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قصفت المقاومة 
تل أبيب وعّطلت 

خط بترول عسقالن

وفد مصري وآخر 
أميركي يتوجهان إلى 

األراضي الفلسطينية

تصاعدت المواجهات 
ليل الثالثاء ـ األربعاء بشدة 

في القدس

للحديث تتمة...

العدوان 
على غزة

على  عدوانه  االحتالل  مواصلة  موازاة  في 
بتوجيه  الفلسطينية  المقاومة  ورد  غزة، 
ضربات قاسية استهدفت تل أبيب وخط أنابيب 

عسقالن-إيالت، تصاعدت الوساطات اإلقليمية 
والدولية للتوصل إلى وقف إلطالق نار، غير أن 
حظوظها بالنجاح بدت معدومة راهنًا، في 

ظل اإلصرار اإلسرائيلي على مواصلة القصف، 
وتأكيد المقاومة استعدادها لحرب طويلة. 
في ظل هذه األجواء، استمر عداد الشهداء 

في غزة باالرتفاع، ليقارب الستين أمس، في 
الداخل  فلسطينيي  انتفاضة  فيه  برزت  وقت 

على االحتالل في أكثر من منطقة

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

عـــــلـــــى وقــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــــعــــــــدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، وتوسعه 
السكنية  األمــاكــن  من  املزيد  ليطاول 
ــــؤدي لـــســـقـــوط 56 شـــهـــيـــدًا بــيــنــهــم أطـــفـــال  ــ ويـ
حــتــى عــصــر أمــــس األربــــعــــاء، كـــانـــت املــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي املـــقـــابـــل تــــوّجــــه ضـــربـــات 
التي  الصواريخ  قاسية لالحتالل، عبر مئات 
ومستوطنات  وعسقالن  أبيب  تــل  استهدفت 
ــيـــب الـــبـــتـــرول  ــابـ قـــــرب غــــــزة، وأوقــــفــــت خــــط أنـ
ــا تــتــعــامــل مع  ـــهـ

ّ
ــــدت أن ــــالت، وأكــ عــســقــالن ـ إيــ

املعركة على أنها ستستمر لوقت طويل. وفي 
ظل هذه األجــواء، بدا أن الوساطات املختلفة 
التي تسارعت أمــس، وأبــرزهــا مــن قبل مصر 
والــواليــات املتحدة، ال أمــل لها بوقف الحرب 
ــتــــالل تــوعــد  املـــتـــصـــاعـــدة، خــصــوصــا أن االحــ
بمواصلة هجماته حتى تحقيق »سالم طويل 

األمد«.
ــــس عـــدوانـــهـــا  ووّســـــعـــــت قـــــــوات االحـــــتـــــالل أمــ
ــــت  ــاولـ ــ ــنـــيـــن، وطـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلــــى املــــدنــــيــــن الـ عــ
منازل  واملسّيرة  الحربية  طائراتها  صواريخ 
قــطــاع  مـــن  مختلفة  مــنــاطــق  فـــي  فلسطينين 
 
ّ
غــــــزة. وقــــــال مــــراســــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن
ــازل في  ــنـ الـــطـــيـــران الــحــربــي دمــــر عــــددًا مـــن املـ
والشيخ رضــوان  والصبرة  الزعتر  تــل  أحــيــاء 
ــــزوارق  ــان يـــونـــس. كــمــا شـــاركـــت الـ ومــديــنــة خـ
الــعــدوان على  أمــس في  اإلسرائيلية  الحربية 
غــــزة، وقــصــفــت مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن شــاطــئ 
ــن الــجــيــش  ــلـ بــيــت الهـــيـــا شـــمـــال الـــقـــطـــاع. وأعـ
اإلســرائــيــلــي أنـــه هــاجــم 500 هـــدف فــي قطاع 
غزة منذ بداية عمليته العسكرية. فيما أفادت 
وزارة الداخلية واألمــن الوطني في غــزة، بأن 
الــقــصــف اإلســـرائـــيـــلـــي فــجــر أمــــس اســتــهــدف 
مــقــار ومــواقــع أمنية مــتــعــددة. وقـــال املتحدث 
ــاد الـــبـــزم، فـــي تــصــريــح، إن  ــ بـــاســـم الـــــــوزارة إيـ
»القصف تركز في مدينتي غزة وخان يونس، 
الــغــارات املتتالية عــددًا  واســتــهــدف بــعــشــرات 
مــن املــقــار واملـــواقـــع«. وأشـــار إلــى أن »القصف 
الشرقية  الجنوبية  املنطقة  اإلسرائيلي شمل 
ــات لـــلـــشـــرطـــة )الــــــجــــــوازات(،  ــرفــ ــن مـــديـــنـــة عــ مــ

وعددا من منازل املواطنن، وشققا في عمارة 
سكنية«.

سقوط  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت 
 و5 ســيــدات و335 

ً
بينهم 14 طفال 56 شهيدًا 

مصابا، كحصيلة للقصف اإلسرائيلي، حتى 
الساعة الخامسة من عصر أمس.

ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــابـــل، أطــلــقــت املـ فـــي املـ
مــســتــهــدفــة مستوطنات  الـــصـــواريـــخ  عـــشـــرات 
ــزة« ومــديــنــة عــســقــالن وســاحــلــهــا.  ــ ــــالف غـ »غـ
ــثـــالثـــاء، أطــلــقــت »كــتــائــب الــقــســام«  ومـــســـاء الـ
ــيــــب. كــمــا  ــل أبــ ــن الــــصــــواريــــخ عـــلـــى تــ  مــ

ً
وابـــــــال

ــذراع الــعــســكــريــة  ــ ــا الـــقـــدس«، الــ أعــلــنــت »ســـرايـ
ــــي«، أنـــهـــا قصفت  ــــالمـ لــحــركــة »الـــجـــهـــاد اإلسـ
مــدنــا إســرائــيــلــيــة بـــــ100 صــــاروخ، فــجــر أمــس. 
أمــس جيبا  الــقــســام«  كما استهدفت »كــتــائــب 
عسكريا إسرائيليا على الحدود شمالي قطاع 
غـــزة بـــصـــاروخ »كـــورنـــيـــت« مــوجــه وأصــابــتــه 
بــدقــة. وعــقــب إطالقها الــصــاروخ، قــال شهود 
أمطرت  الكتائب   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عيان 

املكان املستهدف بعشرات قذائف الهاون بعد 
دقــائــق مــن العملية وذلــــك خـــالل قــــدوم قــوات 
جيش االحتالل إلخالء املصابن والقتلى في 
وأعلنت  بالحادثة  إسرائيل  وأقـــرت  العملية. 

مقتل شخص وإصابتن »خطيرتن«.
ــائـــب الـــقـــســـام« أمـــــس حــقــل  ــتـ كـــمـــا قــصــفــت »كـ
صــهــاريــج »كـــاتـــســـا« جـــنـــوب عــســقــالن لــلــمــرة 
الثانية بإصابات دقيقة، بعد أن اشتعلت فيه 
اإلعــالم  وسائل  وكانت  الثالثاء.  منذ  النيران 
اإلسرائيلية، أكدت إصابة خط أنابيب الوقود 
ــهـــجـــوم صــــاروخــــي  بــــن إيــــــــالت وعــــســــقــــالن بـ
»الــعــربــي  ــزة. وكــشــفــت مـــصـــادر لـــ مـــن قــطــاع غــ
التكتيك  الجديد« تفاصيل متعلقة بكواليس 

الــجــديــد الـــذي أعــلــنــت عــنــه »كــتــائــب الــقــســام«، 
وقــالــت إنــه أدى إلــى إضــعــاف كــفــاءة منظومة 
»الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــحــســب 
املــصــادر تــم اســتــهــداف أهــــداف حــيــويــة داخــل 
الــعــمــق اإلســـرائـــيـــلـــي بـــصـــواريـــخ مـــوّجـــهـــة تم 
إطالقها، وهي ذات مدى بعيد نسبيا، ضمن 
رشقات صواريخ من طــرازات محلية الصنع، 
وهو ما أسفر عن سقوط خسائر كبيرة لدى 

ــتــــالل. وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن الــتــكــتــيــك  االحــ
الجديد تم استخدامه في قصف خط أنابيب 

البترول عسقالن ـ إيالت.
في املقابل، أعلنت »كتائب القسام«، استشهاد 
قائد لــواء غــزة فيها، باسم عيسى، وعــدد من 
التفاصيل.  مساعديه، من دون ذكــر مزيد من 
وكان جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شن 
بيت( قد ادعى أن القوات اإلسرائيلية قتلت 16 

من عناصر »حماس« من بينهم عيسى.
هـــذا التصعيد املــيــدانــي تــرافــق مــع اتــصــاالت 
للتهدئة لم يبُد أنها ستنجح. وقالت مصادر 
الجديد«  »العربي  لـ الفلسطينية  املقاومة  في 
تــتــعــلــق  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة  االتـــــــصـــــــاالت   

ّ
إن

بــمــحــاولــة الــــوصــــول إلــــى الــــهــــدوء فـــي جبهة 
غزة استمرت وتكثفت أمــس، وهي لم تنقطع 
املقاومة  لتهديد  األولـــى  اللحظة  منذ  نهائيا 
بالرد على ما يجري في القدس والشيخ جراح 

واملسجد األقصى.
»العربي الجديد«،  كما قالت مصادر مصرية لـ
إن وفدًا امنيا مصريا رفيع املستوى برئاسة 
الــــلــــواء أحـــمـــد عـــبـــد الــــخــــالــــق، مــــســــؤول مــلــف 
فلسطن في جهاز املخابرات العامة، سيزور 

لتسريع  مسعى  فــي  املحتلة  ــي  ــ واألراضـ غـــزة 
النار.  إطــالق  لوقف  التفاق  التوصل  خطوات 
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن التحركات املصرية 
تأتي في إطــار تحركات مشتركة مع وسطاء 
دولـــيـــن وعـــــرب، مــوضــحــة أن هــنــاك تنسيقا 

مصريا أردنيا سعوديا جرى خالل الساعات 
ــاالت مــــن جــانــب  ــ ــــصـ األخـــــيـــــرة، فــــي مـــقـــابـــل اتـ
فـــي مصر  املـــســـؤولـــن  مـــع  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
للعب القاهرة دورًا في سرعة التوصل التفاق 
عاجل. وأكدت املصادر أن مصر ملست توجها 
إطالق  وقــف  بشأن  مغايرًا جديدًا،  إسرائيليا 
الـــنـــار، فــي أعــقــاب ســقــوط صـــواريـــخ املــقــاومــة 
في تل أبيب مساء الثالثاء. وكشفت املصادر 
أن ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بــن زايــــد حمل 
رســالــة مــن الجانب اإلســرائــيــلــي، للقاهرة في 
أعــقــاب الــتــوتــر الـــذي شــاب اتــصــاالت التهدئة 
أخـــيـــرًا. وقــالــت املـــصـــادر إنـــه »خـــالل االتــصــال 
الــهــاتــفــي، بــن الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وبـــن زايـــد مــســاء الــثــالثــاء، تــم نقل 
رسالة ملصر لتوضيح املوقف، والتأكيد على 
تــقــديــر إســرائــيــلــي لــلــدور املــصــري فــي رعــايــة 
االتـــصـــاالت، ومـــحـــاوالت الــتــهــدئــة، ودعــوتــهــا 
ــا مــع نــّيــة إســرائــيــلــيــة لتقديم  ملــواصــلــة دورهــ

التسهيالت الالزمة«.
»العربي  لـ مطلعة  أكــدت مصادر  السياق،  في 
الــجــديــد« أن الــفــريــق األمــيــركــي الـــذي يترأسه 
نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي 
للشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية في دائرة 
ــــادي عـــمـــرو، ســيــصــل إلــى  الـــشـــرق األوســـــط هـ
وكان  الخميس.  اليوم  الفلسطينية  األراضـــي 
موقع »أكسيوس« اإلخباري، قد كشف أن وزير 
تحدث  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 
ــاء مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإلســرائــيــلــي  ــثـــالثـ الـ
غابي أشكنازي. وأكد مسؤولون إسرائيليون 
»أكـــســـيـــوس« أن »بــلــيــنــكــن لـــم يــضــغــط على  لــــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــن لـــوقـــف الــعــمــلــيــة فـــي غــــزة في 
الوقت الحالي، إال أنه أكد أن واشنطن ال تريد 
تصعيد األمور إلى حرب شاملة، وتسعى ملنع 

وقوع إصابات بن املدنين في غزة«.
كــمــا كــشــف رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»حماس« إسماعيل هنية، مساء الثالثاء، عن 
اتصاالت تلقتها حركته من أطراف لم يحددها، 
إلنــهــاء التصعيد فــي غـــزة. وقـــال خـــالل كلمة 
متلفزة إن حركته ردت بأن »الذي أشعل النار 
فــي الــقــدس واملــســجــد األقــصــى هــو االحــتــالل، 
ــل الــتــداعــيــات  ــن كـ ــو املــــســــؤول عـ وبـــالـــتـــالـــي هـ
والتفجير الحاصل في القدس والضفة وغزة«. 
وشــــّدد عــلــى أن »مــعــادلــة اســتــفــراد االحــتــالل 
علينا  مقبولة  تعد  لم  واستباحتها  بالقدس 
كشعب وال كمقاومة فالعدو يحاول أن يبقي 

غــزة بعيدة عــن معادلة الــصــراع«. مــن جهته، 
أكــد القيادي في »حــمــاس«، محمود مــرداوي، 
 حــركــتــه أبــلــغــت كل 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

 على العدو 
ّ
الوسطاء الذين تحدثوا إليها بأن

على  عــدوانــه  ويوقف  يتراجع   
ّ
أن اإلسرائيلي 

الهدوء.  الحديث عن  غــزة والقدس قبل  قطاع 
 »الـــعـــدو الــصــهــيــونــي« هو 

ّ
وقـــال مـــــرداوي، إن

من بدأ في هذه الجولة باالعتداء على أهالي 
القدس وأحيائها، وإن الهدوء مرتبط بتراجع 
والـــتـــزام االحــتــالل بــوقــف الـــعـــدوان والتهويد 
واالعـــتـــداءات فــي الــقــدس وغــــزة، مــشــددًا على 
 »مبررات هذه 

ّ
أنه في حال التزم االحتالل فإن

 
ّ
الجولة تكون انتهت«. وشدد مرداوي على أن

لقرارات  رهينة  يكون  لن  الفلسطيني  الشعب 
إسرائيلية لها عالقة باألوضاع الداخلية في 
السياسي  والــفــراغ  الحكومة  وتشكيل  الكيان 
 املقاومة 

ّ
الذي يعيشه االحتالل. وشدد على أن

في غزة تتعامل وكــأن هذه املعركة ستستمر 
لوقت طويل، ولديها ما تواصل به الدفاع عن 

شعبها.
ــا ســـتـــنـــجـــح فــي  ــهــ ــبــــدو أنــ ــن الــــجــــهــــود ال تــ ــكـ لـ
ــعـــدوان راهـــنـــا، ونــقــلــت وســائــل إعــالم  وقـــف الـ
أن  تسمه  لــم  مــصــدر سياسي  عــن  إسرائيلية 
إســرائــيــل تــرفــض مناقشة وقــف إطـــالق الــنــار. 
الـــوزراء بنيامن نتنياهو إن  قــال رئيس  كما 
إسرائيل سترد بقوة أكبر على استمرار إطالق 
الــهــاون على التجّمعات  الــصــواريــخ وقــذائــف 
املدنية على طــول الــحــدود. وفــي السياق، قال 
وزيـــر األمـــن اإلســرائــيــلــي بيني غانتس أمس 
إن »الـــجـــيـــش ســـيـــواصـــل هـــجـــومـــه مــــن أجـــل 
ضمان هدوء تام ودائم... يمكننا التحدث عن 
الهدف فقط«. وتابع  هدنة عندما نحقق هذا 
غانتس، إنه ال تاريخ محددًا إلنهاء الهجمات 

اإلسرائيلية على غزة.
ويأتي ذلك على الرغم من تحذير مبعوث األمم 
املــتــحــدة فــي الــشــرق األوســــط تـــور وينسالند 
 العنف املتصاعد سُيفضي إلى 

ّ
الثالثاء من أن

»حرب شاملة«. ودعا وينسالند الطرفن إلى 
»وقف إطالق النار فــورا«، مضيفا أن »الحرب 
في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم 
من سيدفعون الثمن«. كما دعا رئيس املجلس 
األوروبــــــــي شـــــارل مــيــشــيــل أمــــس إلــــى »وقـــف 
والفلسطينين  اإلسرائيلين  بن  التصعيد« 
بعدما تحادث هاتفيا مع الرئيس اإلسرائيلي 
رؤوفـــــن ريــفــلــن. فــيــمــا قــــال املـــفـــوض األعــلــى 
للسياسة الــخــارجــيــة فــي االتــحــاد األوروبــــي، 
جوزيف بــوريــل، إن االتــحــاد يجري اتصاالت 
مع جميع األطــراف والرباعية الدولية، لوقف 
التصعيد. جــاء ذلــك في اتصال أجــراه بوريل 

مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
التركي رجــب طيب  الرئيس  مــن جهته، شــدد 
أردوغــــــــان، عــلــى ضـــــرورة أن يــتــدخــل مجلس 
األمـــــــــن الــــــدولــــــي ويـــــوجـــــه رســـــائـــــل واضــــحــــة 
إلسرائيل لوقف الهجمات على الفلسطينين 
ــاء ذلـــك خــالل  قــبــل أن تــتــفــاقــم األزمــــة أكــثــر. جـ
اتـــصـــال هــاتــفــي أجــــــراه مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
نشرته  بيان  أمــس، بحسب  بوتن،  فالديمير 
دائـــرة االتــصــال فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة. وشــدد 
ـــن املــجــتــمــع 

ّ
أردوغـــــــــان عـــلـــى ضـــــــرورة أن يـــلـــق

الدولي إسرائيل درسا قويا ورادعا، وأن تركيا 
املستويات  مختلف  على  مبادراتها  تــواصــل 

لتحقيق هذا الهدف.

دمار كبير في غزة جراء 
القصف اإلسرائيلي 

)Getty(

أسامة علي

تحركت وتيرة العمل السياسي 
في ليبيا لتمهيد الطريق أمام 

الوصول إلى مرحلة االنتخابات 
البرملانية والرئاسية في موعدها 
املقرر في ديسمبر/كانون األول 

املقبل، وفق ما اتفق عليه املندوبون 
الليبيون خالل منتدى الحوار 

السياسي الذي ُعقد في تونس 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي 

برعاية أممية. التحركات الجديدة 
تأتي تزامنًا مع تطورين وردا من 
واشنطن ويبدو أنه كان لهما أثر 

دافع لهذا الحراك، األول إضافة 
مهمة جديدة للسفير األميركي 

ريتشارد نورالند، بتكليفه بمهمة 
املبعوث األميركي الخاص إلى 

ليبيا، والثاني تمرير الكونغرس 
قانون »استقرار ليبيا« الذي كان 
ضمن مداوالته منذ نوفمبر عام 
2019. أهم بنود القانون املطالبة 

بإخراج املرتزقة من األراضي 
الليبية، ومعاقبة املعرقلني للعملية 

السياسية بإعداد قوائم بأسمائهم 
لفرض حزمة من العقوبات عليهم، 

وكذلك من ارتبكوا جرائم حرب 
أو أسهموا في تسرب السالح 

واملقاتلني إلى ليبيا، أو تهريب النفط 
خارج املؤسسات الشرعية. وعلى 

الرغم من أن القانون يؤكد ضرورة 
مساندة سيادة البالد واستقاللها 

وسالمتها اإلقليمية ووحدتها 
الوطنية، إال أن تفاصيله العديدة 
ل 

ّ
تشير من جانب آخر إلى تدخ

أميركي في امللف الليبي ال يتماهى 
ويتوافق مع تلك املبادئ واملثل حول 

سيادة ووحدة البالد.
ال شك في أن لواشنطن مصالحها 
الكبيرة في املنطقة، ولها أسبابها 

للغضب ممن يهدد مصالحها، 
لكن هذا االنخراط بقرارين كبيرين 

في وقت واحد يشير إلى ما هو 
أكبر من تلك الدعوات واملبادئ، 
وتبقى األسئلة عالقة من دون 

جواب باستثناء جانب واحد يتعلق 
بالتوجس األميركي املعلن من 

ل الروسي في ليبيا. ولكن 
ّ
التوغ

ماذا عن اللواء املتقاعد خليفة 
حفتر الذي تبدو أغلب بنود القانون 
منطبقة عليه تمامًا، فجرائم الحرب 

وشراء السالح وعرقلة العملية 
السياسية وبيع النفط خارج 

القانون، كلها يظهر تورطه فيها 
للعيان، فهل سيكون في قائمة 

املعاقبني؟
ال يبدو أن املواطن الليبي الذي 

ضجر من كل الوعود وفقد الثقة 
في كل أصحاب الوعود، سيكترث 

بأن الحل سيأتي من واشنطن، 
ويمكنه التناسي أن اتصال الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب 
بحفتر أثناء هجومه الدموي على 

طرابلس أعطى األخير دفعة كبيرة 
وشرعية لحربه، وعلى الرغم من 
الثمن الباهظ فال يهم من سيأتي 

بالحل، واملهم التوصل إلى حل 
ينهي الصراع في ليبيا.

هبّة فلسطينيي الداخل: مسوغات القلق اإلسرائيليشهداء ومواجهات واعتقاالت في الضفة

التصعيد يمنع 
نجاح وساطات 

الهدنة

الغالف

رام اهلل، القدس المحتلة
العربي الجديد

ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــقــــدس والـــضـ شـــهـــدت مـــنـــاطـــق الــ
ــهـــات بن  ــاء، مـــواجـ ــ ــعـ ــ املــحــتــلــتــن، أمــــس األربـ
الــذي  اإلســرائــيــلــي،  واالحـــتـــالل  الفلسطينين 
واعتقل  األقصى  للمسجد  اقتحاماته  واصــل 
الــعــديــد مــن الــشــبــان. فــي بــلــدة عــقــابــا، شمالي 
ــــرق الـــضـــفـــة، اســتــشــهــد  ــاس، شـــمـــالـــي شـ ــوبــ طــ
أبــو عــرة )16 عاما(  الفلسطيني رشيد  الفتى 
خالل املواجهات. وقال أمن سر حركة فتح في 
»العربي الجديد«،  طوباس، محمود صوافطة لـ
واعتقلت  عقابا  اقتحمت  االحــتــالل  قـــوات  إن 
الــقــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس« مصطفى أبــو 
عرة، وأطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي 
الــشــبــان، مـــا أدى الســتــشــهــاد الفتى  بــاتــجــاه 
ــرة، وإصـــابـــة ســتــة شـــبـــان آخـــريـــن. في  ــ ــو عـ أبــ
مخيم الفوار، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي 
إثر  الطيطي،  عطية  حسن  استشهد  الضفة، 
اقتحام قوات االحتالل املخيم. وكان الضابط 
فـــي املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــمــد 
عــبــد الـــفـــتـــاح ضـــراغـــمـــة، قـــد اســتــشــهــد مــســاء 
أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء، بـــرصـــاص االحــتــالل 
ــرة الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي  ــتـ عــلــى حـــاجـــز زعـ
ــــوات  ــمـــت قـ ــتـــحـ ــلــــس. واقـ ــوبـــي نــــابــ ــنـ ــــام جـ ــقـ ــ املـ
األقصى مستخدمة  املسجد  باحات  االحتالل 
الــصــوت، مــا أدى  الــرصــاص املطاطي وقنابل 
إلــــى إصـــابـــة ســبــعــة مـــن املــعــتــكــفــن بـــجـــروح، 
ــع مـــقـــاومـــة عنيفة  قــبــل أن تــنــســحــب عــلــى وقــ
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــســاء الـــثـــالثـــاء. وأفــــادت 
حصيلة غير نهائية للمواجهات التي اندلعت 
فــي األقــصــى، بإصابة نحو 30 شــابــا، إضافة 
إلـــى إصـــابـــة 22 آخـــريـــن خـــالل مــواجــهــات مع 
قــــوات االحـــتـــالل فـــي مــحــيــط الــبــلــدة الــقــديــمــة 
العامود،  باب  القدس، تحديدًا في ساحة  في 
واعتدت  الشبان  االحتالل  قــوات  حيث قمعت 

صالح النعامي

أجبرت هبة فلسطينيي الداخل، إسنادًا لغزة 
ــارًا لــلــقــدس  ــتـــصـ ــعــــدوان، وانـ الـــتـــي تــتــعــرض لــ
واملسجد األقصى، االحتالل اإلسرائيلي على 
نشر 16 فرقة في اللد، التي تفجرت فيها وفي 
الــتــي يقطنها فلسطينيون  املـــدن  الــعــديــد مــن 
اإلسرائيلية،  السلطات  وأعلنت  احتجاجات. 
مــســاء أمــــس األول الـــثـــالثـــاء، حــالــة الـــطـــوارئ 
فـــي الـــلـــد، الحـــتـــواء الــتــظــاهــرات الــتــي نظمها 
التي  املــديــنــة،  فــي  الفلسطينيون  املــواطــنــون 
اليهود  التي يقطنها  املــدن املختلطة  تعد من 
والـــعـــرب. ويــعــد هـــذا الــتــطــور ســابــقــة لــم تقدم 
العسكري  الحكم  انتهاء  منذ  إسرائيل  عليها 
الداخل  فلسطينيي  على  تفرضه  كانت  الــذي 
في 1966. ويمنح إعالن حالة الطوارئ شرطة 
االحـــــتـــــالل صـــالحـــيـــة فــــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول 
التوسع  إلــى جانب  املواطنن،  وتقييد حركة 

في تنفيذ عمليات االعتقال.
وتـــدل هـــذه الــخــطــوة عــلــى أن إســرائــيــل تنظر 
فلسطينيي  انـــضـــمـــام  إلــــى  بــالــغــة  بـــخـــطـــورة 
الــداخــل ملــســار املــواجــهــة، إذ إنــهــا جـــاءت بعد 
ــــع حــد  ــتــــالل عــــن وضـ أن عـــجـــزت شـــرطـــة االحــ
ــلــت الــحــيــاة 

ُ
لــلــتــظــاهــرات فـــي املــديــنــة الــتــي ش

فــيــهــا. ودفـــع مــا جـــرى فــي الــلــد املــفــتــش الــعــام 
للشرطة اإلسرائيلية كوبي شفتاي إلى اتخاذ 
ــــرار بـــدفـــع الــكــثــيــر مـــن الـــقـــوات إلــــى املــديــنــة،  قـ
ــداث، ونــقــل مقر  ــ ملــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى األحـ
ــلـــن مــســؤولــون  إقــامــتــه شــخــصــيــا إلــيــهــا. وأعـ
إســرائــيــلــيــون أنـــهـــم اســـتـــدعـــوا 16 ســـريـــة من 
»شـــرطـــة الــــحــــدود« مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
املدينة ملواجهة العنف. وقال رئيس بلدية اللد 
»لقد  اإلســرائــيــلــيــة:   12 للقناة  ريفيفو،  يائير 
فقدنا السيطرة على املدينة والشوارع«، وذلك 
بعد عدة ليال من املواجهات العنيفة استشهد 
خــــاللــــهــــا فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب الــــكــــثــــيــــرون. 

ــوات االحـــتـــالل. وقــال  والــغــاز الــتــي أطلقتها قـ
»العربي الجديد«،  الصحافي محمد سمرين لـ
ــل املــســجــد األقـــصـــى، إن »قـــوات  املـــوجـــود داخــ
بابي  من  األقصى  املسجد  اقتحمت  االحتالل 
ــة، وشــــرعــــت بــمــهــاجــمــة  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ الــســلــســلــة واملـ
النساء  املصلن املعتكفن باملسجد، والحقت 
إلــــى صــحــن مــســجــد الـــصـــخـــرة املـــشـــرفـــة. كما 
ــل املــصــلــيــن الــقــبــلــي  ــ حــــاصــــرت الـــشـــبـــان داخــ
واملــــروانــــي، وأطــلــقــت قــنــابــل الـــصـــوت والــغــاز 
عشرات  أوقــع  مــا  باتجاههم،  للدموع  املسيل 
معالجتها  تمت  والتي  باالختناق  اإلصابات 

ميدانيا«.
ــاء املــتــاخــمــة لــلــبــلــدة الــقــديــمــة من  ــيـ وفـــي األحـ
ــقـــدس انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة فـــي حي  الـ
عن اللوزة ببلدة سلوان، مع مهاجمة شبان 
االستيطانية في  الــبــؤر  الــنــاريــة  بــاملــفــرقــعــات 
الــبــلــدة، وحــطــمــوا كــامــيــرات املــراقــبــة التابعة 
لــلــبــؤر االســتــيــطــانــيــة. وانـــدلـــعـــت مــواجــهــات 
عنيفة فــي كــل مــن بــلــدات الــعــيــســويــة، الــطــور، 
ــــالق كــثــيــف لــلــرصــاص  وحــــزمــــا، تــخــلــلــهــا إطــ
ــة 5 شـــبـــان في  ــابـ ــى إصـ ــا أدى إلــ املـــطـــاطـــي، مـ

العيسوية و4 في سلوان و6 في الطور.
ــــب أربـــــعـــــة شـــبـــان  ــيـ ــ ــم قـــلـــنـــديـــا أصـ ــيـ ــخـ فـــــي مـ
ــلــــق مــســلــحــون الــــنــــار عــلــى  بــــالــــرصــــاص. وأطــ
الرئيس  املدخل  دوريــة لجيش االحتالل على 
لــبــلــدة عــنــاتــا، شــمــالــي شـــرق الــقــدس. وهــاجــم 
شـــبـــان بـــالـــزجـــاجـــات الــــحــــارقــــة واملـــفـــرقـــعـــات 
جــنــود االحـــتـــالل عــلــى حــاجــز مــخــيــم شعفاط 
الــعــســكــري، شــمــالــي الـــقـــدس، وأصــيــب سبعة 
شــــــبــــــان بــــــالــــــرصــــــاص املــــــطــــــاطــــــي. وأضـــــــــرم 
فلسطينيون النار في منشآت تابعة ملعسكر 
لجيش االحتالل في بلدة الرام شمالي القدس. 
ــا، شــمــالــي  ــزمـ كــمــا هـــاجـــم شـــبـــان مـــن بـــلـــدة حـ
االحــتــالل  الــقــدس، مركبات وحــافــالت لجنود 
املــحــاذي  الرئيس  الــشــارع  على  ومستوطنيه 
ــلـــدة بــيــتــا قــــرب نــابــلــس،  لــلــبــلــدة. وشـــهـــدت بـ

ــأن املـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ لــلــشــرطــة بـ
تحديدًا في اللد وعكا، قاموا بإحراق عشرات 
الحافالت وعدد من املنازل واملحال التجارية 
ــا اشــتــبــك  ــافـ ــــي يـ الـــتـــابـــعـــة لــلــمــســتــوطــنــن. وفـ
قنابل  أطلقت  التي  الشرطة  مع  فلسطينيون 

صوت لتفريقهم.
وفي النقب، زعمت شرطة االحتالل أن شبانا 
املنطقة  فــي  الــبــدويــة  الــقــرى  مــن  فلسطينين 
الــتــي يسلكها املــســتــوطــنــون،  الـــطـــرق  قــطــعــوا 
وعطلوا الحركة فيها ملدة طويلة. مع العلم أن 
هذه الطرق تربط وسط إسرائيل بعدد كبير 
وحسب  النقب.  داخــل  العسكرية  القواعد  مــن 
ــره مــوقــع »وااله« فــقــد اعــتــقــلــت شــرطــة  مـــا ذكــ
االحتالل، منذ الثالثاء املاضي، أكثر من 200 

مواطن من فلسطينيي الداخل.
ــالـــغـــة مــظــاهــر  ــل بـــخـــطـــورة بـ ــيــ ــرائــ وتـــــــرى إســ
الــداخــل،  مــنــاطــق فلسطينيي  فــي  االحــتــجــاج 
املتمثلة  املباشرة  نتائجها  فقط بسبب  ليس 
في االشتباكات مع الشرطة واملستوطنن، بل 
حال  في  املتوقعة،  انعكاساتها  بسبب  أيضا 

عليهم بالضرب والرصاص املطاطي وقنابل 
الـــصـــوت. كــمــا أطــلــقــت قــــوات االحـــتـــالل قنابل 
الصوت والغاز املسيل للدموع ورشت الشبان 
باملياه العادمة، ما أوقع إصابات بن صفوف 
الشبان، وجرى اعتقال أحدهم. وكان من بن 
املصابن طفل في الخامسة من عمره أصيب 
بشظية قنبلة صوت بينما كان برفقة والده. 
وتعرضت طواقم إسعاف محلية لالستهداف 
مــن قبل جــنــود االحــتــالل، كما أصــيــب ضابط 
خالل  قدمه  في  املطاطي  بالرصاص  إسعاف 
تــغــطــيــتــه لــلــمــواجــهــات فـــي الـــقـــدس وتـــم نقله 
ــــي املــنــطــقــة  ــريــــق فـ لــلــمــســتــشــفــى. وانـــــدلـــــع حــ
املقاصد  مستشفى  ســاحــات  داخـــل  الحرجية 
اإلســـالمـــيـــة بـــالـــقـــدس، بــفــعــل قــنــابــل الــصــوت 

»نيرانا   
ّ
أن إسرائيلّية  إعـــالم  وســائــل  وذكـــرت 

أضــرمــت فــي ثــالثــة مــعــابــد يــهــوديــة ومــتــاجــر 
الــلــد«. وحــرض الرئيس اإلسرائيلي  عــّدة فــي 
رؤوفــن ريفلن، في بيان أمس األربعاء، ضد 
فلسطينيي الداخل في اللد، معتبرًا أن »مشهد 
االعـــتـــداء املــنــظــم فــي الــلــد، واالضـــطـــرابـــات في 
الــبــالد، من جانب مجموعة من  أنحاء  جميع 
العرب املتعطشن إلى الدماء وإصابة الناس 
وإلحاق الضرر باملمتلكات ومهاجمة األماكن 

اليهودية املقدسة، أمر ال يغتفر«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن إســرائــيــل لــم تعلن حالة 
الـــلـــد، إال أن خريطة  فـــي مــديــنــة  ــطـــوارئ إال  الـ
املــدن والــبــلــدات فــي الــداخــل الفلسطيني التي 
ــات كـــبـــيـــرة مــع  ــاكـ ــبـ ــتـ ــهـــدت تـــظـــاهـــرات واشـ شـ
التجمعات  إذ شملت  شرطة االحتالل كبيرة، 
الفحم،  أم  ومدينة  وعــكــا،  النقب،  فــي  البدوية 
وحــيــفــا، وجــســر الـــزرقـــا، وغــيــرهــا. ولـــم تشمل 
الداخل  فلسطينيو  نظمها  التي  التظاهرات 
ــة، بـــــل أيـــضـــا  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــات مـــــع الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــقــــط مـ فــ
اشــتــبــاكــات مـــع املــســتــوطــنــن، فـــي ظـــل مــزاعــم 

ــتــــالل، وتــم  ــــوات االحــ مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مـــع قـ
إغــــالق مــفــرق الــبــلــدة بــاملــكــعــبــات اإلســمــنــتــيــة، 
إقـــدام الشبان على إحـــراق بــرج عسكري  بعد 

إسرائيلي للمراقبة في املكان.
وُعرف من بن معتقلي حركة »حماس« خالد 
براهمة من مدينة أريحا، وهو أحد مرشحي 
الــحــركــة فــي قــائــمــة« الــقــدس مــوعــدنــا«. ودهــم 
االحتالل بيت ياسر البدرساوي، وهو مرشح 
ــر لــالنــتــخــابــات، فـــي مــخــيــم بـــالطـــة قــضــاء  آخــ
نابلس لكنه لم يكن مــوجــودًا في املــنــزل. وتم 
اقتحام منزل املرشح عماد ريحان في قرية تل 
ولم يكن في منزله، وصــادرت قوات االحتالل 
مركبة تعود لنجله. واعتقلت قوات االحتالل 
ــمــــاس« ســـامـــح عــفــانــة بعد  ــيـــادي فـــي »حــ ــقـ الـ
مــداهــمــة مــنــزلــه فــي مــديــنــة قلقيلية، وعــاصــم 
عبيد من الخليل. ودهمت منزل األسير املحرر 
عــبــد الــرحــمــن اشــتــيــة مــن قــريــة ســالــم، شرقي 
نـــابـــلـــس، ولــــم يــكــن مــــوجــــودًا فـــيـــه، واعــتــقــلــت 
قلقيلية.  قــرب  فرعتا  قرية  في  طالبا جامعيا 
واقتحمت قوات االحتالل منزل األسير املحرر 
املبعد إلى تركيا عبد الحكيم حنني في بيت 
ــم تــفــتــيــش املـــنـــزل  ــ ــن، شـــرقـــي نـــابـــلـــس، وتـ ــ دجــ
وتحطيم كافة محتوياته، فيما اعتقلت األسير 
القرية.  مــن سكان  ربحي حنني  أيمن  املــحــرر 
ــــوات االحـــتـــالل  وفــــي مــديــنــة جــنــن اعــتــقــلــت قـ
الشيخ علي أبو الرب، وعوني كميل وكالهما 
من أنصار حركة »حماس«. وفي مخيم الفوار 
قرب الخليل اعتقلت قوات االحتالل أمن سر 
حــركــة »فــتــح« محمد أبـــو هــشــهــش. وطــاولــت 
االعـــتـــقـــاالت صــحــافــيــن وكــتــابــا ُعــــرف منهم: 
األسير املحرر جنن ثامر سباعنة، واملصّور 
نــاصــر، والــصــحــافــي محمد  الصحافي حـــازم 
نمر عصيدة. وطاولت االعتقاالت 46 من قادة 
حــركــة »حــمــاس« وأنــصــارهــا، فيما بــلــغ عــدد 
املعتقلن أكــثــر مــن 50 شــخــصــا، وفــقــا لــنــادي 

»األسير الفلسطيني«.

اتساعها، على نسق الحياة في إسرائيل ذاتها. 
بلدات  في  إمــا  الــداخــل يعيشون  ففلسطينيو 
أو  االستيطانية،  للتجمعات  مالصقة  ومــدن 
املشتركة،  املــدن  في  املستوطنن  مع  يقطنون 
مـــا يــزيــد مـــن خـــطـــورة هـــذه الــتــظــاهــرات، ومــا 
يمكن أن ينجم عنها من احتكاكات خطيرة مع 
املتواصلة  املواجهة  كانت  وإذا  املستوطنن. 
مع غزة يمكن أن تنتهي في غضون أيام، كما 
حــدث فــي الــحــروب والــجــوالت الــســابــقــة، فمن 
واســعــة  مــواجــهــات  بمصير  التحكم  الــصــعــب 
الــداخــل وســلــطــات االحــتــالل  بــن فلسطينيي 
الدائم  االحتكاك  حالة  بسبب  واملستوطنن، 

واللصيق.
ومــع أن هــذه املــواجــهــات قــد اندلعت تضامنا 
مــــع غــــــزة، وتـــعـــبـــيـــرًا عــــن االنـــتـــصـــار لــلــقــدس، 
إال أنـــهـــا تــحــركــهــا أيـــضـــا عـــقـــود مـــن الــتــمــيــيــز 
بسبب  الــداخــل  فلسطينيو  منه  يعاني  الـــذي 
ــقــــول مــمــثــلــو  ــا يــ ــمــ ــل. وكــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــاســــات إسـ ســ
التي تبدي  الداخل، فإن إسرائيل  فلسطينيي 
كل هذا القلق من ردة فعل فلسطينيي الداخل 
هي ذاتها التي لم تحرك ساكنا لوقف العنف 
أن  اعــتــبــار  عــلــى  الفلسطيني،  املجتمع  داخـــل 

هذا العنف ال يهدد مصالحها.
إلى جانب ذلــك، تعي دوائــر صنع القرار في 
الـــتـــظـــاهـــرات سيمنح  تـــواصـــل  أبـــيـــب أن  تـــل 
فرصة للجماعات اليهودية الدينية املتطرفة 
لركوب املوجة، وتأزيم األوضاع، بشكل يفاقم 
الحكومة  على  األمنية  واألعــبــاء  التحديات 
فإن  ذاتــه،  الوقت  في  الشرطية.  واملؤسسات 
فلسطينيي  مـــع  كــبــيــرة  مـــواجـــهـــات  انــــــدالع 
الــدولــيــة  إســرائــيــل  الـــداخـــل، سيمس بمكانة 
ويــضــفــي مــصــداقــيــة عــلــى االتـــهـــامـــات الــتــي 
تــوجــهــهــا املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، وضــمــنــهــا 
اإلسرائيلية  للسلطات  إسرائيلية،  منظمات 
بــتــعــمــد الــتــمــيــيــز واإلجــــحــــاف بــحــق هـــؤالء 

الفلسطينين.

عبّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس 
األربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد العنف باألراضي الفلسطينية واحتمال 
ارتكاب جرائم حرب. وكتبت، في تغريدة: »أتابع بقلق تصاعد العنف 
غزة  في  وكذلك  الشرقية،  القدس  ذلك  في  بما  الغربية،  الضفة  في 
األساسي«  روما  نظام  تحت  تندرج  جرائم  ارتكاب  وربما  ومحيطها، 
للمحكمة. وأضافت »سيواصل مكتبي متابعة التطورات على األرض، 

ويسجل أي أمر يقع بنطاق واليتنا القضائية«.

احتمال ارتكاب جرائم حرب

دعا نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي فيرشينين، 

أمس األربعاء، إلى 
الوقف الفوري والكامل 

لألنشطة االستيطانية 
اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، 

ودان في حديث لوكالة 
»نوفوستي« المحلية 

»بشدة كل مظاهر العنف 
بحق السكان المدنيين، 

سواء في إسرائيل أو في 
فلسطين«، وندد »بجميع 
الخطوات التي من شأنها 
أن تعرقل إعادة إطالق 
العملية التفاوضية على 
األساس القانوني الدولي 

المعترف به«.

روسيا 
تدعو لوقف 

االستيطان

تقريرالحدث

اعتقلت شرطة االحتالل 200 مواطن من فلسطينيي الداخل )إياد طاوي/األناضول(

  شرق
      غرب

روحاني متفائل 
بمباحثات فيينا

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس اإليــــــرانــــــي، حــســن 
روحاني )الصورة(، أمس األربعاء، 
ــز )فــــي  ــنــــجــ أنـــــــه »فـــــــي االتــــــفــــــاق املــ
فــيــيــنــا( نـــكـــون قـــد حــقــقــنــا 85 إلــى 
ــة مـــن مــطــالــبــنــا، بـــداًل  ــائـ 90 فـــي املـ
البعض  لكن  كاملة،  تحقيقها  مــن 
الـــــفـــــارغ مــن  ــنـــصـــف  الـ إال  يــــــرى  ال 
»مباحثات  أن  وأضــاف  الفنجان«. 
ــر انــــهــــيــــار جـــــــزء مــن  ــهـ فـــيـــيـــنـــا تـــظـ
جـــدار الــعــقــوبــات كــل يـــوم، وإذا ما 
اتحدنا فسينهار كل الجدار خالل 
فــتــرة قــصــيــرة«. وجــــاء حــديــثــه في 
 اســتــمــرار الــجــولــة الــرابــعــة من 

ّ
ظـــل

املباحثات غير املباشرة بن إيران 
انطلقت  التي  املتحدة،  والــواليــات 

يوم الجمعة املاضي. 
)العربي الجديد(

ليبيا: جلسة لملتقى 
الحوار في 26 و27 مايو

دعـــــــــت الــــبــــعــــثــــة األمــــــمــــــيــــــة، أمـــــس 
األربــــعــــاء، أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي إلــــى االنــعــقــاد 
مـــــــايـــــــو/أيـــــــار  و27   26 يـــــــومـــــــي 
الــقــاعــدة  الــحــالــي، ملناقشة مــقــتــرح 
الـــدســـتـــوريـــة لــالنــتــخــابــات املــقــدم 
للملتقى.  الــقــانــونــيــة  الــلــجــنــة  مـــن 
وذكرت مصادر مقّربة من امللتقى، 
أن الــجــلــســة ســتــنــاقــش الــقــضــايــا 
أعضاء  يتوافق  لم  التي  الخالفية، 
القانونية حولها، وأهمها  اللجنة 
ــة  ــدولــ ــيــــس الــ ــتــــخــــاب رئــ قـــضـــيـــة انــ
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن الــشــعــب أم من 
مجلس النواب املقبل، املفترض أن 
ينبثق عن االنتخابات التشريعية 
ــقــــررة فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون  املــ

األول املقبل.
)العربي الجديد(

تونس: إلقاء القبض 
على خلية مسلحة

ــن املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم  ــلــ أعــ
ــكـــاف،  ــة فــــي الـ ــيـ ــدائـ ــتـ املــحــكــمــة االبـ
ــاء،  ــعــ فـــــوزي الـــــــــداودي، أمــــس األربــ
فـــرقـــة  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
لــقــوات األمـــن، ألقت  خــاصــة تابعة 
أمـــــس  ــن  ــ ــ مـ أول  ــاء  ــ ــســ ــ مــ ــبـــــض  ــ ــقـ ــ الـ
يشتبه  14 شخصا،  على  الثالثاء، 
ــتـــشـــددة،  بـــأنـــهـــم مــــن الـــعـــنـــاصـــر املـ
ــوا مــجــتــمــعــن بـــأحـــد املـــنـــازل  ــانــ كــ
بحي الحرية بمدينة الكاف، شمال 

غربي تونس. 
)العربي الجديد(

... ومالمح 
حوار مرتقب

كــشــفــت مـــصـــادر حــزبــيــة تــونــســيــة، 
أمس األربعاء، عن حركة مشاورات 
ــام املــاضــيــة حــول  مكثفة خـــالل األيــ
األزمـــة السياسية فــي الــبــالد، بغية 
بحث حلول لها تحد من تداعياتها. 
»العربي الجديد«،  وقالت املصادر لـ
رافـــــضـــــة  تـــــعـــــد  لـــــــم  الــــــرئــــــاســــــة  إن 
للحوار. ويبدو أنه تم الحديث عن 
شـــروط مــحــددة وصــلــت إلــى حركة 
ــة«، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا رحـــيـــل  ــهــــضــ ــنــ »الــ
ــام املــشــيــشــي كــامــلــة،  حـــكـــومـــة هـــشـ
العهدة  عـــودة  مــا يعني دســتــوريــا 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد )الـــصـــورة( 

لتعين رئيس حكومة جديد.
)العربي الجديد(

أوروبا تمّهد للعقوبات 
على سياسيين لبنانيين

ــاد دبــلــومــاســيــون ومــســؤولــون  ــ أفـ
فــــــي االتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــــــي، أمــــس 
األربعاء، بأن التحضير للعقوبات 
عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، 
بــســبــب عــــدم تــشــكــيــل حــكــومــة في 
األمر  بــدأ بالفعل. ويتعلق  الــبــالد، 
بــالــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 
يـــمـــلـــكـــون أمــــــــــوااًل مـــنـــقـــولـــة وغـــيـــر 
ــي، إذ  منقولة فــي االتــحــاد األوروبــ
يبدي هــؤالء تصّورهم بأن سحب 
هــذه االمــتــيــازات قــد يــكــون وسيلة 
لدفعهم إلمعان التفكير في تشكيل 

الحكومة.
)رويترز(
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ظريف: مستعدون 
لتوثيق العالقات 

مع السعودية
ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف )الــــصــــورة(، 
أمــس األربـــعـــاء، أن بـــاده مستعدة 
الــســعــوديــة،  الــعــاقــات مــع  لتوثيق 
ــه فـــــي أن تـــــؤدي  ــ ــلـ ــ ــا عـــــن أمـ ــربــ ــعــ مــ
املــــــحــــــادثــــــات بــــــن الــــبــــلــــديــــن إلــــى 
مــزيــد مـــن االســـتـــقـــرار فـــي املــنــطــقــة، 
خـــــصـــــوصـــــا فــــــــي الــــــيــــــمــــــن. وقــــــــال 
ظـــريـــف، بــعــد اجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد في 
دمــشــق، »نــحــن بالتأكيد جــاهــزون 
ــات  ــاقــ ــعــ ومـــــســـــتـــــعـــــدون دائـــــــمـــــــا لــ
ــة«. وكـــــان  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــقــــة مـــــع الـ ــيــ وثــ
على  عبر منشور  أعلن،  قد  ظريف 
»إنـــســـتـــغـــرام«، عـــن قــيــامــه بــجــولــة 
تكون  أن  على  وأوروبـــيـــة،  إقليمية 

دمشق أولى محطاتها.
)العربي الجديد(

قوى عراقية تهاجم 
السفير البريطاني

شــــــن رئـــــيـــــس تــــحــــالــــف »الـــــفـــــتـــــح«، 
الجناح السياسي لفصائل »الحشد 
العامري، هجوما  هــادي  الشعبي«، 
على السفير البريطاني في العراق، 
تصريحات  بسبب  هيكي،  ستيفن 
املبكرة  االنــتــخــابــات  بــشــأن  لألخير 
ــقـــرر أن تـــجـــري فـــي 10 أكــتــوبــر/ املـ

ــــي حــن  وفــ املــــقــــبــــل.  األول  ــريـــن  تـــشـ
السفير  »عــلــى  أن  الــعــامــري  اعــتــبــر 
عمله،  حــدود  يعرف  أن  البريطاني 
لــه بالتدخل فــي الشأن  ولــن نسمح 
الــداخــلــي«، دعــا تحالف »ســائــرون« 
ــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي إلــى  أعـــضـ

عدم التدخل في الشأن العراقي.
)العربي الجديد(

 
الرئيس الموريتاني 

السابق قيد اإلقامة 
الجبرية

أمـــر قـــاض مــوريــتــانــي، أمـــس األول 
الــثــاثــاء، بــوضــع الــرئــيــس الــســابــق 
محمد ولــد عبد العزيز )الــصــورة(، 
ــاد واإلثــــــــــــــراء غــيــر  ــفــــســ ــالــ ــم بــ ــهــ ــتــ املــ
الجبرية في  اإلقــامــة  قيد  املــشــروع، 
منزله في نواكشوط. ووضع عزيز، 
ــذي اعـــتـــبـــر االتــــهــــامــــات مــــنــــاورة  ــ ــ الـ
املراقبة  قيد  السياسة،  عن  إلبــعــاده 
ــه الــحــضــور  ــزامـ ــتـ الــقــضــائــيــة مـــع الـ
ــرات في  إلـــى مــركــز الــشــرطــة ثـــاث مـ
األســبــوع، وطــلــب إذنـــا مــن القاضي 

ملغادرة نواكشوط.
)فرانس برس(

 
»طالبان« تستولي على 

منطقة قريبة من كابول
اســــتــــولــــت حــــركــــة »طــــالــــبــــان« عــلــى 
كابول،  العاصمة  من  قريبة  منطقة 
كـــــانـــــت تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــــقـــــوات 
ساعات  قبل  األفــغــانــيــة،  الحكومية 
مــن بــدء ســريــان وقــف إلطــاق النار 
مدته ثاثة أيام بن الطرفن. وتبعد 
منطقة نيرخ في واليــة ورداك نحو 
40 كــيــلــومــتــرًا عــــن كــــابــــول. وأعـــلـــن 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  املـ
عـــــريـــــان أن »قــــــــــوات األمـــــن  طـــــــــارق 
انــســحــابــا تكتيكيا  نــفــذت  والـــدفـــاع 

من مقر الشرطة في منطقة نيرخ«.
)فرانس برس(

السفارة األميركية في 
موسكو تعلّق خدماتها

عـــلـــقـــت الـــــســـــفـــــارة األمــــيــــركــــيــــة فــي 
مـــوســـكـــو تـــقـــديـــم مــعــظــم الـــخـــدمـــات 
الــقــنــصــلــيــة ملــواطــنــيــهــا اعــتــبــارًا من 
أمـــس األربـــعـــاء، بسبب االنــخــفــاض 
ــدد مــوظــفــيــهــا، بــعــد  ــ الــكــبــيــر فــــي عـ
السفارة،  وذكـــرت  روســيــة.  عقوبات 
على موقعها اإللكتروني، أنها »لن 
التصديق  خــدمــات  اآلن  بــعــد  تــقــدم 
الــــــوالدة  االعـــتـــيـــاديـــة أو شــــهــــادات 
الـــخـــارج أو تجديد  فـــي  الــقــنــصــلــيــة 
جـــــــــــــوازات الـــــســـــفـــــر«. ولــــــــن تـــصـــدر 
تــقــريــبــا،  تــــأشــــيــــرة  الــقــنــصــلــيــة أي 
باستثناء الخاصة بالدبلوماسين 

والهجرة »في الحاالت الطارئة«.
)فرانس برس(

عماد كركص

حسمت القوى األبرز في املعارضة الداخلية 
ــا مــــــن االنــــتــــخــــابــــات  ــهــ ــفــ ــوقــ فــــــي ســــــوريــــــة مــ
الــرئــاســيــة، الــتــي يــنــوي الــنــظــام إجــراءهــا في 
بــإعــان مقاطعتها  الــحــالــي،  مـــايـــو/أيـــار   26
 ومضمونا. غير أنه من غير املتوقع أن 

ً
شكا

إذ ليس لهذه  يكون لهذا املوقف أي تبعات، 
استحقاق  أي  فــي  تــأثــيــر حقيقي  أي  الــقــوى 
وطني، لجهة املنافسة أو حتى إرباك النظام، 
الــذي حشر هــذه املــعــارضــة فــي زاويـــة ضيقة 
مـــن دون الــســمــاح لــهــا بـــأي نــشــاط سياسي 
حــقــيــقــي. وذهــبــت هـــذه املــعــارضــة إلـــى خيار 
املــقــاطــعــة، فـــي ظـــل عــــدم رضــــى شــعــبــي على 
أدائها، واتهامات لها بتمييع فكرة املعارضة 
لــلــنــظــام مـــع قــبــولــهــا بــالــتــفــاهــم والــتــفــاوض 
همت بعض هذه القوى بالعمل على 

ّ
معه. وات

له،  بــدول حليفة  النظام، وبــاالرتــبــاط  قياس 
ســواء  حقيقي،  وزن  بــا  موقفها  يجعل  مما 

بتأييد االنتخابات أو مقاطعتها.
آخر املواقف املقاطعة لانتخابات الرئاسية، 
كــــــــان مــــــن »الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــغــيــيــر 
والــتــحــريــر« يــــوم االثـــنـــن املـــاضـــي، إذ قــالــت 
فــي بــيــان إن مــوقــفــهــا »هـــو عـــدم املــشــاركــة ال 
ــــى عـــدم  ــــت إلـ تــرشــيــحــا وال تـــصـــويـــتـــا«. ودعــ
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي االنــتــخــابــات بالقول: 
ــه ليس من حق أي قوة 

ّ
»مــن الثابت لدينا أن

خــارجــيــة أن تــتــدخــل فـــي هـــذا الـــشـــأن، ســـواء 
 الــثــابــت أيضا 

ّ
ــإن كـــان تــأيــيــدًا أو اعــتــراضــا، فـ

الــتــي تحتاجها سورية  االنــتــخــابــات   
ّ
أن هــو 

فـــي أزمــتــهــا الــكــارثــيــة هـــي انــتــخــابــات تــكــون 
السياسي  للحل  الــكــامــل  التطبيق  مــن  جـــزءًا 
أداة  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ ــكــــون  وتــ  .2254 ولـــلـــقـــرار 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــدة يـــتـــرقـــب  ــ ــديــ ــ وســـــــط وعـــــــــود حــــكــــومــــيــــة جــ
ــاء ملف  ــهـ الـــعـــراقـــيـــون إجـــــــراءات ســريــعــة إلنـ
ــزّج آالف  »تــشــابــه األســــمــــاء«، الــــذي تــســّبــب بــ
ــنـــوات  ــنــــن فــــي الـــســـجـــون طـــيـــلـــة الـــسـ ــواطــ املــ
السابقة، بسبب تشابه أسمائهم مع آخرين 
مطلوبن بتهم وقضايا إرهابية أو جنائية. 
وُيـــعـــد مــلــف »تــشــابــه األســــمــــاء« مـــن املــلــفــات 
ــقـــوات الــعــراقــيــة  الــشــائــكــة فـــي الـــعـــراق، ألن الـ
و»الــحــشــد الــشــعــبــي« يــعــتــمــدان فــي عمليات 
االعـــتـــقـــال عــلــى االســـــم الـــثـــاثـــي لــلــعــراقــيــن، 
وإلـــى أن يثبت الــســجــن أنـــه لــيــس الشخص 
املــطــلــوب، يقضي ســنــوات عـــدة فــي السجن، 
وتراكم  القضائي  والتعقيد  اإلهــمــال  بسبب 
 أجــنــدات سياسية متحكمة 

ّ
املــلــفــات، فــي ظــل

بهذا امللف.
السابقة صــدور مذكرات  السنوات  وشهدت 
اعــتــقــال كــثــيــرة فــي الـــعـــراق، بتهم اإلرهــــاب، 
 أغلبها لــم ُيــن على أسس 

ّ
أكــد مــراقــبــون أن

ــت ألغــــراض 
ّ
ــغــل

ُ
مــهــنــيــة وقـــانـــونـــيـــة، بـــل اســت

ســيــاســيــة. وبــعــد انــتــقــادات كــثــيــرة للقضاء 
العراقي وللحكومة بشأن ذلك، كشفت لجنة 
ــع آلــيــة  ــاع الــبــرملــانــيــة عـــن وضــ ــدفــ ــن والــ ــ األمـ
جديدة إلنهاء امللف. في السياق، ذكر مقرر 
»متابعة  أن  الـــزيـــادي،  بــدر  الــنــائــب،  اللجنة 
امللف وعلى  بــدأت لهذا  الــقــوات األمنية  مــن 
وجه الخصوص في املحافظات التي سيطر 
ــا فـــي مــحــافــظــات  ــــش ســـابـــقـــا، أمــ عــلــيــهــا داعـ
فــإن قضية تشابه األســمــاء تكون  الــجــنــوب 
ــاز قـــّدمـــه  ــ ــــجـ ــــي إيـ فـــيـــهـــا قـــلـــيـــلـــة«، مـــشـــيـــرًا فـ
ــنــــن، إلــى  لــلــصــحــافــيــن، أول مـــن أمــــس اإلثــ
»وجود تنسيق عاٍل وتوّجه حكومي إلنهاء 
هذه املشكلة لدى الكثير من املواطنن. كما 
أن لجنة األمن والدفاع لديها دور ومتابعة 
لــهــذا املــلــف، مــن خـــال الــتــواصــل مــع جهاز 
ــاء هـــذا  ــهــ األمــــــن الـــوطـــنـــي، لــــإســــراع فــــي إنــ
ــلـــف«. وأعـــلـــن الــتــوجــه العــتــمــاد اســــم األم  املـ

ليوحد  فيستخدمها  الــســوري  الــشــعــب  بــيــد 
صــفــوفــه وأرضــــه ويــقــرر مــصــيــره بــشــكــل حر 
ونــزيــه«. وأشـــارت الجبهة إلــى أنــه كي تكون 
االنتخابات أداة لتوحيد السورين: »ينبغي 
أن تــتــم عــلــى أســــاس دســـتـــور جــديــد يضعه 
وتحقق  بينهم،  فيما  بــالــتــوافــق  الــســوريــون 
بــإشــراف  وتــتــم  والشفافية،  الــنــزاهــة  معايير 
جرى 

ُ
مراقبن من األمم املتحدة. وينبغي أن ت

عــلــى كــامــل األرض الــســوريــة وبــمــشــاركــة كل 
السورين في سورية وخارجها«.

و»الــجــبــهــة« هـــي تــشــكــيــل ســيــاســي يــقــوده 
رئيس حزب »اإلرادة الشعبية« قدري جميل 
املقرب من موسكو، وضّم عند تأسيسه في 
يــولــيــو/تــمــوز 2011 نــحــو 250 مــنــدوبــا من 
مختلف املحافظات السورية، ومن »الحزب 
الــقــومــي االجــتــمــاعــي«، و»اللجنة  الــســوري 
الــوطــنــيــة لــوحــدة الــشــيــوعــيــن الــســوريــن«، 
ومـــجـــمـــوعـــة شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة. وكــــان 
جــمــيــل قـــد أصـــــدر بــيــانــا حــــدد فــيــه مــوقــف 
وقــال  االنــتــخــابــات،  مــن  الشعبية«  »اإلرادة 
إن »تــحــديــد مـــوقـــٍف مـــن هــــذه االنــتــخــابــات 
هو شــأن ســوري داخلي بحت«. واعتبر أن 
الحالية  االنتخابات  بــن  نهائيا  عاقة  »ال 
وبن القرار 2254 واالنتخابات التي ينّص 
على  تجري  أن  املفترض  مــن  التي  عليها«، 
أســاس دستوري جديد. وأشــار البيان إلى 
إنهاء  فــي  لــن تساهم  االنتخابات  »هــذه  أن 
األزمــة السورية ألنها ال تجري في السياق 
الــذي نص عليه قــرار مجلس األمــن 2254«. 
وبناء على كل ذلك حمل الباغ قرار الحزب 

بـ »عدم املشاركة ال ترشيحا وال تصويتا«.
وســــبــــق مــــوقــــف »جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر« وحــــزب 
»اإلرادة الشعبية«، تصريحات للمنسق العام 
»هيئة التنسيق الوطنية« املعارضة حسن  لـ
عبد العظيم، التي تتخذ من دمشق مقرًا لها، 
فــي نــهــايــة مــــــارس/آذار املـــاضـــي، أعــلــن فيها 
موقف الهيئة من االنتخابات بعدم املشاركة 
ــا، بــــل ودعــــــا ملــقــاطــعــتــهــا عـــلـــى املــســتــوى  ــهـ بـ
الــشــعــبــي. وبــــرر املــقــاطــعــة بــــأن االنــتــخــابــات 
»عــمــل اســتــبــاقــي يــقــطــع الــطــريــق عــلــى الــحــل 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــان جـــنـــيـــف، والـ ــيـ ــــق بـ الـــســـيـــاســـي وفـ
والقرار   ،2013 لعام   2118 فيها  بما  الدولية 
2254 لعام 2015«. وتساءل عبد العظيم »إن 
الطريقة،  بــهــذه  االنــتــخــابــات  كــانــت ستجري 
التي  الدستورية  اللجنة  تشكلت  إذا  فلماذا 
مـــن مــهــامــهــا وضـــع دســـتـــور لــلــبــاد، وهيئة 
حكم؟«. ولفت إلى أن تشكيل اللجنة كان أمرًا 

الثاثي،  االســم  أخــرى بعيدًا عن  وتفاصيل 
وفــي حــال تــم التدقيق ولــم يتم تسجيل أي 

مؤشرات أمنية يتم إخاء سبيل الشخص.
الداخلية  وزارة  فــي  يفيد ضابط  مــن جهته، 
نينوى  محافظتي  بـــأن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
وصــــاح الـــديـــن، مــن أكــثــر املــنــاطــق الــعــراقــيــة 
التي تعاني من هذه املشكلة، بسبب التكرار 
ــبــــط بــــمــــوروث  ــرتــ ــــي األســــــمــــــاء، املــ ــيـــر فـ ــبـ الـــكـ
االبن  التسميات بن  اجتماعي وقبلي حــول 
واألب والــجــد. وأضـــاف أنــه تــّم اعــتــقــال نحو 
ألـــفـــي شــخــص مــنــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
املــاضــي، بسبب تشابه األســمــاء، قبل إطاق 
سراح بعضهم، فيما ينتظر آخرون إجراءات 
قانونية قبل اإلفراج عنهم. ويكشف أن قسما 
للتحقيق ومحاولة  »تــعــرض  املــوقــوفــن  مــن 
ــتــــزاع مــعــلــومــات مـــنـــهـــم«، فـــي إشــــــارة إلــى  انــ

تعرضهم للتعذيب.
الـــحـــديـــث عــــن اإلجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة لــحــســم 
املــلــف قــد يتطلب وقــتــا وجــديــة مــن الجهات 
املسؤولة، ال سيما أن اآلالف من ذوي األسماء 
املتشابهة زّجــوا في السجون. وتّم استغال 
ــلـــف لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة وحــتــى  املـ
دعائية من قبل نواب وسياسين، ومكاسب 
مــالــيــة أيــضــا بــفــعــل الــفــســاد املــســتــشــري في 
جبروا 

ُ
 ذوي األسماء املتشابهة أ

ّ
الباد، إذ إن

»حـــــــزب االتـــــــحـــــــاد االشــــــتــــــراكــــــي الــــعــــربــــي  لــــــــ
ــــراوي: »إنـــنـــا  ــــسـ ــعـ ــ ــقــــراطــــي«، أحــــمــــد الـ الــــديــــمــ
فــي الــحــزب لــم نــشــارك فــي أي انــتــخــابــات أو 
اســتــفــتــاءات مــنــذ غـــادرنـــا الــجــبــهــة الوطنية 
التقدمية في عام 1973، ترشيحا أو انتخابا، 
بعد إصرار كتلة النظام على صناعة دستور 
يثبت تفرد فئة واحدة بحكم الباد. وكنا من 
الوطني  للتجمع  املؤسسة  األساسية  القوى 
الديمقراطي عام 1979، الذي نادى بالتغيير 
الوطني الديمقراطي طريقا وحيدًا للخاص 

من الفردية واالستبداد«.
وأضــــاف الــعــســراوي: »فـــي مــتــابــعــة لرؤيتنا 
في الحزب ومع شركائنا في التجمع سابقا 
وفي الهيئة الحقا، لم نَر يوما أن االنتخابات 
أو االســـتـــفـــتـــاءات الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــنــظــام 
بالوطن  تــتــقــّدم  يمارسها،  الــتــي  وبالطريقة 
خطوة واحدة إلى األمام بل تأتي تكريسا ملا 
هو قائم. أما اليوم فنراها في هيئة التنسيق 

ويشّدد  الحكومة«.  بجدية  يتعلق  املوضوع 
املــطــلــك عــلــى أنـــه »ال يمكن االســتــمــرار بعدم 
حسم امللف واالكتفاء بالوعود فقط، ال سيما 
أن املـــلـــف ألـــحـــق أضــــــرارًا بـــأعـــداد كــبــيــرة من 
املواطنن«، الفتا إلى أنه »من حق الضحايا 
ــرريــــن مـــــن هــــــذا املــــلــــف أن يـــطـــالـــبـــوا  ــتــــضــ املــ
الــضــرر  بــتــعــويــض مـــــادي ومـــعـــنـــوي، إذ إن 
املواطن  أمن  الجهة املسؤولة عن  لحقهم من 
)الــــحــــكــــومــــة(«. ويــــدعــــو الـــبـــرملـــان والـــجـــهـــات 
املــعــنــيــة إلــــى »دعــــم حــصــول الــضــحــايــا على 
: »هل القانون بوضعه 

ً
تعويضات«، متسائا

ــادر عــلــى إحـــقـــاق الــحــق وإنــصــاف  الــحــالــي قــ
املـــواطـــنـــن؟«. يــبــدي شــكــوكــه حـــول ذلـــك »ألن 
هناك جــوانــب كثيرة مــن حقوق املــواطــن من 
لم  وغيرهم  واملعتقلن  واملغيبن  املهجرين 
يستطع البرملان العراقي أن يضمن حقوقهم، 
مــقــصــران بحقوق  والــحــكــومــة  الــقــضــاء  وأن 
املـــواطـــنـــن، خــصــوصــا مــمــن مـــا زالـــــوا داخـــل 
السجون بسبب تشابه األسماء. ويجب على 

حقوق املواطن أن تصان«.
ل عضو اللجنة القانونية في 

ّ
من جهته، يقل

الــبــرملــان الــعــراقــي الــنــائــب يــحــيــى املــحــمــدي، 
مــن إمــكــانــيــة حــســم املــلــف، بــســبــب مــا يصفه 
»تشابك الجهات املسؤولة املرتبطة بامللف«.  بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  ويــقــول فــي حــديــٍث لـــ
»حتى اآلن ال توجد وحدة معلومات مشتركة 
املــلــف، فهناك  أو جــهــة واحــــدة تسيطر عــلــى 
مــذكــرات  وتنفذ  تعتقل  الــتــي  للجهات  تــعــدد 
القبض وهناك أيضا تشتت في املعلومات«. 
ــى أن »ذلــــــــك يـــتـــســـبـــب بــمــشــاكــل  ــ ــ ويــــلــــفــــت إلـ
املناطق  في  خصوصا  املواطنن،  مع  كبيرة 
ــن تــنــظــيــم داعــــــش، كــــون األســـمـــاء  املــــحــــررة مـ
ــنــــاك آالف األســـمـــاء  ــيـــرة، وهــ ــثـ املــتــشــابــهــة كـ
املــواطــن  يثبت  أن  وإلـــى  متشابهة،  الــثــاثــيــة 
هويته يلحقه ضرر من التوقيف واإلجراءات 
األخرى إلثبات بياناته الشخصية، ولألسف 
الــحــكــومــة لـــم تــســتــطــع حــســمــه حــتــى اآلن«. 
ويعتبر أن »املــواطــن هــو ضحية عــدم حسم 
املـــلـــف، وال أعــتــقــد أن هـــنـــاك أي تــوجــه  هــــذا 
هذا  نتيجة  املتضررين  لتعويض  للحكومة 
امللف، بل ستبقى تلك األضرار مدرجة ضمن 
انتهاكات حــقــوق اإلنــســان فــي الــعــراق، التي 
يــتــعــّرض لــهــا املـــواطـــن بــشــكــل مــبــاشــر وغير 
مباشر«. ويــؤكــد أنــه »مــا زالــت هناك حــاالت 
ــاء،  ــمــ داخــــــل الـــســـجـــون نــتــيــجــة تـــشـــابـــه األســ
األمنية  واألجــهــزة  والقضاء  الحكومة   وعلى 

تحّمل املسؤولية«.

شكليا، وأن النظام يدفع الستمرار الوضع ملا 
هو عليه. ونــّوه عبد العظيم في تصريحات 
نقلها موقع »روسيا اليوم«، بأن هذا املوقف 
يــعــبــر عــن »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة« وعــن 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة« )جــــود(، 
وتلك األخيرة عرقل النظام انعقاد مؤتمرها 

التأسيسي في دمشق. 
ــع مــقــاطــعــة املــعــارضــة الــداخــلــيــة  وحـــول دوافــ
لـــانـــتـــخـــابـــات، قــــال عــضــو هــيــئــة الــتــفــاوض 
الــعــلــيــا والــلــجــنــة الــدســتــوريــة واألمــــن الــعــام 

على دفع مبالغ كبيرة للتخلص من التبعات 
ــة واإلجــــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة غــيــر  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ

مضمونة النتائج.
وحول مسار امللف، يعتبر عضو لجنة األمن 
في البرملان السابق، حامد املطلك، وهو أحد 
أن »امللف  الــعــراق،  األنــبــار، غــربــي  سياسيي 
الحقيقية  وإرادتها  الحكومة  بجدية  متعلق 
بحسمه، وأال تكتفي بالوعود فقط«. ويشير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن  فــــي حــــديــــٍث لــــ
البلد،  في  التنفيذية  الجهة  تمثل  »الحكومة 
واللجان  القضاء  على  تفرض  أن  وتستطيع 
املــلــف، إذا أرادت أن  األمــنــيــة إجــــراءات حسم 
تــنــفــذ املـــوضـــوع بــجــديــة وبــشــكــل صــحــيــح«. 
ويضيف أنه »من املمكن أن يتم تشكيل لجان 
خـــاصـــة تــشــتــرك بــهــا كـــل الـــجـــهـــات األمــنــيــة: 
االستخبارات واألمن واستخبارات الداخلية 
واألطــراف األخرى ملتابعة وحسم امللف، لكن 

الوطنية خطوة تراجعية عن الحل السياسي 
وقفزة  لــه،  تدميرية  وخــطــوة  بــل  التفاوضي 
ــة  ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ ــة الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ فـــــــوق الـ
االنتقالي،  الحكم  )هيئة  األربعة  بمحاورها 
االنــتــخــابــيــة،  العملية  الــدســتــوريــة،  العملية 
األمن ومكافحة اإلرهاب( املستندة إلى بيان 
جنيف لعام 2012 وكل القرارات الدولية ذات 
الــصــلــة بــاملــســألــة الــســوريــة، خــصــوصــا منها 
القرارين الدولين 2013/2118 و2015/2254، 
وحـــتـــى فــــوق مـــخـــرجـــات مـــا ســمــي بــمــؤتــمــر 
سوتشي(  )مؤتمر  السوري  الوطني  الحوار 
الــذي شــارك بــه النظام وأيــد مخرجاته، ولم 
تــشــارك بــه هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة لكنها 
ــع مـــخـــرجـــاتـــه«. ونـــــّوه  تــفــاعــلــت ايـــجـــابـــيـــا مــ
الــعــســراوي إلـــى أنـــه »عــنــدمــا يــكــون الحديث 
أين تأتي هذه  عن شرعية االنتخابات، فمن 
اآلمنة  املؤسسات  نفتقد  دمنا  مــا  الشرعية، 

واملحايدة التي تديرها؟«.

دماء في الخرطوم

من  عـــددًا  مخلفة  لــلــدمــوع،  املسيلة  والقنابل 
اإلصابات بعضها خطير، وارتقاء شهيدين«. 
وشـــددت على ضـــرورة »حــل لجنة التحقيق 
أولــيــاء  فيها  يمثل  لجنة  وتشكيل  السابقة، 
الدم بالطريقة التي تطالب بها أسر الشهداء، 
 االعتصام 

ّ
لتقديم املتسببن في مجزرة فض

لــلــمــحــاســبــة«. وفــــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
2019، شكل حمدوك لجنة مستقلة للتحقيق 
في فض االعتصام وغيره من االنتهاكات في 
الــثــوار، ومنحها فرصة 3 أشهر لتقديم  حق 
تقريرها النهائي. لكن اللجنة، التي يرأسها 
املحامي نبيل أديب، طلبت التمديد لها أكثر 
أديــب  مـــرة. ونقلت تقارير صحافية عــن  مــن 
قوله، قبل أيام، إن لجنته قاربت على إصدار 
الشخصيات  كــل  استدعت  أن  بعد  تقريرها 
املطلوب منها تقديم ما لديها من معلومات، 
وآخرهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 

البرهان، األسبوع املاضي.
العظيم،  السياسي شوقي عبد  املحلل  ورأى 
فــض  ذكـــــــرى  فــــي  األول  أمــــــس  حــــــدث  مــــا  أن 
االعـــتـــصـــام ســـتـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة، 
وسيؤدي إلى زيادة إرباك املشهد السياسي 
 منذ أشــهــر. ونــوه إلــى أن أكبر 

ً
املرتبك أصــا

للوقائع هو  العكسية  االرتـــدادات  دليل على 
البيان الذي أصدره حمدوك وما جاء فيه من 
عــبــارات تــديــن بــشــدة األحــــداث، ودعــوتــه إلى 
تصحيح مسار الشراكة بن جميع األطراف، 
وكذلك للبيانات الصادرة من أحزاب مشاركة 
ــاف عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، فــي  ــ ــ فــــي الـــحـــكـــومـــة. وأضـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الـــحـــدث  ـــ تـــصـــريـــح لـ
ســُيــفــقــد الــحــكــومــة ثــقــة الــــشــــارع فــيــهــا، ولــو 
تكررت مثل هذه األمور فإن ذلك سيكون أكبر 
مؤشر على »هــدم املعبد على الجميع«. ولم 
الــنــار على  يستبعد وجــود تخطيط إلطــاق 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعــاد سقوط قتيلن و16 جريحا، 
بالرصاص خال إحياء سودانين 
ذكــــــــــرى مــــــجــــــزرة فــــــض اعــــتــــصــــام 
محيط قــيــادة الــجــيــش فــي الــخــرطــوم، مساء 
الـــواجـــهـــة، قضية  إلـــى  الـــثـــاثـــاء،  أمـــس األول 
إعادة هيكلة القوات املسلحة وأجهزة العدل، 
فيما حاول الجيش التهرب من املسؤولية، إذ 
سحب بيانا كــان أصـــدره وقــدم فيه اعــتــذاره 
ــقـــوط قــتــلــى  ــــى أن سـ عـــمـــا حـــصـــل، مـــشـــيـــرًا إلـ

وجرحى جاء بعد مغادرة املحتجن املكان.
وشّيع مئات السودانين، أمس األربعاء، أحد 
العامة  الــقــيــادة  أحـــداث محيط  فــي  القتيلن 
لــلــجــيــش فـــي الـــخـــرطـــوم. وهـــتـــف املــشــيــعــون 
»ثــوار ح نكمل املــشــوار«، و»يــا عسكر ما في 
حــصــانــة«. وكــــان آالف الــســودانــيــن أحــيــوا، 
الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، الــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة لــفــض 
وقعت  التي  العامة،  القيادة  اعتصام محيط 
في يونيو/حزيران من عام 2019، وتصادف 
29 رمضان، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى. 
لقتلى  القصاص  بسرعة  املحتجون  وطالب 
عــمــلــيــة الـــفـــض، واســـتـــنـــكـــروا بــــطء عــمــلــيــات 
الــتــحــقــيــق، وشــــــــددوا عـــلـــى ضـــــــرورة تــقــديــم 

املتورطن للعدالة.
أن شخصن  الــســودان  أطــبــاء  وأعلنت لجنة 
قــتــا وأصــيــب 16، أمـــس األول، خـــال إحــيــاء 
ذكرى الفض. وذكرت، في بيان على صفحتها 
فـــي »فــيــســبــوك«، أن »الــحــكــومــة وكــعــادتــهــا، 
ــــود الـــثـــوار فـــي مــنــطــقــة فض  لـــم تــتــحــمــل وجـ
االعـــتـــصـــام، طـــاملـــا أن هــــذا الـــوجـــود ســيــذّكــر 
العدلية  الجهات  ويحث  باملجرمن،  الــنــاس 
عـــلـــى تـــســـريـــع إجـــــــــراءات املـــحـــاســـبـــة، لــتــقــوم 
الحي  الــســاح  مستخدمة  الــثــوار  بمهاجمة 

املتظاهرين السلمين، مبينا أنه لو كان ذلك 
صحيحا فإن املخطط قد حقق تماما أهدافه 
في إرباك املشهد السياسي وضرب العاقات 
الشارع  وتحشيد  االنتقالية،  السلطة  داخــل 
ــد الـــســـلـــطـــة. ورجــــــح أن يــبــقــى األمــــــر فــي  ضــ
النهاية فــي إطــار الــخــافــات والــتــوتــرات، وال 
العسكر  الشراكة بن  إلى مرحلة فض  يصل 
االنتقالية  املرحلة  لطبيعة  إدراكــا  واملدنين، 

واملخاطر التي ستواجهها.
ــال الــقــيــادي فــي »قــــوى الــحــريــة  مــن جــهــتــه، قـ

والتغيير«، مدني عباس مدني، إن ما حدث 
فـــي ذكـــــرى فـــض االعـــتـــصـــام تــأكــيــد عــلــى أن 
أهداف الثورة السودانية ال تزال بعيدة املنال، 
ــزال كــذلــك الــحــلــم بـــإصـــاح املــؤســســات  وال يــ
العسكرية أيضا بعيد املنال، خصوصا أن ما 
حــدث تم مع مشاركن سلمين وفــي محيط 
قـــيـــادة الــجــيــش. وطـــالـــب مـــدنـــي، فـــي حــديــث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
فـــي الــســلــطــة، بــالــكــشــف الــعــاجــل عـــن الــجــنــاة 
كمعالجة ذات بعد عدلي. ودعا مدني، الذي 

عمل مــن قبل وزيـــرًا للصناعة والــتــجــارة في 
الحكومة األولــى لحمدوك، إلــى إعــادة النظر 
ــة بــــن الـــعـــســـكـــريـــن و»الـــحـــريـــة  ــراكــ فــــي الــــشــ
والــتــغــيــيــر«، ألن مــا جــرى خــال نحو عامن 
هــو محل تــســاؤل عميق، مشيرًا إلــى أنــه في 
الشراكة  النظر ومراجعة  إعــادة  لم تتم  حــال 
ذلك  فــإن  الصحيح،  الطريق  فــي  وتوجيهها 

سيقود لتكريس شمولية جديدة.
ــقـــومـــي«، و»املـــؤتـــمـــر  ــة الـ ــ ــزاب »األمــ ــ ــــت أحــ ودعـ
الــــســــودانــــي«، و»الـــبـــعـــث الــعــربــي االشــتــراكــي 

األصل«، املنضوية ضمن »قوى إعان الحرية 
إلى  متفرقة،  بيانات  فــي  الــحــاكــم،  والتغيير« 
ــادة هــيــكــلــة األجـــهـــزة األمــنــيــة. وقــــال حــزب  ــ إعـ
»األمــة القومي«، أمــس األربــعــاء، إن »مــا حدث 
يوجب ضرورة هيكلة األجهزة األمنية وإعادة 
على  تحافظ  الــذي يجعلها  بالشكل  تأهيلها 
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة«. وقـــرر »املؤتمر 
الـــســـودانـــي« ســحــب رئــيــســه عــمــر الــدقــيــر من 
ــاء الـــــــذي يـــتـــرأســـه  ــركــ ــشــ ــة مـــجـــلـــس الــ ــويـ عـــضـ
البرهان، ويضم 29 عضوًا من املكون العسكري 

والحركات  والتغيير«،  الحرية  إعــان  و»قــوى 
املسلحة املوقعة على اتفاق السام. من جهته، 
حّمل »البعث العربي االشتراكي األصــل«، في 
بــيــان، »الــســلــطــة بــكــامــل هــيــئــاتــهــا االنــتــقــالــيــة 
مــســؤولــيــة الــكــشــف عـــن الـــجـــنـــاة وتــقــديــمــهــم 
بشكل عاجل للعدالة«، مؤكدًا »ضرورة إعادة 

هيكلة القوات املسلحة واألجهزة العدلية«.
وكان حمدوك قد وصف ما حصل بأنه جريمة 
مــكــتــمــلــة األركـــــــان، اســتــخــدم فــيــهــا الــرصــاص 
الحي ضد متظاهرين سلمين، مؤكدًا أن ذلك 

الــســكــوت عليه مطلقا، ولــن يتم  أمــر ال يمكن 
السكوت عليه أو تجاهله. وقال، في بيان عقب 
اجــتــمــاع تــرأســه مــع عــدد مــن الــــوزراء والــقــادة 
ــــدث، إن »الــحــكــومــة  األمـــنـــيـــن، ملــنــاقــشــة مـــا حـ
أهــداف  تحقيق  مسؤولية  تحملت  االنتقالية 
الـــعـــدالـــة، وأن تسعى  الــــثــــورة، وعــلــى رأســـهـــا 
لــحــمــايــة الــــدم الـــســـودانـــي فـــي كـــل مــنــطــقــة من 
أرض الــوطــن، وهــذه أمــانــة نحملها أمــام الله 
ــــن«. وأشـــــــار إلـــــى أن »بــــطء  ــــوطــ ــعـــب والــ والـــشـ
أجـــهـــزة الـــعـــدالـــة فـــي كــشــف الـــجـــرائـــم وتــقــديــم 

املــجــرمــن لــلــمــحــاكــمــات صـــار أمــــرًا يــدعــو إلــى 
القلق«، داعيا إلى »مراجعة عميقة ملناهجها 
ديسمبر/ ثــورة  لقيم  انتصارًا  عملها  وطــرق 

الــوزراء  كانون األول املجيدة«. وتعهد رئيس 
مكوناتها  لجميع  عاجلة  للقاءات  »بالدعوة 
أنه  إلــى  منوها  املسار وتصحيحه«،  ملراجعة 
اجــتــمــع بـــــوزراء الــداخــلــيــة والـــدفـــاع واإلعــــام 
ــهـــاز املــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة والـــنـــائـــب  ومــــديــــر جـ
الــعــام ووالــــي الــخــرطــوم، وطــلــب منهم إكــمــال 
تــحــريــاتــهــم، وتــســريــع الــتــحــقــيــق فــيــمــا حــدث 
لتسليم املطلوبن للعدالة بصورة فورية ومن 
دون إبــطــاء. فــي هــذا الــوقــت، تــراجــع الجيش 
الـــســـودانـــي عـــن بـــيـــان نـــشـــره عــلــى صفحته 
أبــدى فيه  املــاضــي،  الثاثاء  على »فيسبوك« 
اعتذاره عن األحداث، وأكد فيه أنه »لم تصدر 
لــلــقــوات الـــتـــي تــحــمــي محيط  أي تــعــلــيــمــات 
الــقــيــادة الــعــامــة بــاســتــخــدام الــذخــيــرة تجاه 
املــواطــنــن«. وذكـــر الجيش، فــي بــيــان جديد، 
أنــــه شــّكــل لــجــنــة تــحــقــيــق ملــعــرفــة املتسببن 
فــي هـــذه األحـــــداث، مــؤكــدًا اســتــعــداد الــقــوات 
العدلية  الجهات  مع  التام  للتعاون  املسلحة 
وتعهد  الحقائق.  إلــى  للوصول  والقانونية 
بتقديم كل من يثبت تورطه في هذه األحداث 
ــاول الــجــيــش تــبــرئــة نــفــســه من  ــ لــلــعــدالــة. وحـ
ــقـــوط الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، مـــوضـــحـــا، فــي  سـ
البيان، أن »إحــيــاء ذكــرى فض االعتصام تم 
املــشــاركــن  مــغــادرة  وأثــنــاء  سلمية،  بطريقة 
للمكان وقعت أحداث مؤسفة راح ضحيتها 
شــهــيــديــن وعــــــدد مــــن الــــجــــرحــــى«. وطــالــبــت 
السلطات  الــخــرطــوم،  فــي  األميركية  السفارة 
الجناة  و»تقديم  تحقيق  بإجراء  السودانية، 
إلى العدالة«. وقالت، في بيان أمس األربعاء، 
إن »الـــواليـــات املــتــحــدة تــعــرب عــن صدمتها 
خال  األرواح  في  الخسائر  إزاء  وانزعاجها 
تــظــاهــرات قــرب مقر الــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
املسلحة السودانية. ندين استخدام الذخيرة 

الحية ضد املتظاهرين السلمين«.

ستجري االنتخابات الرئاسية في 26 مايو )فرانس برس(

)Getty( عانت نينوى من تشابه األسماء

حاول الجيش تبرئة نفسه من سقوط القتلى والجرحى )محمود حجاج/األناضول(

من المتوقع أن يكون لفض ذكرى اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، 
أمس األول، تداعيات على العالقة بين السلطة والشعب، وإلى زيادة ارتباك المشهد السياسي 
في البالد، خصوصًا مع تزايد حدة المطالبات بإعادة هيكلة القوات المسلحة، التي حاولت 

التبرؤ من عملية الفض، مؤكدة استعدادها للتعاون التام مع الجهات العدلية والقانونية 
للوصول للحقائق. كما كثرت االنتقادات لبطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم ومحاسبة 

مرتكبيها، وهو أمر وصفه رئيس الحكومة عبد اهلل حمدوك بالمقلق
الحدث

سقوط قتيلين بفض اعتصام 
يحيي االنتقادات للعسكر

طالبت السفارة 
األميركية بتقديم 
الجناة إلى العدالة

محلل سياسي: 
الحدث سُيفقد الحكومة 

ثقة الشارع فيها

عبد العظيم: االنتخابات 
تقطع الطريق 

على الحل السياسي

الكثير من مذكرات 
االعتقال الصادرة اسُتغلت 

ألغراض سياسية

تقاطع المعارضة 
السورية الداخلية 
االنتخابات الرئاسية 

المقررة في 26 مايو/
أيار الحالي، لكن من غير 

المتوقع أن يكون هناك 
تبعات لموقفها، بسبب 

ضعفها التمثيلي

يحتّل ملف »تشابه 
األسماء« حيّزًا كبيرًا في 

الساحة السياسية العراقية، 
في ظّل تعّدد ضحاياه 
المسجونين وإهمالهم

األربعاء،  أمس  بيان  في  إدريس،  الهادي  الثورية«  »الجبهة  رئيس  طالب 
بتقديم المتورطين في فض االحتجاج إلى العدالة، مشددًا على »أهمية 
الحقوق.  عــن  السلمي«  التعبير 
الثورة  مبادئ  أهم  »كانت  وقــال: 
الحرية والعدالة والسالم«، مضيفًا 
ومن  قضية،  الشهداء  ــر  »ألس أن 
استشهاد  بذكرى  االحتفال  حقها 
حقها  مـــن  وكـــذلـــك  ــا،  ــه ــائ ــن أب
وتقديم  العدالة  بتسريع  المطالبة 
الجناة للعدالة«. وأكد أن »الجبهة 
تثبت  التي  الجهود  كل  ستدعم 

حقوق أسر الشهداء«.

دعوة لتحقيق العدالة

تقرير متابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

الجيش النيجيري يصد 
هجومًا لـ»بوكو حرام«

تــصــدى الــجــيــش الــنــيــجــيــري، أول 
الــثــاثــاء، ملحاولة توغل  مــن أمــس 
مــقــاتــلــن مــن جــمــاعــة بــوكــو حــرام 
فــي بــلــدة مــايــدوغــوري فــي شمال 
شـــرق الـــبـــاد، مــا أســفــر عــن مقتل 

خمسة مسلحن. 
ــلــــحــــون عــــلــــى مــن  ــم مــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واقـ
شـــــــاحـــــــنـــــــات صــــــغــــــيــــــرة مــــــــــــزودة 
بــرشــاشــات وعــلــى دراجــــات نــاريــة 
بــولــو، وهـــي منطقة في  جـــيـــداري 
ضـــواحـــي مـــايـــدوغـــوري، عــاصــمــة 
ــنـــودًا من  أن جـ إال  بــــورنــــو،  ــة  ــ واليـ
قـــاعـــدة عــســكــريــة قــريــبــة تــدخــلــوا 

ومنعوا دخول املسلحن. 
)فرانس برس( 

األمم المتحدة تمدد 
مهمتها في أبيي 

وافــق مجلس األمــن الدولي، أمس 
ــرار  ــاء، بــــاإلجــــمــــاع عـــلـــى قــ ــ ــعــ ــ األربــ
يــمــدد حــتــى 15 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي مــهــمــة بــعــثــتــه لــلــســام في 
اتفاق  عقد  في  فشل  بعدما  أبيي، 
بـــن الـــســـودان وجـــنـــوب الـــســـودان 
بـــشـــأن هـــــذه املـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 
والــنــفــطــيــة املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا كـــان 
ســيــســمــح بــإنــهــاء املــهــمــة. ويــنــص 
ــقـــرار عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــعــدد  الـ
والشرطة  الجيش  ألفـــراد  الــحــالــي 
املــشــاركــن فــي قــوة األمـــم املتحدة 
األمنية املوقتة ألبيي )يونيسفا(، 
جــنــدي  آالف  أربــــعــــة  حــــوالــــى  أي 

لحفظ السام. 
)فرانس برس(

فنزويال: غوايدو يدعو 
لحوار وطني

الفنزويلية  املعارضة  اقترح زعيم 
خوان غوايدو، املعترف به كرئيس 
ــا فــيــهــا  بــــلــــدًا بــــمــ مــــوقــــت مـــــن 58 
الـــواليـــات املــتــحــدة، أول مــن أمــس 
الثاثاء، إجراء مفاوضات جديدة 
نـــيـــكـــوالس  ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  ــع  ــ مــ
موعد  »بتحديد  مطالبًا  مـــادورو، 
ــتــــخــــابــــات حـــــــرة« مـــقـــابـــل رفـــع  النــ
مـــــــادورو، مــســاء  الـــعـــقـــوبـــات. ورد 
الـــثـــاثـــاء، بــتــأكــيــد انــفــتــاحــه على 
مــفــاوضــات، لــكــنــه وجـــه انــتــقــادات 

حادة لخصمه.
)فرانس برس(

تعز ــ زكريا الكمالي

طوى املبعوث األممي مارتن غريفيث، مساء 
أمـــس األربـــعـــاء، مــشــوار 3 ســنــوات مــن عمله 
اليمني، وذلــك بتقديم آخــر إحاطة  في امللف 
ــي، فـــي جلسة  ــدولــ ــن الــ ــ ــام مــجــلــس األمـ ــ ــه أمـ لـ
ركزت بالدرجة األولى على تطورات الهجوم 
ــأرب  الـــعـــســـكـــري لــلــحــوثــيــن عـــلـــى مـــديـــنـــة مــ
النفطية، وتداعياته اإلنسانية على تجمعات 
ــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ ــــن. وقـ ــــازحـ ــنـ ــ الـ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن األمــــم  ــعـ »الـ ـــ وســـيـــاســـيـــة لـ
املتحدة تعكف على تعين مبعوث جديد إلى 
اليمن، بالتزامن مع أنباء عن تعين غريفيث 
 لــأمــم املــتــحــدة لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة، 

ً
وكـــيـــا

خلفًا ملارك لوكوك. وسيكون غريفيث خامس 
بـــريـــطـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
ــم املـــتـــحـــدة ملــكــتــب  ــــن الــــعــــام لـــأمـ ــيـــل األمــ وكـ
 .2007 عــام  منذ  اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق 
ــاء تعيينه فــي مــرحــلــة تــعــانــي فــيــه األمــم  وجـ
املتحدة من نقص في املساعدات الخارجية، 

خصوصًا من بريطانيا. وهــو ما دفــع مدير 
»املجلس النرويجي لاجئن« في بريطانيا، 
مارتن هارتبرغ، إلى اإلعــان الشهر املاضي 
أن »الــتــخــفــيــضــات الــهــائــلــة فـــي املـــســـاعـــدات 
ستضرب املجتمعات األكثر ضعفًا في العالم 
بقوة مميتة«. وتحاول األمم املتحدة تجنب 
مــجــاعــة تــلــوح فــي األفـــق فــي الــيــمــن وجــنــوب 
ــالــــي شــــــرق نـــيـــجـــيـــريـــا مــع  ــمــ الــــــســــــودان وشــ
تقديم املــســاعــدات فــي مناطق صــراع أخــرى، 
وميانمار  والــصــومــال  وليبيا  ســوريــة  مــثــل 

وأفغانستان ومالي وتيغراي في إثيوبيا.
الــــتــــي  األخــــــــيــــــــرة  املـــــــحـــــــادثـــــــات  أن  ويـــــــبـــــــدو 
املــاضــيــة، فشلت  األيــــام  مــســقــط،  احتضنتها 
الحل  بمبادرة  بالقبول  الحوثين  إقناع  في 
البري  الهجوم  وقــف  أو  واألممية  السعودية 
على مدينة مــأرب. وهــي التي كانت املسمار 
ــح فـــي مــســيــرة غــريــفــيــث،  ــ األخـــيـــر عــلــى األرجـ
الذي أشهر ما يشبه راية االستسام، وأعلن 
في آخــر بيان صحافي لــه، في 5 مايو/ أيار 
الحالي، أن تحركاته »ليست في املكان الذي 
يود أن نكون فيه«. وكشف غريفيث حينها أن 
النقاشات حول اإلعان املشترك لوقف إطاق 
النار، والتي استمرت ملا يزيد عن عام كامل 
»لــم تتوصل إلــى اتــفــاق مــع استمرار الحرب 
بــــا هــــــــوادة، وتــســبــبــهــا فــــي مـــعـــانـــاة هــائــلــة 
للمدنين«. ولم يلِق املسؤولية على أي طرف.
ــه تــــم تــقــويــض  ــ وأكــــــــدت تـــقـــاريـــر دولــــيــــة أنــ
جــهــود غــريــفــيــث فـــي املــلــف الــيــمــنــي بسبب 
رفــــض الــحــوثــيــن مــقــابــلــتــه فـــي الــعــاصــمــة 
 عــن تــراجــع دوره 

ً
الــُعــمــانــيــة مــســقــط، فــضــا

الــرئــيــس األمــيــركــي جو  عندما قـــررت إدارة 

حشدته له باده في مجلس األمن. واعتبر 
غريفيث أن الخطوط العريضة لحل األزمة 
هي »إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم 
األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة فـــي املــــواقــــع الــرئــيــســيــة، 
تتسم  االتــفــاق على تشكيل حكومة  بمعية 
بينها  فيما  األطــــراف  وتــجــمــع  بالشمولية 

بــايــدن الــقــيــام بـــدور أكــثــر نشاطًا فــي امللف 
اليمني، من خال تعين مبعوثها الخاص 
تيموثي ليندركينغ. وغريفيث هو الوسيط 
املعقدة،  اليمنية  األزمـــة  فــي  الثالث  األمــمــي 
وتــم تعيينه فــي 16 فــبــرايــر/ شــبــاط 2018، 
خــلــفــًا لــلــمــبــعــوثــن املـــوريـــتـــانـــي إســمــاعــيــل 
ولد الشيخ أحمد، واملغربي جمال بن عمر. 
وعــلــى مــــدار 3 ســـنـــوات، أخــفــق الــبــريــطــانــي 
باملبادرة  النزاع  أطــراف  إقناع  في  غريفيث 
الــتــي طــرحــهــا قــبــل عـــام، وتــنــص عــلــى وقــف 
واقتصادية  إنسانية  وتدابير  النار  إطــاق 
قـــبـــل االنــــتــــقــــال إلـــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
رغــــم خــبــرتــه الـــواســـعـــة فـــي حـــل الـــنـــزاعـــات 
 عن الدعم الــدولــي الذي 

ً
والــتــفــاوض، فضا

الــســام«. لكنه  تــوافــق فــي اآلراء لبناء  على 
إلــــى نتيجة  الـــتـــوصـــل  املـــقـــابـــل أن  فـــي  أكــــد 
لــلــمــفــاوضــات »يــســتــدعــي التحلي  نــاجــحــة 

بالصبر واالجتهاد وحسن النية«.
ــا غــريــفــيــث  ــاهـ ــتــــي قـــضـ وشــــهــــدت الــــفــــتــــرة الــ
الحلول مع  جــوالت مكوكية واسعة ملناقشة 
ــراع الــداخــلــيــة والــاعــبــن  كــافــة أطـــــراف الـــصـ
لــلــمــرة األولــــــى في  اإلقــلــيــمــيــن. وزار إيــــــران 
فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، ملــطــالــبــتــهــا بــإقــنــاع 
حــلــفــائــهــا الــحــوثــيــن بــاالنــخــراط فــي عملية 
الــســام. وحــقــق نــتــائــج تمثلت فــي اإلشـــراف 
أوقــف  الــذي  اتــفــاق استوكهولم،  على توقيع 
ــام 2018، وكــذلــك  ــــر عـ مــعــركــة الــحــديــدة أواخـ
اإلشراف على أكبر صفقة لتبادل األسرى بن 
تشرين  أكتوبر/  منتصف  في  الــنــزاع  طرفي 
األول املـــاضـــي، والـــتـــي تـــم بــمــوجــبــهــا تــبــادل 
وامــتــاز غريفيث  الجانبن.  مــن  أســيــرًا   1056
بــأنــه كــان يميل لــإنــصــات لكل الــاعــبــن في 
الساحة اليمنية واستكشاف مدى حضورهم 
اللذين حصرا  لسلفيه  الــطــاولــة، خافًا  على 
الحكومة  فــي فاعلن هما  املـــشـــاورات  مــســار 

الشرعية وجماعة الحوثين فقط.
واعــتــبــر الــبــاحــث الــيــمــنــي، مصطفى نــاجــي، 
في تغريدة على »تويتر«، أن تغيير غريفيث 
ــــدر  ــــؤدي إلــــــى »هـ ــيـ ــ ــد، ألنــــــه سـ ــيــ ــر جــ ــيـ أمــــــر غـ
وإضاعة كل الجهود السابقة وحذف الذاكرة 
الــدبــلــومــاســيــة ومـــواقـــف أطــــراف املـــشـــاورات. 
ــًا لـــطـــي صــفــحــة  ــدًا أيــــضــ ــيــ ــكـــون جــ ــيـ لـــكـــنـــه سـ
تمكنت  إذا  الــبــريــطــانــي، خصوصًا  املــبــعــوث 
الشرعية مــن إعـــادة املــرجــعــيــات مــرتــكــزًا ألي 

عملية بناء سام في اليمن«.

االنتخابات 
الرئاسية اإليرانية

أزمات الحزب 
الجمهوري

مرشح  ليكون  لانتخابات،  الترشح  رئيسي 
التيار املحافظ. كما أن هناك أنباء يتم تداولها 
فـــي األوســـــــاط الــســيــاســيــة اإليــــرانــــيــــة، تــرجــح 
احتمال ترشح الرئيس السابق للبرملان علي 
الريجاني. وعلى الضفة اإلصاحية، ال أنباء 
لانتخابات،  النهائي  التيار  مرشح  عن  بعد 
إذ »لم يتفق اإلصاحيون بعد على مرشح«، 
كــــمــــا قــــــــال الـــــقـــــيـــــادي اإلصـــــــاحـــــــي مــــعــــروف 
صــمــدي، عضو مؤسسة »صــنــاعــة اإلجــمــاع« 
اإلصاحية، التي تشكلت خال يناير/كانون 
الثاني املاضي. واملؤسسة هي املظلة الشاملة 
لجميع الــتــيــارات واألحـــــزاب اإلصــاحــيــة في 
إيــران. وأضــاف صمدي، نائب رئيس »مجمع 
»العربي الجديد«، إن  البرملانين السابقن«، لـ
»اإلصاحين لم يتوصلوا إلى نتيجة نهائية 

بعد بشأن مرشحهم النهائي«.
وبعد تسجيله ترشحه لانتخابات الرئاسية 
الـ13، وّجه أحمدي نجاد، في مؤتمر صحافي، 
انــتــقــادات لــوضــع الــبــاد وإدارتـــهـــا. وقـــال إن 

أيًا منهم، غير أن وكالة »رويترز«  لم يسّم 
كشفت سابقًا أن من بن هؤالء، السيناتور 
ــدج،  ــ ــ ــوم ريـ ــ ــ ــيـــا، تـ ــفـــانـ ــلـ الــــســــابــــق عـــــن بـــنـــسـ
جيرسي،  نيو  عــن  السابقة  والــســيــنــاتــورة 
ــرة  ــ ــــود ويـــتـــمـــان، وأيــــضــــًا وزيـ كــريــســتــن تـ
والــنــواب  بيترز،  إي  مــاري  السابقة،  النقل 
بنسلفانيا،  عــن  دينت  تشارلي  السابقن، 
وريــد  فيرجينيا،  عــن  كومستوك  وبــاربــارا 
ريبل عن ويسكونسن وميكي إدواردز عن 

أوكاهوما.
وتزامنت الخطوة مع توجه زعماء الحزب 
ــــواب، أمـــس  ــنــ ــ الـــجـــمـــهـــوري فــــي مـــجـــلـــس الــ
الجمهوري  املؤتمر  رئيسة  لطرد  األربعاء، 
لــيــز تشيني،  الــنــائــبــة  الـــنـــواب،  فــي مجلس 
من صفوفهم، بسبب انتقاداتها الصريحة 
لــــتــــرامــــب. ولــــــم تـــكـــن لـــيـــز تـــشـــيـــنـــي مـــجـــرد 
عـــابـــرة فـــي صـــفـــوف الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
ديك  األسبق  الرئيس  نائب  والدها  بسبب 
بل تمكنت من ترسيخ قوتها في  تشيني، 
لكن   .2016 لعام  االنتخابية  االستحقاقات 
ــام قـــوة تــرامــب.  صــعــودهــا بـــدأ يــضــعــف أمــ
ــن إصـــــــدار مــوقــف   إحـــجـــامـــهـــا عــ

ّ
وفـــــي ظـــــل

ــن مــجــلــس  ــ ــا مـ ــ ــردهـ ــ ــي قـــضـــيـــة طـ ــ ــّدد فـ ــ ــحـ ــ مـ
تـــرامـــب على  تــأثــيــر  إدراك  ُيــمــكــن  الـــنـــواب، 
القواعد الجمهورية، بما حصل في مقهى 
محلي في بلدة جيليت الصغيرة في والية 
وايومنغ، البالغة األهمية في إنتاج الفحم، 
تحدث  املقهى  فــي  تشيني.  إليها  وتنتمي 
تشيني  دعـــم  وقـــف  معلنن  رجـــال،  خمسة 
أحــدهــم:  تــرامــب«. وقـــال  »بــعــد معارضتها 
لضميرها  وفــقــًا  للتصويت  ننتخبها  »لــم 

طهران ــ صابر غل عنبري

فـــــي الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مـــــن فــــتــــح بــــاب 
لانتخابات  الــتــرشــح  طــلــبــات  تلقي 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة، املــقــررة فــي 18 
املــقــبــل، توجهت شخصيات  يــونــيــو/حــزيــران 
الداخلية وسط  إلــى مقر وزارة  بــارزة  إيرانية 
انــتــهــاء  طــهــران لتسجيل تــرشــيــحــاتــهــم، قــبــل 
التي  الشخصيات  وأهـــم  املــقــبــل.  السبت  املـــدة 
ــاء،  ــعــ ســجــلــت أســـمـــاءهـــا رســـمـــيـــًا، أمــــس األربــ
الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نــجــاد، ونــائــب رئــيــس الــبــرملــان اإليــرانــي أمير 
النفط  ــر  ــ حــســن قــاضــي زادة هــاشــمــي، ووزيـ
»فيلق القدس«  السابق، املساعد االقتصادي لـ
الــــذراع الــخــارجــيــة لــلــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
السياسين  التيارين  أن  غير  قاسمي.  رستم 
يقدما  لــم  واملــحــافــظ،  اإلصــاحــي  الرئيسين، 
أنــبــاء  الــنــهــائــي، فيما راجـــت  بــعــد مرشحهما 
تؤكد اعتزام رئيس السلطة القضائية إبراهيم 

واشنطن ــ العربي الجديد

في  الكونغرس  اقتحام  يــوم  شّكل 
ــتـــول هـــيـــل« فــــي 6 يــنــايــر/ ــيـ ــابـ »كـ

ــانـــي املــــاضــــي، مــحــطــة  ــثـ ــانــــون الـ كــ
ــــي، أنـــهـــت  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي الــــتــــاريــــخ األمـ فـــاصـــلـــة فـ
معها كــل أحـــام الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تـــرامـــب، فـــي إقـــنـــاع الــســلــطــات والــجــمــهــور 
الرئاسية  االنتخابات  في  تزوير  بحصول 
فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
لــكــنــهــا أيــضــًا خــلــقــت نــقــاشــًا جــدلــيــًا داخـــل 
أن  قــادتــه  اعتقد  الــذي  الجمهوري،  الــحــزب 
الترامبية،  الحقبة  مــن  االنــتــهــاء  بوسعهم 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى مــســاوئ الــرئــيــس الــــ45 
وعـــنـــفـــه الــــــذي كـــــاد أن يــــــودي بـــالـــواليـــات 
ــرٍب أهــلــيــة. لــكــن حــســابــات  املــتــحــدة إلـــى حــ
قادة الحزب فشلت، مع تركيز ترامب على 
ــثـــر مــــن 75 مــلــيــون  ــم أكـ ــ حـــصـــولـــه عـــلـــى دعـ
ناخب أميركي، ومباشرته التمهيد لعودة 
مـــا إلـــى الــســلــطــة، عــبــر بـــوابـــة االنــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة فــي الــكــونــغــرس، املـــقـــررة أواخـــر 
الشعبية  القاعدة  من  وانطاقًا   .2022 عــام 
الداعمة له، بدأ ترامب حملة إلزاحة القادة 
ــهـــوري،  ــمـ ــجـ ـــن لــــه فــــي الــــحــــزب الـ ــرافــــضـ الــ
باالستعانة بسلسلة من النواب والشيوخ 
الحزب  »تطهير  عنوان  تحت  لــه،  املؤيدين 
مــن أي مــعــارضــة لــتــرامــب، قــبــل انــتــخــابــات 
تتطلب  الـــحـــزب  قـــيـــادة  أن  بــحــجــة   ،»2022
املستمر  العلني  الشجب  وليس  التضامن 
هذا،  ترامب  حــراك  ولكن  السابق.  للرئيس 
قــد يــهــدد بــتــمــزيــق الـــحـــزب، إذ نــشــطــت في 
األيام األخيرة حركة تشمل 100 جمهوري، 
ــــددوا بتشكيل  هــ ــــواب ســـابـــقـــون،  نـ بــيــنــهــم 
ــالــــث، فــــي حـــــال »لـــــم يـــجـــر الـــحـــزب  حـــــزب ثــ
تغييرات محددة«، وذلك في تحٍد ملحاولة 

ترامب إحكام قبضته على الحزب.
وحـــول هـــذا الــتــحــرك، قـــال أحـــد املــســؤولــن 
الـــداخـــلـــي فــي  ــن  ــ فـــي وزارة األمـ الــســابــقــن 
»الخطوة  إنها  تايلور،  مايلز  ترامب،  عهد 
األولــــــى«. ورفــــض الــكــشــف عـــن الــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا أركـــــــان الــــحــــركــــة، مـــشـــّددًا 
أنــه »مــا زلــت جمهوريًا، لكنني واحد  على 
مــن املــجــمــوعــة الــتــي تشعر أنــه إذا لــم نعد 
ــزب عــقــانــي يـــدعـــم الـــعـــقـــول الــحــرة  إلــــى حــ
واألســــــــواق الـــحـــرة واألشــــخــــاص األحــــــرار، 
حــيــنــهــا ســــأخــــرج وســـيـــخـــرج مـــعـــي كـــثـــر«. 
عوا 

ّ
وأضاف أن »قائمة األشخاص الذين وق

على البيان، تشمل مسؤولن سابقن على 
ــــات واملـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي،  ــــواليـ مـــســـتـــوى الـ
ــاًء في  مــمــن كــانــوا حــكــامــًا ســابــقــن وأعـــضـ
لكنه  ونوابا«.  ووزراء  وسفراء  الكونغرس 

»اإلصاح بات غير ممكن بسبب إدارة الباد 
النحو. املشكلة األســاســيــة هــي في  على هــذا 
طبيعة الـــرؤيـــة الــكــلــيــة تــجــاه الـــبـــاد. الــشــرخ 
ــى مــرحــلــة  ــل إلــ بـــن الــشــعــب والــحــكــومــة وصــ
بالكامل«.  الثورة  أهــداف  ابتعادنا عن  تظهر 
اإليرانية،  »تسنيم«  وكــالــة  بحسب  وأضـــاف، 
أن »االنـــتـــخـــابـــات الــســاخــنــة أصــبــحــت الــيــوم 
 فــارغــًا«، معتبرًا أن »ذلــك انحراف كبير 

ً
طبا

العزوف  تبرير  واليوم هم بصدد  وأســاســي، 
عن املشاركة الشعبية بطرح مسألة كورونا«. 
القرار  الشعب عن صناعة  »إبعاد  أن  واعتبر 
أضعف الباد. ونرى أن التيارين انحرفا عن 
اإلسام والثورة«، في إشارة غير مباشرة إلى 
اإلصاحين واملحافظن. وعزا سبب ترشحه 
ــات، لــم  ــهــ ــبـــي«، مــتــهــمــًا جــ ــعـ إلـــــى »إصـــــــــرار شـ
يسمها، بالسعي إلى »هندسة االنتخابات«، 
معتبرًا أن ذلك »يتعارض مع مصالح الباد 
وااللــتــزام الــثــوري«. وأضـــاف »يــقــررون نيابة 
االعتراف بحق  الشعب ويشرعون. يجب  عن 

الشعب في االنتخاب بالكامل«.
ويتوقع أن يرفض مجلس صيانة الدستور، 
االنتخابات  اإلشـــراف على  املــخــّول دستوريًا 
واملـــوافـــقـــة عــلــى الــتــرشــيــحــات، تــرشــح نــجــاد 
ــان املــجــلــس رفــض  ــ لــانــتــخــابــات املــقــبــلــة. وكـ
 .2017 فــي  الرئاسية  االنتخابات  فــي  أهليته 

)بـــعـــد أن قـــالـــت تــشــيــنــي إنـــهـــا تـــؤيـــد عـــزل 
ــارة إلــى  تــرامــب فــي الــكــونــغــرس(«، فــي إشــ
ال  السابق،  الرئيس  لدعم  اخــتــاروهــا  أنهم 

محاربته.
فـــي املـــقـــابـــل، لـــم يــتــأخــر تـــرامـــب عــمــلــيــًا في 
ــل: إلـــيـــز ســتــيــفــانــيــك، الــتــي  ــديـ ــبـ اخـــتـــيـــار الـ
بدأت مسيرتها في واشنطن بتبني توجه 
ــا لــيــزيــد  ــارهـ وســــطــــّي، قـــبـــل أن تـــغـــّيـــر مـــسـ
أقــوى امرأة  نفوذها وتصبح على األرجــح 
ــو تــحــّول  جــمــهــوريــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وهــ
تدين به بالكامل لدفاعها القوي عن ترامب. 
وتشغل  فــقــط  عــامــًا   36 ستيفانيك  وتــبــلــغ 
عــضــويــة الـــكـــونـــغـــرس مــنــذ ســـت ســـنـــوات، 
في  لتشيني  خافتها  تثبيت  إلــى  وتهدف 
رئــاســة الــجــمــهــوريــن فــي مــجــلــس الــنــواب، 
ل تغيرًا جذريًا في مسارها، يعكس 

ّ
ما يمث

الــــتــــحــــول الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــــحــــزب بـــقـــيـــادة 

ــال نـــجـــاد إنــــه فـــي حــــال لـــم تــتــم املــصــادقــة  ــ وقـ
انني  أيضًا »سأعلن  املــرة  هــذه  على ترشحه 
أعـــارض االنــتــخــابــات ولــن أشـــارك« فيها، من 
خال االمتناع عن التصويت أو دعم مرشح 
ــر. يــشــار إلـــى أن نـــجـــاد، الــــذي يــتــحــدر من  آخــ
خال  املحافظن  مع  اختلف  املحافظ،  التيار 
واليته الرئاسية الثانية من 2009 إلى 2013، 
 عن اختافه أيضًا مع املرشد اإليراني 

ً
فضا

األعــلــى علي خامنئي، على الــرغــم مــن أنــه ما 
في مجمع  املرشد  قبل  زال عضوًا معينًا من 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، املــــخــــول رســـم 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــســيــاســات اإليـــرانـــيـــة. 
وخال السنوات األخيرة، وجه نجاد انتقادات 
الداخلية والخارجية،  حادة لسياسات إيران 
ما دفع محافظن إلى اتهامه بأنه بات »بوقًا 
ملعادي الثورة«. وحسب استطاع رأي هاتفي 
أجرته شركة »ستاسيس« لتحليل املعلومات، 
ونــشــرتــه فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
فـــإن نــجــاد يــتــقــدم عــلــى مــنــافــســيــه، بحصوله 
على نحو 37 في املائة من أصوات املستطلعة 

آراؤهم في حال ترشح لانتخابات.
في هذه األثناء، كشف املتحدث باسم »مجلس 
ــر الــخــارجــيــة  الـــوحـــدة« لــلــتــيــار املــحــافــظ، وزيــ
األسبق منوشهر متكي أن رئيسي سيترشح 
رئيسي،  بــأن  توقعات  وثمة  االنتخابات.  فــي 
في حال ترشحه، سيكون على األغلب الرئيس 
يعاني  التي  املشاكل  بسبب  املقبل،  اإليــرانــي 
مــنــهــا الــتــيــار اإلصــــاحــــي، ومــنــهــا عــــدم قـــدرة 
الرئيس األسبق محمد  الــبــارزة، مثل  قياداته 
 عـــن خــافــات 

ً
خــاتــمــي، عــلــى الـــتـــرشـــح، فــضــا

ويتحدر  الشعبي.  موقعهم  وتــراجــع  داخلية 
ــن مــديــنــة  ــن خـــامـــنـــئـــي، مــ ــرب مــ ــقــ ــي، املــ ــيـــسـ رئـ
مشهد شرقي الباد. وتقلد مناصب قضائية 
مختلفة، وبرز اسمه في اإلعام العاملي خال 
كــمــرشــح محتمل لخافة  املــاضــيــة  الــســنــوات 
ــافــــس الـــرئـــيـــس  خـــامـــنـــئـــي. وكـــــــان رئـــيـــســـي نــ
انتخابات 2017  اإليــرانــي حسن روحاني في 
 ثانيًا. واختاره املرشد اإليراني عام 

ّ
لكنه حل

الــقــضــائــيــة. ونــشــرت  لــلــســلــطــة  2019 رئــيــســًا 
صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان«، الــســبــت املـــاضـــي، نتائج 
ــة »إرنــــــا«  ــالــ ــتـــطـــاع لــــلــــرأي، ذكــــــرت أن وكــ اسـ
الحكومية الرسمية أجرته هاتفيًا في طهران، 
مــشــيــرة إلــــى أن رئــيــســي حــصــل عــلــى الــعــدد 
 
ً
ــبـــر لـــأصـــوات بـــن 13 مــرشــحــًا مــحــتــمــا األكـ

لــانــتــخــابــات. وأضـــافـــت أن نــجــاد والــقــيــادي 
اإلصــاحــي نــائــب الــرئــيــس اإليـــرانـــي إســحــاق 

جهانغيري ناال رفضًا أكثر من غيرهما.
مــن جــهــتــه، جـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي، 
محمد جـــواد ظــريــف، أمــس األربـــعـــاء، رفضه 
عبر  وأعلن،  الرئاسية.  لانتخابات  الترشح 
»إنــســتــغــرام«، أنـــه لــن يــتــرشــح لــانــتــخــابــات، 
موضحًا  املــحــافــظــن،  مــن  خصومه  مخاطبًا 
أنـــهـــم »بــعــدمــا اطــمــئــنــوا مـــن عــــدم تــرشــحــي، 
بــأولــويــتــهــم، وهي  ينشغلوا  أن  منهم  أطــلــب 
وأن يسمحوا  الــداخــلــيــة،  الــســلــطــة  اكــتــســاب 
لــنــا بــالــتــركــيــز عــلــى أولــويــتــنــا، وهـــي حماية 
ــعـــب مــن  ــيـــة وتــــحــــريــــر الـــشـ ــنـ املــــصــــالــــح الـــوطـ
ــة«. وخـــاطـــب  ــاملــ ــظــ ــة الــ ــيـ ــركـ ــيـ ــقـــوبـــات األمـ ــعـ الـ
 إن »االنــتــخــابــات مصيرية 

ً
اإليــرانــيــن، قــائــا

وعدم التصويت هو خيار، لكنه خيار يؤدي 
فقط وفــقــط إلــى فــوز أقــلــيــة«. وكــانــت وكــاالت 
أنباء إيرانية ذكــرت، أمس األول، أن الرئيس 
األســبــق محمد خاتمي، وحفيد  اإلصــاحــي 
الخميني،  حسن  اإلسامية  الــثــورة  مؤسس 
لــقــاًء مــع ظــريــف، لحثه على الترشح  أجــريــا 
لانتخابات، لكنه رفض. وبعد إعان حسن 
امتثااًل  لانتخابات  ترشحه  عــدم  الخميني 
قوله،  حسب  خامنئي،  من  تلقاها  لنصيحة 
ــريـــف لــيــكــون  ــبـــت الـــتـــوقـــعـــات بـــاتـــجـــاه ظـ ذهـ
هـــو املـــرشـــح الــرئــيــســي لــإصــاحــيــن. لكنه 
يــواجــه، مــنــذ نــحــو ثــاثــة أســابــيــع، تــداعــيــات 
زلـــزال »التسجيل املــســرب«. وتــعــرض ظريف 
لــهــجــمــات شــرســة مــن املــحــافــظــن واتــهــامــات 
»إهـــانـــة« قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس«  ــه بــــ ثــقــيــلــة لـ
ــيـــمـــانـــي، فــي  ــلـ ــم سـ ــاســ ــابــــق الــــجــــنــــرال قــ الــــســ
ــــن خــــــال إطـــــــاق تـــصـــريـــحـــات  الـــتـــســـجـــيـــل مـ
عـــن الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة ودور 

سليماني فيها.

في  وعــمــلــت ستيفانيك  الــســابــق.  الــرئــيــس 
البيت األبيض في عهد جورج بوش االبن، 
 2014 عــام  نيابية  انتخابات  بــأول  وفـــازت 
يــنــاهــز 30 عــامــا، لتصبح أصغر  عــن عــمــر 
امرأة في الكونغرس في ذلك الوقت. وسبق 
أن نــالــت الــثــنــاء عــلــى مــواقــفــهــا الــوســطــيــة 
وجهودها في تعزيز الشراكة بن الحزبن، 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي. وصــّوتــت عــام 
املثيرة  الضريبية  التخفيضات  ضد   2017
دعمها  وأثــار  ترامب،  فرضها  التي  للجدل 
الــتــمــيــيــز على  لــتــشــريــع يــحــظــر  عـــام 2019 
ــاس الـــتـــوجـــه الــجــنــســي غـــضـــب بــعــض  ــ أســ
إنها  لتشيني  قالت  أنها  حتى  املحافظن. 
املؤتمر  لرئاسة  بترشحها  جــدًا«  »فــخــورة 
تدريجيًا  تـــدرك  بـــدأت  لكنها  الــجــمــهــوري. 
أن نـــاخـــبـــي مــنــطــقــتــهــا صــــــــاروا مــعــجــبــن 
مراجعات  وأجــرت  بترامب،  متزايد  بشكل 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــقـــرب إلـــيـــهـــم. وبــــــــرزت عــلــى 
2019 عندما  عــام  أواخــر  الوطني  الصعيد 
دافــعــت بــشــدة عــن الــرئــيــس الــســابــق خــال 
ــتـــمـــاع مــحــاكــمــة عـــزلـــه.  ــى جـــلـــســـات اسـ ــ أولــ
الــضــوء  ــط 

ّ
وســل لستيفانيك  تــرامــب  انــتــبــه 

جمهورية  »نجمة  بأنها  ووصفها  عليها، 
جديدة«.

وخـــــال حــمــلــتــهــا لــتــولــي املــنــصــب الــنــافــذ، 
هارفرد،  جامعة  خريجة  ستيفانيك  تشّدد 
ــن إحــــــــدى مـــقـــاطـــعـــات شـــمـــال  ــ ــبــــة عـ ــنــــائــ والــ
نيويورك، على وحــدة الحزب ووالئها غير 
لترامب. وترتكز في حملتها على  املحدود 
عـــدد مــن املــســائــل املــهــّمــة األخــــرى، فإضافة 
إلى كونها امرأة، يمكنها التواصل مع جيل 
األلــفــيــة والــنــاخــبــن عــلــى الــســاحــل الشرقي 
للواليات املتحدة، الذين واجه الجمهوريون 
الــفــوز بــأصــواتــهــم.  تقليديًا صــعــوبــات فــي 
املنصب، وكذلك  لهذا  نفسه  ترامب  وأيدها 
الـــقـــيـــادي الــجــمــهــوري الــثــانــي فـــي مجلس 
ــالـــيـــس، مــــا يــجــعــلــهــا  ــواب ســـتـــيـــف ســـكـ ــ ــنـ ــ الـ
املــرشــحــة األوفـــــر حــظــًا. وخــــال حــضــورهــا 
الحّصة اإلذاعية  يوم الخميس املاضي في 
لستيف بـــانـــون، املــســاعــد الــســابــق لــتــرامــب 
ــيـــــض، كــشــفــت ســتــيــفــانــيــك  ــ ــي الـــبـــيـــت األبـ فــ
عــن خططها ملــســاعــدة الــحــزب الــجــمــهــوري 
على الــفــوز عــام 2022، وقــالــت »رؤيــتــي هي 
ــم مــــن الـــرئـــيـــس ونـــاخـــبـــيـــه«.  ــدعـ الـــتـــرشـــح بـ
ــنـــافـــســـة كــبــديــل  ــــت »ســـنـــخـــوض املـ ــافـ ــ وأضـ
مــن أجــنــدة )الــرئــيــس جــو( بــايــدن«. يعكس 
ي في الحزب لم 

ّ
صعود ستيفانيك أن الترق

يعد يتطلب االلتزام بالقيم املحافظة املالية 
أو السياسة الخارجية القوية، ولكن الوالء 
يحّدد  يـــزال  ال  للجدل  مثير  ســابــق  لرئيس 

توّجه الحزب الجمهوري.

ساهم غريفيث في توقيع اتفاق استوكهولم )فرانس برس(

هدد نجاد بمعارضة االنتخابات إذا رفض طلب ترشحه )فاطمة بهرامي/األناضول(

لم تكد السلطات 
اإليرانية تفتح باب 

الترشح إلى االنتخابات 
الرئاسية، حتى سارع 

الرئيس السابق 
محمود أحمد نجاد 

إلى تقديم طلبه، 
فيما يعد رئيس 

السلطة القضائية 
إبراهيم رئيسي 
األوفر حظًا إذا 

ترشح رسميًا. أما 
وزير الخارجية 

محمد جواد ظريف 
فيتمسك برفض 

الترشح

من  قوته  نقل  إلى  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  يسعى 
قواعد الحزب الجمهوري إلى رأس هرمه، بدءًا بسلسلة من التعديالت 

الهادفة إلى إطاحة رموز حزبية عارضته، وعلى رأسهم ليز تشيني
تقريرالحدث

نجاد يترشح... واإلصالحيون 
والمحافظون يتريثون

سعي ترامب إلحكام 
قبضته يهدد بتمزيقه

إضاءة

حرب من 
3 محاور

اعتبر الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، خالل جلسة 

الحكومة أمس األربعاء، 
أن »البالد تواجه حربًا 
من ثالثة محاور، من 

بينها الحظر الذي ال بد 
من الصمود أمامه 

وإفشاله«. وقال روحاني 
إن »محادثات فيينا )بشأن 
االتفاق النووي( تشهد 
كل يوم انهيار جانب من 

جدار الحظر«.

ظريف: االنتخابات 
مصيرية وعدم التصويت 

سيؤدي لفوز أقلية

هدد 100 عضو 
جمهوري باالنسحاب 

وتشكيل حزب ثالث

أنباء عن توجه 
إبراهيم رئيسي للترشح 

عن التيار المحافظ

تراجع دور غريفيث مع 
تعيين واشنطن مبعوثًا 

لها في اليمن

اختار ترامب إليز 
ستيفانيك لخالفة تشيني 

بين الجمهوريين

تنتهي مهمة ثالث 
مبعوث أممي إلى اليمن، 

مارتن غريفيث، من دون 
حّل نهائي للحرب التي 

بدأت منذ 7 سنوات، 
وغياب األفق السياسي
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الشروط وأزمة الحدود تعرقالن وساطة فيلتمان

عقد سد النهضة بال حلول 

أميركا تريد التأكد 
من عدم اللجوء إلى 

الحل العسكري

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
مــصــريــة إنـــه ال يمكن اعــتــبــار أن 
جرى في قضية 

ُ
االتصاالت التي ت

للقرن  األميركي  املبعوث  عبر  النهضة  سد 
فــيــلــتــمــان، حققت تقدمًا  األفــريــقــي جــيــفــري 
كبيرًا في سبيل الحل، بقدر ما كانت تهدف 
املعنية  والــعــواصــم  واشنطن  اطمئنان  إلــى 
بــاملــلــف إلـــى أن مــصــر والـــســـودان لــن يقدما 
على حل القضية عسكريًا، وأن إثيوبيا على 
استعداد الستئناف التفاوض. وتلقي هذه 
األجواء بظالل من الغموض على تصورات 
الواليات املتحدة واالتحاد األفريقي لكيفية 
اســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض خــــالل األيـــــام املقبلة 
إلنهاء اتفاق جزئي بشأن امللء الثاني للسد، 
وما إذا كان من الوارد البدء في مفاوضات 

إلتمام اتفاق نهائي وشامل من عدمه.
ــــت املــــــصــــــادر، الــــتــــي تـــحـــدثـــت مــع  ــافــ ــ وأضــ
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ
توجه الوسطاء الدوليني إلى الحل املؤقت 
بــدون مشاكل،  الثاني  املــلء  إتــمــام  لضمان 
فـــإن الــجــانــب اإلثــيــوبــي أبـــدى خـــالل زيـــارة 
ــــس أبــــابــــا أمـــــس األول  ــ فـــيـــلـــتـــمـــان إلـــــى أديـ
شــروطــًا جــديــدة، تــحــاول واشــنــطــن حاليا 
لالتفاق  مكتملة  مسودة  لعرض  تخفيفها 

الجزئي على الدول الثالث. 
وأكــــدت املــصــادر أن الــشــروط اإلثــيــوبــيــة لم 
إثيوبي  حكومي  مصدر  كشفه  عما  تخرج 
وقــت سابق، عشية  الجديد« في  »العربي  لـ
ــا أال يــتــطــرق  ــهـ زيــــــارة فــيــلــتــمــان، عــلــى رأسـ
امللء  إدارة عملية  املشاركة في  إلــى  االتفاق 
وأن يقتصر التنسيق على تبادل املعلومات 

بالدعاية  وتأثرهم  السد  ملــشــروع  الداعمة 
للسيطرة  إثيوبيا  أجــرتــهــا  الــتــي  الطويلة 
عــلــى تــوجــهــات دائـــــرة الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــــوزه بـــالـــرئـــاســـة بــنــحــو  جــــو بــــايــــدن قـــبـــل فــ

ــام. وعــــن الـــتـــحـــرك الـــذي  ــعــ عــــام ونـــصـــف الــ
بــدأتــه لحث مجلس األمــن  قــد  كــانــت مصر 
ــم املـــتـــحـــدة عــلــى  والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـ
الــتــدخــل فــي الــقــضــيــة، ولـــو بــصــورة فنية، 
املصرية تواجه  املساعي  إن  املصادر  قالت 
كـــالـــعـــادة رفـــضـــًا صــيــنــيــًا وروســـيـــًا بسبب 
للمعترك  املياه  صراعات  وصول  رفضهما 
ــدولـــي، لــكــن مــصــر تـــراهـــن عــلــى إمــكــانــيــة  الـ
دفع واشنطن ولندن وباريس للملف حال 

استمرار املوقف اإلثيوبي املتعنت.
وربطت املصادر بني ما يحدث في كواليس 
املنظمة األممية، وبني النقد النادر والالفت 

الذي وجهه وزير الخارجية املصري سامح 
شكري ملجلس األمــن أمس األول في كلمته 
الخارجية  لـــوزراء  الــطــارئ  خــالل االجتماع 
العرب لبحث قضية االعتداءات اإلسرائيلية 
عــلــى الــقــدس املــحــتــلــة، إذ قـــال إن  »تــســويــة 
الــقــضــيــة األســــاس هــي مــســؤولــيــة املجتمع 
ــذا كـــنـــا نــتــمــنــى أن يـــصـــدر عــن  الــــدولــــي ولــــ
مجلس األمـــن أمــس )يـــوم اإلثــنــني املــاضــي( 
ــه لــخــطــورة مــا يجري  ــ مــوقــف يعكس إدراكـ
ــكـــن لـــأســـف دأب  فــــي الــــشــــرق األوســــــــط، ولـ
بما  من مسؤولياته  التنصل  على   املجلس 

يفقده مصداقيته«.

ال يبدو أن مباحثات 
المبعوث األميركي 

للقرن األفريقي جيفري 
فيلتمان بشأن سد 

النهضة قد تمكنت 
من حلحلة العقد التي 
تحيط بالملف في ظل 

استمرار التباعد في 
مواقف األطراف المعنية

بدا فيلتمان غير ملم بكامل تفاصيل سد النهضة )كيم وون جين/فرانس برس(

واإلبـــــــــالغ بــتــغــيــر الـــتـــصـــرفـــات فــــقــــط، وأال 
يتطرق االتفاق إلى وقف أعمال اإلنشاءات 
التي يجب أن تتم بالتزامن مع امللء الثاني 
لتقليل حــجــم األضــــرار الــتــي مــن املــمــكــن أن 

تلحق بدولتي املصب.
وأوضــحــت املــصــادر أن الــخــالف السوداني 
ــة الـــحـــدود، ربــمــا يبطئ  اإلثــيــوبــي عــلــى أزمـ
الــتــوصــل إلــــى مــحــطــة الـــحـــل املـــؤقـــت، نــظــرًا 
ــلـــى الـــصـــيـــغـــة الـــتـــي  لـــتـــحـــفـــظ الــــخــــرطــــوم عـ
عــرضــتــهــا اإلمـــــــارات خــــالل لـــقـــاء ولــــي عهد 
ــد بــرئــيــس مجلس  أبــوظــبــي مــحــمــد بـــن زايــ
البرهان في  السوداني عبدالفتاح  السيادة 
أبو ظبي منذ يومني وتمسك األخير بالغلق 
ــام لـــلـــحـــدود. كــمــا أن الــــســــودان يــطــالــب  ــتـ الـ
ــواد صـــريـــحـــة تــضــمــن حــمــايــة  ــ بــصــيــاغــة مــ
ســد الــروصــيــرص والــحــفــاظ عــلــى مستوى 
بحيرته التي تبعد عن سد النهضة أقل من 
سيناريو  تــكــرار  مــن  تخوفًا  كيلومترًا،   25
الــعــام املــاضــي الــذي تسبب فــي إغـــراق آالف 
األفـــدنـــة، األمـــر الـــذي يــصــطــدم بالتحفظات 

اإلثيوبية سابقة الذكر.
الـــقـــاهـــرة  وذكـــــــــرت املـــــصـــــادر املــــصــــريــــة أن 
تـــــتـــــضـــــامـــــن مــــــــع الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــســــيــــاســــيــــة 
املوقف  هــذا  في  السودانية  والدبلوماسية 
بصورة مطلقة، وأنها تتابع أيضا اتصاالت 
موازية للتدخل األميركي، تجريها السودان 
بالصني، لحثها على الضغط على إثيوبيا 
ــم تـــؤت  ــ ــد والـــــــحـــــــدود، لـ ــي قـــضـــيـــتـــي الــــســ ــ فـ
 
ّ
ثــمــارهــا املــنــشــودة حــتــى اآلن. مــع الــعــلــم أن

ــن فــي  ــ الـــصـــني تـــرفـــض تـــحـــرك مــجــلــس األمــ
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، مــن منطلق الــحــفــاظ 
املجلس  ومنع  السد  في  استثماراتها  على 
مـــن الــتــدخــل فـــي صـــراعـــات املـــيـــاه ارتــبــاطــا 

بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى.
ومن مجموع ما جرى خالل األيام األربعة 
املـــــاضـــــيـــــة، وصـــــفـــــت املـــــــصـــــــادر املــــصــــريــــة 
ــهــــا »أضــــعــــف  ــأنــ ــة األمــــيــــركــــيــــة بــ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ
مـــن املــــأمــــول« حــيــث شــابــتــهــا الـــعـــديـــد مــن 
الجاهزية بمقترحات  السلبيات، مثل عدم 
مكتملة، على الرغم من إجراء اتصاالت من 
دونالد  للسودان  األميركي  املبعوث  خــالل 
ــارت املــصــادر  ــ بـــوث مــنــذ شــهــريــن. كــمــا أشـ
القضية  بتفاصيل  فيلتمان  إملــام  عــدم  إلــى 
 بكم كبير من املعلومات 

ً
وحضوره محمال

الــخــاطــئــة، والــتــي يعتقد  الــدقــيــقــة أو  غــيــر 
ــــود مــســاعــديــن  املـــصـــريـــون أن ســبــبــهــا وجـ
ــالــــحــــزب  ــــني الـــــشـــــبـــــان بــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ لــــــه مــــــن الـ
األفريقية،  األصـــول  مــن ذوي  الــديــمــقــراطــي 
فــتــرة طــويــلــة بتوجهاتهم  مــنــذ  املــعــروفــني 


