
حراك دبلوماسي في الملف اليمني
هدم 58 منشأة فلسطينية في 2021

المصادقة على 4982 وحدة استيطانية

23
سياسة

عدن ـ العربي الجديد

ــلــــف الـــيـــمـــنـــي تــــجــــددًا لـــلـــحـــراك  يـــشـــهـــد املــ
النار  إطــاق  الساعي لوقف  الدبلوماسي 
فـــي الــيــمــن، وســــط تـــحـــول ســلــطــنــة عــمــان 
إلـــى وجــهــة أســاســيــة لــلــجــهــود. وتــزامــنــت 
الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة 
انتقال  العمانية مسقط، أمس األحــد، مع 
تيم  اليمن  إلــى  األميركي  املبعوث  كل من 
ــمــــي مـــارتـــن  لــيــنــدركــيــنــغ واملــــبــــعــــوث األمــ
ــراء مــبــاحــثــات  ــ ــ ــــى ُعــــمــــان إلجـ غــريــفــيــث إلـ
حول امللف اليمني بعد مباحثات مماثلة 
فــي الــســعــوديــة. مــع الــعــلــم أنـــه ســبــق هــذه 
الزيارات املتزامنة اجتماعات عقدها وزير 
ظريف  جـــواد  محمد  اإليــرانــي  الخارجية 
قــبــل أيـــــام مـــع مـــســـؤولـــن عــمــانــيــن ومــع 
جماعة الحوثين في خضم تسريبات عن 
جولة أولى من محادثات سعودية إيرانية 
تــمــت فــي بــغــداد وتــنــاولــت املــلــف اليمني 
بشكل أســاســي. وأجـــرى وزيــر الخارجية 
الخارجية  وزيــر  مع  مباحثات  السعودي 
العماني بدر البوسعيدي، ونائب رئيس 
الــــوزراء لــشــؤون مجلس الــــوزراء فهد بن 
العاقات  إلــى  آل سعيد، تطرقت  محمود 
الــثــنــائــيــة واملــســتــجــدات عــلــى الــســاحــتــن 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــة. وعـ ــيــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
عن  الُعماني  أو  السعودي  البيانن  خلو 
الــزيــارة مــن أي إشـــارة إلــى امللف اليمني، 
إال أنه يتوقع أن يكون حضر ضمن أجندة 
املباحثات، في ظل استضافة مسقط لوفد 
الــجــمــاعــة املـــفـــاوض، وتــأكــيــد ولـــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان قبل أيام على 
التمسك بــمــبــادرة وقـــف إطـــاق الــنــار في 

اليمن.
وفي موازاة الزيارة السعودية، لم تتسرب 
تفاصيل بشأن نتائج مباحثات غريفيث 
ــا إذا كانت  ولــيــنــدركــيــنــغ فــي مــســقــط، ومـ
املــرة  قــد حصلت مباحثات مباشرة هــذه 
ــد الحوثين  بــن املــبــعــوث األمــيــركــي ووفـ
برئاسة محمد السام الذي كان أكد قبل 
اليمن  إيجابي تجاه  »أي خطاب  أن  أيــام 
الحصار،  بــرفــع  عمليًا  بتطبيقه   

ٌ
مــرهــون

وإياء الجوانب اإلنسانية أولوية كونها 
قـــضـــايـــا مــلــحــة تـــامـــس حــــاجــــات جــمــيــع 
أبناء الشعب اليمني، ومثل هذه الخطوة 
سيكون مرحبًا بها وتثبت حقيقة التوجه 
السيناتور  لكن  اليمن«.  في  السام  نحو 
األميركي كريس ميرفي كتب في حسابه 
إلـــى جــانــب ليندركينغ  أنـــه  عــلــى تــويــتــر 
أجريا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية 
الــعــمــانــي، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه »حــــان الــوقــت 
أن  يمكن ملسقط  وأن  اليمن«،  فــي  للسام 

تؤدي دورًا حاسمًا.
اليمن  الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي  كما نقلت 
عــلــى تـــويـــتـــر، عـــن لــيــنــدركــيــنــغ والــســفــيــر 
األمــيــركــي إلـــى الــيــمــن كــريــســتــوفــر هــنــزل، 
تــشــديــدهــمــا عــلــى الــحــاجــة إلــــى الــتــوافــق 
فــي اآلراء إلنــهــاء هــجــوم الــحــوثــيــن على 
ــل عــلــى  ــامــ مـــــــأرب ووقـــــــف إطـــــــاق نــــــار شــ
مستوى الــبــاد. كما أشـــارا إلــى أن الــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن 
ــزاع، وتــرحــب بــأي  ــنـ مصممة عــلــى حــل الـ

عمل جماعي.
وكانت محافظة مأرب قد شهدت تصعيدًا 
عــســكــريــًا الفــتــًا بــالــتــزامــن مـــع الــتــحــركــات 
الدولية الجديدة لوقف إطاق النار، فيما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة، أول مــن أمـــس السبت، 

حــالــة االســتــنــفــار، ودعــــت كــافــة اليمنين 
إلى التعبئة القتالية واالنضمام لصفوف 
ــة الــحــوثــيــن.  ــهـ ــنـــي ملـــواجـ الـــجـــيـــش الـــوطـ
وعــــادت وتــيــرة املـــعـــارك مــنــذ الــســبــت إلــى 
األطراف الغربية ملحافظة مأرب النفطية، 
الحوثين  جــمــاعــة  تكثيف  مــع  بــالــتــزامــن 
الحكومة  البرية صوب معاقل  هجماتهم 
الــشــرعــيــة، وســط غـــارات جــويــة للتحالف 
السعودي، هي األعنف على اإلطاق منذ 
نحو شهر. وأقرت قناة »املسيرة« الناطقة 
بلسان الحوثين، بوقوع 24 غارة جوية 
ــلـــى مــــديــــريــــة صــــــــــرواح، فــي  لـــلـــتـــحـــالـــف عـ
معدل يومي هــو األعــلــى منذ نحو شهر. 
ــاء، يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون  ــ ــنــ ــ ــذه األثــ ــ فــــي هــ
السعودية.  األراضــــي  بــاتــجــاه  هجماتهم 
وفي السياق، أعلن التحالف العربي، فجر 
أمس األحد اعتراض وتدمير طائرة بدون 
باتجاه  الحوثيون  أطلقها  طيار مفخخة 
جنوب غربي السعودية، متهمًا الجماعة 
بـــارتـــكـــاب »انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــلــقــانــون 
الـــدولـــي اإلنـــســـانـــي بــمــحــاولــة اســتــهــداف 
ــل، قــــــال املـــتـــحـــدث  ــابــ ــقــ ــــي املــ ــيـــــن«. فـ ــ ــــدنـ املـ
سريع  يحيى  الحوثين  باسم  العسكري 
إنه تم استهداف قاعدة امللك خالد الجوية 

في خميس مشيط بطائرة مسيرة.

صدر قرار بإخالء حي 
وادي الربابة بالكامل 

في القدس

القدس المحتلة ـ محمد محسن

االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي على  يعمل 
املقدسين  تهجير  عملية  توسيع 
املستوطنن.  لصالح  منازلهم  من 
وهو يتعامل مع األهالي على أن وجودهم 
ــــى اســتــئــجــار  ــه يـــدعـــوهـــم إلــ ــ مــــؤقــــت، إذ إنــ
منازلهم من املستوطنن، بحجة أن األرض 
تعود إليهم، وهو ما ترفضه العائات بشكل 
مطلق. وأجلت املحكمة العليا اإلسرائيلية، 
أمس األحد، إصدار قرارها بشأن العائات 
في  منازلها  باإلخاء من  املهددة  املقدسية 
املحتلة،  القدس  بمدينة  جــراح  الشيخ  حي 
لــصــالــح جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة. وأمــهــلــت 
ــام )أي حــتــى الــخــمــيــس  ــ الــطــرفــن أربـــعـــة أيـ
قبل  بينهما،  اتــفــاق  إلـــى  للتوصل  املــقــبــل(، 
النهائي. وكانت محكمة  قــرارهــا  أن تصدر 
إسرائيلية قد أصــدرت قــرارًا بإخاء املنازل 
مايو/ من  الثاني  حتى  ساكنيها  وأمهلت 
أيــــار الــحــالــي، لتنفيذ الـــقـــرار الــــذي يــطــاول 
هذه العائات، التي يربو عدد أفرادها على 
500 نــســمــة، لــيــحــل مــكــانــهــم مــســتــوطــنــون. 
ــاك نـــضـــال فــلــســطــيــنــي يـــومـــي لــلــدفــاع  ــنـ وهـ
عــن حــق الــوجــود والــبــقــاء فــي هــذه املنطقة 
املهددة باإلخاء، وهي معركة يصّر أهالي 
الــحــي عــلــى مــواصــلــتــهــا ملــواجــهــة الهجمة 
االستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل 
االحتال مع وجود املقدسين كأمر مؤقت. 
وكـــان أصــحــاب املــنــازل رفــضــوا عــرضــًا قدم 
ومحاميهم،  املستوطنن  جانب  مــن  إليهم 
يـــعـــتـــرف بــمــوجــبــه أصــــحــــاب تـــلـــك الــبــيــوت 
عليها  املقامة  لــأرض  املستوطنن  بملكية 
بــيــوتــهــم، مــقــابــل تــأجــيــل اإلخــــــاء. ويــدعــو 
املنازل لتسجيل بيوتهم  االقتراح أصحاب 
مــؤقــتــًا بــأســمــاء فـــرد مـــن كـــل عــائــلــة، وبــعــد 

وفاته تنقل ملكية البيت للمستوطنن.
وأكـــــــدت الـــعـــائـــات رفـــضـــهـــا بــاملــطــلــق لــهــذا 
لــأرض  املستوطنن  لــعــدم ملكية  االقــتــراح، 
أكــده  مــا  أقيمت عليها منازلهم، وهــو  الــتــي 
أيضًا زكريا عودة من االئتاف األهلي للدفاع 
الــقــدس خــال  عــن حــقــوق الفلسطينين فــي 
عودة  وأشــار  الجديد«.  »العربي  مع  حديثه 
ــالـــي رفـــضـــوا اســتــئــجــار املــنــازل  إلـــى أن األهـ
من املستوطنن، ودفع إيجارات لهم، لكنهم 
أبــــدوا اســتــعــدادًا لــدفــع أمــــوال إلـــى صــنــدوق 
املحكمة إلى حن أن تبت بقرارها بخصوص 
بــدوره، استبعد املحامي في طاقم  القضية. 
ــن الــــعــــائــــات حـــســـن أبـــــو حــســن  ــــاع عــ ــــدفـ الـ
التوصل إلى أي اتفاق مع املستوطنن، وهو 
»العربي الجديد«  ما طرحته املحكمة. وقال لـ

إن »هذا موقف ترفضه العائات تمامًا«. 
ــزال بــحــاجــة  ــ ــار إلــــى أن الـــعـــائـــات ال تـ ــ وأشــ
إلـــى وثــائــق رســمــيــة مــن األردن كــي تــواجــه 
ادعـــــــاءات املــســتــوطــنــن، عــلــمــًا أن الــوثــائــق 

الحالية ال تحمل أختامًا رسمية.
وكانت وزارة الخارجية األردنية أكدت، في 
أنــه جــرت وعلى  21 إبريل/نيسان املاضي، 
دقيقة ومطولة  عملية بحث  ســنــوات  مــدى 
الوثائق  الرسمية عن  الــدوائــر  في سجات 
والتعمير  اإلنـــشـــاء  وزارة  قــيــام  تــبــّن  الــتــي 
األردنية سابقًا بإبرام عقود تأجير وحدات 
سكنية لعدد مــن أهــالــي حــي الشيخ جــراح 
بالقدس املحتلة في العام 1956. وأوضحت 
الـــــــــــوزارة، عـــلـــى لـــســـان املـــتـــحـــدث بــاســمــهــا 
ضيف الــلــه الــفــايــز، فــي بــيــان، أنــه جــرى في 
العام 2019، وفي هذا العام تسليم السفارة 
-بناًء على طلب من  الفلسطينية في عمان 
من  مــصــدقــة  نــســخــًا  الفلسطيني-  الــجــانــب 
العثور عليها، وهي  التي تم  الوثائق  كافة 
عبارة عن عقود إيجار ومراسات وسجات 
تم  وكذلك  املستأجرين.  بأسماء  وكشوفات 
تسليم السفارة نسخة مصدقة من االتفاقية 
بن وزارة اإلنــشــاء والتعمير ووكــالــة غوث 
»أونــروا«  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
البحث مستمرة عن   عملية 

ّ
عام 1954، وأن

وثائق تعود ألكثر من ستن عامًا.
ويأتي قرار محكمة االحتال أمس، بعد عدة 
قـــرارات بشأن إخــاء عــائــات مــن حــي الشيخ 
ّدمت لها. 

ُ
جراح، رفضت خالها استئنافات ق

وعلى الــرغــم مــن مــرور أكثر مــن أربــعــة عقود 

على القضية، إال أن محاكم االحتال لم تناقش 
مــلــكــيــة األرض، بـــل اكــتــفــت بــوثــيــقــة تــقــّدمــت 
بــهــا الــجــمــعــيــات االســتــيــطــانــيــة، وثـــبـــت عــدم 
وجــود أي أصــل لها في األرشــيــف العثماني، 
تدعي من خالها تسجيل ملكية األرض في 
لصالح  املحاكم حكمها  وبــررت   ،1972 العام 

الجمعيات االستيطانية بحجة التقادم.
ــــة »حـــــــمـــــــاس«، أمـــــــس األحـــــــد،  ــركـ ــ ودعـــــــــت حـ

الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني إلى 
ملواجهة  مــقــاوم،  عمل  استراتيجية  ــي 

ّ
»تــبــن

االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة فـــي حــــّي الــشــيــخ 
ـــة، وتــعــزيــز 

ّ
جــــــّراح بــمــديــنــة الـــقـــدس املـــحـــتـــل

صــمــود ســكــانــهــا«. وقـــال املــتــحــدث باسمها 
فـــوزي بــرهــوم، إن »املــطــلــوب أيــضــًا توسيع 
مساحات االشتباك مع العدو بكافة أشكال 
املقاومة«. ووصف برهوم عمليات التهجير 

في  الــعــائــات  لها  تتعرض  الــتــي  الجماعي 
»الــســلــوك الــعــدوانــي  حـــي الــشــيــخ جـــــراح، بـــ
ــال »إنـــهـــا جريمة  الــعــنــصــري الــخــطــيــر«. وقــ
ضاف إلى سجل االحتال األسود 

ُ
جديدة ت

ــقــــدس، يــســتــهــدف الـــوجـــود  بــحــق مــديــنــة الــ
واعتبر  املــقــدســيــة«.  الفلسطينية  والــهــويــة 
الـــحـــاســـمـــة لــلــســلــطــة  ــاب املـــــواقـــــف  ــ ــيـ ــ أن »غـ
 عن 

ً
الــعــدوان، فضا الفلسطينية حيال هذا 

جريمة التطبيع العربي، شّكا غطاء رسميًا 
ر إســرائــيــل 

ّ
ــذ الســتــمــرار هـــذه الــجــرائــم«. وحــ

من »ارتكاب أي حماقات من شأنها املساس 
 إياها 

ً
بسكان القدس والشيخ جراح«، محّما

املــســؤولــيــة عــن تــداعــيــات »هـــذه السياسات 
ودعــا  االســتــفــزازيــة«.  واألعـــمـــال  العنصرية 
سكان الضفة الغربية والقدس إلى »الزحف 
للشيخ جــــراح، والـــربـــاط فــي بــيــوتــه وأزقــتــه 
وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية للدفاع عن 
سكانه ومنع املخطط الصهيوني«. وناشد 
ــــدول الــعــربــيــة ومــنــظــمــة الــتــعــاون  جــامــعــة الـ
»تــحــّمــل مسؤولياتها  بــضــرورة  اإلســامــي 
فــي حــمــايــة ســكــان مــديــنــة الـــقـــدس، وتــعــزيــز 

صمود املقدسين، ومنع العدوان« عليهم.
ودعـــا وزيـــر شـــؤون الــقــدس فـــادي الهدمي، 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لـــلـــتـــدخـــل  فــــــي بــــــيــــــان، املــــجــ
الـــفـــوري والــعــاجــل لــوقــف عــمــلــيــات تهجير 
ــي الــشــيــخ  ــن مـــنـــازلـــهـــم فــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــ
ــنـــن فـــي الــشــيــخ  جــــــراح. واعـــتـــبـــر أن املـــواطـ
جــــــــراح يــــواجــــهــــون حـــمـــلـــة تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي 
تــنــفــذهــا الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لــصــالــح 
مستوطنن، مشيرًا إلى العديد من القرارات 
الــتــي تــصــدر تــبــاعــًا عــن مــحــاكــم إسرائيلية 
منازلهم  من  الفلسطينين  عشرات  بإخاء 
بــالــشــيــخ جــــراح وســـلـــوان. واعــتــبــرت حركة 
الشبيبة الفتحاوية في فلسطن، في بيان، 
ــتـــال اإلســرائــيــلــي من  أن مـــا يــقــوم بـــه االحـ
عــمــلــيــات تــهــجــيــر جــمــاعــي ضـــد املــواطــنــن 
الفلسطينين في الشيخ جراح، واالستياء 
على بيوتهم، جزء من املخطط املمنهج ضد 
الفلسطينية في  الوجود والهوية والرواية 
القدس، وعدوان جديد يضاف إلى جرائمه 
املــتــتــابــعــة ضـــد الـــقـــدس وأهــلــهــا، ووجــهــهــا 
الـــعـــربـــي اإلســــامــــي املـــســـيـــحـــي. واعـــتـــبـــرت 
أنـــهـــا »مـــحـــاولـــة عــنــصــريــة لـــفـــرض حــقــائــق 
استبدال  على  تقوم  األرض،  على  عنصرية 
اع الطرق، 

ّ
سكان األرض باملستوطنن وقط

والقتلة، وعتاة املتطرفن«. وأكدت أن »الكل 
الفلسطيني مطالب بأن يقف بكل قوة أمام 
هذا املخطط املسعور والخطير، الهادف إلى 
تفريغ القدس من أهلها على مرأى ومسمع 
الــعــالــم أجـــمـــع، والـــــذي يــقــف مــتــفــرجــًا أمـــام 
اته اليومية، سواء  جرائم االحتال، واعتداء
ــنـــن املــســيــحــيــن في  مـــا حــــدث ضـــد املـــواطـ
املسلمن من  أو منع املصلن  الــنــور،  سبت 
الــوصــول للمسجد األقــصــى، أو منع سكان 
القدس من ممارسة حقهم باالنتخاب، وهو 

األمر الذي يهدد األمن والسلم العاملي«.

ــــي  ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــد األورومـ ــ ــرصــ ــ ــشــــف املــ كــ
هدمت  إسرائيل   

ّ
أن اإلنــســان  لحقوق 

فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة 31 مـــنـــزاًل و27 
العام  بــدايــة  منذ  فلسطينية  منشأة 
الحالي، فــي حــن صــاّدقــت على بناء 
4982 وحدة استيطانية جديدة خال 
املـــدة ذاتــهــا، وذلـــك فــي إطـــار مساعي 
االحتال لتغيير الطابع الديمغرافي 
وثقها  معطيات  وأظــهــرت  لــلــمــديــنــة. 
ــي لــحــقــوق  ــطــ ــوســ ــتــ ــد األورومــ ــرصــ املــ
اإلنسان، في بيان أمس األحد، »تسارع 
وتـــيـــرة ســيــاســة الـــهـــدم اإلســرائــيــلــيــة 
وإخــاء  فلسطينية،  ومنشآت  ملنازل 
آالف  بــنــاء  مقابل  فلسطينية،  أحــيــاء 
ــدات االســتــيــطــانــيــة فـــي الــقــدس  الـــوحـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــة خـــــــال األشـــــهـــــر األربـ ــيــ ــرقــ الــــشــ
املـــــاضـــــيـــــة، فــــــي تــــكــــريــــس لـــســـيـــاســـة 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، الــرامــيــة إللــغــاء 
ــربـــي الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــعـ الــــوجــــود الـ
املــديــنــة«. وأوضـــح »املــرصــد«، ومقره 
ق خال األشهر 

ّ
 »فريقه وث

ّ
جنيف، أن

األربــعــة األولـــى مــن الــعــام الحالي 86 
والــتــدمــيــر،  بــالــهــدم  متعلقًا  انــتــهــاكــًا 
وتــــكــــريــــس الـــــوجـــــود االســـتـــيـــطـــانـــي، 
نـــفـــذتـــهـــا الـــــقـــــوات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
كــان خال  أوسعها  الشرقية،  القدس 

شهر مارس/ آذار بواقع 31 انتهاكًا«. 
»الــقــوات اإلسرائيلية  أن  إلــى  وأشـــار 
هدمت خــال هــذه األشــهــر 31 منزاًل، 
نصفها خال مارس، منها 16 هدمت 
بــأيــدي أصحابها لتجنب دفع  ذاتــيــًا 
ــات وتـــكـــالـــيـــف هـــــدم بـــاهـــظـــة«.  ــ ــرامـ ــ غـ
ــلــــطــــات  وأضـــــــــــــــاف: »اســــــتــــــولــــــت الــــســ
ــيــــة عـــلـــى ثــــاثــــة مــــنــــازل،  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
وأصــــدرت ستة قــــرارات إخـــاء ملنازل 
أخـــرى، فيما صــدر قـــرار إخـــاء بحق 
حــي كــامــل، وهـــو حــي وادي الــربــابــة 
فـــــي الـــــــقـــــــدس«. وحــــســــب »املـــــرصـــــد« 
اإلسرائيلية  الــســلــطــات  فــقــد صــّعــدت 
مــن ســيــاســة االســتــيــاء عــلــى املــنــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
لــصــالــح جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة، إذ 
ــنــــايــــات ســكــنــيــة  ــلـــى 8 بــ ــتــــولــــت عـ اســ
أخرى   13 باالستياء على  وأخطرت 

»عمليات   
ّ
أن وأكـــد   .2020 عـــام  خـــال 

التدمير  إلــى جانب  القسري  اإلخـــاء 
املــمــنــهــج لــلــمــنــازل الــســكــنــيــة يخلف 
واقتصادية  واجتماعية  مادية  آثــارًا 
سر املتضررة، 

ُ
ونفسية فادحة على األ

وهـــي جــرائــم قــد تــرقــى إلـــى التطهير 
الــعــرقــي«. كما وثــق »املــرصــد«، خال 
ــن الـــعـــام  ــر األربــــعــــة األولـــــــى مــ ــهــ األشــ
الــحــالــي، تــدمــيــر 27 مــنــشــأة تــجــاريــة، 
أخــرى،  ممتلكات  تجريف  عــن   

ً
فضا

ــوار، إلـــى جانب  ــ مــثــل آبــــار مــيــاه وأســ
توزيع 40 إخطارًا على األقــل بالهدم 
داخــــل أحــيــاء الــقــدس الــشــرقــيــة. وفــي 
مــؤشــر يــنــطــوي عــلــى حــجــم التمييز 
الـــذي تــمــارســه السلطات  الــعــنــصــري 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــإنــــهــــا مــــقــــابــــل هــــذا 
واملمتلكات  للمنازل  الواسع  التدمير 
في  وشــرعــت  صــادقــت  الفلسطينية، 
خال  استيطانية  وحـــدة   4982 بــنــاء 
ــا املــــرصــــد املــجــتــمــع  ــ ــدة. ودعــ ــ ــ ــــذه املـ هـ
ــدولـــي واألمـــــم املــتــحــدة إلــــى تحمل  الـ
مــســؤولــيــاتــهــمــا فــي وقـــف انــتــهــاكــات 
إســـرائـــيـــل والـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل لــوقــف 
ــازل، وتــغــيــيــر  ــ ــنــ ــ ــــدم املــ مـــخـــطـــطـــات هــ

الواقع الديمغرافي في املدينة.
)العربي الجديد(

يرفض أهالي الشيخ جراح أي اتفاق مع المستوطنين )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

يُجري غريفيث جولة جديدة من المباحثات في المنطقة )جون ماكدوغال/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

األسد يصدر »عفوًا عامًا« 
يستثني السياسيين

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ أصــــــــدر رئــــيــــس الــ
بشار األســد، أمس األحــد، مرسومًا 
يتضّمن   ،13 الــرقــم  حمل  تشريعيًا 
ــــي الــــجــــنــــح،  ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ الـــــعـــــفـــــو عـــــــن مـ
واملــــخــــالــــفــــات، وبـــعـــض الــجــنــايــات 
ــاريــــخ أمــــــس، وفـــق  الـــواقـــعـــة قـــبـــل تــ
مــا أوردت وكــالــة األنــبــاء الــســوريــة 
»ســـانـــا«. وال يــتــطــرق املـــرســـوم إلــى 
املــعــتــقــلــن  آالف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ مـــصـــيـــر 
ــيـــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء إشــــــارة  ــاسـ ــيـ الـــسـ
عـــامـــة تــتــعــلــق بــمــا يــســمــى جــريــمــة 
ــة«. وكــانــت  »الــنــيــل مــن هيبة الـــدولـ
ومــفــقــودي سجن  »رابــطــة معتقلي 
ــــي بـــيـــان،  ــفــــت، فـ ــد نــ ــ صــــيــــدنــــايــــا« قـ
األنــبــاء حــول تحويل أعـــداد كبيرة 
ــن املــعــتــقــلــن فـــي األفــــــرع األمــنــيــة  مـ
إلــى سجن دمــشــق املــركــزي تمهيدًا 

إلطاق سراحهم.
)العربي الجديد(

تواصل االحتجاجات 
ضد تأجيل االنتخابات 

الفلسطينية
ــلـــة الــــــوحــــــدة الـــعـــمـــالـــيـــة  ــتـ ــــمــــت كـ

ّ
نــــظ

وقــــائــــمــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
الــتــابــعــتــان لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــن، مــســيــرات، مساء 
تــأجــيــل  ــرار  ــقــ لــ رفـــضـــًا  األول،  أمـــــس 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. ووصــفــت 
الجبهة، في بيان، تأجيل االنتخابات 
ـــ95 في  بــأنــه »قــــرار جــائــر، وصــفــعــة لـ
ــائـــة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــتــواقــن  املـ
إلــــى االنـــتـــخـــابـــات«، فـــي إشـــــارة إلــى 
السجل  في  العالية  التسجيل  نسبة 

االنتخابي.
)العربي الجديد(

 
أكار يتفقد قاعدة تركية 

شمالي العراق

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار )الصورة(، أمس األول، قاعدة 
عــســكــريــة لــبــاده شــمــالــي الــعــراق، 
ــة  ــامـ ــعـ ــقــــة رئــــيــــس األركـــــــــــان الـ بــــرفــ
يشار غــولــر، وقــائــد الــقــوات البرية 
أوميت دونـــدار. وأعلن أكــار، خال 
ــوات الــتــركــيــة  ــقــ ــة، تــمــّكــن الــ ــولـ الـــجـ
مــن الـــوصـــول إلـــى عــنــاصــر »حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فـــي »كــافــة 
جــحــورهــم«. وقـــال: »نحن عازمون 
على إنهاء اإلرهاب، ونحن قادرون 
على ذلك وسنوفر السام للمنطقة 
بـــأســـرع وقــــــت«. وأضــــــاف »لــيــســت 
ــنـــا أي مــشــكــلــة مــــع أشــقــائــنــا  لـــديـ
ــراد، وإنــمــا هدفنا الوحيد هو  األكـ

القضاء على اإلرهاب«.
)األناضول(

تركيا: توقيف أجنبي على 
عالقة بالبغدادي

ألقت قوات األمن التركية في مدينة 
إســطــنــبــول الــقــبــض عــلــى شخص 
أنه كان على عاقة  ُيعتقد  أجنبي 
لتنظيم »داعش«  السابق  بالزعيم 
أبو بكر البغدادي. وذكرت مصادر 
»األنــاضــول«  لوكالة  تركية،  أمنية 
أمــــس األحــــــد، أن »عـــنـــاصـــر جــهــاز 
االستخبارات التركي نفذت عملية 
مشتبهن  عــلــى  والــقــبــض  للكشف 

مرتبطن بالتنظيم اإلرهابي«.
)األناضول(

 
مباحثات ليبية أممية 

حول االنتخابات

بــحــث رئــيــس املــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
عماد  الليبية  لانتخابات  العليا 
الــســايــح، مــع املــبــعــوث األمــمــي إلى 
الـــبـــاد يـــان كــوبــيــتــش )الـــصـــورة(، 
ــلـــــس، أمــــس  ــ ــرابـ ــ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـ
األحـــــــد، خـــطـــة املـــفـــوضـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
ــقـــاق االنـــتـــخـــابـــي، املـــقـــرر  ــتـــحـ االسـ
ــراؤه فــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون  ــ إجـ
األول املقبل. وأوضحت املفوضية، 
فــي بــيــان، أن »الــســايــح وكوبيتش 
نــاقــشــا دور الــحــكــومــة والــهــيــئــات 
ــا فــي  ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ واملـــــؤســـــســـــات الــ
عمومًا،  االنتخابية  العملية  دعــم 

واملفوضية خصوصًا«.
)األناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

لــم يــكــِف طــلــب وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي 
ــريـــــف »الـــــســـــمـــــاح« مــن  ــ ــد جـــــــــواد ظـ ــمـ ــحـ مـ
أســـرة قــائــد فليق الــقــدس الــســابــق، قاسم 
ســلــيــمــانــي، لــكــي تــتــوقــف الــحــمــلــة ضـــده، 
وقد أتت هذه املرة من املرشد األعلى علي 
»تكرار تصريحات  خامنئي، الذي اتهمه بـ
الـــضـــغـــوط وال سيما  وتـــــــزداد  األعـــــــــداء«. 
مــــن املـــحـــافـــظـــن عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ــانــــي بــاملــجــمــل، والــــــذي اتــهــم  حــســن روحــ
أمـــس جــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة بعرقلة 
مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا الــــنــــوويــــة، مـــشـــيـــرًا فــي 
 باده اقتربت من رفع 

ّ
الوقت نفسه إلى أن

يــأتــي ذلــك بينما كانت  الــعــقــوبــات عنها. 
تــتــضــارب املــعــلــومــات أمـــس حـــول توصل 
طهران وواشنطن لصفقة تبادل سجناء. 
ــــي  ــرانـ ــ وأفـــــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي اإليـ
 عــن مــســؤول لــم يكشف 

ً
أمــس األحـــد، نقا

هويته، بأن إيران ستطلق سراح سجناء 
ــران،  ــ تــربــطــهــم عـــاقـــات مـــع الـــغـــرب فـــي إيـ
مــقــابــل مــلــيــارات الـــــدوالرات مــن الــواليــات 
نفته  مــا  املــتــحــدة، وهــو  املتحدة واململكة 
واشنطن الحقًا. ونقل التلفزيون الرسمي 
عــن املــســؤول قــولــه إن صفقة أبــرمــت بن 
الواليات املتحدة وطهران تضمنت تبادل 
ســجــنــاء مــقــابــل اإلفـــــــراج عـــن 7 مــلــيــارات 
املجمدة. كما  اإليرانية  األمــوال  دوالر من 
نــقــل الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي عـــن املـــســـؤول 
نــفــســه قــولــه إنـــه تـــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــقــضــي بـــأن تــســدد املــمــلــكــة املــتــحــدة 400 
»دين عسكري«  مليون جنيه إسترليني كـ
مــســتــحــق إليــــــــران، مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــراح 
ــــاري  الــبــريــطــانــيــة اإليـــرانـــيـــة نـــازانـــن زاغـ
كــان صــدر بحقها حكم  والــتــي  راتكليف، 
أيـــام، بتهمة  لــعــام إضــافــي قبل  بالسجن 
الــنــظــام«، بعدما كانت  »نشر دعــايــة ضــد 

أكملت عقوبة بالسجن خمس سنوات.
سارعت  األميركية  الخارجية  وزارة  لكن 
لــنــفــي صــحــة الــتــقــاريــر عــن صــفــقــة تــبــادل 
إيـــران. وقــال املتحدث باسم  السجناء مع 
»رويترز«:  الوزارة الخارجية نيد برايس لـ
»التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق 
ــبــــادل الـــســـجـــنـــاء لـــيـــســـت صـــحـــيـــحـــة«.  ــتــ لــ
ــاف »كــمــا قــلــنــا، نثير دائــمــًا قضايا  وأضــ
في  املفقودين  أو  املحتجزين  األميركين 
إيـــــــران. لـــن نــتــوقــف حــتــى نــتــمــكــن مـــن لم 
شملهم مــع عــائــاتــهــم«. فــي هــذه األثــنــاء، 
ــــي مــحــمــد  ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ ــ ــان وزيــ ــ كـ

جواد ظريف يتلقى املزيد من االنتقادات 
كلمة  وفــي  املــســربــة.  املقابلة  خلفية  على 
للمرشد األعلى علي خامنئي، استبقتها 
وســائــل اإلعـــام اإليــرانــيــة بــدعــايــة مكثفة 
مع وضع عــداد عكسي لبدئها، بوصفها 
»كلمة مهمة«، تجاهل خامنئي مباحثات 
فيينا غير املباشرة بن طهران وواشنطن 
بــواســطــة أطــــراف االتــفــاق الـــنـــووي، وركــز 
فــي كلمته عــلــى مــنــاســبــات داخــلــيــة، مثل 
ــوم الـــعـــمـــال، مــــع تــســلــيــط  ــ ــــوم املـــعـــلـــم ويــ يـ
الضوء على االنتخابات الرئاسية املقبلة 
املقبل.  يــوم 18 يونيو/حزيران  إيــران  في 
ــرز فـــي كــلــمــة خــامــنــئــي،  ــ لــكــن الــجــانــب األبـ
هــو تــوجــيــه انــتــقــادات صــريــحــة لــظــريــف، 
»فيلق  لـ املديح  اسمه وكيل  ذكــر  من دون 
القدس« وقائده السابق قاسم سليماني، 
الــــذي اغــتــالــتــه الــــواليــــات املــتــحــدة يــــوم 3 

يناير/كانون الثاني 2020.  
ــار املــرشــد اإليـــرانـــي إلـــى »التسجيل  وأشــ
املـــســـرب« ملــقــابــلــة ظــريــف الــســريــة، والـــذي 
تـــنـــاول فــيــه األخـــيـــر دور ســلــيــمــانــي في 
 إن 

ً
السياسة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، قــائــا

يــدلــون بتصريحات  املــســؤولــن  »بــعــض 
ــة«. وأضــــــاف أن »بــعــض  ــفـ غــريــبــة ومـــؤسـ
هذه التصريحات هي تكرار لتصريحات 
ــيـــة لــــأعــــداء وأمــــيــــركــــا«، مــــؤكــــدًا أن  عـــدائـ
من  سنوات  منذ  بشدة  منزعجة  »أميركا 
اإلســامــيــة  للجمهورية  املــعــنــوي  الــنــفــوذ 
فــــي املــنــطــقــة وفـــيـــلـــق الــــقــــدس، واغـــتـــالـــوا 
الــســبــب«. ودعــا  لــهــذا  الــشــهــيــد سليماني 
خامنئي املــســؤولــن اإليــرانــيــن إلــى عدم 
بـــتـــكـــرار  ــــي  ــــوحـ »تـ بـــتـــصـــريـــحـــات  اإلدالء 
أقــــوال األعـــــداء ســــواء حـــول فــيــلــق الــقــدس 
»فيلق  أن  واعتبر  الشهيد سليماني«.  أو 
الـــقـــدس أكـــبـــر عــنــصــر مـــؤثـــر ملــنــع تشكل 
دبلوماسية منفعلة في الشرق األوسط«. 
في  الخارجية  »السياسة  أن  على  وشــدد 
حدد في وزارة الخارجية«، 

ُ
دول العالم ال ت

الـــوزارة هي الجهة املنفذة  مشيرًا إلــى أن 
دون  من  ظريف  وخاطب  السياسة.  لهذه 
أن يسميه بالقول إنه »ال ينبغي الحديث 

بطريقة كأننا نرفض سياسات الباد«. 
واعتبر خامنئي أن االنتخابات الرئاسية 
املقبلة »فــرصــة مــهــمــة«، داعــيــًا املــواطــنــن 

اإليرانين إلى املشاركة فيها بكثافة.
ــد، رســالــة  ــ ــان ظـــريـــف نــشــر أمــــس األحــ ــ وكـ
ملقابلته  املسرب«  »التسجيل  حــول  ثانية 
السرية، وطلب فيها »السماح« من عائلة 

ــنـــب«  ــه زيـ ــتـ ــنـ ــة ابـ ــاصــ ــخــ ســـلـــيـــمـــانـــي، و»بــ
و»مــحــبــوه« إثـــر »جـــرح مــشــاعــرهــم« على 
خلفية تسريب التسجيل، مشيرًا إلى أنه 
افترى عليه وأســاء  أيضًا يسامح كل من 
إليه خال األسبوع الذي مّر على الحادث. 
ــدة  ــديـ ــجـ ــتــــه الـ ــالــ ــــي رســ ــريــــف فـ وأشـــــــــاد ظــ

بسليماني.  
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد الــرئــيــس اإليـــرانـــي، 
حسن روحاني، أمس األحــد، في اجتماع 
الحكومية،  االقــتــصــادي  التنسيق  لجنة 
األميركية  القصوى  الضغوط  أن سياسة 
ــلـــت«، مـــشـــيـــرًا إلـــى  ــد فـــشـ ــ تـــجـــاه إيـــــــران »قـ
أنـــه »بــالــنــظــر إلـــى اقــتــراب رفـــع العقوبات 
فـــي ضـــوء املـــفـــاوضـــات األخـــيـــرة، يمكننا 
أن نـــأمـــل أن اقـــتـــصـــاد الـــبـــاد يـــعـــود إلــى 
ــو واالزهــــــــــــــــــار«. واتــــــهــــــم روحـــــانـــــي  ــمــ ــنــ الــ
ــيــــة لــــم يــســمــهــا  جـــهـــات داخـــلـــيـــة وخــــارجــ
»البعض  إن   

ً
قــائــا العقوبات،  باستغال 

فـــي ســبــيــل مــنــع خــفــض أســـعـــار الــعــمــات 
الــصــعــبــة ال يـــزالـــون يــســعــون إلــــى وضــع 
انفراجات محتملة وبث  أي  أمــام  عراقيل 
اإلحــبــاط والــخــوف بن املجتمع وخاصة 
االقتصادين«. وتوقع روحاني  النشطاء 
»انفراجات مؤملة خال األسابيع املقبلة« 

في االقتصاد اإليراني.
وكانت أطراف االتفاق النووي قد اختتمت 
الجولة الثالثة ملباحثاتها في فيينا، أول 
ــــس الـــســـبـــت، وعـــــــادت الــــوفــــود إلـــى  مــــن أمـ
عــواصــمــهــا لــلــتــشــاور عــلــى أن تــســتــأنــف 
املباحثات يوم الجمعة املقبل. وفي حديث 
قــال رئــيــس وفد  مــع التلفزيون اإليـــرانـــي، 
إيران املفاوض في مباحثات فيينا، عباس 
 هــــذه املـــبـــاحـــثـــات أصــبــحــت 

ّ
عـــراقـــجـــي، إن

ــثـــر نــضــجــًا، والـــخـــافـــات والــنــقــاشــات  »أكـ
أصبحت أكثر وضوحًا وشفافية«، مؤكدًا 
ــام عــلــى الــرغــم من  أنــهــا »تــمــضــي إلـــى األمــ
إسرائيل  تواصل  من جهتها،  الخافات«. 
مساعيها لعرقلة عودة واشنطن لاتفاق 
النووي كما كان الوضع عليه قبل انسحاب 
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
منه عام 2018، لكن جهودها لم تثمر عن 
أي نــتــائــج إلـــى اآلن. وفـــي الــســيــاق، ذكــرت 
أمــس   ،)12( اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  الــتــلــفــزة  قـــنـــاة 
األحــد، أن اللقاء الــذي جمع، يــوم الجمعة 
املـــاضـــي، الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
كوهن،  يوسي  »املــوســاد«  برئيس جهاز 
فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، لـــم يــنــجــح فـــي جسر 
الــهــوة فــي املـــواقـــف مــن الـــنـــووي اإليــرانــي 
ــتـــدركـــت  ــيــــب. واسـ ــل أبــ ــ ــنـــطـــن وتـ بــــن واشـ
الــقــنــاة بــأنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم نــجــاح 
الطرفن  الخافات بن  في تسوية  اللقاء 
بشأن امللف الــنــووي اإليــرانــي، إال أنــه في 
الــجــانــب األمــيــركــي   عــلــى أن 

ّ
املـــقـــابـــل، دل

الذي  بــأن يظهر في مظهر الطرف  معنٌي 
يــتــشــاور مـــع حــلــفــائــه ويـــحـــاول الــتــوصــل 
ذاتــه،  السياق  وفــي  تفاهمات.  إلــى  معهم 
خيبة  أن  اإلسرائيلي،  »وااله«  موقع  ذكــر 
ــودان أعــــضــــاء الـــوفـــد  ــســ ــا يــ ــاطـ ــبـ ــــل وإحـ أمـ
ــلـــي الــــذي  ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــري واألمــــنــــي اإلسـ
ــن أمـــس  ــن واشـــنـــطـــن فـــجـــر أول مــ عـــــاد مــ
السبت، بسبب نية الواليات املتحدة رفع 

العقوبات املفروضة على إيران.

اتهم روحاني جهات 
داخلية وخارجية بعرقلة 

مباحثات فيينا

نفت واشنطن 
صحة التقارير عن تبادل 

سجناء مع إيران

تضارب بشأن صفقة تبادل سجناء
إيران: خامنئي يهاجم ظريف

هاجم المرشد اإليراني 
علي خامنئي أمس 

وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، بينما 

كانت تسري معلومات، 
نفتها واشنطن، عن 

صفقة تبادل سجناء 
مع إيران

تونس 
والفرصة األخيرة

للحديث تتمة...

توسيع 
حلقة تهجير 
المقدسيين

يواصل المقدسيون مواجهة محاوالت االحتالل اإلسرائيلي اقتالعهم من منازلهم 
في  لفرد  المنازل  تأجير  هي  جديدة،  طريقة  استنبطوا  الذين  المستوطنين،  لصالح 
العائلة، على أن تنقل الملكية للمستوطنين بعد وفاته، فيما دعت حركة »حماس« 

للزحف إلى حي الشيخ جراح دفاعًا عن سكانه

األحد،  أمس  فلسطينية،  أُصيبت 
قوات  بإطالق  خطيرة،  بجروح 
ــرصــاص  ــلــي ال ــي االحــتــالل اإلســرائ
عليها، على مفرق »عتصيون« 
جنوب  في  الواقع  االستيطاني 
ــي الــضــفــة  ــوب ــن ــت لــحــم، ج ــي ب
عملية  تنفيذها  بزعم  الغربية، 
ــادر،  ــص ــن. وأوضـــحـــت م ــع ط
قــوات  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
باتجاه  الرصاص  أطلقت  االحتالل 
بجروح  وأصابتها  الفلسطينية، 
أحد  ألي  تسمح  ولــم  خطيرة، 
نقلتها  ــم  ث مــنــهــا،  ــراب  ــت ــاالق ب
االحتالل  مستشفيات  أحــد  إلــى 
اإلســرائــيــلــي. وقـــالـــت مــصــادر 
هي  الفلسطينية  إن  صحافية 
الــحــروب،  خلف  محمد  ــاب  رح
من قرية وادي فوكين في بيت 

لحم، وتبلغ من العمر 60 عامًا.

إصابة فلسطينية 
برصاص االحتالل

أهالي الشيخ جراح 
يتمسكون برفض االعتراف 

بملكية المستوطنين 
لمنازلهم

وليد التليلي

يقول رئيس الحكومة التونسية 
هشام املشيشي، إّن »ما تقوم به 

الحكومة حاليًا هو محاوالت الفرصة 
األخيرة إلنقاذ البالد، نظرًا للوضع 

االقتصادي واألزمة الصحية«، 
ويدعو بمناسبة عيد العمال لـ«ترك 

التجاذبات السياسية ومسألة تسجيل 
النقاط، التي انخرطت فيها العديد من 

األطراف، غير مهتمة بالوضع الصعب، 
بينما تريد أخرى االستثمار في ذلك 
لضرب الدولة وإرباكها«. كالم خطير 

جدًا صادر عن أحد رؤوس الدولة 
الذي يعرف كل خفاياها. يصف ما 

تقوم به الحكومة بـ«الفرصة األخيرة«، 
ولكن قبل ماذا؟ وماذا يمكن أن 

يحدث إذا ضاعت هذه الفرصة؟ ما 
الذي ينتظر البالد وإلى أين يمكن أن 

تسير؟ ولكن األخطر يكمن في حديث 
املشيشي نفسه، عندما يؤكد أّن هناك 

من يستثمر بالفعل في هذا الوضع 
الصعب، والسؤال هو من وكيف 

وملاذا؟
من جبل الشعانبي في القصرين، 

وفي مساء اليوم نفسه، أول من 
أمس السبت، أطل الرئيس التونسي، 

قيس سعيد، ليؤكد من جديد أنه 
القائد األعلى لكل القوات املسلحة، 

وأنه سيجيب على التحدي بالتحدي. 
ويتساءل كثيرون في تونس، ملاذا 

يكدس الرئيس كل هذه األسلحة تحت 
إمرته، وماذا سيفعل بها؟

فشلت كل الوساطات في تونس، ولم 
يبق من فرصة موضوعية إال »اتحاد 

الشغل«، الذي بإمكانه فرض الحوار 
على الجميع إذا نجح في استعادة 

توازنه، بعدما تالعب به الرئيس أكثر 
من مرة. األمني العام لالتحاد، نور 
الدين الطبوبي، دعا السبت كذلك، 

سعّيد إلى التعجيل بالتفاعل اإليجابي 
مع مبادرة االتحاد للحوار، للخروج من 

املرحلة العصيبة التي تمر بها البالد، 
وتجميع الفرقاء على قاعدة الوالء 

لتونس. وقال في كلمة ألقاها بمناسبة 
عيد العمال: »على رئيس الجمهورية 

تفعيل نداء االتحاد، والدعوة إلى حوار 
وطني جامع، واملبادرة قبل فوات األوان 
بوضع املستلزمات واآلليات الضرورية 

إلدارته«. واعتبر الطبوبي أّن »كل 
تأجيل للحوار من شأنه أن يزيد من 

االنجذاب نحو األسوأ، وقد نبهنا 
وشددنا على ضرورته املطلقة«.
يحاول كل طرف من األطراف 

املتصارعة في تونس استنزاف 
منافسه، واختبار إلى أي مدى يمكن 
أن يصبر على الضغط. ويحّرك كل 
طرف أسلحته اإلعالمية واالتصالية 

والدستورية، في انتظار من سيسقط 
قبل اآلخر. ولكن املشكلة أّن الناس 

يموتون بالعشرات يوميًا في تونس، 
، أو أن 

ً
في انتظار من يسقط أوال

يقتنع الرؤساء بجدوى الحوار، قبل 
فوات األوان.
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  شرق
      غرب

جونسون يواجه المزيد 
من االتهامات

ــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــ واجـ
ــونـــســـون، أمــــس األحــــد،  بـــوريـــس جـ
املـــــزيـــــد مـــــن االتـــــهـــــامـــــات املــتــعــلــقــة 
بإنفاقه على تجديد شقته ورعاية 
ــيــــع. وذكــــــــرت صــحــيــفــة  ابــــنــــه الــــرضــ
الــتــكــلــفــة  أن  تـــــايـــــمـــــز«،  »صــــــنــــــداي 
اإلجــمــالــيــة ألعـــمـــال تــجــديــد الــشــقــة 
فــي داونــنــغ ســتــريــت بلغت حــوالــي 
276 ألف دوالر، وأن أحد املتبرعني 
لــحــزب املحافظني ســدد واحـــدة من 
الــفــواتــيــر مــبــاشــرة، وهــو تــبــرع كان 
به.  الــضــرائــب  إبـــاغ سلطات  يجب 
املتبرعني للحزب  أحــد  أن  وأضافت 
لب منه دفع املال من أجل إحضار 

ُ
ط

مربية لويلفريد ابن جونسون.
)رويترز(

5 قتلى في احتجاجات 
بميانمار

أمـــس  مـــيـــانـــمـــار  فــــي  تـــظـــاهـــر اآلالف 
ــا لـــلـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري  ــ األحـــــــــد رفـــــضـ
وانـــقـــاب األول مـــن فــبــرايــر/شــبــاط. 
إعـــامـــيـــة محلية  تـــقـــاريـــر  وأشـــــــارت 
إلـــــى ســــقــــوط 5 قـــتـــلـــى عـــنـــدمـــا ردت 
قــوات األمــن بــإطــاق الــنــار فــي ثاثة 
أمـــاكـــن عــلــى األقــــــل. وشـــقـــت حــشــود 
ــن قــــــاد رهـــبـــان  ــ ــذيـ ــ ــتــــظــــاهــــريــــن، الـ املــ
فــي مدن  بــوذيــون بعضهم، طريقها 
ــدات عـــــدة مــــن بــيــنــهــا رانــــغــــون  ــ ــلـ ــ وبـ
ومـــانـــداالي. وجـــاءت االحــتــجــاجــات، 
بــالــتــزامــن مـــع تـــظـــاهـــرات لــجــالــيــات 
مـــواطـــنـــي مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
)رويترز(

مائة عام على إنشاء 
أيرلندا الشمالية

ــيـــوم  ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة الـ ــنــ ــرلــ تـــحـــيـــي أيــ
اإلثــنــني الــذكــرى املــئــويــة لتأسيسها 
بــــدون احــتــفــاالت. ومــنــذ أن تــحــررت 
ــكـــم  ــدا مــــــن الـــحـ ــ ــنــ ــ ــرلــ ــ جــــمــــهــــوريــــة أيــ
 ،1921 مــايــو/أيــار   3 فــي  البريطاني 
شكل وجودها محور مواجهة كانت 
املتحدة.  اململكة  مــع  أحــيــانــا  دمــويــة 
ــر أخـــــيـــــرًا بــســبــب  ــوتــ ــتــ ــد الــ ــاعــ وتــــصــ
بريطانيا  خـــروج  فرضها  تغييرات 
مــن االتــحــاد األوروبـــــي، مــا أدى إلــى 
ــالــــة رئــيــســة  ــقــ ــتــ ــال شـــغـــب واســ ــ ــمـ ــ أعـ

الحكومة املحلية أرلني فوستر.
)فرانس برس(

أمين العاصي

يتجهز  الــتــي  الرئاسية  االنــتــخــابــات  تجد  ال 
مايو/أيار   26 في  السوري إلجرائها  النظام 
الحالي، وفق دستور عام 2012، االهتمام من 
السوريني فــي داخــل الــبــاد، بــل إن معطيات 
تشير إلــى أنها لن تشهد إقــبــااًل، خاصة في 
العديد من املناطق خارج العاصمة السورية 
دمشق، حيث تعصف أزمات معيشية خانقة 

تحول دون التفاعل مع هذه االنتخابات.
ومـــن املــرجــح أال تــشــهــد مــحــافــظــة الــســويــداء 
ذات الغالبية الدرزية من السكان، في جنوب 
سورية، أي إقبال، في 26 من الشهر الحالي، 
 مؤشرات على 

ّ
على صناديق االقتراع، في ظل

الدروز  املوحدين  لطائفة  الروحي  الزعيم  أن 
فــي ســـوريـــة، الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري، لديه 

ظ على ترشيح بشار األسد.
ّ
تحف

وكـــان رئــيــس جــهــاز األمـــن الــعــســكــري التابع 
للنظام فــي جنوب الــبــاد، لــؤي العلي، وّجــه 
ــانـــة لــلــشــيــخ الــهــجــري فـــي يــنــايــر/كــانــون  إهـ
الــثــانــي املــاضــي، مــا فــّجــر عضبا شعبيا في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء ولـــــدى أبـــنـــاء الــطــائــفــة 

الدرزية في الباد، ما دفع النظام السوري إلى 
الـــدروز غالبية سكان  االعــتــذار منه. ويشّكل 
 عن انتشارهم في 

ً
محافظة السويداء، فضا

مناطق ســوريــة عــدة، منها حــي جرمانا في 
الــعــاصــمــة، وبــلــدة صحنايا جــنــوب دمــشــق، 
ــــوري املـــحـــتـــل، وبــعــض  ــسـ ــ ــــوالن الـ ــجـ ــ وفـــــي الـ
القرى في محافظتي القنيطرة جنوب غربي 

سورية، وإدلب في الشمال الغربي.
ــرب الــصــحــافــي نــــورس عــزيــز  مـــن جــانــبــه، أعــ
ــداء( فــي  ــويــ ــو مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة الــــســ ــ )وهــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده 
 املشاركة في االنتخابات التي يتجهز لها 

ّ
بأن

املجبرين  املوظفني  على  »ستقتصر  النظام 
والشبيحة واألعــضــاء في حــزب البعث«، في 
الــســويــداء. وأضـــاف: »بشكل  عموم محافظة 
عــام، أصبح هناك وعي عند الناس باملهزلة 
االنــتــخــابــيــة، لــذلــك لــن تــكــون هــنــاك مــشــاركــة 
واسعة، ولكن كالعادة ستخرج النتائج بعدد 
الرئاسية  االنتخابات   

ّ
أن إلــى  ولفت  هــائــل«. 

التي جرت في عام 2014 »شهدت فرز أصوات 
بلغ عددها ضعف الذين يحق لهم التصويت 
باتت  »اللعبة  املحافظة«، مضيفا:  في   

ً
أصــا

مكشوفة للجميع«. وحول موقف املرجعيات 
الدينية في محافظة السويداء من االنتخابات 
ــح عــزيــز أنـــه »لـــم يــصــدر حتى  املــقــبــلــة، أوضــ
اللحظة مــوقــف واضــــح، ســـواء مــؤيــد لبشار 
ــه«، مــضــيــفــا: »الــعــاقــة  ــ ــد أو مـــعـــارض لـ ــ األسـ
متوترة بني الشيخ الهجري والنظام، بسبب 
ضغط األخير عليه إلصــدار بيان ينفي فيه 
ح بشار األســد«. 

ّ
قل عنه عن رفضه ترش

ُ
ما ن

 الشيخ الهجري 
ّ
وأعرب عزيز عن اعتقاده بأن

ــع فــصــائــل  ــــوري أبــــــرم مــ ــــسـ وكــــــان الـــنـــظـــام الـ
املــعــارضــة الــســوريــة فــي درعـــا منتصف عــام 
اتــفــاقــات تسوية بــإشــراف مــن الجانب   2018
الـــروســـي، ولــكــن الــنــظــام لــم يــلــتــزم بتعهداته 
فــي إطـــار هــذه االتــفــاقــات، فــواصــل سياسات 
الــقــمــع واالعـــتـــقـــال والـــقـــتـــل تــحــت الــتــعــذيــب 

ــــد في  ــّد تـــرشـــح بـــشـــار األسـ »هــــو بــالــفــعــل ضــ
االنتخابات، ولكن هناك ضغوط كبيرة لكتم 
موقف  ي 

ّ
تبن على  إجــبــاره  موقفه، ومحاولة 

مؤيد لألسد«. 
ــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء، ال  ــر بـــعـــيـــد عـ ــيــ وغــ
درعــا  فــي محافظتي  الــوضــع مختلفا  يــبــدو 
ــتـــني تـــشـــهـــدان حــــراكــــا ضــد  ــلـ ــيـــطـــرة الـ ــنـ ــقـ والـ
ــّد بــشــار األســـد،  االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وضـ
الـــذي يــريــد تثبيت سلطته فــي الــبــاد لسبع 

سنوات مقبلة.
وفــــي الـــســـيـــاق، رفــــض وجـــهـــاء بـــلـــدة بــصــرى 
الشام في ريف درعا الشرقي، منذ أيام، طلبا 
من الجانب الروسي لتنظيم مسيرة شعبية 
مؤيدة لبشار األسد قبيل موعد االنتخابات. 

 عــن تـــردي الحالة 
ً
فــي املعتقات، هــذا فــضــا

املــعــيــشــيــة فـــي عـــمـــوم املـــحـــافـــظـــة. وأصـــــدرت 
العديد من بلدات وقرى محافظة درعا، أواخر 
الشهر املاضي، بيانا يؤكد رفض االنتخابات 
ــيــــة. ووصـــــــف الـــبـــيـــان االنـــتـــخـــابـــات  الــــرئــــاســ
 
ّ
»املــهــزلــة« فــي ظــل مــعــطــيــات تشير إلـــى أن بـــ
النظام لن يتمّكن من وضع صناديق اقتراع 
ــا  ــــدن وبــــلــــدات مــحــافــظــتــي درعــ فــــي أغـــلـــب مـ

والقنيطرة.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد أبـــــو مـــحـــمـــود الــــحــــورانــــي، 
وهــو الــنــاطــق بــاســم »تجمع أحـــرار حـــوران« 
 
ّ
املعارض، في حديث مع »العربي الجديد«، أن
في  لانتخابات  كبيرًا  رفضا شعبيا  »هناك 
 »هناك تهديدات 

ّ
محافظة درعــا«، مضيفا أن

واضــحــة لكل مــن يــحــاول الــخــروج بمسيرات 
ــه بــشــار األســــد«. وقــال  مــؤيــدة للنظام ورأســ
 بعض القرى في املحافظة التي 

ّ
الحوراني إن

يسيطر عليها النظام بقبضته األمنية »ربما 
عام  بشكل  املحافظة  لكن  انتخابات،  تشهد 
ضد االنتخابات، ولن ُيسمح للنظام بوضع 

صناديقه«. 
بـــيـــان رســـمـــي عن  لـــم يـــصـــدر أي  وإلـــــى اآلن، 
الــتــي  الــــكــــردي،  الــطــابــع  ذات  الـــذاتـــيـــة  اإلدارة 
تدير الشمال الشرقي من سورية أو ما ُيعرف 
بمنطقة شرقي نهر الفرات، حيال االنتخابات 
الرئاسية. ورفض مسؤولون في هذه اإلدارة 
أو  تأكيد  أو  االنتخابات،  هــذه  على  التعليق 
نفي املوافقة على نشر صناديق االقتراع في 
املــنــطــقــة، وفـــي مــنــطــقــة مــنــبــج فـــي ريـــف حلب 
الشمالي الشرقي والواقعة غربي نهر الفرات، 

والخاضعة أيضا لسلطة اإلدارة الذاتية.

انتخابات 
الصومال

البرلمان 
التونسي

الحكومة  عزم  الفيدرالية،  والواليات  الدولي 
الصومالية على تنظيم انتخابات شفافة«.

ووافق البرملان الصومالي، في جلسة صباح 
السبت املاضي، على إلغاء مشروع كان أقره 
فـــي 12 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي، لــلــتــمــديــد 
الله فرماجو والبرملان  للرئيس محمد عبد 
ملدة عامني. وقال رئيس البرملان محمد شيخ 
عبد الرحمن مرسل إن 140 نائبا )حضروا 
الجلسة من أصل 275 يتكون منهم املجلس( 
صـــّوتـــوا لــصــالــح مـــشـــروع إلـــغـــاء الــتــمــديــد، 
 ،2020 سبتمبر   17 اتــفــاقــيــة  إلـــى  والـــعـــودة 
ـــوات مــعــتــرضــة، أو  مــضــيــفــا: لـــم تــســجــل أصــ
امتنعت عن التصويت لصالح هذا املشروع. 
باستعراض  الــقــرار،  استبق  فرماجو  وكــان 
إنــجــازاتــه األمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي الــبــاد، 
النيابية  االنتخابات  بتنظيم  وكلف روبلي 
األمن  ملف  إلــى جانب تسليمه  والرئاسية، 
الـــشـــائـــك، والـــــذي كــــان أكـــبـــر مـــبـــرر لــرئــيــســي 

طرف البرملان إلدارة أزمة كورونا، وقانونني 
ماليني، وقانونني آخرين يتعلقان باملصادقة 
ــعـــاقـــات الــخــارجــيــة  عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات تــهــم الـ
ــى قــانــونــني  ــ ــة إلـ ــافــ ــي، إضــ ــ ــدولـ ــ ــعــــاون الـ ــتــ والــ
يتعلقان بمجابهة فيروس كورونا مكنا من 

جلب اللقاحات ضد الفيروس إلى تونس.
فـــي املـــقـــابـــل، أكــــدت املــنــظــمــة أنــــه يــوجــد 102 
مــشــروع قــانــون عــلــى رفـــوف املــجــلــس لــم يتم 
الــنــظــر فــيــهــا، مــن بينها 8 مــشــاريــع جــاهــزة 
فيها،  للتداول  العامة  الجلسة  على  للعرض 
ــــت ســـجـــل الـــبـــرملـــان اســـتـــمـــرار الــعــمــل  فــــي وقـ
ــــال تــنــظــيــم جـــلـــســـات طـــرح  الـــرقـــابـــي مــــن خـ

األسئلة الشفوية على الحكومة.
ويـــحـــاول الــبــرملــان ضــمــان اســتــمــراريــة عمله 
عــلــى الــرغــم مــن الــخــافــات الــداخــلــيــة الــحــادة 
التي عطلت أعماله، وال سيما تشويش كتلة 
الحزب »الدستوري الحر« واعتصامها أكثر 
العامة وفضاءات  الجلسة  قاعة  مــرة في  من 
في  الــبــرملــان  نجح  وبينما  باملجلس.  العمل 
اإلبــقــاء عــلــى نــشــاطــه خـــال جــائــحــة كــورونــا 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، عــبــر إقــــــرار تــدابــيــر 
ــم يـــســـتـــطـــع حــســم  ــ ــيـــة، غـــيـــر أنــــــه لـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
االســتــحــقــاقــات االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 

والدستورية الكبرى املطلوبة منه.
ــكـــم والــــخــــافــــات  ــات أزمـــــــة الـــحـ ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ وعــ
ــبــــرملــــان ونـــشـــاطـــه  الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى عـــمـــل الــ
ــــي، قـــال  ــابـ ــ ــرقـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي واالنــــتــــخــــابــــي والـ
القيادي في حركة »النهضة«، رئيس اللجنة 
االنــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــرملـــان، ســمــيــر ديـــلـــو، في 
 »تــأثــيــر 

ّ
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

ــــي الــســلــطــة  األزمـــــة الــنــاتــجــة عـــن خــــاف رأسـ

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يتجه الصومال، بعد إلغاء التمديد 
الله  عبد  محمد  والــرئــيــس  للبرملان 
األول، نحو مرحلة  أمــس  فــرمــاجــو، 
جــديــدة مــن الـــهـــدوء الــنــســبــي، عــقــب أيــــام من 
الــتــوتــر الــســيــاســي واألمـــنـــي، خــصــوصــا في 
ــة  ــارضـ ــعـ ــو. ورحــــبــــت املـ ــديـــشـ ــقـ ــة مـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
السياسية بالعودة إلى اتفاقية 17 سبتمبر/
انتخابات  إجــراء  تلحظ  التي  املاضي  أيلول 
رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء 
فبراير/شباط   8 فــي  )انتهت  الرئيس  واليــة 
ــــي(، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نـــظـــام مــعــقــد  ــــاضـ املـ
يختارهم  خــاصــون  مندوبون  وفقه  ينتخب 
زعماء العشائر، البرملانيني الذين ينتخبون 
بــعــد ذلــــك الـــرئـــيـــس. مـــن جــهــتــه، أكــــد رئــيــس 
الحكومة محمد حسني روبلي، مساء السبت 
املــــاضــــي، »لــلــشــعــب الـــصـــومـــالـــي واملــجــتــمــع 

تونس ـ آدم يوسف

تونس  فــي  السياسية  األزمــــة  ألــقــت 
الباد،  قيادات  الدائر بني  والصراع 
بظالهما على مجلس النواب، الذي 
تــتــخــّبــط مــكــونــاتــه بـــدورهـــا فـــي الــصــراعــات 
والخافات، بعدما تحّولت تداعيات الخصام 
إلــى قطيعة بني مؤيدي رئيس الــدولــة قيس 
ســعــّيــد، ومــنــاصــري الــحــكــومــة الــتــي يرأسها 
ــل نــشــاط 

ّ
هــشــام املــشــيــشــي، فـــي تــصــعــيــد عــط

املجلس واالستحقاقات التشريعية الكبرى. 
وتحّولت أزمة الحكم بني رئيسي الجمهورية 
وتيرتها  لتتصاعد  البرملان،  إلى  والحكومة 
يــومــيــا مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر، بــعــد رفــــع ســعــّيــد 
»فيتو« بوجه التعديل الــوزاري الذي صادق 
عـــلـــيـــه الــــبــــرملــــان، وامـــتـــنـــاعـــه عــــن اســتــقــبــال 
الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية أمامه 
بذريعة وجــود شبهات  ومباشرة مهماتهم، 
فــســاد تــحــوم حـــول عـــدد مــنــهــم، مـــن دون أن 
يــقــدم أي دلــيــل عــلــى صــحــة هـــذه االتــهــامــات، 
 عن عدم وجود أي قضية بحق أي من 

ً
فضا

الوزراء أمام القضاء.
وزادت الــخــافــات بــني رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة ومن وراء األخير الحزام البرملاني 
)املــكــّون أساسا من حركة النهضة  الداعم له 
وائتاف الكرامة وحزب قلب تونس، وعدد من 
الكتل األخــرى مثل تحيا تونس واإلصــاح، 
ــتـــت والــــتــــشــــنــــج داخـــــل  ــتـــشـ ومــــســــتــــقــــلــــني(، الـ
ل 

ّ
بتعط أعماله  على  ذلــك  وانعكس  الــبــرملــان، 

املــلــفــات الـــكـــبـــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا اســتــكــمــال 
وبقية  الدستورية  املحكمة  أعضاء  انتخاب 

الهيئات الدستورية املستقلة.
لعمل  متابعة  وجمعيات  منظمات  وتعيب 
ــر، عــــــدم تـــمـــكـــنـــه مــن  ــ ــيــ ــ ــلــــس، عـــلـــى األخــ ــجــ املــ
االجتماعية  األولــويــة  ذات  القوانني  مناقشة 
واالقتصادية والبيئية والصحية، وغرقه في 
املالية،  القروض واالتفاقيات  تمرير عشرات 
ــط على 

ّ
ــك بــفــعــل الــضــغــط املــســل ــان ذلــ وإن كــ

الحكومة من الدائنني والبنوك العاملية.
في  املختصة  »الــبــوصــلــة«  منظمة  ووصــفــت 
مــراقــبــة عــمــل الــبــرملــان، فــي تــقــريــر لــهــا مطلع 
ــاضــــي حـــــول رصـــــد عــمــل  إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــ
مجلس الشعب، األداء التشريعي بالضعيف، 
إلى  وأشــــارت  الــرقــابــي.  األداء  تحّسن  مقابل 
أنه خال النصف األول من الدورة البرملانية 
 ،)2020 األول  أكتوبر/تشرين  )مــنــذ  الثانية 
ــق 

ّ
ــادق الـــبـــرملـــان عـــلـــى 16 قـــانـــونـــا، تــتــعــل ــ صــ

ــــروض  ــة عـــلـــى قـ ــقــ ــاملــــوافــ ــــني مـــنـــهـــا بــ ــوانـ ــ 5 قـ
واتــفــاقــيــات مــالــيــة، و5 قــوانــني أخـــرى تتعلق 
السابق  الحكومة  رئيس  أصدرها  بمراسيم 
إلياس الفخفاخ خال فترة التفويض له من 

إقــلــيــمــي بــونــتــانــد، ســعــيــد عــبــد الــلــه دنـــي، 
وجـــوبـــاالنـــد، أحــمــد مــحــمــد إســــام مــدوبــي، 
لعدم الــوثــوق في دعــوات فرماجو إلــى عقد 
مؤتمر تشاوري لحل األزمة. وسارعت دول 
عديدة إلى الترحيب بقرار البرملان. وأعربت 
الــســفــارة األميركية، فــي تــغــريــدة، عــن أملها 
في أن »يــؤدي هذا التطور إلى عــودة مسار 
املفاوضات بني األطراف السياسية للتوصل 
االنتخابات«. كما  اتفاق سياسي حول  إلى 
بقرار  مقديشو  في  التركية  السفارة  رحبت 
ــلـــت، فـــي تــدويــنــة  الـــبـــرملـــان الــصــومــالــي. وأمـ
ــرار إلـــغـــاء  ــ ــبـــوك«، أن »يـــــــؤدي قــ ــيـــسـ عـــلـــى »فـ
التمديد للعودة إلى طاولة املفاوضات بني 
الـــشـــركـــاء الــســيــاســيــني فـــي الــــبــــاد«. ورحـــب 
اتـــحـــاد املــرشــحــني لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
فــي بيان أمــس األحـــد، »بتولي روبــلــي ملف 
العملية االنتخابية«. وأعربوا  األمن وإدارة 
الحكومة  عن استعدادهم للعمل مع رئيس 
الــفــيــدرالــيــة إلجــــراء االنــتــخــابــات فــي الــبــاد. 
وقـــال رئــيــس الجمهورية األســبــق واملــرشــح 
الرئاسي الحالي شيخ شريف شيخ أحمد، 
فـــي بـــيـــان، »أرحــــــب بـــقـــرار مــجــلــس الــشــعــب 
اتــفــاقــيــة 17 سبتمبر  إلـــى  الـــعـــودة  لــصــالــح 
لانتخابات«، واصفا األمر بأنه »خطوة إلى 
األمــــام«. وبحسب مــراقــبــني، فــإن قـــرار إلغاء 

التنفيذية )سعّيد واملشيشي( انعكس بشكل 
مباشر على االصطفاف داخل البرملان، الذي 
ازدادت حدته ويتواجه فيه مساندو كل من 
الطرفني، مّما زاد من ترذيل صورة املجلس، 
خـــاصـــة مـــع ابــتــعــاد أي احــتــمــال الســتــكــمــال 
املحكمة الدستورية«. وأضاف: »أما النشاط 
فيتواصل  للمجلس،  والــرقــابــي  الــتــشــريــعــي 

بشكل شبه عادي«.
وحول استهداف البرملان وتكرار دعوات حله 
حتى من قبل بعض أعضائه، اعتبر ديلو أنه 
التونسي مستهدف  البرملان  أن  فــي  شــّك  »ال 
فـــي تــجــربــتــه بــمــحــاوالت إربـــاكـــه والـــدعـــوات 
املخالب  املنزوعة  الديمقراطية  ولكن  لحله، 
هي ديمقراطية عاجزة واملجلس الذي ال يقدر 
على ضمان استمراريته في كل الظروف، لن 
يكون قادرًا على ممارسة دوره الدستوري«. 
الــتــجــربــة   »حــــمــــايــــة 

ّ
ــلـــى أن ــلــــو عـ وشـــــــدد ديــ

التوتر من  التمديد كان متوقعا لنزع فتيل 
الشارع الصومالي، وفتح باب حوار جديد 
الباد،  في  الفاعلة  السياسية  األطـــراف  بني 
إلجـــراء انــتــخــابــات. كما أن هــذا األمـــر فرض 
حالة هدوء سياسي وأمني، خصوصا بعد 
أن أسند ملف االنتخابات واألمن إلى روبلي 
الذي وعد بإجراء حوار جديد مع املعارضة 
وتــنــظــيــم مــؤتــمــر تــــشــــاوري خــــال أســابــيــع 
ــة لــتــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات  ــيـ لـــاتـــفـــاق عـــلـــى آلـ
17 سبتمبر  اتــفــاقــيــة  تــطــبــيــق  واســتــكــمــال 
2020 بني الرئيس وخمسة من قادة املناطق.
»الـــعـــربـــي  وقــــــال الـــصـــحـــافـــي نـــــور مـــحـــمـــد، لــــ
الوضع  تــدارك خطورة  البرملان  إن  الجديد«، 
الراهن، وأنقذ الباد من حالة الفوضى وعدم 
االســـتـــقـــرار، مــعــتــبــرًا أنـــه »قــــام بتصحيح ما 
أفسده سابقا حتى ال يكون طرفا في أزمة قد 
تعيد الباد إلى املربع األول«. وأشار إلى أن 
تخلي فرماجو عن تمّسكه بمشروع التمديد 
قد يشكل انفراجة سياسية وأمنية في الباد، 
ألن التمديد هو السبب الرئيس وراء التوتر 
ــــذي شــهــدتــه الــعــاصــمــة فـــي األيــــام  األمـــنـــي الـ
املــاضــيــة، وقـــد تــســاهــم هـــذه الــخــطــوة أيــضــا 
فـــي تــبــديــد املـــخـــاوف الــشــعــبــيــة مـــن إمــكــانــيــة 
تجدد األحداث األمنية في مقديشو. واعتبر 
أن »تـــولـــي فــرمــاجــو مــلــف االنــتــخــابــات كــان 
الــواليــات  لــرؤســاء  بالنسبة  األكــبــر  املعضلة 
االنتخابات  أن تسليم ملف  واملعارضة. كما 
واألمــــن إلـــى روبــلــي يــضــفــي مــصــداقــيــة على 
ــرارات الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، كـــون رئيس  ــ قـ

الوزراء ليس منافسا على كرسي الرئاسة«.
الصومالي  والــكــاتــب  السياسي  املحلل  لكن 
عـــبـــدالـــقـــادر ورســـمـــة أعــــــرب، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، عن خشيته من أن يحاول 
فــرمــاجــو االلـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــرار األخـــيـــر إذا 
إلــى البرملان  سنحت لــه الــفــرصــة. وقــد يعود 
مــتــى شـــاء إللــغــاء هـــذا اإلجـــــراء، ألن الــبــرملــان 
 ملخططاته. لكنه ذّكــر بأن 

ً
يمثل جــزءًا مكما

ــاء الــــقــــرار، وإجـــبـــار  ــغـ »دور املـــعـــارضـــة فـــي إلـ
فرماجو على التراجع، كان حاسما«. وأوضح 
أن »لــدى رئيس الـــوزراء فرصة أكبر، خاصة 
عبر التحرك لحلحلة الوضع وإعــادة القوات 
املعارضة  قــوى  مــع  تفاهم  إذا  ثكناتها،  إلـــى 
للتمديد  الــرافــض  املسلح  التمرد  تقود  التي 
واالستهانة بالدستور الذي يعتبر الضمانة 
الوحيدة للحفاظ على املصالحة الصومالية 

الهشة«.
عبدي،  عــدنــان  الصومالي  الصحافي  وقــال 
كانت  الحل  »فــرص  إن  للجديد«،  »العربي  لـ
أفضل لو كانت رسالة فرماجو بالتخلي عن 
مسار العملية االنتخابية، أمنيا وسياسيا، 
تتطلب  فهي  الـــوزراء جدية،  رئيس  لصالح 
فــرمــاجــو مرسوما  تــوقــيــع  بينها  خـــطـــوات، 
يــعــلــن فــيــه الــتــخــلــي عــن صــاحــيــاتــه بسبب 
انقضاء واليــتــه، وحــل البرملان الــذي أصبح 
أساس التوترات السياسية األخيرة بسبب 
ــرار الـــتـــمـــديـــد ومــــوجــــة الـــعـــنـــف املــســلــحــة  ــ ــ قـ
الــتــي أعــقــبــت هـــذه الـــخـــطـــوة«. وأضـــــاف أنــه 
أزمــة  »بــعــد هــاتــني الخطوتني، سيكون حــل 
االنــتــخــابــات أســـهـــل، واملـــفـــاوضـــات مــثــمــرة، 
للتوصل إلى إجماع، وتوقيع البروتوكوالت 
ــاق 17 ســـبـــتـــمـــبـــر حــــول  ــ ــفــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة التــ
االنـــتـــخـــابـــات«. واعــتــبــر الــكــاتــب الــصــحــافــي 
ــــي تـــصـــريـــح  الــــصــــومــــالــــي أويـــــــــس عـــــــــدو، فــ
التمديد  إلغاء  قــرار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الباد،  فــي  السياسي  االحتقان  أوقــف حــدة 
إلــى مفاوضات جديدة بني  الطريق  ويمهد 
الصومالية.  الفيدرالية والحكومة  الواليات 
كما أنــه يساهم في عــودة الكثير من األسر 
أخرى  مناطق  إلــى  نزحت  التي  الصومالية 
من العاصمة قبل أسبوع )جراء االشتباكات( 
ــال »إن مــســاعــي الرئيس  إلـــى مــنــازلــهــا«. وقـ
بسبب  فشلت،  مباشرة  انتخابات  لتنظيم 
ــة، لــكــن تــخــلــيــه عن  ــيــ ضـــغـــوط مــحــلــيــة ودولــ
الــتــمــديــد، أكــســبــه تــأيــيــدًا شــعــبــيــا جـــديـــدًا«. 
إلــى أن »الرئيس فتح مجااًل واسعا  وأشــار 
لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، الــتــي كـــان وصفها 
بأنها كانت تعيق جهود تنظيم انتخابات 

مباشرة، وألقى الكرة في ملعبها«.

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة جـــمـــاعـــيـــة، ولــكــن 
الديمقراطية  العملية  ركــيــزة  تبقى  األحـــزاب 
ومــحــورهــا، والــكــتــل هــي األرضــيــة البرملانية 
التي تمنح الثقة للحكومات وتمنعها عنها، 
الدستور  سقف  تحت  العملية  تــّمــت  وطــاملــا 
ومرجعية االنتخابات، فاالختاف في تقدير 
ــر مـــشـــروع«. وتـــابـــع: »ولــكــن إذا  املــصــلــحــة أمـ
العملية  اســتــهــداف أســس  إلــى  البعض  عمد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــاألولــــويــــة تـــصـــبـــح حــمــايــة 

االنتقال الديمقراطي وتأجيل التجاذبات«.
 »ما يزيد الوضع صعوبة، 

ّ
وأوضــح ديلو أن

واالقتصادية  الصحية  األزمــــات  تقاطع  هــو 
والسياسية«، مشددًا على أنه »ال بّد من بدء 
حوار جاد، مسبوق بوقف التراشق اإلعامي 
فيه  تشترك  متكامل  برنامج  على  واالتــفــاق 
انتخابات  أفقه  املنظمات االجتماعية، يكون 
اتفاق  أو  الــشــجــعــان،  تــوافــق  ولنسّمه   ،2023
 »األزمة 

ّ
تغليب املصلحة الوطنية«. واعتبر أن

تــوتــرًا إضــافــيــا ســاهــم في  السياسية خلقت 
تعطيل أعمال البرملان في مناسبات عديدة، 
ولـــكـــن جـــــذور أزمـــــة مــجــلــس الــــنــــواب ســابــقــة 
ي 

ّ
لألزمة السياسية الحالية، ومرتبطة بتشظ

املشهد البرملاني وهشاشة األحزاب وظاهرة 
ل بني الكتل وتبدل 

ّ
السياحة البرملانية )التنق

بع، نحن غير 
ّ
الوالءات واالصطفافات(. وبالط

راضني عن أداء البرملان وخصوصا الصورة 
ــة الـــتـــي يــقــدمــهــا مــســتــوى الــخــطــاب  ــرديـ ــتـ املـ

والتعامل بني النواب في الجلسات العامة«.
النائب املستقل، املكي  في مقابل ذلك، اعتبر 
زغـــــدود، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــقــيــادة السياسية  تــغــرق، بينما  »الــبــاد   

ّ
أن

الصاحيات   بحرب 
ً
وتمرح، منشغلة تسرح 

والـــــــــخـــــــــافـــــــــات حــــــــــــول االخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــات، 
عن  تكون  ما  أبعد  وتسريبات  وبتسجيات 

اهتمامات التونسيني«.
 »الــبــرملــان أصبح عــاجــزًا عن 

ّ
وأكــد زغـــدود أن

إنــــجــــاز مـــهـــامـــه بــســبــب خـــافـــاتـــه الــداخــلــيــة 
واألزمات التي تصدرها له مختلف السلطات 
»الـــصـــعـــوبـــات   

ّ
أن إلــــــى  مـــشـــيـــرًا  األخــــــــــــرى«، 

التشريعية واالنتخابية والتمثيلية تفاقمت، 
والحل في حوار وطني من أجل إنقاذ الباد 

واملؤسسات الدستورية قبل انهيارها«.
ــادي فـــــي حــــزب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاق، دعـــــــا الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
النائب  املــوحــد«،  الديمقراطيني  »الــوطــنــيــني 
املــعــارض منجي الــرحــوي، إلــى حــل البرملان 
الــتــونــســي، وذلــــك فــي مــنــشــور عــبــر صفحته 
بموقع »فيسبوك« قبل أسبوع، تحت عنوان 
»الــبــرملــان مــغــارة علي بــابــا«. واتــهــم الرحوي 
»الــتــاعــب  خــصــومــه فــي االئـــتـــاف الــحــاكــم بـــ
بــمــســتــقــبــل الـــتـــونـــســـيـــني، واســــتــــغــــال ثــــورة 
الشعب لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية«.

خالل تظاهرة في إدلب ضد االنتخابات )محمد سعيد/األناضول(

)Getty( صّوت 140 نائبًا لصالح مشروع إلغاء التمديد

قّدم الرئيس 
الصومالي محمد 

عبد اهلل فرماجو ما 
يشبه الحل الوسط 

لألزمة في بالده، 
عبر تكليفه رئيس 
الحكومة محمد 

حسين روبلي بتنظيم 
االنتخابات النيابية 

والرئاسية، فيما 
كان البرلمان يلغي 

مشروعًا سابقًا 
له، يمدد للرئيس 
ومجلس النواب 

لمدة سنتين، وسط 
ترحيب من المعارضة

انعكست األزمة السياسية المتفاقمة بين رئيس الجمهورية في تونس 
قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، على البرلمان، الذي 

ازدادت حدة االنقسام فيه، ما عطل عمله
قضيةالحدث

إلغاء تمديد والية الرئيس 
ينزع فتيل االنفجار

شلل تشريعي في زمن 
األزمات واالستحقاقات

رصد

هدوء 
نسبي

شهدت العاصمة 
الصومالية مقديشو، 

أمس األحد، هدوءًا نسبيًا، 
إذ عادت بعض األسر إلى 

منازلها، بينما تشهد 
الشوارع ازدحامًا مروريًا 

للتسوق في العشر األواخر 
من رمضان استعدادًا 

لعيد الفطر، بعد أن سادت 
المخاوف من إغالق 

الشوارع واألسواق بسبب 
التوترات األمنية.

مخاوف من محاولة 
فرماجو االلتفاف على 

القرار في وقت الحق

زادت خالفات سعيّد 
والمشيشي من 

التشنج داخل البرلمان

رحب اتحاد المرشحين 
للرئاسة بتولي روبلي 

ملف األمن

عزيز: المشاركة في 
السويداء ستقتصر على 

المجبرين والشبيحة

يوجد 102 مشروع 
قانون في المجلس لم 

يتم النظر فيها

يبدو جليًا عدم اهتمام 
السوريين بانتخابات النظام 

الرئاسية والتي يعتبرها 
الكثير منهم غير شرعية 

و»مهزلة«
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يزداد الحديث عن 
التصدع داخل 

تحالف »الفتح«، 
الواجهة السياسية 
لـ»الحشد الشعبي« 

بالعراق، وسط 
معلومات عن 

خالفات »غير 
سهلة« بين قادة 

الكتل السياسية 
المنضوية فيه، 
وهو ما يهدد 

بتشظي التحالف 
قبل االنتخابات 

المقررة في 
أكتوبر/تشرين األول 

المقبل والتي ال 
يستبعد أن تعكس 

حجم تراجع 
التحالف خصوصًا 

شعبيًا

بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــلـــت الــــرئــــاســــة األمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
الساعون  الجمهوريون  خصومهم، يخوض 
إلــــى اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــكــونــغــرس 
توجهات  حــول  داخلية  معركة  املقبل،  العام 
حـــزبـــهـــم، ولـــحـــســـم خـــيـــارهـــم فــــي مــــا يــتــعــلــق 
ــي ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ّ
بــتــبــن

تـــرامـــب املــثــيــرة لــانــقــســام أو نــبــذهــا. وعــقــد 
أعضاء جمهوريون في الكونغرس، األسبوع 
ــــي مــقــرهــم  املـــــاضـــــي، اجــــتــــمــــاعــــات مـــغـــلـــقـــة فـ
الحزبي في فلوريدا، في محاولة الستبعاد 
ــيــــات املــــتــــطــــرفــــة مــــــن مـــؤتـــمـــرهـــم  الــــشــــخــــصــ
املحافظة،  السياسات  على  الضوء  وتسليط 
الــتــي يــعــتــبــرون أنــهــا قــــادرة عــلــى استقطاب 
الــنــاخــبــن. ويسعى الــحــزب الــجــمــهــوري إلى 
إيــجــاد مــســار يــخــرجــه مــن مــأزقــه السياسي 
اســـتـــعـــدادًا لــانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة املـــقـــررة 
في  الرئاسي  االستحقاق  والحقًا   ،2022 في 
ــود رغـــبـــة لــدى  ــ 2024. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـ
الجمهوري في  الحزب  العديد من مسؤولي 
للمهاجرين،  املناهض  الخطاب  عن  التخلي 
ــرامـــب، ال يــــزال جــمــهــوريــون  وطـــي صــفــحــة تـ
كثر يــرون في الرئيس السابق زعيمًا فعليًا 

لهم، علمًا أن استطاعًا للرأي، نشرته شبكة 
أيــام، أظهر تراجع تأييد  »أن بي ســي«، قبل 
الجمهورين له. وكان ترامب قال، في مقابلة 
مــع شــبــكــة »فــوكــس نــيــوز« أخـــيـــرًا، إنـــه يفكر 
ــــوض االســتــحــقــاق  »بـــجـــديـــة كـــبـــيـــرة« فــــي خـ
الــرئــاســي املــقــبــل فـــي مــواجــهــة الــرئــيــس جو 
بايدن أو أي مرشح ديمقراطي آخر في 2024. 
ومن شأن تصريحات كهذه أن تجّمد األمور 
على صعيد االنتخابات التمهيدية بانتظار 
إعــــــان تــــرامــــب ملـــشـــاريـــعـــه الـــســـيـــاســـيـــة، وأن 
حن 

ّ
تحرم الحزب من فرص البحث عن مرش

االنــتــخــابــات  يــخــوضــوا  أن  يــمــكــن  محتملن 
الرئاسية املقبلة.

»الجمهوري«  استراتيجيات  واضــعــو  ويــقــر 
وممثلوه بأن الحزب يسعى إلى حسم خياره 
بــتــرامــب، وبــهــويــة الشخصية  ق 

ّ
فــي مــا يتعل

ــادرة عــلــى إعـــادتـــهـــم إلــــى الــســلــطــة. وقـــال  ــقــ الــ
مستشار الحزب في تكساس، مات ماكوفياك، 
يــخــســر  حـــــــزب  »أي  إن  املــــــاضــــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
االنتخابات الرئاسية يغرق في تخّبط لفترة 
التخبط  فـــي  »الـــغـــرق  مــعــّيــنــة«، مــوضــحــًا أن 
يعكس غياب زعيم واحــد«. وأضــاف »لكن ما 
هو مختلف بالنسبة لنا هو أننا لدينا زعيم 
واحــــد، وهـــو تـــرامـــب«. لــكــن الــرئــيــس الــســابــق 
يواجه مشاكل عدة. فنسب تأييده في صفوف 
الحزبين تشهد تراجعًا، وهو يواجه متاعب 
فيدراليًا  تحقيقًا  أن  كما  مــتــزايــدة،  قضائية 
فتح بحق محاميه الشخصي السابق رودي 
ــدد عــلــى أن  جــولــيــانــي. إال أن مــاكــوفــيــاك شــ
»أجندة ترامب كانت ناجحة«، مشيرًا إلى أن 
الترامبية  أن  يعتبر  متناميًا  تــوافــقــًا  »هــنــاك 
مـــن دون تـــرامـــب قـــد تــمــنــحــنــا أفـــضـــل فــرصــة 
إلبــراز  إطـــار سعيهم  وفــي  فــي 2024«.  للفوز 
بعد  أنــه  سيما  ال  لحزبهم،  الجامعة  الصفة 

اإلدانـــــة الــقــضــائــيــة خـــال مــحــاكــمــة الــشــرطــي 
األميركي  فــي قضية مقتل  الــســابــق  األبــيــض 
األســـود جـــورج فــلــويــد، اخــتــار الجمهوريون 
املمثل األسود الوحيد للحزب في الكونغرس 
ــايـــدن أمـــام  تــيــم ســـكـــوت لـــلـــرد عــلــى خـــطـــاب بـ
الــكــونــغــرس. واعــتــبــر مــاكــوفــيــاك أن اخــتــيــار 
السياسية  مقاربته  ألن  مثاليًا،  كــان  ســكــوت 

تلقى »أوسع تأييد« داخل الحزب.
وفــــــي خـــضـــم ســـعـــي الـــجـــمـــهـــوريـــن لـــوضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة االنــتــخــابــات الــنــصــفــيــة للعام 
2022، برز خاف خال االجتماع في فلوريدا 
بـــن زعــيــم األقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
النواب كيفن مكارثي ورئيسة مؤتمر الحزب 
لـــيـــز تـــشـــيـــنـــي، وهــــــي إحــــــــدى الــشــخــصــيــات 
ــّوتـــت لــصــالــح  الــجــمــهــوريــة الــعــشــر الـــتـــي صـ

ــام لــتــرامــب فـــي يــنــايــر/كــانــون  ــهـ تــوجــيــه االتـ
الــثــانــي املــاضــي. وفـــي حــن اعــتــبــرت تشيني 
الذين طعنوا في  السياسين  أنــه يجب منع 
رد  للرئاسة،  ح 

ّ
الترش االنتخابات من  نتائج 

مــكــارثــي بــالــقــول إن مــنــاقــشــة هـــذه القضايا 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــخــصــص لــبــحــث الــتــوجــهــات 
ــة لـــلـــحـــزب »غــــيــــر مــــثــــمــــرة«. ولـــم  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
تستبعد تشيني التي تعّرضت النتقادات من 
املتبادلة  التحية  خلفية  على  حزبها  داخـــل 
بينها وبن بايدن قبيل خطاب األخير أمام 
الــكــونــغــرس، خـــوض االســتــحــقــاق الــرئــاســي 
املقبل. لكن مستقبلها السياسي سيبقى في 
مــهــب الــريــح مــا لــم يــقــرر الــحــزب الجمهوري 
التخلي عن ترامب الذي هاجم تشيني مرارًا.
)فرانس برس(

أغــضــب الــغــمــوض املـــتـــواصـــل لــــدى اإلدارة 
ــأن ســيــاســتــهــا لـــحـــل املــلــف  األمـــيـــركـــيـــة بـــشـ
ــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بــيــونــغ يــانــغ،  الـ
التي هددت واشنطن بأنها ستجد نفسها 
ــة«، واتــهــمــتــهــا  ــايـ ــغـ ــلـ ــع خـــطـــيـــر لـ ــ ــ فــــي »وضـ
نواياها  إلخــفــاء  الدبلوماسية  بــاســتــخــدام 
الــخــارجــيــة  »الـــعـــدوانـــيـــة«. واعــتــبــرت وزارة 
ــيــــة، فـــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه  ــة الــــشــــمــــالــ ــ ــــوريـ ــكـ ــ الـ
 
ّ
ــاء الــرســمــيــة أمــــس األحــــــد، أن ــبــ وكـــالـــة األنــ
الواليات  إلى  بالنسبة  ل 

ّ
تمث الدبلوماسية 

املتحدة »الفتة كاذبة« تهدف إلى »التغطية 
 
ّ
أن رت مــن 

ّ
ــذ الــعــدوانــيــة«. وحــ على أعمالها 

ارتكب »خطأ  الرئيس األميركي جو بايدن 

فادحًا« باعتماده موقفًا »عفا عليه الزمن« 
همت الوزارة الرئيس 

ّ
تجاه بيونغ يانغ. وات

الشمالي  الــكــوري  الزعيم  بإهانة  األميركي 
كيم جونغ أون من خال انتقاد وضع حقوق 
اإلنسان في كوريا الشمالية، مضيفة »لقد 
لتفهم  املتحدة بما يكفي  الــواليــات  رنــا 

ّ
حــذ

تنا«. 
ّ
ها ستتأذى إذا ما استفز

ّ
أن

واعتبرت أن انتقاد حقوق اإلنسان استفزاز 
يثبت أن الواليات املتحدة »تستعد ملواجهة 
الــرد  الشمالية وسيتم  كــوريــا  مــع  شــامــلــة« 

عليها وفقًا لذلك. 
ــار املــديــر الــعــام إلدارة  وفـــي بــيــان ثــــاٍن، أشــ
ــــؤون األمـــيـــركـــيـــة بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ الـ
إلى  كــوون جونغ جــون،  الشمالية  الكورية 
أول كلمة سياسية لبايدن أمام الكونغرس 
ــــي، عـــنـــدمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس  ــاضـ ــ األربـــــعـــــاء املـ
األمــيــركــي إن الــبــرامــج الــنــوويــة فــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وإيــــــــران تــشــكــل تـــهـــديـــدًا ســيــتــم 
ــلـــومـــاســـيـــة  ــــن خــــــال »الـــدبـ ــه مـ ــ الــــتــــصــــدي لـ
بــالــتــوازي مــع ردع شــديــد«. وقــال كــوون إن 
وصـــف الـــواليـــات املــتــحــدة لــلــردع الــدفــاعــي 
لكوريا الشمالية بأنه تهديد يعد أمرًا غير 
يانغ في  منطقي، وتعديًا على حق بيونغ 
النفس. وأضـــاف أن »تصريحه  الــدفــاع عــن 
يعكس بوضوح نيته في مواصلة تطبيق 
كوريا  جمهورية  تجاه  العدائية  السياسة 
الواليات  فعلت  كما  الديمقراطية  الشعبية 

املتحدة ألكثر من نصف قرن«. 
واعــتــبــر أن حـــديـــث الــــواليــــات املــتــحــدة عن 
ــى الــتــســتــر عــلــى  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يـــهـــدف إلـ
أعــمــالــهــا الـــعـــدائـــيـــة، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه بعد 
أن أصــبــحــت ســيــاســة بـــايـــدن واضـــحـــة فــإن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة »ســتــضــطــر لــلــضــغــط من 
الوقت  وبمرور  مماثلة،  تدابير  اتخاذ  أجل 

الــواليــات املتحدة نفسها في وضع  ستجد 
الخطوات  تحديد  دون  من  للغاية«،  خطير 
التي ستتخذها كوريا الشمالية. ولم يعلق 
البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية 
بــعــد عــلــى الــتــصــريــحــات األخــــيــــرة لــكــوريــا 

الشمالية.
واملــفــاوضــات بــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يانغ 
ــّمـــة الـــثـــانـــيـــة بــن  ــقـ ـــفـــة مـــنـــذ فــشــلــت الـ

ّ
مـــتـــوق

الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
وكــيــم جــونــغ أون فــي هــانــوي فــي فــبــرايــر/
قبل  مــنــصــبــه  ـــيـــه 

ّ
تـــول شـــبـــاط 2019. ومـــنـــذ 

ــــوم، لـــم يــكــشــف بـــايـــدن الــكــثــيــر  نــحــو 100 يـ
عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارتــه مع 
هــذا املــلــف. وأعــلــن البيت األبــيــض، الجمعة 
املاضي، أن مسؤولي اإلدارة أكملوا مراجعة 
لــســيــاســة الــــواليــــات املــتــحــدة تـــجـــاه كــوريــا 
الشمالية، فيما قالت املتحّدثة باسم البيت 
 »هدفنا 

ّ
إن الجمعة،  األبــيــض جــن ســاكــي، 

بالكامل  الكورية  الجزيرة   إخاء شبه 
ّ

يظل
مــن األســلــحــة الــنــوويــة«. واكــتــفــت بــاإلشــارة 
كــوريــا  إزاء  األمـــيـــركـــيـــة  الــســيــاســة   

ّ
أن إلــــى 

الشمالية ستنتهج »مقاربة دقيقة وعملية 
بالتشاور  الــدبــلــومــاســيــة«  عــلــى  ومنفتحة 
الـــوثـــيـــق مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، 
رافضة اإلفصاح عما إذا كانت اإلدارة تعّد 

ها حرصت على 
ّ
لكن الــشــأن.  مــبــادرات بهذا 

بــايــدن لهذا   مــقــاربــة إدارة 
ّ
أن إلـــى  اإلشــــارة 

انتهجتها  الــتــي  تــلــك  عــن  املــلــف ستختلف 
ــاراك  ــ ــبــــق بـ إدارتــــــــا تــــرامــــب والـــرئـــيـــس األســ
 »سياستنا لن تترّكز على 

ّ
أوباما. وقالت إن

الــتــوّصــل إلـــى اتــفــاق كــبــيــر« عــلــى غـــرار ذلــك 
ها لن 

ّ
الذي سعى إليه ترامب. وأضافت »لكن

تعتمد أيضًا على الصبر االستراتيجي« في 
خدم في عهد أوباما.

ُ
إشارة إلى تعبير است

وقـــال األســـتـــاذ فــي جــامــعــة أيـــوا فــي سيول 
ــك إيــــزلــــي، لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد  ــ لـــيـــف إريــ
عــلــى  ــغ  ــانــ يــ بـــيـــونـــغ  ــــت  ــقـ ــ »إذا وافـ بـــــــــرس«: 
الــعــمــل، فــإن نقطة  مــحــادثــات على مستوى 
ــكـــون تــجــمــيــد  ــتـ ــات سـ ــاوضـ ــفـ ــمـ ــلـ الــــبــــدايــــة لـ
كوريا الشمالية للتجارب وتطوير القدرات 

النووية وأنظمة التسليم. 
كـــيـــم  تــــجــــنــــب  إذا  أخـــــــــــــــرى،  نـــــاحـــــيـــــة  مــــــــن 
ــار إجـــــراء اخــتــبــارات  ــتـ الــدبــلــومــاســيــة، واخـ
استفزازية، فمن املرجح أن توسع واشنطن 
تطبيق العقوبات والتدريبات العسكرية مع 
الجنوبي  الكوري  الرئيس  وكــان  الحلفاء«. 
مون جاي إن دعــا، أخيرًا، نظيره األميركي 
يانغ.  بيونغ  مع  املفاوضات  استئناف  إلى 
وقــال مــون، الــذي سيستقبله بايدن في 21 
 
ّ
مــايــو/أيــار الــحــالــي فــي البيت األبــيــض، إن

»أهـــــّم شــــيء بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــتــن هـــو أن 
تــكــون هــنــاك رغــبــة فـــي الـــحـــوار والــجــلــوس 
وجهًا لوجه في أقرب وقت ممكن«. وأضاف 
ــل أن يـــدخـــل بــــايــــدن الـــتـــاريـــخ كــرئــيــس  ــ »آمــ
ق تقّدمًا جوهريًا وال عودة عنه باتجاه 

ّ
حق

الـــوصـــول إلــــى شــبــه جـــزيـــرة كـــوريـــة خــالــيــة 
بالكامل من الساح النووي وتنعم باتفاق 

سام«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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التحالف، من أجل االستمرار باملشروع نفسه 
ــا فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة،  ــهـ ــكـــونـــات ذاتـ واملـ
إيرانية كذلك، من  وهناك تدخل لشخصيات 
أجـــل الــتــأكــيــد عــلــى دخــــول تــحــالــف »الــفــتــح« 
موحدًا في انتخابات أكتوبر، وحل الخافات 
ــة »عـــصـــائـــب أهــل  ــركـ ــدر« وحـ ــ بـــن مــنــظــمــة »بــ
ــد. وكــشــفــت  ــ ــواحـ ــ الــــحــــق« داخــــــل الـــتـــحـــالـــف الـ

االنتخابات.  قانون  ضمن  والثمانن   الثاث 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة تـــابـــعـــة لــكــتــلــة 
»ســـنـــد«، الــتــي يــديــرهــا الــقــيــادي فــي الحشد 
ــدي، واملــنــضــويــة ضمن  الــشــعــبــي، أحــمــد األســ
 رئــيــس منظمة »بــدر« 

ّ
فـــإن تحالف »الــفــتــح«، 

ــادي الــــعــــامــــري، يـــتـــولـــى حــــراكــــًا مــــن خـــال  ــ هــ
ــــي مـــنـــزلـــه قـــــيـــــادات عــــــدة فــي  اســـتـــضـــافـــتـــه فـ

 »املــجــلــس 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن املـــصـــادر لـــ

اإلســـــامـــــي األعــــــلــــــى«، أحــــــد كـــتـــل الـــتـــحـــالـــف 
ــد يــــكــــون أول مــــن يــــخــــرج مــن  ــ الـــرئـــيـــســـة، »قــ
التحالف للمشاركة بمفرده في االنتخابات«، 
 »احــتــمــاالت دخــــول كــتــلــة دولــة 

ّ
 أن

ً
مــوضــحــة

الــقــانــون بــزعــامــة نــــوري املــالــكــي، مـــع الفتح 
بــقــائــمــة واحــــــدة، لـــم تــعــد مـــطـــروحـــة، وهــنــاك 

عمليًا حالة تنافس بن الطرفن، على جذب 
ــهـــات االجــتــمــاعــيــة في  الــشــخــصــيــات والـــواجـ

الجنوب«.
من جانبه، أقّر القيادي في »الحشد الشعبي«، 
ــــع »الـــعـــربـــي  ــديــــث مـ ــــي حــ ســـعـــد الــــســــعــــدي، فـ
»خـــافـــات  الـــجـــديـــد«، بـــوجـــود مـــا وصــفــهــا بــــ
الــكــيــانــات السياسية  النظر بــن  فــي وجــهــات 

املنضوية في تحالف الفتح«، إال أنه أكد أنها 
ل تهديدًا لوحدة التحالف أو عقبة في 

ّ
»ال تمث

املضي بمشروعه السياسي«. وأضاف: »الفتح 
ــذه الــجــمــاهــيــر إســامــيــة  ــ لـــديـــه جــمــاهــيــر، وهـ
ــنـــاء الــخــط  ــم الــخــّيــريــن مـــن أبـ وثــابــتــة فـــي دعــ
الـــجـــهـــادي، والــســيــاســيــن غــيــر املــلــوثــن بــأي 
 »االنتخابات 

ّ
فساد مالي أو إداري«، معتبرًا أن

املقبلة ستشهد حظوظًا جّيدة لتحالف الفتح، 
أكثر حكمة  التحالف سيكونون  قــادة  أن  كما 
ــدم الـــتـــعـــامـــل مــــع بـــعـــض الــــوجــــوه غــيــر  ــ فــــي عـ

املرغوبة من قبل الشعب العراقي«.
بــــدوره، أكـــد عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي السابق 
الفتح وغيره من   »تحالف 

ّ
أن رزاق الحيدري، 

واألحـــزاب،  والكيانات  السياسية  التحالفات 
تعرضت للتصدع بفعل ما أفرزته التظاهرات، 
من زيادة في منسوب الغضب والوعي بأهمية 
التوجه نحو اختيار ممثلن ووجوه جديدة«. 
وتــابــع فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»تحالف الفتح هو أحد الجهات التي قد تتأثر 
عــلــى مــســتــوى الــتــشــكــيــل الـــســـيـــاســـي، وربــمــا 
االنتخابات  فــي  أيضًا  النتائج  مستوى  على 

املقبلة«.
ــزاب  ــ  »الــكــيــانــات واألحـ

ّ
واعــتــبــر الــحــيــدري أن

الثقة  جــســور  مـــّد  عليها  الــحــالــيــة  السياسية 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي الـــــــذي فــقــد 
الـــثـــقـــة تـــمـــامـــًا بـــكـــل املـــســـمـــيـــات والـــفـــعـــالـــيـــات 
املالي  الفساد  عمليات  بسبب  الديمقراطية، 
أمــام حالة وجودية  فهي  وبالتالي  واإلداري، 
ــال ال تــــــزال هـــذه  صـــعـــبـــة، لـــكـــن بــطــبــيــعــة الــــحــ

الكيانات لديها جماهير«.
لـــكـــن الـــبـــاحـــث واملـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
»العربي  مع  في حديث  رأى  الشابندر،  غالب 
الشيعية،  السياسية  »الكيانات   

ّ
أن الجديد«، 

الشعبي  الحشد  على  تعتمد  الــتــي  وتــحــديــدًا 
كقوة شعبية وعسكرية، ال تمتلك خيارًا غير 
االلــتــئــام، ســواء قبل االنتخابات أو مــن خال 
النتائج،  إعــان  بعد  تتشكل  التي  التحالفات 
وذلـــــك مـــن أجــــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــقــاســم 
تــرّوج  الكيانات  »هـــذه  أن  املــنــاصــب«، معتبرًا 
ــراق، فــــي حــــن أنــهــا  ــ ــعـ ــ ــا تــحــمــي الـ ــهـ لـــفـــكـــرة أنـ
ال تــمــتــلــك أي بــــرامــــج ســيــاســيــة واضــــحــــة أو 
مناهج انتخابية مقنعة بالنسبة للناخبن«. 
ــاك اســــتــــغــــااًل انــتــخــابــيــًا  ــ ــنـ ــ وأوضـــــــــح أن »هـ
ُيخالف  ما  وهــو  الشعبي،  للحشد  وسياسيًا 
أساس تشكيل هذه القوة األمنية التي كان من 
املفترض أن تبقى وظيفتها عسكرية لحماية 
األراضــــي الــعــراقــيــة والـــدفـــاع عنها ومــواجــهــة 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة، ولــكــن هــنــاك أطـــراف 
داخــلــيــة وخــارجــيــة عــمــلــت عــلــى حـــرف الــقــوة 
مشاكل  من  تعاني  والتي  املقهورة،  الشعبية 
خدمية وحياتية، إلى مشاريع سياسية تخدم 
جــهــات مـــحـــددة، وتـــنـــال حــصــصــا فـــي الــدولــة 

العراقية«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــاشــط الــســيــاســي املــدنــي 
الفتح  تحالف  »مستقبل   

ّ
أن النعيمي،  عــمــار 

ومــصــيــره، يــتــوقــف عــلــى الــعــراقــيــن أنفسهم 
فــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة«. وأشــــار فــي حديث 
ــــى تـــأثـــيـــر عـــوامـــل  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــعـ مــــع »الـ
عـــدة عــلــى الــتــحــالــف »كــالــتــســريــبــات املــتــكــررة 
الحشد  لفصائل  السياسي  التجمع  أن  حــول 
تــراجــعــًا من  الــفــتــح( يشهد  الشعبي )تــحــالــف 
ــن الـــخـــافـــات   عــ

ً
حـــيـــث الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فـــضـــا

الــداخــلــيــة، إضــافــة إلــى االبــتــعــاد الــدولــي عنه، 
األحــزاب  كل  كثيرًا  التظاهرات أضعفت  إن  إذ 
السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة، بعدما 
باتت األخيرة تهدد السلم املجتمعي والتظاهر 
التي  السياسية  الفعاليات  وحــتــى  السلمي، 
الباد«.  في  والعلمانيون  املدنيون  يؤسسها 
 »وجود تحالف الفتح أو غيره في 

ّ
واعتبر أن

العملية الــســيــاســيــة بـــأي شــكــل مــن األشــكــال، 
سيعتمد عــلــى وعـــي الــعــراقــيــن، الـــذي نــعــّول 
يمكن  التي  الوحيدة  األداة  كونه  كثيرًا،  عليه 

من خالها التغيير اليوم«.

إضاءة رصد

بيونغ يانغ: واشنطن 
تتعّدى على حقنا 

بالدفاع عن النفس

العراق: خالفات تحالف »الفتح«

حراك  عن  األحد،  أمس  اسمه،  عن  الكشف  رفض  عراقي  نائب  كشف 
جديد في البرلمان للطعن بالفقرة المتعلقة بتقسيم الدوائر االنتخابية. 
وبحسب النائب نفسه، فإن عدة أعضاء في البرلمان يستعدون لتقديم 
طعن إلى المحكمة االتحادية العليا كون توزيع الدوائر، البالغ عددها 
83 دائرة، تم وفقًا لتوافقات سياسية واضحة بين القوى الرئيسية في 
البالد. واعتبر أن عدم تعديل جدول الدوائر االنتخابية لن يثمر تغييرًا في 

االنتخابات المرتقبة.

توجه للطعن بتقسيم الدوائر

خاص

بغداد ـ زيد سالم

يمثل  الــذي  »الفتح«،  تحالف  يواجه 
الواجهة السياسية لفصائل »الحشد 
الشعبي« في العراق، تحديات تهدد 
املنضوية  الــكــتــل  مــن  عـــدد  بتشظيه وخــــروج 
فــيــه مــنــه، قبيل االنــتــخــابــات املــقــرر إجــراؤهــا 
فــي 10 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل، وذلــك 
التحالف تحدثت  داخـــل  مــن  بحسب مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وأشـــــارت املـــصـــادر إلــى  لـــ
»غــيــر الــســهــلــة«،  وجــــود خـــافـــات وصــفــتــهــا بـــ
بــن قـــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة داخـــل الــتــحــالــف، 
عـــدا عــن بـــروز رغــبــة ألطــــراف فــيــه، باملشاركة 
ــالـــف، بــســبــب  ــتـــحـ ــي االنـــتـــخـــابـــات خــــــارج الـ فــ
مــخــاوف مــن تــراجــع حظوظها فــي الحصول 
املقبل،  البرملان  املنشود في  املقاعد  على عدد 
جّراء تراجع صورة التكتل السياسي، بسبب 
التي  الفصائل  مــن  لــعــدد  املوجهة  االتــهــامــات 
وتصفية  املــتــظــاهــريــن  بقمع  »الــحــشــد«  تتبع 
الــتــي اجتاحت  ناشطن خــال االحــتــجــاجــات 
مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد 
نــهــايــة عـــام 2019، وهـــو مــا تنفيه بــشــدة تلك 

الفصائل.
ــة، بـــــــرزت خـــافـــات  ــيــ وخـــــــال األشــــهــــر املــــاضــ
ــتـــح«، الـــــذي يضم  ــفـ حـــــادة داخـــــل تــحــالــف »الـ
ــــدر«،  ــــدة، أبـــرزهـــا »بـ  ســيــاســيــة مــهــمــة عـ

ً
كـــتـــا

ــاء«، و»املــجــلــس  ــطــ ــــون«، »ســـنـــد«، »عــ ــادقـ ــ »صـ
ــلــــى«، وكــلــهــا تــمــتــلــك أجــنــحــة  اإلســــامــــي األعــ
مسلحة تعمل ضمن هيئة »الحشد الشعبي«. 
وكــان التحالف قد حصل على 48 مقعدًا في 
وتتمحور  املاضية.  االنتخابات  في  البرملان 
ــــول مـــلـــفـــات مــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة  الـــخـــافـــات حـ
التعامل مع ملف الوجود األميركي، واستمرار 
التصعيد ضّد واشنطن في العراق، واالنفتاح 
 عــن مسألة 

ً
الــعــراقــي عــلــى الــســعــوديــة، فــضــا

ــة لــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  مـــنـــح فـــرصـ
للعمل على العبور بالباد إلى مرحلة ما بعد 
املبكرة، عدا عن خافات داخلية  االنتخابات 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــــال تـــفـــاهـــمـــات الــ بــــــرزت خـ
عــلــى تــحــديــد وتــســمــيــة الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أمــــس األحـــــد، قــــرارًا 
السودان«،  تحرير  »حركة  قائد  بتعين 
أركـــو مــنــاوي، حاكمًا عــامــًا إلقليم  مني 
ــو مــنــصــب  ــ ــرب الـــــبـــــاد، وهــ ــ دارفـــــــــــور، غــ
ع 

ّ
مستحدث بموجب اتفاق السام املوق

بــن الــحــكــومــة والــحــركــات املــتــمــردة في 
العام  الــســودان، جــوبــا،  عاصمة جنوب 
ــال حــــمــــدوك، فــــي تــغــريــدة  املــــاضــــي. وقــــ
ــبــــر حــــســــابــــه بــــمــــوقــــع »تـــــويـــــتـــــر«، إن  عــ
 
ً
قـــــراره بــتــعــيــن مـــنـــاوي جــــاء اســتــجــابــة

الســـتـــحـــقـــاقـــات اتـــفـــاقـــيـــة جـــوبـــا لــســام 
 بــــأحــــكــــام الـــوثـــيـــقـــة 

ً
ــــا ــمـ ــ ــودان، وعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

الدستورية للفترة االنتقالية. 
ــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــ ووجـ
الــــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  شــــــــــــؤون  وزارات 
والتخطيط  واملالية  االتــحــادي  والحكم 
اإلداري  واإلصــاح  والعمل  االقتصادي 
والــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة األخـــــــــرى، بــاتــخــاذ 
إجــراءات تنفيذ القرار. وُيعد مني أركو 
ــيـــل قـــــــادة الـــتـــمـــرد عــلــى  مــــنــــاوي مــــن جـ
فــي إقليم  ــام 2003  املــركــزيــة عـ الــســلــطــة 
دارفور، حيث كان أحد أبرز قادة »حركة 
تحرير السودان«، التي انقسمت في ما 
بعد إلــى فصائل عــدة، ويترأس مناوي 

واحدًا من فصائلها اآلن. 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــثــالــث  فــي  ــــع، 

ّ
ووق

ــــام مــع  ــاضــــي، عـــلـــى اتــــفــــاق سـ األول املــ
الذي  االتفاق  االنتقالية، وهو  الحكومة 
ــد، كــمــا كــان  ــ ــور كــإقــلــيــم واحــ ــ ــ ــاد دارفـ ــ أعـ
قبل نحو 30 عامًا. وســارع مناوي، من 
ــقـــرار تــعــيــيــنــه.  جــهــتــه، إلــــى الــتــرحــيــب بـ
وقـــال فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بموقع 
 قرار تعيينه حاكمًا إلقليم 

ّ
»تويتر«، إن

ـــزء مـــــن اســــتــــحــــقــــاق اتــــفــــاق  ــ دارفـــــــــــور جــ
ــره لــكــل  ــكــ ــــن شــ ــر عـ ــ ــّبـ ــ ــا، وعـ ــ ــوبـ ــ ســــــام جـ
ــذيـــن يـــبـــذلـــون الــجــهــد لــتــنــفــيــذ اتــفــاق  الـ
وعلى  باستحقاقاته،  وااللتزام  السام، 

الــوزراء وأعضاء مجلس  رأسهم رئيس 
السيادة، معربًا عن أمله »في العمل معًا 
بــتــعــاون خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة«. وكــان 
مناوي أبرز مرشح ملنصب حاكم إقليم 
دارفــــــور، ضــمــن حــصــة حـــركـــات دارفــــور 
أن  اإلقــلــيــم. وســبــق  فــي تقاسم سلطات 
تــولــى مـــنـــاوي مــنــصــب كــبــيــر مــســاعــدي 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر بعد 
اتــفــاق أبــوجــا لــســام دارفـــور فــي الفترة 
بن عامي 2006 و2010، وتولى في تلك 
الفترة منصب رئيس السلطة االنتقالية 
املنصبن  يــتــرك  أن  قبل  دارفــــور،  إلقليم 
ويــعــود لــلــتــمــرد مـــرة أخــــرى. وكــــان قبل 
الــعــام لحركة  ذلــك تولى منصب األمــن 
تحرير السودان من يوليو/تموز 2002 
أن ُيعقد قريبًا  إلــى 2006. ومــن املنتظر 
مؤتمر للحكم واإلدارة، يقرر عدد أقاليم 
الــســودان وحــدودهــا، بعد قـــرار تطبيق 
 
ً
بديا الباد  في  اإلقليمي  الحكم  نظام 

للحكم الوالئي الحالي.
املاضي،  األول  تشرين  أكتوبر/   3 وفــي 
اتفاق جوبا بن الحكومة  جرى توقيع 
السودانية وممثلن عن حركات مسلحة 
ــالــــف »الـــجـــبـــهـــة  مـــنـــضـــويـــة داخـــــــــل تــــحــ
»الحركة  فيه  تشارك  لم  فيما  الثورية«، 
بقيادة  الــســودان«  و»تحرير  الشعبية«، 
عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور. 
وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم 
ــم عـــلـــى 8  ــائـ ــقـ ــبــــاد الـ الـــفـــيـــدرالـــي فــــي الــ

أقاليم، بداًل من 18 والية.
وإحـــال الــســام فــي الــســودان أحــد أبــرز 
املــلــفــات عــلــى طـــاولـــة حــكــومــة عــبــد الــلــه 
حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت 
قيادة الجيش في إبريل/ نيسان 2019، 
تحت ضغط  الرئاسة،  من  البشير  عمر 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتـــقـــدر مــنــظــمــات دولـــيـــة عــــدد ضــحــايــا 
إقليم  فــي  اندلعت  التي  األهلية  الــحــرب 
دارفور بأكثر من 250 ألف قتيل، إضافة 

إلى أكثر من مليوني نازح.

مني مناوي 
حاكمًا عامًا لدارفور

»المجلس اإلسالمي 
األعلى« قد يكون أول 

الخارجين من التحالف

التظاهرات أضعفت 
كثيرًا كل األحزاب السياسية 

في العراق

ال يزال الحزب الجمهوري 
في أميركا يتخبط داخليًا، 

خصوصًا أن الرئيس 
السابق دونالد ترامب لم 

يحسم نهائيًا قراره بالترشح 
إلى االنتخابات الرئاسية في 

2024

هددت كوريا الشمالية 
اإلدارة األميركية، بأنها 

»ستتأذى إذا استفزّتنا«، 
وذلك بعد أن اعتبرت 
أن واشنطن »تواصل 

سياستها العدائية«

الحدث تصدع داخل الواجهة السياسية لـ»الحشد الشعبي« 
قبيل انتخابات أكتوبر

Monday 3 May 2021 Monday 3 May 2021
االثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة االثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة

حصل »الفتح« على 48 مقعدًا باالنتخابات الماضية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( اتّهمت بيونغ يانغ واشنطن بإهانة كيم جونغ أون

)Getty/يرى جمهوريون في ترامب زعيمًا فعليًا لهم )جوبين بوتسفورد

تعيين مناوي جزء من اتفاق سالم جوبا )أكيوت شول/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مصر: تشييع شيخ 
إعدامات كرداسة

شّيع اآلالف من أهالي مركز كرداسة 
مساء  املــصــريــة،  الــجــيــزة  بمحافظة 
أول من أمس السبت، جثمان الشيخ 
ــــورة(،  ــــصـ عـــبـــد الـــرحـــيـــم جـــبـــريـــل )الـ
ــدم فجر  الــبــالــغ 81 عــامــًا، والــــذي أعـ
املـــاضـــي، ضــمــن 17 متهمًا  اإلثـــنـــن 
فذ فيهم حكم اإلعدام، على خلفية 

ُ
ن

»اقــتــحــام قسم  الــقــضــيــة املــعــروفــة بـــ
عـــام 2013«. وردد  كـــرداســـة  شــرطــة 
أثـــنـــاء  كــــرداســــة  ــالــــي  أهــ مــــن  اآلالف 
ــــات ضــد  ــافـ ــ ــتـ ــ ــــل، هـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــيـــع جـ ــيـ تـــشـ
ــه...  ــلــ الــ ــه إال  ــ إلـ مـــثـــل »ال  الـــســـيـــســـي، 

السيسي عدو الله«.
)العربي الجديد(

26 منظمة تونسية 
تطالب بوقف تنفيذ 

األحكام
دانــت 26 منظمة وجمعية تونسية 
ــتــــرك، أمــــــس األحــــــد،  ــان مــــشــ ــيــ ــــي بــ فـ
ــلـــطـــات املـــصـــريـــة عــلــى  »إقـــــــــدام الـــسـ
ــدام أشـــخـــاص مـــن بــيــنــهــم شيخ  ــ إعــ
ــي إشـــــــارة لــعــبــد  ــ ـــه 81 عـــامـــًا )فـ

ّ
ســـن

الـــرحـــيـــم جـــبـــريـــل(«. وطـــالـــبـــت هــذه 
السلطات  والــجــمــعــيــات،  املــنــظــمــات 
املصرية، بوقف تنفيذ باقي أحكام 
املتهمن  محاكمة  وإعــــادة  ــدام،  اإلعــ
املعايير  وفـــق  قــضــايــا مشابهة  فــي 
الـــدولـــيـــة لــلــمــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة، وأن 
يتاح للمتهمن كل ُسبل الدفاع عن 

أنفسهم«.
)العربي الجديد(

حزب ماكرون يتحالف 
مع المحافظين

ــفــــة »جـــــــــورنـــــــــال دو  ــيــ ــلــــت صــــحــ ــقــ نــ
ديـــمـــانـــش« الــفــرنــســيــة، عـــن رئــيــس 
الـــوزراء جــان كاستكس قوله، أمس 
إيمانويل  الرئيس   حــزب 

ّ
إن األحـــد، 

ماكرون )الصورة(، »الجمهورية إلى 
األمام« املنتمي ليمن الوسط، شّكل 
تــحــالــفــًا مـــع حــــزب »الــجــمــهــوريــن« 
املحافظ، لخوض انتخابات محلية 
مــقــررة فــي يــونــيــو/حــزيــران املقبل، 
ألب-كوت-دازور  بروفانس  بمنطقة 
الجنوبية. ويظهر التحالف اعترافًا 
فـــي أوســــــاط الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــأنــه 
أضعف وأقــل شعبية مــن أن يحقق 

الفوز في بعض املناطق بمفرده.
)رويترز(

رفع حظر التجول 
في تشاد

أعـــلـــن املــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فــي تــشــاد، أمـــس األحــــد، رفـــع حظر 
الـــتـــجـــول املــــفــــروض مـــنـــذ 12 يــومــًا 
ــــس  ــر وفـــــــاة الــــرئــــيــــس إدريــ ــ ــلـــى إثــ عـ
ديبي إيتنو، بحسب مرسوم صادر 
عــن املــتــحــدث بــاســم الــجــيــش. وورد 
ـــعـــه الــجــنــرال 

ّ
ــوم الــــذي وق ــرسـ فـــي املـ

ــا، أنــــه »بـــعـــد تقييم  بـــرمـــنـــدو أغــــونــ
اإلجراءات التي اتخذها في البداية 
املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــــتــــــراب الـــوطـــنـــي 
ــي، تــــّم رفــع  ــنــ وتــقــيــيــم الـــوضـــع األمــ
حــظــر الــتــجــول الــــذي فـــرض فـــي 20 

إبريل/نيسان 2021«.
)فرانس برس(

أزمة سياسية 
في السلفادور

دخلت السلفادور في أزمة سياسية 
عــقــب تــصــويــت الــبــرملــان عــلــى إقــالــة 
قضاة في املحكمة العليا يناهضون 
الرئيس نجيب أبو كيلة، في خطوة 
ــة  ــانـ ــي خـ ــ أدرجـــــتـــــهـــــا املـــــعـــــارضـــــة فــ
ــارت انــتــقــادات دولــيــة.  االنــقــاب وأثــ
وأقـــال حلفاء الــرئــيــس الــذيــن فــازوا 
بــاألغــلــبــيــة املــطــلــقــة فـــي انــتــخــابــات 
فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط املــــــاضــــــي، بــعــيــد 
تــنــصــيــبــهــم، أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
جــمــيــع قـــضـــاة الــــدائــــرة الــقــضــائــيــة 
ــي املـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  الـــدســـتـــوريـــة فــ
ــم أحـــكـــامـــًا »تـــعـــســـفـــيـــة«.  ــ ــدارهــ ــ إلصــ
لصالح  أيضًا  البرملانيون  وصـــّوت 
إقالة مدعي عام الباد راؤول ميارا 
الذي يعّد مقّربًا من حزب معارض.
)فرانس برس(



محاوالت لدعم تيار »التدخل األميركي«

سد النهضة: ضغط مصري

الجولة المقترحة 
بواشنطن يمكن أن تجرى 

بال لعب دور وساطة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
الــــــذي كــتــبــه  ــال  ــقــ املــ  

ّ
مـــصـــريـــة إن

الــســفــيــر املـــصـــري فـــي الـــواليـــات 
املــتــحــدة، معتز زهــــران، فــي مجلة »فــوريــن 
بوليسي«، يوم الجمعة املاضي، والذي دعا 
فيه اإلدارة األميركية للتدخل فورًا والتحرك 
العاجل لحلحلة قضية سد النهضة، يأتي 
في إطار محاوالت القاهرة لدعم الطروحات 
التي قدمها عدد من الشخصيات في البيت 
لعقد جولة  األميركية  والخارجية  األبيض 
مــفــاوضــات ثــاثــيــة حـــول ســد الــنــهــضــة في 
الـــذي تتحفظ عليه بعض  واشــنــطــن، األمـــر 
ــة لــلــمــوقــف املــصــري  ــنـــاوئـ الــشــخــصــيــات املـ
الرئيس  فريق  فــي  إثيوبيا  مــع  واملتعاطفة 
األمــيــركــي جــو بــايــدن. وأوضــحــت املــصــادر 
أنــه عندما  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
للسودان  األميركية  اإلدارة  مبعوث  اجتمع 
ــد بــــوث، بــمــســؤولــي الــبــيــت األبــيــض  ــالـ دونـ
والخارجية، في ختام الجولة التي أجراها 
بني القاهرة والخرطوم وأديس أبابا نهاية 
اإلدارة  انقسم موقف  املــاضــي،  مــــارس/آذار 
جولة  بعقد  حمله  مقترح  بشأن  األميركية 
مــفــاوضــات فــي واشــنــطــن. اعتبر فــريــق أول 
 
ّ
ــا، ألن  الــتــدخــل األمـــيـــركـــي بــــات ضــــروريــ

ّ
أن

الثاث  الــدول  مصالح واشنطن في كل من 
أصــبــحــت عــلــى املـــحـــك. ومــــن الــــدوافــــع الــتــي 
املصرية  التهديدات  أن  الفريق  هــذا  ساقها 
بــالــحــل الــعــســكــري ال تــبــشــر بــالــخــيــر، ألنــه 
وعلى الرغم من عرقلتها بحسابات إقليمية 
ودولية نظرًا إلى أنه يمكن أن تترتب عليها 
 هذه التهديدات يمكن 

ّ
عواقب جسيمة، إال أن

مصر والسودان متفقتان على الترحيب بعقد 
جــولــة تـــفـــاوض حــاســمــة فـــي واشـــنـــطـــن، وأن 
الــتــدخــل األمــيــركــي فــي هــذا الــوقــت الحساس 
قد يلعب دورًا إيجابيا في وقف امللء الثاني 
التسريع  أو  املــقــبــل،  يــولــيــو/تــمــوز  فــي  للسد 
ــفــــاق الـــشـــامـــل عــلــى قـــواعـــد املـــلء  بـــإتـــمـــام االتــ
والتشغيل قبل يوليو. وفي مقاله األخير، قال 
فــي واشنطن، معتز زهــران،  املــصــري  السفير 

 الواليات املتحدة تملك »النفوذ والتأثير« 
ّ
إن

الازمني لحث إثيوبيا على االشتراك بحسن 
واالمتناع  النهضة،  مــفــاوضــات ســد  فــي  نية 
عــن اإلجــــــراءات األحـــاديـــة والــســعــي لتحقيق 
ــة الــــتــــي أضـــــرت  ــقـ ــيـ ــح الــــذاتــــيــــة الـــضـ ــالــ املــــصــ
السفير،  لكن  لجيرانها.  املشروعة  باملصالح 
وكــذلــك الــحــكــومــة املــصــريــة، لــم يتحدثا على 
اإلطــــاق عــن املــطــالــبــة بــفــرض عــقــوبــات على 

إثيوبيا في هذا الصدد.
الــتــعــديــل عــلــى سياسة  بــايــدن  وأجــــرت إدارة 
ــد إثــيــوبــيــا بــتــقــديــم األوضـــــاع  الــعــقــوبــات ضـ
الداخلية على سد النهضة، كنتيجة طبيعية 
الهــتــمــامــهــا الــكــبــيــر والـــواضـــح -مــنــذ مـــا قبل 
ــالــــي رســـمـــيـــا لــلــبــيــت  ــيــــس الــــحــ ــرئــ وصــــــــول الــ
ــيـــض- بـــالـــصـــراع بـــني حــكــومــة آبــــي أحــمــد  األبـ
وقــومــيــة الــتــيــغــراي، عــلــى خــلــفــيــة قـــوة عــاقــة 

مــســؤولــني ودبــلــومــاســيــني ســابــقــني مـــن هــذه 
بايدن،  إدارة  في  نافذة  بشخصيات  القومية 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن، ومــديــرة  كــوزيــر 
رايــس،  ســـوزان  الداخلية  السياسات  مجلس 
 عـــن عــمــل الــشــخــصــيــات واملــجــمــوعــات 

ً
فــضــا

الفصل  على  واشنطن  في  إلثيوبيا  املساندة 
الـــنـــهـــضـــة، ومــــوقــــف اإلدارة  بــــني قــضــيــة ســــد 
املعترض على السياسات األخيرة آلبي أحمد؛ 
سواء في املعارك األهلية وطريقة التعاطي مع 
التصعيد  فــي  أو  بــالــداخــل،  القومية  املــشــاكــل 
السياسي مع السودان ومصر إقليميا، بحيث 
البيت األبيض من  إلــى منع  أدى هــذا الفصل 
اتــخــاذ مــواقــف حـــادة ضــد أديـــس أبــابــا بشأن 
الـــخـــروج بتصريحات  الــســد تــحــديــدًا، ومــنــع 
فسر كدعم للموقف املصري، كما كان يحدث 

ُ
ت

بشكل علني في عهد ترامب.

8
سياسة

مع انقسام موقف 
اإلدارة األميركية أخيرًا 

بشأن مقترح بعقد جولة 
مفاوضات بشأن سد 

النهضة في واشنطن، 
وتدخل اإلدارة األميركية 

في الملف، يبدو أن مصر 
بدأت محاوالتها لدعم 

الفريق األميركي الداعم 
لهذا التوجه

حمل بوث بعد جولة بالمنطقة مقترحًا بعقد مفاوضات في واشنطن )نيكوالس كام/فرانس برس(

 عن 
ً
أن تأخذ أشكااًل أخرى تخريبية، فضا

التنافس املصري اإلثيوبي على استقطاب 
دول املنطقة في اتفاقيات ثنائية وعسكرية، 
والــخــشــيــة مــن أن هـــذا ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 
ــراد الــبــلــديــن لــأســلــحــة مـــن روســيــا  ــيـ ــتـ اسـ

تحديدًا، وفق املصادر.
وأكـــد هــذا الــفــريــق أنــه يجب على الــواليــات 
لــحــمــايــة  أكــــبــــر  دورًا  تـــلـــعـــب  أن  ــدة  ــحــ ــتــ املــ
التدخات  مــن  ككل  املنطقة  فــي  مصالحها 
الجولة   

ّ
وأن خــاصــة  والــروســيــة،  الصينية 

تجرى  أن  يمكن  أميركية  برعاية  املقترحة 
دور  األبــــيــــض  الـــبـــيـــت  يـــلـــعـــب  أن  دون  مــــن 
وساطة مباشرة، كما حدث في عهد الرئيس 
ــــه مـــن املــمــكــن  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، وأنـ
البدائل،  وطـــرح  التسهيل  على  دوره  قصر 
مما يساهم في تخفيف حدة املخاوف التي 
كانت قائمة في البيت األبيض عند دراسة 
آلــيــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة املقترحة مــن مصر 
والـــســـودان أخــيــرًا، إذ لــم تــكــن واشــنــطــن قد 
اتجاه  عليها  وبـــدا  منها،  موقفها  حسمت 
إلبــقــاء الــوضــع على مــا هــو عليه واقتصار 
ــطـــور الــقــضــيــة إلـــى  جـــهـــودهـــا عـــلـــى مـــنـــع تـ

مواجهة عسكرية بني مصر وإثيوبيا.
أقـــوى موقفا  يــبــدو  الـــذي  الثاني  الفريق  لكن 
حتى اآلن داخل البيت األبيض، يفضل الحياد 
الــســلــبــي تــجــاه الــقــضــيــة كــكــل، اســـتـــمـــرارًا في 
املوقف الذي اتخذته إدارة بايدن في فبراير/

ــاط املــــاضــــي، عـــنـــدمـــا قــــــررت إلــــغــــاء ربـــط  ــبـ شـ
تعليقها مساعدات تبلغ قيمتها 272 مليون 
دوالر إلى إثيوبيا بالنزاع حول سد النهضة، 
وربــطــهــا بـــالـــنـــزاع فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي. وهــو 
آنـــذاك بأنه رسالة  الــذي فسرته مصر  الــقــرار 
بالتزامها  أبــابــا،  وأديــــس  لــلــقــاهــرة  مشتركة 
»الــحــيــاد السلبي فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة« إزاء 
مــلــف ســد الــنــهــضــة، خــاصــة إذا وضـــع الــقــرار 
بالقرار  متصل  سياق  في  بإثيوبيا  الخاص 
الــــصــــادر قــبــلــهــا بــاملــوافــقــة عــلــى صــفــقــة بيع 
محتملة لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي 
»بلوك 2« ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية 
مــصــر. من  لــصــالــح  مــلــيــون دوالر،   197 تبلغ 
ناحيتها، كانت الدول الثاث أطراف القضية، 
ــاء  ــ ــركــــي إرجــ ــيــ قــــد طـــلـــبـــت مــــن املــــبــــعــــوث األمــ
مفاوضات  جــولــة  عقد  مقترح  حــول  النقاش 
ــعــــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــن، إلـــــــى مـــــا بــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــي واشـ
إبريل/نيسان  بــدايــة  عــقــدت  الــتــي  كينشاسا 
املاضي، والتي فشلت في إحراز أي تقدم، بل 
املصري  للمقترح  نهائي  باستبعاد  انتهت 
السوداني باستحداث آلية الوساطة الدولية 
أخــرى. وأكدت  الرباعية، ومقترحات وساطة 
 
ّ
فإن أنه بعد فشل تلك االجتماعات،  املصادر 
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