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االتفاق النووي
تشارك إيران وأميركا في مباحثات فيينا بشأن الملف النووي، اليوم الثالثاء، »بمشروعين 
مختلفين«، إذ إن طهران تتخوف من أن تفقد »أهم أوراق الضغط التفاوضية إذا 
قبلت بمبدأ الخطوة بالخطوة«، وهو األمر ذاته بالنسبة لواشنطن إذا رفعت كامل 

العقوبات، وهو ما تتمسك به إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن اجـــتـــمـــاع يـــوم  عـ
ــراف االتـــفـــاق  ــ الــجــمــعــة املـــاضـــي ألطــ
 »1+4« بمجموعة  املتمثلة  الــنــووي 
)الصني وفرنسا وروسيا وأملانيا( من جهة 
وإيران من جهة ثانية، وهو الثاني من نوعه 
بعد فوز جو بايدن بالرئاسة األميركية، قد 
شــكــل املــؤشــر األبــــرز عــلــى كــســر الــجــمــود لو 
االتفاق  مع  امللف، خصوصًا  هــذا  في  جزئيًا 
على عقد محادثات في فيينا اليوم الثالثاء، 
بــحــضــور أمــيــركــي ومـــن دون أي مــحــادثــات 
مــبــاشــرة بــني الــوفــديــن اإليــرانــي واألمــيــركــي، 
إال أن تــطــورات الــســاعــات املــاضــيــة قللت من 
التفاؤل بخصوصه. وتــعــززت هــذه األجــواء، 
اإلثنني،  أمــس  بعدما مهدت طهران، ضمنيًا 
ــــوم عــبــر  ــيـ ــ ــــي فـــيـــيـــنـــا الـ ــــات فـ ــادثـ ــ ــــحـ لـــفـــشـــل املـ
بشرطها  وتــمــســكــهــا  أهــمــيــتــهــا  مـــن  تقليلها 
خالل  وتــقــرر  أواًل.  األميركية  العقوبات  رفــع 
اجــتــمــاع يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، والــــذي عقد 
افتراضيًا، استكمال املباحثات النووية، اليوم 
الــثــالثــاء، »حــضــوريــًا« فــي فــيــيــنــا، بمشاركة 
الطرف األهم في األزمة، أي الواليات املتحدة 
األميركية، وذلك للمرة األولى منذ انسحابها 
من االتفاق عام 2018. لكن بعد رفض الجانب 
اإليراني »القاطع«، فلن تشارك واشنطن في 
مباحثات فيينا في إطار شامل يجمع جميع 
أطــراف االتفاق النووي بما فيها طهران، بل 
جرى هذه املباحثات في مسارين، عسى 

ُ
ست

مسارًا  ليشكال  املــطــاف  نهاية  فــي  يلتقيا  أن 
واحـــدًا. ومــن املقرر أن تجري أطــراف االتفاق 
الوفد  النووي مباحثات بشكل منفصل، مع 
اإليــرانــي  للشأن  املبعوث  برئاسة  األمــيــركــي 
روبرت مالي، والوفد اإليراني برئاسة نائب 

وزير الخارجية عباس عراقجي.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدث  وحــــــاول 
اإلثنني،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
التقليل من أهمية اجتماع فيينا اليوم، مؤكدًا 
أنه ال يختلف عن االجتماعات السابقة. وقال، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن اإلجــتــمــاع الـــدوري 
املـــقـــرر أن  لــلــجــنــة »4+1« وإيـــــــران »كـــــان مـــن 
ينعقد خالل مــارس/آذار املاضي لكنه انعقد 
الجمعة املاضي بشكل افتراضي، ويتواصل 
فــي فيينا الــثــالثــاء الســتــكــمــال املــبــاحــثــات«. 
وأكـــــد أن بـــــالده »لــــن تـــجـــري أي مــفــاوضــات 
مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا في فيينا 
أو أي مكان آخر«، مشيرًا إلى أن جدول أعمال 
هذه املباحثات »هو رفع العقوبات األميركية 
التعهدات  إيــران، وكيفية تنفيذ  الظاملة على 

باالتفاق النووي من قبل األطــراف األخــرى« 
مــوضــحــًا أن »املــبــاحــثــات فــنــيــة وحــقــوقــيــة«. 
وأضاف: »غدًا )اليوم( سيتضح أن مجموعة 
أم  االتــفــاق  مــن  منافعنا  تــأمــني  يمكنها   1+4
أرادت  إلـــى أن طــهــران تــرحــب »إذا  ال«، الفــتــًا 
أمـــيـــركـــا تــصــحــيــح مـــســـارهـــا الـــخـــاطـــئ«، مع 
العقوبات  رفــع جميع  على ضـــرورة  التأكيد 
ــران إلــى  ــ ــودة إيـ والــتــحــقــق مـــن رفــعــهــا قــبــل عــ

تعهداتها النووية.
ــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــن نــ ــلــ ــــني أعــ وفــــــي حـ
الروسي، سيرغي ريابكوف، أمــس، أن بالده 
بني  مباشرة  غير  مفاوضات  انطالق  تتوقع 
ــران بــعــد لــقــاء فيينا،  ــ الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـ
مــشــيــرًا إلــــى احـــتـــرام مــوســكــو لـــقـــرار طــهــران 
عــدم إجـــراء مــفــاوضــات مباشرة مــع الجانب 
عن  روسية  إخبارية  مواقع  نقلت  األميركي، 
مندوب روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية، 
ــــوف، قــــولــــه إن مــوســكــو  ــانـ ــ ــيـ ــ مـــيـــخـــائـــيـــل أولـ
مــســتــعــدة لــلــمــســاعــدة فــي تسهيل اتــصــاالت 

غير مباشرة بني الجانبني عند الضرورة.
فــي مـــوازاة ذلـــك، تــبــدو األجـــواء فــي الــواليــات 
ــفــــاؤاًل. وفــيــمــا كــتــب املــبــعــوث  املــتــحــدة أقــــل تــ
األمــيــركــي الــخــاص إليـــران روبـــرت مــالــي، في 
االجتماع  األولــى عقب  الجمعة  يــوم  تغريدة 
ــذه خــطــوة  ــ ــــذي انـــعـــقـــد أن »هــ االفــــتــــراضــــي الــ
ــى«، مــشــيــرًا إلـــى أن »املــبــاحــثــات الصعبة  أولــ
أمـــامـــنـــا، لــكــنــنــا عـــلـــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح«، 
ذكــــــرت صــحــيــفــة »لــــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز« 
أمس اإلثنني أن الرئيس األميركي جو بايدن 
يواجه معضلة بشأن امللف النووي اإليراني، 
يتباطأ، ويخاطر  أن  أن بوسعه  إلــى  مشيرة 
باندالع حرب وانهيار املحادثات، أو يتحرك 
بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني صفقة معيبة 
ربــمــا تــضــر جــــدول أعــمــالــه داخــلــيــًا. وذكـــرت 
الــصــحــيــفــة أن بــعــض املـــســـؤولـــني فـــي وزارة 
أن  يعتبرون  »البنتاغون«  األميركية  الدفاع 
حــدة الــتــوتــرات مرتفعة لــدرجــة أنــه ال يمكن 

ــى اتــفــاق  لــبــايــدن تــأخــيــر عــمــلــيــة الــتــوصــل إلـ
أميركيون  عسكريون  مسؤولون  وقــال  أكثر. 
البرنامج  يقيد  اتــفــاق  بـــدون  إنـــه  للصحيفة 
الـــنـــووي اإليــــرانــــي، يــصــبــح الــخــيــار مــراقــبــة 
إيران تقترب أكثر من صنع قنبلة نووية، أو 

الذهاب إلى الحرب لوقفها.
ويقول عضو لجنة األمن القومي والسياسة 
فــدا حسني  اإليــرانــي،  البرملان  فــي  الخارجية 
مالكي إنه »غير متفائل كثيرًا«، مؤكدًا أنه »لم 
تعد هناك فرصة ألالعيب جديدة«. ويضيف 

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــالــكــي، فـــي تــصــريــح لــــ
أن الــجــانــب اإليـــرانـــي يــرحــب بــعــودة اإلدارة 
ــنــــووي، وأن هــذه  األمــيــركــيــة إلــــى االتـــفـــاق الــ
العودة ال تحتاج إلى التفاوض أو أن تكون 
وفق مبدأ »خطوة خطوة«، وهو مبدأ أكدت 
الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة رفــضــهــا لـــه عــــدة مـــرات 
خــالل األيـــام األخــيــرة. الــرفــض اإليــرانــي لهذا 
املبدأ يعود إلى مخاوف من خسارة األوراق 
من دون الحصول على شيء، إذ يقول مالكي 
إن »إيران لو دخلت هذا املسار لن تربح ولن 
تــحــصــل عــلــى أي شــــيء«. ويــضــيــف »لـــم يعد 
هناك أي شيء فيما يتعلق باالتفاق النووي 
قد  »املــلــف  أن  إلــى  عــلــيــه«، مشيرًا  لنتفاوض 
اإليراني  املوقف  أن  عــام 2015، مؤكدًا  أغلق« 
هو »رفع جميع العقوبات والتحقق منه قبل 

العودة إلى التعهدات النووية«.
ويرى مالكي، وهو دبلوماسي سابق أيضًا، 
أن »الجانب األميركي يسعى للحصول على 
تنازالت من إيران الستهالكها داخليًا لتبرير 
ــــى االتــــفــــاق الـــــنـــــووي«، مــســتــبــعــدًا  عــــودتــــه إلـ
أي  أو  فيينا  مباحثات  إيرانية خــالل  مرونة 
بشرط  يتعلق  فيما  الحــقــًا،  تليها  مباحثات 
ــات بـــالـــكـــامـــل ومــــــرة واحــــــدة،  ــوبـ ــقـ ــعـ »رفــــــع الـ
يعتبر  السياق،  وفــي  عمليًا«.  منه  والتحقق 

مــالــكــي أن »ال شـــيء فــي الجعبة األمــيــركــيــة، 
وهي أصبحت فارغة، لكن جعبتنا ممتلئة« 
في إشــارة إلــى »أوراق الــقــوة« التي يقول إن 
طهران تمتلكها في املباحثات، وعازيًا إليها 
الــدولــيــة للطاقة  الــعــام للوكالة  املــديــر  زيـــارة 
الذرية رافاييل غروسي، نهاية فبراير/شباط 
ــــران الــبــروتــوكــول  املـــاضـــي، عــشــيــة تــعــلــيــق إيـ

اإلضافي الذي يحكم الرقابة على برنامجها 
به »طوعًا« باالتفاق،  الــذي تعهدت  النووي، 
قــبــل وقـــف الــعــمــل بــه اعــتــبــارًا مــن 23 فبراير 

املاضي.
ــائـــب اإليـــــرانـــــي املــــحــــافــــظ، فــي  ــنـ كـــمـــا يـــــرى الـ
حديثه مع »العربي الجديد«، أن »إيران اليوم 
فــي وضـــع أقــــوى« بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى وثيقة 

»التعاون الشامل« بني طهران وبكني من قبل 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره 
اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف، خــالل زيارته 
الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة نــهــايــة الــشــهــر املــاضــي. 
ويــــربــــط مـــالـــكـــي الـــتـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة 
األخــيــرة إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي واجــتــمــاع 
»القلق«  بـ اليوم،  واجتماع  املاضي،  الجمعة 
العالقات  ــــي مــن توسيع  األمــيــركــي واألوروبـ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن تــلــك  ــيــ ــرانــ اإليــ

التحركات مدفوعة بهذه املخاوف.
ــتــــحــــدة فــي  وتـــــشـــــارك إيـــــــــران والـــــــواليـــــــات املــ
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا »بــمــشــروعــني مــخــتــلــفــني«، 
حــــســــب الـــخـــبـــيـــر اإليـــــــرانـــــــي الــــــبــــــارز هـــــادي 
»العربي الجديد«، إن  خسروشاهني. ويقول، لـ
واشنطن تتحرك »وفق مبدأ خطوة بخطوة، 
األكــثــر«  مقابل  األكــثــر  التفاوضي  والتكتيك 
لكن »طهران تطالب بعودة متزامنة للطرفني 
ويعتبر خسروشاهني  واحــــدة«.  خــطــوة  فــي 
أن ذلك »دليل على ظهور مرونة في مواقف 
الــطــرفــني«، غــيــر أنـــه يــؤكــد، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ــذا ُيــظــهــر أن الــثــقــة  أن »اخــــتــــالف الــخــطــط هــ
بالبعض ال تزال مفقودة أيضًا«، مشيرًا إلى 
أنه »إذا ما قبلت بمبدأ  إيرانية من  مخاوف 
الضغط  أوراق  أهــم  تفقد  بالخطوة  الخطوة 
ــو تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  ــ الـــتـــفـــاوضـــيـــة، وهـ
الطرد  أجهزة  وتشغيل  املائة  في   20 بنسبة 

املركزي املتطورة«.
ــه فـــي حــال  وبـــالـــتـــالـــي، فـــطـــهـــران قــلــقــة مـــن أنــ
النووية  األنشطة  هــذه  بالتخلي عن  قبولها 
 ،

ً
الضاغطة مستقبال أوراقــهــا  راهــنــًا، ستفقد 

أكثر لتعديل  الطرف اآلخــر مطالب  إذا طــرح 
االتفاق النووي والــدور اإلقليمي والبرنامج 
ــار الـــخـــطـــوات الــالحــقــة،  ــ الـــصـــاروخـــي فـــي إطـ
أن  املقابل، يؤكد  وفــي  حسب خسروشاهني. 
ــا مــخــاوف  ــراودهـ ــات املــتــحــدة أيــضــًا تـ الـــواليـ
من أنها في حال عملت وفق مبدأ »الخطوة 
الـــواحـــدة«، الـــذي تــطــالــب بــه طــهــران ورفــعــت 
العقوبات مرة واحدة بالكامل، أن تفقد قدرتها 
املستقبلية،  املـــفـــاوضـــات  فـــي  املـــنـــاورة  عــلــى 
و»تفشل مسبقًا في الحصول على ضمانات 
الزمــة من إيــران للبدء في مباحثات لتعديل 
االتــــفــــاق الــــنــــووي والـــســـيـــاســـات اإلقــلــيــمــيــة 
بــعــد إحـــيـــاء االتــــفــــاق«. وعــلــيــه، »فــالــخــالفــات 
بعد  يدخال  لــم  والــطــرفــان  قائمة،  السياسية 
املـــســـار الــفــنــي، لــكــن الــرغــبــة إلحـــيـــاء االتــفــاق 
الــنــووي دفعتهما إلــى تراجع مــحــدود«، كما 
»املفاوضات  أن  مؤكدًا  خسروشاهني،  يقول 

ستكون صعبة وطويلة«.
إلـــى عــوامــل يمكن أن تــضــع عراقيل  ويــشــيــر 
ــثــــل »انـــــعـــــدام  فـــــي دوالــــــيــــــب املـــــفـــــاوضـــــات مــ
الـــثـــقـــة بــــني طــــهــــران وواشـــنـــطـــن والـــضـــغـــوط 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
إيــران على  التنافس السياسي في  واحــتــدام 
أعـــتـــاب االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة« املـــزمـــع أن 
ليؤكد  املقبل،  يونيو/حزيران   18 في  تجرى 
»مــن شأنها  العقبات  هــذه  أن  خسروشاهني 
ـــدخـــل املـــبـــاحـــثـــات فـــي مـــــــأزق«. غــيــر أنــه 

ُ
أن ت

الــوســطــيــة يمكنها تقريب  األطــــراف  أن  يـــرى 
ــى »نــقــطــة تــعــادل  ــهـــات نــظــر الـــطـــرفـــني إلــ وجـ
للضغط على إيران للقبول بمشروع الخطوة 
ــا لــلــقــبــول  ــركـ ــيـ ــغـــط عـــلـــى أمـ بـــخـــطـــوة، والـــضـ
إطمئنانًا،  وأكثر  أصغر  )إيرانية(  بخطوات 
بداًل من تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20 فــي املــائــة وحــظــر تشغيل أجــهــزة الــطــرد 
وفق  الوسط،  الحل  فهذا  املتطورة«.  املركزي 
ـــب الـــطـــرفـــني الــتــخــلــي 

ّ
خـــســـروشـــاهـــني، »يـــجـــن

والتخلي  بالكامل،  الضاغطة  أدواتــهــمــا  عــن 
عنهما بشكل جزئي قبل بناء الثقة«.

زكريا الكمالي

فقدت الحكومة اليمنية الشرعية 
كافة مقومات الحكومات أو 

الجماعات الحاكمة، وليس من 
اإلجحاف القول إنها لم تعد تستحق 

حتى لقب »ولي أمر« ألسرة مكونة 
من عدة أفراد، فكيف هو الحال 

عندما تكون مسؤولة عن بلد تعداده 
30 مليون نسمة، أو 10 محافظات 

محررة تخضع لسيطرتها، على 
الورق بالطبع.

طرحت السعودية وقبلها الواليات 
املتحدة واألمم املتحدة، مبادرات 

لحل األزمة اليمنية، اختزلت جميعها 
امللف اإلنساني في مطار صنعاء 
وميناء الحديدة، وامللف العسكري 

في وقف الغارات الجوية مقابل وقف 
الهجمات الحوثية عبر الطائرات 

املسيرة والصواريخ ومعركة مأرب.
لم تتطرق أي مبادرة مطروحة، 

حتى وإن كانت جميعها فاشلة إلى 
اآلن، مللف تعز، سواء بشأن مسألة 

الحصار املفروض على املدنيني منذ 
نحو 6 سنوات، أو في ما يتعلق 

بوقف القتال فيها. وحتى الحكومة 
الشرعية، التي كانت تقايض رفع 

الحظر عن مطار صنعاء برفع 
الحصار الحوثي عن مدينة تعز، 

لم تقّدم أي دليل على أنها على قيد 
الحياة، سوى بالبصم باألصابع 
العشر على ما تقوله السعودية.
لم تفقد »الشرعية« القدرة على 

تأمني مقراتها في عدن فحسب، 
بل فقدت القدرة على إبداء وجهات 
النظر أيضًا. تحولت تعز هذه األيام 
إلى مدينة منكوبة. ال نشاط فيها، 

سوى لحفر القبور بعد أن افترسها 
وباء كورونا، وال هّم للسكان سوى 

توفير اسطوانات األوكسجني إلى 
منازلهم، خصوصًا أّن غالبية 

الحاالت التي تصل إلى مراكز العزل 
تفارق الحياة نتيجة نفاد مادة 
 من املسارعة 

ً
األوكسجني. بدال

إلى تقديم أزمة تعز إلى صدارة 
أي مبادرة مطروحة على الطاولة، 

ورفع الحصار الذي يقف وراء 
تدهور القطاع الصحي واالقتصادي 

واإلنساني الحاصل داخل املدينة، 
يناقشون وجهات الرحالت التي 

ستنطلق من مطار صنعاء، وما إذا 
كانت ستشمل املقاصد الحوثية في 
طهران ودمشق وبيروت، أم ال. هناك 

مؤامرة جماعية على تعز، ويبدو 
أن االتهامات املوجهة للحكومة 

الشرعية، بشأن االحتفاظ بمسألة 
حصار املدينة كورقة لالستغالل 

السياسي، ليست مجافية للحقيقة.
أما املليشيات الحوثية التي تصف 

الحظر املفروض على مطار صنعاء 
وميناء الحديدة بأنه خارج على كل 

القوانني واملألوف في تاريخ الحروب، 
وال تجيزه حتى قوانني النازية، كما 

جاء على لسان القيادي الحوثي عبد 
امللك العجري، ال تجد حرجًا في قول 
ذلك وهي تفرض حصارًا ال أخالقيًا 

على سكان تعز منذ 6 سنوات، 
وتزرع ألغامًا في تخوم املدينة، بما 

يكفي لتفجير كوكب.

رشدي أبو مخ حرًا ومهددًا بانتزاع الجنسيةترجيحات بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة اإلسرائيلية

إيران 
تمّهد لفشل 
محادثات فيينا

الحدث

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

رّجحت األوساط الحزبية في إسرائيل، أمس 
اإلثــــنــــني، أن يــضــطــر الـــرئـــيـــس اإلســـرائـــيـــلـــي، 
ــى اإلعــــــــــالن عـــــن تــكــلــيــف  ــ ــ ــلــــني، إلـ ــفــ رؤبــــــــني ريــ
بتشكيل  نتنياهو،  بنيامني  الحكومة  رئيس 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة املــقــبــلــة. وفـــي حـــال لم 
 
ّ
فإن الساعات األخيرة،  أّي تغييرات في  تطرأ 
مــن املــرجــح أن تــقــف حصيلة األصــــوات التي 
 52 عند  للحكومة  نتنياهو  بتشكيل  توصي 
)نــالــهــا بــالــفــعــل أمـــــس(، وذلــــك مـــن أصــــل 120 
عضوًا في الكنيست. في مــوازاة ذلــك، رجحت 
أنــبــاء، أمـــس، احــتــمــال أن يحصل زعــيــم حزب 
»يــيــش عــتــيــد«، يئير لــبــيــد، عــلــى تــوصــيــة 53 
ــان قــــد ضـــمـــن حــتــى  ــ عـــضـــو كــنــيــســت، فــيــمــا كـ
ســـاعـــات بــعــد ظــهــر أمــــس أصــــــوات 42 نــائــبــًا 
الــعــربــيــتــان  الــقــائــمــتــان  ــا  أمـ أوصــــوا بتكليفه. 
)القائمة العربية املوحدة والقائمة املشتركة( 
ــن الـــتـــوصـــيـــة بــتــكــلــيــف أّي مــن  فــامــتــنــعــتــا عــ

نتنياهو أو لبيد.
ــاراثــــون الــتــوصــيــات واملــــشــــاورات  وانــطــلــق مــ
ــة مـــــن زعــــمــــاء  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــتـــكـــلـــيـــف شـــخـــصـــيـــة سـ
األحزاب في الكنيست بتشكيل الحكومة، عند 
الرئيس اإلسرائيلي، أمس، بعد نصف ساعة 
فقط من مثول نتنياهو أمام املحكمة اللوائية 
فــي شـــارع صــالح الــديــن، فــي الشطر الشرقي 
من القدس املحتلة، لالستماع للخطاب األول 
بتهم  آري،  بن  ليئات  محاكمته،  في  للمدعية 
الــفــســاد والـــرشـــاوى وخــيــانــة األمــانــة الــعــامــة، 
وهو املوقف الــذي حــاول نتنياهو، على مدار 
أربع  إلى  املاضيني، مع جّر إسرائيل  العامني 
 
ّ
جــــوالت النــتــخــابــات الــكــنــيــســت، تــفــاديــه. لكن
التطورات الداخلية في إسرائيل، وتكرار حالة 
التعادل والعجز عن تشكيل حكومة مستقرة، 
على الرغم من إجــراء أربــع جــوالت انتخابات 
ألــزمــت جميعها  مــن دون حسم واضــح فيها، 

باقة الغربية ـ العربي الجديد

عــانــق األســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي رشــــدي صــالــح 
أبـــو مــخ )58 عــامــًا( الــحــريــة، أمـــس اإلثــنــني، 
بعد أســر دام 35 عامًا في سجون االحتالل 
اإلســرائــيــلــي، إثـــر إدانـــتـــه وأفـــــراد مجموعة 
مــؤلــفــة مـــن أربـــعـــة أفــــــراد، بــاخــتــطــاف وقــتــل 
ــلـــي يـــدعـــى مـــوشـــيـــه تـــمـــام،  ــيـ جـــنـــدي إســـرائـ
عــام 1984. وكـــان األســيــر رشـــدي، الـــذي فقد 
والــديــه وشقيقه خــالل وجـــوده فــي السجن، 
أسبوعني  قبل نحو  الحرية  مع  على موعد 
السلطات  أن  إال  فــتــرة حكمه،  انــقــضــاء  بعد 
اإلســرائــيــلــيــة قـــررت تمديد فــتــرة سجنه 12 
يومًا إضافيًا، بذريعة مخالفة َسير كان قد 
ارتــكــبــهــا قــبــل 35 عــامــًا ولـــم يــســدد قيمتها. 
ــّرر مـــن داخــــل مــنــزلــه في  وقــــال األســـيـــر املـــحـ
بــاقــة الــغــربــيــة »فــرحــتــي ال تــوصــف، صعب 
تركت  منقوصة،  فرحتي  بكلمات،  وصفها 
الذين  عائلتي فــي الخلف، إخــوتــي األســـرى 
قاموا بوداعي اليوم. هؤالء إخوة لي وإخوة 
أيــام وهــم يودعوني، 35 سنة  نضال. ثالثة 
وأنا معهم«. وأضاف »أريد أن أقول لجميع 
ــلـــى رأســـهـــا  الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة وعـ
ــــرى.  ــراح األسـ ــ ــــالق سـ الــســلــطــة بـــضـــرورة إطـ
يـــوجـــد مـــرضـــى وحـــــــاالت وضـــعـــهـــا صــعــب. 
ويـــوجـــد إهـــمـــال طــبــي أيـــضـــًا«. وتـــابـــع »مــن 
الــــضــــروري لــفــت الــنــظــر لـــوضـــع األســــــرى«، 
 
ً
فيما أعرب عن أمله بتجاوز االنقسام قائال
الــوحــدة، مستحيل أن  »أطــالــب بالوحدة ثم 

نكون أقوياء بدون وحدة«.
وزار أبــو مــخ، بعد تــحــريــره مــبــاشــرة، والــدة 
رفيقه األســيــر املــحــرر مخلص بــرغــال )أطلق 
سراحه في أكتوبر/تشرين األول عام 2011(، 
فــي مــنــزلــهــا بــمــديــنــة الــلــد، قــبــل وصــولــه إلــى 
الفلسطيني  الــداخــل  في  الغربية  باقة  بلدته 
املـــحـــتـــل، حـــيـــث عـــمـــد إلـــــى زيــــــــارة ضــريــحــي 

وأعلن ريفلني، أمس، خالل مشاوراته مع الكتل 
ه ال يعتقد بوجود فرصة حقيقية 

ّ
املختلفة، أن

لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــرة فــــي إســـرائـــيـــل، 
وبــالــتــالــي فــقــد ال ُيـــقـــِدم بــالــضــرورة فــي حــال 
الحكومة،  لتشكيل  املرشحني  مــن  ــًا  أّي تكليفه 
ــن 22 يـــومـــًا(  ــ عـــلـــى مــنــحــه مــهــلــة إضـــافـــيـــة )مـ
تتجاوز املهلة األولى املحددة بـ28 يومًا، وأن 
يقفز مباشرة بعد ذلك إلى خيار إعادة مهمة 
اخــتــيــار مــرشــح لــرئــاســة الــحــكــومــة للكنيست 
ــد أعـــضـــاء  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي، لــيــخــتــار بـــــــدوره أحـ
الكنيست لتشكيل الحكومة، بشرط أن يحصل 
تأييد 61 عضوًا  يًا على 

ّ
الحالة خط هــذه  فــي 

من أعضاء الكنيست خالل مهلة 21 يومًا، وإاّل 
سيتم اإلعالن عن االتجاه النتخابات خامسة 
في إسرائيل من دون املماطلة في دورات من 
 

ّ
املشاورات ومحاوالت تشكيل حكومة، في ظل

موازين القوى الحالية.
التي  الرابعة  اإلسرائيلية  االنتخابات  وكانت 
جــرت فــي 23 مـــــارس/آذار املــاضــي، تمخضت 
ويشمل  لنتنياهو،  املــؤيــد  املعسكر  فـــوز  عــن 
ــــدوت  ــهـ ــ ــكــــود« و»شــــــــــاس« و»يـ ــيــ ــلــ أحـــــــــزاب »الــ
ــزب »الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة«،  ــ ــــوراة« وحــ ــتـ ــ هـ
وذلـــــك بــــــ52 مــقــعــدًا فـــقـــط، مــقــابــل أغــلــبــيــة 61 
ــعـــارضـــون نــتــنــيــاهــو، لــكــن مـــن دون اتــفــاق  يـ
بــني أحــــزاب املــعــســكــر املــنــاهــض لــأخــيــر على 
ذلك  وجــاء  املقبلة.  الحكومة  لتشكيل  مرشح 
 إعالن حزب »يمينا« بقيادة 

ّ
خصوصًا في ظل

نفتالي بينت، وحزب »تكفاه حداشاه« بقيادة 
االنــضــواء تحت  غدعون ساعر، عن رفضهما 
حكومة برئاسة زعيم املعارضة، وزعيم حزب 

»ييش عتيد«، يئير لبيد.
 حــقــيــقــة حــــصــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 

ّ
ــل ــ ــي ظــ ــ وفــ

تــوصــيــة أكـــبـــر مـــن لــبــيــد، ســيــضــطــر الــرئــيــس 
اإلسرائيلي إلى اإلعالن، اليوم الثالثاء، أو في 
أقصى حّد غدًا األربعاء، عن تكليف نتنياهو 
ال  ــه 

ّ
أن التأكيد  مع  الحكومة،  بتشكيل  رسميًا 

في غضون ذلــك، ذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية، 
صـــبـــاح أمـــــس اإلثــــنــــني، أن عـــائـــلـــة الــجــنــدي 
ــلـــي مـــوشـــيـــه تــــمــــام، طـــالـــبـــت وزيــــر  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــيــــة االحــــــتــــــالل، أريـــــــه درعـــــــــي، بــســحــب  ــلــ داخــ
الـــجـــنـــســـيـــة مــــن األســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي بــعــد 
الــداخــلــيــة  لــلــحــريــة. وقـــالـــت وزارة  خـــروجـــه 
اإلســرائــيــلــيــة، فــي بــيــان، إن درعــــي طــلــب من 
الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة وجـــهـــة نــظــر بـــشـــأن مــدى 
الــخــطــورة الــتــي يمثلها األســـيـــر املـــحـــرر كي 
يتسنى البّت في مسألة سحب الجنسية منه.
ــتـــالل اعــتــقــلــت األســيــر  وكـــانـــت ســلــطــات االحـ
رشــــدي صــالــح أبـــو مـــخ وابــــن عــمــه إبــراهــيــم 
ــارس/آذار عــام 1986، فيما  أبــو مــخ فــي 24 مــ
ــاء املـــجـــمـــوعـــة وهـــمـــا  ــ ــــضـ ــاقــــي أعـ اعـــتـــقـــلـــت بــ
األســـيـــر ولــيــد دقــــة فـــي 25 مـــــارس، واألســيــر 
إبراهيم بيادسة في 28 مارس من العام ذاته. 
ووجهت سلطات االحتالل ألفراد املجموعة، 
وجميعهم من مدينة باقة الغربية في املثلث 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، تــهــمــة اخــتــطــاف  ــداخــ فـــي الــ
في  تمام  موشيه  اإلسرائيلي  الجندي  وقتل 

ليسمع  املحكمة،  أمام  املثول  أمس،  نتنياهو، 
تؤكد  وهــي  محاكمته،  فــي  الرئيسية  املدعية 
أمـــام هيئة املــحــكــمــة، تــوفــر أدلـــة دامــغــة تدين 
رئـــيـــس الــحــكــومــة وزعـــيـــم حــــزب »الــلــيــكــود« 
فساد،  ملفات  ثالثة  في  إليه  املوجهة  بالتهم 
ه استخدم نفوذه وسلطته خالفًا للقانون. 

ّ
وأن

ومـــع بـــدء املـــشـــاورات أمـــس، مــع ممثلي كتلة 
ممثلي  بني  مواجهة  أول  اندلعت  »الليكود«، 
الـــحـــزب وبــــني الــرئــيــس اإلســـرائـــيـــلـــي، عــنــدمــا 
ه ال يرى لزامًا عليه بالضرورة 

ّ
أعلن األخير أن

أكبر  األكــبــر، أو صاحب  الحزب  تكليف زعيم 
أن يأخذ  ــمــا ينبغي 

ّ
التوصيات، وإن مــن  عــدد 

 
ّ

في الحسبان قضايا قيمية، خصوصًا في ظل
الئحة االتهام الرسمية املوجهة ضد نتنياهو. 

ــــــده. وكــــان اســتــبــق ذوو األســيــر  والـــدتـــه ووال
وصوله بتزيني محيط منزله بصور قدامى 
استقبله  فيما  الفلسطيني،  والعلم  األســرى، 
الغربية بحفاوة كبيرة  باقة  أهالي  عــدد من 
لدى وصوله حيث حمل على األكتاف وسط 
الـــحـــريـــة« و»رّوح  هـــتـــافـــات »حـــريـــة ألســـــرى 

الغالي على الدار«.
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ــأت 

ّ
هــن بــدورهــا، 

فــلــســطــني« الــفــلــســطــيــنــيــني »بـــتـــحـــّرر الــرفــيــق 
القائد الوطني رشدي أبو مخ بعد قضائه 35 
عامًا في سجون االحتالل«. وأعربت الجبهة 
فــي بــيــان لــهــا عــن »فــخــرهــا بــرفــيــقــهــا الــقــائــد 
 
ً
رشدي الذي خاض على مدار 35 عامًا تجربة

اعــتــقــالــيــة، عـــانـــى خــاللــهــا مـــن شــتــى أنــــواع 
الــطــبــي،  التنكيل والــقــمــع والـــعـــزل واإلهـــمـــال 
ــــك ظــــل صــــامــــدًا وثـــابـــتـــًا كــالــجــبــال،  ــم ذلـ ــ ورغــ
مواظبًا على مشاركة رفاقه وجموع األسرى 
املختلفة  واإلضــرابــات  النضالية  املعارك  في 
وانتهاكاتها  الــســجــون  مصلحة  إدارة  ضــد 

املتواصلة«.

يعتزم منحه تمديدًا إضافيًا زيادة عن املهلة 
الرسمية األولى، وهي 28 يومًا.

ــيـــاهـــو، بــحــســب  ــنـ ــتـ ــاول نـ ــيــــحــ ــن جـــهـــتـــه، ســ ــ مـ
ــلـــى حـــزب  ــبــــني، مـــضـــاعـــفـــة الـــضـــغـــوط عـ ــراقــ مــ
»يمينا« بقيادة نفتالي بينت، لتأييد حكومة 
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو نــفــســه، مــقــابــل مــنــح بينت 
القائم  وربــمــا منصب  كثيرة،  وزاريـــة  حقائب 
بأعمال رئيس الحكومة، مع تعهد بتحصني 
»الليكود«  مقاعد حزب »يمينا« داخل الئحة 
 املــعــضــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي 

ّ
االنــتــخــابــيــة. لـــكـــن

ــه حــتــى فــي حــال  ــ
ّ
يــواجــهــهــا نــتــنــيــاهــو، هــي أن

 ذلــك 
ّ
انــتــقــال حـــزب »يــمــيــنــا« إلـــى جــانــبــه، فــــإن

فــقــط وال يمنحه  تــأيــيــد 59 مــقــعــدًا  لـــه  يـــوفـــر 
بعدما  خصوصًا  الكنيست،  ثقة  بــالــضــرورة 
أعــلــن حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« برئاسة 
يقبل  لــن  حــزبــه   

ّ
أن سموطريتش،  بتسليئيل 

بـــأن تعتمد حــكــومــة نــتــنــيــاهــو عــلــى دعـــم من 
»القائمة  الحكومي من حزب  خــارج االئتالف 

العربية املوحدة« برئاسة منصور عباس.
 ســيــنــاريــو حــصــول نفتالي 

ّ
فـــي املــقــابــل، فــــإن

بـــيـــنـــت، أو لـــبـــيـــد، عـــلـــى تـــأيـــيـــد 61 نـــائـــبـــًا فــي 
بينت،  يقوده  قد  حكومي  الئتالف  الكنيست 
 
ّ
ــــر صـــعـــوبـــات، خــصــوصــًا أن يـــواجـــه هـــو اآلخـ

لن يقبال  هما 
ّ
أن أعلنا  بينت وغــدعــون ساعر، 

بينت  بقيادة  حكومي  ائتالف  في  باالعتماد 
ــارج مـــن أّي من  ــخــ أو لــبــيــد عــلــى دعــــم مـــن الــ
 لــبــيــد كـــان قـــد أعــلــن 

ّ
الـــنـــواب الـــعـــرب، عــلــمــًا أن

ــم الــقــائــمــة  ــ ــه لــــن يــــعــــارض مـــشـــاركـــة أو دعـ ــ ــ
ّ
أن

املشتركة لأحزاب العربية لحكومة يقوم هو 
 اعتراض بينت على مثل هذا 

ّ
بتشكيلها، لكن

األمر، يجعل مثل هذا السيناريو غير واقعي، 
ــاب إلــــى انــتــخــابــات خــامــســة،  ــذهـ مـــا يــرجــح الـ
التكليف لتشكيل حكومة  حتى في حــال نقل 
جديدة إلى املعسكر املناهض لنتنياهو. وفي 
قد  املقبلة  االنتخابات   

ّ
فــإن الحالة،  هــذه  مثل 

تجرى في سبتمبر/أيلول املقبل.

العام 1984. وفــي السياق، قــال نــادي األسير 
إنه »وعلى مدار عقود، رفضت  الفلسطيني، 
سلطات االحتالل اإلفراج عن األسير أبو مخ 
ورفــاقــه، على الــرغــم مــن مـــرور مجموعة من 
التبادل، واإلفــراجــات خــالل سنوات  صفقات 
أسرهم، وكان آخرها عام 2014، حيث تنكرت 
لالتفاق الــذي جرى ضمن مسار املفاوضات 
في حينه، وأبقت على اعتقال 30 أسيرًا، وهي 

الصفقة التي ُعرفت بالدفعة الرابعة«.
ــــى مــجــمــوعــة  ــة إلـ ــعــ ــرى األربــ ــ ــ ويــنــتــمــي األسـ
ــلــــوا قــبــل  ــقــ ــتــ ــــى الـــــذيـــــن اعــ ــدامـ ــ ــقـ ــ األســــــــــرى الـ
ــام 1993، وكـــانـــت جــرت  ــلـــو عــ اتــفــاقــيــة أوسـ
مـــحـــاوالت لـــإفـــراج عــنــهــم عـــام 2014 ضمن 
التي جرت  التفاهمات  الرابعة عقب  الدفعة 
بـــني الــجــانــبــني الــفــلــســطــيــنــي واإلســرائــيــلــي 
ــادرة  ــبــ ــع إطـــــــالق مــ ــ ــيــــة، مـ ــة أمــــيــــركــ بــــوســــاطــ
الستئناف املفاوضات بني الطرفني من قبل 
ــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي األســـبـــق جــون  وزيـ
كــيــري. لكن حكومة االحــتــالل تــراجــعــت عن 
ــراح كــافــة أســــرى الــدفــعــة الــرابــعــة  إطــــالق ســ
ــدامـــى، فـــي إبــريــل/نــيــســان  ــقـ ــن األســــــرى الـ مـ
ــدامـــى مــن  ــقـ الـ ــرى  ــ ــ ــــام 2016، خـــاصـــة األسـ عـ
فلسطينيي الداخل. وكانت إسرائيل وافقت 
لدى استئناف املفاوضات على إطالق سراح 
104 من األســرى الفلسطينيني اعتقلوا قبل 
ــــع دفــعــات  ــــك عــلــى أربـ اتــفــاقــيــة أوســـلـــو، وذلـ
مقابل التزام الفلسطينيني تعليق أي إجراء 
لــالنــضــمــام إلـــى مــنــظــمــات دولــيــة بــمــا فيها 

هيئات قانونية كفيلة بمالحقة إسرائيل.
وبـــاإلفـــراج عــن األســيــر أبــو مــخ، يبقى داخــل 
الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة 25 أســيــرًا مــن قدامى 
اتفاقية  توقيع  قبل  اعتقلوا  الــذيــن  األســـرى 
أوســلــو، وقــضــوا فــي السجون مــا ال يقل عن 
28 عــامــًا. ومـــن هـــؤالء 11 أســيــرًا مــن أراضـــي 
األســيــران كريم يونس،  عــام 1948، وأقدمهم 

وماهر يونس املعتقالن منذ عام 1983.

فرحان  بن  فيصل  السعودي  الخارجية  وزيــر  تصريحات  على  تعليقًا 
حول ضرورة مشاركة الرياض في المباحثات النووية مع طهران، قال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة، أمس االثنين، 
الحوار بعيدًا عن  لبدء  الرياض  ليست هناك شجاعة لدى  أنه  »يؤسفني 
المنطقة«.  خارج  عواصم  نحو  الرياض  نظرة  تزال  وال  الدولية،  القوى 
وأضاف أن »السعودية مارست إجراءات مخربة خالل فترة المفاوضات« 

التي أدت إلى التوقيع على االتفاق في 2015.

رفض لمشاركة الرياض

أعلنت السلطات 
اإليرانية، أمس اإلثنين، 
أنها اعتقلت »عميال« 

لالحتالل اإلسرائيلي 
و»عدة عمالء« آخرين 
عملوا لصالح أجهزة 
استخبارات دول أخرى. 
ونقلت وكالة »فارس« 

اإليرانية لألنباء عن المدير 
العام لالستخبارات في 

محافظة أذربيجان 
الشرقية، من دون 
ذكر اسمه، قوله 

إن األمن اعتقل 
هؤالء »الجواسيس« 

بالمحافظة، من دون 
ذكر تاريخ االعتقال 

أو أماكن التجسس أو 
تسمية الدول األخرى 
التي تجسس هؤالء 

لصالحها.

اعتقال 
»عمالء«

تتمسك إيران بمطلب رفع 
العقوبات األميركية أوًال 

)عطا كناري/فرانس برس(

إضاءة تقرير

أكد أبو مخ على ضرورة العمل على إطالق سراح جميع األسرى )العربي الجديد(
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  شرق
      غرب

الحكومة الفلسطينية 
تطالب بضمان دولي 
لالقتراع في القدس

أمس  الفلسطينية،  الحكومة  أعلنت 
ــم املــتــحــدة  ــ اإلثــــنــــني، مــراســلــتــهــا األمـ
ــا  ــ ــيــ ــ واالتـــــــــحـــــــــاد األوروبـــــــــــــــــي وروســ
االتحادية ملطالبتها بإلزام إسرائيل 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــاح بــــــإجــــــراء االنــ ــمــ ــالــــســ بــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة. 
الفلسطيني  الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــال  ــ وقـ
محمد اشتية )الصورة(، إن حكومته 
طــلــبــت مـــن هــــذه الــجــهــات »الــتــدخــل 
إللزام إسرائيل باالتفاقيات املوقعة«، 
ــرى أن تــعــدد  ــ مــعــتــبــرًا مــــن جـــهـــة أخــ
االنتخابات  في  االنتخابية  القوائم 

التشريعية »دليل تعددية«.
)العربي الجديد(

العراق: تفجيران 
يستهدفان رتلين 

لـ»التحالف«
ــوتـــني  ــبـ ــعـ ــران بـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــــدف تـ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
ــتــــني، أمـــــــس اإلثــــــنــــــني، رتـــلـــني  ــفــ نــــاســ
الــدولــي« ضد »داعــش«،  »التحالف  لـ
فـــي مــحــافــظــتــي الـــديـــوانـــيـــة وبـــابـــل، 
جــــنــــوبــــي الــــــــعــــــــراق. وقــــــالــــــت خــلــيــة 
اإلعـــــالم األمـــنـــي الــعــراقــيــة إن عــبــوة 
»التحالف«  لـ بــرتــل  انفجرت  ناسفة 
ــة،  ــيـ ــوانـ ــديـ ــي الـ قـــــرب مـــديـــنـــة عـــفـــك فــ
أو  ــة  ــريــ ــشــ بــ أضـــــــــــرار  حـــــــــدوث  دون 
مـــاديـــة، مــتــحــدثــة عــن انــفــجــار عبوة 
أخـــرى بــإحــدى عــجــالت عــربــات رتــل 
»الــتــحــالــف« فــي بــابــل، دون وقــوع  لـــ

أضرار أيضًا.
)العربي الجديد(

سورية: »قسد« تجّدد 
االعتقاالت في »الهول«

ــمـــت مــلــيــشــيــات »قــــــوات ســوريــة  داهـ
اإلثنني،  أمس  )قسد(،  الديمقراطية« 
مــــجــــددًا، مــنــاطــق فـــي مــخــيــم الــهــول 
ــكـــة، شــــرقــــي ســــوريــــة،  بــــريــــف الـــحـــسـ
وذلـــك بعد يــومــني مــن إعـــالن انتهاء 
عــمــلــيــاتــهــا فــــي املـــخـــيـــم ضــــد خــاليــا 
»داعـــــــش«. وداهـــمـــت »قـــســـد« الــقــســم 
ــــادس املـــكـــتـــظ بـــالـــعـــراقـــيـــني فــي  ــــسـ الـ
فيما  أشــخــاص،   3 واعتقلت  املخيم، 
أوضحت مصادر أن املداهمة وقعت 
بــعــد الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات من 

معتقلني في وقت سابق.
)العربي الجديد(

ليبيا: مفوضية للمصالحة
ــرئـــاســـي الــلــيــبــي،  أعـــلـــن املــجــلــس الـ
ــــس اإلثــــنــــني، تــشــكــيــل مــفــوضــيــة  أمـ
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، 
التي أقرها  تلبية لخريطة الطريق 
الــســيــاســي الليبي  الـــحـــوار  مــلــتــقــى 
برعاية أممية. وجاء اإلعالن أمس، 
ــيــــس املــجــلــس  ــمـــع رئــ ــاء جـ ــقــ ــد لــ ــعـ بـ
)الــصــورة(، الخميس  محمد املنفي 
املــــاضــــي، بـــخـــبـــراء فـــي هــــذا الــشــأن 
فــي طــرابــلــس، مــشــددًا على »أهمية 
ــادة السلم  املــصــالــحــة الــوطــنــيــة إلعــ
ــنــــاس«،  الــ املــجــتــمــعــي ورد حـــقـــوق 
ومــؤكــدًا عــلــى »الــتــنــوع فــي اختيار 
أعــــضــــاء املـــفـــوضـــيـــة لــتــضــم جــمــيــع 

الكفاءات«.
)فرانس برس(

تركيا: اعتقال 10 
أدميراالت بتحقيق 

»بيان مونترو«
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
أدمــــــيــــــراالت ســـابـــقـــني،  اإلثـــــنـــــني، 10 
أكثر  انتقدت مجموعة تضم  بعدما 
متقاعدين،  بحرية  ضــابــط   100 مــن 
ليل األحد - اإلثنني، قناة إسطنبول 
ــلـــطـــات الــتــركــيــة  ــتــــي تـــخـــطـــط الـــسـ الــ
البوسفور.  مضيق  بــمــوازاة  ها 

ّ
لشق

واعــــتــــقــــل املـــشـــتـــبـــه بــــهــــم فـــــي إطـــــار 
مونترو  »بــيــان  بــخــصــوص  تحقيق 
مـــن 103 أمــــيــــراال« أطــلــقــتــه الــنــيــابــة 
ــالـــت الــنــيــابــة  ــقــــرة. وقـ ــي أنــ الـــعـــامـــة فـ
إن »قــــوات األمـــن أوقــفــت 10 مشتبه 
بــهــم مــن الــشــخــصــيــات املــوقــعــة على 
 4 استدعاء  تم  أنــه  البيان«، مضيفة 
آخــريــن ملــراجــعــة شــرطــة أنــقــرة خالل 

3 أيام. 
)أسوشييتد برس(
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      غرب

بوتين يوقع قانونًا 
للبقاء في السلطة 

حتى 2036
ــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــ ــ

ّ
وق

قانونًا يسمح  اإلثنني،  أمس  بوتني، 
ــه بـــالـــتـــرشـــح لــفــتــرتــني رئــاســيــتــني  لــ
إضــافــيــتــني عــنــدمــا تــنــتــهــي واليــتــه 
الحالية في عام 2024، وذلك بحسب 
مــا أظــهــرتــه وثــيــقــة نشرتها وســائــل 
ــقــــانــــون  إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة. ويــــمــــهــــد الــ
ــقـــاء فــي  ــبـ ــلـ ــوتــــني لـ ــريــــق أمــــــــام بــ الــــطــ

السلطة حتى عام 2036.
)رويترز(

موزامبيق: 
مقتل عدد كبير 

من مسلحي »داعش«
أعلن الجيش في موزمبيق أن عددًا 
»كبيرًا« من مسلحي تنظيم »داعش« 
مدينة  استعادة  معركة  قتلوا خال 
بــــاملــــا الــــتــــي تـــعـــد مــــركــــزًا لـــلـــغـــاز فــي 
الــبــاد، وسيطر  أقصى شمال شــرق 
عليها التنظيم الشهر املاضي. وقال 
الستعادة  العسكرية  العملية  قــائــد 
املــديــنــة، شــونــغــو فــيــديــغــال، أول من 
 املنطقة 

ّ
أمس األحد، للصحافيني، إن

»آمنة«، من دون أن يعلن أن الجيش 
وتابع  باملا.  على  السيطرة  استعاد 
»أعتقد أن عددًا كبيرًا من اإلرهابيني 
سيوضحون  أنــهــم  مضيفًا  قــتــلــوا«، 

العدد الدقيق الحقًا.
)فرانس برس(

محتجو ميانمار 
يتحّدون الجيش

ــــرون فــــــي مـــيـــانـــمـــار  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ نــــظــــم مـ
ــي مـــــدن عــــــدة، أمـــس  ــات فــ ــاجـ ــتـــجـ احـ
اإلثنني، ال سيما رانغون ومانداالي، 
تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ 
ســان سو تشي، ودعــوا إلــى تنسيق 
أكــبــر بــني املــعــارضــني ضــد الــجــيــش، 
ــتــــل شــــخــــص فـــــي مــنــطــقــة  بـــيـــنـــمـــا قــ
ساجينغ بوسط الباد، عندما فّرقت 
ــن احــتــجــاجــًا. فــي األثــنــاء،  قـــوات األمـ
بــرونــاي، رئيسة »رابطة دول  قدمت 
جنوب شرق آسيا« )آسيان(، دعمها، 
أمس، الجتماع قادة الرابطة ملناقشة 
إنها  وقالت  ميانمار،  في  التطورات 
طـــلـــبـــت مــــن املــــســــؤولــــني الــتــحــضــيــر 
الجتماع الكتلة املؤلفة من عشر دول 

أعضاء، في جاكرتا.
)رويترز(

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــه الـــســـلـــطـــة  ــيــ ــعـــى فــ ــسـ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـ
الله  الــســودان، وحكومة عبد  االنتقالية في 
حمدوك، إلى إحال السام في أرجاء الباد، 
ــنـــزاعـــات واالشـــتـــبـــاكـــات الــقــبــلــيــة  ــزال الـ ــ ال تـ
ــفـــرض نــفــســهــا عـــلـــى املـــشـــهـــد األمــــنــــي فــي  تـ
الــســودان، مــع مقتل 18 شخصًا وجـــرح 54 
األيام  القبلية في  النزاعات  آخرين، بتجدد 
الثاثة األخيرة في مدينة الجنينة، عاصمة 
واليــة غــرب دارفـــور، وفــق ما ذكــرت مصادر 
طبية في املدينة. وذكر بيان صادر عن لجنة 
 »عجلة 

ّ
األطــبــاء فــي واليــة غــرب دارفــــور، أن

العنف دارت مرة أخرى في مدينة الجنينة، 
ــســـاء الـــســـبـــت املــــاضــــي، لــتــتــســع فــي  مـــنـــذ مـ
مستشفيات  أن  مبينًا  املاضيني«،  اليومني 
املدينة ال تزال تستقبل مزيدًا من الضحايا، 
ما يرجح تصاعد أعداد الضحايا على مدار 
ــداث الــحــالــيــة، الثالثة  ــ ــعــد األحـ

ُ
الــســاعــة. وت

من نوعها في مدينة الجنينة، منذ سقوط 
نظام الرئيس املعزول عمر البشير في عام 
2019، وكــانــت آخـــر تــلــك املــواجــهــات وقعت 
الثاني املاضي،  في منتصف يناير/كانون 
وقد سقط فيها أكثر من 100 قتيل وعشرات 
التوتر   

ّ
فــإن الجرحى. وطبقًا لشهود عيان، 

ســــــاد مـــديـــنـــة الـــجـــنـــيـــنـــة خــــــال الـــســـاعـــات 
أصــوات  باستمرار  سمع 

ُ
ت وكانت  املاضية، 

الدخان متصاعدة  ألسنة  رى 
ُ
الرصاص، وت

الحياة  املناطق، فيما أصيبت  في عــدد من 
داخل املدينة بالشلل التام، وتوقفت وسائل 
الــنــقــل، وأغــلــقــت املــحــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا. 
وقــال عبد الرحمن محمد أحمد، وهــو أحد 
سكان الجنينة، لوكالة »فرانس برس« عبر 
استيقظنا  اإلثنني،  )أمــس(  »اليوم  الهاتف: 
على أصـــوات إطـــاق الــنــار بمختلف أنــواع 
األســلــحــة، ومــا زالـــت االشــتــبــاكــات مستمرة 
ــنــــة«. مــن  ــيــــاء املــــديــ ــلـــب أحــ ــــى أغـ وامــــتــــدت إلـ
ــر الــطــبــي  ــ ــديـ ــ جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــطـــبـــيـــب واملـ
الرئيسي  الجنينة  مستشفى  فــي  الــســابــق 
 »أعمال العنف 

ّ
في املدينة، صاح صالح، أن

اندلعت بني قبيلة الرزيقات العربية وقبيلة 
املــســالــيــت فــي مــديــنــة الــجــنــيــنــة، وذلــــك بعد 
مقتل شخصني من املساليت«. وتابع، وفق 
مــا نقلت عــنــه وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
تــــزال  الــشــخــصــني ال   »مـــابـــســـات وفــــــاة 

ّ
أن

 »العنف امتد بعد ذلك 
ّ
مجهولة«، مضيفًا أن

إلى أحياء أخرى من املدينة«.
ودان بــيــان لــجــنــة األطـــبـــاء فـــي واليــــة غــرب 
دارفـــــور، اعـــتـــداًء مــن نـــوع آخـــر عــلــى ســيــارة 
 عددًا من الكوادر الطبية 

ّ
إسعاف كانت تقل

ــوادر،  ــ ــكــ ــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــيـــة وحـ ــبـ ــلـــمـــؤســـســـات الـــطـ لـ
ــا يـــهـــدد بــشــكــل جــــدي اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم  مـ
الحكومة،  اللجنة،  الطبية. ودعت  الخدمات 
إلـــى الــتــدخــل وفـــرض هيبة الـــدولـــة، وإنــهــاء 

حالة االنفات األمني في املدينة.
ومــن آن إلــى آخــر، تشهد مناطق عديدة في 

التعليمي،  الجنينة  مستشفى  فــي  العاملة 
مــســاء أول مــن أمـــس األحــــد. وأوضــــح بيان 
أطـــلـــقـــت  ــلـــحـــة  مـــسـ مـــجـــمـــوعـــة  أن  الـــلـــجـــنـــة 
ــا أدى إلــــى إصــابــة  ــارة، مـ ــيـ ــار عــلــى الـــسـ ــنـ الـ
الــــســــائــــق، وإرغـــــــــام الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة عــلــى 
الـــنـــزول وضــربــهــا، حــيــث أصــيــب اثـــنـــان من 
اختصاصيي املختبرات الطبية، إضافة إلى 
أحد أفــراد الحراسة، وتم نهب كل مقتنيات 
املعتدى عليهم. وأشارت اللجنة إلى تعّرض 
العاملة  الــكــوادر  وسكن  الطبية  املؤسسات 
غير  التأمني   

ّ
ظــل في  لتهديد مستمر  فيها، 

الــكــافــي. وحــّمــل الــبــيــان، الــســلــطــات األمــنــيــة 
ووزارة الصحة، مسؤولية التساهل املتكرر 
واملستمر في توفير التأمني الكافي والدائم 

العربية  القبائل  بني  دمويًا  اقتتااًل  دارفـــور 
واألفــريــقــيــة، ضــمــن صـــراعـــات عــلــى األرض 
واملـــــوارد ومـــســـارات الـــرعـــي. ويــعــانــي إقليم 
دارفـــور الــواقــع غــرب الــبــاد مــن اضطرابات 
الـــســـاح  حـــمـــلـــت  ــنـــدمـــا  عـ ــام 2003،  ــ عــ ــنـــذ  مـ
اإلقليم  تهميش  بحجة  متمردة  مجموعات 
األسبق  النظام  ضــد  واقــتــصــاديــًا،  سياسيًا 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس املــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر، 
والذي ناصرته مجموعات أخرى. وأسفرت 
ــــني الـــــقـــــوات املــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة  ــــرب بـ ــــحـ الـ
وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف 
شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، حسب 

األمم املتحدة.
وتراجعت حدة القتال في إقليم دارفور خال 
الثاث األخيرة، ولكن االشتباكات  السنوات 
ت مصدر التهديد الرئيسي لألمن 

ّ
القبلية ظل

ــلـــيـــم. وفــــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي اإلقـ
ــهـــت رســـمـــيـــًا بــعــثــة حــفــظ  األول املــــاضــــي، أنـ
السام املشتركة بني األمم املتحدة واالتحاد 
األفريقي، مهمتها في اإلقليم التي بدأتها في 
عام 2007، وهو ما ترك مخاوف لدى األهالي 
مــن انــفــات الــوضــع، وطــالــب كــثــيــرون ببقاء 
األمن  إحــال  ويعّد  مهامها.  وتمديد  البعثة 
ــرز املــلــفــات على  وتحقيق االســتــقــرار أحـــد أبـ
طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خال مرحلة 
آب 2019،  أغــســطــس/  فــي 21  بـــدأت  انتقالية 
وتستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات 
كل  السلطة  خالها  ويتقاسم   ،2024 مطلع 
مــن الــجــيــش وتــحــالــف »قــــوى إعــــان الــحــريــة 
والتغيير« واملجموعات املسلحة التي وقعت 

أخيرًا اتفاقات سام مع الحكومة.

أحداث األردن

تضخّم 
الحشد 

الشعبي

ومــطــالــبــتــه بــالــتــزام الــصــمــت. ونــفــى أن يكون 
ا من أي مؤامرة، مشيرًا إلى أنه مستهدف  جزء
اإلدارة«.  وســوء  الفساد  ضــد  »حديثه  بسبب 
وأكــد شخص مقرب من األمير حمزة، لوكالة 
ــتــــد بــــــــــرس«، صــــحــــة الـــتـــســـجـــيـــل،  ــيــ ــيــ »أســــوشــ
رئيس  هــدد  بعدما  تــم  تسجيله  أن  موضحًا 
أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي األمير. 
ــان نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء األردنـــــــي، وزيـــر  ــ وكـ
الخارجية أيمن الصفدي، قد قال خال مؤتمر 
األمــنــيــة  األجـــهـــزة  إن  األول،  أمــــس  صــحــافــي، 
تـــابـــعـــت عـــبـــر تــحــقــيــقــات شــمــولــيــة مــشــتــركــة 
ومسؤولني  حــمــزة،  لألمير  تــحــركــات  حثيثة، 
آخـــريـــن، تــســتــهــدف أمــــن الـــوطـــن واســـتـــقـــراره. 
ــارت هــذه الــروايــة الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت  وأثــ
ــًا، شـــكـــك الـــنـــائـــب صــالــح  ــيــ ــلــ والــــشــــكــــوك. داخــ
السابق في  املحامني  نقيب  العرموطي، وهــو 
األردن، بكل الرواية الرسمية والتهم املوجهة 
إلى األمير حمزة. وقال، في مداخلة على قناة 
»الجزيرة«، أول من أمس، إن ما ورد على لسان 
الصفدي واٍه وليس فيه دليل واحد على التهم 

األسماء، والتأكد من وجودها فعليًا، بعدما 
أثــار سياسيون عراقيون شكوكًا في األعــداد 
ــادة الــفــصــائــل بــتــقــاضــي  ــ املــعــلــنــة، مــتــهــمــني قـ
رواتب عن عناصر غير موجودين سوى على 
»الحشد  الورق. وكان العدد السابق لعناصر لـ
الشعبي«، قد بلغ 130 ألف عنصر، بمن فيهم 
»الوحدات الساندة«  اإلداريون ومن يعرفون بـ
وغيرها، ليصل املجموع مع الزيادة الجديدة 
إلى أكثر من 160 ألف مسجل رسميًا، براتب 
و100  مليونا  يبلغ  منهم  واحـــد  لكل  شــهــري 

ألف دينار )نحو 800 دوالر(.
ووفــقــًا ملــســؤول رفــيــع فــي حــكــومــة مصطفى 
ــــف عــنــصــر،  ــة الــــــــ30 ألـ ــافــ ــإن إضــ ــ الـــكـــاظـــمـــي، فـ
جـــاءت بضغط ومــســاومــة مــن كــتــل تحالفي 
»الفتح« و»دولة القانون«، بمعنى التصويت 
املــوازنــة مقابل تمرير قبول ضــّم هؤالء  على 
»الـــحـــشـــد«، مـــا يــعــنــي »بــشــكــل بـــديـــهـــي، أن  ـــ لـ
انتخابية  أصـــوات  إلــى  أيضًا  هــؤالء تحولوا 
لــلــتــحــالــفــني«. وأوضــــــح املـــصـــدر أن الـــزيـــادة 
الــجــديــدة »ذهــبــت إلــى فصائل عــدة رئيسية، 
أبــــرزهــــا كــتــائــب حــــزب الـــلـــه، وعـــصـــائـــب أهــل 
ــام علي،  ــ الــحــق، والــطــفــوف، والــنــجــبــاء، واإلمـ
ــداء، وفـــصـــائـــل أخـــــرى«،  ــهـ وبــــــدر، وســـيـــد الـــشـ
ــة فـــــي ذلـــــــك عـــــن حـــكـــومـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ مــــبــــعــــدًا املــ
 إياها حصرًا »إلى البرملان 

ً
الكاظمي، ومحما عمان ـ العربي الجديد

من  الكثير  يكتنف  الغموض  زال  مــا 
تفاصيل األزمة التي عصفت باألردن 
اتهام  املــاضــي، مــع  يــوم السبت  منذ 
ولي العهد السابق األمير حمزة بن الحسني، 
املــوضــوع قيد اإلقــامــة الجبرية وآخــريــن ممن 
تم اعتقالهم، بمحاولة زعزعة أمن الباد، في 
ظل تشكيك شخصيات ومسؤولني في األردن 
وخارجه بالرواية الرسمية األردنية، ال سيما 
مع التأكيد من قبل املسؤولني على عدم وجود 
أي عسكري متورط في املخطط املزعوم. وفي 
ما يبدو أنها رسالة تحٍد عنوانها األساسي 
ــر الــجــيــش، ســـّرب أمــس،  رفــض االمــتــثــال ألوامـ
يعود  لألمير حمزة  اإلثنني، تسجيل صوتي 
أنــه لن يطيع  إلــى السبت املاضي ويعلن فيه 
ــر الــجــيــش بــوقــف االتـــصـــاالت مــع العالم  أوامــ
الجبرية،  اإلقــامــة  قيد  بعد وضعه  الــخــارجــي 
لكنه أشار إلى أنه لن يلجأ لتصعيد تحركاته 
فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد منعه مــن أي نشاط 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــــى مـــن نــوعــهــا  فـــي خـــطـــوة هـــي األولــ
الـــذي شهد  الــعــام 2017،  نهاية  منذ 
قـــبـــول عــنــاصــر جــــدد فـــي الــفــصــائــل 
العراقية املسلحة املنضوية في إطار »الحشد 
الشعبي«، مّرر البرملان العراقي، يوم األربعاء 
املاضي، بندًا ضمن موازنة العام 2021، ُيلزم 
الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن 
صفوف »الحشد«، يقول مسؤولون عراقيون 
مــوزعــون  إن معظمهم  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
 مـــســـلـــحـــًا، مــعــظــمــهــا 

ً
عـــلـــى نـــحـــو 25 فـــصـــيـــا

حليفة إليــران. وكان تحالف »الفتح« و»دولة 
الــقــانــون« الــنــيــابــي، قــد وضـــع شــرطــًا لتمرير 
املـــوازنـــة املــالــيــة، وهـــو قــبــول الــتــصــويــت على 
وهم  عقودهم«،  »املفسوخة  بـ يعرف  ما  فقرة 
رواتـــب من  يتلقون  الــذيــن ال  الفصائل  أفـــراد 
الــدولــة مــثــل بــاقــي أقــرانــهــم. وعــلــى الــرغــم من 
مــن عناصر  اآلالف  بــإعــادة  مناشدات سابقة 
التي  الــقــوات  مــن  للخدمة،  والشرطة  الجيش 
انهارت إبــان اجتياح تنظيم »داعــش« شمال 
 عــن 

ً
الــــعــــام 2014، فـــضـــا الــــبــــاد فــــي  ــرب  ــ وغــ

الــعــلــيــا، وتوسيع  الــشــهــادات  تــوظــيــف حملة 
الشهرية لألرامل ومعدومي  الرعاية  برنامج 
لــــم يــــمــــّرر األربــــعــــاء  الـــبـــرملـــان  ـــعـــيـــل، إال أن 

ُ
امل

املتعلقة  تــلــك  امــتــيــازات غــيــر  أو  أي وظــائــف 
ــراء  »الــحــشــد«. ورأى مــراقــبــون أن هـــذا اإلجـ بـــ
نـــاجـــٌم عـــن ضـــغـــوط ومـــســـاومـــات ســيــاســيــة، 

قادتها بعض الكتل البرملانية.
ــرحــت حــول سبب 

ُ
وكــانــت أسئلة كثيرة قــد ط

»املـــفـــســـوخـــة  ــدم تــســجــيــل مــــن يـــعـــرفـــون بــــ ــ عــ
ــفــــوف »الــــحــــشــــد«، فــي  ــمـــن صــ ــم« ضـ ــقــــودهــ عــ
أعــــوام ســابــقــة. ومـــن بــني الــشــبــهــات أن هــؤالء 
قد انضموا أخيرًا للفصائل املسلحة، أو أنهم 
يـــأتـــون تــعــويــضــًا عـــن الــعــنــاصــر الــتــي قتلت 
املــعــارك، فيما ذهــبــت تفسيرات أخــرى  خــال 
إلـــى أن قسمًا مــن هـــؤالء كــانــوا يــقــاتــلــون في 
ســـوريـــة، وبـــاتـــت تــصــر الــفــصــائــل الـــيـــوم إثــر 
عودتهم على اعتبارهم مقاتلني في »الحشد 

الشعبي«.
فــي منظومة »الحشد  الجديدة  الــزيــادة  ومــع 
 مسلحًا، 

ً
الــتــي تــضــم 83 فــصــيــا الــشــعــبــي«، 

 »والئـــــيـــــًا«، أي 
ً
ــر مــــن 40 فـــصـــيـــا ــثـ بــيــنــهــا أكـ

»فــيــلــق الــقــدس«  املــرتــبــطــني بــشــكــل مــبــاشــر بـــ
ــل الــــحــــق«، »كــتــائــب  ــرانــــي )»عـــصـــائـــب أهــ اإليــ
حــــزب الـــلـــه«، »الـــنـــجـــبـــاء«، »ســـيـــد الـــشـــهـــداء«، 
عناصر  عــديــد  يــتــجــاوز  أخــــرى(،  ومليشيات 
ألف  ـــ160  الــ إجــمــااًل عتبة  الشعبي«  »الــحــشــد 
عــنــصــر. هـــذا األمـــر أكــدتــه مــصــادر حكومية، 
موضحة أن الحكومة طلبت في وقــت سابق 
مــن هيئة »الــحــشــد« إجـــراء تدقيق جــديــد في 

املــوجــهــة إلـــى األمــيــر، خــصــوصــًا أنـــه لــم يذكر 
مــن هــي »املــعــارضــة الــخــارجــيــة« أو »الــــدول« 
التي قال إن ولي العهد السابق اشترك معها 
الحديث عن  أهمية  قلل من  كما  املخطط،  في 
»انــقــاب«، الفتًا إلى أن أمــرًا كهذا ال يتم عادة 
إال مع قوة عسكرية أو مخابرات، لكن ال يوجد 
أمــن عام  أو  أو مــخــابــرات  أي عنصر عسكري 
ضــمــن املعتقلني. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ذكــرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، أمس األول، 
الغربيني والعرب  الدبلوماسيني  أن عــددًا من 
األردنــيــة بحق  الحكومة  اتهامات  شككوا في 
األمـــيـــر حـــمـــزة، وقــلــلــوا مـــن شـــأن مـــا وصــفــوه 
»شائعات« عن محاولة اإلطاحة بامللك عبد  بـ
الذين  الدبلوماسيني،  الثاني. ونقلت عن  الله 
لــم تسمهم، قولهم إنــه ال أدلــة على تــورط أي 
شـــخـــص فــــي الـــجـــيـــش األردنــــــــي فــــي املــــؤامــــرة 
املزعومة. واعتبر أحد الدبلوماسيني الغربيني 
امللكي  الديوان  في  تتفاقم  كانت  التوترات  أن 
األمير  اعتقال  يكون  أن  مستبعدًا  فــتــرة،  منذ 

حمزة جاء ردًا على أي تهديد وشيك. 
كــذلــك لــم تــمــر تــصــريــحــات  الــصــفــدي، أمــس 
الخارجية  »املــعــارضــة  بـــ يسمى  عــمــا  األول، 
ــــاؤالت، خــصــوصــًا  ــــسـ االردنـــــيـــــة« مــــن دون تـ
بــعــدمــا أشــــار إلــــى أن »الــتــحــقــيــقــات األولــيــة 
ــود تــــواصــــل بــــني أشــــخــــاص مــن  ــ أثـــبـــتـــت وجــ
الحلقة املحيطة باألمير حمزة، تقوم بتمرير 
ادعـــــاءات ورســائــل إلـــى جــهــات فــي الــخــارج، 

الــذي مّررها وألــزم الحكومة بها ضمن فقرة 
املــوازنــة، والتي  إلــى مشروع مسودة  مضافة 
أضافت نحو 24 مليون دوالر كرواتب جديدة 

تدفع إلى جانب السابقة لعناصر الحشد«.
ــة اقــتــصــاديــة   مـــن أزمــ

ً
ــا ويــعــانــي الـــعـــراق أصــ

ضربت الباد بسبب انخفاض أسعار النفط 
وتداعيات فيروس كورونا، ما دفع السلطات 
إلــى اتــبــاع سلسلة مــن اإلجــــراءات، مــن بينها 
املوظفني  رواتـــب  فــي  اقتطاعات  اإلقــــدام على 
وفــــرض ضـــرائـــب دخـــل عــلــى آخـــريـــن، وإلــغــاء 
امتيازات مختلفة لشرائح عدة في الباد. كما 
فرضت رسوم على بعض الخدمات الصحية 

تــشــمــل مـــا يــســمــى بـــاملـــعـــارضـــة الــخــارجــيــة، 
لتوظيفها فــي الــتــحــريــض ضــد أمـــن الــوطــن 
ــع الـــعـــلـــم أن هـــذا  ــ ــق«. مـ ــائــ ـــقــ ــحـ ــه الــ وتــــشــــويــ
املصطلح، منذ ظهوره قبل سنوات، ال يعدو 
إلــى مجموعة مؤثرين من  عــن كونه إشـــارة 
الــنــاشــطــني اإلعـــامـــيـــني والــســيــاســيــني ممن 
ــات املــتــحــدة،  ــ ــــواليـ يــقــيــمــون فـــي أوروبـــــــا والـ
ــتــــواصــــل  ــيــــف مـــــواقـــــع الــ ويـــــحـــــاولـــــون تــــوظــ
ــرة،  ــاشــ ــبــ االجــــتــــمــــاعــــي، عــــبــــر بــــرامــــجــــهــــم املــ

للوصول إلى الجمهور األردني. 
ــام لــلــحــزب  ــ ــعـ ــ وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال األمــــــــني الـ
»الــديــمــقــراطــي االجــتــمــاعــي« األردنــــي، النائب 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــري، فـ ــمــ ــنــ الــــســــابــــق جـــمـــيـــل الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »املــعــارضــة األردنــيــة  لـــ
في الخارج يمكن وصفها بأنها منابر خاصة 
لتمرير  االجتماعي  التواصل  وسائل  توظف 
آرائها واملعلومات التي تريدها، ولكن ال يمكن 
وصفها بأنها معارضة ذات هيكل سياسي«. 
ورأى أنه »اصطلح مجازًا تسمية األشخاص 
ــل  ــواصــ ــتــ ــر الــ ــابــ ــنــ ــى مــ ــلــ ــــرون عــ ــهـ ــ ــظـ ــ الــــــذيــــــن يـ
االجــتــمــاعــي ويــتــحــدثــون بــالــشــأن الــســيــاســي 
ــة، واألصــــــــــح هــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ الـــــعـــــام مــــعــــارضــــة خـ
املحلي،  اإلعـــام  ضعف  فــي  استثمرت  منابر 
املــكــاشــفــة والشفافية  الــنــقــص فــي  واســتــغــلــت 

وضعف أداء بعض املؤسسات الدستورية«.
أمــا بخصوص ما ذكــره الصفدي في املؤتمر 
الــصــحــافــي عـــن أن األجـــهـــزة األمــنــيــة رصـــدت 
أمنية  بأجهزة  ارتباطات  له  شخص  تواصل 
ــزة )بــســمــة  ــمــ ــــر حــ ــيـ ــ ــــع زوجـــــــة األمـ أجـــنـــبـــيـــة مـ
ــع خــدمــاتــه تــحــت تــصــرفــهــا،  ــ ــتـــوم(، ووضـ الـــعـ
وعــــرض عــلــيــهــا تــأمــني طـــائـــرة فــــورًا لــلــخــروج 
مـــن األردن إلــــى بــلــد أجــنــبــي، ومــــن ثـــم كشف 
ــاري األردنــــــي أن هــذه  ــبــ مـــوقـــع »عـــمـــون« اإلخــ
الشخصية هي اإلسرائيلي روي شابوشنيك 
ــي املـــوســـاد  ــه بـــأنـــه ضـــابـــط ســـابـــق فــ ــفــ ووصــ
اإلســرائــيــلــي، فــإن األخــيــر عـــّرف عــن نفسه في 
بــيــان وجــهــه إلـــى وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــرس« 
وموقع »أكسيوس« األميركي بأنه رجل أعمال 
إسرائيلي يقيم في أوروبا، وأنه صديق مقرب 
من حمزة، إال أنه نفى تمامًا أنه كان يومًا ما 
ضابطًا في »املوساد«. وذكر أنه عرض إرسال 
طـــائـــرة لــنــقــل زوجــــة األمـــيـــر حــمــزة وأبــنــائــهــا 
العرض  قدم  أنه  لديه، مضيفًا  واستضافتهم 
»بسبب عاقات صداقة شخصية قوية« بني 
العائلتني. وفي ظل هذه األجواء، قال الرئيس 
السابق للجمعية األردنية للعلوم السياسية 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ خـــالـــد شـــنـــيـــكـــات، لــــ
املــطــروحــة حـــول مستقبل  »الــســيــنــاريــوهــات 
الــقــضــيــة تــعــتــمــد عــلــى مــجــريــات الــتــحــقــيــق«. 
وأضــــــــــاف »مـــــــن خـــبـــرتـــنـــا وتــــــاريــــــخ الـــنـــظـــام 
السياسي األردني، ففي القضايا املشابهة يتم 
احــتــواء األمـــور مــن خــال الــتــفــاوض، والقبول 
بـــتـــســـويـــات«. وتـــابـــع »بــالــنــســبــة لــحــمــزة فقد 

تعالج القضية داخل العائلة الهاشمية«.
ــلـــواء املــتــقــاعــد والــخــبــيــر  مـــن جــهــتــه، رأى الـ
الــــعــــســــكــــري فــــايــــز الـــــــدويـــــــري، فـــــي حـــديـــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »إذا كـــان الــهــدف  لـــ
من األحــداث األخيرة إلحاق الضرر باألمن 
واالســـتـــقـــرار، فـــهـــذا يــحــتــاج إلــــى دعــــم دول 
وقوى إقليمية، وهذا ما يجب أن تكشف عنه 
الحكومة،  وعـــدت  كــمــا  ونــشــره  التحقيقات 
فأصابع االتــهــام تشير إلــى جــهــات عــدة لم 
وأضــاف  مباشرة«.  عنها  الحكومة  تفصح 
»يــبــقــى الـــســـؤال هـــل األمـــيـــر حــمــزة مــتــورط 
الحالتني  وفــي  تخالجه؟  أوهـــام  ضحية  أم 
لــذا أقــول إنه  راهــن على الحصان الخاسر. 
رغــم خــطــورة مــا حـــدث، وحــســب املعلومات 
املتاحة، فإنه ال يرقى ملستوى تهديد األمن 
الــوطــنــي، وتــم احـــتـــواؤه، والــشــارع األردنـــي 

تجاوزه«.
ــوان املسلمني«  إلــى ذلـــك، أكـــدت »جــمــاعــة اإلخــ
ــرورة املــســارعــة  ــ فــي بــيــان، أمـــس اإلثـــنـــني، »ضـ
ــبــــادرة شــامــلــة تــعــمــل عــلــى تفكيك  إلنـــجـــاز مــ
األزمة الوطنية التي ال تتوقف عند حدود ما 
حــدث في األيــام األخــيــرة، وتؤسس الستقرار 
اقتصادي،  وتعاٍف  سياسية  وتنمية  حقيقي 
وإطاق حوار وطني شامل وجاد تشارك فيه 

كل مكونات الوطن«.

التي كانت تقدم مجانًا إلى املواطنني. وبلغت 
قيمة موازنة العام الحالي، 127 ترليون دينار 
عــراقــي )نــحــو 88 مــلــيــار دوالر(، بــعــد خــاف 
ــدل دام أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر،  ســيــاســي وجــ

وبعجز ُيقدر بـ43 مليار دوالر أميركي.
ــة الـــســـابـــق  ــيــ ــالــ ــــؤول الـــــشـــــؤون املــ ــسـ ــ وكــــــــان مـ
فـــي »الـــحـــشـــد«، قــاســم الـــزبـــيـــدي، قـــد قــتــل في 
الـــعـــام 2018، عــلــى يـــد مــجــهــولــني، بــعــد بــدئــه 
تــحــقــيــقــًا بـــأمـــر مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق 
حيدر الــعــبــادي فــي مــوضــوع رواتـــب مقاتلي 
العبادي  ق 

ّ
عل وحينها،  الوهمية.  »الــحــشــد« 

عــلــى االغـــتـــيـــال بــقــولــه إن الـــزبـــيـــدي كــــان قد 
اتــصــل بــه قــبــل الـــحـــادث، لــيــزوده بمعلومات 
حول وجود مقاتلني وهميني )في »الحشد«(، 
وأخبره بعمليات فساد في ما خــّص توزيع 

األموال واستياء بعض القيادات عليها.
عضو  اعتبر  الــبــرملــان،  خــطــوة  على  وتعليقًا 
التيار املدني العراقي، أحمد حقي، أن الزيادة 
السياسي واألمــنــي، وحتى  »الــقــرار  أن  تؤكد 
العراق، ليس في يد الحكومة، بل  املالي، في 
في يد القوى السياسية التي تتبنى مصالح 
طهران داخل الباد«. وحذر حقي، في اتصال 
مع »العربي الجديد«، من أن قبول العناصر 
الــجــدد فــي »الــحــشــد« يــعــنــي إمــكــانــيــة تحول 

األمر إلى زيادة سنوية في عديدهم«.
مــن جــهــتــه، أوضـــح عــضــو اللجنة املــالــيــة في 
الــبــرملــان الــعــراقــي، جــمــال كــوجــر، أن التمرير 
جاء »برغبة من قبل بعض الكتل البرملانية«، 
ها«، مقرًا في الوقت 

ّ
معتبرًا أن ذلك »هو من حق

ذاتــه بأن »موازنة عام 2021 تقشفية، وخلت 
من التعيينات واملشاريع التنموية«. وتحدث 
»عقد  وجــود  عن  الجديد«،  »العربي  لـ كوجر، 
ــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وبــالــكــاد  كــثــيــرة فـــي مـــوازنـ
والــتــعــديــل على  مــن تمريرها  الــبــرملــان  تمكن 
كثيٍر مــن بنودها مــن أجــل مــاءمــة األوضــاع 
الــصــعــبــة فـــي الــــعــــراق مـــن اســـتـــمـــرار لتفشي 

كورونا وتراجع أسعار النفط«.
ــراقــــي، عــبــد  ــعــ ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي الــ وأعـــــــاد الـ
الــلــه الـــركـــابـــي، الــتــذكــيــر بـــوجـــود فــائــض في 
الشعبي«  »الــحــشــد  داخـــل منظومة  األســــاس 
ممن يمكن تصنيفهم بالفضائيني، أي الذين 
الفصائل  قـــادة  فــي مخيلة  إال  لــهــم  ال وجـــود 
الركابي  الــذيــن يتسلمون رواتــبــهــم. وأوضـــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــهــذا  فـــي حــديــث لـــ
اليوم  الكاظمي تضغط  فــإن حكومة  السبب، 
مــن أجــل تــوطــني هــذه الــرواتــب، بحيث تكون 
ــاهـــرة األســـمـــاء  ــارف، ملـــحـــاصـــرة ظـ عــبــر املــــصــ
الــوهــمــيــة«. لكنه لفت أيــضــًا إلــى وجـــود قسم 
الذين ال يعملون ويتفقون مع قادة  آخــر من 
فــصــائــلــهــم بــتــقــاســم الـــراتـــب نــصــفــني، بينهم 

وبني آخرين يقاتلون في سورية.

تتصارع القبائل على األرض والموارد ومسارات الرعي )أشرف شاذلي/فرانس برس(

)Getty/توقعات بأن تحل قضية األمير حمزة داخل العائلة الهاشمية )صالح ملكاوي

لم تقنع رواية 
السلطة األردنية 

كثيرين داخل األردن 
وخارجه في ما 

يتعلق بوضع ولي 
العهد السابق األمير 

حمزة بن الحسين 
في اإلقامة الجبرية، 

واعتقال آخرين، 
خصوصًا أنه لم يتم 

توقيف أي عنصر 
عسكري، فيما رفع 
األمير حمزة التحدي 

بوجه الجيش

ألزم البرلمان العراقي الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد في »الحشد 
ما  الموازنة،  لتمرير  كتله  بعض  مارستها  مساومة  ضمن  الشعبي«، 

يعيد النقاش حول العدد الفعلي لعناصر »الحشد« وجدواهم
قضيةالحدث

األمير حمزة يتحدى 
الجيش: لن أصّعد

ضغوط إلدراج 
الحكومة 30 ألف عنصر 

جديد مع رواتبهم

متابعة

دعم 
الملك

تواصل الدعم الغربي 
والعربي للملك األردني. 
وقال المتحدث باسم 
الخارجية األميركية نيد 
برايس، أول من أمس، 

إن »الملك عبد اهلل 
شريك رئيسي للواليات 

المتحدة، وهو يحظى 
بدعمنا الكامل«. كما 
أعلنت روسيا وتركيا 
والصومال والعراق 

والجزائر، أمس اإلثنين، 
دعمها لألردن.

تضغط الحكومة 
لتوطين رواتب »الحشد« 

في المصارف

دبلوماسيون يقللون 
من شأن »شائعات« عن 

محاولة إطاحة الملك

دعوات للحكومة 
إلى التدخل وإنهاء حالة 

االنفالت األمني

أصبح عديد عناصر 
»الحشد« يتجاوز 

الـ160 ألفًا

عادت المواجهات 
القبلية لتستعر في 

السودان، وتحديدًا في 
والية غرب دارفور، غربي 

البالد، حيث أوقعت 
اشتباكات جديدة عشرات 

الضحايا
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وجهت مصر ما يشبه التحذير إلى إثيوبيا، واصفة مفاوضات كينشاسا 
بشأن سد النهضة بـ»الفرصة األخيرة« للتوصل إلى اتفاق، فيما دخل 

جنوب السودان على خط األزمة، داعمًا »حقوق إثيوبيا«

67
سياسة

الدعم  تقديم  على  التركيز  مع  واللوجستي، 
املــنــاســب لــحــكــومــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 

لتثبيت موقفها بعدم التوقيع.
وفـــي عـــام 2017 وجـــه الــرئــيــس املــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي إلنــشــاء صــنــدوق مــصــري، 
مــن  بــــــإشــــــراف  الــــخــــارجــــيــــة،  وزارة  تـــــديـــــره 
املــخــابــرات الــعــامــة، لــتــمــويــل مــشــاريــع بــدول 
الحوض، وذلــك من خالل دمج أو شراكة مع 
التسويق  زيـــادة  مــع  األفــريــقــي،  التنمية  بنك 
الحوض  بــدول  املصرية  لألنشطة  اإلعــالمــي 
ــانــــب إطـــــــالق مـــشـــاريـــع  ــى جــ ــ بـــشـــكـــل عـــــــام، إلــ
الـــرئـــيـــســـيـــة،  الـــــحـــــوض  دول  مـــــع  مـــشـــتـــركـــة 
والتركيز على التعاون في امللف التنموي بني 
مصر وهذه الدول، وإقامة مؤتمرات مشتركة 
ــاعـــدات  فــــي جــمــيــع املـــــجـــــاالت، وزيــــــــادة املـــسـ
جائحة  ظل  في  خاصة  والتعليمية،  الطبية 

كورونا الحالية.
وعـــقـــب تــوقــيــع بــــورونــــدي، أعـــلـــن املــتــحــدث 
ــادرة حـــــوض الــنــيــل،  ــ ــبـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي بـــاســـم مـ
وبموجب  أنـــه  بــأوغــنــدا،  عنتيبي  ومــقــرهــا 
الــقــانــون الــدولــي الــســاري كـــان ال بــد مــن أن 
توقع ست من الدول األطراف على االتفاقية 
إقرارها في برملاناتها. ومن  أن يجري  قبل 
فــي جميع  عليها  املصادقة  تتم  أن  املتوقع 
البرملانات الستة، لكن حتى اآلن لم يصادق 
الــبــرملــان الــبــورونــدي، األمـــر الـــذي يــزيــد من 
الــذي  الــســودان،  أهمية موقف دولــة جنوب 

نقلته إثيوبيا، ولم تعلنه جوبا رسميًا.
كما ســيــؤدي هــذا الــوضــع إلــى تـــأزم موقف 
مصر والــســودان املتفقتني على رفــض عدد 
من البنود، واملطالبة بأن تتضمن االتفاقية 
فـــي الــبــنــد 14 ب، الـــخـــاص بـــاألمـــن املـــائـــي، 
نصًا صريحًا، يضمن عدم املساس بحصة 
التاريخية  وحقوقها  النيل  مياه  في  مصر 
فـــي مــيــاه الــنــيــل. وذلــــك مـــن خــــالل اإلشــــارة 
القاهرة  املوقعة بني  التاريخية  لالتفاقيات 
ودول حوض النيل، وبني مصر والسودان. 
ــاق،  ــفــ ــن االتــ الـــبـــنـــد رقـــــم 8 مــ وأن يــتــضــمــن 
والخاص باإلخطار املسبق عن أي مشاريع 
تقوم بها دول أعالي النيل، اتباع إجراءات 

جهودها املوجهة ضد دولتي املصب، مصر 
والــــســــودان، إلدخــــال االتـــفـــاق اإلطـــــاري حيز 
املصب  دولــتــي  تحكم  ليلغي  أواًل  التنفيذ، 
في نصيب األسد من املياه املتدفقة من دول 
املــنــبــع، ويــلــغــي عــمــلــيــًا االتــفــاقــيــات الــســابــق 
وُيــحــرر  و1993،  و1959   1902 فــي  إبــرامــهــا 
الــتــي كــانــت تمنعها  الــقــيــود  دول املنبع مــن 
فــي املــاضــي مــن إقــامــة الـــســـدود والــخــزانــات 
ــع، وثــانــيــًا لــتــكــون مــقــدمــة  ــ عــلــى نـــطـــاق واســ
إلجــبــار الــدولــتــني عــلــى مــحــاصــصــة جــديــدة 
ملياه النيل بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق 
ــادقـــت دولـــــة جــنــوب  ــد الــنــهــضــة. وإذا صـ سـ
السودان رسميًا على االتفاق، فسوف يرتفع 
عدد الدول املصدقة إلى خمس، هي: أوغندا، 
عــام 2013، وتنزانيا عام  وإثيوبيا وروانـــدا 
2015، باإلضافة إلى دولتني أخريني أعلنتا 
نــيــتــهــمــا الــتــصــديــق بــرملــانــيــًا عــلــى االتـــفـــاق، 
بــعــدمــا وقــعــتــا عــلــيــه بــالــفــعــل، وهــمــا كينيا 
وبــورونــدي. ويحتاج هــذا االتــفــاق، لدخوله 
حيز التنفيذ وإيداعه لدى االتحاد األفريقي 
تــصــديــق ســـت دول فــقــط. ولــطــاملــا عــارضــت 
مــصــر والـــســـودان الــتــوقــيــع عــلــيــه، وحــاولــت 
ــقــــاهــــرة تـــحـــديـــدًا اســــتــــخــــدام املــــســــاعــــدات،  الــ
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، إلقـــنـــاع الـــــدول املــعــنــيــة 
ــــدم الـــتـــصـــديـــق، لــحــني  بـــعـــدم الـــتـــوقـــيـــع أو عـ
االتفاق الشامل على جميع بنوده، وتعديل 
البنود املثيرة للجدل، خاصة بعدما وقعت 
بوروندي، لتزيد من احتمالية دخول االتفاق 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، وغـــمـــوض مـــوقـــف الــكــونــغــو 
رغم  اآلن،  توقع حتى  لم  التي  الديمقراطية، 

إعالنها تأييد االتفاق.

مساعدات مصرية
ــــدي، فـــي مــــــــارس/آذار  ــــورونـ وبـــعـــد تــوقــيــع بـ
2011، على االتفاق، عملت األجهزة السيادية 
والــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة عــلــى إنــشــاء كيان 
مــؤســســي يــتــولــى املــســؤولــيــة الــكــامــلــة إلدارة 
الــدولــة، ووضع  امللف مباشرة على مستوى 
مصر  بــني  الثنائي  للتعاون  استراتيجيات 
وكل دولــة على حــدة، في مجال الدعم الفني 
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ــأن صـــراحـــة،  الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي هـــــذا الــــشــ
فـــي نص  اإلجــــــــراءات  هــــذه  إدراج  يــتــم  وأن 
االتفاقية، وليس في املالحق الخاصة بها. 
كما تطالب مصر إلــى جانب الــســودان بأن 
يتم تعديل البندين رقم 34 أ و34 ب، بحيث 
الــقــرارات الخاصة بتعديل أي  تكون جميع 
من بنود مالحق االتفاقية باإلجماع وليس 
باألغلبية،  التمسك  حــالــة  وفــي  باألغلبية. 
املــصــب،  األغــلــبــيــة دولــتــي  أن تشمل  فيجب 
مصر والــســودان، لتجنب عدم انقسام دول 
حــــوض الــنــيــل، مـــا بـــني دول املـــنـــابـــع، الــتــي 
تــمــثــل األغـــلـــبـــيـــة، ودولــــتــــي املـــصـــب الــلــتــني 

تمثالن األقلية.

»فشل« اجتماع كينشاسا
ويبدو أن االتفاق اإلطاري، ومطالبة إثيوبيا 
ــانــــا حـــاضـــريـــن  بـــاملـــحـــاصـــصـــة الــــجــــديــــدة، كــ
بــقــوة فـــي اجــتــمــاعــات كــيــنــشــاســا املــتــعــاقــبــة، 
لشيء  تفض  لم  التي  النقاشات  على خلفية 
حـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، ولـــــم تـــــؤد إلـــــى تــحــريــك 
مصادر  بحسب  املتعنتة،  اإلثيوبية  املواقف 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة. وأكــــــــــدت املــــصــــادر 
أن الـــنـــقـــاشـــات جــعــلــت مـــن شــبــه املــســتــحــيــل 
املتحدة  )األمـــم  الدولية  الرباعية  آلية  اتــبــاع 
واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي واالتـــــحـــــاد األفـــريـــقـــي 
والـــواليـــات املــتــحــدة( املــقــتــرحــة مــن الــســودان 
ــــات  ــــواليـ الـ دور  يـــقـــتـــصـــر  أن  ــلـــى  عـ ــر،  ــ ــــصـ ومـ

الدولي  والبنك  األوروبـــي  واالتــحــاد  املتحدة 
على املراقبة والتسهيل في بعض املواضيع 

من خالل الخبراء فقط.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن إثـــيـــوبـــيـــا أســهــبــت 
مـــــن خــــــالل حــــديــــث وزيــــــــر الــــــــري ســيــلــيــشــي 
بــيــكــيــلــي، خـــالل اجــتــمــاع أمـــس األول األحـــد، 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن ضـــــــرورة االلـــــتـــــزام بــمــبــدأ 
»االســتــخــدام املنصف واملــنــاســب« )لــلــمــوارد 
املائية املشتركة(، وهو املبدأ الرابع من اتفاق 
املبادئ حول سد النهضة، املبرم في مارس/
الــتــكــتــيــكــي  الـــهـــجـــوم  مـــن  كـــنـــوع   ،2015 آذار 
عــلــى املــطــالــبــات املــصــريــة الــســابــقــة بــاحــتــرام 
هــذا املــبــدأ تــحــديــدًا. وزعـــم بيكيلي أن بــالده 

ســـوف تــســتــخــدم مـــواردهـــا املــائــيــة املشتركة 
مــــع مـــصـــر والــــــســــــودان بـــأســـلـــوب »مــنــصــف 
ومــنــاســب«، مــع األخـــذ فــي االعــتــبــار »جميع 
املــقــررة  الصلة  ذات  االســتــرشــاديــة  العناصر 
فـــي االتــــفــــاق«، وهــــي الــعــنــاصــر الــجــغــرافــيــة، 
والــجــغــرافــيــة املــائــيــة، واملــنــاخــيــة، والــبــيــئــيــة 
وبـــاقـــي الــعــنــاصــر ذات الــصــفــة الــطــبــيــعــيــة، 
واالحـــتـــيـــاجـــات االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
لــــــدول الــــحــــوض املـــعـــنـــيـــة، والــــســــكــــان الـــذيـــن 
يــعــتــمــدون عــلــي املــــوارد املــائــيــة فــي كــل دولــة 
مـــن دول الـــحـــوض، وتـــأثـــيـــرات اســتــخــدامــات 
املـــوارد املائية في إحــدى دول الحوض على 
ــتــــخــــدامــــات  واالســ األخــــــــــرى،  الــــحــــوض  دول 
وعوامل  املائية،  للموارد  واملحتملة  الحالية 
استخدام  واقــتــصــاديــات  والتنمية  الحماية 
املوارد املائية، وتكلفة اإلجراءات املتخذة في 
هذا الشأن، ومدى توفر البدائل، ذات القيمة 
املقارنة، الستخدام مخطط أو محدد، ومدى 
مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام 
نهر النيل، وامتداد ونسبة مساحة الحوض 

داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
ــافــــت املــــصــــادر أن هــــذا الـــخـــطـــاب يــريــد  وأضــ
االستخدام  في  إثيوبيا  أحقية  إلى  الوصول 
ــم تــثــبــت  الــــســــيــــادي لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، طـــاملـــا لــ
مصر والــســودان وقــوع ضــرر عليهما خالل 
الرخاء  في سنوات  التي ستتم  املــلء  مراحل 
والــفــيــضــان الــغــامــر الــحــالــيــة. وبــالــتــالــي فهو 
يرمي إلى نقل عبء إثبات الضرر على دولتي 
املصب، وإخــالء ساحة بــالده من املسؤولية، 
طاملا لم يكن الستخداماتها تأثيرات سلبية.

موقف مصري سوداني موّحد
وذكــــرت املــصــادر أن مــصــر والـــســـودان أبــدتــا 
موقفًا موحدًا إزاء ضرورة التوصل إلى اتفاق 
شــامــل قــبــل املـــلء الــثــانــي، وأنـــه لــم يــتــم طــرح 
املــقــتــرحــات الــتــي تـــم الـــتـــداول بــهــا األســبــوع 
املـــاضـــي، خــــالل االتــــصــــاالت الـــتـــي انــخــرطــت 
»العربي  -ونشرت تفاصيلها  اإلمــارات  فيها 
الــجــديــد« فــي 31 الشهر املــاضــي- فــي صــورة 
ــتـــرة املــــلء  ــداد فـ ــتـ ــامـ اتــــفــــاق ثـــالثـــي مــــؤقــــت، بـ

الــثــانــي إلـــى شــهــريــن، كــحــد أقــصــى، مــع عــدم 
اضــطــرار الـــدول الــثــالث إلــى عقد مفاوضات 
املــلء والتشغيل  مطولة جديدة حــول قواعد 
قبل امللء الثاني، ومن ثم تأجيل املفاوضات 
ــع مــنــذ 10  األســاســيــة -املــســتــمــرة بــفــشــل ذريــ
ســنــوات- إلــى مــا بعد هــذه املرحلة مــن املــلء. 
الكهرباء  تــولــيــد  عمليًا  األمـــر  هـــذا  وسيتبع 
للمرة األولــى، واستكمال النسبة الباقية من 
اإلنشاءات والتركيبات، والتي ال تزيد حاليًا 
 عن امتناع الكونغو 

ً
عن 20 في املائة، فضال

املــفــاوضــات،  رئــيــس  بصفتها  الديمقراطية، 
عن طرح مثل هذه املقترحات.

ووصـــــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري ســامــح 
شــكــري الــجــولــة الــتــي بــــدأت فـــي كــيــنــشــاســا، 
ومـــن املــتــوقــع اســتــمــرارهــا ألســابــيــع، بأنها 
»الفرصة األخيرة«، ويجب على جميع الدول 
اقتناصها من أجل التوصل التفاق على ملء 
املقبلة  النهضة خــالل األشــهــر  وتشغيل ســد 
وقبل موسم الفيضان. وأشار إلى أن »مصر 
تــفــاوضــت عــلــى مــــدار عــشــر ســـنـــوات بــــإرادة 
سياسية صــادقــة، مــن أجــل الــتــوصــل التفاق 
ويحفظ  التنموية  أهــدافــهــا  إلثيوبيا  يحقق 
ــقـــوق ومـــصـــالـــح دولـــتـــي  ــه حـ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ

املصب«.

تحرك دبلوماسي إثيوبي
علمت  كينشاسا،  مباحثات  مــع  وبــالــتــزامــن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  ــديــــد«  الــــجــ ــربــــي  ــعــ »الــ
اإلثــيــوبــيــة حــــددت مــواعــيــد خــــالل األســبــوع 
ــاءات عــــن بــعــد،  ــ ــقـ ــ الـــحـــالـــي واملـــقـــبـــل لـــعـــقـــد لـ
مــن  ــــدد  عـ فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  ــادات وزارات  ــيـ ــقـ بـ
ــة واألوروبـــــــيـــــــة، وقــــيــــادات  ــيــــويــ الــــــــدول اآلســ
وجمهورية،  ديمقراطية  أميركية  سياسية 
»مــحــددات املــوقــف اإلثــيــوبــي من  للتعريف بـــ
ــيـــوبـــي في  ســـد الــنــهــضــة وحــــق الــشــعــب اإلثـ
االستفادة من موارده الطبيعية«، في مرحلة 
الــدولــي.  التأييد  فعاليات حشد  مــن  جــديــدة 
ومــــن املـــتـــوقـــع أن تــثــيــر أديـــــس أبــــابــــا، خــالل 
التصدي  فــي  حقها  مسألة  الفعاليات،  هــذه 
للتهديدات املصرية األخيرة، بحسب مصادر 
دبلوماسية مصرية، قالت إن »القاهرة تتابع 
التحركات اإلثيوبية في هذا السياق، وسترد 
الــثــالثــاء  ويـــوم  املــنــاســبــة«.  بالطريقة  عليها 
املـــاضـــي، قـــال الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي إن »الــعــمــل الــعــدائــي ضــد أي دولــة 
قــبــيــح، ولـــه تــأثــيــرات تــمــتــد لــســنــوات«، لكنه 
مسبوقة،  غــيــر  تصعيدية  لهجة  فــي  أضـــاف 
مـــلـــوحـــًا بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــرة األولــــــى: 
»مــحــدش يــقــدر يــاخــد نقطة مــيــاه مــن مصر، 
ولــو حصل فاملنطقة ستدخل في حالة عدم 
استقرار ال يتخيلها أحد... ومحدش يتصور 
إنه بعيد عن قدرة مصر«. وأضاف السيسي، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي قــنــاة الــســويــس، أن 
املصريني ويشغله بشدة،  املياه يشغل  ملف 
وأن الـــقـــاهـــرة مــاضــيــة فـــي خـــيـــار الــتــفــاوض 
بجدية وبصورة تحقق الربح للجميع، وأنها 
ال تهدد أحدًا، ولكن املساس باملياه بالنسبة 
ملصر خط أحمر. وبعد ذلك بساعات، نفذت 
الجوي  الــتــدريــب  فعاليات  والـــســـودان  مصر 
املــشــتــرك »نــســور الــنــيــل – 2« بــقــاعــدة مــروي 
الــجــويــة بـــالـــســـودان، بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
القوات الجوية وقوات الصاعقة بكال البلدين 
للعناصر  ممكنة  استفادة  أقصى  »لتحقيق 
ــة فـــي الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ إلدارة  ــاركـ املـــشـ
الــعــمــلــيــات الــجــويــة، وقـــيـــاس مـــدى جــاهــزيــة 
مشتركة  عمليات  لتنفيذ  القوات  واستعداد 
على األهداف املختلفة« حسب بيان مصري.

أزمة سّد النهضة
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم 
أن  اإلثنين،  أمس  المهدي،  الصادق 
إثيوبيا تمضي لملء سّد النهضة من 
الرغم  الثانية، على  للمرة  جانب واحد 
أضــرار  من  الخرطوم  تحذيرات  من 
كلمة  في  المهدي،  وأضافت  ذلك. 
لها خالل اجتماع كينشاسا حول أزمة 
إثيوبيا  جانب  من  يتم  ذلك  أن  السد، 
لتحقيق  شعبوية  مواقف  »بسبب 
الــمــدى«،  قصيرة  سياسية  مكاسب 
مذكرة بأن »الملء األول للسد )يوليو/
تموز 2020( أدى إلى ما يقارب أسبوعا 

من العطش« في بالدها.

ملء ثاٍن ال يكترث 
للتحذيرات

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــصــاعــد الـــتـــعـــقـــيـــدات املــرتــبــطــة 
بـــــــأزمـــــــة مــــــيــــــاه الـــــنـــــيـــــل فـــــــي ظـــل 
ــدءًا  ــات األيـــــــام املــــاضــــيــــة، بــ ــركـ تـــحـ
مـــن كــيــنــشــاســا الــتــي اســتــضــافــت عــلــى مـــدار 
ثالثة أيام اجتماعًا برئاسة رئيس الكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بصفته 
رئــيــس االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، وحـــضـــور وزراء 
الخارجية واملــيــاه بكل مــن مصر والــســودان 
وإثــيــوبــيــا، حـــول ســبــل اســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
على اتفاق تشغيل وملء سد النهضة، مرورًا 
بــأديــس أبــابــا الــتــي بـــدأت فــعــالــيــات مختلفة 
بــالــتــوازي مــع اســتــئــنــاف املــفــاوضــات بهدف 
تجديد الضغط الدبلوماسي والدعائي على 
مصر، ووصـــواًل إلــى دولــة جنوب الــســودان، 

مصادر مصرية: اجتماعات 
كينشاسا لم تحرك 
المواقف اإلثيوبية

ستطلق إثيوبيا مرحلة 
جديدة من فعاليات حشد 

التأييد الدولي

فرصة أخيرة في كينشاسا... 
وجنوب السودان يدعم إثيوبيا

الذي شهد مستجدًا، ربما يؤدي دورًا سلبيًا 
بالنسبة ملصر والسودان، وإيجابيًا بالنسبة 
إلثــيــوبــيــا، عــلــى عــكــس مـــا كــانــت تــنــبــئ عنه 
الـــتـــطـــورات فـــي الــعــالقــة بـــني مــصــر وجــنــوب 

السودان خالل الفترة املاضية. 

جوبا تدعم أديس أبابا
وحصلت »العربي الجديد« على بيان صادر 
مــن الــســفــارة اإلثــيــوبــيــة فــي جــوبــا، ورد فيه 
أن وزيـــر الـــري فــي جــنــوب الـــســـودان مــانــاوا 
بيتر قال إن بالده »تدعم حقوق إثيوبيا في 
االستفادة بمواردها الطبيعية«، معلنًا أنها 
»سوف توقع على االتفاق اإلطــاري لحوض 
الـــنـــيـــل، وســـتـــصـــادق عــلــيــه بــمــجــرد انــعــقــاد 
تــطــورًا كبيرًا  البيان  الــبــرملــان«. ويحمل هــذا 
إلــيــه، لدعم  كــانــت إثيوبيا فــي أشــد الحاجة 

مع  )الصورة(  حجازي  فريد  محمد  المصري  الجيش  أركان  رئيس  بحث 
والتهديدات  التحديات  الحسين،  عثمان  محمد  السوداني  نظيره 
تواجه  التي  واألمنية  العسكرية 
انتهاء  هــامــش  عــلــى  ــبــلــديــن،  ال
المشترك  الجوي  التدريب  فعاليات 
مروي  قاعدة  في  النيل-2«  »نسور 
الجوية بالسودان. وأفاد بيان الجيش 
اللقاء  بأن  اإلثنين،  أمس  المصري، 
الموضوعات،  من  ــددا  ع تناول 
والتهديدات  التحديات  فيها  بما 
والــتــزامــات  واألمــنــيــة،  العسكرية 

وبرامج التعاون العسكري.

بحث التهديدات المشتركة

)Getty( 2017 مواطن جنوب سوداني يجمع المياه للشرب في جوبا، مارس

السويداء... سيناريو مكرر في افتعال األزماتاالنتخابات الجزائرية: المقاطعة تكبر  والسلطة تتجاهل

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائر  في  االنتخابي  املشهد  خريطة  باتت 
ــبـــهـــة الــــقــــوى  أكــــثــــر تــــعــــقــــيــــدًا، بــــعــــد إعــــــــالن جـ
االشتراكية، أقدم أحزاب املعارضة الجزائرية، 
قرارها مقاطعة االنتخابات البرملانية املبكرة 
ــقـــررة فـــي 12 يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. لكن  املـ
الحزب  هــذا  بمقاطعة  خــســرت  الــتــي  السلطة، 
ستعطي  كانت  مهمة  إنقاذ  سترة  التاريخي 
دفــعــًا كــبــيــرًا لــالســتــحــقــاق االنــتــخــابــي املــقــبــل، 
تبدو مصممة على إنجاز االنتخابات، مهما 
التصويت ومجموع  نسبة  النهاية  في  كانت 
ــزاب سياسية  ــ املـــشـــاركـــني.  وأعــلــنــت ســتــة أحـ
جـــزائـــريـــة مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
املقبلة، بسبب ما تعتبره »عدم توفر الظروف 
املـــنـــاســـبـــة«، ورفــــــض الـــســـلـــطـــة إجــــــــراء حــــوار 
سياسي يسبق هذا االستحقاق املرتقب. آخر 
القوى التي انضمت الى كتلة املقاطعني، هي 
»جبهة القوى االشتراكية« التي حسمت يوم 
في  املشاركة  برفض  موقفها  املــاضــي  السبت 
الــرغــم مــن وجــود  استحقاق 12 يــونــيــو، على 
كتلة هامة من قيادات الحزب كانت تدفع نحو 

املشاركة.
وكان »التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية« 
ــــــن الئـــحـــة مــقــاطــعــة 

ّ
أول حـــــزب ســـيـــاســـي دش

ــات. واعـــتـــبـــر الــــحــــزب أنـــــه »وســــط  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
األجواء التي يطبعها القمع واحتجاز سجناء 
والجماعية  الــفــرديــة  الــحــريــات  الـــرأي وتقييد 
والــتــراجــع االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، تتأهب 

أمين العاصي

يــصــر الــنــظــام الـــســـوري عــلــى إبـــقـــاء محافظة 
السويداء في جنوب البالد في دائــرة التوتر، 
 األوضـــــاع هــادئــة فــيــهــا، يعمد 

ّ
ــدا أن وكــلــمــا بـ

مــا بــني سكان املحافظة ذات  إلــى خلق قالقل 
الغالبية الدرزية، والبدو القاطنني في بعض 
املتاخم ملحافظة  الــغــربــي،  فــي ريفها  األمــاكــن 
درعـــا، على غــرار مــا جــرى فــي األيـــام األخــيــرة. 
من  أول  للنظام،  تابعة  أمنية  قــوة  واقتحمت 
أمـــس األحـــــد، قــريــة أم الـــرمـــان فـــي املــحــافــظــة، 
ــارت إلـــى أن امـــرأة  ــ وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، أشـ
قتلت فــي هــذا االقــتــحــام وجــرح آخـــرون، وهو 
ت في 

ّ
إلــى مــوجــة غضب شعبية تجل مــا أدى 

قــيــام أهــالــي الــقــريــة بقطع طـــرق رئــيــســيــة في 
املــحــافــظــة احــتــجــاجــًا. وطـــالـــب أهـــالـــي الــقــريــة 
الــحــادث، مؤكدين  عــن  املــســؤولــني  بمحاسبة 
نّيتهم التصعيد في حال عدم تلبية مطلبهم 
يــواجــه استياًء شعبيًا  الــذي  النظام،  مــن قبل 
مــتــزايــدًا فــي املــحــافــظــة، نتيجة ســـوء الــحــالــة 
املعيشية والفلتان األمني والهجمات املتكررة 

على مزارعهم من قبل البدو.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ُعــقــد الــســبــت املــاضــي 
اجتماع بــني وفــد مــن ضباط روس ووفــد من 

السلطة القائمة، التي سبق أن تلقت صفعتني 
ــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ــعـ ــ ــــواسـ بـــســـبـــب املــــقــــاطــــعــــة الـ
انتخابية  مــهــزلــة  للعب  االقـــتـــراع،  لــصــنــاديــق 
جــديــدة فــي الــثــانــي عــشــر مــن يــونــيــو املــقــبــل«. 
ــًا، الــتــحــق حــــزب »الـــعـــمـــال« الــجــزائــري  والحـــقـ
في  أعــلــن  املقاطعني، حيث  بالئحة  )يــســاري( 
15 مــــــــارس/آذار املـــاضـــي عــــدم مــشــاركــتــه في 
ــدم تــوفــر  االنــتــخــابــات، بــســبــب مـــا اعــتــبــره »عــ
قواعد املنافسة النزيهة ونتائجها املحسومة 

سلفًا«.
ثالث حزب جزائري كان أعلن عن قرار املقاطعة 
هو »االتحاد من أجل التغيير والرقي«، والذي 
أعـــرب فــي بــيــان عــن رفــضــه هـــذه االنــتــخــابــات 
ــا ال  ــهــ ــًا كـــســـابـــقـــاتـــهـــا، ألنــ ــمـــونـ  ومـــضـ

ً
»شــــكــــال

ــة، بـــل ســتــزيــدهــا   لـــألزمـ
ً

يــمــكــن أن تــشــكــل حـــال
تعقيدًا، وهي ال تعد أولوية بالنسبة ألغلبية 
املواطنني، بل تشكل مناورة من طرف النظام 
واإلبقاء  نفسه(  تدوير  )إعــادة  نفسه  لرسكلة 
على نفس املمارسات واآلليات القديمة، وحتى 
ت جــزءًا من املسؤولية في 

ّ
الــوجــوه التي شكل

القوى  تبرز في الئحة  القائمة«. كذلك  األزمــة 
الديمقراطية  الحركة  لالنتخابات،  املقاطعة 
االجتماعية )الحزب الشيوعي سابقا(، والذي 
يــتــمــســك بــمــواقــفــه املـــؤيـــدة لــلــحــراك الــشــعــبــي، 
وكذا حزب االتحاد الديمقراطي )غير معتمد(، 
ــارز فـــي الـــحـــراك  ــبــ والــــــذي يـــقـــوده الـــنـــاشـــط الــ
الــشــعــبــي كــريــم طــابــو، والــــذي يــطــالــب بــإلــغــاء 

االنتخابات وإقرار مرحلة انتقالية. 
الــقــوى املقاطعة  وبــغــض النظر عــن تــبــريــرات 
والتي تلتزم بإسناد الحراك الشعبي واملطلب 
الديمقراطي ورفض املشاركة في إعادة إنتاج 
ــإن بــعــض الــتــفــســيــرات  مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام، فــ
تـــذهـــب إلـــــى أن دوافــــــــع هـــــذه األحـــــــــزاب نــحــو 
مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات، ال تــرتــبــط بــالــضــرورة 
شاركت  لكونها  االنتخابية،  العملية  بمناخ 
سابقًا في انتخابات، وفي ظروف أكثر تعقيدًا 
ســيــاســيــًا وأمـــنـــيـــًا وتـــشـــريـــعـــيـــًا، بــــل مــرتــبــطــة 
كتلتها  تتمركز  الــتــي  األحــــزاب  هــذه  بطبيعة 
وأطــرافــهــا،  العاصمة  فــي  خصوصًا  الناخبة 
وفـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل الــرافــضــة بــشــكــل كــامــل 

ض 
ّ

تمخ السويداء،  بريف  القرّيا  بلدة  أهالي 
املهّجرين  عــودة  على  القرّيا  وفــد  موافقة  عــن 
البلدة،  غربي  منازلهم  إلــى  البدو  من عشائر 
»تورطهما في الدماء«.  لـ باستثناء شخصني 
 »وفد القرّيا 

ّ
ووفق شبكات إخبارية محلية، فإن

السلم واالستقرار  تحدث عن ضــرورة إحــالل 
مــع الــجــوار، وضــمــان حقوق الجميع، وعــودة 
الــواقــعــة بني  املــنــطــقــة  إلـــى  الطبيعية  الــحــيــاة 
ــام، الــتــي  ــا ومـــديـــنـــة بـــصـــرى الــــشــ ــرّيـ ــقـ بـــلـــدة الـ
كانت قد شهدت اشتباكات دامية خالل العام 
الغربية  القريا  أراضــي بلدة  املاضي«. وتضم 
البدو،  عشائر  مــن  ملواطنني  مــنــازل  مجموعة 
يبلغ عــددهــم قــرابــة 35 عــائــلــة، تــم تهجيرهم 
من منازلهم خالل العام املاضي، عقب حوادث 
دامية وقعت في املنطقة، وانتقلوا إلى مدينة 

بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.
العام  القرّيا قد شهدت، خالل  وكانت منطقة 
الــفــائــت، اشــتــبــاكــات بـــني مــجــمــوعــات محلية 
وعـــنـــاصـــر مـــن مــحــافــظــة درعـــــا يــنــتــمــون إلــى 
الخامس«  »الفيلق  لـ الــتــابــع  الــثــامــن«  »الــلــواء 
املــدعــوم مــن روســيــا، أدت إلــى مقتل وإصــابــة 
الــعــشــرات. وتــعــد بــلــدة الــقــريــا، بــاإلضــافــة إلى 
مــنــطــقــة نــمــرة الــواقــعــة جــنــوبــهــا، بــــؤرة تــوتــر 
مستمرة نتيجة وقوعها عند خط التماس بني 
ومجموعات  الــســويــداء  فــي  املحلية  الفصائل 
»الفيلق الخامس« املتمركزة في محيط مدينة 
بصرى الشام، التي تعد أيضًا معقل »الفيلق« 
فــي الــريــف الــشــرقــي مــن درعــــا. ولــطــاملــا حــاول 
ــّوة الــخــالف على  الــنــظــام الـــســـوري تعميق هــ
أساس طائفي بني البدو والدروز في محافظة 
الـــســـويـــداء مـــن جـــهـــة، وبــــني الـــــــدروز وأهـــالـــي 

محافظة درعا من جهة أخرى.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي نـــــورس عــزيــز، 
السويداء، في حديث مع  وهــو من محافظة 
»العربي الجديد«، إنه »ال توجد موانع على 
اإلطـــالق أمـــام عـــودة الــبــدو إلــى منازلهم في 
 النظام السوري »قّسم 

ّ
املحافظة«. وأوضح أن

املناطق السورية إداريًا منذ الستينيات من 
املــاضــي، على أســـاس طائفي لتعزيز  الــقــرن 
الطائفية«، مضيفًا: »كان هناك قرى  النزعة 

عقود »يــزرع الخالفات بني مكونات املجتمع 
الــــســــوري عـــمـــومـــًا، وفــــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
الــداخــل«. وأضــاف:  من  خصوصًا، الختراقها 
»عملت األجهزة األمنية التابعة للنظام، منذ 
عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي، على 
البدو في  الـــدروز وعشائر  خلق خالفات بني 
املــحــافــظــة. إذ أشــــاع الــنــظــام فـــي ذلــــك الــوقــت 
 جــــزءًا مـــن الـــبـــدو مــنــتــٍم لــجــمــاعــة اإلخــــوان 

ّ
أن

على  حقدًا   
ّ
تكن الجماعة  هــذه   

ّ
وأن املسلمني، 

 
ّ
الدروز ألسباب طائفية«. وأشار قرقوط إلى أن
النظام السوري »حــاول خالل سنوات الثورة 
البدو على عالقة بتنظيم   

ّ
بــأن الـــدروز،  إيهام 

داعش، لتعميق الخالف بني الطرفني«، مؤكدًا 
ــــدروز والـــبـــدو »تتمحور  الـ الــخــالفــات بــني   

ّ
أن

فقط حول الرعي ال أكثر وال أقل، بينما أجهزة 
األمن التابعة للنظام، خلقت املشاكل في عام 
2000، لتوطيد وجودها في املحافظة«. وتابع: 
»الــنــظــام عـــزف عــلــى وتـــر الــطــائــفــيــة، وحـــاول 
ــة 

ّ
ــــراع بـــني ســن تــصــويــر الـــخـــالف عــلــى أنــــه صـ

ودروز، على الرغم من أن واقع الحال مخالف 
لذلك تمامًا«.

 البدو »ينتشرون في أغلب 
ّ
وأوضح قرقوط أن

نواحي املحافظة، وهناك اندماج ثقافي كامل 
بــني أهــالــي الــســويــداء مــن بـــدو ودروز، وهــو 
 األخير 

ّ
أن إلــى  النظام«، مشيرًا  ما كــان يزعج 

ــزب الـــلـــه« والــجــانــب  ــرى مــثــل »حــ وأطـــرافـــا أخــ
الـــــــروســـــــي، »تــــــحــــــاول اســــتــــغــــالل الــــخــــالفــــات 
ــبـــدو  ــات بــــني الـ ــالفــ ــخــ الـــبـــســـيـــطـــة لــتــعــمــيــق الــ
ــد قــرقــوط أنـــه »حــتــى اللحظة،  والــــــدروز«. وأكـ
لم تنجح هــذه األطـــراف في دفــع الطرفني إلى 
صـــدامـــات دمـــويـــة، إذ اســتــطــاعــت الــفــعــالــيــات 
االجــتــمــاعــيــة والــعــشــائــريــة، حــصــر الــخــالفــات 
في نطاقات ضيقة للغاية«. وأوضــح أنه »مع 
الضعف الذي يعتري النظام السوري حاليًا، 
ــلـــه وإيـــــــران مـــن خــــالل املــــال،  يـــحـــاول حــــزب الـ
اختراق محافظة السويداء لتخريب العالقات 
أنه  والـــدروز«، معتبرًا  البدو  االجتماعية بني 
الــرغــم مــن ذلـــك، »فـــإن املساعي اإليرانية  على 
الواضحة تتجه للفشل، بسبب وعي الطرفني 

للمخاطر الكبيرة لهذه املساعي«. )Getty( لالنتخابات البرلمانية خصوصياتها ورهاناتها السياسية

سياسة النظام تعتمد على تعزيز االنتماء الطائفي والمناطقي )أنور عمرو/فرانس برس(

ألســبــاب كــثــيــرة ال يمكن حــصــرهــا، بحيث ال 
)على سبيل  االشتراكية  القوى  لجبهة  يمكن 
املثال( املشاركة في االنتخابات فيما املنطقة 

تلوح بمقاطعة بالقوة لالنتخابات«.
ويـــــبـــــرز احــــتــــمــــال غــــيــــاب تـــمـــثـــيـــلـــيـــة مــنــطــقــة 
الــقــبــائــل عــن الــبــرملــان املــقــبــل، بسبب مقاطعة 
هــــذه األحــــــــزاب، كــنــقــطــة وحـــيـــدة تــشــكــل قلقًا 
الــرغــم مــن أن  الــجــزائــريــني، عــلــى  للسياسيني 
السلطة ستجد نفسها مضطرة لتكرار نفس 
ما حدث في انتخابات 2002، عندما قاطعت 
كبرى األحــزاب املتمركزة هناك، »التجمع من 
القوى  و»جبهة  والديمقراطية«  الثقافة  أجــل 
بسبب  البرملانية،  االنتخابات  االشــتــراكــيــة«، 
مقتل 165 شابًا في أحداث الربيع األمازيغي، 
حيث بادرت السلطة إلى احتساب أي عدد من 
فــي بعض  تــتــجــاوز  لــم  الــتــي  الناخبني  أوراق 
وا 

ّ
مثل نـــواب  ورقــــة، وتصعيد   300 الــبــلــديــات 

املنطقة على أساس ذلك.
ــــدى تــأثــيــر  ــــول مـ ــؤال جــــوهــــري حـ ــ ــرح ســ ــطــ ــ وُي
املــقــاطــعــة عــلــى نسبة التصويت  الــقــوى  هـــذه 
ــا  ــة، ومـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة املـ ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ ــابــــات الـ ــتــــخــ فــــي االنــ
ــاع الــنــســبــة، ســيــشــكــل إعــطــابــًا  ــفــ إذا كــــان ارتــ

لــلــمــســار االنــتــخــابــي مــنــذ 2019. وكــانــت هــذه 
ــى نــســبــة تـــصـــويـــت فــي  ــ املــنــطــقــة ســـّجـــلـــت أدنــ
املــاضــيــني  الشعبيني  الــتــصــويــت  اســتــحــقــاقــي 
)الرئاسي واستفتاء الدستور( بأقل من واحد 

في املائة.
ــة، نــــوري  ــيـ ــيـــاسـ ونــــشــــر أســــتــــاذ الــــعــــلــــوم الـــسـ
إدريس، تقدير موقف، تعليقًا على أحدث قرار 
االشتراكية«،  القوى  »جبهة  اتخذته  مقاطعة 
ــرار املــقــاطــعــة بــأنــه »فــعــل ذكـــي،  وصـــف فــيــه قــ
 
ً
ــان لــلــحــزب فــعــال ــذا يـــّصـــح فــقــط إذا كــ لــكــن هــ

ــــدان«.  ــيـ ــ ــي املـ ــد نـــضـــالـــيـــة قـــويـــة تـــؤثـــر فــ ــواعــ قــ
وأشار إدريس إلى أن »الحزب املقاطع يحاول 
التماهي مع توجه عام للمنطقة التي ينتشر 
فيها تقليديًا )منطقة القبائل(، نحو املقاطعة، 

ــّس بــمــصــداقــيــة  ــ لــلــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة أو املــ
ستنبثق  الــتــي  البرملانية  املؤسسة  وشرعية 
الــســيــاســي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ مـــجـــريـــات  أن  إال  عـــنـــهـــا. 
أثــبــتــت أن خــيــار املــقــاطــعــة، عــلــى اتــســاعــه في 
االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة واالســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الـــدســـتـــور املـــاضـــيـــني، لـــم يــعــطــل فــــرض األمـــر 
الـــواقـــع، الســيــمــا بــالــنــســبــة لــلــدســتــور. وعــلــى 
ــاس، ال تـــبـــدو الــســلــطــة الــســيــاســيــة  ــ ــ ــذا األسـ هــ
فـــي الــجــزائــر مــنــزعــجــة مـــن حــلــقــة املــقــاطــعــني. 
وكـــانـــت الــســطــلــة نــجــحــت فـــي اســـتـــدراج كتلة 
االنتخابات  قاطعت  كانت  التي  ــزاب  األحـ مــن 
الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون 
األول 2019، واالستفتاء على الدستور الجديد 
في األول من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
املقبلة،  البرملانية  االنتخابات  في  للمشاركة 
إضافة إلى اإلقبال الكثيف والقياسي لقوائم 
الطموحات  باتت  املستقلني، حيث  املرشحني 
والذاتية جزءًا من العوامل التي ستشجع على 
عمل حــواري كبير في الشارع ومع الناخبني 
إلقناعهم بالتصويت لصالحهم، ما سيسهم 
في رفع نسبة املشاركة. إضافة إلى ذلــك، فإن 
السلطة تعول على كون االنتخابات البرملانية 
لــهــا خــصــوصــيــاتــهــا ورهــانــاتــهــا الــســيــاســيــة، 
ــاء عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ــات واالسـ ــيـ ــاسـ ــرئـ ــقـــارنـــة مــــع الـ مـ

الدستور، األقل اهتمامًا من قبل الناخبني.
وُيــفــهــم مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس عــبــد املجيد 
تـــبـــون فــــي املـــقـــابـــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــي بــثــهــا 
ــن أمــس  ــزائـــري مـــســـاء أول مـ ــجـ الــتــلــفــزيــون الـ
ــة لــــم تـــعـــد مــهــمــة  ــاركــ األحــــــــد، أن نـــســـبـــة املــــشــ
أو هاجسًا يخص شرعية املؤسسة  للسلطة، 
البرملانية املنبثقة عنها، حيث قال إن »النتائج 
عتمد مهما كانت النسبة املشاركة، لكننا 

ُ
ست

وعلى  قــويــة،  شعبية  مشاركة  تكون  أن  نأمل 
مواطنينا أن يدركوا أن عدم املشاركة تضعنا 
أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما 
ل تبون من أهمية املقاطعة الشعبية 

ّ
هي«. وقل

لي،  بالنسبة  »األهــم  أن  معتبرًا  لالنتخابات، 
النزاهة  تحقيق  هو  املقبلة،  التشريعيات  في 
تكون  أن  نريدها  ونحن  الــتــامــة...  والشفافية 

انتخابات نزيهة«.

تحاول أحزاب التماهي 
مع مناطقها التي تتجه 

إلى المقاطعة

ــداء. وحـــــــاول الـــنـــظـــام، خـــالل  ــويــ ــســ بـــســـكـــان الــ
سنوات الثورة السورية، توسيع هّوة الخالف 
ما بني البدو والدروز في محافظة السويداء، 
ــرة الــخــطــر، لــضــمــان بقاء  إلبــقــائــهــا ضــمــن دائــ
الــدروز على الحياد إزاء ما يجري في البالد. 
وانــتــهــج الــنــظــام ســيــاســة تــخــويــف األقــلــيــات 
املذهبية والقومية في سورية، كي ال تنخرط 
الحامي  بأنه  وإليهامهم  الثوري،  الحراك  في 

الوحيد لهم. 
ومــنــذ تــولــي حــافــظ األســــد لــلــســلــطــة فـــي عــام 
الــــســــوري عــلــى تــأجــيــج  الـــنـــظـــام  1970، عــمــل 
الــخــالفــات بـــني الـــبـــدو والــــــدروز فـــي محافظة 
عام  في  دام  بشكل  انفجرت  والتي  السويداء، 
2000 مـــع تــولــي بــشــار األســــد الــســلــطــة خلفًا 
ألبيه. فقد قتل 20 شخصًا وجرح 200 آخرون 
في ذاك العام، عقب تعدي بدو من رعاة األغنام 
عــلــى مــــزارع وبــســاتــني خــاصــة فــي الــســويــداء. 
وشهدت املحافظة تظاهرات منددة باألحداث، 
وهو ما دفع النظام إلى التدخل والقبض على 

املتورطني من البدو.
قــرقــوط، وهو  الكاتب حافظ  قــال  في السياق، 
مــن أبــنــاء محافظة الــســويــداء، فــي حــديــث مع 
ومنذ  الــســوري  النظام   

ّ
إن الجديد«،  »العربي 

إلى  الحقًا  ضمها  السويداء  ملحافظة  تابعة 
األســـاس«.  القريبة على هــذا  محافظة درعــا 
أكثر  الــســوري منذ  النظام  وتــابــع: »سياسة 
مـــن 50 عــامــًا تــعــتــمــد عــلــى تــعــزيــز االنــتــمــاء 
الــطــائــفــي واملـــنـــاطـــقـــي، مـــع إبـــقـــائـــه الــوضــع 
تــحــت الــســيــطــرة، لــلــتــحــكــم فـــي األمـــــور وفــق 
الطبيعي  أنه »من  مصلحته«. واعتبر عزيز 
أن ُيــبــقــي الــنــظــام ورقــــة الـــخـــالف بـــني الــبــدو 
إلى  والـــدروز بيده، ويلّوح بها كلما احتاج 
 هناك متعاونني مع 

ّ
ذلك، ويجب أال ننسى أن

النظام من الجانبني«.
ويـــقـــطـــن ضـــمـــن الــــحــــدود اإلداريــــــــــة ملــحــافــظــة 
الــســويــداء عـــدة آالف مــن الــبــدو الــذيــن لطاملا 
ــــدروز حـــول حقوق  دخــلــوا فــي خــالفــات مــع الـ
الرعي وانتهاك حرمة بعض املــزارع الخاصة 

يستغل النظام الخالفات 
البسيطة بين البدو والدروز 

لتعميقها

تكبر الئحة األحزاب الجزائرية 
التي ستقاطع االنتخابات 

التشريعية المبكرة. 
وإذا كان للمقاطعين 

دوافعهم، فإنها ال تبدو 
مؤثرة على السلطة

يواصل النظام السوري 
سلوكه القديم الهادف 

إلى تعميق هّوة الخالف 
على أساس طائفي 

بين البدو والدروز في 
محافظة السويداء، 

إلبقاء الوضع متوترًا في 
المحافظة والتحكم 

فيها
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دعم غربي »ثابت« لكييف

أوكرانيا: اختبار 
التصعيد الروسي

تصل زيادة عديد 
القوات الروسية على 

الحدود إلى 4 آالف

 مــن االتــحــاد 
ّ

تــتــبــادل روســيــا وكــــل
األطلسي  األوروبـــي وحلف شمال 
والــواليــات املــتــحــدة، منذ أكــثــر من 
أسبوع، التحذيرات والتحذيرات املضادة، مع 
إبداء الغرب مزيدًا من القلق حيال التحركات 
العسكرية الروسية على حدود البالد الشرقية 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا تـــؤكـــد مــوســكــو أن هــذه 
التحركات غير هجومية، بل تصب في خانة 
ــن الــقــومــي. مـــن جــهــتــهــا، يــبــدو أن كييف  األمــ
تــضــاعــف مــن جــهــودهــا، لـــزيـــادة الــتــقــارب مع 
الغرب و»الناتو«، ردًا على ما ترى فيه تحشيدًا 
روسيًا، وتصعيدًا بدأ يترجم بتراجع الوضع 
األمني شرق أوكرانيا، حيث قتل أربعة جنود 
أوكــرانــيــن وجــرح آخـــران، فــي 26 مـــارس/آذار 
املوالن  االنفصالين  مع  معارك  في  املــاضــي، 
لــروســيــا فــي منطقة دونــيــتــســك. ويــعــد امللف 
األميركية  لــــإدارة  مهمًا  اخــتــبــارًا  األوكـــرانـــي 
الروسي،  التهديد  احتواء  إطــار  في  الجديدة، 
تكون  وقــد  »اســتــفــزازات« موسكو،  ومواجهة 
موسكو في صدد زيادة الضغط ملعرفة املدى 
ــذا املـــجـــال،  ــــذي قـــد تــســلــكــه واشـــنـــطـــن فـــي هــ الـ
فيما يــواصــل االتــحــاد األوروبــــي إبـــداء الدعم 

»الثابت« لكييف. 
وبـــعـــد تـــحـــذيـــر روســــيــــا مــــن أن أي تــصــعــيــد 
»الناتو« قد يدمر أوكرانيا، أعاد الكرملن،  لـ
أمس اإلثنن، التأكيد أن التحركات العسكرية 
الروسية على الحدود مع أوكرانيا، ال تشكل 
البلد أو ألي طــرف آخـــر، وأن  لــهــذا  أي خطر 
داخــل  لجنودها  نقل  بحركات  تقوم  روســيــا 

الــروســي  الـــرد على إعـــالن الجيش  مــا يشبه 
يــوم الجمعة املــاضــي عــن مــنــاورات عسكرية 
ــاع ضـــــّد هــجــوم  ــ ــدفـ ــ تــــهــــدف إلـــــى مـــحـــاكـــاة الـ
بــطــائــرة مــســّيــرة فــي منطقة قـــرب أوكــرانــيــا، 
أكــد مــســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع األوكــرانــيــة 
وبــريــطــانــيــا ستجريان  بــالدهــم  أن  الــســبــت، 
ــاك  مــــــنــــــاورات مـــشـــتـــركـــة )مـــــــنـــــــاورات »كــــوســ
مــايــس«( خـــالل الــصــيــف املــقــبــل، تــضــم قــوات 
مــن »الــنــاتــو«، بــحــدود ألــف عنصر. وأوضــح 
املسؤولون أن التدريبات املرتقبة »ستختبر 
هــجــوم،  تليها عملية  الــدفــاعــيــة،  الــتــحــركــات 

إلعـــــــادة ضـــبـــط الــــحــــدود ووحـــــــدة األراضــــــي 
ــن إحـــدى  لـــلـــدولـــة الـــتـــي تــعــرضــت لــــعــــدوان مـ
ــارة املــــعــــاديــــة«، فــيــمــا وضــعــتــهــا  الــــــدول الــــجــ

بريطانيا في خانة »املناورات الروتينية«.
من الجهة األميركية، وفيما يسود يقن بأن 
»ســالم  ــــالق بـــ روســـيـــا غــيــر مــعــنــيــة عــلــى اإلطـ
انقسامًا  أن  إال  أوكرانيا،  دائــم« وحقيقي مع 
يـــســـود داخــــــل األوســــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة، حـــول 
املدى الذي من املمكن أن تسلكه موسكو في 
التصعيد األخير، والــذي بدأ في 26 مارس/

آذار املاضي بإطالق النار على »خط الجبهة« 
. وبحسب 

ً
في دونيتسك واستمر يومًا كامال

»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فــــإن بــعــض املــســؤولــن 
أن روســـيـــا منخرطة  يــعــتــقــدون  األمــيــركــيــن 
عــلــى األرجـــــح فـــي عــمــلــيــة »تـــخـــويـــف«، وهــي 
غير متعطشة لتجديد هجومها. لكن آخرين 
يبدون قلقًا أكبر، معتبرين أن نوايا الرئيس 
وأن  بوتن غير واضحة،  الروسي فالديمير 
»اخـــتـــبـــار« الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  أي عــمــلــيــة لــــ

الــجــديــد، بــإمــكــانــهــا أن تــذهــب ســريــعــًا نحو 
الــتــصــعــيــد. هــــذا األمـــــر دفــــع بــقــائــد املــنــطــقــة 
األوروبـــيـــة فــي الـــقـــوات األمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
تود والترز، إلى رفع مستوى مراقبة القوات 
الثانية  للمرة  املــاضــي،  األســبــوع  األميركية، 
خالل أيام معدودة، بعدما لم تستجب القوات 
الـــروســـيـــة لــالنــســحــاب مـــن مــنــطــقــة الـــحـــدود 
ــان خـــبـــراء اســتــراتــيــجــيــون  مـــع أوكـــرانـــيـــا. وكــ
قـــد تــوقــعــوا انــســحــاب الـــقـــوات الــروســيــة من 
 مــن الــحــدود مع 

ً
املنطقة )عــلــى بعد 30 مــيــال

أوكرانيا( بعد اختتام تدريبات عسكرية في 
23 مارس املاضي. وتصل تقديرات أميركية 
ــلـــوا  ــعـــدد الـــجـــنـــود اإلضـــافـــيـــن الــــذيــــن أرسـ لـ
أخيرًا إلى املنطقة، إلى 4 آالف جندي. ورأى 
الجنرال فريديرك هودجز، مدير مركز تحليل 
السياسات األوروبية، أن روسيا غير معنية 
منطقة  أوكرانيا  إبقاء  تريد  بالتهدئة، وهي 

غير مستقرة بالقدر املستطاع.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

تراقب الواليات المتحدة 
وشركاؤها الغربيون 

التحشيد العسكري 
الروسي على الحدود 

مع أوكرانيا، فيما 
تواصل كييف الضغط 

واستدعاء الدعم الغربي 
في مواجهة ما تسميه 

»العدوان« الروسي

)Getty/أجرت روسيا مناورات عسكرية على الحدود الشهر الماضي )سيرغي مالغافكو

التي تراها مالئمة«. وقال  البالد »بالطريقة 
املتحدث باسم الكرملن، ديمتري بيكسوف، 
إن بـــالده تبحث دائــمــًا عــن أمــنــهــا، وذلـــك ردًا 
على اتهام أوكرانيا األسبوع املاضي، روسيا 
بــحــشــد قـــّواتـــهـــا عـــلـــى حــــدودهــــا الــشــمــالــّيــة 
والـــشـــرقـــّيـــة، وكـــذلـــك فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
»الناتو«  أبــدى  كما   ،2014 في  التي ضّمتها 
قلقه مــن »الــتــعــزيــزات« الــروســيــة قـــرب شــرق 

أوكرانيا.
وجــــــــــاء تــــصــــريــــح الــــكــــرمــــلــــن أمــــــــــس، غــــــداة 
مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا وزيــــر خــارجــيــة 
أوكرانيا، دميترو كوليبا، مع وزير خارجّية 
ــحــاد األوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، أول من 

ّ
االت

أمــس األحـــد، حيث أكــد األخــيــر دعــم االتــحــاد 
»الــثــابــت« ألوكــرانــيــا، معربًا عــن قلقه حيال 
الــروســيــة األخــيــرة. وكــتــب بوريل  التحركات 
النشاط  شديد  بقلق  »نتابع  »تــويــتــر«:  على 
الــعــســكــري الـــروســـي« عــنــد حــــدود أوكــرانــيــا، 
حاد األوروبي الثابت لسيادة 

ّ
مؤكدًا »دعم االت

أوكــرانــيــا ووحـــدة أراضــيــهــا«، وموضحًا أنه 
دول  خارجية  ووزراء  كوليبا  مــع  سيجتمع 
حاد األوروبــي الـــ27 في وقت الحق خالل 

ّ
االت

شـــهـــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـــالـــي. مــــن جــهــتــه، 
ــح كــولــيــبــا أن نــظــيــره األوروبــــــــي وجــه  ــ أوضـ
لــه دعــــوة لــحــضــور اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 

االتحاد، املزمع عقده في 19 إبريل.
وكانت أملانيا وفرنسا اللتان تؤّديان وساطة 
ر بن روسيا وأوكرانيا، قد 

ّ
لنزع فتيل التوت

وجــهــتــا دعــــوة الــســبــت املـــاضـــي إلـــى »ضــبــط 
الـــنـــفـــس« و»وقــــــف الــتــصــعــيــد الــــفــــوري« بن 
العدد  حيال  »قلقهما  عن  معربتن  البلدين، 
املتزايد النتهاكات وقف إطالق النار«. وجاء 
ي خارجية 

َ
في بيان مشترك صادر عن وزارت

جددان تأكيدهما 
ُ
البلدين، أن أملانيا وفرنسا ت

ــدة أراضــيــهــا«،  »دعـــم ســيــادة أوكــرانــيــا ووحــ
املتزايد  الــعــدد  ــعــبــران عــن »قلقهما جـــّراء 

ُ
وت

الــنــار بعدما استقر  النتهاكات وقــف إطــالق 
الوضع في شرق أوكرانيا منذ يوليو/تموز 
2020«. ودعت برلن وباريس »األطــراف إلى 
النفس واملضي قدًما في وقــف فوري  ضبط 
تابعان 

ُ
ت أنــهــمــا  إلـــى  مشيرتن  للتصعيد«، 

الــوضــع »بــحــذر شــديــد، وال سيما تــحــّركــات 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة«. وفـــي وقـــت ســـابـــق، وعــد 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن كــيــيــف بدعم 
»ثــابــت« في مواجهة »عـــدوان« روســيــا. وفي 
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