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مفاوضات »أف 35« 
أميركية لإلمارات

يتواصل التفاوض بين واشنطن وأبوظبي حول اتفاق لبيع الدولة الخليجية مقاتالت 
»أف 35«، وسط مساٍع لالتفاق بحلول ديسمبر/ كانون األول المقبل، ولكن ذلك، في 
التفّوق العسكري اإلسرائيلي. ويأتي ذلك مع  حال حصوله، لن يكون على حساب 

استمرار الضغط األميركي على عدد من الدول، لالنضمام لمسار التطبيع

واشنطن، القدس المحتلة، الخرطوم 
العربي الجديد

رام اهلل ـ جهاد بركات

املتحدة واإلمـــارات  الــواليــات  تسّرع 
صفقة  إتــمــام  ملحاولة  مباحثاتهما 
ــي عـــلـــى طــــائــــرات  ــبــ ــوظــ حــــصــــول أبــ
الــتــحــالــف  »أف 35« األمــيــركــيــة بــعــد إشـــهـــار 
مــع إســرائــيــل، لــكــن تحقيق ذلـــك لــن يــتــم من 
إسرائيل وتحافظ على  دون شــروط ترضي 
تــفــوقــهــا الــعــســكــري، وهــــو مـــا يــفــســر انــتــقــال 
وزيـــر األمـــن فــي حــكــومــة االحـــتـــال، الــجــنــرال 
بــنــي غــانــتــس، أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى الــواليــات 
فقط،  24 ساعة  زيـــارة تستغرق  فــي  املتحدة 
لــعــقــد ســلــســلــة لــــقــــاءات ومـــبـــاحـــثـــات بــشــأن 
اإلسرائيلي  العسكري  التفّوق  على  الحفاظ 
اإليــرانــي«،  التهديد  املشترك ضد  و»النضال 
ذلك  ويــأتــي  غانتس.  باسم  متحدث  بحسب 
بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الــضــغــط األمــيــركــي 
على عدد من الدول، بينها السودان، من أجل 
إسرائيل،  مع  التطبيع  مسار  إلــى  االنضمام 
الترويج  الكويتية  الحكومة  أحبطت  بعدما 
األمـــيـــركـــي بـــشـــأن احـــتـــمـــال تــطــبــيــع الــكــويــت 
قريبًا. وأكد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان 
أول من  األسبوعي،  اجتماعه  صحافي عقب 
أمس اإلثنني، »تأييده لكافة الجهود الهادفة 
ــادل وشـــامـــل للقضية   عــ

ّ
إلـــى الـــوصـــول لــحــل

الفلسطيني  للشعب  يــضــمــن  الفلسطينية، 
إنهاء االحتال وعودة الاجئني، كما يضمن 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولــة  إقامة 
ـــدود 4 يــونــيــو/  ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، عـــلـــى حـــ الــ
حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، 
ومـــبـــادرة الــســام الــعــربــيــة وحـــل الــدولــتــني«. 
فــي هــذه األثــنــاء، قــررت دولــة فلسطني، أمس 
الثاثاء، التخلي عن حقها في ترؤس مجلس 
الجامعة العربية في دورته الحالية »بسبب 

الهرولة غير املسبوقة نحو التطبيع«.
وبــشــأن املــفــاوضــات الــجــاريــة بــني واشــنــطــن 
ــــى مــقــاتــات »أف  وأبــوظــبــي حـــول بــيــع األولـ
مطلعة  مــصــادر  قــالــت  الخليجي،  للبلد   »35
عــلــى هــــذه املـــفـــاوضـــات لـــوكـــالـــة »رويــــتــــرز«، 
 الـــواليـــات املــتــحــدة واإلمـــــارات تــأمــان في 

ّ
إن

اتفاق مبدئي حول صفقة بيع  إلى  التوصل 
كانون  »أف-35«، بحلول ديسمبر/  مقاتات 
األميركية  اإلدارة  تــدرس  بينما  املقبل،  األول 

ــارة  ــ ــ إثـ مـــــن دون  ــاق  ــ ــفــ ــ كـــيـــفـــيـــة صــــيــــاغــــة االتــ
املــصــادر  إسرائيلية. وأوضــحــت  اعــتــراضــات 
إلــى اتفاق أولــي قبل   الهدف هو التوصل 

ّ
أن

احتفال اإلمارات بعيدها الوطني في الثاني 
من ديسمبر.

ويــتــعــنّي أن تــلــتــزم أي صــفــقــة يــتــم الــتــوصــل 
إليها باتفاق قائم مع إسرائيل منذ عشرات 
الـــســـنـــني، بـــــأال تـــمـــس أي أســـلـــحـــة أمــيــركــيــة 
ــفـــوق الــعــســكــري  ــتـ مــبــاعــة لـــــدول املــنــطــقــة »الـ
النوعي« لدولة االحتال، بما يضمن تزويد 
تــزود بها إسرائيل  التي  األسلحة األميركية 
بــقــدرات أفــضــل مــن قــــدرات األســلــحــة املباعة 
 
ّ
»رويـــتـــرز« إن لــجــيــرانــهــا. وقــــال مـــصـــدران لــــ
واشــنــطــن تــــدرس ســبــل إتـــاحـــة الـــقـــدرة على 
ــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــة  اكـــتـــشـــاف الــــطــــائــــرات الـ
اإلسرائيلية.  الـــرادار  لنظم  مارتن«  »لوكهيد 
 إحــــدى األفـــكـــار املــطــروحــة هي 

ّ
وأوضـــحـــا أن

امتاك الدفاعات الجوية اإلسرائيلية القدرة 
على رصــد طــائــرات اإلمـــارات مــن طــراز »أف-
35« بتكنولوجيا تلغي قدرات الطائرة على 

تفادي الرصد بأجهزة الرادار.
كــــذلــــك، يــــقــــول خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون، بــحــســب 
التي  »رويترز«، إنه يمكن تصنيع الطائرات 
تضمن  بــطــريــقــة  اإلمـــــارات  عليها  ستحصل 
أي  على  إلسرائيل  اململوكة  الطائرات  تفوق 
طــائــرات أخـــرى تــبــاع فــي املنطقة. وقـــال أحد 
العاملني في الكونغرس ومصدر مطلع على 
 واشنطن تطالب 

ّ
مبيعات سابقة، للوكالة، إن

تــضــارع أي طــائــرات مباعة من  بــأال  بالفعل 
أداء  أجــنــبــيــة  لــحــكــومــات  »أف-35«  الــطــائــرة 
الـــطـــائـــرات األمـــيـــركـــيـــة. ومــــا إن يــتــم تــوقــيــع 
فرض غرامة على أي طرف 

ُ
االتفاق املبدئي ت

عدد  تخطي  ويتعني  الصفقة.  فسخ  يــحــاول 
مـــن الـــعـــوائـــق الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة قبل 
إتمام البيع، كما أن مساعدين في الكونغرس 
قـــالـــوا إنــــه قـــد ال يــمــكــن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
هذا العام. وفي جميع األحــوال فإن التسليم 

ق 
ّ
الفعلي للطائرات، بحال االتفاق، لن يتحق

قبل سنوات.
ــك، يــكــتــنــف غــــمــــوض شــديــد  ــ ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
ــا وفــــد  ــهـ ــريـ ــيـــر املـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي يـــجـ مـــصـ
سوداني في أبوظبي، يقوده رئيس مجلس 
السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع 
وفــد أمــيــركــي، بــشــأن إزالـــة اســم الــســودان من 
الراعية لإلرهاب والتطبيع مع  الــدول  قائمة 

إسرائيل.
وكـــــانـــــت املـــــفـــــاوضـــــات قـــــد انـــطـــلـــقـــت األحـــــد 

املاضي لتبحث في مسارين؛ األول العاقات 
الــســودانــيــة اإلمــاراتــيــة، ويــتــفــاوض فيه عبد 
العدل  والثاني يقوده وزير  البرهان،  الفتاح 
السوداني نصر الدين عبد الباري، ويتفاوض 
فيه مع وفد أميركي حول رفع اسم السودان 
االنتقالية،  الفترة  اإلرهـــاب، ودعــم  من قائمة 
وإعفاء الخرطوم من الديون األميركية، وحث 
بــاقــي الــــدول الــصــديــقــة عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
جادة في إعفائها من الديون. لكن سرعان ما 
أضيف بند آخر يتعلق بمقترحات التطبيع 
املتحدة  الــواليــات  التي قدمتها  مع إسرائيل 

بدفع من اإلمارات.
ــــدد مــــن املـــســـؤولـــني الـــســـودانـــيـــني  وامـــتـــنـــع عـ
طــوال األيــام املاضية عن اإلدالء بأي بيانات 
مصادر  وتحدثت  صحافية.  تصريحات  أو 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن صــــدور قــــرار بمنع  لـــ
الــراهــن  الــوقــت  التحدث لوسائل اإلعـــام فــي 

إلى حني عودة الوفد إلى الباد.
السوداني شدد  الوفد  وحسب املصادر، فإن 
على الجانب األميركي، وكذلك على الجانب 
اإلمـــاراتـــي، الـــذي يــتــوســط ويــدفــع الــخــرطــوم 
نحو التطبيع، على فرض سياج من السرية 
الــتــقــديــرات  االجــتــمــاعــات، بينما تشير  عــلــى 
ــل الــحــكــومــة نفسها  ــود انــقــســام داخـ إلـــى وجـ

حول التطبيع مع إسرائيل. وكشفت املصادر 
ذاتـــهـــا عـــن فــشــل املـــفـــاوضـــات حــتــى اللحظة 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، ســــواء بــشــأن إزالـــة 
اســم الــســودان من القائمة الــســوداء أو بشأن 
تــركــزت  الــخــافــات   

ّ
أن إلـــى  التطبيع، مــشــيــرة 

ــودان بــالــفــصــل بـــني بند  ــســ ــول مــطــالــبــة الــ حــ
ــــدول الـــراعـــيـــة لـــإلرهـــاب  إزالـــتـــه مـــن قــائــمــة الــ

التطبيع مــع إســرائــيــل. وكــانــت تقارير  وبند 
صحافية قد نقلت عن وزير اإلعام والناطق 
الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح 
قــولــه إن الــوفــد الـــــوزاري املــرافــق لــلــبــرهــان ال 
التطبيع  مــوضــوع  ملناقشة  تفويضًا  يمتلك 

مع الجانب األميركي أو أي طرف آخر. 
فــي هــذه األثــنــاء، قــررت دولــة فلسطني، أمس 

الـــثـــاثـــاء، الـــتـــنـــازل والــتــخــلــي عـــن حــقــهــا في 
فــي دورتــه  العربية  الجامعة  تــرؤس مجلس 
الـــحـــالـــيـــة، بــســبــب مـــا قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض املــالــكــي إنــهــا »فــاجــعــة 
ضربت الجامعة العربية«، و»بسبب الهرولة 
غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة نـــحـــو الـــتـــطـــبـــيـــع«. وأضـــــاف 
املالكي، خال مؤتمر صحافي عقده في مقر 
الــلــه، إلعــان تخلي  رام  فــي  الخارجية  وزارة 
 
ّ
فــلــســطــني عـــن تـــــرؤس مــجــلــس الــجــامــعــة إن

بالتطبيع  والبحريني  اإلمــاراتــي  »االتفاقني 
مع إسرائيل املخالفني لقرارات القمم العربية 
وضعا  العربية،  الــســام  مــبــادرة  بخصوص 
فلسطني أمام مهمة كبيرة ومسؤولية أكبر«.

وتــــســــاءل املـــالـــكـــي: »كـــيـــف ســتــتــصــرف دولـــة 
العربية  الجامعة  في  عضو  كدولة  فلسطني 
من  العربية  القمم  قـــرارات   

ّ
أن تشاهد  عندما 

الــتــطــبــيــع تــســتــبــاح مــــن دون أي  مــــوضــــوع 
رادع؟ بل على العكس كانت أجــواء الجامعة 
ــيــــرة عــمــومــًا إمــــا تــشــّجــع أو تــغــطــي أو  األخــ
تهادن أو تسكت على هذه الخطوة«. وتابع 
: »كيف ستتصرف فلسطني كرئيس 

ً
متسائا

بدأت  التي  الجامعة  الحالية ملجلس  للدورة 
للتو، أمام هذا االنحدار نحو التطبيع؟ وماذا 
ستفعل وهي تشاهد الضغوط واالبــتــزازات 
أخــرى  عربية  دول  باستهداف  تــمــارس  التي 
بــعــيــنــهــا، لــضــمــهــا ملـــنـــحـــدر الــتــطــبــيــع تــحــت 

حجج ومبررات واهية؟«.
وأضاف املالكي: »ال يشرف دولة فلسطني أن 
تــشــاهــد هــرولــة الــعــرب نــحــو التطبيع خــال 
رئاستها، وكـــون قـــرار الــهــرولــة قــد اتــخــذ في 
واشــنــطــن، فليس مــن املــجــدي بــذل مــزيــد من 
الجهد في إقناع أحد بعدم التطبيع، خاصة 

أنهم ليسوا أصحاب قرار«.
 »هـــذه الــخــطــوة ال تعني 

ّ
وأوضـــح املــالــكــي أن

االنسحاب من الجامعة العربية«، مشيرًا إلى 
في  الفلسطيني  لــلــوجــود  الــتــاريــخــي  »اإلرث 
منظمة  وانــضــمــام  تأسيسها  منذ  الجامعة 
الـــخـــروج  »إن  وقــــــال:   .»1976 عــــام  الــتــحــريــر 
مــن الجامعة قــد يخلق فــراغــًا يمكن أن يولد 
سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها«.

العام  املالكي رسالة وجهها لألمني  وعــرض 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــــو الــغــيــط 
إلباغه بالتخلي عن رئاسة الدورة الحالية، 
واعتبار القرار نافذًا بمجرد وصول الرسالة. 
وحـــوت الــرســالــة كــامــًا شــديــد اللهجة تجاه 
ــار اتــفــاقــات  ــ الــجــامــعــة واألمـــانـــة الــعــامــة، وآثـ

التطبيع على الجامعة نفسها.
صحافي،  تقرير  كشف  متصل،  ســيــاق  وفــي 
 إســرائــيــل كــانــت قد 

ّ
ــشــر مــســاء اإلثـــنـــني، أن

ُ
ن

افــتــتــحــت فــــي بــــدايــــة الـــعـــقـــد املــــاضــــي مــكــتــبــًا 
والسياسية  االقتصادية  مصالحها  لتعزيز 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة، املــنــامــة. وذكـــرت 
القناة العامة اإلسرائيلية »كان 11« أن الرقابة 
العسكرية اإلسرائيلية سمحت بالنشر حول 
هــذا الــشــأن، بعد توقيع »إعـــان الــســام« مع 
»أسوشييتد  وكــالــة  نقلت  كــذلــك،  الــبــحــريــن. 
بـــــرس« عـــن الـــحـــاخـــام مـــــارك شـــنـــايـــر، املــقــيــم 
ــــذي يــعــمــل مــســتــشــارًا مللك  فـــي نــيــويــورك والـ
الــبــحــريــن وأجــــرى مــحــادثــات فــي السعودية 
ودول الخليج األخــرى لتعزيز عاقات أقوى 
السعودي  السفير   

ّ
أن وإسرائيل،  اليهود  مع 

السابق لدى أميركا، األمير خالد بن سلمان، 
الــقــصــوى لشقيقه ولــي  األولـــويـــة   

ّ
أن أخــبــره 

ــــاح  ــ الــــعــــهــــد مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان هـــــي »إصـ
الكلمات  قــال هــذه  الــســعــودي. لقد  االقتصاد 
إســرائــيــل«، وفقًا  بـــدون  لــن ننجح  بالضبط: 
لشناير. وذكر أنه »بالنسبة للسعوديني، فإن 

املسألة )التطبيع( مسألة وقت فحسب«.

عثمان لحياني

طالب الجزائريون خالل الحراك 
الشعبي بالتغيير، واختارت السلطة 

اإلصالح، على الرغم من اقتناع 
املواطنني بأن النظام السياسي القائم 

لم تبق في ثوبه رقٌع لإلصالح، 
ولقناعٍة مشتركة لديهم بأن الدولة 

في مأزق، وتحتاج إلى تغييٍر جذري 
لقواعد الحكم وهيكلة املؤسسات 

ومنظومات تدبير الشأن العام. 
الفرق كبير بني املسارين، التغيير 
واإلصالح، من الناحية النظرية، أو 

من ناحية األدوات والفاعل املؤسس 
لكليهما. يمثل خيار اإلصالح 
بالنسبة للنظام الجزائري، في 

الغالب، عملية هروب إلى األمام 
من األزمة ومواجهة املشكالت 

السياسية القائمة. يحدث اإلصالح 
من داخل النظام أساسًا، وبأدواته 

التي تكون صدئة في حّد ذاتها. 
ويمكن مالحظة أن محتوى مشروع 

اإلصالح السياسي املطروح حاليًا 
صاغته السلطة منفردة، وأقصى 

دور للمجتمع السياسي كان 
تقديم مقترحات غير ملزمة. بينما 

يفرض مطلب التغيير أن تكون 
املكونات السياسية امللتزمة باملسألة 

الديمقراطية، الطرف الرئيسي، 
ومشارك فاعل في هندسة التحول 

الديمقراطي.
أثبتت التجربة الجزائرية أن اإلصالح 

ُيهدر الوقت، ويطيل من عمر 
األزمة، قبل أن ينتهي إلى إعادة 

إنتاجها مجددًا. اإلصالح يستثمر 
في الهوامش والشكل العام، بينما 

يذهب التغيير إلى العمق واملضمون 
السياسي والثقافي. اإلصالح يكتفي 

بتغيير املسميات )من مجلس 
دستوري إلى محكمة دستورية 

(، أما التغيير فيستبدل القواعد 
ً
مثال

املؤسسة للحكامة وتدبير الشأن 
العام. يطرح اإلصالح مقاربات 
بيروقراطية للمأزق السياسي، 

كاستحداث وتضخم املؤسسات 
الوسيطة، بينما يرتكز التغيير على 
حلول ديمقراطية يكون فيها معنى 
املؤسسة مرتبطًا بالكلفة والنجاعة. 

ينطلق اإلصالح من داخل مربع 
الخوف ونوازع املؤامراتية )كما 

يجري اآلن تحديدًا( ويتجنب معالجة 
األسئلة الجادة، بينما يعتمد التغيير 
على تحرير املبادرة ويطرح األسئلة 

الضرورية بكل جرأة ومسؤولية.
عند إجراء املقارنات الضرورية بني 

العناوين الكبرى ملطالب التغيير 
السياسي املعلنة في حراك فبراير، 

واملتغيرات املتضمنة في مسودة 
الدستور املعروضة لالستفتاء، 

يظهر أن الدستور يمثل »الئحة« 
التنازالت املمكنة التي تعرضها 

السلطة على الجزائريني. هذه 
التنازالت قد توسع بعض الهوامش، 
لكنها لن تحدث تغييرات عميقة في 

البنية السياسية وطبيعة العالقة 
بني املؤسسات. السلطة نفسها 

ترغب في أن يؤدي ذلك إلى »إصالح 
ُمراقب« ومحدود، ال يفقدها القدرة 
املركزية على التحكم في سيرورة 

ومخرجات هذه اإلصالحات.

إيران تقلل من أهمية العقوبات األميركيةحبس جماعي لمعتقلي حراك مصر

شروط 
ترضي إسرائيل

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــدأت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا فـــي مــصــر، 
فجر أمــس الثاثاء، إصــدار قــرارات متتابعة 
على  يومًا  عشر  خمسة  بالحبس  وجماعية 
ذمــــة الــتــحــقــيــق بــحــق أعــــــداد مـــن املــواطــنــني 
متفرقة  أمــاكــن  فــي  الشرطة  اعتقلتهم  الــذيــن 
شــهــدت تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة تــطــالــب بــرحــيــل 
النظام وإسقاط حكم وسياسات عبدالفتاح 
الــســيــســي يــومــي األحــــد واالثـــنـــني املــاضــيــني. 
ورصدت »العربي الجديد« من اتصاالت مع 
الــدفــاع عن  عــدد من املحامني املنخرطني في 
املعتقلني أنــه تــم اعــتــقــال أكــثــر مــن أربعمائة 
ــل  ــيـ أحـ األحـــــــــــــداث  فــــــي  اآلن  ــى  ــتــ ــخــــص حــ شــ
معظمهم إلى معسكرات األمن املركزي وأحيل 
للتحقيق  الوطني  األمــن  مقار  إلــى  العشرات 
معهم. كما أصدرت النيابة حتى مساء أمس 
مــواطــنــًا، عدد  قــــرارات بحبس نحو خمسني 
كبير منهم من املعتقلني في منطقة البساتني 
ــبــــر مــــن الــتــعــامــل  ــالـــت الــنــصــيــب األكــ ــتـــي نـ الـ
املواطنني خــال األحــداث  الغليظ مع  األمني 
بعد خروج التظاهرات فيها مساء األحد 20 

سبتمبر/أيلول.
وفي املرتبة الثانية يأتي املواطنون املعتقلون 
مــن قــرى مــركــز أطفيح بــالــجــيــزة، حيث أحيل 
عــدد ال يتجاوز العشرة منهم إلــى نيابة أمن 
أكــثــر مــن مائتني  العليا، بينما هــنــاك  الــدولــة 
وثــاثــني مــواطــنــًا تــم اعــتــقــالــهــم مــن ســت قــرى 
في املركز، حيث تم إباغ ذويهم باحتجازهم 
ــركـــزي لــحــني إحــالــتــهــم  بــمــعــســكــريــن لــألمــن املـ
لــلــنــيــابــة. وبــحــســب املـــصـــادر الــحــقــوقــيــة فــإن 
 مثلوا أمام النيابة تم 

ً
أكثر من ثاثني معتقا

القبض عليهم من أماكن عملهم في البساتني 
ومــنــاطــق أخــــرى بــالــقــاهــرة كــحــدائــق املــعــادي 
والدويقة ومنشأة ناصر ومدينة نصر. وهناك 
استيقافهم  تم  املعتقلني  من  أخــرى  مجموعة 

طهران ـ العربي الجديد

ال تزال مفاعيل إعادة فرض الواليات املتحدة 
العقوبات األممية من طرف واحد على إيران 
تتواصل، وسط تأكيد إيران على أن ما يجري 
مجرد »استعراض با أثــر«، وإصـــرار الــدول 
للخطوة.  املــعــارض  موقفها  على  األوروبــيــة 
وأكــــد املــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الــطــاقــة الــذريــة 
الثاثاء،  أمــس  كمالوندي،  بهروز  اإليرانية، 
 إدراجه وآخرين من مسؤولي الهيئة على 

ّ
أن

قــائــمــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة الــجــديــدة »بــا 
العقوبات »خطوة  هــذه   

ّ
أن واعتبر  أثـــر«.  أي 

إعامية  ضجة  إحــداث  بغرض  استعراضية 
وأنـــهـــا لـــن تـــتـــرك أدنـــــى تــأثــيــر عــلــى أنــشــطــة 
ذلك  الــذريــة«. وجــاء  للطاقة  اإليرانية  الهيئة 
بعدما وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ــر تــنــفــيــذي  ــ ــــس االثــــنــــني، عـــلـــى أمـ أول مــــن أمـ
لفرض عقوبات جديدة على إيران شملت 27 
النووية  بالبرامج  مرتبطًا  وكــيــانــًا  شخصًا 
والــصــاروخــيــة والــتــســلــيــحــيــة اإليـــرانـــيـــة، في 
مقدمتها وزارة الدفاع وهيئة الطاقة الذرية 
ــاف  ــ ــة. وأضـ ــيـ ــاعـ ــدفـ ومــنــظــمــة الـــصـــنـــاعـــات الـ
 
ّ
كــمــالــونــدي، فــي حــديــث لــوكــالــة »إيــســنــا«، أن
العقوبات  الذين شملتهم  األشخاص  بعض 
ــانــــوا تــحــت  الـــجـــديـــدة لــصــلــتــهــم بــالــهــيــئــة كــ
»إذا   :

ً
متسائا قبل،  من  األميركية  العقوبات 

العقوبات  فــرض  إعـــادة  تدعي  أميركا  كانت 
ــة( فـــمـــا الـــحـــاجـــة إلـــــى طـــــرح هــــؤالء  ــيــ ــمــ )األمــ
األسماء في قائمة جديدة؟«. وبرأيه فإن »هذا 
 هــذا اإلجـــراء قبل أن يكون 

ّ
السلوك يظهر أن

مــســتــهــدفــًا الــنــشــاط الـــنـــووي اإليــــرانــــي فــإنــه 
جاء لتهّرب أميركا من اإلخفاقات السياسية 
املتكررة في الساحة الدولية بعد فشلها في 

إعادة العقوبات األممية ضد إيران«.
وعــمــا إذا كـــان إدراج اســمــه وأســمــاء زمــائــه 
الخارجية،  وزيــاراتــهــم  نشاطهم  على  يــؤثــر 

ــواتــــف والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر املـــحـــمـــول  ــهــ أجــــهــــزة الــ
أو  تفتيشهم  يتم  لم  وبالتالي  لهم،  اململوكة 
القبض عليهم بطريقة قانونية سليمة، لكن 
القانونية  الــدفــوع  تلك  عــن  تغاضت  النيابة 
-وهي  الثانية  واملجموعة  بحبسهم.  وأمــرت 
ــم الــقــبــض  األكــــبــــر- تــضــم املــعــتــقــلــني الـــذيـــن تـ
التالية  والــســاعــات  التظاهرات  خــال  عليهم 
لها والتي شهدت إغــاق قــوات األمــن جميع 
البساتني جنوب  إلــى منطقة  املــؤديــة  الطرق 
الــقــاهــرة، والــواصــلــة بينها إلـــى الــضــواحــي 
ــول  ــك قــريــتــي الـــكـــاديـــة وصـ ــذلـ ــــاورة، وكـ ــــجـ املـ
لها بمركز أطفيح.  املــجــاورة  الــعــزب  وبعض 
وتـــواجـــد األمــــن بـــصـــورة مــكــثــفــة فـــي شـــوارع 
وحارات البساتني وتم إطاق القنابل املسيلة 
للدموع والرصاص املطاطي بشكل عشوائي 
مــنــذ صــبــاح االثـــنـــني، وعــلــى فـــتـــرات، إلرهـــاب 
املــواطــنــني، وعــنــدمــا عـــاد األهــالــي فــي بعض 
ــنـــاوشـــة قـــــوات األمـــن  املـــنـــاطـــق لــلــتــظــاهــر ومـ
القوات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  على  ردًا 
انطلقت  والتضييق عليهم،  املواطنني،  بحق 
مجموعات أمنية ملثمة إلغاق معظم املحال 
ــقـــاهـــي بـــالـــقـــوة، ملــنــع  الـــتـــجـــاريـــة وجـــمـــيـــع املـ
الــتــجــمــعــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــحـــي، ومــنــع 
املـــواطـــنـــني مـــن الــــخــــروج واســتــيــقــافــهــم عند 
الــدخــول، واستيقاف جميع ســيــارات األجــرة 
الـــداخـــلـــة والـــخـــارجـــة مـــن املــنــطــقــة وتــفــتــيــش 

الركاب.
املواطنني  تضم  فهي  الثالثة  املجموعة  أمــا 
االثنني  الــشــوارع يومي  الذين استوقفوا من 
والــــثــــاثــــاء بـــعـــد األحــــــــــداث، ومـــعـــظـــم هــــؤالء 
مغتربون من خارج القاهرة، وبعضهم عمال 
وموظفون بسطاء ولم يتمكنوا من التواصل 

مع ذويهم، بحسب املصادر. 
قضيتني  اآلن  حتى  العامة  النيابة  وفتحت 
اثــنــتــني لــجــمــيــع املــعــتــقــلــني، حــيــث يــتــوقــع أن 
والبيانات  االنتماءات  حسب  تقسيمهم  يتم 

إلى  تقليدية  أسلحة  ونــقــل  وبــيــع  تقديم  فــي 
إيـــــران«. وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع األمــيــركــي مــارك 
 اإلجراءات الجديدة التي تم اتخاذها 

ّ
إسبر، إن

تهدف لحماية قواعد باده العسكرية من أي 
األميركية  العقوبات  اعــتــداءات. وتــأتــي هــذه 
الجديدة عقب إعان اإلدارة األميركية إعادة 
فــــرض الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيـــــران عبر 
النووي  باالتفاق  الــنــزاع«  »فــض  آلية  تفعيل 
وسط رفض دولي واسع للخطوة األميركية.

أوروبـــيـــة خــصــوصــًا فرنسا  واعــتــبــرت دول 
وأملـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا، مــدعــومــة مـــن الــصــني 
وروسيا، أن اإلعــان األميركي بإعادة فرض 
قانونية  قيمة  ال  إيـــران  على  أممية  عقوبات 
ــه واشـــنـــطـــن فـــي املـــلـــف اإليـــرانـــي  لــــه. وتــــواجــ
أكثر مــن عامني جبهة مــوحــدة تشكلها  منذ 
أمنها  أن  التي تعتبر  لندن وباريس وبرلني 
مهدد بسبب مخاطر االنتشار النووي.  وفي 
الــســيــاق، يــرى األســتــاذ فــي معهد الــدراســات 
ــران بـــــادي، في  ــرتـ ــاريـــس، بـ الــســيــاســيــة فـــي بـ
حديث لوكالة »فرانس برس«، أن األوروبيني 

ــى الــقــاهــرة  ــم فـــي الـــطـــريـــق إلــ وتــفــتــيــشــهــم وهــ
إلــى محافظاتهم،  عــائــديــن  لــلــخــروج منها  أو 
مــن اإلســكــنــدريــة واملــنــيــا وقــنــا وأســيــوط، ولم 

يشاركوا من األساس في األحداث.
وذكرت املصادر أنه يمكن تقسيم املجموعات 
ثــاث.  إلــى  النيابة  تــعــرض تباعًا على  الــتــي 
األولى تضم معتقلني ومعتقات تم القبض 
عــلــيــهــم مـــن مــنــازلــهــم أو مـــن الـــشـــوارع خــال 
حـــمـــات االســـتـــيـــقـــاف والــتــفــتــيــش الــواســعــة 
التي سبقت إحياء الذكرى األولى لتظاهرات 
ســبــتــمــبــر، بــســبــب مــنــشــوراتــهــم عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي أو تفاعلهم مع دعوات 
التي  ــراز  األحــ وجميع  للتظاهر.  إلكترونية 
تــــم مــواجــهــتــهــم بـــهـــا قــدمــتــهــا الـــشـــرطـــة مــن 

 »زيــاراتــنــا ونشاطاتنا لن تتأثر ألنه 
ّ
إن قــال 

أي  منا  أي  يمتلك  وال  بأميركا  لنا  عــاقــة  ال 
حساب في هذا البلد أو بلدان أخرى«. ولفت 
 الــواليــات املتحدة األميركية »لــم يكن 

ّ
إلــى أن

لها أي تعاون مع البرنامج النووي اإليراني 
لكي يتأثر هذا التعاون بعد فرض العقوبات 

الجديدة«.
 
ّ
 إن

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــتــــحــــدث اإليــــــرانــــــي قـ واســــتــــطــــرد املــ

واشنطن منذ انسحابها من االتفاق النووي 
ــراءات كثيرة  قبل أكثر مــن عامني »نــفــذت إجـ
لفرض قيود على نشاط إيران النووي، فعلى 
ســبــيــل املـــثـــال فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــاملـــاء الــثــقــيــل، 
ــاولــــت مـــنـــع صـــــادراتـــــه مــــن إيــــــــران، لــكــنــنــا  حــ
متزامن«،  بشكل  وإنتاجه  بيعه  فــي  نجحنا 
 »الصناعة النووية اإليرانية تتقدم 

ّ
مؤكدًا أن

 اإلجراءات األميركية لن توقف 
ّ
إلى األمام وأن

عجلتها«.
الصادر  األميركي  الرئاسي  املرسوم  ويجيز 
أول مـــن أمــــس فــــرض »عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
شديدة ضد أي بلد أو شركة أو فرد يساهم 

ــن الـــوطـــنـــي.  ــ ــتـــي تــظــهــر فــــي تـــحـــريـــات األمــ الـ
إلحــدى  الرئيسية  التهمة  تكون  أن  وينتظر 
الـــقـــضـــايـــا االنــــتــــمــــاء لـــجـــمـــاعـــات مـــحـــظـــورة 
والسعي لقلب نظام الحكم والتحريض على 
استخدام  وإســـاءة  الشائعات  وبــث  التظاهر 
وسائل التواصل االجتماعي، وتكون التهمة 
الــرئــيــســيــة فـــي قــضــيــة أخــــرى هـــي التجمهر 

والتظاهر بدون تصريح.  
وفـــي الــســيــاق تــوقــع مــصــدر أمــنــي مطلع في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« اســتــمــرار  تــصــريــحــات لـــ
حــمــات االعــتــقــال فــي املــنــاطــق الــتــي شهدت 
تظاهرات وغيرها خال األيام العشرة املقبلة. 
وجــاءت أحــداث األحــد لتؤكد الخطورة التي 
يواجهها النظام املصري من مناطق تستبعد 
أن تشهد  األمـــنـــيـــة واملـــخـــابـــراتـــيـــة  الــتــقــاريــر 
أي تــوتــر شــعــبــي. فــفــي الــعــام املــاضــي كانت 
املناطق  في  كبير  بشكل  متركزة  التظاهرات 
الــحــضــريــة وخــصــوصــًا فــي وســـط العاصمة 
واإلســكــنــدريــة والــســويــس واملــحــلــة ودمــيــاط 
ومــــدن الــصــعــيــد الـــكـــبـــرى، أي املــنــاطــق الــتــي 
اعتادت األجهزة خروج املواطنني بها في أي 
حراك شعبي. ولذلك كان التركيز االستباقي 
لــألجــهــزة األمــنــيــة منصبًا هـــذه املـــرة -ومــنــذ 
يــوم األحـــد- على تقييد  أســبــوع تقريبًا قبل 
حركة املواطنني وتخويفهم في تلك املناطق، 
متعمدة بث رسائل الترهيب املعتادة. وعلى 
الــنــقــيــض مـــن هـــذه االســـتـــعـــدادات، تعرضت 
الـــداخـــلـــيـــة لــصــفــعــة مــبــكــرة مـــن قــريــة  وزارة 
لم تكن تتواجد  التي  أطفيح،  الكداية بمركز 
فــيــهــا مـــع بـــدايـــة األحـــــداث إال ســـيـــارة دوريـــة 
القرية،  بــاســتــمــرار على مــدخــل  واحـــدة تقف 
التيار  قــيــادات  وهــي قرية خالية تقريبًا مــن 
اإلســامــي الــســيــاســي، ثــم تفاقمت األوضـــاع 
أكثر  مــن  تعتبر  التي  البساتني  فــي ضاحية 
مــنــاطــق مــحــافــظــة الــقــاهــرة مــعــانــاة مــع ملف 

التصالح في مخالفات البناء.

باتوا في موقف »جمود« في امللف اإليراني. 
ويضيف »أســاســًا األولــويــة لــدى األوروبــيــني 
هـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــحــالــف مـــع الـــواليـــات 
أنــهــم غير  بما  إليها  املــتــحــدة ألنــهــم بحاجة 
قادرين على ضمان سياسة أوروبية دفاعية 
أو أجنبية«. ويتابع: »يقولون جميعًا علينا 
يــومــًا«، حتى موعد استحقاق  أن نصمد 43 
الثالث  في  االميركية  الرئاسية  االنتخابات 
ــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي. وســيــســعــى  مــ
األمـــيـــركـــيـــون واألوروبـــــيـــــون إلــــى »تــصــويــب 
األمـــــــــور« مــــن خـــــال إعــــــــادة دمـــــج الــــواليــــات 
املــتــحــدة فـــي بــعــض االتـــفـــاقـــات الــدولــيــة كما 
يقول فرنسوا هيسبورغ، املستشار الخاص 
ــة األبــــــحــــــاث االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة.  فـــــي مــــؤســــســ
ويوضح »لكن في حال إعادة انتخاب دونالد 
ذلك  بــأن يستغل  فعلي  تــرامــب هناك تهديد 
لكسر حلف شمال األطلسي. وامللف اإليراني 
ــد يــســتــخــدمــهــا لــطــرح  ــن الـــــذرائـــــع الـــتـــي قــ مــ
تـــســـاؤالت حـــول دور الـــواليـــات املــتــحــدة في 

الحلف األطلسي«.
فــي هــذه األثــنــاء، أقــر املتحدث بــاســم الــقــوات 
املــســلــحــة اإليـــرانـــيـــة أبــــو الــفــضــل شــكــارجــي، 
الدفاعية« لجماعة  »التقنية  بأن باده تقدم 
تجربة  »نقلنا  مضيفًا  اليمن،  في  الحوثيني 
الــتــقــنــيــة فــــي املــــجــــال الـــدفـــاعـــي إلـــيـــهـــم وهـــم 
تــعــلــمــوا أن يــنــتــجــوا الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــال شـــكـــارجـــي، في  ــ املــســيــرة واألســـلـــحـــة«. وقـ
الــثــاثــاء  أمـــس  ــرانـــي،  اإليـ للتلفزيون  حــديــث 
»إنــنــا نــقــدم الــدعــم ألي دولــــة تــقــف فــي وجــه 
األميركي  والكيان  املــزور  الصهيوني  الكيان 
اإلرهـــابـــي«، غير أنــه قــال فــي الــوقــت ذاتـــه إن 
»املـــشـــكـــات االقــتــصــاديــة ال تــســمــح لــنــا بــأن 
نـــقـــدم شــيــئــًا مـــجـــانـــيـــًا«. وأضــــــاف شــكــارجــي 
الــيــوم صواريخهم  الــحــوثــيــني »يــنــتــجــون  أن 
تجاه  ويطلقونها  اليمن  داخـــل  وأسلحتهم 
أعدائهم وال نرسل لهم الصواريخ من إيران«.

اشترطت  األميركية  اإلدارة  أن  الثالثاء،  أمس  كينية،  صحيفة  ذكــرت 
التجارة  اتفاقية  إبرام  إسرائيل مقابل  نيروبي تطوير عالقاتها مع  على 
الحرة مع واشنطن. وقالت صحيفة »The East African«، إن واشنطن 
الدولية  المبادرات  من  أي  دعــم  بعدم  التعهد  نيروبي  من  طلبت 
الرامية لمقاطعة إسرائيل، مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة. وأضافت 
نيروبي االمتناع عن أي تحرك يلحق  الصحيفة أن واشنطن طلبت من 

الضرر بالمصالح االقتصادية إلسرائيل.

واشنطن تضغط على نيروبي

عقدت حركتا »حماس« 
و»فتح«، أمس الثالثاء، 

اجتماعًا في تركيا، لبحث 
تحقيق المصالحة 

الداخلية. وأعلن عضو 
المكتب السياسي لحركة 
»حماس«، خليل الحية، 
في تصريح صحافي 
وصلت إلى »العربي 

الجديد« نسخة منه، أّن 
االجتماع يأتي »كامتداد 

للقاءات والحوارات 
بين القوى الفلسطينية 

لتطبيق مخرجات اجتماع 
األمناء العامين للفصائل 
الذي ُعقد في رام اهلل 
وبيروت مطلع سبتمبر/ 

أيلول الحالي. وقال 
الحية إن »حماس حريصة 

على تحقيق الوحدة 
الوطنية«.

لقاء »حماس« 
و»فتح«

محاوالت للتوصل إلى اتفاق 
بشأن »أف 35« بحلول ديسمبر 

)إيمانويل دوناند/ فرانس برس(
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  شرق
      غرب

غارات للجيش المصري 
على شمال سيناء

ــران الـــحـــربـــي املــــصــــري،  ــيــ  الــــطــ
ّ
شـــــن

أمــس الثاثاء، غــارات جوية مكثفة 
ــنــــاء،  ــيــ ــة شـــــمـــــال ســ ــافــــظــ عــــلــــى مــــحــ
شرقي الباد. وقالت مصادر قبلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــطــيــران  لــــ
ــن عــــــــددًا مــن  ــ ــــري شـ ــــصـ ــربــــي املـ الــــحــ
رفــح ومناطق  الــغــارات على مدينة 
شرق مدينة الشيخ زويــد، وجنوب 
املحافظة،  غــرب  الــعــبــد،  بئر  مدينة 
ولفتت إلى استهدافه مناطق يعتقد 
ــة  أن مــجــمــوعــات مـــن تــنــظــيــم »واليــ
»داعش« موجودة  سيناء« املوالي لـ

فيها.
)العربي الجديد(

 
ظريف يلغي زيارة 

إلى تركيا

ــي  ــرانــ ــة اإليــ ــيـ ألـــغـــى وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــورة(،  ــ ــــصـ مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف )الـ
زيارة كانت مقررة له أمس، الثاثاء، 
ــاء نـــظـــيـــريـــه  ــقــ ــلــ ــبــــول لــ ــنــ ــطــ إلـــــــى إســ
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــــــاووش أوغـــلـــو 
والــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
آل ثاني. ونقلت وكالة »تسنيم« عن 
مسؤولني في السفارة اإليرانية في 
ــارة ألــغــيــت،  ــزيـ أنـــقـــرة، قــولــهــم إن »الـ
وربـــمـــا تــجــري فـــي وقـــت آخـــــر«، من 
اإللغاء. ويزور  دون تحديد أسباب 
ظــــريــــف روســـــيـــــا غــــــــدًا، الـــخـــمـــيـــس، 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــا أكــــــد املــ ــ بـــحـــســـب مـ
خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية 

زادة.
)العربي الجديد(

السودان: حمدوك يؤكد 
على نجاح حوار السالم

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد 
الثاثاء، نجاح  أمــس  الله حــمــدوك، 
املـــرحـــلـــة األولــــــى مـــن حـــــوار الــســام 
فــي »مــنــبــر جــوبــا الــتــفــاوضــي« بني 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــات 
املسلحة، مضيفًا أن »عملية السام 
ــوات  ــ ــكــــات كــــل أصـ ســـتـــتـــواصـــل إلســ
ــادق فـــــي الـــــــبـــــــاد«. وأضـــــــاف  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
حــمــدوك، عبر »تــويــتــر«، أن »عملية 
ــل تـــأتـــي اســتــجــابــة  ــامـ الــــســــام الـــشـ
حـــوار ســودانــي  عبر  الشعب  إلرادة 
ســـــودانـــــي«، مــعــتــبــرًا أن »الـــتـــحـــدي 
السام  )تطبيق(  تنزيل  هــو  األكــبــر 
ألهـــل املــصــلــحــة عــلــى األرض، وفــق 

املصفوفات الزمنية املتفق عليها«.
)قنا(

تأجيل جديد 
لمحاكمة البشير

في  خــاصــة  جنائية  محكمة  أجــلــت 
الــخــرطــوم، أمــس الــثــاثــاء، محاكمة 
و34  البشير  عمر  املــعــزول  الرئيس 
ــامـــه، حــتــى  شــخــصــًا مــــن رمــــــوز نـــظـ
املــقــبــل،  األول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ  6
ــة بــالــنــظــام  ــ ــاحـ ــ وذلـــــــك بــتــهــمــة اإلطـ
الدستوري عبر االنقاب العسكري 
في 1989. وخال جلسة عقدت أمس 
القضائية بضاحية  العلوم  بمعهد 
أركويت، شرق الخرطوم، تقدم عدد 
مــــن هـــيـــئـــات الــــدفــــاع عــــن املــتــهــمــني 
بــطــلــبــات جـــديـــدة لــشــطــب الـــدعـــوى 
الجنائية نتيجة للتقادم، فيما قرر 
الــقــاضــي الــفــصــل فـــي الــطــلــبــات في 
جلسات مقبلة بعد تسلم رد هيئة 

االتهام.
)العربي الجديد(

كورونا يؤجل القمة 
األوروبية

أرجــئــت الــقــمــة األوروبـــيـــة الــتــي كــان 
ــدًا، الــخــمــيــس، إلــى  ــ ــقـــررًا عــقــدهــا غـ مـ
األول والـــثـــانـــي مـــن شــهــر أكــتــوبــر/ 
اكتشاف  بــعــد  املــقــبــل،  تــشــريــن األول 
إصـــابـــة بـــوبـــاء كـــورونـــا فـــي أوســـاط 
ــلـــس األوروبـــــــــــي شــــارل  رئــــيــــس املـــجـ
مــيــشــال )الـــصـــورة(. وكــتــب املتحدث 
بــاســم مــيــشــال، بـــارنـــد لــيــتــس، على 
»تــويــتــر«، أمــس الــثــاثــاء، أن األخير 
بلغ اليوم أن حارسًا أمنيًا كان على 

ُ
»أ

تواصل مباشر معه مطلع األسبوع 
املاضي، مصاب بكوفيد 19«.

)فرانس برس(



يطرح إعالن 
وزير الخارجية 

الروسي سيرغي 
الفروف، عن 

انتهاء المواجهة 
العسكرية بين 

النظام السوري 
والمعارضة، 

تساؤالت جدية 
حول مدى إمكانية 

انتهائها بالفعل، 
خصوصًا في ظّل 

وصف الفروف 
نفسه محافظة 
إدلب بالمنطقة 

الساخنة. ويأتي ذلك 
فيما يربط البعض 

تصريحات الوزير 
الروسي بما يحصل 

في المفاوضات 
مع أنقرة

45
سياسة

 موسكو وصلت 
ّ
الطيران الروسي. ويبدو أن

 كلفة التقدم في عمق محافظة 
ّ
إلى قناعة بأن

وعسكريًا،  سياسيًا  مرتفعة؛  ستكون  إدلــب 
 وجود نحو 4 ماليني مدني في بقعة 

ّ
في ظل

ألــف مقاتل  جغرافية ضيفة تضم نحو 100 
من املعارضة و»هيئة تحرير الشام«، ال خيار 
أمــامــهــم إال الـــدفـــاع املــســتــمــيــت عـــن املــنــطــقــة. 

بشكل واضح عن انتهاء الصراع املسلح بني 
الــنــظــام وفــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، بعد 
ــل بــه الــروس 

ّ
ســنــوات مــن االقتتال الــذي تــدخ

أواخـــــر عــــام 2015 لــصــالــح الـــنـــظـــام، مـــا أدى 
إلـــى اســتــعــادة األخــيــر كــثــيــرًا مــن الجغرافيا 
السورية على حساب الفصائل التي انكفأت 
ــــع ضـــربـــات  ــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري عـــلـــى وقـ إلـ
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وعــلــى الــرغــم مــن فــشــل املــبــاحــثــات الــروســيــة 
الــتــركــيــة الــتــي عــقــدت األربــــعــــاء املـــاضـــي في 
 الــجــانــب 

ّ
أنــقــرة حـــول مــحــافــظــة إدلــــب، إال أن

الــروســي يــبــدو حــريــصــًا عــلــى عـــدم اســتــفــزاز 
الجانب التركي، الذي نشر آالف الجنود في 
إدلب من الواضح أن غايتهم تثبيت خريطة 
ــــدم الــســمــاح لــقــوات  الــســيــطــرة الــحــالــيــة، وعـ

الــنــظــام واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة بــالــتــقــدم في 
عمق الشمال الغربي من سورية. 

التركي  السياسي  املحلل  أشــار  السياق،  في 
طــه عـــودة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
 »تصريحات الفروف جاءت بعد أيام 

ّ
إلى أن

قليلة من جولة محادثات روسية - تركية في 
أنقرة حول محافظة إدلب، كانت شاقة، وبعد 

ساعات أيضًا من إفشال املعارضة السورية 
املــســلــحــة مــحــاولــة تـــقـــّدم لــلــنــظــام عــلــى أحــد 
محاور ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد أكثر 
من 25 غارة جوية نفذها الطيران الروسي«.

الفـــــــــروف  ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ أن  عـــــــــــودة  ورأى 
 املــواجــهــة بــني قــوات 

ّ
»مــتــنــاقــضــة، بــقــولــه إن

النظام واملعارضة انتهت، وفي الوقت نفسه 
ــرق الــــفــــرات هــمــا بــؤرتــا  ــ ــــب وشـ  إدلـ

ّ
قـــولـــه إن

إلى  الساخنتان في سورية«. وأشــار  التوتر 
أنـــه »ال يمكن عـــزل تــصــريــحــات الفــــروف عن 
مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  تصريحات 
ر فيها 

ّ
ــام، الــتــي حـــذ جــــاووش أوغــلــو قــبــل أيــ

سورية«،  في  السياسية  العملية  انتهاء  من 
آلية  إلى  مضيفًا: »موسكو تحاول الوصول 
مــشــتــركــة مـــع أنـــقـــرة تــعــمــل عــلــى فــصــل ملف 
إدلب عن ملف شرق الفرات من أجل املحافظة 
اتــفــاق سوتشي« الخاص  على مــا تبقى مــن 
بمحافظة إدلب واملوقع في سبتمبر/ أيلول 
 فصائل املعارضة السورية ال 

ّ
2018. ويبدو أن

تثق بالجانب الروسي، إذ أشار القيادي في 
البكور، في  العقيد مصطفى  الفصائل،  هذه 
 »الروس 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن

أعلنوا أكثر من مرة خالل السنوات املاضية 
عن إيقاف العمليات العسكرية أو انتهائها«، 
مضيفًا »لكنهم يتركون ثغرات في إعالنهم، 
منطقة  على  هجومًا  يشنوا  أن  يلبثون  وال 
الــوثــوق بكالمهم وال  مــحــررة. لذلك ال يمكن 
 الفــروف 

ّ
أن إلــى  الــبــكــور  ــار  تعهداتهم«. وأشـ

 إدلــب بــؤرة ساخنة، وبالتالي فإنه 
ّ
إن »قــال 

بالهجوم على  تــقــوم روســيــا  أن  املتوقع  مــن 
املحافظة في أي وقت«.

وحاولت قوات النظام تجاوز اتفاق موسكو 
مــنــذ توقيعه فــي مـــارس املــاضــي، مــن خــالل 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تــســلــل، وخــصــوصــًا على 
مـــحـــور مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة بـــريـــف إدلـــب 
الجنوبي، إال أنها فشلت في ذلك أمام تصدي 
فصائل املعارضة التي لجأت إلى الدفاع عن 
 أي هجوم معاكس على 

ّ
مناطقها، ولم تشن

قوات النظام في أماكن االختراق.
 موسكو 

ّ
ويأتي التصريح الروسي ليؤكد أن

ــان يستعد  لــجــمــت الــنــظــام الـــســـوري الــــذي كـ
ــاق نــحــو  ــطـ ــنـ  عـــمـــل عـــســـكـــري واســــــع الـ

ّ
لـــشـــن

محافظة إدلــــب، فــي مــحــاولــة لــصــرف أنــظــار 
ــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا عــن  ســـكـــان املـ
املشاكل املعيشية التي تفجرت أخيرًا، حيث 
طفت على السطح أزمات خانقة وصلت إلى 
ــادة الــبــنــزيــن. كــذلــك كان  حــّد نـــدرة الخبز ومـ
يسعى النظام إلى تحسني موقفه السياسي 
مــن خـــالل الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى فصائل 
املعارضة السورية املرتبطة بالجانب التركي 
ــان حـــاســـمـــًا أمــــام  ــ ــه كـ ــ ــذي مــــن الــــواضــــح أنـ ــ الــ
باملطلق  أنــقــرة  ترفض  إذ  الــروســي،  الجانب 
خلق أزمات إنسانية جديدة في إدلب، مخافة 
لجوء املاليني فيها إلى الخيار الصعب وهو 

اجتياز الحدود السورية التركية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث فــي »مــركــز جسور 
ــلــــوان، فـــي حـــديـــث مع  ــلــــدراســــات«، وائـــــل عــ لــ
البناء على  إنه »ال يمكن  الجديد«،  »العربي 
هذه   

ّ
أن إلى  مشيرًا  الروسية«،  التصريحات 

املــفــاوضــات  التصريحات »تــأتــي فــي ســيــاق 
اإلقليمني  الالعبني  املستمرة بني  السياسية 
والــدولــيــني حـــول أدوات الــحــل فــي ســوريــة«. 
للرئيس  ســابــقــة  بتصريحات  عــلــوان  وذّكــــر 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني حـــول ســحــب كل 
الـــقـــوات الــروســيــة مــن ســـوريـــة، »وهــــو مــا لم 
يحدث على أرض الواقع، ال بل قامت القوات 
النطاق  واسعة  بعمليات عسكرية  الروسية 
 »تصريحات 

ّ
عقب هذا التصريح«. وأوضح أن

 مفاوضات مع الجانب 
ّ

الفروف تأتي في ظل
الـــتـــركـــي حــــول مــلــفــات مـــتـــعـــددة مــتــرابــطــة«. 
وتوقع علوان أن تهدأ حملة القصف الجوي 
في املدى املنظور للوصول إلى الحد األدنى 

من التفاهمات بني أنقرة وموسكو.

المواجهة بين النظام والمعارضة

مناطق  على  عدة،  غارات  الثالثاء،  أمس  الروسي  الحربي  الطيران  شّن 
مواقع  مستهدفًا  سورية،  شرقي  الغربي  الجنوبي  الزور  دير  ريف  في 
يعتقد أنها لتنظيم »داعش«، وذلك عقب استقدام تعزيزات عسكرية 
مطلعة  مصادر  وقالت  المنطقة.  إلى  ومليشياته  النظام  قوات  من 
لـ»العربي الجديد«، إّن الطيران الروسي شّن غارات على مناطق في بادية 
دير الزور الجنوبية الغربية في محيط طريق دمشق دير الزور ومناطق 

على الحدود اإلدارية بين الرقة ودير الزور.

تواصل الغارات ضد »داعش«

الحدث

أمين العاصي

ــر الخارجية  تــؤكــد تــصــريــحــات وزيـ
الروسي، سيرغي الفــروف، األخيرة 
ــة الــعــســكــريــة  ــهــ عــــن انـــتـــهـــاء املــــواجــ
البالد،  فــي  السورية  واملــعــارضــة  النظام  بــني 
 تقدم قوات النظام 

ّ
تّيقن الجانب الروسي أن

ــة فــــي عـــمـــق الــشــمــال  ــيــ ــرانــ واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليــ
الغربي من سورية، تحت غطاء جوي روسي، 
 وجــــود آالف الــجــنــود 

ّ
ــل كلفته عــالــيــة، فــي ظـ

ــــراك املــتــحــفــزيــن لــصــّد أّي تــقــّدم محتمل.  األتـ
التي تبدو حريصة  وهو ما تخشاه روسيا 
على تماسك تفاهم موسكو مع أنقرة والذي 
أرســى قواعد وقف إلطــالق النار في مارس/ 
آذار املاضي، لم تهدده تجاوزات محدودة من 

قبل قوات النظام.
تلفزيونية  تصريحات  في  الفـــروف،  واعتبر 
 املواجهة العسكرية 

ّ
أول من أمس اإلثنني، أن

بني الحكومة السورية واملعارضة في البالد 
انــتــهــت، غير أنــه أشـــار فــي الــوقــت نفسه إلى 
 هناك نقطتني ساخنتني فقط في سورية، 

ّ
أن

وهــمــا إدلــــب ومــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات بشمال 
 اتـــفـــاق 

ّ
ــــى أن ــذلـــك أشــــــار إلـ ــرق ســــوريــــة. كـ ــ شـ

ــــالده مــــع الــجــانــب  ــــذي أبـــرمـــتـــه بــ مـــوســـكـــو الــ
الـــتـــركـــي فـــي مـــــارس املـــاضـــي ال يـــــزال يحكم 
الشمال الغربي من سورية، وأّكد تأييد بالده 
لخطوات تركية لفصل »هيئة تحرير الشام« 
ــًا( عــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــقـ ــابـ )الـــنـــصـــرة سـ
: »نــحــن نــؤيــدهــم 

ً
ــائـــال الــســوريــة فـــي إدلـــــب، قـ

)األتــراك( في هذا الشأن«. ولفت الفروف إلى 
 هجمات من 

ّ
أنه »لم تعد هناك ضــرورة لشن

قــبــل الــنــظــام وحــلــفــائــه عــلــى الــشــمــال الغربي 
مــن ســوريــة«، غير أنــه اســتــدرك بــالــقــول »من 
اإلرهابيني  الضروري فقط استهداف مواقع 
املتبقية في  الوحيدة  والقضاء على بؤرتهم 
األراضي السورية«. وتطرق وزير الخارجية 
الــروســي إلــى الــوجــود األمــيــركــي فــي منطقة 
 األمــيــركــيــني 

ّ
شــرقــي نــهــر الـــفـــرات، مــعــتــبــرًا أن

»يلعبون مع األكراد بطريقة غير مسؤولة«.
وهذه املرة األولى التي يتحدث فيها الروس 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــر فـــيـــه املــســاعــي 
ّ
ــــذي تــتــعــث فــــي الــــوقــــت الــ

الــســيــاســيــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة 
جديدة تنقذ البالد من أزماتها املتالحقة، 
ــتــــي كـــان  ــة والــ ــيـ ــنـ ــتـــوالـــى األحــــــــداث األمـ تـ
 
ّ
هز انفجار ضخم  الثالثاء،  أمــس  آخرها 
قــريــة عــني قــانــا فــي جــنــوب لبنان، أفــادت 
املــعــلــومــات األولـــيـــة بــأنــه وقـــع فــي مبنى 
مستودع  على  يحتوي  الله  لحزب  تابع 
 
ّ
ــات إلـــــى أن ــومـ ــلـ ــعـ أســـلـــحـــة. وأشـــــــــارت املـ
ــار الـــــذي وقــــع فـــي مــكــان  ــفـــجـ ــداد االنـ ــتــ امــ
مــأهــول بــالــســكــان، كـــان قــويــًا جـــدًا، حيث 
سمع دوي الصوت في املناطق املحيطة، 
األجـــواء. وسريعًا  الدخان  ت سحب 

ّ
وغط

ــــاف،  ــعـ ــ ــاء واإلسـ ــ ــفـ ــ ــارات اإلطـ ــ ــيـ ــ هــــرعــــت سـ
إلخماد الحريق الــذي نتج عن االنفجار، 
والكشف على املكان حيث كانت األضرار 
فيه كبيرة، وسط انتشار عسكري كثيف 
وإغالق عناصر الحزب املنطقة التي وقع 
فيها االنفجار. ولم يصدر على الفور أي 
بــيــاٍن رســمــي بــشــأن الــحــادثــة، فيما أفــاد 
تلفزيون املنار التابع لحزب الله )الساعة 
بــأن  بــيــروت(  بتوقيت  تقريبًا  الــخــامــســة 
سبب االنفجار لم يتضح بعد، وذلك عقب 
أن ال إصابات  الحزب  تأكيد مصادر في 
ســجــلــت، وال اســتــهــداف ألي مــن قياديي 
أو عــنــاصــر الـــحـــزب. مـــن جــهــتــهــا، نقلت 
وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــصــدر أمــنــي قوله 
 االنــفــجــار وقـــع فــي مــســتــودع أسلحة 

ّ
إن

»حزب الله« بسبب خطأ فني. وقال أحد  لـ
املـــصـــادر األمــنــيــة إن »حـــزب الــلــه« فــرض 

طوقًا أمنيًا بمحيط املنطقة.
وأكــــد مــصــدر مــقــرب مـــن الـــحـــزب لــوكــالــة 
ــه،  »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، أن املــــكــــان يـــتـــبـــع لـ
ــــي«. وقــــال  ــــرضـ مـــتـــحـــدثـــًا عــــن »حــــــــادث عـ
»إنه  للوكالة:  قانا  قرية عني  أحــد سكان 
مشيرًا  مــنــزل«،  على شكل  للحزب  مــركــز 
إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقًا 
ــلـــى املــــكــــان الـــــــذي هــــرعــــت إلــيــه  ــًا عـ ــيـ ــنـ أمـ

القرية  سيارات اإلســعــاف. وقــال »اهتزت 
بــنــا تــمــامــًا«. مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــوكــالــة 
 االنـــفـــجـــار »تــزامــن 

ّ
الــوطــنــيــة لـــإعـــالم إن

مــــع تــحــلــيــق مــكــثــف لـــلـــطـــيـــران الــحــربــي 
لم يغادر  الذي  والتجسسي اإلسرائيلي، 
التفاح  وإقليم  النبطية  منطقتي  أجـــواء 
مــنــذ صــبــاح أمــــس«. وقــالــت إن االنــفــجــار 
ــراب والـــهـــلـــع  ــ ــطــ ــ أشـــــــاع أجــــــــواء مــــن االضــ
أضـــراره على  واقتصرت  املواطنني،  لــدى 

تصدع بعض املنازل وتحطم الزجاج.
وتــداول ناشطون مقاطع فيديو عّدة من 
اللحظات  االنــفــجــار، تظهر  وقـــوع  مــكــان 
األولى لوقوعه، واألضرار املادية الكبيرة 
ــاورة  ــجــ ــانـــي املــ ــبـ ــّرضـــت لـــهـــا املـ ــعـ الـــتـــي تـ

والسيارات املركونة.
ويأتي هذا الحادث األمني الجديد، فيما 
ال تزال الجهود لتشكيل حكومة جديدة، 
متعثرة، وال مؤشرات على قرب والدتها 
ــّســـك »حــــزب  ــمـ ــتـ ــور. ويـ ــظــ ــنــ فــــي املـــــــدى املــ
ــل«، بــزعــامــة  ــ ــة أمــ ــركـ ــلـــه« وحــلــيــفــتــه »حـ الـ
ــان نـــبـــيـــه بـــــــري، بــتــســمــيــة  ــرملــ ــبــ رئــــيــــس الــ
املــال  وزارة  بحقيبة  والــتــشــبــث  وزرائـــهـــم 
وتخصيصها للطائفة الشيعية، وهو ما 
تعارضه بقية األطراف، وال سيما رؤساء 

الحكومة السابقون.
ويقابل تعنت »الثنائي الشيعي« تمسك 
التي  مــبــادرتــهــا  منع  بمحاولة  بــاريــس 
كان طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــاق، تــحــدث  ــيــ ــي الــــســ ــ ــقــــوط. وفــ مــــن الــــســ
»الــعــربــي  مــصــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي لـــ
السياسيني  األفــرقــاء  منح  عن  الجديد« 
الــفــرص للسياسيني »ألجــل  مــن  مــزيــدًا 
 
ّ
أن املــصــدر  وأضـــاف  اللبناني«.  الشعب 

مزيدًا  السياسية  القوى  تمنح  »فرنسا 
بــتــداعــيــات سقوط  لعلمها  الـــوقـــت،  مــن 
املبادرة، وهي تناقش إمكانية تعديلها، 
ــا األســــاســــي  ــدأهــ ــبــ بــــشــــكــــٍل ال يـــعـــيـــق مــ
الــكــفــاءة  مـــن أصـــحـــاب  بــمــجــلــس وزراء 
والنزاهة واالختصاص يضع برنامجًا 

إصالحيًا ينفذ في وقٍت سريع«.

انفجار بمستودع أسلحة 
لحزب اهلل جنوبي لبنان

الجانب الروسي 
يبدو حريصًا على عدم 

استفزاز األتراك

البكور: ال يمكن 
الوثوق بكالم الروس وال 

بتعّهداتهم

الحدث الفروف يتحدث عن انتهاء المعارك في سورية 
والفصائل ال تثق بتصريحاته »المتناقضة«
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  شرق
      غرب

العراق: استهداف جديد 
للمنطقة الخضراء

قالت خلية اإلعالم األمني العراقية، 
 هــجــومــًا جــديــدًا 

ّ
أمـــس الـــثـــالثـــاء، إن

بقذائف »الهاون« استهدف املنطقة 
الــــخــــضــــراء الـــحـــكـــومـــيـــة املــحــصــنــة 
ــدت الــخــلــيــة، في  ــ وســـط بـــغـــداد. وأكـ
ــــاون سقطت  هـ قـــذائـــف   3  

ّ
أن بـــيـــان، 

داخل املنطقة الخضراء، فجر أمس، 
من دون تسجيل خسائر أو أضرار، 
ــد مــكــان  ــ ــــم رصـ ــه »تـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
الــكــرادة  القذائف مــن منطقة  إطــالق 

املجاورة«.
)العربي الجديد(

أميركا: اتهام ضابط 
شرطة بالتجّسس 

لحساب الصين
الـــقـــضـــاء األمـــيـــركـــي، أول من  أعـــلـــن 
ــه وّجــه إلــى ضابط 

ّ
أمــس اإلثــنــني، أن

فـــي شـــرطـــة نـــيـــويـــورك، يــتــحــّدر من 
الــتــيــبــت، تــهــمــة الــتــجــســس لحساب 
بــــكــــني، بـــســـبـــب جـــمـــعـــه مـــعـــلـــومـــات 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عـــن الــجــالــيــة 
عامي  بــني  نــيــويــورك  فــي  التيبتية 
لـــالئـــحـــة  ووفــــــقــــــًا  و2020.   2018
عامًا(   33( الضابط   

ّ
فــإن االتهامية، 

كان يخدم في مفوضية للشرطة في 
له 

ّ
شــمــال شــرقــي حــي كوينز ويشغ

في  الصينية  القنصلية  مــن  أفــــراد 
ــتـــحـــدث بــاســم  نــــيــــويــــورك. وقـــــــال مـ
بروكلني  في  الفدرالي  العام  املدعي 
 املتهم 

ّ
بــــرس«، إن لــوكــالــة »فـــرانـــس 

مثل اإلثنني أمام قاٍض أمر بإيداعه 
الحبس االحتياطي.

)فرانس برس(

تايوان تتهم الصين 
بتهديد السلم

طالبت تايبيه، أمس الثالثاء، بكني 
»الــــتــــراجــــع« واتــهــمــتــهــا بــتــهــديــد  ـــ بــ
الــســلــم، بــعــدمــا قـــال املــتــحــدث باسم 
ــغ  وانـ الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ويـــن بـــني، اإلثـــنـــني، إن تـــايـــوان جــزء 
ال يــتــجــزأ مـــن األراضــــــي الــصــيــنــيــة، 

ـــ »خــط  ــا يــســمــى بـ ــه ال يـــوجـــد مـ ــ وإنـ
ــــوان.  ــايـ ــ ــــي مـــضـــيـــق تـ ــتـــصـــف« فـ ــنـ املـ
التايواني،  الخارجية   وزيــر 

ّ
وحــض

جوزيف وو، بكني على »العودة إلى 
ــرة«. من 

ّ
املــعــايــيــر الــدولــيــة املــتــحــض

جهتها، زارت رئيسة تايوان، تساي 
قـــاعـــدة بينغو  )الــــصــــورة(،  إنـــغ ون 
ماجونغ العسكرية في إحــدى جزر 
تـــايـــوان الــنــائــيــة، أمــــس، وقــالــت من 
»اإلرادة«  لــديــهــا  ــايـــوان  تـ إن  هــنــاك 

و»القدرة« على حماية أراضيها.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

احتجاجات في كولومبيا 
على عنف الشرطة

أول  الـــكـــولـــومـــبـــيـــني  آالف  ــر  ــاهـ ــظـ تـ
ــنــــني، ضـــد اســتــخــدام  مـــن أمــــس اإلثــ
الشرطة القوة وسياسات الحكومة، 
وذلك بعد 11 يومًا على إثارة وفاة 
رجل على أيدي الشرطة احتجاجات 
في البالد. وقادت النقابات والطلبة 
ــرات الـــتـــي هــتــف املـــشـــاركـــون  ــيـ املـــسـ
فيها بشعارات مناهضة الستخدام 
الشرطة الــقــوة، مــا أســفــر عــن وقــوع 
ــع قــــــوى األمـــــــن وســـط  ــ صـــــدامـــــات مـ
الــعــاصــمــة بــوغــوتــا، مــركــز الــحــركــة 

االحتجاجية.
)فرانس برس(

مالي: دعوة لدعم 
القوات األجنبية

ــا قــــائــــد املـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة  ــ دعــ
ــة فــــي مــــالــــي، الـــكـــولـــونـــيـــل  ــمـ ــاكـ الـــحـ
عـــــاصـــــمـــــي غـــــويـــــتـــــا )الــــــــــصــــــــــورة(، 
مــواطــنــيــه، أمــس الــثــالثــاء، إلــى دعم 
القوات األجنبية »الشريكة« العاملة 
ــر خــصــوصــًا قـــوات  ــ فـــي الـــبـــلـــد، وذكـ
وقــوات  الفرنسية  »بــرخــان«  عملية 
)مينوسما(.  األممية  الــســالم  حفظ 
 غويتا خالل احتفاالت إحياء 

ّ
وحث

الــــذكــــرى الــســتــني الســـتـــقـــالل مــالــي، 
املقدسة حول مالي«  »الوحدة  على 

ودعم القوات الوطنية كذلك.
)فرانس برس(

يتحّضر العراقيون 
إلحياء الذكرى 

السنوية األولى لثورة 
أكتوبر، مصممين 

على استكمال 
مسارها وعدم 
التفريط بأي من 

شعاراتها، وفي 
ظّل خشية من أن 

تستغلها أحزاب 
وفصائل المسلحة، 

لركوب موجتها، 
والتسلل عبرها لرفع 

شعارات فئوية 
وسياسية، منها 

المناهضة لحكومة 
مصطفى الكاظمي 

والوجود األميركي

العراق: استعدادات إلحياء ذكرى  ثورة أكتوبر وتحسب الختراقات قضية

يتمسك المتظاهرون باالنتخابات والدولة المدنية )مرتضى سوداني/ األناضول(

املتمثلة  باملخاطر   
ً
محفوفة ستكون  للثورة، 

ــــدام بـــني املــتــظــاهــريــن  بــإمــكــانــيــة حـــصـــول صـ
و»الوالئيني« )املليشيات والفصائل العراقية 
لركوب  يستعدون  الــذيــن  بـــإيـــران(،  املرتبطة 

موجة الذكرى، لضرب الحكومة.
بـــــدوره، تـــحـــّدث نــائــب فـــي الــبــرملــان الــعــراقــي 
خالل اتصال مع »العربي الجديد«، عن عزم 
»الفصائل وأنصارها رفع شعار طرد القوات 
ــارات مناهضة  ــعـ األمــيــركــيــة مــن الـــبـــالد، وشـ
إلــى أن رفــع هؤالء  لحكومة الكاظمي«، الفتًا 
خالل التظاهرات املرتقبة لصور زعيم »فيلق 
الـــقـــدس« اإليـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
قائد »الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس، 
الــلــذيــن قــتــال فــي غــــارة أمــيــركــيــة قـــرب بــغــداد 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، سيتسبب فــي مشاكل. 
وأقــر املصدر بوجود قلق لــدى الحكومة من 
املسلحة  الــفــصــائــل  أن  الـــذكـــرى، معتبرًا  يـــوم 
الرسائل  لتوجيه  واستغالله  إفــســاده  تــريــد 
لــلــحــكــومــة ولــواشــنــطــن. وبــحــســب رأيــــه، فــإن 
هدف الفصائل املسلحة إضعاف التظاهرات 
 خشية 

ّ
ونزع الصبغة الشعبية عنها، في ظل

هـــذه الــجــهــات مــن حــفــاظ الــحــراك عــلــى قوته 
فيما  املبكرة،  االنتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
ــرأي  ــام الــ ــ تـــحـــاول هـــي تــحــســني صــورتــهــا أمـ

العام.
ــد املـــصـــدر أن »الــتــيــار الـــصـــدري )الـــذي  وأكــ
يتزعمه مــقــتــدى الــصــدر( ســيــكــون حــاضــرًا 
بقوة في إحياء ثورة أكتوبر/ تشرين، ما قد 
يــؤدي إلى حصول تصادم مع املتظاهرين 
والــــنــــاشــــطــــني، وربـــــمـــــا حــــتــــى مـــــع أنــــصــــار 
رفــعــت شــعــارات يرفضها  مــا  إذا  الفصائل، 
أنصار الصدر، الذين يسيطرون على أجزاء 
كــبــيــرة مــن ســاحــات االعــتــصــام والــتــظــاهــر، 
ــة الـــتـــحـــريـــر واملــطــعــم  خـــصـــوصـــًا فــــي ســـاحـ

التركي، وسط العاصمة«.

بغداد ـ عادل النواب

العاصمة  فــي  العراقيون  الناشطون  يحشد 
ــبـــالد،  ــط الـ ــ ــنـــوب ووســ ــــدن جـ ــــي مـ بــــغــــداد، وفـ
ــــرى الـــســـنـــويـــة األولــــــى  ــذكــ ــ ــي الــ ــ لـــلـــتـــظـــاهـــر فـ
ــرجـــت فــــي األول مــن  ــتـــي خـ الـ النــتــفــاضــتــهــم 
وللتأكيد  املـــاضـــي،  األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــّدة رفــعــهــا الـــحـــراك مــنــذ عـــام،  عــلــى ثـــوابـــت عــ
وتصميمه على العودة إلى ساحات التظاهر، 
بــعــد انــتــهــاء أزمــــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
ويتمسك املتظاهرون بشعاراتهم ومطالبهم، 
انتخابات تشريعية مبكرة،  إجــراء  وأبــرزهــا 
بــقــانــوٍن انــتــخــابــي جــديــد، وبـــإشـــراف أمــمــي، 
ومكافحة الفساد وفتح ملفاته التي تسببت 
الخدمات. ومن  العراقيني، وتوفير  إفقار  في 
مــطــالــب الــــحــــراك الـــعـــراقـــي اإلضـــافـــيـــة إنــهــاء 
ــرانـــي واألمــيــركــي في  الــنــفــوذ الــخــارجــي اإليـ
واملليشيات  األحــــزاب  ومــعــه سيطرة  الــبــالد، 
املسلحة عــلــى مــقــدرات الــشــعــب ومــؤســســات 
ــة املـــدنـــيـــة ال  ــدولــ ــة، وإرســــــــاء ركــــائــــز الــ ــ ــــدولـ الـ

الدينية.
الـــتـــظـــاهـــرات  الــــعــــام األول عـــلـــى  ــرور  ــ ــع مــ ــ ومـ
الــشــعــبــيــة الــعــراقــيــة، والـــتـــي اقــتــصــرت خــالل 
ــيـــة عـــلـــى اعـــتـــصـــامـــات داخــــل  ــهــــر املـــاضـ األشــ
ساحات وميادين التظاهر في بغداد وجنوب 
ووسط البالد بفعل تفشي الوباء، باستثناء 
اغتيال  على  رّدًا  خرجت  متقطعة  تظاهرات 
الــســيــاســيــة لاللتفاف  ــاوالت  ــحـ نــاشــطــني واملـ
التظاهرات  تــكــون  االنــتــخــابــات،  قــانــون  على 
الــعــراق قــد شّكلت أطـــول فعالية شعبية  فــي 
عــفــويــة، تشهدها بـــالد الــرافــديــن مــنــذ عقود 
طويلة. ويــرى مراقبون أن هذا الحراك نجح 
في رفع وتغليب الهوية الوطنية على دونها 

من هويات فرعية، طائفية ومناطقية.
مليشيات  ودخــول  الحكومي  القمع  وتسبب 

غياب القمع؟
الــشــأن  الــخــبــيــر فــي  وتعليقًا عــلــى ذلــــك، رأى 
ــراقــــي، أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، أن  ــعــ الـــســـيـــاســـي الــ
إحــيــاء ذكـــرى الــثــورة سيعيد الــقــوة واملكانة 
إلـــى الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، كــمــا كــانــت عليه 
تباطؤ  تسجيل  مع  ال سيما  انطالقتها،  في 
حــكــومــي فـــي تــحــقــيــق مــطــالــب املــتــظــاهــريــن. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ر الـــشـــريـــفـــي، فــــي حــــديــــث لـ

ّ
وحــــــــذ

ــهــــات ســيــاســيــة  ــــن اخـــــتـــــراق جــ ــــد«، مـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــلــــتــــظــــاهــــرات بـــغـــرض  وفــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة لــ
توظيفها خدمة ألجنداتهم، خصوصًا أن ذلك 
يأتي على أعتاب انتخابات مبكرة )مقررة في 
يونيو/ حزيران املقبل(، ما سيدفع لحصول 
عــمــلــيــة تــصــفــيــة حـــســـاب عــبــر رفــــع شـــعـــارات 
والفصائل«.  األحـــزاب  بعض  تطلعات  تخدم 
ودعا الشريفي إلى »الحذر من قضية اختراق 
ــن الـــشـــعـــارات الــتــي  مــطــالــب املــتــظــاهــريــن، ومـ
ســتــرفــع فـــي ســـاحـــات االحـــتـــجـــاج«، مـــن دون 
املتظاهرين  بني  احتكاك  »حصول  استبعاد 

وأنصار األحزاب والفصائل«.
وبــحــســب مــعــلــومــات الــخــبــيــر الـــعـــراقـــي، فــإن 
ــابـــق زخـــمـــهـــا لــن  ــــى سـ ــتـــظـــاهـــرات إلـ ــودة الـ ــ عــ
إذ  قــمــع،  أو  قتل  املـــرة عمليات  هــذه  يقابلها 
إن األحــــــزاب والــفــصــائــل تــخــطــط الســتــثــمــار 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ الـــتـــظـــاهـــرات لــصــالــحــهــا بـــــدل الـ
التصفيات  مــحــاوالت  أو  قمعية  مــمــارســات 
الـــجـــســـديـــة، خــصــوصــًا بــعــدمــا أدركــــــت هــذه 
الجهات استحالة إخماد أصوات املتظاهرين 
بــهــذا األســـلـــوب، مـــا ســيــقــودهــا إلـــى اعــتــمــاد 
خــيــار ركـــوب املــوجــة«. كــذلــك أعـــرب الشريفي 
عــن اعــتــقــاده بـــأن الــقــمــع الــحــكــومــي سيكون 
غــائــبــًا أيـــضـــًا، مـــع تــســهــيــل حــكــومــي للعبور 
نــحــو املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء ودخـــولـــهـــا، وبـــأن 
السالح الــذي استخدم في قمع حــراك 2019، 

لن يستخدم الشهر املقبل«.

 مواجهة املتظاهرين، 
ّ
موالية إليران على خط

بمقتل أكثر من 700 متظاهر، بينهم من هم 
دون الـــ18 عامًا، وجرح ما ال يقل عن 27 ألف 
آخــريــن. وتــصــدرت بــغــداد وذي قــار وكــربــالء 
والنجف والبصرة القائمة، من حيث عدد ما 
»شــهــداء ثــورة تــشــريــن«، الذين  بــات يعرف بـــ
 في 

ً
ال تــــزال صــــور قــســم كــبــيــر مــنــهــم مــعــلــقــة

الشوارع وامليادين املنتفضة.

فعاليات ورسائل
وتحضيرًا لسنوية الحراك، بدأ التحشيد منذ 
أياٍم عدة، في بغداد ومدن جنوبية مختلفة، 
إلحــيــاء الــذكــرى فــي األول مــن أكتوبر املقبل، 
الــرغــم مــن تــحــذيــرات وزارة الصحة من  على 
إقامة التجّمعات، مع استمرار تسجيل البالد 
أرقامًا مرتفعة في إصابات كورونا، تجاوزت 
الخمسة آالف إصــابــة فــي الــيــوم الــواحــد في 

عموم البالد.
ــد الـــنـــاشـــط وعــضــو  ــك، أكــ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
لــجــنــة الــتــنــســيــق فـــي بـــغـــداد، ســجــاد حــســني، 
املدن  كافة  في  واملعتصمني  »املتظاهرين  أن 
الــعــراقــيــة املــنــتــفــضــة مــنــذ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ذكـــــرى  إلحـــــيـــــاء  ــتــــعــــدون  يــــســ  ،2019 األول 
الـــثـــورة، والــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــبــهــا«، متحدثًا 
املرتقبة ستتضّمن  الــذكــرى  فعاليات  أن  عــن 
رسائل  توجيه  مختصُرها  مهمة  نــشــاطــات 
ألحزاب السلطة، بأن »الثورة مستمرة، حتى 
مــؤقــتــًا«، على حّد  الــوبــاء معكم  وإن تحالف 
»العربي  لـ حديث  في  حسني،  ولفت  تعبيره. 
ــود »تــــواصــــل بــــني كــافــة  ــ ــــى وجــ الــــجــــديــــد«، إلـ
املنتفضة،  الــعــراقــيــة  املـــدن  فــي  التنسيقيات 
إلعداد بيان موحد سيصدر في الذكرى، على 
أن تكون الشعارات كذلك موحدة، مع تنظيم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــــاٍل«. وســـيـــطـــالـــب الــــحــــراك، 
فــي ذكـــرى الــثــورة األولــــى، بحسب الــنــاشــط، 

حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــالــكــشــف عن 
الــوعــود من  قتلة املتظاهرين، ووقــف إطــالق 
دون تنفيذها. وحول اإلجــراءات التنظيمية، 
أكــد حسني أن »ســاحــات االحــتــجــاج ستكون 
مــفــتــوحــة، وقــــد تــــّم تــوفــيــر آالف الــكــّمــامــات 
الــواقــيــة واملــعــقــمــات لــلــراغــبــني فــي املــشــاركــة، 
كما لــن يــرفــع ولــن يسمح بــرفــع ســوى العلم 
ــغـــداد، في  الـــعـــراقـــي«. وأعـــــرب الــنــاشــط مـــن بـ
ــّراء  الــوقــت ذاتــــه، عــن خــشــيــة لـــدى الـــحـــراك جـ
ــــن مــــحــــاولــــة أطــــــراف  مـــعـــلـــومـــات تـــتـــحـــدث عـ
ســيــاســيــة اســتــغــالل الـــذكـــرى، لــلــدخــول على 
ها من أجل استهداف الكاظمي سياسيًا، 

ّ
خط

وهو ما يعّد تحديًا جديدًا للمتظاهرين.

مخطط األحزاب
مــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت مــصــادر ســيــاســيــة في 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن مــخــطــط  »الـ ـــ بــــغــــداد، لـ
ألحــزاب سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة 
ــة لـــحـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي،  ــارضــ ــعــ بــــــإيــــــران، ومــ
لــلــمــشــاركــة فــــي ذكــــــرى انــــطــــالق الــــثــــورة فــي 
ووفقًا  الكاظمي«.  لحكومة  استهدافها  إطــار 
للمصادر ذاتــهــا، فــإن إحــيــاء الــذكــرى األولــى 

تتحّضر الفصائل 
لرفع مطلب مغادرة 

القوات األميركية

تتواصل تنسيقيات 
الحراك إلعداد بيان موّحد 

في الذكرى

خالل تظاهرة في إدلب في 11 سبتمبر/ أيلول الحالي )عز الدين إدلبي/ األناضول(

يعد جنوب لبنان معقًال لـ»حزب اهلل« )محمود زيات/فرانس برس(



السفير  المتحدة،  لألمم  التابع  )إيكوسوك(  واالجتماعي«  االقتصادي  »المجلس  رئيس  أدلى 
الباكستاني لدى األمم المتحدة، منير أكرم، بمواقف عدة في حوار لـ»العربي الجديد«، حول 

ملفات كشمير واتفاقات التطبيع، مرورًا بكورونا، وصوًال إلى دور أميركا في كل ذلك

قّرر الرئيس األميركي دونالد ترامب، تسعير 
املعارك على أكثر من جبهة مع الديمقراطيني، 
في  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
 
ّ
ويشن الــثــانــي.  نوفمبر/تشرين  مــن  الــثــالــث 
الــرئــيــس يــومــيــا هــجــومــا عــلــى مــنــافــســه جو 
تتمثالن  األساسيتني  املعركتني  لكن  بايدن، 
ــيــــه أزمـــــــة تــعــيــني  ــا فــــي مــــا ســــتــــؤول إلــ ــيـ ــالـ حـ
شــخــصــيــة لــخــالفــة الــقــاضــيــة الـــراحـــلـــة روث 
ــادر غــيــنــســبــورغ فـــي املــحــكــمــة الــعــلــيــا، مع  ــ بـ
عزم ترامب تحدي العرف السائد بعدم البت 
فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــعــيــيــنــات فـــي املــوســم 
بدعم  فــي خطته،  مــا مضى  وإذا  االنتخابي. 
جــمــهــوري فــي الــكــونــغــرس، يــكــون تــرامــب قد 
أحكم مع حزبه قبضته على املحكمة، التي قد 
يكون دورها حاسما، في أي نزاع حول نتائج 
الـــرئـــاســـيـــات. فـــي األثــــنــــاء، قـــد يــدخــل تــرامــب 
فـــي نــــزاع قــضــائــي مـــع واليـــــات ديــمــقــراطــيــة، 
ــه بــحــجــب مــســاعــدات عنها  ــ مــع تــهــديــد إدارتـ
التظاهرات  على  السيطرة  في  الفشل  بتهمة 
املناهضة للعنصرية. ويكرس ترامب في ذلك 
االنقسام بني قاعدته املحافظة والليبراليني، 
متهما خصومه بتأجيج ما يسميه »العنف 

اليساري«. 
وهّددت اإلدارة األميركية أول من أمس اإلثنني، 
نــيــويــورك وســيــاتــل وبــورتــالنــد وأوريـــغـــون، 
الــفــيــدرالــيــة، على  املــســاعــدات  مــن  بحرمانها 
ــهــمــة ســلــطــات هــذه 

ّ
خلفية االضـــطـــرابـــات، مــت

همت 
ّ
الــنــظــام. وات فــي فــرض  املـــدن بالتراخي 

وزارة العدل اإلدارات البلدية في هذه املناطق 

بــالــفــشــل فـــي ضــبــط األوضـــــــاع، مــشــيــرة إلــى 
تــزايــد حــــوادث إطـــالق الــنــار وأعــمــال النهب. 
ــم تــِشــر الــــــوزارة إلـــى تــحــركــات عــنــفــّيــة في  ولـ
ستشهدان  اللتني  وويسكونسن  مينيسوتا 
الرغم  على  وذلـــك  محتدمة،  رئــاســيــة  معركة 
الــتــظــاهــرات فيهما. وردًا على  مــن طــول أمــد 
ذلك، نّدد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي 
بــيــل دي بــالســيــو بــالــخــطــوة، مــعــتــبــرًا أنــهــا 
»مـــن أالعـــيـــب تـــرامـــب«، وأن جــهــود الــرئــيــس 
»حجب التمويل غير دستورية«. وقال كبير  لـ
محامي نيويورك جيمس جونسون: »نتهيأ 
خذ ترامب خطوات 

ّ
ملواجهة في املحكمة إذا ات

ملموسة«.
إلــى ذلــك، أعلن تــرامــب اإلثــنــني، أنــه سيكشف 
األسبوع  نهاية  غينسبورغ  خليفة  اســم  عن 
ــالـــي، مـــشـــددًا عــلــى ضــــــرورة أن يــصــوت  الـــحـ
ــــني قـــبـــل  ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ عـــــلـــــى الـ
»فــوكــس نــيــوز«:  االنــتــخــابــات. وقـــال تــرامــب لـــ
االنتخابات«.  قبل  الــوقــت  مــن  متسع  »لدينا 
وأضاف: »ال نريد الحصول على تعادل« في 
أصوات قضاة املحكمة، مؤكدًا أن القاضيتني 

إيــمــي كــونــي بــاريــت وبـــاربـــرا الغـــوا هــمــا من 
واعتبر  قائمته.  على  املرشحة  األسماء  أبــرز 
أن سيطرة الجمهوريني على البيت األبيض 

و»الشيوخ« تعني أن عليه املضي قدما.
 ذلـــك، واصـــل تــرامــب وبــايــدن أول من 

ّ
فــي ظــل

أمــــس، تـــراشـــق االتـــهـــامـــات. وقــــال بـــايـــدن من 
ساكنا«  يحرك  »لــم  الرئيس  إن  ويسكونسن 
ملواجهة كورونا، بل »أصيب بالذعر«. ووّجه 
بــايــدن، الـــذي يــحــاول اســتــعــادة ويسكونسن 
بــعــدمــا انــتــزعــهــا تــرامــب فــي 2016، نـــداء إلــى 
الــعــمــال. وقــــال إن »تـــرامـــب تــرشــح لــلــرئــاســة 
البالد، وبمجرد  املنسيني في  واعــدًا بتمثيل 

توليه املنصب، نسيهم«. 
مـــن جــهــتــه، انــتــقــد تـــرامـــب مـــن أوهـــايـــو دعــم 
ــارة الــحــرة  ــتـــجـ بـــايـــدن الـــســـابـــق لــصــفــقــات الـ
التي قال إنها كبدت الدولة وظائف وأضرت 
بــاالقــتــصــاد. وقـــال تــرامــب: »يــجــب أال يطلب 
طلبا  إليكم  يتوسل  أن  عليه  دعمكم.  بــايــدن 
الشرطة  فتشت  آخــر،  صعيد  على  للغفران«. 
مونتريال،  في  منزاًل  أمــس،  من  أول  الكندية 
عــلــى صــلــة بــرســالــة وجــهــت لــتــرامــب يشتبه 
بــأنــهــا احــتــوت عــلــى مـــادة الــريــســني الــســامــة. 
وجاءت العملية بطلب من مكتب التحقيقات 
ــ  تــم توقيف ســيــدة كندية  الــفــيــدرالــي بعدما 
دعى باسكال فريير، 

ُ
فرنسية، مشتبه فيها، ت

كــانــت تــحــاول الــعــبــور مــن الــواليــات املتحدة 
أمـــام محكمة  إلــى كــنــدا. ومثلت فريير أمــس 

أميركية لتواجه تهما فيدرالية. 
)رويترز، فرانس برس(

■ كيف ترون رد فعل املجتمع الدولي 
ــول مــســألــة  ــ ــة األخـــــيـــــرة حــ ــنـ فــــي الـــسـ
ومــا هي  ــة،  األزمـ تفاقم  كشمير، منذ 
الــخــطــوات الــتــي تــريــدون اتــخــاذهــا عــلــى املستوى 

الدولي، في األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي؟
إنــســانــيــا، صــّعــدت الهند االضــطــهــاد داخــل 
كــشــمــيــر، مـــع نــشــر نــحــو 900 ألــــف جــنــدي، 
ــخ.  ــاريـ ــتـ ــي الـ ــتــــالل مــكــثــف فــ وهـــــو أكـــثـــر احــ
فـــفـــرضـــوا حـــصـــارهـــم ويـــتـــعـــامـــلـــون بــعــنــف 
وقسوة مع أي تظاهرات سلمية، واختطفوا 
13 ألــــف شــــاب فـــي املــنــطــقــة، بـــهـــدف ابـــتـــزاز 
إلى  انضمامها  دون  والحيلولة  عائالتهم 
املـــقـــاومـــة. وتــحــصــل عــمــلــيــة الــقــتــل املــتــعــّمــد 
ضــد الــســكــان، خــصــوصــا الـــذكـــور الــشــبــاب، 
 عــن مــمــارســة الــعــقــاب الجماعي بما 

ً
فــضــال

فيه إحـــراق مــبــاٍن وقــرى كاملة. إنــه احتالل 
قـــــاٍس، والــهــنــد خــســرت دعــــم أهــــل كشمير، 
حــتــى الــذيــن دعــمــوهــا ســابــقــا. لــقــد خسرنا 
عسكري  احــتــالل  وهـــذا  السياسية،  املعركة 
ــا نـــــحـــــاول أن  ــرنــ ــة نــــظــ ــ ــهـ ــ واضــــــــــح. مـــــن وجـ
ننشر الــوعــي حـــول املــوضــوع فــي املجتمع 
الــدول التي ترفع راية  الدولي، تحديدًا بني 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوق اإلنـــســـان. وعــلــى الــرغــم 
مــن اســتــيــعــابــهــم لــأمــر، إال أن االعــتــبــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة تــجــعــلــهــم يـــــتـــــرددون بــاتــخــاذ 
مواقف حاسمة حول كشمير، وهذا مؤسف 
ألنـــه يــمــثــل مــعــايــيــر مـــزدوجـــة. لــيــس لدينا 
ثــقــة، بسبب االعــتــبــارات آنــفــة الــذكــر، بأننا 
سنحصل على قرار يدين ذلك في الجمعية 
ولكننا سنستمر  األمــن،  أو مجلس  العامة 
في تذكير العالم بما يحدث، وهو محاولة 
أنها  لتغيير واقــع  فــرض تغيير ديمغرافي 
ــة ذات أغــلــبــيــة مــســلــمــة وجــعــلــهــا ذات  ــ واليـ
أغلبية هندوسية وهذا واحد من األهداف. 
وفي نفس الوقت نأمل أن يعّبر إخوتنا في 
العالم اإلسالمي عن مواقف أكثر جرأة في 
ردهـــم حـــول الــوضــع، وأن يــرفــعــوا صوتهم 
فإن  ضد ما يحدث في كشمير. وبتقديرنا 
شــبــح الـــحـــرب قـــائـــم وحــقــيــقــي إذا اســتــمــر 
ونعتقد  للسالم.  التهديد  ومعه  التصعيد 
ــــن األمـــــــر بــســبــب  ــغـــاضـــي عـ ــتـ أنــــــه ســـيـــتـــم الـ
العالقات الدولية وعوامل جيوسياسية إال 

أنه من الخطر إهمال ذلك.

■ فــي هـــذا اإلطــــار، كــيــف تــقــرأ الــعــاقــات الهندية 
رئيس  قيادة  تحت  متانة  ازدادت  التي  األميركية 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس األميركي 
املنطقة،  وعلى  عليكم  وانعكاسها  ترامب،  دونالد 
ــات بـــن الــصــن  ــعـــاقـ ــرار تـــوتـــر الـ ــمـ ــتـ فـــي ظـــل اسـ

والواليات املتحدة؟
الــــعــــالقــــات األمـــيـــركـــيـــة  أعـــتـــقـــد أن تـــعـــزيـــز 
الــهــنــديــة نـــابـــع فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة من 
كوكيل  الهند  باستخدام  األميركية  الرغبة 
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ــرأون الــخــريــطــة األفـــغـــانـــيـــة فـــي ظــل  ــقــ ■ كــيــف تــ
ــيـــة وحـــركـــة  ــغـــانـ املــــحــــادثــــات بــــن الـــحـــكـــومـــة األفـ
األخيرة.  والتطورات  املتحدة  والواليات  »طالبان« 
وعلى  عليكم  ذلــك  ينعكس  أن  تتوقعون  وكــيــف 

املنطقة عمومًا؟

الدول العربية بدعم هذا املوقف من دون أن 
تحيد عنه.

واالجتماعي«  االقتصادي  »املجلس  تترأسون   ■
)إيكوسوك( التابع لألمم املتحدة، وله مسؤوليات 
الــنــطــاق مـــن بــيــنــهــا اإلشـــــراف والتنسيق  واســـعـــة 
بـــن 14 وكـــالـــة تــابــعــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، وأبـــرزهـــا 
وما  أولــويــاتــكــم؟  هــي  مــا  العاملية.  الصحة  منظمة 
بمنظمة  املتعلق  الــدائــر  الجدل  حــول  تعليقكم  هو 

الصحة وكورونا؟
فـــي مـــا يــتــعــلــق بمنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
طة عليها بسبب الحاجة 

ّ
فإن األضواء مسل

للسيطرة عــلــى وبـــاء كـــورونـــا، وعــلــى وجــه 
التحديد الــدور املمكن أن تلعبه في تطوير 
لــه. موقفنا  التوصل  يتم  لقاح  أي  وتــوزيــع 
ــــروج لــــه فــي  ــاول أن نــ ــنـــحـ كـــبـــاكـــســـتـــان، وسـ
املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي التابع 
لأمم املتحدة، هو أن أي لقاح يتم التوصل 
له، يجب أن يكون متاحا لجميع الــدول من 
دون أي تمييز كملك عام بشكل مجاني أو 
شــبــه مــجــانــي. هـــذا أمـــر رئــيــســي وســُيــشــّكــل 
ــاملـــي. وســنــحــتــاج  ــعـ ــبـــارًا لــلــتــضــامــن الـ ــتـ اخـ

لها، من أجل احتواء الصني، وبهذا السياق 
والعسكري  التكنولوجي  الدعم  لها  قدموا 
ــذا يــهــدد بــزعــزعــة الــتــوازن  والــســيــاســي. وهـ
العسكري في املنطقة بني الهند وباكستان، 
ويضعف قدرتنا على الــردع، وهو ما يزيد 
من احتماالت نشوب صراع، ألن عدم التوازن 
يفسح املجال للفريق األقــوى في استخدام 
الــقــوة. ويشجع هــذا الوضع املسؤولني في 
الــهــنــد ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا، ويعطيهم 
به،  يرغبون  ما  فعل  يمكنهم  بأنه  الشعور 
وهو أحد األسباب التي قادت إلى ما حدث 
ــؤال األكــــبــــر يــتــعــلــق  ــســ فــــي كــشــمــيــر. لـــكـــن الــ
الصينية ووجــهــتــهــا.  الــهــنــديــة  بــالــعــالقــات 
املــتــحــدة مخطئة في  الـــواليـــات  وأعــتــقــد أن 
 معقواًل أو 

ً
تصّورها بأن تكون الهند وكيال

صانعا للتوازن تجاه الصني، ألن ما حدث 
على الحدود الهندية الصينية أخيرًا أظهر 
الــواليــات املتحدة على مساعدة  عــدم قــدرة 

الهند في أي صراع مع الصني.
ومــــن الــجــهــة األخــــــرى هـــنـــاك ســـــؤال يــطــرح 
املتحدة  الــواليــات  ملـــاذا تشعر  نفسه، وهــو 
بأن عليها مواجهة الصني، في الوقت الذي 
ــدرك فــيــه جـــيـــدًا أن أي مــواجــهــة ســتــكــون  ــ تـ
تكلفتها باهظة من الناحية االقتصادية. إن 
العالقات االقتصادية الوثيقة بني الواليات 
ــتــــني  الــــدولــ تـــعـــنـــي أن  املــــتــــحــــدة والـــــصـــــني 
ســتــعــانــيــان فـــي حــــاالت الـــتـــوتـــر، واملـــواطـــن 
ــن نـــاحـــيـــة خــفــض  ــ األمــــيــــركــــي ســـيـــعـــانـــي مـ
مستوى املعيشة. إذًا ما الهدف من احتواء 
ــر بــــني الــــواليــــات  ــتـــوتـ الــــصــــني؟ إن نـــقـــاط الـ

املــتــحــدة والـــصـــني تــمــّس جــمــيــعــهــا قضايا 
ســيــاديــة لــلــصــني مـــن بــيــنــهــا هــونــغ كــونــغ، 
وتايوان، وشينجيانغ، والتيبت، بمعزل عن 
قضايا امللكية الفكرية والتجارة وغيرها من 
علما  البلدان،  فيها  يتنافس  التي  املجاالت 
أعــلــنــوا  تــبــقــى طبيعية. والــصــيــنــيــون  أنــهــا 
 أحــمــر. 

ٌ
مـــــرارًا أن املـــســـاس بــســيــادتــهــم خــــط

بــالــتــالــي هــنــاك أســئــلــة مهمة حـــول السبب 
الواليات املتحدة املضي قدما  وراء اختيار 
نــأمــل أن تنخفض املواجهة  االتــجــاه.  بــهــذا 
في  األميركية  )الرئاسية  االنتخابات  بعد 
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ترامب أو )جو( بايدن.

لقد كان صعبا أن نقنع »طالبان« بالقدوم 
ــادثـــات. بـــدايـــة تــطــلــب منا  إلــــى طـــاولـــة املـــحـ
هـــذا تسهيل اتــفــاق بــني الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــــوزراء،  والـــحـــركـــة، وفــعــلــنــا ذلــــك. ورئـــيـــس الــ
عــمــران خــــان، يــــردد مــنــذ عــشــر ســنــوات أنــه 
ال يــوجــد حـــل عــســكــري )فــــي أفــغــانــســتــان(. 
وعـــنـــدمـــا تــقــّبــل األمـــيـــركـــيـــون ذلــــك وطــلــبــوا 
مــع »طــالــبــان«،  املــحــادثــات  لبدء  مساعدتنا 
معا.  الطرفني  وجمعنا  ذلــك  بتسهيل  قمنا 
وكانت هذه مشاورات طويلة األمد، وفي كل 
املساعدة والدعم،  مرحلة كان علينا تقديم 
كي ال تخرج تلك املحادثات عن السكة. أما 
يــتــمــحــور حــــول تطبيق  ــؤال  الـــسـ فــــإن  اآلن، 
 مــحــاولــة بعض 

ّ
نتائج املــحــادثــات، فــي ظــل

الـــقـــوى مــنــع تــطــبــيــقــه، عــبــر وضــــع شـــروط 
جــديــدة على أمـــور تــم االتــفــاق عليها، مثل 
إطـــــالق ســـــراح الـــســـجـــنـــاء، أو وقــــف إطـــالق 
النار من أجل استمرار املحادثات، علما أن 
»طالبان« كانت واضحة في موافقتها على 
خــفــض الــعــنــف ولــيــس وقــــف إطــــالق الــنــار. 
وأحـــد املــتــحــدثــني بــاســم الــحــركــة شـــرح ذلــك 
فــي األســبــوع الــحــالــي، بــقــولــه: إذا توصلنا 

لوقف إطــالق النار ولــم ينفذوا االتــفــاق، ما 
الحرب؟  إلــى  بعدها؟ سنعود  يحدث  الــذي 
ا من  وقــف إطــالق النار يجب أن يكون جــزء
التفاق  التوصل  تــم  إذا  السياسي.  االتــفــاق 
سياسي فإن وقف إطالق النار سينتج عن 
ذلـــك وبــشــكــل مــتــبــادل. علينا أن نــتــأكــد أنــه 
لن يتم تقسيم املحادثات، ألن هناك أطرافا 

مفسدة غير معنية بالتوصل التفاق.

■ من هي هذه األطراف؟
البعض منهم داخل أفغانستان، ويخشون 
ــم، ويــــــريــــــدون تــأجــيــل  ــهـ ــبـ ــنـــاصـ ــارة مـ ــ ــسـ ــ خـ
أو عــرقــلــة كـــل املـــحـــادثـــات، ويـــشـــعـــرون بــأن 
املوقف األميركي قد يتغير بعد االنتخابات 
األميركية، وأن الواليات املتحدة ستتراجع 
عن انسحابها )من أفغانستان(. أما القوى 
ــة، فـــمـــن الــــواضــــح أن الـــهـــنـــود ال  ــيـ ــارجـ الـــخـ
يــريــدون أن تحكم  اتفاقا، ألنهم ال  يــريــدون 
ــبـــالد، أو أن تــكــون قــريــبــة من  »طـــالـــبـــان« الـ
مقّربة  الحركة  أن  الهند  اعتقاد  في  الحكم. 
مــــن بـــاكـــســـتـــان. مــــع الـــعـــلـــم أن األمــيــركــيــني 
يسعون إلى أن يشملوا الهند في املحادثات 

 على سوء نية 
ّ

األفغانية، وهــذه عالمة تــدل
بــالــنــســبــة لــنــا. لــقــد ســاعــدنــاهــم بــالــتــوصــل 
إلى االتفاق وتسهيل العملية، بالتالي فإن 

عليهم إبعاد املفسدين عنها.

■ كيف تنظرون إلى تطبيع العاقات بن اإلمارات 
والبحرين مع إسرائيل؟

ــذه الــــقــــرارات ســيــاديــة،  ــّك إن هــ مـــن دون شــ
ونــحــن نملك عــالقــات وطــيــدة مــع البحرين 
واإلمــــــارات وال نــشــكــك بــقــراراتــهــم. والــوقــت 
ــار تــــبــــعــــات هــــذه  ــ ــهـ ــ ــإظـ ــ  بـ

ً
ســــيــــكــــون كــــفــــيــــال

القرارات وفيما إذا كانت ستساعد القضية 
الفلسطينيون  تــضــرهــا.  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة 
أنفسهم أخذوا موقفا سلبيا من املوضوع، 
لذلك إن على الدول التي اعترفت بإسرائيل، 
أن تبرهن أن قراراتها ساهمت إيجابا تجاه 
القضية الفلسطينية وتعزيز حل الدولتني. 
الــذي يمكن على  ويبقى هــذا الحل الوحيد 
أساسه التوصل التفاق سالم. كما أن هناك 
املــــبــــادرة الــعــربــيــة بـــقـــيـــادة املـــلـــك عــبــد الــلــه 
املوقف  فهمنا،  بحسب  تبقى  التي   )2002(
الــعــربــي الــرســمــي، مــع توقعنا بــأن تستمر 

تقريرمتابعة

يحاول بايدن استعادة 
ويسكونسن التي خسرها 

الديمقراطيون

منير: أي لقاح 
لكورونا يجب أن 

يكون متاحًا لجميع 
الدول )السفارة 

الباكستانية( 

منير أكرم
مواقف أميركا تعزز احتماالت 

نشوب صراعات

شبح الحرب قائم وحقيقي إذا 
استمر التصعيد في كشمير

على الدول التي اعترفت بإسرائيل 
إثبات مساهمة قراراتها إيجابًا 

تجاه القضية الفلسطينية

تولّى السفير منير أكرم 
منصبه ممثًال دائمًا 
لباكستان لدى األمم 

المتحدة، برتبة سفير فوق 
العادة ومفّوض، في 
1 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي. وانتخب في 

يوليو/ تموز رئيسًا للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي 

التابع لألمم المتحدة. 
وشغل سابقًا منصب سفير 

باكستان وممثلها لدى 
األمم المتحدة بين 2002 

و2008، تولّى خاللها رئاسة 
مجلس األمن مرتين. عمل 

كذلك سفيرًا ومندوبًا 
دائمًا لبالده لدى األمم 

المتحدة في جنيف. 
وكان سفير باكستان لدى 

المجلس األوروبي وبلجيكا 
ولوكسمبورغ.

سيرة

للعمل عن طريق الجمعية العامة ومجلس 
األمــــن الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق مـــبـــادئ عـــدم التمييز. 
التي تصلنا  فــإن اإلشـــارات  اللحظة  وحتى 
مدار  هــذا  وسيكون  مختلطة.  الصدد  بهذا 
جــدل ونــقــاش عندما يتم إيــجــاد لــقــاح. أما 
مع  نتعامل  فإننا  أولــويــاتــنــا،  يخص  فيما 
أزمات ثالثية األبعاد، مثل انتشار فيروس 
كورونا وتبعاته، وتحديات الوفاء بأهداف 
ــة، وقـــضـــيـــة الــتــغــيــيــر  ــدامــ ــتــ ــســ الـــتـــنـــمـــيـــة املــ
األطــراف  نتمكن من جمع  لم  وإذا  املناخي. 
الرئيسية، ال يمكننا تحقيق أهداف اتفاقية 
ــرارة  ــ ــفــــض درجـــــــة حــ بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ وخــ

األرض وغيرها من األهداف.

ــن  ــول إصـــــاح مــجــلــس األمـ ■ يـــتـــّم الـــتـــفـــاوض حــ
اتجاه  بــأي  منذ سنوات، من دون خطوات فعلية. 
ترغبون بــأن يتحرك هــذا امللف وإلــى أيــن وصلت 

النقاشات؟
ــطـــاف مـــســـألـــة إصــــالح  ــتـ ــم اخـ ــي أنـــــه تــ ــرأيــ بــ
ــــن مـــن قــبــل مــجــمــوعــة األربـــعـــة  مــجــلــس األمـ
)أملـــانـــيـــا، والــــيــــابــــان، والـــهـــنـــد، والـــبـــرازيـــل( 
بــســبــب طــمــوحــهــا بـــأن تــصــبــح دواًل دائــمــة 
ــان بــإمــكــانــنــا أن نــجــد طريقة  الــعــضــويــة. كـ
لدمقرطة مجلس األمن الدولي وزيادة عدد 
مقاعد الــدول غير دائمة العضوية، وجعله 
أكثر شفافية. سيكون مجلس األمن في هذه 
أكثر فعالية. ال يمكننا إسقاط حق  الحالة 
الفيتو، ولكن إذا كان عدد الدول غير دائمة 
العضوية أكبر، فإن قوة الفيتو تصبح أقل 
ويكون هناك ضغط سياسي أكبر. إذا كان 
عندنا على سبيل املثال 20 دولة غير دائمة 
الــعــضــويــة بـــداًل مــن 10، فـــإن الــرقــم سيكون 
أضــخــم ويــشــّكــل ضغطا عــلــى الــــدول دائــمــة 
العضوية. أمــا بالنسبة لــزيــادة عــدد الــدول 
مشاكل  فلدينا  الفيتو،  بحق  تتمتع  الــتــي 
لديها حق  بــوجــود خمس دول  وتــحــديــات 
الفيتو حاليا، وإذا أضفنا خمس دول أخرى 
تــمــلــك هـــذا الـــحـــق، فــكــيــف ســتــصــبــح عملية 
ــرارات؟ ال أعــتــقــد أن زيـــــادة عــدد  ــ ــقـ ــ ــي الـ

ّ
تــبــن

الدول دائمة العضوية هو الطريق إلصالح 
مجلس األمن بل على العكس تماما.

لبالده  سفيرًا  المتحدة  األمم  إلى  مجددًا  عودته  بعد  أكرم  منير  يرى 
بعد خدمة سابقة بين عامي 2002 و2008 أن ديناميكية القوة تغيّرت 
اآلن. ويقول إنه »قبل حرب العراق، كان ميزان القوى أحادي القطب. 
لقد كانت أميركا الدولة المسيطرة وفعلت ما أرادت حتى في مجلس 
أميركا  مصداقية  بــدأت  إذ  العراق،  غزو  بعد  تغير  هذا  لكن  األمــن. 
يمكن  وربما  األقطاب  متعدد  األمــن  مجلس  فإن  واليوم،  تتراجع. 

القول إنه ثالثي األقطاب على األقل«.

مجلس ثالثي األقطاب

»مجلس  إّن  أكرم  منير  السفير  يقول 
داخل  األوكسجين  كل  امتّص  األمن 
على  واســتــحــوذ  المتحدة،  األمــم 
يترك  ولم  الرئيسية،  المواضيع  كل 
ليكون  العامة  للجمعية  كافيًا  حيّزًا 
تأثير على أي شيء ذي معنى،  لها 
كما كان األمر في السابق«. ويضيف 
بل  أميركا،  فعل  فقط  ليس  »هــذا 
هو نتيجة فعل القوى الرئيسية التي 
كل  على  واستحوذت  قوتها  بنت 
عكس  يتم  أن  يجب  بالتالي  ــيء.  ش
ــذا مــمــكــن فــقــط إذا  ــ ــك، وه ــ ذل
واتحدت  الصغيرة  ــدول  ال تحركت 

لتعزيز صفوفها«.

استعادة دور 
الجمعية العامة

أجرتها من نيويوركمقابلة
ابتسام عازم

)Getty/يكرس ترامب االنقسام بين المحافظين والليبراليين )ماتيو هاتشر

افتتاح الجمعية العامة لألمم المتحدة: صورة قاتمة للعالم

نيويورك ـ ابتسام عازم

خّيم تفشي فيروس كورونا، أمس الثالثاء، 
لأمم  العامة  الجمعية  أعمال  انطالق  على 
املــتــحــدة، فـــي نـــيـــويـــورك، والـــتـــي تــعــقــد هــذا 
ــار  ــا، بـــســـبـــب عـــــــودة املـــسـ ــيــ ــتــــراضــ الــــعــــام افــ
املــتــصــاعــد النـــتـــشـــار الــــوبــــاء. وفــــي كلمته 
ــّدد األمــــني الـــعـــام للمنظمة  االفــتــتــاحــيــة، حــ
الــدولــيــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 5 تــهــديــدات 
ــم، قـــــد تـــكـــون  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أســــاســــيــــة يــــواجــــهــــهــــا الـ
ــاء، أو  ــوبــ مــعــظــمــهــا مــرتــبــطــة بــتــداعــيــات الــ
الكارثية،  نتائجه  إلــى  مباشر  بشكل  أّدت 
ب انــدالع حــرب بــاردة 

ّ
داعيا كذلك إلــى تجن

بــــني الـــصـــني والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، ووقــــف 
عــاملــي إلطــــالق الـــنـــار. وجــــاء ذلـــك عــلــى وقــع 
دعــــوات دولــيــة مــتــجــددة إلصـــالح املنظمة، 
فيما دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب 

األمــــم املــتــحــدة إلـــى مــحــاســبــة الــصــني على 
ما قامت به في أزمــة »كوفيد 19«. يذكر أن 
أعمال الجمعية العامة لأمم املتحدة تعقد 
هذا العام، فيما جنح ترامب إلى إرســاء ما 
على  الفلسطينية،  للقضية  »ســـالم«  ســّمــاه 
ــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، فيما  قــيــاس دولــــة االحـ
استئناف  إلــى  بــالــدعــوة  غوتيريس  اكتفى 
املـــفـــاوضـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - اإلســرائــيــلــيــة 
 الــدولــتــني، معتبرًا أن ذلك 

ّ
بهدف إقـــرار حــل

قــد يكون منطقيا مــع »هـــدوء األوضـــاع في 
قــطــاع غـــزة والــتــخــلــي عــن خــطــة ضــم أجـــزاء 
في  األقــل  على  املحتلة،  الغربية  الضفة  من 

الوقت الراهن«.
ر غوتيريس، في كلمته االفتتاحية، من 

ّ
وحذ

بلوغ التهديدات الجيوستراتيجية العاملية 
باإلضافة  ســنــوات،  منذ  مستوياتها  أعلى 
وانــعــدام  البشرية،  أزمــة مناخية تهدد  إلــى 
الـــثـــقـــة املـــتـــنـــامـــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــاملـــي، 
والجانب املظلم من العالم الرقمي، وجائحة 
ــا. ووصـــــــف تـــهـــديـــدات  ــبـــعـــاتـــهـ كـــــورونـــــا وتـ
كورونا بأنها ال تقتصر على أزمــة صحية 
مصيرية، بل أّدت كذلك إلى كارثة اقتصادية 
وخسائر في ســوق العمل هي الكبرى منذ 
الكساد الكبير، إضافة إلى تهديدات كبيرة 
ــال إن  ــان. وقــ وخــطــيــرة تــهــدد حــقــوق اإلنـــسـ
الالمساواة  »كــورونــا أظهر وزاد مــن أوجــه 
املتنامية، والكارثية املناخية، واالنقسامات 
املــجــتــمــعــيــة اآلخــــــــذة بــــاالتــــســــاع والـــفـــســـاد 
الفقر حول  إلــى »نسبة  املــســتــشــري«، الفــتــا 

العالم تزداد للمرة األولى منذ 30 عاما، كما 
وفي  البشرية«.  التنمية  تراجعت مؤشرات 
الكوكب يحترق  »إن  قــال  البيئة،  ما يخص 
قــيــادة حقيقية  والــعــالــم منهك ويبحث عــن 
ــــدي«. وشـــّبـــه غــوتــيــريــس اللحظة  وعــمــل جـ
 75 قبل  العالم  شهدها  التي  بتلك  الحالية 
ــم املــتــحــدة عــام  عــامــا، مــذّكــرًا بتأسيس األمـ
الثانية،  العاملية  الــحــرب  أنــقــاض  مــن   1945
حــيــث عـــرف الـــقـــادة آنــــذاك جــائــحــة وكــســادًا 
عامليا، وعاشوا إبادة جماعية ووقائع حرب 
لالنشقاق  الباهظة  الكلفة  وأدركــــوا  عاملية 

وقيمة الوحدة. 
وأعـــاد غوتيريس دعــوتــه إلــى وقــف إطــالق 
ــال  ــالــــم. وقــ ــار بــشــكــل شـــامـــل حـــــول الــــعــ ــنــ الــ
الــدولــي الــيــوم بـــأن يدعم  »أنــاشــد املجتمع 
ــم جــــديــــد، لـــكـــي تــصــبــح  ــذه بـــزخـ ــ دعــــوتــــي هـ
أمامنا  الــعــام.  نهاية  بحلول  واقــعــة  حقيقة 
مـــائـــة يــــوم لــتــحــقــيــق ذلـــــك«. ومــقــدمــا أمــثــلــة 
عــلــى الــتــهــدئــة، فــي الـــســـودان وأفــغــانــســتــان 
وسورية، عّبر املسؤول األممي عن قلقه في 

ما خّص ليبيا، داعيا إلى تسهيل استئناف 
ــذا الـــبـــلـــد،  ــ املــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هــ
يهّدد  للمرتزقة  ومــحــذرًا من »حشد هائل« 

بتجدد املواجهات املسلحة فيه.
انتقد غوتيريس  بكورونا،  يتعلق  ما  وفي 
بشأن  يسميها،  أن  دون  مــن  الــــدول  بــعــض 
محاولتها االنفراد بالتوصل إلى لقاح من 
دون االنضمام إلى الجهود الدولية وتوفيره 
بأسعار متاحة للدول الفقيرة. وقال في هذا 
الــســيــاق إن »بــعــض الــبــلــدان تــقــدم، بحسب 
التقارير، على إبرام صفقات جانبية لفائدة 
مــواطــنــيــهــا بــصــورة حــصــريــة«، مــعــتــبــرًا أن 
ذلك »سيؤدي إلى فشل املساعي إلى احتواء 

الفيروس«.
أن  رأى  األميركي،  الصيني  الكباش  وحــول 
 يقسم فيه أكبر 

ً
»عاملنا لن يتحّمل مستقبال

إلــى نصفني، لكل منه  الــكــوكــب  اقــتــصــاديــن 
قواعده التجارية واملالية وشبكة اإلنترنت 

وقدراته في مجال الذكاء االصطناعي«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب أمــــس، مــخــاطــبــا األمــــم املــتــحــدة، إنــه 
به«  قامت  ما  على  الصني  »محاسبة  يجب 
فــي أزمـــة الــوبــاء، وذلـــك فــي رســالــة مسجلة 
ــاع، اتـــهـــم فــيــهــا بــكــني  ــمــ ــتــ بـــثـــت خـــــالل االجــ
الصني  من  »الخروج  بـ للفيروس  بالسماح 

وإصابة كل العالم«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أعــــــــادت أملــــانــــيــــا الـــتـــذكـــيـــر 
بــمــطــلــبــهــا بــمــجــلــس أمـــن دولــــي »مـــوســـع«. 
ــيـــال  ــة أنـــجـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــارة األملــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ودعــــــــــت املـ

حّذر غوتيريس من 
حرب باردة جديدة بين 

الصين وأميركا

رسم األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس صورة قاتمة 

للعالم على وقع 
تداعيات كورونا، 

مجددًا دعوته لوقف 
عالمي للنار

مــيــركــل، أمـــس، إلـــى إصـــالح مجلس األمـــن، 
عــبــر رســالــة مــصــورة، رأت فيها أن »األمــم 
املــتــحــدة بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــٍد مـــن الــتــطــويــر 
ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــعـــاملـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
ـــن كــثــيــرًا  الـــــــ21«، مــضــيــفــة أن »مــجــلــس األمـ
مـــا تــتــم عــرقــلــتــه عــنــد الــحــاجــة إلـــى اتــخــاذ 
الحاجة  وأكـــدت ميركل  قـــرارات واضــحــة«. 
إلى إصالحات، واستعداد بالدها »لتحّمل 
املـــســـؤولـــيـــة فــــي مــجــلــس األمــــــن املــــوســــع«. 
الـــوزراء املاليزي محي  بـــدروه، دعــا رئيس 
الدين ياسني، إلى إصالح املنظمة األممية، 
معتبرًا أن »الحروب والصراعات الداخلية 
الــتــي ال تـــزال دون حــل إلـــى الـــيـــوم، سببت 

للكثيرين«. املعاناة 
وكان أعضاء الجمعية العامة لأمم املتحدة 
قد صادقوا باإلجماع، أول من أمس اإلثنني، 
على إعــالن خــاص بالذكرى الـــ75 لتأسيس 
الـــدول األعضاء  الــتــزام جميع  أكــد  املنظمة، 
ــاهـــدات والــصــكــوك  ــعـ بــحــقــوق اإلنـــســـان واملـ
الـــدولـــيـــة، الــتــي تــكــفــل الــحــقــوق األســاســيــة. 
ــد فــرصــة  ــوجــ ونــــــّص اإلعــــــــالن عـــلـــى أنـــــه »تــ
ــادة البناء  تــاريــخــيــة تــلــوح لــنــا مــن أجـــل إعــ
بشكل أفــضــل وأكــثــر مــراعــاة لــلــبــيــئــة«، بما 
يــتــمــاشــى مــع الــتــزامــات الــــدول الـــــواردة في 
مع  ويتسق   )2015( للمناخ  بــاريــس  اتــفــاق 
خطة عام 2030. كذلك جددت الدول األعضاء 
في اإلعــالن التزامها بتعزيز السالم، ومنع 
نشوب النزاعات، وبأحكام القانون الدولي، 

وكفالة العدالة، واالرتقاء بأداء املنظمة.
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أنقرة وموسكو تقودان مسار تثبيت وقف النار

ليبيا: انتقام أوروبي من تركيا

أنقرة وأثينا نحو محادثات استكشافية

يعتزم ممثلو مجلسي 
النواب والدولة استئناف 

لقاءاتهما

طرابلس ـ العربي الجديد

ــلــت أنـــقـــرة، أمـــس الــثــاثــاء، من 
ّ
قــل

األوروبـــي  االتــحــاد  إدراج  أهمية 
للنقل  التركية  »أوراســيــا«  شركة 
بدعوى  الــعــقــوبــات،  قائمة  الــبــحــري، ضمن 
أن  ليبيا، معتبرة  إلــى  الــســاح  خــرق حظر 
الــخــطــوة األوروبــــيــــة »ال تــحــمــل أي قــيــمــة« 
من منظورها. وتأتي العقوبات األوروبية، 
وأردنية  تركية  ثــاث شركات،  التي شملت 
وكــازاخــيــة، والــتــي تــّم تبنيها يــوم الجمعة 
املــــاضــــي، عـــلـــى مـــســـتـــوى ســــفــــراء االتــــحــــاد، 
خـــال  ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ خـــارجـــيـــة  وزراء  ــا  ــ ــدهـ ــ وأيـ
اجــتــمــاع ُعــقــد أول مــن أمـــس فــي بــروســكــل، 
فــي وقـــت تشهد فــيــه األزمــــة الليبية حــراكــا 
ها، تقع تركيا في صلبه. ويمثل 

ّ
دوليا لحل

املــوقــف األوروبـــــي، املــرتــبــط أيــضــا بالتوتر 
الدائر بني أنقرة واليونان على خلفية غاز 
»إيريني«  ملهمة  انــحــيــازًا  املــتــوســط،  شرقي 
إلــى ليبيا،  األوروبــيــة ملراقبة حظر الساح 
ــهــا الــطــرف عن 

ّ
بــحــســب أنـــقـــرة، بــســبــب غــض

توريد الساح للشرق الليبي، والــذي يأتي 
مـــن دول غــربــيــة أو إقــلــيــمــيــة داعـــمـــة لــلــواء 
ــنـــاء،  املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر. فـــي هــــذه األثـ
ووسط التراجع الكبير الذي يشهده الحراك 
 األزمة، واملرتقب استكماله في 

ّ
الدولي لحل

منزوع   
ّ

حــل عــن  بالحديث  قريبا،  سويسرا 
الـــســـاح فـــي ســــرت والـــجـــفـــرة، أو تــرتــيــبــات 
 5  +  5 املشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
الــتــي تمخضت عــن اتــفــاق بــرلــني، يــبــدو أن 
تثبيت  فــي  قــدمــا  تركيا وروســيــا تمضيان 
 سرت. وأكد 

ّ
وقف النار الذي تجمد على خط

وزيــر الخارجية الروسي سيرغي الفــروف، 
أول مــن أمــــس، أن بــــاده وتــركــيــا »تــعــمــان 
على وضــع اتــفــاق يــهــدف إلــى تثبيت وقف 
إطـــاق الــنــار فــي ليبيا، وإدخـــالـــه فــي إطــار 

قانوني«.
وزارة  رأت  األوروبــيــة،  العقوبات  على  وردًا 
ــان، أن  ــيــ ــي بــ ــة الـــتـــركـــيـــة أمــــــس، فــ ــيـ الـــخـــارجـ
»على االتحاد األوروبــي التخلي عن موقفه 
املنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور 
والــتــعــاون، إذا كــان يريد األمــن واالســتــقــرار 
ه »من املؤسف 

ّ
في املنطقة«. وقالت الوزارة إن

ـــخـــذ قــــــرار خـــاطـــئ كـــهـــذا فــي 
ّ
ــت لــلــغــايــة أن ُيـ

ـــبـــذل فــيــه الــجــهــود لــخــفــض منسوب 
ُ
وقـــت ت

ــتــــوســــط«. واعــتــبــر  ــرق املــ ــ ــــرات فــــي شـ
ّ
الــــتــــوت

البيان أن عملية »إيريني« األوروبية لحظر 
تــوريــد الــســاح إلـــى ليبيا »تــعــتــبــر مــكــافــأة 
املــتــقــاعــد( خليفة حفتر  )الـــلـــواء  لــانــقــابــي 
طــرابــلــس«.  فــي  الشرعية  للحكومة  وعــقــاب 
وأشــارت إلى أن »االتحاد يعتبر املساعدات 
الــتــركــيــة املـــقـــدمـــة إلــــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
للحظر،  خــرقــا  ليبيا،  فــي  الــوفــاق(  )حكومة 
بــيــنــمــا يــتــجــاهــل الـــــــدول والــــشــــركــــات الــتــي 
بــّرًا وجــوا،  االنــقــابــي حفتر بالساح  تدعم 
اإلمـــــارات«، مــؤكــدة أن موقف  وفــي مقدمها 
ــي »دلــيــل قــاطــع عــلــى عــدم  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
ليبيا«. حياديته وانحيازه لانقابيني في 

ومستقلة  مستقرة  ليبيا  تــؤيــد  »أنــقــرة  أن 
وذات سيادة«.

وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
الفــروف قد أشار أول من أمس إلى أن باده 
وتــركــيــا »تــعــمــان عــلــى وضـــع اتــفــاق يهدف 
إلــــى تــثــبــيــت وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي ليبيا 
وإدخــالــه في إطــار قانوني«. وذّكــر الفــروف، 
خــــال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، نــشــرهــا املــوقــع 
الرسمي لوزارته، باستضافة أنقرة منذ أيام 
من  ومسؤولني  دبلوماسيني  بني  مشاورات 
وزارتــــي الــدفــاع الــروســيــة والــتــركــيــة«، الفتا 
إلى أن »تلك املــشــاورات تهدف إلى مساعدة 
األطــــــراف الــلــيــبــيــة عــلــى تــثــبــيــت نــظــام وقــف 
النار، الذي تّم عمليا في الشهرين املاضيني، 
وإدخــالــه إلــى اإلطـــار الــقــانــونــي«، معربا عن 

أمله »في أن نتمكن من تحقيق ذلك«. 
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، يــرصــد املــتــابــعــون للشأن 
ٍسياسية  البحث عن حلول  الليبي مسارات 
لـــأزمـــة، وذلــــك مــنــذ انــتــهــاء لـــقـــاءات ممثلني 
ليبيني فــي املــغــرب وســويــســرا، وقــبــيــل عقد 
ــادة  ــديـــدة فـــي ســـويـــســـرا لـــبـــدء إعــ لــــقــــاءات جـ
حكومة  وتشكيل  الرئاسي  املجلس  تشكيل 
وحدة وطنية. ولم تصدر أي مواقف جديدة 

ــادة لــيــبــيــا بــــشــــأن الـــخـــطـــوات  ــ ــ مــــن جــــانــــب قـ
ــعــــد إعـــــــــان مـــمـــثـــلـــي مــجــلــســي  ــة، بــ ــ ــقـ ــ ــــاحـ الـ
الـــنـــواب والـــدولـــة عــن تــوصــلــهــمــا إلـــى اتــفــاق 
ــيـــار شـــاغـــلـــي املــنــاصــب  ــتـ ــول مــعــايــيــر اخـ ــ حـ
السياسية وتوزيعها جغرافيا على األقاليم 

الــلــيــبــيــة الـــثـــاثـــة، فـــي 10 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ليبية  تزامنت من مشاورات  والتي  الحالي، 
اســتــضــافــهــا »مــركــز الـــحـــوار اإلنــســانــي« في 
ســـويـــســـرا ورحــــبــــت بـــهـــا الـــبـــعـــثـــة األمـــمـــيـــة. 
ــفـــاق على  هــــذه املــــشــــاورات، انــتــهــت إلــــى االتـ
الــرئــاســي، وضـــرورة  إعـــادة تشكيل املجلس 
رئاسية  انتخابات  إلى مرحلة  الباد  توجه 
وبرملانية وفــق إطــار دســتــوري متفق عليه، 
 نـــزع 

ّ
وســـــط تــــراجــــع عــــن الـــحـــديـــث عــــن حـــــل

الــــســــاح فــــي ســـــرت والــــجــــفــــرة، وتـــرتـــيـــبـــات 
اللجنة العسكرية الليبية املشتركة لذلك.

الجديد«،  »العربي  لـ ليبية،  مــصــادر  وأكـــدت 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــواب والـ ــ ــنــ ــ عــــــزم مـــمـــثـــلـــي مـــجـــلـــســـي الــ
نهاية  مــوســع،  بشكل  لقاءاتهما  استئناف 
ســبــتــمــبــر الــحــالــي فـــي ســويــســرا، الفــتــة إلــى 
أنـــهـــمـــا يـــنـــتـــظـــران اعـــتـــمـــاد الــبــعــثــة األمــمــيــة 
ملمثليهما في لجنة الحوار الليبية املشتركة. 
ويأتي ذلــك فيما ينتظر قــرار األمــم املتحدة 
لتعيني مبعوثها الجديد إلى ليبيا لإلشراف 
ــى مــن خــطــوات بــاتــجــاه طــاولــة 

ّ
عــلــى مــا تــبــق

حوار ليبية مشتركة.
الباحث  لفت  السياسي،  الحل  وحــول مسار 
ــي الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة مــصــطــفــى  الـــلـــيـــبـــي فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  الــبــرق فــي حــديــث لـــ
التفاهمات  على  التشويش  فرنسا  محاولة 
»تراجع  وإلــى  واختراقها،  الروسية  التركية 
نشاط الدبلوماسية األميركية رغم استمرار 
واشــنــطــن فــي دفـــع األمـــم املــتــحــدة واألطــــراف 
موعد  قــبــل  فعلية  خــطــوات  التــخــاذ  الليبية 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة«. فـــي غــضــون ذلـــك، 
تتجه األوضــاع في شرق ليبيا إلى التأزيم، 
ــهــــاض مــلــيــشــيــات حــفــتــر تــظــاهــرة  بـــعـــد إجــ
شعبية في بنغازي أول من أمس، عبر تسرب 
أنصاره إليها، محولينها إلى مساٍر ينادي 
بتفويض حفتر حكم الباد. وجاء ذلك بعد 
تها مليشيات 

ّ
سلسلٍة من االعتقاالت التي شن

حفتر في املنطقة. وأقر الناشط عبد السام 
»العربي الجديد«، بأن مليشيات  البرغثي، لـ
النشطاء وأجبرتهم  حفتر اعتقلت عددًا من 

على توقيع تعهدات بعدم العودة للتظاهر.
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سياسة

يواصل مؤشر التوتر 
شرقي المتوسط 

انخفاضه، مع موافقة 
تركيا واليونان أمس 

على الشروع في 
محادثات استطالعية 

لحّل األزمة، فيما 
تؤدي ألمانيا دورًا 

لتنفيس االحتقان

فيما تتسارع الخطوات الدولية لوضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، يبرز التشويش األوروبي على دور تركيا في الحّل، 
عبر العقوبات، وهو ما قللت أنقرة من أهميته، وسط استكمالها مسار تثبيت وقف النار، بانتظار المقترحات السياسية

يتجه المشهد الشعبي شرق ليبيا نحو التأزيم )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

ــا أملــانــيــا  ــقـــودهـ يـــبـــدو أن الـــجـــهـــود الـــتـــي تـ
املتوسط  فــي شـــرق  الــتــوتــر  لتخفيف حـــدة 
الرئاسة  إعـــان  مــع  نتائجها،  تظهر  بـــدأت 
الــتــركــيــة، أمـــس الــثــاثــاء عــقــب قــمــة ثاثية 
افـــتـــراضـــيـــة جـــــرت عـــبـــر تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو 
كـــونـــفـــرانـــس«، بـــني الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان واملستشارة األملانية أنجيا 
مــيــركــل ورئـــيـــس املــجــلــس األوروبــــــي شـــارل 
ميشال، أن تركيا واليونان مستعدتان لبدء 
 األزمة العالقة 

ّ
»محادثات استطاعية« لحل

ــاعــــدت األزمــــــــة أخــــيــــرًا إثـــر  بــيــنــهــمــا. وتــــصــ
تنقيب  إجـــراء عمليات  أنــقــرة على  تصميم 
ــهــا مـــن حــقــول الـــغـــاز في 

ّ
عــمــا تـــرى فــيــه حــق

مياه شرق املتوسط. وأدت هذه األزمة، التي 
لم يسحب فتيلها بعد، إلى تصاعد التوتر 
بني تركيا ودول أوروبية عدة، على رأسها 
فــرنــســا، خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، لــكــن بـــوادر 
ــق، ال سيما  ــ ــادت لــتــلــوح فـــي األفــ ــ تــهــدئــة عـ
مــع دعــــوات أنــقــرة لــلــحــوار، وخــشــيــة دولــيــة 
ــــع فـــي املــنــطــقــة. مـــن تــصــعــيــد عــســكــري واسـ

وبــحــســب بــيــان صــــادر عــن دائــــرة االتــصــال 
أمــس،  التوافق  تــم  فإنه  التركية،  بالرئاسة 
خــــال الــقــمــة االفـــتـــراضـــيـــة الـــثـــاثـــيـــة، على 
وأثينا.  أنقرة  بني  الثنائية  املحادثات  عقد 
ــاقـــش مــع  وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن أردوغـــــــــان نـ
في  األوضــــاع  ومــيــشــال، مستجدات  ميركل 
شرق املتوسط، وأنه تم التأكيد خال اللقاء 
عــلــى اســـتـــعـــداد تــركــيــا والـــيـــونـــان لــلــشــروع 
بمحادثات »استكشافية«. وأضاف البيان أن 
الرئيس التركي شدد على أهمية الخطوات 
الـــتـــي ســـتـــقـــدم عــلــيــهــا الــــيــــونــــان، مــــن حــيــث 
كيفية املضي قدما في االتفاق على تنشيط 
قنوات الحوار. وذكر البيان أن أردوغان أكد 
تزال  كانت وال  تركيا  أن  اللقاء، على  خــال 
تؤيد حل الخافات عن طريق الحوار، وأن 
 عن ضبط النفس رغم كافة 

ّ
أنقرة لم تتخل

ــفــــزازات، مــعــربــا عـــن ثــقــتــه بــإمــكــانــيــة  ــتــ االســ
اتخاذ قرارات بناءة في مؤتمر إقليمي حول 
األطـــراف.  جميع  بمشاركة  املتوسط،  شــرق 
ــان، عــن أمله فــي أن تسفر  كما أعــرب أردوغــ
قمة زعماء االتحاد األوروبــي التي ستعقد 
غدًا الخميس، عن نتائج من شأنها تحسني 
العاقات التركية األوروبية. وأكد أردوغان 
أن »عاقات الجانبني ستعود إلى مجراها 
الطبيعي فــي حــال أقــدم االتــحــاد األوروبـــي 
اتفاقية  بخصوص  إيجابية  خــطــوات  على 
تأشيرة  ورفــع  والهجرة  الجمركي  االتــحــاد 
ــراك«. ولـــفـــت إلــــى أن تــعــاون  ــ ــــأتـ الــــدخــــول لـ
االتــحــاد األوروبـــي مــع تركيا سيساهم في 
وأعــرب  اإلقليمية.  للمشاكل  حــلــول  إيــجــاد 
الرئيس التركي عن تقديره ملبادرات أملانيا 

الرامية للعب دور الوساطة.
وتزامن عقد القمة الثاثية أمس، مع إعان 
انــتــهــاء االجــتــمــاع  الــتــركــيــة،  ــاع  الـــدفـ وزارة 
الــفــنــي الــخــامــس بــني الــوفــديــن العسكريني 
التركي واليوناني، في العاصمة البلجيكية 

بروكسل. وأوضــحــت الــــوزارة، فــي بــيــان، أن 
 النزاع، وعقد 

ّ
االجتماع بحث أساليب فض

فـــي مــقــر حــلــف شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو«، 
املــقــرر عقد اجتماعات  أنــه مــن  إلــى  مشيرة 
ــبــــوع املـــقـــبـــل. وســـبـــق أن  الحـــقـــة خــــال األســ
األطلسي،  لحلف شمال  الــعــام  األمــني  اتفق 
على  التركي،  والرئيس  ستولتنبرغ،  ينس 
انــطــاق مــحــادثــات فنية بــني أنــقــرة وأثينا، 
مناوشات  حـــدوث  ب 

ّ
تجن آلــيــات  لتأسيس 

شرقي املتوسط. وحضر القمة من الجانب 
مــولــود جــاووش  الخارجية  وزيـــرا  التركي، 
أوغـــلـــو والــــدفــــاع خــلــوصــي أكــــــار، ورئــيــس 

جهاز االستخبارات هاكان فيدان. 
ــر أول مــن  ــبـ ــتـ الــــتــــركــــي اعـ الــــرئــــيــــس  وكـــــــان 
أمــس، أن »مــن يتجاهلون بادنا في شرق 
املــتــوســط ويــصــرون على فــرض خرائطهم 
إلى  بالجنوح  بـــدأوا  علينا،  وأطــروحــاتــهــم 
املفاوضات الدبلوماسية«. وشدد أردوغان 
مــن أنــقــرة، عــلــى أن بـــاده »ال تــتــعــدى على 
حترم 

ُ
حقوق وكرامة أحد، بل تريد فقط أن ت

حقوقها ومكاسبها«، مضيفا أن »الساعني 
ــالــــم  ــعــ ـــرار مـــنـــطـــقـــتـــنـــا والــ ــقــ ــ ــتـ ــ لــــزعــــزعــــة اسـ
نهايتهم  يــعــدون  لتركيا  عــداوتــهــم  بسبب 
بــأيــديــهــم«. إلـــى ذلـــك، انــتــقــد نــائــب الرئيس 
التركي فؤاد أوقطاي، تصريحات للرئيسة 
اليونانية كاترينا ساكياروبولو، وصفت 
فيها تركيا بأنها دولة »احتال«، مبينا أن 
تلك االتهامات »ليست سوى جهود دعائية 
مضحكة واســتــفــزاز غــيــر مـــجـــٍد«. وأوضـــح 
أوقـــطـــاي أن ســاكــيــاروبــولــو أجــــرت زيـــارة 
قبل عدة أيــام إلى جزيرة ميس التي تبعد 
الــيــونــانــي مــســافــة 580 كيلومترًا  الــبــر  عــن 
وأنها  كيلومتر،   2 التركية  األراضـــي  وعــن 
ــــوات  ــــع قـ ــة مـ ــيـ ــعـــراضـ ــتـ ــامــــت بــــأعــــمــــال اسـ قــ

بادها هناك.
)األناضول، فرانس برس(

ــرة أمـــــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــــــدت أنـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
واالســتــشــارة  الــتــدريــب  أنشطة  مواصلتها 
فـــي املـــجـــالـــني الــعــســكــري واألمــــنــــي، والــتــي 
الليبي. وجاء هذا  الوفاق  تقدمها لحكومة 
ـــر الـــدفـــاع الــتــركــي  الــتــأكــيــد عــلــى لــســان وزيـ
خــــلــــوصــــي أكــــــــــار، خـــــــال لــــقــــائــــه أمـــــــس فــي 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، رئــيــس املجلس 
األعـــلـــى لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا خـــالـــد املـــشـــري، 
والــــذي بــحــث املــســتــجــدات األخــيــرة فــي هــذا 
البلد. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، إثر 
اللقاء، أن أكار أكد لضيفه »وقوف تركيا إلى 
جانب الحكومة الشرعية في ليبيا املعترف 
بها من قبل األمم املتحدة، وعلى مواصلتها 
بذل قصارى جهدها من أجل االستقرار في 
املنطقة وفق نهج ليبيا لليبيني«. وأضاف 

متابعة

■ مايني السوريني تحت الخيام يعانون الفقر والجوع واملرض والجهل، 
ة الغذائية وموجات الحر وموجات 

ّ
ال يعرفون من الحياة سوى السل

الصقيع واملوت املفاجئ.

■ #طهران تقول إن #دمشق طلبت منها تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية 
وإنها تعمل على ذلك في #سوريا. #سوريا

ا! #اوزاعي #طرابلس #عني_قانا 
ّ
م بذاتها قررت تجي لعن

ّ
■  شكلها جهن

#لبنان

■ #رايحني_عجهنم ؟ ليش نحنا وين؟ #عني_قانا #معلم_التلحيم

■  الـcadres واملسؤولني النضاف يرفضو مناصب لسبب بسيط وهو 
يقينو بإنو الفساد أكبر منو وأنو ما ينجم يبدل شي وحدو، نعرف 

برشا توانسة هنا في كندا وفي بريطانيا وفي الخليج وحتى توانسة 
في تونس يكلموه على منصب مسؤول ويجيه عرض وراء عرض يرفض 

ويقول نقعد نخدم في الخاص وضميري مرتاح.

■  تمثيل #املرأة في #عمليات_السام من عام 1992 إلى 2018:
فقط 3% من الوسطاء، 4% من املوقعني، 13% من املفاوضني

هذا بالرغم من األدلة التي ال جدال فيها على أن #املرأة تساهم في اختتام 
املحادثات، وتنفيذ واستمرارية اتفاقيات السام.

#يوم_السام

■ #الجزائر  #الرئيس_الراحل_هواري_بومدين )طلقة رصاصة على 
الصهاينة أفضل من خطاب في جمعية األمم(... 

)إن القضية بالنسبة للفلسطينيني ليست خبزا، بل هي قضية وطن 
فقدوه( #تسقط_صفقة_القرن #ضد_التطبيع

■  ستبقى كلمة العدو اإلسرائيلي ثابتة في قواميس الشعوب الحرة، 
أضف إليها كل من يحالفها. 

#التطبيع_خيانة #فلسطني_قضية_الشرفاء #الثورة_بدأت #فلسطني

■  أولويات القيادة الفلسطينية من منظمة وسلطة وفصائل يجب أن 
تكون املصالحة، وإعادة هيكلة وبناء املنظمة والتحالف مع تركيا ومن 

يدور بفلكها ألن املعسكر املضاد صهيوني بامتياز.

لم يطرأ أي جديد على إعالن خليفة حفتر استئناف تصدير النفط الليبي. 
وفي هذا اإلطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن »رئيس 
صالح  عقيلة  طبرق  في  البرلمان  ورئيس  السراج  فائز  الليبية  الحكومة 
بين  بما في ذلك  البحث جارٍ حولها في طبرق،  أن  المسألة، كما  بحثا 
ممثلي« حفتر. وأضاف أن »كل ما نقوم به هو محاولة حملهم على 
التفاوض، حتى يتوصلوا إلى اتفاق حول كيفية  الجلوس إلى طاولة 

تقاسم الموارد الطبيعية في ما بينهم«.

دفع روسي لتقاسم الموارد
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