة »طالبان«، 
برز تحذير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
من انتقال مقاتلي »داعش« إلى أفغانستان، 
طمأنة  على  تعمل  »طــالــبــان«  كانت  فيما 
األراضي  باستخدام  ألحد  السماح  بعدم  بكين 

األفغانية لمهاجمة الصين

الحدث

تحذير أميركي من تحّول 
أفغانستان إلى دولة منبوذة

حّمل سيرغي شويغو 
أميركا مسؤولية 

تصاعد اإلرهاب

الصين: »طالبان« قوة 
عسكرية وسياسية 

حاسمة في أفغانستان

توثيق تفجير الحوثيين 
ألكثر من 922 منزًال 

ومنشأة عامة

تواصل مصر ضغوطها 
من أجل تفعيل 

االتفاقات االقتصادية 
الموقعة مع الحكومة 
الليبية، في ظّل تأكيدات 

القاهرة بدء إرسال 
شركاتها إلى طرابلس

دأبت جماعة الحوثيين في 
اليمن منذ انقالبها عام 

2014 على اعتماد سياسة 
تفجير منازل المناهضين 

لها في مختلف 
المحافظات، وذلك ضمن 

أسلوب إلرهاب اليمنيين 
الرافضين لمشروعها

حّض الرئيس األفغاني أشرف غني )الصورة(، في العاصمة األفغانية كابول 
أمس األربعاء، المجتمع الدولي على »مراجعة رواية حركة طالبان لناحية 
لتبني  وأنصارها  هي  استعدادها 
»من  أنه  من  وحــذر  سياسي«.  حل 
والتوقيت،  والنطاق  الحجم  حيث 
خالل  مسبوق  غير  غـــزوًا  نــواجــه 
وأضــاف  الماضية«.  عامًا  الثالثين 
غني أن »هؤالء ليسوا طالبان القرن 
بين  للعالقة  ترجمة  لكن  العشرين، 
للحدود،  العابرة  اإلرهابية  الشبكات 
العابرة  اإلجــرامــيــة  والمنظمات 

للحدود«.

غزو غير مسبوق

نسف الحوثيين للمنازل... جريمة من عمر االنقالب 
تقرير

متابعة

خاص
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رسائل كيم ومون كسرت الجليد

الكوريتان تستعيدان حرارة العالقات

رّحب األميركيون 
بإعادة الخطوط بين 

الكوريتين وشددوا 
على أهمية الحوار

استعادت العاقات بن الكوريتن 
الــشــمــالــيــة والـــجـــنـــوبـــيـــة زخــمــهــا 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، مــع إعــادة 
وصل الخطوط الساخنة بن الجانبن، التي 
قطعتها بــيــونــغ يــانــغ فــي يــونــيــو/حــزيــران 
2020. وأمس األربعاء، كشفت ثاثة مصادر 
مــطــلــعــة فـــي حــكــومــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أن 
املحادثات تجرى إلعــادة فتح مكتب اتصال 
كايسونغ،  فــي  يــانــغ  بيونغ  هدمته  مشترك 
عــلــى الـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن الـــعـــام املــاضــي. 
ونّوهت املصادر إلى تطّرق املحادثات لعقد 
ــكـــوري الــجــنــوبــي مــون  لــقــاء بـــن الــرئــيــس الـ
ــاي إن، والـــزعـــيـــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم  جــ
جونغ ـ أون، في إطار الجهود الرامية إلعادة 
الــعــاقــات بــن الــجــانــبــن. وأفـــــادت املــصــادر 
بـــــأن الـــرجـــلـــن يــســتــكــشــفــان ســـبـــل تــحــســن 
إبريل/نيسان  منذ شهر  املتوترة،  العاقات 
املاضي، من خال تبادل الرسائل. وذكر أحد 
املصادر أن مون وكيم تبادال رسائل اتسمت 
بالصراحة في أكثر من عشر مناسبات، وهو 
مــا أدى إلـــى فــتــح قــنــاة اتــصــال بــن سلطات 
االســتــخــبــارات فــي ســيــول وكــيــم يــو جــونــغ، 
شقيقة كيم. وكان مون قد دعا إلى إعادة فتح 
الــخــطــوط الــســاخــنــة وعــــرض عــقــد قــمــة عبر 
في  ردت  يانغ  بيونغ  لكن  كيم،  مــع  الفيديو 
السابق بانتقادات قائلة إنها ال تعتزم إجراء 
الرسائل  تبادل  وجــاء  مع سيول.  محادثات 
قبل قمة عقدها مون والرئيس األميركي جو 
بايدن في مايو/أيار املضي، وعّبرا فيها عن 
استعدادهما للتواصل مع كوريا الشمالية. 
فــي ســيــول استئناف  الــدفــاع  وأكــــدت وزارة 
يوميًا عبر خط  املنتظمة مرتن  االتصاالت 

عسكري ساخن.
ل هذه التطورات تحسنًا في العاقات 

ّ
وتمث

ــام األخــــيــــر، بــعــد أن  ــعـ الـــتـــي تــــدهــــورت فـــي الـ
ــلـــى مــســتــوى  ــة اجــــتــــمــــاعــــات عـ بــــشــــرت ثــــاثــ

الــشــمــالــيــة مــكــتــب اتـــصـــاالت مــشــتــركــا أنشئ 
بـــهـــدف تحسن  عــــام 2018  أراضـــيـــهـــا  عــلــى 
العاقات مع الجنوب، مما دفع العاقات إلى 

أدنى مستوياتها في عهد مون.
وتــعــانــي كــوريــا الــشــمــالــيــة مــن تــفــشــي وبــاء 
 أزمة اقتصادية 

ّ
كورونا في أراضيها، في ظل

خانقة ومــجــاعــة تــضــرب الــبــاد، دفــعــت كيم 
للحديث في مطلع العام الحالي عن ضرورة 
إجــراء إصــاحــات. وعرضت روسيا مجددًا، 
مطلع الشهر الحالي، تزويد كوريا الشمالية 

لــفــيــروس كــورونــا، وسط  بلقاحات مــضــادة 
تقارير تفيد بأن إجــراءات اإلغاق الصارمة 
ــن ذلـــك  ــــد«. وبـــــــداًل مــ ــــديـ أدت إلـــــى »جــــــوع شـ
أغلقت كوريا الشمالية الحدود في محاولة 
إلبعاد الفيروس، لكن ذلك أثر على التجارة 
يانغ  بيونغ  تعتمد عليها  التي  الصن،  مع 
ــود. وأقــــر كيم  ــوقــ فـــي الـــغـــذاء واألســــمــــدة والــ
بــأن بــاده تــواجــه نقصًا فــي الــغــذاء، واصفًا 

الوضع بأنه »صعب«.
)العربي الجديد، رويترز(

8
سياسة

تطورت األمور إيجابًا 
في شبه الجزيرة الكورية 
عقب أكثر من عام على 

تدهور الوضع، بعد 
استعادة الشمال والجنوب 

حرارة عالقتهما وسط 
ترحيب أميركي

)Getty( جنديان من كوريا الجنوبية ينتشران على الحدود مع كوريا الشمالية العام الماضي

الــقــمــة فــي 2018 بــالــســام واملــصــالــحــة. ومــن 
املــمــكــن أن تــتــيــح املـــحـــادثـــات بـــن الــبــلــديــن 
اســتــئــنــاف املــفــاوضــات املــتــوقــفــة بــن بيونغ 
يانغ وواشنطن بهدف التخلص من البرامج 
النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية 

مقابل رفع العقوبات السارية عليها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ مـــتـــحـــدث  وكـــــــان 
األمـــيـــركـــيـــة، قـــد أعـــــرب مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، عن 
ترحيب باده، بإعادة فتح خطوط االتصال 
»خطوة  باعتبارها  الكوريتن،  بن  املباشر 
إيــجــابــيــة«. وفـــي رســالــة وّجــهــهــا إلـــى وكــالــة 
»يونهاب« الكورية الجنوبية، شّدد املسؤول 
ــيــــركــــي عـــلـــى »دعــــــم الـــــواليـــــات املــتــحــدة  األمــ
الــحــوار واملــشــاركــة بــن الكوريتن، وبــإعــادة 
يقدم  لــم  لكنه  بينهما«.  االتــصــاالت  خطوط 
إجابة عندما سئل عما إذا كانت إعادة فتح 
قنوات االتصال بن الكوريتن قد تشير إلى 
إلــى طاولة  املحتملة  الشمالية  كوريا  عــودة 

الحوار مع الواليات املتحدة.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت نــائــبــة املــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية، جالينا بورتر، مؤكدة كذلك 
كوريا  مــع  التعامل  فــي  الــحــوار  أهمية  على 
ــادة صــحــافــيــة أن  ــ ــرت فـــي إفـ ــ الــشــمــالــيــة. وذكـ
لتحقيق  ضروريان  والحوار  »الدبلوماسية 
نــزع الــســاح الــنــووي الــكــامــل وإحـــال سام 

دائم في شبه الجزيرة الكورية«.
وســـبـــق أن قـــالـــت نـــائـــبـــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــة ويـــــنـــــدي شــــيــــرمــــان، األســــبــــوع  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
إلى »طريق بناء  إن بادها تتطلع  املاضي، 
وجدير بالثقة ويمكن التنبؤ به لأمام« مع 
كوريا الشمالية. وخال لقائها مع نظيرها 
ــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــوي جــونــغ كـــون في  الـ
ســـيـــول يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، أفـــــادت بــأنــه 
ــوار مــع الــكــوريــن  »عــرضــنــا الــجــلــوس فــي حـ

الشمالين، ونحن ننتظر سماع آرائهم«.
وإزاء هــذه الــتــطــورات، رفــض متحدث باسم 
ــاغـــون«  ــتـ ــنـ ــبـ »الـ األمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
املستقبلية،  التدريبات  خطط  على  التعليق 
املشتركة  القوات  قيادة  بسياسة  مستشهدًا 
بــن الـــواليـــات املــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
تواصل  املتحالفة  الــقــوات  أن  أكــد على  لكنه 
الــحــفــاظ عــلــى »وضــــع دفــاعــي قـــوي مشترك 
أو  أي تهديد  الجنوبية ضد  لحماية كوريا 
خــصــم«. وكــانــت كــوريــا الشمالية قــد قطعت 
الخطوط في يونيو 2020 مع توتر العاقات 
بـــن الــبــلــديــن بــعــد فــشــل قــمــة ثــانــيــة عقدها 
كــيــم والـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2019 وعـــرض  فـــي  تـــرامـــب 
مــون الــتــوســط فيها. وبــعــدهــا دمـــرت كوريا 
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