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وائل قنديل

مجددًا تندلع صيحات حماية الشرف 
الوطني الرفيع من األذى، بعد إقدام 
مطرب مهرجانات على التالعب في 

نص أغنيته لتالئم املسرح السعودي، 
فتنقلب عبارة »خمور وحشيش« 

إلى »تمور وحليب«. بصرف النظر 
عن أن انتعاش ما تسمى »أغنية 
املهرجانات« حدث وسط حفاوة 

ورعاية كاملتني من السلطة الحاكمة 
في مصر، بما تحتوي عليه هذه 

األغنية من شحنات هائلة من ملوثات 
الذوق ومدمرات الوعي... وبعيدًا عن 

أن هذا الغناء، الذي يتحور ويبدل 
من محتواه وشكله تبعًا للمنطقة 

التي يقّدم فيها، كان حتى وقت 
قريب يلقى دعمًا إعالميًا ورسميًا، 

إلى درجة االستثمار فيه داخل 
أندية القوات املسلحة االجتماعية 

والترفيهية... بعيدًا عن كل ذلك، فإن 
ردود الفعل على واقعة »الخمور 

التي تحولت إلى تمور« في العاصمة 
السعودية، هي بحد ذاتها مهرجان 
أكثر صخبًا وإسفافًا من املهرجان 

املغنى ذاته. هنا، يتم استدعاء كل 
التعريفات الهابطة لكرامة الوطن، 

وجميع حراس معبد الوطنية املقززة، 
وإعالن الحرب على املغني الذي برر 

تبديل كلماته لتتماشى مع طهارة 
األرض التي يغني ويرقص فوقها، 

وهو بالفعل تبرير منحط ملوقف 
رخيص، لكنه على أي حال ليس أسوأ 

في دالالته من مواقف مماثلة أدت 
فيها السلطة الحاكمة املهرجان ذاته 
في السياسة، ومواقف أخرى بانت 
فيها النخب التي تمرح في الحديقة 

الخلفية لهذه السلطة أكثر فجاجة في 
أداء املونولوج السياسي والتاريخي.

لم يفعل املطرب أكثر مما فعلته 
السيدة هدى جمال عبد الناصر 

حني خرجت على جمهورها بوثيقة 
تزعم أن جزيرتي تيران وصنافير 
سعوديتان، وذلك في ذروة الغضب 
الشعبي من إقدام السلطة الحاكمة 

في ذلك الوقت من العام 2016 
على التفريط في الجزيرتني. بررت 

هدى عبد الناصر تبنيها لرواية 
أن الجزيرتني سعوديتان بعثورها 

على وثيقة في مكتب والدها الراحل، 
عرضتها على صفحة كاملة بجريدة 
األهرام تحت عنوان »لنكن حقانيني... 

تيران وصنافير سعوديتان«. نص 
هذه الوثيقة، وكما نشرته هدى 

عبد الناصر، لم يجزم بسعودية 
الجزيرتني، إذ تقول بالحرف الواحد 

وهي تستعرض قيام القوات املصرية 
باحتالل الجزيرتني، بالتوافق 

مع السعودية، ملواجهة العدوان 
الصهيوني، ما يلي: »وقد اتخذت 
مصر هذا اإلجراء ملجرد تعزيز 

lحقها، وكذلك أي حق محتمل للم
لكة العربية السعودية فيما يتعلق 

بالجزيرتني، اللتني يتحدد مركزهما 
الجغرافي على بعد 3 أميال بحرية 

على األقل من الشاطئ املصري 
في سيناء، أربعة أميال تقريبًا من 

الجانب املواجه للسعودية، وقد تم ذلك 
لقطع خط الرجعة على أي محاولة 

لالعتداء على حقوق مصر«.
إذن تتحدث الوثيقة عن حق مصري 
مقطوع به في الجزيرتني، مقابل »أي 

حق محتمل« للسعودية، ومع ذلك 
قطعت ابنة عبد الناصر بسعودية 
الجزيرتني، واستتبعت ذلك بطلب 

: »أعتقد أن الشعب 
ً
الثمن قائلة

املصري في حاجة إلى إيماءة معنوية 
من جانب امللك سلمان؛ لقاء الدماء 
التي بذلت من جانب املصريني فى 
سبيل املحافظة على هذه األرض 
العربية، وإال لكان االسرائيليون 

 
ً

احتلوها....«. أليس ذلك تبديال
وتحويرًا في تاريخ الوطن، من خالل 

»مهرجان سياسي«؟ ما قدمه ما 
يسمى البرملان املصري من أداء 
مبتذل لكي يمرر اتفاقية التنازل 

عن الجزيرتني، التي أبطلتها أحكام 
مجلس الدولة، ونسفتها الوثائق 

التاريخية املحترمة، هل يقل أو يزيد 
عما فعله مطرب الخمور والحشيش 
والتمور والحليب؟ ما فعلته السلطة 

التي تدير وتتحكم في كل هؤالء، 
هل يختلف في العبث بحدود الهوية 
والحضارة والجغرافيا والتاريخ، عن 

العبث بكلمات أغنية ركيكة؟
الشاهد أننا بصدد تراجيديا 

حضارية شاملة تنحدر بمفاهيم 
الوطن والوطنية إلى ما دون مستوى 

غناء املهرجانات.

المهرجان: أغنية 
أم نظام حكم؟

مرور
الكرام

عدن ـ العربي الجديد

تمسك رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمس الخميس، بالدعوة 
التي أطلقها أخيرًا لتشكيل تحالف إنقاذ وطني  يسعى إلى وقف فــوري للحرب، 
على الرغم من االنتقادات الواسعة التي طاولته خالل اليومني املاضيني. وقال بن 
دغر في بيان جديد نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن ما يحدث في اليمن 
من قهر وضيم وتهديد حقيقي لثالثني مليون نسمة، سببه األول إيران والحوثيون، 
باإلضافة إلى بعض أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، من دون الكشف عن 
هويتهم. ودافــع بن دغر عن دعوته لوقف إطالق النار والبحث عن السالم، مشددًا 
على أنــه ليس له مصلحة في الخالف مع أحــد، لكن املصلحة التي يجري وراءهــا 
هي بقاء اليمن موحدًا. وفي الشأن العسكري، جدد التحالف الذي تقوده السعودية، 
للحوثيني في صنعاء،  الجوية على مواقع عسكرية  الخميس، غاراته  أمس  مساء 
وذلك بعد ساعات من غارات مماثلة في العاصمة اليمنية ومحافظة صعدة، املعقل 
الرئيسي للحوثيني، شمالي البالد. وأعلنت قناة »املسيرة« الناطقة بلسان جماعة 
الحوثيني، وقوع غارتني جوار دّوار مصعب بمديرية بني الحارث، وغارة ثالثة في 
محيط مطار صنعاء الدولي، من دون اإلشــارة على وجه الدقة إلى طبيعة الهدف 
املستهدف. من جهته أعلن التحالف، في وقت الحق، أن الضربة استهدفت »موقع 

أسلحة نوعية« تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

شارك مئات السودانيني في تظاهرة بمدينة األبيض )جنوب(، أمس الخميس، رفضًا 
لالنقالب العسكري واالتفاق الذي تم بني رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
أكتوبر/تشرين  انقالب 25  الــذي نفذ  البرهان  الفتاح  السيادة عبد  ورئيس مجلس 
باملقاومة،  ينتزع  ال  »مــا  الفــتــات مكتوب عليها:  املــتــظــاهــرون  ورفـــع  املــاضــي.  األول 
ينتزع بمزيد من املقاومة«، »الشعب أقوى والردة مستحيلة«. كما أكدوا على الءات 
ثالث هي »ال تفاوض، ال شراكة، ال شرعية«،  في انتقاد لالتفاق السياسي الجديد 
ع في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي بني البرهان وحمدوك. وأشار شهود 

ّ
الذي وق

التظاهرة،  لتفريق  للدموع  غــاز مسيل  عــبــوات  أطلقت  الشرطة  قــوات  أن  إلــى  عيان 
الــفــور حول  وطـــاردت املحتجني فــي شـــوارع املــديــنــة، مــن دون ورود معلومات على 
وقوع إصابات. من جهة ثانية، أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، أمس الخميس، 
رئيس  منصب  يشغل  عابدين  وكــان  السوداني.  للقضاء  رئيسًا  الدستورية  اليمني 
القضاء باإلنابة بعد إعالن مجلس السيادة في 17 مايو/ أيار املاضي إعفاء رئيسة 
الله محمد خير من منصبها قبل أن يعّينه مجلس  القضاء في حينه نعمات عبد 
السيادة بنسخته الجديدة عقب االنقالب في املنصب الجديد في 25 نوفمبر املاضي.
)األناضول(

تونس ـ العربي الجديد

كل  مــن  األول  ديسمبر/كانون   17 يــوم  اعتبار  قيس سعيد  التونسي  الرئيس  قــرر 
عام عيدًا للثورة، بداًل من يوم 14 يناير/كانون الثاني. ويأتي إعالن سعّيد تطبيقًا 
لرؤيته القائمة على أن الثورة التونسية انطلقت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 
2010، أما تاريخ 14 يناير 2011، الذي شهد هروب الرئيس زين العابدين بن علي 
خــارج تونس، فهو »تــاريــخ إجهاضها‹‹، بحسب رؤيــة سعّيد. وأّكــد سعيد، خالل 
ترؤسه اجتماع مجلس الــوزراء أمس الخميس، أنه »ال رجــوع إلى الــوراء«، مشددًا 
على »مــواصــلــة تحّمل املــســؤولــيــة بكل صــدق وأمــانــة فــي هــذه املــرحــلــة التاريخية 
الصعبة والدقيقة التي تمّر بها تونس«. وقال سعيد، وفق بيان للرئاسة، إنه »ال 
 

ّ
مــجــال للتفريط فــي الــدولــة وفــي ســيــادة الشعب واخــتــيــاراتــه الــتــي عــّبــر عنها بكل

وضوح«، مشيرًا إلى أنه »سيتم اإلعالن، في األيام املقبلة، عن املواعيد التي ينتظرها 
التي سيصدرها. وفي حني دعا ممثلي  القرارات  الشعب«، من دون تحديد نوعية 
ا كبيرًا من القضاة شرفاء، ولكن  القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرًا إلى أن »جــزء
هناك من هم ليسوا في مستوى املسؤولية«، فقد شــّدد على أن »التصّدي للفساد 
يمّر عبر تمكني املواطنني من مراقبة من اختاره، وعلى الطابع االستعجالي ملشروع 
املرسوم املتعلق بالصلح الجزائي«، معتبرًا أن »الوقت قد حان للنظر فيه والتداول 

بشأنه في مجلس الوزراء«.

بلينكن: أفضل طريقة 
لتجنب األزمة هي من 

خالل الدبلوماسية

حذر الفروف من عودة 
السيناريو الكارثي 

للمواجهة العسكرية

للحديث تتمة...

توتر روسيا 
والغرب

طهران تقدم مسودتين في فـيينا... وواشنطن غير متفائلة

طرحت روسيا شروطها على الطاولة لتخفيف التوتر مع أميركا والدول الغربية بشأن 
أوكرانيا، والتي تتضمن الحصول على »ضمانات أمنية طويلة األمد« لوقف توسع 
حلف شمال األطلسي نحو حدودها، وهو ما يبدو أنه سيكون محور الحديث الذي 

سيجريه رئيسا أميركا وروسيا »في المستقبل القريب«

ــة  ــيــ بــــعــــد فــــشــــل وزيــــــــــــري الــــخــــارجــ
ــكـــن  ــنـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ األمـــــــيـــــــركـــــــي أنـ
والـــــروســـــي ســـيـــرغـــي الفــــــــروف فــي 
إلــى أي اتفاق بشأن كيفية خفض  التوصل 
غربية  ودول  مــن جهة  موسكو  بــني  التوتر 
ــا وحــلــف  ــيـ ــرانـ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــســبــب أوكـ
شــمــال األطــلــســي، فضل الــطــرفــان تــرك األمــر 
للرئيسني األمــيــركــي جــو بــايــدن والــروســي 
فالديمير بوتني. ووسط توترات حادة بني 
موسكو والــدول الغربية على خلفية الشأن 
األوكراني، والتهديدات املتبادلة، خصوصًا 
مــن قــبــل روســـيـــا، الــتــي طــرحــت »خطوطها 
الــحــمــراء« عــلــى الــطــاولــة، أعــلــن نــائــب وزيــر 
عن  ريــابــكــوف  الــروســي سيرغي  الخارجية 
أمل بالده في »إقامة تواصل بني الرئيسني 
ــيـــركـــي والــــروســــي فـــي األيــــــام املــقــبــلــة«،  األمـ
مشيرًا إلى أنه لم يتّم التوافق على أي موعد 
حتى اآلن. وأضاف: »هذا التواصل ضروري 
فـــعـــال، واملـــشـــكـــالت تـــتـــزايـــد« خــصــوصــا من 
أنــه »ال  الثنائية. وأوضـــح  الــعــالقــات  ناحية 
يــوجــد تــفــاهــم مــتــبــادل حـــول طــريــقــة املضي 
قدمًا نحو تهدئة الوضع في أوروبــا«، وهو 
أمــــر »يــســبــب قــلــقــًا كـــبـــيـــرًا«، مـــؤكـــدًا أن هــذا 
الرئيسية  املواضيع  »أحــد  الــوضــع سيكون 
للنقاش« بني الزعيمني. ولم يحدد ريابكوف 
شــكــل »الـــتـــواصـــل« هــــذا، لــكــن وكــــاالت أنــبــاء 
أن هناك  عــن مسؤولني روس  نقلت  محلية 

إمكانية لعقد قمة افتراضية.
مع  اجتماع  بعد  بلينكن،  أعلن  املقابل،  فــي 
الفــروف، على هامش اجتماع ملنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا في استوكهولم، أمس 
الــخــمــيــس، أن بــايــدن وبــوتــني قــد يتحدثان 
»في مستقبل قريب« للتطرق إلى التوترات 

املتصاعدة حول الحدود األوكرانية.
وأعلن بلينكن أنه حذر بوضوح، خالل لقاء 
الفـــــروف، مـــن تــداعــيــات أي تــدخــل عسكري 
روســـي فــي أوكــرانــيــا، معتبرًا أنــه يقع على 
الحالي،  التوتر  عاتق روسيا حاليًا خفض 

املوقعة  اتــفــاقــيــة مينسك،  أن  عــلــى  ومــشــددًا 
ــة في  فــي الــعــام 2015، هــي مــســار حــل األزمــ
أوكـــرانـــيـــا. وأعـــلـــن أن كــيــيــف، الــتــي ال تمثل 
خطرًا، ال تبحث عن مواجهة قد تكون مبررًا 

ملوسكو للتدخل عسكريًا.  
انطالق  قبيل  لــالفــروف،  قــال  بلينكن  وكـــان 
االجتماع: »لدينا مخاوف عميقة من خطط 
أوكرانيا«،  العدوان على  روسيا الستئناف 
محذرًا من »عواقب وخيمة إذا قررت روسيا 
مـــواصـــلـــة املـــواجـــهـــة«. إال أن بــلــيــنــكــن وجــه 
رسالة تصالحية ملوسكو، معلنًا أن واشنطن 
ــامـــل«  ــكـ مـــســـتـــعـــدة »لـــتـــســـهـــيـــل »الـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
العام  املوقعة في  التفاقات مينسك للسالم، 
2015. وقال إن »أفضل طريقة لتجنب األزمة 
الدبلوماسية«. وكان بلينكن  هي من خالل 
دعا موسكو إلى »تخفيف التصعيد وعكس 
اتجاه الحشد األخير للقوات، وإعادة القوات 

إلى مواقعها الطبيعية«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املـــتـــحـــدث  ــال  ــ ــ وقـ
ــتــــارت مــوســكــو  نــيــد بــــرايــــس: »فــــي حــــال اخــ
الوزير  أوضــح  العسكري،  التصعيد  طريق 
وحلفاءها  املــتــحــدة  الــواليــات  أن  )بلينكن( 
مــســتــعــدون لـــفـــرض تــكــالــيــف كـــبـــيـــرة« على 
ــال مــــســــؤول كــبــيــر فــــي وزارة  ــ مـــوســـكـــو. وقــ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة إن بلينكن والفـــروف 

عقدا اجتماعًا »جادًا ورصينًا«.
فــي املــقــابــل، طــرحــت مــوســكــو عــلــى الــطــاولــة 
وزارة  وذكــــــــــرت  الــــــحــــــمــــــراء«.  ــا  ــهــ »خــــطــــوطــ
الــخــارجــيــة الــروســيــة، فــي بــيــان، أن الفــروف 
أبــــلــــغ بـــلـــيـــنـــكـــن أن مــــوســــكــــو تــــحــــتــــاج إلــــى 
ــلــــة األمــــــــــد« عــنــد  ــيــــة طــــويــ ــنــ ــات أمــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ »ضـ
حــــدودهــــا مــــن شـــأنـــهـــا وقـــــف تـــوســـع حــلــف 
شمال األطلسي نحو الشرق. وحذر الفروف 
واشــنــطــن مـــن »جــــر أوكـــرانـــيـــا إلــــى األلــعــاب 

الجيوسياسية للواليات املتحدة«،
ــذر، فـــي افـــتـــتـــاح اجــتــمــاع  ــ ــروف حـ ــ ــان الفــ ــ وكـ
منظمة األمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، مــن أن 
العسكرية  للمواجهة  الكارثي  »السيناريو 

يـــعـــود« إلــــى أوروبــــــــا، مــتــهــمــًا حــلــف شــمــال 
األطلسي بتقريب بنيته التحتية العسكرية 
من الحدود الروسية. وكرر معارضة بالده 
ألي تــــوســــع لــلــحــلــف شــــرقــــًا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أوكرانيا. وقال: »يرفض الناتو النظر بشكل 
بناء في مقترحاتنا لتهدئة التوترات ومنع 
الـــحـــوادث الــخــطــيــرة. عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
التحتية العسكرية للتحالف  البنية  تقترب 

طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا كــانــت املـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا بــشــأن 
إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي متواصلة، 
التوالي،  على  الــرابــع  لليوم  الخميس،  أمــس 
بتقديم وفد طهران  ل 

ّ
تمث برز تطور جديد، 

مـــســـودتـــني إلــــى أطــــــراف املـــفـــاوضـــات بــشــأن 
ــة، والــلــتــني  ــنــــوويــ ــا الــ ــقـــوبـــات والـــقـــضـــايـ الـــعـ
األطـــراف  قبل  مــن  دراستهما  تتم  أن  ينتظر 
للخوض في مفاوضات  األخــرى »استعدادًا 
املــفــاوضــني اإليرانيني  حــاســمــة«، وفــق كبير 
علي باقري كني. وفــي حني كــان اإليرانيون 
يــتــحــدثــون عــن أجــــواء »جــديــة« بــمــا فــي ذلــك 
ــــي حــســني  ــرانـ ــ تـــأكـــيـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
الخميس،  أمــس  مــجــددًا،  اللهيان  عبد  أمــيــر 
توافق  وبــأي  الجادة  باملفاوضات  الترحيب 
النية،  بــإبــداء حسن  اآلخــريــن  جــيــد، مطالبًا 
خــــرج وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة أنــتــونــي 

مــن الــحــدود الــروســيــة. ســيــنــاريــو املــواجــهــة 
العسكرية الــكــارثــي يــعــود«.  وأضــــاف: »في 
الـــحـــوار مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، 
ــيـــات تــمــنــع أي  ــاقـ ــفـ ســنــصــر عـــلـــى وضـــــع اتـ
تـــحـــركـــات أخــــــرى لــحــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
تهددنا  أسلحة  أنظمة  ونشر  الــشــرق،  نحو 
على مقربة شــديــدة مــن األراضـــي الروسية. 
املستقبل  في  ذات صلة  وسنقدم مقترحات 
بجدية،  فيها  الــنــظــر  إلـــى  ونتطلع  الــقــريــب، 
األمــن  أن منظمة  أعــــذار. ونعتقد  دون  ومــن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا يمكن أن تلعب دورًا 

مفيدًا للغاية هنا«.
انفتاح  الفــروف  أعلن  بلينكن،  فعل  ومثلما 
روسيا على الحوار لحل األزمة. وقال: »نحن 
مهتمون بــالــجــهــود املــشــتــركــة مــن أجـــل حل 
ــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن بــوتــني  ــيـ ــرانـ ــة األوكـ ــ األزمـ
أوضــــح أن مــوســكــو ال تــريــد خـــوض صــراع 

جديد بشأن أوكرانيا.
كـــمـــا أجــــــرى بــلــيــنــكــن مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــر 
الخارجية األوكراني ديميترو كوليبا، الذي 
أعـــلـــن أن بـــــالده »ســتــلــتــزم ضــبــط الــنــفــس«، 
إال أنــه دعــا حلفاء كييف إلــى »إعـــداد حزمة 
ردع« تجعل روسيا تفكر مرتني قبل اللجوء 

األخـــيـــرة عن  »املـــؤشـــرات  إن  لــيــقــول  بلينكن 
تفاؤاًل«، مضيفًا  فيينا ال تعطي  مفاوضات 
بشأن  كــثــيــرًا  متفائلة  ليست  »واشــنــطــن  أن 
امللف النووي اإليراني، ولكن األوان لم يفت 

بعد«.
ــافـــي مــن  ــفــــت بــلــيــنــكــن فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ ولــ
اســتــوكــهــولــم، عــقــب لــقــائــه نــظــيــره الــروســي 
سيرغي الفروف، إلى أنه يتعني »على إيران 
أن تــثــبــت أنــهــا تــتــحــلــى بــالــجــديــة والـــعـــودة 
الـــنـــووي«. وتــابــع »ال نقبل بفرض  لــالتــفــاق 
ســيــاســة األمـــر الــواقــع الــتــي تــريــدهــا طــهــران 
إليــران  يمكن  ومــا  الــنــووي،  البرنامج  ببناء 

القيام به هو وقف برنامجها النووي«.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات بــلــيــنــكــن ســـاعـــات بعد 
الـــوزراء  مــع رئيس  أجــراهــا  محادثة هاتفية 
الــذي طلب خالل  اإلسرائيلي نفتالي بينت، 
هـــذه املــحــادثــة مــن الـــواليـــات املــتــحــدة »وقــفــًا 
فوريًا« للمحادثات بشأن البرنامج النووي 
ملكتبه،  بيان  بينت، بحسب  وقــال  اإليــرانــي. 
إن »إيران تمارس االبتزاز النووي كأسلوب 
ــــرد عــلــى هــــذا بــوقــف  لــلــتــفــاوض، ويــتــعــني الـ
ــاذ خــطــوات  املـــفـــاوضـــات عــلــى الـــفـــور واتــــخــ
صــارمــة مــن جــانــب الــقــوى الــعــاملــيــة«. وأشــار 
ــران في  ــ ــروع إيــ ــ ــــى شـ بــيــنــت فـــي الــســيــاق »إلـ
مستوى  إلـــى  الــيــورانــيــوم  تخصيب  عملية 
20% فــي منشأة فـــوردو الــنــوويــة«، وهــو ما 
الذرية  للطاقة  الــدولــيــة  املنظمة  عنه  أعلنت 

أول من أمس األربعاء.
وقال بلينكن من استوكهولم في هذا السياق: 
»تحدثت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي اليوم 
)أمــس الخميس(، عن إيــران بشكل مفصل«، 
اإلسرائيليني  مع  محادثات  »لدينا  مضيفًا 
الهدف نفسه، وهو منع  ونشترك معهم في 

إيران من امتالك سالح نووي«.
اإليرانيني  املفاوضني  أكــد كبير  وفــي فيينا، 
الوفد  أن  الخميس،  أمــس  بــاقــري كني،  علي 

إلـــى الــقــوة الــعــســكــريــة. وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
األمــيــركــي لــويــد أوســــن أن أي رد أمــيــركــي 
ــلـــى تــــصــــرفــــات روســــيــــا تــــجــــاه أوكــــرانــــيــــا  عـ
ــع املــجــتــمــع الــــدولــــي،  ســيــتــم بــالــتــنــســيــق مــ
ــى الــتــحــلــي بــالــشــفــافــيــة  ــ ــًا مـــوســـكـــو إلـ ــيــ داعــ
بــــشــــأن حــــشــــدهــــا الــــعــــســــكــــري عــــلــــى حـــــدود 
أوكرانيا. وعبر أوسن، خالل زيارته لكوريا 
الــواليــات  أن تعمل  فــي  أمــلــه  الجنوبية، عــن 
ــا عـــلـــى »حــــــل الـــقـــضـــايـــا  ــ ــيــ ــ ــدة وروســ ــحــ ــتــ املــ

وتخفيف حدة التوتر في املنطقة«.
ــــي  ــ ــرانـ ــ ــ األوكـ ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ إعـــــــــالن  ــلــــى  عــ وردًا 
أن  األول،  أمــــس  زيــلــيــنــســكــي،  فــولــوديــمــيــر 
الــقــرم أرض أوكــرانــيــة وأن هــدف كييف هو 
الكرملني  باسم  املتحدث  حــذر  »تحريرها«، 
أن  مــن  الخميس،  أمــس  بيسكوف،  ديمتري 
ــذا الــتــصــريــح »تــهــديــدًا  مــوســكــو تـــرى فـــي هـ
مــبــاشــرًا لـــهـــا«. وقـــــال: »مـــثـــل هــــذه الــصــيــغــة 
تعني أن كييف قد تلجأ ألي خيار، بما في 
ــقـــوة، ملــحــاولــة الــتــعــدي عــلــى منطقة  ذلـــك الـ
روســـيـــة«. ورأى أن »احــتــمــال حــصــول عمل 
عــســكــري« أوكـــرانـــي فــي الــشــرق االنفصالي 
ــادة  »يــبــقــى مــرتــفــعــًا«، مــضــيــفــًا: »نـــالحـــظ زيـ
 
ّ
ــلـــى خـــط ــفـــزة عـ ــتـ ــة األعـــــمـــــال املـــسـ ــافـ ــثـ فــــي كـ

ــــدم وثــيــقــتــي مـــقـــتـــرحـــات، مــســاء  ــــي قـ ــرانـ ــ اإليـ
ــفـــاوض في  ــتـ أول مـــن أمـــــس، إلــــى أطــــــراف الـ
 إن »الــوثــيــقــة األولــــى تتضمن 

ً
فــيــيــنــا، قــائــال

مـــواقـــف الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة 
حــــول إلـــغـــاء الــعــقــوبــات، والــوثــيــقــة الــثــانــيــة 
حــــول املـــســـائـــل الـــنـــوويـــة«. وأضــــــاف بــاقــري 
ــر  ــــي، أن »الــــطــــرف اآلخــ ــرانــ ــ لــلــتــلــفــزيــون اإليــ
ويستعد  الوثيقتني،  هاتني  يــدرس  أن  عليه 
الجمهورية  لخوض مفاوضات حاسمة مع 

اإلسالمية حول النصوص املعلنة فيها«.
واتهم باقري كني »العبني خارج املفاوضات 
بــأنــهــم يـــحـــاولـــون، ســــواء بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
أو عبر بعض أطـــراف املــفــاوضــات، اإلخــالل 
ــفـــاوضـــات ومـــســـار الــتــوصــل إلــى  بــمــســار املـ
اتــــفــــاق«، مـــن دون أن يـــذكـــر هــــذه األطــــــراف. 
وأضــــــاف أنــــه خــــالل مــبــاحــثــاتــه مـــع رؤســــاء 
ــا  ــيــ ــــني وروســ ــــصـ )الـ مـــجـــمـــوعـــة 4+1  وفـــــــود 
في  الشريكة  وأملــانــيــا(،  وفرنسا  وبريطانيا 
ــنــــووي، أول مـــن أمــــس األربــــعــــاء،  االتــــفــــاق الــ
وجه »تحذيرات من هذه املحاوالت، ودعوت 
إلى أال يسمح بأن تؤثر رؤيــة العبني خارج 

املفاوضات عليها سلبًا«.
ــه فــــي أن يــتــم  ــلـ وأعـــــــرب بــــاقــــري كـــنـــي عــــن أمـ
أقــرب وقت  إلــى »استخالصات في  التوصل 
ــد تــقــديــم  ــعـ ــات جــــــــادة« بـ ــاوضــ ــفــ لــــخــــوض مــ
»أبلغت  أنــه  إلــى  مشيرًا  مقترحاتها،  بـــالده 
الطرف اآلخر أننا جاهزون ملواصلة الحوار 
ونحن فــي فيينا لــذلــك، وفــي حــال هــم كانوا 
فــال يوجد  املــفــاوضــات  ملــواصــلــة  مستعدين 

لدينا أدنى مانع«.
ــفـــاوضـــات في  وتـــواصـــلـــت االجــتــمــاعــات واملـ
ــع عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــس  ــرابــ فــيــيــنــا لــلــيــوم الــ
بــاقــري كني  التقى  الــســيــاق،  الخميس. وفــي 
أمس، مرة أخرى، منسق املفاوضات إنريكي 
مـــــورا، نــائــب مــفــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لالتحاد األوروبـــي، ورؤســاء فــود بريطانيا 

ــتــــرام  الــــتــــمــــاس«، مــتــهــمــًا كـــيـــيـــف بــــعــــدم احــ
عن  وبعيدًا  مينسك.  فــي  املوقعة  االتــفــاقــات 
املـــحـــاوالت الــدبــلــومــاســيــة لــتــهــدئــة الــوضــع، 
التوترات على األرض. وأعلن  فقد استمرت 
تل جندي 

ُ
الجيش األوكــرانــي، فــي بــيــان، مق

املــوالــني  أثــنــاء اشــتــبــاكــات مــع االنفصاليني 
لروسيا في شرق البالد. ويرفع ذلك حصيلة 
القتلى في صفوف الجنود األوكرانيني إلى 
هم الجيش 

ّ
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باستهداف مواقعه  االنفصاليني  األوكراني 
بــقــاذفــة قــنــابــل ومــدافــع رشــاشــة مــن العيار 
الــثــقــيــل. وأعـــلـــن جــهــاز األمــــن الــــروســــي، في 
بيان، إلقاء القبض على ثالثة يشتبه بأنهم 
ــو مــا  ــ ــمـــالء لـــلـــمـــخـــابـــرات األوكــــرانــــيــــة، وهـ عـ
نــفــاه جــهــاز األمـــن األوكـــرانـــي. وقـــال الجهاز 
الروسي إن ضابطًا من املخابرات العسكرية 
األوكــــرانــــيــــة ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه »مــتــلــبــســًا 
بقنبلتني تم تهريبهما عبر الحدود«، مشيرًا 
فــي أنهما  االثــنــني اآلخـــريـــن يشتبه  أن  إلـــى 
عمالء من جهاز األمن األوكراني سعيا إلى 
جمع معلومات في روسيا وتصوير البنية 

التحتية لوسائل النقل والشركات املهمة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــال كــبــيــر املــفــاوضــني  ــ ــا. وقـ ــيـ ــانـ وفـــرنـــســـا وأملـ
ــرانـــي«: »خــالل  »الــتــلــفــزيــون اإليـ اإليــرانــيــني لـــ
االجتماعات طرحنا مواقفنا حول القضايا 
املحورية واألساسية خالل هذه الجولة من 
العقوبات  رفــع  مسألة  وخاصة  املفاوضات، 
مواقفنا،  معايير  على  وأطلعناهم  الــظــاملــة، 
ــــوا  ــــرحـ ــات وطـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــم إبـ ــهــ ــــت لــــديــ ــانـ ــ وهـــــــم كـ
لرفع  فــي سعي  بــالــرد عليها  أســئــلــة، فقمنا 

اإلبهامات«.
العام  التقي باقري كني، أمس، املدير  كذلك، 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة رافــائــيــل 
ــــت  ــريـ ــ ــاء: »أجـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــقــــب الـ غــــــروســــــي، وقـــــــــال عــ
مــبــاحــثــات مــثــمــرة مـــع غــــروســــي«، مضيفًا 
»أكـــــدت لـــه عـــزم إيـــــران عــلــى مــشــاركــة فاعلة 

»الوكالة  وأن  فيينا«  بمفاوضات  وإيجابية 
يمكنها لعب دور تقني إيجابي«. ويأتي لقاء 
باقري كني مع غروسي بعد يوم من إصدار 
أكدت  تقريرًا  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اليورانيوم  إيــران شرعت بتخصيب  أن  فيه 
بــدرجــة نــقــاء 20 فــي املــائــة مــن خــالل أجهزة 
طــرد مــركــزي مــتــطــورة فــي منشأة »فـــوردو« 

الواقعة في محافظة قم، جنوب طهران.
وفـــي مــقــابــلــة مــع مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«، 
قـــال بــاقــري كــنــي إن »الـــكـــرة اآلن فــي املعلب 
ــــددًا عـــلـــى أن »إيــــــــــران لــن  ــــشـ األمـــــيـــــركـــــي«، مـ
تـــتـــفـــاوض بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي 

واملسائل اإلقليمية«.
في األثناء، كشف مستشار الوفد اإليراني في 

فيينا محمد مرندي، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، من العاصمة النمساوية، 
قدمتهما  اللتني  املــســودتــني  حــول  تفاصيل 
النووية،  والقضايا  العقوبات  بشأن  إيـــران 

 عن كشفه ملواقف مختلف األطراف.
ً
فضال

وقــــال مــرنــدي إن مــفــاوضــات فيينا إلحــيــاء 
االتفاق النووي »تمضي إلى األمام بمهنية«، 
موضحًا أن الوثيقتني اللتني قدمهما الوفد 
االتفاق  استكمااًل ملسودة  تــا  »جــاء اإليــرانــي 
خـــالل الـــجـــوالت الــســابــقــة مـــن املـــفـــاوضـــات«. 
ــدي أن الـــحـــكـــومـــة اإليـــرانـــيـــة  ــرنــ وأوضــــــــح مــ
الــجــديــدة بــرئــاســة إبــراهــيــم رئــيــســي »أجـــرت 
تعديالت على جزء من هذه املسودة، وأكملت 
جــــزءًا آخـــــر«. ولــفــت إلــــى أن »الــوثــيــقــة حــول 
العقوبات تؤكد رفع العقوبات التي فرضها 
ترامب  دونــالــد(  السابق  األميركي  )الرئيس 
عمليًا«. وتابع أن »هذا سيواجه مقاومة من 

الطرف اآلخر حتمًا«.
يــشــار إلـــى أن أطــــراف املــفــاوضــات كــانــت قد 
توصلت خالل ست جــوالت تفاوض سابقة 
الــوفــود املشاركة  إلــى مسودة اتــفــاق، وقالت 
وقــتــهــا إن االتـــفـــاق إلحــيــاء االتـــفـــاق الــنــووي 
جــاهــز بنسبة 80 فــي املــائــة. وكـــان ذلــك قبل 
حزيران  يونيو/  في  املفاوضات  تتوقف  أن 
املــــاضــــي، بــطــلــب مـــن إيـــــــران، بــســبــب عملية 

انتقال السلطة التنفيذية فيها.
وعن مواقف أطــراف التفاوض، قال مرندي 
إن »املــوقــفــني الـــروســـي والــصــيــنــي قــريــبــان 
جدًا من املوقف اإليــرانــي، وال فــارق بينهما 
تقريبًا«. وبشأن مواقف األطراف األوروبية، 
قال إنها »تتفهم منطق إيران، لكنها تواجه 
الواليات  ضغوطًا أميركية«. واتهم مرندي 
املــتــحــدة بــوضــع عــراقــيــل أمــــام مــفــاوضــات 
ــران  ــ  إنــــهــــا »تــــريــــد عـــــــودة إيــ

ً
فـــيـــيـــنـــا، قــــائــــال

الكاملة إلى االتفاق النووي من دون القيام 
بواجباتها كما يلزم«.

تبريد األزمة أو تأجيجها 
بيد بوتين وبايدن

)Getty( الفروف: روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية عند حدودها

بلينكن: ال نقبل بفرض سياسة األمر الواقع التي تريدها طهران )فرانس برس(

ناصر السهلي

بمعزل عن تقييم ثورات الربيع 
العربي عند ناسها، من املأساوي 

أن يقدم لنا الرئيس الروسي 
فالديمير بوتني مطالعة عن الربيع 
العربي، غارقة ضمنيًا في نظرية 

املؤامرة، املنطلقة محليًا من مؤيدي 
االستبداد العسكريتاري الوراثي، 
منذ الثورة التونسية في ديسمبر/

كانون األول 2010. استخدام بوتني 
مفردة »املأساة« في توصيف 
النتائج أقرب أيضًا إلى قراءة 

سطحية استشراقية مقصودة، 
وفي جوهرها تذهب الحتقار ذاكرة 

وقيمة العربي. سورية أقرب مثل 
عن حقيقة مواقف موسكو من 

الشعوب، وإن كان املجال ال يتسع 
الستعراضها كاملة للطعن بالثورة 

السلمية فيها. فمبكرًا عبر عنها 
وزير خارجية روسيا سيرغي 

الفروف، بأسلوب غير دبلوماسي، 
وبعجرفة املتفاهم مع بعض الغرب 

املذعور من انتقال الحالة العربية إلى 
الحرية والديمقراطية. فالرجل نصب 

نفسه لتحديد شكل نظام حكم 
سورية، وبكالم طائفي ممجوج. 
وذلك عدا عن »الفيتو« املكرر في 

مجلس األمن، حتى عن جرائم 
حرب واستخدام السالح الكيميائي، 

وتكذيب الضحايا وأهاليهم حتى 
يومنا هذا. سياسة التفاخر 

»عقيدة غروزني« التدميرية،  بـ
بتجريب األسلحة الروسية على 
رؤوس السوريني، أشارت مبكرًا 

النضمام موسكو إلى تحالف 
إقليمي للثورات املضادة، أراد من 

سورية التحول إلى نموذج قمع 
إرادة الشعوب بالحديد والنار، 

والتحالف مع عصابات ومليشيات 
مرتزقة عابرة للجنسيات، بما فيها 

»فاغنر«، ال تستره بكائيات على 
الالجئني السوريني، املطاردين، 
حتى برلني منذ 2015، بأخبار 

موسكو الزائفة، كما استخدمتهم 
أخيرًا في بيالروسيا. بل حتى 

بني املتوهمني أن موسكو صارت 
جزءًا من »محور املمانعة«، بات 

ُيطرح سؤال عن حقيقة جهدها في 
التنسيق وحماية دولة االحتالل، 

حدودًا وقصفًا، على أنقاض سورية، 
برضا تام من تل أبيب. الوقائع 

تقول إن تلك السياسة لم تختلف 
كثيرًا عن النفاق الغربي، وإن بدون 
قفازات حريرية، لدعم بقاء األنظمة 

العسكريتارية في مواجهة الربيع 
العربي، من تونس وليبيا إلى اليمن. 

باختصار، موسكو تعيش على وهم 
أن ذاكرة الناس قصيرة، وهو ما 

يفعله غيرها، ككيانات ومليشيات 
إقليمية، أوغلت في دماء السوريني 

وغيرهم.  واملأساة الحقيقية هي 
املشاركة بتحويل الدول إلى أطالل 

ألجل املصالح الروسية وغيرها 
من قوى. أما مآالت ثورات الربيع 

العربي فيكفي أنها أعلت شأن إدراك 
الشعوب مكمن ومنابع مأساتها، 

ولم يعد همسًا سؤال التخلص من 
االستبداد.

تواصلت المفاوضات 
النووية في فيينا، 

أمس، حيث قدمت 
إيران ألطراف االتفاق 

النووي مسودتين بشأن 
العقوبات والقضايا 

النووية، فيما تحدث وزير 
الخارجية األميركي أنتوني 

بلينكن عن »مؤشرات ال 
تعطي تفاؤًال«

حّذر قائد »فيلق القدس« التابع للحرس الثوري اإليراني، إسماعيل قاآني 
)الصورة(، في تصريحات له أمس الخميس، من أن الواليات المتحدة 
طهران  ضد  خطوة  أي  اتخذت  إذا  أسنانها«  »ستتهشم  األميركية 
ــذه الــخــطــوة  ــت هـ مــهــمــا كــان
إعــالم  وســائــل  ونقلت  بسيطة. 
»قوة  قوله  قاآني  عن  محلية 
ــة وقــدرتــهــا... بلغت  هــذه األم
مستوى أنه إذا اتخذتم )الواليات 
الــمــتــحــدة( أبــســط الــخــطــوات، 
في  ستتهشم  أســنــانــكــم  فـــإّن 
زمان  »ولى  مضيفًا  أفواهكم«، 

فعل ما يحلو لكم«.

قاآني يحذر أميركا

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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45
سياسة

  شرق
      غرب
ألمانيا: طلب السجن 
مدى الحياة لضابط 

سوري سابق
طلب مكتب املدعي العام الفيدرالي 
األملــــانــــي، أمــــس الــخــمــيــس، الــســجــن 
ــــالن، وهــو  ــور رســ ــ مــــدى الــحــيــاة ألنـ
ــق فـــــــي املـــــخـــــابـــــرات  ــ ــابــ ــ ــــط ســ ــابــ ــ ضــ
السورية، في أول محاكمة في العالم 
إلــى نظام  انتهاكات منسوبة  حــول 
بــشــار األســـد. واعــتــبــر املــدعــي العام 
أمــــام مــحــكــمــة كــوبــلــنــس أن رســـالن 
)58 عامًا(، الذي لجأ إلى أملانيا بعد 
يحاكم  والـــذي   ،2012 عــام  انشقاقه 
منذ 23 إبريل/ نيسان 2020، مذنب 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
)فرانس برس( 

سورية: غيث ديب رئيسًا 
لألمن السياسي 

عنّي النظام السوري اللواء غيث ديب 
السياسي«،  األمــن  »شعبة  لـ رئيسًا 
ــفـــروع األمــنــيــة  وهـــي إحــــدى أبــــرز الـ
ــوزارة الــداخــلــيــة.  ــ الــتــابــعــة شــكــلــيــًا لــ
وديــب من بني املشمولني بعقوبات 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الـــتـــي طـــاولـــت 
أشـــخـــاصـــًا فـــي نـــظـــام بـــشـــار األســـد 
لدورهم في قمع املدنيني السوريني، 
وهـــو أيــضــًا االبــــن األصــغــر للعماد 
ــد أشــهــر  ــ شـــفـــيـــق فــــيــــاض ديـــــــب، أحــ
الضباط الذين اعتمد عليهم رئيس 
النظام السابق حافظ األســد، وكان 
قائدًا للفرقة الثالثة، ثم نائبًا لوزير 

الدفاع.
)العربي الجديد(

تونس: منع نائب من 
السفر

في  السابق  والقيادي  النائب  أعلن 
حـــركـــة الــنــهــضــة أســـامـــة الــصــغــّيــر، 
ــاء، عـــن منعه  ــعــ أول مـــن أمــــس األربــ
من السفر لزيارة عائلته واملشاركة 
ــم سنويًا 

ّ
يــنــظ فــي ملتقى ســيــاســي 

في العاصمة اإليطالية رومــا. وأكد 
صفحته  على  تدوينة  فــي  الصغير 
 السلطات التونسية 

ّ
في فيسبوك، أن

ــلــــى خــلــفــيــة  مـــنـــعـــتـــه مـــــن الــــســــفــــر عــ
نفسه  الدولي  امللتقى  في  مشاركته 
الذي سيشارك فيه وزير الخارجية 
 من 

ّ
ــــاف أن عــثــمــان الـــجـــرنـــدي. وأضـ

االنقالب‹‹  بـــ‹‹وزيــر خارجّية  سّماه 
ال يريد سماع صوت غير صوته.

)العربي الجديد(

طرابلس ـ أسامة علي

ــيـــف اإلســـــــــالم الــــقــــذافــــي إلــــــى قــائــمــة  عــــــاد سـ
الليبية،  الرئاسية  لالنتخابات  املترشحني 
ــا قـــبـــلـــت مــحــكــمــة  ــعــــدمــ ــيــــس، بــ ــمــ أمـــــــس الــــخــ
اســتــئــنــاف ســبــهــا، الــطــعــن املـــقـــدم مـــنـــه، ضد 
اســـتـــبـــعـــاده مـــن قــائــمــة املـــتـــرشـــحـــني، مــقــررة 

إرجاع اسمه لهذا القائمة.
فريق  لــدى  املستشار  الشويهدي،  وقــال عمر 
الدفاع عن سيف القذافي، في تصريح خاص 
»العربي الجديد«، إن املحكمة قبلت الطعن  لـ
املــقــدم مــن رئــيــس فــريــق الــدفــاع عــن الــقــذافــي، 
خــالــد الـــزائـــدي، مشيرًا إلــى أن فــريــق الــدفــاع 
ــائـــي نــهــائــي  ــكـــم قـــضـ ــدم صـــــــدور حـ ــ ــبــــت عــ أثــ
إليه  التهم املوجهة  فــي  بحق سيف اإلســـالم 
واملتعلقة بارتكابه جرائم حرب، والتي كانت 

وراء استبعاده من السباق.
وأوضح الشويهدي أن مرافعة الزائدي أثبتت 
انطباق البند السابع من املــادة العاشرة من 

ــانـــون االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة عــلــى سيف  قـ
اإلســـــالم الـــقـــذافـــي. ويــشــتــرط الــبــنــد الــســابــع 
مــن املــــادة الــعــاشــرة فــي قــانــون االنــتــخــابــات 
الرئاسية، أال يكون املترشح »محكومًا عليه 
أو جريمة مخلة بالشرف  نهائيًا في جناية 
ــة«، وهـــي املـــــادة الــتــي بــنــت عليها  ــانــ أو األمــ
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات قـــرارهـــا بــاســتــبــعــاد 
سيف اإلسالم القذافي من قائمة املترشحني 
نوفمبر/تشرين   24 فــي  لــلــرئــاســيــة،  األولــيــة 

الثاني املاضي. 
أمــام  القذافي  أنــصــار  مــن  العشرات  واحتشد 
مقر املحكمة، ورفعوا رايات وشعارات مؤيدة 

لترشحه لالنتخابات الرئاسية. 
وجـــــاء قـــــرار املــحــكــمــة بــعــدمــا وصـــلـــت هيئة 
قضائية من خــارج مدينة سبها، مؤلفة من 
سبها،  استئناف  محكمة  ملقر  قــضــاة،  ثــالث 
للبت في الطعن املقدم من سيف اإلسالم ضد 
للمترشحني  األولــيــة  القائمة  مــن  استبعاده 

لالنتخابات الرئاسية.
ــلـــى الـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة  ــه تــــعــــذر عـ ــ يــــذكــــر أنــ
األسبوع  من  الخميس  يــوم  بمحكمة سبها، 
فــي طعن سيف  للنظر  املــاضــي، عقد جلسة 
اإلســــالم، بــعــد اقــتــحــام مليشيا تــابــعــة لــلــواء 
املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر مــقــر املــحــكــمــة وطــرد 
القضاة واملوظفني، قبل أن تعود وتحاصرها 
ــد واإلثــــنــــني املـــاضـــيـــني، وتــمــنــع  ــ يـــومـــي األحــ

القضاة من الوصول إليها.
وانتهت أمس الخميس فترة االستئناف من 
قــبــل املــتــرشــحــني عــلــى الــطــعــون الــتــي قــدمــت 
ضـــدهـــم، فــيــمــا يــنــتــظــر أن تــعــلــن املــفــوضــيــة 
الــنــهــائــيــة للمترشحني  الــقــائــمــة  الــعــلــيــا عـــن 

أن »مركزًا انتخابيًا في طرابلس تعرض هو 
اآلخر لعملية مشابهة، وتم خاللها اختطاف 

موظف من املركز قبل اإلفراج عنه الحقًا«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أكـــد  ـــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ وفــ
املــنــظــومــة االنــتــخــابــيــة »مؤمنة  الــقــصــبــي أن 
بـــالـــكـــامـــل«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن إدارتــــــــه »بـــــدأت 

أعلنت مفوضية  أخـــرى،  لــلــرئــاســة. مــن جهة 
االنــــتــــخــــابــــات عـــــن تــــعــــرض خـــمـــســـة مــــراكــــز 
ــام  ــيـــات ســــطــــو مـــســـلـــح قــ ــلـ ــمـ ــعـ انـــتـــخـــابـــيـــة لـ
البطاقات  خاللها مسلحون بسرقة عدد من 
ــــف. ونــقــلــت  ــــوظـ ــة واخــــتــــطــــاف مـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــمــفــوضــيــة عـــن رئــيــس 
غرفة العمليات الرئيسية باملفوضية، سعيد 
إنــه »مــع نهاية موعد تسليم  القصبي، قوله 
الــبــطــاقــات االنــتــخــابــيــة لــلــنــاخــبــني، أول من 
أمس األربعاء، أبلغت أربعة مراكز انتخابية 
فـــي الــعــزيــزيــة جـــنـــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بتعرضها القتحام من قبل مدنيني مسلحني 
قاموا بانتزاع البطاقات االنتخابية املتبقية 
إلى  مشيرًا  أصحابها«،  يتسلمها  لــم  والــتــي 

تسلم ألصحابها  لم  التي  البطاقات  بحصر 
إلبطالها«. وأوضح القصبي أن »هذا االعتداء 
لـــن يــؤثــر عــلــى مــســار الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، 
فلدينا الكثير من االحتياطات لتأمني إجراء 

االنتخابات ومنع أي محاولة للتزوير«.
من جانب آخر، أكد املبعوث األممي املستقيل 
لدى ليبيا، يان كوبيتش، »ضرورة إدانة أي 
حقهم  ممارسة  مــن  الليبيني  ملنع  مــحــاوالت 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، واتــــخــــاذ اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة 
بـــحـــق كــــل مــــن يـــعـــرقـــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــات«. وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل لـــقـــاء  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واالنــ
جــمــع كــوبــيــتــش بــرئــيــس املــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
الخميس.  أمس  السائح،  عماد  لالنتخابات، 
وأشار بيان للبعثة األممية، إلى أن كوبيتش 
والتحديات  »االحتياجات  ناقشا  والسائح، 
بما  االنتخابية  العملية  تنفيذ  تواجه  التي 
في ذلك أعمال العنف املقترنة باالنتخابات، 
العاملني  بحق  والترهيب  التهديد  وأعــمــال 
في القضاء واملترشحني«. كما أكد كوبيتش 
القضاء«،  لعمل  الكامل  املتحدة  األمــم  »دعــم 
معربًا عن أمله بأن يؤدي هذا األخير مهامه 
يخضع  وال  بــدقــة،  الــقــانــون  متبعًا  »بمهنية 

للضغوط من أجل انتخابات حرة ونزيهة«.
العسكرية  اللجنة  توجهت  آخـــر،  ســيــاق  فــي 
مــــســــؤولــــني   5 ــم  ــ ــــضــ )تــ  »5+5« ــــة  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ املـ
عــســكــريــني عــن حــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة و5 
آخرين عن مليشيات حفتر(، أمس الخميس، 
ــقــــرة، الســتــكــمــال  إلــــى الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــ
املشاورات الخاصة بإخراج القوات األجنبية 
واملرتزقة من ليبيا، قبل أن تتوجه بعد ذلك 
إلى العاصمة الروسية موسكو للغرض ذاته.

الصدر يرفض 
حكومة المحاصصة

زيارة عباس 
كامل 

إلسرائيل

ــدر »اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي« بــيــانــًا تضمن  ــ أصـ
الحديث عن توافقات عامة بما ذلك  استمرار 
الحوارات، سارع التيار الصدري إلى دحض 
التي تحدثت عن توافق مبدئي  التسريبات 
الــوزراء  اختيار  يكون  توافقية  على حكومة 
وتوزيع الــوزارات فيها بناء على مقاعد كل 

كتلة، مؤكدًا التمسك بحكومة األغلبية. 
وضم االجتماع، الذي عقد أمس بمنزل زعيم 
تحالف الفتح هادي العامري، وسط بغداد، 
 من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 

ً
كال

ــــوري املـــالـــكـــي،  ــبــــق نــ ورئــــيــــس الـــــــــوزراء األســ
ــلــــى هــمــام  ــم املـــجـــلـــس اإلســــالمــــي األعــ ــيــ وزعــ
حمودي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء األســـبـــق حــيــدر الــعــبــادي، 
ورئـــيـــس الــحــشــد الــشــعــبــي فـــالـــح الــفــيــاض، 
ــل الـــحـــق قيس  وزعـــيـــم جــمــاعــة عــصــائــب أهــ
الخزعلي، إضــافــة إلــى قــيــادات أخـــرى، منها 
زعــيــم جماعة »جــنــد اإلمـــام« املسلحة أحمد 

على مــدار عــدة أسابيع، كــان نتيجة زيــارات 
والجهاد  حماس  مــن  املستوى  رفيعة  وفــود 
اإلســالمــي إلــى الــقــاهــرة، ولــقــاءات مــع كامل، 
فــي إســرائــيــل يعلمون جيدًا  املــســؤولــني  وأن 
حجم الضغوط املصرية على حماس، ورغبة 
األخيرة في إعادة تأهيل القدرات العسكرية 
الــتــي تـــضـــررت فـــي الـــحـــرب األخـــيـــرة. لكنهم 
حــتــى اآلن يــرفــضــون املــخــطــط الــــذي قــدمــتــه 
حماس إلى مسؤولي املخابرات املصرية في 

صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل«.
ــرر أن  ــقـ ــن املـ ــان مـ وبــحــســب املــــصــــادر فـــإنـــه كــ
ــــرات املــــصــــريــــة قـــطـــاع  ــابـ ــ ــــخـ ــيــــس املـ يـــــــزور رئــ
دولـــة  بــرئــيــس وزراء  يــلــتــقــي  أن  بــعــد  غـــــزة، 
ويقدم  بينت،  نفتالي  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
له الخطوط العريضة للهدنة التي صاغتها 
ــم انــشــغــال  ــ ــه »رغـ ــالـــت املــــصــــادر إنــ مـــصـــر. وقـ
امللف  مع  بالتعامل  اإلسرائيليني  املسؤولني 
ــي، إال أنــهــم يــعــلــمــون جــيــدًا  ــرانــ ــنـــووي اإليــ الـ
تــداعــيــات اســتــمــرار الـــهـــدوء فـــي قــطــاع غـــزة، 
واســـتـــمـــرار حـــمـــاس فـــي الــعــمــل عــلــى زيــــادة 
مـــدى صــواريــخــهــا وكــمــيــة املــتــفــجــرات فيها، 
ــلـــى تــشــغــيــل الــــطــــائــــرات دون  وتـــدريـــبـــهـــا عـ
فهم  وبالتالي  إيـــران،  مــن  تلقتها  التي  طيار 
في  املصريني  مع  الصفقة  بإنجاز  مطالبون 

أقرب وقت ممكن«.
وفي هذا السياق، أشارت املصادر إلى الدور 
الكبير الذي أدته القاهرة في »تفويت الفرصة 

بغداد ـ زيد سالم، براء الشمري 

الــعــراقــيــة بــغــداد،  شــهــدت العاصمة 
األول  اجتماعًا هو  الخميس،  أمــس 
مـــن نـــوعـــه مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، ضم 
عــددًا مــن قــيــادات ورؤســـاء الكتل السياسية 
الــشــيــعــيــة، بــمــن فيهم زعــيــم التيار  الــعــربــيــة 
املنضوية  والــقــوى  الصدر  الــصــدري مقتدى 
بإيجاد  للبحث  التنسيقي«  »اإلطــــار  ضمن 
نتائج  خلفتها  التي  الحالية  لألزمة  مخرج 
االنــتــخــابــات األخــيــرة الــتــي أظــهــرت تراجعًا 
حـــــادًا لــلــقــوى الــحــلــيــفــة إليــــــران مــقــابــل فــوز 
ــدري بــــفــــارق كـــبـــيـــر عــــن أقــــرب  ــ ــــصـ الـــتـــيـــار الـ
ــار  منافسيه. وعــلــى الــرغــم مــن حـــرص »اإلطـ
الــتــنــســيــقــي« الـــرافـــض لــنــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــواء إيــجــابــيــة بــشــأن الــلــقــاء  ــ عــلــى إشـــاعـــة أجـ
ــًا عـــدم  ــتـ ــان الفـ ــ ــه كـ ــ ــــس، إال أنـ ــــرى أمــ ــذي جـ ــ الــ
ــــروج املــجــتــمــعــني بــبــيــان مــشــتــرك. وفــيــمــا  خـ

القاهرة ـ العربي الجديد

انـــقـــضـــى شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مـــن دون اإلعــــالن 
عن زيــارة وزيــر املخابرات املصرية 
كــان أعلن، مطلع  أبيب، كما  عباس كامل تل 
الــشــهــر املـــاضـــي، فــي تــصــريــحــات للصحافة 
قمة  في  مشاركته  هامش  على  اإلسرائيلية، 
غالسكو للمناخ. وكــان كامل قال يومها إنه 
»يــعــتــزم الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل فـــي نهاية 
ــرح الــخــطــة املــصــريــة  الــشــهــر )نــوفــمــبــر(، وشــ
فيما يتعلق بقطاع غزة، واستعادة الجنود 
ــــدى )حــــركــــة(  اإلســـرائـــيـــلـــيـــني املـــحـــتـــجـــزيـــن لــ
حماس«. مع العلم أنه سبق أن زار تل أبيب، 
في 18 أغسطس/آب املاضي، في زيــارة غير 

مجدولة استغرقت عدة ساعات.
وخلت وسائل اإلعالم املصرية واإلسرائيلية 
ــام األخـــيـــرة، مــن أيــة  عــلــى حــد ســــواء، فــي األيــ
زيــارة عباس.  تأجيل  أو  بإتمام  تفيد  أخبار 
ــكـــون انـــشـــغـــال دولــــة  ورجــــــح مـــراقـــبـــون أن يـ
االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي وأجــهــزتــهــا األمــنــيــة 
اللهجة  وتصعيد  اإليــرانــي،  الــنــووي  بامللف 
فــي تــل أبــيــب ضــد طــهــران، الــتــي وصــلــت إلى 
ــاع اإلســرائــيــلــي بني  ــدفـ حـــد تــهــديــد وزيــــر الـ
إيــران،  إلــى  غانتس بتوجيه ضربة عسكرية 
قــد عطل زيـــارة كامل إلــى تــل أبــيــب، ال سيما 
في الوقت الــذي جرت فيه اتصاالت مصرية 

إيرانية، لتطوير العالقات بني البلدين.
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة،  مصادر  وقالت 
ــا يــتــعــلــق بــصــفــقــة األســـــــرى بــني  ــي مــ ــ ــه »فـ ــ إنـ
ــإن  ــ ــــاس واالحـــــــــتـــــــــالل اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، فـ ــمــ ــ حــ
املخابرات  وضعته  والــذي  النهائي  التصور 
قيادات  مع  املتعددة  اتها  لقاء بعد  املصرية، 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ال يـــــــزال يــنــتــظــر  ــائـ ــفـــصـ الـ
ــافـــت املــصــادر  املـــوافـــقـــة اإلســرائــيــلــيــة«. وأضـ
أن »الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة تــرفــض تــقــديــم 
أي تــنــازالت فــي الــصــفــقــة، وتــشــتــرط اإلفـــراج 
حــددتــهــم  الــذيــن  الفلسطينيني  األســــرى  عــن 
فــــي مــطــالــبــهــا مـــقـــابـــل اإلفــــــــراج عــــن الــجــنــود 
ــيـــني«. ورجــــحــــت أن يـــكـــون »عــــدم  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ظهور وزير املخابرات املصرية في تل أبيب 
نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، كــمــا كـــان مـــقـــررًا، هو 
بسبب عدم اكتمال الصفقة، وخشية أال يكون 

للزيارة مردود واضح«.
ــى أن مــصــر »مـــارســـت  وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــ
الفلسطينية،  الفصائل  على  كبيرة  ضغوطًا 
ملـــواصـــلـــة الــتــهــدئــة املـــؤقـــتـــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الــذي صاغته املخابرات  العام  لدفع املخطط 
ــادي  ــتــــصــ ــع االقــ ــ ــــوضـ ــة لـــتـــحـــســـني الـ ــريــ املــــصــ

واإلنساني، وإتمام صفقة تبادل األسرى«.
وأضــافــت أن »الــهــدوء الـــذي ســاد قــطــاع غزة 

األســـــدي وآخــــــرون. ويــعــتــبــر هـــذا االجــتــمــاع 
األول مــــن نـــوعـــه مـــنـــذ عـــــدة ســــنــــوات الــــذي 
يضم قيادات الصف األول للكتل السياسية 
الــعــربــيــة الــشــيــعــيــة فــي الـــبـــالد، والــتــي جــرى 
الــعــرف الــســيــاســي مــنــذ عـــام 2003 أن يكون 
منصب رئيس الــوزراء محصورًا بها ضمن 
نـــهـــج املـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الـــــــذي تــتــهــم 
الــواليــات املــتــحــدة بترسيخه فــي الــبــالد من 
االنتقالي  الحكم  أول تشكيلة ملجلس  خــالل 
الــــذي اعــتــمــد عــلــى نــســبــة املــكــونــات الدينية 

الطائفية والعرقية بشكل أساس. 
ــتــــمــــاع نـــحـــو 90 دقـــيـــقـــة ولـــم  واســـتـــمـــر االجــ
ــــارج  ــــن خـ ــــوديـ ــــوجـ يـــســـمـــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــني املـ
املنزل بالدخول للحصول على أي تفاصيل، 
للحظة دخــول مقتدى  مــصــّورة  لقطات  لكن 
به إلقاء 

ّ
الــصــدر إلــى االجــتــمــاع أظــهــرت تجن

الــتــحــيــة عــلــى كــل مــن نــــوري املــالــكــي وقيس 
الــخــزعــلــي الــجــالــســني فـــي غـــرفـــة االجــتــمــاع. 
الــذي يضم قوى  وقــال »اإلطـــار التنسيقي«، 
بيان  االنتخابات، في  نتائج  معترضة على 
قضايا  ناقشوا  املجتمعني  إن  اللقاء،  أعقب 
رئيسية، من بينها اتخاذ الخطوات الالزمة 
ــيـــد عـــلـــى خــــروج  ــأكـ ــتـ ــة الــــفــــســــاد، والـ ــاربـ ــحـ ملـ
القوات األجنبية وفق الجدول الزمني املعلن، 
ووضــــع آلـــيـــات حــصــر الـــســـالح بــيــد الـــدولـــة، 

على مــحــاوالت تأجيج مواجهة جــديــدة بني 
قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي، بعد إطالق 
ــاروخ مـــن قـــطـــاع غــــزة صــــوب مــســتــوطــنــة  ــ صــ
 املــســؤولــني فــي مصر 

ّ
ســـديـــروت«، مــؤكــدة أن

السياسة  تغيير  وراء  الرئيس  السبب  كانوا 
»الرد الفوري«. اإلسرائيلية الخاصة بـ

وشـــددت املــصــادر على أن »الــتــدخــل املصري 
ســـاهـــم فــــي مـــنـــع الــتــصــعــيــد، خـــصـــوصـــًا فــي 
ظـــل حــالــة تــأهــب مـــن جــانــب الــفــصــائــل، عبر 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات مــثــل املـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة، 
الليلي، واملواجهة العسكرية،  وحراك اإلرباك 
وكــذا فــي ظــل الترقب مــن جانب »حــزب الله« 
ملواجهة  اإلسرائيلي  الجانب  لجّر  اللبناني 

وحماية »الحشد الشعبي« ودعمه وتنظيمه، 
وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به، وإبعاد 
الخدمية.  املشاريع  عن  السياسي  التنافس 
اتــفــقــوا على  أن املجتمعني  الــبــيــان  وأوضــــح 
إلى  الحوارات واملناقشات وصــواًل  استمرار 
وضع معالجات واقعية لالنسداد السياسي 

الحاصل في املشهد السياسي. 
كما نقلت وســائــل إعــالم محلية عراقية عن 
مصادر لم تسمها أن االجتماع تمخض عن 
اتــفــاق لتشكيل لجنة مشتركة إلعـــداد ورقــة 
الحكومة  حيال  الرئيسة  الــقــوى  بــني  تفاهم 
املــقــبــلــة واملـــلـــفـــات الـــخـــالفـــيـــة بــــني األطــــــراف 
املجتمعة. وترافق ذلك مع حديث عن توافق 
مبدئي بني املجتمعني على حكومة توافقية 
يـــكـــون اخـــتـــيـــار الــــــــــوزراء فــيــهــا اســتــحــقــاقــًا 
الـــــــــوزارات  تــــوزيــــع  يـــتـــم  أن  )أي  انـــتـــخـــابـــيـــًا 
بحسب مقاعد كل كتلة(، وهو ما جاء أيضًا 
ــيــــار الـــحـــكـــمـــة« فــــادي  عـــلـــى لـــســـان عـــضـــو »تــ
الــشــمــري، الـــذي أوضـــح أيــضــًا أن »االجتماع 
لن يكون األخير، لبحث االتفاق حــول نقاط 
خــالفــيــة أخــــرى بـــني الـــقـــوى الــشــيــعــيــة«. لكن 
ــى نــفــي املــوافــقــة  ــارع إلــ ــ الـــتـــيـــار الــــصــــدري سـ
عــلــى هـــذه الــصــيــغــة الــحــكــومــيــة. وقـــال زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري فــــي تـــدويـــنـــة عـــلـــى مــوقــع 
ــاع: »ال شــرقــيــة وال  ــمـ ــتـ »تـــويـــتـــر« عــقــب االجـ
غربية، حكومة أغلبية وطنية«. بــدوره، قال 
رئــيــس الكتلة الــصــدريــة حــســن الـــعـــذاري إن 
تضمن  التنسيقي«  ــار  »اإلطـ ـــ بـ الــصــدر  لــقــاء 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضــــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة 
أغلبية وطنية، والتأكيد على أهمية الرجوع 
إلـــى املــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــنــجــف. ونقلت 
وســائــل إعـــالم محلية عــن الـــعـــذاري إشــارتــه 
ــا إلــــى »حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة  ــى أن الـــصـــدر دعــ إلــ
وطنية ال توافقية محاصصة على اإلطالق«، 
مبينًا أن »املقاومة كانت وال تــزال وستبقى 
ــة«. وتــــابــــع: »وضــــــع الــــصــــدر جــمــيــع  ــ ــدريـ ــ صـ
بنقاش صريح هدفه  الــحــروف  على  النقاط 
الــعــراق ال غــيــر«، مبينًا أن محاربة  مصلحة 

الفساد من أولويات الصدريني. 
وبــمــوجــب الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــالنــتــخــابــات 
البرملانية التي أجريت بالعاشر من أكتوبر/ 
الـــتـــيـــار  فــــــاز  فـــقـــد  املـــــاضـــــي،  ــن األول  ــريـ ــشـ تـ
الصدرية بـ73 مقعدًا، وتحالف »تقدم« بـ37، 
ـــ33، والـــحـــزب  ــ ــانـــون« بــ ــقـ ــة الـ ــ ــ وتـــحـــالـــف »دول
الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدًا، بينما 
حـــاز تــحــالــف »الــفــتــح« 17 مــقــعــدًا، وتحالف 
»عزم« 14 مقعدًا، وحركة »امتداد« 9 مقاعد، 
إضافة إلــى كتل أخــرى حصلت على ما بني 
مقعد واحد و7 مقاعد موزعة على 83 دائرة 

انتخابية في عموم مدن العراق. 
وكـــانـــت بـــيـــانـــات وتـــصـــريـــحـــات قـــد صـــدرت 
أمس سبقت االجتماع وأخــرى تزامنت معه 
تحدثت عن أهمية »وحــدة البيت السياسي 
ــــود مـــبـــادرة  ــارة إلــــى وجـ ــ الــشــيــعــي«، فـــي إشــ
مــصــالــحــة بـــني الـــقـــوى املــنــضــويــة تــحــت ما 
يتزعمه  الــذي  التنسيقي«،  »اإلطــار  بـــ يعرف 
نوري املالكي من جهة، ومقتدى الصدر من 

جهة أخرى. 
وقــال زعيم املجلس اإلســالمــي األعلى همام 
ــدة الـــعـــراق  ــ ــه، إن »وحــ حـــمـــودي، فـــي بـــيـــان لــ
واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته 
على مواجهة التحديات، وتصحيح املسار«، 
ــار إلـــى أن اجــتــمــاع أمـــس »هـــو مــن أجــل  وأشــ
ــدة، ومـــعـــالـــجـــة اخـــتـــالالت  ــوحــ ــة مــ ــ ــنـــاء رؤيــ بـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــمــا شــابــهــا مـــن فشل 
وفساد واستغالل حزبي للدولة، وتصحيح 
ــا فـــيـــه ازدهــــــــار الــــعــــراق ونــهــضــتــه  ــار ملــ املــــســ
ــال أحــمــد  ــ ورفـــاهـــيـــة شـــعـــبـــه«. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
األسدي، زعيم جماعة »جند اإلمام« املسلحة 
»سند«  باسم  سياسيًا  جناحًا  تمتلك  التي 
داخل تحالف »الفتح«، في بيان له، إن قادة 
»اإلطار التنسيقي« استقبلوا مقتدى الصدر 
»مناقشة القضايا  في منزل هادي العامري لـ
الــعــالــقــة وآخــــر مــســتــجــدات الـــوضـــع الــراهــن 
بكل وّديـــة وأخــويــة«. وأضـــاف أن ذلــك يأتي 
»تعزيزًا للترابط والوحدة الوطنية بني أبناء 
الشعب  الواحد وبما يخدم مصلحة  الوطن 

العراقي التي هي أولوية لجميع األطراف«.

على أكثر من محور في نفس الوقت«. وكان 
من املفترض أن يعقد كامل اتفاقًا في تل أبيب 
نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، يــشــمــل وقــفــًا إلطــالق 
النار طويل األمد، وتباداًل ألسرى، ومساعدات 
إغــاثــيــة وإعــــادة إعــمــار، وعــــودة، ولـــو رمــزيــة، 
للسلطة الفلسطينية إلى غزة، وذلك بحسب 
على  إسرائيليني  لصحافيني  كــامــل  أكـــده  مــا 
هــامــش مــشــاركــتــه فــي قــمــة غــالســكــو. وأشـــار 
كــامــل وقتها إلــى أن االتــفــاق املــأمــول سيضم 
أيضًا تباداًل ألسرى بني إسرائيل و»حماس«، 
وهو ما تعمل مصر على التوصل إليه »ليل 
ــار«، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. واعـــتـــبـــر أن هــذا  ــهــ نــ
االتــفــاق »يجب أن يبدأ بــاإلفــراج عن سجناء 
فلسطينيات  ونـــســـاء  مــســنــني  فــلــســطــيــنــيــني، 
ــــون اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«. وأضـــــــــاف:  ــــجـ ــــسـ فــــــي الـ
»يــجــب أيــضــًا مــعــالــجــة مــســألــة إعــــادة جثتي 
جنديني إسرائيليني، وإطــالق ســراح مدنيني 
في  حــمــاس  اثــنــني تحتجزهما  إســرائــيــلــيــني 
جنديني  تعتبرهما  الــحــركــة  أن  علمًا  ــزة«،  غــ
ال مــدنــيــني. وتــابــع كــامــل أن االتــفــاق يتضمن 
كذلك اتخاذ »املزيد من الخطوات االقتصادية 

واإلغاثية لصالح املدنيني في غزة«.
ــادة إعـــمـــار غـــزة،  ــ وفـــي إطــــار خــطــة مــصــر إلعـ
قالت املصادر إن القاهرة »تخطط لبناء ثالث 
مدن سكنية جديدة في قطاع غزة، األولى في 
شمال قطاع غزة وتضم 500 وحــدة سكنية، 
والثانية أيضًا في نفس املنطقة وتضم 700 
وحــــدة ســكــنــيــة، والــثــالــثــة وســــط قــطــاع غــزة 
تــدرس  مــن 1500 وحــدة سكنية. كما  مكونة 
إنشاء جسرين في منطقة حي الشجاعية في 

مدينة غزة واآلخر في منطقة السرايا«.
وبــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الـــحـــرب عــلــى غــزة 
املاضي، وإثــر مفاوضات بني  في مايو/أيار 
دخلت عشرات  وإسرائيل،  »حماس« ومصر 
الجرافات املصرية إلى القطاع، برفقة نحو 70 
مهندسًا إلعادة إعماره، وسط لوحة إعالنية 
الرئيس املصري عبد  ضخمة عليها صــورة 
الفتاح السيسي بشارع قريش في غزة، الذي 

يربط الشريط الشمالي بالجنوب.
ومــن املــقــرر أن يساعد املــصــريــون فــي بناء 
بنية تحتية إضافية للطرق، كجزء من منحة 
أعـــلـــن عــنــهــا الــســيــســي قـــدرهـــا 500 مــلــيــون 
أن  القطاع. واملــعــروف  دوالر إلعـــادة تأهيل 
املستفيد الرئيسي من برنامج إعادة إعمار 
الــذي تتواله مصر، هي شركة »أبناء  غــزة، 
سيناء«، اململوكة لرجل األعمال السيناوي 
ــــذي يــشــغــل أيــضــًا  إبــراهــيــم الــعــرجــانــي، والـ
ــم قــبــيــلــة الـــتـــرابـــني وجــمــعــيــة  ــيـ مــنــصــب زعـ
زعــمــاء الــعــشــائــر فــي شــمــال ســيــنــاء، والــتــي 
ــابــــرات املـــصـــريـــة فــــي مــا  ــتـــعـــاون مــــع املــــخــ تـ

»الحرب على اإلرهاب«. يسمى بـ

خالل تجمع في طرابلس ضد ترشح سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر )حازم تركية/األناضول(

عقد االجتماع في منزل هادي العامري، وبحضور مقتدى الصدر )واع(

فشل االجتماع الذي 
عقد أمس بين زعيم 
التيار الصدري وقادة 

»اإلطار التنسيقي«  
الرافض لنتائج 

االنتخابات العراقية 
في التوصل إلى 

توافق على سبل 
حل األزمة، خصوصًا 

بعد تأكيد التيار 
الصدري رفض 

حكومة المحاصصة 
والتمسك بضرورة 
تشكيل »حكومة 

أغلبية وطنية«

يبدو أن عدم ظهور وزير المخابرات المصرية عباس كامل في تل أبيب، 
تبادل األسرى  إلى عدم اكتمال صفقة  الماضي، يعود  الشهر  نهاية 

بين »حماس« واالحتالل اإلسرائيلي
تقريرالحدث

فشل االجتماع مع 
»اإلطار التنسيقي« لتفكيك 

أزمة االنتخابات العراقية

انقضاء موعدها بدون 
إعالن إتمامها يثير التساؤالت

متابعة

المفوضية 
تنفي

نفت مفوضية االنتخابات 
العراقية، أمس الخميس، 

أي تدخل لرئيَسي 
الجمهورية برهم صالح، 

والقضاء فائق زيدان 
في االنتخابات. وجاء 

النفي بعد اتهام الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 

لصالح وزيدان بالتدخل 
في سير العملية بهدف 
»التالعب بالنتائج لصالح 

جهات معينة« لم 
يحددها.

لم يصدر بيان ختامي 
بعد اجتماع الصدر 

و»اإلطار التنسيقي«

تخطط القاهرة لبناء 
ثالث مدن سكنية جديدة 

في قطاع غزة

مقتدى الصدر: 
ال شرقية وال غربية 

حكومة أغلبية وطنية

مفوضية االنتخابات: 
تعرض 5 مراكز انتخابية 

لسطو مسلح

انشغال إسرائيل 
بالملف اإليراني قد 
يكون عّطل الزيارة

قبلت محكمة استئناف 
سبها، أمس الخميس، 

الطعن المقدم من 
سيف اإلسالم القذافي، 

ضد استبعاده من قائمة 
المترشحين لالنتخابات 

الرئاسية
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تقارب عسكري مع أنقرةدعوات وقف االستيطان بال صدى»مواطنون ضد االنقالب« يحّضرون لتحرك نوعي
قراران أمميان بشأن فلسطين

ال سفير لـ»طالبان« باألمم المتحدة
خطة عراقية لشراء »بيرقدار«

67
سياسة

  شرق
      غرب

»رايتس ووتش«: قوات 
ميانمار قتلت متظاهرين 

عمدًا
ــن رايـــتـــس  ــومــ ــيــ قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة »هــ
ووتش« الحقوقية، في تقرير أمس 
الخميس، إن مقتل ما ال يقل عن 65 
مــحــتــجــًا فـــي رانــــغــــون، أكــبــر مــديــنــة 
ــارس/آذار  ــ فــي مــيــانــمــار، يـــوم 14 مــ
املــاضــي، كــان مخططًا لــه مــع سبق 
اإلصــرار، ويجب تقديم الجناة إلى 
الــــعــــدالــــة. واتـــهـــمـــت املــنــظــمــة قــــوات 
األمــــن بــتــطــويــق واســـتـــخـــدام الــقــوة 
املميتة عمدًا ضد الحشود في حي 
في  العاملة  للطبقة  ثاريار  هالينغ 
رانــغــون، والتي كانت تتظاهر ضد 
استيالء الجيش على السلطة في 1 

فبراير/ شباط املاضي.
)أسوشييتد برس(

أوستن ينتقد مساعي 
الصين المتالك أسلحة 

فرط صوتية

ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي لــويــد  ــ قــــال وزيـ
أوســن )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
ــتـــالك أســلــحــة  إن ســعــي الـــصـــني المـ
ــة )تـــــفـــــوق ســـرعـــتـــهـــا  ــيــ فـــــــرط صــــوتــ
سرعة الصوت( »يزيد من التوترات 
فـــي املـــنـــطـــقـــة«. وتــعــهــد أوســـــن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب مــحــادثــات 
أمــنــيــة ســنــويــة مـــع نــظــيــره الــكــوري 
الــجــنــوبــي، ســوه ووك، بــأن تحافظ 
ــلـــى قـــدرتـــهـــا  ــات املــــتــــحــــدة عـ ــ ــواليــ ــ الــ
على ردع التهديدات املحتملة التي 

تمثلها الصني.
)أسوشييتد برس(

... ويدين برنامج كوريا 
الشمالية الصاروخي

ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي لــويــد  ــ قــــال وزيـ
أوســن، أمس الخميس، إن برنامج 
ــــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــيــــة الـ ــالــ كــــــوريــــــا الــــشــــمــ
ــذي تــــحــــرزه فــــي مــجــال  ــ والـــتـــقـــدم الــ
ــان االســــتــــقــــرار  ــ ــزعـ ــ ــزعـ ــ األســــلــــحــــة يـ
اإلقليمي على نحو متزايد. وجاءت 
تــــصــــريــــحــــات أوســــــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقب مباحثاته مع نظيره 
ــوه ووك في  الــــكــــوري الــجــنــوبــي ســ
الـــــواليـــــات  قــــــال إن  ســـــيـــــول، حـــيـــث 
ــا الــشــمــالــيــة  ــتـــحـــدة تـــدعـــو كــــوريــ املـ

للمشاركة في الحوار.
)رويترز(

بكين تستدعي سفير 
اليابان

اســـتـــدعـــت بـــكـــني الــســفــيــر الــيــابــانــي 
تارومي، مساء  الصني، هيديو  لدى 
أول مــن أمــس األربــعــاء، على خلفية 
ــى  ــريـــحـــات خـــاطـــئـــة جــــــدًا« أدلــ »تـــصـ
شينزو  السابق  الـــوزراء  رئيس  بها 
ــلـــغـــتـــه بـــأن  آبـــــي حـــــول تـــــايـــــوان، وأبـ
ــارخ« في  ــ الــتــصــريــحــات »تـــدخـــل صــ
حسبما  للصني،  الداخلية  الــشــؤون 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس الــخــمــيــس. وكــــان آبــــي قـــد قــال 
في خطاب عبر الفيديو أمام منتدى 
نظمه معهد أبحاث تايواني أول من 
أمس، إن حالة طوارئ لتايبيه ستكون 
أيضًا، محذرًا  لليابان  طــوارئ  حالة 
من أنه »يتعني على الناس في بكني 
وخصوصًا الرئيس شي جينبينغ أال 

يخطئوا حكمهم في ذلك«.
)فرانس برس(

النمسا: كورتز يعتزم 
اعتزال السياسة 

أفادت وسائل إعالم نمساوية، أمس 
ــأن املــســتــشــار الــســابــق  الــخــمــيــس، بــ
للبالد، سيباستيان كورتز )الصورة(، 
الــســيــاســة، بعد نحو  اعــتــزال  يعتزم 
شهرين من تنحيه عن منصبه كزعيم 
لــلــبــالد، عــلــى خلفية تــهــم بــالــفــســاد. 
وذكرت صحيفة »كرون« النمساوية، 
أمـــس الــخــمــيــس، أن وزيــــر الــداخــلــيــة 
قــد يحل محل كورتز  كــارل نيهامر، 
النمساوي  الشعب  رئاسة حزب  في 
املحافظ. ونقلت الصحيفة عن مقربني 
من كورتز قولهم، إن األخير اتخذ قرار 
ترك السياسة عقب والدة طفله األول 

أخيرًا.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ محمد علي

كـــشـــفـــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة عـــراقـــيـــة رفــيــعــة 
الجديد«، عن  »العربي  لـ املستوى في بغداد، 
ــرار مجلس الـــــوزراء خــطــة لــشــراء طــائــرات  إقــ
تركية مسيرة من طراز »بيرقدار تي بي 2«، 
بــمــبــلــغ يــصــل إلـــى نــحــو 100 مــلــيــون دوالر، 
بالجيش  الــخــاصــة  التسليح  مــوازنــة  ضــمــن 
الصفقة، فإنها  إتمام  للعام 2021. وفي حال 
ستكون األولى من نوعها بني بغداد وأنقرة 
العسكري. وقالت مصادر عراقية  املجال  في 
عسكرية ببغداد، أمس الخميس، إن مجلس 
أقـــر، قبل نحو أســبــوعــني، مجموعة  الــــوزراء 
من التعديالت على خطط التسليح املتعلقة 
بــــســــالح الــــجــــو، بــيــنــهــا إقــــــــرار خـــطـــة لـــشـــراء 
طائرات مسيرة تركية من طراز »بيرقدار تي 
بي 2«، ضمن الجهد القتالي الجوي العراقي 
ــــى تـــأمـــني املـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة  ــادف إلـ ــهــ الــ
والجبلية، والــحــدود مع ســوريــة. وأوضحت 
أن هـــذا الــتــوجــه جـــاء بــنــاء عــلــى تــوصــيــة من 

وزارة الدفاع ملجلس الوزراء.
»الــعــربــي  ــنـــرال عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد، لـــ ــال جـ ــ وقـ
الجديد«، إن الجانب التركي سبق أن أعرب عن 
استعداده »لدعم بغداد في مجال الحرب على 
اإلرهـــــاب، وتــجــهــيــزه )الــجــيــش الــعــراقــي( بما 
يحتاج من معدات رصد لجيوب بقايا تنظيم 
داعـــــــش«. وأشــــــار إلــــى أن طــــائــــرات »بـــيـــرقـــدار 
أكثر من مكان بالسنوات  أثبتت كفاءتها في 
األخيرة، وحصول العراق عليها سيمثل نقلة 

مهمة ودعــم إلمكانيات ســالح الــجــو«. وأشــار 
إلى »الحاجة لدورات تدريب وتهيئة للكوادر 
في  الــطــائــرات،  تلك  على  العسكرية  الــعــراقــيــة 
ــال نـــجـــاح االتـــفـــاق مـــع تــركــيــا عــلــى عملية  حــ

الشراء، التي قد تستغرق عدة أشهر«.
ــان وفــــد عــســكــري عـــراقـــي، يــتــقــدمــه وزيـــر  ــ وكـ
الـــدفـــاع جــمــعــة عـــنـــاد، الــتــقــى بـــوزيـــر الــدفــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار، فـــي 19 أغــســطــس/ 
إسطنبول  على هامش معرض  املــاضــي،  آب 
الــدفــاعــيــة. وأعــلــن عناد،  الــدولــي للصناعات 
وقــتــهــا، أن بــــالده تــرغــب فــي شــــراء مــســيــرات 
ــيــــات »أتــــــاك«  »بــــيــــرقــــدار« املــســلــحــة ومــــروحــ

الهجومية وأسلحة متطورة من تركيا.
العراقي  العسكري  الــشــأن  فــي  الخبير  وقـــال 
الطائي،  الــســالم  عبد  أحمد  املتقاعد  العقيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــطــائــرات التركية  لـــ
االستمرار  من  حاليًا  للعراق  أفضل  املسيرة 
بــاالعــتــمــاد عــلــى ســـرب طــائــرات أف 16، ذات 
الــكــلــفــة الــبــاهــظــة فـــي الــتــحــلــيــق والـــذخـــيـــرة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا ارتــبــطــت أخـــيـــرًا أيــضــًا 
بامللف الــســيــاســي«. وأوضـــح أن »املــســاحــات 
الـــصـــحـــراويـــة الـــشـــاســـعـــة تـــحـــتـــاج ملـــثـــل هـــذا 
الــنــوع مــن الـــطـــائـــرات، كــمــا أن جــــوار الــعــراق 
لــتــركــيــا يــمــكــن أن يــؤمــن لــه مــواصــلــة عملية 
صــيــانــة وتــطــويــر هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات، 
عدا الذخيرة«. ووصف الخطوة بأنها »مهمة 
الكثير  كــون  التنفيذ،  يبقى  األهـــم  لكن  جـــدًا، 
من قــرارات الحكومة تواجه برفض سياسي 

يحول دون إتمامها«.

كابول ـ صبغة اهلل صابر

أعربت حركة طالبان، أمس الخميس، عن خيبة أملها إزاء قرار األمم املتحدة إرجاء 
»غــيــر منصفة«.  ذلــك خــطــوة  املنظمة، معتبرة  لــدى  أفغاني جــديــد  تعيني سفير 
وكانت األمم املتحدة قد أرجأت، أول من أمس األربعاء، تعيني سفير جديد لديها 
أن  ما يعني  )طالبان(،  الدولة  الجديدة في هذه  السلطات  يمثل  أفغانستان  عن 
أشـــرف غني،  وهــو ممثل حكومة  إســحــاقــزاي،  غــالم  الــســابــق  أفغانستان  سفير 
سيواصل تمثيل أفغانستان في هذه املنظمة. وقال القيادي في حركة »طالبان«، 
املحتدة، في تصريح صحافي  األمــم  في  سهيل شاهني، وهــو مرشحها كسفير 
أمس الخميس، إن قرار األمم املتحدة »مؤسف للغاية، وغير مبني على اإلنصاف، 
إذ كان من املفترض تسليم هذا املنصب لطالبان التي تمثل الشعب وتسيطر على 
»العربي  لـ كريمي،  بالل  »طالبان«،  باسم  املتحدث  نائب  قال  من جهته،  البالد«. 
الجديد«: »نسعى ألن يكون لنا تعامل حسن مع جميع دول العالم، وهذا ال يكون 
إال بعد أن تتاح الفرصة لطالبان، بأن تمثل الشعب األفغاني على املنابر كافة، 
السابق،  األفغاني  الرئيس  نائب  املقابل، رحــب  في  املتحدة«.  األمــم  ذلــك  في  بما 
أمر الله صالح، بقرار األمم املتحدة، وقال عبر »تويتر«، إنه »صائب، ويأتي وفق 

تطلعات الشعب«.

تونس ـ آدم يوسف

يترقب الشارع املعارض في تونس، التحرك 
املقبل لحراك »مواطنون ضد االنقالب« الذي 
تشكل أخــيــرًا، وســط توقعات بــأن يكون هذا 
الـــتـــحـــرك نــوعــيــًا لــنــاحــيــة حــشــد املــعــارضــني 
وتــجــمــيــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني إلســــقــــاط انـــقـــالب 
الرئيس قيس سعّيد، تزامنًا مع ذكرى اندالع 
ديسمبر/  17 فــي  التونسية،  الــثــورة  شـــرارة 
كانون األول الحالي. ورفع حراك »مواطنون 
ضد االنقالب« من سقف انتظارات الجماهير 
املــعــارضــة لــســعــّيــد، خــصــوصــًا بــعــد التجمع 
مقر  قبالة  العاصمة  قلب  فــي  املــســبــوق  غير 
الــبــرملــان فــي بـــاردو، فــي 14 نوفمبر/تشرين 
أسبوعني من مسيرة  املــاضــي. وبعد  الثاني 
باردو، يتضاعف الرهان على إنجاح التحرك 
املــقــبــل لــهــذا الـــحـــراك، وســـط قــلــق فـــي الــوقــت 
نفسه، مــن بــطء إعـــالن الــخــطــوات املقبلة من 
قبل قيادة الــحــراك. وفــي السياق، أكــد عضو 
تنفيذية حـــراك »مــواطــنــون ضــد االنــقــالب«، 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــح لــ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــــاج، فــ ــــحـ ــلـ ــ رضـــــــا بـ
الجديد«، أن »املبادرة بصدد اإلعداد لتحرك 
نــوعــي فــي شــهــر ديــســمــبــر الــحــالــي، مــا زلنا 
نناقش تفاصيله، كما نبحث توسيع قاعدة 
باتصاالت«.  القيام  خــالل  من  فيه  املشاركني 
ورجح أنه »من املمكن أن يكون التحرك يوم 
17 ديسمبر بمناسبة ذكرى الثورة، كما أنه 
فــي سيدي  العاصمة  يــكــون خـــارج  أن  يمكن 
بوزيد«، الفتًا إلى أن »املوضوع ما زال محل 
نقاش بني مختلف األطراف، ولم تحسم بعد 

طبيعة التحرك وتاريخه وشكله ومكانه«.

نـــقـــاشـــات  ــاك  ــ ــنــ ــ املــــتــــحــــدث أن »هــ وأوضـــــــــــح 
ثنائية وجماعية مع  ولــقــاءات  ومــفــاوضــات 
التحالف  أجــل  مــن  عـــدة،  ديمقراطية  أطـــراف 
تـــحـــت ســـقـــف مـــقـــاومـــة االنــــــقــــــالب«. واعــتــبــر 
بــلــحــاج أن »مــســار مــقــاومــة االنــقــالب طــويــل؛ 
ــدأ فـــي 25 يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي بــأقــلــيــة،  بــ
والـــيـــوم بـــدأ يــأخــذ مــســاحــة كــبــيــرة، وتقريبًا 
انحسر حجم املدافعني عن االنقالب«، مؤكدًا 
أنــهــم »مــواصــلــون الــعــمــل إلســقــاط االنــقــالب 
بالوسائل السلمية«. وقال بلحاج »نحن على 
قــنــاعــة بـــأن الــطــريــق الــتــي يسلكها )ســعــّيــد( 

مسدودة«.
ــيــــاق مـــتـــصـــل، تــــطــــرق عـــضـــو الــهــيــئــة  فــــي ســ

جوهر  الديمقراطية«،  »املــبــادرة  لـــ التنفيذية 
بن مبارك، أول من أمــس األربــعــاء، لهواجس 
الــشــارع املــعــارض ومخاوفه من بــطء تنظيم 
ــه فــــي »املــــبــــادرة  ــ  إنـ

ً
تـــحـــركـــات مــقــبــلــة، قــــائــــال

ــى نــــــداءات  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــســتــمــع جـــيـــدًا إلـ
بالتصعيد  املــطــالــبــة  الــديــمــقــراطــي  الـــشـــارع 
والحسم النضالي ضد االنقالب«. وتابع في 
منشور على حسابه في »فيسبوك«: »نستمع 
أيــضــًا إلـــى قــلــق الــشــارع املــنــاضــل مــن وتــيــرة 
أمـــام تغلغل  الــتــي يــراهــا بطيئة  الــتــحــركــات 
االنقالب في خياراته العشوائية. نستمع إلى 
هذه األصــوات ونعي ونقّدر حقها في القلق 

واملطالبة بتسريع الوتيرة وتجذيرها«.

م قراران جديدان بشأن فلسطني والقدس إلى القرارات السابقة التي أعلنتها 
ُ

ض
 
ً
الجمعية العام لألمم املتحدة، والتي لم يأبه االحتالل اإلسرائيلي لها، مواصال

ــ  األربــعــاء  ليل  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  ومـــررت  االستيطانية.  سياسته 
الخميس، قرارين، يتعلق أحدهما بالقدس املحتلة، ويؤكد أن أي إجراءات تتخذ 
لتغيير طــابــع املدينة »الغــيــة وباطلة ويــجــب وقــفــهــا«، وأن أي حــل دائـــم للقدس 
يجب أن يراعي حقوق الطرفني وحرية العبادة لألديان السماوية الثالثة. وصوت 
لصالح قرار بعنوان »القدس« 129 عضوًا، وعارضه 11 وامتنع 31 عن التصويت. 
الدينية،  التحريض، خاصة في املواقع ذات الحساسية  ويحث أيضًا على وقف 
مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في املدينة. وتلقى 
قرار بعنوان »تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية« دعم الغالبية في األمم 
املتحدة، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9، فيما امتنعت 14 دولة عن 
إلحــالل  فلسطني  لقضية  وشاملة  عــادلــة  تسوية  تحقيق  على  وأكـــد  التصويت. 
ســالم واستقرار شاملني في الشرق األوســط. وقــال رئيس الجمعية العامة عبد 
الله شاهد إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، رغم كونها مدرجة على 

جدول أعمال األمم املتحدة منذ 1948، أمر يثبط الهمم.
الــذي توسع فيه إسرائيل من عمليات االستيطان، رحب مسؤولون  وفي الوقت 
في  وألبانيا  والنرويج  وفرنسا  وإستونيا  أيرلندا  سفراء  بدعوة  فلسطينيون 
مجلس األمن، الشهر املاضي، إسرائيل إلى وقف جميع العمليات االستيطانية، 
لكنهم فــي الــوقــت ذاتـــه لــم يتفاءلوا كــثــيــرًا، إذ إن االحــتــالل لــم يستجب لــقــرارات 
ودعـــوات كثيرة مماثلة فــي األمـــم املــتــحــدة. وفــي حــني رأى رئــيــس هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان الفلسطيني وليد عساف، في تصريح لوكالة »قنا« القطرية، 
أن دعوة السفراء مهمة لكي يبقى املوقف الدولي متماسكًا ضد تشريع االستيطان، 
فقد طالب األمني العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف املجتمع 
الـــدولـــي بــالــضــغــط عــلــى االحـــتـــالل مــن أجـــل تنفيذ الـــقـــرارات األمــمــيــة، »بــاعــتــبــار 
واإلنــســانــيــة«.  الفلسطيني  الشعب  ضــد  حــرب  جريمة  االستيطاني  االستعمار 
بــدوره قال مدير دائــرة الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي إن دعوة السفراء 
خطوة مرحب بها، ولكن إسرائيل تنفذ على أرض الواقع مشروعها االستيطاني 

وال تلتزم بالقرارات الدولية.
)قنا(

سلطات االحتالل 
تعطي أولوية للبناء 

االستيطاني

إصابة سبعة مدنيين 
بينهم أطفال بقصف 

للنظام على بنش

انتقلت بلدية االحتالل 
من الهدم الفردي إلى 

الهدم الجماعي

ارتفاع بعمليات 
االعتقال واإلخفاء في 

درعا الشهر الماضي

سلوان 
المقدسية

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

لــيــس هـــنـــاك مـــا يــخــفــيــه األهـــالـــي 
فـــي بــلــدة ســـلـــوان جــنــوب الــقــدس 
املهدد  الستة  وأحيائها  املحتلة، 
كــثــيــر مـــن مــنــازلــهــا بـــالـــهـــدم مـــن قــبــل قـــوات 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، غــيــر الــقــلــق والــخــوف 
ــام املــقــبــلــة مـــن هــدم  ــ مــمــا ســتــحــمــلــه لــهــم األيــ
وشيك ملــا يزيد على 100 منزل مــوزعــة على 
أحياء البلدة املختلفة، بما في ذلك حي وادي 

ياصول، ما قد يشّرد املئات.
وتــــــتــــــذرع قـــــــــوات االحــــــتــــــالل لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه 
أو  املــرخــص،  البناء غير  املــمــارســات، بحجة 
أن األرض املقامة عليها تلك املنازل مملوكة 
العام 1948. كما أن هناك ذريعة  ليهود قبل 
ثــالــثــة، وهـــي املـــصـــادرة لـــدواٍعـــس مــا تسميه 
العامة  املصلحة  ومفهوم  الــعــامــة،  املصلحة 
أنقاض  على  توراتية  حديقة  إقامة  هو  هنا 

تلك املنازل.

أطماع استيطانية في أحياء سلوان
وتــصــاعــدت مــخــاوف األهــالــي أخــيــرًا بعد أن 
األحد  اإلسرائيلية  املركزية  املحكمة  رفضت 
مقدسية  عائلة   58 قدمته  التماسًا  املــاضــي، 
مــن حــي وادي يــاصــول، أحــد أحــيــاء ســلــوان، 
ضـــد هــــدم مــنــازلــهــم، وقــــد صـــادقـــت بــصــورة 
نهائية على أوامـــر الــهــدم هــذه الــصــادرة عن 

بلدية االحتالل في القدس املحتلة.
في السياق، يوضح املحامي أحمد رويضي 
من بلدة سلوان، والــذي يعمل مستشارًا في 
ــقـــدس فـــي الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة،  وحـــــدة الـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــرار 
ــنــــازل مـــقـــامـــة فــي  ــلـــي يــســتــهــدف مــ ــيـ ــرائـ اإلسـ
أراض بحي وادي ياصول تعتبرها سلطات 
ــزءًا مــــن مــنــطــقــة غــــابــــات يــطــلــق  ــ االحــــتــــالل جــ
الُحرش«.  عليها أهالي سلوان اسم »منطقة 
وكان أصحاب تلك املنازل قدموا في السابق 
في  والبناء  للتخطيط  اللوائية  للجنة  طلبًا 
الهدم، لكن تم رفضه،  بلدية االحتالل لوقف 
وبالتالي تقرر هدم جميع املنازل في املنطقة 
املذكورة، بينما صادقت املحكمة املركزية في 

جلستها األحد املاضي، على قرارات الهدم.
ويـــقـــول رويـــضـــي: »نــحــن نــتــوقــع اآلن أن ما 

هــي ذات مــعــانــاة عــشــرات الــعــائــالت املــهــددة 
إذ حــاول من  أي لحظة،  بالهدم في  منازلها 
دون جــــدوى الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص بناء 
 
ً
ملنزله، قبل أن ينتهي األمر بهذا املنزل تسوية

باألرض، إلى جانب تشريد أفراد عائلته.
وفــــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
محمد زيتون إن »محاكم االحتالل عــادة ما 
تــمــنــح الــغــطــاء لــبــلــديــة االحـــتـــالل فــي الــقــدس 
لتنفيذ أوامــر الهدم ملنازل املقدسيني«. وهو 
رأي يشاركه فيه الكثير من أبناء بلدة سلوان 
وعـــمـــوم املــقــدســيــني الـــذيـــن يــضــطــرون عـــادة 
الهدم  القضاء إلرجــاء عمليات  لهذا  للتوجه 
ولــيــس إللــغــائــهــا، لــعــدم ثــقــتــهــم بــعــدالــة هــذا 
الــقــضــاء، الـــذي يــرفــض االلــتــمــاســات املقدمة 
إلـــيـــه، تــــارة بــحــجــة عـــدم اســتــيــفــاء مــعــامــالت 
الحصول على رخصة الشروط، وتارة أخرى 
لعدم تقديم مخططات بناء من قبل مجموع 
أهالي املنطقة املهددة بالهدم، كما حصل مع 
العائالت الـ58 التي رفضت املحكمة املركزية 
اإلســرائــيــلــيــة االلــتــمــاس الــــذي قـــدم باسمهم 

أخيرًا.

25 ألف منزل مهدد بالهدم 
في القدس

مــع تــصــاعــد عمليات الــهــدم لــلــمــنــازل والــتــي 
ــذ بــصــورة شــبــه يــومــيــة ســــواء من 

ّ
بــاتــت تــنــف

قبل بلدية االحــتــالل فــي الــقــدس، أو مــن قبل 
هدم  على  يرغمون  الذين  أنفسهم  املواطنني 

حــصــل فـــي وادي الــحــمــص جـــنـــوب الــقــدس 
قــبــل نــحــو عــامــني مـــن هـــدم بــالــجــمــلــة ملــنــازل 
يـــاصـــول،  فــــي وادي  ــنــــني، ســيــحــصــل  املــــواطــ
وهــو واحــد مــن ستة أحــيــاء فــي بلدة سلوان 
بالهدم وطـــرد قاطنيها  مــنــازل فيها  مــهــددة 
منها وتهجيرهم. فاملصير ذاتــه يتهدد حي 
منزاًل   124 يوجد  في سلوان حيث  البستان 
مهددًا بالهدم، إما بحجة البناء غير املرخص 
حديقة  إقـــامـــة  بــهــدف  الــعــامــة  للمصلحة  أو 

توراتية«.
ــا فــي حــي عــني الــلــوزة،  ويــتــابــع رويــضــي »أمـ
فــهــنــاك نــحــو 40 مــنــزاًل مــهــددًا بــالــهــدم أيضًا 
بحجة البناء غير املرخص، في حني أن هناك 
مــا ال يــقــل عــن عــشــرة مــنــازل مــهــددة بالهدم 
فــــي واد الـــربـــابـــة لـــصـــالـــح ســلــطــة الــطــبــيــعــة 
اإلسرائيلية التي تعتزم إقامة حديقة هناك. 
وكذلك الحال في بطن الهوى ووادي حلوة، 
حيث تتركز عمليات االستيالء على العقارات. 
وبعبارة أخرى كامل بلدة سلوان مستهدفة، 
وكذلك امتداد البلدة في رأس العمود، حيث 
يقطن أكثر من 50 ألــف مقدسي، وهــي أعلى 

كثافة سكانية تحيط بالقدس القديمة«.

تخوفات من تصعيد الهدم
ويــتــوقــع رويــضــي أن »تــشــهــد األيــــام املقبلة 
تصعيدًا كبيرًا في عمليات الهدم في سلوان«، 
مــعــتــبــرًا أن »لــهــذا الــتــطــور مــعــانــي سياسية 
اليمينية  الحكومة  بــأوضــاع  أساسًا  ترتبط 
وبالتالي  التفكك.  يتهددها  والتي  املتطرفة 
ــبـــحـــث هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة عـــــن تـــصـــعـــيـــد فــي  تـ
القدس، وليس هناك أفضل من سلوان ومن 
للتصعيد  ذلــك عنوانًا  ليكون  هــدم منازلها، 
الحكومة والتي  املتوقع، بعد أن فشلت هذه 
سبقتها في تهجير أهالي حي الشيخ جراح 
بالقدس، ومن قبل ذلك فشل حكومة بنيامني 
نــتــنــيــاهــو فـــي إخــــالء مــنــطــقــة الـــخـــان األحــمــر 

شرقي القدس«.
وما زاد من تخّوف األهالي في سلوان، عملية 
ـــذت يــــوم الــثــالثــاء 

ّ
ـــف

ُ
الـــهـــدم الــســريــعــة الـــتـــي ن

املــاضــي، ملــنــزل املــواطــن محمد فــايــز زيــتــون، 
مـــن أهـــالـــي حـــي بــئــر أيـــــوب، وهــــو أيــضــًا من 
املستهدفة، وتتواجد فيه بؤر  أحياء سلوان 
استيطانية عــدة. معاناة صاحب هذا املنزل 

منازلهم بأيديهم، بات املقدسيون يتحدثون 
عما يشبه »مخيمات الجئني« بدأت تتشكل 
في مدينة الــقــدس، وهــو ما يشير إليه وزير 
اإلسالمية  الهيئة  األســبــق، ورئــيــس  الــقــدس 
الــقــادر، في حديث مع  املسيحية، حاتم عبد 
ــادر إن  ــقـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. ويـــقـــول عــبــد الـ
اســتــمــر، سيؤدي  مــا  إذا  الــحــالــي  »التصعيد 
الــقــدس، خصوصًا في  إلــى انفجار كبير في 
يعانيها  التي  الخانقة  السكانية  األزمــة   

ّ
ظــل

املــقــدســيــون، ووجـــود أكــثــر مــن 25 ألــف منزل 
مهدد بالهدم في أحياء القدس، بادعاء أنها 

ُبنيت من دون ترخيص«.
ــادر أن »ســـيـــاســـة ســلــطــات  ــ ــقـ ــ ويــــــرى عـــبـــد الـ
الــقــدس تعطي أولـــويـــة للبناء  االحـــتـــالل فــي 
مــا نعاينه من  الــيــهــودي، وهــو  االستيطاني 
خالل الكم الكبير من الوحدات االستيطانية 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــــدى ســـنـــوات االحـــتـــالل، 
ــدة  ــ ــا الــــــــــ60 ألــــــف وحـ ــ ــددهـ ــ ــارب عـ ــ ــقـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ والـ
البناء  عمليات  استمرار  وســط  استيطانية، 
اليهودية  االستيطانية  األحياء  في  الكثيفة 
املتاخمة للقدس القديمة. في املقابل، ترفض 
ــتــــالل املـــصـــادقـــة عــلــى خــرائــط  ســلــطــات االحــ
هــيــكــلــيــة تـــســـمـــح بـــــإصـــــدار تــــصــــاريــــح بــنــاء 
هيكلية  خريطة  آخــر  بــأن  علمًا  للمقدسيني، 
فـــي ســـلـــوان كــانــت صـــادقـــت عــلــيــهــا سلطات 
الــعــام 1977، وتتعلق بمنطقة  فــي  االحــتــالل 

عامة، وليس بناء بيوت«.

تهجير حي وادي ياصول
مـــن جــهــتــه، يـــحـــذر عــضــو لــجــنــة الـــدفـــاع عن 
أراضــي سلوان، فخري أبو ديــاب، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن قـــرار املحكمة 
يـــاصـــول  وادي  ــي  ــ حـ بــــشــــأن  ــيــــة  ــلــ ــيــ اإلســــرائــ

»ســيــؤدي إلــى تهجير حــوالــي 620 فـــردًا من 
األطــفــال، وذلــك لصالح  الحي، غالبيتهم من 
السالم، والسيطرة  توسعة ما يسمى بغابة 
ــلـــى الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي مــــن بــلــدة  عـ

سلوان«.
ويضيف أبو دياب: »ما نالحظه أخيرًا، هو 
أن بلدية االحتالل في القدس بدأت بتنفيذ 
الــهــدم، بحيث  مــن عمليات  مرحلة جــديــدة 
انــتــقــلــت مــن الــهــدم الـــفـــردي إلـــى الــجــمــاعــي، 
ما يهدد بعمليات تهجير قسرية جماعية 
في سلوان وحدها،  ليس  املقدسيني،  بحق 
بل في كامل مناطق القدس، كما هو الحال 
في بلدة الطور حيث هناك أمر هدم لبناية 
تقطنها عــشــر عـــائـــالت، والـــحـــال نــفــســه في 
الشمالية،  الــقــدس  أحــيــاء  وفــي  العيسوية، 
خاصة في بيت حنينا وشعفاط«. ويشير 
أبو دياب إلى أن »حي وادي ياصول الواقع 
جــنــوب غــربــي ســلــوان، يمتد عــلــى مساحة 
مــقــدســيــًا«،   1050 ويــقــطــنــه  ــمــــات،  دونــ  310
موضحًا أنه تم »تسليم أصحاب 84 منزاًل 
أوامر بالهدم، فيما كانت بلدية االحتالل في 
القدس قد هدمت قبل ذلك 12 بناية سكنية 

في الحي تؤوي أكثر من 70 مواطنًا«.
ــان مــحــامــي الـــعـــائـــالت الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ وكـ
وادي ياصول، زياد قعوار، قال خالل مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده بــعــد قـــرار املــحــكــمــة املــركــزيــة 
بــرفــض االســتــئــنــاف املــقــدم مــن قبل األهــالــي، 
إن »بلدية االحتالل التي رفضت االستئناف 
املــقــدم إلــيــهــا، ادعـــت بـــأن آالف املــواطــنــني في 
الــحــي مــجــرمــون، متهمة إيــاهــم بــالــبــنــاء من 
غير ترخيص، وبالتالي طالبت بهدم املنازل 

فورًا وعلى مراحل«.
وتــشــيــر مــعــطــيــات »مــركــز مــعــلــومــات وادي 

 بلدية االحتالل في 
ّ
حلوة« املقدسي، إلى أن

القدس، هدمت منذ مطلع العام الحالي وإلى 
اقتصادية  ومــنــشــأة  مــنــزاًل   145 نــحــو  اآلن، 
صناعية وزراعـــيـــة ومــحــطــات وقــــود، منها 
91 ُهدمت ذاتيًا من قبل أصحابها بموجب 
أوامر هدم صادرة عن بلدية االحتالل تحت 
طــائــلــة الــغــرامــة املــالــيــة الــعــالــيــة بــحــال عــدم 
تنفيذ الــهــدم. أمــا فــي الــعــام 2020، فقد بلغ 
االحتالل،  بلدية  التي هدمتها  املنازل  عــدد 
ــازل  ــنـ مـ  107 مـــنـــهـــا  ومــــنــــشــــأة  ــــزاًل  ــنـ ــ مـ  193

ومنشآت ُهدمت ذاتيًا من قبل أصحابها.
املــاضــيــة، حملة  القليلة  األســابــيــع  وشــهــدت 
بمعظمها  تركزت  الهدم  عمليات  من  مكثفة 
فـــي األحـــيـــاء املــتــاخــمــة لــلــبــلــدة الــقــديــمــة من 
ــيـــث املـــســـجـــد األقـــــصـــــى، وحــيــث  الـــــقـــــدس، حـ
تتسارع وتيرة البناء االستيطاني اليهودي، 
ــلـــوان، ومنطقة  كــمــا هـــو عــلــيــه الـــحـــال فـــي سـ

ساحة البراق. 
ــنـــاك عــمــلــيــات االســـتـــيـــالء  كـــمـــا تـــتـــواصـــل هـ
املــقــدســيــني، ســـواء بالسيطرة  على عــقــارات 
مــن خالل  االحــتــيــال  أو عبر  عليها مباشرة 
تـــســـريـــبـــهـــا، أو بـــاســـتـــخـــدام قــــانــــون أمــــالك 
الــغــائــبــني، وقـــانـــون الــجــيــل الــثــالــث، الــلــذيــن 
يــمــكــنــان املــســتــوطــنــني مـــن الــســيــطــرة على 
عـــقـــارات قــديــمــة يـــّدعـــون مــلــكــيــتــهــا لــيــهــود، 

وانتهت مدة تأجيرها.
القدس  أكبر عملية هــدم سجلت في  أن  يذكر 
القدس  املحتلة، كانت في قرية قلنديا شمال 
ــدة، وطــــاولــــت نـــحـــو 15 بــنــايــة  ــ ــر عــ ــهـ قـــبـــل أشـ
سكنية، إضافة إلى عملية الهدم الكبيرة التي 
طاولت العديد من البنايات في وادي الحمص 
مــن أراضـــي بــلــدة صــور بــاهــر جــنــوب الــقــدس، 

بادعاء قربها من جدار الفصل العنصري.

خطر التهجير يتمدد 
بين أحياء البلدة

باتت عمليات الهدم تنّفذ بصورة شبه يومية )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تتعرض بلدات وقرى في إدلب منذ أشهر لقصف النظام والروس )عمر حاج قدور/فرانس برس(

)Getty/من التظاهرة قبالة مقر البرلمان في 14 نوفمبر الماضي )شاذلي بن إبراهيم

)Getty/اعتبر شاهين قرار األمم المتحدة »غير منصف« )سيرغي سافوستيانوف

تتصاعد المخاوف بين أهالي بلدة سلون المقدسية، بسبب تزايد قرارات 
بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة بهدم منازل تعود لهم 
في أحياء عدة من البلدة، بما في ذلك حي وادي ياصول، فضًال عن 

دعم محاكم االحتالل لهذه القرارات

تونس

تقرير

خاصمتابعة رصد

إلى هذه النتيجة«. من جانبه، أشار املحلل 
الــعــســكــري، الــعــمــيــد مــصــطــفــى الــفــرحــات، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى 
وحلفائه  الــنــظــام  قــبــل  مــن  »التصعيد  أن 
الـــروس واإليــرانــيــني، قبيل كــل استحقاق 
ــــدوى«،  تــفــاوضــي بــــات مــكــشــوفــًا وبــــال جـ
السورية  املــعــارضــة  »فــصــائــل  أن  مضيفًا 
وتركيا الداعمة لها، لن يتنازلوا عما بقي 
مـــن أرض مـــحـــررة«. واعــتــبــر أن »الــهــدف 
مــن الــقــصــف إبــقــاء الــســكــان فــي محافظة 
إدلــــب بــحــالــة قــلــق دائـــــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»هــذا القصف هو استمرار للضغط على 
سورية،  جنوب  وفي  املعارضة«.  فصائل 
ــا تــشــهــد حــالــة من  ــزال مــحــافــظــة درعــ ال تــ
الفلتان األمني والفوضى، على الرغم من 
أواخــر  منذ  النظام  مع  التسويات  انتهاء 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
ــرار  ــ ــمـــع أحــ ــاق، أوضـــــــح »تـــجـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
حوران«، والذي يضم ناشطني وصحافيني 
يــنــقــلــون أخـــبـــار الـــجـــنـــوب الــــســــوري، في 
ــه قـــتـــل خـــالل  ــ ــه أمــــــس، أنـ أحــــــدث تـــقـــريـــر لــ
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
41 شــخــصــًا بــيــنــهــم امــــرأتــــان وطــفــلــة في 
محافظة درعا، الفتًا إلى أن اإلحصائيات 

ال تشمل أعداد قتلى الجنايات.
الــتــوثــيــق فــي التجمع،  كــمــا ســّجــل مكتب 
الــنــظــام فــي محافظة  قـــوات  مقتل 12 مــن 
درعا خالل الشهر الفائت، بينهم 6 ضباط 
كذلك،  متفرقة.  اســتــهــداف  عمليات  خــالل 
وثق املكتب 55 حالة اعتقال نفذتها قوات 
فــــرج عــن 28 

ُ
الــنــظــام فــي املــحــافــظــة، وقـــد أ

مــن هــؤالء خــالل الشهر ذاتـــه. وأشـــار إلى 
أن قوات النظام نفذت 9 عمليات مداهمة 
فــي درعــــا؛ 5 مــن هـــذه الــعــمــلــيــات نفذتها 
ــفـــرع املــــخــــابــــرات الــجــويــة  ــوات تـــابـــعـــة لـ ــ قــ
برفقة مليشيات إيرانية ضد خيم ومزارع 
عشائر البدو النازحة شرق درعا، أسفرت 
لحرق  باإلضافة  13 شخصًا،  اعتقال  عن 

العديد من الخيم بعد سرقة املواشي.
مــن جــهــتــه، بـــنّي »مــكــتــب تــوثــيــق الــشــهــداء 
في درعا« أن الشهر الفائت »شهد ارتفاعًا 
ــفــــاء  ــادًا فــــي عــمــلــيــات االعـــتـــقـــال واإلخــ ــ حــ
والتغييب القسري من قبل األفرع األمنية 
درعا  في محافظة  النظام  لقوات  التابعة 
مــقــارنــة بــاألشــهــر الــســابــقــة«. وأشــــار إلــى 
 ومختطفًا، تم 

ً
ق أسماء 71 معتقال

ّ
أنه وث

إطــالق ســراح 31 منهم. وأوضــح »أن هذه 
اعتقالهم  تــم  اإلحــصــائــيــة ال تتضمن مــن 
ــيــــة  ــهــــدف ســـوقـــهـــم لـــلـــخـــدمـــتـــني اإللــــزامــ بــ

واالحتياطية«.

عــلــى تــنــاولــهــا عــلــى مــــدى أربــــع ســنــوات. 
ومـــن املــتــوقــع أن يفتح الــجــانــب الــروســي 
الــدولــي  الطريق  ملف  املقبلة  الجولة  فــي 
الــســوري  الــســاحــل  ــذي يــصــل  ــ »أم 4«، والـ
الــبــالد، والــذي يعبر  بمدينة حلب شمال 
إدلــب.  األكــبــر منه ضمن محافظة  الــجــزء 
الحركة  استعادة  باتجاه  الــروس  ويدفع 
التجارية على هذا الطريق، وهو ما يعني 
ترتيب األوضــاع امليدانية في ريــف إدلب 
األمر  الــســوري،  النظام  لصالح  الجنوبي 
ــراك الـــذيـــن يــحــرصــون  ــ الــــذي يــرفــضــه األتــ
عــلــى عـــدم حـــدوث مــوجــات نـــزوح جــديــدة 
خــصــوصــًا أن الـــريـــف يــضــم نــحــو نصف 
مليون مدني. كما من املتوقع أن يتناول 
الــثــالثــي الــضــامــن األوضــــــاع فـــي منطقة 
شــرقــي نــهــر الـــفـــرات الــتــي تــعــيــش تــوتــرًا، 
تــحــديــدًا فـــي ريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي حيث 
ــــف الــحــســكــة  ــــي ريـ ــلـــدة عــــني عـــيـــســـى، وفـ بـ

الشمالي الغربي حيث بلدة تل تمر.
ــلـــل الــســيــاســي  ــيــــاق، أشـــــــار املـــحـ فــــي الــــســ
الــتــركــي، هــشــام جـــونـــاي، فـــي حــديــث مع 
ــم تظهر  ــه »لــ ــى أنــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــ
حتى اآلن تصريحات عن مسؤولني أتراك 
لكنه  أستانة«،  من  املقبلة  الجولة  تخص 
التركي رجب طيب  لفت إلى أن »الرئيس 
أردوغــان قال قبل يومني إن العالقات مع 
روسيا على أفضل وجه«. وأعرب جوناي 
ــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ عـ
ــه لـــن يــكــون هــنــاك خـــالف كبير  »تـــؤكـــد أنـ
بــني أنــقــرة وموسكو حــول الــتــطــورات في 
ــة«، مــســتــبــعــدًا أن يــتــغــيــر الــوضــع  ــوريــ ســ
انعقاد جولة  في شمال سورية في حــال 
أخرى من مباحثات أستانة. ولفت إلى أن 
 على 

ً
لــم تطبق أصـــال »مــخــرجــات أستانة 

»تركيا قدمت  فإن  الواقع«. وبرأيه،  أرض 
الــروســي حتى وصلنا  للجانب  تــنــازالت 

أمين العاصي

قــصــفــت قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري مــجــددًا 
ــلــــدات عـــــدة فــــي عــمــق  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــ
إدلــب شمال غربي ســوريــة، في  محافظة 
سياق استراتيجية متعمدة غايتها إبقاء 
املــنــاطــق الــخــارجــة عـــن ســيــطــرتــهــا تحت 
ــتــــهــــداف الـــيـــومـــي والـــضـــغـــط،  وطــــــأة االســ
خــصــوصــًا قــبــيــل جــــوالت مــســار أســتــانــة 
اجتماع  التئام  املــقــرر  مــن  إذ  التفاوضي، 
ديسمبر/ املسار خــالل شهر  لهذا  جديد 

كانون األول الحالي.
وذكر ناشطون محليون أن قوات النظام 
ــــس، مــحــيــط بــلــدة  قــصــفــت بــاملــدفــعــيــة، أمـ
بنش في ريف إدلب الشمالي، موضحني 
الــقــصــف أدى إلصــابــة ســبــعــة مدنيني  أن 
بينهم أطفال، بجروح. كما أكدت مصادر 
محلية أن القصف طاول بلدة سرمني في 
مــا تسبب  الشرقي،  الجنوبي  إدلــب  ريــف 

بحدوث دمار واسع في املمتلكات.
وتتعرض بلدات وقرى في محافظة إدلب، 
مــنــذ أشــهــر، لقصف مــدفــعــي وصــاروخــي 
من قبل قوات النظام، وجوي من الطائرات 
الروسية، ما أدى إلى مقتل وإصابة املئات 
املناطق  ذلك إلبقاء  املدنيني. ويحدث  من 
عدم  بحالة  النظام  سيطرة  عن  الخارجة 
استقرار. ومن املفترض عقد جولة جديدة 
مــن مــفــاوضــات أســتــانــة قبل نهاية العام 
فــي سياق   17 الجولة  الــحــالــي، وستكون 
هذا املسار، الذي كان بدأ مطلع عام 2017 
فـــي الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة نــــور ســلــطــان. 
العام  منتصف  السابقة  الجولة  وُعــقــدت 
الثالثي الضامن  يــخــرج  لــم  الــحــالــي، لكن 
ــذا املــســار )تــركــيــا، روســيــا،  لــتــفــاهــمــات هـ
ــاقـــات يــمــكــن أن تفضي  ــفـ اتـ بــــأي  إيـــــــران( 
إلــى حــلــول جــديــة فــي الــعــديــد مــن امللفات 
امليدانية والسياسية التي دأب هذا املسار 

تصعيد إدلب يسبق أستانة
الفلتان األمني يتواصل في درعا

صّعد النظام السوري 
مجددًا قصفه ضد 

قرى في إدلب، وذلك 
قبيل اجتماع مرتقب 

من مسار أستانة، 
بينما يتواصل الفلتان 

في درعا

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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سياسة

طلب االتحاد األوروبي 
من موظفيه غير 

األساسيين مغادرة إثيوبيا

قـــدم مــســاعــد األمـــن الــعــام لألمم 
ــيـــة  ــانـ ــلــــشــــؤون اإلنـــسـ ــدة لــ ــتــــحــ املــ
ـــح تحذير  مـــارتـــن غــريــفــيــث أوضـ
تطورت  إذا  إثيوبيا  »تفكك«  إمكانية  على 
ــــوات الــحــكــومــيــة  ــقـ ــ ــحــــرب الـــــدائـــــرة بــــن الـ الــ
ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ومـــســـلـــحـــي »الـــجـ
تــيــغــراي« إلـــى أعـــمـــال عــنــف طــائــفــيــة، فيما 
كـــان األمـــن الــعــام لــألمــم املــتــحــدة أنطونيو 
إلى  يــرى في وصــول مساعدات  غوتيريس 
تـــيـــغـــراي »بـــــــادرة أمــــل صـــغـــيـــرة« إلمــكــانــيــة 
فــتــح حـــوار بــن املــتــحــاربــن. وفـــي مــا يبدو 
العنف في  أنــه استعداد ملرحلة جديدة من 
إثــيــوبــيــا، طــلــب االتـــحـــاد األوروبــــــــي، أمــس 
الــخــمــيــس، مـــن مــوظــفــيــه غــيــر األســاســيــن 
ــالــــت املـــتـــحـــدثـــة بــاســم  مــــغــــادرة الــــبــــاد. وقــ
االتحاد نبيلة مصرالي، في بيان، إنه سيتم 
تعزيز اإلجــراءات األمنية بالنسبة ملوظفي 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي واملـــوظـــفـــن املــحــلــيــن 
املــتــبــقــن فـــي بــعــثــات االتـــحـــاد فـــي إثــيــوبــيــا 

واالتحاد األفريقي.
ــفـــيـــث، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـــالـــة  وحـــــــذر غـــريـ
»فرانس برس« أمس الخميس، من أن تطور 
النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية 
يمكن أن »يفكك« نسيج املجتمع، وأن يؤدي 
الـــى نــــزوح يــذكــر بــمــشــاهــد الــفــوضــى الــتــي 
في  كابول  األفغانية  العاصمة  مطار  عمت 
أغــســطــس/آب املـــاضـــي. وقــــال غــريــفــيــث إنــه 
إذا وصلت املعارك إلى العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، وأدت إلى أعمال عنف طائفية 
في مختلف أنحاء الباد، فسيحصل »تفكك 
محذرًا  إلثيوبيا«،  االجتماعي  النسيج  في 
مــن أن االحــتــيــاجــات للمساعدة فــي الــبــاد، 
الــهــائــلــة أســــاســــا، »ســـتـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر«. 
وأشار إلى أن الحرب املستمرة منذ أكثر من 
سنة فــي شــمــال إثيوبيا قــد تــكــون تسببت 
بــاألزمــة اإلنــســانــيــة الــتــي تثير أشـــد القلق. 
وقــــــال: »األســـــــوأ مـــن وجـــهـــة نــظــر إنــســانــيــة 
ــن أجـــل  ــ )ســــيــــكــــون( أن تـــحـــصـــل مـــعـــركـــة مـ

الشرقية والــغــربــيــة«. وأضـــاف أحــمــد، الــذي 
الجبهة وهــو يناقش مع  ظهر مجددًا على 
العسكرية  العمليات  فــي  املــشــاركــة  الــقــوات 
»الجيش  أن  قريبا،  ستنفذ  التي  الخطوات 
الــتــي تسانده يتقدمان  اإلثــيــوبــي والــقــوات 
مسلحي  قبضة  من  جديدة  بلدات  لتحرير 

»ثقافتنا  إن  وقــال  تــيــغــراي«.  جبهة تحرير 
املتجذرة هي رعاية األسرى إذا استسلمت 
الــجــمــاعــة اإلرهـــابـــيـــة وأعـــــــادت املــمــتــلــكــات 
ــار إلـــى أنــه  املــنــهــوبــة إلـــى أصــحــابــهــا«. وأشــ
ــاك صــفــوف الــعــدو وتــشــتــيــت قــواتــه،  تــم إربــ
لــه هو  املتبقي  الــوحــيــد  الــخــيــار  أن  مضيفا 
االســتــســام. واعــتــبــر أن »الــجــيــش اآلن في 

أعلى معنوياته«.
ــال،  ــوات عــفــر قـ ــ ــن قـ ــان مـــصـــدر مـــقـــرب مـ ــ وكـ
»العربي الجديد«، أمس األول، إن الجيش  لـ
اإلثـــيـــوبـــي، بــإســنــاد مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
ــهــــرة، تــمــكــن مـــن الــســيــطــرة على  لــعــفــر وأمــ
مـــديـــنـــة »بــــاتــــي« فــــي أمــــهــــرة مــــن مــســلــحــي 
جــبــهــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي، والــــتــــي تـــقـــع فــي 

إلى  وأشــار  العفر.  إلقليم  الغربية  املنطقة 
القريبة من مدينة  أن سنبتا وحدلي عيا 
السيطرة عليها من قبل  شواروبيت، تمت 
ــقــــوات الــعــفــريــة الـــخـــاصـــة املـــدعـــومـــة مــن  الــ
الــقــوات اإلثــيــوبــيــة. وأعــلــن مكتب االتــصــال 
اإلثيوبي  الجيش  أن  بيان،  في  الحكومي، 
باالشتراك مع القوة الخاصة إلقليم أمهرة 
على  سيطر  األمهرية،  »فــانــو«  ومليشيات 
ــة مــــن قـــبـــضـــة جــبــهــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ اللـــيـــبـــيـــا الـ
تــحــريــر تـــيـــغـــراي، وأشــــــار إلــــى أن الـــقـــوات 
اإلثــيــوبــيــة وقــــوات أمــهــرة الــخــاصــة تتقدم 
جبهة  مسلحي  لــطــرد  سيكوتا  بــلــدة  نحو 

تحرير تيغراي. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

فيما كانت السلطات 
اإلثيوبية تعلن أنه ال 

يوجد حل سلمي للوضع 
في البالد، حذرت األمم 

المتحدة من تزايد أعمال 
العنف الطائفية

)Getty( غريفيث: الحاجة للمساعدات ستزيد بشكل كبير

)السيطرة على( أديس أبابا، أو اضطرابات 
حول هذه املدينة، ما يؤدي إلى تزايد أعمال 

العنف الطائفية في كل أنحاء الباد«.
ــإن  ــرات األمـــــــم املــــتــــحــــدة فـ ــديــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
الـــقـــتـــلـــى، وتــســبــبــت  الــــحــــرب أوقــــعــــت آالف 
ــنـــزوح مــلــيــونــي شـــخـــص، وأغــــرقــــت آالف  بـ
األشــخــاص اآلخــريــن فــي ظــروف قريبة من 
نوفمبر/  في  النزاع  اندلع  أن  منذ  املجاعة 
الــوزراء  الثاني 2020. وكان رئيس  تشرين 
اإلثــيــوبــي أبـــي أحــمــد أرســــل وقــتــهــا قـــوات 
ــم تــــيــــغــــراي إلطـــــاحـــــة ســـلـــطـــات  ــيــ ــلــ إلـــــــى إقــ
ردًا،  تــيــغــراي«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
بــحــســب قـــولـــه، عــلــى هــجــمــات لــلــمــتــمــرديــن 
ضــــد مـــعـــســـكـــرات لــلــجــيــش. وفــــي يــونــيــو/

الجبهة  عــنــاصــر  املــاضــي، سيطر  حــزيــران 
منطقتي  باتجاه  تقدموا  ثم  تيغراي  على 
ــنـــوا مــطــلــع نــوفــمــبــر/  ــلـ عــفــر وأمــــهــــرة، وأعـ
ديسي  بلدتي  على  استولوا  أنهم  املاضي 
على  االستراتيجي  املــحــور  وكومبولتشا، 

الطريق املؤدي إلى العاصمة.
وفي خضم التحذيرات من »تفكك« إثيوبيا، 
أعــلــن غــوتــيــريــس، أمـــس الــخــمــيــس، وصــول 
الـــغـــذائـــيـــة  ــواد  ــاملـــ بـــ ــنـــة مــحــمــلــة  157 شـــاحـ
للمرة  تيغراي  إلــى  اإلنسانية  واملــســاعــدات 
األولـــى منذ أكثر مــن ستة أســابــيــع، مشيرًا 
ــى تـــحـــرك قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات أخــــــرى إلـــى  ــ إلـ
املـــنـــطـــقـــة. ووصــــــف غـــوتـــيـــريـــس اســتــئــنــاف 
واستئناف  تيغراي  إلــى  املساعدات  تسليم 
رحــات األمــم املتحدة بأنه »إشــارة جيدة«، 
معتبرًا أنها قد تمثل »بــادرة أمل صغيرة« 
في أنها قد تؤدي إلى »موقف أكثر إيجابية 

للحوار« بن املتحاربن. 
ويدور القتال حاليا على ثاث جبهات من 
بــيــنــهــا واحــــدة بــالــقــرب مــن ديــبــري سينا. 
القوات  أن  األول،  أمــس  السلطات،  وأعلنت 
املوالية للحكومة استعادت السيطرة على 
موقع الليبيا املدرج على قائمة اليونسكو 
أغسطس/ في  الذي سقط  العاملي،  للتراث 

آب املـــاضـــي بـــن أيــــدي مــســلــحــي تــيــغــراي. 
ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة  وأعـــلـــن وزيــ
تصريحات  في  حسن،  رضــوان  اإلثيوبي، 
إنه  األول،  أمــس  »والــتــا«  قناة  نقلها موقع 
ال يــوجــد حــل ســلــمــي لــلــوضــع الــحــالــي في 

إثيوبيا.
وأعلن أبي أحمد، في خطاب بثه التلفزيون 
الرسمي أمس الخميس، من منطقة ديغولو 
عفر،  إقليم  فــي  غاشنا،  مدينة  مــن  القريبة 
ــتـــكـــرار  لـ ــي مـــســـتـــعـــد  ــنــ ــوطــ الــ ــيــــش  ــجــ أن »الــ
الجبهتن  على  تحققت  الــتــي  االنــتــصــارات 

وصول مساعدات إنسانية إلى تيغراي

تحذير أممي من »تفكك« إثيوبيا
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