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كواليس االعتراض على إدخـال إسرائيل لالتحاد األفريقي

أحيا اللبنانيون، أمس األربعاء، الذكرى السنوية األولى النفجار مرفأ بيروت، بمطالبات 
ينظم  الدولي  المجتمع  المسؤولين، وذلك فيما كان  العدالة ومحاسبة  بتحقيق 
مؤتمرًا لجمع المساعدات للبنان، تخللته تحذيرات واضحة للمسؤولين اللبنانيين من 

عرقلة اإلصالحات ومكافحة الفساد

بيروت ـ العربي الجديد

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  آالف  كـــــــان  وقـــــــت  فـــــي 
يحيون، أمــس األربــعــاء، ذكــرى 216 
ــفـــجـــار مــرفــأ  ــلـــوا فــــي انـ ــتـ ـ

ُ
شــخــصــا ق

بيروت قبل عام، كان املجتمع الدولي يوّجه 
بأن  اللبنانين  للمسؤولن  واضــحــة  رســالــة 
ال مــســاعــدات مــن دون إصــاحــات ومكافحة 
الفساد، مع التلويح بفرض عقوبات في حال 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  عرقلة  اســتــمــرت 

ومنع القيام بإصاحات.
ــريـــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــاملـ ـــــت بـــــــيـــــــروت، أمـــــــــس، بـ ـــّصـ وغـــ
الـــغـــاضـــبـــن مــــن مـــســـار الــتــحــقــيــق فــــي مــلــف 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الـــــذي مــــّر عــلــيــه عــام 
إلــى كشف تفاصيل  التوصل  كامل، من دون 
مـــا حــصــل ومــحــاســبــة أي مـــســـؤول، فـــي ظل 
ــتــــمــــرار عـــرقـــلـــة املــــســــؤولــــن لـــهـــذا املـــســـار  اســ
واملناورات ملنع رفع الحصانات عن مطلوبن 

للقضاء.
ونــظــمــت مـــســـيـــرات حـــاشـــدة فـــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية منذ الظهر، اختلفت نقاط االلتقاء 
فيها وتـــوّحـــدت حـــول الــشــعــارات واملــطــالــب 
ــوات بـــالـــعـــدالـــة، قــبــل أن يــتــم إحــيــاء  ــ ــدعـ ــ والـ
الــــذكــــرى عــنــد الـــســـاعـــة 6 والــدقــيــقــة 7 قــرب 
بــيــروت، وهــو توقيت وقــوع االنفجار  مرفأ 
قبل عــام، والــذي أودى بحياة 216 شخصا 
ــة نــحــو 7 آالف آخـــريـــن. وعـــّبـــر عــدد  ــابـ وإصـ
ــي الـــضـــحـــايـــا عــن  ــ ــالـ ــ مــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن وأهـ
ــيـــة الــتــي  ــنـ انـــزعـــاجـــهـــم مــــن اإلجــــــــــراءات األمـ
نـــفـــذت فـــي الــعــاصــمــة، فـــي وقــــت كـــانـــت فيه 
املــخــاوف قائمة من حصول اشتباكات بن 
بعض املتظاهرين والقوى األمنية، وهو ما 
سجل خصوصا أمام محيط مبنى البرملان 
ــات بــن  ــهــ فــــي بـــــيـــــروت، الـــــــذي شـــهـــد مــــواجــ
املتظاهرين والقوى األمنية، تخللها تراشق 
 عن إطاق القوى األمنية 

ً
بالحجارة، فضا

خــراطــيــم املــيــاه والــقــنــابــل املــســيــلــة لــلــدمــوع. 
أهالي  انطلق  ومن مقر فوج إطفاء بيروت، 
الــذيــن قتلوا  عناصر فــوج اإلطــفــاء العشرة، 
فــي االنــفــجــار. وقــالــت وفـــاء كــرم )37 عــامــا(، 
بـــرس«: »قتلونا  »فــرانــس  لـــ شقيقة أحــدهــم، 
ودمرونا... نريد أن نعرف من قتل أشقاءنا 
ودمر حياتنا«. وأضافت »هذه جريمة بحق 

الوطن... ونحن لن نسكت«.
تـــزامـــنـــا، عـــقـــدت الـــــدول املـــانـــحـــة، عــبــر تقنية 
الــفــيــديــو، بــدعــوة مــن فــرنــســا وبــرعــايــة األمــم 
املــتــحــدة، مــؤتــمــرهــا الــثــالــث مــنــذ االنــفــجــار، 
لــــدعــــم حــــاجــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، بــــهــــدف جــمــع 
350 مــلــيــون يــــورو مـــن املــؤتــمــر، وهـــي قيمة 
ــم  ــا األمــ ــهـ الــــحــــاجــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي حـــددتـ

املتحدة، املشاركة في تنظيم املؤتمر.
لــكــن املــؤتــمــر شــهــد بـــالـــتـــوازي مـــع اإلعــــان 
عــن مــســاعــدات، رســائــل قاسية للمسؤولن 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــيـــن. ولـــــــــّوح الــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خـــال كــلــمــتــه، مــجــددًا 
بالعقوبات. وقال »على القادة اللبنانين أال 
لثانية واحــدة في تصميمنا«.  يشّكوا ولــو 
وجّدد دعوة القادة السياسين إلى تشكيل 
فــي تنفيذ إصــاحــات،  حكومة واالنـــخـــراط 
واعتبر  مــا.  »اهــتــراء«  على  رهانهم  منتقدًا 
 »األزمــــــة الـــتـــي يــشــهــدهــا لــبــنــان لـــم تكن 

ّ
أن

حــتــمــيــة، بـــل أتـــت نــتــيــجــة إفــــاس شخصي 
وجماعي واختاالت غير مبررة«. وأضاف 
»اســـتـــمـــرت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
مــجــتــمــعــة فـــي تــعــمــيــق )األزمــــــــة(، مـــن خــال 
ــة ملــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة  ــ ــويـ ــ ــاء األولـ إعــــطــ
وأنصارها قبل مصالح الشعب اللبناني«. 
وتابع »لقد فّوتوا كل الفرص ولم يحترموا 
أي الــــتــــزام«، مــضــيــفــا »يــســتــحــق لــبــنــان أال 
يستمر في العيش معتمدًا إلى ما ال نهاية 
ــّدد مــاكــرون  ــ عــلــى الــتــضــامــن الــــدولــــي«. وشـ
إنساني  مؤتمر  اليوم هو  »مؤتمر   

ّ
أن على 

لــدعــم الــشــعــب وهـــو غــيــر مـــشـــروط، لــكــن لن 
نعطي شيكا على بياض للنظام السياسي 
ــة وقبلها  ــ الــلــبــنــانــي، ألنـــه مــنــذ بـــدايـــة األزمـ
«. وأعلن ماكرون عن تقديم 

ً
حتى كان معتا

بــــــاده مـــســـاعـــدات جــــديــــدة عـــاجـــلـــة بــقــيــمــة 
نــحــو مــائــة مــلــيــون يــــورو فــي األشــهــر الــــ12 
املقبلة، لاستجابة إلى الحاجات املباشرة 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــان فـــــي مـــــجـــــاالت املــــــــــواد الـ ــكـ ــلـــسـ لـ
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وتــنــقــيــة املــــيــــاه. وعــن 
انفجار بيروت، أكد ماكرون أن »املسؤولن 

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد نــحــو أســبــوعــن عــلــى إعــــان إســرائــيــل 
نيلها صفة املــراقــب فــي االتــحــاد األفــريــقــي، 
في 22 يوليو/تموز املاضي، إثر حيلة وقف 
االتـــحـــاد، موسى  رئــيــس مفوضية  وراءهــــا 
فكي محمد، مــن دون مــشــاورات بــن الــدول 
األعضاء الـ55 في االتحاد، تحركت مجموعة 
ــاد مــقــّدمــة  ــ ــــحـ ــي االتـ ــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــ مــ
ــإدراج هــذه  ــ ــ اعـــتـــراضـــا رســـمـــيـــا، ومــطــالــبــة بـ
املسألة على جدول الجلسة املقبلة من أعمال 
املجلس التنفيذي. هذه الخطوة التي جاءت 
بناء على تحرك من الجزائر، أول املعترضن 
الصفة، تضّمنت  على إعطاء االحتال هذه 
تــأكــيــدًا عــلــى املـــقـــرارات الــواضــحــة لــاتــحــاد 
مــنــذ زمــــن طــويــل بــالــدعــم الــثــابــت للقضية 
املمارسات اإلسرائيلية  الفلسطينية وإدانة 
ــق الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، و»الــــتــــي  ــ ــي حـ ــ فـ
تـــتـــعـــارض مــــع املــصــلــحــة الــعــلــيــا لــاتــحــاد 

بالحقيقة  لــشــعــبــهــم  مــديــنــون  الــلــبــنــانــيــن 
والشفافية«، مضيفا »تعاونت فرنسا ودول 
أخرى لتوفير كل املعلومات املتاحة لدينا، 
ونحن مستعدون ألي تعاون فني« ال يزال 
ضــروريــا فــي إطــار التحقيق »الـــذي يترقب 

كل الشعب اللبناني« نتائجه.
من جهته، أعلن الرئيس األميركي جو بايدن 
تقديم حوالى مائة مليون دوالر من املساعدة 
اإلنسانية الجديدة للبنان، داعيا املسؤولن 
ــيــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلــــــــى »إصــــــــاح  ــيــــاســ الــــســ
االقتصاد ومكافحة الفساد«. وقال في رسالة 
عبر الفيديو »لن تكون أي مساعدة خارجية 
كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل 
بإصاح  القاضي  الــضــروري،  إنما  الصعب، 
»هــذا  مضيفا  الــفــســاد«،  ومكافحة  االقتصاد 

أساسي، يجب البدء اآلن«.
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي هــايــكــو مــاس  أمـــا وزيــ
فــأعــلــن عـــن الـــتـــزامـــات تــصــل إلــــى 40 مــلــيــون 
يــورو، بما في ذلــك لاجئن السورين، بعد 
ــــاده فـــي الــعــام  ــــورو قــدمــتــهــا بـ 24 مــلــيــون يـ
أنه »ليس هناك وقت  املاضي. واعتبر ماس 
لــنــضــّيــعــه وأن الـــدعـــم الـــدولـــي يــعــتــمــد« على 
ذلك. كما تعّهد االتحاد األوروبي بتقديم 5.5 
ماين يورو من أجل التصدي لوباء كورونا.

وقيمه ومثله ومــقــرراتــه« وفــق بــيــان الــدول 
 قرار موسى 

ّ
املعترضة، والتي أشارت إلى أن

غير  وسياسيا  إجرائيا  تــجــاوزًا  شّكل  فكي 
مقبول منه لسلطته التقديرية.

ــــن قـــلـــق عـــربـــي،  ــّبــــر هــــــذا االعــــــتــــــراض عـ ــعــ ويــ
ـــل 

ّ
ــبـــل الــــجــــزائــــر، مــــن الـــتـــوغ خـــصـــوصـــا مــــن ِقـ

ــمـــات واملــــؤســــســــات  ــظـ ــنـ ــلــــي فــــي املـ ــيــ ــرائــ اإلســ
 االحــتــال لــم يخِف 

ّ
األفــريــقــيــة، خــصــوصــا أن

ــــاره، مــن  ــــظـ ــتـ ــ »إنـــــجـــــاز« طــــــال انـ ه بــــــ احــــتــــفــــاء
لتحقيق مكاسب  عليه  وراهــن  نظره،  وجهة 
متحدثا  عــدة،  واقتصادية  وأمنية  سياسية 
الفعلي في االجتماعات  التواجد   هذا 

ّ
أن عن 

يسمح إلسرائيل »بمعرفة ما يحدث« وتتّبع 
»الــــتــــطــــورات واملـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة« على 
أجندة االتحاد األفريقي، كما قال دبلوماسي 
إسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه، في حديث 

مع صحيفة »هآرتس« في وقت سابق.
الجزائر وتونس ومصر   من 

ٌّ
واعترضت كل

وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، 
رسميا على قبول رئيس مفوضية االتحاد 
األفــريــقــي مــوســى فكي محمد، وثــائــق منح 
إســرائــيــل صــفــة عــضــو مـــراقـــب فـــي االتــحــاد 
األفــريــقــي، فــي 22 يوليو املــاضــي، بعد لقاء 
جمع فكي بالسفير اإلسرائيلي لدى إثيوبيا 

وتشاد وبوروندي، أليلي أدماسو.
ــه  ــعــ ــ

ّ
ــت هــــــــذه الـــــــــــــدول، فــــــي بـــــيـــــان وق ــبــ ــلــ وطــ

الدائمون لدى االتحاد األفريقي  مندوبوها 
في أديس أبابا، من رئيس املفوضية »إدراج 
هـــــذه املـــســـألـــة عـــلـــى الـــجـــلـــســـة الـــاحـــقـــة مــن 
أعمال املجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من 
الثاني من معايير  الجزء  الثاني من  القسم 
مــنــح صــفــة مـــراقـــب«. وأكــــدت الــــدول رفضها 
خــطــوة اعــتــمــاد إســرائــيــل كــمــراقــب، معتبرة 
تــتــعــلــق »بـــمـــســـألـــة ســيــاســيــة  الـــخـــطـــوة   

ّ
أن

األفريقي  االتحاد  وحساسة أصــدر بشأنها 
على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ 

 فـــي الـــســـيـــاق، قــالــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
لبنان  إن  جــورجــيــفــا،  كريستالينا  الـــدولـــي، 
مليون   860 نحو  يــعــادل  مــا  على  سيحصل 
لصندوق  الجديدة  االحتياطيات  مــن  دوالر 
ــن يــحــل املــشــاكــل  الــنــقــد الــــدولــــي، لــكــن هــــذا لـ
املــزمــنــة لــلــبــاد مــن دون تــمــكــن حــكــومــة من 
ــالــــت جـــورجـــيـــفـــا فــي  ــات. وقــ ــ ــــاحـ تــنــفــيــذ إصـ
املؤتمر، إن حقوق السحب الخاصة الجديدة 
أغسطس/  23 فــي  توزيعها  املــتــوقــع  للبنان 

أقــصــى  لــتــحــقــيــق  ـــخـــصـــص 
ُ
ت أن  »يـــجـــب  آب 

منفعة للبلد وشعبه«. وأضافت »لكن حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة لــن تــحــل مــشــكــات لبنان 
نحتاج  األمـــد...  طويلة  والنظامية  الهيكلية 
بــاإلصــاح  الــقــيــام  مــن  تمكينها  يتم  حكومة 

وتنعش من جديد اقتصاد لبنان املتعثر«.
كما شهد املؤتمر مشاركة مسؤولن آخرين، 
بينهم رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي وملك 
الـــثـــانـــي ورئـــيـــس املــجــلــس  الـــلـــه  األردن عــبــد 

األوروبي شارل ميشيل.
ميشال  اللبناني  الرئيس  حــاول  املقابل،  في 
ــر، تــوجــيــه  ــمــ ــؤتــ ــــال املــ عـــــــون، فــــي كــلــمــتــه خــ
تـــطـــمـــيـــنـــات لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي بــــالــــقــــول 
ــل  ــ ــــي مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، وآمـ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــن الـ ــحــ »نــ

زمن طويل مقررات واضحة تعّبر عن موقفه 
الثابت الداعم للقضية الفلسطينية واملدين 
ملــمــارســة إســرائــيــل بأشكالها كــافــة فــي حق 
مع  تــتــعــارض  والــتــي  الفلسطيني،  الــشــعــب 
املــصــلــحــة الــعــلــيــا لـــاتـــحـــاد وقــيــمــه ومــثــلــه 

ومقرراته«.
 رئيس املفوضية 

ّ
كما أبدت الدول أسفها ألن

لم ينظر في الطلب اإلسرائيلي على نحو ما 
سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ واألهداف 
الــــــواردة فــي الــقــانــون الــتــأســيــســي لــاتــحــاد 
ــررات الــــصــــادرة عـــن أجــهــزة  ــقــ األفـــريـــقـــي واملــ
العليا  املصلحة  وكــذلــك  املختلفة،  االتــحــاد 
األعضاء  الـــدول  وانــشــغــاالت  وآراء  لاتحاد 
ومعايير منح صفة مراقب ونظام االعتماد 
ــتــــي اعــتــمــدهــا  ــي الــ ــقــ ــريــ ــدى االتـــــحـــــاد األفــ ــ لــ
املجلس التنفيذي في يونيو/حزيران 2005، 
معتبرة ذلك »تجاوزًا إجرائيا وسياسيا غير 
مقبول من جانب رئيس املفوضية لسلطته 
التقديرية«. وشددت على املواقف األفريقية 
الفلسطينية  لــلــحــقــوق  والـــداعـــمـــة  الــثــابــتــة 

املشروعة.
ــدت ســـفـــارات األردن  ــك، أكــ بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
والــيــمــن وفلسطن وبعثة  والــكــويــت وقــطــر 
ــدول الــعــربــيــة لـــدى أديــــس أبــابــا،  ــ جــامــعــة الـ
وأسفها  السبع،  الـــدول  بيان  مــع  تضامنها 
لخطوة قبول إسرائيل في االتحاد األفريقي.
وكانت »العربي الجديد« قد كشفت في وقت 
 مــن 21 

ً
 الــجــزائــر تــقــود تــكــتــا

ّ
ســابــق عــن أن

دولة لسحب صفة مراقب من إسرائيل. وقال 
»العربي الجديد«  مصدر دبلوماسي رفيع لـ
 الجزائر أجرت اتصاالت رفيعة املستوى، 

ّ
إن

لــصــيــاغــة الئــحــة قــــرار أفــريــقــي ُيـــطـــرح على 
االجتماع املقبل لدول االتحاد إللغاء القرار، 
املــبــادرة، وتطرح  ــهــا تبحث عــن تطوير 

ّ
وإن

 فــي مــيــثــاق االتــحــاد 
ً
عــلــى أســاســهــا تــعــديــا

الــســمــاح ألّي دولــة  األفــريــقــي يتضّمن عـــدم 

أن تــتــشــكــل حـــكـــومـــة، حـــكـــومـــة قــــــــادرة عــلــى 
تــنــفــيــذ اإلصــــاحــــات املــطــلــوبــة والــتــحــضــيــر 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع بــنــاء 
الـــثـــقـــة مــــع شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــن والـــتـــواصـــل 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي«. وشـــدد على أن 
لبنان بحاجة إلى مساعدة املجتمع الدولي، 
لــاســتــمــرار فــي تــقــديــم الــخــدمــات األســاســيــة 
للمواطنن. وأضاف: »إعادة التشغيل الكامل 
ملــرفــأ بــيــروت، الــشــريــان الــحــيــوي لاقتصاد 
األزمـــة في  اللبناني، ضـــرورة ملّحة«. وربــط 
ــّدة، مــنــهــا »الـــعـــبء الثقيل  ــ لــبــنــان بــعــوامــل عـ
ــســــوري«. كـــذلـــك، وضــــع األزمـــــة في  لــلــجــوء الــ
ــفــــروض حــولــنــا والــــذي  دائــــــرة »الـــحـــصـــار املــ
يحرم لبنان من مداه الحيوي«، وقال، »لبنان 
اليوم بأصعب أوقاته ولم يعد بإمكانه  يمّر 

انتظار الحلول اإلقليمية وال الكبرى«.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، بـــرز أمـــس إعــــان الــبــابــا 
فــرنــســيــس، فـــي خــطــاب عــــام، أن لــديــه رغــبــة 
ــه تــحــذيــرا  ــ ــارة لــبــنــان، ووّجـ ــ »كــبــيــرة« فـــي زيـ
جــديــدا لــلــســاســة، مــنــاشــدًا املــجــتــمــع الــدولــي 
مساعدة لبنان بوضعه »على مسار القيامة... 
لــيــس بــالــكــلــمــات وحـــســـب، وإنـــمـــا مـــن خــال 
تصرفات ملموسة« تساعد الشعب اللبناني 

»املرهق والخائب«.

من خــارج القارة، تقوم على أســاس احتال 
أراضـــــي الــغــيــر، بــالــحــصــول عــلــى أّي صفة 

داخل االتحاد.
ــاق، أكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــصـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
 خطوة 

ّ
»العربي الجديد« أمس األربعاء، أن لـ

االعتراض من الدول السبع، جاءت بناء على 
 امللف كان ضمن 

ّ
تحرك جزائري، مضيفة أن

أجـــنـــدة زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
ــيــــرة إلــــى الـــقـــاهـــرة.  رمـــطـــان لـــعـــمـــامـــرة، األخــ
 »هــنــاك قلقا لدى 

ّ
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن

الجزائر التي تعد واحدة من القوى العربية 
ل اإلسرائيلي 

ّ
ذات الثقل األفريقي، من التوغ

في منظمات ومؤسسات القاهرة األفريقية، 
وهو ما وجدت فيه القاهرة أرضية مشتركة 

يمكن الوقوف عليها مع الجزائر«.
وحــــول مـــا إذا كــانــت تــلــك الــخــطــوة ستؤثر 
فــي  ــقــــاهــــرة،  الــ تــلــعــبــهــا  ــتـــي  الـ األدوار  عـــلـــى 
القضية الفلسطينية وعلى رأسها الوساطة 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة واالحــــتــــال  ــائـ ــفـــصـ بــــن الـ
ــلــــي، قــــالــــت املـــــصـــــادر: »بـــالـــطـــبـــع،  ــيــ ــرائــ اإلســ
ــا يــكــون  ــمــ ــكـــن ربــ ــنــــاك تــــأثــــيــــر، لـ ــكـــون هــ ــيـ سـ
إيــجــابــيــا، خــصــوصــا بــعــد الـــضـــغـــوط الــتــي 
ــل أبـــيـــب عــلــى الـــقـــاهـــرة أخـــيـــرًا،  مــارســتــهــا تـ
ــا فــــي عــمــلــيــات  ــيـ ــركـ بـــالـــتـــلـــويـــح بـــــإشـــــراك تـ
املــــفــــاوضــــات الــــخــــاصــــة بــصــفــقــة األســـــــرى، 
ــاع غـــــــــزة، وذلـــــــــك بــعــد  ــ ــطـ ــ ــــي قـ والــــتــــهــــدئــــة فــ
مــاحــظــات وجــهــتــهــا الــجــهــات اإلســرائــيــلــيــة 
املــشــرفــة عــلــى املـــفـــاوضـــات لـــلـــدور املــصــري، 

ه لم يفرض الضغوط الكافية 
ّ
متهمة إياه بأن

عــلــى حــركــة حــمــاس إلجــبــارهــا عــلــى إتــمــام 
صفقة تبادل األسرى وتقديم تنازالت«.

ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم من 
ّ
ــادر أن وأوضــــحــــت املــــصــ

ــدور  ــ  هـــنـــاك عــــاقــــات جـــيـــدة فــــي إطــــــار الـ
ّ
أن

املصري في املنطقة مع تل أبيب، ال يتوانى 
الجانب اإلسرائيلي، من وقــت إلــى آخــر، عن 
فـــرض ضــغــوط عــلــى مــصــر، إلجــبــارهــا على 
خــدمــة أجــنــدتــه ومــصــالــحــه« مــتــابــعــة: »فــي 
القاهرة  أمــام  الفرصة  تتهيأ  عندما  املقابل، 
تسارع  اإلسرائيلية،  الرغبات  تلك  لتحجيم 
التقاطع الذي   

ّ
النتهازها، خصوصا في ظل

ضـــرب املــصــالــح املــصــريــة جــــراء الــســيــاســات 
آخرها  كــان  والتي  املنطقة،  في  اإلسرائيلية 
اتفاقات التطبيع مع عدد من الدول العربية«.

ــام مــصــر  ــمـ  »انـــضـ
ّ
ــإن ــ ــادر، فــ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ

للتحرك بشأن االعتراض على خطوة رئيس 
 

ّ
مفوضية االتــحــاد األفــريــقــي، يــأتــي فــي ظل
ُبعد آخــر، وهو أزمــة سّد النهضة، وطبيعة 
إثيوبيا  إلـــى  نسبيا  املــنــحــاز  االتـــحـــاد  دور 
فــي األزمــــة، وكـــون الــخــطــوة األخــيــرة تسمح 
لــإســرائــيــلــيــن بـــوضـــع قــــدم بــشــكــل رســمــي 
 »الــخــطــوة في 

ّ
فــي أزمـــات مــصــر«. وأكـــدت أن

 - مقامها األساسي، هي تنسيق إسرائيلي 
إثيوبي، في إطار التحركات التي تقوم بها 
أبابا، لترسيخ ثقل سياسي لها في  أديــس 
الـــقـــرن األفــريــقــي وربــــط مصالحها  مــنــطــقــة 
بـــاملـــصـــالـــح املــــبــــاشــــرة لـــلـــقـــوى اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
»املسؤولن   

ّ
أن املــصــادر  وتابعت  الــكــبــرى«. 

في القاهرة وجدوا في التجاوب مع التحرك 
للتقارب  الجزائر، فرصة جيدة  قادته  الــذي 
مــعــهــا، بــعــد تــوتــر فــي الــعــاقــات عــلــى مــدار 
في وقت  الليبي،  امللف  نحو عامن، بسبب 
ل فيه امللف الفلسطيني للجزائر، أهمية 

ّ
يمث

كـــبـــرى، نـــظـــرًا لــتــأثــيــره الــكــبــيــر فـــي الـــشـــارع 
الجزائري«.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين 
وتلويح دولي جديد بعقوبات

من تحركات بيروت أمس )حسين بيضون(

اعتبرت الدول المعترضة أّن فكي تجاوز سلطاته )فرانس برس(

أسامة علي

بعد مرور أشهر عدة على عرقلة 
مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح 
ملقترح الحكومة للميزانية، يبدو أّن 
مالمح قبولها قد بدأت في الظهور 

أخيرًا. ال حصر للجان التي شكلها 
عقيلة صالح لدراسة مقترح امليزانية 

وللتشاور مع الحكومة بشأن 
بنودها وكيفية صرفها، وسط 

اعتراضات لم تنته، وتصريحات 
ومواقف لم تنقطع عن وسائل 
اإلعالم، حتى بعد أن راجعها 

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
وقدمها في شكل مقترح للمرة 

الثانية تجاوبًا مع أسباب التحفظ 
التي أبدتها لجان صالح، وكانت 

تلك األسباب تتمحور حول حجم 
امليزانية الكبير البالغ 98 مليار دينار 

)21.7 مليار دوالر(. وعلى الرغم 
من تقليصها إلى 93 مليار دينار 

في املقترح الثاني، إال أنها القت 
االعتراضات ذاتها، لكن في املرة 
الثانية ظهر تصريح صريح على 

لسان صالح عند زيارته ملقر اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر، العسكري 

في الرجمة، عندما قال »ليس كل ما 
ُيطلب ُيعطى، النواب لديهم مطلب 
واضح، وهو أن تكون للمؤسسة 

العسكرية )مليشيات حفتر( 
ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع 

ذ من خاللها مهامها«.
ّ
أن تنف

وعلى الرغم من ذكره ألسباب 
ق أيضًا بحجم امليزانية 

ّ
أخرى تتعل

والغموض الذي يكتنف بعض 
أبوابها، إال أّن تصريحه هذا وفي 

ضيافة حفتر، بدا أنه لّب األمر 
وموضوعه. 

الذي جرى أن صالح أعلن بشكل 
مفاجئ، خالل جلسة مجلس النواب 

الخاصة بمناقشة مشروع قانون 
ق 

ّ
االنتخابات اإلثنني املاضي، أنه عل
بند مناقشة مقترح امليزانية من 

جدول أعمال تلك الجلسة بطلب من 
الحكومة، كونها بصدد مراجعة 

امليزانية، وظّن أغلب املتابعني أنها 
ستتقلص إلى أقل من 93 مليارًا. 
لكن املفاجئ أنها ارتفعت لتصل 
إلى 111 مليارًا، بحسب تصريح 
للمتحدث الرسمي باسم مجلس 

النواب عبد الله بليحق. لقد استجاب 
الدبيبة ملطالب أنصار حفتر، ومنهم 

 ملليشيات 
ً
عقيلة، وخصص أمواال

اللواء املتقاعد، وبكل تأكيد خصص 
للمجموعات املسلحة في غرب 

 أيضًا، وفهم كل متابع 
ً
ليبيا أمواال

اآلن ملاذا كان بند مناقشة مقترح 
امليزانية برفقة بند قانون االنتخابات 

في جدول أعمال واحد في جلسات 
مجلس النواب! والسؤال اآلن، أي 
انتخابات مع عودة تنشيط ملف 

السالح واملسلحني؟ وهل كانت ورقة 
قانون االنتخابات وتوزيع الدوائر 

االنتخابية وسيلة للضغط، أم على 
عالقة بإعادة توزيع مناطق النفود 

والتمركز فيها، لضمان مواقع مهمة 
في املرحلة السياسية املقبلة؟

لم تدم طويًال فرحة 
إسرائيل بمنحها صفة 

مراقب في االتحاد 
األفريقي، إذ قّدمت 
7 دول عربية اعتراضًا 

رسميًا على ذلك، مطالبة 
بإعادة بحث هذا القرار 
خالل االجتماع المقبل 

للمجلس التنفيذي 
لالتحاد

دول  خارجية  لــوزراء  التنفيذي  للمجلس  اجتماع  يُعقد  أن  يُتوقع 
بحث  أجل  من  المقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/  في  األفريقي  االتحاد 
المتزايد على  االعتراض  موضوع 
في  المراقب  صفة  إسرائيل  نيل 
التأسيسي  القانون  ويشير  االتحاد. 
التنفيذي  المجلس  أن  إلى  لالتحاد 
يصدر قراراته باإلجماع، وإن تعذر 
ثلثي  أغلبية  فبموافقة  ــك  ذل
األعضاء. غير أن البّت في المسائل 
اإلجرائية، بما في ذلك معرفة ما 
ال،  أم  إجرائية  ما  مسألة  كانت  إذا 

يتم بأغلبية بسيطة.

اجتماع في أكتوبر؟
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تشييع جثمان شهيد في 
قصرة جنوبي نابلس

الفلسطينين في  مــن  املــئــات  شـــارك 
فـــريـــد حسن  مــحــمــد  الــشــهــيــد  وداع 
ــثــــرى،  الــ ووري  ــيـــث  حـ عـــــامـــــا(،   20(
ــاء، فـــي مــســقــط رأســــه،  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
بــلــدة قــصــرة جــنــوب نــابــلــس شــمــال 
الضفة الغربية املحتلة، بعد تسليم 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي جـــثـــمـــانـــه،  ــتــ ــ االحــ
أمس األول، بعد احتجاز دام شهرًا. 
تحيط  التي  قصرة،  بلدة  وتتعرض 
بــهــا ثـــاث مــســتــوطــنــات، بــاســتــمــرار 
ــلـــة مــــن قــــوات  القـــتـــحـــامـــات مـــتـــواصـ

االحتال واملستوطنن.
)العربي الجديد(

واشنطن تمدد استثناء 
بغداد من العقوبات 

ضد طهران
ــددت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ألربـــعـــة  ــ ــ مـ
ــر، فـــتـــرة االســتــثــنــاء املــمــنــوحــة  ــهـ أشـ
إلــى الــعــراق مــن الــعــقــوبــات املرتبطة 
تعتمد  والــتــي  إيــــران،  مــع  بالتعامل 
عــلــيــهــا بـــغـــداد الســـتـــيـــراد الــكــهــربــاء 
والــغــاز. وقــال مــســؤول عــراقــي، أمس 
ــاء، إنــــه بــمــوجــب االســتــثــنــاء  ــ ــعـ ــ األربـ
الرئيس  إدارة  أعطته  الـــذي  الجديد 
ــراق مــن  ــعــ ــدن، ســيــتــمــّكــن الــ ــايــ جــــو بــ
االســـتـــمـــرار فـــي اســـتـــيـــراد الــكــهــربــاء 
ــة أشـــهـــر  ــ ــعـ ــ ــن إيـــــــــران ألربـ ــ والـــــغـــــاز مـ
ديسمبر/ مطلع  أي حتى  إضــافــيــة، 

كانون األول املقبل.
)فرانس برس(

 
بلينكن وحمدوك 

يدعوان إلى وقف النار 
في تيغراي

أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، نــــيــــد بـــــــرايـــــــس، أمــــس 
أنتوني بلينكن  الوزير  أن  األربــعــاء، 
الـــســـودان  تـــحـــدث مـــع رئـــيـــس وزراء 
ــمــــدوك )الـــــصـــــورة( عــن  ــلـــه حــ عـــبـــد الـ
الصراع في إقليم تيغراي اإلثيوبي، 
ــــع األطــــــــراف صـــوب  واتـــفـــقـــا عـــلـــى دفـ
مــفــاوضــات تــقــود إلـــى وقـــف إطـــاق 
النار. وأوضح برايس أن املسؤولن 
ــاق املـــواجـــهـــة  ــطــ نـــاقـــشـــا »اتـــــســـــاع نــ
املــســلــحــة فـــي إقــلــيــمــي أمـــهـــرة وعــفــر 
ــع اإلنـــســـانـــي  ــ ــــوضـ ــيــــوبــــيــــن، والـ اإلثــ
املـــتـــدهـــور فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، ومــا 
يــتــردد عــن دخـــول الــقــوات اإلريــتــريــة 
مــجــددًا إلـــى إثــيــوبــيــا، مــا يــؤثــر على 

االستقرار في املنطقة«.
)رويترز(

 
أوكرانيا: توقيف 

شخص هّدد بتفجير 
مقر الحكومة

ــيــــة، أمــس  ــفـــت الـــشـــرطـــة األوكــــرانــ أوقـ
 من قدامى املحاربن 

ً
األربعاء، رجا

فــــي حـــــرب دونـــــبـــــاس، بـــعـــدمـــا هــــّدد 
بـــتـــفـــجـــيـــر قـــنـــبـــلـــة يـــــدويـــــة فـــــي مــقــر 
الـــحـــكـــومـــة فــــي كـــيـــيـــف. وقـــــــال قــائــد 
كليمنكو،  إيــغــور  الوطنية،  الشرطة 
في بيان، إن الرجل »استسلم بعد 10 
دقــائــق« مــن مفاوضات تــوالهــا أحد 
الشرطة  أحضرته  بعدما  أصدقائه، 
إلـــى املـــوقـــع. وبــحــســب الــشــرطــة، فــإن 
كانت  بتفجيرها  هــّدد  التي  القنبلة 
حقيقية، ما يعّرضه لحكم بالسجن 

قد يصل إلى 15 عاما.
)فرانس برس(

 
ألمانيا: اعتقال عنصر 

في مليشيات األسد 
قتل مدنيين

أعلنت أملانيا، أمس األربعاء، اعتقال 
ســوري بتهمة ارتــكــاب جــرائــم حرب 
ــتــــهــــداف  فـــــي بــــــــــاده، مـــــن خـــــــال اســ
مــجــمــوعــة مــن املــدنــيــن، عــنــدمــا كــان 
الحرة«،  »فلسطن  في حركة  عضوًا 
الــتــي قاتلت إلــى جــانــب قـــوات بشار 
األسد. وأوضحت النيابة أن السوري 
متهم بإطاق قنبلة على مدنين عام 
2014، بينما كانوا يصطفون لتلقي 
ــيـــة تــقــدمــهــا األمــــم  مـــســـاعـــدات غـــذائـ
ما  الفلسطينين،  لاجئن  املتحدة 

أسفر عن مقتل 7 مدنين.
)األناضول(

بيروت ـ ريتا الجمال
        صالح النعامي

ــاد الــتــوتــر، أمـــس األربـــعـــاء، الــحــدود  سـ
ــيــــة مــــــع فـــلـــســـطـــن املـــحـــتـــلـــة،  ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
ــقـــت ثـــاثـــة صــــواريــــخ مــن  ــلـ طـ

ُ
بـــعـــد أن أ

جــنــوب لــبــنــان، ســقــط اثـــنـــان مــنــهــا في 
ــريـــات شــمــونــة« بشمال  مــســتــوطــنــة »كـ
االحتال  قــوات  لترّد  املحتلة،  فلسطن 
اإلسرائيلي بقصف مدفعي على ثاث 
دفـــعـــات، طــــاول أكــثــر مــن منطقة داخــل 
الحدود اللبنانية. وأدى هذا التوتر إلى 
وقــوات  اللبناني  الجيش  قـــوات  تــأهــب 
األمم املتحدة )يونيفيل( التي دعت إلى 

ضبط النفس.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي جــنــوب 
ــد«، بـــإطـــاق  ــديــ ــجــ ــان، »الــــعــــربــــي الــ ــنـ ــبـ لـ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي قــذائــف  جــيــش االحــ
مدفعية سقطت في أكثر من بلدة وقرية 
في جنوب لبنان. وُسجل سقوط قذائف 
الهبارية  ــراج  وأحـ كفرشوبا  تــال  على 
اإلسرائيلي،  العلم  رويــســات  موقع  مــن 
ــراج بــلــدة  ــ ــاول خــ ــ  عــــن قـــصـــف طــ

ً
فـــضـــا

ــره حريق  شــبــعــا، والــــذي انــدلــع عــلــى إثـ
بن منطقتي الهبارية وشبعا، حيث لم 
يتمكن عناصر الدفاع املدني من إطفائه 
على الفور بسبب القصف الكثيف الذي 
كما طاولت  املنطقة.  له  تتعرض  كانت 
الــقــذائــف املــدفــعــيــة اإلســرائــيــلــيــة سهل 
مــرة، وكذلك خراج  أكثر من  مرجعيون 
ــفـــخـــار، ومــنــطــقــة ديــس  بـــلـــدة راشـــيـــا الـ
الخريبة بن بلدتي إبل السقي وراشيا 
الفخار. وأفاد شهود عيان من الجنوب 
الــلــبــنــانــي، »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــهــم 
سمعوا أصوات قذائف من ناحية أكثر 

من منطقة على الشريط الحدودي.
وكــان جيش االحــتــال قــال فــي بيان إن 
»ثاثة صواريخ أطلقت من لبنان على 
في  اثنان  اإلسرائيلية؛ سقط  األراضــي 
ــد لـــم يــتــعــد الـــحـــدود«.  ــ إســـرائـــيـــل، وواحـ
هــاجــمــت  ذلــــــــك،  عـــلـــى  »ردًا  وأضـــــــــــاف: 
األراضــي  )اإلسرائيلية(  املدفعية  قــوات 
بعد  االحــتــال  وقــال جيش  اللبنانية«. 
الــقــصــف األول، إن  نــحــو ســاعــتــن مـــن 
على  مــجــددًا  قذائفها  أطلقت  مدفعيته 
أهــداف لم يحددها على طــول الحدود، 

قـــبـــل أن يـــتـــم إطــــــاق دفـــعـــة ثـــالـــثـــة مــن 
الـــقـــذائـــف. وســقــطــت الـــصـــواريـــخ الــتــي 
ــي مــســتــوطــنــة  ــ ــن لـــبـــنـــان فـ ــ ــقـــت مـ ــلـ انـــطـ
»كـــريـــات شــمــونــة« الــتــي هـــرع سكانها 
إلى املاجئ بعد دوي صفارات اإلنذار. 
إسرائيلية،  إعامية  مــصــادر  وبحسب 
فقد أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في 
هيئة أركان جيش االحتال تعليماتها 
ــات  ــريــ ــــي مـــنـــطـــقـــة »كــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن فـ
أمر  في حن  البيوت،  بالتزام  شمونة« 
رئيس بلدية املستوطنة بفتح املاجئ 

تحسبا ألي تصعيد.
وبـــحـــســـب خــــدمــــة اإلســـــعـــــاف الــتــابــعــة 
ــم يــتــم تسجيل  لــســلــطــات االحــــتــــال »لــ
تــمــت  بـــيـــنـــمـــا  األرواح،  ــــي  فـ إصـــــابـــــات 
معاينة أربع إصابات بالهلع«. في حن 
أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعام 
إســرائــيــلــيــة صـــورة لــحــريــق فــي منطقة 
املحتلة،  فلسطن  شمالي  في  مفتوحة 
قالت إنه نتج عن سقوط صاروخ أطلق 
من لبنان. وأشار رئيس وزراء االحتال 
الــذي كــان ووزيــر الدفاع  نفتالي بينت 
بيني غانتس في الكنيست، إلى أنه »تم 
القيادة  وأن  األحـــداث،  إطاعهما« على 

تتابع األمر.
وفـــي وقـــت الحــــق، أعــلــنــت نــائــبــة مــديــر 
املــكــتــب اإلعـــامـــي لــقــوة األمــــم املــتــحــدة 
كانديس  )يونيفيل(،  لبنان  في  املؤقتة 
ظهر  بعد  تلقت  »اليونيفيل   

ّ
أن آرديـــل، 

ـــس( تــقــاريــر عـــن إطـــاق  هـــذا الـــيـــوم )أمــ
صاروخن على األقل من لبنان باتجاه 
إسرائيل، حيث أكد الجيش اإلسرائيلي 
هـــذه الــتــقــاريــر ورّد بــنــيــران املــدفــعــيــة«. 
 »رئيس 

ّ
وأشارت آرديل في بيان، إلى أن

اللواء  العام  وقائدها  اليونيفيل  بعثة 
ستيفانو ديل كول، على اتصال مباشر 
مع األطــراف ويحثهم على وقف إطاق 
الــنــار ومــمــارســة أقــصــى درجـــات ضبط 
ال  التصعيد،  من  املزيد  لتجنب  النفس 
سيما فــي هــذه الــذكــرى الــحــزيــنــة«، في 
إشارة إلى الذكرى األولى النفجار مرفأ 

بيروت.
تواصل  »اليونيفيل   

ّ
أن آرديــل  وتابعت 

ــراف من  ــ ــ عــمــلــهــا بــشــكــل كـــامـــل مـــع األطـ
ــــوات االرتــــــبــــــاط والــتــنــســيــق  ــنـ ــ خــــــال قـ
الــتــي تضطلع بــهــا، وتعمل مــع الــقــوات 
املــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة لــضــمــان املــتــابــعــة 
الفورية على األرض وتعزيز األمن على 
آرديــــل:  األزرق«. وخــتــمــت  الــخــط  طـــول 
ــن الــــضــــروري اســـتـــعـــادة االســتــقــرار  »مــ
على الفور، حتى تتمكن اليونيفيل من 

بدء تحقيقها«.
وســــاد الـــهـــدوء الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
فلسطن املــحــتــلــة، إلـــى حــد كــبــيــر، منذ 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان عــام 
طــلــقــت صــواريــخ من 

ً
2006. وســبــق أن أ

على  املحتلة،  األراضــــي  بــاتــجــاه  لبنان 
طلق صاروخان من 

ُ
وأ فترات متقطعة. 

لبنان على شمال فلسطن املحتلة في 
لم  لكنهما  املـــاضـــي،  يــولــيــو/تــمــوز   20
يــســفــرا عــن أضــــرار أو إصـــابـــات، بينما 
قـــوات االحــتــال على ذلــك بنيران  رّدت 
املدفعية. كما أطلقت صواريخ من لبنان 
باتجاه األراضي املحتلة في مايو/أيار 
ــدوان اإلســرائــيــلــي  ــعــ املــــاضــــي، خــــال الــ

الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة.

توتر على الحدود
اللبنانية الفلسطينية

شهدت الحدود 
اللبنانية مع فلسطين 

المحتلة، أمس 
األربعاء، توترًا، بعد 
إطالق صواريخ من 

جنوب لبنان استهدفت 
مستوطنة إسرائيلية

دعت اليونيفيل إلى 
ضبط النفس وتجنب 

المزيد من التصعيد
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رئيس الحكومة الماليزية 
يرفض االستقالة

ــيــــس الــــــــــــوزراء املـــالـــيـــزي  رفــــــض رئــ
ــــس  ــــي الــــــــديــــــــن يــــــــاســــــــن، أمــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـ
األربــــعــــاء، االســـتـــقـــالـــة، بــعــد سحب 
له،  دعــمــه  الرئيسين  حلفائه  أحــد 
الثقة  طـــرح  إنـــه سيطلب  قـــال  لكنه 
املــقــبــل، إلثبات  الــبــرملــان الشهر  فــي 
شرعيته. وبعد لقائه امللك سلطان 
عبد الله سلطان أحمد شاه، كشف 
مــحــيــي الـــديـــن أن املـــلـــك أخـــبـــره أن 
ثمانية نواب من »املنظمة الوطنية 
دعمهم  سحبوا  املتحدة«  املاليزية 
الكبرى  الكتلة  هــي  و»املنظمة«  لــه. 

في التحالف املكّون من 38 نائبا.
)أسوشييتد برس(

الرئيس اإلسرائيلي يتصل 
بمسؤولين سودانيين

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحــــــــــرونــــــــــوت« اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة أن 
ــلــــي يــتــســحــاق  ــيــ ــرائــ الــــرئــــيــــس اإلســ
هـــرتـــســـوغ يـــبـــذل جــــهــــودًا لــتــطــويــر 
ــع مـــــع الــــــســــــودان.  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــار الـ ــ ــــسـ مـ
وفـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــعــهــا، أمــس 
األربــعــاء، أشــارت الصحيفة إلــى أن 
ــقـــادة الـــســـودان  هــرتــســوغ اتـــصـــل بـ
يوليو/   20( بعيد األضحى  مهنئا 
تـــمـــوز املــــاضــــي(، مـــن دون تــحــديــد 
أســــمــــاء املـــســـؤولـــن الــــذيــــن تــحــدث 
ــه عـــرضـــت فــكــرة  ــرت أنــ ــ إلــيــهــم. وذكــ
عقد لقاءات مباشرة بن الجانبن. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها 
كــــانــــت »إيـــجـــابـــيـــة  ــاالت  ــ ــــصــ إن االتــ

ومهمة«.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقال عراقي 
بتهمة االنتماء 

لـ»داعش«
أوقـــفـــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
ــه فــي  ــبـ ــتـ األربــــــــعــــــــاء، شـــخـــصـــا يـــشـ
انتمائه لتنظيم »داعش« في عملية 
أمــنــيــة بـــواليـــة ســـامـــســـون، شــمــالــي 
بأن  أمنية  مــصــادر  وأفـــادت  تركيا. 
فــرق مكافحة اإلرهـــاب فــي الــواليــة، 
ــراه  ــــذي أجــ ــار الــتــحــقــيــق الـ ــ وفــــي إطـ
سامسون،  في  العام  املدعي  مكتب 
أدم،  إيلك  داهمت موقعا في قضاء 
وتمكنت من توقيف مواطن عراقي، 

وضبط مواد رقمية تخصه. 
)األناضول(

أمين العاصي

فتحت تصريحات لقيادي في »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، أكـــد فــيــهــا اصــطــفــاف 
هـــذه الـــقـــوات مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فــي أي اقــتــتــال بــن األخــيــر وإقــلــيــم كردستان 
العراق، الباب مجددًا أمام أسئلة عدة متعلقة 
ــكـــردي- بـــأهـــداف »قـــســـد« ومــصــيــر الـــحـــوار الـ
ــردي املـــتـــوقـــف حـــالـــيـــا بـــســـبـــب تــبــايــنــات  ــ ــكـ ــ الـ
ــه، عــلــى رأســـهـــا مــســألــة  ــرافــ وخـــافـــات بـــن أطــ
االرتــــــبــــــاط بــــحــــزب الــــعــــمــــال. وقــــــــال مــحــمــود 
بـــرخـــدان، الــقــيــادي فــي »قـــســـد«، الــتــي يهيمن 
ــراطـــي«، فــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــــزب »االتـ عــلــيــهــا حـ
تصريحات لــه اإلثــنــن املــاضــي: »إذا مــا جرى 
أي اقتتال بن قوات البشمركة وحزب العمال 
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  داخـــل  الكردستاني 
لن نقف مكتوفي األيــدي، وسنقف إلى جانب 
تصريحات  واستدعت  الكردستاني«.  العمال 

بــرخــدان عــلــى الــفــور بــيــانــا مــن قــبــل »املجلس 
ــة، واملــــدعــــوم  ــ ــوريـ ــ الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي« فــــي سـ
الــعــراق، استنكر فيه  كــردســتــان  مــن  سياسيا 
ــتــــي تــزيــد  »هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات املــســيــئــة والــ
أبناء شعبنا، وتستهدف  التوتر والقلق لدى 

خصوصيته في سورية وقضيته القومية«.
من جانبه، قال القيادي في »املجلس الوطني 
الــكــردي«، شــال كــدو، في حديث مع »العربي 
ــادات حـــزب  ــ ــيـ ــ قـ ــات  ــريـــحـ  »تـــصـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

االتحاد الديمقراطي في اآلونة األخيرة مقلقة 
للرأي العام في سورية، كونها ال تخدم السلم 
األهلي والحالة السورية بشكل عــام«. وأشار 
 تصريح برخدان »يتعارض مع أسس 

ّ
إلى أن

ــكــــردي فـــي ســـوريـــة الـــذي  ــكــــردي-الــ الــــحــــوار الــ
املتحدة وفرنسا«، مضيفا:  الواليات  وضعته 
»أصــبــح هـــذا الــحــوار عــلــى املــحــك وربــمــا بــات 
تتوالى  التصريحات  هــذه  كــون  كبير،  بخطر 
مــن قــيــاديــن فــي حــزب االتــحــاد الديمقراطي، 
الــذي يحاول دق املسامير األخــيــرة في نعش 
 تصريحات برخدان 

ّ
أن الــحــوار«. واعتبر  هذا 

 أجــنــدة حــزب االتــحــاد الديمقراطي 
ّ
»تــؤكــد أن

بل  فــي ســوريــة،  الــكــرديــة  بالقضية  ال تتعلق 
بأجندات حزب العمال الكردستاني ليس إال«.
وفتحت تصريحات القيادي في »قسد« الباب 
السياسية  املرجعية  كثيرة حــول  أسئلة  أمــام 
والــعــســكــريــة لــهــذه الـــقـــوات، ومــــدى ارتــبــاطــهــا 
بــمــنــظــومــة حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي في 
همت »قسد« من قبل 

ُ
املنطقة عموما. ولطاملا ات

املعارضة السورية ومن الجانب التركي بأنها 
الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.

ومن املرجح أن تزيد هذه التصريحات املشهد 

االرتباط مع حزب العمال واملصنف لدى عدد 
من الدول كمنظمة إرهابية، وهو ما أدى إلى 
تــوقــف الـــحـــوار الـــذي بـــدأ فــي إبـــريـــل/ نيسان 
من العام الفائت برعاية من وزارة الخارجية 
األميركية. ولم تضغط واشنطن حتى اللحظة 
ــاد إلـــــى طـــرد  ــ ــحـ ــ بـــمـــا يـــكـــفـــي لــــدفــــع حـــــزب االتـ

 مـــراوحـــة 
ّ

ــل الـــكـــردي الـــســـوري تــعــقــيــدًا، فـــي ظــ
الحوار بن »املجلس الوطني الكردي« وحزب 
»االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، وهــمــا أكــبــر كيانن 
سياسين كردين سورين، مكانها منذ أواخر 
الــعــام الــفــائــت، بــعــد فــشــل الــطــرفــن بــالــخــروج 
باتفاق بشأن تشكيل مرجية سياسية واحدة 
لألكراد السورين وفق رغبة أميركا، تمثلهم 
من  الرغم  على  السياسية،  االستحقاقات  في 
خــوضــهــمــا جــــوالت تــفــاوضــيــة عــــدة. وتشكل 
املهيمن  الديمقراطي«،  »االتــحــاد  بن  العاقة 
عـــلـــى »قــــســــد« عــــن طـــريـــق ذراعـــــــه الــعــســكــريــة 
»الــوحــدات«، وبــن »العمال«، عقبة كبيرة في 

طريق الوصول التفاق.
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« مـــبـــدأ فك  ــحــ ــرفـــض »االتــ ويـ

كــوادر حزب العمال الكردستاني من سورية، 
والـــســـمـــاح بــــدخــــول »الـــبـــشـــمـــركـــة الـــســـوريـــة« 
)الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كــردســتــان،  إقليم  مــن  الــســوري(  الكردستاني 
ــنــــي والــعــســكــري  ــارك فــــي الــــقــــرار األمــ ــتــــشــ والــ
واالقتصادي مع القوى السياسية في املنطقة، 

وأبرزها »املجلس الوطني الكردي«.
املستقلن«،  الكرد  »رابطة  رئيس  نائب  وكــان 
رديــف مصطفى، قــال قبل أيــام في حديث مع 
 قسد »هي مليشيا تتبع 

ّ
»العربي الجديد«، إن

 هذه 
ّ
لحزب العمال الكردستاني«، الفتا إلى أن

الــقــوات »تــرســل قسما مــن عــائــدات النفط في 
شـــرق ســوريــة لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. 
ــيـــاديـــن فــــي »قــــســــد« مــــن األكــــــراد  ــقـ ــلــــب الـ وأغــ
السورين، بمن فيهم قائد هذه القوات مظلوم 
عـــبـــدي، وبــعــضــهــم أعـــضـــاء فـــي حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني، عادوا إلى شمال شرقي سورية 
مــع األشــهــر األولـــى مــن عمر الــثــورة السورية 
وشكلوا بتسهيل من النظام »وحدات حماية 
الشعب« التي تحولت الحقا إلى النواة الصلبة 
الــديــمــقــراطــيــة« بترتيب من  »قـــوات ســوريــة  لــــ

التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة. 
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت مــصــادر محلية فــي منطقة 
»العربي  لـــ  ســوريــة،  شــرق  بشمال  القامشلي 
الــجــديــد«، أن »هــنــاك اســتــيــاء مــن قبل األكـــراد 
ــوادر حــــزب الــعــمــال  ــ الـــســـوريـــن مـــن هــيــمــنــة كــ
الــكــردســتــانــي عــلــى الـــقـــرار فـــي شــمــال شــرقــي 
الــكــرديــة في  القضية   

ّ
أن إلــى  الــبــاد«، مشيرة 

ســوريــة »وطــنــيــة«. وأضــافــت املــصــادر »يجب 
أال يتحول األكــــراد الــســوريــون إلــى ورقـــة بيد 

أحزاب عابرة للحدود«.

العراق غضب 
على بالسخارت

خريطة 
طريق 
تونس

»تويتر« »نرى أن باسخارت تجاوزت الدور 
املهني، وأصبحت ورقة في امللعب السياسي 
العراقي«. وخاطب األمن العام لألمم املتحدة 
 »الــســيــد األمـــن 

ً
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس قـــائـــا

العام لألمم املتحدة نحن بحاجة إلى دوركم 
األممي املهني في دعم العراق«.

وأعـــقـــبـــت ذلــــك تــصــريــحــات لــرئــيــس الــــــوزراء 
األسبق، زعيم تحالف »دولة القانون« نوري 
املالكي، الذي اتهم املبعوثة األممية بالتدخل 
في االنتخابات، وقال إن باسخارت »بحاجة 
إلـــــى مـــعـــرفـــة مــهــمــتــهــا ودورهـــــــــا كــمــســؤولــة 
لبعثة يونامي )بعثة األمــم املتحدة ملساعدة 
 »الــبــعــثــة تــتــحــّرك 

ّ
ــــراق(«، مــشــيــرًا إلــــى أن ــعـ ــ الـ

بطلب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وال صــاحــيــة لها 
بالتحرك والــتــدخــل فــي شـــؤون االنــتــخــابــات، 
إال بــمــا تــحــتــاجــه املــفــوضــيــة«. ووصــــف دور 
املبعوثة األممية بأنه »مرفوض في حديثها 

عن أجواء االنتخابات«.
من جهتها، تواصل قنوات فضائية ومواقع 
إخــــبــــاريــــة تـــابـــعـــة لــفــصــائــل مــســلــحــة وقــــوى 
ســيــاســيــة مـــوالـــيـــة لـــطـــهـــران، هــجــومــهــا على 

ــــذه املـــرحـــلـــة الــصــعــبــة«،  ــــال هـ و»بـــخـــاصـــة خـ
التي تلت سلسلة قرارات اتخذها سعّيد منذ 
25 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، واعــتــبــرتــهــا قــوى 
سياسية »انقابا على الدستور«. وأشار إلى 
أن »مــعــرفــة رؤيـــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة مهمة، 
التقييم ومعرفة كيف  وفي ضوئها سيجري 
سيكون االتجاه، وهل هو بالعمل بالدستور 

أم وفق وضعية استثنائية أخرى؟«.
وأوضـــــــــح الـــطـــبـــوبـــي أنــــــه تــــــّم الـــتـــشـــديـــد فــي 
اجـــتـــمـــاع الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي عــلــى »املــحــافــظــة 
عــلــى الــحــريــات وديــمــومــة املــؤســســات«، وأكــد 
ــانـــب الــشــعــب،  ــــى جـ ــاد ســـيـــكـــون إلـ ــ ــحـ ــ أن »االتـ
وال بــد مــن مــراعــاة االســتــحــقــاقــات، وأن نكون 
فـــي حــجــم الــلــحــظــة. فــاملــنــظــومــة انـــتـــهـــت، وال 
بــد مــن إصـــاحـــات، وخــاصــة فــي الــعــقــلــيــة، إذ 
تـــوجـــد مـــقـــومـــات لــــإصــــاح، ولـــكـــن ال بـــد من 
التغيير، وعلى الجميع االتعاظ من التجارب 
الــســابــقــة«. وأوضـــــح أنــــه »تــــّم الــتــشــديــد على 
تشكيل الحكومة، وأن يكون الرئيس القادم ذا 
كفاءة وصاحب تكوين اقتصادي، وأن تكون 
الحكومة مصغرة، وذات مهام محدودة خال 
الــفــتــرة املــقــبــلــة«، مضيفا أنـــه »ال بــد أن يكون 
هناك بعد تشاركي«. وشدد على أنه »ال بد من 
أسرع  في  وتشكيلها  للحكومة  رئيس  إعــان 
وقت، مللء الفراغات، فا يمكن بقاء املؤسسات 

الحيوية واالقتصادية في حال انتظار«.
بغداد ـ عادل النواب

ــلـــى الـــتـــوالـــي،  لـــألســـبـــوع الـــثـــالـــث عـ
ــة  ــيـ ــراقـ تـــــواصـــــل قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة عـ
حــلــيــفــة لــــطــــهــــران تـــصـــعـــيـــدهـــا ضــد 
هينيس  العراق جينن  في  األممية  املبعوثة 
بــاســخــارت، بــالــتــزامــن مــع حــمــات إعامية 
العراق  في  املتحدة  األمــم  بعثة  تتهم  مماثلة 
»الــتــحــيــز وتــجــاوز دورهــــا« في  بــمــا تصفه بـــ
تــحــركــاتــهــا تــجــاه مــلــف االنــتــخــابــات املــبــكــرة 
املقبل،  األول  أكتوبر/ تشرين   10 في  املــقــررة 
ــة بن   األزمــ

ّ
ومـــن قبله مــلــف الــنــازحــن، وحـــل

أربيل وبغداد.
ووّجه زعيم »الحشد الشعبي« فالح الفياض، 
غير  انتقادات  املاضي،  تموز  يوليو/   23 في 
العراق، عقب  األممية في  للمبعوثة  مسبوقة 
تــصــريــحــات لــهــا حــــول اســـتـــهـــداف الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة مــن قــبــل الجماعات 
املــســلــحــة، وحــديــثــهــا عــن أن بــعــض الفصائل 
الــــدولــــة  لـــهـــا أذرع داخـــــــل أجــــهــــزة  املـــســـلـــحـــة 
وأخـــــــرى خـــارجـــهـــا. وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 

تونس ـ العربي الجديد

كــــشــــف االتــــــحــــــاد الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي 
ــــب خــطــة  ــوانـ ــ ــــن بـــعـــض جـ لـــلـــشـــغـــل عـ
ــتــــي تــتــضــمــن  خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، والــ
ــرة  ــتــ ــفــ الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى اإلســـــــــــــــراع بـــــإنـــــهـــــاء الــ
االســتــثــنــائــيــة، وتــعــيــن رئــيــس حــكــومــة إنــقــاذ 
مصغرة، وضرورة قيام الرئيس قيس سعّيد 
يزال  ال  فيما  املستقبلية«،  الرؤية  »توضيح  بـ
ماحقة  مع  مجهواًل،  مصيرًا  ينتظر  البرملان 
نـــحـــو ثـــلـــث أعــــضــــائــــه.  ودعـــــــا بــــيــــان لــلــهــيــئــة 
اإلداريــــــة الــوطــنــيــة لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
غل، في ختام اجتماعها مساء أمس األول، 

ّ
للش

إنقاذ  حكومة  رئــيــس  بتعين  »التسريع  إلــى 
رة ومنسجمة، تكون لها مهّمات محّددة 

ّ
مصغ

عــاجــلــة واســتــثــنــائــيــة، وتــلــّبــي االســتــحــقــاقــات 
ذلك  في  تأخير  »أّي   

ّ
أن واعتبر  االجتماعية«، 

سيعّمق الــفــراغ، ويــعــّســر الــخــروج مــن األزمــة 
االجتماعية واالقتصادية«.

»لجوء قيادات  وفيما دان االتحاد ما وصفه بـ
مـــن حــركــة الــنــهــضــة إلــــى االســـتـــقـــواء بــجــهــات 
أجنبية«، اعتبر أن »التدابير االستثنائية التي 
استجابة  كــانــت  الجمهورية  رئــيــس  ــخــذهــا 

ّ
ات

د األزمة التي 
ّ
 أخيرًا لتعق

ً ّ
ملطالب شعبية، وحا

ــر لحلول 
ّ

أّي مــؤش الــبــاد، فــي غياب  تمّر بها 
أخـــرى عــمــل كــثــيــرون عــلــى إحــبــاطــهــا«، وذّكـــر 
الضمانات،   

ّ
كــل توفير  بــضــرورة  »الــتــمــّســك  بـــ

ومــنــهــا الــحــفــاظ عــلــى املــكــتــســبــات املجتمعية 
واالجــتــمــاعــيــة وضــمــان الــحــقــوق والــحــريــات، 
ــة  ــ ــادّيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الـــــحـــــقـــــوق االقـ ــهــ ــتــ ــّدمــ ــقــ وفــــــــي مــ
واالجتماعية والنقابية املضّمنة في الدستور، 
ــقــــراطــــي، وتـــطـــويـــره  وتــــدعــــيــــم املــــســــار الــــديــــمــ

باالحتكام إلى اآلليات الديمقراطية«.
الــبــيــان عــلــى »وجــــوب تفعيل تقريري  وشـــدد 
لوزارة  العاّمة  دية 

ّ
والتفق املحاسبات  محكمة 

العدل، بخصوص الجرائم االنتخابية وجرائم 
الـــفـــســـاد واإلرهــــــــاب والــتــســفــيــر واالغـــتـــيـــاالت 
وعلى  مات، 

ّ
املنظ على  واالعــتــداء  السياسية، 

املقّر املركزي لاتحاد العام التونسي للشغل، 
واالعـــــــتـــــــداء عـــلـــى األحـــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات 
واملــــبــــدعــــن«. ودعــــــا إلـــــى »تـــطـــبـــيـــق الـــقـــانـــون 
والــنــواب  الكتل  مقّدمتهم  وفــي  الجميع،  على 
قة 

ّ
املتعل الشعب  نــواب  مجلس  في  املجّمدون 

 
ّ

الــقــانــون، مــع ضمان الحق بهم قضايا، وفــق 
في املحاكمة العادلة«.

وكـــان األمـــن الــعــام لــاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل نور الدين الطبوبي قد دعا، في اختتام 
ــة لــاتــحــاد، أمــس األول،  أعــمــال الهيئة اإلداريــ
ــة املــســتــقــبــلــيــة«،  ســعــّيــد إلـــى »تــوضــيــح الـــرؤيـ
: »إلــــى أيــــن نـــســـيـــر؟«، ومــضــيــفــا أنــه 

ً
مــتــســائــا

ــن الــــتــــســــاؤالت،  ــ ــن تـــوضـــيـــح عــــــدد مـ ــ ــد مـ ــ ال بـ

»الــتــحــّيــز   إيــاهــا بـــ
ً
املــبــعــوثــة األمــمــيــة، مــتــهــمــة

وتنفيذ أجندات قوى غربية في العراق«.
وكانت قد صدرت عن باسخارت تصريحات 
عدة خال األسابيع املاضية استغلتها بعض 
 األوضــــاع 

ّ
األطـــــراف، أبـــرزهـــا حــديــثــهــا عــن أن

األمنية فــي الــعــراق »مــهــزوزة جــدًا، وال يمكن 
ع أن تجري االنتخابات من دون تزوير«، 

ّ
توق

أنه »سنبذل كل جهودنا إضافة  إلى   
ً
مشيرة

التزوير«.  العراقية ملنع  إلى جهود السلطات 
كــمــا تــحــدثــت فـــي لـــقـــاء مـــع قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
محلية عن أن »مــا يشهده الــعــراق الــيــوم، هو 
وجود فصائل مسلحة تنشط خارج سيطرة 
وســلــطــة الــحــكــومــة، ولــهــا أذرع داخـــل أجــهــزة 
 الــهــجــمــات التي 

ً
الــدولــة وخــارجــهــا«، واصــفــة

تـــتـــعـــّرض لـــهـــا الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
العراق بأنها »إرهابية«.

ولــــم تــعــلــق الــبــعــثــة األمـــمـــيـــة فـــي بـــغـــداد إلــى 
 
ّ
اآلن على االتــهــامــات املــوجــهــة إلــيــهــا، كما أن
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة تــلــتــزم الــصــمــت حــيــال 
مــن حكومة رئيس  لكن مــصــادر مقربة  ذلـــك. 
»العربي  لـ أكــدت  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء 
ــراك األمــــم املــتــحــدة األخــيــر  ــ  »حـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــة لـــعـــب دور  ــاولــ ــحــ ــات، ومــ ــابــ ــخــ ــتــ ــيــــال االنــ حــ
فــي تــوســعــة نــطــاق عــمــل املــراقــبــن الــدولــيــن، 
أحـــد أســبــاب هــجــوم الــقــوى الــســيــاســيــة على 

مــن جــهــة أخــــرى، قـــال مــصــدر فــي »الــنــهــضــة«، 
ــتـــمـــاع مــجــلــس  ــالـــة »األنــــــاضــــــول«، إن اجـ لـــوكـ
لــم ينظر فــي تغييرات بقيادة  الــشــورى أمــس 
الـــحـــركـــة، مــوضــحــا أنــــه »نــظــر فـــي الــتــطــورات 
الحاصلة في الباد، وناقش السياسات التي 
قد تسلكها الحركة للخروج من األزمة«. وكان 
دعــا،  قــد  »النهضة«  لشباب  الوطني  املجلس 
األحد املاضي، رئيس الحركة راشد الغنوشي 
إلـــى »تــكــويــن قــيــادة وطــنــيــة تتضمن كــفــاءات 
شــبــابــيــة بــهــدف إنـــقـــاذ املـــســـار الــســيــاســي في 
الباد«. في هذا الوقت، ينتظر البرملان مصيرًا 
مجهواًل بعد تجميد سعيد أعماله ملدة شهر، 

 
ّ
املــبــعــوثــة األمــمــيــة«. ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن

املتحدة  األمــم  بعثة  رئيسة  تتهم  القوى  تلك 
»تقديم تقارير حول الوضع في العراق إلى  بـ
الفصائل  حّمل فيها 

ُ
ت الــدولــي،  مجلس األمــن 

ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــة االســ ــاقــ املــســلــحــة مـــســـؤولـــيـــة إعــ
الباد، وتحدي سلطة القانون وتهديد السلم 
االجـــتـــمـــاعـــي، والــــتــــورط بـــاســـتـــهـــداف الــقــوى 
باإلصاحات«.  املطالبن  والناشطن  املدنية 
 تــلــك الـــقـــوى »بـــــدأت تــتــحــرك 

ّ
وكــشــفــت عـــن أن

طلب  بشأن  عليه  للضغط  الكاظمي  باتجاه 
تغيير املبعوثة األممية، في مؤشر إلى توتر 

كبير بن تلك األطراف وبعثة يونامي«.
من جهته، قال عضو بارز في »حركة عطاء«، 
التصعيد   

ّ
إن الــفــيــاض،  فــالــح  يتزعمها  الــتــي 

الحالي ضد املبعوثة األممية يعود سببه إلى 
»تــدخــلــهــا بــمــلــف االنــتــخــابــات، ومــحــاوالتــهــا 
أن يــكــون لــألمــم املــتــحــدة دور إشـــرافـــي على 
هذا االستحقاق وليس رقابيا فقط، وهذا ما 
ترفضه قوى سياسية مختلفة تعتبر البعثة 
األمــمــيــة غير حــيــاديــة سياسيا فــي الــعــراق«. 
ــه، فــــي حــــديــــث مــع  ــفـــسـ وأضــــــــاف املــــتــــحــــدث نـ
متورطة  »باسخارت   

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

في التدخل بأزمة الفصائل املسلحة األخيرة 
مــع الــكــاظــمــي، كــمــا تــســتــخــدم ورقــــة التهديد 
برفع تقرير سلبي ملجلس األمن عن الوضع، 

كوسيلة لعملها في العراق«.
ــائـــب كــريــم  ــنـ ــاق ذاتـــــــه، وصـــــف الـ ــيـ وفـــــي الـــسـ
عليوي، القيادي في تحالف »الفتح«، الجناح 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، املــبــعــوثــة  الــســيــاســي لـــ
على  وصــي  وكأنها  »تتحرك  بأنها  األممية 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة«، مــضــيــفــا فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن »عملها يجب أن يكون 
لكنها  استشارية،  مساعدات  وتقديم  رقابيا 
ــّر عــلــيــوي بشكل  ــ ــذا الــــــدور«. وأقـ تـــجـــاوزت هـ
ضــمــنــي بـــوجـــود تـــحـــركـــات بـــاتـــجـــاه رئــيــس 
الوزراء لطلب تغيير املبعوثة األممية، بقوله 
فـــوري بوضع  »الــكــاظــمــي مــطــالــب بشكل  إن 
حد لتدخات باسخارت في الشأن العراقي، 
تغييرها،  نحو  التحرك  عليه  ذلــك  وبــخــاف 
ويــمــكــن ذلــــك مـــن خــــال تــقــديــم طــلــب رســمــي 
إلـــى األمــــم املــتــحــدة، وهــــذا مــا تــريــده أطـــراف 
وشخصيات عراقية بارزة، كون باسخارت 
تـــجـــاوزت بــشــكــل كــبــيــر مــهــامــهــا األمــمــيــة في 
ــراق«. واتـــهـــم عــلــيــوي املــبــعــوثــة األمــمــيــة  ــعــ الــ
بــأنــهــا »لـــم تعمل بــحــيــاديــة، وتــنــحــاز لطرف 
ــد آخــــــر، وعـــمـــلـــت عـــلـــى فـــــرض تــوصــيــات  ضــ
خــاصــة ألـــزمـــت بــهــا الــحــكــومــة، تــخــّص ملف 
االنتخابات وقضايا سياسية وأمنية أخرى، 
للمطالبة  السياسية  الــقــوى  يــدفــع  مــا  وهـــذا 
بـــشـــدة بــتــغــيــيــرهــا قــبــل مـــوعـــد االنــتــخــابــات 
ــيـــادي في  ــقـ ــقـــابـــل، اعــتــبــر الـ املـــبـــكـــرة«. فـــي املـ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي مــاجــد 
املبعوثة  الحالي ضد  التصعيد  أن  شنكالي 
منع وجــود  مــحــاوالت  يأتي »ضمن  األممية 
أي رقابة دولية وأممية على الوضع العراقي؛ 
في  مبينا  واإلنــســانــي«،  واألمــنــي  السياسي 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »حــلــفــاء 
السيطرة على مختلف  إلــى  طــهــران يسعون 
امللفات في العراق وتمريرها حسب رغبتهم، 
وحجب حقيقة الوضع عن املجتمع الدولي، 
وتــحــدث شنكالي عن  للغاية«.  وهــذا خطير 
أن السبب الرئيس للهجوم على باسخارت 
»هـــو تــقــريــر البعثة األمــمــيــة األخــيــر ملجلس 
ــا تــفــعــلــه الــفــصــائــل املــســلــحــة  ــول مـ ــن، حــ ــ األمــ
املدعومة مــن إيـــران، وكــذلــك مــا تفعله بعض 
ــار قــضــايــا فــســاد  ــ الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي إطـ
وتورطها بدعم الجماعات املسلحة املتطرفة، 
وهــذا مــا أثــار غضب حلفاء طــهــران، ليبدأوا 
مــن خال  األممية  املبعوثة  بشن حملة ضــد 

التصريحات والبيانات«.
بــــدوره، اعــتــبــر عــضــو الــتــيــار املــدنــي الــعــراقــي 
ــالــــي ضــد  ــحــ الــ الـــتـــصـــعـــيـــد   

ّ
أن أحــــمــــد حــــقــــي 

بــاســخــارت »مــرتــبــط بمواقفها األخــيــرة من 
ــراق«، مــوضــحــا  ــ ــعـ ــ الــفــصــائــل املــســلــحــة فـــي الـ
»القوى   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 

الــســيــاســيــة واألطــــــــراف الــفــاعــلــة فـــي الــحــشــد 
الشعبي غير راغبة بدور فّعال لألمم املتحدة 

في العراق«. 

تنتهي مبدئيا في 28 أغسطس/ آب الحالي، 
إال أنــهــا قــابــلــة لــلــتــمــديــد، خــصــوصــا أن عــدد 
املــاحــقــن مــن الــنــواب مــن قبل الــقــضــاء كبير. 
وبــحــســب املــتــحــدث بــاســم الــقــطــب الــقــضــائــي 
الدالي، فإن  )الهيئة القضائية( محسن  املالي 
عدد املاحقن قضائيا من النواب يبلغ نحو 
40 )دون أن يعني ذلك إدانتهم ريثما تتم كل 
مــراحــل الــتــقــاضــي(، وذلـــك دون احــتــســاب من 
سيكشف عنهم القضاء في قضايا أخرى، كما 
أشــار الدالي، وهو ما يعني ماحقة نحو 20 
في املائة من مجموع 217 نائبا عــدد أعضاء 
البرملان التونسي، وربما تتجاوز هذه النسبة 
إذا كان عدد من سيكشف عنهم كبيرًا. وأعلن 
الـــدالـــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنـــه »فــي 
ثار ملفات من الحجم 

ُ
األيام القليلة املقبلة ست

ــدة نــــواب  ــ ــــى مـــاحـــقـــة »عــ الـــكـــبـــيـــر«، مـــشـــيـــرًا إلـ
ــهـــرب ضــريــبــي  بــقــضــايــا خــيــانــة وتـــحـــايـــل وتـ
ــوال وتــمــجــيــد اإلرهــــــاب وعــنــف  ــ وتــبــيــيــض أمــ
عدة  وتطرح سيناريوهات  ومعنوي«.  مــادي 
انقضاء  بعد  التونسي  البرملان  مصير  حــول 
الــتــدابــيــر االســتــثــنــائــيــة، لــعــل أهــمــهــا الــعــودة 
ــرار تــجــمــيــده، كما  ــ لــلــعــمــل الــطــبــيــعــي بـــرفـــع قـ
طالبت منظمات وطنية ودولية وزعماء دول، 
فــي مــقــدمــتــهــم فــرنــســا وأمــيــركــا وتــركــيــا. كما 
تطرح من جهة أخــرى إمكانية تمديد سعيد 
أكثر، كما بن  أو  البرملان لشهر  قــرار تجميد 
خــبــيــر الــقــانــون الــدســتــوري رابــــح الــخــرايــفــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــقـــرار  لــــ
ــوارد فــي األمــــر الــرئــاســي يتضمن احــتــمــال  ــ الـ
الــتــمــديــد. وبـــن الــخــرايــفــي أنـــه »بــالــنــظــر إلــى 
والعسكرية  املدنية  العمومية  النيابة  تعهد 
ــا، والـــــشـــــروع فــــي تــنــفــيــذ  ــايـ ــقـــضـ ــن الـ بـــعـــدد مــ
أحــكــام وتــنــفــيــذ بــطــاقــات جــلــب وتــفــتــيــش في 
أعمال  استئناف  يعطل  أن  يمكن  نـــواب،  حــق 
الــبــرملــان قــريــبــا«. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
مــن مــصــدر إداري مــســؤول أنــه لــن يتم صرف 
ــنـــواب خـــال الــشــهــر الــحــالــي  ــــب ومــنــح الـ رواتـ
قرار  بمقتضى  تعليق نشاطهم،  فترة  وطيلة 
أنــه ينتظر  الــبــرملــان، مشيرًا إلــى  تجميد عمل 
استشارة املحكمة اإلدارية التخاذ قرار نهائي 

وإعام النواب به.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، زاد غــــيــــاب املـــشـــيـــشـــي عــن 
الساحة السياسية من الغموض حول وضعه. 
للوقاية  التونسية  الوطنية  الهيئة  وأعــلــنــت 
ــاء، أنــه  ــعــ مـــن الــتــعــذيــب فـــي بـــيـــان، أمــــس األربــ
ق 

ّ
»لم يصلها أي قرار قضائّي أو إدارّي يتعل

الجبرّية  اإلقامة  قيد  الحكومة  رئيس  بوضع 
أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل 
الغير. ورغم ذلك فقد أدرجت ومنذ 26 يوليو 
إمكانّية  التقّصي حول  ات 

ّ
ملف قضيته ضمن 

وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة«.

ُتتهم »قسد« بأنها الجناح السوري للعمال الكردستاني )دليل سليمان/فرانس برس(

خالل زيارة لبالسخارت إلى النجف، سبتمبر الماضي )فرانس برس(

تتحرك قوى سياسية 
عراقية موالية 

لطهران باتجاه رئيس 
الوزراء مصطفى 

الكاظمي للضغط 
عليه بشأن طلب 
تغيير المبعوثة 

األممية جينين 
هينيس بالسخارت، 

إذ تتهمها هذه 
القوى بالتدخل في 

الشؤون العراقية 
بما يتجاوز مهماتها 

األممية، خصوصًا 
قبل االنتخابات

على  المحافظة  ضرورة  على  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  شدد 
الحريات وديمومة المؤسسات، داعيًا الرئيس قيس سعيّد إلى توضيح 

رؤيته حول كيفية تسيير البالد خالل الفترة المقبلة
تقريرخاص

قوى حليفة إليران تضغط 
لتغيير المبعوثة األممية

اتحاد الشغل يدعو لحكومة 
إنقاذ مصغرة وتدعيم المسار 

الديمقراطي

تقرير

تأجيل 
االنتخابات؟

اعتبر الخبير في الشأن 
السياسي العراقي فاضل 

أبو رغيف أّن »تدخل 
جينين هينيس بالسخارت 
في الشأن السياسي وفي 

الخالفات بين القوى 
الفاعلة، كان السبب 
في الحملة عليها«، 

مشيرًا، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إلى 
»وجود اتهامات لها 

كذلك بالسعي إلى تأجيل 
االنتخابات«.

النائب كريم عليوي: 
المبعوثة األممية لم 

تعمل بحيادية 

تتم مالحقة عدة نواب 
بقضايا تهرب ضريبي 

وتمجيد اإلرهاب 

اعتبرت بالسخارت أن 
الفصائل مسؤولة عن 

وضع العراق اليوم

كدو: أصبح الحوار 
الكردي على المحك وربما 

بات بخطر كبير

نورالدين الطبوبي: 
على الجميع االتعاظ من 

التجارب السابقة

فتحت تصريحات قيادي 
في »قسد« حول 

الوقوف بجانب حزب 
العمال الكردستاني، الباب 
مجددًا أمام أسئلة كثيرة 

حول مرجعية هذه 
القوات
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يستلم إبراهيم رئيسي الحكم في إيران، في ظل وضع استثنائي داخلي 
والتوترات  والمعيشية،  االقتصادية  األزمات  تفاقم  مع  وخارجي، 
رئيسي  ليصبح  المنطقة،  ودول  المتحدة  الواليات  مع  المتصاعدة 

أمام تحديات صعبة

67
سياسة

الــثــقــة الــشــعــبــيــة فــي الــســلــطــة، دورًا مــهــمــا في 
إشعال االحتجاجات في إيران خال السنوات 
د املواطن أمله في 

َ
ق

َ
ف أن  الثاث األخيرة، بعد 

الحكومة إلصــاح الوضع، ونــزل إلى الشارع 
نوفمبر/ منتصف  كــبــيــرة،  احــتــجــاجــات  فــي 
ــا عــلــى رفــع  ــتـــراضـ الـــثـــانـــي 2019، اعـ تــشــريــن 
أســعــار الــبــنــزيــن، وصــــواًل إلـــى االحــتــجــاجــات 
ــلـــى أزمــــتــــي املــــيــــاه فــــي مــحــافــظــة  األخـــــيـــــرة عـ

خوزستان والكهرباء.
التعاطي  تستدعي  مرحلة  بلغ  التحدي  هــذا 
وذلـــك ال  تــأخــيــر،  أي  معه سريعا وال يحتمل 
يتم إال من خال إزالة األسباب التي أدت إليه، 
وفي مقدمتها راهنا إنهاء األزمة االقتصادية 
كعنوان عــام ألزمـــات أخـــرى، الــغــاء والبطالة 
ــا. لــكــن ال اتــفــاق  ــورونــ والــكــهــربــاء واملـــيـــاه وكــ
ــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــــي إيـــــــران عــلــى  ــيــــوم بــــن الــ الــ
حــلــول ملــعــالــجــة األزمــــة االقــتــصــاديــة، فبينما 
ــكـــومـــة حـــســـن روحـــــانـــــي واملــــدرســــة  ــانــــت حـ كــ
ــبـــون آخــــرون  اإلصـــاحـــيـــة وأنـــصـــارهـــا ومـــراقـ
يرون أنه ال يمكن حل األزمة من دون تحقيق 
انفراج في العاقات املتأزمة مع الغرب ورفع 
الــعــقــوبــات الــتــي تــخــنــق االقــتــصــاد اإليـــرانـــي، 
يــــرى املـــحـــافـــظـــون وأنـــصـــارهـــم واملـــؤســـســـات 
األزمـــة  حــل  يمكن  أنـــه  عليها  يهيمنون  الــتــي 
الذاتية  الــقــدرات  على  باالعتماد  االقتصادية 
ــع الــشــرق  وتـــعـــزيـــزهـــا، وتـــوطـــيـــد الـــعـــاقـــات مـ
)خصوصا روســيــا والــصــن(، بما يــؤدي إلى 
العقوبات األميركية في حال  إحباط مفاعيل 

عدم رفعها.
ــعــــد فـــــوزه  ــيــــســــي بــ ــاق، حـــــــدد رئــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
بــالــرئــاســة أولـــويـــاتـــه الــداخــلــيــة املــتــمــثــلــة في 
تــحــســن الـــوضـــع املــعــيــشــي وإصـــــاح الــنــظــام 
اإلداري ومكافحة الفساد، موضحا أنه يحمل 
ــة الــتــغــيــيــر ومــكــافــحــة الــفــســاد والــفــقــر  ــالـ »رسـ
والتمييز وتطبيق العدالة«. وفي كلمة له أمس 
املرشد  مراسم مصادقة  الثاثاء، خال  األول 
األعلى علي خامنئي على فــوزه، أكد رئيسي 
أن الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة تــشــّكــل »األولـــويـــة 

معالجتها، وبالتالي ليس أمامه متسع من 
الوقت إلخراج الباد منها.

 
أولويات الداخل 

تنتظر رئيسي على الصعيد الداخلي ملفات 
ثــقــيــلــة، يــنــبــغــي حــلــهــا ســريــعــا، فـــي مقدمتها 
ــة االقــتــصــاديــة املــتــفــاقــمــة، الــتــي تــفــرض  ــ األزمـ
نفسها كأولوية قصوى، نظرًا إلى تداعياتها 
الــكــبــيــرة، أمــنــيــا وســيــاســيــا، فــلــم يــعــد املــواطــن 
رجم 

ُ
اإليــرانــي قـــادرًا على تحّملها، وهــو مــا ت

بالتظاهرات التي شهدتها السنوات األخيرة، 
لــتــســجــيــل مـــوقـــف احـــتـــجـــاجـــي عـــلـــى الـــواقـــع 
املعيشي املتردي جراء الغاء والتضخم غير 
املسبوق. هذه األزمة التي أنتجتها العقوبات 
األمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مــفــاصــل اقتصاد 
ــفـــط( مـــع ســــوء اإلدارة  ــنـ ــة وعــصــبــه )الـ ــدولــ الــ
والـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاطـــئـــة، وفـــق 
مــراقــبــن، فــاقــمــهــا االنــتــشــار الـــحـــاد لجائحة 
والذي  األخير،  والنصف  العام  كورونا خال 
ــى مـــزيـــد من  ــيـــن إلــ ــرانـ ــّرض املـــواطـــنـــن اإليـ ــ عـ
حدة  وزاد  واالقــتــصــاديــة،  النفسية  الضغوط 
مفاعيل العقوبات األميركية، لتشكل مواجهة 
الجائحة التحدي العاجل الثاني أمام رئيسي 
املــطــالــب بالبحث عــن حــلــول ســريــعــة. فــإيــران 
الوبائية  للجائحة  تعرضا  األكثر  البلد  عّد 

ُ
ت

ــيــــون مــوجــات  ــرانــ ــه اإليــ ــواجــ فـــي املــنــطــقــة، ويــ
مــتــاحــقــة وقــاســيــة مــن الــفــيــروس مــنــذ بــدايــة 
تفشيه خال فبراير/شباط 2020، واحدة تلو 

أخرى، قبل أن تبدأ املوجة الخامسة أخيرًا.
 

تراجع الثقة الشعبية 
التحدي الداخلي اآلخر نتيجة تراكم األزمات 
الــداخــلــيــة، هــو تــراجــع ثــقــة الـــشـــارع اإليــرانــي 
 أســاســيــا 

ً
فـــي الــحــكــومــة، وهـــو مـــا كـــان عـــامـــا

االنتخابات  في  في تسجيل مشاركة متدنية 
بنسبة   2020 فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  التشريعية 
فـــي يــونــيــو/ ــة، والـــرئـــاســـيـــة  ــائــ املــ فـــي   42.57
املــائــة. لعب تراجع  فــي  حــزيــران بنسبة 48.8 

العاجلة« للحكومة، مشيرًا إلى »قضية عجز 
ــقـــرار ســــوق الـــبـــورصـــة وكــبــح  ــتـ ــة واسـ ــوازنــ املــ
أخــرى«،  وقضايا  وكورونا  والتضخم  الغاء 
مع حديثه عن »إعــداد حلول« لهذه القضايا. 
وأكد رئيسي أنه سيعمل على رفع العقوبات، 
لكن مع عدم ربط تحسن الوضع االقتصادي 
»إرادة األجانب«. وقال »نحن نسعى بالطبع  بـ
ــع الـــحـــظـــر الـــجـــائـــر، لــكــنــنــا لــــن نــربــط  ــ ــــى رفـ إلـ
ظــروف حياة األمــة بــإرادة األجــانــب«، مضيفا 
»ال نرى أن الوضع االقتصادي للشعب مائم، 
بسبب عدائية األعداء، وأيضا بسبب املشاكل 

والثغرات في داخل الباد«.

أزمة النووي
الــذي يشّكل تحديا كبيرًا،  العقوبات  أما رفع 
أكثر أهمية، وهــو إحياء  آخــر  فمرتبط بتحٍد 
املترنح من خال مفاوضات  النووي  االتفاق 
فيينا غير املــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن، 

مت ست جــوالت منها منذ إبريل/
ّ
ظ

ُ
والتي ن

نيسان املاضي، وهي متوقفة اليوم، وُيتوقع 
اإليــرانــيــة  الحكومة  تشكيل  بعد  استئنافها 
الـــجـــديـــدة. لــكــن رئــيــســي ســيــتــعــامــل مـــع هــذه 
إذ صــّرح عند  املفاوضات بواقعية سياسية، 
الــعــريــضــة لسياسته  الــخــطــوط  الــكــشــف عـــن 
في  األول  الصحافي  مؤتمره  فــي  الخارجية، 
24 يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، أنـــه ســيــواصــل 
ــاق الـــــنـــــووي، غــيــر  ــ ــفـ ــ ــاء االتـ ــيــ ــفــــاوضــــات إحــ مــ
مــقــاربــة مختلفة  مــن  تــجــاهــهــا  أنـــه سينطلق 
ــانـــي، وهـــي مــقــاربــة محافظة  عــن ســلــفــه روحـ
الغرب،  التفاوض مع  تتحفظ باألساس على 
خصوصا مع الواليات املتحدة، وتنظر إليها 

بريبة كبيرة.
املؤتمر  ذلــك  فــي  أطلقها رئيسي  ثــاث  الءات 
الـــصـــحـــافـــي، اخــــتــــصــــرت خــــطــــوط ســيــاســتــه 
الــخــارجــيــة: ال تــفــاوض حــول صــواريــخ إيــران 
الرئيس  مــع  لــقــاء  ال  اإلقليمية،  وسياساتها 

بــايــدن، وال تعويل استثنائيا  األمــيــركــي جــو 
عــلــى االتـــفـــاق الـــنـــووي. وأكــــد أن »ســيــاســتــنــا 
الــخــارجــيــة لـــن تـــبـــدأ بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي ولــن 
املواطنن  ختزل في ذلك ولن نربط معيشة 

ُ
ت

باالتفاق واملفاوضات«.
لن يولي  أن رئيسي  التصريحات تؤكد  هــذه 
االهتمام الذي أبداه سلفه روحاني للمفاوضات، 
بع منهجا آخر، انطاقا 

ّ
وأنه على األغلب سيت

من قناعة املحافظن بضرورة إبداء تشدد في 
املفاوضات، وإسناد الفريق املفاوض بخطوات 
نووية على األرض. وعليه، جاء إقــرار قانون 
»اإلجــــــــراء االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــرفـــع الــعــقــوبــات« 
البرملاني في ديسمبر/كانون األول املاضي في 
هذا اإلطار، إذ ألزم القانون الحكومة باتخاذ 
خــطــوات نــوويــة تصعيدية إلجــبــار األطـــراف 
األخرى على إلغاء العقوبات. ونفذت حكومة 
بــنــودًا مهمة منها، وســط انتقادات  روحــانــي 
محافظة بأن القانون لم ُينفذ بحذافيره، لذلك 

ذلــك وينفذ  أن يفعل رئيسي  يتوقع مراقبون 
بنودًا مضى موعدها، ولم تطّبقها إيران ملنح 
الفرصة ملفاوضات فيينا، مثل إنشاء مصنع 

اليورانيوم املعدني في أصفهان.
الـــســـلـــوك الـــجـــديـــد الــــــذي ســـيـــتـــخـــذه رئــيــســي 
فــي املـــفـــاوضـــات، يــأتــي تــمــاشــيــا مــع قناعاته 
الــســيــاســيــة املــحــافــظــة، وتــوجــيــهــات خامنئي 
الـــرافـــضـــة لــلــثــقــة فـــي الـــغـــرب واالعـــتـــمـــاد على 
الجديد  الرئيس  مــن  وإدراكـــا  معه،  التفاوض 
أن هذا السلوك في ظل توحيد مفاصل الحكم 
فـــي إيــــــران بــقــبــضــة املـــحـــافـــظـــن، ســيــعــزز من 
اتفاق مجٍد مع واشنطن، ولو  فــرص تحقيق 
طــال أمــد التفاوض. كما أن ذلــك سيؤدي إلى 
توحيد مواقف إيران والخروج من ازدواجية 

السياسة وامليدان.
لـــكـــن عـــلـــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، فـــــإن الــجــانــبــن 
بــدآ بالتعاطي  اللذين  األمــيــركــي واألوروبــــي، 
القضائي  سجله  على  بالتركيز  رئيسي  مــع 
واتهامه بالضلوع في ملف إعدامات السجناء 
املـــعـــارضـــن فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
وســـط دعــــوات جــمــهــوريــة أمــيــركــيــة إلـــى حظر 
زياراته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات 
األمـــم املــتــحــدة، فإنهما عــّبــرا عــن مــخــاوف من 
احتمال أن تسلك إيران في عهد رئيسي مسارًا 
آخر في املفاوضات. وحذر املبعوث األميركي 
الخاص بإيران، روبرت مالي، السبت املاضي، 
من عودة إيــران إلى التفاوض من خال طرح 
 عــن تلميحات 

ً
مطالب »غــيــر واقــعــيــة«، فــضــا

الــضــغــوط  بــتــشــديــد  األمـــيـــركـــيـــة،  اإلدارة  مـــن 
االقتصادية فــي حــال غــّيــرت طــهــران سلوكها 

في املفاوضات أو لم تعد لها.
كــــان واضـــحـــا مــنــذ أشـــهـــر أن رئــيــســي يتجه 
سيعقبه  ذلــك  وأن  اإليرانية،  بالرئاسة  للفوز 
ــلــــب تــغــيــيــر فــــي الـــســـلـــوك اإليــــرانــــي  عـــلـــى األغــ
التفاوضي، لكن الطرفن األميركي واألوروبي 
التطور  املفاوضات بمقتضى  لم يتعاما في 
الــتــفــاوضــي املــحــتــمــل بــعــد اســتــبــدال املــعــتــدل 
الطرفان  ُيبد  فلم  املحافظ،  برئيسي  روحاني 
رغبة كافية في التوصل إلى اتفاق مع حكومة 
روحــــانــــي لــســحــب مـــســـوغـــات ســتــســتــخــدمــهــا 
الحكومة اإليرانية املقبلة لتصعيد الضغوط 
النووية بهدف رفع العقوبات. لكن على العكس 

من ذلــك، صّعد األميركيون واألوروبــيــون من 
ــروا، خـــال الــجــولــة الــســادســة  ــ مــواقــفــهــم وأصــ
مــن املــفــاوضــات، عــلــى إدراج بــنــد فــي االتــفــاق 
ــران عــلــى  ــهــ ــقـــة طــ املــحــتــمــل يـــنـــص عـــلـــى مـــوافـ
مــــواصــــلــــة املـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول ســـيـــاســـاتـــهـــا 
اإلقــلــيــمــيــة وبــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي، حسب 
مندوب إيران الدائم لدى املنظمات الدولية في 

فيينا، كاظم غريب أبادي.
 

نحو اإلقليم 
أزمة العاقات مع دول املنطقة، خصوصا مع 
الحكومة  أمــام  آخــر  تحديا  تشّكل  السعودية، 
املتحدة  الــواليــات  وظفتها  املقبلة،  اإليــرانــيــة 
وقــودًا الستراتيجية  املاضية  السنوات  خال 
 عن 

ً
الــضــغــوط الــقــصــوى عــلــى إيــــــران، فـــضـــا

أن االحــتــال اإلســرائــيــلــي استغل هــذه األزمــة 
اإليرانية  الحدود  له على  قــدم  إليجاد موطئ 
الــجــنــوبــيــة عــلــى الــخــلــيــج، بتطبيع الــعــاقــات 
الــتــحــديــات  مـــع بــعــض دول املــنــطــقــة، مـــا زاد 

اإلقليمية إليران تعقيدًا.
اع القرار في إيران يدركون خطورة 

ّ
وبات صن

استمرار األزمة مع دول املنطقة، ليحتل التركيز 
على تحسن العاقات مع الجيران، حيزًا كبيرًا 
من تصريحات رئيسي خال حملته االنتخابية، 
مؤكدًا أن ذلك يشّكل أولويته الخارجية. تنطلق 
هذه التصريحات من مقاربة تؤمن بالبدء في 
ــات الـــبـــاد الــخــارجــيــة مـــن مــســتــواهــا  ــ حـــل أزمـ
الـــذي يؤمن  اإلقليمي، عكس رؤيـــة روحــانــي، 
بحل هذه األزمات انطاقا من مستواها الدولي، 
في مقدمتها  العظمى  القوى  مع  الحوار  عبر 

الواليات املتحدة.
لكن املعضلة التي تواجهها إيران أن تشابكا 
عميقا بات يربط بن أزمة عاقاتها اإلقليمية 
وأزماتها الدولية مع الغرب، بالذات الواليات 
بــات من الصعب حل واحــدة  املتحدة، لدرجة 
مــنــهــمــا بــمــعــزل عـــن األخـــــــرى، وهـــــذا يــصــّعــب 
مهمة رئيسي في إنهاء التوترات التي تخّيم 
على عاقات بــاده في املنطقة. لذلك، فنجاح 
ــلـــى فـــصـــل هـــذه  ــبـــط بــــقــــدرتــــه عـ ــرتـ ــيـــســـي مـ رئـ
األزمــات عن بعضها البعض، وبناء الثقة مع 
استراتيجية  تربطهم عاقات  الذين  الجيران 

مع الواليات املتحدة.
غــيــر أن الـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق بـــن تــلــك األزمـــــات 
الصعب  أخــرى، تجعل من  اعتبارات  وبسبب 
تحقيق انفراجة في عاقات إيران مع األطراف 
 عــن أن الــحــكــومــة اإليــرانــيــة 

ً
اإلقــلــيــمــيــة، فــضــا

تفاوض حــول سياسات  الرافضة ألي  املقبلة 
التمسك  من  املزيد  ستبدي  اإلقليمية  طهران 
أواًل  الــنــفــوذ،  وتعزيز  اإلقليمية  بالسياسات 
لعاقتها القوية الوثيقة مع »امليدان«، وثانيا 
ــاع الـــقـــرار اإليـــرانـــي، 

ّ
لــوجــود قــنــاعــة لـــدى صــن

الــتــطــورات  بــأن  منهم،  مــقــربــون  يكشف عنها 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة تــمــيــل لــصــالــح طــهــران، 
فيرون أن إدارة بايدن تفتقر إلى استراتيجية 
في  إيـــران  دور  مــع  للتعامل  ومستقرة  ثابتة 
الشرق األوسط. فهي تنسحب من أفغانستان، 
وتــســحــب بـــطـــاريـــات »بـــاتـــريـــوت« مـــن بعض 
العربية، وتــواجــه هجمات من فصائل  الــدول 
محسوبة عــلــى إيــــران فــي الـــعـــراق. لــذلــك، هــذا 
املقبلة  املحافظة  الحكومة  سيمنح  التذبذب 
أكثر في كل  للتغلغل  أكبر  إمكانية  إيــران  في 
مـــن ســـوريـــة والـــعـــراق ولــبــنــان. كــمــا يــــرون أن 
إســرائــيــل بــعــد غــيــاب بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عن 
الـــحـــكـــم، فـــقـــدت نــقــطــة ارتــــكــــاز مــهــمــة ضــدهــا، 
وأن انقسامها الداخلي غير املسبوق في ظل 
حكومة ائتافية »هشة«، يفقدها القدرة على 

التحرك في املنطقة ضدها كالسابق.

إيران تدخل 
عهد رئيسي

اإليرانيين  المواطنين  توقعات  تختلف 
وفي  رئيسي.  إبــراهــيــم  حكم  بشأن 
هذا السياق، قالت ربة المنزل منيجه، 
تاريخ  من  عامًا   40« بــرس«:  لـ»فرانس 
لنا  أظهرت  اإلسالمية(  )الجمهورية 
أّن شيئًا ال يغيّر المعطيات«. وأضافت: 
الشخصية  كــانــت  حـــال  ــي  ف »حــتــى 
دائمًا  يمكنها  ال  وصــادقــة،  جيدة 
القيام بشيء ألّن األوضاع سيئة بشكل 
حسن  أبـــدى  جهته،  مــن  ــذري«.  ــ ج
»تفاؤًال بالمستقبل«، لكنّه قال: »أبالغ 
)رئيسي( قادر على  إنّه  في حال قلت 

القيام بأمر ما بشكل مؤكد«.

توقعات متفاوتة
الغالف

طهران ـ صابر غل عنبري

تــبــدأ إيــــران عــهــدًا جـــديـــدًا، الــيــوم 
املحافظ  تنصيب  مــع  الخميس، 
رئيسا  رسميا  رئيسي  إبــراهــيــم 
الدستورية  اليمن  أدائــه  إثــر  للباد،  ثامنا 
ــود  ــي، بـــمـــشـــاركـــة وفــ ــ ــرانــ ــ ــي الــــبــــرملــــان اإليــ فــ
أجنبية وكبار املسؤولن اإليرانين. رئاسة 
رئــيــســي ال تــبــدأ فــي ظـــروف عــاديــة، بــل في 
ــــع اســتــثــنــائــي داخـــلـــيـــا وخــــارجــــيــــا، إذ  وضـ
يــدخــل رئــيــســي قــصــر الــرئــاســة )بــاســتــور( 
 من التحديات 

ً
الــيــوم، وهــو يــرث كّما هائا

الــوقــت نفسه،  فــي  املتراكمة، لكن  واألزمـــات 
ثــمــة عـــوامـــل تــمــنــحــه مـــيـــزات ملــواجــهــة هــذه 

رئيسي: لن نربط 
ظروف حياة األمة بإرادة 

األجانب

تفرض األزمة االقتصادية 
نفسها كأولوية نظرًا إلى 

تداعياتها

أزمات داخلية وخارجية خانقة تحاصر الرئيس الجديد
فــألول  أســافــه.  لــم يملكها معظم  األزمــــات 
مــرة تقريبا فــي تــاريــخ إيـــران، بــاتــت جميع 
مفاصل الدولة وسلطاتها الثاث )الرئاسة 
قبضة  فــي  القضائية(  والسلطة  والــبــرملــان 
املــحــافــظــن، الــذيــن ينتمي إلــيــهــم رئــيــســي، 
 عــن أنـــه شخصية مــقــربــة ومــدعــومــة 

ً
فــضــا

مــن مــؤســســتــي الــقــيــادة والـــحـــرس الــثــوري، 
ناتجة عن  داخلية  يــواجــه عقبات  لــن  لذلك 
الــخــاف فــي الــفــكــر والـــرؤيـــة واالنــتــمــاء بن 
الرئاسة وبقية أركان الحكم، كما حصل في 
له املهمة.  العقود املاضية، وهــذا ما يسّهل 
النجاح  لتحقيق  وحـــده  يكفي  ال  ذلـــك  لــكــن 
في مواجهة تلك التحديات الصعبة للغاية، 
ويرى مراقبون أنها لن تحتمل التأخير في 

رأى المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي )الصورة(، أن »الثغرات والمشاكل 
أن  معتبرًا  المشاكل«،  هذه  على  بمقدراتها  تتفوق  البالد  لكن  كثيرة 
»حل المشاكل االقتصادية يتطلب 
وقت  في  يتم  أن  يمكن  وال  وقتًا 
له  كلمة  وفي  خامنئي،  قصير«. 
أمس األول الثالثاء، بعد المصادقة 
حّض  رئيسي،  إبراهيم  فوز  على 
»مكافحة  على  الجديد  الرئيس 
البرلمان  ومن  منه  طالبًا  الفساد«، 
الحكومة،  تشكيل  في  اإلســـراع 
مؤكدًا أن »ظروف البالد ال تسمح 

بالتأخير في ذلك«.

خطوط خامنئي
)Getty( حدد رئيسي أولوياته بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد
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االحتالل يستعين ببايدن للضغط على أهالي الشيخ جّراحتوترات بحر العرب: تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة

القدس المحتلة، طهران
العربي الجديد

أضيف ملف جديد إلى التوتر املتصاعد بن 
إيران من جهة، وإسرائيل وحلفائها من جهة 
ــــزال قــضــيــة اســتــهــداف  أخـــــرى، فــفــي حـــن ال تـ
ناقلة نفط يملكها إسرائيلي في بحر العرب 
األسبوع املاضي تتفاعل، مع توجيه السلطات 
ــع االتــــهــــام ملــــســــؤول فــي  ــابــ ــلـــيـــة أصــ اإلســـرائـــيـ
الهجوم، جاء  الثوري اإليراني بشأن  الحرس 
حــادث خطف سفينة قبالة شواطئ اإلمــارات 
الثاثاء، ليزيد املخاوف من انفجار األوضاع.

وقّدمت سلطنة ُعمان أول تأكيد رسمي أمس 
األربــــعــــاء بــــأن الــنــاقــلــة »أســـفـــلـــت بــريــنــســس« 
التي ترفع علم بنما، تعرضت لحادث خطف 
الُعماني  البحري  األمــن  الــثــاثــاء. وقــال مركز 
على »تويتر« إنه تلقى معلومات عن أن الناقلة 
الدولية في  املياه  تعرضت لواقعة خطف في 
خليج ُعمان، وإن السلطنة »سّيرت سفنها من 

أجل تأمن حركة السفن باملنطقة«.
وكانت وكالة األمن البحري البريطانية )يو 
كــاي إم تــي أو( قــد أعلنت أمــس أن الــحــادث 
ِبر »عملية خطف 

ُ
على منت السفينة الذي اعت

محتملة«، انتهى من دون أضرار. وأوضحت 
فـــي تــغــريــدة أن األشـــخـــاص الـــذيـــن صــعــدوا 
ــاتـــت  ــــنت الـــســـفـــيـــنـــة »غـــــــادروهـــــــا« وبـ ــلـــى مـ عـ
ــــادث«. كــمــا أفــــادت  ــــحـ »فــــي أمـــــان وانـــتـــهـــى الـ
السفن  حركة  لرصد  »ريفينيتيف«  بيانات 
وتستخدم  طريقها  »فــي  كــانــت  الناقلة  بــأن 

محركها« في وقت مبكر من صباح أمس.

صالح النعامي

ــآرتـــــس« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــرت صــحــيــفــة »هـ ــ ذكــ
أمس األربعاء، أن إسرائيل طلبت من اإلدارة 
األميركية الضغط على الفلسطينين لقبول 
ــاة املــحــكــمــة  ــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا قـــضـ الـــتـــســـويـــة الـ
الــعــلــيــا فــي تــل أبــيــب، يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، 
ــّراح، والتي  بشأن املــنــازل فــي حــي الشيخ جـ
ــائــــي إســــرائــــيــــلــــي ســـابـــق  صـــــــدر قـــــــــرار قــــضــ
بــإخــائــهــا مـــن مــاكــهــا. وحــســب الصحيفة 
 مسؤولون حكوميون في تل أبيب 

ّ
فقد حث

ــم األمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى الـــتـــدخـــل لـــدى  ــراءهـ ــظـ نـ
العائات الفلسطينية في الحّي، ومطالبتها 
بــقــبــول الــتــســويــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا املحكمة 

اإلسرائيلية العليا.
وحـــســـب الــصــحــيــفــة فـــــإن املـــحـــكـــمـــة أمــهــلــت 
العائات الفلسطينية مدة أسبوع للرد على 

مقترح التسوية بشأن املنازل في الحي. 
ــة قــــــد طــــالــــبــــت األهـــــالـــــي  ــمــ ــكــ ــحــ وكــــــانــــــت املــ
واملستوطنن، أول من أمس الثاثاء، بتقديم 
قائمة خطية بأسماء األهالي واملستوطنن 
الـــــذيـــــن يـــقـــطـــنـــون فـــــي الـــــعـــــقـــــارات املــــهــــددة 
للعاقة  تقديم شرح  إلى  بالتهجير، إضافة 
بــن »الــســكــان واألطــــراف املــتــعــاقــدة بموجب 
االتفاقية مع الحكومة األردنية، وبناء عليه، 
ستقوم املحكمة بتحديد موعد آخر إلصدار 
الحكم في القضية«. وورد في ترجمة لنص 
قــــــرار املـــحـــكـــمـــة: »وضــــعــــت املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــل الـــتـــقـــدم  ــ ــا أمـــــــام األطـــــــــراف مــــن أجــ ــراحــ ــتــ اقــ

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة » لويدز ليست« 
إلى  صــعــدوا  مسلحن  رجـــااًل  أن  البريطانية 
ــا بــالــتــوجــه إلـــى إيــــران.  نــاقــلــة الــنــفــط وأمـــروهـ
ــالـــت »لــــويــــدز لــيــســت« إن الــســفــيــنــة كــانــت  وقـ
مــتــوجــهــة إلــــى إيــــــران بــعــدمــا ســيــطــر عليها 
مسلحون مع قيام سفن بريطانية وأميركية 
ميد، محرر  ريتشارد  وقــال  الــوضــع.  بمراقبة 
املـــــوقـــــع املـــتـــخـــصـــص فـــــي أوســــــــــاط الـــشـــحـــن 
»قـــــوات مسلحة  إن  تـــايـــمـــز«،  »ذي  لــصــحــيــفــة 
صعدت إلى السفينة وقامت بتوجيهها نحو 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  لكن  إيـــران«. 
الثاثاء إن  اإليرانية سعيد خطيب زادة، قال 

غ عنها تبدو مشبوهة«.
َّ
»الحوادث املبل

ــقـــوات  ــم الـ ــاسـ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر املـــتـــحـــدث بـ
أن  الفضل شكارجي،  أبــو  اإليــرانــيــة،  املسلحة 
الــتــقــاريــر بــشــأن وقـــوع حـــوادث أمنية للسفن 
في املنطقة و»انعدام األمن البحري واختطاف 
ناقلة، هي عملية نفسية وتحضير ملغامرات 
ــائــــل إعـــام  جــــديــــدة«. واتـــهـــم شـــكـــارجـــي »وســ
أنباء  بنشر  وســعــوديــة«  وصهيونية  غربية 
متناقضة وشن عملية نفسية. وحذر املسؤول 
اإليرانية،  »نــورنــيــوز«  لوكالة  وفقا  اإليــرانــي، 
من »أي تحركات مشبوهة«، مؤكدًا أن القوات 
اإليرانية »على أهبة االستعداد ولديها السيطرة 
االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــكـــامـــلـــة«، مـــع اإلعــــــان عن 
استعداد باده لتقديم العون للسفن التجارية.

ــــران، توعد  إيـ الــتــهــديــدات ضــد  وتعليقا عــلــى 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــوري اإليـ ــ ــثـ ــ ــلـــحـــرس الـ الـــقـــائـــد الــــعــــام لـ
»ردود مدمرة  الجنرال حسن سامي، أمس، بـ
ومــزلــزلــة تبعث عــلــى الــنــدم« عــلــى أي اعــتــداء 
على إيران، داعيا »أعداءها« إلى »استخاص 
الـــــــــدروس مــــن املـــــاضـــــي«. وقـــــــال ســــامــــي فــي 
تصريحات أمس، إن باده »باتت أقوى من أي 
وقت«، عازيا »الضجة اإلعامية« في املنطقة 
إلى »نجاحات حققتها«. واتهم »أعداء« إيران 
بــاســتــغــال شــح املــيــاه والــكــهــربــاء فــي إيــــران، 
وقال إنهم »بعد االنتقال الهادئ للسلطة في 

إيران يحاولون إثارة قضية«.
البحرية للحرس  القوات  أكد قائد  من جهته، 
الثوري، علي رضا تنغسيري، أن »األمن مستتّب 

بالقضية، من دون أن يمّس بأي من ادعاءات 
األطراف في هذه املرحلة، ومن دون أن يكون 
هناك أي تقييد يذكر، ومن أجل الحفاظ على 

إمكانية التقدم بمسار )اإليجار املحمي(«.
ويأتي طلب املحكمة هذا بعد رفض العائات 
لألهالي  قضاتها  قدمه  عرضا  الفلسطينية 
وطــاقــم املــحــامــن تــبــقــى بــمــوجــبــه الــعــائــات 
»مــســتــأجــريــن  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــوتــهــا كـــ
وتــدفــع هذه  إخــراجــهــم،  يمكن  ال  محمين«، 
العائات مبلغا رمزيا لجمعية املستوطنن 
التي تملك األرض، لكن العائات الفلسطينية 
رفــــضــــت االعــــــتــــــراف بــمــلــكــيــة املــســتــوطــنــن 
لــألرض على ما أكد ذلك رئيس لجنة الحي 
»العربي الجديد«،  يعقوب عرفة في حديث لـ

كما تم رفض العرض من قبل املستوطنن.
ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس عن مصدر 
ــيـــب قـــولـــه إن إســـرائـــيـــل  ســـيـــاســـي فــــي تــــل أبـ
متحمسة إلنهاء هذا امللف بسبب الضغوط 
ر من أن أي 

ً
الدولية التي تمارس عليها. وحذ

قرار يمكن أن يصدر عن املحكمة العليا يمكن 
أن يــضــع إســرائــيــل فــي قــلــب أزمــــة سياسية 
مــع املــجــتــمــع الـــدولـــي، تــحــديــدًا فــي مواجهة 
ــقــــة«. وأبــــــــرزت الــصــحــيــفــة  ــديــ مــــع دولــــــة »صــ
جــو  األمــــيــــركــــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  أن  حــقــيــقــة 
 

ّ
بايدن »قلقة« من ملف الشيخ جراح، في ظل

تعّرضها لضغوط كبيرة من كل املعسكرات 
األيــديــولــوجــيــة داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
مـــع الــعــلــم أنـــه ســبــق أن دان مــمــثــلــو الــحــزب 
الديمقراطي في مجلسي الكونغرس )النواب 
والشيوخ( السلوك اإلسرائيلي تجاه املنازل 

الفلسطينية في الشيخ جراح.
ولفتت الصحيفة إلى أن ملك األردن عبد الله 
الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي  ــ را وزيــ

ّ
ــذ ــ ــ عـــبـــاس حـ

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن مـــن مــغــبــة طــــرد الــعــائــات 
الفلسطينية من منازلها، موضحة أن بلينكن 
اإلسرائيلين  املسؤولن  إبــاغ  على  حــرص 

بموقف كل من األردن والسلطة.
ــتــــال،  فــــي ســـيـــاق آخــــــر، هـــدمـــت قــــــوات االحــ
أمـــس األربــــعــــاء، عـــشـــرات املــنــشــآت الــزراعــيــة 

قـــال ديــبــة »إن بلدية  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــعـــرض الـــحـــائـــط بـــقـــرار  ــربـــت بـ االحــــتــــال ضـ
املحكمة املــركــزيــة وســارعــت بــإصــدار أوامـــر 
الـــهـــدم وتــنــفــيــذهــا، فـــي وقــــت كـــانـــت مــحــاكــم 
القضائية،  ــازة  اإلجـ بسبب  مغلقة  االحــتــال 
مما تعذر معه اتخاذ أي إجراء لوقف تنفيذ 

األوامر خال ساعات«.
كذلك اقتحمت قــوات االحــتــال، أمــس، خربة 
ــوار الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــاألغـ ــ ابــــزيــــق بـ
الــغــربــيــة، وشــرعــت بعمليات هــدم  بــالــضــفــة 
ــيــــاء طــــاولــــت 19 مـــنـــشـــأة،  ــتــ وتـــفـــكـــيـــك واســ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســـتـــيـــاء عــلــى مــركــبــتــن. 
وحظائر  العائات  مساكن  التفكيك  وطــاول 
أغنامهم وخزانات املياه والخايا الشمسية.

وأوضح الناشط محمود مساعيد في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن املنطقة تتعّرض دوما  لـ
إجـــراء عمليات  االحــتــال عبر  مــن  لهجمات 
هدم وإزالة بحجج واهية، ومنها البناء من 
الــتــابــعــة  املــدنــيــة  اإلدارة  مـــن  تــرخــيــص  دون 
املنطقة مصنفة  أن  اعــتــبــار  على  لــاحــتــال، 
»ج«، وبالتالي يمنع إقامة أي منشأة فيها. 
ــــدة تــتــعــلــق بـــوجـــود  ــررات عـ ــبــ ــــدمــــت مــ

ُ
كـــمـــا ق

تدريب عسكري، بما يمنع وجود أشخاص 
ــوات االحـــتـــال، أمــس  فـــي املـــوقـــع. وهـــدمـــت قــ
ــا، غـــرفـــة زراعــــيــــة فـــي بـــلـــدة ســبــســطــيــة،  أيـــضـ
شمالي نابلس، وجرفت األرض املحيطة بها 
والواقعة قرب املوقع األثري، ودمرت السياج 

وشبكة املياه فيها.
في سياق آخــر، ذكــرت هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان الفلسطينية أن قوات االحتال 
تقوم بعمليات هــدم في منطقة  ذراع عواد 
ــرق نـــابـــلـــس شــمــال  ــ ـــن شـ وفـــــــروش بـــيـــت دجــ
بــاألغــوار  الحمرا  حاجز  مــن  بالقرب  الضفة 

الفلسطينية.
على صعيد منفصل، اعتقلت قوات االحتال 
اإلســــرائــــيــــلــــي األربـــــــعـــــــاء، ثــــاثــــة مـــواطـــنـــن 
بــلــدة ســعــيــر شــمــال شــرق  مـــن  فلسطينين 
الطفل  اعتقلت  كما  الــضــفــة،  جــنــوب  الخليل 
إســـام مــســعــود زيــتــون )13 عــامــا( مــن بلدة 

سلوان جنوب املسجد األقصى. توعد سالمي بردود مدمرة على أي اعتداء )فرانس برس(

اعترض الفلسطينيون على قرار المحكمة يوم الثالثاء )األناضول(

املـــاضـــي، مــا أدى إلـــى مقتل شــخــصــن. وذكــر 
موقع »مــعــاريــف« أن وزيــر األمــن اإلسرائيلي 
بــنــي غــانــتــس ووزيـــــر الــخــارجــيــة يــئــيــر لبيد 
ــفـــراء الــــدول  أجـــريـــا صـــبـــاح أمــــس لـــقـــاء مـــع سـ
األعضاء في مجلس األمن الدولي املعتمدين 
لدى دولة االحتال حول استهداف السفينة. 
وقال املوقع إن الوزيرين كشفا أمام السفراء أن 
مسؤول منظومة الطائرات املسّيرة في الحرس 
الثوري اإليراني سعيد أرجاني هو املسؤول عن 
الهجوم الذي استهدف السفينة اإلسرائيلية. 
إلــى أن هــذه الخطوة تندرج في  ولفت املوقع 
ها إسرائيل ضد 

ّ
املعركة الدبلوماسية التي تشن

إيران لحشد تأييد دولي إلسرائيل ضد النشاط 
اإليراني في اإلقليم وضد مشروعها الصاروخي 

وليس فقط مشروعها النووي.
مــن جــهــتــه، قـــال مــوقــع »هـــآرتـــس« إن غانتس 
ولــبــيــد ذكـــــرا املـــســـؤولـــن اإليــــرانــــيــــن، سعيد 
أمير علي حجي  الجو  أرجاني، وقائد ساح 
استهداف  عــن  املــســؤولــن  باعتبارهما  زادة، 
السفينة »ميرسر ستريت«. وبحسب »هآرتس«، 
فقد أعلن غانتس أيضا أن »10 أسابيع تفصل 

بالكامل على جميع الحدود املائية )اإليرانية( 
: »لن نتردد 

ً
في الخليج ومضيق هرمز«، قائا

ــاع عـــن مــصــالــح الــجــمــهــوريــة  ــدفـ لــحــظــة فـــي الـ
اإلسامية في املياه الحرة والبعيدة«. وأضاف، 
وفقا للتلفزيون اإليراني، أن القوات اإليرانية 
الكاملة على مضيق  الذكية  السيطرة  »لديها 
يــعــلــم أن تحركاته   إن »الـــعـــدو 

ً
قــائــا هـــرمـــز«، 

مرصودة وفي حال ارتكابه أي خطأ سيتلقى 
إنذارًا جادًا وعليه االلتزام بالضوابط وإال سيتم 

التصدي له بحزم واقتدار«.
التصعيد ضد  إسرائيل  تــواصــل  ذلــك،  مقابل 
إيران على خلفية الهجوم على سفينة »ميرسر 
ستريت« التي يملكها إسرائيلي، يوم الخميس 

إيران عن الوصول إلى املواد االنشطارية التي 
تمّكنها من بناء قنبلة نووية«.

ــرر غــانــتــس ولــبــيــد أن إســـرائـــيـــل تحتفظ  ــ وكـ
بـــحـــريـــة الـــعـــمـــل ضــــد كــــل تـــهـــديـــد ألمـــنـــهـــا أو 
ــــال غــانــتــس إنــــه يــنــبــغــي على  مــواطــنــيــهــا. وقـ
املجتمع الدولي أن يفرض عقوبات اقتصادية 
عبر مجلس األمن وهيئات أخرى ضد النظام 
اإليراني. وأضاف أن إيران تشّكل تحديا أمنيا 
ولاستقرار  إلسرائيل  أيضا  ودوليا  إقليميا 
ــة وهـــــــي مــــســــؤولــــة عـــــن عــــشــــرات  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي املـ
العمليات اإلرهابية عبر مليشياتها في اليمن 
والـــعـــراق ودول أخــــرى. واتــهــم طــهــران بأنها 
في  تم تحديدها  التي  الخطوط  كل  تجاوزت 
االتفاق السابق وآن األوان ألن يتخذ املجتمع 
اقتصادية وخــطــوات عملية  الــدولــي عقوبات 

ضد الحرس الثوري.
وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب إنـــه يــجــب عــلــى مجلس األمــن 
الدولي الرد في أعقاب الهجوم على »ميرسر 
ستريت«. وكتب راب على »تويتر«: »يجب على 
املــجــلــس الـــرد عــلــى تــصــرفــات إيــــران املــزعــزعــة 
لاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي«.

ــا ولــيــبــيــريــا قد  ــيـ ــانـ ــانـــت بــريــطــانــيــا ورومـ وكـ
أبــلــغــت مجلس األمـــن الــدولــي مــســاء الــثــاثــاء 
بــأن مــن »املــرجــح للغاية« أن تــكــون إيـــران قد 
أكــثــر لتنفيذ  اســتــخــدمــت طـــائـــرة مــســّيــرة أو 
الهجوم على »ميرسر ستريت« قبالة سواحل 
ُعـــمـــان. وقــالــت الــــدول الــثــاث فــي رســالــة إلــى 
ــــذا  مـــجـــلـــس األمـــــــن نـــشـــرتـــهـــا »رويـــــــتـــــــرز«: »هـ
الــدولــي وأمنه  الشحن  أضــر بسامة  الهجوم 
ــان انــتــهــاكــا واضــحــا  ــ ــّكـــل خـــطـــرًا عــلــيــه وكـ وشـ
الــدولــي  للمجتمع  ينبغي  الـــدولـــي...  للقانون 
أن يــنــدد بــهــذا الــعــمــل«. وأضــافــت أن »اململكة 
ــى جــانــب  ــ ــان، إلــ ــريــ ــجــ املــــتــــحــــدة ورومــــانــــيــــا تــ
 
ً
ــيـــن، تحقيقا شــامــا إقــلــيــمــيــن ودولـ شــركــاء 

آخر  املجلس على  الــهــجــوم. سنطلع  هــذا  فــي 
املـــســـتـــجـــدات فـــي الـــوقـــت املـــنـــاســـب«. وبــعــثــت 
إسرائيل برسالة منفصلة إلى مجلس األمن، 
اإلجـــراءات  جميع  اتخاذ  »بمواصلة  متعهدة 

الازمة لحماية مواطنيها«.

غانتس: 10 أسابيع تفصل 
إيران عن الوصول إلى 

المواد االنشطارية
ــادة الــخــطــيــب،  ــحــ ــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز شــ ــــواطـ املـ
ــارات بــهــدم جــمــيــع املــنــشــآت، وأمــهــلــتــه  ــطـ إخـ

تسع ساعات لتنفيذ عملية الهدم.
ــدم  ــهــ الــ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــــت الــــخــــطــــيــــب إلـــــــى أن عـ ــفـ ــ ولـ
والتجريف حصلت على الرغم من استصدار 
ــاب تـــلـــك املـــنـــشـــآت  ــ ــــحـ قــــــــــرارات ســـابـــقـــة ألصـ
بــيــد أن االحــتــال  الـــهـــدم،  بتجميد عــمــلــيــات 
ــــذ عــمــلــيــات 

ّ
تــــجــــاوز قـــــــــرارات املـــحـــكـــمـــة ونــــف

الــهــدم. وأبــدى اعتقاده بــأن تكون العمليات 
تــّمــت ملــصــلــحــة تــوســيــع طــريــق اســتــيــطــانــي 
وعــســكــري فــي محيط الــبــلــدة، بــالــتــزامــن مع 
ــل الــشــمــالــي والــجــهــة  ــا يـــجـــري عــنــد املـــدخـ مـ
يجري  حيث  البلدة،  مــن  الشرقية  الشمالية 

شق طريق عسكري هناك.
ــامــــي أصــــحــــاب  ــة، مــــحــ ــ ــبــ ــ ــــت ديــ ــــدحـ وكـــــــــان مـ
ــق فــي  ـــابــ ــــي وقــــــت سـ ــد نـــجـــح فـ ــ املــــنــــشــــآت، قـ
تــجــمــيــد عــمــلــيــات الـــهـــدم. وتــمــكــن عــبــر طلب 
من  اإلسرائيلية  املركزية  املحكمة  إلــى  قدمه 
به جمعية »رجابيم«  التماس تقدمت  إلغاء 
االســتــيــطــانــيــة لــهــدم املــنــشــآت. وفـــي حــديــث 

املناطق مــن الضفة  فــي عــدد مــن  والتجارية 
املحتلة.  الــقــدس  فيها  بما  املحتلة  الغربية 
وهدمت جرافات بلدية االحتال اإلسرائيلي 
ــقــــدس 18 مـــنـــشـــأة تـــجـــاريـــة فــــي بــلــدة  فــــي الــ
حـــزمـــا، شــمــالــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، مــتــاخــمــة 
لجدار الفصل العنصري وقريبة من الحاجز 

العسكري املقام على أراضي البلدة.
السابق  حزما  بلدي  مجلس  رئيس  وكشف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــيـــب، فـ ــطـ ــخـ ــوفــــق الـ مــ
الـــجـــديـــد«، أن طـــواقـــم مـــن بــلــديــة االحـــتـــال 
أول  الرابعة من عصر  الساعة  عند  حضرت 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، وســلــمــت مــالــك املــنــشــآت 

إسرائيل متحمسة إلنهاء 
الملف للتخلص من 

الضغوط الدولية

يتزايد التوتر بين إسرائيل 
وإيران على خلفية 

الحوادث التي تعرضت 
لها سفن في بحر العرب، 
وسط تهديدات متبادلة

يحاول االحتالل اإلسرائيلي 
فرض تسويته الخاصة 

في ملف تهجير 
فلسطينيي حي الشيخ 

جرّاح، باالستعانة بالرئيس 
األميركي جو بايدن

تقريرالحدث
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لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

واشنطن تفشل في إدارة االنسحاب

»طالبان« تخترق كابول

ال يبدو أن بايدن 
في وارد التراجع عن قرار 

االنسحاب

كابول ـ العربي الجديد

تــتــخــذ املــــعــــارك فـــي أفــغــانــســتــان 
مــســارًا تصعيديًا مــع قــرع حركة 
كابول،  العاصمة  أبــواب  طالبان 
ــر الــدفــاع  عــبــر هــجــوم اســتــهــدف مــنــزل وزيــ
بسم الله خان محمدي، مساء أول من أمس 
الثالثاء. وشّكل الهجوم رسالة من الحركة 
ــارك لــــن تـــتـــوقـــف، وأنـــهـــا  ــعــ ــــأن املــ مـــفـــادهـــا بـ
فــرض شروطها  ستواصل هجماتها حتى 
القوات  على السلطات. في املقابل، واصلت 
مستعينة  املـــضـــادة،  هجماتها  الحكومية 
بــســالح الــجــو، لــوقــف تــقــدم »طــالــبــان« إلــى 
ــرح هـــذه  ــطــ داخــــــل مـــــدن رئـــيـــســـيـــة عــــــدة. وتــ
الـــتـــطـــورات تـــســـاؤالت كــثــيــرة حـــول جـــدوى 
ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــي مـ ــركــ ــيــ ــاب األمــ ــحــ ــســ االنــ
وقــــدرة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة األفــغــانــيــة على 
 

ّ
أمــام »طــالــبــان«، في ظل الصمود بمفردها 

املعالم،  أميركية غير واضحة  استراتيجية 
لم تضع في الحسبان حجم ضعف قدرات 
الجيش األفغاني أمام الحركة املتمّرسة في 
حروب العصابات منذ التسعينات من القرن 
الجيش  هـــذا  مــســاعــدة  املــاضــي، وال كيفية 
أمام  األبــواب  بعد االنسحاب، ما قد يشّرع 
احتمال إعادة اإلدارة األميركية التفكير في 
أن  فترض 

ُ
امل لالنسحاب،  مناقضة  خيارات 

يــتــم االنــتــهــاء مــنــه نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/
آب الــحــالــي. ومــن الــواضــح أن »طــالــبــان« ال 
تــكــتــرث بــتــوقــيــع أي اتــفــاق يــوقــف املــعــارك، 
 انتشارها على مداخل مدن رئيسية 

ّ
في ظل

في البالد، مثل هرات وقندهار ولشكر كاه، 
واآلن في كابول، وهي مدن تنوي الحكومة 
الـــدفـــاع عــنــهــا، إلــــى جــانــب مــنــاطــق أخــــرى، 
ــدن يعني  ــى الـــوســـائـــل، ألن ســقــوط املــ

ّ
بــشــت

عمليًا العودة إلى العام 2001 عندما كانت 
»طالبان« ال تزال تحكم أفغانستان.

ــي املــــقــــابــــل، ســـيـــتـــعـــرض بـــايـــدن  الــــنــــســــاء. فــ
التــهــامــات شتى بأنه »تخلى عــن األفــغــان« 
من أجل غاياته السياسية الخاصة. مع ذلك 
ال يبدو، حتى اآلن، أن بايدن سيتراجع عن 
قــرار االنــســحــاب، ألن املنطق الــذي أوضحه 
ــادرة،  ــ ــغــ ــ ــي قــــــــرار املــ ــ ــان فـ ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ ــي إبــ ــ فـ
ــا هــــو األفــــضــــل لـــلـــواليـــات  ــول مــ ــ تـــمـــحـــور حـ
املتحدة وليس األفــغــان. وقــال: »ذهبنا إلى 
أفغانستان بسبب هجوم مرّوع وقع قبل 20 
 2001 سبتمبر/أيلول   11 )اعـــتـــداءات  عــامــًا 
على الواليات املتحدة(. هذا ال يفسر سبب 

بقائنا هناك في عام 2021«.
وتـــعـــكـــس الــــشــــهــــادات الـــحـــّيـــة لـــســـكـــان مــن 
مختلف املــنــاطــق األفــغــانــيــة، واضــطــرارهــم 
للنزوح من منازلهم بعد انسحاب الواليات 

قواعد  من  األطلسي  املتحدة وحلف شمال 
عدة، حجم املعاناة. وفي إحدى الشهادات، 
إقليم قندهار في  تقول سيدة متحدرة من 
حــديــث لصحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« إنــه  
»قــبــل نــحــو أســبــوعــن قـــرع رجـــل أمـــن بــاب 
املــنــزل، وطــلــب منا املــغــادرة، ألن »طــالــبــان« 
ــنـــازل«. وتــشــرح كيفية  بــاتــت فــي محيط املـ
ــــول، ورؤيــــــة  ــابــ ــ ــا مـــتـــجـــهـــة إلــــــى كــ ــهــ خــــروجــ
ــــالم حـــركـــة »طـــالـــبـــان« فـــي مــنــاطــق عـــدة،  أعـ
مــشــيــرة إلــــى اعــتــقــادهــا بــــأن الــنــظــام تــغــّيــر 
زوجــهــا: هل  الحركة سيطرت، وسألت  وأن 
سقطت الحكومة من دون أن يقول لنا أحد 
ذلــك؟ هــذه السيدة هي واحــدة من 300 ألف 
مواطن أفغاني نزحوا من منازلهم بدءًا من 
التأكد  بعد  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
مــن االنــســحــاب األمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان. 
ومــنــذ بــدء االنــســحــاب لــم تتأخر »طالبان« 
فــي تــرســيــخ نــفــوذهــا عــبــر ســيــطــرتــهــا على 
مــعــابــر بــريــة عـــدة عــلــى الـــحـــدود مـــع إيـــران 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، مـــوحـــيـــة بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
إسقاط الحكومة سريعًا. لكنها في املقابل، 
تدرك أن مشكلتها األكبر تبقى في الشمال، 
حيث بوسع مناوئيها حشد قواهم، سواء 

للقيام بهجمات مرتدة، أو لتحصن مواقع 
مضادة لها، مما يعيق قدرتها على التحرك 

وإحكام السيطرة على البالد.
وال يـــبـــدو أن األمــيــركــيــن يــكــتــرثــون بــهــذه 
الــتــحــوالت، طــاملــا حــصــلــوا عــلــى مــا أرادوا، 
على األقل بموجب اتفاق 29 فبراير/شباط 
2020 مــع »طــالــبــان«، وهــو عــدم مهاجمتها 
الواليات املتحدة وال أن تتحّول أفغانستان 
الهجوم. ولعل  إلى قاعدة انطالق ملثل هذا 
ــيـــركـــي مـــن قـــاعـــدة بـــاغـــرام  االنـــســـحـــاب األمـ
املاضي،  يوليو/تموز  شهر  مطلع  الجوية 
كان أكبر دليل على حصول األميركين على 
مرادهم. فقد انسحبت القوات األميركية في 
 من دون إعالم الجيش األفغاني 

ً
حينه ليال

ــبــيــحــت الــقــاعــدة لــســاعــات، مع 
ُ
بــذلــك، واســت

سيطرة اللصوص عليها. 
ووضع الجنرال األميركي ديفيد بترايوس، 
والذي سبق له أن شغل منصب قائد القوات 
الدولية في أفغانستان، التطورات األخيرة، 
ــبـــان انــســحــابــنــا  ــالـ فــــي ســـيـــاق »انـــتـــظـــار طـ
أنــهــا »حققت   هــجــومــهــا«، معتبرًا 

ّ
قبل شــن

أهـــدافـــهـــا بــمــجــرد تـــأكـــدهـــا مـــن عــــدم عـــودة 
القوات األميركية إلى أفغانستان«.

نقلت حركة طالبان 
المعركة إلى مستوى 

جديد مع استهدافها 
وزير الدفاع في كابول، 

في ظّل انتقادات 
لواشنطن على االنسحاب 

السريع من أفغانستان

استهدفت »طالبان« منزل وزير الدفاع مساء الثالثاء )األناضول(

ــر الـــدفـــاع  ــ ــول الـــهـــجـــوم عــلــى مـــنـــزل وزيـ ــ وحـ
مـــســـاء الـــثـــالثـــاء، الـــــذي ســقــط فــيــه ثــمــانــيــة 
ت »طالبان« 

ّ
قتلى وأكثر من 20 جريحًا، تبن

العملية أمس األربعاء. وأفاد املتحدث باسم 
الحركة ذبيح الله مجاهد، بأن الهجوم نفذ 
بـــواســـطـــة ســـيـــارة مــفــخــخــة قــبــل أن يــدخــل 
الــدفــاع، وهم  إلــى منزل وزيــر  االنتحاريون 
واّدعــى  وثقيلة.  بأسلحة خفيفة  مدججون 
أن كـــبـــار املـــســـؤولـــن كـــانـــوا مــجــتــمــعــن في 
املـــنـــزل، بــيــنــمــا أكــــد مــصــدر أمــنــي ومــصــدر 
»الـــعـــربـــي  ــلـــه مـــحـــمـــدي لــــ ــرة بـــســـم الـ ــ مــــن أســ
الــجــديــد«، أن وزيــر الــدفــاع لــم يكن موجودًا 
العملية  الهجوم. وأظــهــرت  في منزله وقــت 
نية »طالبان« مواصلة املعركة حتى إسقاط 
كـــابـــول، بــل تـــوّعـــدت بــاســتــهــداف مــزيــد من 
املــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن. وكــــــان الــرئــيــس 
أشـــــرف غــنــي قـــد عــــّن مــحــمــد فـــي منصبه 
فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، بسبب كونه 
 عــن كــونــه من 

ً
قــائــدًا جــهــاديــًا ســابــقــًا، فــضــال

أركان »التحالف الشمالي« الذي اشتبك مع 
»طالبان« في التسعينات. ويتمتع محمدي 
عمله  بحكم  نالها  كبيرة،  عسكرية  بخبرة 
مـــع أحــمــد شــــاه مــســعــود، قــائــد »الــتــحــالــف 

الشمالي«.
ومع تصاعد املعارك بن »طالبان« والقوات 
ــة، عـــــــاد الــــحــــديــــث عـــــن جـــــدوى  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
االنــســحــاب األمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان إلــى 
الـــواجـــهـــة، بــعــد االنـــتـــقـــادات الــشــديــدة الــتــي 
وّجــهــهــا الــرئــيــس األفــغــانــي إلـــى واشــنــطــن 
مــنــذ أيـــــام، وقـــولـــه إن االنـــســـحـــاب أدى إلــى 
التدهور األمني الحاصل. ويعتبر مراقبون 
ــيـــة  ــيـــركـ األمـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  تــــأكــــيــــدات  أن 
األميركية  الــقــوات  بمواصلة  )الــبــنــتــاغــون( 
تــوجــيــه الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لـــدعـــم الـــقـــوات 
بعد  كـــاٍف،  غير  أفغانستان،  فــي  الحكومية 
فمنذ  العلن.  إلــى  خرجت  داخلية  انتقادات 
»سي  لـ أميركي  أفــاد مسؤول عسكري  أيــام 
أن أن«، بــــأن »الـــوضـــع لــيــس عــلــى مـــا يـــرام 
فـــي أفــغــانــســتــان«، فـــي تــقــيــيــم غــيــر معهود 
للفوضى املستمرة وفي خروج عن أدبيات 
املصادر العسكرية األميركية، التي غالبًا ما 
تتفق مــع اإلدارة. وكــل املــؤشــرات تفيد بأن 
األميركين  إعــالن  بعد  تشجعت  »طالبان« 
االنــســحــاب، مما أثـــار مــخــاوف مــن احتمال 
متابعون  ويعتبر  الــبــالد.  على  استيالئها 
أن مثل هــذا السيناريو لن يــؤدي فقط إلى 
انــهــيــار املــكــاســب بعد 20 عــامــًا مــن التدخل 
الــعــســكــري فــحــســب، بــل ســيــؤدي أيــضــًا إلــى 
ســيــطــرة الــحــركــة ومـــمـــارســـة الــتــمــيــيــز ضد 
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