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الجمهوريون يخططون 
لعرقلة تعيينات 
المحكمة العليا

عادت املحكمة األميركية العليا إلى 
ــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة، بعد  صــلــب الـ
تـــصـــريـــح زعـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي 
ماكونيل،  ميتش  الــشــيــوخ  مجلس 
ــي حـــال  ــ ــي، بــــأنــــه فـ ــ ــاضــ ــ ــــن املــ ــنـ ــ اإلثـ
اســـتـــعـــاد الــجــمــهــوريــون الــســيــطــرة 
على مجلس الشيوخ في انتخابات 
2022 سيعرقلون وصول أي مرشح 
لــلــرئــيــس جــــو بــــايــــدن إلـــيـــهـــا. وفـــي 
املحافظن  نفوذ  لتخفيف  محاولة 
ــل تـــســـعـــة(،  ــ ــد مــــن أصــ ــاعـ ــقـ ــة مـ ــتــ )ســ
للمطالبة  اليسار  من  أصــوات  علت 
بإضافة مقاعد جديدة إلى املحكمة، 
فيما أوكل بايدن، أخيرًا، إلى لجنة 

خبراء النظر بهذا االحتمال.
)فرانس برس(

 
البيرو: كاستيّو اليساري 

يتصدر نتائج االنتخابات 
ــاري لــرئــاســة  ــيـــسـ رفـــــض املــــرشــــح الـ
ــو، الـــــذي  ــ ــّي ــتــ ــاســ ــرو بـــــيـــــدرو كــ ــيــ ــبــ الــ
يـــــتـــــصـــــدر نـــــتـــــائـــــج االنـــــتـــــخـــــابـــــات 
املـــائـــة  فــــي   50.12 عـــلـــى  بــحــصــولــه 
ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن األصــــــــــــــوات، أمـــــــس األربـ ــ مــ
الـــدعـــوات املــطــالــبــة بــإلــغــاء االقــتــراع 
أطلقها  التي  »الــتــزويــر«  تهمة  على 
أنـــصـــار مــنــافــســتــه الــيــمــيــنــيــة كيكو 
فــوجــيــمــوري. وطــالــب كاستّيو، في 
البيروفي  إبقاء الشعب  ليما، بعدم 
في حالة من القلق وأن يتم احترام 

إرادته.
)فرانس برس(

 
كريم خان مدعيًا عامًا 

لـ»الجنائية الدولية«
ــان، أمــس  أدى الــبــريــطــانــي كــريــم خــ
األربـــــعـــــاء، الـــيـــمـــن لـــتـــولـــي مــنــصــب 
ــام الـــجـــديـــد لــلــمــحــكــمــة  ــعــ املــــدعــــي الــ
ــتـــي تـــواجـــه  ــيــــة، الـ الــجــنــائــيــة الــــدولــ
تحقيقات  تشمل  كــبــيــرة،  تــحــديــات 
الفلسطينية  ــي  ــاألراضــ بــ مــرتــبــطــة 
والفيليبن.  وأفــغــانــســتــان  املــحــتــلــة 
وقـــــال خـــــان، فـــي مــقــر املــحــكــمــة في 
الهــاي، »أتعّهد رسميًا بــأن أمــارس 
ــام  ــاتـــي كــــمــــدٍع عـ ــلـــطـ مـــهـــمـــاتـــي وسـ
بشرف  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ــيــــاد، ووفـــقـــًا ملـــا يمليه  ــانــــة وحــ وأمــ

الضمير«.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــة، أمـــس  ــيــ ــرانــ ــلـــن مـــرشـــحـــان لـــلـــرئـــاســـة اإليــ أعـ
ــار املـــحـــافـــظ،  ــيــ ــتــ ــن الــ ــ ــا مـ ــمــ األربـــــــعـــــــاء، أحــــدهــ
انــســحــابــهــمــا مـــن الـــســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي، قبل 
ــة فـــقـــط مــــن فـــتـــح صــنــاديــق  ــاعـ حــــوالــــي 48 سـ
الرئيس الجديد  إيــران، النتخاب  االقتراع في 
لـــلـــبـــاد، خــلــفــًا لــحــســن روحــــانــــي. ومــــن شــأن 
بن  املنافسة  تقليص  مواصلة  الــتــطــور،  هــذا 
املـــرشـــحـــن، بــعــد اســتــبــعــاد مــجــلــس صــيــانــة 
ــي،  ــاضــ ــــي شـــهـــر مـــــايـــــو/أيـــــار املــ الــــدســــتــــور فـ
ــزال  ــي، حــيــث ال يـ مــرشــحــي الـــتـــيـــار اإلصــــاحــ
إبراهيم  املــحــافــظ،  القضائية  السلطة  رئــيــس 
رئيسي، املــرشــح األبـــرز للفوز. وتــدخــل إيــران 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، فـــتـــرة الــصــمــت االنــتــخــابــي 
ليوم  استعدادًا  االنتخابية(،  الحملة  )انتهاء 

االنتخابات غدًا.
رئيس مركز بحوث  املحافظ،  املــرشــح  وأعــلــن 
البرملان اإليراني الذي يهمن عليه املحافظون، 
علي رضا زاكاني، أمس، انسحابه من السباق 
زاكــانــي في  الــرئــاســي لصالح رئيسي. وكتب 

رسالة االنسحاب، إن قراره يأتي بعد »اإلقبال 
الشعبي الكبير على السّيد رئيسي«، مضيفًا 
أنــه يــرى األخــيــر »املــرشــح األصــلــح«، ومــؤكــدًا 
أنه سيصوت له. وأعرب عن أمله في أن يؤدي 
انتخاب رئيسي إلى »إصاحات أساسية في 
الباد«. وكان مجلس صيانة الدستور قد وافق 
اإليرانية  للرئاسة  شخصيات   7 ترشح  على 
هـــذا الــعــام، مــن بينهم 5 مــن الــتــيــار املــحــافــظ.

وجاء ذلك بالتزامن مع توجيه 210 برملانين 
إيــرانــيــن، رســالــة إلـــى املــرشــحــن األربــعــة عن 
زادة هاشمي  أمير حسن قاضي  املحافظن، 
وزاكــانــي،  جليلي  وسعيد  رضــائــي  ومحسن 
رئيسي،  لصالح  االنسحاب  إلى  فيها  دعتهم 

فيما أعلن جليلي انسحابه مساء أمس.
وقالت الرسالة إنه »بالنظر إلى زيادة اإلقبال 
الشعبي على السّيد رئيسي حاليًا في املجتمع، 
فوا جميع قدراتكم لتشكيل حكومة قوية، 

ّ
وظ

وفي الخطوة األولــى في هذا االتجاه، أعلنوا 
هذه  لتشكيل  الطريق  لتمهيد  لــه  دعمكم  عــن 
ــارت الــرســالــة إلــى أن  الحكومة الــقــويــة«. وأشــ
انــســحــابــات املــرشــحــن تــــؤدي إلـــى »مــشــاركــة 
شــعــبــيــة قــصــوى )فـــي االنــتــخــابــات( لتشكيل 
ــه  حــكــومــة نــاجــحــة ومــقــتــدرة«، وفــقــًا ملــا أوردتـ

وكالة »تسنيم« اإليرانية املحافظة. 
ـــة اإلصــــاحــــيــــة، أعــــلــــن املـــرشـــح 

ّ
وعــــلــــى الـــضـــف

اإلصــــاحــــي، مــحــســن مــهــر عــلــي زادة، أمـــس، 
انــســحــابــه مــن الــســبــاق الــرئــاســي، فــي رســالــة 
ــبـــد الـــرضـــا  ــيــــة، عـ ــلــ ــــى وزيـــــــر الــــداخــ بــعــثــهــا إلــ
أسباب  زادة  يذكر علي  ولــم  رحماني فضلي. 
انسحابه من السباق، لكنه جاء بعدما فشلت 
جــهــوده أخــيــرًا لكسب دعــم التيار اإلصاحي 

و»شعبويون«. وقال همتي: »كتابة تاريخنا 
ممزوجة بالحسرات. حسرات مفاجئة. يبعث 
ــاد فــــي حــفــلــة  ــبـ ــعـ لـــأســـف تــســلــيــم الــــبــــاد والـ
ــفـــاق الـــنـــووي وإنـــهـــاء الــعــقــوبــات،  إحـــيـــاء االتـ
إلـــى مــعــارضــي االتـــفـــاق واملــتــشــوقــن للعزلة. 
يــبــعــث لـــأســـف أن تــخــلــف الــشــعــبــويــة مــكــان 

له في االنتخابات، إذ إنه واملرشح اإلصاحي 
اآلخــــر عــبــد الــنــاصــر هــمــتــي )رئــيــس املــصــرف 
ــــي(، تــرشــحــا بــشــكــل مستقل  ــرانـ ــ املـــركـــزي اإليـ

خارج األطر اإلصاحية. 
ــ  الثاثاء  ليل  التقى  قــد  زادة  وكــان مهر علي 
األربعاء، همتي، في محاولة لتشكيل تحالف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــات لـ ــلـــومـ ــعـ انـــتـــخـــابـــي، بـــحـــســـب مـ
الـــجـــديـــد«، لــكــن الـــافـــت أن رســـالـــة انــســحــابــه 
أمس، خلت من اإلعان عن الدعم لهمتي، لكن 
وسائل إعــام إصاحية ذكــرت أن االنسحاب 

جاء لصالح األخير.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب هــــمــــتــــي، فــــــي تــــغــــريــــدة 
ــتـــر«، عـــن حــســرتــه لــتــســلــيــم إدارة  عــلــى »تـــويـ
الــبــاد إلـــى مــن وصــفــهــم بــأنــهــم »مــغــامــرون« 

الــبــراغــمــاتــيــة، واملـــغـــامـــرات مــكــان الــتــفــاوض، 
واملـــعـــادون لــظــريــف مــكــانــه«، فــي إشــــارة إلــى 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
واملـــفـــاوضـــات الــجــاريــة فــي فيينا بــن إيـــران 
ــادة إحــيــاء  والـــدولـــة الــكــبــرى فــي مــحــاولــة إلعــ

االتفاق النووي. 
وكــــــــــــان هــــمــــتــــي األوفــــــــــــــر حـــــظـــــًا لــــنــــيــــل دعـــــم 
الحصول  أيضًا أخفق في  لكنه  اإلصاحين، 
على هذا الدعم، إذ أعلنت »جبهة اإلصاحات« 
املنضوية تحت لوائه جميع القوى والتيارات 
اإلصاحية، أنها من دون أي مرشح في هذه 
الـــــــدورة االنــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة، بــعــد رفــض 
»صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور« مــرشــحــيــهــا الــتــســعــة، 

مشيرة إلى أنها لن تدعم أي مرشح. 
وحـــــاولـــــت قــــــوى وأحــــــــــزاب إصــــاحــــيــــة، فــي 
مــقــدمــهــا حـــزب »كـــــوادر الــبــنــاء« اإلصــاحــي 
الذي ينتمي إليه همتي، الضغط على »جبهة 
اإلصاحات« لتبني األخير مرشحًا رسميًا، 
لــكــن »الــجــبــهــة« رفــضــت مـــرة أخـــرى ذلـــك في 
املاضين،  الــثــاثــاء  ـ  اإلثــنــن  ليل  اجتماعها 
فــشــل همتي في  بــعــدمــا  املـــوضـــوع،  ملناقشة 
نيل موافقة أغلبية أعضاء »الجبهة« لدعمه. 
وفي هذا السياق، خرجت دعوات من القاعدة 
اإلصـــاحـــيـــة، لــلــمــرشــحــن، بــاالنــســحــاب من 
الرئاسي باعتباره »غير تنافسي«،  السباق 
بعد استبعاد املرشحن البارزين، والقتصار 
التنافس على املرشحن املحافظن. وتجري 
ــة، الــــــــــدورة األولــــــــى مــن  ــعـ ــمـ إيــــــــران غــــــدًا الـــجـ
أصبح  والــتــي  الـــــ13،  الــرئــاســيــة  انتخاباتها 
يــتــنــافــس فــيــهــا 5 مــرشــحــن، أوفـــرهـــم حظًا 

للفوز إبراهيم رئيسي.

قمة 
بوتين وبايدن

تمديد 
المفاوضات 

النووية

ــــدن، والـــتـــي  ــايـ ــ الـــقـــمـــة األولــــــــى، بــــن بـــوتـــن وبـ
شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــروف ونــظــيــره األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
انتهت بعد نحو ساعتن، بــداًل من 75 دقيقة 
، فيما أشــار مسؤول في 

ً
كما كان مقررًا أصــا

البيت األبيض لشبكة »ســي إن إن« إلــى أنها 
استمرت 93 دقيقة. وأشار مسؤول في البيت 
األبيض إلى أن االجتماعن، املصغر واملوسع، 
انــتــهــيــا بــعــد نــحــو 4 ســـاعـــات مـــن عــقــدهــمــا، 
مشيرًا إلى أن القمة املصغرة دامت 93 دقيقة، 
وهناك 45 دقيقة استراحة، و65 دقيقة للقمة 

املوسعة. وتم إلغاء لقاء ثالث بن الطرفن. 
وبــعــد اســـتـــراحـــة، عــــاد الــرئــيــســان لــعــقــد لــقــاء 
الوفدين  أعضاء  بحضور  موسع  نطاق  على 
املرافقن لهما. وضم الوفد املرافق لبوتن في 
املباحثات الفروف ونائبه سيرغي ريابكوف، 
ورئيس األركان العامة فاليري غيراسيموف، 
ومــســاعــد الــرئــيــس يـــوري أوشـــاكـــوف، ونــائــب 
رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري كوزاك، 

ــّدد واعــــظــــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة املـــفـــاوضـــات  وشـــــ
إلــى أن املفاوضن  الــدائــرة فــي فيينا، الفتًا 
وحــكــومــة روحـــانـــي يــعــمــلــون »وفــــق اإلطـــار 
الــذي حــّدده القائد«، في إشــارة إلــى املرشد 

اإليراني علي خامنئي.
ــفــــاوضــــات فــــي جــولــتــهــا  وعـــــن تــــطــــورات املــ
الـــســـادســـة الــتــي انــطــلــقــت الــســبــت املــاضــي، 
ــا اتــفــقــنــا عــلــيــه فيها  أوضــــح واعــظــي أن »مـ
حتى اآلن، يشمل قضايا اقتصادية مهمة«، 
في إشــارة إلــى رفــع العقوبات عن قطاعات 
اقــتــصــاديــة مــهــمــة. وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن 
ــدة«،  ــبـــاء جـــّيـ »تــحــمــل األســـابـــيـــع املــقــبــلــة أنـ
املــفــاوضــات »مستمرة حول  أن  إلــى  مشيرًا 
القضايا املتبقية«. ومن دون تحديد موعد 
روحاني  إن حكومة  قــال  لنهايتها،  مرتقب 
بــدوره،  املقبلة«.  للحكومة  الطريق  »مّهدت 
أكــــد املــبــعــوث الـــروســـي ملـــفـــاوضـــات فيينا، 
مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، اســتــحــالــة الــتــوصــل 
اتفاق في مفاوضات فيينا قبل موعد  إلــى 
ــيــــة. وقـــــال أولـــيـــانـــوف  االنـــتـــخـــابـــات اإليــــرانــ
إنـــه »بــــات واضــحــًا بــالــكــامــل عـــدم نجاحنا 
ــفــــاق قـــبـــل 18 يــونــيــو  ــــى اتــ فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
ــد(«، مـــؤكـــدًا تــوصــل املــشــاركــن في  ــ ــوم غـ )يــ
اتــفــاق على مواصلة  إلــى  فيينا  مفاوضات 
التفاوض بعد االنتخابات اإليرانية. وشّدد 
أولـــيـــانـــوف عــلــى أن أي حـــديـــث عـــن تــوقــف 
»قــراءة خاطئة وال تتاءم  املفاوضات، هو 
ــــع«، مــوضــحــًا أن املـــبـــاحـــثـــات في  ــواقـ ــ مـــع الـ

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن االجـــتـــمـــاع املـــطـــول 
بـــن الــرئــيــســن الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بــوتــن واألمــيــركــي جــو بــايــدن، الــذي 
ــرات  ــل املــــؤشــ ــتـــن، فـــــإن كــ ــاعـ اســـتـــمـــر نـــحـــو سـ
تــظــهــر أنــــه لـــن يــخــرج عـــن الــقــمــة الــتــي عــقــدت 
في فيا ال غرانج في جنيف، أمــس األربــعــاء، 
شـــيء مــلــمــوس، يــخــفــف مــن حـــدة الــتــوتــر بن 
الــبــلــديــن، املــخــتــلــفــن فـــي مــلــفــات كــثــيــرة، مثل 
ــعـــاون االقـــتـــصـــادي،  ــتـ ــن الــســيــبــرانــي، والـ ــ األمـ
الدولية  الشمالي، والقضايا  القطب  وعسكرة 
مثل سورية، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا، 
وبـــيـــاروســـيـــا. وحــــــاول بـــوتـــن الـــتـــرويـــج في 
أن  القمة، معتبرًا  إلــى نجاح  مؤتمر صحافي 
الــنــقــاش مــع بــوتــن كــان بــنــاًء، على الــرغــم من 
إشـــارتـــه إلـــى وجــــود اخــتــافــات مــع واشــنــطــن 
بــشــأن عـــدد مــن املــســائــل. وعــقــد بــايــدن بعده 
ــًا. وقـــــــال املــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــيـ ــافـ ــحـ مــــؤتــــمــــرًا صـ
الكرملن دميتري بيسكوف، أمس، إن الجولة 
األولـــى مــن املــحــادثــات على نــطــاق ضــيــق، في 

ــيــــس اإليـــــــرانـــــــي، حــســن  ــرئــ رمــــــى الــ
روحاني، أمس األربــعــاء، الكرة في 
ــتـــحـــدة، لجهة  مــلــعــب الــــواليــــات املـ
احــتــمــال تــمــديــد املـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في 
العاصمة النمساوية بن طهران وواشنطن 
فــي محاولة إلعــادة  مــبــاشــرة،  بطريقة غير 
ــــت هـــذه  ــلـ ــ ــاء االتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. ودخـ ــ ــيـ ــ إحـ
املــفــاوضــات، الــتــي بـــدأت فــي إبريل/نيسان 
ــوم الــســبــت  املــــاضــــي، جــولــتــهــا الـــســـادســـة يــ
املــــاضــــي، وبـــــات مـــن شــبــه املـــحـــســـوم، وفــق 
تفضي  لــن  أنــهــا  بــهــا،  املعنين  تصريحات 
ــد الـــرئـــاســـيـــات  ــوعــ ــاق قـــبـــل مــ ــ ــفـ ــ إلــــــى أي اتـ
اإليرانية، املقررة غدًا الجمعة. وتأكيدًا على 
ذلــــك، اعــتــبــر املــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
إحياء  أن  غروسي،  رافائيل  الذرية،  للطاقة 
أن ينتظر والدة حكومة  بــات عليه  االتفاق 
جــديــدة فــي طــهــران. وأعـــرب روحــانــي، الــذي 
يـــغـــادر مــنــصــبــه بــعــد واليـــتـــن رئــاســيــتــن 
فــي 3 أغــســطــس/آب املــقــبــل، أمـــس، عــن أمله 
إيــران،  فــي  التنفيذية  السلطة  يسلم  أن  فــي 
 رفـــع العقوبات 

ّ
إلـــى رئــيــس جــديــد، فــي ظـــل

بــالــكــامــل عــن بــــاده، والــتــي كـــان جـــزء كبير 
ــاد فـــرضـــه الــرئــيــس األمــيــركــي  ــ مــنــهــا قـــد أعـ
السابق دونالد ترامب، إثر قراره االنسحاب 
األمــيــركــي مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي املـــوقـــع في 
ــذه الــعــقــوبــات  ــام 2015، مـــع تــشــديــد هــ ــعـ الـ
ــع نـــطـــاقـــهـــا. ودافـــــــع روحــــانــــي عــن  ــيـ وتـــوسـ
القاسية  الهجمة  وســـط  الــرئــاســي،  ــه 

ّ
ســجــل

التي يتعرض لها خال حملة االنتخابات، 
فــي  الــــبــــاد  إدارة  فــــي  نـــجـــح  ــه  ــ أنــ مـــعـــتـــبـــرًا 
ظــــروف »الـــحـــرب االقــتــصــاديــة« األمــيــركــيــة، 
مــا دفـــع الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى الــعــود إلــى 
ــفــــاوض. وانـــتـــقـــد روحــــانــــي فــي  ــتــ طــــاولــــة الــ
األسبوعية،  الحكومة  جلسة  خــال  كلمته 
الرئاسة،  النتخابات  املحافظن  املرشحن 
وإدارتــهــا  العقوبات  مسألة  تناولهم  لعدم 
 الظروف الصعبة التي تعاني منها 

ّ
في ظل

إيـــران. وأمــل روحــانــي في أن يسلم السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة إلـــى رئــيــس إيـــرانـــي جـــديـــد، في 
ظــل انــتــهــاء الــعــقــوبــات. وحـــول املــفــاوضــات 
الجارية في فيينا، قال إن »إنهاءها هو في 

مرحلته األخيرة«.
ــكـــومـــي، قـــال  ــاء االجــــتــــمــــاع الـــحـ ــهـ ــتـ وإثــــــر انـ
رئيس مكتب روحاني، محمود واعظي، في 
تصريحات إعامية، إنه اذا أبدت الواليات 
املتحدة »مرونة كافية، واقتربنا من تحقيق 
مــطــالــبــنــا فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، ســنــمــّدد 
فترتها«. ورأى أن االنتخابات الرئاسية »ال 
تشكل مانعًا أمــام املــفــاوضــات«، مضيفًا أن 
»الــســيــاســة الــخــارجــيــة ملعظم الــــدول ترسم 
بــعــيــدًا عــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة والــحــزبــيــة«. 

واملتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف، 
ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية 
سفير  إلــى  بــاإلضــافــة  الفرينتييف،  ألكسندر 
موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف. في 
 
ً
املقابل، ضم الوفد املوسع املرافق لبايدن كا
من بلينكن، ونائبة وزير الخارجية للشؤون 
السياسية فيكتوريا نوالند، ومستشار األمن 
الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان، واملــــســــؤول املــعــنــي 
بــشــأن روســـيـــا وآســـيـــا الــوســطــى فـــي مجلس 
األمـــن الــقــومــي إريـــك غــريــن، وسفير واشنطن 

لدى موسكو جون سوليفان. 
ــان في  ــ ــائـــق وكـ ــفـــارق دقـ ــل الــرئــيــســان بـ ــ ووصـ
استقبالهما الرئيس السويسري غي بارمان 
التوفيق. وعلى غير عادته،  الذي تمنى لهما 
ذكـــرت وكـــاالت أنــبــاء روســيــة أن بــوتــن وصل 
الفيا قبل بايدن بنحو 12 دقيقة. وكان  إلــى 
بــوتــن قــد وصــل إلــى القمة فــي هلسنكي مع 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، في 
عــام 2018، مــتــأخــرًا بنحو 45 دقــيــقــة. ووصــل 
متأخرًا إلى لقاء مع وزير الخارجية األميركي 
األسبق جون كيري في موسكو في عام 2013 
بنحو 3 ساعات، كما تأخر في عام 2014 عن 
لــقــاء مــع املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــا ميركل 

بنحو 4 ساعات.
ومـــع وصــولــهــمــا اســـتـــدار الــرئــيــس األمــيــركــي 
صوب نظيره الروسي أواًل ومد له يده، حيث 

حالة التقدم »على الرغم من أن وتيرتها ال 
ا نتوقعها«. وشّدد 

ّ
تجري بالسرعة التي كن

العملية  نــتــيــجــة  تــفــضــي  أن  عــلــى ضـــــرورة 
ــى إحــــيــــاء كــــامــــل لـــاتـــفـــاق  ــ ــة إلــ ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ الـ

النووي.  
مـــــن جـــهـــتـــه، كــــــان املـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، 
أكــثــر صـــراحـــة فـــي الــحــديــث عـــن ربـــط سير 
املـــــفـــــاوضـــــات ونـــتـــيـــجـــتـــهـــا بـــاالســـتـــحـــقـــاق 
ــال غـــروســـي، في  االنــتــخــابــي فـــي إيـــــران. وقــ
اإليطالية،  »ريبوبليكا«  لصحيفة  حــديــث 
ــفـــاق »يــســتــدعــي  نــشــر أمــــس، إن إحـــيـــاء االتـ
ــران. وشــّدد  تشكيل حكومة جــديــدة« فــي إيـ

صافحه بوتن لبرهة ثم دخا إلى قاعة القمة. 
في  بالكتب،  مليئة  غرفة  في  االجتماع  وعقد 
بداية غريبة بعض الشيء الجتماعهما، حيث 
بـــدا أن بــوتــن وبـــايـــدن وكــأنــهــمــا يتحاشيان 
الــنــظــر إلـــى بعضهما الــبــعــض خـــال الــتــقــاط 
الـــصـــور أمــــام مــجــمــوعــة مـــن املـــراســـلـــن. وقـــال 
بوتن، وهو يجلس إلى جانب بايدن، »السيد 
الرئيس، أود أن أشكرك على مبادرتك لعقد لقاء 
اليوم )أمس(«، وأضاف »تراكمت في العاقات 
التي  القضايا  العديد من  الروسية األميركية 
تــتــطــلــب مــنــاقــشــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى. وآمـــل 
أن يــكــون اجــتــمــاعــنــا مــثــمــرًا«. وأشــــار بــايــدن، 
أنهما سيعمان على تحديد  إلــى  من جهته، 
مــجــاالت الــتــعــاون واملــصــالــح املــشــتــركــة. وقــال 
ــقـــاء وجـــهـــًا لـــوجـــه«. ــلـ ــًا الـ ــمــ ــن األفــــضــــل دائــ ــ »مـ

القمة تأتي في توقيت  فــإن  ورغــم املصافحة، 
شــهــد تـــدهـــور الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بن 
البلدين إلى أدنــى مستوى لها على اإلطــاق. 
ــن مـــركـــز بــروكــيــنــغــز  ــر، مــ ــافــ وقــــــال ســتــيــفــن بــ
لــأبــحــاث: »قــمــة جنيف ال تــهــدف الــى إحــداث 
انطاقة جديدة أو اختراق هائل. األمر يتعلق 
بشكل  عـــاقـــة صــعــبــة  إدارة  بــمــحــاولــة  فــقــط 
أفــــضــــل، وســتــبــقــى كـــذلـــك لـــفـــتـــرة«. والــنــقــطــة 
الــوحــيــدة الــتــي يــتــفــق عليها الــبــيــت األبــيــض 
البلدين في  بــن  الــعــاقــات  أن  والكرملن هــي 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا، وغـــيـــر ذلـــــك، فــالــقــضــايــا 
الــخــافــيــة كــثــيــرة، خــصــوصــًا بــشــأن أوكــرانــيــا 
ــثـــر الــقــضــايــا  وبـــيـــاروســـيـــا. وواحــــــــدة مــــن أكـ
التي  اإللــكــتــرونــيــة،  الــهــجــمــات  حساسية هــي 
نـــســـب الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا إلــــــى مـــوســـكـــو أو إلـــى 
مــجــمــوعــات مـــن الـــقـــراصـــنـــة املــتــمــركــزيــن في 
ذلــك، وتتهم بدورها  روسيا. وتنفي موسكو 
واشــنــطــن بــالــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا عــبــر دعــم 
أو تمويل منظمات ووسائل إعام  املعارضة 

تنتقد الكرملن.
وكانت كل التصريحات الروسية واألميركية 
قـــد خــفــفــت مـــن تـــوقـــعـــات الـــقـــمـــة، واحـــتـــمـــاالت 
بوتن  وقـــال مستشار  فيها.  اخــتــراق  حـــدوث 
للسياسات الخارجية يوري أوشاكوف: »لست 
واثــقــًا مــن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق«. 
وقال مسؤول أميركي بارز، للصحافين على 
مـــن طـــائـــرة الــرئــيــس أثـــنـــاء ســفــر بـــايـــدن إلــى 
جنيف، »ال نتوقع أن يسفر هذا االجتماع عن 
نــتــائــج كــبــيــرة«. وأعــلــن أن الـــواليـــات املتحدة 
تطمح إلى مجموعة من »املهام«، وهو تعبير 
تــســتــخــدمــه واشـــنـــطـــن لــــإشــــارة إلــــى تكليف 
»في  معينة،  قضايا  على  بالعمل  مساعدين 
املجاالت التي يمكن لتعاون بشأنها أن يعزز 
مصالحنا القومية ويجعل العالم مكانًا أكثر 
أمنًا«. وأشــار إلــى أن بايدن سيحدد مجاالت 
املصالح القومية الحيوية، حيث يمكن لسوء 

السلوك الروسي أن يستوجب ردًا. 
وقال الدبلوماسي الروسي السابق فاديمير 
فــرولــوف، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن بــوتــن يريد 
روابــــــــط قـــائـــمـــة عـــلـــى االحـــــتـــــرام وأن يــعــامــل 
السياسي  املكتب  أعــضــاء  يعامل  كــان  مثلما 
ــتــــراف رمــــــزي بــالــتــكــافــؤ  ــاعــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، »بــ
الـــروســـي عــلــى املــســتــوى الــجــيــوســيــاســي مع 
ــــي املــقــابــل  ــتــــحــــدة«. وأضـــــــاف »فـ ــات املــ ــ ــــواليـ الـ
بعض  من  للحد  مستعدة  )موسكو(  ستكون 
ــه يقصد  األفـــعـــال الــجــنــونــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أنـ
ــذلــــك »وقـــــــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـمـــيـــم والـــعـــنـــف  بــ
للمواطنن  والخطف،  واالعتقاالت،  الجسدي 

األميركين والروس«.
وكان بايدن قد وعد بأن يحدد لبوتن ما هي 
وقــال، في  إليه.  بالنسبة  الحمراء«  »الخطوط 
ختام قمة حلف شمال األطلسي في بروكسل 
اإلثـــنـــن املـــاضـــي، »نــحــن ال نــســعــى إلــــى نـــزاع 
مــع روســيــا، لكننا سنرد إذا واصــلــت روسيا 
أنشطتها«. وتبادل الزعيمان على مدى أربعة 
أشـــهـــر الــتــصــريــحــات الـــعـــدائـــيـــة، حــيــث واجـــه 
الروسي مــراًرا بشأن الهجمات  بايدن نظيره 
متهمًا  األميركية،  املصالح  ضــد  اإللكترونية 
ــًا بــالــوقــوف خــلــفــهــا، وتــجــاهــل  قــراصــنــة روســ
أليكسي  الديمقراطية بسجن زعيم املعارضة 

نافالني والتدخل في االنتخابات األميركية. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

غــروســي عــلــى أن »املــبــاحــثــات الــتــي تجري 
ــلـــت مـــــع أســـئـــلـــة  ــامـ ــعـ ــع، قـــــد تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ مــــنــــذ أسـ
لكن  التقنية،  والحساسية  التعقيد  بالغة 
لكل  الــســيــاســيــة  اإلرادة  هـــو  نــحــتــاجــه  مـــا 
أنــه في  أن »الجميع يعلم  ــــراف«. وأكـــد  األطـ
إلى  الــضــروري االنتظار  التوقيت، مــن  هــذا 
ــران«.  وكــان  ــ تشكيل حكومة جــديــدة فــي إيـ
أنــريــكــيــه مــــــورا، مــنــســق املـــحـــادثـــات بــاســم 
االتــحــاد األوروبــــي، قــد أعـــرب أول مــن أمس 
الثاثاء، عن اعتقاده بأن املباحثات الجارية 
في فيينا ستتوصل إلى إعادة فرض قيود 
على برنامج إيران النووي، لكنه أشار إلى 
أن وقتًا إضافيًا قد يكون ضروريًا للوصول 

إلى ذلك.
املــبــاشــرة بن  فيينا غير  وبـــدأت مباحثات 
طــهــران وواشنطن إلحــيــاء االتــفــاق النووي 
ــبــــاقــــن بــعــد  بــــواســــطــــة أطـــــــــراف االتـــــفـــــاق الــ
االنــســحــاب األمــيــركــي، أي روســيــا والصن 
إبريل/   2 في  وأملانيا،  وفرنسا  وبريطانيا 
ــــدت 5 جــــــوالت مــن  ــقـ ــ ــــي، وُعـ ــــاضـ نـــيـــســـان املـ
التفاوض حتى اآلن، قبل الجولة السادسة 
ــــي خــضــم  ــــي فـ ــــاضـ ــدأت الـــســـبـــت املـ ــي بــــــ ــتــ الــ
ــة. وتــهــدف  ــيـ ــرانـ الــحــمــات االنــتــخــابــيــة اإليـ
املفاوضات إلى إحياء االتفاق النووي عبر 
عودة واشنطن إليه من خال رفع العقوبات 
املفروضة على إيــران، مقابل عودة األخيرة 
االجتماع  واختتم  النووية.  التزاماتها  إلى 
األول لــلــجــولــة الــســادســة لــلــجــنــة املــشــتــركــة 
لاتفاق النووي في فيينا، السبت، وأشارت 
في  اإليرانين  املفاوضن  كبير  تصريحات 
املحادثات، عباس عراقجي، بعيد االجتماع، 
إلى أن الخافات ال تزال مستمرة، مستبعدًا 
الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة خــــال هــــذه الــجــولــة. 
وقـــال عــراقــجــي: »نــواجــه وضــعــًا معقدًا ألن 
عودة أميركا إلى االتفاق النووي والتحقق 
يستلزمان  العقوبات(  )رفــع  اتها  إجراء من 
إجــــــــــراءات فـــنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة وســـيـــاســـيـــة«. 
 عـــــودة بـــــاده أيـــضـــًا إلــى 

ّ
كــمــا لــفــت إلــــى أن

تعقيداتها  »لها  النووية  تعهداتها  تنفيذ 
بــســبــب الــتــقــدم الــعــلــمــي الــســريــع )الـــنـــووي( 
ــارة غــيــر  ــ ــ ــــال الـــفـــتـــرة املــــاضــــيــــة«، فــــي إشـ خـ
مــبــاشــرة إلـــى وقـــف إيــــران الــتــزامــات نــوويــة 
وتطوير برنامجها النووي بعد االنسحاب 
األميركي من االتفاق. وشــّدد عراقجي على 
أن طهران »لن توافق على االتفاق من دون 
تحقيق مطالبها الرئيسية«، في إشارة إلى 
التحقق  وضـــرورة  بالكامل  العقوبات  رفــع 
 عن مطالبة واشنطن 

ً
من ذلك عمليًا، فضا

بــأن »تتخذ الــخــطــوة األولـــى بــالــكــامــل، وأن 
تتحقق إيران من ذلك«.

صابر...

)Getty( فشل همتي في الحصول على دعم اإلصالحيين

)Getty( بايدن وبوتين عقب وصولهما لبدء القمة في جنيف أمس

النووي، والذي  االتفاق  إحياء  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ربطت 
تجري حوله المباحثات في فيينا، باإلرادة السياسية في طهران، والتي 

تنتظر وصول حكومة جديدة، إثر انتخابات يوم غد
تقريرالحدث

محاولة لتحديد مجاالت 
التعاون والمصالح المشتركة

الوكالة الذرية تربط االتفاق 
مع إيران بحكومتها المقبلة

متابعة

تقسيم 
األوروبيين

حّذر الممثل األعلى 
للسياسة الخارجية في 

االتحاد األوروبي، جوزيب 
بوريل، أمس األربعاء، من 

أن عالقات االتحاد األوروبي 
المتوترة مع روسيا يرجح 

أن تزداد سوءًا، وأنه يتعين 
على الدول األعضاء في 

االتحاد، وعددها 27 
دولة، ضمان عدم 

نجاح موسكو في خلق 
انقسام بينها.

مسؤول أميركي: 
ال نتوقع أن يسفر 

االجتماع عن نتائج كبيرة

أوليانوف: توافق على 
مواصلة التفاوض بعد 

انتخابات إيران

انتهت القمة المصغرة 
بين بوتين وبايدن بعد نحو 

ساعتين

أعلن المرشح اإلصالحي 
محسن مهر علي زادة 

انسحابه أمس

واعظي: إذا أبدت 
واشنطن مرونة، سنمدد 

المفاوضات

تتوالى االنسحابات 
من السباق االنتخابي 

اإليراني، ما يعزز فرص 
رئيس السلطة القضائية 

المحافظ، إبراهيم 
رئيسي
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حاول الرئيسان 
األميركي جو 

بايدن والروسي 
فالديمير بوتين، 

خالل قمتهما في 
جنيف أمس األربعاء، 

تحديد مجاالت 
التعاون والمصالح 

المشتركة، إال أن 
الملفات المتفجرة 

بين البلدين كثيرة، 
وهو ما أبعد 

الرئيسين عن عقد 
مؤتمر صحافي 

مشترك في ختام 
القمة
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»األمة« السوداني 
يدعو إلى إعادة تشكيل 

السلطة
دعا حزب »األمة« السوداني، أمس 
األربعاء، إلى إعادة تشكيل السلطة 
ــــاح  االنــــتــــقــــالــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق إصــ
ــة  ــ ــلـــخـــروج مــــن األزمـ ــتــــصــــادي، لـ اقــ
التي تشهدها الباد. وذكر رئيس 
الـــحـــزب، مـــبـــارك الــفــاضــل املـــهـــدي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــعــاصــمــة 
الــــخــــرطــــوم، أن »إعـــــــــادة تــأســيــس 
السلطة االنتقالية يتطلب االتفاق 
على امليثاق والبرنامج وعلى دور 

محدد للفترة االنتقالية«.
)األناضول(

أبي: إثيوبيا ستنجح في 
رهانها االنتخابي

أكــد رئيس الـــوزراء اإلثــيــوبــي أبي 
أحــمــد )الـــصـــورة(، أمــس األربــعــاء، 
ــد مــــن عــــشــــرات اآلالف  أمـــــــام حـــشـ
مــن املــؤيــديــن، فــي أول وآخـــر لقاء 
أن  االنتخابية،  في حملته  شعبي 
املتشكك  للعالم  »ستثبت  إثيوبيا 
انتخابات  إجــراء  قــادرة على  أنها 
ســلــمــيــة )فـــي 21 يــونــيــو/حــزيــران 
ــتـــاد  ــــي(«. واعــــتــــبــــر فــــي اسـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
مــكــتــظ فـــي مـــديـــنـــة جـــيـــمـــا، غــربــي 
ــبـــاد، أن »الـــقـــوات الــتــي أنــقــذت  الـ
إثـــيـــوبـــيـــا مــــن االنـــهـــيـــار ســتــحــّول 
إلى مركز قوة في  األفريقي  القرن 

أفريقيا«.
)رويترز(

األمم المتحدة تستبعد 
عالقة »داعش« 

بمنظمة في الكونغو 
ــم املـــتـــحـــدة،  ــ ــلـــن خــــبــــراء مــــن األمــ أعـ
أمـــس األربـــعـــاء، أنــهــم لــم يتمكنوا 
مــن الــعــثــور على أدلـــة على وجــود 
دعـــم مــبــاشــر مــن تنظيم »داعـــش« 
لــجــمــاعــة »الــــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة 
ــرق الــكــونــغــو  ــ املـــتـــحـــالـــفـــة«، فــــي شـ
ــاء فـــي الــتــقــريــر  الــديــمــقــراطــيــة. وجــ
أن »القوات الديمقراطية املتحالفة 
وداعـــش اســتــفــادا، على حــد ســواء، 
من إصدار بيانات تربط بينهما«، 
لكن الخبراء لم يتوصلوا إلى دليل 

حاسم على ارتباط الطرفن.
)رويترز(

ليبيا تأمل دعم قطر لها 
في مؤتمر برلين 2

أعــربــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الليبية 
ــعـــاء،  نــجــاء املـــنـــقـــوش، أمــــس األربـ
عـــن أمــلــهــا فـــي دعــــم قــطــر ملـــبـــادرة 
اســـتـــقـــرار بـــادهـــا الــتــي ســتــعــرض 
فــي اجــتــمــاع بــرلــن الــثــانــي، نهاية 
ــاء ذلـــك خــال  الــشــهــر الــحــالــي. وجــ
القطري  نظيرها  مــع  جمعها  لقاء 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع الــجــامــعــة 
وزراء  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الخارجية الذي عقد أول من أمس 
ــة، وفـــق بيان  الــثــاثــاء، فــي الـــدوحـ
ونــقــل  الــلــيــبــيــة.  الــخــارجــيــة  وزارة 
البيان عن آل ثاني، تأكيد »موقف 
باده الداعم لسيادة ليبيا ووحدة 

أراضيها واستقرارها«.
)األناضول(

أردوغان: على أرمينيا 
حّل مشاكلها مع 

أذربيجان

التركي رجب طيب  الرئيس  اعتبر 
أردوغان )الصورة(، أمس األربعاء، 
الــــخــــطــــوات  ــذ  ــتـــخـ ــتـ »سـ بــــــــاده  أن 
الازمة تجاه أرمينيا بالتوازي مع 
حــل يــريــفــان مشاكلها مــع بــاكــو«، 
وأضــاف، خــال زيارته أذربيجان، 
أن »األرمن سيتمكنون من الوصول 
إلى موسكو والعالم بسهولة، عبر 
خط سكة الحديد في ممر زنغزور 
)في أذربيجان(«. وقال في خطاب 
أمــام الــبــرملــان األذري فــي بــاكــو، إن 
األذري،  كــارابــاخ  نــاغــورنــو  »إقليم 
ــه خــطــط  ــيــ ــبــــطــــت فــ ــان أحــ ــ ــكـ ــ ــو مـ ــ هــ
ــراف الــتــي تـــرى الــعــالــم ساحة  األطــ

لتحقيق أطماعها«.
)األناضول(

عثمان المختار

ــارز فــــي وزارة  ــ ــال مــــســــؤول دبـــلـــومـــاســـي بــ ــ قـ
»الـــعـــربـــي  الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــبـــغـــداد، لــــ
الـــجـــديـــد«، إن الــجــانــبــن املـــصـــري واألردنـــــي 
طلبا من العراق التهيئة ملوعد آخر لعقد لقاء 
القمة الثاثية في بغداد، والذي جرى تأجيله 

مرتن خال الفترة املاضية.
وتــعــتــبــر قــمــة بــغــداد الــثــاثــيــة امـــتـــدادًا للقاء 
ســابــق عقد فــي األردن نهاية أغــســطــس/ آب 
ــوزراء الــعــراقــي  ــ الــعــام املــاضــي، بــن رئــيــس الـ
الــكــاظــمــي والــعــاهــل األردنـــــي عبد  مصطفى 
الــلــه الــثــانــي، والــرئــيــس املــصــري عبد الفتاح 
البلدان  عــن تشكيل  وأعــلــن خــالــه  السيسي. 
الــــثــــاثــــة مـــجـــلـــســـًا تــنــســيــقــيــًا حــــــول قــضــايــا 
الــطــاقــة والــتــجــارة واالســتــثــمــار. كــذلــك جــرى 
االتــفــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاع آخـــر بــبــغــداد في 
نــفــس اإلطـــــار. وتـــركـــزت الــقــمــة األولـــــى، الــتــي 
شــــارك بــهــا مــســؤولــون مــن الــبــلــدان الــثــاثــة، 
عــلــى مــلــفــات مـــحـــددة، أبـــرزهـــا الــتــجــارة عبر 
العقبة  ميناء  باتجاه  املصري  نويبع  ميناء 
ــــو خــــط نـــقـــل قــديــم  ــراق، وهـ ــ ــعـ ــ األردنــــــــي ثــــم الـ
القرن  سبعينيات  لفترة  يمتد  البلدين  بــن 
املــاضــي، وتوقف عقب حــرب الخليج األولــى 
في عام 1991 وفرض العقوبات الدولية على 
الــعــراق. ورغـــم عــودتــه بعد عــام 2003 إال أنه 
عمله ظل محدودًا من حيث التبادل التجاري. 
كما تم بحث مسألة دخــول شركات مصرية 
التحتية  البنى  العراق، في مجال  للعمل في 
ومــشــاريــع اإلعـــمـــار. وأكــثــر املــشــاريــع أهمية 
ــعــــراق تــنــفــيــذ مــشــروع  بــالــنــســبــة لـــــأردن والــ
ــبـــوب الــنــفــط املــمــتــد مـــن الـــبـــصـــرة ولــغــايــة  أنـ
ميناء العقبة األردني، والذي سيتيح للعراق 
إيجاد منفذ تصدير جديد لنفطه عبر البحر 

الجزائر ـ عثمان لحياني

املبكرة  النيابية  االنتخابات  نتائج  وضعت 
فـــي الـــجـــزائـــر والـــتـــي جــــرت الــســبــت املـــاضـــي، 
وتــم اإلعـــان عــن نتائجها املــؤقــتــة مــســاء أول 
تبون  املجيد  الرئيس عبد  الثاثاء،  أمس  من 
في وضع مريح إزاء مسألة تشكيل الحكومة 
املـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا حــصــلــت األحــــــــزاب املـــوالـــيـــة 
األغلبية  الــرئــيــس على  تــدعــم  والــتــي  للسلطة 
املـــريـــحـــة، وهــــي »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« و»جــبــهــة 

املستقبل«.
وتــشــكــل كتلة األحــــزاب الــثــاثــة مــجــمــوع 210 
نواب )105 لجبهة التحرير و57 للتجمع و48  
للمستقبل( من إجمالي 407 نواب في البرملان، 
وهو ما يمثل نسبة 51 في املائة. لكن الرئيس 
ــزام ســيــاســي ضــامــن  ســيــكــون بــحــاجــة إلـــى حــ
املستقلن  كتلة  إللــحــاق  يمهد  مــا  للحكومة، 
 
ً
)72 نائبًا(. وال تبدو مثل هــذه املهمة صعبة

أســاســًا من  الكتلة تتشكل  أن هــذه  خصوصًا 
نــــواب انــشــق غــالــبــيــتــهــم عـــن أحـــــزاب املـــــواالة، 
ومن الشباب الذين وصلوا إلى البرملان بفعل 
دعــم السلطة املــــادي. وفــي ظــل هــكــذا وضــع ال 
القوى  التفاوض مع  إلى  يكون تبون بحاجة 
اإلســــامــــيــــة؛ »مــجــتــمــع الـــســـلـــم« )64 مــقــعــدًا( 
الــرغــم من  )40 مقعدًا(، على  البناء«  و»حــركــة 
أن األخيرة  تتبنى خيار املشاركة مع السلطة 

وخطابًا داعمًا لخيارات تبون.
ــور الــــجــــزائــــري عـــلـــى تــشــكــيــل  ــتـ ويـــنـــص الـــدسـ
حكومة مستقلة عن الرئيس في حال انبثاق 
تشكيل  مقابل  رئاسية  غير  برملانية  أغلبية 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس فـــي حــــال انــبــثــقــت أغــلــبــيــة 
برملانية موالية لرئيس الجمهورية )ويسمى 
وقتها رئيس الحكومة بالوزير األول على أن 
تنحصر صاحياته في تنفيذ البرنامج الذي 
يحدده الرئيس وتنسيقه مع الوزراء األعضاء 

األحــمــر لــبــاقــي دول الــعــالــم، بــعــيــدًا عــن مياه 
التركي  ميناء جيهان  وخــط  الخليج جنوبًا 
مــرور  مــن خـــال  األردن،  شــمــااًل. وسيحصل 
األنــبــوب عبر أراضــيــه، على 150 ألــف برميل 
 عن الرسوم.

ً
من النفط بأسعار خاصة، فضا

ــال مــســؤول دبــلــومــاســي  ــذا اإلطـــــار، قـ وفـــي هـ
ــداد،  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ ــي بــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة فــ ــ ــراقــ ــ عــ
ــد« أمــــــس األربــــــعــــــاء، إن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــاوري لـــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة  ــشــ ــتــ االجــــتــــمــــاع الــ
ــاء املــــاضــــي فــي  ــاثــ ــثــ ــد الــ ــقـ الـــــعـــــرب، الـــــــذي عـ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة، شــهــد لــقــاءات 
جــانــبــيــة، بـــن وزراء خــارجــيــة مــصــر ســامــح 
شكري واألردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد 
حسن العراق، وتوافقًا على ضرورة تحديد 
الله  عبد  بــغــداد بحضور  لقمة  موعد جديد 
ــيـــســـي«. وأوضـــــــح أن »الــقــمــة  الـــثـــانـــي، والـــسـ
ســتــبــحــث نــفــس املـــقـــررات الــتــي اتــفــق عليها 
سابقًا، وحاليًا تجرى تفاهمات بشأن املوعد 
ــن يــكــون هــنــاك  ــه »لـ ــار إلـــى أنـ ــ الـــجـــديـــد«. وأشـ
إعان مسبق عن موعد القمة قبل إكمال كافة 
لديه جولة  الكاظمي  وأن  املتطلبات، خاصة 
قريبة إلى أوروبا تهدف لحشد الدعم الدولي 
بــشــأن إجــــراء االنــتــخــابــات فــي الــبــاد فــي 10 

أكتوبر/ تشرين األول املقبل«. 
ــعـــاقـــات  وأكـــــــد املـــعـــلـــومـــات عـــضـــو لـــجـــنـــة الـ
ــان الــــعــــراقــــي، حــســن  ــرملــ ــبــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــ
شــويــدر، الـــذي تــوقــع، فــي اتــصــال هاتفي مع 
القمة خال  أن يتم عقد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
األسابيع املقبلة. وقال شويدر إن »املشاورات 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــا  ــهـ بـ تـــخـــتـــص  ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ
الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  ومكتب 
الــدول الثاث حــول عقد  وهناك تواصل بن 
ــة«، مــبــيــنــًا أن »مـــؤتـــمـــر الــقــمــة  ــلـ الــقــمــة املـــؤجـ
الثاثي، الذي كان يفترض أن يعقد ببغداد، 
أكثر من مرة ألسباب نعرفها وأخرى  تأجل 
نــجــهــلــهــا«. وتــابــع »أتـــوقـــع عــقــد الــقــمــة خــال 
األســابــيــع املقبلة بــبــغــداد، ألنــهــا ضــروريــة«، 
يذهب  أن  ال يستطيع  »الـــعـــراق  أن  مــوضــحــًا 
هناك  وبالتالي  الــعــربــي،  محيطه  عــن  بعيدًا 
من  مهمة  وإقليمية،  دولية  سياسية،  أبعاد 
خـــال مــعــطــيــات هـــذا املــؤتــمــر«، مــتــحــدثــًا عن 
جديدًا  إيجابيًا  دورًا  الــعــراق  لعب  »إمكانية 

في املنطقة«.
وكانت األشهر األخــيــرة قد شهدت زيــارات 
لـــوفـــود رســمــيــة مــصــريــة وأردنــــيــــة رفــيــعــة 
املستوى، كــان آخرها زيــارة رئيس الــوزراء 
األردنـــــي بــشــر الــخــصــاونــة، نــهــايــة يــنــايــر/ 

الــحــكــومــة(. وفــي ظــل نتائج االنتخابات،  فــي 
يتوقع أن تعمد خمس كتل نيابية هي »جبهة 
الديمقراطي«  و»التجمع  الــوطــنــي«  التحرير 
و»املـــســـتـــقـــبـــل« واملــســتــقــلــن و»الــــبــــنــــاء«، إلــى 
تشكيل األضاع الخمسة للحكومة املوسعة، 
كانت  التي  السلم«  »مجتمع  موقف  بانتظار 
للمشاركة  مسبقة  سياسية  شــروطــًا  طــرحــت 
الــقــرارات  فــي  بالشراكة  تتعلق  الحكومة،  فــي 

والخيارات السياسية واالقتصادية الكبرى.
وال تملك أحزاب املواالة التي ستدعم حكومة 
إذ ال تسعف  لــلــمــنــاورة،  مــجــال  أي  الــرئــيــس 
الــنــتــائــج أي حـــزب مــنــهــا لــلــخــروج عــن الخط 
مرتبطة  أحــزابــا  كونها  عن   

ً
السياسي، فضا

عــضــويــًا بــالــســلــطــة ولــيــســت فــي وارد الــفــكــاك 
 عـــدم وجــــود حــزب 

ّ
عــنــهــا، خــصــوصــًا فـــي ظـــل

إليه  يستند  أن  يمكن  تبون  بالرئيس  خــاص 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة عـــدم امــتــاك هــذه 
التي يمكن أن تتحمل عبء  األحــزاب للكوادر 
أي مــوقــف صــــادم أو اعـــتـــراض عــلــى خــيــارات 

تبون والحكومة.
وتــتــفــق مــعــظــم الــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة على 
املـــــــآالت نــفــســهــا بــالــنــســبــة لــشــكــل الــحــكــومــة 
ــاذ الــعــلــوم  ــتـ ــال أسـ ــي الـــســـيـــاق، قــ املـــتـــوقـــع. وفــ
الجزائر،  جنوبي  ورقــلــة  بجامعة  السياسية 
»العربي الجديد«،  قوي بوحانية، في حديث لـ
 تصدر 

ّ
إن »تبون يعمل بأريحية كبيرة في ظل

إنـــه »يــمــكــن اعــتــبــار الــقــمــة الــثــاثــيــة املرتقبة 
ــزءًا مــن ســيــاســة شجعت واشــنــطــن عليها  جـ
ــــدأت مـــن خــال  خـــال الــعــامــن املــاضــيــن، وبـ
االنــفــتــاح الــســعــودي عــلــى الـــعـــراق مــن بــوابــة 
ــذي تــكــلــل بــإعــان  ــ الــتــجــارة واالقـــتـــصـــاد، والـ
مــــشــــروع الــــربــــط الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــكـــهـــربـــاء مــع 
الــحــدودي بن  الــعــراق، وافتتاح معبر عرعر 
الــبــلــديــن، وهــــي مــحــاولــة لــتــخــفــيــف أو كسر 
االحتكار اإليراني للساحة العراقية من خال 
منافذ عدة، كاالستثمار والتجارة وغيرها«. 
الــُعــمــر املــتــبــقــي لحكومة  ــم أن  وأضـــــاف: »رغــ
ــت االنـــتـــخـــابـــات  ــريــ ــي حـــــال أجــ ــمـــي، فــ ــاظـ ــكـ الـ
ضمن موعدها املقرر، هو 4 أشهر فقط، لكن 
يمكن إقــرار اتفاقيات، أو إبــرام تفاهمات، قد 
لتعاون  وتــؤســس  إيــجــابــي،  بشكل  تنعكس 
ثاثي بن الدول الثاث«. واعتبر أن »إيجاد 
منفذ جديد للعراق لتصدير نفطه غير مياه 
الــخــلــيــج واألراضــــــــي الــتــركــيــة ســيــكــون أهــم 

ــا بــعــد االنـــتـــخـــابـــات، أقــربــهــا إلــى  لــحــكــومــة مـ
الجمهورية.  لرئيس  داعــم  تكتل  قيام  الــواقــع 
أن  االئتافية  الرئاسية  وهنا يمكن لأغلبية 
تتكون من أحــزاب املــواالة )نفسها التي كانت 
تدعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة( 
ا مــن اإلســامــيــن، لكن هذا  واملستقلن وجـــزء
الرئيس  لصورة  خادشًا  سيكون  السيناريو 
تبون، ألنه يضعه تحت عباءة العهد السابق«. 
وأشــار عثماني إلى أن »االحتمال الثاني هو 
تشكيل تحالف من التيار اإلخواني بجناحيه 
)حــركــة مجتمع الــســلــم والــبــنــاء الــوطــنــي( مع 
الصاعدة  الوطني  التيار  وأحـــزاب  املستقلن 
املــســتــقــبــل، وهـــو سيناريو  فــي جــبــهــة  ممثلة 
يجعل تبون في وضع مريح أيضًا لكن حدوث 
مــثــل هـــذا األمـــر مــرهــون بــقــرار حــركــة مجتمع 
السلم. أما فرضية أن تتكتل القوى البرملانية 
في شكل تحالف للمعارضة يفرض على تبون 
تعين رئيس حكومة منها، فهو احتمال يكاد 

يؤول إلى الصفر«.
ــقـــى الـــخـــيـــار األكــــثــــر تـــوقـــعـــًا، هــــو خــيــار  ــبـ ويـ
حكومة موسعة ما يسمح لتبون باالستمرار 
ــتــــصــــادي وخــطــة  فــــي تــطــبــيــق بـــرنـــامـــجـــه االقــ
ــتـــي أعــلــنــهــا عـــام  ــــات الــســيــاســيــة الـ ــــاحـ اإلصـ
2019، من دون أي عراقيل أو مقاومة سياسية 
 أحــــزاب الكتلة 

ّ
الــبــرملــان، خــصــوصــًا أن داخــــل 

ــرملــــان بــســبــب  ــبــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة غـــائـــبـــة عــــن الــ
أكــد  الــســيــاق،  وفـــي  لــانــتــخــابــات.  مقاطعتها 
الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة، سليمان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »فـــي غياب  نــاصــر، لـــ
أحزاب املعارضة داخل البرملان، فإننا سنكون 

أمام حكومة ببرنامج الرئيس«.
وكــانــت قبلت »جــبــهــة املــســتــقــبــل« إلـــى جانب 
ــقـــراطـــي« بــنــتــائــج  »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـ
ــابــــات، فــيــمــا أقــــــرت »جـــبـــهـــة الـــعـــدالـــة  ــتــــخــ االنــ
والــتــنــمــيــة« بــخــســارتــهــا، وحــمــلــت كـــوادرهـــا 
حصلت  بعدما  املخيبة،  نتيجتها  مسؤولية 
الــبــرملــان. وقـــال رئيس  على مقعدين فقط فــي 
»جــبــهــة املــســتــقــبــل«، عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد في 
مؤتمر صحافي أمس إن »نتائج االنتخابات 
األمــن  قــال  جهته،  مــن  طبيعية«.  التشريعية 
الطيب  الديمقراطي،  الوطني  للتجمع  الــعــام 
زيتوني، في مؤتمر صحافي: »وضعنا اللبنة 
الكبيرة فــي بناء الــجــزائــر الــجــديــدة«. بــدوره، 
أقر رئيس »جبهة العدالة والتنمية« عبد الله 
الله، بخسارة حزبه بسبب ما اعتبرها  جاب 
ا من  ظروفا داخلية وموضوعية، يتحمل جزء

مسؤوليتها إطارات ومناضلو الحزب.

ــلـــى رأس وفـــد  كــــانــــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي عـ
الـــــــوزراء  رئـــيـــس  زيـــــــارة  ســبــقــتــهــا  وزاري، 
املـــصـــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ومــســؤولــن 
بارزين، إلى بغداد. ووفقًا لبيانات صدرت 
من مختلف األطراف عقب الزيارات، فإنه تم 
والتجارة  والطاقة  االقتصاد  بحث جوانب 
بشكل أساسي، فيما ظهر أن امللفن األمني 

والسياسي أقل أهمية.
وحـــول ذلـــك، قــال الخبير بــالــشــأن السياسي 
الجديد«،  »العربي  لـ النعيمي  أحمد  العراقي 

أغلبية حزبية محسوبة تاريخيًا على السلطة 
إلــى حركة  الــرئــاســي، إضــافــة  وعلى التحالف 
البناء التي أعلنت منذ البداية أنها مع الخيار 
الدستوري، وكتلة األحرار التي ستنخرط في 
أغلبية  أمــام  الرئاسي، وبالتالي نحن  الحزام 
رئاسية مريحة جدًا تتيح لرئيس الجمهورية 
تعين وزير أول«. وأضاف أن »هناك احتماال 
آخر لكنه ضعيف، وينطلق من قراءة سياسية 
وليس دستورية، ويتمثل في أن تشكل جبهة 
التحرير واملستقبل والتجمع أغلبية حكومية 

باعتبار أنها من نفس االتجاه السياسي«.
من جهته، قال املحلل السياسي، عبد الحميد 
الدستور  باحترام  »تعهد  تبون  إن  عثماني، 
ــائـــج االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وعــلــيــه  ــتـ ونـ
إلى  أخــرى  مــرة  اللجوء  مــن املستبعد  يصبح 
تعين فريق وزاري من التكنوقراط، فسيناريو 
الــبــرملــانــيــة،  لــلــتــحــالــفــات  الــحــكــومــة سيخضع 
ــًا طــــــرح عــــــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــريـ ــظـ ــن نـ ــكـ ــمـ ويـ

خطوة للعراق بالفترة املقبلة. كما أن تجربة 
العراقين مع الشركات اإليرانية كانت سيئة 
طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة، مــن نــاحــيــة العمل 
ــاز، وحــتــى الــفــســاد والــتــاعــب  ــجـ وتـــأخـــر اإلنـ
بــمــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. لـــذا فـــإن تجربة 

وجود شركات مصرية مهمة جدًا«.
لــكــن عــضــو تــحــالــف »الــفــتــح«، وهـــو املعسكر 
ــــرب إلــــى طـــهـــران فـــي الـــعـــراق،  الــســيــاســي األقــ
الــنــائــب مــخــتــار املـــوســـوي، اعــتــبــر قــمــة بــغــداد 
الثاثية »مجرد إعام وتقارب سطحي«. وقال 
املوسوي، في تصريح نقلته صحيفة عراقية 
محلية ردًا على سؤال حول القمة، إن »فائدتها 
ستكون ملصر واألردن، وسلبية على العراق. 
القمة بن السعودية وإيــران،  فلو كانت هــذه 
العراق دورًا فيها، كون  فمن املمكن أن يلعب 
التقارب  وسيكون  للعراق،  جارتن  الدولتن 
بــيــنــهــمــا أولــــى مـــن هــــذه الــقــمــة لــكــن مـــا دخــل 

العراق بمصر واألردن«.

بينت يستعرض
يسعى للعودة إلى الحكم. وأضافت الصحيفة 
لب من الجيش أن يوصي بينت 

ُ
أنــه »لذلك ط

ــــدون إشـــعـــال  ــــوي بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة، بــ ــــرد قـ بـ
مواجهة جــديــدة«. وكــان االحــتــال قــد زعــم أن 
القصف جاء ردًا على إطــاق بالونات حارقة 
من القطاع باتجاه مستوطنات »غاف غزة«، 
وهــــو الــتــطــور األول مــنــذ وقــــف إطــــاق الــنــار 
األخــيــر، الـــذي أنــهــى عــدوانــًا استمر 11 يومًا. 
فـــي غــضــون ذلــــك، حـــاولـــت حــكــومــة االحــتــال 
الــجــديــدة جعل »الــــرد« والــغــارات على مواقع 
»حماس« سياسة جديدة تترجم وعود بينت 
التي  اإلسرائيلية  املعادلة  بتكرار  االنتخابية 
تقول إن »كل بالون حارق هو بمثابة صاروخ 
قسام«. وقد سخر رئيس شعبة االستخبارات 
العسكرية السابق الجنرال غيورا أياند، في 
مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس األربعاء، 
 إن »الــغــارات ال 

ً
مــن مثل هــذه املــحــاولــة، قــائــا

تــعــنــي أي تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة املــتــبــعــة في 
إسرائيل منذ 16 عامًا«. 

العسكرية  الــشــؤون  اعتبر محرر  املــقــابــل،  فــي 
فـــي »هـــآرتـــس« عـــامـــوس هــرئــيــل أن الــتــحــدي 
الــرد  كيفية  هــو  بينت  أمــام حكومة  الرئيسي 
ــرار الــحــركــة على  عــلــى »حـــمـــاس« فــي ظــل إصــ
فرض معادلة أنها حامية القدس املحتلة، ولن 
تتوانى عن الرد على االعتداءات واملمارسات 
ــد، بــحــســب  ــديــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وهـــــو وضـــــع جــ
هــرئــيــل، ســيــكــون عــلــى بــيــنــت، بــالــتــعــاون مع 
يئير  والخارجية  غانتس  بني  األمــن  وزيـــري 
األجهزة  قــادة  مــع  الحثيث  وبالتشاور  لبيد، 
األمــنــيــة والـــجـــيـــش، الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر هــذه 
ــع ذلـــــك، لفت  املـــعـــادلـــة وتــــفــــادي تــكــريــســهــا. مـ
هـــرئـــيـــل إلـــــى أن »حــــمــــاس« غـــيـــر مــعــنــيــة فــي 
املــرحــلــة الــحــالــيــة بــمــواجــهــة عــســكــريــة، رابــطــًا 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام اهلل، غزة ـ العربي الجديد

مــن تفجير »مسيرة  بــعــد ســاعــات 
األعام«، التي نظمها املستوطنون 
ــة، بـــحـــمـــايـــة  ــلــ ــتــ ــحــ ــــدس املــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
بشكل  الفلسطيني،  الغضب  االحــتــال،  قــوات 
مــتــزامــن فــي املــديــنــة والــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة، 
صعد االحتال على كل جبهات املواجهة، إذ 
قــرب بلدة حزما،  سقطت شهيدة بالرصاص 
ــال الــــقــــدس، وواصـــــــل قـــمـــع فــلــســطــيــنــيــن  ــمـ شـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وشــنــت طــائــراتــه غـــارات 
عــلــى قــطــاع غـــزة. ويــبــدو أن رئــيــس الحكومة 
اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــد نــفــتــالــي بــيــنــت يــحــاول 
وعده  ترجمة  عبر  الحكم،  على  قدرته  إظهار 
االنــتــخــابــي بــاســتــهــداف قــطــاع غـــزة ردًا على 
البالونات الحارقة. وبدأ التصعيد مع غارات 
واملسيرة،  الحربية  االحتال  طائرات  شنتها 
لــيــل الــثــاثــاء ــــ األربـــعـــاء، مــســتــهــدفــة موقعن 
»كتائب القسام«، الذراع العسكرية  تدريبين لـ
ــاع غـــــــزة. وأدت  ــة »حــــــمــــــاس«، فــــي قــــطــ ــركـ لـــحـ
ل  الغارتان إلى دمار وأضرار مادية، ولم تسجَّ
ر 

ّ
ــذ وحـ الفلسطينين.  صــفــوف  فــي  إصـــابـــات 

ـــه »مستعّد 
ّ
جيش االحــتــال، فــي بــيــان، مــن أن

لكافة السيناريوهات، بما فيها تجّدد القتال 
في مواجهة استمرار األعمال اإلرهابية«. وذكر 
ــآرتـــس«، أمـــس األربـــعـــاء،  تــقــريــر لصحيفة »هـ
ــتــــال  ــيـــش االحــ ــتــــي شـــنـــهـــا جـ ــارات الــ ــ ــغــ ــ ــ أن ال
في  اإلسرائيلي على مواقع لحركة »حماس« 
غزة، كانت محاولة من بينت للظهور بمظهر 
مــن ال يــســكــت »عــلــى االســـتـــفـــزازات مــن حركة 
ــــذي يــحــاصــره  ــك فـــي الـــوقـــت الـ ــ حــــمــــاس«، وذلـ
رئيس الوزراء السابق بنيامن نتنياهو، الذي 

ذلـــك بــالــغــضــب فــي صــفــوف الــحــركــة لتعطيل 
عــمــلــيــات إعــــــادة اإلعــــمــــار، واملـــنـــحـــة الــقــطــريــة 
القاهرة وقف  خاصة، بعد طلب تل أبيب من 
توريد املواد الخام للقطاع، ووقف أعمال إزالة 

الركام والحطام الذي خلفه العدوان األخير.
وفـــــي إطــــــار الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي أيـــضـــًا، 
اســتــشــهــدت الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي خـــالـــد عــفــافــة 
بـــرصـــاص قــــوات االحـــتـــال قـــرب بــلــدة حــزمــا، 
شـــمـــال الـــقـــدس. ومــــي عــفــافــة )29 ســـنـــة(، من 
بــلــدة أبـــو ديـــس، جــنــوب شـــرق الــقــدس، تعمل 

ــقــــال لــلــعــلــوم  ــتــ مـــحـــاضـــرة فــــي جـــامـــعـــة االســ
ــرقـــي الــضــفــة  ــيـــة فــــي مـــديـــنـــة أريــــحــــا، شـ ــنـ األمـ
الــدكــتــوراه في  لــدرجــة  الغربية، وهــي تحضر 
علم النفس. وزعمت وسائل إعام إسرائيلية 
 الشهيدة حاولت تنفيذ عملية دهس وطعن.

ّ
أن

وجــــاءت الــجــريــمــة اإلســرائــيــلــيــة بــعــد يـــوم من 
ــــام« االســتــفــزازيــة الــتــي نفذها  »مــســيــرة األعـ
من  بحماية  القدس  شــوارع  في  املستوطنون 
قوات االحتال، والتي رأت فيها وزارة الخارجية 
الفلسطينية، أمس األربعاء، تجسيدا وانعكاسا 

ــر االحــــتــــال والــعــنــصــريــة  »صـــــورة وجــــوهــ لــــــ
ــن حــيــث  ــي أبـــشـــع صــــورهــــمــــا، مــ الــبــغــيــضــة فــ
وارتــكــاب  ثكنة عسكرية  إلــى  الــقــدس  تحويل 
أبــشــع أشــكــال الــقــمــع والتنكيل مــن اعــتــقــاالت 
وإبــعــادات واعــتــداءات جسدية ولفظية بحق 
املــواطــنــن املــقــدســيــن«. كــمــا أشــــارت الــــوزارة 
والطمس  التشويه  »حملة  إلــى  لها،  بيان  في 
لهوية املدينة الحضارية والسياسية، ومحاولة 
فــرض األسرلة بالقوة عليها، عبر رفــع مئات 
األعام اإلسرائيلية والقيام برقصات تلمودية 

مفروضة بحراب االحتال على الواقع التاريخي 
والـــقـــانـــونـــي والـــحـــضـــاري الــعــربــي املــســيــحــي 
اإلسامي للقدس وشوارعها وأزقتها وبلدتها 
العتيقة«. وطالبت الوزارة املسؤولن األممين 
والــدول كافة وفي مقدمتها الواليات املتحدة 
األميركية بتسمية األمور بمسمياتها، وعدم 
واملــــســــاواة بن  واملــســؤولــيــات  األوراق  خــلــط 
ــن الـــخـــوف  الـــضـــحـــيـــة والـــــجـــــاد، والــــتــــحــــرر مــ
إسرائيل،  لتحميل  الكافية  بالجرأة  والتحلي 
كقوة احتال، املسؤولية الكاملة واملباشرة عن 

اتها االستفزازية املتواصلة في القدس،  اعتداء
وعن استمرار احتالها واستيطانها في أرض 
فلسطن، وعن نتائج وتداعيات نظام الفصل 
املحتلة  فلسطن  في  تكرسه  الــذي  العنصري 
على فرص تحقيق السام على أساس مبدأي 

األرض مقابل السام وحل الدولتن.
عــــدة فلسطينين  األثــــنــــاء، أصـــيـــب  فـــي هــــذه 
الذي  للدموع  املسيل  بالغاز  اختناق  بحاالت 
أطلقه جنود االحتال خال مواجهات اندلعت 
في قرية دير أبو مشعل، شمال غربي رام الله، 

وفق ما أكدته مصادر محلية، بدون التبليغ عن 
أي اعتقاالت خال اقتحام القرية. وفي سياق 
االعتقاالت، ذكرت مصادر صحافية ومحلية 
 قــــوات االحـــتـــال اعــتــقــلــت ثــاثــة شــبــان من 

ّ
أن

بلدة بيتا، جنوبي نابلس، كما اعتقلت األسير 
املحرر محمد زيتون حايقة من بلدة سعير، 
آخر  الــضــفــة، وشــابــًا  الخليل، جنوبي  شــرقــي 
من بلدة الشيوخ بالخليل، وشابن من بلدة 
بيت كاحل،  بلدة  مــن  بالخليل، وشــابــًا  تفوح 
غربي الخليل، وثاثة شبان من مدينة الخليل. 

املستوطنن  اقتحم عشرات  ذلــك،  في غضون 
املــســجــد األقـــصـــى فـــي الـــقـــدس، تــحــت حــراســة 
مشددة من قوات االحتال اإلسرائيلي، ونفذوا 
جولة استفزازية، قبل أن يغادروا من جهة باب 
السلسلة. كما اقتحم مئات املستوطنن املنطقة 
نابلس،  بــلــدة سبسطية، شمالي  فــي  األثــريــة 
شمالي الضفة الغربية، بحماية قوات االحتال، 
وذلك ضمن برنامج أسبوعي القتحام املواقع 
األثرية، وفق ما أفاد به رئيس بلدية سبسطية 
الجديد«.  »العربي  لـ حديث  فــي  عـــازم،  محمد 
واعتدى أحد املستوطنن الذين يسيطرون على 
منزل بحي الشيخ جراح على الناشطة املقدسية 
منى نبيل الكرد، بينما اقتحمت شرطة االحتال 
اإلسرائيلي املكان واعتقلت منى بزعم أنها تريد 

تقديم شكوى حول ما جرى.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــفــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحرونوت«، أمس، أن نتنياهو، الذي خّصص 
فقط نصف ساعة لجلسة اإلحاطة مع بينت، 
تعّمد عدم إطاع رئيس الحكومة على معلومات 
وبحسب  هامة.  وملفات  قضايا  في  حساسة 
من  معلومات  أي  بينت   

َ
يتلق لــم  الصحيفة، 

نتنياهو عن اتصاالت التهدئة مع »حماس«، 
وال شروطها، وال املراحل التي وصلت إليها، 
وما هي الخطوط الحمراء التي وضعها رئيس 
الحكومة السابق في هذا السياق، وعلى ماذا 
نتنياهو عن  امتنع  كما  رفـــض.  ومـــاذا  وافـــق 
 ملف العاقات مع األردن 

ّ
إطاع بينت على كل

والعاهل األردني امللك عبد الله الثاني، واألمر 
نفسه بالنسبة للمعلومات والتفاهمات التي 
اته مع  قام بها مع عدد من قادة العالم، مثل لقاء
الرئيس الروسي فاديمير بوتن، واتصاالته 
مع الرئيس األميركي جو بايدن، وملف الغاز 
اإلقليمي، والتفاهمات مع مصر حول سلسلة 
من امللفات. وبحسب الصحيفة، فإنه من غير 
 أن تــكــون نــصــف الــســاعــة التي 

ً
املــعــقــول مــثــا

 ما 
ّ

ّصصت لجلسة اإلحاطة كافية لنقل كل
ُ

خ
يجب أن يعرفه بينت عن امللف اإليراني، وعن 

استراتيجية نتنياهو في هذا املجال.

)Getty( عقد شكري وحسين والصفدي اجتماعًا لبحث موضوع القمة

هناك أغلبية رئاسية مريحة تتيح لتبون تعيين وزير أول )رياض كرامدي/فرانس برس(

زعم االحتالل أّن الشهيدة حاولت تنفيذ عملية دهس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

رفع االحتالل اإلسرائيلي من حدة التوتر في األراضي الفلسطينية المحتلة، عبر خرقه التهدئة 
مع المقاومة، إذ استهدفت طائراته موقعين في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة »هآرتس« 
أن هذا األمر جاء بناء على توصية قدمها الجيش إلى رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينت، 

الذي لم يحصل من بنيامين نتنياهو على معلومات عن شروط التهدئة. وتنص التوصية على 
القيام »برد قوي ال يشعل مواجهة جديدة«، في محاولة على ما يبدو لتغيير المعادلة التي 

أرستها المقاومة بأنها لن تتوانى عن الرد على االعتداءات
الحدث

شهيدة في القدس
وغارات جوية على غزة

بينت لم يتلَق معلومات 
من نتنياهو عن التهدئة 

مع »حماس«

اعتبر هرئيل أن »حماس« 
غير معنية حاليًا بمواجهة 

عسكرية

حسن شويدر: هناك 
أبعاد سياسية ودولية 

وإقليمية للقمة

من المستبعد اللجوء 
لتعيين فريق وزاري من 

التكنوقراط

يواصل العراق تقاربه 
االقتصادي مع األردن 

ومصر، عبر العمل على 
عقد قمة جديدة بين 

الدول الثالث في بغداد، 
قد تكسر االحتكار اإليراني 

للساحة العراقية

بعد أن أنجزت مرحلة 
االنتخابات النيابية في 

الجزائر، تتجه األنظار إلى 
شكل الحكومة المقبلة، 

وسط رجوح كفة 
حكومة الرئيس

السياسية  للبحوث  الفلسطيني  »المركز  أجراه  للرأي،  استطالع  أظهر 
أمس  نتائجه،  نشرت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  والمسحية« 
أنه يوجد شبه إجماع لدى  األول، 
الفلسطينيين على انتصار »حماس« 
ــالل،  فــي الــمــواجــهــة مــع االحــت
األخير  عدوانه  أعقاب  في  وذلك 
يومًا،   11 استمر  الــذي  غزة  على  
العظمى  الغالبية  رفضت  فيما 
تأجيل  الفلسطينية  السلطة  قــرار 
أّن  ورأت  االنــتــخــابــات،  ــد  ــوع م
بتمثيل  ــدر  ــ األج ــي  ه »حـــمـــاس« 

وقيادة الشعب الفلسطيني.

استطالع: »حماس« انتصرت
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على الرغم من أن 
وزير الري السوداني 

ياسر عباس، أعلن 
رفض بالده تجزئة 

اتفاق ملء 
سد النهضة 

وتشغيله، إال أن 
المبادرة التي أعلن 

عنها أخيرًا بشأن 
القبول باتفاق 
مرحلي وفق 
شروط، تعني 

عمليًا أنه ستتم 
بالفعل تجزئة 

االتفاق إلى 
حلقتين. يأتي ذلك 

بينما ردت إثيوبيا 
على الجامعة 

العربية، معلنة 
تمسكها بالملء 

الثاني للسد

67
سياسة

أوضــحــت املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة، 
الـــتـــي تـــحـــدثـــت مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
تــصــريــحــات عــبــاس فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ــــي، والـــتـــي  ــــاضـ ــنــــن املـ الــــــذي عـــقـــده يـــــوم اإلثــ
أعـــلـــن فــيــهــا قـــبـــول بـــــاده لـــاتـــفـــاق املــرحــلــي 
وفــق شــروط ثــاثــة، هــي فــي واقعها »رسالة 
ضــمــنــيــة مـــن الـــخـــرطـــوم بــفــتــح مـــســـار جــديــد 

مع القانون الدولي وال يضر بمصالح أحد. 
»أضاعت  العربية  الجامعة  إن  البيان  وقــال 
الــفــرصــة الــتــي كــانــت مــتــاحــة لــهــا للعب دور 
بناء في أزمة سد النهضة«، مؤكدًا في الوقت 
ذاته، أن »امللء الثاني للسد سيتم في موعده 

وال يخضع للنقاش«.
ــا،  ــابــ وبـــانـــتـــظـــار اتــــضــــاح مــــوقــــف أديـــــــس أبــ

للتفاوض بناء على اتصاالت سابقة بمصر 
واالتــحــاد األفــريــقــي ودول عربية والــواليــات 
املتحدة. لكن إثيوبيا لم ترد حتى اآلن عليها، 
ومصر لن تعلن قبولها رسميًا إال بعد قبول 
إثــيــوبــيــا، وبــنــاء على مــا ستبديه مــن جدية 

إزاء الشروط السودانية«.
دقيقًا   

ً
تحليا عــبــاس  تــصــريــحــات  وتتطلب 

لفهم جــوانــب املــوقــف أو املــبــادرة السودانية 
الـــجـــديـــدة، فــقــد قـــال أواًل إن تــجــزئــة االتــفــاق 
مقبول،  غير  أمــر  املستمر  والتشغيل  للملء 
وهـــذا مــوقــف مــصــري ســودانــي مشترك منذ 
مــا قبل املــبــادرة األمــيــركــيــة األخــيــرة، وسبق 
وتــرويــج  بمساعدة  األمـــر  إثيوبيا  وعــرضــت 
وضــغــط مــن اإلمــــارات لــم تــرضــخ لــه القاهرة 

والــخــرطــوم. لكن عــبــاس عــاد وأقـــر بإمكانية 
قــبــول الـــخـــرطـــوم »اتـــفـــاقـــًا مــرحــلــيــًا« عــلــى أن 
يتضمن هذا االتفاق التوقيع على كل ما جرى 
التوافق عليه حتى اآلن وهــو ما يمثل نحو 
90 في املائة من جوانب االتفاق النهائي؛ مثل 
عدد سنوات امللء والتبادل اليومي للبيانات 
وســامــة اإلنـــشـــاءات. واشــتــرط عــبــاس أيضًا 
ضــمــان اســتــمــراريــة الــتــفــاوض بــعــد املــرحــلــة 
ــى، بــحــيــث تــصــبــح االتــفــاقــيــة املــرحــلــيــة  ــ األولــ
 إلـــى أن تــجــدد بــاتــفــاقــيــة أخــــرى، وأن 

ً
ســـاريـــة

والتالية  األولــى  الفترة  بن  التفاوض  يكون 
وفق برنامج زمني محدد.

وهذا يعني عمليًا أنه سيتم بالفعل تجزئة 
إلــى حلقتن؛ أوالهــمــا للملء، ويتم  االتــفــاق 
الفنية  النقاط  يشمل  اتــفــاق  توقيع  خالها 
اآلمن  والتشغيل  البيانات  بتبادل  الخاصة 
لــســد الــرصــيــروص الــســودانــي. وبــنــاء على 
هذه املرحلة، تكون إثيوبيا قد حصلت على 
اعــتــراف ســودانــي )ومــصــري حــال املــوافــقــة( 
بشرعية املــلء الثاني مــن دون امــتــداده إلى 

املراحل املقبلة.
ــفــــاق، فــتــتــنــاول  ــا الــحــلــقــة الــثــانــيــة مـــن االتــ أمــ
يتضمنه  بما  للسد  السنوي  التشغيل  فقط 
مــــن مـــســـائـــل خـــافـــيـــة مـــثـــل تـــصـــرفـــات الــســد 
فــي فــتــرات الــجــفــاف والــجــفــاف املــمــتــد، وآلية 
الخافات  فــي  املــتــبــادل  والتنسيق  التحكيم 

 عن آلية الحل والتحكيم.
ً
املستقبلية، فضا

وأوضــــحــــت املــــصــــادر املـــصـــريـــة أن الــخــطــوة 
الــســودانــيــة - أو املـــبـــادرة إذا جـــاز اســتــخــدام 
هــــذا الــتــعــبــيــر عــمــلــيــًا - تــلــبــي مــطــالــب مصر 
والسودان وتسهل على إثيوبيا قبول العودة 
انضباطًا  تتطلب  ولكنها  جــادة،  ملفاوضات 
صــــارمــــًا فــــي تـــحـــديـــد ضـــمـــانـــات اســتــئــنــاف 
ــــى من  الـــتـــفـــاوض بــعــد تــوقــيــع الــحــلــقــة األولــ
ــلـــتـــزم األطـــــــــراف الـــثـــاثـــة  االتـــــفـــــاق، بـــحـــيـــث تـ
زمني محدد  وفقًا لجدول  فعليًا  بالتفاوض 
وقــصــيــر، بعد إتــمــام املـــلء الــثــانــي، أيــًا كانت 
كمية املياه التي ستستطيع إثيوبيا حجزها 

في بحيرة سد النهضة.
 جزئية ضمانات االلتزام 

ّ
وذكرت املصادر أن

بالتفاوض تحديدًا هي التي أدت إلى تعطيل 
فيلتمان،  حملها  الــتــي  األمــيــركــيــة  ــبـــادرة  املـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن دعــمــهــا بــجــهــود إمـــاراتـــيـــة 
قائمة  والــســودان  إذ طلبت مصر  وأفريقية. 
الــواجــب توافرها للقبول بهذا  الــشــروط  مــن 
الفني  املستوى  على  املعروف  املؤقت،  الحل 
بأنه لن يكون سببًا في أي ضرر خال الفترة 
الحالية، ولكن خطورته تكمن في أن إثيوبيا 
الــتــحــكــم فــي مــيــاه النيل  بــتــابــيــب  ستمسك 
 عن 

ً
 من دون شريك أو رقيب، فضا

ً
مستقبا

التدفق ومعدالت  إقدامها على تغيير نسب 
التشغيل بن فترة وأخرى، أخذًا في االعتبار 
بن  املوقع  املبادئ  التفاق  الدائم  استنادها 
ــــدول الـــثـــاث فـــي مــــــــارس/آذار 2015 الـــذي  الـ
يــجــيــز لــهــا إعـــــادة ضــبــط الـــقـــواعـــد مـــن وقــت 
والخرطوم سلفًا من  القاهرة  آلخــر. وطلبت 
الــوســطــاء أن يــكــون الــحــل األمــثــل على املــدى 
البعيد هو إقرار إثيوبيا سياسيًا بضرورة 
مشاركة مصر والــســودان في إدارة عمليات 

تغيير قواعد تشغيل السد السنوية.
ــإن مــصــر الـــتـــي سبق  ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــ
وأبلغت مجلس األمن واألمم املتحدة وجميع 
األطــراف املعنية، برفضها املطلق ألي اتفاق 
مؤقت، ربما ال تجد أمامها غير قبول الحل 
املـــؤقـــت إذا تــمــت صــيــاغــتــه بـــصـــورة تضمن 
الــدخــول فـــورًا فــي مــفــاوضــات قصيرة األجــل 
وتحظى برعاية سياسية أكيدة من الواليات 
ــاق الـــنـــهـــائـــي.  ــ ــفـ ــ ــتــــحــــدة، وصــــــــواًل إلـــــى االتـ املــ
وارتباطًا بذلك، تطلب مصر والسودان إنجاز 
الثالث للسد، مع  املــلء  املفاوضات قبل  هــذه 
ضـــرورة ضــمــان جــديــة مــشــاركــة إثيوبيا في 
أي مــفــاوضــات الحــقــة، ســـواء كــانــت برئاسة 

االتحاد األفريقي أو غيره.

تجزئة اتفاق ملء سد النهضة

الخرطوم  إن  الجديد«،  لـ»العربي  مصرية  دبلوماسية  مصادر  قالت 
تتمسك بطرح مبادرة االتفاق المرحلي حاليًا »خوفًا من تكرار حدوث 
الروصيرص  سد  أداء  على  سلبًا  تؤثر  أن  يمكن  الملء  بسبب  مشاكل 
أن  وأوضحت  الماضي«.  العام  بعضها  جف  التي  األخــرى  والسدود 
يراجعون  يجعلهم  ضرر  أي  السودانيين  يصيب  أال  على  »حريصة  مصر 
المكونين  بين  األزمات  تفجير  يعيد  أو  لمصر  حاليًا  المؤيد  موقفهم 

العسكري والمدني، مما يفقد التنسيق المصري السوداني فاعليته«.

أسباب الخرطوم وحرص مصر

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  قالت 
إن الـــقـــاهـــرة تــنــتــظــر مـــوقـــف أديـــس 
أبـــابـــا إزاء تــصــريــحــات وزيــــر الـــري 
السوداني ياسر عباس، التي تضمنت طرح 
مـــا يــمــكــن وصــفــه بــمــبــادرة جـــديـــدة لتقريب 
وجهات النظر بن الدول الثاث حول اتفاق 
ملء وتشغيل سد النهضة. ووصفت املصادر 
املــبــادرة بأنها »تــطــويــر ســودانــي بــنــاء على 
مفاوضات ودراسات مطولة مع مصر ودول 
أخــــــرى، لـــلـــمـــبـــادرة األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي حملها 
املبعوث األميركي جيفري فيلتمان إلى جميع 
ــــراف فــي مــايــو/أيــار املــاضــي وووجــهــت  األطـ
بالتعنت من قبل أديس أبابا بسبب الخاف 
الــــذي طـــرأ بــن اإلدارة األمــيــركــيــة وإثــيــوبــيــا 
حول أزمة املعارك األهلية في إقليم تيغراي«.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت نــــددت إثــيــوبــيــا، أمــس 
األربـــــعـــــاء، بــــدعــــوة جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
مجلس األمن الدولي، أول من أمس الثاثاء، 
إلى االنعقاد لبحث الخاف بشأن اعتزامها 
تــنــفــيــذ املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مـــلء خــــزان سد 
الــنــهــضــة، مـــن دون الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 

دولتي املصب؛ مصر والسودان.
وعبرت وزارة الخارجية اإلثيوبية، في بيان، 
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن قـــــرار املــجــلــس الــــــوزاري 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة الــــذي صـــدر الــثــاثــاء في 
الدوحة، معلنة رفضها له بالكامل واعتباره 
وقالت  الــخــاف،  وتسييس  لتدويل  محاولة 
ــه لـــن يــــؤدي إلـــى تـــعـــاون إقــلــيــمــي مــســتــدام  إنـ
اتهمت  كــمــا  الــنــيــل.  مــيــاه  إلدارة واســتــغــال 
أولويات  بتغليب  العربية  الجامعة  إثيوبيا 
األمن املائي لدول املصب من دون أي اعتبار 
ملصالح دول املنبع. وأضاف البيان اإلثيوبي 
كمنظمة  العربية  بالجامعة  حريًا  »كــان  أنــه 
ــثـــاثـــة عــلــى  إقــلــيــمــيــة، تــشــجــيــع األطــــــــراف الـ
مواصلة الحوار بدل تبني موقف طرف ضد 
آخر«. وجدد البيان التأكيد على أن استغال 
ــود بــالــنــســبــة  ــ ــ مــــيــــاه الـــنـــيـــل هــــو مـــســـألـــة وجـ
إلثيوبيا أيضا، وأن تشغيل السد ال يتنافى 

بيروت ـ ريتا الجّمال

اللبناني  النيابي  املجلس  رئــيــس   
ّ
شــن

نبيه بري هجومًا حادًا، أمس األربعاء، 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
تشكيل  مــلــف  فــي  املستمر  التعثر  بــعــد 
ــعـــد الــــحــــريــــري.  ــة بــــرئــــاســــة سـ ــكـــومـ الـــحـ
بــــري على  ــّدة غــيــر مــســبــوقــة، رّد  وبــــحــ
بــيــان تــصــعــيــدي لــعــون ضــد الــحــريــري، 
ــه بــيــان  ــاء. وتـــوجـ ــثـــاثـ أول مـــن أمــــس الـ
مكتب بري إلى عون بقوله: »تعطل كل 
تتآكل  واملؤسسات  ينهار  والبلد  شــيء 
القسطنطينية  وجــدار  يتلوى  والشعب 
يــنــهــار، مــع رفـــض مــبــادرة وافـــق عليها 
اللبنانية  األطــراف  الغرب والشرق وكل 
ــاف بـــري في  ــ إال طــرفــكــم الـــكـــريـــم«. وأضـ
بيانه »أقدمتم على البيان )أول من أمس 
الثاثاء(، صراحة تقولون: ال نريد سعد 
ليس  وهــذا  للحكومة.  رئيسًا  الحريري 
لــيــس منكم،  تكليفه  ــرار  ــ وقـ مـــن حــقــكــم، 
واملــجــلــس الــنــيــابــي قـــال كــلــمــتــه مــّدويــة 

جواب رسالتكم إليه«.
الـــنـــص  عـــلـــى  رّده  ــي  ــ فـ بــــــري  ــد  ــنــ ــتــ واســ
الدستوري الذي يتذرع به عون لتأكيد 
قرار  أن  معتبرًا  الحكومية،  صاحياته 
إرادة  عــن  تكليف رئيس حكومة خــارج 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــل هــو نــاشــئ عن 
التشريعية،  الــســلــطــة  أي  الـــنـــواب،  قــــرار 
ــــذي يـــجـــري االســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة  والــ
املكلف  الــرئــيــس  هــو  الحكومة  لتشكيل 
تــبــعــًا لــلــمــادة 64 مـــن الـــدســـتـــور. وقــــال: 
»مــن حقي أن أحــاول بناًء لطلب رئيس 
الــحــكــومــة املــكــلــف، أن أســـاعـــده فـــي أيــة 
ــبـــادرة قـــد يــتــوصــل إلــيــهــا، وال سيما  مـ
الـــــــذي تـــعـــود  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  أن رئــ
لــــه صـــاحـــيـــة تـــوقـــيـــع مــــرســــوم تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة بــاالتــفــاق مــع رئــيــســهــا، أبــدى 
ــدة رســل  ــل لـــي عــ ــ كـــل رغـــبـــة بـــذلـــك وأرســ
بــهــذا الــشــأن، وحــصــل أكــثــر مــن اجتماع 
في القصر الجمهوري وخافه، إلنجاح 
مــا سمي بــمــبــادرة بــري دون حضوري 

الــشــخــصــي«. وكــشــف أنـــه »طــاملــا ارتــفــع 
 موضوع 

ّ
عدد الوزراء إلى 24، وطاملا ُحل

أصــريــتــم على  أن  إلـــى  الــداخــلــيــة  وزارة 
رئــيــس  يــســمــيــهــم  اثـــنـــن  زائـــــد  وزراء   8
الجمهورية، الذي ليس له حق دستوري 
بوزير واحد، فهو ال يشارك بالتصويت، 
ــوات بــطــريــقــة غير  ــ فــكــيــف تــكــون لـــه أصـ

مباشرة؟«.
قــد هاجمت  اللبنانية  الــرئــاســة  وكــانــت 
ــة مـــــن »حـــــزب  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ مــــــبــــــادرة بـــــــري املـ
ــه« بـــأســـلـــوٍب غــيــر مـــبـــاشـــر، أول من  ــلـ الـ
املرجعيات  »أن  معتبرة  الــثــاثــاء،  أمــس 
ــوع مـــشـــكـــورة  ــطــ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والـــــجـــــهـــــات الـ
للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة 
إلــــى االســـتـــنـــاد إلــــى الـــدســـتـــور والــتــقــيــد 
بــأحــكــامــه وعــــدم الــتــوســع فـــي تفسيره 
لتكريس أعـــراف جــديــدة ووضــع قواعد 
ال تـــأتـــلـــف مــــعــــه«. وأضــــافــــت الـــرئـــاســـة: 
»تطالعنا من حن إلى آخر تصريحات 
ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل 
أو  التأليف، متجاهلة قصدًا  في عملية 
عــفــوًا مــا نـــّص عــلــيــه الــدســتــور مــن آلية 
من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، 
والــتــي تختصر بـــضـــرورة االتـــفـــاق بن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والـــرئـــيـــس املــكــلــف 
ــًا بــعــمــلــيــة الــتــألــيــف  املـــعـــنـــيـــن حـــصـــريـ
وإصـــــدار املـــراســـيـــم«. وأكــمــلــت الــرئــاســة 
»الــزخــم  مــا ســّمــتــه  انــتــقــادهــا  اللبنانية 
املــصــطــنــع الــــــذي يــفــتــعــلــه الـــبـــعـــض فــي 
مقاربة ملف تشكيل الحكومة«، مشددة 
عــلــى أن »ال أفـــق لـــه إذا لـــم يــســلــك املــمــر 
الــوحــيــد املــنــصــوص عــنــه فــي املــــادة 53 
الــدســتــور«، أي أن مــرســوم تشكيل  مــن 
الــحــكــومــة يــصــدر بــاالتــفــاق بــن رئيس 

الجمهورية والرئيس املكلف.
ــون، رئــيــس  مـــن جــهــتــه، تــحــدث صــهــر عــ
باسيل،  جبران  الــحــّر«  الوطني  »التيار 
ـــن مــجــلــس  بـــعـــد بــــيــــان بــــــــري، أمــــــــس، مــ
النواب، مشّددًا على أن التيار »مع تأليف 
الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد 

الحريري«.

لبنان: التعثر الحكومي يُحيي 
الخالف بين عون وبري

نددت إثيوبيا بدعوة 
الجامعة العربية مجلس 

األمن لبحث الخالف

المبادرة تسهل على 
إثيوبيا قبول العودة 

لمفاوضات جادة

تقرير المبادرة السودانية تنتظر رد إثيوبيا
واستياء في أديس أبابا من »انحياز« جامعة الدول العربية

ُتظهر المحطات 
المواكبة لتسهيل 
أعمال »صندوق 

تحيا مصر«، من 
النواحي القانونية 
والضرائبية، مدى 

سعي الجيش لتأمين 
مكتسباته من 

جهة، واإلمساك 
بالمشاريع المتعلقة 

بالدولة من جهة 
أخرى. في السياق، 

حصل الصندوق 
على إعفاٍء ضريبي 

كامل، بموجب 
تعديل تشريعي أُقرّ 

منذ أشهر

إعفاء »صندوق تحيا مصر« من الضـرائب: تكريس لمكتسبات الجيش قضية

يمّول الصندوق مشاريع عدة في البالد )فرانس برس(

وتجهيزات تكفي مليون مواطن، ومساعدة 
ــلــــزواج، وتــنــظــيــم قــوافــل  ــم ألـــفـــي فـــتـــاة لــ ــ ودعـ
طبية، وتوزيع أجهزة غسيل كلوي، وكراسي 

متحركة للمعاقن، وحضانات لأطفال.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــطـــابـــع اإلنـــســـانـــي لــتــلــك  وعـ
املبادرات، إال أن تعّمد تقديمها كبديل لدور 
الدولة، ومكّمل لدور الجيش في التنمية، مع 
الــرقــابــة، يطرح تساؤالت  الــتــام عــن  االبتعاد 
تــهــا وســـامـــة تــســيــيــرهــا.  عـــديـــدة حــــول كــفــاء
وتــتــمــحــور الـــتـــســـاؤالت حـــول ســهــولــة تــدفــق 
وإنفاق األموال إلى الصندوق ومنه، ومؤتمرًا 
بقرارات السيسي، عبر إدارة جرى تحديثها 
الشخصيات  مــن  لتصبح مكونة  عــدة  مـــرات 
ــاد الـــشـــخـــصـــيـــات  ــعــ ــبــ ــتــ ــد اســ ــعــ املـــــوثـــــوقـــــة بــ
االقــتــصــاديــة املــعــروفــة، الــتــي كــان الصندوق 

معتمدًا عليها في بدايته.
ــاقـــه خـــال  ــفـ ــم إنـ ــا تــ وتـــفـــيـــد املــــصــــادر بـــــأن مــ
املاضية من »صندوق تحيا مصر  السنوات 
ال يمثل نسبة كبيرة من حجم ما تدفق عليه 
مــن تــبــرعــات، تــحــديــدًا فــي الــفــتــرة األولـــى من 
إنشائه بن عامي 2014 و2016«. وتشير إلى 
أن حصيلة الصندوق تخطت حاليًا 43 مليار 
جنيه )2.8 مليار دوالر(، سواء من التبرعات 
أو حصيلة االستثمارات، علمًا بأن السيسي 
كان يتحدث عن أمله في أن يجمع 100 مليار 
األقــــل في  مــلــيــارات دوالر( عــلــى  جــنــيــه )6.3 

السنوات الثاث األولى.
جميع  بتأمن  قة 

ّ
فمتعل الثالثة  املــســألــة  أمــا 

مــصــاريــف الــصــنــدوق بــالــتــبــرعــات واإلنــفــاق 
ــأن لــــقــــاحــــات كــــــورونــــــا وإعــــفــــائــــهــــا مــن  ــ ــــشـ بـ
الرسوم والضرائب الجمركية، والتي أصبح 
متقدمًا  فيها،  األول  املتحكم  هــو  الــصــنــدوق 
عــلــى وزارة الــصــحــة، ومــســتــأثــرًا بــالــجــوانــب 
املالية. ويستند في ذلك إلى إعان الحكومة 
 
ً
فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي إســنــاد املــلــف كاما

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتــــاح  ــفــ صــــــــــّدق الـــــرئـــــيـــــس املــــــصــــــري عــــبــــد الــ
السيسي، أول من أمس الثاثاء، على تعديل 
تــشــريــعــي أقــــّره مــجــلــس الـــنـــواب مــنــذ بضعة 
ــنـــدوق تحيا  أشــهــر عــلــى قـــانـــون إنـــشـــاء »صـ
مـــصـــر« بـــإعـــفـــاء جــمــيــع عــــوائــــده ومــداخــيــلــه 
ــه، من  والــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة املــمــنــوحــة لـ
جميع الــضــرائــب والـــرســـوم أيـــًا كـــان نوعها، 
وجــمــيــع رســـوم الــشــهــر الــعــقــاري والــتــوثــيــق، 
والرسوم الجمركية. وشمل التصديق النّص 
عــلــى عــــدم ســـريـــان أحـــكـــام قـــوانـــن ضــرائــب 
الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، 
والضريبة  الجمركية،  والــرســوم  والضرائب 
عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة املـــضـــافـــة وأي نـــــوع آخـــــر مــن 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم املـــفـــروضـــة حـــالـــيـــًا، أو 
من  بقرار  أو  بقانون   ،

ً
مستقبا تفرض  التي 

أو مــن أي سلطة عامة أخـــرى، عدا  الحكومة 
مــا يــقــرره قــانــون الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل من 
ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، 
التعامل  عن  الناتجة  الرأسمالية  األربــاح  أو 

في هذه األذون والسندات.
ويـــعـــّبـــر الـــتـــعـــديـــل الـــجـــديـــد عــــن اســـتـــمـــرار 
ــنـــدوق الــتــابــع  ــــذا الـــصـ تـــوســـيـــع ســـلـــطـــات هـ
ــيـــش والـــبـــعـــيـــد تـــمـــامـــًا عــن  لـــلـــرئـــاســـة والـــجـ
الرقابة، إلى جانب تحقيق أهداف أخرى من 
التعديل، ال تبدو كما وصفتها الحكومة في 
للقانون عند تقديمه  اإليضاحية  مذكرتها 
ــّدعـــي الــحــكــومــة اكــتــشــاف  إلـــى الـــبـــرملـــان. وتـ
نشاط  تعرقل  ومالية  بيروقراطية  مشاكل 
الصندوق في املشاريع التنموية، خصوصًا 
مع النص في املشروع الجديد على إعفائه 
من رســوم املناطق الحرة لكل ما يستورده 
ــزة ومـــســـتـــلـــزمـــات وأي  ــ ــهـ ــ ــدات وأجـ ــعــ مــــن مــ
أصناف أخرى، وكل ما يرد إليه من الهدايا 

إلى الصندوق، بعيدًا عن السلطة التنفيذية 
ممثلة في الــوزارة، بعد نحو ستة أشهر من 
اشـــتـــراك الــجــهــتــن فــي جــمــع الــتــبــرعــات لهذا 
ــك عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض بــعــض  ــ ــغــــرض، وذلــ الــ
رجـــال األعــمــال الــتــبــرع لــلــصــنــدوق مــبــاشــرة، 
اتفاقيات  لــلــوزارة وتوقيع  التبّرع  واشــتــراط 
معها تضمن توزيع نسبة من كميات اللقاح 
الــتــي تــســاهــم تــبــرعــاتــهــم فـــي شــرائــهــا، على 
وهو  وشركاتهم.  مؤسساتهم  فــي  العاملن 
ــام طــلــعــت  ــل األعــــمــــال هـــشـ ــ ــــدث مــــع رجـ مــــا حـ
مــصــطــفــى، وعـــــدد آخــــر مـــن رجـــــال األعـــمـــال، 
وزارة  مع  التعامل  أن  يعتبرون  كانوا  الذين 
الصحة سيكون أكثر مؤسسية، وسيمكنهم 
أيضًا من تحقيق استفادة مباشرة فور تلقي 

اللقاحات املطلوبة.
ــم نـــقـــل جــمــيــع  ــ ــه تـ ــتـــوجـــيـ وبــــمــــوجــــب هــــــذا الـ
التبرعات التي سبق أن تلقتها وزارة الصحة 
من رجال األعمال إلى »صندوق تحيا مصر«، 
الذي ال يراقبه إال رئيس الجمهورية مباشرة، 
املسؤول عن تمويل العمليات التي تقوم بها 
للقوات  عمليًا  التابعة  املــوحــد  الــشــراء  هيئة 
املسلحة. بالتالي فإن التعامل مع هذا امللف 
سيكون بحسب املصادر الحكومية »عسكريًا 
من األلف إلى الياء«، وبصورة »ربما ال تحقق 
الفوائد املرجّوة لرجال األعمال«، بما يصّعب 
من  املزيد  إلنفاق  استعدادهم  بمدى  التكهن 

األموال في هذا الصدد.
الــصــنــدوق حاليًا  إدارة  فــي  وأبـــرز شخصية 
هو أمن اللجنة التنفيذية للصندوق، اللواء 
مــحــمــد أمــــن نـــصـــر. ويـــــرأس الــلــجــنــة رئــيــس 
مجلس الــوزراء مصطفى مدبولي، باعتباره 
ونصر  االستثمار.  بحقيبة  املختص  الوزير 
هو العنصر الوحيد الباقي في إدارة شؤون 
يونيو/حزيران  )في  إنشائه  منذ  الصندوق 

2014( حتى اآلن.

إليه  تــرد  التي  واملنح  والتبرعات  والهبات 
من الخارج.

واملتسع  الــعــام  الــنــّص  أن  الحكومة  وتعتبر 
في القانون القائم بإعفاء هذا الصندوق من 
»جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق 
ــة لـــه«  ــنـــوحـ ــمـ ــة املـ ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــيـــات االئـ ــهـ ــتـــسـ والـ
من  الصندوق  لتمكن  لها،  وفقًا  كافيًا  ليس 
مــبــاشــرة األنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة 

املنصوص على إنشائه من أجلها.
التعديل في السياق الحالي ملشاريع  ويأتي 
الـــنـــظـــام وتـــوّجـــهـــاتـــه مـــنـــذ تــفــشــي فـــيـــروس 
كورونا مطلع العام املاضي، لتكريس وضعه 
ــادي«،  ــيــ االســـتـــثـــنـــائـــي كـــصـــنـــدوق »شـــبـــه ســ
ُمعفى من جميع أدوات الرقابة واملشاركة في 
تمويل الدولة، ويمكنه استثمار مداخيله في 
مشاريع يملكها بصفة مستقلة عن الحكومة. 
ويــــزاحــــم الـــصـــنـــدوق الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة 
والقطاع الخاص في بعض األنشطة، بحجة 
أن إسهاماته »ذات هدف تنموي«، خصوصًا 
أن قانونه يسمح له بإقامة مشاريع تنموية 
تقوم عليها شــركــات جــديــدة مملوكة ملكية 

تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها.
ــه، تكشف  ــدافـ وحـــول تــفــاصــيــل الــتــعــديــل وأهـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  مـــصـــادر حــكــومــيــة لــــ
الجديد يمنح باألساس للصندوق  التعديل 
األولوية لقيادة العمل األهلي في مصر، من 
التقليدي  بــاملــعــنــى  الــنــظــام، ولــيــس  مــنــظــور 
للعمل األهــلــي. ويقضي ذلــك بــمــوازاة مسار 
عــمــل الـــصـــنـــدوق ملـــمـــارســـات الـــحـــكـــومـــة، وال 
في  للدولة  املجتمع كشريك  من  نابعًا  يكون 
التنمية. ووفقًا للتعديل لن تكون أي منظمة 
العامة  للمخابرات  التابعة  تلك  أهلية، حتى 
ومــخــتــلــف األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، قــــادرة على 
منافسة »صندوق تحيا مصر« في أي مجال.
التعديل أيضًا بثاث مسائل مهمة  ق 

ّ
ويتعل

إثــارة  وعــدم  نهائيًا  فــي طّيها  النظام  يرغب 
. املــســألــة األولــــى 

ً
الـــجـــدل بــشــأنــهــا مــســتــقــبــا

مرتبطة بغياب الرقابة والتحصيل الضريبي 
عـــن الــتــبــّرعــات الــضــخــمــة الــتــي تــنــهــال على 
الصندوق من رجــال األعمال. ويــرى البعض 
أنها باتت بمثابة »قرابن« لضمان السامة 
واالستمرار في العمل بمختلف املشاريع مع 

األجهزة، وبصفة خاصة الجيش.
ــا املــســألــة الــثــانــيــة فــهــي مــواكــبــة الــتــوّســع  أمـ
الــكــبــيــر فـــي األمــــــاك الـــخـــاصـــة بــالــصــنــدوق 
ــة،  ــقـــولـ ــنـ ــة ومـ ــاريــ ــقــ ــا؛ عــ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنـ
ــاه لــتــخــصــيــص  خـــصـــوصـــًا مــــع وجــــــود اتــــجــ
ــرى مــخــتــلــفــة  ــ قــ فــــي  مــــن األرض  مــــســــاحــــات 
للشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ ــا الـــصـــنـــدوق الــ ــأهـ الـــتـــي أنـــشـ
الســتــغــالــهــا فــــي إقــــامــــة مـــشـــاريـــع صــغــيــرة 
ومـــتـــوســـطـــة ســـتـــؤجـــر لـــلـــمـــواطـــنـــن وتــبــقــى 
مــلــكــيــتــهــا قـــائـــمـــة فــــي الـــنـــهـــايـــة لــلــصــنــدوق. 
ويـــســـجـــل الــــصــــنــــدوق مـــلـــكـــيـــتـــه لــلــمــنــشــآت 
واألجهزة واألدوات املستخدمة في عدد كبير 
من املشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل، مثل 
تنظيم قوافل لتوزيع مواد غذائية ومابس 

نُقلت التبرعات التي 
تلقتها وزارة الصحة 

إلى الصندوق

يعبّر التعديل الجديد 
عن استمرار توسيع 

سلطات هذا الصندوق
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عون وبري والحريري أثناء احتفال سابق بمناسبة عيد االستقالل )حسين بيضون(

  شرق
      غرب
سورية: مقتل وجرح 

عناصر من النظام 
في درعا

تل وُجرح أربعة عناصر من قوات 
ُ
ق

الـــنـــظـــام الــــســــوري، أمــــس األربــــعــــاء، 
ــي مــحــيــط  ــ ــم فــ ــهــ ــم بــ ــغــ ــار لــ ــجــ ــفــ ــانــ بــ
بــلــدة ديـــر الـــعـــدس، فــي ريـــف درعـــا، 
جنوبي الباد. وقال الناشط محمد 
بسيارة  انفجر  لغمًا  إن  الحوراني، 
»فــــرع األمـــــن الــعــســكــري«،  ـــ تــابــعــة لــ
مـــوديـــًا بــحــيــاة عــنــصــريــن وإصــابــة 
اثنن آخــريــن. وأضــاف أن االنفجار 
ــبــــوة نــاســفــة  ــــن لـــغـــم أو عــ ــم عـ ــاجــ نــ
مزروعة، خصوصًا أن السيارة تمّر 
كل يوم في املنطقة من أجل إيصال 

العناصر إلى نقطة لقوات النظام.
)العربي الجديد(

اتهامات لـ»الكردستاني« 
بتهجير السكان 

بكردستان العراق
وّجه رئيس ناحية سيدكان التابعة 
ــالــــي شــــرق  لــــقــــضــــاء ســــــــــــوران، شــــمــ
محافظة أربيل، في إقليم كردستان 
ــبــــي، أمــــس  ــلــ ــان جــ ــ ــســ ــ الـــــــعـــــــراق، إحــ
اتهامات جديدة ملسلحي  األربعاء، 
ــانــــي«  ــتــ ــكــــردســ حـــــــزب »الـــــعـــــمـــــال الــ
بفرض إتــاوات على سكان املناطق 
التي ينتشر فيها باإلقليم. واعتبر 
أن وجود مسلحي الحزب املصنف 
على الئحة اإلرهاب، تسبب بنشوب 
مــعــارك ســقــط خــالــهــا ضــحــايــا من 
ــيـــن، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه تــســّبــب  املـــدنـ
بإخاء 118 قرية من أصل 264 في 

الناحية.
)العربي الجديد(

مقتل جندي نيجيري 
في مالي

صــــيــــب 
ُ
ــــتــــل جــــنــــدي نـــيـــجـــيـــري وأ

ُ
ق

إلــى جــانــب جندين فرنسين  آخــر 
ــاديــــن فــي  ــهــ خــــــال مـــــعـــــارك مـــــع جــ
مالي، حسبما أعلن املتحدث باسم 
الكولونيل  الفرنسية  األركــان  هيئة 
فريديريك بــاربــري، أمــس األربــعــاء. 
وذكـــر أن جــنــودًا مــن قــوة »بــرخــان« 
ــن الــداخــلــي  الــفــرنــســيــة وســـريـــة األمــ
النيجيرية رقم 114، تعّرضوا خال 
مــهــمــة اســتــطــاعــيــة، أول مـــن أمــس 
جهاديون،  شنه  »لهجوم«  الثاثاء 
وأنه »قتل جندي نيجيري وأصيب 
آخر، كما أصيب جنديان فرنسيان، 
وتـــم إجــاؤهــمــا ومــعــالــجــتــهــمــا في 

مستشفى غاو العسكري«. 
)فرانس برس(

أفغانستان: باكستان 
لم تِف بوعودها  

الرئاسة  باسم  املتحدث  نائب  دعــا 
ــــري، أمـــس  ــيـ ــ األفـــغـــانـــيـــة، مــحــمــد أمـ
األربــــعــــاء، بــاكــســتــان إلــــى »الــســعــي 
طالبان  حركة  مــع  والعمل  الحثيث 
ــم  ــل دائــ ــــول إلـــــى حــ ــــوصـ ــن أجـــــل الـ مــ
أن  واعــتــبــر  األفــغــانــيــة«.  للمعضلة 
إسام أباد وعدت مرارًا بالعمل من 
أجل إحال األمن في كابول ولكنها 
البيان ردًا  تــِف بوعودها. وجــاء  لم 
ــر الــخــارجــيــة  عــلــى تــصــريــحــات وزيــ
قــرشــي،  مــحــمــود  شـــاه  الباكستاني 
أول من أمس الثاثاء، قال فيها إن 
على أفغانستان عدم لوم باكستان 

إذا فشل الحوار الداخلي.
)العربي الجديد(

 غارات للجيش المصري 
في سيناء

ــران الـــحـــربـــي املــــصــــري،  ــيــ  الــــطــ
ّ
شـــــن

ــاء، غــــارات جــويــة على  ــعـ أمـــس األربـ
ــمــــال ســــيــــنــــاء، شــرقــي  مـــحـــافـــظـــة شــ
الــبــاد. وأفــــادت مــصــادر قبلية بأن 
انـــفـــجـــارات هــــزت مدينتي  أصـــــوات 
رفـــح والــشــيــخ زويــــد، بــالــتــزامــن مع 
في مناطق  الــدخــان  أعمدة  تصاعد 
مـــتـــفـــرقـــة مـــــن أطــــــــــراف املـــديـــنـــتـــن. 
أن طائرات حربية حلقت  وأضافت 
فـــي ســـمـــاء املــديــنــتــن قــبــل أن تــبــدأ 
بــشــن الـــغـــارات تــجــاه نــقــاط ُيعتقد 
املــوالــي  أن تنظيم »واليــــة ســيــنــاء« 

لتنظيم »داعش« ينتشر فيها.
)العربي الجديد(

أعلن عباس قبول بالده االتفاق المرحلي )إبراهيم حميد/فرانس برس(
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سياسة

تفرض الهيئة على 
المواطنين كيفية 

لباسهم أو قّص شعرهم

عبسي سميسم

يزداد الوضع في الشمال الغربي 
من سورية، حيث تسيطر »هيئة 
تحرير الشام« )»جبهة النصرة« 
 

ّ
ــوءًا، مــع تــدخــل »الــهــيــئــة« بـــأدق ســابــقــًا(، ســ

عليهم  وفرضها  املواطنن  حياة  تفاصيل 
بممارسات  كر 

ّ
ذ

ُ
ت والتي  املتشددة،  رؤيتها 

ـــش«. ولــــم يــعــد األمــــر يقتصر  ــ تــنــظــيــم »داعــ
السياسي  والــرأي  التعبير  قمع حّرية  على 
فـــي املــنــطــقــة، ومــاحــقــة الــنــاشــطــن بسبب 
منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، 
بل تتدخل »الهيئة« لتفرض على املواطنن 
وطريقة  شــعــرهــم،  قـــّص  أو  لباسهم  كيفية 
ســيــرهــم فــي األمــاكــن الــعــامــة، كــمــا تمنعهم 
من ممارسة أبسط حقوقهم، كإقامة األفراح 
في صــاالت عامة. وتتقاضى »الهيئة«، من 
ضمن ممارساتها، مبالغ مالية كإتاوات من 
معظم أصحاب املهن، وذلك تحت مّسميات 
مختلفة، كما تعمد إلى مصادرة أماك من 
تشاء من املواطنن الذين ال يعيشون تحت 
سلطتها، معتبرة بيوتهم غنائم حرب تقوم 

بتوزيعها على مواليها.
التحرير  وتكثر في مناطق سيطرة »هيئة 
ــرزوا  ــوادث اعــتــقــال نــاشــطــن بــ ــ ــام«، حــ ــشــ الــ
ــم عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــادهــ ــقــ ــتــ فـــــي انــ
األمنية  »الهيئة«  أجهزة  ألداء  االجتماعي، 
املــلــفــات الغير  الــعــديــد مــن  أو اإلداريـــــة إزاء 
لنحو  املعيشية  بالحياة  مباشرة  متصلة 
أربــعــة مــايــن مــدنــي ســـوري، ُيحكمون من 

قبل هذه الهيئة.
ويـــشـــرح مــصــطــفــى كــمــال س.، الــــذي يعمل 
قــًا فــي مدينة الــدانــا )إدلـــب( الخاضعة 

ّ
حــا

أن عناصر  الشام«،  لسيطرة »هيئة تحرير 
لجنة »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، 

الــقــبــض عليه بالجرم  الــنــظــام، تــم  لــصــالــح 
املــشــهــود فــي مــديــنــة الـــدانـــا، لــكــن أفـــرج عنه 

الحقًا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة«.
ويــقــّر مــصــدر إعــامــي مطلع على مــا يــدور 
داخــــل »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بـــأن »الــهــيــئــة مثلها  لـــ
مثل كل األطــراف، ال تقبل بالرأي اآلخر وال 
تــحــتــمــلــه«، الفــتــًا إلـــى »عـــدم وجـــود حــّريــات 
أنــحــاء ســوريــة، فالجميع  سياسية فــي كــل 
ــا«. وعــن  ــّدنــ ــا مــعــنــا أو ضــ يــعــتــمــد مـــبـــدأ إمــ
طريقة التعامل مع املعتقلن بسبب منشور 
ما على وسائل التواصل، أو بسبب انتقاد 
»الهيئة« في مناطق نفوذها، يوضح  علني لـ
للتحقيق  »يــخــضــعــون  ــــؤالء  هـ أن  املـــصـــدر 
للحصول على دليل ملا قالوه عن أي جهاز 
»إطــاق  أن  إلــى  الهيئة«، مشيرًا  أجهزة  من 
التهم من دون دليل ربما يستدعي عقوبة«، 
من وجهة نظر »الهيئة«. وأضــاف أنــه »في 
ــيـــــرة، بـــــات مـــتـــاحـــًا لــلــمــتــهــمــن  اآلونـــــــة األخـــ
تــوكــيــل مــحــامــن لــلــدفــاع عــنــهــم. إن الهيئة 

تحاول محو صورة رسخت في األذهان عن 
سلوك جهازها األمني، في محاولة إلقناع 
بل  مشكلة،  ليست  بأنها  الــدولــي  املجتمع 

جزء من الحل السوري«.
السورين  من جهته، يرى نقيب »املحامن 
األحـــــــــرار«، غــــــزوان قـــرنـــفـــل، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن »الهيئة تقود إمارتها 
 إدارة أمنية 

ّ
بأدوات أمنية«، مضيفًا أن »كل

هـــي بـــالـــضـــرورة بــحــالــة خـــصـــام وقــطــيــعــة 
الــحــريــات«. ويبّن قرنفل أنــه »ال توجد  مع 
مؤسسة قضائية في منطقة نفوذ الهيئة«، 
ــــى »وجـــــــود مــجــمــوعــة مـــشـــايـــخ أو  ــًا إلـ ــتـ الفـ
مــلــتــحــن، مــرجــعــيــتــهــم فـــي الــحــكــم فهمهم 
الخاص للدين.«. ويشير إلى »أنهم يحكمون 
فــي بــعــض الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة مــن منظور 
إســامــي وفــق قــولــهــم، لكن فــي أمـــور أخــرى 
يــعــتــمــدون عــلــى الـــقـــوانـــن الـــســـوريـــة، على 
الــرغــم مــن عــدم تصريحهم بــذلــك«. ويشدد 
قـــرنـــفـــل عـــلـــى أن »ال ضـــمـــانـــات ملــحــاكــمــات 
إلى  مشيرًا  مهمشون«،  فاملحامون  عــادلــة، 
حيث  بالسجون،  تعج  الهيئة  »مــنــاطــق  أن 
األدوات  مــــمــــارســــات  ــــن  مـ جــــــزء  ــذيـــب  ــعـ ــتـ الـ
األمنية«. وبــرأيــه، فــإن الحال تنسحب على 
مــنــاطــق فــصــائــل املـــعـــارضـــة أو الـــنـــظـــام أو 

»قوات سورية الديمقراطية« )»قسد«(.
وتدير »هيئة تحرير الشام« الشمال الغربي 
الــذي يضم قسمًا من محافظة  من سورية، 
إدلــــــــب وبــــعــــض مـــحـــيـــطـــهـــا، عـــبـــر حــكــومــة 

ــاذ«، بــيــنــمــا يــتــولــى الــجــانــَب األمــنــي  ــقــ »اإلنــ
جهاز يضم آالف العناصر، ومرتبط بشكل 
مباشر مــع قــيــادة »الــهــيــئــة«، وعــلــى رأسها 

أبو محمد الجوالني.
ويـــلـــفـــت عــــرابــــي عـــبـــد الـــحـــي عــــرابــــي، وهـــو 
الــجــمــاعــات اإلســامــيــة،  فــي  خبير مختص 
»أي  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
سلطة جــديــدة تتشكل فــي ظــل ظــروف غير 
ويتابع:  الديكتاتورية«.  إلــى  تميل  عــاديــة، 
»مــــن هــــذا املــنــطــلــق، نــــرى أن هــيــئــة تــحــريــر 
الشام تميل إلى اإلقصاء، ألن األوضاع غير 
مــســتــقــرة، ولــديــهــا أعــــداء كــثــرًا، فيما هناك 

تيار سلفي داخل الهيئة«.
وفي السياق، يبّن رئيس »املنظمة السورية 
ــنـــي،  ــغـ ــبــــد الـ ــقــــوق اإلنــــــــســــــــان«، فــــضــــل عــ لــــحــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »حـــال  فـــي حـــديـــث لــــ
تحرير  هيئة  مناطق سيطرة  فــي  الــحــريــات 
مزرية  إدلــب ومحيطها،  الشام في محافظة 
بشكل عام«. ويوضح أنه »ال يوجد فصل بن 
السلطات، فالجانب القضائي مسيطر عليه 
لــه،  استقالية  ال  ثــم  ومـــن  وأمــنــيــًا،  عسكريًا 
وهــذا القضاء يحكم وفــق قــوانــن وضعتها 
محصورة  قــوانــن  إنــهــا  أي  نفسها،  الهيئة 
ضمن فكر هذه الجماعة، وهذا يعّد كارثة في 
مجتمع متعدد«. كما يؤكد حصول اعتقاالت 
تعسفية في مناطق سيطرة »الهيئة«، حيث 
»ال ســلــطــة قــضــائــيــة وال مـــذكـــرات اعــتــقــال«. 
ويــشــّدد على أن »الــحــال ذاتــهــا تنطبق عند 
الــنــظــام الـــســـوري الــــذي قــتــل 14300 ســـوري 

تحت التعذيب، ولم ُيحاسبه أحد«.
وعلى صعيد الحّريات، وفي مقدمها حرية 
التعبير، يبّن عبد الغني وجود »خلل كبير« 
في هذا الصدد، إذ »ال يجرؤ أحد في شمال 
شــرقــي ســوريــة عــلــى نــقــد مــمــارســات هيئة 
ملضايقات  تعرضه  دون  مــن  الــشــام  تحرير 
أو اعتقال أو تهديد«. ويعتبر كذلك أن هذا 
مناطق  داخـــل  بما يحصل  الــوضــع »شبيه 
النظام، حيث التوحش والكبت«. وبالعموم 
فــا مــكــان لــلــحــريــة الــســيــاســيــة فــي الــشــمــال 
الغربي من سورية«، برأيه، حيث »ال توجد 
انتخابات أو تداول للسلطة، وهناك تمييز 
على أساس الدين، تمامًا كما يوجد تمييز 
لدى النظام على أساس طائفي«. ومن أكثر 
قرارات هيئة تحرير الشام تخلفًا، ذلك الذي 
أصـــدرتـــه قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، »جــامــعــة إدلـــب« 
التابعة لوزارة التعليم العالي في »حكومة 
»الهيئة«،  لـ تابعة  تعتبر  والــتــي  اإلنـــقـــاذ«، 
والــذي يمنع اختاط الــذكــور واإلنـــاث على 

وسائل التواصل االجتماعي.

يسوء الوضع في الشمال 
الغربي من سورية، تحت 

حكم »هيئة تحرير الشام«، 
التي تفرض »قوانينها« 
على السوريين في كل 

مجاالت الحياة، باإلضافة 
إلى قبضتها األمنية، 

ونزعتها اإلقصائية

تدير »الهيئة« قسمًا من محافظة إدلب وبعض محيطها )عمر حاج قدور/فرانس برس(

التابعة لها، يقومون بشكل دائــم بمداهمة 
مـــحـــات الـــحـــاقـــة، مـــهـــدديـــن بــإغــاقــهــا إذا 
»الــحــاقــة الــشــرعــيــة«. ويضيف  لــم تــلــتــزم بـــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مصطفى، فــي حــديــث لـــ
»يــتــدخــلــون بــشــكــل قــّصــات الــشــعــر، وحتى 
الشعر  يكون  أن  إذ يطلبون  اللحية،  بشكل 
»قزعًا«  اسمه  وإال أصبح  الطول،  متساوي 
األخــر(  البعض  الشعر وتـــرك  )حــلــق بعض 
محرمًا على الشباب القيام به، كما يقومون 
بأخذ إتاوات من كل أصحاب املحات تحت 
مــســمــى »الــــعــــســــس«، أي مـــقـــابـــل الـــحـــراســـة 
الــلــيــلــيــة لــلــمــحــات، عــلــمــًا أنــهــم ال يــقــومــون 
بــحــراســة أي مــحــل، فــيــمــا تــنــتــشــر عمليات 
الــتــي ال يفعلون أي شــيء لوقفها،  الــســرقــة 
طبعًا إضافة إلى ضريبة النظافة وضرائب 

بمختلف املسميات«.
أما ميس ع.، املقيمة في مدينة إدلب، فتؤكد 
ــفــــاح«  ــد«، أن لــجــنــة »الــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
النساء،  بلباس  تتدخل  »الهيئة«،  لـ التابعة 
وحــتــى الــبــنــات مــن عــمــر الــتــســع ســـنـــوات، إذ 
وعباءة  ارتـــداء حجاب  الجميع  على  تفرض 
طويلة حتى القدمن، كما تقوم بالفصل بن 
ب املــدارس واملعاهد 

ّ
الذكور واإلنــاث من طــا

والجامعات بدءًا من الصف الرابع االبتدائي. 
وتضيف ميس التي تعمل مدرسة، أن مراقبي 
»الهيئة« املنتشرين في كل الدوائر الخدمية، 
ومنها مديرية التربية، يعرقلون معاملة أي 
سّيدة يجدون أن لباسها غير شرعي. وتقول: 
فــي مديرية  لــي  »تــّمــت عرقلة توقيع معاملة 
التربية، ألن عنصرًا من الجبهة )الهيئة( قّرر 

أن جلبابي غير شرعي«.
ويبّن سعيد و.، من مدينة بنش، في حديث 
»العربي الجديد«، أن »هيئة تحرير الشام  لـ
تتدخل بكل تفاصيل حياة املواطنن، بدءًا 
من منع األعراس في الصاالت العامة، ومنع 
االخـــتـــاط فـــي األمـــاكـــن الـــعـــامـــة، ومـــنـــع كل 
أنواع التدخن والنرجيلة، وفرض ضرائب 
على ســّيــارات املــعــونــة واملــحــروقــات، وعلى 
ــــارات ومــــولــــدات الــكــهــربــاء  ــّي أصـــحـــاب الــــســ
واألفــــران، كما تــفــرض ضــرائــب على جميع 
ــم الـــزكـــاة«.  ــيـــة تــحــت اســ املــحــاصــيــل الـــزراعـ
ويضيف في هذا السياق، أن لجنة »الغنائم« 
تقوم بمصادرة أماك أي شخص ترك بيته 
بسبب الحرب وتقوم باستثمارها، ولكنها 
 الطرف عن املجرمن 

ّ
في الوقت ذاته تغض

الــذيــن يــرتــكــبــون جــرائــم حقيقية، فــي حــال 
تّم دفع رشــاوى ألشخاص محّددين ضمن 
»العربي الجديد«:  »الهيئة«. ويقول سعيد لـ
ــقــــوم بــالــتــجــســس  ــان يــ ــ »أعــــــــرف شـــخـــصـــًا كــ

حياة مقبوض عليها في شمال غربي سورية
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