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تحذير أوروبي 
إليران من تقويض 

الدبلوماسية

مسؤول إسرائيلي سابق يحدد شـروط االتفاق النووي المقبول

إجراءاتها  بمواصلة  بالده  تمسك  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  أكد 
»التصحيحية« في الملف النووي، محمًال »الترويكا األوروبية« مسؤولية عدم تنفيذ 
انتهاك  عن  بالتوقف  إيران  وفرنسا  وألمانيا  بريطانيا  مطالبة  بعد  وذلك  تعهداتها، 

االتفاق النووي، بعد إطالق طهران عملية إنتاج معدن اليورانيوم

طهران ـ صابر غل عنبري

ــــوى تـــحـــذيـــر مــــن ثـــــاث دول  ــ فــــي أقـ
مـــــشـــــاركـــــة فــــــي االتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 
ــبــــرت بــريــطــانــيــا  ــتــ ــع طـــــهـــــران، اعــ ــ مـ
وفرنسا وأملانيا أن قيام إيران بإنتاج معدن 
الـــيـــورانـــيـــوم قـــد يــغــلــق الـــبـــاب أمــــام مــبــاشــرة 
 2015 اتــفــاق  لتنفيذ  الدبلوماسية  الــجــهــود 
ــنــــووي، فيما  بــالــكــامــل بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا الــ
الخارجية محمد جــواد ظريف  ســارع وزيــر 
النووية  إلى االلتزامات  العودة  للرد، رافضًا 

قبل تنفيذ باقي األطراف تعهداتها.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وأملانيا، في بيان 
ــــران مـــن املــجــازفــة  مــشــتــرك أمـــس الــجــمــعــة، إيـ
بفقدان فرصة مباشرة الجهود الدبلوماسية 
لتنفيذ اتفاق 2015 بالكامل بشأن برنامجها 
ــانـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــنــــووي. وكـ الــ
إيران  أن  املاضي،  أعلنت، األربعاء  الذرية قد 
ــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم فــي  شـــرعـــت فــــي إنــــتــــاج مـ
انتهاك لاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن 
اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة 
األســلــحــة الــنــوويــة. وأوضــــح رئــيــس الــوكــالــة 
التابعة لألمم املتحدة، رافائيل غروسي، في 
بيان موجه للدول األعضاء، أن إيران أنتجت 
كمية صغيرة من معدن اليورانيوم تبلغ 3.6 
وذلك  الحالي،  فبراير/شباط   8 في  غرامات، 
الوكالة  لتفتيش  نــوويــة تخضع  منشأة  فــي 

الدولية في مدينة أصفهان.
وقــالــت الـــدول الــثــاث »مــن خــال زيـــادة عدم 
الــعــودة إلى  إيـــران فــرصــة  امتثالها، تــقــوض 
العمل  خطة  أهـــداف  لتحقيق  الدبلوماسية 
بشكل  الــنــووي(  )االتــفــاق  املشتركة  الشاملة 
ــــدول، املــوقــعــة على  كـــامـــل«. وأضـــافـــت هـــذه الـ
ــيــــا والـــصـــن  ــانـــب روســ ــــى جـ ــفــــاق 2015 إلـ اتــ
ــه أحـــاديـــًا  ــادرتــ ــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي غــ ــ ــــواليـ والـ

دونالد  السابق  الرئيس  عهد  في   2018 عــام 
تــرامــب، »تلتزم إيــران بموجب االتــفــاق بعدم 
إنتاج معدن اليورانيوم وعدم إجراء البحوث 
ملدة  اليورانيوم  تعدين  والتطوير في مجال 
 هــذه 

ّ
15 ســنــة«. وتــابــعــت »نــعــيــد الــتــأكــيــد أن

األنــشــطــة، الــتــي تــشــكــل خــطــوة أســاســيــة في 
أي مسّوغ  إلــى  تفتقر  نـــووي،  تطوير ســاح 
مــدنــي مــوثــوق بــه فــي إيــــران«، داعــيــة طهران 
إلى »وضع حد لها دون إبطاء واالمتناع عن 

أي انتهاك آخر اللتزماها النووي«.
ورفض ظريف، في تغريدة، أمس، تحذيرات 
إيران  ودعوتها  وأملانيا  وبريطانيا  فرنسا 
لــلــعــودة إلــى االلــتــزامــات الــنــوويــة. وتــســاءل 
»هـــل قــــرأت الــتــرويــكــا األوروبـــيـــة حــتــى اآلن 
الــبــنــد 36 مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي والــرســائــل 
اإليرانية املتعددة املبنية على هذا البند؟«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى رســـائـــل إيـــــران إلــــى شــركــاء 
املكونة  املشتركة  واللجنة  الــنــووي  االتــفــاق 
مــنــهــم، بــشــأن اعــتــزامــهــا خــفــض تــعــهــداتــهــا 
ــيــــركــــي مــن  ــة بـــعـــد االنــــســــحــــاب األمــ ــنــــوويــ الــ
االتــفــاق الــنــووي وتــداعــيــاتــه و»املــمــاطــات« 
األوروبية في تنفيذ التزاماتها في مواجهة 
العقوبات األميركية القاسية املفروضة على 
طـــهـــران. وأضـــــاف »عــلــى أســــاس أي منطق 
اتــهــا التصحيحية  ــران وقـــف إجــراء إيــ عــلــى 
انسحاب  من  كامل  عــام  بعد  اتخذتها  التي 
ــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة مـــن االتـــفـــاق  الــــواليــ
االتــفــاق«.  انتهاك  فــي  واستمرارها  الــنــووي 
وتــســاءل »مــــاذا فعلت الــتــرويــكــا األوروبــيــة 

لتنفيذ التزاماتها؟«.
وينص البند الـ26 من االتفاق النووي على أن 
»إيــران أعلنت أنها ستنظر إلى إعــادة فرض 
املرتبطة بالنووي كأساس لوقف  العقوبات 
كامل أو جزئي لتعهداتها املنصوص عليها 
في خطة العمل الشاملة املشتركة«. أما البند 

36 باالتفاق النووي، الذي أشار إليه ظريف، 
يؤكد أنــه »إذا لم يحل موضوع خافي بعد 
اســتــيــفــاء املـــراحـــل املــنــدرجــة فـــي هـــذا الــبــنــد، 
يمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل 
األمــن  إبـــاغ مجلس  أو  لتعهداته  جــزئــي  أو 
لألمم املتحدة بذلك«. وورد في البند الـ36 أنه 
»حــال رأت إيــران أن واحــدًا أو جميع أعضاء 
مجموعة 1+5 ال تلتزم بتعهداتها املنصوص 
إحــالــة  الـــنـــووي، يمكنها  االتـــفـــاق  فــي  عليها 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

صــدرت  الــتــي  املفاجئة  التصريحات  أعـــادت 
عن رئيس أركان جيش االحتال اإلسرائيلي، 
الجنرال أفيف كوخافي، أواخر الشهر املاضي، 
ــل  ــيــ ــرائــ ــتـــه )وإســ ــًا فـــيـــهـــا عــــن مـــعـــارضـ مـــعـــربـ
بــالــتــالــي( إلـــعـــودة إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران، جداًل في إسرائيل، بالقدر نفسه الذي 
ســلــطــت فــيــه الــضــوء عــلــى مــســاعــي تــل أبيب 
ملــحــاولــة فـــرض رؤيــاهــا مــجــددًا عــلــى اإلدارة 
 تصريحات 

ّ
األميركية الجديدة، خصوصًا أن

كوخافي جاءت مناقضة لتصريحات سابقة 
له أّيدت االتفاق السابق. واعتبر مراقبون في 

املـــوضـــوع إلـــى الــلــجــنــة املــشــتــركــة لــحــلــه. كما 
أنه إذا ما رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5 أن 
إيران ال تلتزم بتعهداتها الواردة في االتفاق 
الــنــووي فبإمكان هــذا الــطــرف أن يــقــدم على 
إجــــراء مــمــاثــل«. ويــضــيــف الــبــنــد أن »اللجنة 
املشتركة أمامها 15 يومًا للبت في املوضوع، 

إال إذا تم تمديد املهلة باإلجماع«.
اإلدارة  ــــي  فـ مــــســــؤولــــن  إعــــــــان  عـــلـــى  وردًا 
األمـــيـــركـــيـــة أن واشـــنـــطـــن ســـتـــعـــود لــاتــفــاق 
النووي »إذا عاودت إيران االمتثال الصارم« 
بــاالتــفــاق، الــذي فــرض قــيــودًا على أنشطتها 
لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، 
كــتــب ظـــريـــف، فـــي تــغــريــدة مـــســـاء الــخــمــيــس 
املاضي، إن »مسؤولي إدارة بايدن يواصلون 
الحديث حول التزام إيران باالتفاق النووي. 
على أساس أي أهلية )يتحدثون(؟«. وأضاف 
ــا أوقــــفــــت مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي االتــــفــــاق  ــركــ ــيــ »أمــ
الذين  وعاقبت  وانتهكته   ،2018 في  النووي 
املتحدة«. وتابع  األمم  بقرار منظمة  التزموا 
»أمــيــركــا لــغــايــة الــيــوم هــي فــي ذات املــوقــف. 
التزموا بتعهداتكم قبل إطــاق أي كام غير 

مدروس«.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، أكـــد الــقــائــد الــعــام للحرس 
الـــثـــوري اإليـــرانـــي، الــجــنــرال حــســن ســامــي، 

 التصريحات تبدو كأنها جاءت 
ّ
إسرائيل أن

بناًء على طلب من رئيس حكومة االحتال، 
بنيامن نتنياهو، مع إيحاء باحتمال تكرار 
إزاء  األخــيــر،  اتبعها  الــتــي  نفسها  السياسة 
أوباما،  بــاراك  األسبق  الرئيس  إدارة  مواقف 
ــا فـــي الــخــطــاب الــــذي ألــقــاه  ــهـ ووصـــلـــت ذروتـ
ــارس/ آذار  ــ نــتــنــيــاهــو فـــي الــكــونــغــرس فـــي مـ
عام 2015، وعــارض فيه السياسة األميركية 
الــشــيــوخ  فـــي عــقــر مــجــلــســي  ــا  ــامــ إلدارة أوبــ

والنواب.
 الجدل في إسرائيل، ودعوات إلى عدم 

ّ
وفي ظل

تكرار ما حدث خال إدارة أوباما، وضرورة 
الـــتـــواصـــل دبــلــومــاســيــًا وثــنــائــيــًا مـــع الــبــيــت 
األبيض، وهو التوجه الذي يدعو له الرئيس 
السابق للقسم السياسي واألمني في وزارة 
األمن اإلسرائيلية، الجنرال عاموس جلعاد، 
طرح رئيس مجلس األمن القومي ومستشار 
األمــــن الــقــومــي الــســابــق لــنــتــنــيــاهــو، العميد 
ــه فـــي صحيفة  يــعــقــوف نـــاغـــلـــي، فـــي مـــقـــال لـ
»يسرائيل هيوم«، أمس الجمعة، النقاط التي 
رأى أنه ينبغي تضمينها في أي اتفاق نووي 
إيــــران، مما يجعل هــنــاك إمكانية  جــديــد مــع 

ليكون هذا االتفاق مقبواًل إسرائيليًا.

تفاصيل »الصفقة الممكنة«
امليل األميركي للعودة   

ّ
وبحسب ناغلي، فإن

التـــفـــاق 2015 لــيــس مــفــاجــئــًا إلســـرائـــيـــل وال 
لــحــلــفــائــهــا فـــي الــخــلــيــج، الـــذيـــن يـــبـــدون قلقًا 
مــن صــفــقــة جـــديـــدة. لــكــن مــثــل هـــذه الصفقة، 
تــكــون ممكنة »إذا عولجت  قــد  نــاغــلــي،  وفــق 
ــلــــي«،  الـــثـــغـــرات الــعــمــيــقــة فــــي االتــــفــــاق األصــ
مضيفًا »لكن من املهم أن ندرك ملاذا أصبحت 
الــعــودة لــاتــفــاق أمـــرًا غير مــمــكــن«. وبحسب 
للعودة  »ال حاجة  نفسه،  املتحدث  يقوله  ما 
بالزمن والخوض في جــدل حــول إيجابيات 
ذلــك سيقود   

ّ
ألن األصلي،  االتفاق  وسلبيات 

فــي اخــتــتــام مـــنـــاورات بــريــة واســعــة جنوبي 
غــربــي الــبــاد بــالــقــرب مــن الــحــدود العراقية 
اإليرانية  املسلحة  الــقــوات  أن  الجمعة،  أمــس 
ــتـــعـــداد لــلــدفــاع عـــن وحـــدة  »عـــلـــى أهـــبـــة االسـ
األراضي اإليرانية ولن تتردد في ذلك«، داعيًا 
»األعـــــــداء« إلـــى »اســتــخــاص الــعــبــر مـــن قــوة 
نيران الحرس الثوري«، حسب قوله. ووصف 
مناورات »الرسول األعظم 16« للقوات البرية 
في »الحرس الثوري« اإليراني بأنها »أقوى 
وأدق مناورات في عمليات نهارية وهجمات 

ليلية«.
وأطلق الساح البري في »الحرس الثوري«، 
ــاورات، فــيــمــا أعــلــن  ــ ــنـ ــ ــــس، هــــذه املـ أول مـــن أمـ
قائد الساح محمد باكبور أنها »تهدف إلى 
والــقــدرات  اإلنــجــازات  امليداني آلخــر  التقييم 
مشاركة  إلى  مشيرًا  العملياتية«،  والطاقات 
ألوية ووحدات الطائرات املسيرة واملروحيات 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــدفـ والــــــقــــــوات الــــخــــاصــــة وقـــــــــوات املـ
املناورات. وأضاف أن »القوات البرية للحرس 
الثوري اإليراني تتولى مسؤولية خطرة في 
تأمن أمن حدود الباد«، مؤكدًا أنها »جاهزة 

بالكامل للتصدي ألي تهديدات محتملة«.
ــــا« عــن مسؤولن  إلـــى ذلـــك، نــقــل مــوقــع »والـ
الـــجـــمـــعـــة، أن رئـــيـــس  ــيــــن، أمــــــس  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ

فقط إلى لعبة من تراشق االتهامات التي لن 
تــســاعــد أي طـــرف عــلــى الــخــروج مــن الــوضــع 
ــــذي ال شـــــيء فـــيـــه واضــــحــــًا مــثــل  ــ الـــحـــالـــي الـ
وضــوح وضع إيــران النووي سابقًا، ووضع 

برنامجها النووي اليوم«.
ــــي دفـــع  ــرانـ ــ  الـــنـــظـــام اإليـ

ّ
ويــعــتــبــر نـــاغـــلـــي أن

بعمليات  النووي  االتفاق  منذ  بقوة شديدة 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم وتـــحـــســـن الــــقــــدرات 
لذلك، مشيرًا  والازمة  املرافقة  التكنولوجية 
 
ّ
إلى إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن
توفير  ــران  إيـ على  مهمة يجب  أسئلة  هــنــاك 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــدرات  الــــــــردود عــلــيــهــا بـــكـــل مــ
الــعــســكــريــة لــديــهــا، وبــاالســتــنــاد أيــضــًا إلــى 
املعلومات التي وفرتها إسرائيل بعد سرقة 
ــام 2018.  ــرانـــي فـــي عـ األرشـــيـــف الـــنـــووي اإليـ
 الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الـــذي 

ّ
ــإن وبــالــتــالــي، فــ

حققته إيــران في هذا السياق، وال سيما في 
تــركــيــب أجــهــزة الــطــرد املـــركـــزي مــن الجيلن 
 ,6-IR ,8-IR( )M, IR4-IR2( ،الثاني والثالث
IR-9(، هو عمليًا العقبة األولى أمام »العودة 

لاتفاق«.
 هــذا الــواقــع، مع 

ّ
وبحسب رؤيـــة نــاغــلــي، فـــإن

ــنــــووي األصـــلـــي إلــى  ــفــــاق الــ عــــدم تـــطـــرق االتــ
املــــواد الــخــام الـــازمـــة والــجــاهــزيــة اإليــرانــيــة 
أدى  بالحسبان،  تؤخذ  لــم  التي  للتخصيب 
الزمنية  الــحــســابــات  فــي سلسلة  الخطأ  إلــى 
بـــشـــأن الـــوقـــت املـــطـــلـــوب حــتــى تـــراكـــم إيــــران 
الكمية الــازمــة مــن املــــواد االنــشــطــاريــة. عــدا 
عــن ذلــــك، فـــإن أجــهــزة الــطــرد املــتــطــورة التي 
فــي مفاعل نطنز  تــم إخــفــاؤهــا تحت األرض 
الـــنـــووي فـــي أصــفــهــان وســـط الـــبـــاد، مكنت 
إيران من اختراق سقف القدرة على تخصيب 
اليورانيوم وعدم البقاء عند مستوى الجهاز 
االعتقاد بوجوده  الــذي كان  املتوفر  الوحيد 
ــــووي، وقـــد  ــنـ ــ حـــجـــر أســــاســــي فــــي االتــــفــــاق الـ
إيــران  لــدى  املتوفرة  واملعرفة  الخبرات  باتت 

نتنياهو  بــنــيــامــن  اإلســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
عن مستشار األمن القومي مائير بن شبات 
مــســؤواًل عــن االتــصــاالت مــع أميركا والقوى 
الــعــظــمــى فــي مــوضــوع االتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن 
بن شبات »في هذه املرحلة هو حلقة الوصل 
للموضوع اإليراني مقابل اإلدارة األميركية«، 
وأنــه ستجري مـــداوالت حــول ذلــك فــي األيــام 
املقبلة. وأشــار املوقع إلى أن بن شابات عقد 
كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  مــطــواًل  لقاء 
مــع مستشار األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي جيك 
أمــس، جــرى خاله بحث  سوليفان، أول مــن 
امللف اإليــرانــي وعــدد من القضايا اإلقليمية 

األخرى.
وأفــــــاد املـــوقـــع أن نــتــنــيــاهــو قــــرر تــعــيــن بن 
شـــبـــات مــــســــؤواًل عـــن املـــلـــف »رغـــــم ضــغــوط، 
مارسها رئيس املوساد، يوسي كوهن، الذي 
املنصب«. ونقل عن  هــذا  الحصول على  أراد 
كوهن قوله في محادثات مغلقة إن بمقدوره 
إلــى االتفاق  الــعــودة  إقــنــاع األميركين بعدم 
أن يؤلف بن شبات طاقمًا  النووي. ويتوقع 
اإلسرائيلية  االستراتيجية  بــلــورة  أجــل  مــن 
لــلــمــحــادثــات مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة وبــاقــي 

الدول العظمى حول امللف النووي اإليراني.

حقيقة ناجزة، مكنت اإليرانين من االرتقاء 
الصناعي،  التخصيب  فــي  األعــلــى  للمرحلة 
بسرعة تصل ألكثر بثاث مرات عن السابق 

في املستويات كافة، وفق ناغلي.
 »هذه املعرفة أصبحت اآلن 

ّ
يوضح ناغلي أن

 النظر عــّمــا نــّص عليه 
ّ

ــران، بــغــض بــأيــدي إيــ
االتفاق. وإيران أصبحت اليوم، وفق تصريح 
بلينكن،  أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
عــلــى مــســافــة أســابــيــع مــعــدودة مــن الــوصــول 
إلـــى الــكــمــيــة الــكــافــيــة مــن املــــواد االنــشــطــاريــة 
الازمة إلنتاج ساح نووي، ولم يعد ممكنًا 
اإلبقاء على مسافة سنة بن إيــران وقدرتها 
والــعــودة لاتفاق  على تطوير قنبلة نووية. 
القديم ستمكن إيران من إضافة بنى تحتية 

منشآت  فــي  لليورانيوم  متطور  وتخصيب 
اليورانيوم املخصب  تــراكــم ســرًا  ســريــة، وأن 
الــازم لصنع القنبلة، وبالتالي ال عودة إلى 
الوراء، إلى االتفاق األصلي، فهذه خطوة غير 

ممكنة«.

السيطرة على البلوتونيوم
 عــلــى الـــواليـــات 

ّ
ويــــرى نــاغــلــي فـــي مــقــالــه أن

املــتــحــدة والـــغـــرب أن يـــأخـــذوا فـــي أي اتــفــاق 
جـــديـــد بــالــحــســبــان مـــســـألـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
البلوتونيوم )معدن ثقيل جدًا يستعمل في 
صــنــع أســلــحــة ذريــــــة(، بــعــد أن عــــادت إيــــران 
من  البلوتونيوم  معالجة  تطوير مسار  إلــى 
يتحدثون  اإليــرانــيــن   

ّ
أن جــديــد، وخصوصًا 

ــن الــــعــــودة لتفعيل  ــطـــوات تــمــكــنــهــم مـ عـــن خـ
كــــان عليه  كــمــا  الــثــقــيــل  لــلــمــاء  أراك  مــفــاعــل 
الــنــووي، ويعكفون حاليًا على  االتــفــاق  قبل 
تطوير املوقع من جديد لكسب ورقة مساومة 

الستخدامها في املفاوضات.
قــدرات  أن يتم ضمان مراقبة  ويطالب ناغلي 
تــخــصــيــب مـــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم بــمــســتــوى 20 
ــة، ومـــراقـــبـــة مــنــشــآت أخــــرى تقيمها  ــائـ فـــي املـ
إيران لليورانيوم منخفض التخصيب، وهي 
مــنــشــآت ضـــروريـــة وحــيــويــة لــتــحــويــل املــــواد 
 النظام 

ّ
االنــشــطــاريــة إلـــى ســـاح، مــوضــحــًا أن

ــي يــســتــغــل ثـــغـــرة فـــي االتــــفــــاق تحظر  ــرانــ اإليــ
العمل على معدن اليورانيوم وال تفرض قيودًا 
على بناء البنى التحتية الازمة لذلك. ويدعو 
ناغلي إلى وجوب مراقبة املــواد االنشطارية، 
ومنظومات الساح وطرق نقله، في إشارة إلى 
املشروع اإليراني لتطوير ترسانة صاروخية 

قادرة على حمل رؤوس نووية.

المشروع الصاروخي
ــروط  ــشــ ــال نـــاغـــلـــي لـــــألذهـــــان الــ ــقــ ويـــعـــيـــد مــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املــعــلــنــة املــتــعــلــقــة بــــأن يشمل 
االتــفــاق الــجــديــد أيــضــًا قــيــودًا عــلــى املــشــروع 
ــــف الــنــشــاطــات  الـــصـــاروخـــي لـــطـــهـــران، و»وقــ
رفع  وعــدم  املنطقة،  في  اإلرهابية«  اإليرانية 
العقوبات االقتصادية املفروضة على إيران، 
بل تكثيف هذه القيود ومضاعفة العقوبات. 
في املقابل، يرى عاموس جلعاد الذي كان من 
أشد معارضي تصريحات كوخافي ودخوله 
على هذا الخط علنًا، وجوب تعزيز التواصل 
مع  واالستراتيجي  الدبلوماسي  والتنسيق 
ــات املــتــحــدة لــضــمــان تــأثــيــر إســرائــيــل  الـــواليـ
على شــروط االتــفــاق الجديد، وإدراجــهــا في 
االتفاق، ألنه ال يمكن الذهاب لخيار عسكري، 
ــــدون دعــم  مــثــلــمــا أملــــح الـــجـــنـــرال كـــوخـــافـــي، بـ

وموافقة أميركين.

ظريف ينتقد »الترويكا«... ويؤكد التمسك 
بمواصلة »اإلجراءات التصحيحية«

)Getty( ظريف يطالب إدارة بايدن بتنفيذ تعهداتها قبل اإلدالء بتصريحات غير مدروسة

احتمال بتكرار نتنياهو السياسة نفسها التي اتبعها إزاء إدارة أوباما )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

نضال محمد وتد

يشير تعبير الكهانية في السياسة 
الفلسطينية في الداخل، إلى أسوأ 

أشكال العنصرية الصهيونية اليهودية 
املمتدة من شرائع التوراة. وقد 

جسدها في إسرائيل بني عامي 1984 
و1988 مؤسسها الحاخام مئير 

كهانا، الذي اغتيل في العام 1990 
في الواليات املتحدة، بعد أربع سنوات 

كان فيها عضوًا في الكنيست، قبل أن 
تقضي محكمة إسرائيلية بعنصرية 

حركته، هو دون غيره، ويتم منعها من 
خوض االنتخابات، مقابل فتح الباب 
على مصراعيه لحركات العنصرية 

الصهيونية الدينية، ممثلة بشكل 
خاص بحزبي »املفدال« و»هتحياه«.

وعلى مّر سنوات الثمانينيات، كانت 
إسرائيل التي أسست لبذور الكهانية، 
تدعي رفضها لفكر كهانا، مع إظهار 

ذلك من خالل مقاطعته رسميًا وعلنيًا 
 قاعة الكنيست. في 

ً
عند دخوله مثال

املقابل، واصلت فعليًا تغذية فكره 
من خالل دعم املستوطنني ممثلني 

بحركة »غوش إيمونيم« وباقي 
األحزاب املؤيدة لالستيطان اليهودي 

الصهيوني في الضفة الغربية املحتلة 
والداعية لطرد العرب. وهو ما تجلى 

من بني تجليات أخرى، في إشراك 
مؤسس حركة »الترانسفير« لترحيل 

الفلسطينيني من كل فلسطني، 
الجنرال رحبعام زئيفي، في حكومة 

أرئيل شارون، حتى قتله في العام 
»الجبهة  2004 على يد خلية تابعة لـ

الشعبية لتحرير فلسطني«، ثم احتواء 
الوزير الترانسفيري مولدافي األصل، 

أفيغدور ليبرمان، واعتباره جزءًا 
ال يتجزأ من املشهد اإلسرائيلي 

الشرعي، إسوة بالفاشي بتسليئيل 
سموطريتش.

ومع أّن إسرائيل الرسمية وخصوصًا 
الليكود، حاولوا الظهور بمظهر 

املناهضني لعنصرية كهانا، إال أنهم 
 

ّ
مارسوها بوحشية وعنصرية ال تقل
على مر السنني. وبالتالي، فإّن عودة 

نتنياهو قبل يومني لتوقيع اتفاقية 
فائض أصوات مع حزب »الصهيونية 

الدينية« الذي يضم تلميذ الحاخام 
مئير كهانا، إيتمار بن غفير، ليست 

أمرا مفاجئًا. 
والحقيقة أن الكهانية في إسرائيل 

لم تمت يومًا، وال اختفت من املشهد 
السياسي اإلسرائيلي، بل كانت 

موجودة قبل ظهور كهانا نفسه، 
ودخوله الكنيست عام 1984. وقد 

تسترت وراء تسويغات دينية 
وعنصرية مغلفة بتنظيمات قانونية 

وإدارية كان هدفها األساسي طرد 
الفلسطينيني في الداخل قبل غيرهم، 

من أرضهم، وفق الوثيقة السرية 
التي وضعها متصرف الشمال في 

وزارة الداخلية اإلسرائيلية، يسرائيل 
كينغ، عام 1976، بعهد حكومة حزب 

العمل تحت رئاسة إسحاق رابني، 
وقبل صعود مناحيم بيغن، أو ظهور 

نتنياهو في املشهد اإلسرائيلي.

طرح رئيس مجلس األمن 
القومي ومستشار األمن 
القومي السابق لبنيامين 

نتنياهو، العميد يعقوف 
ناغلي، نقاطًا رأى أنه 

ينبغي تضمينها في أي 
اتفاق نووي جديد مع 

إيران، مما يجعل هناك 
إمكانية ليكون هذا 

االتفاق مقبوًال إسرائيليًا، 
وال سيما معالجة الثغرات 

العميقة في االتفاق 
األصلي الذي وقع 

عام 2015

أكد البيت األبيض، أول من أمس الخميس، أن الرئيس األميركي جو بايدن 
)الصورة(، سيُجري »قريبًا« محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
اعتيادي  غير  تأّخر  وسط  نتنياهو، 
ــوة.  ــط ــخ ــذه ال ــ ــراء ه ــ ــ ــي إج فـ
ــا جــــددت الــمــتــحــدثــة  ــدم ــع وب
ساكي،  جين  األبيض،  البيت  باسم 
التشديد على أهمية العالقات بين 
آثرت  وإسرائيل،  المتحدة  الواليات 
المحادثات  موعد  تحديد  عدم 
واكتفت  الرجلين.  بين  المرتقبة 
قريبًا،  معه  »سيتحادث  بالقول: 

لكن ليس لدي موعد محدد«.

ال موعد لمحادثة بايدن ونتنياهو

  شرق
      غرب
بايدن يمهد إلغالق 

معتقل غوانتنامو

أعــلــن مـــســـؤول فـــي الــبــيــت األبــيــض، 
أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو 
بــايــدن بـــدأت مــراجــعــة رســمــيــة حــول 
بهدف  غوانتنامو  معتقل  مستقبل 
إغــاقــه. وقـــال مــصــدران مطلعان إن 
املناقشات  في  املشاركن  املساعدين 
الداخلية، ينظرون في إجراء تنفيذي 
يـــوقـــعـــه الـــرئـــيـــس فــــي األســـابـــيـــع أو 
ــالــــت املــتــحــدثــة  األشــــهــــر املـــقـــبـــلـــة. وقــ
إميلي  القومي  األمـــن  بــاســم مجلس 
ــــري عـــمـــلـــيـــة بــمــجــلــس  ــــجـ هـــــــــورن: »نـ
األمن القومي لتقييم الوضع الحالي 
اإلدارة  بايدن عن  إدارة  الــذي ورثته 
الــســابــقــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع هدفنا 

األكبر وهو إغاق غوانتنامو«.
)رويترز(

الجزائر: مسيرات الجمعة 
مستمرة

ــة عــلــى  ــثــ ــالــ ــثــ ــــددت لـــلـــجـــمـــعـــة الــ ــجــ ــ تــ
ــــس، مـــســـيـــرات الـــحـــراك  الــــتــــوالــــي، أمــ
الــشــعــبــي فــي مـــدن وبـــلـــدات عـــدة في 
ــر،  ــزائــ ــجــ غــــــرب ووســــــــط وشـــــرقـــــي الــ
والحريات  بالديمقراطية  للمطالبة 
والــــدولــــة املــدنــيــة وإبـــعـــاد املــؤســســة 
ــيــــارات  ــن فــــــرض الــــخــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة عـ
السياسية، وإطاق سراح الناشطن 
أجهزة  تافي  الفتًا  وكــان  املعتقلن. 
األمــن وقـــوات الشرطة أي صــدام مع 
في  اعتقاالت  تنظيم  أو  املتظاهرين 
صــفــوفــهــم، لـــألســـبـــوع الـــثـــالـــث على 

التوالي. 
)العربي الجديد(

»هيومن رايتس« تطالب
السعودية بتشريعات 

تدعم الحريات
ــيـــومـــن رايـــتـــس  طـــالـــبـــت مــنــظــمــة »هـ
ــــس الــجــمــعــة،  ووتـــــــش« الــــدولــــيــــة، أمـ
الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة بــتــشــريــعــات 
ــان،  ــ ــسـ ــ ــدة تــــرســــخ حــــقــــوق اإلنـ ــ ــديـ ــ جـ
التعبير  األطــفــال حــق حرية  وتمنح 
ــة فـــي االحـــتـــجـــاجـــات ضد  ــاركـ ــشـ واملـ
التمييز الحكومي. واعتبرت املنظمة 
ــيــــان، أن تــخــفــيــف الــســعــوديــة  فــــي بــ
عـــقـــوبـــة اإلعــــــــدام بـــحـــق عـــلـــي مــحــمــد 
النمر، وإعان ولي العهد محمد بن 
قانونًا  الحكومة ستضع  أن  سلمان 
جــزائــيــًا فـــي ســبــيــل »حــمــايــة حــقــوق 
ــان«، يــعــد بــصــيــص أمــــل وأن  ــ ــــسـ اإلنـ
املروع«  السعودي  الجزائي  »النظام 

قد يتحسن.
)األناضول(

ليستر مبعوثًا بريطانيًا 
للخليج

عـــــّن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
أمـــس الجمعة،  بــوريــس جــونــســون، 
)الـــــصـــــورة(  لــيــســتــر  أنـــــــدي  إدوارد 
ــدًا بــمــنــطــقــة  ــ ــديـ ــ ــًا جـ ــاصــ مـــبـــعـــوثـــًا خــ
الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــج. وقـــــــــــــــــال جـــــــونـــــــســـــــون: 
أهـــمـــيـــة  ذات  ــقــــة  ــنــــطــ مــ ــج  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ »الـ
بــالــغــة مـــن الــنــاحــيــتــن االقــتــصــاديــة 
والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل 
شركائنا  مــع  للعمل  ليستر  الــلــورد 
تعيينه  »يــشــيــر  وأضـــــــاف:  ــاك«.  ــنــ هــ
إلــــى طــمــوحــي فـــي تــحــقــيــق تــحــديــث 
وخلق  الخليجية،  لعاقاتنا  شامل 
وظائف وتعزيز االزدهار في الداخل 
مــع الـــوفـــاء بــأولــويــاتــنــا وقــيــمــنــا في 

الخارج«.
)رويترز(

أفغانستان: مقتل
27 من »طالبان«

لقي ما ال يقل عن 27 مسلحًا من حركة 
الجمعة،  أمــس  مصرعهم،  »طالبان« 
فـــي غــــــارات جـــويـــة شــنــتــهــا طـــائـــرات 
ــــي عــــلــــى مـــخـــابـــئ  ــانـ ــ ــغـ ــ الــــجــــيــــش األفـ
ومــواقــع للحركة فــي أجـــزاء مختلفة 
الباد.  جنوبي  هلمند،  مقاطعة  من 
وأعلن الجيش األفغاني، في بيان، أن 
»الغارات الجوية شملت مناطق ناوا 
ــراج وجـــارمـــســـيـــر«، مــؤكــدا  ــ ونـــهـــر سـ
أنــهــا أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 27 مسلحًا 
على األقل من بينهم قائدان للحركة، 

فيما أصيب ثاثة آخرون.
)قنا(
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عدن ـ العربي الجديد

بــــدءًا مــن يـــوم الــثــاثــاء املــقــبــل، ستكون 
ــار الــــلــــه« )الـــحـــوثـــيـــن(  ــ ــــصـ جـــمـــاعـــة »أنـ
للتنظيمات  األمــيــركــيــة  الــقــائــمــة  خـــارج 
ــة، بـــحـــســـب مـــــا أعــــلــــن وزيـــــر  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة أنــتــونــي بلينكن 
ــة مــراقــبــة  ــلـ ــع مـــواصـ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــ
أنشطة الجماعة عن كثب. يأتي ذلك في 
 
ً
الوقت الذي ال يزال فيه امليدان مشتعا
ــأرب، حــيــث اســتــقــدمــت  ــ فـــي مــحــافــظــة مــ
ــيـــون مـــزيـــدًا  الــــقــــوات الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـ
السعودية  كــانــت  الــتــعــزيــزات، فيما  مــن 
تدمر مزيدًا من املسّيرات الحوثية التي 

تستهدف أراضيها.
ــه  ــة، أنـ ــعـ ــمـ ــــن بـــلـــيـــنـــكـــن، أمــــــس الـــجـ ــلـ ــ وأعـ
ســيــلــغــي تــصــنــيــف جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
ــة أجـــنـــبـــيـــة بــــــــدءًا مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ مـــنـــظـــمـــة إرهـ
16 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الـــحـــالـــي، مـــع إبــقــاء 
ــات عــــلــــى ثـــــاثـــــة مــــــن زعــــمــــاء  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ّ
أن بيان  فــي  بلينكن  وأضـــاف  الجماعة. 
»الواليات املتحدة ال تزال ترى بوضوح 
األعمال الخبيثة ألنصار الله وعدوانها، 
وســتــراقــب عـــن كــثــب أنــشــطــة الــجــمــاعــة، 
وستواصل تطبيق العقوبات املفروضة 
عــلــى قــــادة الــحــوثــيــن كـــأفـــراد، وتعكف 
للعقوبات،  جديدة  أهــداف  تحديد  على 
املــســؤولــن عــن هجمات  وال سيما على 
على املاحة التجارية في البحر األحمر 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــمــــات الـ ــهــــجــ وعـــــــن الــ
السعودية«. وقال بلينكن إن هذا اإللغاء 
»يهدف إلى ضمان عدم عرقلة سياسات 
الــصــلــة بعملية  املــتــحــدة ذات  الـــواليـــات 
)إيصال( املساعدات ملن يعانون أساسًا 
مــمــا تــم وصــفــهــا بــأســوأ أزمــــة إنسانية 
فــي الــعــالــم«. ويــأتــي الــقــرار الجديد بعد 
أقــــل مـــن شــهــر عــلــى دخـــــول قـــــرار إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف 
الحوثين منظمة إرهابية حيز التنفيذ. 
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة األمـــيـــركـــيـــة 
الــســابــق مــايــك بومبيو قــد أعــلــن فــي 11 
تصنيف  قــرار  عن  الثاني  يناير/كانون 
التنفيذ  يــدخــل حــيــز  أن  قــبــل  الــجــمــاعــة 
ــاء،  ــنـ فـــي 19 مـــن الــشــهــر نــفــســه. فـــي األثـ
أعلن املتحدث العسكري باسم الجماعة 

يحيى سريع على تويتر، أمس الجمعة، 
أن الحركة قصفت مطار أبها السعودي 
وقاعدة امللك خالد العسكرية باستخدام 
طائرات مسيرة. وجاء ذلك بعدما أعلن 
الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
أمــس، اعتراض وتدمير طائرة من دون 
نحو  الحوثيون  أطلقها  مفخخة  طــيــار 
الــســعــوديــة هــي الــثــانــيــة خـــال ســاعــات. 
وجــاء ذلك في بيان مقتضب صــادر عن 
التحالف نشرته وكالة األنباء السعودية 
نــقــطــة  الـــتـــحـــالـــف  يــــحــــدد  ولـــــم  »واس«. 
انــطــاق الــطــائــرة، أو مــكــان اعــتــراضــهــا. 
ــــن الـــتـــحـــالـــف  ــلـ ــ ــيــــس، أعـ ــمــ ومـــــســـــاء الــــخــ
ــتـــراض وتــدمــيــر صـــــاروخ بــالــيــســتــي،  اعـ
وطـــائـــرة مــســيــرة، أطــلــقــهــمــا الــحــوثــيــون 
باتجاه السعودية، فيما قالت الجماعة، 
في وقت الحق، إنها استهدفت بصاروخ 
ــدة عـــســـكـــريـــة بــمــديــنــة  ــ ــاعـ ــ بـــالـــيـــســـتـــي قـ

خميس مشيط )جنوب غرب(.
مجلس  السعودية،  أبلغت  وبــالــتــزامــن، 
األمــــــــــن الــــــــدولــــــــي، فــــــي رســــــالــــــة مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا ســتــتــخــذ اإلجـــــــــراءات 
الـــازمـــة كــافــة لــلــحــفــاظ عــلــى أراضــيــهــا 
وســــامــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن »الـــهـــجـــمـــات 
الــحــوثــيــن، حسب  اإلرهــابــيــة« لجماعة 
»واس«. وفي سياق متصل، قالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
إن »اســتــمــرار هــجــمــات الــحــوثــيــن على 
السعودية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد 

أمن اململكة واستقرار املنطقة«.
ــك، تـــتـــســـارع الـــتـــطـــورات  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة مــــأرب شــرقــي 
الــيــمــن بـــن قـــــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
عسكرية  تعزيزات  ظل  في  والحوثين، 
كــبــيــرة، وصــلــت صــبــاح أمـــس الجمعة، 
ــزايــــد  ــال، وســـــــط تــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــهــــات الـ ــبــ إلـــــــى جــ
ــداد القتلى والــجــرحــى مــن الــطــرفــن.  أعــ
وكـــشـــف مـــصـــدر عــســكــري مـــيـــدانـــي في 
»العربي  لـ مـــأرب،  فــي  الــوطــنــي  الجيش 
ــتـــدت صــبــاح   املـــعـــارك اشـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

فيها  واستخدم  املحافظة،  شمال  أمــس 
الثقيلة  األسلحة  أنــواع  الطرفان جميع 
واملتوسطة والخفيفة وبحسب املصدر 
نــفــســه، فــقــد تــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش من 
صد أكثر من خمس هجمات للحوثين.

ــيـــران  ــى أن الـــطـ ــ ــا أشـــــــار املــــصــــدر إلــ ــمـ كـ
 عددًا من الغارات الجوية 

ّ
السعودي شن

على تعزيزات عسكرية للحوثين.
الحوثين  تصريحات  من  الرغم  وعلى 
ــأرب إال  ــ ــ ــراز تــــقــــدم فــــي جـــبـــهـــات مـ ــ ــإحـ ــ بـ
»الــعــربــي  أن مـــصـــادر مــحــايــدة أكــــدت لـــ
لم يتمكن  الطرفن  أيــًا من   

ّ
أن الجديد«، 

من إحــراز أي تقدم، إذ ال يــزال الطرفان 
كــل فــي مــواقــعــه فــي نهم شــرق صنعاء، 
ــي مــــــــأرب، وحـــتـــى فــي  وفـــــي صــــــــرواح فــ
جبهات مراد والجدعان والكسارة، رغم 

الكلفة البشرية التي دفعها الطرفان.
ودفــعــت قــيــادة الــجــيــش الــوطــنــي بعدد 
من األلوية العسكرية إلى جبهات مأرب 
كما حشدت  قــواتــهــا،  لتعزيز  والــجــوف 
مــحــافــظــات شــبــوة وأبــــن وحــضــرمــوت 
واملهرة الواقعة تحت سيطرة الشرعية 
قوات كبيرة من القبائل وقوات الجيش 
الحوثيون  املقابل واصـــل  فــي  الــوطــنــي. 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلــــى مـــأرب 

ومحافظة الجوف.

اشتداد معارك مأرب
شطب الحوثيين من قائمة اإلرهاب

بينما كانت تشتد 
المعارك العسكرية 
بين قوات الشرعية 

والحوثيين في اليمن 
أمس، أعلنت واشنطن 

أنها ستلغي تصنيف 
الجماعة منظمًة 

إرهابية الثالثاء المقبل

بلينكن: أميركا ستراقب 
عن كثب أنشطة 
جماعة الحوثيين
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العراق: تفكيك خلية 

لـ»داعش«
ــلــــطــــات األمــــنــــيــــة فــي  بـــــاشـــــرت الــــســ
مختلف املناطق العراقية، تحصني 
أمس  اإلسمنتية،  بالكتل  مواقعها 
الـــجـــمـــعـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
ــقـــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة مالحقة  الـ
ــم »داعـــــــــــــــش«. وقــــــال  ــيـ ــظـ ــنـ بــــقــــايــــا تـ
املتحدث باسم القائد العام للقوات 
إنه  رســـول،  الــلــواء يحيى  املسلحة، 
»تم اعتقال عدد من عناصر تنظيم 
داعش بينهم قياديان خالل عمليات 
أمنية، وتفكيك خلية إرهابية من 4 
عناصر في محافظتي صالح الدين 

وكركوك.
)العربي الجديد(

لبنان: لقاء سلبي بين 
عون والحريري

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن عـــلـــى انــقــطــاع 
تشكيل  مــحــاوالت  وتعثر  التواصل 
الــوزراء  حكومة جــديــدة، زار رئيس 
ــف فـــي لــبــنــان ســعــد الــحــريــري 

ّ
املــكــل

ــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، رئــيــس  )الــــصــ
دون  مــن  عـــون،  ميشال  الجمهورية 
االتــفــاق على دفــع املــســار الحكومي 
قــدمــا. وأعــلــن الــحــريــري بــعــد اللقاء 
ولــكــنــنــي  حـــكـــومـــيـــا،  ــّدم  ــ ــقـ ــ تـ »ال  أن 
شــرحــُت لــه الــفــرصــة الــذهــبــّيــة التي 
نحن فيها«، مصرًا على حكومة من 
18 وزيــرًا. في املقابل، أصدر املكتب 
اإلعــــالمــــي فـــي الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
بيانا أوضح فيه أن الرئيس املكلف 
لـــم يــــأِت بـــأي جــديــد عــلــى الصعيد 

الحكومي.
)العربي الجديد(

المغرب: ال حّل ألزمة 
»القاسم االنتخابي«

استمرت أزمة »القاسم االنتخابي« 
ــرت  ــهــ ــب مــــــا أظــ ــســ فــــــي املـــــــغـــــــرب، حــ
جــلــســة حــكــومــيــة بـــرئـــاســـة الــعــاهــل 
الـــــســـــادس، مــــســــاء أول مــن  مـــحـــمـــد 
التعديالت  وخــلــت  الخميس.  أمــس 
الــجــديــدة الــتــي أقــّرتــهــا بخصوص 
ــــاص  ــخـ ــ ــيــــمــــي الـ ــنــــظــ ــتــ الــــــقــــــانــــــون الــ
ــنــــواب )الـــغـــرفـــة األولــــى  بــمــجــلــس الــ
للبرملان املغربي( من أية إشارة إلى 
مصير »القاسم االنتخابي« وكيفية 
االنتخابات  أن  العلم  مع  احتسابه. 
الــتــشــريــعــيــة فـــي املـــغـــرب مـــقـــررة في 

سبتمبر/أيلول املقبل.
)العربي الجديد(

دعوة السلطة الليبية 
إللغاء االتفاقات مع 

تركيا 
ــد وزراء خــارجــيــة مــصــر ســامــح  أكــ
شـــــــــــكـــــــــــري، وقـــــــــــبـــــــــــرص نـــــيـــــكـــــوس 
ــديــــس، والــــيــــونــــان  ــيــ ــتــــودولــ ــريــــســ كــ
نــيــكــوس دنـــديـــاس، أمـــس الــجــمــعــة، 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــالـ عـــلـــى االلـــــتـــــزام بـ
الـــخـــاص بــاتــفــاقــيــة األمـــــم املــتــحــدة 
ــاق األمـــــم  ــثــ ــيــ ــار ومــ ــحــ ــبــ ــون الــ ــانــ ــقــ لــ
املتحدة. وفيما اعتبروا أن االتفاقات 
الــدولــي  للقانون  باملخالفة  املبرمة 
الليبية  الحكومة  تعد باطلة، دعــوا 
التفاهم  مذكرتي  العتبار  الجديدة 
حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة والــتــعــاون 
األمني املوقعة بني تركيا وحكومة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الوفاق 

2019 الغية.
)العربي الجديد(

أنقرة لن تتخلى 
عن »إس 400«

شــــــــّدد املــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم قــالــن )الــصــورة(، 
أنــــقــــرة  أن  عــــلــــى  الــــجــــمــــعــــة،  أمــــــــس 
ــن مـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاع  ــن تــتــخــلــى عــ لــ
الــروســيــة »إس 400«.  الــصــاروخــيــة 
وأشار قالن، في مقابلة مع قناة »تي 
أن تصريحات  إلى  التركية،  آر تي« 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
الــتــي قـــال فــيــهــا إن تــركــيــا منفتحة 
ــع إدارة  الــــخــــالف مــ عـــلـــى مــنــاقــشــة 
الرئيس األميركي جو بايدن بشأن 
فــهــمــت  ــد  ــ قـ  »400 »إس  ــنـــظـــومـــة  مـ

بشكل خاطئ.
)قنا(

طرابلس ـ العربي الجديد

التي  بعد يوم من زيارته إلى مدينة بنغازي 
ــار الـــجـــدل بـــالـــلـــواء املــتــقــاعــد  ــ تــخــلــلــهــا لـــقـــاء أثـ
الرئاسي  املجلس  انتقل رئيس  خليفة حفتر، 
الجمعة،  أمس  املنفي،  الجديد، محمد  الليبي 
إلـــى مــديــنــة طــبــرق، مــســقــط رأســــه، لالجتماع 
ــبـــرق عــقــيــلــة  بـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب فــــي طـ
صالح، وعدد من النواب، وفعاليات اجتماعية 
باملدينة، في إطار زيارته إلى شرق ليبيا التي 
بدأت أول من أمس الخميس من بنغازي. يأتي 
ذلـــك فــي وقـــت اقــتــرحــت كــتــل وقـــوى سياسية 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد عــبــد الحميد 

دبيبة تشكيل »حكومة أزمة مصغرة«.
ودار جدل واسع إثر اختيار املنفي لقاء حفتر، 
إلــى شرق  في أول محطة له بجولته الحالية 
عــّبــرت شخصيات سياسية  ففي حــني  ليبيا. 
النواب والدولة في طرابلس  عدة في مجلس 
عـــن رفــضــهــا لــلــقــاء، أيــــدت شــخــصــيــات أخـــرى 
الخطوة، كونها تأتي في إطار ملف املصالحة 
الجديدة  السلطة  اتــصــال  وضـــرورة  الوطنية 

بكل األطراف. 
ويبدو أن زيــارة املنفي إلــى طبرق جــاءت في 
ســـيـــاق مـــحـــاولـــة تــبــديــد املــــخــــاوف مـــن لــقــائــه 
بحفتر، إذ أكد رئيس املجلس الرئاسي الليبي 
الــجــديــد عــبــر تــويــتــر أنـــه »ال يــدعــم أي طــرف 
من  بــدأنــا بمصالحة وطنية  وإنــمــا  سياسي، 
الــشــرق إلــى الــغــرب والــجــنــوب«. كــذلــك أكــد أنه 
ــاع الــوطــن إلــى  ــ ــّم الــشــمــل وإرجـ يــســعــى »إلــــى لـ

مــا كـــان عــلــيــه، لحمة واحــــدة عــلــى قــلــب شعب 
واحد«.

ــمـــــس كـــتـــل  ــ ــط مـــــــــــــــواٍز، اقـــــتـــــرحـــــت خـ ــ ــ ــــى خـ ــلـ ــ عـ
ــــوى ســيــاســيــة لــيــبــيــة، هـــي الــتــكــتــل املــدنــي  وقـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــــحـــــراك الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
وتحالف القوى الوطنية، وتكتل إحياء ليبيا، 
وتــيــار شــبــاب الــوســط، على رئــيــس الحكومة 
»حكومة  تشكيل  دبيبة  الحميد  عبد  الجديد 
أزمة مصغرة«. وفي بيان مشترك، طالبت هذه 
قائمة  الحكومة  »تكون  بــأن  السياسية  الكتل 
عــلــى كـــفـــاءات وطــنــيــة وبــرنــامــج عــمــل واضــح 
بحسب  التنفيذية  السلطة  أولــويــات  لتنفيذ 

خريطة الطريق املتفق عليها«.
فــي غــضــون ذلـــك، اتــفــقــت اللجنة الــدســتــوريــة 
من  أول  لها  اجتماعا  اختتمت  التي  الليبية، 
املصرية،  الغردقة  مدينة  في  الخميس،  أمــس 
البرملانية والرئاسية  االنتخابات  إجــراء  على 
في موعدها 24 ديسمبر/ كانون األول املقبل، 
االستفتاء على دستور  تــعــذر  فــي حــال  حتى 
دائــم للبالد. ونقلت فضائية »ليبيا األحــرار« 
عــن عــضــو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــمــر بــوشــاح 
قــولــه: »اتــفــقــنــا عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة تنص 
ر 

ّ
على انتخابات برملانية ورئاسية، حال تعذ

األثناء،  في  الدستور«.  االستفتاء على  إجــراء 
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغـــــلـــــو، فــــي اتــــصــــال هــــاتــــفــــي، مــــع املـــبـــعـــوث 
األمـــمـــي الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا، يــــان كــوبــيــتــش، 
أمس، مستقبل ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة 
»األناضول«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تونس ـ بسمة بركات

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام املشيشي، أمس الجمعة، أنه لن يستقيل، في 
ظل استمرار أزمــة التعديل الــوزاري جــراء رفض الرئيس قيس سعيد أداء عدد من 
الوزراء الجدد اليمني الدستورية أمامه بذريعة وجود شبهات فساد بحقهم، األمر 
الــوزراء باالسم وتبيان الشبهات  الــذي رد عليه املشيشي، مطالبا سعّيد بتحديد 
التي يتحدث عنها.  وعلى هامش اإلعــالن عن نتائج املسابقات الوطنية لالبتكار 
فــي الــصــنــاعــات التقليدية وحــفــل تــوزيــع إشـــعـــارات إســنــاد قـــروض املـــال املــتــداول 
لفائدة الحرفيني، قال املشيشي إن »األزمــة أدت إلى تعطيل املرفق العام ومصالح 
الــدولــة«. ورأى أن الــوضــع ال يمكن أن يــطــول أكــثــر مــن ذلــك وأن الحكومة منفتحة 
الــدعــوات إلــى استقالة الحكومة قــال »أنـــا جــنــدي في  الــحــوار. وفــي رده على  على 
خدمة البالد والجندي ما يزرتيش )ال يهرب(«. بدوره، أكد املتحدث الرسمي باسم 
»العربي الجديد«، أن »حركة النهضة  »حركة النهضة« فتحي العيادي، في حديٍث لـ
مستمرة في دفاعها عن رئيس الحكومة والتعديل الوزاري، وتدعو رئيس الحكومة 
للتمسك بخياره بعدم االستقالة«، مشيرًا إلى أن »النهضة تنصحه في نفس الوقت 
بمواصلة الحوار مع رئيس الجمهورية للبحث عن حل مشترك«. وأوضح العيادي 

أن التجربة الديمقراطية في تونس مهددة.

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــيــــب  اســـتـــشـــهـــد مـــــواطـــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأصــ
الجمعة، بعدما دهسهم  أمــس  آخـــران،  اثنان 
ــيـــارتـــه فــــي مــنــطــقــة األغـــــــوار  مـــســـتـــوطـــن بـــسـ
الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، فيما 
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي املشاركني 
في املسيرات األسبوعية في عدد من مناطق 

الضفة الغربية املحتلة.
وأوضــح أمني سر حركة »فتح« في محافظة 
ــة،  ــطــ ــوافــ ــود صــ ــمــ ــحــ ــاس واألغـــــــــــــــوار مــ ــ ــوبــ ــ طــ
»العربي الجديد«، أن الشبان كانوا يسيرون  لـ
ضمن مــســار بيئي على جــانــب الــطــريــق بني 
قريتي بــردال وعــني البيضا بــاألغــوار، وكــان 
املستوطن يسير بسيارته على الجانب اآلخر 
بسيارته  نحوهم  اتجه  وفــجــأة  الطريق،  مــن 
أحــــدهــــم،  أدى الســـتـــشـــهـــاد  ــا  ــ مـ ودهــــســــهــــم، 
ـــروح خــطــيــرة.  ــجـ ــن بــ ـــريــ ــة اثـــنـــني آخـ ــ ــابـ ــ وإصـ
وقــال مسؤول ملف االستيطان في محافظة 
»العربي  لـ بــشــارات،  طوباس واألغـــوار معتز 
الــجــديــد«، إن الشهيد واملــصــابــني كــانــوا مع 
األغـــوار،  قــادمــني لدعم  الشبان  مــن  مجموعة 
مشيرًا إلى أن الشهيد، الذي تم تشييعه في 

مدينة البيرة، يدعى بالل شحادة بواطنة.
فــي هــذه األثــنــاء، أدى عــشــرات الفلسطينيني 
صــــالة الــجــمــعــة، فـــي خـــربـــة حــمــصــة الــفــوقــا 
لعمليات  تعرضت  التي  الشمالية،  بــاألغــوار 
هــدم مــتــكــررة مــن قبل االحــتــالل اإلسرائيلي 
ــارات إن  ــ ــشـ ــ ــة. وقـــــــال بـ ــيــ خـــــالل األيــــــــام املــــاضــ
ــع أهـــالـــي  ــ ــت لـــلـــتـــضـــامـــن مـ ــدفــ »الـــفـــعـــالـــيـــة هــ
الخربة وتعزيز صمودهم فوق أراضيهم في 

مواجهة آلة القتل والدمار اإلسرائيلية التي 
تسعى إلجبار األهالي على الرحيل«.

املشاركني  االحتالل  قــوات  قمعت  وكعادتها، 
فــي املــســيــرات األســبــوعــيــة ضــد االســتــيــطــان، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بــالــرصــاص 
ــغــــاز املــســيــل  ــنــــاق جــــــراء الــ ــتــ املـــطـــاطـــي واالخــ
ــلـــدمـــوع. وأعـــلـــنـــت جــمــعــيــة الـــهـــالل األحــمــر  لـ
اإلســعــاف  أن طــواقــم  بــيــان،  فــي  الفلسطيني 
بالرصاص  اإلصــابــات  عــشــرات  مــع  تعاملت 
املسيل  بالغاز  وباالختناق  واملعدني  الحي 
للدموع في املسيرات األسبوعية في مناطق 
ــراس، وبــيــت دجــــن، واملــغــيــر، وكــفــر  ــ وقــــرى الــ
قدوم. وأصيب ثالثة فلسطينيني، بعد إطالق 

ــوات االحــــتــــالل الــــرصــــاص وقـــنـــابـــل الـــغـــاز  ــ قــ
املــســيــل لــلــدمــوع بــاتــجــاه املــشــاركــني بصالة 
الجمعة الــتــي أقيمت فــوق األراضـــي املــهــددة 
غرب  والــــراس  املــرحــات  بمنطقة  باالستيالء 
مدينة سلفيت، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية 
جديدة. كما أدى فلسطينيون صالة الجمعة 
فوق األراضــي املهددة باالستيالء عليها من 
قبل االحتالل في منطقة الخمار جنوب شرق 
بلدة بتير غرب بيت لحم، وذلك بعد أن نصب 
مستوطن بيتا بالستيكيا في تلك األراضي. 
وأغــلــق املــشــاركــون، بعد الــصــالة، كــل الطرق 
املؤدية إلى منطقة الخمار ملنع املستوطن من 

الوصول إلى األرض.

التي أعلنت عن فرض  انضمت واليــة الجزيرة وسط السودان إلى قائمة الواليات 
الــتــي تشهدها البالد  الــطــابــع االجتماعي  حظر تــجــول فــي ظــل االحــتــجــاجــات ذات 
رمــوز نظام  الحملة ضد  السلطات  أعمال عنف، وبالتزامن مع تصعيد  ويتخللها 

عمر البشير.
وأعــلــن والـــي الــجــزيــرة، عبد الــلــه إدريــــس، حــالــة الــطــوارئ فــي جميع أنــحــاء الــواليــة 
اعتبارًا من ليل أول من أمس الخميس، وحتى إشعار آخر، للحفاظ على ممتلكات 
القرار »كل األجهزة األمنية والشرطة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر  املواطنني. ودعا 
لحماية ممتلكات وأرواح املواطنني«، تحسبا من اندالع احتجاجات ترافقها أعمال 
البائد  الــنــظــام  أمــاكــن وتجمعات عناصر  عــن  »التبليغ  بـ املــواطــنــني  عــنــف. وطــالــب 
)السابق(، وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي االقتصاد«. وسبق 
أن أعلنت 6 واليــات من أصل 18، هي شرق وجنوب وشمال دارفــور وغرب وشمال 
كردفان وسنار، حظر التجول. بدوره أعلن والي والية شمال دارفور، محمد حسن 
عربي، أن األيام املقبلة ستشهد صدور قــرارات ثورية تتضمن اعتقاالت وإعفاءات 
وتنقالت لعناصر النظام السابق بالوالية. وذكر الوالي أن القرارات تأتي »كإنفاذ 
فوري لقرارات لجنة إزالــة التمكني وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران، والتي قضت 

بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب املؤتمر الوطني املنحل«. 
ــنـــاء، كــشــف مــســؤول فــي مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي، رفـــض الكشف  فــي هـــذه األثـ
عــن اســمــه، لوكالة األنــاضــول أن جهود وســاطــة جنوب الــســودان إلنــهــاء التوترات 
املسؤول  وأضـــاف  العقبات«.  »تواجهها بعض  وإثيوبيا  الــســودان  بــني  الــحــدوديــة 
أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يسعى لعقد لقاء مرتقب بني رئيس 
مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس الـــــوزراء اإلثــيــوبــي آبـــي أحــمــد في 
املعوقات،  الوساطة في جوبا تواجهها بعض  أن »مساعي  وأكــد  العاصمة جوبا. 
أبرزها شروط إثيوبيا بانسحاب الجيش السوداني، وإصرار الجانب األخير على 
األمني  املستشار  م 

ّ
أن سل دولــيــا«. وسبق  بها  املعترف  الحدودية  العالمات  وضــع 

لرئيس جنوب السودان توت قلواك، خالل زيارة رسمية إلى الخرطوم، أول من أمس 
الخميس، رسالة من رئيس بالده إلى البرهان »تتعلق بجهود جوبا إلنهاء التوتر 
الحدودي بني السودان وإثيوبيا«. كما أعلن عن عقد لقاء بني البرهان وسلفاكير 

في جوبا )لم يحدد موعده(، ملناقشة التوتر الحدودي بني الخرطوم وأديس أبابا.
)األناضول(

مسؤول إسرائيلي: 
االتصاالت مع موسكو 

خففت من المخاطر

من المحتمل أن تتنافس 
أكثر من 30 كتلة وحزبًا 

في كل دائرة

حمود: سالح الجو 
السوري يعتمد طرقا 

تقليدية لتحديد المالحة

القوى المدنية ال تعاني 
من مشكلة استقطاب 

الشخصيات

سماء 
سورية 

عماد كركص

تــزدحــم األجــــواء الــســوريــة بحركة 
الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي لـــلـــعـــديـــد مــن 
التي  والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــقــوى 
في  مباشر،  شبه  أو  مباشر،  بشكل  تدخلت 
األزمـــة الــســوريــة، وبـــات لها تــواجــد عسكري 
هـــذا  ــى  ــحــ ــو. وأضــ ــجــ الــ ــي  فــ أو  األرض  عـــلـــى 
األمـــر مــصــدر قــلــق لــكــل تــلــك األطـــــراف، خوفا 
مــن عمليات تــصــادم محتملة، لــو عــن طريق 
الــخــطــأ، نتيجة كــثــافــة حــركــة الــطــيــران، وفــي 
ظـــل غـــيـــاب آلـــيـــة تــنــســيــق واضـــحـــة ورســمــيــة 

لتنظيمها. 
ــن أن الــتــنــســيــق األمـــيـــركـــي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
واإلســرائــيــلــي مــع روســيــا التي تعد املتحكم 
األكــبــر بـــاألجـــواء خــفــف مــن إمــكــانــيــة حــدوث 
»خــطــأ«، وذلـــك إلـــى جــانــب وضـــع قــيــود على 
حــركــة طــيــران الــنــظــام الــســوري فــوق مناطق 
معينة من البالد، إال أن كل ذلك ال يبدو كافيا. 
ويــســتــشــعــر مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون الــخــطــر 
أكــثــر مــن ذي قــبــل، ال سيما مــع تعاظم حدة 
الــضــربــات اإلســرائــيــلــيــة ضــد أهـــداف للنظام 
السوري وإيــران أخيرًا، وذلــك بحسب تقرير 
الخميس  نشر  األميركية،  »نيوزويك«  ملجلة 

املاضي.
ونــقــلــت املــجــلــة عـــن مـــســـؤول اســتــخــبــاراتــي 
والــذي  املــســتــوى،  بالرفيع  أمــيــركــي، وصفته 
ــاوف بــــالده  ــخــ ــه، مــ ــمــ ــن اســ فـــضـــل الـــكـــشـــف عــ
»بــــشــــأن الـــحـــجـــم الـــهـــائـــل لـــلـــحـــركـــة الـــجـــويـــة 
الــنــاجــمــة عـــن حــمــلــة الــقــصــف شــبــه الــســريــة 
ــقـــوات الــجــويــة  اإلســرائــيــلــيــة، بــيــنــمــا تــنــفــذ الـ
الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة مــهــمــاتــهــا الــخــاصــة«. 
وأوضــح املسؤول، أنه خالل غــارات األسبوع 
املـــاضـــي قــــرب مــطــار دمـــشـــق، والـــتـــي اتــهــمــت 
إســـرائـــيـــل بــالــقــيــام بــهــا، »الحـــظـــت الـــواليـــات 
ــادة كــبــيــرة فـــي الــنــشــاط الــجــوي  ــ املــتــحــدة زيـ
العسكري فوق سورية، بما في ذلك من قبل 
الطائرات  إلــى  باإلضافة  وروســيــا،  إسرائيل 
ــــى أن »زيــــــــادة حــركــة  ــة«، مـــنـــوهـــا إلـ ــوريــ ــســ الــ
الــطــيــران جعلت وقـــوع حـــادث مــؤســف أكثر 
احــتــمــااًل«. وقـــال »كـــان املــجــال الــجــوي مليئا 
من  يــزيــد  مــا  اليومية،  املعايير  يتجاوز  بما 
فرصة سوء التقدير، أو ربما خطأ في تحديد 
األهــداف من قبل جميع الكيانات«. وأشــارت 

ويجعل األوضاع غير مريحة بعض الشيء«، 
أن  لنا  بالنسبة  كبيرة  »أنها مشكلة  معتبرًا 

نقرر في الواقع من سنضرب وماذا نفعل«.
وكان وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
واإلســـرائـــيـــلـــي بــنــي غــانــتــس بــحــثــا »قــضــايــا 
ــــي اإلســــرائــــيــــلــــي لــضــمــان  ــــروســ الــــتــــعــــاون الــ
االستقرار في منطقة الشرق األوســط«، وذلك 
بحسب بــيــان لـــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمس 
الهاتفي جرى  االتــصــال  أن  إلــى  أشـــار  األول، 
بمبادرة من الجانب اإلسرائيلي. ومن جانبه، 
الوزيرين  أن  بــيــان،  فــي  غانتس،  مكتب  أعلن 
»مواصلة  على  واتفقا  الــســوري،  امللف  بحثا 
املشاورات الهامة بهدف ضمان أمن قواتهما 
وبشأن الحاجة إلى تفعيل الجهود اإلنسانية 
فـــي املــنــطــقــة«. ويــعــتــقــد أن االتــــصــــال تــنــاول 
ــيــــران الــــروســــي  الــتــنــســيــق حـــــول حــــركــــة الــــطــ
واإلسرائيلي، بعد تكثيف تل أبيب ضرباتها 
لقواعد ونقاط عسكرية تابعة للنظام وإيران.
مصدر سوري ثاٍن أوضح للمجلة أن املخاوف 
ــــوادث الـــعـــســـكـــريـــة، بــل  ــــحـ ال تــقــتــصــر عـــلـــى الـ
تشمل أيضا الطائرات املدنية، ملمحا إلى أن 
احتمالية الخطأ »أمر شائع جدًا«، مشيرًا إلى 
تستخدم  اإلسرائيلية  الحربية  الطائرات  أن 
املـــدنـــي خـــالل عملياتها.  الــطــيــران  مـــســـارات 
وحدد املناطق املحظورة على طيران النظام 
الــــســــوري، حــيــث »تــشــمــل الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
املــتــمــتــع بــالــحــكــم الـــذاتـــي، وجــيــب صــحــراوي 
جنوب شرقي سورية تسيطر عليه الواليات 
ــــدودي شــمــالــي يحتله  املــتــحــدة، وامـــتـــداد حـ

املجلة إلى أن خطوط الطيران غير واضحة، 
وهــــو مـــا أدى، بــحــســب تـــقـــاريـــر، إلــــى وقـــوع 
أكثر مــن 170 حــادثــا يخص طــائــرات حربية 
 عن 

ً
ومسيرة، شملت نحو سبع دول، فضال

جهات أخرى فاعلة على األرض السورية، من 
دون أن تفّصل طبيعة هذه الحوادث.

املجلة عن مصدر ســوري، طلب عدم  ونقلت 
إنــه »فيما يتعلق  قــولــه  الكشف عــن هــويــتــه، 
بــاملــجــال الــجــوي املــزدحــم فـــوق ســوريــة، فــإن 
ــم، ال سيما بــعــد تدخل  هـــذا مــصــدر قــلــق دائــ
ــاف  ــ ــة«. وأضـ ــ ــوريـ ــ ــات املـــتـــحـــدة فــــي سـ ــ ــــواليـ الـ
»اآلن حيث تعمل روسيا والواليات املتحدة 
وتركيا وفرنسا، ناهيك عن إسرائيل، جميعا 
فـــوق أو بــالــقــرب مــن ســـوريـــة، فـــإن الــحــوادث 
األمــر  يتعلق  عندما  سيما  ال  دائــمــا،  ممكنة 
بـــصـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــجـــوي. بــمــجــرد إطـــالق 

الصاروخ، ال مجال للتراجع«.
ــا  ــهـ ــتـ ــفـ ــا وصـ ــ ــمـ ــ ــة مـــــــثـــــــااًل عـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ وذكـــــــــــــرت املـ
»الــحــســابــات الــقــاتــلــة الـــخـــاطـــئـــة«، إســقــاط  بـــ
النظام السوري لطائرة تجسس روسية خالل 
وأسقطت   .2018 الــعــام  فــي  إسرائيلية  غـــارة 
ــرة ســــوريــــة، ُيـــزعـــم  ــائــ ــتـــحـــدة طــ الـــــواليـــــات املـ
أنــهــا كــانــت تحلق فــوق األراضــــي الخاضعة 
لسيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
املـــدعـــومـــة مـــن الــبــنــتــاغــون فـــي الـــعـــام 2017. 
كما قــام كــل مــن الــنــظــام الــســوري وإســرائــيــل 
ــاط الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة لــبــعــضــهــا  ــقــ ــإســ بــ
الــبــعــض. وفــي حــني تشير املجلة إلــى أنــه لم 
يسجل أي اشتباك بني الطائرات اإلسرائيلية 
أنــه ال يمكن  إلــى  والــروســيــة، لكنها تخلص 

استبعاد حدوث ذلك الحقا. 
ونــقــلــت »نـــيـــوزويـــك« عـــن مـــســـؤول عــســكــري 
إسرائيلي قوله إن االتــصــاالت بــني تــل أبيب 
وموسكو خففت من املخاطر على الجانبني. 
التضارب  ملنع  آلية  بالفعل  »لدينا  وأوضـــح 
مــــع الـــجـــيـــش الــــروســــي تــســهــل حــريــتــنــا فــي 
ــمـــل، مــــع تــقــلــيــل مـــخـــاطـــر االحـــتـــكـــاك مــع  ــعـ الـ
الــــقــــوات الـــروســـيـــة وتــــعــــزز األمــــــن املـــتـــبـــادل. 
وحتى اآلن، كانت فعالة للغاية، وصمدت في 
مواجهة الظروف الصعبة في ساحة معركة 
كــثــيــفــة لــلــغــايــة«. ونــقــلــت عـــن مـــســـؤول أمــنــي 
إسرائيلي آخر، تحدثت إليه الشهر املاضي، 
الله  الــســوري يمنح حــزب  »الجيش  إن  قوله 
)الــلــبــنــانــي( مــســاحــة كــبــيــرة لــفــعــل مـــا يــريــد، 

التركية«،  والــقــوات  والجهاديون  املــتــمــردون 
ــه. وحـــــدد مـــجـــال ســــالح جو  ــفـ عــلــى حـــد وصـ
الـــنـــظـــام بـــالـــقـــول إنــــه »يــعــمــل عــلــى الـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، وكــذلــك قــبــالــة ساحل 
الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط« ، مــنــوهــا إلــــى أن 
اللبنانية  الحدود  »أي نشاط قريب جدًا من 
ــرد عـــســـكـــري  ــ ــ بـ ــل  ــابـ ــقـ ــيـ ــة سـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ أو اإلســ
إسرائيلي«. وأكد أن هناك قيودا على حركة 
الــطــيــران الــســوري، وهــو أمــر ال ينطبق على 
يملك  الروسي  الطيران  أن  الــروس، موضحا 

حرية الحركة في األجواء أكثر منهم.
وفــي 2016 و2017، كــان هــنــاك اتــفــاقــات غير 
ــات تــنــســيــق مـــشـــتـــركـــة بــني  ــيــ ــن آلــ رســـمـــيـــة عــ
لتنظيم حركة  املــتــحــدة وروســـيـــا،  الـــواليـــات 
ــة،  ــوريـ ــة فـــــوق األجـــــــــواء الـــسـ ــويـ ــجـ ــة الـ املــــالحــ
بــعــد الـــتـــدخـــل الــــروســــي إلــــى جـــانـــب الــنــظــام 
التحالف  جويا وبريا، وزيــادة حركة طيران 
خــالل الــحــرب ضــد تنظيم »داعــــش«. وكشف 
املــتــحــدث الــســابــق بــاســم الــتــحــالــف الــدولــي 
ــة »داعــــــــش« الــعــقــيــد رايـــــــان ديـــلـــون،  ــاربـ ملـــحـ
اجـــتـــمـــاع  عــــن   ،2017 ــيــــو/حــــزيــــران  يــــونــ فــــي 
لتوسيع الواليات املتحدة وروسيا التنسيق 
ــواء  بينهما بــشــأن حــركــة الــطــيــران فـــي األجــ
التنسيق  إلـــى أن  ــار حــيــنــهــا  ــ الـــســـوريـــة. وأشـ
سيشمل تبادل الرسوم التخطيطية ومواقع 
العمليات، لتجنب حوادث اصطدام الطائرات 
التحالف  أن »مسؤولي  الجانبني. وذكــر  بني 
والــجــيــش الـــروســـي الــتــقــوا وقـــامـــوا بضبط 
ــراءات مــنــع حــــوادث االصــطــدام  ــ وتــوســيــع إجـ
أو االســتــهــداف العرضي )قصف أهـــداف عن 

طريق الخطأ(«.
وأوضــح الــرائــد يوسف حمود، وهــو ضابط 
مــنــشــق عـــن ســــالح الـــجـــو فـــي قـــــوات الــنــظــام 

الــــســــوري، ويــشــغــل الـــيـــوم مــنــصــب املــتــحــدث 
ــنــــي«، الــحــلــيــف  ــيـــش الــــوطــ ـــ »الـــجـ الـــرســـمـــي لــ
لــتــركــيــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مــن غيرهم من  أكــثــر  »الــــروس يتحكمون   

ّ
أن

املــجــال الــجــوي فــي ســوريــة، نــظــرًا للمساحة 
الدفاع  رادارات  فيها  ينشرون  التي  الكبيرة 
الــــجــــوي. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـــيـــل، فقد 
الحظنا أن كل املجال الجوي السوري مفتوح 
أمام حركة الطيران اإلسرائيلي، بغض النظر 
للنظام وروسيا،  الجوي  الدفاع  رادارات  عن 
ويتشارك معهم ذلك الطيران األميركي الذي 
يعمل تحت اسم التحالف الدولي«. وأوضح 
أن »الطيران التركي مجال حركته في الشمال، 
وأغـــلـــبـــه عــبــر الـــطـــيـــران املـــســـيـــر«. ونــــــوه، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أن »التميز 
الــتــصــادم، يصب  احــتــمــاالت  لتجنب  التقني 
فـــي مــصــلــحــة طـــيـــران الــتــحــالــف وإســـرائـــيـــل، 
عالية،  تقنيات  ذات  يملكون طائرات  كونهم 
ــافــــة  تـــســـتـــطـــيـــع تــــحــــديــــد األهــــــــــــــداف، بــــاإلضــ
متطورة  عمليات  مراكز  قبل  من  لتوجيهها 
من األرض، أو عبر األقمار الصناعية«. وأكد 
حــمــود، مــن خـــالل خــبــرتــه وعــمــلــه فــي ســالح 
الجو السوري سابقا، أن هذا السالح »يعتمد 
على طرق تقليدية في تحديد حركة املالحة 
ــة، حــيــث  ــالــــرؤيــ ــة بــ الـــجـــويـــة، وأولــــهــــا املــــالحــ
املائة  النظام، بنسبة تفوق 80 في  يستخدم 
من طلعاته الجوية، هذه الطريقة، باإلضافة 
تعتمد  الــتــي  الالسلكية  املــالحــة  طريقة  إلــى 
على تحديد موقع الطائرة من خالل املنارات 

الالسلكية األرضية«.
وأشــــار حــمــود إلـــى أن هــنــاك عملية املــالحــة 
التي تعتمد على األقمار الصناعية، ويمكن 
استخدامها من قبل عدد محدود من طائرات 

ــه »بــعــد تــعــاظــم حــدة  الــنــظــام. لــكــنــه كــشــف أنـ
الحرب السورية، فتح الروس للنظام إمكانية 
استخدام أقمارهم الصناعية لتحديد حركة 
املالحة أكثر من ذي قبل، وبالتالي بات النظام 
الجانب«. لكنه  التقني في هذا  العامل  يملك 
نوه إلى أن »عملية التحكم بحركة الطيران، 
ورادارات الدفاع الجوي املنتشرة في سورية، 
ــواء لــــلــــروس والــــنــــظــــام، قــــد ال تـــكـــون بــيــد  ــ ســ
الـــنـــظـــام بـــعـــد الـــتـــدخـــل الــــروســــي الــعــســكــري 
الكبير في سورية«. ورغــم أن حمود قلل من 
الجو  الجوي بني ســالح  التصادم  احتمالية 
لــأطــراف املتعددة فــي األجـــواء الــســوريــة، إال 
أنه لم يستبعد حدوث ذلك، طاملا أن االعتماد 
على تنظيم حركة املالحة الجوية منقسم بني 

التقني والعامل البشري.
السوري  السياسي  الباحث  أشــار  من جهته، 
ــربـــي  ــعـ رضــــــــوان زيــــــــــادة، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«، إلى أن كل الدول املنخرطة عسكريا 
فــي ســوريــة لديها أجــنــدات مــتــضــاربــة، وهي 
تـــعـــرف ذلــــــك، لــكــنــهــا ال تـــريـــد أن تـــدخـــل فــي 
صدام عسكري مع الدول األخرى على األرض 
ــك فـــــإن هـــــذه الـــــــدول تــفــضــل  ــذلــ ــة. ولــ الــــســــوريــ
حركة  يسمى  مــا  على  بينها  فيما  التنسيق 
األجــواء كي ال يحصل صــدام، وبنفس الوقت 
تــتــمــتــع كـــل دولـــــة بــحــريــة الـــحـــركـــة والــرغــبــة 
بتنفيذ ما تقوم به، ألن الدولة السورية ليس 
لها القدرة على إنفاذ سيادتها جوًا«. وحول 
مـــا إذا كــــان لــحــركــة ســــالح الـــجـــو املــخــتــلــف، 
والتواجد العسكري أساسا في سورية، تأثير 
في  املستقبلي  السياسي  الــحــل  صيغة  على 
الــبــالد، أشــار إلــى أن »تــضــارب األجــنــدات بني 
الــتــي تحتفظ بــوجــود عــســكــري كبير  الــــدول 

على األرض السورية«، يؤخر الحل.

ازدحام الطيران الحربي 
في األجواء ينذر بتصادم

هناك قيود على حركة الطيران السوري )فرانس برس(

)Getty( التركيز على األصوات الناخبة في المدن

قمع االحتالل المشاركين في المسيرات األسبوعية )جعفر اشتية/فرانس برس(

اعتبر المشيشي أن األزمة عّطلت مصالح الدولة )األناضول(

على الرغم من أن آليات التنسيق بين روسيا وأميركا وإسرائيل حدت من 
ال  األمر  هذا  أن  إال  سورية،  فوق  القوى  هذه  طيران  تصادم  إمكانية 
يلغي المخاوف من إمكانية حدوث هذا األمر، إذ إن سالح الجو السوري 

يعتمد على طرق تقليدية لتحديد حركة المالحة

الحدث

تقرير

تقريرمتابعةرصد

دين وأكاديميني، وحتى مّدرسني ووجوه 
اجتماعية باملدن لالستفادة من قواعدهم 
ــال »لــــأســــف بـــعـــض هـــذه  ــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة. وقـ
الـــقـــوى بـــــدأت بــتــقــديــم مـــغـــريـــات لبعض 
الترشيح  قــبــول  مقابل  فــي  الشخصيات، 
مــعــهــا أو حــتــى الــتــرويــج لــهــا، والــبــعــض 
اآلخر صار يتحرك اآلن نحو كسب بعض 

املتظاهرين والناشطني«.
وكان القيادي في تيار »الحكمة«، محمد 
فــي حــديــث لوسائل  ر 

ّ
ــذ قــد حـ الحسيني، 

إعــالم محلية عراقية في وقــت سابق من 
ــبـــوع، مــمــا ســمــاه »مــــزاد الــقــوى  ــذا األسـ هـ
لــشــراء املــرشــحــني مضموني  الــســيــاســيــة 
الفوز في االنتخابات املقبلة«. وأشار إلى 
إمــا شخصيات عشائرية  »املــرشــحــني  أن 
ــا، أو  ــفــــوذهــ ســـتـــتـــرشـــح ضـــمـــن مــنــطــقــة نــ
مـــشـــاهـــيـــر ضـــمـــن مـــنـــاطـــقـــهـــم ويـــمـــلـــكـــون 
وأضــاف  للفوز«.  تؤهلهم  كبيرة  شعبية 
الحسيني أن »االنتخابات بناًء على نظام 
الـــدوائـــر الــصــغــيــرة أو املــتــوســطــة، جعلت 
املــال  الستغالل  تتوجه  السياسية  الكتل 
السياسي الكبير الذي تملكه الستقطاب 

هذه الشخصيات«.
الشريفي،  أحــمــد  الخبير  قــال  جهته،  مــن 
إن الــظــاهــرة »مـــوجـــودة مــنــذ أشــهــر عــدة 
بني القوى السياسية«، مضيفا أن »الكتل 
تسعى نحو الوجوه الجديدة غير املجربة 
ســـابـــقـــا، كــمــا أنـــهـــا لـــن تــخــاطــر بــتــرشــيــح 
ــتــــي تــضــمــن  ــــادات الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــقـــني إال الـ ــابـ الـــسـ
حديث  في  وأشــار  باالنتخابات«.  فوزها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن تــلــك الــقــوى  لـــ
»تــجــري مــنــذ فــتــرة زيـــــارات واجــتــمــاعــات 
لعدد من املناطق في مختلف املحافظات، 
بهدف جّس النبض ورصــد الشخصيات 
أو تلك،  املدينة  املهمة واملعروفة في هذه 
مــن أجـــل كسبها وضــمــهــا ضــمــن الــقــوائــم 
االنــتــخــابــيــة كــمــرشــحــني أو مــن الــداعــمــني 

للقوائم االنتخابية«.
وكــشــف أن ذلـــك وصـــل إلـــى لــجــوء بعض 
ــقـــوى لــكــســب الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة  الـ
وحـــتـــى الــفــنــيــة، ملـــا لــهــا مـــن شــعــبــيــة في 
املــنــاطــق، حــتــى تضمن حصولها  بــعــض 
عــلــى املــقــعــد الــبــرملــانــي لــهــذه املــنــاطــق من 
ــــالل هــــــؤالء املـــرشـــحـــني. كـــمـــا أن هــنــاك  خـ
أمـــــواال كــثــيــرة صـــرفـــت بـــهـــذا الـــحـــراك من 
أجــل كسب كــل شخصية لها ثقل شعبي 
لصالح جهة وتــرك الجهة األخــرى، وهذا 
ــافـــس وبــــهــــذا املـــســـتـــوى جــــديــــد مــن  ــنـ ــتـ الـ
االنتخابات  قــانــون  قــواعــد  فرضته  نوعه 

البرملانية الجديد.

التي  الــدوائــر  داخــل  االنتخابية  قوائمها 
ستخوض االنتخابات فيها.

»العربي  لـ الــنــواب  في السياق، أدلــى أحــد 
ــد« بـــمـــعـــلـــومـــات مـــتـــطـــابـــقـــة حـــول  ــديــ ــجــ الــ
الـــتـــحـــرك عـــلـــى كـــســـب الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة 
املنظومات  داخــل جامعات عــراقــيــة، وفــي 
ــى عــلــى  ــ ــتـ ــ ــة وحـ ــريــ ــائــ ــشــ ــعــ واملـــــجـــــالـــــس الــ
مــســتــوى املــؤثــريــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــائـــب الــــــذي طــلــب  ــنـ االجـــتـــمـــاعـــي. وقــــــال الـ
السباق يتركز  إن  عــن اسمه  الكشف  عــدم 
الكتل  فيها  الــتــي ستتنافس  املـــدن  داخـــل 
واألحــزاب ضمن دائــرة واحــدة أو دائرتني 
مــتــشــابــهــتــني اجــتــمــاعــيــا وديـــنـــيـــا وحــتــى 
عشائريا. ويتنافس 30 حزبا أو كتلة في 

كل دائرة.
ــيـــوت  ــبـ ــه نــــحــــو الـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ وبــــــرأيــــــه فـــــــإن »الـ
ــيـــات  ــة والـــشـــخـــصـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ والـــــعـــــائـــــالت املـ
الحزب  سطحية  أو  فقر  يعكس  الـــبـــارزة، 
أو الكتلة التي لم تجد شيئا تستند إليه 
للتحدث إلى الجمهور أو الناخبني«. وأكد 
الظاهرة  هــذه  على  الحالي  »التنافس  أن 
محصور بــني األحـــزاب والــقــوى الشيعية 
ــة، ويــــبــــدو أن الـــقـــوى  ــرديــ ــكــ والـــســـنـــيـــة والــ

املدنية الجديدة ال تعاني منه«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــائــب بــاســم الــخــشــان، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  فـــــي حـــــديـــــٍث لـــــ
املشهد  على  املهيمنة  السياسية  »الــقــوى 
من  مأزقها  أدركـــت   ،2003 بعد  السياسي 
الــقــانــون الــجــديــد ومـــن تـــراجـــع صــورتــهــا 
أمــــام الــــشــــارع، لــذلــك تــعــمــل مــنــذ أســابــيــع 
ــدة  ــديـ ــنــــافــــس جـ داخـــــــل حـــلـــبـــة صـــــــراع وتــ
عــلــى اســتــقــطــاب شــخــصــيــات جـــديـــدة في 
بـــعـــض املـــنـــاطـــق، لــكــســبــهــا داخــــــل قـــوائـــم 
الــــتــــي يـــجـــب أن يـــقـــدمـــوهـــا  مـــرشـــحـــيـــهـــم 
ملفوضية االنــتــخــابــات ســريــعــا«. وأضــاف 
أن املستهدفني من شيوخ عشائر ورجال 

بغداد ـ عادل النواب

ــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة في  دخـــلـــت الـ
منافسة سياسية جديدة من نوعها، بدا 
قــد فرضه  الجديد  االنتخابات  قــانــون  أن 
عــلــيــهــا، وهــــو قـــانـــون قـــائـــم عــلــى أســـاس 
نظام الدوائر االنتخابية املتوسطة، تتيح 
تعدد املنافسة فيها، إلى درجة تصل في 
انتخابية.  قائمة   30 إلــى  املــنــاطــق  بعض 
ويتركز التنافس الجديد على استقطاب 
ــيــــات الــــــــبــــــــارزة واملــــــــؤثــــــــرة فــي  الــــشــــخــــصــ
املجتمع، لضّمها إلى القوائم االنتخابية، 
التي جربها  السابقة  الــوجــوه  عــن  بعيدًا 
الجديد  الــقــانــون  وأقـــّر  سابقا.  الناخبون 
لالنتخابات تقسيم العراق إلى 83 دائرة 
ــلـــى 19 مــحــافــظــة،  انـــتـــخـــابـــيـــة مــــوزعــــة عـ
سيصّوت فيها أكثر من 25 مليون ناخب، 
في االنتخابات التشريعية املبكرة املقررة 
املــقــبــل.  األول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ  10 ــي  فــ
وتـــأتـــي االنـــتـــخـــابـــات بــقــانــونــهــا الــجــديــد 
استجابة ملطالب املتظاهرين، عقب موجة 
االحتجاجات التي اجتاحت البالد نهاية 
عام 2019، واستمرت ألكثر من 12 شهرًا، 
قبل أن تتراجع بفعل القمع املفرط من قبل 
السلطات الحكومية والجماعات املسلحة، 

 عن تفشي فيروس كورونا.
ً
فضال

وتـــســـعـــى األحــــــــزاب والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
وجــوه عشائرية وشخصيات  إلــى كسب 
وحتى  أعــمــال،  ورجـــال  ودينية  أكاديمية 
عــلــى مــســتــوى نــاشــطــني أو مــؤثــريــن على 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فـــي أولـــى 
مــظــاهــر الــســبــاق االنــتــخــابــي فــي الــعــراق. 
ــــاوالت عـــنـــد مـــديـــنـــة أو  ــــحـ وال تـــتـــوقـــف املـ
محافظة أو حزب بعينه، بل جميع القوى 
النافذة في البالد تشارك بهذا  الرئيسية 
الــتــنــافــس، لــكــســب تــلــك الــشــخــصــيــات في 

العراق: سباق استقطاب مرشحين
األحزاب تبحث عن وجوه جديدة

باشرت القوى 
السياسية في العراق 
حملتها الستقطاب 

وجوه معروفة من 
أجل تأمين فوزها 

باالنتخابات النيابية في 
10 أكتوبر/تشرين األول 

المقبل

Saturday 13 February 2021 Saturday 13 February 2021
السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة



ميانمار: تظاهرات حاشدة تتحدى سلطات االنقالب

67
سياسة

تــتــســارع الــضــغــوط ضـــد ســلــطــات االنـــقـــاب 
في ميانمار، داخليًا وخارجيًا، للتراجع عن 
انقاب 1 فبراير/شباط الحالي. في الداخل، 
الزعيمة املخلوعة أونــغ سان  اشتبك أنصار 
ســو تشي مــع الــشــرطــة، أمــس الجمعة، فيما 
انــضــم مــئــات اآلالف إلــــى االحــتــجــاجــات في 
مختلف أنحاء الباد، في تحٍد لدعوة املجلس 
مسؤول  وقـــال  التجمعات.  لــوقــف  العسكري 
بالصليب األحمر إن ثاثة أشخاص أصيبوا 
املطاطي،  الــرصــاص  الشرطة  أطلقت  عندما 
لــتــفــريــق عــشــرات اآلالف فــي بــلــدة مــاوالمــن 
جنوبي شــرق الــبــاد. وأظــهــرت لقطات بثها 
تلفزيون »آسيا الحرة« الشرطة وهي تهاجم 
املــحــتــجــن وتــمــســك بــأحــدهــم وتــضــربــه على 
رأســــــه، وبـــعـــدهـــا يــتــم إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة على 

الشرطة قبل إطاق الرصاص.
ــــاب الـــتـــظـــاهـــرات األكــــبــــر مــنــذ  ــقـ ــ وفــــّجــــر االنـ
الـــتـــي كــانــت  ــفــــران« عــــام 2007،  الــــزعــ »ثــــــورة 
بــمــثــابــة خــطــوة نــحــو الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 
ــبــــاد الــــــذي أوقــــــف االنــــقــــاب مـــســـاره.  فــــي الــ

وشــمــلــت تــظــاهــرات أول مــن أمـــس الخميس 
نايبيداو،  العاصمة  فــي  الصينية  الــســفــارة 
حيث اتهم أنصار »الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطية« بقيادة سو تشي، الصن بدعم 

املجلس العسكري وهو ما تنفيه بكن.
في املقابل، أمــرت سلطات االنقاب باإلفراج 
عــــن أكـــثـــر مــــن 23 ألـــــف ســـجـــن، أمــــــس، بــعــد 
أسبوع على اعتقاالت جديدة طاولت حلفاء 
عتبر حاالت 

ُ
سو تشي ومسؤولن آخرين. وت

الــعــفــو الــجــمــاعــي أمــــرًا شــائــعــًا فــي مــيــانــمــار، 
والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون 
ــــي صــحــيــفــة  ــــي الـــــبـــــاد. وجـــــــاء فـ ـــة فـ

ّ
املـــكـــتـــظ

التابعة  مــيــانــمــار«  »غــلــوبــال نيو اليــت أوف 
 »مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 

ّ
للدولة، أن

واملــعــســكــرات«،  السجون  فــي  سجينًا   23314
 االسم الرسمي لإلدارة العسكرية 

ً
مستخدمة

ه سيتّم أيضًا 
ّ
الجديدة. وذكر بيان منفصل أن

إطاق سراح 55 سجينًا أجنبيًا آخرين.
فـــي املــقــابــل، بــاشــر مــجــلــس حــقــوق اإلنــســان 
فـــي األمــــم املــتــحــدة، مــنــاقــشــة مــلــف مــيــانــمــار 
بصفة عاجلة، داعيًا لإلفراج عن األشخاص 
»املحتجزين تعسفيًا«، بمن فيهم سو تشي، 
وتـــحـــقـــيـــق املــــزيــــد مــــن اإلجــــــــــــراءات مــــن قــبــل 
التدقيق في  لــزيــادة  املتحدة  األمــم  مسؤولي 
ــبـــاد. ومـــع أنـــه لــيــس لـــدى مــجــلــس حــقــوق  الـ
اإلنــســان سلطة فــرض عــقــوبــات، لكن يمكنه 
انتهاكات  قــوي على  تسليط ضــوء سياسي 
ــرى. وعقد  حــقــوق اإلنــســان واملــخــالــفــات األخــ
املــجــلــس الـــذي يــضــم فــي عــضــويــتــه 47 دولــة 
ــلـــب مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا واالتـــــحـــــاد  ــة بـــطـ ــلـــسـ جـ
األوروبـــــي لبحث الــتــوصــل لــقــرار يــدعــو إلــى 

املــتــحــدة إلـــى فـــرض عــقــوبــات ثنائية وحظر 
أســـلـــحـــة لـــضـــمـــان وصـــــــول املــــســــاعــــدات إلـــى 
العسكري.  املجلس  وليس  اإلغــاثــة  جماعات 
وقال أندروز ملجلس حقوق اإلنسان: »فرضت 
قرارات ملجلس األمن تتعلق بأوضاع مماثلة 
عـــقـــوبـــات وحــــظــــرًا عـــلـــى األســـلـــحـــة والـــســـفـــر، 

إطــاق ســراح زعيمة ميانمار، وإلــى السماح 
بزيارة مراقبن تابعن لألمم املتحدة للبلد. 
ــالــــت نـــائـــبـــة املـــفـــوضـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  وقــ
اإلنــســان نــدى الــنــاشــف إن أكــثــر مــن 350 من 
السياسين واملسؤولن والناشطن وأعضاء 
ورهبان  صحافيون  ومنهم  املدني،  املجتمع 
وطــــاب اعــتــقــلــوا. وأشـــــارت إلـــى أن »الــعــديــد 
مــنــهــم يــواجــهــون اتــهــامــات جــنــائــيــة تستند 

ألسس مشكوك بها«. 
من جهته، شّدد مقرر األمم املتحدة الخاص 
املعني بحقوق اإلنسان في ميانمار توماس 
ــرورة بــحــث مــجــلــس األمـــن  ــ أنــــــدروز، عــلــى ضـ
الدولي فرض عقوبات وحظر أسلحة وسفر 
على ميانمار. ودعا الدول األعضاء في األمم 

وطــــالــــبــــت بــــتــــحــــرك قــــضــــائــــي فـــــي املــحــكــمــة 
املتخصصة.  املــحــاكــم  أو  الــدولــيــة  الجنائية 
الخيارات مطروحة  يتعن أن تكون كل هذه 
عــلــى الـــطـــاولـــة«.  ئــأمــا ســفــيــر مــيــانــمــار لــدى 
األمــم املتحدة في جنيف، مينت ثو، فقال إن 
بـــاده ســتــواصــل الــتــعــاون مــع األمـــم املتحدة 
ورابـــطـــة دول جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان(، 
الديمقراطي  الــتــحــول  وأد  نــريــد  »ال  مضيفا 

الوليد في الباد«.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت الــــواليــــات املــتــحــدة الــــدول 
األخــــــــرى األعـــــضـــــاء فــــي األمـــــــم املــــتــــحــــدة إلـــى 
االنــضــمــام إليها فــي محاسبة قـــادة االنــقــاب 
في ميانمار، بما في ذلك من خال العقوبات 
أول  التي فرضتها  تلك  التي تستهدفهم مثل 
ــال الــقــائــم بــاألعــمــال  ــ مـــن أمــــس الــخــمــيــس. وقـ
األمـــيـــركـــي فـــي الــبــعــثــة األمــيــركــيــة لــــدى األمـــم 
املتحدة فــي جنيف، مــارك كــاســايــري: »نطلب 
مـــن جــمــيــع أعـــضـــاء املــجــلــس االنـــضـــمـــام إلــى 
الواليات املتحدة وغيرها، في تعزيز مساءلة 
ــــاب بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــن  ــقـ ــ املــــســــؤولــــن عــــن االنـ
وأفـــادت  الــتــي تستهدفهم«.  الــعــقــوبــات  خـــال 
وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة بــأنــهــا اســتــهــدفــت 
ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع ميا 
تـــون وو، وثـــاث شــركــات فــي قــطــاع األحــجــار 
الــكــريــمــة، وحــدثــت الــعــقــوبــات على مسؤولن 
عسكرين، لكنها لم تصل إلى حد إدراج شركة 
»ميانمار« االقتصادية القابضة املحدودة )إم.

االقتصادية  ميانمار  ومؤسسة  إي.إتــــش.إل( 
تابعان  تجاريان  كيانان  وهما  ــــي(،  )إم.إي.سـ

للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

تسريع 
محاكمة ترامب

أنــه يقف خلف هــذا األمـــر، عبر توجيهه  إلــى 
رسالة مبطنة إلى الديمقراطين بأنه يرفض 
تؤثر  بــأن  السابق  الرئيس  ملحاكمة  السماح 
على األيام األولى إلدارته. وأوضحت أنه بعد 
48 ســاعــة فــقــط مــن الــهــجــوم، دعـــم املــشــرعــون 
الــديــمــقــراطــيــون خــطــة ملــحــاولــة إجــبــار تــرامــب 
عــلــى تــــرك مــنــصــبــه. وأشــــــارت إلــــى أن بــايــدن 
النواب نانسي بيلوسي  أبلغ رئيسة مجلس 
بــأنــه ال يــعــارض عــزل تــرامــب وسيترك الــقــرار 
املحادثة.  على  مطلعن  لشخصن  وفقًا  لها، 
إال أنــه أوضــح أنــه ال يعتزم السماح ملحاكمة 
الرئيس السابق بأن تؤثر على األيــام األولى 
إلدارتــه. وقال بايدن، في مؤتمر صحافي في 
إنــه مهتم  املــاضــي،  الثاني  كــانــون  11 يناير/ 
الشيوخ  بــإمــكــان مجلس  كــان  إذا  مــا  بمعرفة 
الترشيحات  وتمرير  ترامب  عــزل  على  العمل 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه. وأوضــــحــــت 
الصحيفة أنه لم يتلق جوابًا مشجعًا، فالقيام 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد عــرضــهــم مــشــاهــد تــظــهــر إجــاء 
ســيــاســيــن لــحــمــايــتــهــم مـــن االعـــتـــداء 
الـــــذي اســـتـــهـــدف مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
ورجـــــال شــرطــة يــصــرخــون مـــن األلـــــم، اخــتــتــم 
أمـــــس،  مـــــن  أول  بــــســــرعــــة،  ــيــــون  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــة الـــرئـــيـــس  ــمـ ــاكـ مــــرافــــعــــاتــــهــــم فـــــي إطــــــــار مـــحـ
األميركي السابق دونالد ترامب أمام مجلس 
الــشــيــوخ، فــي الــوقــت الــذي استبق فيه ديفيد 
شون، أحد محامي الرئيس السابق، مرافعته 
أمس الجمعة، باإلعان أنها ستكون قصيرة، 

ولن تستمر أكثر من أربع ساعات.
عزله  بهدف  ترامب  محاكمة  عملية  وتسريع 
ــذا األمــــر  ــ ــدًا، إذ إن هـ ــ يـــهـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن جــ
ســيــعــيــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلــــى ســكــة الــعــمــل 
عــلــى أجـــنـــدة الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
الـــــذي أشــــــارت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 

بـــأعـــمـــال أخـــــرى إلــــى جـــانـــب مــحــاكــمــة الــعــزل 
سيناريو  وهــو  الجمهورين،  موافقة  يتطلب 
ــانـــت الـــرســـالـــة املــوجــهــة إلــى  غــيــر مـــرجـــح. وكـ
الكابيتول واضحة: إن محاسبة ترامب كانت 
مهمة، ولكن من املهم الوفاء بتعّهد بايدن في 
حملته االنــتــخــابــيــة بــمــحــاربــة وبـــاء كــورونــا. 
وخــلــص مــســتــشــارو بــايــدن إلـــى أن الــتــأخــيــر، 
وحــتــى ملــــدة ثــاثــة أســابــيــع - فــتــرة محاكمة 

ترامب األولى لعزله - قد يكون كارثيًا.
وأوضحت الصحيفة أن رسالة بايدن أدت إلى 
تسريع الديمقراطين إجراءات محاكمة ترامب 
في مجلس الشيوخ. وأشارت إلى أن االهتمام 
األولــي من قبل االدعـــاء في السعي للحصول 
على شهادة حية للمحاكمة سرعان ما انهار، 
وفقًا ألشخاص مطلعن على مداوالت أعضاء 
لجنة االدعــاء. وقد يؤدي استدعاء مسؤولن 
البيت  أو حتى موظفن في  إدارة ترامب،  في 
األبــــيــــض، إلــــى إشـــعـــال مـــعـــارك قـــانـــونـــيـــة، قد 
تضيف أسابيع إلى املحاكمة، وذلــك من دون 
الجمهورين  رأي  تغيير  إلـــى  ذلـــك  يـــؤدي  أن 
الداعمن للرئيس السابق. كما أن بايدن أشار 
إلـــى رغــبــتــه فــي تــجــاوز املــحــاكــمــة، بــقــولــه إنــه 

يولي االهتمام ملتابعة أجندته السياسية.
ــن كــا  ــ ــيــــوخ مـ ــاء مـــجـــلـــس الــــشــ ــ ــــضـ وأشـــــــــار أعـ
الحزبن، أخــيــرًا، إلــى أنهم ال يــرون أي حاجة 

إلى مزيد من الشخصيات لإلدالء بشهادتها. 
ذلك  فإن  الجمهورين،  من  للعديد  وبالنسبة 
لــن يــؤدي إال إلــى تمديد مــا يعتبرونه إجــراء 
ــد أصـــبـــحـــت نــتــائــجــه  ــ  دســــتــــوريــــًا، وقــ

ً
بــــاطــــا

مـــعـــروفـــة بـــالـــفـــعـــل. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
الديمقراطين، فإن قضية اإلدانــة هي بالفعل 
على مــرأى من الجميع - على عكس أول عزل 
ــراءات وقعت  ــ لــتــرامــب، والــــذي اســتــنــد إلـــى إجـ
ــن أعـــــن الــجــمــهــور.  ــد كــبــيــر بـــعـــيـــدًا عــ إلـــــى حــ
هاولي  جــوش  الجمهوري  السيناتور  واتــهــم 
يائسة«  استعجال  »بمحاولة  الديمقراطين 
للمحاكمة. وقــال »إنــهــم ال يــريــدون فعل ذلــك، 
والسبب هو أنهم يعرفون أنها مضيعة كبيرة 
ــيـــوم الــثــالــث مـــن املــحــاكــمــة،  لـــلـــوقـــت«. وفــــي الـ
تدعم  حججًا  الديمقراطيون  املــّدعــون  عــرض 
االتـــهـــام الــــذي وّجـــهـــوه لــتــرامــب، بــأنــه حــّرض 
على اقتحام الكونغرس، في 6 يناير املاضي. 
لم  لقطات من كاميرات مراقبة، بعضها  وفي 
فيديو وضعها  قبل، وتسجيات  يعرض من 
مــؤيــدو تــرامــب عــلــى اإلنــتــرنــت، يــظــهــر رجــال 
شــرطــة يــصــرخــون مـــن األلــــم وبــرملــانــيــون في 
حــالــة ذعــــر ومــهــاجــمــون يــطــلــقــون تــهــديــدات. 
ــذه الــلــقــطــات،  ــــذي عــــرض هــ ــر االدعـــــــاء، الـ ــ ــ وذّك
يمثلون  الذين  املائة  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
القضاة واملحلفن والشهود، بأنهم نجوا هم 

أنفسهم بأعجوبة »من األسوأ«. 
ــــق  ــريـ ــ وقــــــــــــــال جـــــيـــــمـــــي راســــــــــكــــــــــن، مـــــــديـــــــر فـ
الديمقراطين في املحاكمة، »لم يكن ما حدث 
يـــوم الــســادس مــن يــنــايــر تــحــّواًل مفاجئًا عن 
سلوك طبيعي ملتزم بالقانون ونهج سلمي، 
ر 

ّ
بــل كــان أســلــوبــه )تــرامــب( األســـاســـي«. وحــذ

من  الشيوخ  مجلس  الديمقراطيون  املــدعــون 
أنه إذا تقاعس عن إدانة الرئيس السابق فإنه 
أمــام مجلس  »سيكرر فعلته«. وقــال راسكن، 
الـــشـــيـــوخ، مــخــتــتــمــًا مـــرافـــعـــات االدعــــــــاء، »إذا 
عــاد إلــى منصب عــام وحــدث ذلــك مــرة أخــرى، 
النائب  أنفسنا«. وأبلغ  أحــدًا سوى  فلن نلوم 
الديمقراطي تيد ليو أعضاء مجلس الشيوخ 
إذا ترشح ترامب  أنــه قلق بشأن ما سيحدث 

في 2024 وخسر. 
لكن الديمقراطين لن يتمكنوا على األرجح من 
املطلوب إلدانــة ترامب وحرمانه  العدد  حشد 
من تولي أي منصب عام مجددًا، نظرًا ألن ستة 
الديمقراطين  إلــى  انضموا  فقط  جمهورين 
في التصويت في مجلس الشيوخ، الذي يضم 
100 عضو، لصالح املضي في املحاكمة. وقال 
الخبير االستراتيجي الجمهوري كارل روف، 
أنه  »أعتقد  األميركية،  نيوز«  »فوكس  لشبكة 
لن يتوفر 67 صوتًا إلدانــة  املطاف  في نهاية 
ستخدم 

ُ
ــع أن ت

ّ
ــه تــوق

ّ
لــكــن الــرئــيــس« الــســابــق، 

تـــســـجـــيـــات املـــحـــاكـــمـــة »ضـــــد كــــل جـــمـــهـــوري 
يــســعــى لــخــوض انــتــخــابــات الـــعـــام 2022 في 

مقاطعة أو والية تشهد تنافسًا حادًا«.
في املقابل، بدأ فريق الدفاع عن ترامب، أمس 
السابق  الــرئــيــس  لتبرئة  مــرافــعــاتــه  الــجــمــعــة، 
بسرعة من تهمة »التحريض على العصيان«. 
وقــال ديفيد شون أحد محامي ترامب، لقناة 
 »الرئيس 

ّ
»فوكس نيوز« الخميس املاضي، إن

مـــتـــفـــائـــل جـــــــدًا«، واعـــــــدًا بـــــأن تـــكـــون املـــرافـــعـــة 
قــصــيــرة، وأن تستمر أقـــل مــن أربــــع ســاعــات. 
وأضــاف »كما قلت منذ البداية، ما كان يجب 
أبــــدًا. وإذا حصلت  أن تــحــدث هـــذه املــحــاكــمــة 
فــيــجــب أن تــكــون قــصــيــرة قـــدر اإلمـــكـــان نــظــرًا 
للغياب الكامل لألدلة«. وقال شون إنه يمكن 

إصدار حكم قبل اإلثنن املقبل. 
وكان من املتوقع أن يأخذ الدفاع القسم األكبر 
من املدة املخصصة له، 16 ساعة، موزعة على 
يومن. لكن الصورة تغيرت، ليلة أول من أمس 
الخميس، بعد لقاء محامي ترامب مع ثاثة 
من أكثر املؤيدين له في مجلس الشيوخ بن 
صــفــوف الجمهورين. واالخــتــصــار جــاء في 
أعقاب معلومات عن عدم ارتياح ترامب ألداء 
تنفيذًا  وربما  املاضي،  االثنن  يــوم  محاميه 
وبينهم  الــثــاثــة،  الــســيــنــاتــورات  لتوجيهات 
استراتيجية  التــبــاع  كــــروز، ودعــوتــهــم  تــيــد 
تقليل الخسائر بعد األداء الركيك للدفاع في 
مقابل العرض الوقائعي االتهامي املتماسك 

لادعاء.

انضم مئات اآلالف إلى االحتجاجات في مختلف أنحاء البالد )فرانس برس(

وعد شون بأن تكون مرافعة الدفاع قصيرة )مانديل نغان/ فرانس برس(

تسارعت وتيرة 
محاكمة الرئيس 

األميركي السابق 
دونالد ترامب في 

مجلس الشيوخ 
األميركي، إلى مرحلة 

إمكانية صدور 
الحكم اإلثنين المقبل، 

وذلك بعد رسالة 
مبطنة من جو بايدن 
إلى الديمقراطيين، ال 
سيما أنه يتخوف من 

تأثير طول المحاكمة 
على جدول أعمال 

إدارته

الحدث

بايدن خائف على 
جدول أعماله

متابعة

تنفيذ األوامر
أعلنت النائبة الديمقراطية 

ديانا ديجيتي، أول من 
أمس، أنه عندما وجهت 

السلطات تهمًا جنائية 
لعدد ممن اقتحموا 

الكونغرس، قالوا إنهم 
كانوا يعتقدون أنهم 
ينفذون أوامر دونالد 

ترامب. وأضافت ديجيتي 
»طلب الرئيس األميركي 
منهم أن يكونوا هناك، 
لذلك فقد ظنوا حقًا 

أنهم لن يتعرضوا لعقاب«.

حّذر الديمقراطيون 
من أن ترامب قد يكرر 

فعلته إذا لم يدن

عرض الديمقراطيون 
شريط فيديو لعناصر 

شرطة يتألمون

فرضت واشنطن عقوبات 
على االنقالبيين عدا 

مؤسستين عسكريتين

يواصل المتظاهرون في 
ميانمار احتجاجاتهم 
اليومية ضد سلطات 

االنقالب، وسط أنباء 
عن تحشيدهم ألكبر 

التظاهرات منذ عام 2007
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  شرق
      غرب

أولويات 
التشريع 
لبرلمان 

مصر
ــنــــوك واملــــؤســــســــات  ــبــ ــام الــ ــ ــــجـ ملــــواجــــهــــة إحـ
السندات  فــي  االكتتاب  عــن  الدولية  املالية 
املــصــريــة، وذلـــك فــي ضـــوء أحــكــام الــقــانــون 
اإلذن  يــعــطــي  الــــذي   ،2001 لــســنــة   147 رقـــم 
ــة  ــ ــدات دوالريـ ــنـ ــوزيـــر املـــالـــيـــة بــــإصــــدار سـ لـ
ــواق املــــال املــصــريــة  ــ ســيــاديــة ملــصــر فـــي أسـ
والــعــاملــيــة. ويــتــضــمــن هـــذا الـــقـــانـــون، وفــق 
ــدار هـــذه الــســنــدات،  الــحــكــومــة، تــنــظــيــم إصــ
النص  منه  الثالثة  املــادة  في  يتضمن  كما 
على إعــفــاء عــوائــد هــذه الــســنــدات مــن كافة 

الضرائب والرسوم طوال مدتها.
ــاد تــقــريــر للجنة الــخــطــة واملـــوازنـــة في  وأفــ
 »اإلعــفــاء مــن الضريبة 

ّ
بــأن البرملان أخــيــرًا، 

على الدخل، الذي تتمتع به عوائد السندات 
املــال العاملية،  الــتــي تــم طرحها فــي أســـواق 
صـــار مــلــغــيــًا، بــالــنــســبــة إلـــى مــا يــتــم طرحه 
رقم  بالقانون  العمل  تــاريــخ  مــن  بــدءًا  منها 
املقرر  اإلعفاء  ألغى  كونه   ،2020 لسنة   182
عــلــى عــوائــد أذون الــخــزانــة والــســنــدات، أو 
التعامل  عــن  الناتجة  الــرأســمــالــيــة  األربـــاح 
الضريبة  مــن  والــســنــدات،  األذون  هـــذه  فــي 
الــدخــل«. على صعيد متصل، يصوت  على 

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب املـــصـــري 
ثــاث جلسات عــامــة بـــدءًا مــن يوم 
غــد األحـــد وحــتــى الــثــاثــاء املقبل، 
إلقرار أول حزمة من التشريعات في فصله 
التشريعي الجديد، بعدما خصص جلساته 
إلى  لاستماع  تقريبًا،  شهر  منذ  املــمــتــدة 
28 وزيرًا في الحكومة، حول إنجاز برامج 
والخطط  املاضين،  العامن  في  وزاراتــهــم 
املستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة 
واســتــهــل   .»2022  2018 تــنــطــلــق  »مـــصـــر 
املاضي  الثاثاء  التشريعي  عمله  البرملان 
ــًا عـــلـــى تـــعـــديـــل بــعــض  ــيـ ــائـ ــهـ ــة نـ ــقــ ــاملــــوافــ بــ
املـــرور رقـــم 66 لسنة 1973،  أحــكــام قــانــون 
بـــغـــرض فــــرض رســـــوم جـــديـــدة عــلــى كــافــة 
أنـــواع تــراخــيــص املــركــبــات لتمويل إنــشــاء 
وتطويرها،  للنقل  اإللــكــتــرونــيــة  املنظومة 
واستحداث رسم سنوي بقيمة تراوح بن 
جنيه  و300  دوالرات(   5 )نــحــو  جنيهًا   75
)19 دوالرًا أميركيًا(، مقابل تركيب امللصق 
ــّوت مــجــلــس  املـــــــروري اإللـــكـــتـــرونـــي. ويــــصــ
ــد، عــلــى تــعــديــل  ــ ــدًا األحــ الــــنــــواب نــهــائــيــًا غــ
16 لسنة 2018،  القانون رقم  بعض أحكام 
ضحايا  تكريم  »صندوق  بإنشاء  الخاص 
ومــفــقــودي ومــصــابــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
ــة واألمـــنـــيـــة وأســــرهــــم«، والــــذي  ــيـ ــابـ واإلرهـ
رواتــب  من  جديدة  نسبة  باقتطاع  يقضي 
ــة؛ ســــــواء فــي  ــ ــدولـ ــ جــمــيــع الـــعـــامـــلـــن فــــي الـ
البنوك،  أو  الــخــاص،  أو  الحكومي  القطاع 

تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.
ــخــصــم شهريًا 

ُ
وحــســب تــعــديــل الــقــانــون، ت

ــة مـــــن عــــشــــرة آالف  ــمـــسـ ــة تـــــعـــــادل خـ ــبـ نـــسـ
مـــن رواتـــــب جــمــيــع الــعــامــلــن فـــي الــجــهــات 
وشركاته،  العام،  القطاع  وهيئات  العامة، 
وشــركــات قــطــاع األعــمــال الــعــام، ومــا يتبع 
ــركـــات من  ــذه الـــجـــهـــات والـــهـــيـــئـــات والـــشـ هــ
ــــاص، والــصــنــاديــق  وحـــــدات ذات طـــابـــع خـ
ــديــــل ضـــريـــبـــة  ــعــ ــتــ ــة. ويـــــفـــــرض الــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
يــعــادل  )الــــدوالر  جنيهات  خمسة  قيمتها 
نــحــو 15.6 جــنــيــهــًا( عــلــى كــافــة الــخــدمــات 
واملستندات التي تقدمها أو تصدرها هذه 
باإلضافة  والــشــركــات،  والهيئات  الجهات 
التعليم ما  إلــزام كل طالب في مراحل  إلــى 
الــجــامــعــي بــدفــع مــســاهــمــة تضامنية  قــبــل 
مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، تزيد إلى 
عشرة جنيهات سنويًا في مراحل التعليم 

الجامعي.
كذلك، يصوت البرملان على مشروع قانون 
مــقــدم مــن الــحــكــومــة، بــشــأن »إعــفــاء عــوائــد 
السندات التي تطرح لاكتتاب في الخارج 
من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها«، 

مشروع  على  جلساته  فــي  الــنــواب  مجلس 
بــشــأن »تنظيم  الحكومة،  مــن  مــقــدم  قــانــون 
لتصنيع  الــبــازمــا  وتجميع  الـــدم  عمليات 
مشتقاتها وتصديرها«، والهادف إلى جمع 
وتــوزيــع الـــدم ومــركــبــاتــه لــغــرض التصنيع 
فــــي مـــصـــر، وبـــيـــع الــــبــــازمــــا فــــي األســــــواق 
الــعــاملــيــة، بــنــاًء عــلــى تــوجــيــهــات مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، على 

الرغم من إصدار دار اإلفتاء املصرية فتوى 
ــر بــتــحــريــم  ــ بــعــدم جــــواز ذلــــك. وأفـــتـــى األزهـ
 فــي تعليق لــه على 

ً
بيع بــازمــا الـــدم، قــائــا

الــقــانــون أخــيــرًا، إن »بيع املتعافي  مــشــروع 
 جــائــحــة كـــورونـــا هو 

ً
بــازمــا دمـــه مــســتــغــا

حرام شرعًا«، وذلك بعد أن زاد الطلب على 
بازما الدم في فترة انتشار كورونا. ووقع 
الــقــانــون غــرامــة تــصــل إلـــى مــلــيــونــي جنيه 
الدم،  لتجميع بازما  يدير مركزًا  »لكل من 
أو مــصــنــعــًا لــتــصــنــيــع مــشــتــقــاتــهــا مـــن دون 
أو استيراد  أو شرع في تصدير  ترخيص، 
بــازمــا الـــدم مــن مــتــبــرع بــاملــخــالــفــة ألحــكــام 
الــقــانــون، أو حــصــل عــلــى دم أو بــازمــا من 
الغرامة  ومضاعفة  طبيًا.  الئق  غير  متبرع 

في حال تكرار املخالفة«.
كما نــّص على »عــدم جــواز القيام بــأي من 
عمليات الدم إال في مركز متخصص ثابت، 
الــحــصــول على  بــعــد  لــذلــك،  ُيــعــد  أو متنقل 
ترخيص من وزارة الصحة. وأن يدفع طالب 
ألف   40 يــجــاوز  الترخيص رســم فحص ال 
 200 يــجــاوز  الطلب، وال  تقديم  جنيه حــال 
 عن رسم 

ً
ألف جنيه عند الترخيص، فضا

ألـــف جنيه عــنــد تــجــديــده«.  ال يــجــاوز 100 
القانون أيضًا على أن »يلتزم مركز  ونّص 
تجميع بازما الدم بمنح املتبرع تعويضًا 
ــقــــال، ومــقــابــل  ــتــ يــتــنــاســب مــــع نـــفـــقـــات االنــ
الـــعـــمـــل، وأي نــفــقــات  ــات  ــاعــ الـــتـــغـــذيـــة، وســ
تبرعه.  سبيل  في  املتبرع  يتحملها  أخــرى 
 عن إنشاء مجلس في وزارة الصحة 

ً
فضا

ملراقبة عمليات الدم، واإلشراف الفني على 
هذه  استيفاء  على  والتفتيش  الــدم،  مراكز 

املراكز للشروط واملواصفات املقررة«.
ـــك، اعــتــبــر تــقــريــر مــشــتــرك للجنتي  إلـــى ذلـ
الشؤون الصحية والتشريعية في البرملان 
ــاء ملــواكــبــة  أخـــيـــرًا، أن إصــــدار الــقــانــون »جــ
الــتــطــور الــهــائــل فـــي الــعــلــم الـــحـــديـــث، ومــا 
تـــرتـــب عــلــيــه مـــن ظـــهـــور وســـائـــل عــاجــيــة 
جسم  مــن  يستمد  مــا  على  تعتمد  حديثة، 
ــاء ومـــنـــتـــجـــات، ومــنــهــا  اإلنــــســــان مـــن أعـــضـ
 

ّ
بازما الدم التي تمثل قبلة الحياة في ظل

أنحاء  تفشي وبــاء مثل كورونا في جميع 
العالم«. وشدد التقرير على »أهمية امتاك 
مــصــر لــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــقـــدرات 
املـــنـــاســـبـــة لــتــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــي 
وبصفة  ومكوناتها،  الــدم،  منتجات  مجال 
لتصنيع  البازما  جمع  مجال  فــي  خاصة 
في حالتها  مشتقاتها، وتصديرها، سواء 
ــورة مــشــتــقــاتــهــا  ــ ــ ــام، أو فــــي صـ ــ ــ كــــمــــادة خـ
كــمــســتــحــضــرات حــيــويــة بــكــافــة أنـــواعـــهـــا، 
أو بــعــض مــنــهــا، والــعــمــل عــلــى نــشــر ثقافة 
البرامج  طريق  عــن  بــالــدم  الطوعي  التبرع 

اإلعامية«. 

يستعد البرلمان المصري إلقرار حزمة تشريعات في فصله التشريعي 
الجديد، ومن بينها إقرار التعديالت على قانون صندوق »تكريم ضحايا 

العمليات الحربية« وقانون »تنظيم عمليات الدم«
تقرير

»رسوم الجيش والشرطة« 
و»بيع بالزما الدم«

مسعى لجمع وتوزيع 
الدم ومركباته لغرض 

التصنيع في مصر

سيتم اقتطاع نسبة 
جديدة من رواتب جميع 

العاملين في الدولة

تجّدد العنف 
في الشرق األوكراني

ــان أوكــــــــرانــــــــيــــــــان فـــي  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــــــتــــــل جــ
ُ
ق

ــــن،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــات مـــــــــع انـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اشـ
وزارة  وذكـــــــــــــرت  ــة.  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ أمـــــــــس 
الــــدفــــاع األوكـــرانـــيـــة أن جــنــديــًا قتل 
ــرب قــريــة  ــ ــيـــران أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة قـ ــنـ بـ
ــنــــوب غــربــي  نـــوفـــومـــيـــخـــايـــلـــفـــكـــا، جــ
دونـــيـــتـــســـك، عــاصــمــة االنــفــصــالــيــن 
الواقع. وفي حادثة منفصلة،  بحكم 
قــتــل جــنــدي بـــرصـــاص قــنــاص قــرب 
منطقة  في  أيضًا  الواقعة  زايتسيفا 

دونيتسك.
)فرانس برس(

اعتقاالت في ألمانيا 
والدنمارك بتهمة 
التخطيط لهجوم

ــــرت الــشــرطــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة، أمــس  ذكـ
اعتقال 13 شخصًا،  تّم  أنه  الجمعة، 
األسبوع املاضي، فيما ألقت الشرطة 
ــلــــى شـــخـــص،  ــبــــض عــ ــقــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
ــاه بــــمــــحــــاولــــتــــهــــم صـــنـــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاشـ لـ
هجوم  لشن  والتخطيط  متفجرات، 
إرهـــابـــي. وقــــال مــديــر الــعــمــلــيــات في 
جهاز املخابرات الدنماركية فلمينغ 
ــادة صــحــافــيــة: »ربــمــا  ــ ــر، فـــي إفـ ــ درايــ
يكون هؤالء قد استلهموا )أفكارهم( 
ــقــــاريــــر  مــــــن الــــــتــــــشــــــدد«. وذكــــــــــــرت تــ
صحافية في أملانيا، أمس، تفاصيل 
القبض على ثاثة  إلــقــاء  عــن عملية 
أشــقــاء ســوريــن مــن بــن املــوقــوفــن، 
منهم  اثــنــن  أن  للمحققن  واتــضــح 
خططا على ما يبدو »لتنفيذ هجوم 

بالقنابل أو ربما هجمات عدة«.
)العربي الجديد، رويترز(

تركمانستان: الرئيس 
يعيّن ابنه نائبًا له

ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة فــي 
تــــركــــمــــانــــســــتــــان، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
أن الـــرئـــيـــس قــــربــــان قـــولـــي بـــيـــردي 
ــردار نائبًا  مــحــمــدوف عـــّن نجله ســ
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، مـــــا يـــضـــعـــه فــي 
ــه عــــلــــى رأس  ــتـ ــــوي لـــخـــافـ ــ مــــوقــــع قـ
الـــدولـــة. ويــحــكــم بـــيـــردي مــحــمــدوف 
تــركــمــانــســتــان مــنــذ نــحــو 20 عــامــًا، 
وليس   .2024 فــي  رئــاســتــه  وتنتهي 
لــتــركــمــانــســتــان رئـــيـــس لــــلــــوزراء، إذ 
يؤدي الرئيس هذا الدور، بما يعني 
أن ســــردار أصــبــح أحـــد نــــواب والـــده 

املباشرين. 
)رويترز(
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سياسة

موسكو تستعد لعقوبات مؤلمة

العالقات الروسية األوروبية نحو األسوأ

سيرغي الفروف: 
إذا كنت تريد السالم 

استعد للحرب

ــات الـــــروســـــيـــــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــقـــــتـــــرب الـ
األوروبــيــة مــن منعطف خطر، في 
 تـــهـــديـــد األوروبـــــيـــــن بــفــرض 

ّ
ــل ــ ظـ

ــيــــة عـــلـــى روســـــيـــــا، وإعــــــان  ــافــ ــقــــوبــــات إضــ عــ
األخيرة على لسان وزير خارجيتها سيرغي 
الفــــروف أنـــه »إذا كــنــت تــريــد الــســام استعد 
العاقات،  إلى احتمال قطع  للحرب«، ملمحًا 
تــصــريــحــات  أن  الـــكـــرمـــلـــن  يــــوضــــح  أن  قـــبـــل 
الفــــروف أخــرجــت مــن ســيــاقــهــا. مــع الــعــلــم أن 
ــاء نتيجة  تــصــدع الــعــاقــات بــن الــطــرفــن جـ
تــراكــم الــتــوتــرات، الــتــي أفــضــت إلــى مثل هذه 
ــــواء املــســمــومــة بــن مــوســكــو وبــروكــســل،  األجـ
تــحــديــدًا بــعــد اجــتــيــاح الــــروس لشبه جــزيــرة 
الــقــرم األوكــرانــيــة، وضــّمــهــا، فــي ربــيــع 2014. 
واستمر التباعد بن الجهتن في ملفات عدة، 
الكرملن بصورة سلبية  تعامل  أبرزها  لعل 
مــــع مـــعـــارضـــيـــه، بــــــدءًا مــــن تــصــفــيــة بـــوريـــس 
نيمتسوف في فبراير/ شباط 2015، وصواًل 
ــــرز حــالــيــًا أليكسي  إلـــى ســجــن املـــعـــارض األبـ
وآخرها  محاكمته،  تتواصل  الــذي  نافالني، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انــغــمــاس  أمـــــس الـــجـــمـــعـــة. وعـ
الــــروس واألوروبـــيـــن فــي حـــرب دبلوماسية 
في السنوات املاضية، عنوانها األبرز »الطرد 
لــلــدبــلــومــاســيــن«، إال أن مــؤشــرات  املـــتـــبـــادل 
املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة تـــبـــدو األخـــطـــر بـــن روســيــا 
وأوروبــا منذ انهيار االتحاد السوفييتي في 
الروسي  الخارجية  وزيــر  وأظــهــر   .1991 عــام 
ــــروف فـــي مــقــتــطــفــات مـــن مقابلة  ســيــرغــي الفـ
الـــخـــارجـــيـــة على  وزارة  مـــوقـــع  عــلــى  ـــشـــرت 

ُ
ن

اإلنــتــرنــت، أمـــس الــجــمــعــة، اســتــعــداد روســيــا 
لــقــطــع الـــعـــاقـــات مـــع االتـــحـــاد األوروبـــــــي إذا 
فـــرضـــت عــلــيــهــا عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــؤملــة 
بــســبــب قــضــيــة نــافــالــنــي. وقــــال: »نــتــحــرك من 
منطلق استعدادنا لفعل هذا. في حال شهدنا 

أعــمــال زيــــارة وزيـــر خــارجــيــة االتــحــاد والــتــي 
كانت تعد األولى منذ 2017.

وكان القضاء الروسي قد استجوب نافالني، 
أمـــس، بتهمة »الــقــذف والـــســـّب«، وهـــي تهمة 
ــع سياسية.  ــا دوافــ ــ يــقــول نــافــالــنــي إن وراءهـ
ـــهـــم املـــعـــارض الـــروســـي بــتــشــويــه سمعة 

ُ
وات

ــد قــــدامــــى  ــ ــ ــو أحـ ــ ــ ــات أرتـــيـــمـــيـــنـــكـــو، وهـ ــنــ ــغــ إيــ
 1939( الثانية  العاملية  الحرب  في  املحاربن 
1945(، الذي شارك في مقطع فيديو ترويجي 
املاضي،  العام  الدستورية،  التعديات  يدعم 
الـــتـــي ســمــحــت لـــبـــوتـــن بـــالـــتـــرشـــح لــفــتــرتــن 
أخرين في الكرملن بعد 2024، إذا رغب في 
ذلك. ووصف نافالني املشاركن في الفيديو 
الــرغــم مــن أن  بأنهم خونة وفــاســدون. وعلى 
ب 

َ
ُيعاق بــارتــكــابــهــا،  إدانــتــه  فــي حــال  التهمة، 

عليها بالسجن ملدة تصل إلى سنتن، إال أن 
محاميه قال إن من غير املمكن سجن نافالني، 
ألن الــجــريــمــة املــزعــومــة ارتــكــبــت قــبــل تغيير 
العقاب.  تستوجب  جريمة  لجعلها  الــقــانــون 
وال يزال من غير الواضح ما إذا كان القاضي 

الخاف  يقتصر  وال  التحليل.  بــهــذا  سيقبل 
الـــروســـي األوروبـــــــي عــلــى الـــشـــق الــســيــاســي، 
فــقــد اتــهــمــت مــوســكــو أوســـلـــو، أول مـــن أمــس 
الــخــمــيــس، بتجميع قــــوات مــعــاديــة لــروســيــا 
عــلــى أراضــــي الــنــرويــج، قــبــل وصـــول قــاذفــات 
أمـــيـــركـــيـــة قـــريـــبـــًا إلـــــى الـــبـــلـــد االســـكـــنـــدنـــافـــي 
إلجــــراء تــدريــبــات. واعــتــبــرت املــتــحــدثــة باسم 
زاخــاروفــا،  مــاريــا  الــروســيــة  الخارجية  وزارة 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أنـــه »ال نستطيع على 
التحدث عن هــدوء، عندما يتصاعد  األرجــح 
التوتر على الحدود الروسية وتتشكل ساحة 
كبيرة للتسلح من أجل عمليات عسكرية ضد 
بــادنــا«. وأتــت تصريحات زاخــاروفــا تعليقًا 
على توجه قاذفات استراتيجية أميركية من 
طــراز »بــي-1 بــي« إلــى قاعدة أورالنــد الجوية 
النرويجية، إلجراء تدريبات تستمر أسابيع 
ــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، حـــارســـة  مــــع الــــقــــوات الـــجـــويـ
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــحــلــف شــمــال األطــلــســي. 
وقالت زاخاروفا إن »قــرار أوسلو هو خطوة 
جديدة في سلسلة من حوادث مماثلة أخرى«، 
مــشــيــرة إلـــى الــوجــود »الـــدائـــم« ملــشــاة بحرية 
»أمــيــركــيــن وبــريــطــانــيــن وهـــولـــنـــديـــن« في 
شمال النرويج. كما أشارت إلى إنشاء »ميناء 
لــصــيــانــة الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة األمــيــركــيــة« 
بالقرب من ترومسو. وقالت: »نعتقد أن مثل 
هذا النشاط في أوسلو، يهدد األمن اإلقليمي 
ويضع حدًا للتقاليد النرويجية املتمثلة في 
عدم السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية 

على أراضيها في زمن السلم«. وتبقى أوكرانيا 
أبـــرز مــلــف خــافــي بــن أوروبــــا وروســـيـــا، مع 
اتهام األوروبين واألميركين روسيا بعرقلة 
 شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا، وذلـــك 

ّ
الـــتـــوّصـــل إلــــى حــــل

خال مؤتمر عقده مجلس األمن الدولي عبر 
الفيديو، مساء أول من أمس الخميس، وهو 
األمر الذي نفته موسكو. وقال ممثل الواليات 
املتحدة رودني هانتر: »يجب على روسيا أن 
أوكرانيا وأن  فــورًا عدوانها في شــرق  توقف 
تنهي احتالها لشبه جزيرة القرم«. وأضاف 
»ندعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا 
حة 

ّ
ف عن دعم وكائها وجماعات مسل

ّ
والتوق

أخـــرى، وتنفيذ كــل االلــتــزامــات الــتــي تعّهدت 
بــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــات مــيــنــســك«، فــي 2014 
وفبراير 2015. وُعِقَد االجتماع بناء على طلب 
مــوســكــو ملــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة التــفــاق 
مينسك 2. وفـــي بــيــان مــشــتــرك، عــّبــر أعــضــاء 
املـــجـــلـــس األوروبـــــــيـــــــون، إســـتـــونـــيـــا وفــرنــســا 
وأيرلندا والنرويج وبريطانيا، باإلضافة إلى 
أملانيا التي رعت مع فرنسا اتفاقيات مينسك 
ــا، عـــن إدانـــــٍة »شــديــدة  ــيـ بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـ
الستمرار زعزعة استقرار بعض املناطق في 
دونيتسك ولــوغــانــســك )حـــوض دونــبــاس(«، 
شرقي أوكرانيا. وأضاف البيان أنه »من خال 
القوة ضد وحــدة أراضــي أوكرانيا  استخدام 
 روســـيـــا تــنــتــهــك بــوضــوح 

ّ
وســـيـــادتـــهـــا، فـــــإن

الــدولــي«. وتابع  املــبــادئ األســاســيــة للقانون 
األوروبــيــون »نــدعــو روســيــا مــرة جــديــدة إلى 
الــنــزاع عبر تقديم  الــتــوقــف فـــورًا عــن تأجيج 
ــحــة 

ّ
دعـــم مــالــي وعــســكــري لــلــتــشــكــيــات املــســل

التي تدعمها، ونظل قلقن بشّدة حيال وجود 
املناطق  فــي  ــراد عسكرين روس  وأفــ مــعــدات 

الخارجة عن سيطرة حكومة أوكرانيا«.
ورفـــض السفير الــروســي لــدى األمـــم املتحدة 
ــادات الــغــربــيــة،  ــقــ ــتــ فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، االنــ
إجـــــــــراءات  ـــذ 

ّ
تـــنـــف »أوكـــــرانـــــيـــــا ال  أن  ــدًا  ــ ــؤكـ ــ مـ

أوكــرانــيــا، بدعم   
ّ
إن وقــال  اتفاقيات مينسك«. 

مـــن »ُحـــمـــاتـــهـــا« أملـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، »تــتــظــاهــر 
 
ً
»المباالة ظهر 

ُ
ت لكنها  االتفاقيات«  بتطبيق 

ــبــــاس«. أمــــا نــظــيــره  كــامــلــة حــيــال ســكــان دونــ
األملـــانـــي كــريــســتــوف هــيــوســغــن، الــــذي شــارك 
في مفاوضات مينسك، فقال إنه »حتى اليوم، 
لم يتّم سحب األسلحة الروسية الثقيلة« من 
الــخــط الــفــاصــل بـــن املــتــحــاربــن، وذلــــك »فــي 

انتهاٍك التفاقيات مينسك«. 
)فرانس برس، األناضول، رويترز(

تتدهور العالقات 
األوروبية ـ الروسية على 

وقع تراكم الملفات 
الخالفية بين الطرفين، 

إلى درجة إعالن بروكسل 
استعدادها لفرض 

العقوبات على موسكو

الفروف وبوريل في موسكو األسبوع الماضي )األناضول(

القطاعات  فــي بعض  فــرض عقوبات  مــجــددًا 
ــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــادنـ ــتـــصـ تــســبــب مـــخـــاطـــر القـ
املجاالت األكثر حساسية«. وأضاف: »ال نريد 
عزل أنفسنا عن الحياة العاملية، لكن يتعن أن 
السام  إذا كنت تريد  لذلك.  نكون مستعدين 
اســتــعــد لــلــحــرب«. لــكــن ســـارع الــكــرمــلــن عقب 
ذلك الحتواء تصريحات الفروف والتخفيف 
الكرملن  باسم  املتحدث  وأشـــار  مــن حدتها. 
إلــى أن هــذه التصريحات  ديمتري بيسكوف 
أن روسيا  أخرجت من سياقها، مشددًا على 
تريد تطوير العاقات مع االتحاد األوروبي، 
واتــهــم وســائــل اإلعــــام بــأنــهــا »تــقــدم عنوانًا 
مثيرًا )حـــول كــام الفـــروف( خـــارج الــســيــاق... 
هــذا خطأ كبير من اإلعــام، وهــذا خطأ يغير 

املعنى«.
وأوضح أن »روسيا ال تريد قطع العاقات مع 
بــل تطويرها«، مستدركًا  األوروبــــي  االتــحــاد 
بأنه في حــال سلك االتــحــاد األوروبـــي طريق 
االقتصاد  على  خــطــرًا  تشكل  عقوبات  فــرض 
الروسي، فإن روسيا ستكون مستعدة، »ألنه 
يجب أن نستعد لألسوأ«. وخلص بيسكوف 
ــا كـــان  ــ ــــى أن االســــتــــعــــداد لــــألســــوأ هــــو »مــ إلــ
املعنى تم تشويهه  لكن  الوزير.  يتحدث عنه 
وتم تقديم هذا العنوان املثير بطريقة تصور 
روســيــا وكــأنــهــا هــي الــتــي ســتــبــادر إلــى قطع 

العاقات مع االتحاد األوروبي«.
ــح ثــاثــة  ــ ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات أن رّجــ ــبـــق هـ وسـ
أمــــس  مـــــن  أول  أوروبـــــــيـــــــن،  ــلــــومــــاســــيــــن  دبــ
الخميس، أن يفرض االتحاد األوروبي حظرًا 
على السفر، وتجميدًا ألصول حلفاء للرئيس 
ــــن املــحــتــمــل  الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن. ومـ
تطبيق ذلك في شهر فبراير/ شباط الحالي، 
حت فرنسا وأملانيا إلى رغبتهما في 

ّ
بعدما مل

املضي قدمًا في األمر. وزاد ضغط العقوبات 
منذ أن أثارت موسكو غضب الدول األوروبية، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــطــرد دبــلــومــاســيــن من 
أملــانــيــا وبــولــنــدا والــســويــد، مــن دون إخــطــار 
ــاد األوروبــــــي جــوزيــب  وزيــــر خــارجــيــة االتـــحـ
بــوريــل، الـــذي كــان يــقــوم بــزيــارة ملــوســكــو، ما 
عــد بمثابة »إهــانــة« لــألوروبــيــن، خصوصًا 
ــــروف املــؤتــمــر الــصــحــافــي  بــعــدمــا اســتــغــل الفـ
املــشــتــرك مــع األول لــتــوجــيــه انــتــقــادات حــادة 
لاتحاد. كما لم يسمح لبوريل بلقاء نافالني 
عــلــى الــرغــم مــن أن قضيته واملـــخـــاوف بشأن 
ــقـــوق اإلنــــســــان في  الـــحـــريـــات األســـاســـيـــة وحـ
روسيا على نطاق أوسع كانت ضمن جدول 
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