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الجامعة العربية في 

قضية سد النهضة

سيمثل االنسحاب من 
اتفاق المبادئ نزعًا 
لشرعية أعمال السد

ربيعي: خالفات مستمرة 
حول بعض القضايا 

بمفاوضات فيينا

للحديث تتمة...

سد النهضة
يعد االنسحاب من اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة اإلثيوبي أحد الخيارات المطروحة 
الشرعية عن  نزع  لقرار  األمن، غدًا،  يتوصل مجلس  لم  إذا  من قبل مصر والسودان 

أعمال السد، فيما تزداد العالقة بين إثيوبيا ودولتي المصب ترديًا

القاهرة ـ العربي الجديد

قــبــل يـــوم مــن اجــتــمــاع ملجلس األمــن 
الــــدولــــي لــبــحــث مـــوضـــوع مــلــف سد 
النهضة، ارتفعت حدة التجاذب بني 
أديــــس أبــابــا مــن جــهــة والــقــاهــرة والــخــرطــوم 
من جهة ثانية، ال سيما بعد إخطار إثيوبيا 
مصر والــســودان ببدء املــلء الثاني للسد، في 
موازاة إعالن رفضها لتدخل الجامعة العربية 
في الخالف. وبالتزامن تواصل التنسيق على 
أعلى املستويات بني مصر والسودان، والذي 
قد يؤدي، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى انــســحــاب  تــحــدثــت لـــ
دولــتــي املــصــب مــن اتــفــاق املـــبـــادئ املــبــرم بني 
الدول الثالث، إذا فشلت جلسة مجلس األمن. 

بيان،  فــي  اإلثيوبية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
ــــض إثـــيـــوبـــيـــا تـــدخـــل  ــرفـ ــ ــاء: »تـ ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ أمــــــس الـ
ــقــــبــــول فــي  ــر املــ ــيـ ــة غـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الــــــــدول الـ ــعـ ــامـ جـ
قّدمت  بعدما  اإلثــيــوبــي،  النهضة  ســد  قضية 
ــن الـــدولـــي  ــ ــــى مــجــلــس األمــ الـــجـــامـــعـــة طــلــبــا إلـ
في  للتدخل  املتحدة  لألمم  العامة  والجمعية 
ــر الخارجية  هـــذه املــســألــة«. وأضــافــت أن وزيـ
ديميكي ميكونني أعرب عن »خيبة أمله« في 
رسالة إلى مجلس األمن، أمس األول، موضحا 
مــعــروفــة بدعمها  العربية  الـــدول  أن »جــامــعــة 
املــشــروط ألي مطلب تقدمه مصر بشأن  غير 

موضوع النيل«.
فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، كـــانـــت نــــيــــويــــورك تــشــهــد، 
أمس، اجتماعا تنسيقيا بني وزير الخارجية 
السودانية  ونظيرته  شــكــري  ســامــح  املــصــري 
ــعـــد ســــاعــــات مــــن اإلخــــطــــار  مــــريــــم املـــــهـــــدي، بـ
ــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة،  اإلثــيــوبــي بــبــدء املــ
لــذلــك، ملــا يمثله  الــقــاطــع  أكـــدا رفضهما  حيث 
املــبــادئ،  اتــفــاق  مــن مخالفة صريحة ألحــكــام 
وانتهاك للقوانني واألعراف الدولية الحاكمة 
ــــوارد األنـــهـــار الــعــابــرة لــلــحــدود.  الســتــغــالل مـ
فــي  الـــســـودانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ــرت وزارة  ــ ــ وذكـ
اتفقا على استمرار  املهدي وشكري  أن  بيان، 
الـــجـــهـــود لــحــث الــــــدول األعــــضــــاء فـــي مجلس 
ــودان ومــصــر  ــ ــسـ ــ ــم مـــطـــالـــب الـ ــ األمــــــن عـــلـــى دعـ
»املشروعة والعادلة«، وأن يساهم املجلس في 
تعزيز املفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، 
بما يراعي مصالح الدول الثالث، عبر عملية 
تــفــاوضــيــة فــعــالــة ومــنــتــجــة يــقــودهــا االتــحــاد 
األفــريــقــي، بــحــضــور األمـــم املــتــحــدة واالتــحــاد 
أفريقيا. واجتمع  األوروبــي وأميركا وجنوب 
شــكــري أيــضــا بــعــدد مـــن املــنــدوبــني الــدائــمــني 
والحاليني بمجلس  الدائمني  األعضاء  للدول 

ــــن، فـــي ســيــاق الــتــرويــج لــلــرؤيــة املــصــريــة  األمـ
والــســودانــيــة، والــتــأكــيــد على ضـــرورة صــدور 
قــــرار أو بــيــان حــاســم مــن املــجــلــس ملــنــع حالة 
التوتر اإلقليمية التي قد تنشأ بعد إتمام امللء 
تهديدًا  لتمثل  األوضــاع  تطور  ومنع  الثاني، 

لألمن والسلم الدوليني.
كــمــا اجــتــمــع وزيـــر الـــري املــصــري محمد عبد 
ــد، بـــمـــديـــرة بـــرنـــامـــج األمــــم  ــعـ الـــعـــاطـــي، عــــن بـ
أنــــدرســــون، للتباحث  أنــغــر  لــلــبــيــئــة  املــتــحــدة 
ــأزوم، بــمــشــاركــة أعــضــاء الــوفــد  ــ حـــول املــلــف املـ
التفاوضي املصري وممثلي السفارة املصرية 
بــكــيــنــيــا. واســـتـــعـــرض عــبــد الـــعـــاطـــي املــوقــف 
املائي املصري وحجم التحديات التي تواجه 
قطاع املياه في بالده، وعلى رأسها محدودية 
املــــوارد املــائــيــة املــتــاحــة، والــتــأثــيــرات السلبية 
لــلــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، واإلجــــــــراءات األحـــاديـــة 
ــقـــوم بـــهـــا الـــجـــانـــب اإلثـــيـــوبـــي فــــي مــا  ــتـــي يـ الـ
يخص ملء سد النهضة وتشغيله. وحذر من 
املــوارد املائية،  تفاقم معاناة مصر من نقص 
بــمــوارد  الـــذي تتمتع فيه إثيوبيا  الــوقــت  فــي 
مائية هائلة، متمثلة في مياه األمطار واملياه 
الجوفية املتجددة وأحواض األنهار األخرى، 
بــخــالف نــهــر الــنــيــل وكــمــيــات املـــيـــاه الــكــبــيــرة 
املخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية. 
وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، في 
الخرطوم قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة 
في جلسة مجلس األمن، أن بالده دفعت بأربعة 
مطالب لحل أزمة السد، موضحا أنها تتمثل 
»بعقد جلسة ملناقشة األزمة، ومنع إثيوبيا من 
القيام بتدابير أحادية الجانب، وتحويل دور 
االتحاد  بقيادة  إلى وسطاء  الرباعية  اللجنة 
األفـــريـــقـــي بــــدل دور املـــراقـــبـــني، ودعـــــوة األمـــم 
املتحدة واالتحاد األفريقي للمساعدة في دفع 

التفاوض بني الدول الثالث«.

السودانية  الحكومة  باسم  املتحدث  ووصــف 
عمر الــفــاروق كــامــل، فــي بــيــان، اإلخــطــار الــذي 
تسلمته الخرطوم مــن أديــس أبــابــا حــول بدء 
املــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة، بــأنــه »غــيــر ذي 
جـــدوى مــا لــم يتم الــتــفــاوض واالتــفــاق بشأن 
ــلء وتــشــغــيــل الــــســــد«، مــعــتــبــرًا أن اإلخـــطـــار  مــ
قــيــام إثيوبيا بــإجــراء  »نــمــوذج وإثــبــات على 
ــادي دون اعــتــبــار ملصالح الـــســـودان، األمــر  أحـ
التوتر وعــدم االستقرار  الــذي يزيد مــن حالة 
فـــي اإلقـــلـــيـــم«. وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن االنسحاب  لـــ مــصــريــة، 

املبرم بني مصر والسودان  املبادئ  اتفاق  من 
وإثــيــوبــيــا حـــول ســد الــنــهــضــة، ربــمــا سيكون 
ل جلسة 

َ
فــي حــال فش املــصــري األول،  التحرك 

ملناقشة  الخميس  غــدًا  املــقــررة  األمـــن  مجلس 
شــكــوى الــخــرطــوم، املـــؤَيـــدة مــن الــقــاهــرة ضد 
أديــس أبابا، أو االكتفاء بدعوة الــدول الثالث 
للعودة إلى طاولة املفاوضات دون ضمانات 
الــكــبــرى في  الــــدول  حقيقية، أو عـــدم انــخــراط 
جهد أممي وإقليمي مشترك إلجبار إثيوبيا 
ــلـــزم وشـــامـــل يتضمن  عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاق مـ

قواعد امللء والتشغيل.
ــادر، فـــي أحـــاديـــث خـــاصـــة، أن  وأضـــافـــت املـــصـ
دولتي مصر والسودان عادتا للتباحث خالل 
الساعات املاضية حول االنسحاب الفردي، أو 
الثنائي، من اتفاق املبادئ، املوقع في مارس/

آذار 2015، والذي سيعني بالضرورة تصعيد 
األزمة إلى مستوى لن تحل فيه إال بقوة القرار 
األممي، وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة أو القوة العسكرية، وهو الخيار الذي 
لم تتحدث عنه بشكل رسمي صريح القيادات 
كان  بينما  اآلن،  والــســودانــيــة حتى  املــصــريــة 
تحدث عنه الرئيس األميركي السابق دونالد 
التي  القضية  إلنــهــاء  قــائــم  كاحتمال  تــرامــب، 
ذَكر. 

ُ
دخلت عامها الحادي عشر دون انفراجة ت

وذكــرت املــصــادر أن النقاش حــول االنسحاب 
الرسمي  اإلثيوبي  اإلخــطــار  بعد  بقوة  تجدد 
لدولتي املصب بالبدء رسميا في امللء الثاني 
أمس األول، بعد نحو أسبوعني من بدء عملية 
امللء فعليا. وقد اختارت أديس أبابا أن تبلغ 
رسميا بذلك بعد إتمامها الوصول إلى أقصى 
الصيف  نهاية  الــســد  بحيرة  بلغته  مستوى 

املاضي، األمر الذي أكد ملصر والسودان أنها 
تــســعــى لــتــعــويــدهــمــا عــلــى الــتــعــامــل مـــع املـــلء 
بــاعــتــبــاره أمـــرًا واقــعــا، مــع عــدم إعــطــاء أهمية 
ذَكر ملواد اتفاق املبادئ الخاصة بالتنسيق 

ُ
ت

 
ً
املسبق وتبادل املعلومات بشكل كامل، فضال

عن خلو بيان اإلبالغ من أي معلومات رسمية 
مع  اليومية.  والتصرفات  التخزين  كمية  عن 

تصريف  فتحتي  تشغيل  اســتــمــرار  مالحظة 
إلــى بحيرة سد الروصيرص حتى اآلن،  املــاء 
في ظل تعثر إكمال املرحلة الحالية من تعلية 
التي ستبلغ بحد أقصى 577  األوســـط،  املمر 
مترًا بداًل من 595 مترًا كانت مستهدفة خالل 

موسم الفيضان الحالي.
ــفـــاق املــــبــــادئ من  وُيــعــتــَبــر االنـــســـحـــاب مـــن اتـ
املطالبات القديمة للخبراء الفنيني املصريني- 
ــــض الـــــخـــــبـــــراء الـــــســـــودانـــــيـــــني- نــتــيــجــة  ــعـ ــ وبـ
اعــتــراضــهــم عــلــى الــطــريــقــة الــتــي صــيــغــت بها 
ــرار  ــ ــنـــصـــوص فــــي حـــيـــنـــه. لـــكـــن لــــوِحــــظ إصـ الـ
الرئيس  خــاصــة  وبصفة  السياسية،  الــقــيــادة 
املــــصــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، عـــلـــى عـــدم 
بمصلحة  مضرًا  باعتباره  الخيار  هــذا  طــرح 
الــقــاهــرة، فــي املــفــاوضــات الــتــي تــشــارك فيها 
أطراف خارجية، كوسطاء أو مسهلني أو حتى 

كمراقبني.
وذكرت املصادر أن املسؤولني الدبلوماسيني 
واالســتــخــبــاراتــيــني فـــي الـــقـــاهـــرة والــخــرطــوم 
في  يكون  بحيث  االنــســحــاب،  مقترح  ناقشوا 
أن تسبق  أو  مــنــهــمــا،  ثــنــائــي  إعـــــالن  صـــــورة 
دولــــة األخـــــرى إلــــى ذلــــك كــنــوع مـــن التنسيق 
ــوال،  ــ الــتــكــتــيــكــي بــيــنــهــمــا. ولـــكـــن فـــي كـــل األحــ
ســيــمــثــل االنــــســــحــــاب نـــزعـــا لــشــرعــيــة أعـــمـــال 
الــســد اإلثــيــوبــي، وســحــبــا لــالعــتــراف املــصــري 
والــســودانــي بـــه، والــــذي كـــان مــحــط انــتــقــادات 
ــاوض مــع  ــفــ ــتــ الــ فــــي  ــديـــن  ــلـ ــبـ الـ واســــعــــة ألداء 
طــوال  إثيوبيا  حكم  على  متعاقبني  نظامني 
ست سنوات. وأوضحت املصادر أنه في حالة 
انقضاء اتفاق املبادئ، والــذي لم يتحول إلى 
التزام قانوني في أي من الــدول الثالث، نظرًا 
لعدم تصديق املجالس التشريعية بها عليه، 
فلن يتبقى أمام األمم املتحدة في مجال مراقبة 
العالقة املتردية بني إثيوبيا ودولتي املصب، 
الثنائية  املعاهدات  في  واضحة  نصوص  إال 
املــنــظــمــة لــعــالقــاتــهــا بــهــمــا، تــحــظــر بــوضــوح 
الــتــصــرفــات اإلثــيــوبــيــة الــحــالــيــة. وأحـــدث هذه 
النصوص املــواد 5 و6 و7 من اتفاق التعاون 
الــعــام بــني مصر وإثيوبيا املــبــرم فــي يوليو/

تـــمـــوز 1993 بـــني الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع الـــراحـــل 
حــســنــي مـــبـــارك ورئـــيـــس الــــــــوزراء اإلثــيــوبــي 
الراحل ميليس زيــنــاوي، والتي أودعــت األمم 
املــتــحــدة فــي 2013، وتــنــص بــصــورة صريحة 
عــلــى »االمـــتـــنـــاع عـــن اإلقــــــدام عــلــى أي نــشــاط 
يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر 
مــلــمــوس بــمــصــالــح الـــطـــرف اآلخــــــر«، ويــلــتــزم 
ــة  ــ ــيـــة دوريـ ــأن يــنــشــئــا آلـ ــ ــلــــدان بــمــوجــبــه بـ ــَبــ الــ

للتشاور والتعاون.
الدبلوماسية املصرية إلى  وأشــارت املصادر 
ــاق، الــــذي أعــــادت مــصــر وضعه  ــفـ ــذا االتـ أن هـ
ـــالل حــمــلــتــهــا  تـــحـــت بـــصـــر مــجــلــس األمــــــن خــ
ــيـــة، يــفــنــد االدعــــــــاءات  ــالـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــحـ
اإلثيوبية، بأن حظر إقامة إشغاالت على نهر 
أمر ينتمي زمنيا  النيل تضر دولتي املصب 
شرعية  فــي  التشكيك  أو  االستعمار،  لعهود 
لتقاسم  والــســودان  مصر  بــني   1959 اتفاقية 
مـــيـــاه الــنــيــل الـــواصـــلـــة إلــيــهــمــا بــاعــتــبــارهــمــا 
ــبـــراء  دولــــتــــي املــــصــــب. ورغـــــــم أن لـــجـــنـــة الـــخـ
الــدولــيــة، الــتــي استعانت الـــدول الــثــالث بها، 
اللذين  االستشاريني  املكتبني  تقريري  وكــذا 
تـــم الــتــعــاقــد مــعــهــمــا فـــي بـــدايـــة املـــفـــاوضـــات، 
ــد أكـــــــــدت اآلثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ قــ
واالقتصادية التي ستلحق بمصر جراء سد 
النهضة، إال أن اتفاق املبادئ سار في اتجاه 
املبرم  وآخرها  السابقة،  لالتفاقيات  معاكس 
في 1993 ووفر حماية للتصرفات اإلثيوبية، 
وهو ما حذر منه خبراء وزارة الــري وبعض 

الدبلوماسيني املصريني في حينه.

عثمان لحياني

يحدث أن يلتفت الجزائريون إلى 
املاضي، إما بحثًا عن ذاكرة مرصعة 

باملجد الثوري واملواقف الخالدة 
والرموز التاريخية الجديرة باالحترام، 

أو أحيانًا ملناوشة املاضي السياسي 
ومحاكمته خارج سياقاته التاريخية، 
وفي الغالب يثير ذلك الجدل ويشعل 

املواقف التي يستعر فيها فعل 
الخصومة الذي يتخذ منطلقات 
مختلفة؛ سياسية وأيديولوجية 

ومناطقية أحيانًا.
لهذه الخصومات املاضوية أيضًا ما 

يفسرها ويذكيها في الواقع الجزائري 
بإكراهاته متعددة األبعاد. لم يتحقق 

للجزائريني ما يتطلعون إليه من 
حرية وديمقراطية وعيش كريم 

بالقدر الذي يصرفهم عن ذلك. لم 
تنجز الدولة الوطنية بعد ستة عقود 
من االستقالل، مدرسة تكفل تعليمًا 

صحيًا للناشئة، أو جامعة تنتج 
املعرفة، ولم تنجح في تحقيق اكتفاء 

ذاتي من القمح والحليب. لم تصنع 
الدواء ولم تنتج سيارة، ولم تقدم 

تجربة ديمقراطية ناجحة، بحيث ما 
 
ً
 وفاعال

ً
زال التزوير االنتخابي فعال

في الواقع، لتنتهي األمور بالنتيجة إلى 
دفعات من الشباب اليافع الذي يرمي 

بنفسه إلى البحر بحثًا عن خط هجرة 
سرية.

نكر، هناك 
ُ
كل ذلك حقيقة ال ت

إخفاقات كبيرة في شتى امليادين 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
ومع ذلك كله، ال ينبغي إنكار منجزين 

كبيرين تحققا على مدى تجربة 
ثورية متراكمة؛ وهما االستقالل 

، وثانيًا كينونة الدولة الجزائرية 
ً
أوال

واستعادتها من غياهب التاريخ 
وموضعتها في الجغرافيا مجددًا، 

على الرغم مما اعترى ذلك من 
مصاعب، وتحويلها في ظرف عقد 

ونصف العقد من االستقالل إلى دولة 
تلعب أدوارًا متقدمة في الشأن الدولي 

واإلقليمي.
في السياقات التاريخية املعروفة، 
وبالنظر إلى طموحات املستعمر 

الفرنسي وخطط التجهيل والتقتيل 
التي نفذها على مدار 132 سنة، 

وبالقوة التي كان يتوفر عليها، يصبح 
استقالل الجزائر معجزة حقيقية 

وإنجازًا خارقًا، ويصبح وجود الدولة، 
وهو املنجز الثاني الذي تحقق للشعب 
 
ً
الجزائري، باملعنى الزمني، ليس سهال

على بلد تعرض للمسخ والتجهيل 
ألكثر من قرن وربع القرن.

منجزان يجب عدم التفريط فيهما؛ 
االستقالل والدولة. حدثت الكثير من 

األخطاء في ذلك نعم. ومع ذلك فإن 
ثمة وصية يجدر استدعاؤها في هذا 

املقام، آخر وصية للمناضل الراحل 
لخضر بورقعة، رجل الثورتني الذي 

سحلته دولة االستقالل وسجنته 
سلطة ما بعد الحراك الشعبي، أن »ال 
تكرهوا بلدكم مهما كانت الظروف، 

وتحت أي دافع«.
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مصر والسودان 
يدرسان 

االنسحاب من 
اتفاق المبادئ

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري

بينما يزداد عدم الوضوح بشأن مفاوضات 
فيينا املتوقفة حــالــيــا، حــول إحــيــاء االتــفــاق 
الـــنـــووي اإليــــرانــــي، مـــع عــــدم تــحــديــد مــوعــد 
واضـــــح الســتــئــنــافــهــا بـــعـــد، عــلــى وقــــع ربــط 
»إرادة  إيــــــــــران حـــــل الــــقــــضــــايــــا املـــتـــبـــقـــيـــة بــــــــــــ
ــفـــاوضـــات بني  ــإن املـ ســيــاســيــة أمـــيـــركـــيـــة«، فــ
طهران والــريــاض تسير إلــى األمـــام، بحسب 
ــه تــــصــــريــــحــــات املــــســــؤولــــني  ــ ــيـ ــ ــر إلـ ــيـ ــشـ مـــــا تـ
الحكومة  باسم  املتحدث  اإليرانيني. وكشف 
اإليــرانــيــة عــلــي ربــيــعــي عــن حــصــول »تــقــدم« 
ــتـــي تــجــريــهــا إيـــــــران مــع  ــفــــاوضــــات الـ فــــي املــ
 إنه »تم بحث القضايا بني 

ً
السعودية، قائال

نــوايــا،  البلدين مــن منطلق صــداقــة وحــســن 
ــرز«. وأوضــــح ربــيــعــي أن  ــ وثــمــة تــقــدم قــد أحـ
»الخالفات ربما تتسم بتعقيدات في حاالت، 
وحلها يستدعي وقتا«، معلنا عن استعداد 
»جدية  إيران ملواصلة الحوار مع السعودية بـ
وإزالــة  الطرفني  لتأمني مصالح  نية  وحسن 
اإليــرانــي  املتحدث  وأكـــد  لديهما«.  املــخــاوف 
»أنــنــا نعتبر هـــذه الـــحـــوارات واســتــمــرارهــا 
ــــى حـــدد  ــــى أدنــ ــات إلـ حـــتـــى تــقــلــيــص الـــخـــالفـ
أن »سياسة  إيــجــابــيــا«، مضيفا  أمـــرًا  ممكن، 
الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة تعتمد عــلــى حسن 
الـــجـــوار والــتــوجــه اإلقــلــيــمــي، فــأمــن املنطقة 
وعــدم استغالله من قبل بعض الــدول تحت 
ذرائع أمنية، يتطلب مشاركة جميع الدول«. 
بــــــدوره، كــــان خــطــيــب زادة قـــد رحــــب، أمـــس، 
بــتــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
ــلــــحــــوار مــع  ــة لــ ــيــ ــداعــ فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان الــ
طهران، وأكد استعداد األخيرة لهذا الحوار. 
للحوار  بإيجابية  »تنظر  إيـــران  أن  وأضـــاف 
مع السعودية«. وكانت الحوارات بني إيران 
والسعودية قد انطلقت بواسطة عراقية في 
ــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، وشـــهـــدت جـــوالت  إبـ

طرابلس ـ العربي الجديد

الــحــوار  مللتقى  ها 
ّ
حث األممية  البعثة  جـــددت 

السياسي الليبي على اإلسراع بمداوالته بغية 
التوصل إلى شكل نهائي للقاعدة الدستورية 
ديسمبر/كانون   24 فــي  املــقــررة  لالنتخابات 
التوافق حولها  املقبل، بعد إخفاقه في  األول 
الجمعة  يوم  اختتمت  التي  اجتماعاته  خالل 
املاضي، في وقت كشفت فيه مصادر مقربة من 
امللتقى عن ضغوط دولية على أطــراف ليبية 
من أجل الحد من تأثيرها على أعمال امللتقى، 
القاعدة الدستورية لالنتخابات قبل  وإنجاز 

حلول أغسطس/آب املقبل.
ــإطـــالق املــفــوضــيــة  وفــــي مـــعـــرض تــرحــيــبــهــا بـ
الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات عــمــلــيــة تــحــديــث سجل 
ــان، أعــضــاء  ــيـ الــنــاخــبــني؛ حــثــت الــبــعــثــة فـــي بـ
الــحــوار على »اإلســـراع فــي مداوالتهم  ملتقى 
ــــط ووضــــع  ــلــــول وســ ــــى حــ بـــغـــيـــة الــــتــــوصــــل إلــ
ــدة  ــاعـ ــقـ ــتـــرح الـ ــقـ ــلـــى مـ ــمـــســـات األخـــــيـــــرة عـ ــلـ الـ
مجلس  ونــاشــدت  لالنتخابات«،  الدستورية 
النواب تحمل مسؤوليته من خالل »اعتماده 
ــاذ خـــطـــوات  إطـــــــارًا قـــانـــونـــيـــا يـــمـــّكـــن مــــن اتــــخــ
أمام  املجال  وفسح  بالتنفيذ  تعنى  ملموسة 
الديمقراطية  حقوقه  ملمارسة  الليبي  الشعب 
املبعوث  واطلع  املقبل«.  ديسمبر   24 بتاريخ 
األممي إلى ليبيا يان كوبيتش، أمس الثالثاء، 
على تحضيرات مفوضية االنتخابات الليبية، 
لالنتخابات، وذلك خالل لقاء عقده مع رئيس 

مفوضية االنتخابات الليبية عماد السايح.
وبــعــد إخــفــاق امللتقى فــي الــتــوصــل إلــى شكل 
الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة بـــيـــوم واحـــــــد، أعــلــنــت 
املفوضية العليا لالنتخابات، األحد املاضي، 
للبداية  الناخبني  تسجيل  منظومة  فتح  عــن 
فـــي »اســـتـــقـــبـــال رســـائـــل املـــواطـــنـــني الــراغــبــني 
أو  انتخابهم  مــراكــز  تغيير  أو  التسجيل  فــي 
للتسجيل  القانونية  السن  إلى  الذين وصلوا 

مـــا زالــــت مــتــبــقــيــة، وبــحــاجــة غــالــبــا لـــقـــرارات 
من بقية األطـــراف، وخاصة أميركا«. وشدد 
االتــفــاق  إلــى  الــوصــول   

ّ
أن زادة على  خطيب 

إلحياء االتفاق النووي »رهن إرادة سياسية 
لــألطــراف األخــــرى التــخــاذ قــــرارات صعبة«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن وفـــد بـــالده املــفــاوض يسعى 
للوصول إلــى االتفاق في أســرع وقــت لترفع 
 طــهــران لــن تــحــدد مهلة 

ّ
الــعــقــوبــات. وقـــال إن

لــلــمــفــاوضــات لــلــوصــول إلـــى نــتــيــجــة، وأنــهــا 
ستستمر »حتى التوصل التفاق مطلوب«.

وخــــالل رده عــلــى ســــؤال بــشــأن تــصــريــحــات 
الــــدول الغربية   

ّ
أن مــســؤولــني غــربــيــني حـــول 

إيــران  في  الجديدة  الحكومة  تشكيل  تنتظر 
للتوصل إلــى اتــفــاق، قــال املــتــحــدث اإليــرانــي 
إن »مواقف إيران حول االتفاق النووي ورفع 
للنظام،  السياسات األساسية  العقوبات من 
بحال  ولذلك  الحكومات،  بتغيير  تتغير  وال 
التوصل التفاق )في فيينا( ستبقى حكومة 

السيد إبراهيم رئيسي وفية لها«.
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا كـــذلـــك، قــال  وفــــي ســـيـــاق مـ
ربيعي إنها تشهد »تقدما جيدًا في كثير من 
املواضيع، لكن ال يمكن اإلنكار أن ثمة خالفات 
مــســتــمــرة حــــول بــعــض الـــقـــضـــايـــا«. وأضــــاف 
ربــيــعــي فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي األســبــوعــي، 
أمس الثالثاء، أن »وجود هذه الخالفات حول 
القضايا املتبقية ال يعني بالضرورة وصول 
إلى  إلى طريق مسدود«، مشيرًا  املفاوضات 
اتــفــاق يلبي  إلـــى  لــلــتــوصــل  أنــهــا »ستستمر 
مطالب جميع األطــراف إذا كانت هناك إرادة 
الــجــمــيــع«. وشـــدد على أن  سياسية مــن قبل 
بالده »لن توافق على اتفاق ال يحقق مصالح 
ــى أن »جــمــيــع  ــ الـــشـــعـــب اإليــــــرانــــــي«، الفـــتـــا إلـ
ــــراف عــلــى عــلــم بــاملــواقــف اإليــرانــيــة منذ  األطـ
 »اإلطــار العام 

ّ
انطالق املــفــاوضــات«، وأكــد أن

أنـــه يــجــب أن تــرفــع أمــيــركــا الــعــقــوبــات أواًل، 
وثم يتم التحقق من رفعها، وبعد ذلك إيران 

أخــــرى تــجــمــيــد األمــــــوال واملـــصـــالـــح الــخــاصــة 
باملعاقبني.

األمــمــيــة ستوجه  البعثة  أن  املــصــادر  وأكــــدت 
للملتقى دعوة قريبة لالنعقاد مجددًا لتمرير 
الـــذي تقدمت به  الــقــاعــدة الــدســتــوريــة  مقترح 
جلساتها  خــالل  للملتقى،  القانونية  اللجنة 
نــهــايــة مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، كــونــه خــالــيــا من 
ــــات والـــــحـــــدود الــــتــــي تـــســـمـــح لــكــل  ــراطـ ــ ــتـ ــ االشـ
االنتخابية  العملية  فــي  بــاالنــخــراط  األطـــراف 
ــاء. وكـــــان أعـــضـــاء الــلــجــنــة قد  مـــن دون إقــــصــ
ــراء االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة  ــ اتـــفـــقـــوا عــلــى إجــ
والرئاسية بشكل متزامن مع انتخاب الرئيس 
بشكل مــبــاشــر مــن الــشــعــب، إلـــى جــانــب إقـــرار 

شروط أخرى.
ورأت املصادر أن خطوة فرض العقوبات هي 
البعض  أن حــاول  بعد  خطوة دولية متقدمة 
عــرقــلــة الـــطـــريـــق املـــوصـــل لـــالنـــتـــخـــابـــات. لكن 
الباحث الليبي في الشأن السياسي الجيالني 
ــل األطـــــــــــراف تــســعــى  ــ كـ يــــــرى أن  أزهــــيــــمــــة، ال 
للتمديد، فالخالفات حول القاعدة الدستورية 

واإلقليمية،  الثنائية  القضايا  تناولت  عدة، 
بحسب وزارة الخارجية اإليرانية.

أكــد املتحدث باسم وزارة  على صعيد آخــر، 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
ليست مستعجلة  بـــالده   

ّ
أن الــثــالثــاء،  أمـــس 

لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق فــي مــفــاوضــات فيينا 
أن  املباشرة مع واشنطن، قبل  النووية غير 
بإطالتها  تسمح  »لــن  إنها  بالقول  يستدرك 
وأن تــصــبــح اســتــنــزافــيــة«. وأوضــــح خطيب 
أسئلة صحافية  رده على  زادة، في معرض 
»التقدم  أن  »تــلــيــغــرام«،  على  قناته  نشرتها 
ــــي مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا حــقــيــقــة  الــــحــــاصــــل فـ
أكد  أنــه  غير  األطـــــراف«،  بها جميع  تعترف 
 »هـــنـــاك قــضــايــا مهمة 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن

الخطوة،  ولقيت  االنــتــخــابــات«.  منظومة  فــي 
بكلمات رسمية من جانب  ترحيبا ومشاركة 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واملجلس 
ــفـــي والـــحـــكـــومـــة عــبــد  ــنـ ــي مـــحـــمـــد املـ ــاســ ــرئــ الــ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فـــي مــشــهــد يــعــكــس اتــفــاقــا 
ليبيا عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، 
املسيرة  القاعدة  اختالفات حــول شكل  وســط 

لالنتخابات.
النقاب  كشفت  متطابقة  ليبية  مــصــادر  لــكــن 
ي قادة األطراف الليبية رسائل دولية 

ّ
عن تلق

بــشــأن ضـــــرورة إنـــجـــاز الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
خـــالل الــشــهــر الــحــالــي، لــتــكــون جــاهــزة للعمل 
التي  مطلع أغسطس املقبل. وأكــدت املصادر، 
الــجــديــد«، حــول مضمون  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 
الدولية، على استعداد عواصم  الرسائل  تلك 
كبرى، من بينها واشنطن، إلطالق حزمة من 
الــعــقــوبــات ضـــد شــخــصــيــات تــســعــى لــعــرقــلــة 
ــتـــوري  مـــســـار الـــتـــوافـــق عـــلـــى األســـــــاس الـــدسـ
لالنتخابات، وقالت املصادر إن تلك العقوبات 
سيكون أولها حظر السفر، لتشمل في مراحل 

وتستأنف  التصحيحية  اتــهــا  إجــراء تــوقــف 
تنفيذ تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة«. وأشــــار إلـــى أن 
»طريقة تنفيذ هذا اإلطار الذي حصل تفاهم 
مشترك بني األطراف على خطوطه العريضة 

تمثل إحدى القضايا الخالفية املتبقية«.
ــران والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ســـّت  ــ ــ وخــــاضــــت إيـ
ــن مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا بــشــكــل غــيــر  جــــــوالت مــ
ــفـــاق )روســيــا  ــراف االتـ ــ مــبــاشــر، بــواســطــة أطـ
ــا وأملــــانــــيــــا(،  ــرنـــسـ والــــصــــني وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـ
ــــان يـــفـــتـــرض أن  ــة الـــســـابـــعـــة الـــتـــي كـ ــولـ والـــجـ
تنطلق في مطلع هذا الشهر، لم يتم تحديد 

موعدها بعد.
من جهة أخرى، تطرق ربيعي إلى ما وصفه 
أحد  استهدفت  التي  »التخريبية«  بالعملية 
أبــنــيــة مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليـــرانـــيـــة في 
نـــواحـــي مــديــنــة كـــرج الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة 
طــهــران، فــي 23 يونيو/ حــزيــران املــاضــي، إذ 
أكــد وقــوع الــحــادث، لكنه قــال إنــه »لــم يخلف 
ــاديـــة وبـــشـــريـــة مــلــحــوظــة«، وذلـــك  ــرارًا مـ ــ ــ أضـ
ــدمـــت تــفــاصــيــل  ــهــــران قــــد قـ ــانـــت طــ بـــعـــدمـــا كـ

محدودة عن الهجوم.
ــهـــجـــوم،  ــن الـ ــعـــي إســــرائــــيــــل بـــشـ ــيـ ــــم ربـ ــهـ ــ واتـ
ــــى إفـــشـــال  ــهــــجــــوم ســـعـــى إلــ وأضــــــــاف أن »الــ
ــح  ــ ــرة فــــي فـــيـــيـــنـــا«. وأوضـ ــ ــدائـ ــ ــادثــــات الـ املــــحــ
ــام الــنــظــام الصهيوني بــهــذه األعــمــال  أنـــه »قـ
لإلشارة إلى أنه قادر على وقف إيران وأنه ال 
داعي للحوار معها، لكن كلما حدث تخريب، 
ازدادت قوتنا«. وحول أضرار الهجوم، أشار 
ربيعي إلى أن »أضــرارًا لحقت بسقف إحدى 
الـــصـــاالت فــقــط ويـــجـــري اســـتـــبـــدالـــه«، نــافــيــا 
صحة األنباء التي تتحدث عن وقوع أضرار 
بــالــغــة فـــي املــنــشــأة الـــنـــوويـــة. وتــعــلــيــقــا على 
صورة جوية انتشرت في العالم االفتراضي 
منذ أيام تظهر أضرارًا بإحدى الصاالت، قال 
إزالــة  بعد  التقطت  الــصــورة  هــذه  إن  ربيعي 

سقف الصالة لترميمها.

جاءت ضمن محاوالت تفصيلها على مقاس 
شخصيات معينة لضمان ترشحها.

وبــــشــــأن الـــفـــشـــل املــــاضــــي لــلــمــلــتــقــى ودعـــــوة 
الــبــعــثــة لـــه مـــجـــددًا ملــواصــلــة املـــــــداوالت حــول 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، قــال أزهيمة فــي حديث 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن غـــيـــاب املــبــعــوث  مـــع »الـ
األمـــمـــي يــــان كــوبــيــتــش عـــن جــلــســات امللتقى 
ــد فــشــلــه  ــعـ وعـــــــدم وضـــــــوح مــــوقــــف الـــبـــعـــثـــة بـ
ــــك الـــفـــشـــل، كــلــهــا  ــوة الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى ذلـ ــطـ ــخـ والـ
مؤشرات تدل على ضعف أداء البعثة. واعتبر 
للتهديد  كبرى  عــواصــم  »انــخــراط  أن  أزهيمة 
بعد  جــاء  الليبية  لــألطــراف  مباشرة  برسائل 
أن  إلــى  أزهيمة  ولفت  كوبيتش«.  أداء  ضعف 
الدولي يعتمد بشكل أساسي على  »املجتمع 
إجراء االنتخابات في موعدها إلنتاج سلطة 
 عن فشله خالل مؤتمر 

ً
سياسية جديدة بديال

برلني الثاني في حسم ملف املرتزقة واملقاتلني 
األجانب الذي تراجع الحديث عنه في اآلونة 
األخيرة بشكل كبير«. وقال إن »امللف الليبي 
يقع وســط تجاذبات دولية بني عــدة عواصم 
وجلي أن التكتل الغربي ضد روسيا يرى في 
سلطة  إلنــجــاز  الوحيدة  الطريق  االنتخابات 
جديدة يمكنها أن تقول ملوسكو اخرجي، ولذا 
لن تتعرقل اإلرادة الدولية أمام تعنت األطراف 
املــحــلــيــة«. ومــســاء أول مــن أمــس اإلثــنــني، دعا 
رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة الليبي خالد 
املـــشـــري، إلــــى اعــتــمــاد مــخــرجــات »الـــغـــردقـــة« 
ــــدة دســـــتـــــوريـــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا تــــراعــــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ كـ
االســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور وااللــتــزام 
خالل  وذلـــك  لالنتخابات،  املــحــددة  باملواعيد 
لـــقـــاء جــمــعــه بــكــوبــيــتــش فـــي طـــرابـــلـــس. وفــي 
اللجنة  أنهت  املــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/ 
املصرية  الغردقة  بمدينة  الليبية  الدستورية 
ــراء  ــ اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، بـــاتـــفـــاق مـــبـــدئـــي عـــلـــى إجـ
نتائجه،  وتحصني  الــدســتــور،  على  استفتاء 

استعدادًا لالنتخابات.

يكتفي المبدأ الخامس من اتفاق المبادئ، والذي يتحدث عن التعاون 
في الملء األول وإدارة سد النهضة اإلثيوبي، بالنص على التشارك في 
التشغيل، ويجيز  اإلرشادية والقواعد« دون تفاصيل  وضع »الخطوط 
»إخطار«  بشرط  آلخر،  وقت  من  التشغيل  سياسة  ضبط  إعادة  إلثيوبيا 
وزير  ادعــى  أن  وسبق  والــســودان.  مصر  استئذان  أو  رأي  أخذ  وليس 
الطاقة والمياه اإلثيوبي سيليشي بيكيلي أن بالده تنفذ المبدأ الخامس 

من االتفاق »بالحرف الواحد«. 

تنفيذ »حرفي« للمبدأ الخامس

حمل وزير الري المصري 
محمد عبد العاطي، 

أمس الثالثاء، إثيوبيا 
مسؤولية الفوضى المائية 

التي شهدها السودان 
العام الماضي، حيث تسبب 
الملء األول في معاناته 
من حالة جفاف قاسية، 

أعقبتها حالة فيضان 
عارمة بسبب عدم التنسيق 

مع دولتي المصب، ثم 
قيامها بإطالق كميات 

من المياه المحملة 
بالطمي خالل نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي، 

بدون إبالغ دولتي المصب، 
ما تسبب في زيادة العكارة 

بمحطات مياه الشرب 
في السودان.

فوضى مائية

بدأت إثيوبيا الملء الثاني 
لسد النهضة )إدواردو 

سوتيراس/فرانس برس(

تقرري  متابعة
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  شرق
      غرب
حكم حوثي بإعدام 

5 يمنيين
االبتدائية  الجزائية  املحكمة  قضت 
املتخصصة في صنعاء، والخاضعة 
لــســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــيــني، أمــس 
الثالثاء، بإعدام خمسة يمنيني، بعد 
بتهمة  بــدء محاكمتهم  أشهر من   5
»التخابر وممارسة نشاط تجسسي 
ــاط جـــهـــاز  ــبــ تـــخـــريـــبـــي لـــصـــالـــح ضــ
وذكــرت  البريطاني«.  االستخبارات 
للحوثيني،  الــتــابــعــة  »ســـبـــأ«  وكـــالـــة 
أن »املحكمة قضت باإلعدام تعزيرًا 
ــد الــــلــــه  ــ ــبـ ــ ــم عـ ــ ــاســ ــ ــات قــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــق عـ ــــحـ بـ
الله  الــحــاشــدي، وعــلــي محمد عــبــد 
الخروجه،  علي  وباسم  الجعماني، 
وســـلـــيـــم عـــبـــدالـــلـــه يــحــيــى حــبــيــش، 

وأيمن مجاهد قايد حريش«.
)العربي الجديد(

ألمانيا: طعن شخص 
بمطار دوسلدورف

ــنـــت الــــشــــرطــــة األملــــانــــيــــة، أمـــس  ــلـ أعـ
ــة شـــخـــص  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــن إصـ ــ ــ الـــــــثـــــــالثـــــــاء، عـ
بجروح طفيفة إثر عملية طعن في 
مـــطـــار دوســــلــــدورف غـــربـــي الـــبـــالد. 
وأفــــاد مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة بــأن 
الــحــادث وقــع إثــر نــزاع بني عــدد من 
املشردين، مؤكدًا أنه لم يتسبب في 
تعطيل  أو  الـــركـــاب  عــلــى  خــطــر  أي 
التلفزيون  ونــقــل  الــجــويــة.  للحركة 
األملاني »دويتشه فيله« عن مصادر 
شــرطــيــة، قــولــهــا، إن الــهــجــوم وقــع 
ــار،  ــ ــطـ ــ ــمــــوقــــف الـــــســـــيـــــارات فـــــي املـ بــ
بالقرب من صالة املغادرة. وأضافت 
املصادر أن منفذ الهجوم تمكن من 

الفرار بعد وقوع الحادث. 
)األناضول(

توقيف باحث ألماني 
تجسس لحساب الصين

أوِقــــف خبير ســيــاســي أملــانــي يدير 
ــاه  ــبـ ــتـ مــــجــــمــــوعــــة دراســــــــــــــات، لـــالشـ
أجهزة  لصالح  بالتجسس  بقيامه 
بــني عامي  الصينية  االســتــخــبــارات 
أعــلــنــتــه  مـــــا  ــق  ــ ــ وفـ و2019،   2010
الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــدرالــيــة األملــانــيــة 
الــثــالثــاء. وأوضـــحـــت النيابة  أمـــس 
العامة في بيان، أن املشتبه به الذي 
عرفت عنه باسم كــالوس ل. والــذي 
أوِقــــــف أول مـــن أمــــس اإلثـــنـــني وقــد 
االحتياطي،  االحتجاز  قيد  يوضع 
زّود أجهزة االستخبارات الصينية 
بــمــعــلــومــات »حــصــل عــلــيــهــا بشكل 
السياسية  معارفه  بفضل  رئيسي 
أقــام عالقات  رفيعة املستوى« التي 
ــار إدارتــــــــه ملــجــمــوعــة  ــ مــعــهــا فــــي إطــ
لــقــاء  ــــك  الــــدراســــات مــنــذ 2001، وذلـ

»مكافآت مالية«.
)فرانس برس(

عشرات المستوطنين 
يقتحمون األقصى

ــــني  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ جـــــــــــــــّدد عـــــــــشـــــــــرات املـ
اإلســــرائــــيــــلــــيــــني، أمـــــــس الــــثــــالثــــاء، 
اقــتــحــامــاتــهــم لــلــمــســجــد األقـــصـــى، 
ــلـــيـــة.  بـــحـــراســـة الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـ
وقـــالـــت دائـــــرة األوقــــــاف اإلســالمــيــة 
 
ّ
فــي الــقــدس، فــي بــيــان مقتضب، إن
اقـــتـــحـــمـــوا املــســجــد  44 مــســتــوطــنــا 
األقــــصــــى صــــبــــاح أمـــــــس، بـــحـــراســـة 

شرطة االحتالل.
)األناضول(

الجزائر: احتجاج للمحامين

ــــني فـــي  ــامــ ــ ــحــ ــ ــــت هــــيــــئــــة املــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
الــــــجــــــزائــــــر، أمــــــــس الــــــثــــــالثــــــاء، مــن 
خـــالل تنفيذ إضــــراب لــيــوم واحـــد، 
واعـــتـــصـــام أمــــــام مــحــكــمــة ســيــدي 
امحمد وسط العاصمة الجزائرية، 
وذلك تنديدًا بما يعتبره املحامون 
والسلطة  القضاة  قبل  مــن  تعسفا 
فــي حــق هيئة الــدفــاع، والتضييق 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى عــمــلــهــا. 
ــعـــشـــرات مـــن املــحــامــني  وتـــجـــّمـــع الـ
أمس، قبالة محكمة سيدي امحمد، 
رافــــعــــني شــــعــــارات والفــــتــــات كــتــب 
وتجاوزات«،  إهانات  »كفى  عليها 
و»املــحــامــي ال يــهــان«، وغيرها من 

العبارات. 
)العربي الجديد(
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العراق: »داعش« يحاول 
تفجير أبراج كهرباء

ــنــــي فــي  أكــــــدت خــلــيــة اإلعـــــــالم األمــ
ــــس الــــثــــالثــــاء، وقــــوف  ــراق، أمــ ــ ــعــ ــ الــ
مــحــاولــة  وراء  »داعـــــــــش«  تــنــظــيــم 
ــــدة الســــتــــهــــداف أبـــــــــراج نــقــل  ــديـ ــ جـ
ــغـــداد.  الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ
التنظيم  وذكــــرت أن »عــنــاصــر مــن 
ــاولــــوا تــفــجــيــر أحــــد أبــــــراج نقل  حــ
بغداد،  شمالي  الكهربائية  الطاقة 
ــوات األمـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ قـــبـــل أن تـــحـــبـــط الـ
ذلـــك بــعــد رصـــد مــجــمــوعــة مكونة 
ـــني بـــواســـطـــة  ــيــ ــ ــابـ ــ ــة إرهـ ــ ــــالثـ مـــــن ثـ
ــة، فــأصــابــت  ــراريــ الـــكـــامـــيـــرات الــــحــ

أحدهم والذ الباقي بالفرار«.
)العربي الجديد(

األمم المتحدة قلقة 
من اعتقاالت السلطة 

الفلسطينية
أعرب مكتب حقوق اإلنسان التابع 
أمس  فلسطني،  فــي  املتحدة  لألمم 
الـــثـــالثـــاء، عـــن قــلــقــه الــعــمــيــق إزاء 
اســتــمــرار الــقــيــود املــفــروضــة على 
حرية التعبير وحرية التجمع من 
للسلطة  التابعة  األمـــن  قـــوات  قبل 
اعتقال  تم  أنــه  الفلسطينية، وذكــر 
صحافي ونشطاء ومحام األسبوع 
املـــاضـــي. وأول مـــن أمــــس االثــنــني، 
اعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

حوالي 20 شخصا في رام الله.
)العربي الجديد(

االحتالل يهدم مدرسة 
ويعتدي على 

مقدسيين
أصيب فلسطينيون، أمس الثالثاء، 
بشظايا قنابل الصوت التي ألقتها 
ــــالل تـــجـــاهـــهـــم خـــالل  ــتـ ــ قــــــوات االحـ
تنفيذها هدم مدرسة قيد اإلنشاء 
فــي ضاحية الــســالم، أو مــا تعرف 
»عــنــاتــا الــجــديــدة«، شمال  الــيــوم بـــ
شرقي القدس املحتلة؛ على الرغم 
من حيازتها على ترخيص مبدئي 
مـــن قــبــل بــلــديــة االحــــتــــالل. وأفــــاد 
نشطاء بأن قوات كبيرة لالحتالل 
ــة ومـــنـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ اقــــتــــحــــمــــت الـ
الدخول إلى موقع املدرسة، وحني 
شــرعــت الـــجـــرافـــات بــهــدم املــدرســة 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بـــني األهـــالـــي 
صــيــب أربعة 

ُ
وجــنــود االحــتــالل، وأ

أشخاص.
)العربي الجديد(

مواجهات في نابلس

ــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــني،  ــ أصـــيـــب عـ
مساء أول من أمس االثنني وأمس 
الثالثاء، خالل مواجهات مع قوات 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي فـــي مدينة 
نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وفـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوبــي نــابــلــس، 
ــا نـــــفـــــذت قـــــــــوات االحـــــتـــــالل  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
عمليات اعتقال في مناطق متفرقة 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. كما 
أصيب شاب فلسطيني برصاصة 
بعد  في وجهه  قدمه وشظايا  في 
إطـــالق قـــوات االحــتــالل الــنــار على 
ــان يـــقـــودهـــا فــي  ــ ــتـــي كـ الـــســـيـــارة الـ
املنطقة الشرقية من نابلس، حيث 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بــعــد اقــتــحــام 
ــتــــالل املـــكـــان لــتــأمــني اقــتــحــام  االحــ

املستوطنني قبر النبي يوسف. 
)العربي الجديد(

القوات الصومالية  
تستعيد مدينة من 

»الشباب«

اســـتـــعـــادت الــــقــــوات الــصــومــالــيــة، 
أمس الثالثاء، السيطرة على مدينة 
ــلـــجـــدود،  ــيـــم جـ ــلـ ــن فــــي إقـ ــادويــ ــعــ بــ
شمال شرقي الصومال، وذلك بعد 
سقوطها فــي يــد »حــركــة الشباب« 
في  »الـــقـــاعـــدة«  بتنظيم  املــرتــبــطــة 
ــــي.  ــــاضـ شــــهــــر إبــــريــــل/نــــيــــســــان املـ
وبــحــســب مـــصـــادر صــحــافــيــة، فــإن 
ــة انـــســـحـــبـــوا مــن  مــســلــحــي الـــحـــركـ
ــرات  ــشــ ــقــــب وصـــــــــول عــ ــة عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ املـ
الصومالية  الــقــوات  مــن  املـــدرعـــات 

إلى البلدات والقرى املحيطة بها.
)العربي الجديد(

دياب: عندما يحصل 
االرتطام الكبير سيتردد 

صداه خارج لبنان

ترجيح استمرار شغور 
وزارتي الكهرباء 

والصحة حتى االنتخابات

أي مساعدة خارجية 
تتطلّب حكومة غير 

موجودة اليوم

الصدر طلب النأي 
باسم التيار الصدري 

عن ملف الكهرباء

لبنان
سلطة تتسّول

بيروت ـ ريتا الجّمال

انــــهــــيــــار قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ وأجــــــــــــــــور الــــــعــــــامــــــلــــــني، طـ
وإشــكــاالت أمـــام محطات الــوقــود، 
وارتفاع  األدويـــة،  من  عديدة  أصناف  انقطاع 
هــائــل فــي أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة، هـــذه عينة 
مــن األزمــــات الــتــي يعانيها لــبــنــان، والــتــي لم 
التسّول  ســوى  ملواجهتها   

ً
حــال السلطة  تجد 

الــخــارج طلبا للمساعدة، مــن دون اتخاذ  مــن 
أي خطوات إصالحية مطلوبة أو حتى إبداء 

النّية لذلك. 
استقالة حكومة  عــام على  مـــرور نحو  وبــعــد 
حسان دياب في 10 أغسطس/ آب املاضي بعد 
 العاصمة ودّمر 

ّ
انفجار مرفأ بيروت الذي هز

أجزاء منها ولم ُيعد بناء قسم واسع منها إلى 
اليوم، ثم تكليف سعد الحريري في أكتوبر/ 
تشرين األول بتشكيل حكومة جديدة، ال تزال 
تقديم  وتــرفــض  ت 

ّ
تتعن السياسية  األطــــراف 

أي تنازالت لتخطي خالفاتها والتوافق على 
حكومة جديدة وإيجاد سلطة فعلية تستطيع 
اتخاذ القرارات املطلوبة لوقف االنهيار الذي 

ر أي قطاع.
ّ
لم يوف

وتــــــــروي عـــتـــمـــة بــــيــــروت ومـــخـــتـــلـــف املـــنـــاطـــق 
الــلــبــنــانــيــة كــــل لـــيـــلـــة، جــــــراء تــــراجــــع ســـاعـــات 
التغذية بالكهرباء ألقل من ساعتني في اليوم 
وشــّح مــادة املـــازوت، الــواقــع املــّر الــذي يعيشه 
اللبنانيون يوميا، من دون وجود أي مؤشرات 
عــلــى حــل قــريــب، وفـــي ظــل مــمــاطــلــة بتشكيل 
التفاوض  قـــادرة على  تــكــون  حكومة جــديــدة 
مع املجتمع الدولي وطلب مساعدة خارجية. 
واالقتصادية  االجتماعية  األزمــات  وتنعكس 
فانهيار  اللبنانيني،  مختلف  على  واملعيشية 
سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدوالر أسهم 
في تراجع قيمة الرواتب بشكل كبير وارتفاع 
السلع املستوردة والتي تبدأ  أسعار مختلف 
إلــى ذلك  اليومية، يضاف  الغذائية  املــواد  من 
لــعــدم توفير  الصيدليات  مــن  ــدواء  الــ انــقــطــاع 
دعم كاٍف من مصرف لبنان املركزي الستيراد 
األدوية وفق السعر الرسمي املعتمد )الدوالر 
يساوي 1500 ليرة(. األمر نفسه ينطبق على 
املــحــروقــات مــع شــّح كبير فــي وجــود البنزين 
ــــرجــــم بــطــوابــيــر 

ُ
واملـــــــــــازوت خـــصـــوصـــا، مــــا ت

 »مع وجود نحو مليون ونصف املليون 
ً
قائال

ــــوري ومــــئــــات اآلالف مــــن الــالجــئــني  ــازح ســ ــ نــ
التكهن  الــصــعــب  مــن  ســيــكــون  الفلسطينيني، 

بنتائج انهيار االستقرار في لبنان«.
ومنذ أواخر عام 2019، بات تسّول املساعدات 
بــمــثــابــة الـــخـــطـــاب الـــوحـــيـــد لــلــمــســؤولــني في 
ــة   مـــــرة ورقــ

ّ
ــع اســـتـــغـــاللـــهـــم فــــي كـــــل ــان، مــ ــنـ ــبـ لـ

ملحاولة  والفلسطينيني  السوريني  الالجئني 
ــاءت تــصــريــحــات  ــ الــضــغــط عــلــى الـــخـــارج. وجـ
ديـــاب بــعــد ســاعــات مــن خــطــاب لــألمــني الــعــام 
ى 

ّ
»حـــزب الـــلـــه« حــســن نــصــر الــلــه الــــذي تبن ـــ لـ

فــيــه خــطــاب املــــؤامــــرة مــــرة جـــديـــدة، إذ أرجـــع 
القرار  األزمــات التي يعاني منها لبنان »إلــى 
األميركي الذي يمنع أي دعم خارجي للبنان«، 
مــضــيــفــا »ألــيــســت أمــيــركــا الــتــي تــمــنــع الــــدول 
بــهــدف تحقيق مصالح  لــبــنــان  مــن مــســاعــدة 
أميركا وإسرائيل، سواء من مشروع التوطني 
الــغــاز والـــنـــفـــط؟«، مضيفا »ألــيــســت  أو ســرقــة 
اإلدارة األميركية التي تهدد بالعقوبات على 
الــلــبــنــانــيــني وتــمــنــعــهــم مـــن االســـتـــعـــانـــة بــأي 
صديق من الشرق، سواء الصني أو غيرها؟«، 
معتبرًا أنه »لدينا فرص حقيقية إلنقاذ لبنان 
وهـــذا ال يحتاج إلــى كثير مــن الــنــظــريــات ألن 
على  وأن تضعهم  أميركا  من  البعض يخاف 

الئحة العقوبات«.
ــــر  هــــــذه املـــــواقـــــف جـــــــاءت قـــبـــيـــل وصـــــــول وزيـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
ــيـــروت عــصــر أمـــس،  ــى بـ الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي إلــ

طــويــلــة مــن الــســيــارات أمـــام مــحــطــات الــوقــود، 
يتخللها وقوع إشكاالت يومية، بالتوازي مع 
الكهربائية من  التغذية  تقنني كبير بساعات 
ويترافق  للدولة،  التابعة  الكهرباء  املؤسسة 
ذلك مع عدم قدرة أصحاب املولدات الخاصة 
في  االنقطاع  لشبه  نظرًا  الحاجة  تلبية  على 
 

ّ
مادة املازوت. كذلك، فإن ثمة أزمة أخرى ال تقل
خطورة، وهي انقطاع الكثير من مواد الطبابة 

من املستشفيات.
أمــــــام هـــــذا الــــواقــــع الــــــذي ال تـــلـــوح فــــي األفــــق 
املساعدات  السلطة  له، تتوّسل  القريب حلول 
مــن الــخــارج، مــع ربــط ذلــك بخطاب تحذيري 
مــن مغبة ســقــوط لبنان وتــداعــيــات ذلــك على 
الـــخـــارج، بــاســتــغــالل وجــــود أكــثــر مــن مليون 
الجئ، للتلويح بخطر االنهيار، وهو الحديث 
الــــذي جـــدد تـــكـــراره رئــيــس حــكــومــة تصريف 
األعــمــال حــســان ديـــاب أمــس الــثــالثــاء، وطلبه 
ــزوال«، فــي ظل  املــســاعــدة »إلنــقــاذ لبنان مــن الــ
عدم تقديم أّي خطوٍة إصالحية، وهو ما أقفل 
بتكرار  نهائيا،  عليه  الــبــاب  الــدولــي  املجتمع 
أكــثــر مـــن مـــســـؤول غــربــي فـــي مــنــاســبــات عــدة 
اللبنانية«.  للسلطة  بياض  على  شيك  »ال  أن 
ــان هـــذه الــســلــطــة،  ــ ــوازاة ذلــــك، يــصــر أركـ ــ فـــي مــ
بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، عـــلـــى الـــتـــهـــرب مــن 
املؤامرة كسبب  والتمسك بخطاب  املسؤولية 

في االنهيار الحاصل.
وحــذر ديــاب فــي كلمة لــه أمــس الــثــالثــاء، أمــام 
من  الدبلوماسية،  البعثات  ورؤســاء  السفراء 
أن »املــعــانــاة بلغت حـــدود املــأســاة، فــاألزمــات 
ــادة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، عــلــى  ــ ــــحـ الـ
مــخــتــلــف املـــســـتـــويـــات الــحــيــاتــيــة واملــعــيــشــيــة 
تدفع  والخدماتية،  والصحية  واالجتماعية 
التي  الكبرى  الكارثة  نحو  لبنان  في  الوضع 
االحــتــواء،  على  قـــدرة  أي  تداعياتها  تــتــجــاوز 
أمــام واقــع لبناني مخيف«.  وبالتالي نصبح 
أن »لبنان واللبنانيني على شفير  اعتبر  وإذ 
ــة«، حــــذر مـــن أن »الــخــطــر الــــذي يــهــدد  ــارثـ ــكـ الـ
اللبنانيني لن يقتصر عليهم، وعندما يحصل 
ــام الــكــبــيــر، ســيــتــردد صـــدى تــداعــيــاتــه  االرتـــطـ
ــــى املــــــدى الــقــريــب  خــــــارج جـــغـــرافـــيـــا لـــبـــنـــان إلـ
أحد  يستطيع  لــن  والبحر.  البر  فــي  والبعيد، 
ــــزل نــفــســه عــــن خـــطـــر انـــهـــيـــار لـــبـــنـــان«. ولـــم  عـ
ــة الــالجــئــني  ــ ــاب عـــن اســـتـــغـــالل ورقـ ــ  ديـ

َ
يــــتــــوان

الثالثة له منذ ما بعد انفجار  في زيــارة هي 
التقى  2020، حيث  آب  أغسطس/  في  بيروت 
الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس 
ف 

ّ
الــنــواب نبيه بـــري ورئــيــس الــحــكــومــة املكل

سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف 
عون. وفي زيارته األخيرة في فبراير/ شباط 
ــر الـــقـــطـــري دعـــــم بــــالده  ــ ــوزيـ ــ ــي، أكـــــد الـ ــ ــاضـ ــ املـ
أن أي برنامج  اللبناني، مشددًا على  للشعب 
اقتصادي متكامل لدعم لبنان يتطلب وجود 
حكومة حتى تستطيع الدولة القطرية العمل 
بالشراكة معها على برامج اقتصادية ووفق 

معايير معينة.
وتــعــلــيــقــا عــلــى األوضـــــــاع الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا 
التنمية  في  والباحث  املستشار  يقول  لبنان، 
املـــســـتـــدامـــة كـــمـــيـــل حـــمـــاتـــي، فــــي حــــديــــث مــع 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »نـــظـــريـــة املــــؤامــــرة  ــعــ »الــ
لــبــنــان، وكــذلــك الظهور  مستخدمة دائــمــا فــي 
الــقــرار في بلد لم يعد قــادرًا  وكأننا في مركز 
على تقديم أي شيء ال على الصعيد اإلنتاجي 
وال الــصــنــاعــي، وهـــو مــحــاصــر بــشــتــى أنـــواع 
األزمات، صحيا، غذائيا، استشفائيا، معيشيا، 
ذلــك«.  إلــى  ومــا  واجتماعيا  اقتصاديا  نقديا، 
ويأسف حماتي ألن السلطات اللبنانية دائما 
البالد،   مشاكل 

ّ
لحل اآلخــريــن  ما تعتمد على 

»واليوم يمتد هذا األمر إلى أعلى مستويات 
السلطة، مثل رئيس حكومة تصريف األعمال، 
الـــذي لــم ُيــقــدم على أي خــطــوة إصــالحــيــة في 
 األزمـــة، 

ّ
 عــدم تــوافــر الــنــّيــة الحقيقية لــحــل

ّ
ظــل

»اتكالي«،   
ً
أصــال اللبناني  االقتصاد   

ّ
أن علما 

فــهــو يــرتــكــز بشكل أســاســي عــلــى االســتــيــراد، 
ومـــن هــنــا أســــاس غــالــبــيــة مشاكلنا الــراهــنــة، 

خصوصا على مستوى األمن الغذائي«.

ويرى حماتي أن ورقة الالجئني باتت باهتة، 
في بلٍد يلعب أيضا على وتر االسم، فيصنفهم 
»نازحني سوريني« بدل الالجئني للتهرب من  بـ
التزاماته، في حني أنــه كــان بإمكانه أن ينظم 
اجتماعية  كقيمة  معهم  ويتعامل  وجــودهــم، 
واقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا أن الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة 
املستخدمة تحت شعار إخراج البلد من األزمة 
اعتباطية وغير مبنية على علم أو تجارب أو 
نماذج شبيهة، أو دراسة خبراء ومتخصصني 
يمكن اللجوء إليهم أيضا قبل طلب الدعم من 
الخارج. ويوضح أن البلدان التي عرفت كيفية 
في  وأدخلتهم  فيها،  الالجئني  وجــود  تنظيم 
النظام االقــتــصــادي، استفادت مــن ذلــك، فهي 
سّهلت وجودهم في البلد تحت صفة الجئني 
ــهــا أّمـــنـــت لــهــم بعض 

ّ
ولــيــس مــواطــنــني، ولــكــن

الحقوق والليونة في سوق العمل. ويرى »أن 
من أوصل البلد إلى األزمة من الطبيعي أنه ال 
ها، واملشكلة في النظام املعمول 

ّ
يمكن أن يحل

به، والذي ال يمكننا الخروج منه«.
من جهته، يقول الخبير االقتصادي نيكوال 
شيخاني، في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــرت عـــن دفــــع ســنــدات 

ّ
 الـــدولـــة الــتــي تــعــث

ّ
إن

الديون الخارجية »يوروبوند« ال يمكن أن 
االنهيار،  من  وتشكو  اليوم  تندب وضعها 
وكان من واجبها التفكير جيدًا قبل اإلقدام 
على خطوٍة من هذا النوع تزيد من انعدام 
إلى  شيخاني  ويلفت  بلبنان.  الــخــارج  ثقة 
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور 18 شــهــرًا على 
األزمة، تستمّر السلطات في لبنان بالبكاء 
على األطالل وطلب الدعم الخارجي من دون 
قِدم على أي خطوة إصالحية في أي من 

ُ
أن ت

 بذلك، خصوصا 
ً
القطاعات وال نّية لها أصال

ــتـــال  ــيـ ــــون »الـــكـــابـ ــانـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد إقـــــــــرار قـ
االنهيار  يتسارع مسار  واليوم  كونترول«، 
وقد بدأ مصرف لبنان املركزي يصرف من 
ــزامـــي، هــو الـــذي بــــدوره لم  االحــتــيــاطــي اإللـ
يضع خطة نقدية واكتفى بإصدار تعاميم 

تكتيكية تضخمية«.
 أي 

ّ
أن ــلـــى  الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي عـ ويــــشــــدد 

ب حكومة وتستوجب 
ّ
مساعدة خارجية تتطل

تــــواقــــيــــع الـــــــــــــــوزارات املــــخــــتــــصــــة، وهـــــــي غــيــر 
 على صندوق النقد 

ً
موجودة اليوم، فهل مثال

ع أمواله« من دون أن يضمن 
ّ
الدولي أن »يــوز

وسلكها  هــدرًا  ذهابها  وعــدم  عليها  الحفاظ 
ويشير  املعنية؟  الـــوزارة  مع  القانوني  املسار 
ــة خطيرة،  إلـــى أن »لــبــنــان يــدخــل الــيــوم دوامــ
الــذي سيكون عنوان  م املفرط 

ّ
في ظل التضخ

وتزيد  نلتمسها  بدأنا  التي  الراهنة،  املرحلة 
حّدتها عند رفع الدعم الكلّي، عندها الجحيم 
م«. من جهته، يقول الناشط 

ّ
وليس فقط جهن

الجديد«،  »العربي  لـ حسن،  محمد  الحقوقي 
إن الدعم الذي تم تقديمه للحكومة اللبنانية 
طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة مــن خـــالل الــجــهــات 
ــة الــــدولــــيــــة كـــــان يــكــفــي لـــســـّد األعـــبـــاء  ــانـــحـ املـ
لبنان  على  بة 

ّ
املترت املباشرة  وغير  املباشرة 

ــراء اســـتـــقـــبـــال الـــالجـــئـــني فــــي الــــبــــالد، لـــوال  ــ جــ
ر فــي حــكــومــتــه. ويــضــيــف »إن 

ّ
الــفــســاد املــتــجــذ

مــلــف الــالجــئــني الــســوريــني هــو آخـــر مــا تبقى 
الستجرار  مقنعة  كحّجة  اللبنانية  للحكومة 
ــــل انــتــشــال  الــــدعــــم الــــدولــــي والـــتـــدخـــل مــــن أجـ
لبنان من املأزق الحالي«، معربا عن أسفه ملا 
أن  الفساد، ومعتبرًا  لبنان بسبب  إليه  وصل 
املواطنني  لــقــرارات  أن ترضخ  الحكومة  »على 

اللبنانيني الذين انتفضوا على الفساد«.

استجداء الدعم الخارجي 
بال نية لإلصالح

طوابير يومية أمام محطات الوقود )حسين بيضون(

تزداد النقمة الشعبية جراء الفشل في معالجة أزمة الكهرباء )فرانس برس(

بات تسّول المساعدات بمثابة الخطاب الوحيد للمسؤولين في لبنان، 
من  متراكمة،  ومعيشية  واقتصادية  اجتماعية  أزمات  يعاني  الذي 
دون اتخاذ السلطات أي خطوات فعلية لمواجهة الكارثة، باستثناء 

التلويح بورقة الالجئين وخطورة انفجار األوضاع

تقرير

ــار الـــــــصـــــــدري« عــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وحــــــــول نـــــــأي »الـ
تــحــالــف  يـــقـــول عــضــو  الـــكـــهـــربـــاء،  وزارة 
»سائرون« الذي يمثل التيار في البرملان 
»العربي  لـ فــي حــديــٍث  املكصوصي،  رعــد 
بــوزارة  له  »التيار ال عالقة  إن  الجديد«، 
الــكــهــربــاء، لــكــن هــنــاك جــهــات سياسية 
توريطه  تريد  خارجية  وأخـــرى  داخلية 
بأي فشل حكومي يحدث في البالد، رغم 
أربــع وزارات،  التيار أن يدير  أن من حق 
باالعتماد على نتائج انتخابات 2018«. 
ويشّدد على أن »اختيار وزير جديد ألي 
مــن صالحية رئيس  وزارة شــاغــرة، هــو 
الوزراء وحده، حتى وإن كان املنصب من 
فــال يتدخل  الــصــدري،  الــتــيــار  استحقاق 

أحد من التيار لفرض اسم معني«.
وبــرأي النائب باسم خشان فــإن »وكــالء 
الوزير ينتمون عادة إلى كتلة سياسية 
أيــضــا، ألن منصب الــوكــيــل مـــدرج ضمن 
ــوكـــالء واملـــــدراء  املــحــاصــصــة، ومــعــظــم الـ
يتبعون  والكهرباء  الصحة  وزارتـــي  في 
الــتــيــار الــصــدري، لــذلــك فــإن الــتــيــار ليس 
مهتما كثيرًا الختيار وزير جديد، طاملا 
أنه ال يزال يتحكم بالوزارتني«. ويعتبر 
»في  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث 
ــار الـــصـــدري  ــيـ ــتـ أي وقـــــت يــفــكــر قــــــادة الـ
أمــــام  ــكـــون  يـ لــــن  ــدد،  ــ بـــاخـــتـــيـــار وزراء جــ
غير  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 

القبول بهم، من دون أي نقاش«.
أن  النعيمي،  الخبير أحمد  يــرى  بـــدوره، 
»بـــقـــاء الــــوزارتــــني مـــن دون وزيـــريـــن أمــر 
ــاع«.  ــ مــرجــح لــلــغــايــة فــي ظــل هـــذه األوضـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  ويتوقع 
أن »الــصــدر لــن يــتــورط أكثر ولــن يختار 
أي وزيـــر جــديــد لــلــوزارتــني الــشــاغــرتــني، 
بل سيوافق على نظام العمل باإلدارة أو 
تحويل صالحياتها إلى رئيس الوزراء، 
ــر مــعــظــم املــصــالــح  ــ ــذي يــنــفــذ هـــو اآلخـ ــ الـ
 عـــن كــونــه 

ً
الــتــي يــطــلــبــهــا الـــتـــيـــار، فــضــال

أســاســا صــديــقــا مــقــّربــا مــن الـــصـــدر. كما 
أن الكتل األخــرى ال تريد الدخول بأزمة 
فـــي هــــذا اإلطــــــار قــبــل أقــــل مـــن 100 يــوم 
فإن  للنعيمي  ووفقا  االنتخابات«.  على 
لفترات  سابقا،  بالوكالة  وزارات  »إدارة 
ــنــــوات، كــمــا حــصــل في  امـــتـــدت ثــــالث ســ
الثانية بني  املــالــكــي  نـــوري  زمــن حكومة 
مسألة  مــن  يــجــعــل  و2014،   2010 عــامــي 
القوى  أمــرًا طبيعيا بــني  الــوزارتــني  بقاء 
السياسية، حتى مع معاناة الشارع من 

قطاع الصحة والكهرباء«.

فــكــرة الــتــوجــه إلــــى الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 
كهرباء  منظومة  تأسيس  بعملية  للبدء 
عن   

ً
فضال جـــذري،  بشكل  املشكلة  تنهي 

الخليج واألردن  الربط مع  دعــم مشروع 
كحل آني، كون الخطوة تالقي معارضة 
من قبل فصائل مسلحة وأحــزاب حليفة 
ــران«. ويــشــيــر إلـــى أن »الـــصـــدر أبــدى  ــ إليــ
أزمة  للكاظمي في خطواته بشأن  دعمه 
الــكــهــربــاء، وطــالــب بــالــنــأي بــاســم التيار 
والتصرف  الكهرباء  ملف  عــن  الــصــدري 
مـــــن قــــبــــل رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة بــــمــــا يـــــراه 
مــنــاســبــا«. ويــــرى أن »األجـــــواء الــحــالــيــة، 
ــفــــاق  ــات واإلخــ ــابـ ــخـ ــتـ ــرب االنـ ــ وبـــســـبـــب قـ
ــإن كل  ــي الــصــحــة والـــكـــهـــربـــاء، فــ ــوزارتــ بــ
قد  لــذا  باملنصب،  املطالبة  ترفض  الكتل 

تستمر حالة الوكالة«.
ــارز فــي  ــ فــــي املـــقـــابـــل، يــســتــبــعــد عـــضـــو بــ
وزيــريــن  تسمية  حسم  إمكانية  الــبــرملــان 
لــلــصــحــة والـــكـــهـــربـــاء بـــالـــوقـــت الــحــالــي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الفـــتـــا فـــي حـــديـــٍث لــــ
ــه مـــن غــيــر املــســتــبــعــد أن يستمر  إلــــى أنــ
شــــغــــور الــــــوزارتــــــني حـــتـــى االنـــتـــخـــابـــات 
طرح  »الــكــاظــمــي  أن  إلــى  ويشير  املقبلة. 
فكرة تسمية وزيــريــن مــن داخــل الـــوزارة 
السياسية  الكتل  لكن  إلدارتـــهـــا،  نفسها 
لم ترّد عليه، ألن مناصب وكالء الــوزراء 
واملـــدراء العامني في الـــوزارات باألساس 
يعني  مــا  أيــضــا،  للمحاصصة  خاضعة 
أن أي مرشح سيكون سلفا منتميا ألحد 
األحـــــزاب الــحــالــيــة«. ويــعــتــبــر أن الــحــالــة 
الجديدة دفعت بالكتل النيابية لالنتباه 
بــشــأن إمــكــانــيــة اســتــجــواب وزيـــر املالية 
علي عالوي، وما إذا سيتم اختيار بديل 
عنه في حال تقرر سحب الثقة منه، كما 

ترّوج كتل عدة في البرملان منذ مدة«.

بغداد ـ زيد سالم

باتت الحكومة العراقية بقيادة مصطفى 
املناصب  إدارة  أمام سيناريو  الكاظمي، 
ــه حـــكـــومـــات  ــ ــعــــت بـ بــــالــــوكــــالــــة الـــــــذي وقــ
عــدة،  سياسية  بــأزمــات  وتسبب  سابقة 
وذلك بعد استقالة وزير الكهرباء ماجد 
املاضي، وقبله وزير  حنتوش، األسبوع 
الــصــحــة حــســن الــتــمــيــمــي عــقــب الــحــريــق 
نزيل   100 مــن  أكــثــر  ضحيته  راح  الــــذي 
فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات شــــرق بـــغـــداد في 
نــهــايــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي. وحـــول 
املعطيات تؤكد مــصــادر مقربة من  هــذه 
ــوزراء أن الــخــالفــات السياسية  الــ رئــيــس 
الفشل  مسؤولية  من  التنصل  ومحاولة 
الصحة  وهما  خدميني،  ملفني  أكبر  فــي 
إلى  السياسية  الــقــوى  تدفع  والــكــهــربــاء، 
الــــنــــأي بــنــفــســهــا عــــن تـــرشـــيـــح وزيـــريـــن 
بديلني أشهرًا عــدة، وقد يتسبب بتزايد 
االنتخابات  عشية  عليها،  الشارع  نقمة 
أكتوبر/  10 في  املقررة  املبكرة  النيابية 

دار وزارتا الصحة 
ُ
تشرين األول املقبل. وت

والـــكـــهـــربـــاء حــالــيــا بــطــريــقــة »الـــوكـــالـــة«، 
ــراف  ــن قــبــل وكـــــالء الـــــــــوزراء، تــحــت إشــ مـ
ــا لـــنـــظـــام املــحــاصــصــة  ــقــ الـــكـــاظـــمـــي. ووفــ
الطائفية والحزبية املعمول به في العراق 
الــغــزو األمــيــركــي للبالد عــام 2003،  منذ 
فــإن وزارتــي الكهرباء والصحة في هذه 
الــصــدري«،  »الــتــيــار  الحكومة مــن حصة 
لكن األخير يرفض انتسابهما له، مشّددًا 
على أن الوزيرين املستقيلني ال ينتميان 

للتيار.
ــقــــّرب مــــن الــكــاظــمــي  ــدر مــ ويـــكـــشـــف مـــصـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن األخـــيـــر أجـــرى  لـــ
»التيار  زعيم  مع  مطواًل  هاتفيا  اتصااًل 
الــــــــصــــــــدري« مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، نـــهـــايـــة 
األســبــوع املــاضــي، بــشــأن أزمـــة الكهرباء 
تــحــديــدًا، وطــلــب مــن الــصــدر »دعــمــه في 

العراق: إدارة الوزارات بالوكالة 
تهرّب من ترشيح وزراء أصيلين

يشهد العراق حاليًا 
إدارة وكالء لوزارتي 

الكهرباء والصحة 
بعد استقالة وزيريهما، 

في تكرار لمبدأ 
»اإلدارة بالوكالة«
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21 جلسة في 9 أشهراألردن: الحكم بـ»قضية الفتنة« اإلثنين
مجلس الشيوخ يفض دور انعقاده عّمان ـ العربي الجديد

ــة، في  ــيــ حــــددت مــحــكــمــة أمـــن الـــدولـــة األردنــ
يــوم اإلثنني  الثالثاء،  جلسة عقدتها أمــس، 
املقبل موعدًا للنطق بالحكم على املتهمني 
األمير حمزة«  »قضية  بـ املعروفة  بالقضية 
ُيــحــاكــم فيها  أو »قــضــيــة الــفــتــنــة«، والـــتـــي 
املتهمان الشريف حسن بن زيــد، والرئيس 
األســبــق لــلــديــوان امللكي بــاســم عــوض الله. 
الــدفــاع عــن املتهمني بيانات  وخــتــم وكــيــال 
املحكمة  جلسة  خــالل  الدفاعية  موكليهما 
يــــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، فــيــمــا قــــدم ممثل 
طالبا  الختامية،  مرافعته  الــعــامــة  النيابة 
القانون  ألحكام  وفقا  املتهمني  على  الحكم 
وإنـــــزال الــعــقــوبــة الـــرادعـــة بــحــقــهــمــا. ووفـــق 
فإن  العفيف،  للمحامي  سابقة  تصريحات 
املتهمني قاال إنهما غير مذنبني بالقضية، 
مــرجــحــا أن تــنــتــهــي الــقــضــيــة قــبــل الــعــطــلــة 
سبتمبر/   1- تموز  يوليو/   15( القضائية 
أيــــلــــول(، ويـــصـــدر الــحــكــم بـــعـــدهـــا. وقــــررت 
املــحــكــمــة عــقــد جــلــســات مــحــاكــمــة املتهمني 
ــرار الــظــن، الــذي  ــّرًا. وتــضــّمــن قـ بالقضية ســ
صدر بحق املشتكى عليهما من قبل مدعي 
عــــام املــحــكــمــة، تــهــمــة جــنــايــة »الــتــحــريــض 
عـــلـــى مـــنـــاهـــضـــة نـــظـــام الـــحـــكـــم الــســيــاســي 
ســنــدت 

ُ
الــقــائــم فــي املــمــلــكــة بـــاالشـــتـــراك«. وأ

بأعمال  »القيام  جناية  كذلك  املتهمني  إلــى 
املجتمع وأمنه  من شأنها تعريض سالمة 
للخطر وإحداث الفتنة باالشتراك«، إضافة 
إلــى »حــيــازة مــادة مخدرة بقصد تعاطيها 
وتعاطي املواد املخدرة« واملسندة للمشتكى 

ــام، فــإن  ــهــ ــــق الئـــحـــة االتــ عــلــيــه الـــثـــانـــي. ووفـ
هــنــاك ارتــبــاطــا وثــيــقــا يجمع األمــيــر حمزة 
األخ غير  السابق،  العهد  ولــي  الحسني،  بن 
الــشــقــيــق لــلــعــاهــل األردنــــــي املـــلـــك عــبــد الــلــه 
القضية،  املتابعني في  الثاني، مع املتهمني 
الــخــارجــي  الــتــأيــيــد  كــســب  فــي  ملساعدتهما 
لتدعيم موقف األمير في الوصول إلى سدة 
لقاءات  أن  االتــهــام  فــي الئحة  الحكم. وورد 
األمير حمزة والشريف حسن وعــوض الله 
كــانــت تــتــم فــي مــنــزل األخـــيـــر. وكــــان رئيس 
أعــلــن أن  قــد  الــخــصــاونــة  وزراء األردن بشر 
ــيـــر حـــمـــزة لـــن ُيـــحـــاكـــم، وأن مــوضــوعــه  األمـ
»ُيحل داخل العائلة املالكة«. وشهد األردن، 

في 3 إبريل/ نيسان، استنفارًا أمنيا، شمل 
اعـــتـــقـــاالت طـــاولـــت مــســؤولــني مــقــّربــني من 
األمــيــر حــمــزة. وفـــي 4 إبــريــل، تــحــدث وزيــر 
الخارجية وشؤون املغتربني أيمن الصفدي، 
خالل مؤتمر صحافي، عن متابعة األجهزة 
األمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف 
حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف 

أمن األردن واستقراره. 
وأشــــــــار الــــصــــفــــدي إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــات شــامــلــة 
األمنية،  األجهزة  بها  قامت  مشتركة حثيثة 
ورصــــــــــدت »تــــــدخــــــالت واتـــــــصـــــــاالت شــمــلــت 
اتصاالت مع جهات خارجية« بشأن التوقيت 

األنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن األردن.

القاهرة ــ العربي الجديد

 
ّ

أعلن رئيس مجلس الشيوخ املصري، عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثالثاء، فض
إلى  الشكر  موجها  للمجلس،  األول  التشريعي  الفصل  مــن  السنوي  االنعقاد  دور 
مجلس النواب، والحكومة، في ضوء ما سماه »التعاون املثمر البناء بني السلطتني 
دســتــوري  إطـــار  فــي  النيابي  العمل  مسيرة  دعــم  أجــل  مــن  والتشريعية  التنفيذية 
حصني«. وقال عبد الرازق إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بذل جهودًا 
صادقة لخدمة الدولة، بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة، معتبرًا أن ما أنجزه 

مجلس الشيوخ من عمٍل يأتي في ظل ما أتيح له من وقت. 
ولم يجتمع مجلس الشيوخ سوى 21 مرة على مدار تسعة أشهر، للتصويت على 
11 مشروع قانون ُمحااًل إليه ألخذ الرأي؛ في وقت أصدر رئيس املجلس تعليمات 
يــعــادل الحد  بــدالت ومــكــافــآت شهرية، بما  بصرف كامل مستحقات األعــضــاء مــن 
األقــصــى لــألجــور 42 ألــف جنيه شهريا )مــا يــعــادل 2680 دوالرًا(، وهــي ُمعفاة من 
جميع أنواع الضرائب والرسوم، وال يجوز التنازل عنها، ما يمثل إهــدارًا صريحا 

للمال العام في مصر.
وأنشئ مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرملان بموجب تعديالت الدستور عام 2019، 
إلرضـــاء ومجاملة أكــبــر عــدد مــن رجـــال األعــمــال والسياسيني واإلعــالمــيــني املــوالــني 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، علما أن املجلس ال يملك أي صالحيات تشريعية أو 
حالة إليه فقط، من رئيس 

ُ
لزم في مشاريع القوانني امل

ُ
رقابية، عدا إبداء الرأي غير امل

الجمهورية أو من مجلس النواب. ومنحت الئحة مجلس الشيوخ عضو املجلس حق 
االحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدالت 
أو أموال اعتبارًا من يوم اكتسابه العضوية النيابية؛ إذا كان من العاملني في جهاز 
الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع األعمال العام، أو الشركات التي 

تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في املائة من رأسمالها على األقل.
وعلى غرار مجلس النواب، غابت املعارضة تماما عن تشكيلة مجلس الشيوخ، في 
ظل االنتهاكات التي شهدتها االنتخابات البرملانية في مصر العام املاضي، برعاية 
مــن أجــهــزة األمـــن إلقــصــاء أي صــوت مــعــارض، ومنها عمليات الــتــالعــب فــي أعــداد 
مباركة من  النظام، وسط  املحسوبني على  املرشحني  والتزوير لصالح  املصوتني، 

أعضاء الهيئات القضائية الذين تولوا اإلشراف على العملية االنتخابية. شهدت عّمان استنفارًا أمنيًا في إبريل الماضي بسبب القضية )فرانس برس(

مصرالحدث

ح أحد صقور الحرس الثوري في بغداد... والتصعيد مرجَّ

بغداد ـ عادل النواب، براء الشمري

كشفت مــصــادر سياسية وأخـــرى مــقــّربــة من 
أمس  الــعــراق،  فــي  الشعبي«  »الحشد  فصائل 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن تــوجــه  ــعـ »الـ ـــ ــثــــالثــــاء، لـ الــ
الثوري  رئيس جهاز االستخبارات بالحرس 
اإليــرانــي، حسني طائب، إلــى بغداد في زيــارة 
غير معلنة، مساء أول من أمس اإلثنني، للقاء 
مدعومة  مسلحة  فصائل  وزعــامــات  قــيــادات 
 عــن مــســؤولــني حكوميني 

ً
مــن طـــهـــران، فــضــال

لبحث ملفات عدة أغلبيتها أمنية. وتصّدرت 
ــراق تلك  ــعــ ــيـــركـــي فـــي الــ قــضــيــة الــــوجــــود األمـ
امللفات، إضافة إلى الهجوم األميركي األخير 
عــلــى املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة الــســوريــة 
والتطورات التي تلتها. وطائب من املتشددين 
فــي الــحــرس الــثــوري، إذ كشف مــصــدر مقّرب 
من »الحشد الشعبي« أن »طائب من املؤيدين 
ضد  مسلحة  فصائل  تنفذه  الـــذي  للتصعيد 
الــقــوات األمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، ومــؤيــد أيضا 
لـــضـــرورة الــــرد عــلــى الــهــجــوم األمــيــركــي على 

البو كمال ـ القائم، األسبوع املاضي«. وجاءت 
بــدء قــوى سياسية في  الــزيــارة بالتزامن مــع 
ــة  ــ ــبـــرملـــان، أبـــرزهـــا تــحــالــفــا »الـــفـــتـــح« و»دولـ الـ
القانون«، التحرك مجددًا نحو الحكومة حيال 
حــســم مــلــف الــوجــود األمــيــركــي قبيل الجولة 
الــرابــعــة املــرتــقــبــة مـــن الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
ــلــــديــــن، واملــــتــــوقــــع أن تــــجــــري خـــالل  ــبــ ــــني الــ بـ
ــــذه الــــقــــوى إلـــى  ــــت هـ األســـابـــيـــع املـــقـــبـــلـــة. ودعــ
املقبلة،  الــجــلــســات  فــي  الــوجــود  هـــذا  مناقشة 
تفاهمات  بإخفاء  الكاظمي  اتهامها   

ّ
ظــل فــي 

مــع الــجــانــب األمــيــركــي، ســاعــيــا لــبــقــاء الــقــوات 
األميركية ضمن اتفاقات غير معلنة، معتبرة 

أن الحكومة ال تريد إخراج تلك القوات.
الهجمات  وتيرة  ذلــك، تصاعدت  في غضون 
العراق،  في  أميركية  مصالح  تستهدف  التي 
ــعــــشــــرون  الــــســــاعــــات األربـــــــــع والــ ــدت  ــهــ إذ شــ
املــاضــيــة سلسلة هــجــمــات اســتــهــدفــت قــاعــدة 
»عني األسد«، غربي األنبار بواسطة صواريخ 
»كــاتــيــوشــا«. كــمــا أكــــدت الــســفــارة األمــيــركــيــة 
داخل املنطقة الخضراء وسط بغداد، التعامل 
مـــع طــــائــــرات مـــســـّيـــرة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
ــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة  ــدفـ بــواســطــة مــنــظــومــة الـ
للسفارة. وأكدت السفارة األميركية في بغداد، 
فـــي بــيــان أمــــس، الــتــصــدي لــهــجــوم بــواســطــة 
طـــائـــرة مــســّيــرة حـــاولـــت اســـتـــهـــداف مــبــنــاهــا 
املنظومة  أن  الخضراء، موضحة  املنطقة  في 
الــدفــاعــيــة فـــي الــســفــارة تــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء 
على تهديد جــوي. وتابعت: »نحن نعمل مع 
شــركــائــنــا الــعــراقــيــني عــلــى الــتــحــقــيــق، وكــذلــك 
ســنــواصــل اتــخــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر املناسبة 
والالزمة لحماية سالمة موظفينا ومنشآتنا«.

 الــعــراقــيــة إلــــى إيــفــاد 
َ
ــــع ذلــــك الــحــكــومــة ودفـ

وفد أمني رفيع املستوى إلى »عني األسد«. 
وأفـــــادت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة 
»واع«، بـــأن الــوفــد الـــذي تــرأســه نــائــب قائد 
الركن  الفريق  املشتركة،  العراقية  العمليات 
ــا قـــائـــد  ــم أيــــضــ ــ ــر الــــشــــمــــري، ضـ ــ ــيـ ــ عـــبـــد األمـ
القوات البرية، وقائد قوات الحدود، ومدير 
ــد الـــقـــوة  ــائــ االســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، وقــ
الجوية، ومدير عمليات »الحشد الشعبي«، 
وكــبــار الــقــادة مــن جميع األجــهــزة األمــنــيــة. 
وذكــــرت أن هـــدف الـــزيـــارة هــو تفقد الــقــوات 
الــعــراقــيــة، وقــاعــدة »عــني األســـد«، والشريط 
ــدودي مــــع ســــوريــــة، ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  ــ ــحـ ــ الـ
الــخــطــط األمـــنـــيـــة مـــن قــبــل قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــن تــأمــني  الــــجــــزيــــرة لـــلـــجـــيـــش، املــــســــؤولــــة عــ
ــواًل إلـــى الــحــدود  مــنــاطــق غـــرب الـــعـــراق وصــ

السورية. 
الــدفــاع العراقية أن  وأكـــد ضــابــط فــي وزارة 
قادة الجيش ناقشوا خالل الزيارة الهجمات 
املــتــكــررة عــلــى قـــاعـــدة »عـــني األســـــد«، وحــث 
القوات األمنية على اتخاذ إجراءات جديدة 
للحد من هــذه الهجمات التي تقف وراءهــا 
فــصــائــل مــســلــحــة. ولـــفـــت إلــــى أن الــقــيــادات 

العسكرية ستحاول التوصل إلى خطط من 
للقاعدة،  شأنها توفير طوق أمني مناسب 
موضحا أن وجود جزء مخصص للتحالف 
الـــدولـــي فـــي الــقــاعــدة الــعــراقــيــة ال يــمــكــن أن 
يعطي مبررًا الستهدافها، ال سيما وأن هذا 
بناًء  »داعـــش«  تنظيم  لقتال  جــاء  التحالف 
يزال  وال  العراقية،  السلطات  من  طلب  على 

وجوده يحظى بموافقة الحكومة. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــم الـــذي ال يـــزال يقدمه 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــقــوات الــعــراقــيــة، ســواء 
كــــان مـــن خــــالل الـــضـــربـــات الــجــويــة الــدقــيــقــة 
تنظيم  بقايا  ألوكـــار  طيرانه  يوجهها  التي 
»داعش«، أو عن طريق تقديم الدعم والتمويل 
أن فصائل مسلحة ال  إال  الــعــراقــيــة،  لــلــقــوات 
وخصوصا  التحالف  قــوات  تستهدف  تــزال 
الحكومة  األميركية بشكل متكرر. وال تعلن 
وراء  تقف  التي  الجهات  هوية  عن  العراقية 
استهداف القوات واملصالح األجنبية، إال أن 
الواليات املتحدة تتهم مليشيات مقربة من 

إيران بالوقوف وراء ذلك.  
فــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت الــعــمــلــيــات ضد 
املصالح األجنبية، فاستهدفت عبوة ناسفة 
ــدات لــلــتــحــالــف الــــدولــــي في  ــعـ  يــنــقــل مـ

ً
رتـــــال

منطقة البطحاء بمحافظة ذي قار، جنوبي 
البالد، أمس. من جهة أخرى »تعّهد« األمني 
ــهـــداء«، أبــــو آالء  »كــتــائــب ســيــد الـــشـ الـــعـــام لـــ
الـــوالئـــي، بــاالنــتــقــام مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــه فــــي غــــــارة جــويــة  ــالــ ــة مــــن رجــ ــعــ ملــقــتــل أربــ
أمــيــركــيــة، مـــؤكـــدًا فـــي مــقــابــلــة حــصــريــة مع 
ــــرس«، أنــهــا ستكون  وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـ

عملية عسكرية يشارك فيها الجميع.

متابعة

المسؤول اإليراني من 
بين المؤيدين للتصعيد 

ضد األميركيين

ال يبدو أن الهجمات 
المتصاعدة ضد المصالح 

األميركية في العراق 
ستتوقف، خصوصًا مع 
زيارة مسؤول استخباراتي 

إيراني، أمس، بغداد
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B B

  شرق
      غرب

الصليب األحمر 
يخشى تدهور حالة 

أسير فلسطيني
الــدولــيــة للصليب  الــلــجــنــة  عـــّبـــرت 
األحــمــر، أمــس الــثــالثــاء، عــن قلقها 
البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية 
لألسير الفلسطيني الغضنفر أبو 
عـــطـــوان، املــعــتــقــل إداريــــــا وُيــعــالــج 
فـــي مــســتــشــفــى إســرائــيــلــي. ووفــقــا 
ــادرة قبل  لــلــتــقــاريــر الــطــبــّيــة الــــصــ
نحو أسبوع عن املستشفى بشأن 
 
ّ
ــد األطـــبـــاء أن ــ وضــعــه الــصــحــي، أّك
أبو عطوان يواجه ثالثة احتماالت 
خــطــيــرة، مــنــهــا إصــابــتــه بــالــشــلــل، 
يصعب  مزمنة  صحية  مشكلة  أو 
عالجها الحقا، إضافة إلى احتمال 

املوت املفاجئ.
)العربي الجديد(

ضحايا بتحطم طائرة في 
أقصى الشرق الروسي

عـــثـــرت فـــــرق الـــبـــحـــث فــــي روســـيـــا، 
أمــس الــثــالثــاء، على حــطــام طائرة 
الركاب من طراز »أن 26« التي كان 
عـــلـــى مــتــنــهــا 28 شــخــصــا عــنــدمــا 
اختفت في شبه جزيرة كامتشاتكا 
فــي أقــصــى شـــرق روســـيـــا، وفـــق ما 
أعــلــنــت وكـــالـــة الــطــيــران الــروســيــة. 
وأكدت الوكالة أن »عمليات اإلنقاذ 
متوجهة  الطائرة  وكانت  صعبة«. 
من بتروبافلوفسكـ  كامتشاتسكي، 
أكــبــر مـــدن كــامــتــشــاتــكــا، إلـــى بــلــدة 

قد االتصال بها.
ُ
باالنا، عندما ف

)فرانس برس(

بيالروسيا: سجن 
معارض 14 عامًا

أصدرت املحكمة العليا البيالروسية، 
أمس الثالثاء، حكما بالسجن املشدد 
ملـــدة 14 عــامــا بــحــق رئــيــس مجلس 
بــنــك«، فيكتور  غــازبــروم  »بيل  إدارة 
باباريكو، بعد إدانته بتهمة تقاضي 
رشـــــــاوى كـــبـــرى واخــــتــــالس أمــــــوال، 
ألــــف دوالر   عـــن تــغــريــمــه 57 

ً
فـــضـــال

ومــنــعــه مـــن شــغــل مــنــاصــب إداريـــــة 
ــنـــوات.  ــدة خـــمـــس سـ ــ ــة ملـ ــاديـ ــتـــصـ واقـ
االنتخابات  لجنة  منعت  أن  وسبق 
الــبــيــالروســيــة بــابــاريــكــو مــن خوض 
ســبــاق االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمــام 
في  لوكاشينكو  ألــكــســنــدر  الــرئــيــس 

العام املاضي.
)فرانس برس(

تــنــطــلــق الـــيـــوم األربــــعــــاء مـــحـــادثـــات الــجــولــة 
16 مـــن جــــوالت مــســار أســتــانــة الـــســـوري في 
بحضور  سلطان،  نــور  الكازاخية،  العاصمة 
مــمــثــلــي الـــثـــالثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات هــذا 
ــران، وروســـيـــا(، ووفـــدي  ــ املــســار )تــركــيــا، وإيــ
ــة، واملـــبـــعـــوث  ــة الــــســــوريــ ــارضــ ــعــ ــام واملــ ــنـــظـ الـ
وممثلني  بيدرسن،  غير  إلــى سورية  األممي 

عن األردن والعراق ولبنان.
ــة، تـــضـــاربـــت  ــقــ ــابــ وعــــلــــى غــــــــرار املـــــــــرات الــــســ
الــتــصــريــحــات بــشــأن املــســار الــــذي ستسلكه 
ــهــا ستركز 

ّ
هـــذه الــجــولــة، إذ أعــلــن الــنــظــام أن

على »رفـــض أي تــدخــل فــي الــشــأن الــســوري« 
 استمرار عمل املعابر 

ّ
فيما أكدت املعارضة أن

اإلنسانية سيكون على رأس األجندة.
كازاخستان،  فــي  الخارجية  وزارة  وكشفت 
في بيان، أمــس الثالثاء، أبــرز املــحــاور على 
جـــــدول أعـــمـــال هــــذه الـــجـــولـــة الـــتـــي تستمر 
 املحادثات ستتطرق 

ّ
ليومني، مشيرة إلى أن

إلــى الــوضــع فــي ســوريــة، ومــلــف املساعدات 
لجنة  عمل  واستئناف  األمــمــيــة،  اإلنسانية 

مناقشة الدستور في جنيف، وإجراءات بناء 
الثقة، بما في ذلك تبادل األسرى واملعتقلني. 
 مبعوث الــرئــيــس الــروســي 

ّ
وأشــــارت إلــى أن

ألكسندر الفرنتييف،  إلــى ســوريــة،  الخاص 
ســيــقــود وفــــد مـــوســـكـــو، فــيــمــا يـــقـــود الــوفــد 
ــرانـــي كــبــيــر مــســاعــدي وزيــــر الــخــارجــيــة  اإليـ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، عــلــي أصــغــر خــاجــي، 
ــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  والــــوفــــد الـــتـــركـــي نـ

سادات أونال.
وحــــــاول رئـــيـــس وفــــد الـــنـــظـــام إلــــى أســتــانــة، 
أيمن سوسان، والذي يشغل منصب معاون 
النظام، تحديد  في حكومة  الخارجية  وزيــر 
مــســار جــولــة املــحــادثــات مسبقا. وأعــلــن، في 
 وفد النظام سيركز 

ّ
تصريحات صحافية، أن

عــلــى »رفـــض أّي تــدخــل فــي الــشــأن الــســوري، 
بــالدهــم،  وســـيـــادة  باستقالليتهم  وتــمــســكــه 
 مستقبل سورية حق حصري للسوريني، 

ّ
وأن

وكـــذلـــك عــلــى إنـــهـــاء االحــــتــــالل، واملـــمـــارســـات 
اإلجرامية التي يقوم بها النظام التركي في 

سورية« بحسب وصفه.
مــن جانبه، أكــد وفــد قــوى الــثــورة السورية، 
املــــشــــارك فـــي مـــحـــادثـــات الـــجـــولـــة الــجــديــدة 
فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة، عــبــر قــنــاتــه على 
 اســتــمــرار عمل املعابر 

ّ
»تــلــيــغــرام« أمـــس، أن

 
ّ
أن اإلنسانية »على رأس أجندته« موضحا 

من املهم تأمني وصول املساعدات اإلنسانية 
 بقاء املعابر اإلنسانية 

ّ
لجميع املناطق، وأن

 »أكثر من 
ّ
مفتوحة يضمن ذلك. وأشار إلى أن

4 ماليني مواطن سوري في املناطق املحررة 
بأمّس الحاجة الستمرار وصول املساعدات« 
 »موقفنا ما زال واضحا مع عملية 

ّ
مؤكدًا أن

تركيا، ملــدة عــام آخــر. وتــرفــض روســيــا حتى 
الــلــحــظــة تــمــريــر الـــقـــرار، مــشــتــرطــة أن تــدخــل 
هــــذه املـــســـاعـــدات مـــن مــعــابــر تــابــعــة للنظام 
مــع األردن ولــبــنــان، وهــو مــا يجد رفــضــا من 
 موسكو تريد 

ّ
املجتمع الدولي الذي يدرك أن

التحكم باملساعدات الدولية لتحقيق غايات 

زال  مــا  بينما  التصعيد،  وخــفــض  التهدئة 
النظام السوري مستمرًا في خرق هذا البند 
بشكل متصاعد«. وتابع: »سنواجه روسيا 
باتجاه  واملتصاعدة  املستمرة  بالخروقات 
املــحــررة«. وفــي تصريحات لوكالة  املناطق 
»األنـــاضـــول« الــتــركــيــة، قــال املــتــحــدث باسم 
العاسمي،  أيمن  السورية  الثورة  قوى  وفد 
ــوادر أمـــل وحــلــحــلــة فــي قضية   »هــنــاك بــ

ّ
إن

املعابر«.
ـــ16 مــن مــبــاحــثــات أستانة  وتــأتــي الــجــولــة الــ
قبل أيام قليلة من بدء مجلس األمن مداوالت 
لتمديد الــقــرار الــخــاص بــإدخــال املــســاعــدات 
إلـــــــى ســـــوريـــــة مـــــن مــــعــــابــــر خــــــــارج ســـيـــطـــرة 
الحدودي مع  الهوى  النظام، خصوصا باب 

سياسية، في سياق محاوالت حثيثة إلعادة 
األمم  وتأمل  ودولــيــا.  إقليميا  النظام  تأهيل 
العاصمة  فــي  املجتمعني  إقــنــاع  فــي  املتحدة 
الكازاخية بالدعوة إلى جلسة جديدة جادة 
للجنة الدستورية املنوط بها وضع دستور 
الــذي  النظام  مــا يرفضه  للبالد، وهــو  جديد 
كــان أجــرى انتخابات رئاسية أواخــر مايو/

أيار املاضي.
الــــ15 مــن محادثات أستانة  الجولة  وعــقــدت 
فبراير/ فــي  الــروســيــة،  مدينة سوتشي  فــي 

شــبــاط املـــاضـــي، ولـــم يــخــرج الــثــالثــي منها 
بــنــتــائــج مـــهـــمـــة، عـــــدا تـــمـــديـــد الـــتـــهـــدئـــة فــي 
الشمال الغربي من سورية، والتي تعرضت 
لتحديات كثيرة مع استمرار الخروق من قبل 
النظام والجانب الروسي. وتبحث املعارضة 
السورية عن وقف إطالق نار دائم مع قوات 
الــنــظــام عــلــى مــخــتــلــف خــطــوط الــتــمــاس في 
ــــب وحــــلــــب، وتـــطـــالـــب بــمــمــارســة  ــاف إدلــ ــ ــ أريـ
ضــغــوط عــلــى الــنــظــام لــالنــخــراط فعليا في 
العملية السياسية وتنفيذ قرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة، خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــالــدســتــور 
بــه هيئة حكم  تنهض  السياسي  واالنــتــقــال 
ــيــــان »جــنــيــف  ــق بــ ــ ــلـــة الـــصـــالحـــيـــات وفــ كـــامـ
1«، تــضــم مــمــثــلــني عـــن الــنــظــام واملــعــارضــة. 
وتسعى املعارضة إلى تحريك ملف عشرات 
عام  منذ  النظام  فــي سجون  املعتقلني  آالف 
2011، والذي أخذه مسار أستانة على عاتقه، 
ه لم يتم تحقيق أّي اختراق فيه بسبب 

ّ
 أن

ّ
إال

رفض النظام أّي مقاربة لهذا امللف، لخشيته 
من مالحقات قضائية دولية.

أمني...

تركيع درعا

حرب 
أفغانستان

إيـــاهـــم بــمــداهــمــة مــنــازلــهــم وتــنــفــيــذ حــمــالت 
لشروطها.  يخضعوا  لم  إذا  بحقهم،  اعتقال 
وبحسب »التجمع« فقد ورد في اللوائح اسم 
تل قبل خمس سنوات على طريق 

ُ
لشخص ق

كفر شمس - الصنمني، بينما تعود األسماء 
املــتــبــقــيــة فــي الــلــوائــح إلـــى مــقــاتــلــني سابقني 
في صفوف فصائل املعارضة السورية التي 

كانت تسيطر على املدينة.
وتتموضع الصنمني في منتصف املسافة ما 
بني دمشق ودرعــا، حيث تبعد عن املدينتني 
شــمــااًل وجــنــوبــا بنحو 50 كــيــلــومــتــرًا. وتقع 
فــــي مــحــيــط الــصــنــمــني الـــعـــديـــد مــــن األلـــويـــة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة إلــــى الـــفـــرقـــة الــتــاســعــة، 
الــتــي كــانــت ارتــكــبــت مـــجـــازر بــحــق املــدنــيــني 
خـــالل ســنــوات الـــثـــورة الــتــي بــــدأت فــي ربيع 
أبــــرم منتصف عــام  قــد  الــنــظــام  2011. وكــــان 
2018 اتفاقيات تسوية مع فصائل املعارضة 
الـــســـوريـــة فـــي مــحــافــظــتــي درعــــا والــقــنــيــطــرة 

باكستان  تأثير  على  داللــة  سيكون  القبيل 
ــدت نــاجــيــة  ــ ــ ــبــــان«. وأكـ ــالــ الـــنـــاجـــح عـــلـــى »طــ
شــــؤون  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدثـــة  أنــــــــــواري، 
األفغانية  املــحــادثــات  أن  األفغانية،  الــســالم 
استؤنفت. وقالت أنواري »من الصعب توقع 
أن طالبان ستزودنا بوثيقة مكتوبة لخطة 
سالم في غضون شهر، لكن لنكن إيجابيني. 

نأمل أن يقدموها لفهم ما يريدون«.
مــيــدانــيــا، ال تــــزال حــركــة »طــالــبــان« تــواصــل 
تــقــدمــهــا فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق أفــغــانــســتــان، 
مــعــلــنــة الــســيــطــرة عــلــى مـــديـــريـــات عــــدة في 
ــرة، بــيــنــمــا ردت الــحــكــومــة  ــيــ الـــســـاعـــات األخــ
األفــغــانــيــة بــالــقــصــف الــجــوي الــعــنــيــف الــذي 
أودى بــحــيــاة عــشــرات املــســلــحــني، وفــقــا لها. 
وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة ذبـــيـــح الــلــه 
ــــه عــلــى  ــــي ســـلـــســـلـــة تــــغــــريــــدات لـ مــــجــــاهــــد، فـ
»تــويــتــر«، إن الــحــركــة أحــــرزت تــقــدمــا كبيرًا، 
وذكــــر أن املــســلــحــني اســتــولــوا عــلــى مــديــريــة 
شغنان بإقليم بدخشان، شمالي أفغانستان، 
األفــغــانــي هربوا  الجيش  أن عناصر  مــؤكــدًا 
إلـــــى طـــاجـــكـــســـتـــان وتــــركــــوا خــلــفــهــم جــمــيــع 
األســلــحــة والـــذخـــيـــرة واملــــعــــدات الــعــســكــريــة. 
وتـــــحـــــدث مــــجــــاهــــد عـــــن ســــيــــطــــرة مــســلــحــي 
نيمروز،  بإقليم  دالرام  مديرية  على  الحركة 
على  السيطرة  مــؤكــدًا  أفغانستان،  جنوبي 

كميات كبيرة من األسلحة والذخيرة.
ــة مـــقـــتـــل 35  ــكـــومـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت الـــحـ مـ
مــــن عـــنـــاصـــر »طــــالــــبــــان« فــــي قـــصـــف جـــوي 

أمين العاصي

يرمي النظام السوري بثقله من أجل 
إخضاع الجنوب السوري لسلطته، 
بـــمـــســـاعـــدة مــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
ــا يــتــعــلــق بــاتــفــاقــيــات  ــي مــ اآلمــــــر الـــنـــاهـــي فــ
برم منذ ثــالث سنوات بني فصائل 

ُ
ت تسوية 

املــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، الــــذي تسعى 
وبلدات محافظة  مــدن  أهالي  لتجريد  قواته 
ــم الـــــفـــــرديـــــة، مـــلـــّوحـــة  ــهـ ــتـ ــلـــحـ درعـــــــــا مـــــن أسـ
باالقتحام في حال عدم االستجابة ملطالبها. 
وذكر »تجّمع أحرار حوران« أن قوات النظام 
أبناء  من  قوائم  على  جديدة  أسماء  أضافت 
مدينة الصنمني في ريف درعا الشمالي من 
غد  بــحــلــول  الــفــرديــة  أسلحتهم  تسليم  أجـــل 
الــخــمــيــس. وكــانــت قـــوات الــنــظــام قــد نــشــرت، 
أبناء  من   97 بأسماء  قائمة  املاضي،  السبت 
مهددة  سالحهم،  تسليم  أجــل  مــن  الصنمني 

باشرت السلطات األفغانية مرحلة 
اســـتـــيـــعـــاب الـــهـــجـــمـــات املــتــالحــقــة 
ــان« خــصــوصــا في  ــبـ ــالـ لــحــركــة »طـ
 
ً
الــشــمــال، مــع نــشــرهــا قـــوات إضــافــيــة فضال

عن إعالنها عودة أكثر من ألفي جندي فّروا 
املـــجـــاورة. وتــزامــنــت هــذه  إلـــى طاجكستان 
الـــتـــطـــورات مـــع إعــــالن »طـــالـــبـــان« عـــن طــرح 
وتحدث  املقبل.  الشهر  في  للسالم  مشروع 
مــســؤولــون أمــنــيــون غــربــيــون عــن اســتــيــالء 
لكن  مــن مائة منطقة،  أكثر  »طــالــبــان« على 
الــحــركــة تــقــول إنــهــا تسيطر عــلــى أكــثــر من 

200 منطقة في 34 إقليما.
وحــــول خــطــوة »طـــالـــبـــان« الــســيــاســيــة، كشف 
أن  الله مجاهد  ذبيح  الحركة  باسم  املتحدث 
الحركة تنوي تقديم مقترح سالم مكتوب إلى 
الحكومة األفغانية، الشهر املقبل على أقصى 
تقدير، مضيفا أنه »سيتم التعجيل بمحادثات 
السالم وعملية السالم في األيام املقبلة. ومن 
املتوقع أن تدخل مرحلة مهمة تتعلق بخطط 
السالم بطبيعة الحال«. وأضاف »من املحتمل 
أن يــســتــغــرق األمــــر شــهــرًا لــلــوصــول إلـــى تلك 
الـــطـــرفـــان خطتهما  املــرحــلــة عــنــدمــا يــتــبــادل 
املكتوبة لــلــســالم«. وقـــال إن أحـــدث جــولــة من 
املــحــادثــات مــرت بمنعطف حــاســم. ولفت إلى 
اليد  أننا )طالبان( لدينا  الرغم من  أنه »على 
العليا في ساحة القتال، فإننا جادون للغاية 

بشأن املحادثات والحوار«. 
تصريحات  على  التعليق  طلب  على  وردًا 
قــال متحدث باسم وزارة  ممثل »طــالــبــان«، 
الخارجية األميركية إن التوصل إلى تسوية 
تـــفـــاوضـــيـــة هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد إلنـــهـــاء 
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان. وأضــــــاف »نــحــث 
الطرفني على الدخول في مفاوضات جادة 
ملستقبل  سياسية  طريق  خريطة  لتحديد 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــــــؤدي إلــــــى تـــســـويـــة عـــادلـــة 
ودائـــمـــة«. وتــابــع: »لــن يقبل الــعــالــم بفرض 
شرعية  إن  أفغانستان.  في  بالقوة  حكومة 
أن  يمكن  ال  أفغانية  أي حكومة  ومــســاعــدة 
تــكــون مــمــكــنــة إال إذا كــانــت تــلــك الــحــكــومــة 

تحترم حقوق اإلنسان بشكل أساسي«.
والـــتـــمـــس دبـــلـــومـــاســـيـــون يـــشـــرفـــون عــلــى 
ــاعـــدة  ــة مــــــــــرارًا مـــسـ ــيــ ــانــ ــغــ املـــــحـــــادثـــــات األفــ
ــادة »طـــالـــبـــان« بتقديم  بــاكــســتــان إلقـــنـــاع قــ
خطة سالم مكتوبة، حتى لو شملت مطالب 
مــثــل اســـتـــعـــادة الــحــكــم اإلســـالمـــي املــتــشــدد 
الذي ساد خالل اضطالع الحركة بالسلطة 
من 1996 إلى 2001. وكان املبعوث الخاص 
لالتحاد األوروبــي إلى أفغانستان توماس 
نــيــكــالســون قــد قــــال، األســـبـــوع املـــاضـــي، إن 
الوقت ينفد أمام تقديم الحركة خطة سالم 
مــكــتــوبــة، وإن تــقــديــمــهــا مــقــتــرحــا مـــن هــذا 

ه لم يلتزم بهذه االتفاقيات.
ّ
املتجاورتني، إال أن

ــوات الــنــظــام  ــ عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، تــــواصــــل قــ
مــحــاصــرة حــي درعـــا البلد الــقــريــب مــن مدينة 
درعــا، مركز املحافظة التي تحمل ذات االســم، 
منذ 24 يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، وذلـــك بعد 
بينها وبني  الواصلة  الرئيسية  الطرق  إغــالق 
ل 

ّ
مدينة درعــا. ويعد الحصار األسلوب املفض

لدى النظام السوري وداعميه من أجل إخضاع 
املــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه، واستخدمه 
فــي ريـــف دمــشــق لــســنــوات، وفـــي أحــيــاء داخــل 
الـــعـــاصـــمـــة، وفــــي حــمــص وريـــفـــهـــا الــشــمــالــي، 
باإلضافة إلى حلب. وال يكترث النظام بحياة 
الــســوريــني داخــــل املــنــاطــق املـــحـــاصـــرة، والــتــي 
تضم نــســاء وأطــفــااًل ومــرضــى ال يــقــوون على 
مقاومة النقص في الغذاء والـــدواء. وجــاء هذا 
بعد رفض  البلد  ــا  درعـ الــحــصــار على منطقة 
الوجهاء واألهالي فيها تسليم السالح الفردي، 
فـــي ظـــل تــلــويــح بــالــســمــاح ملــلــيــشــيــات إيــرانــيــة 
باقتحام درعا البلد، ما يعني القيام بعمليات 
الــنــطــاق، بما فيها التصفيات  انــتــقــام واســعــة 
العديد  درعــا  محافظة  فــي  وتنتشر  امليدانية. 

لــســالح الــجــو األفــغــانــي فـــي إقــلــيــم لــغــمــان، 
الداخلية  أفغانستان. وذكــرت وزارة  شرقي 
األفــغــانــيــة فـــي بـــيـــان، أن مــســلــحــي الــحــركــة 
بإقليم  اليشنك  مديرية  على  عملية  ــوا 

ّ
شــن

لــغــمــان مـــن أجــــل الــســيــطــرة عــلــيــهــا، ولــكــن 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الــتــابــعــة لــســالح الجو 
تــصــدت لــهــم وقــتــلــت 35 مــنــهــم. وأوضــحــت 
مديرية   14 استعادت  أنها  الداخلية  وزارة 
من الحركة. وكانت االستخبارات األفغانية 
قد أعلنت، مساء أول من أمس اإلثنني، مقتل 
عشرات من عناصر الحركة في إقليم ميدان 

وردك املجاور للعاصمة كابول.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي 
األفغاني حمد الله محب أن نحو ألفي جندي 

من املليشيات اإليرانية، التي تتخذ من مقرات 
لها.  غــطــاء  للنظام  الــتــابــعــة  العسكرية  الــفــرق 
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن الــجــانــب الــروســي 
املركزية في  اللجان  يــؤدي دورًا ضاغطا على 
محافظة درعــا للرضوخ ملطالب النظام، الذي 
يسعى إلــى تجريد أهــالــي جــنــوب ســوريــة من 
كل أنواع السالح، تمهيدًا لفرض هيمنة كاملة، 
كالتي كانت قبل الثورة السورية. وتعد درعا 
الــبــلــد املــعــقــل الـــبـــارز لــلــثــورة واملـــعـــارضـــة في 
عموم الجنوب الــســوري، الــذي يرفض سكانه 
حتى اللحظة تقديم تنازالت للنظام والجانب 
الــذي تحّول من »ضامن« التفاقيات  الروسي، 
ــتـــي  والـ ــــي 2018،  فـ ــــت  ــــريـ أجـ ــتــــي  الــ ــة  ــتـــســـويـ الـ
ــفـــردي مـــع املــقــاتــلــني،  تــســمــح بــبــقــاء الـــســـالح الـ
 

ّ
ــقـــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري. وتــــدل إلــــى مــســانــد لـ

االتفاقيات  هــذه   
ّ
أن على  واملعطيات  األحــــداث 

 للنظام للفتك باملدنيني ومقاتلي 
ً
كانت مدخال

املــعــارضــة الــذيــن رفــضــوا الــذهــاب إلــى الشمال 
الــســوري، وفــق تلك االتفاقيات التي لم تعرف 
محافظة درعا أي استقرار منذ إبرامها، حيث 
الفوضى واعتقال  النظام على تعميم  حــرص 
املئات من أبناء املحافظة املعارضني له، والقيام 
الكّراد  أدهــم  اغتيال  أبــرزهــا  اغتيال،  بعمليات 
على طريق درعا - دمشق أواخر العام املاضي.

وكانت أغلب مــدن وبــلــدات محافظة درعــا قد 
رفــضــت مــطــالــب روســيــة بتأييد االنــتــخــابــات 
بشار  لتثبيت  النظام  أجراها  التي  الرئاسية 
األســــد فـــي الــســلــطــة لـــــدورة جـــديـــدة مــدتــهــا 7 
ســنــوات، وهــو مــا يــؤكــد أن مــا تــقــوم بــه قــوات 
الــنــظــام مـــن حــصــار لـــدرعـــا الــبــلــد، والــتــهــديــد 
باقتحام مدينة الصنمني، يأتي ضمن سلسلة 

إجراءات عقابية من النظام وداعميه الروس.
وهــــذا مــا يــؤكــده »نــقــيــب املــحــامــني األحــــرار« 
ــــذي يــــرى أن  ــقـــرفـــان، الـ ــا ســلــيــمــان الـ ــ فـــي درعـ
»الـــنـــظـــام والــــــروس يــســعــون ملــعــاقــبــة أهــالــي 
ــابــــات  ــتــــخــ درعـــــــــا لـــرفـــضـــهـــم مـــســـرحـــيـــة االنــ
الرئاسية التي أجراها النظام أخيرًا«. وقال، 
»العربي الجديد«، إنه في حال نجح النظام  لـ
فـــي نـــزع الـــســـالح مـــن أيــــدي أهــلــنــا فـــي درعـــا 
املحافظة.  مناطق  بــاقــي  إلــى  سينتقل  البلد 
ــا الــبــلــد لن  وأضـــــاف: »أعــتــقــد أن أهـــالـــي درعــ
يــوافــقــوا بــأي حــال مــن األحــــوال على تسليم 
الـــســـالح، وســيــتــحــمــلــون الــحــصــار والـــجـــوع، 
وإذا تــحــركــت بــاقــي املــنــاطــق فـــي املــحــافــظــة، 
فإن مخطط النظام واملحتل الروسي سيبوء 
بالفشل، وستبقى درعا عصية على الطرفني.

ـــل الــنــظــام  ــواصـ ــن املـــتـــوقـــع أن يــ إلـــــى ذلــــــك، مــ
الــســوري الــضــغــط الــعــســكــري والــحــصــار على 
املـــدن والــبــلــدات الــخــارجــة عمليا عــن سلطته 
ــــان قـــد حــــاول،  فـــي عـــمـــوم مــحــافــظــة درعـــــا. وكـ
في مــارس/ آذار املاضي، إخضاع ريــف درعا 
الغربي، الذي يضم عدة بلدات، منها مزيريب 
ــه فـــشـــل فــــي ذلــــك.  ــ ــادودة وطــــفــــس، إال أنـ ــ ــيــ ــ ــ وال
وفــي ريــف درعــا الشرقي ال تــزال بلدة بصرى 
الـــشـــام خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام، كــونــهــا 
الرئيسي للقيادي السابق في فصائل  املعقل 
املعارضة السورية أحمد العودة، الذي انضم 
التابع  الــخــامــس  الفيلق  إلـــى   2018 عـــام  بــعــد 
القيادي  أشــار  الــروســي. من جانبه،  للجانب 
فـــي فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي جـــنـــوب ســوريــة 
الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم جــــبــــاوي، فــــي حـــديـــث مــع 
السوري  »النظام  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي 
يلجأ إلى التصعيد العسكري قبيل كل جولة 
من جوالت أستانة« التي تبدأ اليوم األربعاء 
ــد الــخــمــيــس. وأوضــــــح أن  وتــســتــمــر حــتــى غـ
السوري  الجنوب  أبناء  لدى  الفردي  السالح 
موجود وفق اتفاقيات التسوية التي أبرمت 
بـــرعـــايـــة روســـيـــة مــنــذ نــحــو ثــــالث ســـنـــوات. 
وأضـــــــاف: »الـــجـــانـــب الــــروســــي اعــتــبــر نفسه 
ضامنا لهذه االتفاقيات، ولكن الوقائع على 
األرض تؤكد أنه ليس كذلك، بل هو محتل«. 
النظام، بمساندة من داعميه  إلــى أن  وأشــار 
ــيــــني، »يــســعــى إلــــى تــركــيــع  ــرانــ الــــــروس واإليــ
أبناء املناطق الخارجة عن سيطرته، ومنها 
النظام  »اعــتــقــد  الــجــنــوبــيــة«. وتــابــع:  املنطقة 
أن هــــذه املــنــطــقــة بـــاتـــت تــحــت ســلــطــتــه بعد 
الــتــســويــة، لكنه اكتشف أن جــذوة  اتــفــاقــيــات 

الثورة ال تزال متقدة في جنوب سورية«.

أفغاني عـــادوا إلــى الــبــالد مــن طاجكستان، 
بــالــتــزامــن مــع نشر الــســلــطــات، أمـــس، مئات 
األفراد من قوات خاصة ومليشيات موالية 
العنيف  الهجوم  للحكومة، بهدف مواجهة 

الذي تشنه حركة طالبان في الشمال.
ــيـــس الـــطـــاجـــيـــكـــي إمــــــام عــلــي  ــرئـ وأصـــــــدر الـ
ألــــــــف جـــنـــدي  أمــــــــــرًا »بــــحــــشــــد 20  رحـــــمـــــن 
احتياطي لتعزيز الحدود بني طاجكستان 
اإلثنني.  أول من أمس  وأفغانستان«، مساء 
وأجـــبـــرت الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي الــشــمــال 
مدينة  في  قنصليتها  إغــالق  على  موسكو 
مــزار شريف، عاصمة واليــة بلخ، وهــي من 
أفغانستان  في  الحضرية  املــراكــز  أكبر  بني 
قرب الحدود مع أوزبكستان. وقال املبعوث 
كابولوف  زامــيــر  أفغانستان  إلــى  الــروســي 
لوكالة أنباء »تاس« الحكومية، إن »الوضع 
يتغير بسرعة. القوات األفغانية، كما يقال، 
تخلت عن الكثير من املناطق. وهــذا يخلق 
توترًا«. وأوضح أن »العديد من القنصليات 
ــزار شــريــف تــوقــفــت عــن الــعــمــل موقتا  فــي مـ

حتى يتضح الوضع«.
وحـــول هـــذه الــتــطــورات، ذكـــر املــتــحــدث باسم 
أنـــه  أمــــــــان،  ــؤاد  ــ ــ فـ األفـــغـــانـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
»نخطط لشن هجوم كبير من أجل استعادة 
األراضي التي سيطر عليها العدو«، مضيفا: 
أجل  مــن  األرض  قواتنا على  تنظيم  »يــجــري 
ــذه الــعــمــلــيــة«. وانــتــشــر مـــئـــات مـــن الـــقـــوات  هــ
واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــلــحــكــومــة فـــي واليــتــي 
تخار وبدخشان الشماليتني. وأفاد مسؤولون 
أفغان في مجال الدفاع بأنهم يريدون تأمني 
الحدودية  والبلدات  والطرق  الرئيسية  املــدن 
فــي مــواجــهــة هــجــوم »طــالــبــان« الــــذي تــزامــن 
مــع مــضــي الـــقـــوات األمــيــركــيــة وحــلــف شمال 
األطلسي قدما في سحب جنودهما في أوائل 

شهر مايو/ أيار املاضي. 
وفي ملف مطار كابول، كشف وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، أمس، أن بالده تواصل 
املـــبـــاحـــثـــات بـــشـــأن تــشــغــيــل مـــطـــار »حــامــد 
كـــــرزاي« الـــدولـــي فـــي الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة، 
وتأمني الحماية له. وأضاف في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــني، أمــــس، أنـــه »فـــي حـــال تــوقــف 
املــطــار عــن الــعــمــل، لــن يــبــقــى ســفــراء الـــدول 
األجنبية في كابول، وستتحول أفغانستان 
إلى دولة معزولة، وستنجم عن ذلك مشاكل 
على صعيد العالقات الدولية«. وأشار إلى 
لــرفــاه  مــهــمــان  املــطــار وتشغيله  أن حــمــايــة 
أنه  إلــى  األفغاني، ولفت  الشعب  ومستقبل 
سيجري اتصااًل مع نظيره األميركي لويد 

أوسنت، اليوم األربعاء، لبحث ملف املطار.
)العربي الجديد، األناضول، 
فرانس برس، رويترز(

)Getty( سيشارك بيدرسن في محادثات أستانة

تضغط روسيا للرضوخ لمطالب النظام )محمد يوسف/فرانس برس(

يسعى النظام 
السوري وروسيا 
لمعاقبة أهالي 

درعا لرفضهم 
مسرحية االنتخابات 

الرئاسية التي 
أجراها أخيرًا، 

وذلك عبر الضغط 
على األهالي في 
جنوب سورية من 

تجريدهم من 
أسلحتهم الفردية، 

تمهيدًا لفرض 
هيمنة كاملة على 

المنطقة، كالتي 
كانت قبل الثورة

بعد زحفها في الشمال األفغاني، أعلنت حركة »طالبان« نيّتها طرح 
مشروع للسالم في الشهر المقبل »على أقصى تقدير«. في المقابل، 
أعلنت السلطات في كابول بدء هجوم معاكس لوقف تقدم الحركة

تقريرقضية

ضغوط لتجريد األهالي 
من السالح

»طالبان« تعد 
بـ»خطة للسالم« 

خالل شهر

متابعة

اعتقال 
»داعشي«

نّفذت مروحيات التحالف 
الدولي ضد تنظيم 

»داعش«، مساء أول من 
أمس، عملية إنزال جوي في 

قرية خربة التمر في ناحية 
الشدادي بريف الحسكة، 

شمال شرقي سورية، حيث 
تم اعتقال، بحسب مصادر 
مقربة من »قوات سورية 

الديمقراطية«، شخص 
يُرجح أنه من عناصر أو 

قياديي »داعش«.

إبراهيم جباوي: 
السالح الفردي موجود 
وفق اتفاقيات التسوية

عاد ألفا جندي أفغاني 
إلى بالدهم بعد فرارهم 

إلى طاجكستان

سليمان القرفان: 
أهالي درعا البلد لن 

يسلموا السالح

أكد وفد المعارضة 
السورية دعمه مواصلة 

خفض التصعيد

أكار سيناقش مع أوستن 
اليوم ملف تأمين وحماية 

مطار كابول

تنطلق، اليوم األربعاء، 
جولة جديدة من مسار 

أستانة السوري، والتي 
ال يتوقع أن ينتج عنها 

أّي اختراق بعد تحديد 
النظام »توجهاتها«
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فصل أول من معركة مواجهة العنصرية

سقوط »قانون المواطنة« اإلسرائيلي

لوزير الداخلية صالحيات 
واسعة لقبول طلبات لّم 

الشمل أو رفضها

حيفا ـ ناهد درباس

»إسرائيل دولة للشعب اليهودي، 
ــا هــــــو وجــــــــــود أغـــلـــبـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــدفـ ــ وهـ
ــانـــون  قـ دون  و»مـــــــن  يــــهــــوديــــة«، 
اإلرهــاب  فــي  زيـــادة  املواطنة ستكون هناك 
لوزير  الكلمات  هــذه  تكفي  الفلسطيني«... 
الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي يــئــيــر لــبــيــد، الــتــي 
لــلــدعــوة إلى  كتبها اإلثــنــني على »تــويــتــر«، 
دعم »قانون املواطنة« ألنه »إحدى األدوات 
الــتــي تــحــافــظ عــلــى أغــلــبــيــة يــهــوديــة داخـــل 
دولة إسرائيل«، وفق قوله، لتأكيد خطورة 
هــذا القانون الــذي يمنع لــّم شمل العائالت 
أو زوجــــة  فــيــهــا زوج  ــتـــي  الـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن عــرب الــداخــل واآلخـــر مــن سكان الضفة 
لم  لبيد  غـــزة، لكن دعـــوة  قــطــاع  أو  الغربية 
تتحقق، إذ ســقــط تــمــديــد هـــذا الــقــانــون في 
الثالثاء، للمرة األولــى منذ  الكنيست أمس 

إقراره عام 2003.
وفشلت حكومة نفتالي بينت في تمرير هذا 
القانون، خالل جلسة الكنيست التي امتّدت 
حتى الساعات األولــى من صباح أمــس، إذ 
ـــ61 املــطــلــوبــة  ــ ــوات الـ ــ لـــم يــحــصــل عــلــى األصــ
لــتــمــريــره، فــنــال 59 صــوتــا فــقــط مــؤيــدًا من 
عن  نائبني  امتناع  مقابل  نائبا،   120 أصــل 
التصويت، علما أن الكنيست يمدد القانون 
ــام 2003، فـــي عهد  ــــدوره عـ ســنــويــا مــنــذ صـ
رئيس الــوزراء الراحل أرئيل شــارون، بزعم 
أنـــه »قــانــون مــؤقــت«، مــنــذ رفــضــتــه محكمة 
الــعــدل العليا اإلســرائــيــلــيــة، واعــتــبــرتــه غير 

قانوني.
وتسّبب هذا القانون الذي ُيعتبر من األكثر 
عــنــصــريــة فــــي إســـرائـــيـــل بــمــشــاكــل كــبــيــرة 
من  وحرمها  الفلسطينية،  العائالت  آلالف 
االنتقال  على  أجبرها  أو  منفصلة  العيش 
إلى الخارج، ليتحّول إلى ما يشبه العقاب 

»العربي الجديد«، إن »إسقاط  أبو شحادة، لـ
هذا القانون هو إنجاز كبير جدًا، ألن عشرات 
اآلالف من أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون 
ــام 2003، وفـــيـــه ُبـــعـــد عــنــصــري  مــنــه مــنــذ عــ
تــاريــخــيــا«. ولــفــت إلــى أن هــذا الــقــانــون »من 
أهــــم الـــقـــوانـــني الــعــنــصــريــة الـــتـــي تــمــّيــز من 
خاللها إسرائيل ضد الفلسطينيني، وال شك 
الناس  معاناة  مــن  تخفيف  إسقاطه  أن  فــي 

وخطوة إلى األمام«.
وشـــدد أبــو شــحــادة على أن »هـــذا ال يعني 
أن مــعــركــتــنــا ضـــد الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري في 
أن معاناة عشرات  انتهت، وال  إسرائيل قد 
وسيأخذون  ستنتهي  الفلسطينيني  آالف 
كثيرة  عراقيل  فهناك  اإلسرائيلية،  الهوية 
أخـــرى غير هــذا الــقــانــون«، لكنه أضـــاف أن 
إســقــاطــه »ســيــقــلــل مــن مــعــانــاة الـــنـــاس، ألن 
هذا التمديد العنصري عمليا يمنع األزواج 
والـــعـــائـــالت الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن كـــل الــحــقــوق 
األساسية، وال يتم تسجيلهم بشكل رسمي 
املــواطــنــة، فيصبحون  يــحــصــلــون عــلــى  وال 

د جــدًا وفــي معاناة يومية«. 
ّ
في وضــع معق

ــل وامـــــــــرأة يـــعـــيـــشـــان فــي  ــ وتـــــابـــــع: »أي رجــ
على  الحصول  ال يستطيعان  دولــة حديثة 
ــق، مــثــل حق  ــذا أي حــ ــأخـ يـ مــســتــنــدات وأن 
الصحية«،  والخدمات  التنقل  وحــق  العمل 
مـــؤكـــدًا اســتــمــرار الــعــمــل لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
»الــقــائــمــة  أن  شــــحــــادة  ــــو  أبـ ورأى  الــــنــــاس. 
املشتركة كانت قد قرأت الخريطة السياسية 
البنية  بسبب  نتوقع  وكنا  بشكل صحيح، 
السياسية املــوجــودة اليوم ومــوازيــن القوة 
بــني االئــتــالف واملــعــارضــة فــي إســرائــيــل أن 
األمـــــور ســتــقــف عــنــد الـــصـــوت، وكــــل صــوت 
طبعا  كلها  كانت  املشتركة  والقائمة  مهم، 
ضــد الــقــانــون، بعد سلسلة اجــتــمــاعــات مع 
العائالت واملشاركة في التظاهرات«، مشددًا 
عــلــى أن املــعــركــة طــويــلــة، ولـــكـــن مـــا حصل 

إنجاز لهذه املرحلة.
وتعليقا على سقوط القانون، وصف مدير 
مركز »مساواة« جعفر فرح ذلك »باالنتصار 
املــرحــلــي ملــعــركــة طــويــلــة مــســتــمــرة مــنــذ 18 
عاما ولم تنته«. وانتقد في تصريح القانون 
الــذي يحرم »أكثر من 25 ألف عائلة عربية 
ــد«، ووصــفــه  ــ مـــن الــعــيــش تــحــت ســقــف واحــ
»بــالــعــقــاب الــجــمــاعــي الــعــنــصــري«، مشيرًا 
الــعــائــالت »تجبر على العيش  إلــى أن هــذه 
منفصلة، أو االنــتــقــال إلــى خـــارج الــبــالد أو 
العيش في إسرائيل تحت تهديد التهجير 
الـــدائـــم«. مــن جهته، قــال مــركــز »عــدالــة« إنه 

»أحـــد الــقــوانــني األكــثــر عنصرية فــي البالد 
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ً
وعلى مستوى العالم«، آمال

وطلبات لّم الشمل الفلسطيني بموضوعية 
ومهنية بعد إسقاط هذا القانون »الذي يمنع 
والحصول  الفلسطينية  العائالت  شمل  لّم 
عـــلـــى كـــافـــة حـــقـــوقـــهـــا الـــعـــائـــلـــيـــة الـــتـــي هــي 
استمراره  معلنا  أساسية«،  حقوق  بمثابة 
فـــي مــتــابــعــة الــقــضــيــة عـــن كــثــب لــلــتــأكــد من 
عدم وجود أو خلق طريقة أخرى تمنع حق 
لّم الشمل. ولفت إلى أن »الجهاز القضائي 
الحقوق  على  باملحافظة  فشل  اإلسرائيلي 
كــون  الفلسطينيني  للمواطنني  األســاســيــة 
حــصــولــهــم عــلــى هـــذه الــحــقــوق مبنيا على 
أســـاس تمييزي وعــنــصــري وفــقــا لهويتهم 

العرقية والوطنية«.
لــكــن مــديــر مــركــز »عــــدالــــة« املــحــامــي حسن 
جبارين قال إنه على الرغم من إيجابية عدم 
تمديد قانون املواطنة، لكن تبقى صالحيات 
لّم  الــداخــلــيــة بقبول طلبات  لــوزيــر  واســعــة 
الـــشـــمـــل، ولـــكـــن ال يــمــكــن رفــــض طــلــبــات لــّم 
وتابع  مفصلة.  تسويغات  دون  من  الشمل 
أن »قانون منع لّم الشمل عمليا كان جارفا 
الشمل حتى من دون تسويغات  لــّم  بمنعه 
أو شرح لرفض الطلبات بمجرد أن صاحب 
الــطــلــب مــن األراضــــي املحتلة عـــام 1967 أو 

دولة معرفة كدولة عدو«.
وفي السياق، روت املواطنة أسمهان جبالي 
)مـــوالـــيـــد ســنــة 1978( مـــن مــديــنــة الــطــيــبــة 
الفلسطيني،  الداخل  في  الجنوبي  باملثلث 
إنها  قائلة  تجربتها،  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــــدت فـــي الــطــيــبــة ألب وأم مـــن طــوبــاس  »ولــ
ــى الــطــيــبــة  ــ ــة إلــ ــفـ ــقـــال لــلــســكــن مــــن الـــضـ ــتـ انـ
وأنا  الفلسطينية.  هويتهما  على  وحافظا 
تزوجت من رائد جبالي من الطيبة، فحصل 
أبـــنـــائـــي عــلــى الـــهـــويـــة اإلســرائــيــلــيــة ألنــهــم 
تابعون إلى والدهم وأنا لم أحصل عليها، 
يــتــم  تــســمــى »أ5«،  ــة  ــامــ إقــ بـــطـــاقـــة  ــل  ــمــ وأحــ
الداخلية«.  وزارة  في  سنتني  كل  تجديدها 
وتابعت: »أنا غير وصية على أبنائي ألني 
ال أحمل الجنسية اإلسرائيلية وال أستطيع 
موافقة  وال  جــواز سفر  طلب  على  التوقيع 
على عملية جراحية... أبنائي يسافرون إلى 
خــارج الــبــالد عــن طريق مطار بــن غوريون 
اإلسرائيلي، وأنا أسافر عبر جسر األردن«. 
وأشـــــارت إلـــى أن »عـــشـــرات آالف الــعــائــالت 
تعاني من القانون من طرفي الخط األخضر، 
وكان مطلبنا األساسي خالل النضاالت في 
األسبوعني األخيرين إسقاطه«، معتبرة أن 
إســقــاطــه مــهــم جـــدًا »فــنــحــن كسبنا املرحلة 

األولى، واآلن بدأت املسيرة النضالية«.

فشل الكنيست اإلسرائيلي 
أمس في تمديد 

»قانون المواطنة« الذي 
يمنع لّم شمل العائالت 

الفلسطينية، ليشكل ذلك 
انتصارًا، ولو مؤقتًا، في 
المعركة ضد العنصرية 

اإلسرائيلية

من تحرك اإلثنين أمام الكنيست ضد القانون )مناحيم كهانا/ فرانس برس(

الجماعي خالل نحو 18 عاما. وعلى الرغم 
مـــن أهــمــيــة إســـقـــاط الــقــانــون أمــــس، إال أنــه 
يــبــقــى انــتــصــارًا مــرحــلــيــا، إذ يــحــظــى وزيـــر 
واسعة  بصالحيات  اإلســرائــيــلــي  الداخلية 
لقبول طلبات لّم الشمل أو رفضها، علما أن 
اإلذاعــة العامة اإلسرائيلية »كان« كانت قد 
نقلت قبل أيام عن وزيرة الداخلية الحالية 
أنــه في حــال سقوط القانون  أيليت شاكيد 
بــإمــكــانــهــا اســتــخــدام صــالحــيــاتــهــا لــرفــض 

طلبات لّم الشمل بشكل فردي.
ــرأس ائــتــالفــا  ــان نــفــتــالــي بــيــنــت، الــــذي يــ وكــ
إلى  قــد سعى  أحـــزاب،  مــن ثمانية  حكوميا 
اإلثنني  شاكيد  وتحدثت  التجديد،  تمرير 
عـــن أنــــه »تــــم الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات بني 
ــلـــى تــمــديــد  ــومـــي عـ ــكـ ــحـ كـــتـــلـــة االئـــــتـــــالف الـ
ــقـــانـــون لــســتــة أشـــهـــر، وعـــلـــى أن يحصل  الـ
اإلقامة  على  وفلسطينية  فلسطيني   1600
ــــالد«. لـــكـــن عـــضـــويـــن مــن  ــبــ ــ ــة فــــي الــ ــمــ ــدائــ الــ
ــدة« )جـــــــزء مــن  ــ ــــوحــ ــيـــة املــ »الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـ
االئـــتـــالف الــحــكــومــي( فـــي الــكــنــيــســت، هما 
سعيد الخرومي ومــازن غنايم، امتنعا عن 
منصور  النائبان  صـــّوت  فيما  التصويت، 

عباس ووليد طه مع القانون.
وحـــاول رئــيــس »الــقــائــمــة العربية املــوحــدة« 
ــان، تـــبـــريـــر آلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــــاس، فـ ــبـ ــ مـــنـــصـــور عـ
 »إن مــوقــفــنــا مــن 

ً
تـــصـــويـــت قـــائـــمـــتـــه، قــــائــــال

لتغيير  سعينا  ولذلك  الرفض،  هو  القانون 
مــوقــف الــحــكــومــة خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة، 
ومــنــعــنــا تــحــويــل الـــقـــانـــون لــلــتــصــويــت قبل 
متابعا  ــاره«،  آثــ معالجة  على  معنا  االتــفــاق 
»توصلنا إلى اتفاق جيد مع رئيس الحكومة 
ــواًل عــمــلــيــة  ــلــ ــيـــة يــعــطــي حــ ــلـ ووزيــــــــرة الـــداخـ
الــعــربــيــة، ولــذلــك قــررنــا االمــتــنــاع  لعائالتنا 
عـــن الــتــصــويــت«. وأضــــــاف: »عــنــدمــا تــحــول 
الــتــصــويــت إلـــى تــصــويــت لــحــجــب الــثــقــة عن 
الحكومة، قرر نواب املوحدة تصويت اثنني 
منهم بــاالمــتــنــاع إلســقــاط الــقــانــون، واثــنــني 
مع الحكومة ملنع وصول املعارضة للحكم«. 
واعــتــبــر أن »ســقــوط الــقــانــون فــي الكنيست 
بعد تعادل األصــوات 59-59 ال يحل مشكلة 
منع لّم الشمل، ويبقى التعويل على اتفاقنا 
مــــع الـــحـــكـــومـــة لــتــحــصــيــل مـــكـــاســـب واســـعـــة 
لــعــائــالتــنــا الــعــربــيــة، والـــــذي يــعــتــبــر ســـاري 
للتوجه  العربية  »عائالتنا  داعيا  املفعول«، 
إلى أعضاء القائمة العربية املوحدة ملتابعة 
حقهم في لّم الشمل، ونحن سنقوم بواجبنا 

تجاه أهلنا املتضررين من هذا القانون«.
أما »القائمة املشتركة« التي صّوتت بكامل 
فيها  النائب  فقال  الــقــانــون،  أعضائها ضــد 
سامي  الديمقراطي«  الوطني  »التجّمع  عن 
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