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أن استباق الرد على الطلبات عبر تسريبها 
يكشف سوء نّياتهم وضعف حجتهم.

قائمة المطالب
ووفـــقـــا لــقــائــمــة املـــطـــالـــب، فــإنــه يــتــوّجــب على 
إيران  مع  الدبلوماسي  التمثيل  قطر »خفض 
وإغالق امللحقيات، ومغادرة العناصر التابعة 
ــثــــوري اإليــــرانــــي من  واملـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرس الــ
التعاون  على  واالقــتــصــار  القطرية،  األراضـــي 
بالعقوبات  ــران، بما ال يخل  إيــ مــع  الــتــجــاري 
وهو  إيـــران«.  على  وأميركيا  دوليا  املفروضة 
 مـــبـــاشـــرًا فـــي صلب 

ً
ــذي يـــعـــّد تـــدخـــال ــ ــر الـ ــ األمـ

القائمة  أن  الفتا  كــان  فيما  القطرية.  السيادة 
خـــلـــت مــــن أي إشـــــــارة الســـتـــهـــداف الـــعـــالقـــات 
التجارية مع إيران، األمر الذي يعكس حرصا 
إذ تعتبر  اإلمـــــــــارات،  مــصــالــح  ــاة  ــراعــ مــ عــلــى 
الصني،  بعد  إليـــران  الثاني  الشريك  اإلمـــارات 

ويوجد فيها مئات آالف اإليرانيني. 
فنّص  التصعيد  ملعسكر  الــثــانــي  املــطــلــب  أمـــا 
عــلــى قـــيـــام قــطــر بــــاإلغــــالق الــــفــــوري لــلــقــاعــدة 
العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري 
مـــع تــركــيــا عــلــى األراضــــــي الــتــركــيــة، وهــــو ما 
ــاع  ــدفـ اســـتـــدعـــى مـــوقـــفـــا ســـريـــعـــا مــــن وزيــــــر الـ
التركي، فكري إشــك، والـــذي أكــد أنــه لــم يطلع 
بــعــد عــلــى قــائــمــة الــطــلــبــات الــتــي تــم تقديمها 
لقطر بشكل رسمي، لكنه أشار إلى أنه لو كان 
وجود شرط إغالق القاعدة العسكرية التركية 
ــــروط فــإنــه  ــــشـ فــــي األراضـــــــــي الـــقـــطـــريـــة بــــني الـ
 فــي الــعــالقــات التركية 

ً
سيتم اعــتــبــاره تــدخــال

»إن هــذا يعتبر مظهرًا من  القطرية. وأضــاف 
مظاهر عــالقــات الــقــوة بــني الــــدول«، الفــتــا إلى 
أن »الــقــاعــدة التركية فــي قطر تأتي فــي إطــار 
تــدريــب الـــقـــوات الــقــطــريــة والــحــفــاظ عــلــى أمــن 
قــطــر واملــنــطــقــة، وال يــوجــد اآلن أي أفــكــار عن 
التعاون  )اتفاق  النظر في هــذا االتفاق  إعــادة 

الدفاعي التركي القطري(«.
ــالـــب« فــتــضــمــن »إعــــــالن قطر  ــطـ ــا ثـــالـــث »املـ أمــ
قطع عالقاتها مع كافة التنظيمات اإلرهابية 
والــطــائــفــيــة واأليـــديـــولـــوجـــيـــة وعـــلـــى رأســهــا 
)اإلخــــوان املسلمني - داعـــش - الــقــاعــدة - فتح 

»رويــتــرز«، إلــى مــدى فشل معسكر التصعيد 
فــــي تـــقـــديـــم أي تـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن اتـــهـــامـــاتـــه 
املفترضة واملتكررة ضد قطر، ويؤكد مجددًا 
أن كل ما يحدث يصّب في خانة تعّمد افتعال 
أزمة مع قطر، وهو ما كانت وزارة الخارجية 
رت مــنــه عــلــى مـــدى األيـــام 

ّ
ــذ ــ األمــيــركــيــة قـــد حـ

املــاضــيــة، وصــّعــدت مــن ضغوطها عــلــى هــذا 
إلــى تقديم الئحة  الــذي دفعه  املعسكر، األمــر 
»مــطــالــب« فــضــفــاضــة يــــدرك جــيــدًا اســتــحــالــة 

قبول الدوحة بها.
وإداركــــــــا لــلــمــصــيــر الـــتـــي ســـتـــؤول إلـــيـــه هــذه 
»املـــطـــالـــب« بــســبــب مـــا تــتــضــّمــنــه مـــن تــجــاوز 
على سيادة قطر، وفي انعكاس واضح للقرار 
الــدوحــة وتجاهل  التصعيد ضــد  بــاســتــمــرار 
ــوات الــتــهــدئــة، لـــم تــمــر ســاعــات  ــ مــخــتــلــف دعــ
الــتــداول في »املطالب« حتى سارع  بــدء  على 
معسكر التصعيد، عبر وزير الدولة اإلماراتي 
 
ّ
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنـــور قــرقــاش، إلــى شن
هجوم إضافي على قطر، بالقول إن تسريب 
عنه،  باملسؤولية  قطر  اتهم  والـــذي  املــطــالــب، 
»يــســعــى إلـــى إفــشــال الـــوســـاطـــة«. واعــتــبــر أن 
»الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار 
مــحــيــطــه واســـتـــقـــراره وازدهـــــــــاره؟ أم يــخــتــار 
الــســراب واالزدواجـــيـــة وعــزلــتــه عــن محيطه؟ 
 إن 

ً
لــعــل الــحــل فـــي افـــتـــراق الــــــــدروب؟«، قـــائـــال

»الــطــالق واقـــع«، إذا لــم يتم التعامل مــع هذه 
املــطــالــب. وجـــاءت هــذه االتــهــامــات فــي الوقت 
الذي أكدت فيه وكالة »رويترز«، والتي نقلت 
جـــزءًا مــن مــضــمــون املــطــالــب، أن مــســؤواًل في 
إحـــدى الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــفــرض حــصــارًا 

على قطر كشف لها عن قائمة املطالب.
ــذلـــك اســـتـــدعـــت اتـــهـــامـــات قــــرقــــاش ردًا مــن  كـ
الخارجية  وزارة  فــي  اإلعــالمــي  املكتب  مــديــر 
والــذي  الرميحي،  سعيد  بــن  أحمد  القطرية، 
أشار في تغريدة نشرها على موقع »تويتر« 
ــام إلــــى دول الـــحـــصـــار وقــنــاة  ــهــ بــإصــبــع االتــ
فبرك  مــن  أن  إلــى  ولــفــت  بالتسريب.  العربية 
بــيــان أمــيــر قطر تميم بــن حمد آل ثــانــي عبر 
اخــتــراق وكــالــة األنــبــاء القطرية ليس بعاجز 
عن تسريب املطالب لوكاالت األنباء. واعتبر 

الــــشــــام - حـــــزب الــــلــــه، وإدراجــــــهــــــم كــكــيــانــات 
إرهــــابــــيــــة...«.  وكـــانـــت قــطــر قـــد نــفــت أكــثــر من 
إليها في هذا  املوجهة  االتهامات  مــرة صحة 
الخارجية  ذلـــك، تأكيد وزيـــر  فــي  الــشــأن، بما 
ــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي،  الـــقـــطـــري، مــحــمــد بـ
خــالل حــديــث مــع قــنــاة »فــرانــس 24«، أول من 
ــذا االتـــهـــام »غـــيـــر صــحــيــح وغــيــر  ــــس، أن هــ أمـ
ــأن »دولــــة قــطــر العـــب فاعل  مــقــبــول«. وذّكــــر بـ
داعــش  تنظيم  ملكافحة  الــدولــي  التحالف  فــي 
ودورهــــا فــي هـــذا الــخــصــوص مــشــهــود لــه في 
كــافــة ســاحــات املنطقة«. وشـــّدد على أن دولــة 
قــطــر لــم تــدعــم جــبــهــة »الــنــصــرة« فــي ســوريــة 
إرهابي.  تنظيم  أي  وال  »القاعدة«  تنظيم  وال 

وبخصوص اإلخـــوان املسلمني، أوضــح وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري أن قطر لــم تــدعــم جماعة 
أكان  الحكومات، ســواء  »اإلخـــوان« بل دعمت 
اإلخوان املسلمون جزءًا من هذا الحكومة أم ال. 
وأوضح أنه ال يوجد في قطر تنظيم لإلخوان 
وال ســيــاســيــون مــن ذلـــك الــتــنــظــيــم، عــلــمــا بــأن 
هـــنـــاك حـــكـــومـــات فـــي بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة 
يساهم فيها اإلخوان وهناك حكومات أخرى 

يقودها اإلخوان.
وتساءل »ملــاذا يتم اتهام قطر بدعم اإلخــوان 
وهي التي تدعم تونس حتى اآلن بغض النظر 
عــن وجــود اإلخـــوان فــي حكومتها أو ال؟ كما 
العسكري  املجلس  تــولــي  دعــمــت مصر خــالل 

ــة املـــشـــيـــر مــحــمــد طـــنـــطـــاوي، وكـــذلـــك  بـــرئـــاسـ
بــعــد االنـــقـــالب الــعــســكــري إبــــان رئــاســة عدلي 
اإلخــوان  اتهام قطر بدعم  فــإن  لذلك  منصور، 
أن  إلــى  اتهام مرسل وغير مثبت«. ولفت  هو 
جماعة  تعتبر  الــتــعــاون  مجلس  دول  بــعــض 
ــــوان« حــركــة إرهــابــيــة، فيما »دولـــة قطر  »اإلخـ
وبعض الدول األخرى داخل املجلس تعتبرها 

حركة سياسية وليست إرهابية«.
ومن ضمن املطالب اإلضافية »تسليم جميع 
ــع  ــ ــبـــل الــــــــدول األربــ ــلـــوبـــني مــــن قـ األفــــــــــراد املـــطـ
)الـــســـعـــوديـــة، اإلمــــــــارات، الــبــحــريــن، مـــصـــر(«، 
 عـــن »تــســلــيــم قــطــر مــعــلــومــات مفّصلة 

ً
فــضــال

عن معارضني مّولتهم قطر«. وتضم الالئحة 

مطالبة قطر بأن »تكون منسجمة مع محيطها 
الخليجي العربي على كافة األصعدة عسكريا 
أمنيا«.   - اجتماعيا   - اقتصاديا   - سياسيا   -
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، كــان  مــع الــعــلــم أن وزيــ
ــاة »فــــرانــــس 24«  ــنـ ــــدد فــــي لـــقـــائـــه مــــع قـ قــــد شـ
على »أن الحديث عن عدم التزام قطر باتفاق 
2014 )الـــذي أنــهــى أزمـــة سحب الــســفــراء( هو 
تـــمـــامـــا«. وأردف »ولـــــو كــان  مــســألــة خــاطــئــة 
ــفـــاق كــمــا يــّدعــي  ــتـــزام بــذلــك االتـ هــنــاك عـــدم الـ
بعض مسؤولي الدول الخليجية فينبغي أن 
آلــيــات لبحثه، هــذا إن كــان هناك  تكون هناك 
القائمة من  «. كذلك لم تطلب 

ً
التزام فعال عدم 

بــل جميع  الجزيرة فحسب،  قناة  إغــالق  قطر 
كافة  »إغــالق   عن 

ً
لها، فضال التابعة  القنوات 

وســـائـــل اإلعــــــالم الـــتـــي تــدعــمــهــا قــطــر بشكل 
ــن بــيــنــهــا مــوقــع  مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر. ومــ
والعربي  أي،  إيست  21، رصــد، وميدل  عربي 
الجديد، ومكملني«. وقد استدعى هذا املطلب 
ردًا من شبكة تلفزيون الجزيرة، والتي وصفت 
إلسكات  محاولة  ســوى  »ليست  بأنه  املطلب 

حرية التعبير في املنطقة«.
وكــان الفتا أن املطالب املسربة تضمنت منح 
قــطــر عــشــرة أيــــام لــالمــتــثــال لجميع املــطــالــب، 
والــتــي تشمل دفـــع تــعــويــضــات غــيــر مــحــددة، 
وإال تعتبر الغية. وإذا وافقت قطر على هذه 
متابعة  تقارير  إعـــداد  عليها  يتعني  املطالب، 
دوريــة مــرة كل شهر للسنة األولـــى، ومــرة كل 
ثالثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة ملدة 
عــشــر ســنــوات، فــي دلــيــل إضــافــي عــلــى دوافـــع 
الحملة التي تتعرض لها قطر، والتي تحاول 

فرض الوصاية عليها. 
مع العلم أن وزير الخارجية األميركي، ريكس 
تيلرسون، سبق أن أعلن أن املطالب يجب أن 

تكون »معقولة وقابلة للتنفيذ«. 
 

دوافع الحملة
ــيــــاق، قـــــال الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري لـــدى  وفـــــي الــــســ
آل ثاني،  بــن حمد  املــتــحــدة، مشعل  الــواليــات 
ــادي  ــتــــصــ الـــدبـــلـــومـــاســـي واالقــ الــــحــــصــــار  إن 
خليجية  دول  فــرضــتــه  الـــــذي  واالجـــتـــمـــاعـــي 

ــاءات بأنها تدعم اإلرهــاب  على بــالده، واالدعـ
وأنـــهـــا حــلــيــف ســــري إليـــــــران، مـــجـــرد تــمــويــه 
على  ومعاقبتها  ســيــادتــهــا  انــتــهــاك  ملــحــاولــة 
أكــدت منذ  أن قطر  استقالليتها، مشددًا على 
اليوم األول أن الحصار ال عالقة له باالتهامات 
املوجهة ضد بالده. وقال السفير القطري، في 
ــشــر بصحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، 

ُ
مــقــال لــه ن

الــســعــوديــة واإلمــــــارات وصــفــتــا حملتهما  إن 
املناهضة لقطر بأنها محاولة إلجبارها على 
التخلي عن »دعمها لإلرهابيني«، على الرغم 
من أنهما تعرفان أن قطر ال تؤيد اإلرهاب ولم 
ولــن تؤيده أبــدًا، وتعرفان أن اإلرهـــاب يشكل 
لهما  بالنسبة  الــحــال  هــي  كما  لقطر  تــهــديــدًا 

ولكل الدول األخرى.
والـــكـــذبـــة الـــثـــانـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، كـــمـــا يــــقــــول، فــي 
حملة التشويه هذه هي أن قطر حليف سري 
إليران، الفتا إلى أن السعودية واإلمارات وكل 
دبلوماسية  عالقات  لديها  الخليج  حكومات 
وتـــجـــاريـــة مـــعـــهـــا، والـــــواقـــــع أن أكـــبـــر شــريــك 
ــة الــتــي  تـــجـــاري إليــــــران هـــو اإلمـــــــــارات، الــــدولــ
تتزعم الحصار ضــد قــطــر، وأضـــاف أن األهــم 
من ذلــك هو أن قطر كانت تقدم دعما حيويا 
للمعارضة في سورية التي تقاتل ضد قوات 

الحكومة املتحالفة مع إيران.
الــدول املحاصرة لقطر تسعى  واستطرد بأن 
بــهــذا الــتــمــويــه إلـــى عــزلــهــا ومــعــاقــبــتــهــا على 
التطلعات  لدعمها  منها  والــثــأر  استقاللها، 

الحقيقية للشعوب ضد الطغاة واملستبدين.
بــــــدوره، جــــدد الــســفــيــر الــقــطــري لــــدى أملــانــيــا، 
دولة  تمسك  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  سعود 
قطر بموقفها املعروف تجاه األزمة في منطقة 
ــوار،  ــم الـــحـ الــخــلــيــج، وذلـــــك بـــرفـــع الـــحـــصـــار ثـ
محاولة  في سياق  قطر  على  الحملة  واضعا 
الهيمنة على القرار السيادي القطري وفرض 
الـــوصـــايـــة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــبــلــد 
مستقل وصاحب سيادة والتدخل في شؤونه 
ــلـــيـــة ومــــحــــاربــــة اإلعــــــــالم الــــحــــر ومـــبـــدأ  الـــداخـ

التعبير عن الرأي.
ــلــــى تـــمـــســـك دولـــــــــة قــطــر  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ وأعـــــــــــاد الــ
التي  األزمـــة  هــذه  تــجــاه  السياسية  بالثوابت 
تنتهجها، وهي ضبط النفس وعدم االنجرار 
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات مماثلة واحــتــرام حسن 
الــجــوار وعــدم التدخل فــي الــشــؤون الداخلية 
العالقات  املجاورة ومواصلة تعميق  للبلدان 
التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي 
ــاع عن  ــدفـ والـــعـــالـــم الــعــربــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـ
حقها في نهج سياسة خارجية مستقلة تدعم 

األمن واالستقرار في املنطقة والعالم. 
واعتبر السفير أن قرار املقاطعة الذي اتخذته 
بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة يـــخـــالـــف الـــقـــوانـــني 
ــدات الـــدولـــيـــة حــــول حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــاهـ ــعـ واملـ
إلى املحاسبة  املقاطعة لقطر  الــدول  ويعرض 
ــد الــحــجــج الــواهــيــة التي 

ّ
الــقــانــونــيــة. كــذلــك فــن

لــدولــة قطر  اتهامها  الـــدول مثل  ذكرتها هــذه 
املقاطعة  أن دول  إلـــى  ــاب. ولــفــت  ــ اإلرهــ بــدعــم 
قــامــت بــاالعــتــمــاد على األخــبــار الــكــاذبــة التي 
ــتـــراق اإللــكــتــرونــي  تــم بــثــهــا بــعــد جــريــمــة االخـ
»قنا«  القطرية  األنــبــاء  وكالة  موقع  وقرصنة 
بتاريخ 24 مايو/ أيار املاضي لتبرر حملتها 
ضد قطر واتخاذ إجراءات معادية مثل إغالق 
الحدود البرية والجوية والبحرية ومنع تنقل 
األشــخــاص والــبــضــائــع والــســيــارات وترحيل 
ــنــــع أي  ــقـــطـــريـــني مــــن بــــالدهــــم ومــ ــا الـ ــايــ ــرعــ الــ
معارضة شعبية لهذه اإلجراءات تحت طائلة 
حتى  مالية  غرامات  وبدفع  بالسجن  العقاب 
ضد األطفال الذين يشجعون نوادي رياضية 

تستثمر فيها قطر. 

قائمة »مطالب« 
دول الحصار

أبوظبي ومليشياتها في  اليمن

التواصل  مواقع  مستخدمو  عبر 
لقائمة  رفضهم  عن  االجتماعي 
المطالب التي أعدتها دول الحصار، 
ــقــايــمــه_ ــم  #ال ــ ــر تــدشــيــن وس عــب
المغردين  أحــد  ــال  وق مرفوضه. 
المقاطعة  ــدول  »الـ إن  الكويتيين 
الــدوحــة  مــن  ــال  أص ــريــدون  ت لقطر 
واضح  وهــذا  المطالب  ترفض  أن 
المطالب  »هـــذه  وأضـــاف  جـــدًا«. 
يعقوب  نفس  فــي  لغاية  جـــاءت 
#القايمه_مرفوضه«. كما كتب آخر 
»مطالب دول الحصار مثيرة للسخرية 
قطر  مطالبة  سخرية  األكثرها  لكن 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
ومطالبهم كلها تدخل في شؤون 

قطر«.

»#القايمه_مرفوضه«
الحدث

قضية

الدوحة ـ العربي الجديد

ــأة الـــضـــغـــوط املـــتـــزايـــدة  ــ تــحــت وطـ
 
ً
عـــلـــى مــعــســكــر الــتــصــعــيــد مــمــثــال
بــــالــــريــــاض وأبــــوظــــبــــي واملـــنـــامـــة 
الــدوحــة لعدم قدرته على تبرير حملته  ضد 
املــفــتــعــلــة ضـــد قــطــر، بــمــا فـــي ذلــــك حــصــارهــا 
وتلفيق االتهامات لها، قدم محور التصعيد، 
ــلـــى حـــمـــلـــتـــه، الئــحــة  ــعـــد ثــــالثــــة أســــابــــيــــع عـ بـ
بــمــا يــســمــى »13 مــطــلــبــا« تــضــّمــنــت، بحسب 
ــــالم، »خفض  الــتــســريــبــات الــتــي تــداولــهــا اإلعـ
الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي مـــع إيــــــران«، وإغـــالق 
 عن إغالق 

ً
التركية، فضال العسكرية  القاعدة 

كافة قنوات الجزيرة وعدد من وسائل اإلعالم 
بينها مــوقــع وصــحــيــفــة »الــعــربــي الــجــديــد«. 
وبـــــدت هــــذه »املـــطـــالـــب« أقـــــرب إلــــى مــحــاولــة 

استباق الرد على 
الطلبات عبر تسريبها 

يكشف سوء النوايا

تركيا ال تخطط 
إلعادة تقييم اتفاق 

القاعدة العسكرية

محاولة مكشوفة لفرض الهيمنة على قرار قطر

حقائق السيطرة في الجنوب ووقائع 
الوحشية في السجون السرية

مـــن مــعــســكــر الــتــصــعــيــد لــلــهــروب إلــــى األمــــام 
مـــن املـــــأزق الــــذي وضــــع نــفــســه فــيــه، نــظــرًا ملا 
تــضــمــنــتــه »املـــطـــالـــب« مـــن مــحــاولــة صــريــحــة 
ــلــــى قــطــر  ــة عــ ــ ــايـ ــ ــــوصـ ــــرض الـ ــفـ ــ ــة لـ ــكــــشــــوفــ ومــ
واملساس بسيادتها عبر السعي إلى التحكم 
في سياستها، ما جعل املطالب تمثل »شروط 

استعمار جديد«.
وفـــي وقـــت لــم يــصــدر رد قــطــري رســمــي على 
»املـــطـــالـــب« حــتــى لــيــل أمــــس، فـــإن قــطــر كــانــت 
حــاســمــة مــنــذ الــلــحــظــة األولــــى لــبــدايــة األزمـــة 
فـــي تــأكــيــد رفــضــهــا الـــتـــنـــازل عـــن اســتــقــاللــيــة 
 عن ضرورة رفع 

ً
سياستها الخارجية، فضال

الحصار عنها.
التي  القائمة  محتوى  عند  الــتــوقــف  ويشير 
حصلت وكالة »أسوشيتد برس« على نسخة 
 عما نشرته وكالة 

ً
منها باللغة العربية، فضال

يرى جيمس جيفري، وهو دبلوماسي رفيع سابق عمل كذلك مستشارًا 
لوزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون )الصورة( في »ايكسون موبيل« 
األبيض  البيت  لدى  مستشارًا  وكان 
في عهد الرئيس األميركي السابق 
ــن، أنــه »كــان من  جــورج بــوش االب
بأن  تعتقد  ــاض  ــري ال ــرك  ت الخطأ 
أعطاها  ترامب  دونــالــد(  )الرئيس 
جيفير  وأضــاف  األخضر«.  الضوء 
واإلماراتيون  السعوديون  »سيأخذ 
ذلــك  ليفهموا  ــت  ــوق ال بــعــض 
ــور إلــى  ــ ــن جـــرّ األم ويــبــتــعــدوا ع

الحافة كما فعلوا«.

بإجراء  الدولية  العفو  منظمة  طالبت 
تحقيق دولي وعاجل في دور اإلمارات 
اليمن.  فــي  تــعــذيــب  شــبــكــات  بتأسيس 
في  اختفوا  اليمنيين  آالف  أن  وأوضحت 
القسري  ــاء  ــف اإلخ وأن  الشبكة،  ــذه  ه
القانون  عليها  يعاقب  جرائم  والتعذيب 
المتحدثة  قالت  جهتها،  من  الدولي. 
هيذر  األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم 
على  اطلعت  الــوزارة  إن  )الصورة(  نويرت 
دور  عن  تحدثت  التي  والمقاالت  التقارير 
اإلمارات في هذه الشبكة، مضيفة »نحن 

غير قادرين اآلن على تأكيد أي شيء«.

خطأ واشنطن

العفو الدولية تدعو للتحقيق

تتبع قوات الحزام األمني لإلمارات )صالح العبيدي/فرانس برس(

تمكنت قطر من التغلب على الحصار )كريم جعفر/فرانس برس(

أو الــســجــون الــســريــة فــي عــــدن«. وأفــــاد تقرير 
 عــن مــصــادر، أن »إدارة األمـــن، 

ً
املــنــظــمــة، نــقــال

وتــدعــم  الــداخــلــيــة  تــشــرف عليها وزارة  الــتــي 
اإلمــارات كبار مسؤوليها، تدير أيضا مرافق 
احــتــجــاز غــيــر رســمــيــة، وســجــونــا ســريــة، بما 
فيها في مديرية التواهي، وفي معسكر طارق 

في خور مكسر«.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــقــــريــــر املـــنـــظـــمـــة إن »الـ ويـــــقـــــول تــ
األشـــخـــاص الــذيــن تــم إخــفــاؤهــم قــســرًا كــانــوا 
قد اعتقلوا في البداية من قبل الحزام األمني. 
وقـــال مــســؤولــون حكوميون لهم فــي مــا بعد 
ــقــلــوا إلـــى مــراكــز االحــتــجــاز الخاضعة 

ُ
إنــهــم ن

اليمنيني  املــســؤولــني  وإن  ــــارات،  اإلمـ لسيطرة 
وضــبــاط الـــحـــزام األمــنــي لــم يـــعـــودوا قــادريــن 
ــل«. وتــنــقــل املــنــظــمــة إفــــــادة أحــد  ــتـــدخـ عــلــى الـ
املتابعني أنهم يعرفون »10 محتجزين باالسم 
أن فقدوا ملدة  املركزي بعد  السجن  إلى  قلوا 

ُ
ن

ثالثة إلى سبعة شهور، وأفادوا بعد ذلك بأن 
القوات اإلماراتية هي التي احتجزتهم«. 

ومما تكشف أيضا في عدن أن أوامــر النيابة 
ال تلقى تجاوبا، باعتبار أن األجهزة األمنية 
املنظمة  وتقول  والتحالف.  لــإلمــارات  تخضع 
إنـــه »رغــــم أن نــظــام املــحــاكــم فـــي عـــدن معطل 

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

ــــرب والــــتــــعــــريــــض لــــلــــبــــرودة الــــشــــديــــدة،  الـــــضـ
ــداء  ــتــ ــهـــديـــدات بــالــقــتــل واالعــ ــتـ والـــشـــتـــائـــم والـ
الـــجـــنـــســـي، بـــمـــا فـــيـــه اإلجــــبــــار عـــلـــى الــتــعــري 
بالكهرباء،  والصعق  باالغتصاب،  والتهديد 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــد أقـــــــارب املـــحـــتـــجـــزيـــن، وغـ ــديـ ــهـ وتـ
أنواع التعذيب، واإلخفاء القسري، والسجون 
الصادمة  املعلومات  وحــدهــا  ليست  الــســريــة، 
منظمة  تقرير  عنها  كشف  والــتــي  لليمنيني، 
الــذي أزاح الستار  »هيومن رايــتــس ووتـــش«، 
ــقـــوات اإلمـــاراتـــيـــة  ــلـ عــــن مـــمـــارســـات مـــريـــعـــة لـ

وحلفائها جنوبي اليمن.
املـــنـــظـــمـــة، أول مــن  نـــشـــرتـــه  الــــــــذي  الـــتـــقـــريـــر 
أمــــس، والــــذي تــزامــن مــع تحقيق آخـــر موثق 
لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، يــســلــط الــضــوء 
عــلــى الـــجـــزء الــجــنــوبــي والــشــرقــي مـــن الــيــمــن، 
ــذي بــاتــت اإلمــــــارات، بــوصــفــهــا عــضــوًا في  والــ
الــعــربــي، وتـــقـــود واجـــهـــة عملياته  الــتــحــالــف 
للشهادات  وفــقــا  فــيــه،  املتحكم  اليمن،  جــنــوب 
الــواردة من معتقلني ومسؤولني  واملعلومات 
يمنيني رفيعي املستوى. ويركز التقرير، على 
عسكريتني،  شبه  قوتني  على  التحديد،  وجــه 
املاضيني،  العامني  خــالل  أبوظبي  أسستهما 
وتــتــلــقــيــان مــنــهــا الــتــوجــيــهــات، وهـــمـــا قـــوات 
الـــحـــزام األمــنــي وقــــوات الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة. 
لتبدو محافظات جنوب وشرق اليمن وكأنها 
»املناطق  بـ تحت احتالل، وليس كما توصف 
املحررة« الواقعة تحت سيطرة الشرعية، فيما 
التنصل  اإلمــاراتــيــة  الخارجية  وزارة  حــاولــت 
من الجريمة بتأكيد »رفضها القاطع وإدانتها 
الشديدة ملا ورد في تقرير عن وجود سجون 
ســريــة فــي جــنــوب الــيــمــن تـــدار مــن قــبــل قــوات 

اإلمارات«.
ويـــكـــشـــف تـــقـــريـــر مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــــش« عــمــومــا، عــن ثـــالث قـــوى عــلــى األقـــل، 
تتحكم بالوضع األمني والعسكري في جنوب 
الــيــمــن وشــــرقــــه، خــصــوصــا مــحــافــظــتــي عــدن 
الــقــوى، هي القوات  وحضرموت. وأولــى هــذه 

ــاكــــات والـــقـــصـــص  ــهــ ــتــ ــة االنــ ــيـ ــاحـ عـــــــدن، مــــن نـ
التي  الــقــوات  من  الإلنساني  للتعامل  املرعبة 
تــشــرف عليها أبــو ظــبــي. وتــأســســت »النخبة 
ــلـــى هــــامــــش الـــحـــمـــلـــة الــتــي  الـــحـــضـــرمـــيـــة«، عـ
ــراج مــســلــحــي  ــ ــ أشــــرفــــت عــلــيــهــا اإلمـــــــــارات إلخـ
ــكـــال مــركــز  ــدة« مــــن مـــديـــنـــة املـ ــاعــ ــقــ تــنــظــيــم »الــ
حــضــرمــوت، فــي ابــريــل/نــيــســان 2016، وهــي 
تــتــبــع إلـــــى »املـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــانـــيـــة«. 
أبلغت  وحــســب تقرير »رايــتــس ووتـــش« فقد 
املتحدة  التابع لألمم  الخبراء  فريق  اإلمـــارات 
قدمت »مساعدة عسكرية  بأنها  اليمن  بشأن 
استخبارية  و»معلومات  وتدريبية«  ومالية 
 جــويــا«، لكن 

ً
ومــعــلــومــات لوجستية وتــدخــال

املسلحة  الــقــوات  كانت تحت سيطرة  الــقــوات 
اليمنية، إال أن فريق األمم املتحدة أشار إلى أن 
هذه القوات، و»رغم أنها تحت قيادة الحكومة 
للسيطرة  فعليا  تــخــضــع  أنــهــا  إال  الــشــرعــيــة، 
الــتــي تــشــرف على  التنفيذية لــدولــة اإلمــــارات 
إلى  املــكــال«. وقــد خلص  فــي  البرية  العمليات 
ذلـــك أيــضــا تــقــريــر صـــدر فـــي 2016 عـــن مــركــز 
ــوات النخبة  »ســيــفــيــك«. ويــقــول الــتــقــريــر إن قـ
وأخفت  تعسفي  بشكل  احتجزت  الحضرمية 
ــرًا عــــشــــرات الــــنــــاس، إذ قـــابـــلـــت »هــيــومــن  قـــسـ
رايتس ووتش« أعضاء لجنة تمثل أفراد أسر 
املــخــتــفــني، الــذيــن جــمــعــوا أســمــاء 87 شخصا 
اخــتــفــوا فــي املــنــطــقــة الــســاحــلــيــة بحضرموت 
)مــنــطــقــة ســيــطــرة »الـــنـــخـــبـــة«(. وقــــدم مــراقــبــو 
تــضــم 142 شخصا  قــائــمــة  يــمــنــيــون  حـــقـــوق 
قــالــوا إنــهــم تــعــرضــوا لــالعــتــقــال التعسفي أو 
اإلخــفــاء الــقــســري فــي حــضــرمــوت منذ مايو/

قوات  يد  على  العظمى  غالبيتهم   ،2016 أيــار 
ــراد عائلة  الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة. وقـــال أحـــد أفــ
رجل اختفى في مايو/أيار 2016 إن نحو 25 
 مــن بلدته اختفوا منذ دخــول اإلمـــارات 

ً
رجــال

إلى املكال. وقال أفراد أسر معتقلني ومعتقلني 
للمنظمة،  وفقا  ونــشــطــاء،  ومحامني  سابقني 
إن »اإلمارات تدير مرافق احتجاز غير رسمية 
في املكال، باإلضافة إلى مركز اعتقال رئيسي 
في مطار الريان )املطار الرئيسي في املكال(«.

الــعــامــة تواصل  النيابة  أن  إال  كبير،  إلــى حــد 
ــراج عــن األشـــخـــاص إذا لم  ــ إصــــدار أوامــــر اإلفـ
تكن هناك أدلة كافية الحتجازهم. وكثيرًا ما 
الــعــامــة«. ففي أواخــر  النيابة  حترم أوامـــر 

ُ
ال ت

2016، حسب املنظمة، أصدرت النيابة العامة 
بــإطــالق ســــراح 27 شــخــصــا اعتقلتهم  أوامــــر 
لالشتباه  واحتجزوا  األمني«،  الحزام  »قــوات 
ــرج عـــن 10 أشـــخـــاص بحلول  ــ بــــاإلرهــــاب. وأفـ
»الحزام  مسؤولو  وقــال   .2017 فبراير/شباط 
األمني« في السجن للنيابة العامة إنه ال يمكن 
إطـــالق ســـراح 17 آخــريــن مــن دون إصـــدار أمر 
اعتقلتهم  األمني«  »الــحــزام  التحالف، ألن  من 

وأصبحوا خاضعني لسيطرة التحالف. 
ــر، فـــي املـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة  ــ عــلــى الـــجـــانـــب اآلخــ
لليمن، وتحديدًا محافظة حضرموت النفطية 
التي تحتل نحو ثلث اليمن، أسست اإلمارات، 
قوة أخرى بموازاة »الحزام األمني« في عدن، 
مــركــز محافظة حــضــرمــوت،  املــكــال  فــي  لكنها 
الحضرمية«،  النخبة  »قــــوات  بــاســم  وتــعــرف 
وتــتــألــف مـــن مــجــنــديــن وعــســكــريــني ســابــقــني، 
ذاتها  حــضــرمــوت  محافظة  إلــى  املنتمني  مــن 
)تأسيس مناطقي يواجه هو اآلخر انتقادات(. 
ــر كــثــيــرًا فـــي حـــضـــرمـــوت عن  ــ وال يــبــتــعــد األمـ

اإلمـــاراتـــيـــة، الــتــي تحضر عــن طــريــق وحـــدات 
أكثر  في  يمثلونها  وضباط  خاصة  إماراتية 
من مركز أمني وعسكري، والثانية هي القوات 
املوالية لإلمارات، أو املدعومة منها، وتأسست 
»العربي الجديد«، على  وفقا ملصادر محلية، لـ
ــان، ويمكن  ــيـ أســـس مــنــاطــقــيــة فـــي غــالــب األحـ
اعتبارها، أو اعتبار البعض منها، أقرب إلى 
املنتشرة، فهي  الثالثة  القوات  أما  املليشيات. 
ومليشيات  نظامية  معسكرات  مــن  تبقى  مــا 
اليمني، عبد  الرئيس  نظامية محسوبة على 
ربه منصور هادي، أو باألحرى، غير معروفة 

بالوالء لإلمارات.
ويــتــحــدث الــتــحــقــيــق، الـــذي نــشــرتــه »هيومن 
رايــــتــــس ووتـــــــــش«، بـــعـــد مـــقـــابـــالت أجــــراهــــا 
ــــارب وأصـــدقـــاء محتجزين  بــاحــثــوهــا مـــع أقـ
حـــالـــيـــني، ومــحــتــجــزيــن ســـابـــقـــني ومــحــامــني 
باإلضافة  حكوميني،  ومسؤولني  وناشطني 
إلـــى وثــائــق ومــقــاطــع فــيــديــو وصــــور قدمها 
ــــون، ورســـــائـــــل وجــهــهــا  ــطـ ــ ــاشـ ــ مــــحــــامــــون ونـ
أقــارب ملحتجزين، إلى مختلف  أو  محامون، 
ســلــطــات الــيــمــن والــتــحــالــف، عــن أن اإلمــــارات 
ــركـــزي احـــتـــجـــاز غــيــر رســمــيــني على  تـــديـــر مـ
األقل، وسط أنباء عن قيامها بنقل معتقلني 
إلـــى خــــارج الــيــمــن. ويــشــيــر إلـــى أن الــضــبــاط 
اإلمــاراتــيــني هــم مــن يــعــود إلــيــهــم الــقــرار بما 
ــــدى الــــقــــوى املـــدعـــومـــة  يــتــعــلــق بــاملــعــتــقــلــني لـ
ــــرى الـــتـــابـــعـــة إلـــــى أبـــو  ــاألحـ ــ ــا، أو بـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
املدعومة  الــقــوات  تنقسم  جانبها،  مــن  ظبي. 
األولــى هي  إلــى قوتني أساسيتني،  إماراتيا، 
»قوات الحزام األمني«، والتي تأسست وفقا 
»الـــعـــربـــي  ملــــا أوضـــحـــتـــه مــــصــــادر مــطــلــعــة، لــــ
الــجــديــد«، فــي األشــهــر األولـــى مــن عــام 2016، 
السلفية  املسلحة  املجموعات  من  خليط  من 
ومـــجـــمـــوعـــات أخـــــرى مــســلــحــة مـــن »الـــحـــراك 
ومجندين،  باالنفصال،  املطالب  الجنوبي« 
بحيث أصــبــحــت الــقــوة األولــــى فــي محافظة 
عــــدن ومــحــيــطــهــا، وتــتــبــع أبــوظــبــي إلــــى حد 
الــحــزام  ــوات  ــ فـــإن »قـ كــبــيــر. ووفـــقـــا للمنظمة 
ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــيـــا  رســـمـ تـــتـــبـــع  ــي«  ــ ــنـ ــ األمـ

اإلمـــارات بحسب  من  رة  ممولة ومسيَّ لكنها 
عـــدد مــن الــنــاشــطــني واملــحــامــني واملــســؤولــني 
الــحــكــومــيــني. وتــضــيــف »خــلــص تــقــريــر أعــده 
فــريــق خــبــراء األمـــم املــتــحــدة املــعــنــي باليمن، 
النزاع )سيفيك(،  املدنيني في حــاالت  ومركز 
إلـــى أن الـــحـــزام األمــنــي َعــِمــلــت خـــارج سلطة 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر«. وقــــال  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إلـ
محتجزون سابقون وأقارب محتجزين على 
يــد »الـــحـــزام األمــنــي« فــي عــشــرات املــقــابــالت، 
أخبروهم  القوة  »عناصر  إن  للمنظمة،  وفقا 
ــر اإلمـــــــــارات بــاعــتــقــال  ــ ــ بـــأنـــهـــم يــتــبــعــون أوامـ
يملكون  ال  وإنــهــم  بـــاإلرهـــاب،  فــيــهــم  مشتبه 
ــراج عنهم مــن دون إذن خاص  اإلفـ صالحية 
ــات أن  ــومــ ــلــ ــعــ مـــــن اإلمــــــــــــــــارات«. وتــــكــــشــــف املــ
»الحزام« تتلقى أوامــر باعتقال أشخاص، ال 

يعلم ما هي التهم املوجهة إليهم بالضبط. 
ــــوات الـــحـــزام  وتــكــشــف الــتــقــاريــر عـــن قـــيـــام »قــ
ــــاص  ــــخـ ــرات األشـ ــ ــشــ ــ ــاز عــ ــتــــجــ ــاحــ األمــــــنــــــي« بــ
أســر  عـــدة  تعسفيا واالعـــتـــداء عليهم. وتــقــول 
»إن الـــقـــوات األمـــنـــيـــة، مــنــهــا الـــحـــزام األمـــنـــي، 
اســتــخــدمــت الـــقـــوة املــفــرطــة عــنــد االحــتــجــاز«، 
كــمــا اعــتــقــلــت »أقـــــــارب مــشــتــبــه فــيــهــم عــنــدمــا 
يريدونه  الــذي  الشخص  إيــجــاد  عليهم  تعذر 
التقرير  وحسب  لالستسالم«.  عليه  للضغط 
ومعتقلون  وناشطون  محامون  »وصــف  فقد 
ــــارب ســتــة مــرافــق احــتــجــاز على  ســابــقــون وأقـ
األقــل غير رسمية أو سرية في عــدن«. وقالت 
مــــصــــادر، بــيــنــهــا مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون، إن 
»املـــحـــامـــني والــنــاشــطــني والـــقـــضـــاة واملـــدعـــني 
يتمكنوا من  لــم  الــدولــيــة  واملنظمات  الــعــامــني 
الوصول إلى مرافق االحتجاز غير الرسمية، 

تدير اإلمارات مركزي 
احتجاز غير رسميين 

على األقل

السبت 24  يونيو/ حزيران  2017 م  29 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1027  السنة الثالثة
Saturday 24 June 2017

السبت 24  يونيو/ حزيران  2017 م  29 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1027  السنة الثالثة
Saturday 24 June 2017



مخاوف إسرائيلية 
من تعيين إيراني في يونسكو

سورية: مئات الضحايا 
بغارات التحالف خالل شهر

السيسي يفرج عن هشام طلعت

45
سياسة

هرتسليا مربط 
خيلهم! 

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم«، أمس الجمعة، أن »إسرائيل تتخوف من أن تسفر 
ــة ملنظمة يــونــســكــو، عــن فـــوز السفير  ــ االنــتــخــابــات الــقــريــبــة لــرئــاســة اللجنة اإلداريـ
االحتالل منظمة  برئاستها«، وتعتبر حكومة  أحمد جــالل،  املنظمة،  لدى  اإليراني 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، األشد عداء لها من بني منظمات األمم املتحدة، 
وتضعها في صف مجلس حقوق اإلنسان، وذلك بفعل القرارات املناهضة لالحتالل 
وعلى رأسها القرار من العام املاضي الذي نفى أي عالقة أو حقوق لدولة االحتالل 
باملسجد األقصى. ولفتت الصحيفة إلى أن »الحسم في هوية رئيس اللجنة اإلدارية 
للمنظمة املذكورة، يتم من خالل أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة املكونة من 58 

مندوبا من أصل 194 سفيرًا ملختلف دول العالم في األمم املتحدة«.
 
ً
وكشفت أن »الرئيس الحالي للمنظمة األملاني مايكل فيربس، انتخب لرئاستها ممثال

عن مجموعة دول أوروبا الغربية وشمال أفريقيا التي تنتمي لها إسرائيل، لكن من 
تنضوي  التي  اآلسيوية  املجموعة  عن  للمنظمة  املقبل  الرئيس  ينتخب  أن  املتوقع 
أعلنت طهران عن ترشيح سفيرها للمنصب من دون  إيــران ضمن عضويتها. وقــد 
أن تــواجــه أي منافسة مــن الـــدول األعــضــاء فــي نفس املــجــمــوعــة«.  وتــحــاول إسرائيل 
لتقديم مرشحني  الكواليس، تشجيع دول آسيوية  املتحدة، ومن خلف  الواليات  مع 

للمنصب نفسه، لضرب فرص املرشح اإليراني، من دون أي نجاح يذكر لغاية اآلن.

تل 472 مدنيا في أعلى حصيلة بني املدنيني خالل شهر في غارات للتحالف الدولي 
ُ
ق

 ،2014 الجوية في سورية في سبتمبر/أيلول  بــدء ضرباته  منذ  بقيادة واشنطن، 
وفق ما أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس الجمعة. وذكر املرصد أنه »خالل 
تل 472 مدنيا، 

ُ
ق املاضي حتى 23 يونيو/حزيران،  املمتد من 23 مايو/أيار  الشهر 

 في غــارات للتحالف الدولي، أي ضعف القتلى املدنيني الذين تم 
ً
بينهم 137 طفال

القتلى، وفق  إبريل/نيسان ومايو/أيار. وسقط  توثيقهم خالل فترة 30 يوما بني 
املرصد، في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة ودير الزور.

الــحــالــي أن »ضــربــاتــه فــي سورية  الــدولــي مطلع الشهر  التحالف  أعــلــن  أن  وســبــق 
 مدنيا«. لكن منظمات 

ً
والعراق منذ عام 2014، أوقعت بشكل غير متعّمد 484 قتيال

حقوقية تؤكد أن عدد القتلى أكبر بكثير. وأكد التحالف الدولي أمس الجمعة، بأن 
 لتكون دقيقة في غاراتها الجوية«، مشّددًا على أن »هدفنا 

ٍّ
»قواته تعمل بجّد وتأن

ق املرصد 
ّ
دائما أال يكون هناك أي ضحايا مدنيني«. وباالضافة إلى املدنيني، فقد وث

خالل الفترة ذاتها بني مايو ويونيو »مقتل 294 عنصرًا من تنظيم داعش في غارات 
التحالف على الرقة ودير الزور«.

)فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

أصدر الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن 502 سجني تزامنا مع 
عيد الفطر )نهاية األسبوع الحالي(، وممن قضوا ثالثة أرباع املدة، من بينهم رجل 
لـــدواٍع صحية. وهشام  ضي بــاإلفــراج عنه 

ُ
الــذي ق األعــمــال هشام طلعت مصطفى، 

هو رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، املــدان في قضية مقتل املغنية 
اللبنانية سوزان تميم. وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2008 كمتهم 
تلت طعنا 

ُ
ثاٍن مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية تميم التي ق

في مسكنها بدبي أواخر يوليو/تموز 2008. وشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة 
الــذي ألغي بعد ثــورة 2011، كما كــان عضوًا في  الــشــورى  االقتصادية فــي مجلس 
املجلس األعلى للسياسات، وهو أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي املصري. 
وكــان الحكم قد صــدر على مصطفى بــاإلعــدام ثم خفف إلــى السجن 15 عاما. كما 

صدر الحكم على السكري باإلعدام ثم خفف إلى السجن املؤبد. 
الــدائــرة األولـــى فحصت طعون املحكمة اإلداريـــة العليا، وأحــالــت الطعنني  وكــانــت 
عن  وكيلني  بصفتهما  سعيد،  وجميل  املجيد  عبد  يحيى  املحاميني  مــن  املقدمني 
لــدائــرة املوضوع،  اإلفـــراج الصحي عنه  هشام طلعت مصطفى، إللغاء حكم رفــض 

وتحديد جلسة 27 أغسطس/آب املقبل للنظر فيها.
دكــروري،  املستشار يحيى  برئاسة  اإلداري  القضاء  أصــدرت محكمة  أن  كما سبق 
حكما برفض دعوى مصطفى للمطالبة باإلفراج الصحي، التي أكد فيها إصابته 

بمرض يعّرض حياته للخطر داخل السجن.

اتجاه نحو مذكرة 
تفاهم بشأن المنطقة 

اآلمنة جنوب سورية

المعارضة تؤكد 
استمرار المعارك 

في البادية

للحديث تتمة...

مناطق 
»خفض التصعيد« 

السورية

مصر: »الطوارئ« تهدد المـعارضين واالنتخابات الرئاسية

بشأن  أستانة  مفاوضات  من  جديدة  جولة  انطالق  استباق  السوري  النظام  يواصل 
»مناطق خفض التصعيد« الشهر المقبل، عبر تصعيد هجماته في درعا ومواصلة 
عملياته في البادية السورية، في محاولة للوصول إلى الحدود مع األردن والعراق. 

من جهتها، تتصدى فصائل المعارضة لقوات النظام إلفشال مخططاته

عدنان علي

ــاالت  تــتــكــثــف املـــفـــاوضـــات واالتــــصــ
بـــني األطــــــراف اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــســــوري، من  الــفــاعــلــة فـــي املــشــهــد الــ
الدقيقة التفاق  الــحــدود  أجــل رســم وتحديد 
مناطق »خفض التصعيد«، املوقع في الرابع 
من مايو/ أيــار املاضي في أستانة، عاصمة 
ميداني  ذلــك تصعيد  ويتخلل  كــازاخــســتــان. 
مــن جــانــب حــلــف الــنــظــام إيــــران، املــدعــوم من 
روســـيـــا، فــي بــعــض املــنــاطــق بــهــدف التأثير 
عــلــى ســيــر هــــذه املـــفـــاوضـــات، أو مـــحـــاوالت 
ــقـــوة، وذلـــــك قبل  ــالـ ــائـــع بـ فــــرض بــعــض الـــوقـ
انعقاد الجولة املقبلة من مفاوضات أستانة 
املقبل، وقبل املوعد  الشهر  فــي 3 و4  املــقــررة 
»مناطق  حــدود  ترسيم  من  لالنتهاء  املحدد 
خفض التصعيد« في الرابع من الشهر املقبل.
وبعد أن كشفت أنقرة، أول من أمس، تفاصيل 
املــنــاقــشــات الــجــاريــة حـــول خــريــطــة الــوجــود 
الــعــســكــري األجــنــبــي فـــي ســـوريـــة، فـــي إطـــار 
والتي  التصعيد«،  »خــفــض  مناطق  اتفاقية 
تضمنت نشر قوات تركية وروسية في إدلب 
ومــحــيــطــهــا، وأخــــرى روســيــة وإيــرانــيــة على 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، عــلــى أن تنتشر  ــراف  ــ أطــ
قوات أردنية وأميركية جنوبي البالد، تشير 
الجارية في  املفاوضات  أن  إلى  مصادر عدة 
ــاواألردن، منذ  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا وأمـ ــيـ ــان، بـــني روسـ ــمـ عـ
منتصف الشهر املاضي، واملكملة للتفاهمات 
ــأن، تــتــجــه إلــى  الــتــركــيــة الـــروســـيـــة بــهــذا الـــشـ
االتــفــاق عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــشــأن »املنطقة 
اآلمنة« في الجنوب، إذ يسعى األردن إلبعاد 
إيـــران، عن حــدوده  التي تدعمها  املليشيات، 
يتم  بينما  األقـــل،  على  كيلومترًا   30 مسافة 
العمل على رسم خطوط التماس قرب حدود 
التفاهمات  أن  إلــى  املــصــادر  الــعــراق. وتشير 

في عمان تتضمن أيضا وقف إطالق نار بني 
القصف  واملــعــارضــة، وتجميد  النظام  قــوات 
والغارات على مناطق املعارضة، إضافة إلى 
عــودة  إنسانية، وتسهيل  مــســاعــدات  إدخـــال 

الالجئني من األردن.
اتـــفـــاق »مــنــاطــق خــفــض التصعيد«  ويــشــمــل 
ــة، الــــذي جــــرى الــتــوقــيــع عــلــيــه من  ــوريـ فـــي سـ
جــانــب كــل مــن روســيــا وتــركــيــا وإيــــران مطلع 
الشهر املــاضــي، إدلــب وشــمــال حمص وريــف 
ــعــــد شــهــر  دمــــشــــق والــــجــــنــــوب الــــــســــــوري. وبــ
ونــصــف الــشــهــر مـــن تــوقــيــع االتــــفــــاق، أثــيــرت 
ــيــــره، ومــــــا إذا  ــة حــــــول مــــصــ ــديــ تـــــســـــاؤالت جــ
، فــي ضــوء 

ً
كـــان ال يـــزال ســـاري املــفــعــول فــعــال

الـــهـــجـــوم الـــشـــامـــل الـــــذي يــشــنــه الـــنـــظـــام منذ 
الــحــالــي على مدينة  مطلع يــونــيــو/ حــزيــران 
درعا املشمولة باالتفاق، ومحاوالته املتكررة 
القـــتـــحـــام حـــي جـــوبـــر ومـــنـــاطـــق فـــي الــغــوطــة 
 عن 

ً
الشرقية، مشمولة باالتفاق أيضا، فضال

اليومية فــي ريف  املــعــارك واملــنــاوشــات شبه 
ريــف حمص  على  والقصف  الشمالي،  حماة 
الــشــمــالــي... إلــــخ. وبــعــد اســتــقــدامــه تــعــزيــزات 
إلى  املاضي  الشهر  نهاية  من  اعتبارًا  كبيرة 
محافظة درعــا. وتــوج النظام  هجماته على 
املدينة خالل اليومني املاضيني بهجوم واسع 
على قاعدة الدفاع الجوي، الواقعة على بعد 
نــحــو أربــعــة كــيــلــومــتــرات جــنــوب غـــرب درعــا 
الــبــلــد، إضــافــة إلـــى تــلــة الــثــعــيــلــيــة، غـــرب حي 
واحــد  كيلومتر  نــحــو  تبعد  والــتــي  املــنــشــيــة، 
عن معبر درعــا القديم. واستطاعت قواته أن 
الشرقي والغربي  تقطع لساعات ريفي درعا 
ناريا  أن سيطرت  بعد  بعض،  عــن  بعضهما 
عــلــى الــطــريــق الــحــربــي، مــحــدثــة خــرقــا كبيرًا 
عـــلـــى جــبــهــة املــــعــــارك جـــنـــوب حــــي املــنــشــيــة. 
استعادت  ما  سرعان  املعارضة  فصائل  لكن 
زمام املبادرة، وأعــادت فرض سيطرتها على 

الــقــاعــدة، مــوقــعــة عــشــرات القتلى والــجــرحــى 
 عـــن أســر 

ً
ــوات الـــنـــظـــام، فـــضـــال ــ فـــي صـــفـــوف قـ

عدد منهم وتدمير واالستيالء على عدد من 
اآلليات. لكن قوات النظام، التي لم تبال بهالك 
عناصرها في القاعدة الجوية، شنت هجمات 
جــــديــــدة مــــن مــــحــــور صــــوامــــع الــــحــــبــــوب فــي 
ملحوظا،  تقدما  غــرز، حققت خاللها  منطقة 
وكـــادت أن تصل إلــى صــوامــع الــحــبــوب، قبل 
أن تــســتــدرك قـــوات املــعــارضــة املــوقــف وتصد 
ــوات املـــهـــاجـــمـــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــهــــجــــوم، مـــجـــبـــرة الـ الــ
ــا، كثفت  ــ ــة إلـــى جــبــهــة درعـ ــافـ الـــتـــراجـــع. وإضـ

القاهرة ــ العربي الجديد

اته التصعيدية  واصل النظام املصري إجراء
ضــد مــعــارضــيــه، فــي مــحــاولــة منه إلجهاض 
أيــة تحركات شعبية رافــضــة لــقــرارات زيــادة 
أسعار املحروقات والكهرباء املقررة في األول 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، وإســكــات أصـــوات 
تنازله  التفاقية  املــنــاوئــة  السياسية  الــقــوى 
للسعودية،  وصنافير«  »تيران  جزيرتي  عن 
 في عدم دفعها بمرشح في االنتخابات 

ً
أمال

الرئاسية منتصف عام 2018.
االعتقاالت  وتــيــرة  ارتفعت  السياق،  هــذا  فــي 
ــى الـــنـــاشـــط  ــلــ ــبــــض عــ ــقــ ــد الــ ــعــ ــر، بــ ــ ــــصـ ــي مـ ــ فــ
اليساري، كمال خليل، واقتحام الشرطة ملنزل 
ــر الــخــارجــيــة الــســابــق، معصوم  مــســاعــد وزيـ
مـــــرزوق، مـــن دون الــقــبــض عــلــيــه. فــتــجــاوزت 
بـــالـــتـــالـــي حــصــيــلــة الـــحـــمـــلـــة األمـــنـــيـــة بــحــق 
الرافضني للتنازل عن الجزيرتني 150 ناشطا 
من األحزاب السياسية، والحركات الشبابية، 

قــــوات الــنــظــام، مــنــذ مــطــلــع يــونــيــو/ حــزيــران 
الحالي هجماتها وعمليات القصف على حي 
الــذي يعتبر من  العاصمة دمشق،  جوبر في 
الشرقية  للغوطة  امتدادًا  العسكرية  الناحية 
املحاصرة من جانب قوات النظام، واملشمولة 
بــاتــفــاق »خــفــض الــتــصــعــيــد«. وقــــال الــنــاشــط 
»الـــعـــربـــي  اإلعــــــالمــــــي، مـــحـــمـــد الــــدمــــشــــقــــي، لــــ
الــجــديــد«، إن الــهــجــمــات األخــيــرة عــلــى الحي 
تعتبر األعنف حتى اآلن، لكنها جميعا باءت 
بــالــفــشــل، وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات من 

قوات النظام واملليشيات املساندة لها.
ضد  العسكرية  العمليات  هــذه  أن  والــالفــت 
بــعــض املــنــاطــق املــشــمــولــة بــاتــفــاق »خــفــض 
الــتــصــعــيــد« تــتــم بــمــشــاركــة مــن ســـالح الجو 
الـــروســـي، مــا يشير إلـــى تــوافــق بــني النظام 
ــيـــا عــلــى أن الــتــقــدم فـــي درعـــا  ــران وروسـ ــ وايــ
ــا  ــيـ ــات ضــــروريــــا بــالــنــســبــة إليـــــــران وروسـ ــ بـ
بالتزامن  األردن،  مــع  الــحــدود  إلــى  للوصول 
مع استعداداتهما لخوض معركة السيطرة 
على شرق سورية والحدود العراقية، والتي 
تتطلب منع فصائل املعارضة من السيطرة 
على البادية السورية، وهذا ما يفسر املشاركة 
في  إيــران  تديرها  التي  للمليشيات  الفاعلة 
 عن مشاركة »حزب الله« 

ً
هذه املعارك، فضال

املنشق  اللواء  يقول  السياق،  اللبناني. وفي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــحــمــد حـــاج عــلــي، لـــ

فــيــمــا تــجــنــب الـــعـــشـــرات مــنــهــم الـــتـــواجـــد في 
منازلهم، خوفا من اعتقالهم.

ــــاالت املـــوســـعـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ واســــتــــهــــدفــــت حـــمـــلـــة االعـ
فـــي صـــفـــوف املـــعـــارضـــة بــأغــلــب املــحــافــظــات 
الــطــريــق عــلــى أي منافسني  املــصــريــة »قــطــع 
املقبلة«،  االنتخابات  في  للسيسي  محتملني 
 رغــبــة عضو هيئة الــدفــاع 

ّ
خصوصا فــي ظــل

عـــن الـــجـــزيـــرتـــني، الــحــقــوقــي خـــالـــد عـــلـــي، في 
الترشح لالستحقاق الرئاسي، كأحد البدائل 
املطروحة أمام القوى املدنية للطرح بمرشح 
توافقي. إال أن هناك أصواتا من داخل القوى 
انطالقا  املقاطعة،  تنادي بضرورة  املعارضة 
مـــن رفــــض املـــشـــاركـــة فـــي »مــســلــســل الــنــظــام« 
بما يضفي  املصريني،  على  السيسي  لفرض 
نوعا من الشرعية على النظام الحالي، وتكرار 
الـــتـــي شــهــدت  انـــتـــخـــابـــات 2014،  ســـيـــنـــاريـــو 
مقاطعة شعبية واسعة من فئة الشباب، بما 

وضع النظام في حرج إقليميا ودوليا.
واعــتــبــر الــفــريــق املــؤيــد للمقاطعة مــن داخــل 
ــنــــزع أي شــرعــيــة  ــة، أنـــهـــا »تــ ــعــــارضــ قـــــوى املــ
عـــن الــســيــســي، وتــقــطــع كـــل ُســـبـــل الــتــســويــق 
ــام دول الــعــالــم،  ــ النــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة أمـ
ــا لـــلـــواقـــع، فــــي ظــــل صـــعـــوبـــة مــواجــهــة  خـــالفـ
ــم أجــــهــــزة الــــدولــــة،  ــ ــود دعـ ــ الــســيــســي مــــع وجــ
تحديدًا األمنية واالستخباراتية، بما يجعل 
من نتيجة االنتخابات أمرًا محسوما سلفا«.

ومن املتوقع أن يقّر مجلس النواب بجلسته 
ــرار  ــمـــوز املـــقـــبـــل، قــ ــيـــو/تـ ــي 2 يـــولـ ــــررة فــ ــقـ ــ املـ
الــســيــســي، بــمــد حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي جميع 
أرجــــاء الــبــالد، لــثــالثــة أشــهــر جــديــدة، ابــتــداًء 
مـــن الــعــاشــر مـــن يــولــيــو، حــتــى الــعــاشــر من 
غطاء  لتوفير  املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/ 
دســــتــــوري إلجـــــــراءات الـــنـــظـــام االســتــثــنــائــيــة 

بحق املعارضني.
ــذر بــتــكــرار  ــنــ ــ ــددًا ُي ــد حـــالـــة الـــــطـــــوارئ مــــجــ مــ
سيناريو استمرار الطوارئ في شمال سيناء 

»اتفاق خفض التصعيد يحتاج إلى تسوية 
أوضاع بعض املناطق لربط مناطق سيطرة 
النظام مع دول الجوار، العراق واألردن، وإذا 
ــذا األمـــــر، ســتــبــقــى مــســألــة خفض  لـــم يــتــم هــ
»الــدور  أن  ورأى  مكانها«.  تـــراوح  التصعيد 
الروسي سيظل يساند النظام للوصول إلى 
ممرات آمنة إلى دول الجوار، على اعتبار أن 
هذه املناطق، التي تسمى بمنخفضة التوتر، 
لذلك  مستقبلي،  تقسيم  مــنــاطــق  تــكــون  قــد 
آمنة  ممرات  إلــى  للوصول  النظام  يستميت 
إلــى منطقتي  الــجــوار«. وبالنسبة  إلــى دول 
جوبر والغوطة، قرب دمشق، وهل السيطرة 
هذه  في  للنظام  استراتيجي  خيار  عليهما 
بعض  عليهما  يصبر  أن  يمكنه  أم  املــرحــلــة 
الوقت، قال حاج علي: »تقديري أن األولوية 
اآلن لــلــوصــول إلـــى حــــدود الــــدول املـــجـــاورة، 
ومنها جوبر،  الشرقية،  الغوطة  منطقة  أمــا 
ــقــــوات الــنــظــام  ــهــــدف الــــالحــــق لــ فــســتــكــون الــ

وروسيا«.
ــار ســعــيــهــا لــلــوصــول إلــــى الـــحـــدود  ــ وفــــي إطـ
ــوات الــنــظــام  ــ مـــع األردن والــــعــــراق، حــقــقــت قـ
واملـــلـــيـــشـــيـــات تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرًا عـــلـــى حـــســـاب 
فصائل »الجيش الحر« في البادية السورية، 
وســط تغطية جوية روســيــة مكثفة. وذكــرت 
وســائــل إعـــالم الــنــظــام أن »الــجــيــش الــســوري 
وحلفاءه سيطروا على منطقة بير القصب، 

إلى أمد غير معلوم، إذ فرضت للمرة األولى 
إال  30 جنديا،  مقتل  عقب   ،2014 أكتوبر  في 
أن نــظــام الــســيــســي يــتــحــايــل عــلــى الــدســتــور، 
بــإعــالنــهــا ومـــدهـــا عــلــى ســتــة أشـــهـــر، بينما 
ــدًا، ويـــفـــرض الـــطـــوارئ في  ــ يــفــوت يــومــا واحــ

إعالن جديد لستة أشهر أخرى.
ــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــريـ ــ ــــت »املــــفــــوضــــيــــة املـــــصـ ــانــ ــ وكــ
والــــحــــريــــات« وهــــي مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي 
مــصــريــة، أصـــدرت تــقــريــرًا، بمناسبة اقــتــراب 
االنتخابات الرئاسية العام املقبل، أكدت فيه 
أنه »مع اقتراب االنتخابات الرئاسية وزيادة 
وتيرة النقاشات بني املعارضني السياسيني 
حــول األمـــر والــبــدائــل السياسية املــطــروحــة، 
ومنها إطالق وثيقة مبادرة الفريق الرئاسي 
حول ضمانات خوض االنتخابات الرئاسية 
هو  األمنية  السلطات  فعل  رد  كــان  العتيدة، 
شــــن مـــوجـــتـــني واســـعـــتـــني مــــن الـــقـــبـــض عــلــى 
الـــنـــشـــطـــاء الـــســـيـــاســـيـــني وأعــــضــــاء األحــــــزاب 

والحركات السياسية«.
وذكــــــرت املــفــوضــيــة أن »مـــوجـــة االعـــتـــقـــاالت 
األولى بدأت في شهر إبريل/نيسان املاضي، 
وحصدت 39 سياسيا معارضا، والثانية في 
مناقشة  عند  الحالي،  يونيو/حزيران  شهر 
مــجــلــس الــــنــــواب التــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة بـــني مــصــر والـــســـعـــوديـــة«. وبــلــغــت 
نــاشــطــا  االعــــتــــقــــاالت 190  حــصــيــلــة حـــمـــلـــة 
تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم بـــني 21 إبــريــل/نــيــســان 
و20 يــونــيــو/حــزيــران، ومــا زالـــت االعــتــقــاالت 
ولــم يتم  االحــتــجــاز  مستمرة، وأكــثــرهــم قيد 

إخالء سبيلهم حتى تاريخ النشر.
أهم  تضّمن  املفوضية  عــن  الــصــادر  التقرير 
ــا تــــم رصــــــده مــــن مـــعـــلـــومـــات عــــن مــوجــتــي  مــ
االعــتــقــاالت الــلــتــني شــهــدتــهــمــا مــصــر الــفــتــرة 
األخــــــيــــــرة. وكــــشــــف أنــــــه »تــــــم الـــقـــبـــض عــلــى 
الــعــشــرات مــن الــنــشــطــاء مــن مــنــازلــهــم أو من 
مقار عملهم أو من الشارع في فترة وجيزة، 

واملــنــاطــق املحيطة بها جــنــوب شــرق مدينة 
دمـــشـــق، فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة خــاطــفــة على 
ثــالثــة مـــحـــاور«. غــيــر أن مـــصـــادر املــعــارضــة 
تــؤكــد تــواصــل املــعــارك فــي تــلــك املــنــطــقــة، في 
ما  املعارضة الستعادة  محاولة من فصائل 
مطلع  النظام حققت  قـــوات  وكــانــت  خسرته. 
يونيو تقدما على حساب فصائل املعارضة 
وسيطرت على تل دكوة االستراتيجي. ومع 
ســيــطــرتــهــا عــلــى بــيــر الــقــصــب، تـــكـــون قـــوات 
النظام أمنت محطة تشرين الحرارية بشكل 
ــل، لــتــنــقــل مــعــاركــهــا إلــــى عــمــق الــبــاديــة  ــامـ كـ
القوات سيطرت أيضا  السورية. وكانت تلك 
املهجورة،  والكتيبة  العليانية  منطقة  على 
ــاتــــجــــاه مـــعـــبـــر الــتــنــف  ــق بــ ــابــ ــدم ســ ــقــ بـــعـــد تــ
األميركية  التحذيرات  من  بالرغم  الحدودي، 
وهي  التنف،  باتجاه  التقدم  عواقب  من  لها 
تــحــذيــرات تــرافــقــت عــدة مـــرات مــع استهداف 
إضافة  املتقدمة،  واملليشيات  النظام  ألرتــال 
إلى إسقاط طائرتني للنظام، واحــدة حربية 
وأخـــرى مــن دون طــيــار. لكن كــل ذلــك لــم يحد 
من تصميم إيــران، التي توّجه قوات النظام، 
على الوصول إلى الحدود العراقية وااللتقاء 
مـــع قـــــوات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« الـــقـــادمـــة من 
الطرف العراقي للحدود، بغية تأمني الوصل 
املتوسط  والبحر  طهران  بني  االستراتيجي 

عبر العراق وسورية.

وفـــي ســاعــات الــفــجــر األولــــى وعــرضــهــم على 
قــطــاع األمـــن الــوطــنــي عــبــر مــحــافــظــات مصر 
الهجمتان  وشــمــلــت  لجنوبها.  شمالها  مــن 
ما ال يقل من 21 محافظة«. وهو ما دل على 
أنها كانت حملة ممنهجة للتنكيل بالنشطاء 
التنظيميني  األعــضــاء  تحديدًا  السياسيني، 
السياسية  والحركات  األحـــزاب  في  الفاعلني 
املختلفة«. وذكر التقرير أن »نصيب األحزاب 
والحركات الذين تّم القبض عليهم في املوجة 
الثانية 55 شخصا من أصــل 151، في مقابل 
معلوم  غــيــر  أو  مستقلني  لــنــشــطــاء  حــالــة   96
ــراتـــب  ــلـــت املـ ــتـ اتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة. واحـ انـــتـــمـــاء
الــثــالثــة األولــــى حـــزب الــدســتــور بــإجــمــالــي 17 
أبريل« بإجمالي  حالة، يليه حركة »شباب 6 

12 حـــالـــة. وفــــي املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة حــــزب تــيــار 
الكرامة بإجمالي 11 حالة«.

ــيـــة املـــصـــريـــة فــــي ذلـــك  ــفـــوضـ كـــمـــا رصـــــــدت املـ
النشطاء  على  القبض  أنماط  تشابه  التقرير 
الشبه  أوجه  بالتحليل  املوجتني، وتناول  في 
ــقـــاط  ــنـ ــك الــــقــــضــــايــــا، والـ ــلـ واالخــــــتــــــالف بـــــني تـ
ــامـــات  ــهـ األســــاســــيــــة الـــتـــي تــــــدور حـــولـــهـــا االتـ
ومــالبــســات الــقــضــايــا. فكانت أهــم االتــهــامــات 
ــم تــوجــيــهــهــا مـــن الــنــيــابــات املــخــتــلــفــة  الـــتـــي تـ
الثانية  )الفقرة  إرهابية  لجماعة  »االنضمام 
من املادة 12 من قانون 94 لسنة 2015(، ونشر 
شائعات وأخبار كاذبة )املادة 188 من قانون 
املادة  )تقرر  العام  السلم  وتكدير  العقوبات(، 
102 مكرر من قانون العقوبات عقوبة تكدير 

والترويج  والحبس(،  بالغرامة  الــعــام،  السلم 
لــجــريــمــة إرهـــابـــيـــة )املــــــادة 28 مـــن قـــانـــون 94 
الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  ــة  ــانــ وإهــ  ،)2015 لــســنــة 
والتحريض ضد مؤسسات الدولة )املادة 179 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات والــتــي تــعــاقــب بغرامة 
تــقــل عــن عــشــرة آالف جنيه وال تــزيــد على  ال 
ثالثني ألف جنيه إلهانة رئيس الجمهورية(، 
)أوردتها  الحكم  نظام  قلب  على  والتحريض 
املــــادة 174 مــن قــانــون الــعــقــوبــات بالحبس 5 
)قانون  التظاهر  على  والتحريض  ســنــوات(. 
والــتــجــمــهــر   ،)2013 لـــســـنـــة   107 الـــتـــظـــاهـــر 
والبلطجة )قانون رقم 10 لسنة 1914 وقانون 
الــعــقــوبــات(، والــجــهــر بــالــصــيــاح )مــــواد 161، 
بــواســطــة  تــقــع  الـــتـــي  الـــجـــرائـــم  مـــن   172 ،171

الصحف قانون العقوبات(«.
التوصيات،  من  بمجموعة  التقرير  وانتهى 
ــــوري وغــيــر  ــفـ ــ والــــتــــي تــضــمــنــت »اإلفــــــــــراج الـ
املشروط عن املقبوض عليهم خالل النصف 
املنسوبة  التهم  إســقــاط  مــع   2017 مــن  األول 
إليهم وكذلك بالنسبة لجميع سجناء الرأي 
فــي مــصــر، وتــعــديــل الــقــوانــني املجحفة التي 
والسياسيني  النشطاء  مالحقة  فــي  ستغل 

ُ
ت

واملــعــارضــني وعلى رأســهــا قــوانــني التجمهر 
والتظاهر وقوانني مكافحة اإلرهاب وقانون 
لحرية  الــســالــبــة  ــواد  واملــ األهــلــيــة  الجمعيات 

الرأي والتعبير بقانون العقوبات«.
»اإليفاء بااللتزامات  كما أوصت املفوضية بـ
الــدولــيــة تــجــاه حــق املــواطــنــني املــصــريــني في 
املـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة ومـــمـــارســـة الــحــقــوق 
ــراب مـــن االنــتــخــابــات  ــتــ االنــتــخــابــيــة مـــع االقــ
الرئاسية، وفقا للمادة 25 من العهد الدولي 
لـــلـــحـــقـــوق املــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة. وطـــالـــبـــت 
السياسيني  النشطاء  على  الهجمة  بإيقاف 
واملـــضـــايـــقـــات الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا األحـــــزاب 
والتوقف  وأعضاؤها  وكــوادرهــا  السياسية 

عن التربص بهم«.

معارك سياسية وعسكرية لرسم الحدود 
قبل بدء جولة أستانة المقبلة

)Getty/صدت المعارضة محاوالت النظام التقدم في درعا )مارتين آيم

ارتفعت وتيرة االعتقاالت في مصر )علي فهيم/فرانس برس(

نضال محمد وتد

تظل املسافة بني غزة ورام الله أقرب 
منها بني هرتسليا ورام الله، على 

األقل في املفهوم الوطني واملعنوي، 
وتظل الروابط التي تجمع بني أبناء 

الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
والقطاع والقدس الواقعة كلها تحت 

االحتالل، أقوى منها بني أبناء الشعب 
الفلسطيني وقيادته وبني الشعب 

اإلسرائيلي وقيادته ونخبه، أو هكذا 
يفترض أن يكون. ويظل تحقيق 
املصالحة الفلسطينية والوحدة 

الوطنية سابقًا ألي تحقيق سالم أو 
مصالحة مع االحتالل اإلسرائيلي، 
ومرة أخرى هكذا يفترض أن يكون.

لكن بني ما هو مفترض وما هو 
حاصل مسافة شاسعة باملفاهيم 
الوطنية والقومية، و30 دقيقة في 

سيارة تتجه من رام الله عبر معبر 
كبار الشخصيات، يقودها السائق 

الخاص في الطريق إلى مؤتمر النخب 
السياسية واألمنية اإلسرائيلية في 

مؤتمر هرتسليا.
واملؤسف للغاية أن تمر مشاركة 

مفوض العالقات الدولية في حركة 
فتح، ومستشار الرئيس محمود 

عباس، نبيل شعث، في مؤتمر 
هرتسليا بخطابه الذي ألقاه، وإن 

كان تحدث عن شرط إنهاء االحتالل 
لضمان األمن واالستقرار في املنطقة، 

مرور الكرام من دون أي تعليق أو 
تعقيب فلسطيني، بما يرجح االعتقاد 
بأن الطبقة السياسية الحاكمة في رام 

الله ترى هرتسليا ومخاطبة املؤتمرين 
في هرتسليا أجدى من محاولة السعي 

لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي.
لكن هل يمكننا حقًا أن نأمل من 
سلطة تسابق االحتالل وتنافسه 
في إحكام الحصار على مليوني 

فلسطيني في القطاع، وهي تعلم أن 
تقليص ووقف مدفوعات الكهرباء، لن 
تضر بحركة حماس بقدر ما ستضر 

بعموم املواطنني في قطاع غزة.
إنه ملن العبث املطلق أن تفرح دولة 

االحتالل، إسرائيل، وهي تبدو بمنظر 
الخائف على الوضع اإلنساني في غزة 

وتداعيات تدهوره، مع إذكاء مخاوف 
اندالع مواجهة عسكرية قادمة، فيما 
تتناقل شبكات التواصل االجتماعي 
تسريبات التصاالت وأشرطة فيديو 
يصّر فيها قادة السلطة الفلسطينية 

في رام الله على وقف دعم ووقف دفع 
أثمان الوقود لتفعيل محطة كهرباء 

غزة، أو دفع أثمان الكهرباء من أموال 
الشعب الفلسطيني نفسه التي يجبيها 

االحتالل من عمال فلسطني العاملني 
داخل الخط األخضر ويسلمها 
للسلطة الفلسطينية في رام الله.

بمقدور السلطة أن تواصل الحج إلى 
هرتسليا وتل أبيب، لكنها لن تحقق 

شيئًا لشعبها وهي تساهم في 
تشديد الحصار على شطر من الوطن 

في غزة بحجة محاربة »حماس«.

تحّولت مصر إلى سجن 
كبير، بفعل استغالل النظام 

حالة الطوارئ  إللقاء 
القبض على المعارضين، 

ضمن مخطط لقطع 
الطريق على أي 

منافسين محتملين 
لعبد الفتاح السيسي في 

االنتخابات المقبلة

السيسي، في  الفتاح  المصري، عبد  الرئيس  المئات من معارضي  تظاهر 
الغالء، وتردي  احتجاجًا على موجة  الجمعة،  الجيزة، أمس  محافظة 
ــاع االقــتــصــاديــة، وأحــكــام  ــ األوض
اإلعــــدام األخــيــرة بــحــق رافــضــي 
ببدء  ــًا  ــذان إي العسكري،  ــقــالب  االن
أسبوع »صمودنا عيد«،  تظاهرات 
دعا  التي  ــل«،  »ارحـ موجة  ضمن 
لدعم  الــوطــنــى  الــتــحــالــف  إلــيــهــا 
في  المشاركون  وردد  الشرعية. 
تؤكد  التي  الهتافات  التظاهرات 
لحين  الــشــعــبــي  ــرك  ــح ال ــرار  ــم ــت اس

تحقيق جميع أهداف الثورة.

تظاهرات »صمودنا عيد«
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  شرق
      غرب

بلدية جنين تزيل
نصب الشهيد نزال

الديمقراطية  »الجبهة  ممثل  أعــلــن 
فلسطني«، جمال محاميد،  لتحرير 
مــســاء الــخــمــيــس، أن »بــلــديــة جنني 
ــذي  ــ ــاري الـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ أزالـــــــــت الـــنـــصـــب الـ
ــزال،  ــ ــد نـ ــالـ ــم الــشــهــيــد خـ ــ يــحــمــل اسـ
االحتالل  سلطات  تهديدات  خشية 
اإلسرائيلي ملدينة جنني«. وأضاف 
أنـــهـــم »فـــوجـــئـــوا بـــرافـــعـــات الــبــلــديــة 
ــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري  ــقــــوم بـــــإزالـــــة الـ تــ
ــــالل«،  ــتـ ــ خـــضـــوعـــا لـــتـــهـــديـــدات االحـ
مشيرًا إلــى أنــه »بــعــد الــتــواصــل مع 
رئـــيـــس الــبــلــديــة مــحــمــد أبــــو غــالــي، 
قال إن عملية اإلزالــة تأتي في إطار 
الضغوط والتهديدات الكثيرة التي 
ــتـــالل على  تــمــارســهــا ســلــطــات االحـ
ــة  ــل إزالـ املــحــافــظــة والــبــلــديــة مـــن أجـ

التذكار«.
)العربي الجديد(

تحذير تركي من 
»الوحدات الكردية«

ــاع الــتــركــي، فــكــري  حـــذر وزيــــر الـــدفـ
إشيق )الصورة(، أمس الجمعة، من 
أن »أنــقــرة ســتــرّد عــلــى أي خــطــوات 
تــنــطــوي عــلــى تــهــديــد مـــن وحــــدات 
حماية الشعب الكردية في سورية«. 

»تــعــّهــد الــواليــات املتحدة  ورّحـــب بـــ
باستعادة أسلحة قّدمتها للوحدات 
بعد هزيمة تنظيم داعش«. وأضاف، 
»إن.تـــي.فـــي«،  لتلفزيون  فــي حــديــٍث 
أنــه »تلقى رســالــة مــن وزيـــر الــدفــاع 
األمــيــركــي جــيــمــس مــاتــيــس تتعلق 
الــواليــات  الــتــي أعطتها  بــاألســلــحــة 
املــتــحــدة لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب 
لكن  إيجابية  الكردية، وهي خطوة 

التنفيذ ضروري«.
)رويترز(

تعويضات إسرائيلية 
لضحايا أسطول غزة 2010

ــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــالم تـــركـــيـــة عــن  ــقـ نـ
ــبــــال، قــولــه  وزيـــــر املـــالـــيـــة، نـــاجـــي أغــ
»إســرائــيــل دفعت  إن  الجمعة،  أمــس 
دوالر  مليون   20 بقيمة  تعويضات 
ــتــهــا على 

ّ
ألســــر ضــحــايــا غـــــارة، شــن

ــرة الـــتـــي سقط  ــرمـ ــطـــول مـــافـــي مـ أسـ
ــام  ــــي عــ ــــاص فــ ــخــ ــ ــرة أشــ ــ ــشـ ــ فـــيـــهـــا عـ
التي  التعويضات  وجـــاءت   .»2010
ستقسم على أسر الضحايا العشرة 
موافقة  مــن  أشــهــر  تسعة  نحو  بعد 
إسرائيل على هذه الخطوة. وكانت 
إسرائيل قدمت بالفعل اعتذارها عن 
الهجوم والــذي كــان من بني شروط 
أنقرة لتطبيع العالقات بني البلدين.
)رويترز(

السعودية: مقتل 
مطلوب في مكة

النار  السعودية  األمــن  قــوات  أطلقت 
واعتقلت  فقتلته  رجــل مطلوب  على 
عــددًا من األشخاص في مدينة مكة، 
أمــــس الــجــمــعــة. وتـــبـــادل املــســلــحــون 
املــطــلــوبــون بــتــهــمــة اإلرهــــــاب إطـــالق 

النار مع قــوات األمــن التي حاصرت 
أحد املباني السكنية في حي العسيلة 
ولم  املسلحون.  تحصن  حيث  بمكة 

ُيصب رجال األمن بأذى.
)رويترز(

بلجيكا: إدانة 8 شيخات 
من آل نهيان بإساءة 

معاملة
ــاد مــحــامــي ثــمــانــي شــيــخــات من  أفـ
أســـرة آل نــهــيــان اإلمـــاراتـــيـــة، أمــس 
ــأن »مــحــكــمــة بلجيكية  بـ الــجــمــعــة، 
ــن بــتــهــمــة إســـــــاءة مــعــامــلــة  ــهـ ــتـ دانـ
ــر فـــي  ــ ــاخــ ــ ــــدق فــ ــنــ ــ ــي فــ ــ ــ ــــالت فـ ــ ــامـ ــ ــ عـ
بــروكــســل قــبــل نــحــو عــشــر ســنــوات 
وأصدرت عليهن أحكاما بالسجن 
ــة مـــــع وقــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ«.  ــرامـــ ــغـــ والـــ
ــال املــحــامــي ستيفن مــونــود إن  وقـ
»محكمة بروكسل الجنائية قضت 
ــاء الـــثـــمـــانـــي وهـــن  ــنــــســ بـــســـجـــن الــ
ــرة آل نــهــيــان الــحــاكــمــة في  مـــن أســ
أبوظبي 15 شهرا مع وقف التنفيذ 
ــاءة مــعــامــلــة  ــ ــإســ ــ ــي اتــــهــــامــــات بــ ــ فـ

العامالت«.
)رويترز(
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إيطاليا تدعم 
سالمة في ليبيا

ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــطـــالـــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
أنجيلينو ألفانو دعم بالده الكامل 
للمبعوث األممي الجديد إلى ليبيا 
)الــصــورة(،  سالمة  غسان  اللبناني 
ــــزام إيـــطـــالـــيـــا بــتــحــقــيــق  ــتـ ــ ــدًا الـ ــؤكــ مــ
االســتــقــرار فــي لــيــبــيــا، بــمــا فــي ذلــك 
ــا كــعــضــو غــيــر دائــــم في  ــ عــبــر دورهـ
ــذا الــــعــــام. وتـــقـــدم  ــ ــن هـ ــ مــجــلــس األمــ
في  اإليطالية،  الدبلوماسية  رئيس 
تصريح صحافي نشرته الخارجية 

مــــســــاء أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــخــالــص 
ــة، مــشــيــرًا  الــتــهــنــئــة لـــغـــســـان ســــالمــ
إلــــــى أنــــــه عـــلـــى ثـــقـــة بــــــأن املـــبـــعـــوث 
األممي سيتمكن من ممارسة دوره 

الحساس بحكمة وتوازن.
)األناضول(

تونس: إصابة 
4 عناصر أمن

التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الجمعة، إصابة 4 من عناصر 
األمــــن بـــحـــروق، عــلــى خلفية أعــمــال 
عنف اندلعت وســط الــبــالد. وذكــرت 
)أفـــــــــراد(  أعـــــــــوان   4« أن  ــيــــة  ــلــ الــــداخــ
ــروق مـــتـــفـــاوتـــة  ــ ــحـ ــ ــوا بـ ــبــ ــيــ أمــــــن أصــ
عنف  أعمال  خلفية  على  الخطورة، 
التابعة  الحفي  بئر  بمنطقة  وقعت 
ملحافظة سيدي بوزيد«. ووفق بيان 
اإلصابات   

ّ
فــإن التونسية،  الداخلية 

ــن  ــ ــا رجـــــــــال األمــ ــهــ ــّرض لــ ــ ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــّراء إلــقــاء زجــاجــات حــارقــة  كــانــت جــ
»مـــولـــوتـــوف« عــلــى ســـيـــارات األمـــن، 
إلــى أن اثنني آخــريــن أصيبا  مشيرًا 
بجروح نتيجة رشقهما بالحجارة.
)األناضول(

الجيش اليمني يستعيد 
السيطرة في مأرب

ــيـــمـــنـــي، أمـــس  اســـتـــعـــاد الـــجـــيـــش الـ
الـــجـــمـــعـــة، ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـــواقـــع 
ــة بــــعــــد مــــــعــــــارك مــع  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الحوثيني، بمحافظة مــأرب، شرقي 
ــبــــالد. وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري إن  الــ
كــامــل على  »الــجــيــش سيطر بشكل 
جــمــيــع املـــواقـــع فــي جــبــهــة املــخــدرة، 
ــعــــارك عــنــيــفــة  غـــربـــي مــــــأرب بـــعـــد مــ
بــــــــدأت يــــــوم الــــخــــمــــيــــس«. وأضــــــاف 
أن »الــجــيــش يــقــتــرب مـــن الــســيــطــرة 
 مـــن جهة 

ّ
عــلــى جــبــل مـــرثـــد، املـــطـــل

الشمال على مركز مديرية صرواح 
الخاضعة للحوثيني«.

)األناضول(

روسيا: منع نافالني 
من خوض رئاسيات 2018

املركزية  االنتخابية  اللجنة  أعلنت 
الـــروســـيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه »ال 
يــحــق حــالــيــا لــلــمــعــارض الـــروســـي 
ــي نــــافــــالــــنــــي )الـــــــصـــــــورة(  ــســ ــكــ ــيــ ألــ

ــتـــرشـــح لـــالنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الـ
ــــي مــــــــــــــارس/آذار املـــقـــبـــل،  املـــــقـــــررة فـ
بسبب الحكم عليه بالسجن خمسة 
أعــــــــوام مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ بــتــهــمــة 
اللجنة  أمـــــــوال«. وذكـــــرت  اخـــتـــالس 
بأن »الترشيحات ال يمكن أن تقّدم 
رســمــيــا إال اعـــتـــبـــارًا مـــن ديــســمــبــر/
كانون األول املقبل«. ودين نافالني، 
املــعــارض األبــرز للرئيس فالديمير 
فبراير/شباط  شهر  مطلع  بــوتــني، 
»اخــتــالس نحو 400 ألف  املــاضــي بـــ

يورو عام 2009«.
)فرانس برس(

اتهام بـ»اإلرهاب« 
للمعتدي على مصلّي 

مسجد لندن
ذكــــرت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
الجمعة، أنها »وّجهت اتهاما لرجل 
بالقتل املتصل باإلرهاب، والشروع 
ــتــــل«، بــــشــــأن واقــــعــــة دهـــس  ــقــ فــــي الــ
ني مسلمني بسيارة فان أثناء 

ّ
مصل

هــذا  فينسبري  مــســجــد  مــغــادرتــهــم 
األسبوع. واتهم دارين أوزبورن )47 
املستأجرة  الــســيــارة  بقيادة  عــامــا(، 
ــقــــي شــخــص  ودهـــــــس املــــصــــلــــني. ولــ
ــــادث بــيــنــمــا  ــــحـ ــي مـــوقـــع الـ حــتــفــه فــ

أصيب 11 آخرون. 
)رويترز(

حاوره: سالم الجاف

ــــي ســلــيــم  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــكـــشـــف رئـ يـ
الــجــبــوري، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الجديد« 
عن جملة من القضايا املستجدة على الساحة 
لــقــوى معارضة  الــعــراقــيــة، مــن بينها مــؤتــمــر 
فّعالة في بغداد الشهر املقبل، وهو األول من 
 عن تناوله 

ً
نوعه برعاية أممية ودولية، فضال

آثار األزمة الخليجية على الوضع السياسي 
في العراق. 

في هذا السياق، اعتبر أن الزيارة األخيرة له 
إلــى قطر لــم تكن شخصية »بــل كــانــت ضمن 
دعــــوة رســمــيــة لــلــعــراق ولــيــس لــقــطــر فــقــط بل 

رام اهلل، القدس المحتلة             
العربي الجديد

يتجه االحتالل اإلسرائيلي إلى تغيير معالم 
املحتلة، عبر  القدس  العمود في  منطقة باب 
زيادة القوات األمنية فيها، وبناء أبراج، وهو 
أمر حذرت منه وزارة الخارجية الفلسطينية، 
التي اعتبرت أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامني نتنياهو، يحاول ضرب أي مصداقية 
ــــت، أدت  ــوقـ ــ لــلــشــرعــيــة الــــدولــــيــــة. فــــي هـــــذا الـ
اإلجــراءات التعسفية اإلسرائيلية في القدس 
ــفـــاض عـــــدد املـــصـــلـــني فــــي الــجــمــعــة  ــخـ إلـــــى انـ

األخيرة من رمضان بشكل كبير. 
وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد أعلنت، أخيرًا، 
باب العمود في مدينة القدس منطقة عسكرية 
نــفــذهــا 3 شبان  مــغــلــقــة، بــعــد عملية فــدائــيــة 

بغداد ـ براء الشمري، سالم الجاف

ثالثة أشهر فقط تفصل العراقيني عن املوعد 
املقرر إلجراء االنتخابات املحلية، التي تنتج 
الــحــكــومــات املــحــلــيــة لــلــمــحــافــظــات الــعــراقــيــة، 
بطبيعة  وتعتبر  بــغــداد.  العاصمة  فيها  بما 
الفائزين  مــن سيتصدر  عــلــى  مــؤشــرًا  الــحــال 
فــي انــتــخــابــات الــبــرملــان املـــقـــررة مطلع الــعــام 
املقبل، إال أن أي مؤشرات على إمكانية إجراء 
هذه االنتخابات غير متوفرة حاليا، فدعوات 
تزامنت مع محاوالت عرقلة  تأجيلها  إعــالن 
األحـــزاب لها مــن خــالل عــدم تقديمهم أسماء 
مرشحيهم لــخــوض االنــتــخــابــات، رغــم مــرور 
ــام عــلــى انـــتـــهـــاء املــهــلــة الـــتـــي حــددتــهــا  ــ 10 أيـ
ــوم لتسليم  مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات كـــآخـــر يــ
األحــزاب أسماء مرشحيهم وهو 12 يونيو/

حزيران الحالي.
ولـــوحـــظ أن األحــــــزاب الــكــبــيــرة أو تــلــك الــتــي 
تقديم  عــن  تخلفت  مــن  هــي  بالسلطة  تمسك 
أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا ملــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات، 
كما أنها نفسها انقسمت بني مطالب بإبقاء 
املفوضية وبني مصّر على إقالتها قبل إجراء 
االنتخابات. في املقابل، فإن املفوضية نفسها 
لــــم تـــنـــه تـــحـــديـــث قــــاعــــدة بـــيـــانـــات الــنــاخــبــني 
ــراع وحـــل مشكلة نحو  ــتـ وتــهــيــئــة مــراكــز االقـ
عن   

ً
اقتراعهم فضال نــازح وطريقة  4 ماليني 

عراقيي املهجر.
مسؤول عراقي بارز في مكتب رئيس الوزراء 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــيــدر الــعــبــادي قــال لـــ
»اجراء االنتخابات بعد نحو 3 أشهر سيكون 
في  كبيرة  رغبة  »هناك  أن  وبــنّي   .»

ً
مستحيال

تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، لــدمــجــهــا مع 
بعد  أي  املقبل،  إبريل/نيسان  فــي  البرملانية 
أقــــل مـــن 10 أشــهــر مـــن اآلن، وهــــو مـــا تــرغــبــه 
أحزاب رئيسية في السلطة، لكن األميركيني ال 
يريدون تأجيل االنتخابات املحلية فقط، بل 
حتى البرملانية. وهم أبلغوا أكثر من مسؤول 
ــوبـــوءة ولــن  عـــراقـــي بــــأن األجــــــواء الــحــالــيــة مـ
ض عنها أي حكومة ديمقراطية تخدم 

ّ
تتمخ

لــــدول أخــــــرى«، حــســب وصـــفـــه. ولــفــت إلــــى أن 
أنها  الخليج،  الحالية في  »املوقف من األزمــة 
مزعجة جدًا وغير مناسبة، خصوصا للعراق، 
فـــاألزمـــة انــعــكــســت بــشــكــل غــيــر مــحــمــود على 
الــجــمــيــع النـــدالعـــهـــا بـــوقـــت بــــدأ فــيــه املــحــيــط 
العربي يتفّهم امللف العراقي ويهتم به بشكل 
إيجابي، في محاولة ملساعدة العراق وتعزيز 
، لكن 

ً
وحــدتــه بــكــل الــطــرق وبـــدأ الــحــراك فــعــال

األزمة هذه أثرت على ذلك بالتأكيد«.
وعــن مرحلة ما بعد »داعــش« في العراق قال 
»إن مرحلة االنــتــهــاء مــن داعــش بشكل كامل، 
أجل  مــن  الجميع  إلــى تضافر جــهــود  تحتاج 
 عن تنفيذ 

ً
وقف أسباب ظهور التنظيم، فضال

برامج إعمار وتأهيل وإعادة النازحني ملدنهم 
وبسط األمن وعدم تكرار األخطاء التي كانت 

قبل هجوم التنظيم عام 2014«.
املقررة  البرملانية،  االنتخابات  موضوع  وفي 
أن  الجبوري على  املقبل، شــّدد  الــعــام  مبدئيا 
»االنتخابات البرملانية ستجري في موعدها 
لتأجيلها وســنــعــمــل على  نــيــة  لــديــنــا  ولــيــس 
ــرار قــانــون االنــتــخــابــات«. مــع ذلـــك رأى أنــه  إقــ
»يـــجـــب عــلــيــنــا أال نــغــفــل أيـــضـــا عـــن أن هــنــاك 
مــشــاكــل مــا زالـــت قــائــمــة، فلدينا مــنــاطــق غير 
مـــحـــررة ولــديــنــا مــنــاطــق مـــحـــررة وأهــلــهــا لم 
يعودوا إليها. كما أن لدينا ماليني النازحني، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه لــديــنــا مشكلة أكــبــر وهــي 

الله،  رام  أبــو مشعل بمحافظة  ديــر  مــن قرية 
ارتقوا شهداء، بعد قتلهم مجندة إسرائيلية. 
أمس  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  ودانـــت 
الجمعة، ما تناقله اإلعالم اإلسرائيلي بشأن 
ــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي، بنيامني  ــ ــ قــــرار رئــيــس الـ
جــديــدة،  تــهــويــديــة  خــطــة  بتطبيق  نتنياهو، 
تهدف إلى تغيير معالم منطقة باب العامود 
في القدس الشرقية املحتلة، وطمس هويتها 
الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة، مـــن خـــالل تكثيف 
الـــتـــواجـــد الــعــســكــري وعــنــاصــر الــشــرطــة في 
ــراج عــســكــريــة اســتــفــزازيــة  ــ املــنــطــقــة، وبـــنـــاء أبـ
فيها، ووضع مسارات حديدية تنكيلية ملرور 
املواطنني الفلسطينيني وتفتيشهم، وغيرها.

الـــوزارة، في بيان، أن »هــذه الخطة  واعتبرت 
هــــي حــلــقــة فــــي مــســلــســل عــمــلــيــات الــتــهــويــد 
ــة، ومــــحــــاوالت  ــقـــدسـ املـــتـــواصـــلـــة لــلــمــديــنــة املـ

الــعــراقــيــني. وهــم مــع حكومة طـــوارئ لعامني 
إعــادة جميع  العبادي، لحني  آخرين برئاسة 
مناسبة  أجـــواء  وتهيئة  ملناطقهم  الــنــازحــني 
تــأثــيــر إليــــــران أو مــلــيــشــيــات على  تــمــنــع أي 
االنــتــخــابــات، وتــنــظــيــم قــانــون داخــلــي جديد 
جديدة  مفوضية  عبر  بــالــعــراق  لالنتخابات 

يكون عملها بالشراكة مع األمم املتحدة«.
ــدوره، أكـــد نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة إيـــاد  ــ بــ
»العربي الــجــديــد«، بأنه  عــالوي فــي حــديــٍث لـ
االنتخابات  بتأجيل  الجميع  »يسعى إلقناع 
البرملانية  االنــتــخــابــات  مــع  ودمجها  املحلية 
املقررة في إبريل 2018«. وأوضح أن »الهدف 
هو إفساح املجال لتحقيق مشاركة جماهيرية 
املادية«.  والتكاليف  الجهود  وتقليل  واسعة 
وأضاف أنه »بالنظر لتصاعد السجال حول 
انتخابات  تأجيل  فــإن  االنتخابي  املــوضــوع 
مجالس املحافظات في عموم البالد، ولحني 
طــرد داعــش من كل الــعــراق وإعـــادة النازحني 
ــة وضـــــــرورة مــلــحــة مع  ــبـ ــى مــنــاطــقــهــم واجـ إلــ
اجـــرائـــهـــا بـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــتـــخـــابـــات مجلس 

النواب في موعدها املحدد من العام املقبل«.

األولــيــة تــقــول إن واقـــع الــحــال لــم يــعــد ممكنا 
إلجـــــراء انــتــخــابــات مــجــالــس املــحــافــظــات في 
املــقــبــل، ويــمــكــن أن تحصل  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
وملجالس  للبرملان  مشترك  بشكل  انتخابات 
املحافظات في يوم واحد مطلع العام املقبل«.

وكشف الجبوري أن »الــحــوارات مع األطــراف 
العراقية املتنوعة من ممثلي املناطق املحررة، 
ــوافــــق عــلــى  ــن تــ ــمــــرت عــ ــتــــي ســـتـــتـــحـــرر، أثــ والــ
ضرورة عقد مؤتمر جامع لهذه الشخصيات 

ــداد كــبــيــرة مــن قـــوات االحـــتـــالل فــي البلدة  أعــ
الــقــديــمــة ومــحــيــطــهــا، ووســــط تــدابــيــر أمنية 
مــشــددة فــي محيط األقــصــى وعلى الحواجز 
وأكد  املدينة.  مداخل  على  املقامة  العسكرية 
املـــديـــر الـــعـــام ألوقـــــاف الـــقـــدس، الــشــيــخ عـــزام 
العدد  هــذا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الخطيب، 
من املصلني يقل عن أعداد املشاركني عادة في 
الجمعة األخيرة من الشهر، إذ كانت املساجد 
ــه تــــزدحــــم بـــأعـــداد  ــاتـ ــاحـ ــل األقــــصــــى وسـ ــ داخــ
ــام الجمعة  هــائــلــة مـــن املــصــلــني، حــتــى فـــي أيــ
املاضية من رمضان. وأرجع هذا التراجع في 
أعداد املصلني إلى إجراءات االحتالل وقيوده، 
الــتــي مــنــعــت وصــــول عـــشـــرات آالف املــصــلــني 
إلـــى الـــقـــدس مـــن خـــالل الــحــواجــز الــعــســكــريــة 

لالحتالل. 
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تـــــوّرط املــفــوضــيــة بــعــمــلــيــات تـــزويـــر لــصــالــح 
أخــرى وفساد مالي بانتخابات  أحــزاب دون 
الــنــائــبــة عـــن كتلة  2014 املـــاضـــيـــة«. وكــشــفــت 
األحــــرار مــاجــدة التميمي عــن امــتــالكــهــا 100 
أن  مؤكدة  االنتخابات،  مفوضية  ُيدين  ملف 
ـــدخـــل أعـــضـــاء املــفــوضــيــة إلــى 

ُ
»بــعــضــهــا قـــد ت

الــســجــن وأن تــقــديــم أعــضــاء املــفــوضــيــة طلبا 
إلحــالــتــهــم عــلــى الــتــقــاعــد، جـــاء لعلمهم جيدًا 
بأنه بعد شهر رمضان سوف يصّوت مجلس 
االنتخابات  في  النواب على عدم مشاركتهم 
املـــقـــبـــلـــة«. وأفـــــــادت بــأنــهــا »اســتــغــلــت فــرصــة 
العطلة التشريعية للبرملان، وجهزت أكثر من 
100 ملف لقضايا مالية ومخالفات بعضها 
يــوصــل إلــى الــســجــن«، الفــتــة إلــى أن »امللفات 

جاهزة وسأرسلها إلى االدعاء العام«.
مـــن جـــانـــبـــه، ذكــــر عــضــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
ــة فــــائــــق الـــشـــيـــخ عــــلــــي، أن »نـــائـــب  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــــني الــــعــــام لــحــزب  ــ ــة، األمـ ــهـــوريـ ــمـ رئــــيــــس الـــجـ
ــوري املــالــكــي، هـــو املــســتــفــيــد األول  الـــدعـــوة نــ
مـــن بـــقـــاء مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة«. 
»الــتــضــحــيــة بـــالـــدم من  وأعـــلـــن اســـتـــعـــداده لـــ
أجـــل حــل مجلس املــفــوضــني وتــعــديــل قــانــون 
االنــتــخــابــات«. وأوضـــح أن »هــنــاك مــن هــم في 
الـــبـــرملـــان يـــدافـــعـــون عـــن املـــفـــوضـــني ويـــحـــاول 
التقليل مــن شــأن إقــالــتــهــم، وهــم كــل مــن عبد 
ومحمد  الفتالوي  وحنان  السامرائي  القهار 
ــاذا لــــم يــكــشــف  ــ ــ : »ملـ

ً
الـــحـــلـــبـــوســـي«، مـــتـــســـائـــال

اإلعالم للرأي العام من هم املعرقلون لتغيير 
مفوضية االنتخابات وتشريع قانون آخر«.

العراقي محمد جواد  وأكــد املختص بالشأن 
لـــطـــوفـــي، أن »الــــخــــالف الــــدائــــر حــالــيــا بــشــأن 
مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات، يــمــثــل مــحــاولــة غير 
املقبلة  املحلية  االنتخابات  لتأجيل  مباشرة 
أن  وبــنّي  املقبل«.  فــي سبتمبر/أيلول  املــقــررة 
»تأخر االتفاق على قانون االنتخابات، وعدم 
قـــيـــام األحـــــــزاب بــتــســلــيــم أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا 
للمفوضية لغاية اآلن، أمور تشير إلى وجود 
لتأجيل  األحـــــزاب  أغــلــب  لـــدى  رغــبــة حقيقية 
االنتخابات، لكنها تخشى اإلفصاح عن ذلك 
خشية غضب الشارع الناقم على سياساتها 

السابقة«.
ونـــّوه لطوفي إلــى أن »حـــراك إقــالــة مفوضية 
ــات يـــجـــعـــل أمــــــر إجـــــــــراء الــعــمــلــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
االنتخابية في موعدها أقرب إلى املستحيل، 
بسبب عدم قدرة املفوضية الحالية، وال حتى 
املقبلة، على استكمال جميع اإلجــراءات التي 
»وجــود  أن  االنــتــخــابــات«، موضحا  تتطلبها 
قـــوى ســيــاســيــة مــعــارضــة لـــوجـــود مفوضية 
االنتخابات وأخرى مؤيدة لها، ما هو إال جزء 
من سيناريو متفق عليه لتأجيل االنتخابات 

املحلية وربما حتى البرملانية«.

السالح املستخدم بالعراق بشكل واسع خارج 
الــدولــة وحالة اإلرهـــاب التي تحصل للسكان 
فــي بــعــض املــنــاطــق املـــحـــررة، بــهــدف الضغط 
 
ً
عليهم لصالح جهات سياسية محددة، فضال
تؤثر  وتــرهــيــب  ترغيب  عــن حــصــول عمليات 

على االنتخابات بشكل عام«. 
ولــفــت إلـــى أن »هـــذا كــلــه يــجــب أن يـــزول حتى 
ــراء انــتــخــابــات  ــ نــكــون بــعــدهــا مــســتــعــديــن إلجـ
ديــمــقــراطــيــة حقيقية. وحــالــيــا فـــإن املــؤشــرات 

ــر مـــواطـــنـــيـــهـــا  ــيــ ــجــ ــهــ تــــكــــريــــس ضــــمــــهــــا، وتــ
»المــبــاالة وصمت  واستهجنت  املــقــدســيــني«. 
املــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــات األمــــم املــتــحــدة 
اليونسكو،  منظمة  مقدمتها  وفي  املختصة، 
إزاء هذا التصعيد الخطير وغير املسبوق في 
للقانون  الجسيمة  اإلسرائيلية  االنــتــهــاكــات 
الدولي، خصوصا أنها تتم على مرأى ومسمع 
ــعـــت »بــــــات واضـــحـــا  ــابـ ــه«. وتـ ــلــ ــم كــ ــالـ ــعـ ــن الـ مــ
أن نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول ضــــرب أيــــة مــصــداقــيــة 
إثبات  ويحاول  وقراراتها،  الدولية  للشرعية 
عــدم جــدواهــا، ســـواء فــي الــحــفــاظ على األمــن 
والسلم الدوليني، أو في تحمل مسؤولياتها 

في حل النزاعات والصراعات«.
في غضون ذلك، أدى قرابة 150 ألف شخص 
ــرة مـــن شهر  ــيـ صـــالة الــجــمــعــة الــرابــعــة واألخـ
رمضان في املسجد األقصى، في ظل انتشار 

وما زال البرملان لم يحسم موقفه حتى اآلن من 
املفوضية، فعلى الرغم من تصويت أعضائه 
قناعتهم بأجوبة رئيس مفوضية  عــدم  على 
أي  لم يصدر  أنه  إال  االنتخابات وأعضائها، 
قرار بشأنهم وأّجل ذلك ملا بعد عطلته املقرر 
سابقة  وهــي  املقبل.  الشهر  مطلع  تنتهي  أن 
أنها مخالفة  لم تحدث من قبل بالعراق كما 
للدستور. وهو ما دعا أعضاء املفوضية إلى 
التقاعد  على  بإحالتهم  رســمــي  طلب  تقديم 

وفقا لقانون املفوضية رقم )11( لسنة 2007.
ورأى مــراقــبــون أن »هـــذا األمـــر جـــاء استباقا 
ــان مــــن قـــــــرار بــحــقــهــم،  ــرملــ ــبــ ملــــا ســـيـــصـــدره الــ
خصوصا مع وجود أدلة ووثائق تشير إلى 

ــغـــداد. وبــالــفــعــل ســيــكــون هــنــاك مؤتمر  فـــي بـ
مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــقــبــل وســيــتــم في 
السياسي  التوافق  اإلفــصــاح عن  املؤتمر  هــذا 
برعاية وعناية الدولة العراقية واألمم املتحدة 
والــتــفــاهــم الــحــاصــل مــع كــل الــشــركــاء والــذيــن 
ــــى الــتــي  ــرة األولـ ال يــمــكــن تــجــاهــلــهــم. وهـــي املــ
سيكون فيها مؤتمر جامع وفي بغداد، ومن 
يتواجد  أن  عليه  الحكومة  يــعــارض  أن  يــريــد 
في داخل العراق ويشارك في املؤتمر الجامع 
ملمثلي املــحــافــظــات املــحــررة )األنــبــار وبــغــداد 
ونــيــنــوى وصــــالح الـــديـــن وكـــركـــوك وديـــالـــى( 
املقبل،  الشهر  منتصف  بــغــداد  العاصمة  فــي 
أو يــعــلــن تـــأيـــيـــده ملـــخـــرجـــات املـــؤتـــمـــر بــبــيــان 
يصدره من داخــل الــعــراق أيضا. ومــن يرفض 
املشاركة تحت إطار الدولة لن يسمع منه أحد، 
وســيــشــارك فــي هــذا املــؤتــمــر رافـــع العيساوي 
رعاية  الخنجر تحت  الــبــزاز وخميس  وسعد 

الدولة وبمباركة إقليمية ودولية«.
أمـــا عــن الــعــالقــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، فقال 
الــجــبــوري »ســـــأزور الـــواليـــات املــتــحــدة للقاء 
النصف  فــي  األميركي  الــنــواب  رئيس مجلس 
الــثــانــي مــن الشهر املــقــبــل، وســأحــضــر مؤتمر 
الـــبـــرملـــان الـــدولـــي الــــذي ســيــعــقــد فـــي روســيــا، 
الجميع،  مــع  فــي عالقتنا  نــوفــق  أن  ونــحــاول 
ــلــــة ضــــمــــن أولــــــويــــــة املـــصـــلـــحـــة  الـــــيـــــوم حــــاصــ

الوطنية«.

سنة( برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
خـــالل املــواجــهــات العنيفة الــتــي انــدلــعــت في 
قلقيلية عقب  قـــدوم شــرقــي مدينة  كفر  قــريــة 
قمع مسيرة القرية األسبوعية. وقال املتحدث 
»الــعــربــي  ــيـــرة، مـــــراد شـــتـــيـــوي، لـــ بـــاســـم املـــسـ
الــجــديــد«، إن أبــو ديــة أصــيــب بــجــروح بالغة 
في يــده، بعد أن اخترقتها رصاصة معدنية 
مغلفة باملطاط، نقل في إثرها لتلقي العالج 
فـــي مــســتــشــفــى رفــيــديــا بــمــديــنــة نــابــلــس. في 
املــقــابــل، واصــل أهــالــي قريتي نعلني وبلعني 
األسبوعية  مسيرتهم  الــلــه  رام  مدينة  غــربــي 
الــــرافــــضــــة لـــبـــنـــاء جــــــدار الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
عــلــى أراضــيــهــم، وتــمــكــنــوا مــن الـــوصـــول إلــى 
بوابات جدار الفصل العنصري ورفع األعالم 
الفلسطينية عليه تأكيدًا على استمرار أهالي 

القريتني في مقاومتهم الشعبية السلمية.

اختبارات 
الحكومة الجزائرية

الحكومة  كانت  وإذا  الفترة.  هــذه  في  املقررة 
قد مرت من االمتحان البرملاني بأقل خسائر 
املـــواالة تشكل األغلبية  أحـــزاب  كــون  ممكنة، 
الــبــرملــان، فــإن كلفة تنفيذ خطتها، حتى  فــي 
إلـــى  بـــالـــنـــظـــر  ــرة،  ــيـ ــبـ كـ عـــــام 2019، ســـتـــكـــون 
تــزايــد املــشــكــالت االقــتــصــاديــة بــفــعــل تــراجــع 
النفط،  أسعار  انهيار  بسبب  البالد  عــائــدات 

الجزائر ـ عثمان لحياني

عـــــبـــــرت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة 
امـــتـــحـــان ســيــاســي  الـــجـــديـــدة أول 
بــعــد عـــرض ومناقشة  يــواجــهــهــا، 
خطتها أمـــام الــبــرملــان عــلــى مـــدار ثــالثــة أيــام 
)انــتــهــت أول مــن أمـــس الــخــمــيــس(، تعرضت 
خــاللــهــا النـــتـــقـــادات حـــــادة بـــشـــأن مــضــمــون 
الخطة وضعف املؤشرات الرقمية. وإذا كانت 
الــحــكــومــة الــجــديــدة قـــد وضــعــت نــفــســهــا في 
إضافي،  كتحٍد  السياسي  املــال  مــع  مواجهة 
فــــإن أبـــــرز مــهــامــهــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر ظـــروف 
السياسي  واالنــســجــام  االجتماعية  التهدئة 
ربــيــع 2019،  الــرئــاســي  االســتــحــقــاق  لتنظيم 
الـــذي تــدخــل بــعــده الــجــزائــر مرحلة »مــا بعد 

البوتفليقية«.
تحديات  تبون  املجيد  عبد  حكومة  وتواجه 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة صعبة. 
ويــضــغــط عــلــيــهــا الـــظـــرف الـــزمـــنـــي الــقــصــيــر 
املــتــاح لــهــا، الـــذي ينتهي فــي إبــريــل/نــيــســان 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  بــعــد  مــبــاشــرة   ،2019

إذ خــســر الــبــلــد مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
أمــيــركــي، وتضخم  مــلــيــار دوالر  املــاضــي 50 
مشاريع  تعطل  نتيجة  االجــتــمــاعــيــة  ــة  األزمــ
البنية التحتية والتوظيف وتأجيل املشاريع 
بسبب نقص السيولة، إذ لم يبق في الخزينة 
احتياجات  لتغطية  يكفي  مــا  ســوى  الــعــامــة 
البالد ملدة سنة. يضاف إلى ذلك اإلضرابات 
والــــحــــراك االحـــتـــجـــاجـــي، فـــي عــــدة قــطــاعــات 
ــادة مــــع بـــدايـــة  ــ ــ خـــدمـــيـــة، والــــــــذي يـــتـــزامـــن عـ
الصحة  قطاعات  فــي  املقبل  سبتمبر/أيلول 
ــن تـــعـــقـــيـــدات الـــوضـــع  والـــتـــربـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــ
السياسي في البالد إزاء غموض املوقف في 
الرئيس  السلطة واستمرار غياب  أعلى هرم 
السياسية  ــــاق  واآلفـ بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد 
في  املــقــررة  الرئاسية  باالنتخابات  املتعلقة 
املحلية  االنــتــخــابــات  أثــقــل  ــة  وبـــدرجـ  ،2019

املقررة نهاية العام الحالي.
املجيد  عبد  التي عرضها  الحكومية  الخطة 
تبون، وناقشها النواب، لم تتضمن محددات 
واضــحــة أو آجـــااًل زمنية بشأن حــل املشاكل 
املــزمــنــة فـــي الـــجـــزائـــر، كــالــشــغــل، إذ مـــا زالـــت 

البطالة في أفق 13 في املائة، وأزمــة السكن، 
التي تعهد رئيس الحكومة بالقضاء عليها 
ــو تــعــهــد يـــذكـــر بــتــعــهــدات  نــهــايــة 2019، وهــ
سابقة كــان تبون قطعها عندما كــان رئيسا 
ــة الــســكــن نهاية  لــلــحــكــومــة بــشــأن إنـــهـــاء أزمــ
2017، وإتمام إنجاز مسجد الجزائر األعظم 
إلى  باملحللني  دفــع  ــر،  األمـ هــذا   .2016 نهاية 
بــالــقــول إنها  الــحــكــومــة  التعليق عــلــى خــطــة 
تشبه البحث اإلنشائي الذي ينجزه التالمذة 
فــي مــقــاهــي اإلنــتــرنــت، وال تــعــكــس تطلعات 
 بسياسات 

ً
املواطن الجزائري املخنوق أصال

الــتــقــشــف، كــمــا أنــهــا غــيــر مــشــفــوعــة بــاألرقــام 
وغــيــر مقيدة بــاملــدد الــزمــنــيــة، وال تــرقــى إلى 

حجم األزمة العميقة والهيكلية التي يعاني 
مــنــهــا االقـــتـــصـــاد الــــجــــزائــــري، الــــــذي تــشــكــل 
عــائــدات النفط 98 فــي املــائــة مــنــه. وللهروب 
الحكومة  رئيس  اخــتــار  التحديات،  هــذه  مــن 
هذه  يتعلق  آخـــر،  تحديا  لنفسه  الــجــزائــريــة 
ما  الطريق على  الحرب وقطع  بإعالنه  املــرة 
ــال األعـــمـــال  ــ ــال ورجــ ــ وصـــفـــه بــتــغــول رأس املـ
باتجاه  والتمدد  والسلطة  النفوذ  مراكز  في 
ــال  ــ الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى املـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي. وقـ
إن »الحكومة ستعمل  الــبــرملــان،  أمـــام  تــبــون، 
عــلــى الــتــفــريــق بــني املــــال والــســلــطــة فــي إطــار 
ــاالت املــتــعــلــقــة  ــحــ قـــواعـــد جـــديـــدة لــتــأطــيــر الــ
مــآرب شخصية،  لتحقيق  النفوذ  باستغالل 

ــديـــدة لــتــأطــيــر الـــحـــاالت  واعـــتـــمـــاد قـــواعـــد جـ
مــآرب  لتحقيق  الــنــفــوذ  بــاســتــغــالل  املتعلقة 
السياسية  املــجــاالت  بــني  والــدمــج  شخصية 
ــاف إن »الـــجـــزائـــر بلد  ــ واالقـــتـــصـــاديـــة«. وأضـ
الحريات وسيظل كذلك، ومن حق أي مواطن 
أن يــخــوض مــجــال األعــمــال أو الــســيــاســة، أو 
يــمــارس االثــنــني مــن دون الجمع بينهما في 
وقت واحد، لكننا سنفرق بني املال والسلطة 
وليسبح كل في فلكه«. وتابع »ال نسعى إلى 
ــال األعــمــال  ــ ــأربـــاب الــعــمــل ورجـ االصـــطـــدام بـ
ــال ال يــنــبــغــي أن يــتــوغــل في  ــ واملــــــال، لــكــن املـ

دواليب الدولة«.
التي  البرملانية،  االنتخابات  فــي  الفتا  وكــان 

ــار املـــاضـــي،  ــايــــو/أيــ ــع مــــن مــ ــرابــ ــــرت فــــي الــ جـ
سيطرة عــدد مــن رجـــال املـــال واألعــمــال على 
قوائم املرشحني في عــدة أحــزاب، واستغالل 
ــلـــفـــوز بـــمـــقـــاعـــد بــرملــانــيــة  نـــفـــوذهـــم املــــالــــي لـ
تمكنهم مــن الــتــمــتــع بــالــحــصــانــة واالقـــتـــراب 
ــا أثــــــار مـــخـــاوف  ــز الـــحـــكـــومـــيـــة، مــ ــ ــراكـ ــ ــن املـ مــ
جــديــة بــشــأن هيمنة »الـــكـــارتـــل« املــالــي على 
املــشــهــد الــســيــاســي وعــلــى الــبــرملــان وصياغة 
ــال األعـــمـــال، على  قــوانــني تــخــدم مــصــالــح رجـ
املــوازنــة  قــانــون  التدابير املتضمنة فــي  غــرار 
ــالـــي، الـــــذي يــتــيــح لـــرجـــال األعــــمــــال، في  الـــحـ
العقارات  على  الحصول  مستثمرين،  هيئة 
ــة بـــالـــديـــنـــار الـــرمـــزي.  ــيــ الــصــنــاعــيــة والــــزراعــ

لــكــن تــعــهــدات تــبــون ال تــلــقــى ثــقــة األوســــاط 
الــتــي ترفض  املــعــارضــة  ــزاب  وأحــ السياسية 
يبدو موجها  مع خطاب سياسي،  التعاطي 
لالستهالك اإلعــالمــي. وتبدو هــذه األوســاط 
ــــع الــســيــاســي  ــــواقـ أكـــثـــر إدراكـــــــــا ملـــعـــطـــيـــات الـ
ــة الــــــقــــــرار مــع  ــاعــ ــنــ ــز صــ ــ ــراكــ ــ وتــــقــــاطــــعــــات مــ
»الكارتل« املالي املتمدد. وتدرك أن الحكومة، 
مركزًا  تمثل  ال  تــبــون،  املجيد  عبد  ورئيسها 
للقرار أو جهة لحسم الخيارات الكبرى، وأن 
واإلشــراف  بالتحضير  تتعلق  مهامها  أكثر 
عــلــى الــدخــول املــدرســي واالجــتــمــاعــي املقبل 
السنة  نــهــايــة  الــبــلــديــة  االنــتــخــابــات  وتنظيم 
الحالية. وفي هذا السياق، يقول القيادي في 
حركة مجتمع السلم، عبد الله بن عجايمية، 
»جــمــيــل أن يــقــول رئــيــس الــحــكــومــة إن املـــال 
الــدولــة، لكنه يعلم  يجب أن يكون بعيدًا عن 
جــيــدًا أنـــه لـــن يستطيع تــغــيــيــر هـــذا الـــواقـــع، 
فــلــوبــيــات املــــال أصــبــحــت مــتــغــولــة أكـــثـــر، بل 
بموجب  ومــســؤولــني محميني  وزراء  وتــعــني 
الــقــانــون«. واعــتــبــر أنـــه مــن الــغــرابــة أن يقول 
برملان  أمـــام  هــكــذا تصريح  الحكومة  رئــيــس 
يــضــم عـــددًا كــبــيــرًا مــن رجـــال األعـــمـــال، الــذيــن 
الــبــرملــان، »طبعا  الــفــوز بمقاعد  نــجــحــوا فــي 
دون أن ننسى أيضا أن تبون ألقى كلمته أمام 

برملان به كثير من النواب املليارديرات«.
وال يعلق قطاع واســع مــن الــجــزائــريــني، كما 
ـــااًل كبيرة  ــزاب املــعــارضــة الــســيــاســيــة، آمــ أحـــ
ــأن حــلــحــلــة  ــشــ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــ
املشكالت االجتماعية واالقتصادية الراهنة، 
ــــف الـــنـــائـــب فــــي كــتــلــة  ــــق وصـ وتــعــتــبــرهــا وفـ
الـــنـــهـــضـــة والـــتـــنـــمـــيـــة والــــبــــنــــاء، لـــخـــضـــر بــن 
خـــــالف، حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال وتــســيــيــر 

الـــشـــؤون الــعــامــة حــتــى ربــيــع 2019، بــمــا في 
ذلــــك تــعــهــداتــهــا بــتــكــريــس حـــريـــة الــصــحــافــة 
والــتــعــبــيــر وتــعــزيــز املــكــاســب الــديــمــقــراطــيــة، 
إذ ال يــتــوقــع أن تــســهــم الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
الــذي  الرئاسي  املحيط  بمحددات  املحكومة 
يمسك بزمام األمور، بتحسني مناخ املنافسة 
السياسية واملمارسة الديمقراطية في البالد، 
انتخابات  على  مقبلة  البالد  وأن  خصوصا 
إلــى مرحلة ما  رئــاســيــة حــاســمــة، تمر معها 
ــدور  ــاء، يـــبـــرز الــ ــنــ ــي األثــ بــعــد بــوتــفــلــيــقــة. وفــ
الرئيس للحكومة الجديدة املخول لها توفير 
األدنــى  والــحــد  االجتماعية  التهدئة  ظـــروف 
الــذي يتيح تنظيم  مــن االســتــقــرار السياسي 
كلفة سياسية، خصوصا  بــأقــل  الــرئــاســيــات 
ــــاس تــركــيــز  وأن هــــذا االســتــحــقــاق يــمــثــل أسـ

الدوائر الحاكمة في الجزائر حاليا.
وفـــي الــســيــاق، يـــرى رئــيــس تــحــريــر النسخة 
ــن«، عـــدالن  ــوطــ األســبــوعــيــة مـــن صــحــيــفــة »الــ
ــدي، فـــي الــســيــاق نــفــســه، إذ إنـــه يــعــتــقــد أن  مــ
»املهمة الرئيسة، وغير املعلنة، بالنسبة إلى 
املناسبة  ــواء  األجــ توفير  هــي  تــبــون  حكومة 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة، ألن تركيبة 
دون خبرة  مــن  وزراء  مــن  الحالية،  الحكومة 
سياسية وتقنية، ال توحي بأنها حكومة حل 
أزمات أو طرح بدائل اقتصادية جدية«. وفي 
غضون ستة أشهر، أي مطلع السنة املقبلة، 
إلى  الجزائر  في  السياسي  النقاش  سينتقل 
مــوضــوع االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وستحول 
التفاصيل  الحكومة تركيزها باتجاه ضبط 
املتعلقة بهذا االستحقاق السياسي الحاسم، 
فيما تودع األزمات االقتصادية واالجتماعية 

درج االنتظار إلى ما بعد ربيع 2019.

المالكي هو المستفيد األول من بقاء مفوضية االنتخابات )صباح عرار/فرانس برس(

)Getty/ينظر إلى تبون على أنه من دون طموح سياسي كبير )بالل بن سالم

الجبوري: األزمة الخليجية انعكست على العراق )فاطمة بهرامي/األناضول(

كبيرة  آمــاًال  والمعارضة  الجزائريون  يضع  ال 
عبد  برئاسة  الجزائرية،  الحكومة  قدرة  على 
المجيد تبون، على حل المشكالت االجتماعية 
السياسية  ــاط  األوسـ وتـــدرك  واالقــتــصــاديــة. 
يتعلق  الحكومة  مهام  أبرز  أن  والمعارضة 
بتنظيم االنتخابات البلدية نهاية العام الحالي، 
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المهمة األصعب

لم تتضمن خطة 
الحكومة محددات 

واضحة لحل المشاكل

مرت الحكومة من 
االمتحان البرلماني بأقل 

خسائر ممكنة

مطالبات بتأجيل 
االستحقاق لحين إجراء 

انتخابات البرلمان

يؤكد رئيس البرلمان 
العراقي سليم الجبوري، 
في حديث مع »العربي 

الجديد«، بأنه »يتم تحضير 
مؤتمر لقوى معارضة 

فّعالة في العراق برعاية 
أممية، الشهر المقبل«

قبل 3 أشهر من االنتخابات 
المحلية في العراق، 

تبدو نسبة إجرائها في 
موعدها المحدد غير 
واضحة بعد في ظل 

خالفات عدة ومحاوالت 
لتأجيلها

سيدمو،  محمد  السياسي،  المحلل  يعتقد 
المجيد تبون في حد ذاته  أن »اختيار عبد 
رئيس  ليكون  الرئاسي  المحيط  قبل  مــن 
إبعاد  في  إرادة  عن  يعبر  قد  الحكومة 
 2019 لرئاسيات  المحتملين  المرشحين  كل 
سالل  المالك  عبد  خصوصًا  الواجهة،  من 
)الصورة( وأحمد أويحيى، ألن منصب رئيس 
مع  احتكاك  من  يحمله  بما  الحكومة، 
المواطنين يصنع لصاحبه شعبية وحضورًا، 
ويجعل منه قابًال للتسويق كمرشح رئاسي 
قوي، بخالف تبون، المعروف عنه أنه رجل 

من دون طموح سياسي كبير«.

إبعاد المرشحين المحتملين

العراق: موعد االنتخابات المحلية غير مضمون
تقرير

متابعة

خاص
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ضغط ألماني بمفاوضات »بريكست«

أول تنازالت ماي 
لألوروبيين

رسائل إيرانية في يوم القدس

تجربة جديدة لكوريا الشمالية

الحقت تداعيات حريق
برج »غرينفيل« السكني 

ماي إلى بروكسل

لندن ـ نواف التميمي

البريطانية،  الـــوزراء  رئيسة  بــدت 
ــاي، خـــاســـرة ســيــاســيــا،  ــ تــيــريــزا مـ
بعد لقاء قــادة االتحاد األوروبــي، 
ــرًا، إثـــــر فـــقـــدانـــهـــا رهــــان  ــ ــيـ ــ فــــي بـــروكـــســـل أخـ
إليها  التي دعت  املبكرة،  العامة  االنتخابات 
في سياق تعزيز موقع حكومتها، والحصول 
عـــلـــى تـــفـــويـــض شــعــبــي يــــقــــّوي مــوقــفــهــا فــي 
مـــفـــاوضـــات »بـــريـــكـــســـت« الـــخـــاصـــة بــخــروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي. كما وصلت 
ــة بــعــد أن فشلت  ــ ــيـ ــ مــــاي إلــــى الــقــمــة األوروبـ
فـــي إنـــجـــاز اتـــفـــاق مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــوحـــدوي، لــضــمــان أصــــوات نــوابــه العشرة 
لتقوية موقف حكومة األقلية التي اضطرت 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــارة األغـ ــ ــســ ــ ــد خــ ــعــ إلـــــــى تـــأســـيـــســـهـــا بــ
البرملانية، التي كان حزب املحافظني يتمتع 

بها منذ انتخابات عام 2015.
كما الحقت تداعيات حريق برج »غرينفيل« 
السكني ماي، إذ اتهم كثر، وبينهم زعيم حزب 
العمال املعارض جيريمي كوربني، الحكومة 
بسبب سياساتها التقشفية و»إهمال حقوق 
أدى  مــا  وسالمتهم،  الفقيرة  الطبقات  أبــنــاء 
إلى مقتل 79 شخصا وتشريد املئات«. وعدا 
االنــتــكــاســة الــســيــاســيــة وحـــريـــق الـــبـــرج، فــإن 
شبح العمليات اإلرهابية التي ضربت لندن 

طارد ماي.
ُ
ومانشستر ت

في املقابل، استقبل قادة أوروبا ماي بتفاؤل 

أن  املــصــادر  البريطانيني«. وأضــافــت  كسائر 
»اقتراح ماي تضمن منح املواطنني الذين لم 
املحدد،  التاريخ  أعــوام حتى  يتمموا خمسة 
األعـــوام حتى يحصلوا  الفرصة إلتمام هــذه 

بدورهم على الحقوق املذكورة. 
ــاع مــبــدأ  ــبــ ــــت مـــــاي أنـــــه يــنــبــغــي اتــ ــــحـ وأوضـ

ــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــني  ــثــ ــاملــ ــة بــ ــلــ ــامــ ــعــ املــ
فــــي دول االتـــحـــاد  املـــقـــيـــمـــني  الـــبـــريـــطـــانـــيـــني 
األوروبــي«. موقف ماي، الذي قابلته جماعة 
ـــل املـــهـــاجـــريـــن األوروبـــــيـــــني فــي 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
ضـــغـــط ت

ـــدعـــى »ذي 3 مــيــلــيــون« 
ُ
املــمــلــكــة املــتــحــدة وت

»االقــــــتــــــراح املــثــيــر  ــه بـــــــ ــتــ ــفــ ــالـــســـخـــط ووصــ بـ
 »هـــذه االقــتــراحــات ال 

ّ
 أن

ً
لــلــشــفــقــة«، مــعــتــبــرة

ـــقـــّدم أّي ضــمــان لــحــقــوقــهــم مـــدى الــحــيــاة«. 
ُ
ت

ظ، 
ّ
وهــو ما دفــع املفوضية األوروبــيــة للتحف

ــتـــراح مكتوبا.  بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى االقـ
فقد  أنجيال ميركل،  األملانية،  املستشارة  أما 
بترحيب  الجديد  البريطاني  املوقف  قابلت 
»بـــدايـــة جـــيـــدة«،  فـــاتـــر، واكـــتـــفـــت بــوصــفــه بــــ
أملــانــي للحصول على  ــان  فــي تعبير عــن رهـ

املــزيــد مــن الــتــنــازالت الــبــريــطــانــيــة، كلما زاد 
موقف ماي ضعفا مع مرور الوقت. الزعيمة 
على  املحتجون  وصفها  الــتــي  البريطانية، 
إهمال الحكومة في معالجة أسباب ونتائج 
»الجبانة«،  حريق برج »غرينفيل السكني« بـ
حاولت استعراض بعض القوة في مواجهة 
قمة بروكسل، إذ تفادت تحديد موعد نهائي 
 لهم اإلقامة الدائمة من األوروبيني 

ّ
ملن يحق

على األراضي البريطانية، ورفضت طلبا بأن 
فــي مسائل  األوروبـــيـــة  الــعــدل  تنظر محكمة 
حقوقهم واإلشراف عليها، مع اإلصرار على 
والية املحاكم والقوانني البريطانية لإلشراف 
على االلتزامات التي قطعتها بريطانيا إزاء 

حقوق مواطني االتحاد األوروبي.

8
سياسة

تجد رئيسة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، 

نفسها في موقف 
ضعيف خالل مفاوضات 

»بريكست« فيما بدأت 
بتقديم أول تنازل

صواريخ إيرانية خالل مسيرة يوم القدس في طهران أمس )فاطمة بهرامي/األناضول(

)Getty /طالب رئيس كوريا الجنوبية بتفعيل األمن في بالده )تشونغ سون جون

F

)Getty/ماي بعد وصولها إلى بروكسل )ليون نيل

وجـــه اإليـــرانـــيـــون فـــي يـــوم الـــقـــدس الــعــاملــي 
رسائل سياسية متعددة االتجاهات، فيما 
ــم تــغــب الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة، بــعــدمــا تم  لـ
بالستية متوسطة  ثــالثــة صــواريــخ  عــرض 
املـــدى، تشمل الــصــاروخ »ذو الــفــقــار«، الــذي 
ــرانــــي،  اســتــخــدمــه »الــــحــــرس الــــثــــوري« اإليــ
األحد املاضي، الستهداف قواعد تابعة إلى 

تنظيم »داعش« في سورية.
وأحيا اإليرانيون، أمس الجمعة، يوم القدس 
في مسيرات جابت شوارع طهران، وأطلقوا 
املشاركون  السعودية. وهتف  هتافات ضد 
بشعارات معادية للعائلة السعودية املالكة 
وتــنــظــيــم »داعـــــش«، إضــافــة الـــى الــشــعــارات 
ــــوت  ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة »املــــــــوت إلســــرائــــيــــل« و»املـ
ألميركا«. ووفرت السلطات خدمات قطارات 
املـــتـــرو مــجــانــا لــنــقــل اإليـــرانـــيـــني مـــن وإلـــى 
الجمعة.  تــقــام صــالة  طــهــران حيث  جامعة 
ــــدد مــــن املـــشـــاركـــني فــــي املــســيــرة  وأحـــــــرق عـ
ــــالم اإلســرائــيــلــيــة واألمـــيـــركـــيـــة، بينما  األعــ
حــمــل آخــــــرون كــفــنــا وضـــعـــت عــلــيــه صـــورة 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مع شعار 
»املوت ألميركا، املوت آلل سعود«. وكشفت 
السلطات عن لوحة كبيرة للعد العكسي في 
ساحة فلسطني وســط طهران تعرض عدد 
»األيام املتبقية لتدمير إسرائيل«. ويستند 
عــدد األيــام 8411 - أو نحو 23 عاما - الذي 
املرشد  ألقاها  كلمة  إلــى  اللوحة  على  ظهر 
اإليـــرانـــي، عــلــي خامنئي قــبــل نــحــو عــامــني، 
ــيـــل مـــن الـــوجـــود  ــرائـ تــنــبــأ فــيــهــا بــــــزوال إسـ
خالل 25 عاما. وأكد املشاركون في مسيرة 

يوم القدس العاملي، في بيان نشرته وكالة 
»إرنا«، أن »خالص القدس الشريف وتحرير 
الشعب الفلسطيني املظلوم من نير الكيان 
للثورة  الكبرى  املبادئ  الصهيوني هو من 

لإلمام  مصيرية  واستراتيجية  اإلسالمية 
الــثــورة اإلسالمية  الــراحــل وقــائــد  الخميني 

إلى العالم اإلسالمي«. 
ــرورة االســـتـــفـــادة  ــ ــ ــدد الـــبـــيـــان عــلــى »ضـ ــ وشـ
مــن جميع الــطــاقــات املـــاديـــة واملــعــنــويــة في 
ــم االنـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واملـــقـــاومـــة  دعــ
اإلســالمــيــة«. واعــتــبــر الــبــيــان »فــتــنــة داعــش 
ــراق  ــ ــعـ ــ واإلرهــــــابــــــيــــــني الـــتـــكـــفـــيـــريـــني فـــــي الـ
التي  الوحشية  والــجــرائــم  وليبيا  وســوريــة 
ــعـــود املـــعـــتـــدي عــلــى  ــام آل سـ يــرتــكــبــهــا نـــظـ
شــعــبــي الــيــمــن والــبــحــريــن بــمــثــابــة مخطط 
مــشــتــرك بــني أمــيــركــا والــكــيــان الصهيوني 
والرجعية في املنطقة، لخلق الفنت وتأجيج 
النزاعات بني املسلمني وتعزيز أمن الكيان 
الــصــهــيــونــي«. ووصـــف بــيــان مــســيــرات يوم 
الشيطان  بمثابة  »أمــيــركــا  الــعــاملــي  الــقــدس 
األكــبــر الــــذي ال يــمــكــن الـــوثـــوق بـــه، والــعــدو 
األول للمسلمني«، مدينا »وضع أية عقبات 
اإليــرانــي  الشعب  حقوق  تأمني  طريق  على 
ــنــــووي، واعـــتـــبـــروا فــرض  ضــمــن االتـــفـــاق الــ
حــظــر جـــديـــد مـــصـــداقـــا النـــتـــهـــاك االتــــفــــاق«. 
ملقرات  الثوري  الحرس  »استهداف  ووضــع 
اإلرهـــابـــيـــني فـــي شــــرق ســـوريـــة فـــي ســيــاق 
من  في هجومي طهران  الضالعني  معاقبة 
مــصــاديــق اقـــتـــدار الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
اإليــــرانــــيــــة، وصـــفـــعـــة لــــألعــــداء وداعــمــيــهــم 
ــــف رئــيــس  فـــي املــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا«. ووصـ
الـــبـــرملـــان، عــلــي الريـــجـــانـــي، فـــي كــلــمــة أمـــام 
مشاركني في مسيرة يوم القدس، إسرائيل 
بأنها »أم اإلرهاب«. وقال إن »تشريد النظام 
الــصــهــيــونــي ملـــاليـــني املــســلــمــني هــــو حـــدث 
غــيــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ كــافــة الــجــمــاعــات 
ــيـــس اإليــــرانــــي،  ــرئـ ــد الـ ــقـ ــتـ ــة«. وانـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
حسن روحاني، الذي انضم إلى مسيرة في 
الــعــقــوبــات األميركية  الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة، 
ــــق عليها  الـــجـــديـــدة عــلــى إيـــــران والـــتـــي وافـ
الكونغرس أخيرًا. وقال »هذا العام يختلف 
ــقــــدس عــــن بـــاقـــي الـــســـنـــوات بــســبــب  ــوم الــ ــ يـ
ــيـــني الـــذيـــن تــدعــمــهــم اســـرائـــيـــل في  ــابـ اإلرهـ
املنطقة، وألن أميركا تفكر دائما في انتهاك 
حـــقـــوق الــشــعــب اإليـــــرانـــــي«. وأضــــــاف »مــع 
طــرح مشاريع قــوانــني مناهضة إليـــران في 
فإن  األميركيني،  والنواب  الشيوخ  مجلسي 
الشعب اإليراني يريد أن يقول ألميركا في 
بتصميم  ســتــرد  الحكومة  إن  التجمع  هــذا 
ــتــــي اخـــتـــارتـــهـــا«.  ــل املــــســــيــــرة الــ ــتــــواصــ وســ
الشيوخ  املــاضــي وافـــق مجلس  واألســـبـــوع 
بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات قاسية 
على إيران بسبب اتهامها »بالدعم املستمر 
لـــإلرهـــاب«. وتـــم رفـــع مــشــروع الــقــانــون اآلن 
الــنــواب للمصادقة عليه. وقال  إلــى مجلس 
خــطــيــب جــمــعــة طـــهـــران، أحــمــد خــاتــمــي، إن 
»مشروع القانون هو بالتأكيد انتهاك لنص 
أن يتوقع  الـــنـــووي، ويــجــب  االتـــفـــاق  وروح 
الناس ردًا جديا على مثل هذه االنتهاكات«. 
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

تواصل كوريا الشمالية تجاربها العسكرية 
عــلــى الــرغــم مــن تــزايــد االنــتــقــادات الــدولــيــة 
لــهــا. وفــي الــســيــاق، أعــلــن مــســؤول أميركي، 
مساء الخميس، أن »كوريا الشمالية أجرت 
ــة جــــديــــدة ملــــحــــرك صــــــــاروخ تــعــتــقــد  ــربـ تـــجـ
الـــواليـــات املــتــحــدة أنـــه قــد يــنــدرج فــي إطــار 
بـــرنـــامـــجـــهـــا لــتــطــويــر صـــــــاروخ بــالــيــســتــي 
عـــابـــر لــــلــــقــــارات«. وأضـــــــاف أن »واشـــنـــطـــن 
تعتقد أن أحدث تجربة في سلسلة تجارب 
ــغ عــلــى  ــانــ ــا بـــيـــونـــغ يــ صــــاروخــــيــــة أجــــرتــــهــ
املحركات والصواريخ هذا العام، ربما تكون 
للمرحلة الصغرى من مراحل صنع محرك 
ــقـــارات«. وأكـــد  ــلـ صـــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر لـ
مسؤول أميركي ثاٍن التجربة لكنه لم يقّدم 
 تفاصيل إضــافــيــة بــشــأن نـــوع الــجــزء الــذي 
يجري اختباره من الصاروخ أو ما إذا كان 
الباليستية  الــصــواريــخ  لــبــرنــامــج  مناسبا 

العابرة للقارات. 
املحرك بعد يوم  اختبار  الكشف عن  وجــاء 
مـــن حـــث الــــواليــــات املـــتـــحـــدة  الـــصـــني على 
مــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــوط االقــتــصــاديــة 
ــلـــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـ
النووية  برامجها  من  الحّد  في  للمساعدة 
والــصــاروخــيــة خـــالل جــولــة مــن مــحــادثــات 
كذلك جاءت  واشنطن.  في  املستوى  رفيعة 
ــه الــرئــيــس  ــوّجــ الـــتـــجـــربـــة الــــجــــديــــدة قـــبـــل تــ
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي مـــــون جـــــاي - ان إلـــى  ــكـ ــ الـ
واشــنــطــن األســـبـــوع املــقــبــل، لــعــقــد أول قمة 
لــه مــع الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب مــنــذ توليه 

منصبه في مايو/ أيار املاضي.
فــي  ــة  ــيـــاسـ الـــسـ الــــعــــلــــوم  ــور  ــســ ــروفــ بــ ورأى 
جــامــعــة كـــوريـــا فـــي ســـيـــول، يـــو هـــو – يـــول، 
أن »الــتــجــربــة خــطــوة اســتــفــزازيــة مــدروســة 
بـــعـــنـــايـــة قـــبـــيـــل الـــقـــمـــة، فـــالـــنـــظـــام الــــكــــوري 
لتحديد  كثب  عــن  اللقاء  سيتابع  الشمالي 
وواشــنــطــن  لــســيــول  املستقبلية  الــخــطــوات 

ترسانة  المــتــالك  يانغ  بيونغ  مساعي  إزاء 
نووية وتطوير الصواريخ«.

ــــــدوره نـــقـــل املـــكـــتـــب الـــرئـــاســـي فــــي كـــوريـــا  بـ
الجنوبية، أمس الجمعة، عن الرئيس مون 
جيه - قوله إن »التعامل مع كوريا الشمالية 
الجنوب  يمتلك  عندما  إال  ممكنا  يكون  لن 
الشمال«.  على  التغلب  على  األمنية  القدرة 
وجــاءت تعليقات مــون خــالل زيــارة لوكالة 
التنمية الدفاعية الحكومية متابعا تجربة 
الــصــنــع.  إطــــالق صــــاروخ باليستي مــحــلــي 
وفي كالم الرئيس الكوري الجنوبي تأكيد 
جــديــد على نــوايــا بـــالده فــي نشر منظومة 
الصني  تعارضها  والــتــي  األميركية،  »ثـــاد« 
وروسيا. وفي قضية وفاة الطالب األميركي 
فـــي جــامــعــة أوهـــايـــو، أوتــــو وارمـــبـــيـــر، بعد 
فترة قصيرة من وصوله إلى بــالده، ذكرت 
الــســلــطــات فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، أن »وفـــاة 
نافية  أيـــضـــا«،  لــنــا  بالنسبة  لــغــز  وارمــبــيــر 
ــات بـــأنـــه »تــــوفــــي نــتــيــجــة الــتــعــذيــب  ــامـ ــهـ اتـ
لــه«، ووصفتها  احتجازها  والضرب خــالل 

بأنها »ال أساس لها من الصحة«.
خـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــتــــحــــدث  مــ وقـــــــــال 
أوردتــهــا  تصريحات  فــي  الشمالية،  كــوريــا 
وكــالــة األنــبــاء املــركــزيــة الــكــوريــة الرسمية، 
الــصــبــر  إن »وارمـــــبـــــيـــــر ضـــحـــيـــة ســـيـــاســـة 
األميركي  الرئيس  عهد  في  االستراتيجي، 
ــم تــطــلــب  ــ الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا الـــــــذي لـ
حكومته قط اإلفــراج عنه«. وذكــرت وسائل 
 22( وارمبير  أن  الشمالية  الكورية  اإلعـــالم 
عــامــا( اعــتــقــل أثــنــاء زيــارتــه كــســائــح وحكم 
عليه بالسجن 15 عاما مع األشغال الشاقة 
دعائي  شــعــار  عليه  ملصق  ســرقــة  ملحاولة 
مـــن فــنــدقــه. وأعـــيـــد إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 
األســــبــــوع املـــاضـــي مــصــابــا بــتــلــف فـــي املــخ 

وتوفي يوم اإلثنني.
)رويترز، فرانس برس، أسوشيتد برس(

علي  ــرانــي،  اإلي الرئيس  نائب  دعــا 
الغربية،  ــدول  الـ صالحي،  أكــبــر 
المتحدة،  الــواليــات  وخصوصًا 
الشرق  في  الوجهة«  »تغيير  إلى 
على  الحفاظ  أرادت  إن  األوســط 
النووي  البرنامج  بشأن  االتــفــاق 
اإليـــرانـــي. وكــتــب صــالــحــي، في 
مقال نشرته صحيفة »الغارديان« 
أن  الجمعة،  ــس  أم البريطانية 
االميركية  األســلــحــة  »مــبــيــعــات 
تشكل  اإلقليميين  الزبائن  لبعض 
اســـتـــفـــزازًا« عــنــد تــزامــنــهــا مع 
لضمان  طهران  مبادرات  محاربة 

الدفاع عن نفسها.

تغيير الوجهة 
في الشرق األوسط

عــّبــر عنه رئــيــس املجلس األوروبــــي، دونــالــد 
تاسك، في رسالة الدعوة املوجهة إلى رؤساء 
الدول والحكومات الـ28 األعضاء في االتحاد، 
وقــولــه إن »قـــادة االتــحــاد يلتقون فــي أجــواء 
سياسية مختلفة عما كانت عليه قبل أشهر 
قليلة، عندما كانت القوى املناهضة لالتحاد 

األوروبي ال تزال تزداد قوة«.
وال تستند الثقة األوروبية إلى ضعف املوقف 
ــــدى إســـتـــعـــالًء  ــــذي لـــطـــاملـــا أبــ الـــبـــريـــطـــانـــي، الــ
وتــشــّددًا منذ تصويت 52 فــي املــائــة لصالح 
الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي فــي استفتاء 
رئاسة  مــاي  م 

ّ
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ــمـــوز املــــاضــــي، بــل  الـــحـــكـــومـــة فــــي يـــولـــيـــو/ تـ
تستند القوة التي شعر بها األوروبيون بعد 
انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل 
ــي أول قــمــة  ــرًا فــ ــاضــ ــــرون الــــــذي كـــــان حــ ــاكـ ــ مـ
»مستقبل  أوروبية، حني تحدث عن برنامج لـ

أوروبا التي تحمي دولها«.
ضــعــف مــوقــف تــيــريــزا مـــاي مــنــذ خــســارتــهــا 
األغــلــبــيــة الــبــرملــانــيــة فـــي 8 يــونــيــو الــحــالــي، 
ــاد األوروبــــــــي الــثــقــة بعد  واســـتـــعـــادة االتــــحــ
في  تجلى  لفرنسا،  رئيسا  مــاكــرون  انتخاب 
إعـــالن مـــاي: »الــتــزام حكومتها بــعــدم الطلب 
مـــن أّي مـــواطـــن أوروبــــــي يــعــيــش حــالــيــا في 
بــريــطــانــيــا بــشــكــل قــانــونــي مـــغـــادرة الـــبـــالد، 
الــذي ستخرج فيه بريطانيا من  الــوقــت  فــي 

االتحاد األوروبي«.
ــقــــادة الـــــــدول األوروبـــــيـــــة مــا  ــاي لــ ــ وقــــّدمــــت مـ
»العرض العادل والجدي« لحماية  وصفته بـ
ــّدر بـــثـــالثـــة مـــاليـــني أوروبــــــي  ــ ــقـ ــ ــا ُيـ حـــقـــوق مــ
يــعــيــشــون فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ســــــاَد الــغــمــوض 
الخروج من  التصويت على  مستقبلهم بعد 

االتحاد األوروبي.
لعة أن »ماي 

ّ
وذكرت مصادر دبلوماسية مط

االتحاد  أن يحصل جميع مواطني  اقترحت 
األوروبـــــــي الـــذيـــن أقـــامـــوا خــمــســة أعـــــوام في 
بريطانيا حتى تاريخ معني يتم تحديده، على 
معاملتهم  فيمكن  البالد،  في  قانوني  وضــع 
 
ً
فــي جــوانــب الــتــأمــني الصحي واألجــــور مثال
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