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رئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري. وأّكــد عدد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــالـــي الــضــحــايــا لــــ ــن أهـ مـ
أنـــهـــم يـــريـــدون أن تـــرفـــع الــحــصــانــات الــيــوم 
الذي  املماطلة  أسلوب  ويرفضون  الغد،  قبل 
ينتهجه أهــل السلطة فــي كــل مــلــف، وهــم لن 
يــســمــحــوا بــــأن تــذهــب دمــــاء أوالدهــــــم هــــدرًا، 
ــم الــــكــــامــــل لــلــمــحــقــق  ــهـ ــمـ ــلـــى دعـ مــــشــــدديــــن عـ

األهالي، طالبًا منهم  التوسط لدى  حمدان 
االبــتــعــاد ومــنــعــهــم مـــن الـــدخـــول إلـــى بــاحــة 
 األهالي رفضوا ذلــك، ما 

ّ
أن التينة، إال  عني 

حدا بالقوى األمنية إلى استقدام تعزيزات 
إضافية.

ورفع األهالي شعار »ال حصانات فوق دماء 
أوالدنــــــا«، وأطــلــقــوا شـــعـــارات حــــادة طــاولــت 

وفي  عمله.  مواصلة  عليه  ني 
ّ
ومتمن العدلي 

بيان صــدر عــن األهــالــي الحــقــًا، شـــددوا على 
أن »هــدفــنــا الــوحــيــد هــو محاسبة كــل مــن له 
يـــد بــقــتــل إخــوتــنــا وأبــنــائــنــا. لـــذلـــك، إلـــى كل 
ويرفض  الحصانة،  من يختبئ تحت غطاء 
طــلــب االســـتـــجـــواب أو غـــيـــره عــبــر الــتــاعــب 
ــه مـــتـــورط أو  ــ

ّ
عــلــى الـــقـــانـــون، فــهــو يــبــرهــن أن

لـــديـــه مـــعـــلـــومـــات تــهــمــنــا وتـــفـــيـــد الــتــحــقــيــق. 
ولــهــم نـــقـــول، تــهــربــكــم مـــن الــتــحــقــيــق يــعــادل 
إلــى بيوتكم مــن دون  بــالــدخــول  لنا  السماح 
ومعرفة  بــالــقــوة  للتحقيق  لجلبكم  إذن،  أي 
مـــدى تــواطــئــكــم مــع املــلــيــشــيــات الــداخــلــيــة أو 
الدول واألموال الخارجية«. وختموا بيانهم 
بالقول: »ما زلنا ننتظر مثولكم أمام القضاء، 

وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم ترونه 
سابقًا من تحركات غير سلمية«.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه املماطلة 
ــّي صــفــحــة االســـتـــدعـــاءات الــقــضــائــيــة،  إلـــى طـ
إلــى خواتيمها  الــوصــول  ومــنــع القضية مــن 
ــدم مــعــرفــة  الــطــبــيــعــيــة قـــانـــونـــًا، وبــالــتــالــي عــ
املـــتـــســـّبـــب بـــانـــفـــجـــار 2750 طـــنـــًا مــــن نـــتـــرات 
األمونيوم، أودى بحياة 215 شخصًا وجرح 
أكثر من 6500 آخرين وشّرد 300 ألف مواطن 
 عــــن تــســجــيــل خــســائــر 

ً
ــروت، فــــضــــا ــ ــيـ ــ فــــي بـ

بــمــئــات مـــايـــني الــــــــــدوالرات. وحـــــول تــأجــيــل 
ــن، كـــشـــف نـــائـــب رئــيــس  ــعـ ــطـ ــّت بــطــلــب الـ ــبــ الــ
املــجــلــس الــنــيــابــي، إيــلــي الــفــرزلــي، أنـــه »بعد 
االطـــــاع عــلــى مـــا تــضــمــنــه الــطــلــب فـــي دورة 
االنعقاد االستثنائية، والتي تضمنت ادعاء 
بموجب قوانني عديدة من قانون العقوبات، 
طــلــب املــجــلــس خـــاصـــة عـــن األدلــــــة الــــــواردة 
املــاحــقــة«.  حيثيات  مــن  للتأكد  بالتحقيق، 
وشّدد على أن »الهيئة املشتركة ستعقد فور 
تــزويــدهــا بــالــجــواب املــطــلــوب اجتماعًا آخــر، 
واســتــكــمــال الــبــحــث وإعــــداد الــتــقــريــر للهيئة 
العامة وفقًا لألصول للبت بالطلب املذكور«. 
وأكـــد أنــه »إذا وصــلــت املــعــلــومــات اإلضافية 
التي طلبناها غــدًا، ال قيمة ملهلة الـ 15 يومًا 
املــعــطــاة مـــن تـــاريـــخ تــوفــر كــامــل املــلــف وفــقــًا 
لــلــمــادة 91. وبــمــجــرد أن يــصــل املــلــف، يجب 
أن ُيبت بــه خــال 24 ســاعــة«. كما شــدد على 
املطلوبة  للحقيقة  »الــوصــول  يــريــدون  أنــهــم 
 
ً
تسهيا بيطار،  القاضي  مهمة  تسهيل  عبر 

للمهمة املطلوبة«.
ــنـــواب الــثــاثــة املــطــلــوب رفــع  مـــع الــعــلــم أن الـ
الحصانة عنهم هم وزير املالية األسبق علي 
األسبق غازي  األشغال  حسن خليل، ووزيــر 
زعيتر، املنتميان لحركة »أمل«، بقيادة بري، 
األســبــق نهاد  الداخلية  إلــى وزيــر  باإلضافة 
املــشــنــوق، املــحــســوب عــلــى »تــيــار املستقبل« 
ــــف ســعــد 

ّ
بــــقــــيــــادة رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة املــــكــــل

الــحــريــري. وقـــد طــلــب بــيــطــار رفـــع الحصانة 
عــنــهــم بــمــوجــب مــنــاصــبــهــم الــــوزاريــــة خــال 
التي كانت تنقل  دخــول سفينة »روســـوس« 
نــتــرات األمــونــيــوم إلـــى مــرفــأ بــيــروت، وتــّمــت 
مـــصـــادرة مــوجــوداتــهــا وتــركــهــا بــإهــمــال في 
ــن الـــافـــت أن حسن  مــســتــودعــات املـــرفـــأ. ومــ
خليل وزعيتر هما عضوان في لجنة اإلدارة 

والعدل النيابية.
التينة، تــوّجــه ذوو  وبــعــد تجّمعهم فــي عــني 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  مــــقــــّر وزارة  إلـــــى  الـــضـــحـــايـــا 
الــصــنــايــع ـ بـــيـــروت، لــاحــتــجــاج عــلــى رفــض 
فهمي رفع الحصانة عن إبراهيم. وبّرر فهمي 
قراره بأنه استند إلى رأي الدائرة القانونية 
 »أطــنــان نترات 

ّ
الـــوزارة، التي اعتبرت أن في 

القضائية،  األجهزة  بعهدة  كانت  األمونيوم 
وعليها حجز قضائي. وبالتالي، هي ليست 

من اختصاص األمن العام«.
من جهته، أصــدر إبراهيم بيانًا حــول »قــرار 
ــفـــجـــار مــرفــأ  املـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي قــضــيــة انـ
ــارق بــيــطــار، بــطــلــب إذن  بـــيـــروت الــقــاضــي طــ
ماحقتي في هذه القضية«، معلنًا أنه يقف 
الــقــانــون، وأنـــه سيتخذ تدابير  تــحــت ســقــف 
ــوا الــتــأثــيــر على  ــاولــ قــانــونــيــة بــحــق مـــن »حــ
مــجــريــات الــتــحــقــيــق وتــشــويــه صـــورتـــه أمـــام 
قوله، وذلك  حــّد  اللبناني« على  العام  الــرأي 
بما خّص معلومات تناقلتها وسائل إعام 
إبراهيم  واتهمت  العدلي  املحقق  قــرار  حــول 
إلى  األمونيوم  تهريب  صفقات  في  بتورطه 
ــور إعــــان الــقــاضــي  ــه فـ ســـوريـــة. مـــع الــعــلــم أنـ
ادعــاءه على شخصيات سياسية وعسكرية 
لجريمة  االحــتــمــالــي  القصد  »جــنــايــة  بتهمة 
اإلهــمــال والتقصير ألنهم  الــقــتــل« و»جــنــحــة 
كــانــوا على درايـــة بــوجــود نــتــرات األمونيوم 
ــب الــبــلــد خطر 

ّ
ولــــم يــتــخــذوا إجـــــــراءات تــجــن

االنــفــجــار«، بـــدأت حملة دعــائــيــة فــي شــوارع 
بيروت دعمًا لعباس إبراهيم.

السلطة تتحدى طلبات القضاء

سبق لألمين العام لحزب اهلل حسن نصراهلل، أن ذكر يوم اإلثنين الماضي، 
من  »شكل  بيروت  مرفأ  انفجار  في  بالتحقيق  المتعلقة  التسريبات  أن 
»المدعى عليهم  السياسي«، مبديًا »أسفه« لمعرفة  التوظيف  أشكال 
خبر االدعاء من اإلعالم«. وأضاف »ما نسعى إليه هو العدالة والحقيقة. 
مطالبًا  مخفية«،  زالت  ما  والحقيقة  بعيدة،  العدالة  الساعة،  وحتى 
الجريمة، وما إذا كان يوجد  التقني »لنعرف سبب هذه  التحقيق  بنشر 

أي استهداف سياسي«.

ضغط حزب اهلل

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

في مؤشر جديد على اإلجحاف 
اللبنانية  السلطات  من  مارس 

ُ
امل

مرفأ  انفجار  ضحايا  ذوي  ضــد 
بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/ آب 2020، والـــذي 
أودى بحياة 215 شخصًا، كانت السلطات 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة تـــتـــحـــدى طـــلـــبـــات الــقــضــاء 
السياسيني  املسؤولني  من  عــدد  باستدعاء 
الحصانات عن  رفــع  إذ رفضت  واألمــنــيــني، 
هــؤالء، وهــو ما أثــار غضب أهالي ضحايا 
رفــعــوا شعار »ال حصانات  الــذي  االنفجار 
فــوق دمـــاء أوالدنــــا«. وأّجـــل مجلس الــنــواب 
القرار النهائي في مسألة رفع الحصانة عن 
ثاثة من نوابه هم علي حسن خليل )وزير 
مالية سابق(، نهاد املشنوق )وزير داخلية 
سابق( وغازي زعيتر )وزير أشغال سابق(، 
العدلي  املحقق  مــن  املــقــّدم  الطلب  بموجب 
فــي انــفــجــار بــيــروت الــقــاضــي طـــارق بيطار 
كــانــوا وزراء  للتحقيق مــع هــؤالء بصفتهم 
بني 2014 و2020. وانتهت الجلسة املشتركة 
لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة اإلدارة 
ــة الــــواردة  والــعــدل بطلب خــاصــة عــن األدلــ
فـــي تــحــقــيــقــات بــيــطــار وجــمــيــع املــســتــنــدات 
املــــدعــــويــــن  بـــجـــمـــيـــع  ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ املـ واألوراق 
للتحقيق واملطلوب رفع الحصانات عنهم. 
وتـــوازى ذلــك مــع رفــض وزيـــر الداخلية في 
ــال مــحــمــد فهمي  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف األعــ
طلب القاضي بيطار استجواب املدير العام 

لألمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ــــذي كـــانـــت تــعــقــد فــيــه هيئة  وفــــي الـــوقـــت الـ
مكتب مجلس النواب ولجنة اإلدارة والعدل 
رفع  طلب  لـــدرس  مشتركة  جلسة  النيابية 
الــعــدل، كان  الــذي ورد مــن وزارة  الحصانة 
ــول مــقــّر  ــ أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا يـــحـــاولـــون دخــ
األمنية،  القوى  من  أواًل  فُمنعوا  االجتماع، 
تــدافــع أصيب فيه عــدد من  قبل أن يحصل 
األهــالــي. وُســّجــلــت حـــاالت إغــمــاء لــعــدد من 
األمهات وتحطيم صور أبنائهن الضحايا. 
ــبــــرملــــان عــلــي  وحــــــــاول مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــ

بغداد ـ سالم الجاف

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــنــــح إعـــــــــان مـــفـــوضـــيـــة االنــ مــ
ــدء الــدعــايــة  الـــعـــراقـــيـــة، الــخــمــيــس، عـــن بــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة الســـتـــحـــقـــاق االنـــتـــخـــابـــات 
إجـــراؤهـــا في  املــقــرر  املــبــكــرة  التشريعية 
القوى  املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/   10
الذين  واملرشحني  السياسية،  واألحــزاب 
يـــعـــتـــزمـــون املــــشــــاركــــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
الحمات  لبدء  األخــضــر  الــضــوء  املبكرة، 
الــدعــائــيــة، وســــط مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
اندالع صراعات سياسية ترافق الدعاية 
لــلــمــرشــحــني. وقـــــــّرر مــجــلــس املــفــوضــني 
ــة االنــــتــــخــــابــــات الـــســـمـــاح  ــيـ ــفـــوضـ فـــــي مـ
ــة  ــادقــ ــمـــرشـــحـــني الـــــذيـــــن جـــــــرت املــــصــ ــلـ لـ
ــم، بـــمـــمـــارســـة الـــدعـــايـــة  ــهــ ــائــ ــمــ عـــلـــى أســ
وبدأ  املقبل.  أكتوبر   7 حتى  االنتخابية 
جــمــهــور بــعــض املـــرشـــحـــني، مــنــذ مــســاء 
الــخــمــيــس، بــنــشــر تــســلــســل مــرشــحــيــهــم 
وأرقــام دوائــرهــم االنتخابية عبر مواقع 
ــي، وفــــــي الـــطـــرق  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
مؤشر  فــي  املختلفة،  السكنية  واألحــيــاء 
إلى االنطاق الفعلي للدعاية االنتخابية. 
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع ذلــــــــــك، أعــــــــــرب نــــــواب 
وســـيـــاســـيـــون عـــراقـــيـــون عـــن أمــلــهــم في 
اتــــخــــاذ الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة إجـــــــراءات 
لــــــضــــــمــــــان ســـــــاســـــــة فـــــــتـــــــرة الــــــدعــــــايــــــة 
ــل.  ــاكـ ــــن املـــشـ ــلــــوهــــا مـ االنـــتـــخـــابـــيـــة، وخــ
ــار  ــبـ ــنـــائـــب عــــن مــحــافــظــة األنـ وتــــوقــــع الـ
ــمـــدي أن تــتــســبــب الــحــمــلــة  يــحــيــى املـــحـ
بصراعات سياسية، لشدة التنافس بني 
»العربي  املرشحني، مطالبًا في حديث لـ
ــة االنــــتــــخــــابــــات  ــيــ ــفــــوضــ الــــــجــــــديــــــد«، مــ
والسلطة التنفيذية بالحفاظ على سير 
ــّدد املــحــمــدي  ــ الــحــمــلــة بـــا مـــشـــاكـــل. وشــ
ــرورة تــوفــيــر الــبــيــئــة املناسبة  ــ عــلــى »ضـ
املــال  أن يحضر  متوقعًا  لــانــتــخــابــات«، 
الــســيــاســي بــقــوة خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، 
خصوصًا من قبل األحزاب التي مارست 
الــــعــــام 2003،  ــنـــذ  مـ ــيـــاســـي  الـــسـ ــمـــل  الـــعـ
بحسب رأيــه، معتبرًا أن ذلك سينعكس 

وعلى  املستقلني،  املرشحني  على  سلبًا 
األحزاب التي ال تملك املال.

فــي املــقــابــل، أكـــد مــســؤول فــي مفوضية 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االنـ
ســــتــــراقــــب  املــــفــــوضــــيــــة  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
لضمان  للمرشحني  الدعائية  الحمات 
عــــــدم حـــــــدوث خـــــروقـــــات خــــــال الـــفـــتـــرة 
التي تسبق موعد االنتخابات،  املتبقية 
وأنـــهـــا ســتــطــبــق إجــــــراءات صـــارمـــة ضد 
ــفــــني، الـــــذيـــــن ســــتــــفــــرض عــلــيــهــم  ــالــ ــخــ املــ
مالية.  دفع غرامات  بينها  عقوبات، من 
ــّدد عــلــى وجــــوب أن تــكــون الــدعــايــة  ــ وشـ
»ضــمــن الــســيــاقــات الــتــي تــجــري عليها 
لن  االنــتــخــابــات، حيث  مفوضية  أنظمة 
املرشحني  على  بالتجاوز  السماح  يتم 

من قبل املنافسني«. 
من جهته، لم يبد النائب العراقي السابق 
صادق املحنا ثقته بالعملية االنتخابية، 
مــعــتــبــرًا أن نــتــائــجــهــا لــــن تــخــتــلــف عــن 
سابقتها التي جرت في 2018. كما اعتبر 
املحنا، في حديث مع »العربي الجديد«، 
يعني  االنتخابية ال  الدعاية  انطاق  أن 
معوقات،  دون  سيجري  االستحقاق  أن 
»االستخفاف  بـ الحاكمة  الطبقة  واتــهــم 
الصراع  أن  مبينًا  العراقيني«،  بمشاعر 
السياسي قد بــدأ. وحــول ذلــك، توقع أن 
»نـــشـــهـــد صــــراعــــات حـــامـــيـــة بــــني بــعــض 
األطــراف«، موضحًا أن ذلك كان واضحًا 
»مــن خــال طبيعة األسماء التي ظهرت 

في قائمة االجتثاث«. 
قــّررت،  قد  االنتخابات  وكانت مفوضية 
ــاء املـــاضـــي، اســتــبــعــاد 155  ــعــ يــــوم األربــ
االنتخابي،  السباق  من  جديدًا  مرشحًا 
بسبب انتمائهم السابق لحزب »البعث« 
املحظور في الباد، وذلك وسط تصاعد 
الــتــحــذيــرات مــن قبل نـــواب مــن تسييس 
ــة ضــغــوط  ــارســ ــمــ ــمـــل املـــفـــوضـــيـــة، ومــ عـ
عــلــيــهــا بــشــأن اســتــبــعــاد أســـمـــاء معينة 
ضـــمـــن تـــنـــافـــس الـــــدوائـــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
في  ومــســؤولــني  مــن سياسيني  وبتأثير 

الدولة.

العراق: خشية من صراعات 
مع انطالق حملة االنتخابات

سقط جرحى من 
األهالي أثناء التدافع مع 

القوى األمنية

رفض وزير الداخلية 
رفع الحصانة عن مدير 

األمن العام

إضاءة إصرار على المماطلة في تحقيق العدالة 
في انفجار بيروت
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الرياض قلقة من أنشطة 
إيران النووية

قـــال مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الــســعــوديــة، أمـــس الــجــمــعــة، لوكالة 
»رويترز«، إن اململكة »تشعر ببالغ 
ــلــــق« بـــســـبـــب زيـــــــــادة األنـــشـــطـــة  ــقــ الــ
ــة اإليـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـــهـــدد  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ــة. وأكـــــــد املـــــســـــؤول أن  ــقـ ــنـــطـ ــن املـ ــ أمــ
الـــريـــاض »تــشــعــر بــبــالــغ الــقــلــق إزاء 
قــــدرات تصنيع ذات  إيــــران  تــطــويــر 
كفاءة عالية ألغــراض ال تتسق مع 
الــســلــمــيــة«، معتبرًا  االســتــخــدامــات 
أن هــــذه األنـــشـــطـــة »تــمــثــل تــهــديــدا 
ومنظومة  املنطقة  ألمــن  متصاعدا 
عــــدم االنـــتـــشـــار، وتـــعـــرقـــل مــســاعــي 
الــحــوار واملــفــاوضــات للوصول إلى 
اتـــفـــاق نــــووي شــامــل يــضــمــن األمـــن 

واالستقرار اإلقليمي والدولي«.
)رويترز(

العراق: تظاهرات 
احتجاجًا على انقطاع 

الكهرباء

ــيــــني، أمـــس  ــراقــ ــعــ ــات الــ ــئــ تـــظـــاهـــر مــ
ــافـــظـــات جــنــوب  الـــجـــمـــعـــة، فــــي مـــحـ
ــبــــاد، احــتــجــاجــًا عــلــى اســتــمــرار  الــ
الــشــّح فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي، فيما 
تخطت درجــات الحرارة في العراق 
ــتـــشـــدت  ــئــــويــــة. واحـ الــــــــــ50 درجـــــــة مــ
التظاهرة األبرز، أمس، في محافظة 
كرباء، حيث احتج مئات املواطنني 
على انقطاع الكهرباء عن أحيائهم، 
وذلــك أمــام محطة إنتاج كبيرة في 
تظاهرعشرات   كما  الهندية.  قضاء 
ــنــــني فــــي 3 مـــــدن بــمــحــافــظــة  املــــواطــ
كبرى  الــكــوت،  وفــي مدينة  ميسان، 

مدن محافظة واسط.
)األناضول(

عقوبات أميركية على 
شركات صينية

الــتــجــارة األمــيــركــيــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمــس الجمعة، فــرض عقوبات على 
ــة وكــــيــــانــــًا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــركــ 34 شــ
ــيــــش الـــصـــيـــنـــي  ــالــــجــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
تجاه  القمعية  الــصــني  وســيــاســات 
ولتسهيلها  املسلمة،  اإليغور  أقلية 
تــصــديــر ســلــع إلـــى روســيــا وإيــــران. 
ــــات عــــلــــى تــلــك  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وفــــــرضــــــت الـ
»لضلوعها،  والــكــيــانــات  الــشــركــات 
أو لــخــطــر ضـــلـــوعـــهـــا، فــــي أنــشــطــة 
الخارجية  السياسة  مــع  تــتــعــارض 
ومــصــالــح األمـــن الــقــومــي لــلــواليــات 
املتحدة«، وفق بيان لوزارة التجارة.
)فرانس برس(

فرنسا ستبدأ إغالق 
قواعدها في مالي

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أعــلــن 
مــاكــرون )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
أن فرنسا ستباشر إغاق قواعدها 
في شمال مالي »في النصف الثاني 
مــن 2021« وقــبــل نــهــايــة الـــعـــام، في 
إطار خفض عديد القوات الفرنسية 

املوجودة في منطقة الساحل. وقال 
مـــاكـــرون، فـــي أعـــقـــاب قــمــة مـــع قـــادة 
من  أول  انعقدت  أفريقيا  غــرب  دول 
القواعد  إغــاق  إن  الخميس،  أمــس، 
فــــي كــــيــــدال وتــيــســالــيــت وتــمــبــكــتــو 
ســيــســتــكــمــل بـــحـــلـــول مــطــلــع الـــعـــام 

املقبل.
)فرانس برس(

أنقرة: توقيف 7 أجانب 
بتهمة االنتماء لـ»داعش«

أجانب   7 التركية  السلطات  أوقفت 
في العاصمة أنقرة، بتهمة االنتماء 
الــنــيــابــة  وقـــالـــت  »داعــــــش«.  لتنظيم 
الــعــامــة فـــي أنـــقـــرة، أمــــس الــجــمــعــة، 
إنــــــه فــــي نــــطــــاق تـــحـــقـــيـــقـــات مــكــتــب 
مكافحة اإلرهــاب، تم إصــدار مذكرة 
توقيف بحق 10 أشخاص يحملون 
الــجــنــســيــتــني الــعــراقــيــة والــســوريــة، 
ــــون بــــأنــــشــــطــــة فــي  ــــومـ ــقـ ــ ــوا يـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
العاصمة التركية لصالح التنظيم، 
ــه تـــم تــوقــيــف 7 من  ــى أنــ مــشــيــرة إلــ
املــطــلــوبــني، فــيــمــا يــتــواصــل البحث 

عن الباقني.
)األناضول(

باتت العشرات من 
الدبابات التابعة 

للجيش العراقي 
السابق ومئات 

العربات المدرعة 
وناقالت الجند، 

فضًال عن مدافع 
مختلفة، بحوزة 
فصائل »الحشد 

الشعبي« التي 
أخرجتها من 

ساحات كبيرة أو 
ما يعرف بمقابر 

كانت توضع فيها، 
وأخضعتها لعملية 

تطوير وأدخلتها 
الخدمة لديها

مقابر الجيش العراقي مصدر تسلـيح لفصائل »الحشد الشعبي« تقرير

الكثير من الفصائل استخدمت مقابر األسلحة )حسين فالح/فرانس برس(

ــر بـــمـــا فــيــهــا »حـــشـــد الــعــتــبــات«  ــابـ ــقـ تـــلـــك املـ
 »1 »الكفيل  طــراز  الدبابات من  إن  إذ  أيضًا، 
في  الفصائل، هي  التي كشفت عنها سابقًا 
األســـاس دبــابــات »تــي 72« التابعة للجيش 
الــســابــق، جـــرى سحبها مــن مــقــابــر الــســاح 
وإجــــراء صيانة لــهــا. ولــفــت إلــى أن أكــثــر من 
800 ناقلة جند ومدرعة من طراز »بي أم بي 
1« و»بـــي أم بــي 2«، جــرى االســتــيــاء عليها 
مـــن مــخــتــلــف الــفــصــائــل، فـــي وقــــت يــجــب أن 
يبقى مثل هذا النوع من الساح حكرًا على 

الجيش العراقي فقط.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذه املـــعـــلـــومـــات، قــــال عـــادل 
»أنصار  جماعة  باسم  املتحدث  الــكــرعــاوي، 
ــــدى الــفــصــائــل املــســلــحــة  ــاء«، إحـ ــ ــيـ ــ الـــلـــه األوفـ
 
ّ
املـــنـــضـــويـــة ضـــمـــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، إن
»املـــوضـــوع لــيــس ســـرًا ومـــعـــروف«. وأضـــاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــيــس  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
هــنــاك أي شـــيء غــريــب أو غــيــر قــانــونــي في 
إعادة تصنيع أو صيانة أو تطوير األسلحة 
الشعبي  الحشد  قبل  القديمة من  أو  التالفة 
دامــت هذه  املقاومة اإلسامية، ما  وفصائل 
وبموافقة  الحكومة  بعلم  تجرى  العمليات 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات املـــســـلـــحـــة«. واعــتــبــر 
ــراءات كــثــيــرة من  ــتــ الـــكـــرعـــاوي أن »هـــنـــاك افــ
منها  اإلسامية،  املقاومة  محور  أعــداء  قبل 
ليكون  أسلحته  يــطــّور  الشعبي  الــحــشــد  أن 
أقوى من الجيش العراقي، وهذا الكام يدعو 
الشعبي  الحشد  »ليس  مضيفًا  للسخرية«، 
وردًا  لــلــدولــة«.  إال ظهيرًا  املــقــاومــة  وفصائل 
ــؤال عـــمـــا إذا تــــم اســـتـــعـــمـــال مــقــابــر  ــ عـــلـــى ســ
»نعم  قال  العراقي،  للجيش  التابعة  الساح 

عيدت الحياة للكثير منها«.
ُ
وأ

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر عـــضـــو الـــتـــيـــار املــــدنــــي، 
الناشط السياسي العراقي محمد العبودي، 
أن امــتــاك فــصــائــل مسلحة لــلــدبــابــات »أمــر 

بغداد ـ زيد سالم

بعد أكثر من أسبوعني على العرض املسلح 
لــفــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« فـــي الـــعـــراق، 
ــم بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســابــعــة  ــيـ والـــــــذي أقـ
لتأسيسه، في محافظة ديالى شرقي الباد، 
ــران املـــــاضـــــي، يــؤكــد  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ فــــي 26 يــ
»الــعــربــي  ــداد، لـــ ــغـ مـــســـؤوالن عـــراقـــيـــان فـــي بـ
يدها  أن فصائل مسلحة وضعت  الجديد«، 
السابق  العراقي  الجيش  ســاح  مقابر  على 
)في عهد نظام صــدام حسني( املوجودة في 
بــغــداد،  العاصمة  شمالي  الــتــاجــي  ضاحية 
وفي أطراف البصرة وغربي مدينة الديوانية 
ــعـــراق، وأعـــــادت إحــيــاء الــعــشــرات  جــنــوبــي الـ
ـــع ونــــاقــــات الــجــنــد،  ــدافــ ــ ــابــــات واملـ ــدبــ مــــن الــ
ومضادات طائرات من طراز 57 ملم ومدافع 
هاون. ويوضح املسؤوالن أن الخطوة بدأت 
الــوزراء  منذ األشهر األولــى لحكومة رئيس 
السابق عادل عبد املهدي، والذي سمح لهذه 
كثير من  إحــيــاء  ــادة  إعــ بعمليات  الــفــصــائــل 

الترسانة املوجودة في تلك املقابر.
وعقب الغزو األميركي للعراق عام 2003، تم 
نقل اآلالف من الدبابات واملدرعات وناقات 
واليوغسافية،  والصينية  الروسية  الجند 
 عـــن األســلــحــة املــخــتــلــفــة مــثــل املــدافــع 

ً
فــضــا

الــنــمــســاويــة، ومـــضـــادات الــطــائــرات ومــدافــع 
امليدان والــهــاون، إلــى ما بــات يعرف بمقابر 
ــات كــبــيــرة  ــاحـ ــارة عـــن سـ ــبـ الــــســــاح، وهــــي عـ
أخضعت لحراسة مشددة في زمن االحتال 
ــم تـــجـــِر أي مــعــالــجــات لــتــركــة  ــيـــركـــي. ولــ األمـ
الــجــيــش الــعــراقــي الــســابــق فــي هـــذا الــســيــاق، 
عــلــى سبيل إعــــادة إحــيــاء وصــيــانــة املــعــدات 
ت 

ّ
ظل لكنها  مــنــهــا،  التخلص  أو  واألســلــحــة 

ـــعـــد 
ُ
ــدرًا لــعــمــلــيــات نـــهـــب مـــســـتـــمـــرة. وت مــــصــ

قــــوات الــبــشــمــركــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، أول 

وأضــاف  الــدولــة«.  هيبة  على  للغاية  خطير 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »قانون 
الحشد نّص على أن تكون القوة التسليحية 
التسليحية  بــالــقــوة  شبيهة  الــحــشــد  لــقــوات 
لــقــوات الــشــرطــة االتـــحـــاديـــة، الــتــي ال تمتلك 
مــؤشــرات خطيرة  وهــنــاك  الثقيلة،  األسلحة 
مــن االســتــعــراض لــهــذه األســلــحــة، خصوصًا 
أن بعض الفصائل ال توالي الدولة العراقية 
، وهذا التنامي بالتسليح يجعل مكانة 

ً
أصا

ــد بــالــبــاد  ــم واحــ الــجــيــش الــعــراقــي كــقــوة رقـ
مهددة مع مرور الزمن«. ولفت العبودي إلى 
أن »قادة الحشد الشعبي، كانوا قد اجتهدوا 
ــــش، وبــعــد  ــنـــوات الـــحـــرب عــلــى داعــ خــــال سـ
انتهاء املعارك، الستغال املقابر العسكرية، 
ولم تكن حكومة حيدر العبادي مهتمة بهذا 
ــر، ولـــم تــكــتــرث لــخــطــورة أن تمتلك قــوة  األمــ
الدبابات  على  للدولة،  والئها  على  مختلف 
واملـــدافـــع الــتــي يــصــل مـــدى بعضها إلـــى 45 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا، وجـــــــاءت حـــكـــومـــة عـــبـــد املـــهـــدي 

لتشرع األمر لهم رسميًا«.
األمني مؤيد  والخبير  الباحث  لفت  بــدوره، 
»العربي الجديد«،  الجحيشي، في تصريح لـ
إلــــى أن »الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي اســتــعــراضــه 
األخـــيـــر أظــهــر أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة، وكـــان 
الــكــاظــمــي يــحــيــي املــلــيــشــيــات الـــتـــي تمكنت 
الــدبــابــات  مــن الــحــصــول عليها«. وعــن ملف 
الـــعـــائـــدة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، أشـــار 
ــذ  ــى أخـ ــ  »روايــــــــــة الـــحـــشـــد تـــشـــيـــر إلــ

ّ
ــى أن ــ إلــ

مـــوافـــقـــة حــكــومــيــة لــلــحــصــول عــلــيــهــا، فيما 
لها  غــيــار  وقــطــع  أدوات  الحشد على  حصل 
مـــن روســــيــــا«، مـــؤكـــدًا أن »الــحــشــد الشعبي 
والــفــصــائــل املــســلــحــة بــاتــت تــمــتــلــك أســلــحــة 
مــتــطــورة، تــفــوق حــتــى الـــقـــدرات التسليحية 
لبعض وحدات الجيش العراقي، وهذا خرق 

قانوني وعسكري بكل تأكيد«.

 ،2003 عــام  بعد  املقابر  تلك  مــن  املستفيدين 
الدبابات  من  كبيرة  أعــداد  على  استولت  إذ 
موجودة  كانت  التي  خصوصًا  واملــدرعــات، 

في كركوك وضواحيها.
ـــمـــت فــصــائــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، في 

ّ
ونـــظ

الـــذكـــرى الــســابــعــة لــتــأســيــســهــا، اســتــعــراضــًا 
مــســلــحــًا هـــو األول مـــن نـــوعـــه فـــي مــحــافــظــة 
ــابـــق يــتــبــع مــنــظــمــة  ــل مـــوقـــع سـ ــ ــالــــى داخــ ديــ
»مــجــاهــدي خــلــق« اإليــرانــيــة املــعــارضــة التي 
كـــانـــت تــتــخــذ مـــن الـــعـــراق مـــقـــرًا لـــهـــا. وشــهــد 
العرض الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ومسؤولني أمنيني، عرض أسلحة 
ثقيلة أبرزها دبابات روسية من طــراز »تي 
72« و»تــي 55«، إضافة إلى طائرات مسّيرة 
قاصفة إيرانية الصنع، وصواريخ متوسطة 
ــع مـــتـــنـــوعـــة، تـــعـــود لــفــصــائــل  ــ ــدافـ ــ املــــــدى ومـ
»كتائب  مليشيات  أبـــرزهـــا  نـــافـــذة،  مسلحة 
حـــزب الـــلـــه«، و»الــنــجــبــاء«، و»عــصــائــب أهــل 
الـــحـــق«، و»بــــــدر«، ووحـــــدات مــســلــحــة أخـــرى 
أنــهــا مرتبطة بالحرس  ــادة عــلــى  ــف عـ

ّ
تــصــن

الثوري اإليراني وتتلقى دعمًا مباشرًا منه.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال جــنــرال عــراقــي رفيع 
فــي وزارة الــدفــاع فــي بــغــداد، طلب عــدم ذكر 
من  العشرات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ اسمه، 

ومئات  الــســابــق  للجيش  التابعة  الــدبــابــات 
الــعــربــات املــدرعــة ونــاقــات الجند املــدولــبــة، 
 عن مدافع مختلفة، أخرجتها فصائل 

ً
فضا

السابق  العراقي  الجيش  مقابر  من  مسلحة 
ــا لــعــمــلــيــة تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث  ــتـــهـ وأخـــضـــعـ
وأدخــلــتــهــا الــخــدمــة لــديــهــا. وأضــــاف أن ذلــك 
ــة لـــــــوزارة  ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود خـــطـ تــــم عـ
الدفاع بإعادة إحياء تلك الترسانة باالتفاق 
مـــع هــيــئــة الــتــصــنــيــع الــعــســكــري الــتــي أعــيــد 
تفعيلها أخيرًا، بهدف تقليل النفقات وأيضًا 
التنويع، خصوصًا في ما يتعلق بالدبابات 

التي تضررت كثيرًا في  األميركية  والـــدروع 
 
ّ
الــحــرب ضــد تنظيم »داعــــش«. ولــفــت إلــى أن

تقريرًا سابقًا بشأن ملف فساد رافق صفقة 
شراء 100 دبابة روسية نهاية عام 2014 بعد 
اجتياح »داعش« للمدن العراقية، تحدث عن 
إمــكــانــيــة إعــــادة الــدبــابــات املـــوجـــودة بسعر 
لــتــدخــل  ألــــف دوالر   80 يـــتـــجـــاوز  ال  بــســيــط 
ـــراء الـــدبـــابـــات  الـــخـــدمـــة، وبــالــتــالــي وقــــف شــ
الروسية مجددًا لوجود إمكانية إعادة نفس 
الــطــراز املــســتــورد للقتال، الـــذي يــتــوزع على 

عدة مقابر لساح الجيش.
وأكد مسؤول آخر طلب أيضًا عدم ذكر اسمه، 
على  املوافقة  »تمت  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــوزراء  الــســاح فــي عهد رئيس  فتح مقابر 
الــســابــق عـــادل عبد املــهــدي، وجـــرى املوافقة 
ــران، بينما  ــ عــلــى شــــراء مــحــركــات لــهــا مــن إيـ
فيما  مناقلة  لعملية  اآلخـــر  بعضها  خضع 
بالدبابات،  يتعلق  مــا  فــي  سيما  وال  بينها 
بمعنى استخراج دبابة من كل ثاث أو أربع 
رابضة في تلك املقابر«. وأضاف أنه تم العبث 
بما يفترض أنه ثروة تبلغ مئات املايني من 
الــدوالرات، والكثير من الفصائل استخدمت 

عادل الكرعاوي: 
استخدام أسلحة الجيش 

السابق ليس سرًا

تمت الموافقة على 
فتح مقابر السالح في 

عهد عبد المهدي

تجري االنتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل )مرتضى سوداني/األناضول(

من تجّمع أهالي الضحايا في بيروت أمس )حسين بيضون(



مع ثبوت عدم مساهمة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا 
في  للمضي  أبابا  أديس  استغلته  بل  ال  النظر،  وجهات  تقريب  في 
مخططاتها بشأن سد النهضة، تبرز طريقتان لالنسحاب من االتفاق 

وقطع الطريق على إثيوبيا

45
سياسة

أيضًا على مستوى الصني. وكذلك، نظرًا لتغّير 
 عن 

ً
موقف بعض القوى على مدار العام، فضا

الــذي  اإليجابي  والفرنسي  األوروبـــي  املــوقــف 
تـــزامـــن مـــع صــــدور بــيــان لــاتــحــاد األوروبـــــي 
أول من أمس، ضد امللء الثاني املنفرد للسد، 
وهو ما يجعل املصريني متفائلني بممارسة 

ضغوط أكبر على إثيوبيا.
ل في تركيز الحديث 

ّ
 املشكلة األبرز تتمث

ّ
غير أن

عـــن اتـــفـــاق املـــبـــادئ كــمــرجــعــيــة لــلــمــفــاوضــات، 
بعدما أثبت فشله على مدار 6 سنوات كإطار 
للمناقشات السياسية أو الفنية أو القانونية 
بــني الـــدول الــثــاث، لتضّمنه عــددًا مــن البنود 
مغايرة  بتفسيرات  تسمح  والــتــي  املتناقضة 
ــــان والـــتـــوافـــق، وبــصــفــة خــاصــة  ملــقــاصــد اإلعـ
امللء  في  التعاون  ينظم  الــذي  الخامس  املبدأ 
عــلــى  بـــالـــنـــص  مــكــتــفــيــًا  الــــســــد،  وإدارة  األول 
ــة  ــاديــ ــطـــوط اإلرشــ ــخـ ــــع »الـ ــارك فــــي وضـ ــشـ ــتـ الـ
 
ً
والقواعد« من دون تفاصيل التشغيل. فضا
إعــادة ضبط سياسة  أنــه يجيز إلثيوبيا  عن 
ــر، بـــشـــرط »إخـــطـــار«  ــ الــتــشــغــيــل مـــن وقــــت آلخـ
وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان، 
وهو ما نفذته إثيوبيا حرفيًا من دون النظر 

إلى معناه، في امللء الثاني هذا العام.
وتستند إثــيــوبــيــا إلـــى الــبــنــد الــثــانــي مــن هــذا 
املبدأ لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي 
يجب االتفاق عليها ال يمكن اعتبارها ملزمة 
بــأي حــال، ألنها موصوفة فــي االتــفــاق بأنها 
 عن كونها غير مقتصرة 

ً
»استرشادية«، فضا

على خطة واحدة يجب اتباعها، فهي بحسب 
الــــنــــص »ســـتـــشـــمـــل كــــافــــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
املختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد«. كما 
يحمل البند نفسه نصًا آخر ال يخدم األهداف 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ املـــصـــريـــة، فـــهـــو يـــتـــحـــدث عــــن »االتـ
املــلء األول لسد  الخطوط اإلرشــاديــة وقواعد 
النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات 

التزامات إثيوبيا تجاه دولتي املصب مع كل 
فــتــرة فــيــضــان، خــصــوصــًا فــي الــســنــوات التي 

ستشهد جفافًا متوسطًا أو شديدًا أو ممتدًا.
وركــــــــزت جـــمـــيـــع الــــــــدول فــــي كــلــمــاتــهــا خـــال 
الجلسة على ضرورة العودة إلى املفاوضات 
ــاق  ــفـ ــــع ذكــــــر مــعــظــمــهــا التـ ــة، مـ ــيـ ــقـــضـ ــل الـ لـــحـ
املــبــادئ بــاعــتــبــاره املــرجــعــيــة الــقــانــونــيــة التي 
يـــجـــب االســـتـــنـــاد إلـــيـــهـــا. ثــــم تـــمـــايـــزت بــعــض 
املـــواقـــف، كــدعــوة تــونــس وفــرنــســا والــنــرويــج 
واملكسيك وإستونيا لوقف جميع اإلجــراءات 
ــنـــهـــضـــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــة بــــشــــأن ســــد الـ ــ ــاديــ ــ األحــ
املــــلء املــنــفــرد مــن الــجــانــب اإلثــيــوبــي، ودعـــوة 
الواليات املتحدة وبريطانيا وأيرلندا والهند 
ــبــــادئ مع  وفــيــتــنــام إلــــى االلــــتــــزام بـــاتـــفـــاق املــ
العودة السريعة للمفاوضات بقيادة االتحاد 
األفــريــقــي وبــمــراقــبــة أطــــراف دولــيــة عـــدة على 
رأســهــا االتــحــاد األوروبــــي. بينما كــان موقف 
مــقــارنــة بموقفها  للحياد   

ً
مــيــا أكــثــر  الــصــني 

ــارض ملـــصـــر فــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس األمــــن  ــ ــعـ ــ املـ
الــصــيــف املـــاضـــي، فــيــمــا كــــان مـــوقـــف روســيــا 
ــى اإلثــيــوبــيــني اعـــتـــراضـــًا على  ــرب إلــ ــ هـــو األقــ
نــقــل الــقــضــيــة إلــــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وكــذلــك 
رفـــضـــًا لــلــتــهــديــد بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري. وعــلــى 
مشروع  على  التصويت  استبعاد  مــن  الــرغــم 
الــذي قّدمته تونس مدعومًا من مصر  الــقــرار 
والــســودان والــواليــات املتحدة، متضمنًا دعم 
االتــحــاد  برئاسة  للمفاوضات  املتحدة  األمـــم 
األفريقي ووضع خريطة طريق قصيرة األمد 
لها، ال تزيد على 6 أشهر مع وقف اإلجراءات 
السوداني  املصري  األمــل  واقتصار  األحادية، 
عــلــى إصــــــدار بـــيـــان مـــن املــجــلــس يــحــمــل تلك 
تحّدثت  املصرية  املــصــادر   

ّ
أن إال  التوصيات، 

عــن »تـــفـــاؤل ومـــؤشـــرات إيــجــابــيــة« فــي أروقـــة 
األمم املتحدة، ليس فقط على مستوى الدول 
املــصــّب، بل  مــع دولــتــي  املتعاطفة  واملنظمات 

املختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد«، مما 
املــلء  لتنجز  قانونيًا  سندًا  إثيوبيا  اعتبرته 
الثاني بالتوازي  املــلء  األول بالفعل ثم لتبدأ 
مع املناقشات، طاملا أن السد لم يكتمل بناؤه، 
ــاد  ــ ــــحـ ــك مـــجـــلـــس األمـــــــن واالتـ ــذلــ وأخـــــطـــــرت بــ

األفريقي.
ــر تــفــســره  ــ ــنـــدًا آخـ ــذا املــــبــــدأ بـ ــ كـــمـــا يــتــضــمــن هـ
فــقــط، هــو »االتـــفـــاق على  إثــيــوبــيــا لصالحها 
ــد الــتــشــغــيــل  ــ ــواعــ ــ ــطــــوط اإلرشـــــــاديـــــــة وقــ ــخــ الــ
الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، والـــتـــي يــجــوز ملــالــك 
الــســد ضبطها مــن وقـــت آلخــــر«، وعــلــيــه تــرى 
إثــيــوبــيــا أن مــصــر اعــتــرفــت بــتــوقــيــعــهــا على 
السد،  على  لها  املطلقة  بالسيادة  البند  هــذا 
وترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد 
ــد، إال فــي حــدود  التشغيل طويلة األمـ قــواعــد 

الــتــأكــد مــن »عــــدم اإلضــــــرار«، بــاعــتــبــاره مبدأ 
منصوصًا عليه في االتفاق ذاته.

ويــســمــح املـــبـــدأ الــســابــع إلثــيــوبــيــا بــالــتــاعــب 
املطلوبة ملصر  البيانات  إرســـال  مــواعــيــد  فــي 
والــــــســــــودان وكــــذلــــك حـــجـــمـــهـــا، بـــحـــديـــثـــه عــن 
»الــتــوقــيــت املــائــم« إلرســالــهــا، مــن دون تقّيد 
املــلء والتشغيل.  بمواقيت خاصة في مراحل 
بالتصرف  إلثيوبيا  الثامن  املــبــدأ  يتيح  كما 
كــمــا تــشــاء عــلــى مــســتــوى ضــمــان أمـــان الــســد، 
ــّيــــة« مــن  ــذا »بـــحـــســـن نــ ــ ــكـــون هـ ــأن يـ ــ مــكــتــفــيــًا بـ
املبدأ  بينما  املصب.  دولتي  من  دون ضغوط 
الــعــاشــر الــــذي يــفــتــح بـــاب الــوســاطــة الــدولــيــة 
امللزمة يتطلب أيضًا »اتفاق الدول الثاث على 
ذلــــك«، وهـــو شـــرط أثــبــتــت الــتــجــارب العملية 
اســتــحــالــة تــــوافــــره، خـــاصـــة بــعــد فــشــل جــولــة 

الــوســاطــة املــطــولــة الــتــي عــقــدت فــي واشنطن 
مطلع عـــام 2020 وأســـفـــرت عــن تــوقــيــع مصر 

منفردة على مشروع اتفاق.
والــــافــــت أن إثـــيـــوبـــيـــا حـــالـــيـــًا تـــقـــف وحـــدهـــا 
الــذي تم  االتفاق  معارضة لاعتداد بمشروع 
برعاية أميركية، بينما تطلب مصر والسودان 
أخــــذه فـــي االعـــتـــبـــار عــنــد عــــودة املـــفـــاوضـــات، 
باعتباره أقرب املقترحات التي بلورت جهود 
التفاوض إلى الكمال، ويعالج نسبة تتجاوز 
ــــاف، بــحــســب  ــخـ ــ ــقــــاط الـ 90 فــــي املــــائــــة مــــن نــ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــوســيــط األســاســي 

حاليًا، باعتبارها رئيس االتحاد األفريقي.
وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن بـــحـــث دوائــــــــر مــصــريــة 
وسودانية عدة منذ شهور مسألة االنسحاب 
من اتفاق املبادئ كتحرك أولي لنزع الشرعية 

أمــام  اإلثيوبية  التصرفات  وتعرية  السد  عــن 
الـــعـــالـــم، يــشــكــك الـــبـــعـــض فــــي إمـــكـــانـــيـــة ذلــــك، 
ويـــــصـــــّورون صــعــوبــتــه ســيــاســيــًا وقــانــونــيــًا 
على  العالم  ُيشهد  بــأنــه  متذرعني  وإجــرائــيــًا، 
الــتــفــهــم املـــصـــري والــــســــودانــــي الـــكـــامـــل لحق 
بإنشاء  الــســمــاح  وكـــأن  التنمية،  فــي  إثيوبيا 
أكــبــر ســد فــي أفريقيا على مـــدار 10 ســنــوات، 
 كافيًا على رضــوخ دولتي املصب 

ً
ليس دليا

لهذا الواقع الضار استراتيجيًا واقتصاديًا.
لكن، وبحسب مصادر دبلوماسية وقانونية 
متخصصة في املجال الدولي، فإن االنسحاب 
ــاق املــــبــــادئ كــفــيــل بـــوضـــع املــجــتــمــع  ــفــ ــن اتــ مــ
مليثاق  وفقًا  املفترضة  التزاماته  أمــام  الدولي 
األمـــم املــتــحــدة، ملــا فــي ذلـــك مــن تــهــديــد لألمن 
الــدولــي، وألن هــذه الخطوة  اإلقليمي والسلم 
تـــزيـــل عـــن كـــاهـــل مــصــر عــــبء الــتــســلــيــم بحق 
إثيوبيا في إنشاء هذا املشروع الذي اختلف 
تــخــطــيــطــه وتــــطــــورت أهــــدافــــه مـــن مـــجـــرد سد 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، إلــــى خـــــزان مـــائـــي ضخم 
املصب حــال تشغيله  دولتي  بتعطيش  يهدد 
ســدود  بتشغيل  ويسمح  الــقــصــوى،  بكفاءته 
 عن أنه بات مشروعًا 

ً
أخرى مستقبلية، فضا

سياسيًا لتقزيم مصر وتجريدها من مزاياها 
الحضارية ونقل مركز ثقل املنطقة إلى أديس 

أبابا.
ــادر أن اتــــفــــاق املــــبــــادئ فــي  ــت املــــصــ ــحــ وأوضــ
صورته الحالية ال يعدو كونه وثيقة تفاهم، 
ــا، ال تــتــرتــب عــلــيــه أي  أو إعـــــان حــســن نــــوايــ
الــتــزامــات قــانــونــيــة تــجــاه أي دولــــة، طــاملــا لم 
يــتــم اســتــخــدامــه لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نهائي 
على قواعد املــلء والتشغيل، خصوصًا أنه ال 
يتطرق إلى أي إلزام يمكن تصنيفه كجزء من 

التشريعات املحلية للدول الثاث.
وبـــالـــتـــالـــي، فــثــمــة طـــريـــقـــان واضــــحــــان يمكن 
االتــفــاق،  سلك أي منهما لانسحاب مــن هــذا 
الرئيس املصري  أن يعلن  أولهما وأبسطهما 
ع 

ّ
عبد الفتاح السيسي بشخصه وصفته املوق

عــن مــصــر، وكــذلــك رئــيــس املــجــلــس الــســيــادي 
البرهان  الفتاح  عبد  الــســودان  فــي  االنتقالي 
بــصــفــتــه خــلــفــًا لــلــرئــيــس الـــســـودانـــي املــخــلــوع 
عمر البشير، االنسحاب من االتفاق، أو تعليق 

ذلـــك عــلــى شـــرط مــعــني مــثــل الــتــنــفــيــذ الــفــوري 
لنصوص بعينها في االتفاق.

وسبب سهولة هذا اإلجــراء أنه لم يتم إعمال 
االتفاق،  على  التشريعي  التصديق  إجـــراءات 
ســواء فــي مصر أو الــســودان أو إثيوبيا، ولم 
يتم إيداعه بشكل قانوني لدى األمم املتحدة، 
بــل ُعــرض فقط على األمــانــة العامة ومجلس 

األمن كاتفاق عرفي بني األطراف.
تحديدًا،  بالنسبة ملصر  اآلخـــر  الــطــريــق  أمــا 
لـــوجـــود ســلــطــة تــشــريــعــيــة فــيــهــا، فــهــو وارد 
التطبيق إذا أراد السيسي توجيه رسالة إلى 
العالم لتبرير االنسحاب من االتفاق بوجود 
إرادة شعبية لذلك، بما يمكن اعتباره تمهيدًا 
لــلــتــصــعــيــد، بــنــاء عــلــى اآللـــيـــات الــدســتــوريــة 
الدستور  151 من  فاملادة  املتاحة في مصر. 
تــنــص عــلــى أن »يــمــثــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــدولــــة فــــي عـــاقـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، ويـــبـــرم 
املــــعــــاهــــدات، ويـــصـــدق عــلــيــهــا بــعــد مــوافــقــة 
مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد 
نشرها وفقًا ألحكام الدستور«، وبناء عليها 
ــــرض اتـــفـــاق  يــمــكــن لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـ
ــبـــادئ حــالــيــًا أو فـــي أي وقــــت الحــــق على  املـ
للتصديق  تمهيدًا  إلقــــراره،  الــنــواب  مجلس 
ــنــــواب رفــض  عــلــيــه، وهـــنـــا يــمــكــن ملــجــلــس الــ
بالنسبة  املنعدم  االتــفــاق، فيصبح في حكم 
ملــصــر، ويــغــدو انــســحــابــهــا مــنــه أمــــرًا واقــعــًا. 
لعرض  للسيسي  ملزمة  مواعيد  توجد  وال 
ــاق عــلــى الـــبـــرملـــان الــــذي يــســيــطــر عليه  ــفـ االتـ
التوقيع ال يعني  أن  كــامــل، كما  بشكل شبه 
في  فالسائد  والتصديق،  الشروط  استيفاء 
مصر وباقي دول العالم أن يتم التوقيع على 
االتفاق أواًل، كما حدث في إعان املبادئ، ثم 
والتصديق  التشريعية  السلطة  مــن  ــرار  اإلقـ
الجريدة  الجمهورية والنشر في  من رئيس 
لــن تترتب على  الرسمية. وفــي كــل األحـــوال 
مــصــر أو الــــســــودان، بـــحـــال االنـــســـحـــاب، أي 
التزامات أو عقوبات، ألن االتفاق تم بمعزل 
عن القوانني الدولية ذات الصلة، كما أنه لم 
التراجع  يمكن  ثمار عملية  أي  عليه  تترتب 
عنها، فكل ما جــرى على ضوئه ال يتجاوز 
ــفـــاق تلهث  مــرحــلــة الــعــمــل الــتــحــضــيــري التـ
خلفه دولتا املصب وتتنصل منه دولة السد.
أن  مطلعة  أن كشفت مصادر مصرية  وسبق 
الــنــقــاش حــــول االنـــســـحـــاب تـــجـــدد بـــقـــوة بعد 
اإلخــطــار اإلثــيــوبــي الــرســمــي لــدولــتــي املصب 
بــالــبــدء رســمــيــًا فــي املــــلء الــثــانــي قــبــل يومني 
مــن انعقاد جلسة مجلس األمـــن، وبــعــد نحو 
أسبوعني من بدء عملية امللء فعليًا، واختارت 
أديس أبابا أن تبلغ رسميًا بذلك بعد إتمامها 
بلغته بحيرة  أقــصــى مستوى  إلــى  الــوصــول 
الــســد فــي نهاية الصيف املــاضــي. وفــي حالة 
أمام األمم  املبادئ، فلن يتبقى  اتفاق  انقضاء 
املــتــحــدة فــي مــجــال مــراقــبــة الــعــاقــة املــتــرديــة 
بـــني إثــيــوبــيــا ودولـــتـــي املـــصـــب، إال نــصــوص 
واضــــحــــة فــــي املــــعــــاهــــدات الــثــنــائــيــة املــنــظــمــة 
التصرفات  بوضوح  تحظر  بهما،  لعاقاتها 
اإلثــيــوبــيــة الــحــالــيــة. وأحــــدث هـــذه النصوص 
املـــواد 5 و6 و7 مــن اتــفــاق الــتــعــاون الــعــام بني 
مصر وإثيوبيا املبرم في يوليو/ تموز 1993 
مبارك،  الــراحــل حسني  املخلوع  الرئيس  بــني 
ورئيس الوزراء اإلثيوبي الراحل ملس زناوي، 
والتي أودعت األمم املتحدة عام 2013، وتنص 
بــصــورة صريحة على »االمــتــنــاع عــن اإلقـــدام 
قد يؤدي  النيل  أي نشاط يتعلق بمياه  على 
إلـــى إحــــداث ضـــرر مــلــمــوس بمصالح الــطــرف 
بــأن ينشئا  البلدان بموجبها  اآلخــر« ويلتزم 

آلية دورية للتشاور والتعاون.

سد النهضة
ماذا بعد مجلس األمن؟

السودانية،  الخارجية  وزيــرة  تحّدثت 
مريم الصادق المهدي، في كلمتها 
إمكانات  عــن  ــن،  األمـ مجلس  أمـــام 
وشددت  النهضة،  سد  بشأن  التعاون 
على أهمية االتفاق القانوني للملء 
في  المهدي،  ــدت  وأك والتشغيل. 
إثيوبيا  »تصرفات  أن  ذاتـــه،  الــوقــت 
أما  السودانيين«.  ماليين  حياة  تهدد 
بيكيلي،  سيليشي  اإلثيوبي،  الري  وزير 
األمــن  مجلس  نــقــاش  وصــف  فقد 
ـــ»غــيــر الــعــادي«،  ــســد ب لــمــشــروع ال
العتراض  جاء  االجتماع  بأن  وادعــى 
بناء  على  والــســودان  مصر  من  كل 

السد وليس لتهديد أمنهما.

انتقادات سودانية
قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

مع توجه مجلس األمن الدولي إلى 
منح نفسه مزيدًا من الوقت، ربما 
يمتد بحسب مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حتى  مــصــريــة، تحدثت لـــ
يوم اإلثنني املقبل، للبت في الطلبات املصرية 
الـــســـودانـــيـــة بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، 
قــــــــــرارًا، أو  ــُيــــصــــدر  ــا إذا كــــــان ســ ــ وتــــحــــديــــد مـ
طاولة  إلــى  السريعة  بــالــعــودة  يــوصــي  بيانًا 
ــتــرك 

ُ
املــــفــــاوضــــات، أم ســيــتــعــذر االتـــــفـــــاق، لــت

االنسحاب من االتفاق 
يضع المجتمع الدولي 

أمام التزاماته

لن تترتب على مصر 
والسودان في حال 

االنسحاب أي عقوبات

طريقان أمام مصر للتحلل 
من قيد اتفاق المبادئ

القضية مرة أخرى لتصرف االتحاد األفريقي 
واملسار التفاوضي امللتف با نهاية، فإنه بات 
واضحًا من جلسة أول من أمس الخميس أن 
عته الـــدول الــثــاث في 

ّ
اتــفــاق املــبــادئ الــذي وق

مــارس/ آذار 2015 كــّرس موقعه كأكبر حجر 
عــثــرة أمــــام أي تــصــرف مــســتــقــبــلــي ملــصــر في 
حال استقرت على ضرورة استخدام القوة، أو 
الحلول التصعيدية، أو حتى االعتراض على 
له في  يــراد إخضاعها  مسار تفاوضي معني 
أي ظرف سياسي أو فني في السنوات املقبلة، 
ال سيما أنــه مــن املــتــوقــع تــجــدد الــجــدال حول 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري )الصورة(، في كلمته بجلسة 
بسبب  وجوديًا  »تهديدًا  تواجه  بــالده  إن  الخميس،  األمــن،  مجلس 
تمارس  ذلك  ومع  اإلثيوبي،  السد 
أديس  سلوك  تجاه  النفس  ضبط 
تعرضت  »إذا  أنـــه  ــد  وأكـ أبـــابـــا«. 
بديل  فال  للخطر،  المائية  مصالحنا 
إلى  مشيرًا  حقوقنا«،  حماية  إال 
المتوازن  االتــفــاق  »تحقيق  أن 
شكري  وقال  مستحيًال«.  أمرًا  ليس 
اجتماع مجلس  بعد خروجه من 
تحمل  المجلس  على  إن  األمــن، 

مسؤوليته في قضية السد.

شكري: سنحمي حقوقنا
خالل وقفة احتجاجية في الخرطوم في يونيو الماضي ضد سد النهضة )محمود حجاج/ األناضول(
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اللجنة الدستورية السورية: التقّدم رهن الضغوط على النظامالجزائر: االقتصاد أولوية السلطة بعد ترتيب مؤسسات الحكم

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــمــكــنــت الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــجـــزائـــر 
مـــن إنـــجـــاز خـــطـــوات ســريــعــة نــحــو اســتــعــادة 
ــام املــــبــــادرة، وإعــــــادة تــرتــيــب بــيــت الــحــكــم  ــ زمـ
النيابية  االنــتــخــابــات  إجـــراء  مــع  وتفاصيله، 
املـــاضـــي، وتشكيل  ــران  ــزيـ فـــي 12 يــونــيــو/ حـ
السلطة  وتــهــدف  الــبــرملــان.  والــتــئــام  الحكومة 
ــــى تــســلــيــم األولـــــويـــــات االقـــتـــصـــاديـــة  بـــذلـــك إلـ
 

ّ
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة، بــغــض
النظر عّما إذا كانت تملك القدرة على ذلك، في 
استكمال  أجــل  مــن  السلطة  املــقــابــل، ستتفرغ 
انتخابات  كــإجــراء  الباقية،  الترتيبات  بعض 
مــؤســســات الــحــكــم املــحــلــي )املــجــالــس البلدية 
والوالئية(، وهو سياق يرى البعض أنه يغّيب 
الــتــي رفعها  السياسية  األولــويــات واملــطــالــب 
الــجــزائــريــون فــي تــظــاهــرات الــحــراك الشعبي 

منذ فبراير/ شباط 2019.
التي  وتشكيلتها  الحكومة  تركيبة  وتعطي 
غــلــبــت عــلــيــهــا كــتــلــة الــتــكــنــوقــراط والــخــلــفــيــة 
املعنيَّ  الحكومة  لرئيس  واالقتصادية  املالية 
أيــمــن بــن عــبــد الــرحــمــن، وإمــســاكــه فــي الــوقــت 
ــن تــوجــه  نــفــســه بـــــــوزارة املـــالـــيـــة، االنـــطـــبـــاع عـ
الــحــكــومــة بــشــكــل خــــاص لــلــعــمــل عــلــى خطة 
ــات  ــويــ تــضــع فـــي صــــــدارة اهــتــمــامــاتــهــا األولــ
االجتماعية.  األزمــــات  وحلحلة  االقــتــصــاديــة 
إلى مواجهة تداعيات  الحكومة  كذلك تسعى 
أزمة وباء كورونا، والحفاظ قدر اإلمكان على 
مــا بــقــي مــن احــتــيــاطــي الــصــرف فــي الخزينة 
يكفيها  للباد  املتوافر  أن  خصوصًا  العامة، 

عماد كركص

يرفع التفاؤل الذي عّبر عنه مبعوث الرئيس 
ــة، ألــكــســنــدر  ــ ــوريـ ــ ــي الــــخــــاص إلـــــى سـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــة املــقــبــلــة مــن  ــولـ الفـــرنـــتـــيـــيـــف، بـــانـــعـــقـــاد الـــجـ
هذا  السورية  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
السوري  النظام  بتعّرض  التوقعات  الصيف، 
إلــى ضــغــوط لــانــخــراط أكــثــر فــي هــذا املــســار، 
املتعثر على األقل في جوالته الخمس املاضية، 
والتي لم تفرز أي نتائج حقيقية لجهة البدء 
بــكــتــابــة ووضــــع صــيــاغــات دســـتـــوريـــة ضمن 
دستور جديد للباد. لكن يبدو أن لقاء رئيس 
ـــ16 مــن مباحثات  وفـــد الــنــظــام إلـــى الــجــولــة الــ
أســتــانــة )عـــقـــدت يــومــي األربـــعـــاء والــخــمــيــس 
ــمـــن ســــوســــان )مـــســـاعـــد وزيــــر  املــــاضــــيــــني(، أيـ
خارجية النظام( باملبعوث األممي إلى سورية 
غير بيدرسن، الذي شارك في أعمال الجولة، 
لم يكن مثمرًا لجهة التوصل إلى موعد دقيق 
اللجنة  أعــمــال  مــن  )الــســادســة(  مقبلة  لجولة 
الــدســتــوريــة، الــتــي انتهت آخــر جــوالتــهــا )في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي( بــالــفــشــل، ما 
جعل املبعوث األممي يعّبر عن خيبة أمله في 

نهايتها وما بعدها.
وبــالــتــزامــن مــع تــصــريــحــات الفــرنــتــيــيــف يــوم 
األربـــعـــاء املـــاضـــي حـــول إمــكــانــيــة عــقــد جــولــة 
الدستورية في صيف  اللجنة  جديدة ألعمال 
الــروســيــة  2021، كــانــت وكـــالـــة »نــوفــوســتــي« 

ملدة عام واحــد. وتعمل الحكومة على خفض 
عجز املوازنة والتضخم، وتطوير السياسات 

النقدية واملالية.
ــون أن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة،  ــبــ ــراقــ ويـــعـــتـــقـــد مــ
نتائج  إغــفــال  التشكيل  فــي  عليها  الــتــي غلب 
تعديل  على  واالعــتــمــاد  النيابية  االنتخابات 
بعدد  وتطعيمها  جـــراد  الــعــزيــز  عبد  حكومة 
ــــذي يــســّوق  مـــحـــدود مـــن الــلــفــيــف الـــحـــزبـــي، الـ
املجيد  عبد  الرئيس  لبرنامج  كمساند  نفسه 
بأنها  تفيد  رســالــة  تــوجــيــه  تــبــون، يستهدف 

»حكومة أزمة«. 
ــقـــول املـــحـــلـــل املــتــخــصــص فــي  ــك، يـ ــ ــول ذلــ ــ وحــ
قــانــون األعــمــال عــبــد الحميد مــنــصــوري، في 
اإلنكار  »حالة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــشـــأن وجــــــود أزمــــة  ــنـــظـــام بـ ــتـــي يــعــيــشــهــا الـ الـ
يسّوق  تجعله  اجتماعية،  حتى  أو  سياسية 
ــًا بــــاألســــاس.  ــتـــصـــاديـ أن لــلــحــكــومــة هـــدفـــًا اقـ
ويظهر ذلك من خال استحواذ الوزير األول 
عــلــى حقيبة املــالــيــة، ويــبــدو أن الــهــاجــس هو 
االقـــتـــصـــاد والـــوضـــع االجــتــمــاعــي املــقــبــل في 
ظل صعوبات مزمنة، تواجه تمويل امليزانية 
والــعــجــز عـــن إيـــجـــاد حــلــول مــجــديــة للبطالة 
وتــحــريــك االقــتــصــاد خـــارج املــحــروقــات، وهــو 
أمـــر مــتــزامــن مــع أزمــــة مــالــيــة بــســبــب فــيــروس 

كورونا«.
ــــى  ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــوري أن »األولــــــويــــــة األولــ
لــلــحــكــومــة هــي االقــتــصــاد مــن خـــال تشجيع 
املمنوحة  االمــتــيــازات  زيـــادة  عبر  االستثمار، 
للمستثمرين املحليني، وحتى األجانب. ولعل 
الجديد،  للبرملان  ستقدم  الــتــي  الــقــوانــني  أول 
املــتــعــلــق  االســـتـــثـــمـــار 16/09  قـــانـــون  تــعــديــل 
اآلخــر شبح  والهاجس  باالستثمار وترقيته. 
ــة الــــــذي ســيــعــّجــل  ــدانــ ــتــ االضـــــطـــــرار إلـــــى االســ
باستحداث أساليب للتمويل، أهمها توسيع 
اللجوء للتمويل اإلسامي، من خال تشجيع 
االّدخـــــــــار فـــيـــه والــــدفــــع بــمــنــتــجــات مــصــرفــيــة 
إسامية تلقى قبواًل من املواطنني«. ويضيف: 
»كــذلــك فــي املــجــال الجبائي، تــراهــن الحكومة 
الــجــديــدة على اســتــحــداث إصــاحــات جبائية 
 عن محاولة 

ً
متزامنة مع رقمنة القطاع، فضا

تــســهــيــل تــســديــد الـــضـــرائـــب املـــتـــأخـــرة، الــتــي 

تنقل عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانة، 
ــمــــال الــلــجــنــة  ــأن الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مــــن أعــ ــ بـ
الــدســتــوريــة ســتــجــري قــبــل نــهــايــة أغسطس/ 
آب املقبل في مدينة جنيف السويسرية، لكن 
إذا كــان بيدرسن قد  لــم يتحدث عما  املــصــدر 
توصل إلى اتفاق مع أطراف اللجنة على هذا 
املوعد، وبالتالي االتفاق حكمًا على األجندات 

وجدول األعمال.
ــان، الـــــذي تـــحـــّدث عـــن عــقــد جــولــة  أمــــا ســــوســ
جديدة من »الدستورية« خال لقاء على قناة 
ــيـــوم«، فــأكــد الــتــكــهــنــات الــتــي تلت  »روســـيـــا الـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســوريــة )جــــرت في 
مايو/ أيار املاضي( وفوز بشار األسد فيها، 
الــنــظــام سينتشي بــعــد االنــتــخــابــات  حـــول أن 
ــه ســيــتــعــامــل مــع  ــ مــــن مــنــطــلــق »تــــفــــوقــــه«، وأنــ
السياسية  وغــيــر  الــســيــاســيــة  االســتــحــقــاقــات 
ــة الــســوريــة بــنــاء على هــذا املعطى  حــول األزمـ
الجديد. وأملح سوسان في معرض حديثه عن 
عقد الجولة إلى أن فوز األسد حسم األمور في 
ســوريــة، وبالتالي ال يمكن لــألطــراف األخــرى 
ــــروط حـــيـــال صــيــغ الــحــل.  ــت بـــوضـــع شـ

ّ
الــتــعــن

واتهم سوسان كذلك بيدرسن بتلقي ضغوط 
أطــراف  مــن  اللجنة  أعــمــال  بتسيير  فــي عمله 
مختلفة، باإلشارة إلى تركيا والدول الغربية.

وبالتالي، فــإن إحــداث خــرق في عمل اللجنة، 
ســواء في جولتها املقبلة إن ُعقدت قريبًا، أو 
جــوالتــهــا املــقــبــلــة فـــي حـــال اســتــمــرار عملها، 
لـــيـــس مـــحـــط تــــفــــاؤل، عـــلـــى األقــــــل فــــي الـــوقـــت 
ــل 

ّ
الـــحـــالـــي، إذ إن الـــنـــظـــام الـــــذي مـــاطـــل وعــط

انــطــاق اللجنة ومـــن ثــم جــوالتــهــا، مــن خــال 
إلى  الوصول  الوقت بهدف  اللعب على عامل 
االنتخابات الرئاسية من دون دستور جديد 
للباد على الرغم من الضغوط املمارسة عليه 
سابقًا، يبدو اليوم بأنه يسير في اتجاه مزيد 
من التعطيل، لكن مع تحرره من ضغط عامل 
النظام أنه حقق »انتصارًا«  الوقت، إذ يعتبر 
سياسيًا داخليًا من خال إنجاز االنتخابات 
وفــــــوز األســــــد فـــيـــهـــا، مــــع حـــمـــل هـــــذا املــعــطــى 
لألروقة الدولية للحل السوري، لاستناد إليه. 
لكن رئيس وفد املعارضة للجنة الدستورية، 
الــبــحــرة، رأى أن »هــنــاك إمكانية لعقد  هـــادي 

صاغرًا  أو  الــدولــي،  املجتمع  على   
ً
تمثيا إال 

بحكم الضغط املصلحي لاحتال الروسي«. 
»مــســرحــيــة  ــوقــــف  املــ هـــــذا  فـــاقـــم  ــا  مــ أن  ورأى 
الدولية،  النظام االنتخابية، لكن كل الظروف 
ــع الـــداخـــلـــي، ومـــأزومـــيـــة مـــن يحميه،  والـــوضـ
بي«، مشيرًا 

ّ
الخل التمترس  هذا  تفتت  عوامل 

إلــى أن النظام ال يــزال يعول على أن »يحظى 
الهيئة، وهذا  بتنازل من جانب  أو  بمساومة 
لن يحدث إطاقًا«. أنور مجني، عضو القائمة 
املــوســعــة لـــوفـــد املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي الــلــجــنــة 
الدستورية، رأى أن النظام يتعرض لضغوط 
لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة مـــن الــلــجــنــة، مــشــيــرًا في 
»العربي الجديد«، إلى تخوف النظام  حديث لـ
من عقد هذه الجولة. وأضاف مجني أن »هذا 
يــعــطــي مـــؤشـــرًا إيــجــابــيــًا إلـــى أهــمــيــة اللجنة 
الدستورية، ألن النظام لديه كل هذه املخاوف 
ــنـــاك مــؤشــر  ــة، لـــكـــن أيـــضـــًا هـ ــولـ ــجـ مــــن عـــقـــد الـ
عــدم تحديد موعد النعقاد  سلبي، يكمن في 

جولة جديدة خال جولة أستانة األخيرة«.
وأشــار مجني إلــى أن »زيــارة نائبة بيدرسن، 
لم  قريبة،  فترة  قبل  دمــشــق،  إلــى  خولة مطر، 
تأت بنتائج تذكر على ما يبدو، وهذا ما أملح 
إليه بيدرسن في إحاطته األخيرة أمام مجلس 
األمـــن نهاية شهر يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، 
وبالتالي فإن التحديات أمامنا تكمن في عدم 
االتفاق على املوعد، وبالتالي على األجندة«. 
ــــح أن بــيــدرســن »طــــرح صــيــغــة جــديــدة  وأوضـ
لــعــقــد الـــجـــوالت املــقــبــلــة، واملـــعـــارضـــة وافــقــت 
عــلــيــهــا، لــكــن الــنــظــام لــم يــبــِد مــوافــقــة، وأرســـل 
لــم تحصل  إلــى دمــشــق، لكن  بيدرسن نائبته 
عــلــى نــتــائــج فــي هـــذا الــســيــاق، وقـــد يــكــون تم 
اتفاق ضمني على املوعد، لكن لم يعلن بعد«.

وأكــــد مــجــنــي أن وفـــد املــجــتــمــع املـــدنـــي، أو ما 
»الــثــلــث الــثــالــث«، يــتــابــع اجتماعاته  بــعــرف بـــ
في  التي ستقدم  األوراق  ويعمل على تطوير 
الجوالت املتعلقة في مضامني الدستور. لكنه 
املدني  املجتمع  قائمة  »مشكلة  أن  إلــى  أشـــار 
تكمن فــي عــدم وجـــود رئــيــس لــهــا«. لكنه أكد 
املقبلة ستناقش  أن الجولة  الــواضــح  أن »مــن 
ــة فــــي الــــدســــتــــور، ونــحــن  ــيــ ــاســ املـــــبـــــادئ األســ

نتحضر لذلك«. تعتمد الحكومة على نجاحها في تشكيل برلمان جديد أخيرًا )األناضول(

أعادت تصريحات الفرنتييف التفاؤل حول مسار اللجنة )األناضول(

ــالـــب  ــكـــن املــــشــــاكــــل واملـــطـ ــم تـ ــ ثـــــــورة جـــــــوع، ولــ
االجــتــمــاعــيــة مــحــل مــطــالــب الـــحـــراك، بــقــدر ما 
كــانــت املــطــالــب متصلة أســاســًا بــصــّب جرعة 
السياسي  العمل  تحرير  صعيد  على  كافية 
ــات املــســلــطــة على  ــ ــراهـ ــ والـــنـــقـــابـــي، ورفـــــع اإلكـ
القضاء،  استقالية  واإلعــام وتعزيز  الشارع 
وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية 
وحقوق  والصحافة  التعبير  حرية  وتكريس 
التظاهر ومحاربة الفساد السياسي واإلداري 
وتــفــعــيــل هـــيـــئـــات الــــرقــــابــــة، وتـــعـــديـــل ســلــوك 
األجـــهـــزة األمــنــيــة وإنـــهـــاء ســيــاســات اإلفـــات 
مــن الــعــقــاب. وهـــي كلها صــلــب املــطــالــب التي 
أخــرجــت الــجــزائــربــني إلــى الــشــارع فــي فبراير 
2019، وشكلت الشعارات الرئيسة لتظاهرات 
التي  األساسية  والعناوين  الشعبي،  الــحــراك 
والــقــوى  املــعــارضــة  السياسية  الطبقة  عملت 
بما  تحقيقها،  على  الفترة  تلك  خــال  املدنية 
 جديدًا لألحام والتطلعات 

ً
يعني ذلك تأجيا

السياسية للجزائريني نحو ديمقراطية فاعلة 
وذات قيمة مضافة.

ســتــســاهــم فــي تــمــويــل املــيــزانــيــة الــعــامــة التي 
تعاني عجزًا«.

الـــحـــكـــومـــة  ــانــــت  ــا إذا كــ ــّمــ ــر عــ ــظـ ــنـ الـ  
ّ

ــغـــــض ــ وبـ
الجديدة التي يدعمها تكتل سياسي ونيابي، 
ستنجح في تحقيق هذه األهداف ذات املراس 
ـــدة، فــــإن إعــطــاء 

ّ
الــصــعــب وســــط ظـــــروف مـــعـــق

ــة  ــام بــــضــــرورة أن تـــكـــون األولــــويــ ــ ــبـــاع عـ انـــطـ
سيكون  واالجتماعية،  االقتصادية  للقضايا 
بــاألســاس على حساب غيرها من األولــويــات 
ــة بــــاإلصــــاحــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــطـ ــبـ ــرتـ املـ
خــرج من أجلها الجزائريون إلــى الــشــارع في 
االنتفاضة  تلك  تكن  لــم  عمليًا،   .2019 فبراير 

ــواالة عــلــى املــؤســســة  ــ وتــضــع هــيــمــنــة قـــوى املــ
النيابية  العهدة  افتتاح  وخــطــاب  البرملانية، 
الــجــديــدة، لــرئــيــس الــبــرملــان الــجــديــد إبــراهــيــم 
بــوغــالــي، أول مــن أمــس الخميس، الـــذي أعلن 
ملؤسسة  التشريعية  الــســلــطــة  والء  بــوضــوح 
الــرئــاســة، تضع السلطة فــي راحــة مــن أمرها، 
بـــشـــأن اســتــبــعــاد األولــــويــــات الــســيــاســيــة من 
ــل االهـــتـــمـــام األول  ــقـ ــة، ونـ ــهـ أجـــنـــدتـــهـــا مــــن جـ
ــــات املـــعـــيـــشـــيـــة  ــــضـ ــعـ ــ لــــلــــجــــزائــــريــــني إلــــــــى املـ

االجتماعية واالقتصادية، من جهة ثانية.
ويــبــرز فــي الــســيــاق الــجــزائــري الـــراهـــن، فــارق 
بــــني أولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة املـــتـــصـــلـــة بــتــدبــيــر 
الشأن العام ويوميات الجزائريني، وأولويات  
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة وتــرتــيــبــاتــهــا، 
املــرتــبــطــة بــاســتــكــمــال إعــــــادة تــرتــيــب الــبــيــت 
ــهـــزة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الـــحـــراك  الـــداخـــلـــي بــعــد الـ
الشعبي منذ فبراير 2019، وتركيز مؤسسات 
الحكم وواجهاته. وفي السياق، يعتقد الكاتب 
املتخصص فــي الــشــؤون الــســيــاســيــة، فـــاروق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  طــيــفــور، فــي حــديــٍث لـــ
مــقــاربــة الــســلــطــة تــتــجــه نــحــو االســـتـــمـــرار في 
ــا بــقــي مـــن مــســتــويــات املــؤســســات  تــشــكــيــل مـ
بينها  القانونية،  الشرعية  بها  تصنع  الــتــي 
االنـــتـــخـــابـــات املـــحـــلـــيـــة املـــقـــبـــلـــة )مـــــن املـــرجـــح 
إجـــراؤهـــا فـــي نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر/ تشرين 
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  ــة  ــدايــ بــ أو  األول 
املــقــبــلــني(، والــتــي ستؤسس ملــكــونــات مجلس 
ــة الــعــلــيــا لــلــبــرملــان الـــجـــزائـــري،  األمـــــة )الـــغـــرفـ
كانون  ديسمبر/  فــي  نصفه  سيتجدد  الـــذي 
األول املقبل(. ويضيف أن السلطة »ستحاول 
ملوازنة  البترول  أسعار  ارتفاع  من  االستفادة 
املــــؤشــــرات املـــالـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا احــتــيــاطــي 
ــيـــزان الــتــجــاري، عــلــى اعــتــبــار أن  الــصــرف واملـ
تحديات رئيسية ستواجهها على املستويات 
الــســيــاســيــة واملـــالـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــنــظــيــم 
انتخابات محلية في مثل هذه الظروف التي 
 حالة 

ّ
يؤججها الــعــزوف االنــتــخــابــي، فــي ظــل

الحكومة  تشكيلة  تكن  لــم  اجتماعي  احتقان 
فـــي مــســتــواهــا، بـــل قـــد تــعــصــف بــمــا بــقــي من 
الحد األدنى السياسي الذي ما زال يشارك في 

العملية السياسية«.

تنوي الحكومة زيادة 
االمتيازات الممنوحة 

للمستثمرين

التفاوض  هيئة  باسم  املتحدث  أشــار  جهته، 
املوسعة  القائمة  عضو  املــعــارضــة،  الــســوريــة 
للجنة الدستورية عن الئحة املعارضة، يحيى 
العريضي، إلــى أنــه »لــيــس هــنــاك اتــفــاق حول 
لــم يحصل تفاهم  إذ  الــجــولــة،  مــوعــد النعقاد 
أعــمــالــهــا«. وحـــول تمسك  نهائي على جـــدول 
التي حّددها رئيس  وفد املعارضة بالشروط 
هيئة التفاوض السورية أنس العبدة في آخر 
لقاء جمعه مع املبعوث األممي في إسطنبول 
قبل أشهر، أشار العريضي إلى أن »املعارضة 
ــًا«، مــؤكــدًا  ــروطــ وضـــعـــت مــــحــــددات ولـــيـــس شــ
أن تلك املــحــددات »ال تــزال ثابتة، وهــي اآللية 
املــنــتــجــة، والــســقــف الــزمــنــي املـــحـــدد، وجــوهــر 

مواد الدستور كجدول أعمال«.
ــات بـــــأن يـــذهـــب الـــنـــظـــام نــحــو  ــعـ ــوقـ ــتـ وعـــــن الـ
مــزيــد مــن املــمــاطــلــة بــعــد إجــــراء االنــتــخــابــات، 
الــســوريــة لصالحه،  األزمــــة  واعــتــقــاده بحسم 
أشــار العريضي إلــى أن »النظام في األســاس 
يـــرفـــض الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وال يــعــتــرف بمن 
ــة واإلجـــرامـــيـــة،  ــداديـ ــبـ ــتـ يــخــالــف إرادتـــــــه االسـ
ــســمــى مــفــاوضــات 

ُ
وال يـــأتـــي إلــــى أي جـــولـــة ت

اللجنة الدستورية«،  جولة جديدة من أعمال 
والقواعد  العمل  بمنهجية  »االلتزام  مشترطًا 
اإلجــرائــيــة لعمل الــلــجــنــة«. وأوضــــح الــبــحــرة، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن »جــدول 
األعـــمـــال لــلــجــولــة املــقــبــلــة مــحــدد مــنــذ الــــدورة 
السابقة لاجتماعات، وهو املبادئ األساسية 
فـــي الـــدســـتـــور، الــتــي تــمــثــل الــفــصــل األول في 
مشروع الدستور، والتي تبني عليها وتلتزم 
ــة«. وأشـــــار  ــقــ ــفـــصـــول الــــاحــ بـــهـــا مـــضـــامـــني الـ
البحرة إلى أن »عقد الدورة السادسة يتوقف 
على ضمان التزام األطراف كافة بهذه األجندة 
التي  املقترحة  وباملنهجية  األعــمــال،  لــجــدول 
إلــى ســوريــة«. من  تقّدم بها املبعوث الخاص 

ال اتفاق بعد على 
موعد الجتماع اللجنة وال 

على أجندته

تعمل السلطات الجزائرية 
على إتمام االستحقاقات 

االنتخابية المقررة في 
الخريف المقبل، من 

أجل التركيز على الملف 
االقتصادي ـ االجتماعي

ال تستبعد موسكو عقد 
جولة جديدة من أعمال 
اللجنة الدستورية السورية 

في الصيف، ما يشير إلى 
ضغوط ربما تمارسها 

من أجل ذلك على 
النظام، الذي يعتبر نفسه 

في موقع قوة

إضاءة تقرير
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سلفا كير يتعهد بضمان 
السالم لجنوب السودان

تعهد رئيس جنوب السودان، سلفا 
كــيــر، أمــــس الــجــمــعــة، بــعــدم الــعــودة 
إلــى الحرب في هــذا البلد، وذلــك في 
الجنوب  النفصال  العاشرة  الذكرى 
ــودان وإعــــانــــه االســـتـــقـــال.  ــســ عـــن الــ
ــــى مــواطــنــي  ــال كـــيـــر مــتــوجــهــًا إلـ ــ وقــ
بأنني  »أطمئنكم  الـــســـودان:  جــنــوب 
الــحــرب. لنعمل معًا  إلــى  لــن أعيدكم 
الــعــقــد األخــيــر ووضــع  للتعافي مــن 
التنمية«، مضيفًا  بلدنا على طريق 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أولوية  أن 
االنتقالية، ستكون »التطبيق الكامل 

التفاق تقاسم السلطة«.
)فرانس برس(

ميانمار: مناهضو االنقالب 
يعلنون قتل 40 جنديًا

ــاع الــشــعــبــي«  ــ ــدفـ ــ ــوة الـ أعـــلـــنـــت »قـــــ
املـــنـــاهـــضـــة لـــانـــقـــاب الــعــســكــري 
الـــخـــمـــيـــس، أن 40  مـــيـــانـــمـــار،  فــــي 
األســبــوع  قتلوا  األقـــل  على  جنديًا 
ــات بـــني  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ املـــــــاضـــــــي فـــــــي اشــ
الـــجـــيـــش والـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة، 
متحدثة أيضًا في بيان عن تفجير 
لــلــجــيــش.  3 مــــركــــبــــات عـــســـكـــريـــة 
وأوضح البيان أن »جيش استقال 
كاشني«، إحدى الجماعات العرقية 
املــســلــحــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي املــنــطــقــة، 
الشعبي«  »الــدفــاع  عناصر  ســاعــد 
في االشتباكات مع جيش ميانمار.
)األناضول(

جنوب أفريقيا: رفض 
طلب زوما لتأجيل سجنه

رفضت محكمة في جنوب أفريقيا، 
رئيس جنوب  الجمعة، طلب  أمــس 
ــيـــا الـــســـابـــق جــــاكــــوب زومــــا  ــقـ أفـــريـ
ــه الـــحـــالـــيـــة،  ــنـ ــــرة ســـجـ ــتـ ــ ــيــــل فـ تــــأجــ
املـــمـــتـــدة لــــــ15 شـــهـــرًا، والـــتـــي بـــدأت 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس. ورفــضــت 
العليا  بيترماريتسبورغ  محكمة 
بحق  الــصــادر  الحكم  تأجيل  طلب 
بــشــهــادتــه  اإلدالء  ــه  ــرفـــضـ لـ زومـــــــا 
ــيـــق حــــــــول الـــــفـــــســـــاد، مــا  ــقـ فــــــي تـــحـ
يبقي لــه مــحــاولــة قــانــونــيــة أخــيــرة 
لإلفراج عنه ستنظر فيها املحكمة 

الدستورية بعد غٍد اإلثنني.
)أسوشيتد برس(

تمدد »طالبان« 
مستمر

عضو فريق مفاوضي »طالبان« شهاب الدين 
ديـــاوار، خــال مؤتمر صحافي في موسكو، 
إن »85 في املئة من األراضي األفغانية« تحت 
سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليمًا 
مـــن بـــني 398 فـــي الـــبـــاد. كــمــا أكــــدت الــحــركــة، 
أمس، أنها استولت على منطقة إسام قلعة، 
أهــم معبر حـــدودي أفغاني مــع إيـــران، الواقع 

ــبــــان« فـــرض  ــالــ ــة »طــ ــركـ تــــواصــــل حـ
واقع ميداني جديد في أفغانستان، 
 

ّ
ــتـــمـــًا عــــلــــى أي حــــل ســـيـــنـــعـــكـــس حـ
ســيــاســي مــســتــقــبــلــي، انـــطـــاقـــًا مـــن أي حـــوار 
مــفــتــرض بــيــنــهــا وبــــني الــحــكــومــة األفــغــانــيــة. 
ويــبــدو أن الـــحـــراك الــتــفــاوضــي الـــذي شهدته 
وتــشــهــده عـــواصـــم إقــلــيــمــيــة وعــظــمــى أخــيــرًا، 
السياسية،  الخريطة  فــي ســيــاق رســم  يــصــّب 
ــيـــة  ــيـــركـ ــــوات األمـ ــقــ ــ ــام انــــســــحــــاب الــ ــ ــمـ ــ بـــعـــد إتـ
أقصاه  موعٍد  في  أفغانستان،  من  واألجنبية 
31 أغــســطــس/ آب املــقــبــل. وبـــني لــقــاء طــهــران، 
يــومــي األربـــعـــاء والــخــمــيــس املــاضــيــني، ولــقــاء 
مـــوســـكـــو، أمــــس الــجــمــعــة، حــقــقــت »طـــالـــبـــان« 
تقدمًا واسعًا، بلغ حّد سيطرتها على 85 في 
املائة من أراضي الباد، وفقًا ملسؤوليها، في 
خطوة تشي بالكثير، خصوصًا لدول الجوار 
ب تداعيات 

ّ
التي تترق اآلســيــوي،  الــوســط  فــي 

ــاب الـــعـــامـــلـــني  ــيــ  غــ
ّ

ــــي ظــــــل ــة املـــقـــبـــلـــة فـ ــلــ املــــرحــ
أبرز تجليات هذا   

ّ
األميركي واألجنبي. ولعل

ــودة »طـــالـــبـــان« إلـــى قــنــدهــار. وقـــال  الــتــقــدم عــ

فـــي واليـــــة هــــــرات، غـــربـــي الــــبــــاد. وهــــو ثــالــث 
مــعــبــر حـــــدودي تــســيــطــر عــلــيــه الـــحـــركـــة، بعد 
سيطرتها على بلدة تورغوندي الحدودية مع 
تركمنستان، ومعبر شير خان بندر الحدودي 
مع طاجكستان. وتكمن أهمية إسام قلعة في 
 سماح 

ّ
كونه املعبر الرئيسي من إيران، في ظل

واشــنــطــن لــكــابــول بــاســتــيــراد الــوقــود والــغــاز 
اإليراني على الرغم من العقوبات األميركية.

ــا وفـــد مــن الــحــركــة،  وفـــي مــوســكــو، الــتــي زارهــ
أعــلــنــت روســـيـــا أن »طـــالـــبـــان« تــســيــطــر على 
الــــجــــزء األكــــبــــر مــــن الـــــحـــــدود األفـــغـــانـــيـــة مــع 
طاجكستان. من جهته، اعتبر وزير الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي الفـــــــروف أن »الـــتـــطـــورات 
املشاكل  امــتــداد  إزاء خطر  قلق موسكو  تثير 
أراضـــي حلفائنا«. وفــي مــعــرض تعليقه  إلــى 
على سيطرة »طالبان« على معابر حدودية، 
ــــروف: »طــاملــا يــحــدث ذلـــك فــي أراضـــي  قـــال الفـ
أفــغــانــســتــان، ال نــعــتــزم اتــخــاذ أي إجـــــراءات«. 
الخارجية  وزارة  بــاســم  املتحدثة  قــالــت  فيما 
ــة مـــــاريـــــا زاخــــــــاروفــــــــا، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

ــي وقـــت  ــ ــافــــي، إن »طــــالــــبــــان احـــتـــلـــت فـ ــحــ صــ
قصير جـــزءًا كــبــيــرًا مــن األراضــــي الــحــدوديــة، 
وتــســيــطــر حــالــيــًا عــلــى حــوالــي ثلثي الــحــدود 
»إنترفاكس«  وكالة  ونقلت  طاجكستان«.  مع 
أن »قاعدتنا  الروسية إعانها  الخارجية  عن 
أي تصعيد على  في طاجكستان سترد على 
موسكو  وأن  األفــغــانــيــة،  الطاجيكية  الــحــدود 
الجماعي ستتصرفان بحسم  األمن  ومنظمة 
الــحــدود الطاجيكية  ملــنــع االســـتـــفـــزازات عــلــى 

األفغانية«.
القيادي في »طالبان« شهاب  من جهته، أكد 
الدين دياوار، من موسكو، أن الحركة تسيطر 
ــــي أفــغــانــســتــان،  عــلــى 85 فـــي املـــائـــة مـــن أراضـ
بــاســتــثــنــاء الــعــاصــمــة كـــابـــول وضــواحــيــهــا. 

وذكر أنه »نبحث بشأن وقف إلطاق النار مع 
إذا  الحكومة في كابول، وسنوقف هجماتنا 
نجحت محادثات الدوحة«. وتابع »سنضمن 
البعثات  الــحــدود ونضمن أيضًا سامة  أمــن 
األفغانية،  األراضــــي  فــي  املــوجــودة  األجنبية 
ــــوف عـــلـــى حـــيـــاة املـــتـــرجـــمـــني األفـــغـــان  وال خـ
الذين عملوا مع القوات األجنبية وعليهم أال 
بتمدد  »لــن نسمح  أنــه  على  ــّدد  يقلقوا«. وشـ
أفغانستان وســنــحــاربــه«، كاشفًا  فــي  داعـــش 
من  وقندهار  أفغانستان  »حــررنــا شمال  أنــه 
التنظيم«. ورأى أن »شعبنا سيكون في وضع 
أفضل في ظل اإلمارة اإلسامية وسيقاوم أي 
احتال أجنبي، وطالبان تسعى ملشاركة كل 
الــبــاد«.  فــي حكم  األفــغــانــي  الشعب  مكونات 

ولـــفـــت إلــــى أن »لــلــحــركــة مــطــلــق الـــحـــريـــة في 
مهاجمة عواصم الواليات، ولم نعد واشنطن 

بعدم التعرض لها«.
وتــحــاول الــحــكــومــة األفــغــانــيــة صـــّد هجمات 
»طـــالـــبـــان«، مـــع اســتــعــانــتــهــا بــجــهــود محمد 
الطاجيكية  لإلثنية  املنتمي  خــان،  إسماعيل 
فــي أفــغــانــســتــان، وهـــو وزيـــر ســابــق نــجــا من 
محاولة اغتيال دّبرتها »طالبان« ضده عام 
»أسد هرات«،  2009. وإسماعيل خان، امللقب بـ
عضو رئيسي في »التحالف الشمالي« الذي 
ساعد مقاتلوه القوات األميركية في اإلطاحة 
إن  وقــال مسؤول  عــام 2001.  »طالبان« في  بـ
أن يعقد إسماعيل خــان اجتماعًا  املــقــرر  مــن 
إلعــداد قواته ملحاربة »طالبان« والدفاع عن 

قــاعــدة سلطته فــي هــــرات، وأضــــاف أن عــددًا 
املناهضني  السابقني  العسكريني  الــقــادة  من 
الواقعة  األفغانية  الــقــوات  يدعمون  للحركة 
تحت ضغط شديد في الدفاع عن الحدود في 

الغرب والشمال.
 الــضــغــط الـــروســـي لــوقــف املـــعـــارك، 

ّ
وفــــي ظــــل

ذكرت وسائل إعام رسمية أن الصني أرسلت 
ــادة 210 مــن مــواطــنــيــهــا من  رحــلــة جــويــة إلعــ
أفغانستان. وذكرت صحيفة »غلوبال تايمز«، 
الـــصـــادرة عــن الــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم في 
بكني، أن رحلة طيران »زيامن« غــادرت في 2 
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي مــن الــعــاصــمــة كــابــول 
ــبـــاد.  ــوبـــي بـــوســـط الـ وهـــبـــطـــت فــــي إقـــلـــيـــم هـ
التعدين  في  الصينية  الشركات  واستثمرت 

والبنية التحتية األفغانية، لكن هذه األصول 
تتعرض لخطر متزايد مع استياء »طالبان« 

على مساحات كبيرة من األراضي.
ــــدوره، دافـــع الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن،  بـ
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عـــن خـــروج 
القوات األميركية من أفغانستان، مشّددًا على 
مًا«، 

ّ
 سقوط الباد بَيد الحركة »ليس محت

ّ
أن

في  األميركي سُينجز  االنسحاب  أن  ومــؤّكــدًا 
في  شــّكــك  بــايــدن  لكن  املقبل.  أغسطس  نهاية 
بسط  على  األفغانية  الحكومة  بقدرة  املقابل 
ــبـــاد. وقـــال  ــي الـ ــ ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل أراضـ
ــق« أهــدافــه 

ّ
بــايــدن إن الــجــيــش األمــيــركــي »حــق

أسامة  »القاعدة«  بقتل زعيم  أفغانستان،  في 
بن الدن )2 مايو/ أيار 2011(، وضرب قدرات 
على  الهجمات  مــن  مزيد  شــن  ومنع  التنظيم 
األراضــــــي األمــيــركــيــة. وأضـــــاف »نــحــن ننهي 
أطــــول حــــرب« فـــي تـــاريـــخ الــــواليــــات املــتــحــدة، 
معلنًا أن االنسحاب سُينجز في 31 أغسطس 
املــقــبــل، أي قــبــل املـــوعـــد الــــذي كــــان قـــد حــــّدده 
فــي سبتمبر. واعــتــبــر بــايــدن أن اإلبــقــاء على 
»الوضع الراهن ليس خيارًا«، في إشــارة إلى 
اســتــمــرار االنــتــشــار الــعــســكــري األمــيــركــي في 
 جــديــدًا 

ً
ــل جــيــا أفــغــانــســتــان. وتــابــع »لـــن أرِســ

أفغانستان«.  فــي  الــحــرب  إلــى  األميركيني  مــن 
وشّدد على أنه »ال يمكن للواليات املتحدة أن 
وِضــعــت لاستجابة  مــقــّيــدة بسياسات   

ّ
تــظــل

مــا كانت تفعل  غــرار  الــعــالــم«، على  بات 
ّ
ملتطل

قبل 20 عامًا، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة 
ــنـــة. ولـــفـــت سيد  الــتــصــدي لــلــتــهــديــدات الـــراهـ
 الـــواليـــات املــتــحــدة لم 

ّ
الــبــيــت األبــيــض إلـــى أن

ــة قــبــل عــقــديــن  ــيـــويـ ــة اآلسـ ــدولــ ـــل فـــي الــ
ّ

تـــتـــدخ
 هذه »مسؤولّية« 

ّ
»لبناء أّمة«، مشّددًا على أن

 املستقبل في أفغانستان 
ّ
ه أقّر بأن

ّ
األفغان. لكن

يــبــدو ضــبــابــيــًا. ولــــدى ســؤالــه عــمــا إذا كانت 
سيطرة »طالبان« على أفغانستان »حتمية«، 
ــــاب بـــايـــدن »كــــا لــيــســت كـــذلـــك«. لــكــنــه أقــر  أجـ
»عــدم أرجــحــيــة وجـــود حــكــومــة مــوّحــدة في  بـــ
الباد«. وقال:  أفغانستان تسيطر على كامل 
لديهم  تتكاتف.  أن  األفغانية  الحكومة  »على 
لكن  الحالية،  الحكومة  على  للحفاظ  الــقــدرة 
السؤال املطروح هو هل سيوِجدون التعاضد 
املــطــلــوب لـــذلـــك؟«. وأعــــرب الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــت 

ّ
ــة الـــتـــي تــلــق ــيـ ــانـ ــغـ ــن ثــقــتــه بــــالــــقــــوات األفـ عــ

»طالبان«  ضــد  والتجهيز  الــتــدريــب  لسنوات 
ــال بـــايـــدن »ال أثــق  مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة. وقــ
األفغاني«.  الجيش  بقدرة  أثق  إنما  بطالبان، 
ورفــض بشدة تشبيه الوضع في أفغانستان 
بالتجربة األميركة في فيتنام، وقال »طالبان 
مشّددًا  الشمالي«،  الفيتنامي  الجيش  ليسوا 
على عدم جواز املقارنة على صعيد القدرات. 
وتـــابـــع »لــــن تــشــهــدوا بــــأّي حــــال مـــن األحــــوال 
ــــاء أشــــخــــاص جـــــوًا مــــن ســـطـــح الـــســـفـــارة  ــ إجـ
األمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان« )كــمــا حــصــل في 
العاصمة الفيتنامية هو شي مينه، سايغون 
سابقًا، في 30 إبريل/ نيسان 1975(، مضيفًا 
»ال مجال للمقارنة«. ورّحبت حركة »طالبان« 
باسمها  املــتــحــدث  فــقــال  بــايــدن،  بتصريحات 
ــقــــوات األمــيــركــيــة  ســهــيــل شـــاهـــني »خــــــروج الــ
واألجــنــبــيــة أبــكــر بــيــوم أو بــســاعــة هــو خطوة 
إيــجــابــيــة«. وكـــانـــت وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة 
)الــبــنــتــاغــون( قــد أعــلــنــت أن االنــســحــاب أنجز 

بنسبة %90.
)األناضول، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

زار وفد من »طالبان« موسكو أمس )فرانس برس(

عسكرية  خريطة  »طالبان«  حركة  رسم  يُثير 
على  سيطرتها  عبر  أفغانستان  في  جديدة 
السلطات  قلق  حدودية  ومعابر  مساحات 
البلد  مستقبل  لجهة  تحديدًا  الجوار،  ودول 
الحركة  لكن  آسيا.  وســط  في  االستراتيجي 
ترهن وقف الهجوم بنجاح محادثات الدوحة

الغالف

الحركة توسع 
سيطرتها على 

الحدود األفغانية

بايدن: لن أرسل 
جيًال جديدًا من األميركيين 

إلى الحرب

أعلنت »طالبان« 
أنها ستقاتل »داعش« 

وتمنعه من االنتشار

اإليرانية،  المسلحة  القوات  أركان  أعلنت 
األفغانية  الحكومة  أن  الجمعة،  أمس 
أفغانية  قـــوات  ــإعــادة  ب ــران  إيـ طالبت 
قلعة  إسالم  معبر  من  الخميس،  هربت 
اإليرانية،  األراضــي  داخل  إلى  الحدودي 
حركة  لــقــوات  ــواســع  ال الــتــقــدم  بعد 
»طالبان«. وقال مصدر في أركان القوات 
من  المقربة  نيوز«  »نور  لوكالة  اإليرانية 
إيران  إن  اإليراني،  القومي  األمن  مجلس 
الرسمي.  األفغاني  الطلب  وافقت على 
إلى  القوات  هذه  إعــادة  المقرر  ومن 

كابول في رحلة جوية.

عودة الجنود إلى كابول

اغتيال رئيس هايتي: اعتقاالت ومخاوف من فوضى

ال يــــزال الــبــحــث جــاريــًا فــي هــايــتــي، الــدولــة 
الــتــي تــعــد جــــزءًا مــن أرخــبــيــل جـــزر األنــتــيــل 
الــكــبــرى فــي البحر الــكــاريــبــي، عــن خلفيات 
عــمــلــيــة اغــتــيــال الــرئــيــس جــوفــيــنــيــل مــويــز، 
األربــعــاء املــاضــي، فــي منزله فــي العاصمة 
بور أو برنس، على يد فرقة »كوماندوس« 
مــحــتــرفــة. وفــيــمــا تــواصــلــت أمـــس، الجمعة، 
املطاردة األمنية للقتلة، املدججني بالساح، 

مع اعتقال عدد منهم، ومن بينهم أميركيان، 
الوحيدة  الخاصة  فــإن  السلطات،  بحسب 
الــتــي قــد تــكــون محسومة إلــى اآلن، هــي أن 
أزمة هذا البلد الفقير، املتواصلة منذ عقود، 
تــتــســع، مـــع تــكــريــس نـــفـــوذ األولــيــغــارشــيــة 
بالتزامن  طاغيًا،  أصبح  الــذي  »املــافــيــويــة« 
ــان  ــعــــدام األمــ مـــع الــفــوضــى الــســيــاســيــة وانــ
االجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــذيـــن يــعــمــقــهــمــا االغـــتـــيـــال. 
ويأتي اغتيال مويز وما سيليه، إن لم يبادر 
املــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــحــرك، كــتــتــويــج ملسار 
متصاعد من الفساد، أخذ بعدًا إضافيًا منذ 
انهيار  مــع  املــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
يصفه  ومــا  الحكومية  للمؤسسات  واضــح 
»االنعطافة املافيوية« للسلطة.  املتابعون بـ
وفــــي بــــور أو بـــرنـــس، حــيــث قــتــل الــرئــيــس، 
والعصابات،  األمــن  املواجهات بني  اشتدت 
نــــزوح 10 آالف شــخــص. هــذا  إلــــى  مـــا أدى 
التشكيك  إلــى  املتابعني  ببعض  دفــع  األمـــر 
ببيانات الشرطة، التي تريد إضفاء الطابع 
الحديث  مفضلني  االغــتــيــال،  على  األجنبي 
عـــن تـــضـــارب مــصــالــح لــلــنــخــبــة، وتــصــفــيــة 
دان،  قد  وكــان مويز  الرئيس.  مع  حسابات 

اثنني مــن أصــٍل هايتي، مــع اســتــمــرار عملية 
مطاردة مدبري الهجوم، وهم »مجموعة من 
القتلة األجانب املدربني«. وتعقبت السلطات 
املشتبه فيهم، األربعاء، إلى منزل قرب موقع 
الــجــريــمــة فــي شــمــال الــعــاصــمــة، حــيــث دارت 
مــعــركــة بــاألســلــحــة الــنــاريــة، إلـــى أن اعتقلت 
الخميس.  فيهم  املشتبه  مــن  عــددًا  السلطات 
وعـــرض قــائــد الــشــرطــة تــشــارلــز لــيــون، خــال 
 وعددًا من جوازات 

ً
مؤتمر صحافي، 17 رجا

الــســفــر الــكــولــومــبــيــة والـــبـــنـــادق واألســلــحــة 
 
ً
قائا الاسلكي،  االتصال  وأجهزة  البيضاء 
إن »أجانب جاؤوا إلى بلدنا لقتل الرئيس«. 
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على 15 كولومبيًا 
تل 3 مهاجمني، وال يزال 

ُ
واألميركيني، بينما ق

8 منهم هــاربــني. كما أعلن االدعـــاء العام في 
األمنيني  املسؤولني  استدعاء  برنس  أو  بــور 
ملويز بعد اغتياله بسهولة. وتساءل مفوض 
كــلــود عن  فـــورد  بيد  العاصمة  فــي  الحكومة 
ــبـــاب غـــيـــاب رد الــفــعــل الـــواضـــح مـــن قبل  أسـ
املسؤولني عن ضمان سامة الرئيس الراحل، 
الذي قتل بنحو 12 رصاصة خال الليل في 

منزله، فيما أصيبت زوجته.
الــدفــاع الكولومبي  مــن جهته، أوضـــح وزيـــر 
تشير  األولــيــة  املعلومات  أن  مــوالنــو  دييغو 
الهجوم  فــي  املتورطني  الكولومبيني  أن  إلــى 
أفراد متقاعدون من الجيش، مؤكدًا أن باده 
ستتعاون في التحقيق. لكن وزارة الخارجية 
ــــني 

َ
ــن ــد اعــــتــــقــــال مــــواطــ ــ ــؤكـ ــ األمــــيــــركــــيــــة لـــــم تـ

أميركَيني، بعدما أبدت املوافقة على مساعدة 
شرطة هايتي في التحقيق.

ويبدو أن عددًا من املشتبه فيهم قد اقتحموا 
أو برنس،  التايوانية في بور  السفارة  مقر 
ــتـــيـــال، وهــــو مـــا أكـــدتـــه املــتــحــدثــة  عــقــب االغـ
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــتــايــوانــيــة جــوان 
أو. وأوضــحــت جــوان أو أن السفارة أغلقت 
عــقــب االغــتــيــال »ألســـبـــاب أمــنــيــة«، مضيفة 
اكــتــشــف )أول من  الـــســـفـــارة  ــن  أمــ أن جـــهـــاز 
أمــس(، أن مجموعة من املسلحني اقتحموا 
باحة السفارة. ووصفت السفارة التايوانية 
الواقعة في مكان قريب  في بــور أو برنس، 
الــراحــل، املسلحني بأنهم  الــرئــيــس  مــن مقر 
عملية  فــي  بضلوعهم  ويشتبه  »مــرتــزقــة« 
ــت 

ّ
ــال، مـــوضـــحـــة أن »الــــشــــرطــــة شــن ــيــ ــتــ االغــ

اعتقال 11  )الخميس(، وتمّكنت من  عملية 
مشتبهًا فيهم«. وعــلــى غـــرار عــواصــم عــدة، 
بينها واشــنــطــن وبــاريــس، وصــفــت تايبيه 
االغتيال بأنه »وحشي وهمجي«. وهايتي 
واحدة من 15 دولة في العالم ال تزال تعترف 

بتايوان دبلوماسيًا.
وفــي محاولة ملنع انـــزالق الــوضــع إلــى مزيد 
املتحدة  األمــم  الفوضى، شــّددت مبعوثة  من 

ــي، مــحــاولــة  ــاضــ ــبـــاط املــ ــر/ شـ ــرايـ ــبـ فــــي 8 فـ
»انقاب« قال إنه تعرض لها، وكان هدفها 

»اغتياله«.
وأقحم اسم تايوان، التي تتمتع معها هايتي 
بــعــاقــات دبــلــومــاســيــة، أمــــس الــجــمــعــة، في 
 11 من املشتبه 

ّ
األزمــة، بعد إعــان تايبيه أن

ق 
ّ
املتعل التحقيق  إطـــار  فــي  املــوقــوفــني  فيهم 

ــال اعــتــقــلــتــهــم الـــشـــرطـــة الــهــايــتــّيــة  ــيـ ــتـ بـــاالغـ
ــل مــجــمــع الــســفــارة الــتــايــوانــيــة فـــي بــور  داخــ
أو بـــرنـــس حــيــث كـــانـــوا مــخــتــبــئــني. وكــانــت 
الخميس،  مساء  أعلنت،  قد  هايتي  سلطات 
أن وحدة »الكوماندوس« التي اغتالت مويز 
وأميركيني  كولومبيا،  مــن  عنصرًا   26 تضم 

أن رئيس  لهايتي هيلني اليــم على  الخاصة 
 في موقع القيادة 

ّ
الوزراء كلود جوزيف سيظل

ــراء انــتــخــابــات، داعــيــة  ــ فـــي هــايــتــي لــحــني إجـ
جميع األطراف إلى تنحية الخافات جانبًا. 
ــافـــت اليــــم أن »عــلــى مـــن يــعــنــيــهــم األمـــر  وأضـ
املــشــتــرك للمضي قدمًا  الــطــريــق  رســم معالم 
والخروج بسام من هذه اللحظة العصيبة«. 
ــد الـــوزيـــر املـــســـؤول عـــن االنــتــخــابــات في  وأكــ
االنتخابات  عملية  أن  بيير  ماتياس  هايتي 
الــرئــاســيــة واالســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور التي 
املقبل،  أيلول  26 سبتمبر/  في  مقررة  كانت 

ستمضي قدمًا في موعدها املحدد.
ومــنــذ أن تــولــى منصبه الــرئــاســي فــي عــام 
2017، واجه رجل األعمال مويز احتجاجات 
التي  والطريقة  فساد  مزاعم  بسبب  عنيفة 
الــبــاد، وبعد ذلــك بسبب  أدار بها اقتصاد 
السلطة. وحكم  على  قبضته  إحــكــام  زيـــادة 
ــــوم، بــعــدمــا  ــــرسـ مـــويـــز هـــايـــتـــي بـــمـــوجـــب مـ
ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــتــــخــ ــــت االنــ ــئـ ــ أرجـ
يــفــتــرض أن تنظم فــي 2018. وإضــافــة  كـــان 
إلــــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
واملــحــلــيــة، كــــان يــفــتــرض أن تــنــظــم هــايــتــي 
استفتاء دستوريًا في سبتمبر املقبل، بعد 
إرجائه مرتني بسبب تفشي كــورونــا. وإثر 
اغــتــيــال مــويــز، دعـــت واشــنــطــن إلـــى املضي 
وزارة  وقالت  االنتخابات.  تنظيم  في  قدمًا 
االقتراع »سيسهل  إن  األميركية  الخارجية 
االنتقال السلمي للسلطة إلى رئيس جديد 
الــــذي أدى اليمني  ــان مـــويـــز،  مــنــتــخــب«. وكــ
في  تنتهي  أن واليــتــه  اعتبر  قــد   ،2017 فــي 
ــّر  أصــ فــــي حــــني  ــبـــاط 2022،  فـــبـــرايـــر/ شـ  7
أنــهــا منتهية مــنــذ فبراير  مــعــارضــوه عــلــى 
فــي 2020 بغياب  املــاضــي. وتعمقت األزمـــة 
برملان، ويخشى كثيرون أن يتفاقم العنف، 

بعدما تّم قمع الحراك املدني لسنوات.
وأغلقت املتاجر واملصارف ومحطات الوقود 
في بــور أو فــرانــس، أول من أمــس، كما أغلق 
مع  البّرية  بالحدود  أســوة  العاصمة،  مطار 
جمهورية الدومينيكان. وأعلن رئيس الوزراء 
املؤقت كلود جوزيف »حالة حصار« وطنية، 
ــه تـــولـــى زمــــــام الـــســـلـــطـــة. ويــشــغــل  ــ ــدًا أنـ مــــؤكــ
جوزيف املنصب منذ 3 أشهر، وكان يفترض 
ــف مويز 

ّ
كــل أيـــام، بعدما  تنحيه فــي غــضــون 

خليفة لــه، هو آريــال هنري، اإلثنني املاضي. 
وقـــال األخــيــر بعد االغــتــيــال إن جــوزيــف »لم 
لــلــوزراء«. وتعليقًا على الوضع،  يعد رئيسًا 
قـــال الــخــبــيــر فــي شــــؤون هــايــتــي فــي جامعة 
بــرس«،  »فرانس  لـ ستوتزكي،  إرويــن  ميامي 
إن هــايــتــي تــواجــه مــزيــدًا مــن الــعــنــف واملـــوت 

والفشل«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( )Getty/احتجاجات في هايتي أول من أمس إثر اغتيال الرئيس )ريتشارد بييران

اختبأ المشتبه بهم 
في مبنيين، أحدهما مقر 

سفارة تايوان

ال يزال الغموض يلف 
أسباب اغتيال رئيس هايتي 

جوفينيل مويز، فيما 
أعلنت السلطات عن 

اعتقال مشتبه فيهم 
أجانب، وذلك وسط 

مخاوف من أن يعّمق 
االغتيال الفوضى الداخلية

الحدث
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سياسة

المستوطنات بمثابة جريمة حرب
تصعيد أممي بوجه االحتالل

أعرب غوتيريس عن 
قلقه من هدم ممتلكات 

الفلسطينيين

رام اهلل، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــدة، أمـــس  ــحــ ــتــ صــــّعــــدت األمـــــــم املــ
ــــه  ــــوجـ الــــــجــــــمــــــعــــــة، لــــهــــجــــتــــهــــا بـ
دولـــــــــة االحـــــــتـــــــال، مــــعــــتــــبــــرة أن 
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
بمثابة جريمة حرب، وذلك بعد ساعات من 
العام لألمم املتحد أنطونيو  إعــراب األمــن 
ــن هـــــدم االحـــتـــال  ــن قــلــقــه مــ غـــوتـــيـــريـــس عــ
ــــن جــهــتــهــم،  مـــمـــتـــلـــكـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. مـ
ــلـــون مــواجــهــة  كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون يـــواصـ
ــد أصـــيـــب  ــ ــ املــــخــــطــــطــــات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، وقـ
العشرات منهم، أمس، بقمع قوات االحتال 
الــرافــضــة  األســبــوعــيــة  السلمية  للمسيرات 
لــاســتــيــطــان وإقـــامـــة بـــؤر اســتــيــطــانــيــة في 

مناطق عدة من الضفة الغربية.
وقــــال مــقــرر األمــــم املــتــحــدة املــعــنــي بــحــالــة 
الفلسطينية  األراضــي  في  اإلنــســان  حقوق 
املــحــتــلــة مــايــكــل لــيــنــك، أمـــس الــجــمــعــة: »مــا 
اإلسرائيلية  املستوطنات  أن  إليه  خلصت 
تـــصـــل ملـــســـتـــوى جـــريـــمـــة حـــــــرب«، مــضــيــفــا 
املجتمع  تلزم  النتيجة  هــذه  إن  لكم  »أقــول 
الدولي بأن يوضح إلسرائيل أن احتالها 
غــيــر املـــشـــروع وتــحــديــهــا الــقــانــون الــدولــي 
والـــــــرأي الــــدولــــي ال يــمــكــن أن يــســتــمــر بــا 
أمــام جلسة  كلمة  يلقي  لينك  وكــان  ثــمــن«. 
الــتــابــع للمنظمة  ملــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان 
الـــدولـــيـــة فـــي جــنــيــف. وقـــاطـــعـــت إســرائــيــل 
الجلسة، إذ إنها ال تعترف بتفويض لينك 

وال تتعاون معه.
لينك بعد ساعات من  وجــاءت تصريحات 
إعراب األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
إزاء عمليات  الــبــالــغ  قــلــقــه  عـــن  غــوتــيــريــس 
ــلـــطـــات االحــــتــــال  ــتــــي نـــفـــذتـــهـــا سـ الــــهــــدم الــ
في  الفلسطينية  للممتلكات  اإلســرائــيــلــي 

ــرق مــــديــــنــــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، شــــمــــال الـــضـــفـــة  ــ ــ شـ
واملطالبة  لاستيطان  املناِهضة  الغربية، 
ــة املـــغـــلـــق مـــنـــذ أكـــثـــر  ــقــــريــ  بـــفـــتـــح شـــــــارع الــ

من 17 عاما. 
كــمــا قــمــعــت قـــــوات االحــــتــــال، أمـــــس، وقــفــة 
ــتـــوســـع االســتــيــطــانــي  ــد الـ احــتــجــاجــيــة ضــ
ــتــــكــــررة عــلــى  واعــــــتــــــداءات املـــســـتـــوطـــنـــن املــ

الفلسطينين وممتلكاتهم في مسافر يطا، 
جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

مــن جــانــب آخـــر، انــدلــعــت مــواجــهــات، أمــس، 
بـــن الــشــبــان وقـــــوات االحـــتـــال فـــي بــلــدتــي 
ــن، جــنــوب شــــرق نــابــلــس،  ــريــ ـــصـــرة وأوصــ

ُ
ق

قبل أن تعتقل قــوات االحتال أحــد الشبان 
خال تلك املواجهات، كما استهدفت مركبة 
الفلسطيني  األحمر  للهال  تابعة  إسعاف 
بــالــرصــاص الــحــي وقــنــابــل الـــغـــاز، مـــا أدى 

لتحطيم زجاجها. 
ــوات  ــمـــت قـــ ــتـــحـ ــفـــصـــل، اقـ ــنـ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـ
االحــتــال، أمــس، مسجد »تــرس الــلــه«، قرب 
بـــلـــدة جـــبـــع، جـــنـــوب جـــنـــن، شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة، ومــنــعــت املـــواطـــنـــن مـــن تــرمــيــمــه 
وإقامة الصاة فيه، وأطلقت قنابل الصوت 

والـــرصـــاص املــعــدنــي بــاتــجــاه األهـــالـــي. من 
جــهــة أخـــــرى، احــتــرقــت مــركــبــة أحــــد املــــارة، 
أمس، بسبب قنابل الصوت والغاز املسيل 
ــدمـــوع الـــتـــي أطــلــقــتــهــا قــــــوات االحـــتـــال  ــلـ لـ
بلدة  اندلعت على مدخل  مــواجــهــات  خــال 
الــرام، شمال القدس. في شأن آخــر، اعتقلت 
فلسطينين  أمــس، ثاثة  االحــتــال،  شرطة 
من مدينة جنن أثناء وجودهم باألراضي 
عن   

ً
فضا  ،1948 عــام  املحتلة  الفلسطينية 

اعــتــقــالــهــا الــشــاب مــحــمــد عــمــارنــة ووالــدتــه 
إيــمــان عــمــارنــة، وهــمــا مــن ضــاحــيــة ذنــابــة، 
كما  الغربية.  الضفة  طولكرم، شمال  شــرق 
اعــتــقــلــت الــشــقــيــقــن نـــصـــار وأيـــــوب عيسى 
ــيـــر، شــــمــــال شـــرق  ــلــــدة ســـعـ جـــبـــاريـــن مــــن بــ

الخليل، جنوب الضفة.

أصيب عشرات 
الفلسطينيين، أمس 

الجمعة، بقمع االحتالل 
مسيرات ضد االستيطان 

في مناطق متفرقة 
بالضفة الغربية، على 

وقع إدانة األمم المتحدة 
لممارسات االحتالل

من المواجهات في بيتا أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

ــوار الــشــمــالــيــة، يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي،  ــ األغـ
وتــحــديــدًا فــي خــربــة حمصة الــفــوقــا. وقــال 
باسمه  املتحدث  تــاه  بــيــان  فــي  غوتيريس 
ستيفان دوجــاريــك، إن »مــثــل هــذه األعــمــال 
ــدولـــــي، ويــمــكــن  ــع الـــقـــانـــون الـــ ــتـــعـــارض مــ تـ
ـــة فلسطينية  إقـــامـــة دولـ فـــرص  تـــقـــّوض  أن 
للحياة«. وجّدد  متواصلة جغرافيا وقابلة 
غوتيريس دعوته لسلطات االحتال لوقف 
املمتلكات  على  واالستياء  الهدم  عمليات 

الفلسطينية في الضفة الغربية املحتلة. 
وأشــــار دوجـــاريـــك إلـــى أن جــيــش االحــتــال 
مــنــع مــمــثــلــن عـــن مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة في األرض 
ــا« واملـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــــشـ الــفــلــســطــيــنــيــة »أوتـ
الحكومية، والــــدول األعــضــاء مــن الــوصــول 
ــا فـــــي األغــــــــوار  ــوقــ ــفــ ــى قــــريــــة حـــمـــصـــة الــ ــ ــ إلـ
ــنـــاء عــمــلــيــات الــــهــــدم، مــؤكــدًا  الــشــمــالــيــة، أثـ
ــل تــقــديــم  ــ ــى الــــوصــــول مــــن أجـ ــ »الـــحـــاجـــة إلـ

املساعدة اإلنسانية وتقييم الوضع«.
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، واصـــلـــت قــــوات االحــتــال 
وقمعت  الفلسطينين.  بــحــق  انــتــهــاكــاتــهــا 
ــــال، أمـــــــس، مـــســـيـــرة ســلــمــيــة  ــتــ ــ قـــــــوات االحــ
استيطانية على جبل  بــؤرة  رافضة إلقامة 
صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وأطــلــقــت قــنــابــل الــصــوت 
املشاركن،  باتجاه  للدموع  املسيل  والــغــاز 
مـــا أوقـــــع عـــشـــرات اإلصــــابــــات بــالــرصــاص 

واالختناق بالغاز املسيل للدموع.
الفلسطيني،  األحمر  الهال  وقالت جمعية 
ــــع 8  ــهـــا تـــعـــامـــلـــت مـ ــواقـــمـ ــــان، إن طـ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
إصابات بالرصاص الحي، و10 بالرصاص 
ــدنـــي، وبــــن املـــصـــابـــن مــســعــف، خــال  ــعـ املـ
أن  الجمعية  وأضافت  بيتا.  في  املواجهات 
طواقها تعاملت كذلك مع 65 إصابة بحاالت 
للدموع،  املسيل  الغاز  قنابل  اختناق جــراء 
 قوات االحتال باستهداف طواقمها 

ً
متهمة

خال عملهم في بلدة بيتا »بشكل مباشر، 
ما أدى إلصابة ُمسعف برصاصة معدنية 

في الصدر، نقل على أثرها للعاج«.
كذلك، قمعت قوات االحتال، أمس، مسيرة 
بيت دجن األسبوعية، شرق نابلس، والتي 
فيها  الجمعة، وشـــارك  بعد صــاة  انطلقت 
ــا إلقــــامــــة بــــؤرة  ــئــــات األشــــــخــــــاص، رفــــضــ مــ
الشمالية  املنطقة  أراضــي  على  استيطانية 

الشرقية للقرية. 
ــا عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن  وأصــــيــــب أيــــضــ
أمــس،  لــلــدمــوع،  املسيل  بالغاز  باالختناق 
االحــتــال  أطــفــال، خــال قمع جيش  بينهم 
قــدوم،  كفر  قــريــة  فــي  األسبوعية  للمسيرة 
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