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للحديث تتمة...

االتفاق  وأطراف  إيران  بين  المباحثات  من  أولى  جولة  الثالثاء،  أمس  فيينا،  شهدت 
طهران  ممثلي  بين  مباشرة  لقاءات  حصول  دون  من  أميركية،  بمشاركة  النووي، 
وواشنطن، لتنتهي إلى ترحيل المباحثات إلى الخبراء، وذلك فيما واصلت إيران التشدد 

رافضة تقديم أي تنازل قبل رفع العقوبات

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

انتهت الجولة األولى من مباحثات 
ــران وأطـــــراف االتــفــاق  ــ فــيــيــنــا بـــن إيـ
ــة فـــــــي فــــرنــــســــا  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الــــــــــنــــــــــووي، املـ
وبريطانيا وأملانيا والصن وروسيا وممثل 
االتحاد األوروبي، بحضور الواليات املتحدة، 
ــاء، بــــاالتــــفــــاق عـــلـــى اســتــكــمــال  ــاثــ ــثــ أمـــــس الــ
املباحثات على مستوى الخبراء يوم الجمعة 
املــقــبــل، مـــع مــواصــلــة طـــهـــران الــتــشــديــد على 
ضــــرورة رفـــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة كخطوة 
أولى إلحياء االتفاق النووي، ورفض الدخول 
فــي أي مــفــاوضــات ملناقشة مــواضــيــع خــارج 
االتفاق. وُعقدت املباحثات في فندقن، على 
خلفية رفض طهران أي تفاوض مع الواليات 
املتحدة، فيما أدى األوروبيون دور الوسيط.

وفــــي خـــتـــام الـــجـــولـــة األولـــــــى، عــصــر أمـــس، 
أعلنت الخارجية اإليرانية، في بيان، االتفاق 
عــلــى اســتــكــمــال املــبــاحــثــات عــلــى مــســتــوى 
الـــخـــبـــراء. وأوضـــحـــت أن الــلــجــنــة املــشــتــركــة 
اتفقت على عقد اجتماعن موازين لخبراء 
ــراء مـــبـــاحـــثـــات فــنــيــة  ــ ــ ــاء إلجـ ــدول األعــــضــ ــ ــ الـ
حــول رفــع الــعــقــوبــات والــخــطــوات الــنــوويــة، 
سترفع  االجتماعن  نتائج  أن  إلــى  مشيرة 
أن  الخارجية  اللجنة املشتركة. وأكــدت  إلى 
رئيس الوفد اإليراني عباس عراقجي شدد 
خال اجتماع أعضاء اللجنة على ضرورة 
رفـــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة »كــخــطــوة أولــى 
ضــروريــة إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي«، معلنًا 
أن إيران مستعدة لوقف خطواتها النووية 
رفع  بعد  تعهداتها  كامل  لتنفيذ  والــعــودة 

العقوبات والتحقق منه.
مــن جــهــتــه، قـــال أمـــن املــجــلــس األعــلــى لألمن 
القومي اإليراني علي شمخاني، في تغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، إن »إيـــــران لـــن تــدخــل فـــي أي 

االتفاق  خــارج  مواضيع  ملناقشة  مفاوضات 
النووي تحت أي ظرف«. وغرد شمخاني أنه 
»بمعزل عن وجود إرادة أو قدرة لدى أوروبا 
أم ال إلقناع الواليات املتحدة برفع العقوبات 
ــران والـــعـــودة إلـــى تعهداتها  بــالــكــامــل عــن إيــ
املنصوص عليها باالتفاق النووي، فإن إيران 
لــن تــدخــل فــي أي مــفــاوضــات خــــارج االتــفــاق 

النووي تحت أي ظرف كان«.
وفي السياق، كشفت مصادر إيرانية مطلعة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــبــاحــثــات مكثفة«  لـــ
عراقجي  عباس  برئاسة  اإليــرانــي  الوفد  بن 
وأطـــــــراف االتــــفــــاق عــلــى حـــد ســـــواء اســتــبــقــت 
ــاءات عــراقــجــي  ــ ــقـ ــ ــاع، مـــشـــيـــرة إلـــــى لـ ــمــ ــتــ االجــ
مــــع رئـــيـــســـي الـــوفـــديـــن الــصــيــنــي والــــروســــي 
بــعــد وصــولــه إلـــى فيينا مــســاء اإلثـــنـــن. كما 
ــيــــة أيـــضـــا بـــأن  أفــــــــادت وســــائــــل إعــــــام إيــــرانــ
عــراقــجــي أجــــرى مــبــاحــثــات، أمــــس الــثــاثــاء، 
قبيل االجتماع مع املدير السياسي لاتحاد 
األوروبــي إنريكي مــورا، الــذي تــرأس اجتماع 
الــلــجــنــة املــشــتــركــة لــاتــفــاق الـــنـــووي. وأكـــدت 
املصادر أن رئيس الوفد اإليراني جدد تأكيد 
مع  الثنائية  مباحثاته  خــال  طــهــران  موقف 
ــــراف االتـــفـــاق الـــنـــووي، داعـــيـــًا هــذه  بــعــض أطـ
األطراف إلى ممارسة الضغط على واشنطن 
إللــغــاء الــعــقــوبــات، مــع إبــــداء التمسك بشرط 
رفـــع الــعــقــوبــات بــالــكــامــل والــتــحــقــق مــنــه قبل 
بــاالتــفــاق.  إلــى تنفيذ تعهداتها  إيـــران  عـــودة 
ويستقر الوفد اإليراني، حسب هذه املصادر، 
فـــي فــنــدق »غـــرانـــد« فـــي فــيــيــنــا، حــيــث تلتئم 
ــــراف املــتــبــقــيــة  ــــألطـ فـــيـــه الـــلـــجـــنـــة املـــشـــتـــركـــة لـ
أفــادت وسائل إعام  الــنــووي، فيما  باالتفاق 
إيرانية بأن الوفد األميركي برئاسة املبعوث 
األميركي للشأن اإليراني روبرت مالي، يقيم 

في فندق »أمبريال«.
وذكـــرت وكــالــة »تسنيم« اإليــرانــيــة أن رئيس 

»هـــجـــوم فـــاشـــل«  ـــ ــــي تـــعـــرض لـ ــرانـ ــ الــــوفــــد اإليـ
ــة لــلــثــورة  ــاديـ ــعـ مـــن قــبــل »أحـــــد الــعــنــاصــر املـ
ــم إحـــبـــاط  ــ ــه »تـ ــ ــــى أنـ ــة«، مـــشـــيـــرة إلـ ــيــ اإلســــامــ
بــأن »مجاهدي  الــهــجــوم«. وأفـــادت »تسنيم« 
ــة،  ــة مـــعـــارضـ ــيــ ــرانــ ــي مــنــظــمــة إيــ ــ خــــلــــق«، وهــ
ومعارضن آخرين، نظموا تجمعًا احتجاجيًا 
أمام الفندق الذي يستضيف مباحثات فيينا 
بــن إيـــران وأطـــراف االتــفــاق الــنــووي، مشيرة 

عثمان المختار

تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم األربــــــعــــــاء، أعــــمــــال الــجــولــة 
الثالثة من الحوار االستراتيجي بن العراق 
والــواليــات املتحدة، وهــي األولــى التي تعقد 
ــايـــدن، مـــا يــزيــد من  فـــي عــهــد الــرئــيــس جـــو بـ
 
ً
مساحة التكهنات حول ما سيتم بحثه فعا
ــيــــوم، وحـــــول مـــوقـــف اإلدارة  خــــال جـــولـــة الــ
األميركية الجديدة من مسألة سحب القوات 
األمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق، أو خــفــض عــديــدهــا، 
بقت 

ُ
ونوعية الدعم املقدم لبغداد. وفيما است

الــجــولــة بــوصــول زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« في 
الحرس الثوري اإليراني، الجنرال إسماعيل 
قاآني، إلى العراق، أول من أمس لعقد سلسلة 
وقــادة  مــع شخصيات سياسية  اجــتــمــاعــات 
فصائل، وهو ما تم وضعه في إطار الضغط 
بسحب  للمطالبة  العراقين  املسؤولن  على 
الفتًا  كــان  الجلسة،  خــال  األميركية  الــقــوات 
التصعيد خال األيام املاضية ضد التحالف 

»وجهت  فيينا  في  اإليرانية  السفارة  أن  إلــى 
ــة لــلــشــرطــة الــنــمــســاويــة  الـــتـــحـــذيـــرات الــــازمــ

لضرورة حفظ أمن املفاوضن اإليرانين«.
ـــق املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 

ّ
مـــن جــهــتــه، عـــل

اإليرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي 
ــاع فــيــيــنــا،  ــمــ ــتــ األســــبــــوعــــي أمــــــــس، عـــلـــى اجــ
الـــراهـــن لسنا متفائلن  الــوقــت  بــالــقــول »فـــي 
لكننا  االجــتــمــاع،  هــذا  بنتائج  متشائمن  أو 
أننا دخلنا مسارًا صحيحًا«.  إلى  مطمئنون 
وأضاف »إذا أثبتت أميركا إرادتها وجديتها 
وصـــداقـــتـــهـــا فـــذلـــك يــمــكــن أن يــشــكــل مــؤشــرًا 
جــيــدًا ملستقبل أفــضــل لــاتــفــاق الــنــووي وفي 
نهاية املطاف تنفيذه الكامل خال األسابيع 
أن »أميركا محبطة من املسار  املقبلة«. وأكــد 
ــقــــر بـــفـــشـــل الـــضـــغـــوط  الــــخــــاطــــئ املــــاضــــي وتــ
لـــهـــا أي خـــيـــار إال إحـــيـــاء  ــقـــصـــوى ولـــيـــس  الـ
االتفاق النووي وعودة جميع األطراف إليه«، 
مضيفًا »نحن في بداية مسار إحياء االتفاق 
ونحن مطمئنون إلى أن اإلدارة األميركية في 
املستقبل القريب جدًا ليس أمامها أي طريق 
ســـوى إنـــهـــاء الــتــصــرفــات املــنــتــهــكــة لــلــقــانــون 

رفع العقوبات األحادية«.
ُ
وست

ــــاده بــشــأن  ــدد ربــيــعــي تــأكــيــد مـــواقـــف بـ ــ وجـ

»الــعــربــي  الــــدولــــي. وقـــــال مـــســـؤول عـــراقـــي لـــ
 الجولة، والتي تمتد ليوم واحد، 

ّ
الجديد« إن

»ستوضح ما إذا كانت هناك سياسة أميركية 
جــديــدة بــشــأن الــعــراق أم ال، وهــو مــا نحاول 
ما  العراق   

ّ
أن والتعامل معه«، مضيفًا  فهمه 

زال بــحــاجــة إلـــى »دعـــم عــســكــري غــيــر قتالي 
مــن قــبــل الـــواليـــات املــتــحــدة، يتعلق بــبــرامــج 
الــتــســلــيــح والـــتـــدريـــب والـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي، 
الجوي  الغطاء  الستمرار  حاجته  عن   

ً
فضا

لقوات التحالف الدولي«.
 مــلــفــات »األمـــن 

ّ
ووفــقــًا لــلــمــســؤول نــفــســه، فـــإن

ومــواصــلــة مــحــاربــة تنظيم داعــــش واملــلــفــن 
الــصــحــي واالقـــتـــصـــادي، مــثــبــتــة مــســبــقــًا في 
 »هـــنـــاك 

ّ
ــلـــســـات«، مـــوضـــحـــًا أن بـــرنـــامـــج الـــجـ

احـــتـــمـــاال كــبــيــرا لــبــحــث قــضــايــا أخـــــرى غير 
مــدرجــة عــلــى الـــجـــدول، مــثــل مــلــف الفصائل 
املــســلــحــة، وتـــعـــزيـــز اســتــقــالــيــة املــؤســســات 
ــائـــل،  ــفـــصـ ــة أمــــــــام هــــــذه الـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــنــ األمــ
ــارت إلــيــه واشــنــطــن عــلــى لــســان  ــ وهـــو مـــا أشـ
مسؤولن في أكثر من مناسبة خال الفترة 
املــاضــيــة«. ورجـــح املــســؤول أن يتم »التطرق 
ــران،  ــ ملـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــ
واالستثناءات املمنوحة لبغداد بهذا الشأن، 
الكهرباء  بــاســتــيــراد  مــا يتعلق  فــي  تــحــديــدًا 
2.3 مليار  مــن  أكــثــر  والـــغـــاز، وأزمــــة تجميد 
دوالر كــاســتــحــقــاقــات لــطــهــران عــلــى الــعــراق 
تــطــالــب بــهــا الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة مــنــذ مـــدة، 
العراق للحصول على استثناء  فيما يسعى 
أمــيــركــي فـــي هـــذا الــخــصــوص لــدفــعــهــا، بعد 
الغاز  بإمكانية وقف تصدير  تلويح طهران 
تراكم  املقبلة، بسبب  الفترة  فــي  الــعــراق  إلــى 
 »الجولة 

ّ
الديون«. وختم املسؤول بالقول إن

الجديدة قد ال تكون امتدادًا للجولتن اللتن 
عقدتا في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــرامــب، فــي يــونــيــو/حــزيــران وأغــســطــس/آب 
مــن الــعــام املــاضــي، وقــد تشهد تغييرات في 

 إن »مــواقــفــنــا 
ً
الـــنـــووي، قــائــا تنفيذ االتـــفـــاق 

بهذا الخصوص واضحة بالكامل وسيكررها 
مــفــاوضــونــا فـــي فــيــيــنــا، وهــــي أنــــه لـــن يــكــون 
هناك أي تفاوض بن مندوبي إيران وأميركا، 
ونحن مستعدون لنقل هذه الرسالة ألطراف 
االتفاق النووي عن أن الجمهورية اإلسامية 
جــاهــزة ألن تــعــود فــي أقـــرب وقـــت ممكن إلــى 
تنفيذ جميع تعهداتها في حال رفع العقوبات 
األمــن والتحقق  الــقــرار 2231 ملجلس  وتنفيذ 

من تنفيذ بقية األطراف التزاماتها«.
وكـــان املــتــحــدث بــاســم منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
اإليــرانــيــة بــهــروز كــمــالــونــدي قــد اســتــبــق بــدء 
أمــس، إن بــاده ستكشف  املحادثات بالقول، 
إلى  نــوويــًا«، مشيرًا  »إنــجــازًا  عــن 133  قريبًا 
بــدء عملية االخــتــبــار ألجــهــزة الــطــرد املركزي 
وأشــار   .)IR9( أر-9«  »آي  مــن جيل  املــتــطــورة 
كــمــالــونــدي فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »إيــســنــا« 
افتتاح 12 مشروعًا نوويًا في  إلى  اإليرانية، 
النووي وتخصيب  الطب  عــدة مجاالت، مثل 
اليورانيوم، الفتًا إلى أن أجهزة »آي أر-9« من 
املتطورة، صنعت  املركزي  الطرد  أجهزة  أهم 

محليًا وفق املعايير الحديثة املعتمدة.
ــرت الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــــي املــــقــــابــــل، حــــضــ فـ

النتائج والتفاهمات«. وتعقد جلسة الحوار 
الـــيـــوم عــبــر تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو كــونــفــرنــس«، 
ويشارك فيها مسؤولون عراقيون من وزارات 
الوطني، ومكتب  الخارجية والــدفــاع واألمــن 
القائد العام للقوات املسلحة، رئيس الوزراء، 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. كــمــا عــلــمــت »الــعــربــي 
 وفدًا من حكومة إقليم كردستان 

ّ
الجديد«، أن

ــغــــداد، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــعــــراق وصــــل إلــــى بــ الــ
للمشاركة في الجولة الثالثة من الحوار.

األميركي  الخارجية  قال وزير  السياق،  وفي 
أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر أمس: 
فؤاد  العراقي،  نظيري  إلــى  للتحدث  »أتطلع 
حــســن، غـــدًا فــي الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي بن 
التقدم  والــعــراق. سنراجع  املتحدة  الــواليــات 
املــحــرز فــي كــل مــجــال مــن مــجــاالت شراكتنا 

الواسعة واالستراتيجية«.
ــاآنـــي جــولــة  ــان الفـــتـــًا اســتــبــاق قـ ــك، كــ ــ إلــــى ذلـ
التلفزيون  الــعــراق، إذ كشف  بــزيــارة  الــحــوار 
ــــدس«  ــقـ ــ ــلــــق الـ ــيــ ــد »فــ ــ ــائـ ــ اإليـــــــرانـــــــي عـــــن أن قـ
اخــتــتــم، أمــــس الـــثـــاثـــاء، زيـــــارة إلــــى الـــعـــراق، 
الــتــقــى خــالــهــا كـــبـــار املـــســـؤولـــن الــعــراقــيــن 
والفصائل  األحـــزاب  ورؤســـاء  والشخصيات 
السياسية. وذكر املصدر أن الزيارة استمرت 
ــــي ســـبـــل تــعــزيــز  ــاآنـ ــ ــــن، بـــحـــث فـــيـــهـــا قـ ــومـ ــ يـ

العاقات الثنائية والقضايا اإلقليمية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي عـــراقـــي 
»العربي الجديد«، أن قاآني لم يلتِق برئيس  لـ
الــحــكــومــيــة،  ــادات  ــيــ ــقــ الــ ــن  مــ أي  أو  الــــــــــوزراء 
حة 

ّ
اتــه كــانــت مــع زعــمــاء فــصــائــل مسل ولــقــاء

وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، مــرجــحــًا أن تــكــون 
األميركي  الحوار  لها عاقة بجلسة  الــزيــارة 
ــي، إذ تــضــغــط إيــــــــران بـــاتـــجـــاه دفـــع  ــراقــ ــعــ الــ
حكومة الكاظمي للطلب رسميًا من واشنطن 

االنسحاب من العراق.
ــراق خــــال االثـــنـــتـــن والــســبــعــن  ــعــ وشـــهـــد الــ
ــًا فــي  ــلـــحـــوظـ ــيـــدًا مـ ســــاعــــة املــــاضــــيــــة، تـــصـــعـ

ــعـــوث  ــبـ ــبــــاحــــثــــات فـــيـــيـــنـــا بــــوفــــد رأســــــــه املـ مــ
األميركي إليــران روبــرت مالي، لكن من دون 
املشاركة في املباحثات مباشرة أو الجلوس 
إلــى طــاولــة واحـــدة مــع الــوفــد اإليــرانــي. وأكــد 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي قــبــل الـــلـــقـــاء، أنــــه سيتم 
ــراف  ــ ــراء »اتــــصــــاالت مــنــفــصــلــة« بـــن األطـ ــ إجــ
التي ال تزال منضوية في االتفاق، وواشنطن. 
واستبق مالي االجتماع بالقول لشبكة »بي 
بي أس« األميركية: »تدرك الواليات املتحدة 
أنــه مــن أجــل الــعــودة إلــى االلــتــزام )بــاالتــفــاق 
ــــووي(، عــلــيــنــا أن نـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات غير  ــنـ ــ الـ
املتائمة مع االتفاق الذي تم التوصل إليه مع 
إيــران والــدول األخــرى املنضوية« في إطــاره. 
كما كان املتحدث باسم الخارجية األميركية 
أكــد أيضًا، اإلثــنــن، استعداد  نيد برايس قد 
ــادة الــنــظــر فـــي بــعــض الــعــقــوبــات  ــ ــــاده إلعــ بـ
ــال »حــتــمــًا لن  املــرتــبــطــة بــاملــلــف الـــنـــووي، وقــ
نــقــّدم مــبــادرات أحــاديــة الــجــانــب أو تــنــازالت 
 »الــصــيــغــة 

ّ
ــــى أن إلقــــنــــاع إيـــــــــران«، مـــشـــيـــرًا إلـ

األولـــيـــة هــي تــلــك الــتــي ال تــــزال ســاريــة حتى 
الــيــوم - الــرفــع املـــحـــدود لــلــعــقــوبــات الــنــوويــة 
ق منها على 

ّ
مقابل قيود دائمة ويمكن التحق

برنامج إيران النووي«.

الهجمات التي تستهدف أرتااًل تعمل لصالح 
بــقــيــادة واشــنــطــن، إضافة  الــدولــي  التحالف 
إلـــى قــصــف صـــاروخـــي طــــاول قـــاعـــدة »بــلــد« 
الـــجـــويـــة شـــمـــالـــي الـــــعـــــراق، األحــــــد املـــاضـــي، 
إذ قــالــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة إن صــاروخــي 
كــاتــيــوشــا اســتــهــدفــا الـــقـــاعـــدة، مـــن دون أن 
يسفر ذلــك عــن أي خسائر مــاديــة أو بشرية. 
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات جديدة 
الــخــزعــلــي، زعــيــم مليشيا »عــصــائــب  لــقــيــس 
أبـــرز الفصائل املسلحة  الــحــق«، إحـــدى  أهــل 
 العمليات التي 

ّ
الحليفة لطهران، قال فيها إن

تستهدف األميركين »ستستمر وتــزداد، إذا 
لــم تــوافــق الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة على 
سحب قواتها املقاتلة من أرض العراق كله«.

فــي الــســيــاق، تــحــدث عــضــو لــجــنــة الــعــاقــات 
ــان الــــعــــراقــــي، حــســن  ــرملــ ــبــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــ
شــويــدر، مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عما وصفه 
»حساسية االجتماع، وما سيترتب عليه«.  بـ
 »املــلــف األمــنــي يتصدر 

ّ
وأضــــاف شــويــدر أن

األولــــويــــات الــتــي تــحــكــم الــعــاقــة بـــن بــغــداد 
لــذا موضوع االنسحاب  املتحدة،  والــواليــات 
ــــن الــــــعــــــراق، يـــجـــب أن تـــحـــدده  األمــــيــــركــــي مـ
الــحــكــومــة فــقــط، وتــبــن مـــدى حــاجــتــهــا لتلك 
ــقـــوات مـــن عــدمــهــا، مـــن دون االلــتــفــات إلــى  الـ
أي اعـــتـــبـــارات أو ضــغــوط أخـــــرى«. وأوضـــح 
 الواليات املتحدة، »عــدا عن امللف األمني، 

ّ
أن

فهي تملك ملفا اقتصاديا مهما في العراق، 
كما أنــهــا العــب رئــيــس فــي املــلــف السياسي، 

بوا 
ّ
ولهذا املفاوضون العراقيون يجب أن يغل

مصلحة الــعــراق بــعــيــدًا عــن أي تــأثــيــرات من 
هنا أو هناك«.

في اإلطار ذاته، قال عضو لجنة األمن والدفاع 
ــي إيـــجـــاز  ــي، فــ ــابــ ــركــ ــان، كـــاطـــع الــ ــرملــ ــبــ ــي الــ فــ
للصحافين أمس الثاثاء من داخل البرملان، 
 جولة الحوار اليوم األربعاء مع الواليات 

ّ
إن

ــة االنـــســـحـــاب  ــ ــدولـ ــ ــتــــحــــدة »ســـتـــنـــاقـــش جـ املــ
األمـــيـــركـــي مـــن الــــعــــراق«. وأضـــــاف الــركــابــي، 
وهو عضو في ائتاف »دولة القانون«، أبرز 
 الجولة 

ّ
القوى السياسية الحليفة إليران، أن

»ستكون  االستراتيجي  الــحــوار  مــن  الثالثة 
استكمااًل للجولتن األولى والثانية، وهناك 
أبــرزهــا إخــراج القوات  محاور عــدة لبحثها، 

األميركية من العراق«.
الباحث في الشأن السياسي  من جهته، قال 
 »الجلستن السابقتن 

ّ
العراقي، لقاء مكي، إن

للحوار، غلب عليهما طابع استكشاف وطرح 
الــرؤى، ولم يطرح أي من الجانبن موضوع 
ــعـــراق«.  االنــســحــاب األمــيــركــي الــكــامــل مـــن الـ
وأضـــــاف مــكــي فـــي حــديــث عــبــر الــهــاتــف مع 
 »الـــــعـــــراق مــحــتــاج 

ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ الــ »الــــعــــربــــي 

تنظيم  خطر  مواجهة  في  األميركية  للقوات 
 أي قــرار 

ّ
داعـــش عــلــى األرض، وبــالــتــالــي فـــإن

قرار  أيضًا  يتبعه  قد  األميركي،  باالنسحاب 
بانسحاب قوات حلف شمال األطلسي، وهذا 
مــا لــن تتحمله الـــقـــوات الــعــراقــيــة، وســيــؤثــر 
به   آخر ما تفكر 

ّ
أن بالتأكيد. وأعتقد  عليها 

الــقــوات  التخلي عــن دعــم  اآلن، هــو  الحكومة 
الغربية«.

 زيـــارة قــاآنــي إلــى الــعــراق هي 
ّ
ورأى مكي أن

الحكومة،  على  والــضــغــط  »التحشيد  ضمن 
ــة إيـــرانـــيـــة  ــالــ  هـــــذه رســ

ّ
وواشـــنـــطـــن تـــعـــي أن

مفادها إما تستسلمون وترفعون العقوبات، 
أو يتواصل الضغط عليكم في ملفات كثيرة 

في املنطقة«.

تجّمع معارضون إيرانيون أمام مكان عقد االجتماعات )جو كالمر/فرانس برس(

يرى مراقبون أن العراق مازال بحاجة للدعم األميركي )مرتضى السوداني/األناضول(

عثمان لحياني

السلطة في الجزائر خسرت معركة 
الصوت والصورة، بحيث لم تعد 

السردية الرسمية تقنع أحدًا. أزمة 
الثقة بني السلطة واملواطن أعمق مما 

يتصوره صانع القرار، ولذلك فإن 
 الروايات التي تقدمها السلطة 

ّ
كل

إزاء وقائع وأحداث خاصة في عالقة 
بممارسات املؤسسة الشرطية 

واألجهزة األمنية، ال تحظى بالقبول. 
ولكثرة الوقائع التي خالفت فيها 

الحقيقة روايات السلطة، باعتراف 
املسؤولني أنفسهم، باتت السلطة 

في موقع العاجز عن اإلقناع، حتى 
في اللحظة التي تقول فيها الحقيقة، 
على غرار الحوادث األخيرة املتعلقة 

بالتعذيب واالعتداءات على الناشطني 
في مراكز األمن.

على الرغم من ذلك، لم تخسر السلطة 
الجزائرية رهاناتها السياسية في 

كثير من املحطات. يدعو ذلك للتساؤل 
 مرة، 

ّ
كيف تنجح هذه السلطة في كل

باإلفالت من صدمة الثورة ومفّك 
التغيير. ليست هناك تفسيرات 

سياسية كثيرة لذلك، عدا عن أن 
 

ّ
النظام الجزائري ممسك بشدة بكل
خيوط اللعبة. لكن ذلك ال يكفي في 

الحقيقة، إذ يلعب الحظ لصالحه أيضًا 
في عالقة ببعض املتغيرات اإلقليمية، 
كما تلعب بعض التفاصيل السياسية 

املحلية لصالحه.
في الواقع الجزائري، يدخل الحظ 

 هذا النظام، 
ٌ
أكثر من املنطق. محظوظ

والساحر الذي كتب التميمة )الحرز( 
 »الرقاة« 

ّ
لهذا النظام مات، وكل

السياسيني ما أفلحوا في فّك طالسم 
التميمة، وال عرفوا مكانها. والنظام 
الجزائري محظوظ في بلد ال تنفد 
ثرواته، تدر على البلد من املال ما 

يبقي النظام حّيًا.
النظام الجزائري محظوظ بشعب 

مستمسك بالعقيدة الوطنية وصابر 
على النكبات والخيبات املختلفة. 

وأكثر من ذلك، محظوظ بمعارضة 
عاقلة راشدة، ألنها أكثر حرصًا على 

مصلحة البلد من النظام نفسه.
النظام الجزائري محظوظ بوجود 

نخب معارضة تتمتع بثقافة الدولة، 
وتضع بكل مسؤولية، فارقًا بني الدولة 

التي يجب أن تستمر وبني السلطة 
التي يجب تغييرها. ومحظوظ بحراك 

سلمي لم يخرب عمودًا، ولم يحرق 
عجلة، ولم يكسر نصف زجاجة 
خالل مسار عامني من التظاهر 

واالحتجاج.
يعيش النظام الجزائري على هذه 

 
ّ

ها، لكنه لم يقدرها حق
ّ
الحظوظ كل

تقدير أبدًا، غير أنه في لحظة ما، وفي 
زمن سياسي ملا بعد الحراك الشعبي، 

بات يواجه اآلن مأزقًا لم يحسب 
له حسابا. خسر معركة الصوت 

والصورة قبالة جيل ثوري تفوق عليه 
في الصوت والصورة، ولذلك لم يعد 

التغيير مطلبًا، بل ضرورة للنظام 
نفسه أيضًا. 

تعقد اليوم الجولة 
الثالثة من الحوار األميركي 
العراقي والتي يتوقع أن 
توضح ما إذا كانت هناك 

سياسة أميركية جديدة. 
وفيما تتطرق الجولة 

لملفات عدة، بدت الفتة 
زيارة إسماعيل قاآني 

للعراق

قال الباحث في الشأن السياسي العراقي لقاء مكي، لـ»العربي الجديد«، 
أساسي  بشكل  مرتبطة  العراق  من  األميركي  باالنسحاب  »المطالبة  إن 
وهي  اإليراني،  األميركي  بالصراع 
ترتفع كلما تزداد حدة الجداالت 
بين واشنطن وطهران«. وأضاف: 
من  يــعــّد  الملف  ــذا  ه أن  »كــمــا 
على  ــة  ــي ــران اإلي الــضــغــط  أوراق 
واشنطن، وليس هدفًا بحد ذاته. 
لذلك قصة االنسحاب هي مزايدة 
عملياتيًا  مطلبًا  وليست  سياسية، 
ستطرح  أنــهــا  ــن  أظ وال  عــراقــيــًا، 

بجدية في االجتماع اليوم«.

مزايدة سياسية

  شرق
      غرب

وفد أمني مصري في 
غزة ورام اهلل

ــنــــي مــــصــــري رفـــيـــع  أجـــــــرى وفــــــد أمــ
ــاء، زيـــــارة  ــاثــ ــثــ املــــســــتــــوى، أمـــــس الــ
ــزة، اســتــمــرت ســاعــات،  إلـــى قــطــاع غـ
ــقـــاء مــــع قــــيــــادة حــركــة  حـــيـــث عـــقـــد لـ
»حماس« في القطاع. وترأس الوفد 
مـــســـؤول مــلــف فــلــســطــن فـــي جــهــاز 
ــبــــارات الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة،  ــتــــخــ االســ
كما ضّم  الخالق،  أحمد عبد  اللواء 
الــلــواء ســامــح نــبــيــل. ووصـــل الــوفــد 
إلـــــى غـــــزة بـــعـــدمـــا أجـــــــرى لــــقــــاء مــع 
الفلسطينية  السلطة  في  مسؤولن 
في رام الله، فيما أوضحت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــبــاحــثــات  لـــ
الـــوفـــد املـــصـــري تــنــاولــت مــواضــيــع 
عدة بينها الحفاظ على الترتيبات 
التشريعية  باالنتخابات  الخاصة 
التطورات  جانب  إلــى  الفلسطينية 

في األردن.
)العربي الجديد(

السفير اإلماراتي في 
إسرائيل يباشر عمله

ــي مــحــمــد  ــ ــاراتــ ــ وصـــــل الـــســـفـــيـــر اإلمــ
آل خـــاجـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى تل 
أبيب، ملزاولة عمله سفيرًا لدى دولة 
االحــتــال. وأكـــد السفير اإلمــاراتــي، 
ــلـــى مــن  ــيــــب عـ ــر وصــــولــــه تــــل أبــ ــ إثــ
طــــائــــرة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »االتــــحــــاد« 
ســعــادتــه لــبــدء عــمــلــه، وذلـــك بعدما 
كــــان قـــــّدم فـــي زيــــــارة ســابــقــة فـــي 3 
ــي،  ــاضــ ــانــــي املــ ــثــ ــانــــون الــ ــايــــر/كــ ــنــ يــ
لــلــرئــيــس  رســـمـــيـــًا  ــمـــاده  ــتـ اعـ أوراق 

اإلسرائيلي رؤوفن ريفلن.
)العربي الجديد(

قلق أوروبي على 
حقوق اإلنسان في تركيا 

أعــــــرب رئـــيـــس املـــجـــلـــس األوروبـــــــي 
)الـــصـــورة(، ورئيسة  شـــارل ميشال 
املفوضية األوروبية، أورسوال فون 
ديرالين، أمس الثاثاء، عن قلقهما 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان فــي  ــلـــف حــ ــيــــال مـ حــ
تركيا، وذلــك خــال زيــارة لهما إلى 
أنقرة إلنعاش العاقات بن التكتل 
وتركيا. وقــال ميشال إثــر لقائه مع 
فون ديرالين، الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أنه أعرب لألخير عن 
»الــقــلــق الــبــالــغ« لــاتــحــاد األوروبـــي 
حــيــال انــتــهــاكــات لــحــقــوق اإلنــســان، 
ــة املــفــوضــيــة  ــيـــسـ فـــيـــمـــا شــــــــّددت رئـ
األوروبية على »ضــرورة أن تحترم 

تركيا حقوق اإلنسان«.
)فرانس برس(

إطالق نار بقاعدة 
ماريالند البحرية

العسكرية  البحرية  في  قتل عنصر 
األمــيــركــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، بعدما 
ــدة عــســكــريــة  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ فـــتـــح الـ
فــي مــاريــانــد، مــا أدى إلـــى إصــابــة 
ــن، بـــحـــســـب بــيــان  ــ ــريـ ــ شـــخـــصـــن آخـ
كان جنديًا  النار  ومطلق  للبحرية. 
ــفـــى تـــــابـــــع لـــلـــبـــحـــريـــة  ــتـــشـ فــــــي مـــسـ
ــادث، طلب  ــحــ األمـــيـــركـــيـــة. وعـــقـــب الــ
مــكــتــب شـــريـــف مــقــاطــعــة فــريــدريــك 
املــرور بعدد من  من السكان تجنب 

املناطق.
)أسوشيتد برس(

بوركينا فاسو: قتلى 
وجرحى بهجوم 

لمتطرفين

ــاء  ــ ــــضــ أعــ و5  ــــن  ــيــ ــ ــرطــ ــ شــ  3 ــل  ــ ــتــ ــ قــ
ــة تـــــحـــــارب  ــيــ ــلــ ــحــ ــا مــ ــيــ ــيــــشــ ــلــ فــــــــي مــ
ــرق بــوركــيــنــا  »الـــجـــهـــاديـــن« فـــي شــ
فـــاســـو، أول مـــن أمـــس اإلثـــنـــن بعد 
تـــعـــرضـــهـــم لـــهـــجـــوم. وقــــــال مــصــدر 
»فرانس برس«، إن »وحدات  أمني لـ
ــمـــة  ــنـــظـ مــــشــــتــــركــــة مـــــــن الـــــــــــــدرك ومـ
ــــن،  ــــوطـ مـــتـــطـــوعـــن لــــلــــدفــــاع عـــــن الـ
تانوالوبوغو  في  لهجوم  تعرضوا 
فــي مقاطعة غــورمــا«، فيما أوضــح 
مـــــــســـــــؤول مــــحــــلــــي فـــــــي »مـــنـــظـــمـــة 
املتطوعن«، وهي مليشيا ملكافحة 
املـــتـــطـــرفـــن، أن »عــــــدة عــــشــــرات مــن 
املــســلــحــن عــلــى دراجـــــات بــخــاريــة« 

هاجموا الدورية املشتركة.
)العربي الجديد(
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الجزائر: تظاهرات طالبية 
تتحدى االعتقاالت

دعم إيطالي ــ يوناني لليبيا

السودان يلغي قانون 
مقاطعة إسرائيل

الجزائر ـ عثمان لحياني

شهدت شــوارع العاصمة الجزائرية، ومدن عدة، أمس الثاثاء، تجدد تظاهرات 
تها الشرطة منذ يوم السبت 

ّ
الحراك الطابي، وذلك في أعقاب حملة اعتقاالت شن

الناشطن، تقرر إيداعهم السجن أول من أمس  املاضي، وشملت توقيف 26 من 
انطلقت  الشهداء، حيث  العاصمة، تجمع الطاب في ساحة  اإلثنن. وفي وسط 
مسيرتهم باتجاه شارع العربي بن مهيدي، وصواًل إلى ساحة الجامعة املركزية 
والــبــريــد املــركــزي، وســط حــضــور وانــتــشــار الفــت لــقــوات األمـــن والــشــرطــة، خشية 
حــدوث توترات على خلفية قــرار حبس الناشطن املوقوفن. وخــال مسيرتهم، 
الجزائر دولــة مدنية، وليس  للحراك »تحيا  املركزي  املتظاهرون بالشعار  هتف 
عسكرية«، كما احتلت قضايا الساعة حّيزًا رئيسيًا في نشاطهم، خصوصًا في 
ما يتعلق بقضايا التعذيب وإســاءة التعامل مع الناشطن املوقوفن في مراكز 
ــن. ورفــعــت صـــور الــنــاشــطــن املــعــتــقــلــن، وأبـــرزهـــم الــشــاعــر محمد تــاجــدايــت  األمــ
ومليك رياحي وصهيب دباغي. وقال الناشط الطابي، عمر مرين، إن االعتقاالت 
األخـــيـــرة ال يــمــكــن أن تــمــنــع الــطــاب مــن االســتــمــرار فــي الــتــظــاهــر حــتــى تحقيق 
السلطة تحاول مع قرب موعد االنتخابات  أن  إلى  الديمقراطية، مشيرًا  املطالب 
البرملانية املبكرة املقررة في 12 يونيو/حزيران املقبل، تخويف الناشطن لتمرير 

االنتخابات التي يصفها الطاب والحراك باملسرحية.

طرابلس ـ العربي الجديد

أمــس،  إليها،  ليبيا، حيث وصلها  إلــى  املــســؤولــن األوروبــيــن  زيـــارات  تتواصل 
رئيسا وزراء إيطاليا ماريو دراغــي، واليونان كرياكوس ميتسوتاكيس. وشدد 
دراغي، خال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
على أن الــشــرط األســاســي للسير نحو األمـــام فــي ليبيا هــو وقــف إطـــاق الــنــار. 
وأضاف دراغي أنه بحث مع الدبيبة العديد من امللفات املشتركة بن البلدين، وال 
سيما ملف الهجرة غير الشرعية، الذي أكد على رغبته في معالجته بالتنسيق 
مع الجانب الليبي، مشددًا على دعم باده ملسار السام في ليبيا. من جانبه، أكد 
الدبيبة تطلع حكومته إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية اإليطالية املوقعة في 
العام 2008. وأضاف: »نسعى لتعزيز التعاون االقتصادي ورفع التبادل التجاري 

بن البلدين«.
فــي مؤتمر  كــريــاكــوس ميتسوتاكيس،  اليوناني  الــــوزراء  رئيس  أكــد  مــن جهته، 
صحافي مــع الدبيبة، ضـــرورة »مــغــادرة الــقــوات األجنبية املــوجــودة فــي ليبيا«، 
مضيفًا: »سنقف إلى جانب ليبيا لتحقيق االستقرار وإجــراء االنتخابات بعيدًا 
ــادة  ــــدوره إن »لــيــبــيــا تــعــمــل عــلــى إعـ ــال الــدبــيــبــة بـ عـــن الــتــدخــات األجــنــبــيــة«. وقــ
لتشكيل  »مستعدون  وأضــاف:  عهدها«.  سابق  إلــى  اليونانية  الليبية  العاقات 

لجان مشتركة مع اليونان ملناقشة الحدود البحرية«.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

وافق مجلس الوزراء السوداني، أمس الثاثاء، على مشروع قانون إللغاء قانون 
الــوزراء  مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1958، وذلــك خال اجتماع ترأسه رئيس 
عبد الله حمدوك، أكد أيضًا على »املوقف الثابت« للخرطوم تجاه حل الدولتن. 
وبحسب بيان صادر عن املجلس، فقد أكد االجتماع على »موقف السودان الثابت 
 الدولتن«، على أن يرفع مشروع قانون 

ّ
تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، كما هو متوقع، إلى جلسة مشتركة بن مجلس 
ليدخل بعدها  نهائية،  بــصــورة  الــــوزراء، إلجــازتــه  الــســودانــي ومجلس  السيادة 

حّيزالتنفيذ. 
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في وقت سابق أنها تركت موضوع التقرير 
بشأن التطبيع مع إسرائيل للمجلس التشريعي االنتقالي، الذي لم يتم تشكيله 
بعد. ومنذ فبراير/ شباط 2020، بدأ السودان خطوات التطبيع مع إسرائيل، بلقاء 
اإلسرائيلي  الـــوزراء  برئيس  البرهان  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس  رئيس  جمع 
بنيامن نتنياهو، في مدينة عينتبي األوغندية، بدعم من إدارة الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب، التي كانت قد اشترطت التطبيع مع إسرائيل لرفع اسم 

السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

ثالث جوالت الحوار األميركي ـ العـراقي اليوم: قاآني في بغداد

جولة أولى 
من مفاوضات 

ترحيل المباحثات حول فيينا
العقوبات والخطوات 
النووية إلى اجتماعات 

الخبراء
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إدلب: اختفاء وزير في 
»حكومة اإلنقاذ«

مقربة من »حكومة  كشفت مصادر 
اإلنقاذ« في محافظة إدلب، شمالي 
»هيئة  سورية، وهي الذراع املدنية لـ
املحافظة، أمس  فــي  الــشــام«  تحرير 
الثاثاء، عن فقدان أثر وزير التعليم 
الخليف،  فايز  الحكومة  في  العالي 
قبل 3 أيــام، في وســط مدينة إدلــب، 
في ظل تكتم تــام من قبل الحكومة 
ــره. وأكــــــــــــدت املـــــصـــــادر  ــ ــيـ ــ ــــصـ عــــــن مـ
ــد«، أن الــخــلــيــف  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــقــد صــبــاح الــســبــت املـــاضـــي، عند 

ُ
ف

خروجه من منزله في وسط املدينة، 
دون تــقــديــم تــفــاصــيــل حـــول مـــا إذا 
كــان قد اختطف أو أنــه معتقل لدى 

»تحرير الشام«. الجهاز األمني لـ
)العربي الجديد(

تونس: قيس سعيّد 
يهاجم منتقديه

هــــــــاجــــــــم الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــونـــــســـــي 
ــد )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــّيـ ــعـ ــيـــس سـ قـ
ــأن  ــ ــشـ ــ الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، مـــــنـــــتـــــقـــــديـــــه بـ
رفضه  بــعــد  الــدســتــوريــة،  املحكمة 
البرملان  أدخلها  الــتــي  للتعديات 
ــا، مـــعـــتـــبـــرًا أن مــن  ــانــــونــــهــ عـــلـــى قــ
»هـــم« يـــريـــدون محكمة  ســّمــاهــم بــــ
سعّيد  وقــال  الحسابات.  لتصفية 
إلــى محاكم وعــدالــة  »إنــنــا بحاجة 
حقيقية وإلــى محكمة محاسبات، 
ولكن لسنا بحاجة ولن نقبل أبدًا 
بــمــحــكــمــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات«، 
مشيرًا إلى وجود »محطات يمكن 
ــن هـــنـــاك  ــكــ أن نـــخـــتـــلـــف فـــيـــهـــا، ولــ
تكون  أن  يجب  قانونية  نصوصًا 

أعلى من كل األشخاص«.
)العربي الجديد(

تركيا: المؤبد للمتورطين 
بتفجير السلطان أحمد 

ــكـــمـــة تــــركــــيــــة، أمــــس  أصـــــــــــدرت مـــحـ
الـــثـــاثـــاء، أحــكــامــًا بــالــســجــن املــؤبــد 
ز عــلــى 4 مــتــهــمــن بــاالنــتــمــاء 

ّ
املـــعـــز

»داعش«، وّجهت إليهم االتهامات  لـ
بالوقوف خلف التفجير االنتحاري 
الذي وقع في ميدان السلطان أحمد 
فـــي إســطــنــبــول عــــام 2016، وأســفــر 
أملانيًا وجــرح  عــن مقتل 12 سائحًا 
أحكامًا  املحكمة  وأصـــدرت  آخــريــن. 
ــيــــوف  ــن املــ ــســ ــحــ ــه الــ ــلــ ــا لــ ــطــ ــلــــى عــ عــ
وفوزي محمد علي وخليل درويش 
وأحـــمـــد الـــحـــســـن، فــيــمــا حــكــم على 
بالسجن  رشــيــد  فــايــز  الرحمن  عبد 
إلى  6 ســنــوات و3 أشهر »النتمائه 

منظمة إرهابية«.
)العربي الجديد(

 
المغرب زود فرنسا 

بمعلومات جنبتها خطرًا 
إرهابيًا 

أعـــــــلـــــــن املــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم جــــهــــاز 
االســـــتـــــخـــــبـــــارات املــــغــــربــــي بـــوبـــكـــر 
ــاء، أن بــــاده  ــثــــاثــ ــــس الــ ســـبـــيـــك، أمـ
قـــدمـــت لـــاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة 
ــمـــت فــي  ــاهـ ــة سـ ــقـ ــيـ »مــــعــــلــــومــــات دقـ
تحييد خطر إرهابي كان يستهدف 
الــربــاط  أن  وكــشــف سبيك  كنيسة«. 
قـــدمـــت مــعــلــومــات تــخــص فــرنــســيــة 
ــانــــت تــحــضــر  ــربـــي كــ ــغـ ــــن أصــــــل مـ مـ
إرهــابــي وشيك، بتنسيق مع  لعمل 
»داعــــــــش«، مــوضــحــًا أن الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة املــخــتــصــة بـــاشـــرت إثــر 
من  مّكنتها  توقيف  بعمليات  ذلــك 

تحييد الخطر.
)العربي الجديد(

الجيش الروسي يراجع 
جاهزيته القتالية 

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــي 
ــــو )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــغـ ــ ــــويـ ــــي شـ ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
ــدء مــراجــعــة  ــ ــثــــاثــــاء، عــــن بـ ــــس الــ أمـ
القيادة  لجهات  القتالية  الجاهزية 
ــدات  ــ الــعــســكــريــة وتـــشـــكـــيـــات ووحــ
الــــــجــــــيــــــش الــــــــــــروســــــــــــي. وأوضــــــــــــح 
شــويــغــو أن »الــــقــــوات خـــرجـــت إلــى 
تدريبات  إلجـــراء  التجارب  ميادين 
»توفير الجودة  تكتيكية«، مطالبًا بـ

العالية لاختبارات واألمان«. 
)العربي الجديد(

أمين العاصي

ــقـــل قـــــــوات مــن  ــوري نـ ــ ــسـ ــ يــــواصــــل الـــنـــظـــام الـ
جــبــهــات الـــقـــتـــال مـــع فــصــائــل املـــعـــارضـــة في 
ــــى الـــبـــاديـــة  الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن الــــبــــاد، إلـ
 محافظة إدلب 

ّ
السورية ما يعزز االعتقاد بأن

لن تكون في املدى املنظور مسرحًا لعمليات 
النظام بصدد   

ّ
النطاق، وأن عسكرية واسعة 

مواجهة التهديد املتزايد من تنظيم »داعش« 
في البادية، خصوصًا على الطرق الرئيسية. 
وفي أحــدث هجمات داعــش في البادية، ذكر 
»املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان« أمــس، 
التنظيم شن هجومًا مباغتًا على ناحية   

ّ
أن

الــســعــن فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، واشــتــبــك 
مــــع قـــــــوات الـــنـــظـــام واخـــتـــطـــف 19 شــخــصــًا 
ــح املـــرصـــد  ــ ــ ــيـــن. وأوضـ ــدنـ غــالــبــيــتــهــم مــــن املـ
مناطق  هــاجــمــوا  الــتــنــظــيــم  مــن  أن مسلحن 
الزوينة ومناطق  النظام في منطقة  سيطرة 
أخـــرى بناحية عــقــيــربــات ضــمــن ريـــف حماة 
الشرقي، واشتبكوا مع عناصر قوات النظام 
واملــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة لــهــا، األمــــر الــــذي أدى 
التنظيم  عمد  فيما  وجــرحــى،  قتلى  لسقوط 
إلى خطف 8 عناصر من الشرطة، باإلضافة 
إلى 11 شخصًا من أبناء ناحية السعن، وال 
يزال هناك 40 شخصًا مفقودًا«. وأفادت وكالة 
»اختطاف عدد  أنباء النظام »سانا« أيضًا بـ
من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش 
اإلرهـــابـــي«. فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت مصادر 
الجديد«،  »العربي  لـ  السورية  املعارضة  في 
كبيرة  مجموعات  سحب  يواصل  النظام  أن 
مـــن قـــواتـــه مـــن جــبــهــات الــشــمــال الــغــربــي من 
ــى قــلــب  ــ ــة إلــ ــارضــ ــعــ ــائـــل املــ ســــوريــــة مــــع فـــصـ
التي  الرابعة  الفرقة  أن  إلــى  الــبــاديــة، مشيرة 

زكريا الكمالي

أثـــار اإلعــــان أول مــن أمـــس اإلثــنــن عــن وفــاة 
ــارز فـــي جــمــاعــة »الـــحـــوثـــيـــن«،  ــبــ ــســــؤول الــ املــ
مــديــر جــهــاز البحث الــجــنــائــي، سلطان زابــن، 
إثــــر إصــابــتــه بــفــيــروس كــــورونــــا، الــكــثــيــر من 
األول  الصف  قيادات  تساقط  حــول  التكهنات 
 تسريبات عن موجة 

ّ
داخــل الجماعة، في ظــل

تصفيات وصراع أجنحة بن قيادات املليشيا 
الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن وفـــاة 
وزير النقل في حكومة الحوثين غير املعترف 
بها، زكريا الشامي، في 21 مارس/آذار املاضي 
وإصابة  بكورونا،  إصابته  مضاعفات  جــراء 
خال  بالفيروس  الحوثية  القيادات  من  عــدد 
األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، بــيــنــهــم رئـــيـــس حــكــومــة 
الحوثين عبد العزيز بن حبتور الذي تماثل 
إبــريــل/نــيــســان الحالي  لــلــشــفــاء، وعـــاد مطلع 
تعرضه  بعد نحو شهر من  إعاميًا  للظهور 
ملضاعفات كبيرة جــراء إصابته بكورونا، إال 
أن وفــــاة ســلــطــان زابــــن، املــصــنــف عــلــى لــوائــح 
العقوبات األممية واألميركية، شكلت صدمة 
ــفــــوف الــــجــــمــــاعــــة، وجــعــلــتــهــا  ــــي صــ كـــبـــيـــرة فـ
تعيش حالة طوارئ غير معلنة، وفقًا ملصادر 
من  مقربة  مصادر  وقالت  الجديد«.  »العربي 
الجماعة، إن توجيهات صدرت مساء أول من 
االجتماعات  بالتوقف عن عقد  اإلثنن،  أمس 
العسكرية واألمنية كافة، خشية سقوط املزيد 
مــن قــــادة الــصــف األول بــالــفــيــروس. وال يــزال 
مــصــيــر مــســتــشــار رئــيــس املــجــلــس السياسي 
ــامـــي، وهــــو أحــد  ــواء يــحــيــى الـــشـ ــلــ ــى، الــ ــلــ األعــ
الــعــقــول املــدبــرة لــانــقــاب الــحــوثــي واجتياح 
صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2014 غامضًا، 
وسائل  وتكتم  وفاته  عن  متواترة  أنباء  بعد 
اإلعــــام الــحــوثــيــة، خــصــوصــًا أن زوجــتــه كــان 
قــــد فــــارقــــت الـــحـــيـــاة بـــعـــد أســــبــــوع مــــن وفــــاة 
بكورونا.  الشامي  زكــريــا  النقل  وزيـــر  نجلها 

يــقــودهــا مــاهــر األســـد، شقيق رئــيــس النظام 
بــشــار األســـد، أرســلــت أخــيــرًا أرتــــااًل عسكرية 
من بلدة قلعة املضيق بريف حماة الشمالي 
الغربي، إلى تدمر وباديتها في ريف حمص 
الــشــرقــي. وبــّيــنــت املــصــادر املــواكــبــة عــن كثب 
لكل تحركات قوات النظام في محافظة إدلب 
الـــفـــرقـــة »25 مـــهـــام خــاصــة«  ومــحــيــطــهــا، أن 
ــا، أرســـلـــت ثــاثــة أرتـــال  ــيـ املــدعــومــة مـــن روسـ
الــنــعــمــان، وخــان  عسكرية مــن مناطق مــعــرة 
شيخون، وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، 
إلى طريق أثريا – خناصر، في أقصى ريف 
حلب الجنوبي، وإلى محيط منطقة كباجب 

وجبل البشري بريف دير الزور الجنوبي.
ووفق املصادر ذاتها، سحب الفيلق الخامس 
املدعوم من روسيا، ستة أرتــال عسكرية من 
مــنــطــقــة مــعــرة الــنــعــمــان وبـــلـــدة خـــان السبل 
وقــريــة بابيا ومدينة ســراقــب جــنــوب شرق 
أثريا – خناصر،  بادية  إلــى  إدلــب، وأرسلها 
والــرصــافــة بــريــف الــرقــة الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
ــة الــــرهــــجــــان والـــســـعـــن بـــريـــف حــمــاة  ــ ــاديـ ــ وبـ
ــريـــف حــمــص  الـــشـــرقـــي، وبــــاديــــة الــســخــنــة بـ
الشرقي. كما أكدت املصادر أن »لواء القدس« 
الذي يضم مسلحن فلسطينين، أرسل رتلن 
عسكرين من ريفي حلب الجنوبي والغربي، 
إلــــى بـــاديـــة إثـــريـــا – خـــنـــاصـــر، وبــــاديــــة ديــر 
الــزور، بالتزامن مع إرســال رتلن آخرين من 
بريف  من سقيلبية  الوطني  الدفاع  مليشيا 
حماة الغربي، إلى بادية تدمر والسعن. كما 
 من منطقة 

ً
أرسل »الحرس الجمهوري« رتا

الــعــيــس بــريــف حــلــب الــجــنــوبــي، إلــــى بــاديــة 
الــشــرقــي. وأوضــحــت  بــريــف حمص  السخنة 
 قوام كل رتل من هذه األرتال نحو 

ّ
املصادر أن

150 عنصرًا وما بن 30 و40 آلية، مشيرة إلى 
أنها ضمت دبابات ومدافع ثقيلة، وسيارات 

دفع رباعي مزودة برشاشات. 
 مــعــطــيــات 

ّ
ــل ــذه الـــتـــعـــزيـــزات فـــي ظــ ــأتـــي هــ وتـ

ــدأت  ــ ــة، حـــيـــث هـ ــ ــــوريــ ــــي ســ مـــيـــدانـــيـــة عــــــدة فـ
االشـــتـــبـــاكـــات عــلــى جــبــهــات مــحــافــظــة إدلـــب 
التي مدد الثاثي الضامن لتفاهمات أستانة 
األخيرة  الجولة  فــي  إيـــران، روســيــا(  )تركيا، 
مــن هـــذا املــســار فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
وقـــف إطـــاق الــنــار فــيــهــا، مــا يــعــزز االعــتــقــاد 
والــتــركــي حريصان  الــروســي  الجانبن   

ّ
بـــأن

الشمال  فــي  النسبي  الــهــدوء  اســتــمــرار  عــلــى 
الغربي من سورية. كما تأتي هذه التعزيزات 
غير املسبوقة إلى البادية السورية في خضم 
نشاط متزايد لتنظيم »داعش«، الذي يتحرك 

ــزال الــقــيــادي  ــ وبـــخـــاف يــحــيــى الـــشـــامـــي، ال يـ
الحوثي املعن نائبًا لوزير الخارجية، حسن 
العزي، في غرفة الرعاية املركزة، وهو من أبرز 
الجماعة،  داخـــل  املــؤثــرة  السياسية  الــوجــوه 
»اتفاق  بـ التوقيع على ما سمي  وممثلها في 
السلم والشراكة« مع الحكومة الشرعية عقب 

اجتياح صنعاء.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي أثــبــتــت 
أن جــمــيــع الـــحـــاالت الـــتـــي فـــارقـــت الــحــيــاة أو 
ــة، كـــانـــت مــصــابــة  الـــتـــي دخـــلـــت مــرحــلــة حـــرجـ
املــؤامــرة  هاجس  يحضر  بالفعل،  بالفيروس 
داخل صفوف جماعة الحوثين التي تشك في 
وقوف »التحالف العربي« بقيادة السعودية، 
وكــــان  األول.  الـــصـــف  قــــيــــادات  تــصــفــيــة  وراء 
الــقــيــادي زكــريــا الــشــامــي املــطــلــوب رقـــم 4 في 
مليون   20 مبلغ  رصــد  الـــذي  التحالف  قائمة 
مــعــلــومــات  بـــــأي  يـــدلـــي  أو  يــقــتــلــه  ــن  ملــ دوالر 
القيادي سلطان  إلــى مقتله، فيما كــان  تــؤدي 
زابــن هو املطلوب رقــم 29 من قائمة تضم 40 
قياديًا حوثيًا. كما كان زكريا الشامي يحمل 
رتبة لواء ويشغل منصب نائب رئيس هيئة 
األركان في قوات الحوثين قبل تعيينه وزيرًا 
للنقل، فيما كان زابن، من راسمي خطط العمل 

األمني والجنائي في وزارة الداخلية.
 وفــــــــاة زابـــــــــن، جــــــــاءت بــعــد 

ّ
ــــت أن ــــافـ ومــــــن الـ

نــحــو شــهــر مــن إدراجــــه فــي قــائــمــة العقوبات 

الشمال  إلى  السورية، ومنها يتجه  البادية 
الــزور. ووفق  الشرقي باتجاه محافظة دير 
 التنظيم يفرض سيطرة 

ّ
مصادر محلية، فإن

، ويــنــصــب 
ً
ــيـــا ــذا الـــطـــريـــق لـ جــزئــيــة عــلــى هــ

اإليرانية  واملليشيات  النظام  لقوات  كمائن 
عــلــيــه، وهــــو مـــا يـــدفـــع الـــنـــظـــام إلــــى تــعــزيــز 
الــســوريــة، وخصوصًا  الــبــاديــة  فــي  قبضته 
املجاورة  السخنة  تدمر وبلدة  في محيطي 
للحرس  تابعة  ملليشيات  مركزًا  باتت  التي 
الــثــوري اإليــرانــي فــي ريــف حمص الشرقي. 
أهمية  السورية  البادية  في  الطرق  وتشكل 
ــام، وخــــصــــوصــــًا لـــجـــهـــة نــقــل  ــنـــظـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــبـ كـ
املــحــروقــات والــحــبــوب مــن الــشــمــال الشرقي 

للباد، إلى مناطقه.
في السياق، اعتبر املحلل العسكري، العميد 
ــبــــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــزعــ أســــعــــد الــ
الجديد«، أن محافظة إدلب »هي الهدف األهم 
 »نقل قوات من جبهاتها 

ّ
للنظام«، مضيفًا أن

النظام فشل في  أن  البادية، ربما يعني  إلــى 

املفاجئة، وخصوصًا فــي ظــل عــدم وجــود أي 
إجراءات احترازية.

أعـــلـــنـــت  األول،  ــــف  ــــصـ الـ ــادات  ــيـــ ــ ــقـ ــ لـ وخـــــافـــــًا 
السلطات الحوثية، وفاة مديرة إدارة سجون 
النساء بصنعاء، أفراح الحرازي، وهي إحدى 
الشخصيات التي تمتلك سمعة سيئة، وورد 
اســمــهــا فــي تــقــريــر لــفــريــق الــخــبــراء الــدولــيــن 
املعني باليمن، بقيادتها للمليشيات النسائية 
»الزينبيات«، بجانب  لقب  عليها  يطلق  التي 
الــقــيــادي سلطان زابـــن. ونــظــرًا إلــى أن حــاالت 
الوفاة طاولت قيادات عسكرية وأمنية بارزة، 
طــالــب الــقــيــادي الــحــوثــي، يــوســف الحاضري، 
واملتحدث السابق باسم وزارة الصحة التابعة 
الكبيرة  الــقــيــادات  جثث  بتشريح  للحوثين، 
الــتــي فـــارقـــت الــحــيــاة خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، 
»األسباب  بـ سّماها  ما  ملعرفة  مفاجئ  بشكل 
الحاضري في تغريدة على  الحقيقية«. وقال 
تويتر أول من أمــس: »ال يجب اتهام كورونا، 
فــاملــوضــوع أكــبــر مــن مــجــرد فــيــروس تــجــاوزه 
االستخبارات  جــهــاز  على  ويــجــب  اليمنيون، 
في  املشاركة  الخيوط  وتتبع  الوضع  متابعة 

جرائم كهذه«.
»العربي  وخال الفترة املاضية، أكدت مصادر لـ
بعدم  وجهت  الحوثين  جماعة  أن  الجديد«، 
التي  املساعدات  من  واسعة  كميات  استقبال 
قدمتها منظمات دولية، ومن بينها كمامات 
واتهمت  كورونا،  فيروس  ملكافحة  ومعقمات 
بإرسال  املتحدة  والــواليــات  العربي  التحالف 
الحوثية  السلطات  واســتــهــانــت  ســامــة.  مـــواد 
بتفشي فيروس كــورونــا. فيما أكــدت مصادر 
فــي مصلحة  يتفشى  بـــدأ  الــوبــاء  أن  حقوقية 
الــســجــون. ورفــضــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن طيلة 
الفترة املاضية، سلسلة من املبادرات األممية 
املعتقلن خشية  عــن  بــاإلفــراج  طالبتها  التي 
ــا. كــمــا أفــشــلــت مـــشـــاورات  مـــن تــفــشــي كــــورونــ
فبراير/شباط  فــي  بــاألســرى  الخاصة  األردن 
ــــن املــــتــــوقــــع أن يــتــم  ــــي كــــــان مـ ــتـ ــ املـــــاضـــــي، والـ
بموجبها اإلفـــراج عــن 300 أسير مــن سجون 

الجماعة وسجون القوات الحكومية.
ومن املؤكد أن عواقب تفشي الفيروس ستكون 
كارثية على الحوثين إذا ما انتقل الوباء إلى 
نسبيًا  انحسارًا  شهدت  التي  القتال  جبهات 
لــألعــمــال الــقــتــالــيــة خـــال الــســاعــات املــاضــيــة، 
ــــي جـــبـــهـــة مـــــــــأرب، حـــيـــث شــن  ــا فـ وخــــصــــوصــ
فقط خال  غـــارات جوية   3 الحربي،  الطيران 
آخر 24 ساعة، ما يشير إلى تراجع الهجمات 

الحوثية على منابع النفط والغاز.

البادية وعرضها، موقعًا خسائر  على طول 
جسيمة بقوات النظام واملليشيات اإليرانية 
التي فشلت في التصدي لخايا هذا التنظيم.

 
ّ
وتــشــيــر تــمــركــزات األرتــــال الــجــديــدة إلـــى أن

الــنــظــام يــضــع فــي مــقــدمــة أولــويــاتــه حماية 
الـــطـــرق فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة، وخــصــوصــًا 
الطريق اآلتي من محافظة الرقة إلى مدينة 
والـــذي يتفرع  الــبــاديــة،  تــخــوم  سلمية على 
منها إلى مدينتي حمص وحماة. والطريق 
الثاني -وهو األهم- هو الذي يربط العاصمة 
ــر فــــي قــلــب  الـــســـوريـــة دمـــشـــق بــمــديــنــة تـــدمـ

تهدد  »أعــمــال  بـــ بالقيام  اتهامه  بعد  األممية 
فـــي سياسة  ــارز  بــ دور  وأداء  واألمـــــن،  الــســلــم 
الــتــرهــيــب، واســـتـــخـــدام االعـــتـــقـــال والــتــعــذيــب 
النساء  واالغــتــصــاب ضـــّد  الجنسي  والــعــنــف 
الــنــاشــطــات ســيــاســيــًا«. كــمــا أدرجــتــه الــخــزانــة 
األميركية في وقت سابق في قائمة عقوباتها 
بتهمة »تعذيب النساء تحت مزاعم الحد من 

الدعارة«.
وزير   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  وأكــدت 

الــصــحــة فــي حــكــومــة الــحــوثــيــن، طــه املــتــوكــل، 
أصـــيـــب بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مــنــتــصــف مـــارس 
املاضي، وال يــزال مصيره غامضًا حتى اآلن، 
إذ كــان آخــر ظهور إعامي له قبل أكثر من 3 
أســابــيــع، عــنــدمــا الــتــقــى »الــســفــيــر« اإليـــرانـــي، 
حسن إيرلو. ووفقًا للمصادر، فإنه من املتوقع 
ــكـــون الــــســــاالت املـــتـــحـــورة مــــن فـــيـــروس  أن تـ
كــورونــا قــد تفشت فــي صــنــعــاء خـــال الفترة 
املـــاضـــيـــة، وهــــو مـــا أدى إلــــى تـــزايـــد الــوفــيــات 

تحقيق شيء في الشمال الغربي من سورية«. 
 تنظيم »داعــــش« في 

ّ
وأشـــار الــزعــبــي إلــى أن

الــبــاديــة الــســوريــة »لــيــس بــهــذه الـــقـــوة لنقل 
 وجــود 

ّ
قــوات بهذا الحجم ملواجهته فــي ظــل

الــروســي«،  والــطــيــران  اإليــرانــيــة  للمليشيات 
معتبرًا أنه »ربما يخشى النظام من سيطرة 
ولهذا  السورية،  البادية  على  كاملة  إيرانية 

يعزز وجوده هناك«. 
مـــن جــانــبــه، رأى الــعــقــيــد أحــمــد رجــــب، وهــو 
ــة وطــــــن« الــتــابــع  ــركــ ــادي فــــي فــصــيــل »حــ ــيــ قــ
 الـــهـــدف الــرئــيــســي 

ّ
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، أن

لــلــنــظــام مـــن وراء نــقــل الـــقـــوات إلــــى الــبــاديــة 
الــســوريــة »إيــهــام الــعــالــم أنـــه يــقــاتــل اإلرهـــاب 
املتمثل بتنظيم داعـــش«. وأوضـــح رجــب في 
 النظام »يزج 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

املعارضة  فــي فصائل  كــانــت  الــتــي  العناصر 
املعارك  في  معه،  تسويات  وأجــرت  السورية 
ــــدف الـــتـــخـــلـــص مـــــن هــــذه  ــهـ ــ ضـــــد داعــــــــــش، بـ

العناصر، ألنه ال يضمن والءها له«.

يضع النظام حماية الطرق في البادية السورية في مقدمة أولوياته )فرانس برس(

توقعات بأن تكون السالالت المتحورة من كورونا قد تفشت في صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

قّررت السلطات األردنية، أمس الثالثاء، حظر النشر حول المخطط الهادف لـ»زعزعة أمن األردن 
لقائه  خالل  الحسين،  بن  حمزة  لألمير  صوتي  تسجيل  تسريب  بعد  إعالنها،  وفق  واستقراره«، 
رئيس أركان الجيش يوسف الحنيطي، السبت، رفض فيه االلتزام بالبقاء في منزله، قبل وساطة 

من عم الملك دفعت األمير حمزة إلعالن االلتزام بنهج األسرة. في المقابل، برزت أمس التسريبات 
التي رافقت زيارة وفد سعودي إلى عّمان، وأهدافه، مع حديث صحافي أميركي عن سعي 

الوفد لإلفراج عن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض اهلل
الحدث

اختطف »داعش« 19 
بين مدنيين وعسكريين 

بهجوم في البادية

وفاة سلطان زابن 
شّكلت صدمة كبيرة في 

صفوف الحوثيين

يواصل النظام السوري 
سحب مجموعات كبيرة 

من قواته من جبهات 
القتال مع فصائل 

المعارضة، في الشمال 
الغربي من سورية إلى 

قلب البادية، حيث يواصل 
تنظيم »داعش« هجماته

يتزايد عدد ضحايا فيروس 
كورونا في صفوف 

قيادات جماعة الحوثيين 
اليمنية، وهو ما جعل 

هاجس »المؤامرة« 
حاضرًا داخل الجماعة
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لغز األردن
»واشنطن  لصحيفة  تسريبات  مــع  عــّمــان، 
بوست« تفيد بأن الوفد يسعى لإلفراج عن 
رئيس الديوان امللكي السابق باسم عوض 
أنــه يحمل  القضية، علمًا  املوقوف في  الله، 
الجنسية السعودية وشغل في وقت سابق 
منصب مبعوث خــاص للملك األردنـــي إلى 
امللف،  حــول  الغموض  زاد  ومــا  السعودية. 
ــرار الــنــيــابــيــة الــعــامــة حــظــر الــنــشــر حــول  ــ قـ

القضية.
حول  الغموض  سيزيد  جديد  تطور  وبــرز 
ان  عمَّ عــام  نائب  ر  قــرَّ إذ  القضية،  مجريات 

عّمان ـ العربي الجديد

مـــــــع مــــــــــــرور ثــــــاثــــــة أيــــــــــــام عـــلـــى 
»زعـــزعـــة أمــن  املــخــطــط الـــهـــادف لــــ
األردن واســتــقــراره«، وفــق إعــان 
ــدا أن الــعــائــلــة املــالــكــة نجحت  الــســلــطــات، بـ
علنًا،  األقــل  على  داخليًا،  الخاف  مللمة  في 
ــزام األمــــيــــر حـــمـــزة بــن  ــتــ ــــان عــــن الــ ــ مــــع اإلعـ
ووقــوفــه  الهاشمية  األســـرة  بنهج  الحسن 
خــلــف املـــلـــك. مــقــابــل ذلــــك، بــــرز تــطــور الفــت 
بـــزيـــارة وفـــد ســـعـــودي رفــيــع املــســتــوى إلــى 

ــدالـــات، وحـــفـــاظـــًا عــلــى ســريــة  ــبـ ــعـ حــســن الـ
األمنية،  األجهزة  تجريها  التي  التحقيقات 
حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه 
املرحلة من التحقيقات. وقال العبدالات في 
تصريح، أمس، وفق وكالة األنباء األردنية 
إلــى حن  النشر سيسري   حظر 

َّ
إن )بــتــرا(، 

صـــدور قـــرار بــخــاف ذلـــك، ويشمل وسائل 
التواصل  اإلعــام املرئي واملسموع ومواقع 
االجـــتـــمـــاعـــي، ونـــشـــر وتــــــداول أي صــــور أو 
مــقــاطــع مـــصـــورة تــتــعــلــق بـــهـــذا املـــوضـــوع، 
وتــحــت طائلة املــســؤولــيــة الــجــزائــيــة. وأثــار 
هــذا الــقــرار انــتــقــادات ملــا فيه مــن مــّس بحق 
وقــال  املعلومة.  على  بالحصول  األردنــيــن 
عضو مجلس نقابة الصحافين األردنين 
»العربي الجديد«، إن معظم  خالد القضاة، لـ
قرارات حظر النشر التي صدرت في الفترة 
األخــيــرة فــي األردن، تخالف املـــادة 128 من 
الــدســتــور، الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه »ال يجوز 
أن تؤثر القوانن التي تصدر بموجب هذا 
على  والحريات  الحقوق  لتنظيم  الدستور 
جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها«. 
القانونية  االســتــدالالت  أن جميع  وأضـــاف 
حول هذا املوضوع فيها شبهة دستورية، 
ــل فـــي حــظــر الــنــشــر أن يـــكـــون حــول  فـــاألصـ
يـــرى  أو  األســــــــري،  الـــطـــابـــع  ذات  الـــقـــضـــايـــا 
القاضي أنه يقّدم حماية للضحايا. واعتبر 
لخلل  هــي معالجة  النشر  قـــرارات حظر  أن 

تدفق املعلومات بخطأ أكبر.
مــن جهته، قــال مــديــر مــركــز حماية وحرية 
»الــعــربــي  الــصــحــافــيــن نـــضـــال مـــنـــصـــور، لـــ
الجديد«، إن القرار يحد من حرية التعبير، 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  أن  خصوصًا 
تستطيع  ال  وبـــالـــتـــالـــي  لــلــجــمــيــع،  مــتــاحــة 
تذهب  أن  التنفيذية  أو  القضائية  السلطة 

لــتــحــاســب كــل مــن يــنــشــر فــي قــضــيــة تشغل 
الرأي العام املحلي والعاملي، في جميع دول 
ــه مــن املــمــكــن مــنــع نشر  الــعــالــم. وأضــــاف أنـ
مبرر  ال  ولكن  التحقيق،  محاضر  تفاصيل 

ملنع النشر في قضية عامة.
ــأتــــي قــــــرار حـــظـــر الـــنـــشـــر بـــعـــد تــســريــب  ويــ
ــر حــــمــــزة، مـــســـاء  ــيـ تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي لـــألمـ
ــلــب منه الــبــقــاء فــي قصره 

ُ
اإلثــنــن، الـــذي ط

في عــّمــان، قــال فيه إنــه لن يلتزم بــاألوامــر. 
وتـــابـــع فـــي الــتــســجــيــل، الــــذي يــبــدو أنـــه تم 
خال لقاء بينه وبن رئيس أركان الجيش 
الــــذي زاره في  ــلـــواء يــوســف الــحــنــيــطــي،  الـ
ــه بـــأنـــه ســيــخــضــع  قـــصـــره الـــســـبـــت إلبــــاغــ
ال  ني 

ّ
أتــحــّرك ألن لن  »أنــا  الجبرية:  لإلقامة 

لن  بالتأكيد  أنــا  لكن  اآلن،  ــد  أصــعِّ أن  أريـــد 
ألـــتـــزم عــنــدمــا ُيـــقـــال لـــي مــمــنــوع أن أخـــرج 

أتـــواصـــل  ــّرد ومـــمـــنـــوع أن  ــ أغــ ومـــمـــنـــوع أن 
مـــع الـــنـــاس وفـــقـــط مـــســـمـــوح لـــك أن تـــرى« 
ــه سّجل كام 

ّ
أن إلــى  العائلة. وأشــار األمير 

عه على معارفه وأهله »على 
ّ
الحنيطي ووز

أســـاس إن حــصــل أّي شـــيء«. وأضـــاف »أن 
يأتي رئيس أركــان ويــقــول لــي هــذا الكام، 
هـــذا غــيــر مــقــبــول بــــأّي شــكــل مــن األشــكــال. 
حــالــيــًا أنــتــظــر الــفــرج لــنــرى مــا سيحصل«.

وفي التسجيل، قال قائد الجيش إن األمير 
ــراد بـــدأوا  ــ اتــه مـــع أفـ ســيــعــاقــب بــســبــب لــقــاء
األمير  وُسمع  ينبغي.  مما  أكثر  يتحدثون 
: »كــيــف تــجــرؤ عــلــى التحدث 

ً
يــصــرخ قـــائـــا

معي؟ مــن أنــت لتمرر هــذه الرسالة لــي؟ أال 
تعرف ملن تتحدث؟ أنا ابن حسن«، مضيفًا 
التحدث  مــن  أن يمنعني  أحــد يستطيع  »ال 
ـــى شـــعـــبـــي«. وأضــــــاف »أنـــــت تـــدخـــل علي  إلـ

فـــي بــيــتــي وتـــقـــول شـــو أعـــمـــل. وتــقــولــي ما 
أشوف )أقابل( الناس. ما اختلط. هل جئت 
األركــان نفى  لكن رئيس هيئة  لتهددني؟«، 
 »سيدنا ال يعرف 

ً
قــائــا أنــه جــاء لتهديده، 

: »يــعــنــي أنــتــم 
ً
ــر قــــائــــا ــيـ شـــيـــئـــًا«، لـــيـــرد األمـ

األجــهــزة األمــنــيــة تـــهـــددونـــي؟... ســـوء إدارة 
أنــا؟«.  والتخبيص بسببي  والفشل  الــدولــة 
 له إنه 

ً
ثم طلب من الحنيطي املغادرة، قائا

»يحترمه ويحترم مؤسسته لكن ال تحكي 
هذا الكام في بيت الحسن«.

القضية  أن  بـــدا  التصعيد،  هـــذا  بــعــد  ولــكــن 
ــة  ــالــ الــــتــــهــــدئــــة، إذ نـــقـــلـــت وكــ تـــتـــجـــه إلـــــــى 
»أســوشــيــيــتــد بـــرس« عــن مــحــاٍم عــن األمــيــر 
ــزة أن الـــوســـاطـــة فــــي الـــعـــائـــلـــة املــلــكــيــة  ــمـ حـ
األردنية كانت ناجحة ومن املتوقع الوصول 
إلــى حــل للخاف قــريــبــًا. وبــالــتــوازي، أعلن 
»تويتر«  على  تغريدة  فــي  امللكي،  الــديــوان 
مساء اإلثنن، أنــه في ضــوء قــرار امللك عبد 
الــثــانــي بالتعامل مــع مــوضــوع األمير  الــلــه 
حمزة ضمن إطــار األســرة الهاشمية، أوكل 
ــر الـــحـــســـن، الــــذي  ــيــ ــار لــعــمــه األمــ ــذا املــــســ هـــ
ــمــــزة، وأكــــد  ــر حــ ــيــ ــل بـــــــدوره مــــع األمــ تــــواصــ
الهاشمية،  األســرة  يلتزم بنهج  أنــه  األخير 
واملسار الذي أوكله امللك إلى األمير الحسن. 
ع األمير حمزة رسالة 

ّ
وبحسب الديوان، وق

أكــد فيها أنــه »يــضــع نفسه بــن يــدي امللك، 
وفيًا  ــــداد،  واألجـ اآلبـــاء  على عهد  وسيبقى 
إلرثهم، سائرًا على دربهم«. وتابع: »ال بد أن 
اعتبار، وأن  فــوق كل  الوطن  تبقى مصالح 
نقف جميعا خلف امللك، في جهوده لحماية 
وتــحــقــيــق  الـــوطـــنـــيـــة،  ــه  ــالـــحـ ومـــصـ األردن 

األفضل للشعب األردني«.
ــبــــات الـــصـــحـــافـــيـــة  ــتــــســــريــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــة، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
بــوســت«، أمــس، عــن مــســؤول استخباراتي 
ــع املـــســـتـــوى فــــي الــــشــــرق األوســــــــط، لــم  ــيـ رفـ
السعودي  الــوفــد  زيــارة  أن  هويته،  تكشف 

إلـــى عـــّمـــان، والـــتـــي بــــدأت اإلثـــنـــن، لـــم تكن 
ــل، كـــاشـــفـــًا أن املـــســـؤولـــن  ــبــ ــــن قــ ــــررة مـ ــقـ ــ مـ
ات مــع  ــاء ــ ــقـ ــ ــــال لـ الـــســـعـــوديـــن طـــالـــبـــوا خــ
ــيــــن، بـــاإلفـــراج عـــن بــاســم  نــظــرائــهــم األردنــ
املــســؤول إن السعودين  الله. وقــال  عــوض 
قليلة  ســاعــات  بعد  بــالــزيــارة  اإلذن  طلبوا 
مــن بـــدء تــســريــب أنــبــاء املـــؤامـــرة املــزعــومــة 
ــــؤول إنــــــه بــعــد  ــســ ــ ــبــــت. وقــــــــال املــ ــســ يــــــوم الــ
ات مــع األردنــيــن، يــوم اإلثــنــن، توجه  لــقــاء
الـــوفـــد الـــســـعـــودي إلــــى أحــــد فـــنـــادق عــّمــان 
الله  لعوض  السماح  بطلب  اســتــمــراره  مــع 
بــاملــغــادرة مــعــه إلـــى الــســعــوديــة. وبحسب 
اإلدارة  مـــســـؤولـــي  ــــاع  إطــ تــــم  الــصــحــيــفــة، 
االجتماعات  على  اإلثــنــن،  يــوم  األميركية، 
ــاف  ــ بــــن الــــســــعــــوديــــن واألردنـــــــيـــــــن. وأضــ
املسؤول أن إصرار السعودية على اإلفراج 
ــن عـــــوض الـــلـــه قـــبـــل أي إجـــــراء  الــــفــــوري عــ
يثير  رسمية  اتهامات  توجيه  أو  قضائي 
»السعوديون  املنطقة، مضيفًا  في  الدهشة 
الباد من  يغادروا  لن  إنهم  يقولون  كانوا 
دونه. يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله«.

ات  ــاء ــقــ ــلــ الــ ــن  ــ عـ ــمــــي  الــــرســ اإلعـــــــــان  أن  إال 
ــم يـــشـــر لــلــقــضــيــة،  ــة لــ ــعـــوديـ األردنـــــيـــــة الـــسـ
فالخارجية األردنية أعلنت، أمس، أن نائب 
ــر الــخــارجــيــة  ــــي، وزيـ ــــوزراء األردنـ رئــيــس الـ
الخارجية  وزيـــر  استقبل  الــصــفــدي،  أيــمــن 
الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان، الـــذي وصل 
 رسالة إلى امللك 

ً
إلى اململكة اإلثنن، حاما

عبد الله الثاني من ملك السعودية سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، أكـــدت وقـــوف الــســعــوديــة 
ــانـــب املــمــلــكــة فــــي مـــواجـــهـــة جــمــيــع  ــــى جـ إلـ
الــتــحــديــات، ودعــمــهــا كـــل الـــخـــطـــوات الــتــي 
ومصالحه.  األردن  لحماية  امللك  يتخذها 
ونقل الصفدي تحيات العاهل األردني إلى 
السعودية  مــواقــف  وتثمينه  سلمان  املــلــك 
أشار  الــذي  البيان،  وفــق  للمملكة،  الداعمة 
املــمــلــكــتــن  ــــن  أمـ ــــد أن  أكـ الـــصـــفـــدي  ــــى أن  إلـ
ــد ال يـــتـــجـــزأ وأنــهــمــا  ــ ــقـــرارهـــمـــا واحــ ــتـ واسـ
يــقــفــان مــعــًا فـــي مـــواجـــهـــة كـــل الــتــحــديــات. 
واستعرض الوزيران التطورات في املنطقة 
املصالح  يخدم  بما  معها  التعامل  وسبل 
املـــشـــتـــركـــة والـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة ويـــكـــرس 
ــارة الــوفــد  ــ ــاءت زيـ ــ ــرار. وجـ ــقـ ــتـ ــن واالسـ األمــ
الحكومة  اتهام  من  يومن  بعد  السعودي 
شخصًا   16 ونحو  حمزة  لألمير  األردنــيــة 
آخـــر، بينهم بــاســم عــوض الــلــه، والــشــريــف 
حسن بن زيد، وآخرون من الحلقة املحيطة 
ــط 

ّ
ــي مــخــط ــزة، بـــالـــضـــلـــوع فــ ــمــ بـــاألمـــيـــر حــ

األردن واســـتـــقـــراره«. ونفى  أمـــن  »لــزعــزعــة 
األمــيــر حــمــزة الــتــهــم املــوجــهــة إلــيــه، مــؤكــدًا 

أنه قيد اإلقامة الجبرية.

منع وسائل اإلعالم من نشر أي شيء يتعلق بالقضية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

حظر النشر وتسريب 
صوتي جديد لحمزة

»واشنطن بوست«: الوفد 
السعودي أصّر على 

اإلفراج عن عوض اهلل

عضو بنقابة الصحافيين: 
معظم قرارات حظر النشر 

تخالف الدستور

استبعد مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي في تصريح 
لوكالة »فرانس برس« تعليقًا على أحداث األردن، وجود محاولة انقالب، 
قائًال إن »مجموعة األشخاص التي 
تم القبض عليها ال تستطيع تنفيذ 
انقالب«. وأضاف: »ال يمكن تنفيذ 
رئيسية  وحدات  تأييد  دون  انقالب 
واألجهزة  المسلحة  القوات  من 
كلها  وهذه  والمخابرات،  األمنية 
خلف  مــوحــد  مــوقــف  لها  ــان  ك
)الصورة(«.  الثاني  عبداهلل  الملك 
»يغرد  حمزة   األمير  أن  إلى  ولفت 

منذ فترة خارج السرب«.

االنقالب مستبعد
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  شرق
      غرب

متظاهرو ميانمار 
يواصلون تحدي الجيش

العسكري  املــجــلــس  مــعــارضــو  رش 
فـــي مــيــانــمــار الـــطـــرق بــطــاء أحــمــر 
الثاثاء،  فــي مدينة رانــغــون، أمــس 
إحـــيـــاء لـــذكـــرى مــقــتــل املـــئـــات على 
أيــــــــدي قــــــــوات األمــــــــن مـــنـــذ انـــقـــاب 
فــــــبــــــرايــــــر/شــــــبــــــاط املـــــــــاضـــــــــي. فـــي 
األثــنــاء، أعلنت روســيــا، عبر وزارة 
الخارجية أمس، معارضتها فرض 
عقوبات على املجلس العسكري في 
ميانمار، محذرة من أن أي إجراءات 
عقابية ســتــؤدي إلــى »حــرب أهلية 

واسعة النطاق«.
)رويترز، فرانس برس(

كوبا تدين التقرير 
األميركي حول حقوق 

اإلنسان
استدعت الخارجية الكوبية، أول من 
أمـــس اإلثـــنـــن، الــقــائــم بــاألعــمــال في 
السفارة األميركية تيموثي زونيغا-

ــرفــــض الـــتـــقـــريـــر  ــه بــ ــ ــــاغـ بــــــــــراون، إلبـ
السنوي لوزارة الخارجية األميركية 
حــول حــقــوق اإلنــســان والـــذي تطرق 
للوضع املتدهور فــي كــوبــا. وذكــرت 
ــيـــان أنـــه  الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوبـــيـــة فــــي بـ
تــــم  إبــــاغ زونـــيـــغـــا-بـــراون »بــرفــض 
االدعـــــــــــــــــاءات الـــــكـــــاذبـــــة واملـــســـيـــســـة 
الــواردة في التقرير«  املتعلقة بكوبا 

الذي صدر األسبوع املاضي.
)فرانس برس(

الهند: أعمال عنف 
في والية بنغال الغربية

نــشــبــت أعـــمـــال عــنــف أمــــس الــثــاثــاء 
في والية البنغال الغربية في الهند، 
والـــــتـــــي تـــشـــهـــد صـــــراعـــــًا ســـيـــاســـيـــًا 
اإلقليمية  االنــتــخــابــات  خلفية  عــلــى 
إبــريــل/نــيــســان  الــتــي تنتهي فــي 29 
ــيـــس  ــعــــى حــــــــزب رئـ ــســ الـــــحـــــالـــــي. ويــ
»باهاراتيا  مــودي  ناريندرا  الـــوزراء 
ــام  ــ ــراع أمـ ــ ــتـ ــ ــاالقـ ــ جــــانــــاتــــا« لـــلـــفـــوز بـ
مــامــاتــا بــانــيــرجــي الــتــي تــقــود حــزب 
»مــؤتــمــر تــريــمــانــول« املــحــلــي. ومنذ 
بـــدء االنــتــخــابــات، تــــدور مــواجــهــات 
وأمــس وقع  الحزبن.  بن مناصري 
حادث إطاق نار أمام مكاتب اقتراع 
أثـــنـــاء صـــدامـــات فـــي مــنــاطــق خـــارج 
كــالــكــوتــا عــاصــمــة الـــواليـــة، مــا أسفر 

عن سقوط عشرين جريحًا.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

 
ّ

مــع شــعــور شعبي عـــارم بــاإلحــبــاط، وفــي ظل
وضــــع أمـــنـــي مــتــفــلــت فـــي عــــدد مـــن الـــواليـــات 
الــســودانــيــة، ظهرت آخــر تجلياته فــي دارفــور 
خـــال األيــــام املــاضــيــة، مــــّرت الـــذكـــرى الثانية 
ــذه الــحــراك الــســودانــي في 

ّ
لاعتصام الــذي نــف

6 إبريل /نيسان 2019 في محيط مقر قيادة 
الجيش وسط الخرطوم، في أجــواء شلل تام، 
ولـــكـــن مـــن دون مــظــاهــر احــتــفــالــيــة، فـــي حن 
ــة غــــرب دارفــــــور أن  ــ أعــلــنــت لــجــنــة أطـــبـــاء واليـ
املستمرة  القبلية  االشتباكات  قتلى  حصيلة 
منذ أيام في مدينة الجنينة، ارتفعت إلى 50، 

إضافة إلى 132 جريحًا.
أمس  الخرطوم،  في وســط  الحياة  وأصيبت 
الثاثاء، بشلل شبه تام، بعد إغاق الجيش 
السوداني كل الطرق املؤدية إلى مقّر قيادته 

ــــرى الـــثـــانـــيـــة لــبــدء  ــــذكـ ــي الـ الــــعــــامــــة، وذلــــــك فــ
الــقــيــادة«. ومـــّرت ذكــرى االعتصام  »اعتصام 
ــط حــــالــــة عـــــارمـــــة مـــــن الـــخـــيـــبـــة،  ــ ــ أمــــــــس، وسـ
الــتــي تــعــتــري الكثير مــن الــذيــن شــاركــوا في 
لعدم  وذلــك  عمومًا،  والسودانين  االعتصام 
الكثير من أهدافها من جهة،  الثورة  تحقيق 
ولـــإلخـــفـــاق والــتــبــاطــؤ فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة 
 

ّ
ــوا بــعــد ذلــــك فـــي فــض فـــي حـــق الـــذيـــن تـــورطـ

االعتصام من جهة ثانية.
وكــانــت قـــوى »إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« قد 
توجهت قبل عــامــن، بــقــوة دفــع أســاســيــة من 
»تجمع املهنين السودانين«، بموكب 6 إبريل 
إلى مقر قيادة الجيش لتسليم مذكرة تطالبه 
ذلك  وفــي  النظام.  وتنحية  للثورة  باالنحياز 
ــّرر الـــقـــادة املـــيـــدانـــيـــون لــلــتــظــاهــرات  ــ الـــيـــوم، قـ
تــحــويــلــهــا إلـــى اعــتــصــام فـــي مــحــيــط الــقــيــادة 
ــة، مـــا أجـــبـــر قـــــادة الــجــيــش واألجـــهـــزة  ــامـ ــعـ الـ
األمنية على إطاحة البشير في 11 إبريل من 
ذلك العام. وقام املجلس العسكري الذي تشكل 
البرهان  الفتاح  الفريق عبد  برئاسة  ذلك  إثر 
 االعــتــصــام فــي 3 يــونــيــو/حــزيــران 

ّ
عــلــى فـــض

مـــن 100 قتيل  أكــثــر  ــفــت 
ّ
كــل فـــي عــمــلــيــة   2019

ومــئــات املصابن وعــشــرات املــفــقــوديــن. ومنذ 
السودانين  لدى  الشعور  يتفاقم  الحن،  ذلك 
األمنية  ــاع  بــاإلحــبــاط، نتيجة األوضــ عــمــومــًا 
ــــطء الـــعـــدالـــة،  وضـــعـــف الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة وبــ
 عن تفاقم املعاناة االقتصادية والغاء، 

ً
فضا

واللذين كانا في األساس املحفز األول للشعب 
للنزول إلى الشارع ضد نظام البشير.

وبـــنـــاء عــلــيــه، لـــم ُيــعــلــن أمــــس خــــال الـــذكـــرى، 
مــواكــب،  تنظيم  أو  احتفالية  مــظــاهــر  أي  عــن 

والسام  الحرية  بشعارات  املستمر  تربصهم 
ــقـــضـــاض  ــة ســعــيــًا لــتــخــريــبــهــا واالنـ ــدالــ ــعــ والــ

عليها«.
إلى ذلك، وفي أحد مظاهر العنف التي ال تزال 
تــطــبــع الــحــيــاة الــعــامــة فـــي الــــســــودان، أعلنت 
لجنة أطباء والية غرب دارفــور، أمس، ارتفاع 

حــيــث بـــدا الـــيـــوم طــبــيــعــيــًا، بــاســتــثــنــاء إغـــاق 
الجيش الطرق املؤدية إلى مقره، فيما خرجت 
ــدة عــفــويــة إلحـــيـــاء الـــذكـــرى في  ــ تــظــاهــرة واحـ
وســــط الـــخـــرطـــوم. واكــتــفــى »تــجــمــع املهنين 
السودانين«، ببيان حيا فيه ثورة ديسمبر/
إنــهــا »ستظل  ــال  قـ الــتــي   ،2018 األول  كــانــون 
جــديــرة بــأكــثــر مــمــا تــحــقــق«، مــؤكــدًا أن »ذلــك 
الزخم الثوري لم ينقصه سوى قيادة مؤمنة 
بتطلعاتهم«.  وملتزمة  الــثــوار،  وإرادة  بحق 
وأشار إلى أن »الحرية والتغيير وقيادة تجمع 
وانصاعت  وقــتــهــا،  لــذلــك  تتأهل  لــم  املهنين، 
البتزاز املجلس العسكري وحلفائه، وارتضت 
توازنًا يحتكر فيه جنراالت املجلس العسكري 
الصاحيات الفعلية لجهاز الدولة، بما يعني 

املستمرة  القبلية  االشتباكات  قتلى  حصيلة 
إلى  الــواليــة،  الجنينة، عاصمة  فــي  أيـــام  منذ 
50، إضــافــة إلــى 132 جــريــحــًا. ووفــقــًا لشهود 
»العربي الجديد«، فإن املدينة  عيان تحدثوا لـ
شهدت أمس هدوءًا نسبيًا وحذرًا، مع استمرار 
ــرة نـــازحـــن  ــجــ ــة وهــ ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــحــ إغــــــاق املــ
قد  السودانية  الحكومة  وكانت  ملعسكراتهم. 
أعلنت أول من أمس حال الطوارئ في الوالية، 
الجنينة.  أيــام من االشتباكات في  بعد ثاثة 
وإراقـــــة الـــدمـــاء هـــذه هــي األحــــدث فــي منطقة 
دارفـــور منذ توقيع اتــفــاق ســام أواخـــر العام 
املاضي وانسحاب قوات حفظ السام التابعة 
لــألمــم املــتــحــدة. وفـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــرد 

ُ
تل 129 شخصًا على األقــل، وش

ُ
املــاضــي، ق

108 آالف، بعد اشتباكات مماثلة في الجنينة 
بن أفراد قبيلة املساليت وقبائل عربية.

وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلــــك، دانــــت »الــجــبــهــة الــثــوريــة 
الـــســـودانـــيـــة«، الــشــريــك الــرئــيــســي فـــي الــحــكــم 
بالباد، أحــداث الجنينة، مشددة على أهمية 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة لــلــنــظــر في 
املـــتـــكـــرر، وتــقــديــم املتسببن  الـــنـــزاع  أســـبـــاب 
ــه إلـــــى مـــحـــاكـــم عــــادلــــة. وأكـــــــدت »الــجــبــهــة«  بــ
دعـــمـــهـــا لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس األمــــــــن والـــــدفـــــاع 
النظامية  القوات  الطوارئ، وتفويض  بفرض 
»تبني الحلول  لفرض هيبة الدولة، منادية بـ
 جـــذري لــألزمــة«. كما 

ّ
السياسية إليــجــاد حــل

الــقــوات املشتركة  فــي تشكيل  لــإلســراع  دعـــت 
لحماية املدنين في دارفور، املنصوص عليها 
الــســودان. كذلك، دعت  في اتفاق جوبا لسام 
واألجهزة  الحكومة  واملساواة«  العدل  »حركة 

األمنية للقيام بدورها.

ــا الــعــســكــري فـــي الــبــحــر  إلــــى زيــــــادة وجــــودهــ
األســود، وتأكيد أهمية منح باده خطة عمل 
أوكرانيا  أن  أكــد  كما  الحلف.  في  لعضويتها 
ــراء إصــاحــات فــي الجيش  مصممة عــلــى إجــ
والــدفــاع، لكنها وحــدهــا »لــن توقف روســيــا«. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد ســتــولــتــنــبــرغ  دعــــم الــحــلــف 
أراضيها، موضحًا  ووحــدة  أوكرانيا  لسيادة 
عبر »تويتر« أن الحلف يشعر بقلق بالغ إزاء 
األنــشــطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا 
الــنــار، وهو  وحولها وانتهاكات وقــف إطــاق 

ملتزم بالشراكة الوثيقة مع كييف.
وردًا على ذلك، اعتبر الكرملن أن الوضع في 
شرق أوكرانيا متوتر للغاية، وأن أي تصريح 
قـــد يــؤجــجــه أكـــثـــر. ورأى املـــتـــحـــدث بــاســمــه، 
في  أوكــرانــيــا  أن عضوية  بيسكوف،  ديمتري 
»الــنــاتــو« يــجــب أن تــأخــذ فــي االعــتــبــار »آراء 
األوكرانين شرقي الباد، والذين قد يعتبرون 

أن خطوة من هذا النوع هي غير مقبولة«.
الخارجية  في غضون ذلــك، أعلن نائب وزيــر 
الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن ممثلن 
الوضع  بــاده والواليات املتحدة ناقشوا  عن 
فــي شــرق أوكــرانــيــا. وكــانــت وزارة الخارجية 
األميركية قــد ذكـــرت فــي بــيــان، أول مــن أمــس، 
الــروســي  التحشيد  حــول  التقارير  تجد  أنــهــا 
»ذات مصداقية«. وقال املتحدث باسم الوزارة 

موسكو ـ رامي القليوبي

تــعــيــش مــنــطــقــة دونــــبــــاس، الــواقــعــة 
شــرقــي أوكــرانــيــا واملــوالــيــة لروسيا، 
منذ أواخر شهر مارس/آذار املاضي، 
مــــــؤشــــــرات حـــــــرب بـــــن الــــجــــيــــش األوكــــــرانــــــي 
مـــن جـــهـــة، وقــــــوات »جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
طرف  مــن  املعلنتن  الشعبيتن«  ولوغانسك 
ــتـــن مــــن مـــوســـكـــو مــــن جــهــة  ــد واملـــدعـــومـ ــ واحــ
 التماس 

ّ
أخرى، بعد وصول الوضع على خط

إلى أســوأ أحواله منذ توقيع اتفاقات الهدنة 
التصعيد  ويعتبر  املــاضــي.  يوليو/تموز  في 
 الــــجــــبــــهــــة، فـــــي شــــرق 

ّ
ــط ــ ــ الــــعــــســــكــــري عــــلــــى خـ

أوكـــرانـــيـــا، انــعــكــاســًا لــلــتــوتــر املــتــصــاعــد بن 
روسيا والغرب، على خلفية قضايا متعددة، 
ما أعاد األزمة األوكرانية إلى الواجهة، حيث 
يــبــدو أن مــوســكــو وكــيــيــف تــقــتــربــان ســريــعــًا 
مـــن طــــّي صــفــحــة تــحــســن الـــعـــاقـــات بينهما، 
والتي أعقبت انتخاب فولوديمير زيلينسكي 
رئــيــســًا ألوكــرانــيــا فــي الــعــام 2019، ومـــا تــاه 
مــن عــمــلــيــات تــبــادل لــألســرى وفــصــل الــقــوات 
فــي منطقة حـــوض دونـــبـــاس وتــمــديــد اتــفــاق 
األوكرانية.  األراضــي  عبر  الروسي  الغاز  نقل 
بـــــدأوا  ــد  الـــــــروس واألمــــيــــركــــيــــون قــ وإذا كـــــان 
التصريحات  أن  إال  املــســألــة،  حـــول  الــتــواصــل 
وغير  املباشرين  ــة  األزمـ أطـــراف  بــن  اليومية 
املباشرين، باإلضافة إلى األحــداث العسكرية 
أي  األمــور في  بإمكانية تفلت  اليومية، تشي 
لــحــظــة، وفــقــًا لــحــســابــات مــوســكــو خصوصًا، 
 عن 

ً
املــضــغــوطــة بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة. فــضــا

ذلك، فإن كييف تسعى الستغال الجو الغربي 
املعادي ملوسكو لتسريع انضمامها إلى حلف 
شـــمـــال األطـــلـــســـي، فــيــمــا تـــرفـــض مــوســكــو أي 
»الخطوط الحمر«. وفي آخر جوالت  تجاوز لـ
األوكــرانــي،  الجيش  أعلن  امليداني،  التصعيد 
أمـــس الــثــاثــاء، أن جــنــديــن فــي الــخــدمــة قتا 
وذلــك  أوكــرانــيــا،  شــرقــي  االنفصالين  بنيران 
بــعــد يـــوم مـــن رفـــض كــيــيــف مـــزاعـــم وصفتها 
»الـــكـــاذبـــة« لــانــفــصــالــيــن، الـــذيـــن اتــهــمــوا  بــــ
األوكراني بقتل طفل  الجيش  املاضي  السبت 
خـــال قــصــف لــهــم بــطــائــرة مــســّيــرة، فـــي حن 

أعلنت موسكو فتح تحقيق في ذلك.
فــي األثـــنـــاء، تــواصــل أوكــرانــيــا يــومــيــًا اإلدالء 
بــتــصــريــحــات »مـــســـتـــفـــزة« ملـــوســـكـــو، مــنــذ أن 
أكـــدت أن الــدولــة الــجــارة تــعــزز وجــودهــا على 
حدودها. وقال الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، إن حــلــف »الــنــاتــو« يمثل 
»الــســبــيــل الــوحــيــد إلنــهــاء الــحــرب فــي منطقة 
ــبــــاس«، وذلــــك فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي لـــه مع  دونــ
األمـــــــن الــــعــــام لــلــحــلــف يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ. 
ودعــا زيلينسكي الـــدول األعــضــاء فــي الحلف 

نــيــد بــرايــس أن بــــاده »ســتــكــون قــلــقــة مــن أي 
محاولة ملوسكو للضغط على أوكرانيا، أكان 
ذلك داخل األراضي الروسية أو في أوكرانيا«.

أستاذ  اعتبر  الــتــطــورات،  هــذه  على  وتعليقًا 
ــيــــة فــــــي مـــعـــهـــد مـــوســـكـــو  ــيــــاســ ــــوم الــــســ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
الحكومي للعاقات الدولية، كيريل كوكتيش، 
يــنــدرج ضمن  أوكــرانــيــا  التصعيد شــرقــي  أن 
رهـــانـــات الـــغـــرب عــلــى تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
روسيا، ال سيما بعد االتصال الهاتفي )في 2 
إبريل/نيسان الحالي( بن الرئيس األميركي 
كوكتيش،  وأضـــاف  وزيلينسكي.  بــايــدن  جــو 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــغــرب  فـــي حــديــث لـــ
يــراهــن على التصعيد حــول روســيــا، بــإعــادة 
الــخــامــل فــي أوكــرانــيــا، بعدما  الـــنـــزاع  تفعيل 
لــم يتحقق ذلــك فــي قضية املــعــارض الروسي 
ألكسي نافالني، الذي حضر عدد من السفراء 
األجانب جلسة محاكمته، ما يؤكد أنه عميل 

للخارج«، على حّد قوله.  
وكــان بــايــدن أكــد لزيلينسكي خــال االتصال 
ــي لــــوحــــدة األراضـــــــي  ــركــ ــيــ ــلـــى »الـــــدعـــــم األمــ عـ
ــعـــدوان الـــروســـي في  األوكـــرانـــيـــة بــمــواجــهــة الـ
دونباس والقرم«، أي شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا عام 2014. ورأى كوكتيش أن 
ذلك »يندرج ضمن العمل على زعزعة استقرار 
األوضاع في روسيا عشية انتخابات مجلس 
الدوما )النواب(، املقرر إجراؤها في سبتمبر/

بحق  العقوبات  رقعة  وتوسيع  املقبل،  أيلول 
ــا، وبــصــفــة خـــاصـــة لــتــعــطــيــل مــشــروع  ــيــ روســ
الــســيــل الــشــمــالــي 2 لنقل الــغــاز الـــروســـي إلــى 
أملــــانــــيــــا«. وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالــــرد الــــروســــي 
املحتمل، رأى الباحث السياسي أن »الواضح 
ــي عـــلـــى ضـــبـــط الــنــفــس  ــ ــروســ ــ ــان الــ ــ ــرهــ ــ أن الــ
مــنــذ الــعــام 2014 لــم يــفــلــح، ولـــم يــتــم تخفيف 
العقوبات املفروضة على موسكو، ولذلك فقد 
تــلــجــأ روســيــا لــلــدفــاع عــن مــصــالــحــهــا بشكل 

متتال، وبدرجة أكبر هذه املرة«.   
من جهته، اعتبر الباحث األكاديمي األوكراني 
إيغور سيميفولوس أن التصعيد الروسي »ال 
بل  تلقائيًا،  إلــى حــرب مفتوحة  يعني تحواًل 
كييف  يندرج ضمن سعي موسكو إلخضاع 
لشروطها للتسوية«. وأضاف سيميفولوس، 
فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »قـــد تبدأ 
بذريعة  الصيف  بداية  بحلول  تقدمًا  روسيا 
ــــك ألن  ــد ذلـ ــريـ ــا أو مــــن دونــــهــــا، لــكــنــهــا ال تـ مــ
الـــدخـــول فــي املــواجــهــة املــبــاشــرة مــع الجيش 
األوكراني، وهو بحالة جيدة اآلن، سيكبدها 
خــســائــر كــبــيــرة وربـــمـــا هــزيــمــة، وســتــتــعــرض 
أوكرانيا  ولكن  الغربية،  العقوبات  مــن  ملزيد 
أن روسيا  ورأى  كــبــيــرًا«.  ثمنًا  أيــضــا  ستدفع 
»تسعى البتزاز القيادة األوكرانية حتى تقبل 

بالتسوية بشروطها«.
ــدوره، رأى الــكــاتــب املــتــخــصــص فـــي الــشــأن  ــ بــ
أن موسكو  األوكـــرانـــي قسطنطن ســكــوركــن 
تسعى الســتــعــراض الــقــوة، وأن األهــم لكييف 
هو عدم االستجابة للضغوط، وذلك في مقال 
لــه فــي صحيفة »ريــبــابــلــيــك« الــروســيــة أمــس، 
لفت فيه إلى أن »الدعاية الروسية تصر على 
رعاتها  مــن  بتحريض  تستعد،  أوكــرانــيــا  أن 
الغربين، للهجوم املتكامل على الجمهوريتن 
املعلنتن من طرف واحد، بينما ترى أوكرانيا 
لــعــام 2014 جــديــد )ضــم  أن روســـيـــا تــســتــعــد 

القرم( وتعزز قواتها للتدخل«.

ينتقد السودانيون بطء العدالة والوضع االقتصادي )إبراهيم حميد/فرانس برس(

فيما تتوالى الضغوط الغربية على روسيا، قد تكون أوكرانيا ساحة 
قد  للتصعيد  واألوكراني  الروسي  الطرفين  حسابات  لكن  للمبارزة، 

تلجمها اآلثار الكبيرة السلبية التي قد تتأتى عن ذلك
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فشل اجتماع 
سد النهضة

نذر حرب 
شـرقي 
أوكرانيا

 فرصة أخيرة للتوافق، لكن هذا لم يتحقق.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة املــصــريــة فــي بــيــان أمــس 
ــتــــرح الـــــــذي قـــّدمـــه  ــقــ أن إثـــيـــوبـــيـــا رفــــضــــت املــ
ــه مـــصـــر بــتــشــكــيــل ربــاعــيــة  ــ ــدتـ ــ الـــــســـــودان وأيـ
ــــي والـــواليـــات  دولــيــة )تــضــم االتـــحـــاد األوروبــ
املتحدة(  األفــريــقــي واألمـــم  املتحدة واالتــحــاد 
لــلــتــوســط بــن الــــدول الـــثـــاث، ورفــضــت كذلك 
خــــال االجـــتـــمـــاع كــافــة املــقــتــرحــات والــبــدائــل 
األخرى التي طرحتها مصر وأّيدها السودان 
لتمكن  التفاوضية  العملية  تطوير  أجــل  من 
ــدول واألطـــــــراف املـــشـــاركـــة فـــي املـــفـــاوضـــات  ــ الــ
كمراقبن من االنخراط بنشاط في املباحثات 
ــفــــاوضــــات وطــــرح  واملــــشــــاركــــة فــــي تــســيــيــر املــ
الخافية.  والقانونية  الفنية  للقضايا  حلول 
وأضافت الخارجية أن إثيوبيا رفضت أيضًا 
مــقــتــرحــًا مــصــريــًا تـــم تــقــديــمــه خـــال الجلسة 
الختامية لاجتماع الوزاري ودعمه السودان 
الرئيس  بقيادة  املفاوضات  استئناف  بهدف 
اآللية  وفــق  املــراقــبــن  وبــمــشــاركــة  الكونغولي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــس الـــثـــاثـــاء فــشــل  أعـــلـــنـــت مـــصـــر أمـ
كينشاسا  في  الــوزاريــة  االجتماعات 
ــودان  ــ ــســ ــ ــا والــ ــيــ ــيــــوبــ بـــــن مـــصـــر وإثــ
الــتــي عــقــدت ملــدة ثــاثــة أيـــام بحثًا عــن توافق 
اتفاق  حــول  املــفــاوضــات  استئناف  آلــيــة  على 
مـــلء وتــشــغــيــل ســد الــنــهــضــة، فــي ظــل اتــســاع 
الخافات بن وزراء الخارجية والري في مصر 
والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، 
الديمقراطية  الكونغو  رئيس  توصل  وتعثر 
فيليكس  األفــريــقــي  لاتحاد  الحالي  الرئيس 
االتحاد  مفوضية  ومسؤولي  تشيسيكيدي، 
ــــط، تــضــمــن تلبية  األفـــريـــقـــي، إلــــى حـــلـــول وسـ

شواغل كل طرف. 
هــذا األمـــر أدى مــســاء أول مــن أمــس اإلثنن 
إلى طرح احتمالية صــدور بيان منفرد من 
بنفسه  تشيسيكيدي  ــل 

ّ
تــدخ ثــم  دولــــة،  كــل 

ــر بــحــثــًا عن  لــتــمــديــد االجــتــمــاعــات يــومــًا آخـ

التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت رغبة مصر 
والسودان الجادة في التوصل إلى اتفاق حول 
سد النهضة، إال أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح، 
مــمــا أدى إلــــى فــشــل االجـــتـــمـــاع فـــي الــتــوصــل 

لتوافق حول إعادة إطاق املفاوضات.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية 
مـــريـــم الـــصـــادق املـــهـــدي، فـــي تــصــريــحــات من 
كــيــنــشــاســا، إن خـــطـــوات إثــيــوبــيــا األحـــاديـــة 
ــــح  ــهــــاك واضـ ــتــ ــد الـــنـــهـــضـــة انــ ــ بـــخـــصـــوص سـ

للقانون الدولي.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــع لــ ــي مـــطـ ــوبــ ــيــ وقــــــــال مــــصــــدر إثــ
باع سياسة 

ّ
الجديد« إن باده مستمرة في ات

إلى  تحديدًا  بمصر  والدفع  الوقت،  استنزاف 
الـــحـــافـــة الخـــتـــبـــار مــــدى جــديــتــهــا فـــي تنفيذ 
التهديدات بالحل العسكري، في ظل ضمانات 
دولية مختلفة حصلت عليها أديس أبابا بأن 
القاهرة تخشى اتخاذ خطوة عسكرية خوفًا 
فــإن وجهة  وبالتالي  الــدولــيــة.  العقوبات  مــن 
العمل  اســتــمــرار  فــي  تتمثل  اإلثــيــوبــيــة  النظر 
عــلــى إنـــجـــاز املــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة في 
موعده املحدد، أو قبله، وفقًا للدراسات الفنية 
األخيرة التي تتفاءل بفيضان مماثل لفيضان 
العام املاضي، ومن ثم وضع مصر أمام األمر 
ــــذي يــصــعــب مــعــه اتـــخـــاذ خــطــوات  ــع، الـ ــواقــ الــ
تــصــعــيــد عـــســـكـــري ضــــد الــــســــد، وإال فــســوف 
العواقب في  تحل كارثة بيئية غير محمودة 

السودان. ويوم الثاثاء املاضي، قال الرئيس 
املـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إن »الــعــمــل 
العدائي ضد أي دولة قبيح، وله تأثيرات تمتد 
لهجة تصعيدية  فــي  أضـــاف  لكنه  لــســنــوات« 
للمرة  العسكري  بالحل  ملوحًا  غير مسبوقة 
األولــــى: »مــحــدش يــقــدر يــاخــد نقطة مــيــاه من 
مصر، ولو حصل فاملنطقة ستدخل في حالة 
عــــدم اســـتـــقـــرار ال يــتــخــيــلــهــا أحــــــد... ومــحــدش 
يتصور إنــه بعيد عــن قـــدرة مــصــر«. وأضــاف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي قــنــاة الــســويــس أن 
مــصــر مــاضــيــة فـــي خـــيـــار الـــتـــفـــاوض بــجــديــة 
وبصورة تحقق الربح للجميع، وأنها ال تهدد 
أحدًا، ولكن املساس باملياه بالنسبة ملصر خط 
دبلوماسية  مصادر  قالت  املقابل،  في  أحمر. 
إن  املفاوضات  لعت على مجريات 

ّ
اط مصرية 

إثيوبيا رفضت بشكل مطلق من السبت إلى 
من  املقترحة  الرباعية  الوساطة  آلية  اإلثنن 
االتحاد  لم يرفضها  والتي  الــســودان ومصر، 
األفريقي، وأبدت جميع األطراف املعنية فيها، 
ــاد  ــحـ ــا الــــواليــــات املـــتـــحـــدة واالتـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
فيها بشرط  للمشاركة  االستعداد  األوروبـــي، 

اقتناع إثيوبيا باملوافقة.
وأضافت املصادر أن املوقف اإلثيوبي تحول 
 بـــن مــســاء اإلثـــنـــن وصـــبـــاح الــثــاثــاء، 

ً
قــلــيــا

ــر الــخــارجــيــة ديــمــيــكــي ميكونن  إذ طـــرح وزيــ
طرفًا  لتضم  الوساطة  آلية  بتوسيع  مقترحًا 
أو طرفن جديدين، كدولة جنوب أفريقيا، أو 
الــصــن، األمـــر الـــذي ظــل مــحــور نــقــاش موسع 
بــن الــوفــديــن املــصــري والــســودانــي، وبــن كل 
وفد على حدة وحكومتي القاهرة والخرطوم 
من خال اتصاالت مستمرة على مدار الساعة، 
ذلــك، واعتبرته تاعبًا  الدولتان  لم تقبل  لكن 

بالوقت.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن إثــيــوبــيــا طــالــبــت في 
حالة القبول بتوسيع آلية الوساطة بأن يتم 
تقليص سلطة هــذه اآللية بما يضمن للدول 
اتخاذ قرارات سيادية خاصة، في إطار اتفاق 
املــبــادئ املــبــرم عـــام 2015، بــمــا يعني إصـــرار 
إثيوبيا على إهدار املزيد من الوقت واستمرار 
التوصل إلى  الدواليب ملنع  وضع العصا في 
ــة الــتــوصــل إلـــى ضــمــانــات  ــاقـ حـــل نــهــائــي وإعـ

ملزمة بالتنفيذ.
ورفــــضــــت إثـــيـــوبـــيـــا أيـــضـــًا أن تــســنــد الـــــدول 
الـــثـــاث آللــيــة الــوســاطــة جــمــيــع املــلــفــات الــتــي 
كـــانـــت الــــســــودان ومـــصـــر تــطــالــبــان بــإيــكــالــهــا 
لقواعد  نهائي  اتــفــاق  صياغة  وأولــهــا  إليها، 
اآللية صياغة  ترعى  بحيث  والتشغيل،  املــلء 
التي شهدت  البنود  نهائية وموحدة لجميع 
املفاوضات السابقة خافات واسعة بشأنها، 
ومنها وضع برنامج واضح ومسبق ومتفق 
واالتفاق  للسد،  والــدائــم  املستمر  للملء  عليه 
عــلــى حــجــم الــتــدفــق الــيــومــي مــن الــســد والـــذي 
سيصل إلــى ســد الــروصــيــرص فــي الــســودان، 
واالتــفــاق على حجم التدفق الــعــام فــي فترات 
هو  الثاني  واملــلــف  املمتد.  والجفاف  الجفاف 
القيام على ضمان سياسي وتفاوضي لتقديم 
لاستخدامات  األمــد  طويلة  خطتها  إثيوبيا 
الخاصة باملياه، سواء كانت مخصصة إلنتاج 
ملبدأ  تحقيقًا  غيرهما،  أو  الــزراعــة  أو  الطاقة 
الثالث  وامللف  املصب.  بدولتي  اإلضـــرار  عــدم 
والتي  العالقة  القانونية  املواضيع  هو حسم 
آلــيــة فــض املنازعات  الــتــوافــق على  مــن بينها 
السد  تشغيل  حـــول   

ً
مــســتــقــبــا ستنشأ  الــتــي 

واملـــــلء، والـــبـــت فـــي اقـــتـــراح مــصــري ســودانــي 
بــأن تظل اآللــيــة الــربــاعــيــة هــي مرجعية فض 
ــقـــي فــقــط.  ــريـ ــاد األفـ ــحــ املـــنـــازعـــات ولـــيـــس االتــ
الــقــيــام بضمانة سياسية  الــرابــع هــو  واملــلــف 
في املقام األول اللتزام إثيوبيا بتنفيذ االتفاق 
واعتباره ملزمًا بشكل نهائي، وعدم التراجع 
فــيــه، أو االلــتــفــاف عــلــيــه. أمـــا املــلــف الــخــامــس 
فهو رعاية وضع أسس تفاوضية ألي اتفاق 
مستقبلي بشأن التطورات التي ستطرأ على 
الــســدود واملشاريع  األزرق مثل  النيل  حــوض 
والـــبـــحـــيـــرات الـــصـــنـــاعـــيـــة. وذكـــــــرت املـــصـــادر 
أن إثــيــوبــيــا تــصــّر أيــضــًا عــلــى إخــــراج امللفات 
الثالث والــرابــع والخامس املــذكــورة سلفًا من 
أي مفاوضات بوساطة دولية، زاعمة أن اتفاق 

املبادئ يكفي لحسم تلك املسائل.

تتخّوف مصر على مواردها المائية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

فشلت االجتماعات 
الوزارية التي 
استضافتها 

كينشاسا، بين مصر 
وإثيوبيا والسودان، 

في التوصل إلى 
اتفاق الستئناف 

المفاوضات حول 
ملء وتشغيل سد 
النهضة، ليبدو أن 

أديس أبابا تراهن 
على عدم إقدام 

القاهرة على تحرك 
عسكري خوفًا من 

عقوبات دولية

الحدث

إثيوبيا تختبر جدية التهديد 
المصري

حسابات موسكو وكييف 
لزيادة التصعيد أو لجمه

إزالة غابات
قال مصدر إثيوبي 

لـ»العربي الجديد« إن 
إثيوبيا استأنفت إزالة 
أكثر من ستة آالف 
هكتار من الغابات 

والمخلفات الزراعية 
في محيط سد النهضة، 
لتحسين ظروف عملية 

الملء. ويؤكد ذلك 
ما نشرته »العربي 

الجديد« سابقًا عن بدء 
السلطات حملة لتشغيل 

الذكور في المشاريع 
المرتبطة بالسد.

إثيوبيا تعمل على إنجاز 
الملء الثاني ووضع مصر 

أمام أمر واقع

السودان: خطوات 
إثيوبيا األحادية انتهاك 

للقانون الدولي



نتنياهو أمام مهمة صعبة

42 يومًا 
لتشكيل حكومة

قد يتجه نتنياهو 
لحل الكنيست بحال فشله 

في تشكيل الحكومة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة االحــتــال  لـــم يــتــرك رئــيــس دولــ
اإلسرائيلي، رؤبن ريفلن، أمس 
ــاء، وهــــــو يـــعـــلـــن تــكــلــيــف  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
املـــقـــبـــلـــة، مــــجــــااًل لـــلـــشـــك بــــأنــــه يــــقــــوم بــهــذه 
الــخــطــوة مــكــرهــًا ال بــطــل، بــســبــب نــصــوص 
الـــذي يلزمه بتكليف  الــقــانــون اإلســرائــيــلــي 
عــدد من  أكــبــر  الـــذي يملك  الكنيست  عضو 
بتشكيله  أوصـــوا  الــذيــن  الكنيست  أعــضــاء 
إشكاليات  هناك  كانت  لــو  حتى  الحكومة، 
أخاقية وقيمية، بحسب تعبير ريفلن، في 
إشارة منه إلى املحاكمة الجارية لنتنياهو 
ــــاوى املــوجــهــة  ــــرشـ فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد والـ
لـــه، مـــن دون أن تــكــون األبـــعـــاد والــجــوانــب 
الذي  الصهيوني  الفكر  في  كما  األخاقية، 
ــي الـــســـيـــاســـيـــن فــي  ــاقــ يــحــمــلــه ريـــفـــلـــن وبــ
األحزاب الصهيونية، سارية على سياسات 

االحتال والقتل والجرائم. 
وحــــــاول ريــفــلــن أن يـــوحـــي، خــــال إعــانــه 
األبــعــاد  بــن  مــمــزق  بــأنــه  نتنياهو،  تكليف 
ــة، وبــــــــن نـــصـــوص  ــ ــ ــزاهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ األخـــــاقـــــيـــــة والـ
ــوى الـــتـــي ألــزمــتــه  ــقــ ــقــــانــــون ومـــــوازيـــــن الــ الــ
بتشكيل  رســمــيــًا  نــتــنــيــاهــو  بتكليف  أمـــس 
ــارة فــي الــوقــت ذاتــه إلى  الحكومة، مــع اإلشـ
 كبيرًا بــأن ينجح نتنياهو 

ً
أنــه ال يــرى أمــا

ــع حـــصـــول نــتــنــيــاهــو على  فـــي مــهــمــتــه. ومــ
ــابـــل 45  ــقـ ــو كـــنـــيـــســـت، مـ ــة 52 عـــضـ ــيـ تـــوصـ
ــوًا أوصـــــــوا ملــنــافــســه الـــرئـــيـــســـي يــئــيــر  عـــضـ
ضبابية  إسرائيل  في  الصورة  تبدو  لبيد، 

املتاحة  الــخــيــارات  كــل  واســتــنــفــد  نتنياهو 
 
ً
أمامه، فإن نقل التكليف من نتنياهو مثا

إلى خصمه في املعسكر اآلخر، ثم في حال 
فشل األخير بتشكيل حكومة، والعودة إلى 
الكنيست، فإن ذلك يعني إبقاء إسرائيل في 
دوامــة من املــشــاورات واملــحــاوالت لتشكيل 
يونيو/حزيران،  مطلع  في  تنتهي  حكومة 
وعــنــدهــا ستضطر إســرائــيــل لــلــذهــاب إلــى 

سبتمبر/أيلول   14 في  خامسة  انتخابات 
املقبل.  ومع أن املنافس الرئيسي لنتنياهو 
الحالي  املعارضة  في حال فشله هو زعيم 
أن  إلــى  تشير  التقديرات  أن  إال  لبيد،  يئير 
َمــــن قـــد يــحــصــل فـــي الــجــولــة املــقــبــلــة )بــعــد 
انـــتـــهـــاء املـــــدة املــمــنــوحــة لــنــتــنــيــاهــو( على 
»يمينا«  زعيم حزب  الرسمي هو  التكليف 
على  حصل  حــزبــه  أن  علمًا  بينت،  نفتالي 
7 مــقــاعــد فـــقـــط، لــكــن يــئــيــر لــبــيــد أعـــلـــن أنــه 
لـــن يـــعـــارض مــنــحــه الــتــكــلــيــف عــلــى أســـاس 
أســاس  على  تقوم  ائــتــاف  تشكيل حكومة 
التناوب بينه وبن بينت، بهدف التخلص 

من حكم نتنياهو.
معضلة  يــواجــه  بينت،   - لبيد  معسكر  لكن 
عـــدم تــمــّكــنــه مــن تشكيل حــكــومــة بــديــلــة من 
دون مــشــاركــة أو دعــم مــن أي مــن القائمتن 

إن عــدد أعضاء  إذ  الكنيست،  العربيتن في 
االئتاف بقيادة بينت - لبيد من دون النواب 
أعلن زعيم  أن  العرب هو 58 عضوًا. وسبق 
حزب »تكفا حداشا« غدعون ساعر، ونفتالي 
بــيــنــت، أنــهــمــا لـــن يــقــبــا بــتــشــكــيــل حــكــومــة 

تعتمد على دعم من األحزاب العربية.
وتــعــنــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الــحــالــيــة أن األزمـــة 
السياسية في إسرائيل ستستمر، خصوصًا 
أن أحــد الــخــيــارات املــطــروحــة فــي حــال فشل 
نتنياهو في تشكيل حكومة، أن يكرر األخير 
 
ّ
مناورته فــي الــعــام 2019 بــاملــبــادرة إلــى سن
قانون حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات 
املعسكر  فــي  منافسه  يمنح  ال  كــي  جــديــدة، 
ــاد فـــرصـــة ملـــحـــاولـــة تــشــكــيــل حــكــومــة  املــــضــ
جــديــدة تــحــول دون الــتــوجــه إلــى انتخابات 

وتسدل الستار على حكم نتنياهو.

8
سياسة

ستكون أمام بنيامين 
نتنياهو مهمة صعبة 

لتشكيل حكومة 
إسرائيلية خالل 42 يومًا، 

بعد تكليفه رسميًا أمس 
بهذه المهمة من الرئيس 

رؤبين ريفلين

أوصى 52 عضو كنيست بتسمية نتنياهو )فرانس برس(

نتنياهو على  قــدرة  ترجيح  إلــى  تميل  وال 
لــم يعلن زعيم  مــا  تشكيل حكومة جــديــدة، 
حــــزب »يــمــيــنــا« نــفــتــالــي بــيــنــت، انــضــمــامــه 
من جهة،  لنتنياهو،  املناصر  املعسكر  إلــى 
ومن جهة أخرى يتمّكن نتنياهو باإلضافة 
ألصــــوات حـــزب بينت الــســبــعــة، مــن تجنيد 
األقــل مــن األحــزاب  عضوين إضافين على 
ــة لــــه فــــي الـــيـــمـــن لـــلـــوصـــول إلـــى ــعــــارضــ  املــ

ــًا املـــطـــلـــوبـــة لـــحـــصـــول حــكــومــتــه   61 صـــوتـ
 
ً
أصــا املــكــون  الكنيست  ثقة  الــجــديــدة على 

من 120 نائبًا.
مع ذلك، فإن القلق يساور األحزاب املعارضة 
املطاف  نهاية  فــي  يتمّكن  أن  مــن  لنتنياهو 
من إبــرام صفقات سرية مع أعضاء من هذا 
املعسكر، مما قد يوفر له أغلبية 61 عضوًا، 
من دون أن يحتاج إلى دعم خارجي لحكومته 
مـــن خــــارج االئــــتــــاف، مـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
املــــوحــــدة بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب مــنــصــور عــبــاس، 
والـــتـــي أعــلــنــت عــلــى لــســان عــبــاس وآخــريــن 
اســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون مــع أي حــكــومــة تلبي 
الــداخــل،  فــي  الفلسطيني  للمجتمع  مطالب 
على اعتبار أنه لم يعد في إسرائيل معسكر 
نتنياهو  أن  إال  يمن.  معسكر  مقابل  يسار 
كان قد أعلن أنه لن يلجأ إلى االعتماد على 
أصوات نواب عرب، لكن أحدًا في إسرائيل ال 
يثق بأن نتنياهو لن يحاول تشكيل حكومة 

باالعتماد على هذه األصوات.
نصوص  وبحسب  التكليف،  إلعـــان  ووفــقــًا 
الــقــانــون اإلســرائــيــلــي، ســيــحــصــل نتنياهو 
على مهلة أولى من 28 يومًا، وفي حال عدم 
نــجــاحــه ســيــحــصــل عــلــى تــمــديــد أســبــوعــن 
إضـــافـــيـــن قـــبـــل نـــقـــل الــتــكــلــيــف إلـــــى عــضــو 
كنيست مــن املعسكر اآلخـــر، وهــو سيناريو 
يبدو حاليًا غير واقعي، في ظل إعان ريفلن 
خــال املــشــاورات مع الكتل املختلفة، أنــه قد 
يقفز عن هذا الخيار ويتجه مباشرة إلى نقل 
مثل هذه  وفــي  مباشرة.  للكنيست  التكليف 
الحال، سيكون أمام الكنيست مدة أسبوعن 
 61 بتأييد  يحظى  كنيست  عضو  الخــتــيــار 
عضو كنيست بشكل خطي لتشكيل حكومة 

جديدة. 
عــلــى أي حـــال، يــبــدو الـــجـــدول اإلســرائــيــلــي 
فــي حال  الــتــي  الــقــانــون  مرتبطًا بنصوص 
الـــرئـــيـــس اإلســـرائـــيـــلـــي، إذا فــشــل  ـــبـــعـــهـــا 
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