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سياسة

هل حمل 
مؤتمر برلين 
جديدًا لليبيا؟

»عمل تخريبي« 
استهدف أحد مباني 

منظمة الطاقة اإليرانية

استعداد أميركي 
إللغاء أو تعليق نحو 

ألف إجراء حظر

للحديث تتمة...

اإلسرائيليون  يواصل  فيما  اإليراني،  النووي  االتفاق  إحياء  أمام  العراقيل  تزداد 
وضع سيناريوهات التعامل مع الملف في حال نجاح مفاوضات فيينا

طهران ـ صابر غل عنبري 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لـــم يـــــؤِد انـــتـــخـــاب إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
رئيسًا إليــران، يوم الجمعة املاضي، 
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا غــيــر  إلـــــى وقـــــف مــ
املــبــاشــرة بــن األمــيــركــيــن واإليـــرانـــيـــن، التي 
انتهت األحــد املاضي جولتها السادسة على 
أن تبدأ جولتها السابعة مطلع شهر يوليو/

تموز املقبل، لكن ذلك ال يمنع أن مسار إحياء 
ــنــــووي قـــد يــــــزداد تــعــقــيــدًا ويــبــقــى  ــفــــاق الــ االتــ
ظل  في  السيناريوهات،  على جميع  مفتوحًا 
مؤشرات عدة تتراكم بشأن صعوبة التوصل 
إلـــى اتــفــاق قــريــب، وإن كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
أن  األملاني هايكو ماس أعلن، أمس األربعاء، 
»مستقبل  في  للتوصل  جيدة«  »فرصًا  هناك 
منظور« إلى اتفاق حول النووي اإليراني، من 
دون أن يحدد مهلة زمنية لذلك. وقــال ماس، 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره 
»نتقدم  برلن:  في  بلينكن  أنتوني  األميركي 
خــطــوة خــطــوة فــي كــل جــولــة مــن املــفــاوضــات، 
ونفترض أنه في سياق االنتخابات الرئاسية 
)اإليــرانــيــة(، هناك فــرص جيدة إلنجازها في 

مستقبل منظور«.
ويستمر الخاف حول العقوبات التي يفترض 
رفعها في ظل األنباء حول استعداد الواليات 
املتحدة إللغاء أو تعليق نحو ألف إجراء حظر 
العقوبات مــن أصــل 1500 عــقــوبــة، بينما  مــن 
تــطــالــب إيـــــران بـــرفـــع جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات. كما 
جاء إغاق الواليات املتحدة لعدد من املواقع 
أو  إليـــران  تابعة  إعـــام  لــوســائــل  اإللكترونية 
مرتبطة بها، ومسارعة طهران إلى الرد أمس 
واعتبار أن ما جــرى خطوة »غير بناءة« في 
مباشرة  غير  مباحثات  الطرفن  خــوض  ظــل 
ــاء االتــــفــــاق بـــشـــأن بــرنــامــج  ــيــ فــــي فــيــيــنــا إلحــ

طهران النووي، ليعزز من مؤشرات التوجس 
ــــك اســـتـــمـــرار  ــــى ذلـ بــــن الـــطـــرفـــن. ويــــضــــاف إلـ
الهجمات التي تتعرض لها املنشآت النووية 
اإليرانية، إذ أفادت وكالة »نور نيوز« املقّربة 
مــن املجلس األعــلــى لــأمــن الــقــومــي اإليــرانــي، 
 تــخــريــبــيــًا« اســتــهــدف، فــجــر أمــس 

ً
بـــأن »عــمــا

الــذريــة  الــطــاقــة  األربـــعـــاء، أحــد مباني منظمة 
اإليرانية في ضواحي العاصمة طهران، لكنها 
أكدت »إحباطه«. وأضافت الوكالة أن الحادث 
»لم يخلف أي خسائر بشرية ومالية«، مشيرة 
إلى أن الترتيبات األمنية لتأمن أمن املنشآت 
الــتــابــعــة ملــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة حــالــت دون 
فــي تنفيذ  املــخــربــون  العملية، و»فــشــل  نجاح 

برنامجهم«.
وتــخــتــلــف حــســابــات أطـــــراف املـــفـــاوضـــات في 
ــتـــحـــدة، روســـيـــا،  فــيــيــنــا )إيــــــــران، الــــواليــــات املـ
ــــن( عــن  ــــصـ ــا، بـــريـــطـــانـــيـــا، الـ أملــــانــــيــــا، فــــرنــــســ
الحسابات اإلسرائيلية املتوجسة من إمكانية 
ــي الـــســـيـــاق، نــشــرت  ــى اتــــفــــاق. وفــ الـــتـــوصـــل إلــ
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، تــقــريــرًا، 
أمـــــس، يــتــعــلــق بــعــجــز األجـــهـــزة اإلســرائــيــلــيــة 
إيـــران وجــديــة نواياها في  فــي تحديد وجهة 
ــاء في  الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نـــووي جــديــد. وجـ
التقرير أن االستخبارات اإلسرائيلية وضعت 
ثاثة سيناريوهات حول نوايا إيــران. ووفقًا 
للسيناريو األول، فإن إيران معنية بالتوصل 
التــفــاق نــــووي جــديــد، لكنها تــريــد االنــتــظــار 
لحن تسلم الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم 
رئيسي مهامه في 3 أغسطس/آب املقبل، كي 
وشرعية  قــبــواًل  ويضمن  شرعية  ذلــك  يشكل 
دولية للرئيس الجديد. أما السيناريو الثاني، 
ــيـــرى أن انــتــخــاب  املـــنـــاقـــض تـــمـــامـــًا لـــــــأول، فـ
رئيسي مؤشر إلى قرب تفجر املفاوضات مع 
الدول الغربية. أما السيناريو الثالث، فتضعه 
الــصــحــيــفــة فـــي ســيــاق تــطــابــقــه مـــع تــقــديــرات 

غــربــيــة مـــن عــمــلــيــة خــــداع إيـــرانـــيـــة للمجتمع 
الدولي. وبحسب هذا السيناريو، فمن املتوقع 
أن تقوم إيــران بخفض وتيرة االتــصــاالت مع 
الدول الكبرى واملماطلة أشهرًا عدة. وستقوم 
إيــــــران خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة بــتــســريــع سعيها 
الستخدامها  نــوويــًا  مــهــمــة  أهــــداف  لتحقيق 
كــــــــأدوات ضـــغـــط فــــي املــــفــــاوضــــات. وبــحــســب 
الــصــحــيــفــة، فـــإن الــتــقــديــر األخـــيـــر يـــتـــاءم مع 
تصريحات وزير الخارجية األميركي أنتوني 
ــبـــوعـــن، أنـــه  ــــذي اعـــتـــبـــر، قـــبـــل أسـ بــلــيــنــكــن، الــ
إذا لـــم يــتــم قــريــبــًا تــحــقــيــق تــفــاهــمــات لضبط 
النووي اإليراني، فإن »مدة انطاقها«  املسار 

ــات  ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ طــــغــــى مــــلــــف اســــتــــكــــمــــال االســ
ــتــــي نــــّصــــت عــلــيــهــا خــريــطــة  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
الـــطـــريـــق الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا مـــنـــتـــدى الـــحـــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، واتــفــاقــيــة وقـــف إطـــاق 
الــنــار الــتــي تــم الــتــوصــل إليها فــي أكتوبر/ 
بــرلــن  مـــؤتـــمـــر  عـــلـــى   ،2020 األول  تـــشـــريـــن 
ــــذي ُعـــقـــد أمــــس األربـــعـــاء،  2 حــــول لــيــبــيــا، الـ
ــراء  ــيـــة، خــصــوصــًا إجــ ــانـ فـــي الــعــاصــمــة األملـ
االنتخابات الرئاسية والبرملانية املقررة في 
ديسمبر/ كانون األول املقبل، التي ُيفترض 
أن تنهي املرحلة االنتقالية في الباد وتنتج 
 املــؤتــمــر 

ّ
مــؤســســات دســتــوريــة دائـــمـــة. لــكــن

أظهر وجود عثرات ما زالت تعترض إنهاء 
الـــصـــراع الــلــيــبــي، أبـــرزهـــا عـــدم تــنــفــيــذ قـــرار 
إخـــراج كــل املــرتــزقــة واملقاتلن األجــانــب من 
العسكرية،  املؤسسة  توحيد  وفشل  الــبــاد، 
والــــخــــافــــات الـــداخـــلـــيـــة املـــتـــواصـــلـــة والـــتـــي 
اليوم،  للدولة حتى  مــوازنــة  اعتماد  أفشلت 
الحميد  الحكومة عبد  وهــو ما دفــع رئيس 
الدبيبة ملطالبة املجتمع الدولي باملساعدة.

ــران( لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة قد  ــهـ )طـ
تتقلص ألسابيع معدودة فقط.

وعلى الرغم من هذه األجواء، يستمر الرئيس 
الــذي تنتهي واليته  اإليــرانــي حسن روحاني 
فـــي 3 أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل، بـــإبـــداء الــتــفــاؤل 
بــقــرب رفـــع الــعــقــوبــات والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بـــروز حــديــث عن  خــال مباحثات فيينا، مــع 
»تــفــاهــم عــام بــشــأن جميع الــخــافــات«.  وقــال 
ــوزراء أمــس:  روحــانــي خــال جلسة ملجلس الــ
»إنـــنـــي أعــلــن لــلــشــعــب أن الــحــكــومــة قـــد أنــهــت 
الـــحـــرب االقـــتـــصـــاديـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى رفــع 
أن  روحــانــي  أكــد  وفيما  األميركية.  العقوبات 
حكومته نجحت في إرغــام الــواليــات املتحدة 
على الجلوس إلى طاولة التفاوض في فيينا، 
ــفــــاوضــــت وحــــلــــت الــقــضــايــا  أضـــــــاف أنــــهــــا »تــ
رفــع  يمكننا  فــالــيــوم  أرادوا،  وإذا  األســاســيــة 
اليوم، فلنمنح اآلن  العقوبات، نعم أنا أقصد 
الصاحيات للدكتور )عباس( عراقجي )كبير 
املـــفـــاوضـــن اإليــــرانــــيــــن( لــيــذهــب إلــــى فيينا 
ــاق خــــال أيــــــام، وســتــرفــع  ــفـ ــى اتـ ويـــتـــوصـــل إلــ
أريد  أنجزنا عملنا، وهنا ال  العقوبات. نحن 
الــخــوض فــي بــعــض تــعــقــيــدات ســيــاســيــة. فا 

أريد تعكير مزاج الشعب«.
وال تعبر تصريحات روحاني بالضرورة عن 
رأي كل صانعي القرار اإليراني بشأن االتفاق 
ــراف فــي عملية  الــنــووي، وإنــمــا عــن أحــد األطــ
الـــقـــرار. فاملجلس األعــلــى لأمن  صــنــاعــة هـــذا 

وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن قد استبق انطاق املؤتمر بالتأكيد 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــره األملــانــي 
هــايــكــو مـــاس، عــلــى أهــمــيــة أن تــجــري ليبيا 
انــتــخــابــات عــامــة فـــي ديــســمــبــر بــاعــتــبــارهــا 
الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــــوحــــــيــــــدة لـــــضـــــمـــــان الـــــســـــام 
واالســـتـــقـــرار هـــنـــاك. وأضـــــاف: »نــشــتــرك في 
الهدف املتمثل في وجود ليبيا ذات سيادة 
ــيـــدة عــن  ــعـ ــة وبـ ــنــ ومـــســـتـــقـــرة ومــــوحــــدة وآمــ
: »لكي يحدث 

ً
التدخل األجنبي«. وتابع قائا

هذا يجب أن تجري االنتخابات العامة في 
إلى  هــنــاك حــاجــة   

ّ
أن ديسمبر. وهـــذا يعني 

اتـــفـــاق عــاجــل بــشــأن الــقــضــايــا الــدســتــوريــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة«. وطـــالـــب بــانــســحــاب الـــقـــوات 
األجــنــبــيــة مــن لــيــبــيــا. وقــــال: »يــجــب تطبيق 
اتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الـــنـــار )املــــوقــــع( فـــي 23 
انسحاب  ذلــك  في  بما  كامل،  أكتوبر بشكل 
كــافــة الــقــوات األجــنــبــيــة مــن لــيــبــيــا«. وكــانــت 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي طــرابــلــس قــد دعــت 
الثاني،  في تغريدة »مندوبي مؤتمر برلن 
بالتزامات  التعهد  إلــى  الليبين  واملمثلن 
الليبية  الــســيــادة  أمــام  الطريق  تمهد  ثابتة 
ديسمبر«.  فــي  تاريخية  انتخابات  وإجـــراء 
 »الــتــقــدم املــلــحــوظ )نــحــو 

ّ
ــــددت عــلــى أن وشـ

ــبـــي( يــتــطــلــب الــــوحــــدة  ــيـ ــلـ ــزاع الـ ــ ــنـ ــ إنــــهــــاء الـ
الوطنية وإخراج القوات األجنبية«.

الليبي خال  الــــوزراء  وجـــاءت كلمة رئــيــس 
ــر الــــــذي ُعـــقـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء  ــمـ املـــؤتـ
األميركي  املــوقــف  مــع  متناغمة  الــخــارجــيــة، 
الدبيبة  دعا  إذ  الرئيسية،  األولويات  لجهة 
بــاده إلجراء  إلى مساعدة  الدولي  املجتمع 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا املـــحـــدد فـــي 24 
أشهر   6 قبل  ــه 

ّ
أن إلــى  املقبل، الفتًا  ديسمبر 

مـــن االنـــتـــخـــابـــات »الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة ما 
زالــــت مــســتــمــرة ولـــم تعتمد املــيــزانــيــة حتى 
 سلطاته باشرت تحضير 

ّ
أن اآلن«، مضيفًا 

الــقــرار  القومي اإليــرانــي، هــو املــخــول باتخاذ 
الازم حول االتفاق النووي، وكل ما يجري في 
12 عضوًا:  يضّم  واملجلس  فيينا.  مفاوضات 
اإليرانية  السيادية  املؤسسات  رؤســاء  جميع 
)الــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة والـــعـــســـكـــريـــة(، و4 
أعضاء حكومين، رغم أن روحاني هو رئيس 

املجلس.
ــي  ــ ــرانــ ــ ــد الــــخــــبــــيــــر اإليــ ــ ــؤكـ ــ وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، يـ
ــيـــة، هــــادي  ــيـــركـ فــــي الـــعـــاقـــات اإليــــرانــــيــــة األمـ
خسروشاهن وجود خافات داخلية، ويشير 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى وجـــود  فـــي حـــديـــٍث لـــ
»خـــافـــات بـــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة اإليــرانــيــة 
ــنــــووي«، مــضــيــفــًا أن  ــفـــاق الــ بــشــأن إحـــيـــاء االتـ
»الــحــكــومــات عــــادة فـــي األشـــهـــر األخـــيـــرة من 
حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة ال تــمــلــك الــصــاحــيــات 
الازمة التخاذ القرارات االستراتيجية واملهمة 
فــي الــســيــاســتــن الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة«. مع 
العلم أنه تّم تشكيل لجنة في طهران ملتابعة 
مــفــاوضــات فيينا واتـــخـــاذ الـــقـــرارات الــازمــة 
بـــشـــأنـــهـــا، بـــمـــشـــاركـــة مـــنـــدوبـــن مــــن الـــبـــرملـــان 
والــحــكــومــة وأعـــضـــاء مــجــلــس األمــــن الــقــومــي. 
وحـــــــول هـــــذه الـــلـــجـــنـــة يــــقــــول خـــســـروشـــاهـــن 
ــالـــة املــلــف إلــيــهــا مـــن شــأنــهــا حـــل تلك  إن »إحـ
الخافات، وتعزز فرصة التوصل إلى االتفاق 

خال الفترة املتبقية لوالية روحاني«.
ــقـــومـــي  ــنـــة األمــــــــن الـ ويــــكــــشــــف أن عــــضــــو لـــجـ
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرملــانــيــة شــهــريــار 

خــطــة أمــنــيــة شــامــلــة لــتــأمــن االنــتــخــابــات. 
ــــاف: »مــطــلــوب كــذلــك املــزيــد مــن العمل  وأضـ
لــتــوحــيــد املــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا«، 
داعــيــًا املــجــتــمــعــن فــي بــرلــن إلـــى »االلـــتـــزام 
املعرقلن  ردع  في  ومساعدتنا  بتعهداتهم 
الــعــقــبــات في  الــســيــاســيــة«. وحـــول  للعملية 
طــريــق االنــتــخــابــات، أشـــار إلـــى أنــهــا عرقلة 
القانونية خارجة  »العملية  قانونية، وقــال: 
عـــن صــاحــيــات الــحــكــومــة، ولـــأســـف ليس 
هناك جدية من األجسام التشريعية للمضي 
في هذا املسار«. ولفت إلى أن هناك مخاوف 
أمنية بسبب وجود مرتزقة وقوى عسكرية 
لها أبعاد سياسية وإرهابين في الجنوب 
ــاف: »نــســتــعــد لــفــتــح الــطــريــق  ــ الــلــيــبــي. وأضــ
اجتماع  بعقد  الجهود  وسنتوج  الساحلي 
مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كما أننا 
نعمل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تعترض 
للشعب  الفرصة  إلتاحة  االنتخابات  طريق 

الختيار من يمثله«.
وقــبــيــل كلمته فــي املــؤتــمــر، أكـــد الــدبــيــبــة في 
ــغــــريــــدات عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، رفـــض  ســلــســلــة تــ
ــبـــث بــمــقــدرات  ــعـ ــعــــودة إلــــى الــــحــــروب و»الـ الــ
الــدولــة«. وقــال: »توجهنا إلــى  برلن ممثلن 
عـــن حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، حــامــلــن آمـــال 
وتطلعات الليبين بدولة موحدة مستقرة«. 
الــعــودة للحروب والعبث  وأضـــاف: »نــرفــض 
 جهدنا من أجل 

ّ
بمقدرات الدولة، وسنبذل كل

الــرخــاء لشعبنا«.  بــادنــا وتحقيق  اســتــقــرار 
»لـــتـــجـــديـــد  ــرلــــن  بــ ــــي  فـ وجـــــــــوده  أن  وأردف 
املجتمعون في  بــهــا  الــتــي تعهد  االلــتــزامــات 
ــفـــاق مــع أصــدقــاء  مــؤتــمــر بــرلــن األول، واالتـ
ــــول أفــــضــــل الـــحـــلـــول لــــدعــــم مــســار  لــيــبــيــا حــ
اســتــقــرار بــادنــا وســامــة أراضــيــهــا ووحـــدة 
وتابع:  الوطنية«.  سيادتها  وحفظ  شعبها 
»أمــامــنــا الكثير مــن الــتــحــديــات، ولــكــن هناك 
فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية وعودة 

حيدري، قد كشف لوكالة »تسنيم« اإليرانية، 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا لــتــقــيــيــم مــفــاوضــات 
فـــيـــيـــنـــا، مـــشـــيـــرًا إلـــــى الـــلـــجـــنـــة تـــحـــت إشـــــراف 
املجلس األعــلــى لــأمــن الــقــومــي، وتــتــكــون من 
أعضاء املجلس وبرملانين واثنن من أعضاء 

الحكومة.
ويــتــطــرق خــســروشــاهــن إلـــى محفز آخـــر، من 
شــأنــه أن يشجع صــنــاع الــقــرار اإليــرانــي على 
القريب، مشيرًا  املستقبل  االتفاق خــال  إبــرام 
التيارين  بن  إلــى وجــود »مصالح مشتركة« 
املــحــافــظ واإلصــــاحــــي تــســهــل الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق. ويـــقـــول إن روحـــانـــي يـــرى أن االتــفــاق 
الــنــووي هــو مــن إنــجــازات حكومته، فيسعى 
ــه، وفــي  جــاهــدًا إلـــى إحــيــائــه، ليبقى كــتــراث لـ
ــهـــات فــــي الـــتـــيـــار املـــحـــافـــظ ال  املـــقـــابـــل ثـــمـــة جـ
تــرغــب أن تــقــع مــســؤولــيــة إبــــرام االتـــفـــاق )فــي 
فيينا( على عاتق حكومة محافظة وترغب أن 

توقعها الحكومة الراهنة.
وفي السياق، يشير إلى أنباء حول استعداد 
ألف  أو تعليق نحو  املتحدة إللغاء  الــواليــات 
ــراء حــظــر مـــن الــعــقــوبــات مـــن أصــــل 1500  ــ إجــ
ــران تـــطـــالـــب بـــرفـــع جــمــيــع  ــ ــ عـــقـــوبـــة، بــيــنــمــا إيـ
إلــغــاء كل  أن عـــدم  الــعــقــوبــات »لخشيتها مــن 
الــعــقــوبــات يــمــنــح الـــواليـــات املــتــحــدة شرعية 
لــلــقــيــام بــفــرض عــقــوبــات أخــــرى عــلــيــهــا، بعد 
االتــفــاق فــي فيينا فــي بقية املــجــاالت األخــرى 

غير املجال النووي«.

األمانة للشعب الليبي الختيار من يمثله عن 
طــريــق انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة«. ولــفــت إلى 
الدولي وضمان سماع  املجتمع  »توحيد   

ّ
أن

صوت الشعب الليبي أمر حيوي خال هذه 
املرحلة املهمة في تاريخ ليبيا«.

مطالبة الدبيبة بدعم دولي القاه فيها األمن 
غوتيريس،  أنطونيو  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــام 
ه »سيتم قريبًا نشر املجموعة 

ّ
الذي أعلن أن

ــبــــي وقــــــف إطــــــــاق الـــنـــار  ــراقــ ــن مــ ــ األولـــــــــى مـ
طــرابــلــس«.  فــي  الــدولــيــة  للمنظمة  التابعن 
ــــال كــلــمــتــه فــــي افـــتـــتـــاح املـــؤتـــمـــر عــبــر  ــ وخـ
ه »تم إحراز 

ّ
الفيديو، لفت غوتيريس إلى أن

تقّدم كبير منذ مؤتمر برلن 1، في يناير/ 
كانون الثاني 2020، ونحن هنا اليوم للبناء 

على هــذا الــتــقــدم«. وأضـــاف أن ذلــك سيكون 
الطريق  الكامل لخريطة  التنفيذ  »من خال 
الــتــي اعــتــمــدهــا مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي، واتفاقية وقف إطاق النار التي تم 
الــتــوصــل إليها فــي أكــتــوبــر 2020، وقـــرارات 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــلـ مــجــلــس األمــــــن ذات الـــصـ
القرار 2570 بشأن مراقبة وقف إطاق النار، 
الــرئــاســيــة والبرملانية  االنــتــخــابــات  ــراء  وإجــ
وأردف  املقبل«.  األول  كــانــون  ديسمبر/  فــي 
 األمم املتحدة »تلتزم بدعم اآللية الليبية 

ّ
أن

ــــاق الــــنــــار، وســـيـــتـــم نــشــر  ــــف إطــ ملـــراقـــبـــة وقـ
املــجــمــوعــة األولــــى مــن مــراقــبــي وقـــف إطــاق 
فــي طرابلس  املتحدة  لــأمــم  التابعن  الــنــار 
وحث  لذلك.  موعد  تحديد  دون  من  قريبًا«، 

غــوتــيــريــس األطــــــراف الــلــيــبــيــة والــخــارجــيــة 
على »االتفاق على خطة شاملة ذات جداول 
األجنبية  القوات  النسحاب  واضحة  زمنية 
واملــرتــزقــة«، مــؤكــدًا أن »بعثة األمـــم املتحدة 
أهبة االستعداد  ليبيا تقف على  للدعم في 
 »تحسن األمن 

ّ
لدعم هــذا الــهــدف«. وقــال إن

لــلــيــبــيــن الـــعـــاديـــن ســيــســاهــم بــشــكــل كبير 
فـــي تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الـــتـــقـــّدم عــلــى املــســار 
السياسي، وإجراءات بناء الثقة هي املفتاح 
االنتخابات   »تنظيم 

ّ
أن لــذلــك«. وشــدد على 

فـــــي مــــوعــــدهــــا يـــتـــطـــلـــب اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
عــاجــلــة، منها تــحــديــد األســـس الــدســتــوريــة 
الازمة  التشريعات  واعتماد  لانتخابات، 
وتـــقـــديـــم املــــــــوارد املـــالـــيـــة مــــن قـــبـــل الــســلــطــة 
الوطنية  املفوضية  إلــى  املــؤقــتــة  التنفيذية 

العليا لانتخابات«.
وأعــــرب عــن »الــقــلــق الــشــديــد بــشــأن الــوضــع 
اإلنــســانــي الــخــطــيــر واملــتــدهــور فــي ليبيا«، 
 »1.3 مليون شخص بحاجة 

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

ــادة قــدرهــا  ــزيــ إلــــى مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة، بــ
 الــدول 

ّ
400 ألــف منذ الــعــام املــاضــي«، وحـــث

األعـــــضـــــاء عـــلـــى »دعــــــــم خـــطـــة االســـتـــجـــابـــة 
دوالر  مليون   189 تتطلب  الــتــي  اإلنــســانــيــة 
ــًا، والــــتــــي تــم  ــفـ ــعـ ــم الــــفــــئــــات األكــــثــــر ضـ لــــدعــ
فــقــط«. كما  املــائــة  فــي  تــمــويــلــهــا بنسبة 21 
جميع  »اتــخــاذ  على  الليبية  الحكومة   

ّ
حــث

املعتقلن  لحماية  بسرعة  الــازمــة  التدابير 
الــعــنــف  املـــهـــاجـــريـــن والـــاجـــئـــن مـــن  وآالف 
وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق 

اإلنسان«.
وفي سياق اللقاءات التي جرت على هامش 
ــر الــخــارجــيــة  ــ املـــؤتـــمـــر، الــتــقــى الــدبــيــبــة وزيـ
التركي مولود جاووش أوغلو، وبحث معه 
بشأن تنسيق املواقف السياسية املطروحة 

على أجندة مؤتمر برلن.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

)Getty( سيناريوهات إسرائيلية لمراقبة خطوات رئيسي النووية

)Getty/دعا الدبيبة المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا إلجراء االنتخابات )شون غالوب

أسامة علي

جاء مؤتمر برلني الثاني حول ليبيا 
وسط مناخ دولي ترتسم فيه مالمح 

مرحلة جديدة، درج املتابعون على 
تسميتها بـ«مرحلة ما بعد كورونا«، 

وهي مرحلة يشهد فيها العالم 
تطبيقًا لسياسات جديدة تنحو 

باتجاه السالم وتراجع آلة الحرب. 
فكما في ليبيا، انكسرت شوكة 

العسكر وأحالم الحكم بقوة السالح، 
تشهد الساحات األخرى القريبة 

والبعيدة أيضًا تحوالت كبيرة، 
ليس أقلها االنسحاب األميركي 

من أفغانستان، وتعديل سياسات 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

الطامح لوالية ثانية في الحكم، 
والتقارب الكبير الحاصل في حوض 

البحر املتوسط بني األتراك واملصريني 
والفرنسيني واإليطاليني.

لكل هذا، ال يبدو أن مؤتمر برلني قد 
حمل جديدًا بالنسبة للملف الليبي، 

الذي طاول عالقات ومصالح دول ذات 
ثقل متوسطي كبير، خصوصًا أّن 
اإلعالن عن برنامجه كان صريحًا، 
فهو تقييم دولي ملخرجات مؤتمر 

برلني األول، ومن ثم النظر في ملفات 
أخرى يمكن حسمها بناًء على تقييم 

نتائج املؤتمر السابق. وجاءت تلك 
امللفات مقسومة على مستويني؛ 

مستوى دولي يتعلق بمصالح الدول 
املتدخلة في ليبيا، ويستهدف حسم 

ملف املرتزقة والقوات األجنبية، 
ومستوى داخلي يتعلق باالنتخابات 

الوطنية وضرورة إجرائها في 
موعدها املحدد نهاية العام الحالي.

وعلى الرغم من محاولة رعاة املؤتمر 
وداعميه القول إن املجتمع الدولي قطع 
شوطًا في التسوية الليبية ونجح في 

رأب شبح االنقسام، إال أّن الواقع على 
األرض يؤكد أّن امللف الليبي تشابكت 
فيه مصالح دولية، ويجب البحث عن 
 لغة 

ّ
تسوية لتلك التشابكات في ظل

السالم الدولية الجديدة. كل التحوالت 
التي شهدتها ليبيا في الفترة 

السابقة، تؤكد أّن الفاعلني املحليني 
لم يكونوا سوى انعكاس لسياسات 

داعميهم وترجمة ملواقفهم. فانكسار 
حفتر العسكري ال يعني عجز 
داعميه عن تمويله باملزيد من 

املرتزقة والسالح ملعاودة الكّرة. أكثر 
من ذلك، انكساره العسكري ال يعني 

خنوعه وقبوله بتسوية سياسية 
أنتجت حكومة، رئيسها من مدينة 
كانت تقود معسكر كسر شوكته 
ووأد أحالمه. فما الذي غّير وجهة 

القاهرة وباريس وعواصم أخرى من 
الرجمة إلى طرابلس؟ ومن الذي وأد 
صوت اإلمارات، رأس حربة الحرب؟ 
وملاذا الغموض في موسكو؟ دونما 

شك، هناك خريطة طريق دولية 
تشمل املنطقة بأسرها وال تقف عند 
حد ليبيا، فالحقيقة والواقع أّن برلني 

لم تحمل جديدًا خاصًا بليبيا.

هيمن ملف استكمال 
المسار السياسي إلنهاء 

الصراع الليبي على مؤتمر 
برلين 2، مع التشديد على 

ضرورة إجراء االنتخابات 
في ديسمبر/ كانون 

األول المقبل وإخراج كّل 
المقاتلين المرتزقة من 

البالد

إنجاز  تم  »أنه  إلى  )الصورة(  ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  لفت 
مؤتمر  خالل  أضاف  لكنه  ليبيا«،  في  الماضيين  العامين  خالل  الكثير 
األميركي  نظيره  مــع  صحافي 
»العديد  أن  أمس،   بلينكن  أنتوني 
تنتظرنا.  ــت  زال ما  التحديات  من 
في  ار  االستقر من  مزيد  لتحقيق 
االنتخابات  تجري  أن  ينبغي  البالد، 
كما هو مخطط لها، وأن يغادر 
األجانب  والمرتزقة  المقاتلون 
ليبيا بالفعل«. وأضاف أن المؤتمر 
نعد  »لم  جديدة  مرحلة  يطلق 

نتحدث فيها فقط عن ليبيا«.

تحديات عديدة باقية
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  شرق
      غرب

العراق: مذكرات 
توقيف بحق متظاهرين 

في ذي قار
ــي، أمــــس  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ــاء ال ــ ــقـــــضـ ــ أصـــــــــدر الـ
ــرات تـــوقـــيـــف بــحــق  ــ ــذكـ ــ األربــــــعــــــاء، مـ
»انـــتـــهـــاكـــهـــم« حــرمــة  مــتــظــاهــريــن، لــــ
محكمة في محافظة ذي قار جنوبي 
الــبــاد. وتــجــّمــع عــشــرات املحتجن، 
أول من أمس، أمام مبنى القضاء في 
مدينة الناصرية، وانتقدوا القضاة. 
األعلى،  القضاء  ملجلس  بيان  وذكــر 
ــنـــاصـــريـــة  الـ تـــحـــقـــيـــق  ــة  ــمـ ــكـ »مـــحـ أن 
ــــدرت مـــذكـــرات قــبــض بــحــق عــدد  أصـ
مــن املــتــجــاوزيــن على الــقــضــاء أثناء 
لقائهم رئيس محكمة استئناف ذي 

قار، محمد حسن«.
)األناضول(

»نداء السودان« 
يجّمد عضويته في 

»قوى التغيير« 
أعلن املجلس القيادي لتحالف »نداء 
الــــســــودان«، أمـــس األربـــعـــاء، تجميد 
»قوى  عضويته في املجلس املركزي لـ
إعان الحرية والتغيير«، والذي يعد 
أكبر مكون سياسي فيها. وقال بيان 
لــلــتــحــالــف إنــــه عــقــد اجــتــمــاعــات في 
مــقــر حــــزب »األمـــــة الـــقـــومـــي«، فـــي أم 
درمــان غربي الخرطوم، منذ السبت 
املاضي، وقــرر تجميد عضويته في 
التغيير«،  »قــوى  لـــ املــركــزي  املجلس 
ابتداء من 29 يونيو الحالي، من دون 
تبرير الخطوة، وذلك بعد مطالبته، 
ــــق، بـــــإعـــــادة هــيــكــلــة  ــابـ ــ ــــي وقــــــت سـ فـ

»إعان الحرية والتغيير«.
)األناضول(

4 من فريق اغتيال 
خاشقجي تدربوا في 

أميركا
تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة  ذكـــرت 
أول من أمس الثاثاء، أن 4 من أفراد 
اغتالت  التي  »الكوماندوس«  وحدة 
اإلعامي السعودي جمال خاشقجي 
عام  بإسطنبول  بـــاده  قنصلية  فــي 
ــحــدة 

ّ
ــوا فــي الـــواليـــات املــت

ّ
2018، تــلــق

ــبــــًا شـــبـــه عــــســــكــــري، بـــمـــوافـــقـــة  تــــدريــ
ــة. ووفـــقـــًا  ــيـ ــركـ ــيـ مــــن الـــخـــارجـــيـــة األمـ
وا تدريبًا 

ّ
 هــؤالء تلق

ّ
فــإن للصحيفة، 

ــة األمـــــــن األمـــيـــركـــيـــة  ــركــ ــــن قـــبـــل شــ مـ
الخاصة »تير وان غــروب«، بموجب 
تصريح أصدرته للمرة األولى إدارة 
ــاراك أوبـــامـــا في  ــ الــرئــيــس األســـبـــق بـ
استمّر  التدريب  أن  موضحة   ،2014
 حتى مطلع عهد الرئيس 

ّ
على األقل

السابق دونالد ترامب.
)فرانس برس(

قانون أميركي لتعزيز 
الشراكة الدفاعية 

مع أثينا

الخارجية  الــعــاقــات  لجنة  صــادقــت 
أول  األمــيــركــي،  الشيوخ  فــي مجلس 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، بــاإلجــمــاع، على 
مـــشـــروع قـــانـــون يــنــص عــلــى تــقــديــم 
مــســتــلــزمــات عــســكــريــة ومـــســـاعـــدات 
تــدريــبــيــة لــلــيــونــان. ويــعــزز املــشــروع 
ــــوران بــــول  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــه الـ ــ ــدمـ ــ الـــــــــذي قـ
مينينديز )الصورة( وماركو روبيو، 
ــة بـــــن قــــبــــرص والــــيــــونــــان  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
وإســرائــيــل والــواليــات املــتــحــدة، كما 
يسمح بالتسليم العاجل ألي مقاتلة 

مستقبلية من طراز »أف 35«.
)األناضول(

مقتل عنصرين سابقين 
للمعارضة في درعا

قــتــل عــنــصــران ســابــقــان مــن فصائل 
املــعــارضــة الــســوريــة، أمــس األربــعــاء، 
ــن مــســلــحــن مــجــهــولــن،  بـــهـــجـــوم مــ
ــــاد.  ــبـ ــ ــنــــوبــــي الـ فـــــي ريـــــــف درعـــــــــا جــ
وقـــال الــنــاشــط محمد الــحــورانــي إن 
السامرية  منطقة  عند  وقــع  الهجوم 
بــن بــلــدتــي جــلــن وســحــم الــجــوالن، 
ــا الـــغـــربـــي، مــوضــحــًا  ــ ــــف درعــ فــــي ريـ
إلى  السابق  فــي  انتميا  القتيلن  أن 
فــصــيــل »جــيــش املــعــتــز بـــالـــلـــه«، ولــم 
بعد  الــنــظــام  مليشيات  إلــى  ينضما 

»التسوية«.
)العربي الجديد(

شــهــد الــبــحــر األســـــــود، أمــــس األربــــعــــاء، 
توترًا محدودًا بن البحريتن الروسية 
والبريطانية، مع إعان الجيش الروسي 
إطاقه طلقات تحذيرية بعد أن »خرقت 
الباد  حــدود  بريطانية  حربية  سفينة 
ــرم«  ــقــ ــرة الــ ــ ــزيـ ــ ــــل شـــبـــه جـ ــــواحـ قـــبـــالـــة سـ
األوكـــرانـــيـــة الــتــي ضــّمــتــهــا روســـيـــا عــام 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة  وذكــــرت   .2014
ــنــــدر«  ــفــ ديــ »إتـــــــــــــــــــش.إم.إس  مــــــدّمــــــرة  أن 
ــبــــاد  ــيــــة، خــــرقــــت حــــــــدود الــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
وتسللت إلى داخل املياه الروسية ملسافة 
فيولينت  رأس  قــرب  كيلومترات،  ثاثة 
عــنــد ســاحــل الــقــرم الــجــنــوبــي. وبحسب 
الـــروســـيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  فـــــإن  ــقــــنــــاة،  الــ
البريطاني  العسكري  امللحق  استدعت 
على خلفية الحادثة. وذكرت الوزارة في 
بــيــان أوردتـــه وكـــاالت إعـــام روســيــة أنه 
)بالتوقيت  الساعة 12:06 و12:08  »عند 
أعيرة  الحراسة  سفينة  أطلقت  املحلي( 
تحذيرية«. وأضــاف البيان أنه تم إنذار 
املــدّمــرة مسبقًا بــاســتــخــدام الــســاح في 
حــــال انــتــهــاك حــــدود الـــدولـــة الــروســيــة، 
البيان  فــعــل. وتــابــع  رد  تــبــد  لــم  ولكنها 
أنـــه »عــنــد الــســاعــة 12:19، نــفــذت طــائــرة 
قنبلة  إطـــــاق  عــمــلــيــة  إم  ــــوي-24  ــــوخـ سـ
ــلـــى مــــســــار حــــركــــة مـــدمـــرة  تـــحـــذيـــريـــة عـ
اإلقليمية  املــيــاه  غـــادرت  الــتــي  ديفيندر، 

الروسية عند الساعة 12:23«.
ردت  البريطانية  الــدفــاع  وزارة  أن  غير 
ــــام الــــــروســــــي، بـــالـــتـــأكـــيـــد أن  ــكـ ــ عـــلـــى الـ
ــفـــذت مـــــــرورًا ســلــمــيــًا وفـــق  »الــســفــيــنــة نـ
مــتــطــلــبــات الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وبـــأنـــه لم 
يتم إطاق أي طلقات تحذيرية«. ونفى 
ـــاق طــلــقــات  ــــ الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي إطـ

تحذيرية روسية باتجاه املدّمرة.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن واالس، 
فــي رحلة  كــانــت  البريطانية  املــدمــرة  إن 
مــتــعــارفــًا عليه  روتــيــنــيــة متبعة مــســارًا 
ــا فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــى  ــســ دولـــيـــًا مـــن أوديــ
جــورجــيــا. وأضــــاف: »كــمــا جـــرت الــعــادة 
إتـــش.إم.إس دفيندر  لهذا املسار، دخلت 
املمر الفاصل املعترف به دوليا للعبور. 
وخرجت من هذا املمر بأمان في الساعة 

البريطاني«.  الصيفي  بالتوقيت   0945
وقــال: »وكما جرت العادة أيضا، رافقت 
سفن روســيــة عــبــورهــا، وجـــرى إباغها 
بعمليات تدريب في محيطها األوسع«.

وهـــــــذه لـــيـــســـت أول مـــــرة تـــكـــشـــف فــيــهــا 
ــفــــتــــرة األخــــــيــــــرة، عــن  روســـــيـــــا، خــــــال الــ
القرم،  قبالة  بريطانية  اعتراض سفينة 
الروسي،  الفدرالي  األمــن  أعلن جهاز  إذ 
فــي نهاية مــايــو/أيــار املــاضــي، أن هيئة 
حـــرس الـــحـــدود قــامــت بــرفــقــة األســطــول 
الــــبــــحــــري الــــحــــربــــي والــــــقــــــوات الـــجـــويـــة 
الفضائية بطرد املدمرة البريطانية »دي 
األول  أكتوبر/تشرين  في  دراغـــون«،   35
املــاضــي، مــن املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الــروســيــة 
ــــود. وقــبــيــل اإلعــــان عن  فــي الــبــحــر األسـ
الواقعة، أفاد رئيس هيئة األركان العامة 
للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، 
عــن حــصــول »زيــــادة كــبــيــرة« فــي نشاط 
القوات البحرية لحلف األطلسي بالقرب 
ــّدد عــلــى أن  ــ مـــن الـــحـــدود الـــروســـيـــة. وشـ
الساح  استخدام  بحق  تحتفظ  روسيا 
النووي، فقط للرد على استخدام أسلحة 
التقليدية  األســلــحــة  أو  الــشــامــل  الــدمــار 
ضــدهــا. وأضــــاف فــي مــؤتــمــر »مــوســكــو 
ــن الـــــدولـــــي«، أن ســيــاســة  الـــتـــاســـع لـــأمـ
فـــي طبيعتها  تــبــقــى  الـــنـــوويـــة  روســـيـــا 
ــيــــا  ــتـــة. واعـــتـــبـــر أن »روســ دفـــاعـــيـــة بـــحـ
ــق اســـــتـــــخـــــدام األســـلـــحـــة  ــحــ ــفـــظ بــ ــتـ تـــحـ
الــــنــــوويــــة فـــقـــط لــــلــــرد عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
ــنـــوويـــة وأنـــــــواع أخـــــرى من  األســـلـــحـــة الـ
أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل ضــدهــا أو ضد 
حلفائها، وكذلك في حالة االعتداء على 
التقليدية،  األسلحة  باستخدام  روسيا 
عندما يكون وجود الدولة في حد ذاته 
مهددًا«. ورأى أنه »في ظل هذه الظروف، 
يظل الــردع النووي عنصرًا من عناصر 

االستقرار االستراتيجي لروسيا«.
ــادت الــســفــارة الــروســيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، أفـ
في واشنطن، بأن حجم تدريبات »سي 
البحر  في  األوكرانية  ــ  األميركية  بريز« 
األســــود، يــزيــد مــن خــطــر وقـــوع حـــوادث 
غير مقصودة في البحر األسود. وذكرت 
الواليات  تدعو  السبب،  لهذا  روسيا  أن 
املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا إلــــى الــتــخــلــي عن 
ــنـــاورات. وأضــافــت الــســفــارة، في  هـــذه املـ
تـــغـــريـــدة عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »ال يـــتـــوافـــق 
الواضحة  العدوانية  والطبيعة  الحجم 
األمنية  املهام  بتاتًا، مع  املناورات  لهذه 
ــود«.  األســ الــبــحــر  منطقة  فــي  الحقيقية 
وأشارت السفارة إلى أن هذه التدريبات، 
»تــزيــد مــن مــخــاطــر وقــــوع حــــوادث غير 
لدى  الحربي  املـــزاج  وتشجع  مقصودة، 
سلطات كييف«. وستقام التدريبات في 
الــفــتــرة مــن 28 يــونــيــو/حــزيــران الحالي 
إلــــى 10 يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل فـــي مــيــاه 
الــبــحــر األســــود، وســيــشــارك فيها 5000 
عسكري و32 سفينة من 32 دولــة. وفي 
وقــت ســابــق، قــال املــتــحــدث بــاســم وزارة 
كوناشينكوف،  إيغور  الروسية،  الدفاع 
مناورات  الناتو سيقوم تحت ستار  إن 
بأسلحة  أوكرانيا  بتزويد  بريز«،  »سي 
ــة، ســيــتــم تــســلــيــمــهــا الحـــقـــا إلـــى  ــثـ حـــديـ
القوات املسلحة األوكرانية في دونباس 

)شرق أوكرانيا(.
)العربي الجديد، األناضول، 
فرانس برس، رويترز(

موسكو تتحدث عن نيران فوق 
مدّمرة بريطانية... ولندن تنفي

في ظّل التوتر الشديد 
في البحر األسود، 

أعلنت روسيا، أمس 
األربعاء، إطالقها 
طلقات تحذيرية 

فوق مدّمرة 
بريطانية، وذلك قبل 

أيام من بدء مناورات 
أميركية ــ أوكرانية

موسكو تحّذر 
واشنطن من 

مناورات »سي بريز«

إخراج المرتزقة وإجراء االنتخـابات أولوية برلين 2 الليبي

العقوبات تؤخر 
إحيـاء االتفـاق 

النووي
سيناريوهات إسرائيلية... 

وخالفات إيـرانية 
تواكب مفاوضات فيينا
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B B

  شرق
      غرب

تركيا: اعتقال 34 عنصرًا 
من »داعش«

ألـــقـــت قــــــوات األمــــــن الـــتـــركـــيـــة، لــيــل 
ــاء، الــقــبــض على  ــعــ الــثــاثــاء ـــــ األربــ
لــتــنــظــيــم  ــمــــون  ــتــ ــنــ يــ عــــنــــصــــرًا   34
»داعــش«، بحسب ما نقلت وسائل 
ــــام تــركــيــة عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة.  إعـ
وأوضحت املصادر أن قــوات األمن 
ـــ األربــــعــــاء،  ــ ــفــــذت، لـــيـــل الـــثـــاثـــاء ـ نــ
ــبــــول وآيـــــــدن  ــنــ ــطــ ــــي واليـــــــــــات إســ فــ
وسيواس، عمليات أمنية متزامنة، 
مشتبهًا   34 عــلــى  للقبض  أفــضــت 
بــهــم وهــــم مـــن جــنــســيــات أجــنــبــيــة، 
مــــوضــــحــــة أنــــهــــم كـــــانـــــوا يـــســـعـــون 
 
ً
لجلب عوائلهم من سورية، فضا
عن دعمهم آخرين دخلوا سرًا إلى 

تركيا.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: عشرات القتلى 
بغارة على تيغراي

ــال الــصــحــة  ــلـــون فــــي مـــجـ ــال عـــامـ ــ قـ
ــــراي  ــغـ ــ ــيـ ــ وشــــــــهــــــــود فــــــــي إقـــــلـــــيـــــم تـ
 غــارة 

ّ
اإلثــيــوبــي، أمــس األربــعــاء، إن

جــويــة اســتــهــدفــت ســوقــًا مــزدحــمــًا 
ــلـــيـــم، أول من  فـــي إحـــــدى قــــرى اإلقـ
الــثــاثــاء، أدت ملقتل عــشــرات  أمـــس 
األشــخــاص، مشيرة إلــى أن القوات 
األمــــنــــيــــة مـــنـــعـــت الـــــفـــــرق الـــطـــبـــيـــة 
مـــن الـــوصـــول إلــــى مــكــان الـــحـــادث. 
ــد األطــــبــــاء فـــي مــيــكــيــلــي،  ــر أحــ ــ وذكـ
عاصمة إقليم تيغراي، أن العاملني 
الــصــحــيــني فـــي املـــوقـــع أبــلــغــوا عن 

 من املدنيني«.
ً
»أكثر من 80 قتيا

)أسوشييتد برس(

أستراليا: الصين يؤرقها 
انعدام األمن

ــــس آدمــــــــســــــــون،  ــيــ ــ ــســ ــ ــرانــ ــ قـــــــالـــــــت فــ
الـــــســـــكـــــرتـــــيـــــرة األولـــــــــــــــى بـــــــــــــوزارة 
تعد  والتي  األسترالية،  الخارجية 
 
ّ
إن أرفــع دبلوماسية في أستراليا، 
بــاألمــان، وتتخذ  »الصني ال تشعر 
مـــواقـــف دفـــاعـــيـــة، بــمــا يــعــنــي أنــهــا 
تــعــتــقــد بـــوجـــود تـــهـــديـــدات ليست 
في  في حديث  حقيقية«. وأضافت 
كانبيرا قبل أن تترك منصبها هذا 
األسبوع: »قليلون فحسب يدركون 
ــوة الـــعـــظـــمـــى يــؤرقــهــا  ــقــ أن تـــلـــك الــ
انــعــدام األمــن بالدرجة ذاتــهــا التي 

يدفعها بها الطموح«.
)رويترز(

حــافــظــت حــركــة »طـــالـــبـــان« األفــغــانــيــة، أمــس 
ــى مــعــبــر  ـــلــ ــى ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــلــ األربـــــــــعـــــــــاء، عــ
»شــيــر خـــان« الــرئــيــســي مــن أفــغــانــســتــان إلــى 
طاجيكستان، ومعابر أخرى في والية قندوز 
شمالي الباد، سقطت بيدها، أول من أمس 
الــثــاثــاء، فــي هــجــوم جــديــد لــهــا مــع تقدمها 
ــي األفــغــانــيــة، وســط  ــ املــيــدانــي داخــــل األراضــ
يتزامن  األرض،  على  مسبوق  غير  تصعيد 
لـــ50 في  القوات األميركية  مع اكتمال سحب 
املائة من جنودها من هذا البلد. وسجل مع 
سيطرة »طالبان« على املعبر، هروب عشرات 
ــــى طــاجــيــكــســتــان،  ــنـــاصـــر األفـــغـــانـــيـــة إلــ الـــعـ
الطاجيكي.  للتلفزيون  تصريحات  بحسب 
ويعد معبر شير خان أساسيًا بالنسبة إلى 
آسيا الوسطى، ملرور البضائع، وسقط خال 
واحــدة،  استمر ساعة  الــذي  الثاثاء،  هجوم 
ــد مــســؤولــون  ــ بــحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة. وأكـ
مــحــلــيــون، كــمــا نــقــلــت عــنــهــم وكــالــة »فــرانــس 

ــــرس«، ســيــطــرة »طـــالـــبـــان« عــلــى شــيــر خــان  بـ
الحدودي ونقاط عبور أخرى. ونقلت الوكالة 
عن والــي عضو مجلس واليــة قــنــدوز، عمرو 
الــديــن، قــولــه إن »طــالــبــان تسيطر على شير 
خان، وال أرى أي تحرك من الحكومة ملحاولة 
باسم  املتحدث  روى  جهته،  من  استعادته«. 
غرفة التجارة والصناعة األفغانية، مسعود 
بالبضائع  محملة  شاحنة   150 أن  َوحــــدت، 
كــانــت تنتظر فــي شــيــر خـــان وقـــت الــهــجــوم، 
متحدثًا عن »عمليات نهب وتخريب«، وعن 
»معلومات من موظفينا في املنطقة تفيد بأن 
والسلع«  البضائع  جميع  صـــادرت  طــالــبــان 
مكاتب  »دمـــــروا  مسلحيها  وأن  املــعــبــر،  فـــي 
الــجــمــارك، وحــتــى أخــــذوا أجــهــزة التكييف«. 
ــبـــان« ذبـــيـــح الــلــه  ــالـ لــكــن املــتــحــدث بـــاســـم »طـ
ــار  ــبـ ــدد بـــمـــا وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »أخـ ــ مـــجـــاهـــد نـ
دعــائــيــة«، مــؤكــدًا أن »املــجــاهــديــن يسيطرون 
بــشــكــل كــامــل عــلــى شــيــر خــــان، ونــحــن نعمل 

على استئناف العمليات«.
ولم تكتِف »طالبان« الثاثاء بالسيطرة على 
»شير خــان«، بل سيطرت أيضًا على املعابر 
األخـــرى املــؤديــة إلــى هــذا البلد، وكــذلــك على 
األحياء املؤدية إلى قندوز على بعد حوالي 
»فرانس  50 كيلومترًا. وقال ضابط أفغاني لـ
القوات األفغانية  العملية أجبرت  بــرس«، إن 
الــفــرار إلــى طاجيكستان، وهــو ما أكده  على 
التلفزيون الطاجيكي، متحدثًا عن فرار 134 
الرسمي  التلفزيون  أفغانيًا. وأوضــح  جنديًا 
الطاجيكي، أمــس، أن األوضــاع على الحدود 
 طالبان 

ّ
بــني البلدين شهدت تــوتــرا، مــع شــن

هــجــومــهــا عــلــى املــعــبــر فـــي قـــنـــدوز، مضيفًا 

تنفيذ مخططاتها  »لن ندع طالبان تواصل 
ــر الـــشـــرعـــي  ــيـ ــفــــرض نـــظـــامـــهـــا غـ الــــشــــريــــرة لــ
ــا تــشــهــده  عـــلـــى الـــشـــعـــب«. وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى مــ
ر وزيــــر الــدفــاع 

ّ
ــداث، حــــذ ــ أفــغــانــســتــان مــن أحـ

الروسي سيرغي شويغو، أمس، من إمكانية 
اســتــمــرار الــحــرب األهلية فــي هــذا البلد بعد 

أن 134 جــنــديــًا فـــــّروا مـــن الـــهـــجـــوم، ولــجــأوا 
لهم  الطاجيكية، بعدما سمح  األراضـــي  إلــى 
الطاجيكي. كما أشــار  الــحــدود  بــذلــك حــرس 
إلــى وجـــود 4 مصابني فــي صــفــوف الجنود 
األفــغــان الــاجــئــني. إلـــى ذلـــك، قــتــل 5 مدنيني 
وأصيب 18 آخـــرون، أمــس، جــراء انفجار في 
مــديــنــة قــنــدهــار، جــنــوبــي أفــغــانــســتــان. وذكــر 
املــتــحــدث بــاســم مــديــريــة األمــــن فــي قــنــدهــار، 
االنفجار  مصدر  أن  باريكزاي،  ناصر  جمال 
عــبــوة نــاســفــة زرعـــت فــي جــانــب الــطــريــق في 

قضاء ميفند.
وأمس األربعاء، تعهد وزير الدفاع األفغاني 
»الـــــدفـــــاع عــن  ــه خــــــان مــــحــــمــــدي، بــــــ ــلــ ــم الــ بـــسـ
أفــغــانــســتــان بــــأي ثـــمـــن«، مــضــيــفــًا فـــي بــيــان: 

انسحاب قوات حلف شمال األطلسي »ناتو« 
ــال شــويــغــو، خـــال كلمة فــي مؤتمر  مــنــه. وقـ
الــدولــي، إن »حلف األطلسي،  موسكو لألمن 
وخال تواجده في أفغانستان على مدى 20 
عاما، أخفق في تحقيق أي نتيجة ملموسة 
فـــي تــشــكــيــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــراســـخـــة«. 
ــع درجــــــــة عـــالـــيـــة مــن  ــ وأضـــــــــــاف: »ُيــــتــــوقــــع مـ
في  األهلية  الحرب  ستأنف 

ُ
ت أن  االحتمالية، 

مع  الناتو،  قــوات  انسحاب  بعد  أفغانستان 
منها  السلبية،  التبعات  مــن  ذلــك  يجلبه  مــا 
اســـتـــمـــرار تـــدهـــور مــســتــوى مــعــيــشــة الــنــاس 
والــهــجــرة الــجــمــاعــيــة وامـــتـــداد الــتــطــرف إلــى 
دول مجاورة«. وشدد شويغو على أن باده 
دعــت مـــرارًا خــال فــتــرة تــواجــد الـــ«نــاتــو« في 
أفــغــانــســتــان، إلـــى »تــكــثــيــف الــجــهــود وتبني 
ســيــاســة مــنــســقــة فـــي هــــذا املــــوضــــوع«. لكنه 
الخاصة بالحلف  الــروس  أن »كراهية  اعتبر 
اتخاذ  يتعني  والــيــوم  برغماتيته،  تــجــاوزت 
إجراءات عاجلة ملعالجة الوضع في الباد«. 
وأكد شويغو، ضــرورة االستعانة بإمكانات 
»منظمة شنغهاي للتعاون« إلحراز تقدم في 
هذه املسألة، معتبرًا أنه »ال يمكن حل العقدة 
األفغانية دون التعاون مع باكستان وإيران«. 
ــان رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، عــمــران  وكــ
اعتبر في مقال نشره في صحيفة  خــان، قد 
»واشنطن بوست« األميركية، أول من أمس، 
أن الواليات املتحدة ال يمكنها كسب الحرب 
أباد  إســام  وافقت  لو  أفغانستان، حتى  في 
ــر قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة لــواشــنــطــن  ــيـ ــلـــى تـــوفـ عـ

لعمليات مكافحة اإلرهاب.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

استهداف القوات 
التركية في إدلب

مبادرة 
مصطفى 
الكاظمي

عـــدة عــنــاصــر مـــن الــجــيــش الــتــركــي وأضــــرار 
املــصــادر. وأوضحت  النقطة، وفــق  في ساتر 
»الفيلق  لـ تــابــعــة  الــقــصــف مــواقــع  أن مــصــدر 
ــن الـــجـــانـــب الـــروســـي،  الـــخـــامـــس« املــــدعــــوم مـ
وللفرقة 25 التابعة لقوات النظام واملتمركزة 
في بلدة معرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي. 
وأكــــدت املــصــادر أن إحـــدى الــقــذائــف سقطت 
وســــط تــجــّمــع لــلــجــنــود األتــــــراك عــنــد إحـــدى 
أن سيارة  إلــى  القاعدة، مشيرة  نقاط حــرس 
إسعاف تابعة للقوات التركية توجهت نحو 
االســتــهــداف بشكل  العسكرية عقب  الــقــاعــدة 
مــبــاشــر لــنــقــل الــجــرحــى. وبــحــســب املــصــادر، 
فـــي جبل  املـــتـــمـــركـــزة  الــتــركــيــة  ــقــــوات  الــ ردت 
الــزاويــة بقصف مدفعي طــاول مواقع لقوات 
الــنــظــام فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي. وأشــــارت 
ــادر إلــــى أن قـــــوات الـــنـــظـــام اســتــهــدفــت  املــــصــ
التركية  النقطة  األربــعــاء محيط  أمــس  أيضًا 

ــام والـــتـــأثـــيـــر  ــ ــعـ ــ ــة اســــتــــخــــدام املـــــــال الـ ــألـ مـــسـ
ويأتي  االنتخابية.  الحمات  فــي  الحكومي 
الحديث عن نوايا التحرك الحكومي الجديد، 
ــدد مــــن الــكــتــل  ــ ــعـــد أســــابــــيــــع مــــن إعـــــــان عــ بـ
والقوى املدنية، التي تشكلت حديثًا من رحم 
التظاهرات الشعبية جنوبي العراق ووسطه 
املقبلة.  وفي بغداد، مقاطعتهم لانتخابات 
كــمــا قــــررت قـــوى أخــــرى تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا 
مـــؤقـــتـــًا، مـــثـــل الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي، 
احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
الناشطني واملتظاهرين وعجز الحكومة عن 
إيقاف ذلك أو الكشف عن الجهات املتورطة.

 مسلحًا ضمن 
ً
وينتشر أكثر من 80 فصيا

»الحشد الشعبي«، في شمال وغرب ووسط 
ع مـــكـــاتـــب ومــمــثــلــيــات 

ّ
ــراق، كـــمـــا تــــتــــوز ــ ــعـ ــ الـ

ومـــعـــســـكـــرات لــتــلــك الـــفـــصـــائـــل فــــي مــنــاطــق 
الجنوب والــوســط وبــغــداد، تمارس أنشطة 

سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية.
ــد أقــــــّر فــــي عـــام  وكــــــان الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي قــ
املــعــروف  األحــــــزاب«،  تنظيم  »قـــانـــون   2015
تــمــت  ــون  ــانــ قــ أول  وهـــــو   ،36 رقـــــم  ــانـــون  ــقـ بـ
األحـــزاب  تشكيل  عملية  لتنظيم  صــيــاغــتــه 
بنودًا  القانون  الباد وعملها. وتضّمن  في 
ــزاب  ــ ــدة، مــــن بــيــنــهــا حـــظـــر تـــأســـيـــس األحــ ــ عــ
عـــلـــى نـــطـــاق طـــائـــفـــي أو عـــنـــصـــري، وكـــذلـــك 
االرتباط بالخارج، وحظر مشاركة األحزاب 
الـــتـــي تــمــتــلــك أجـــنـــحـــة مــســلــحــة بــالــعــمــلــيــة 

أمين العاصي

أن  امليدانية على  املــؤشــرات  تتوالى 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة يتجه 
إلــــى تــصــعــيــد عــســكــري واســــــع، في 
ظــل الــجــمــود الــكــبــيــر فــي الـــحـــراك السياسي 
املساعدات  إدخـــال  آلية  تجديد  بحث  وقبيل 
ــــي مـــجـــلـــس األمــــــــن الــــــدولــــــي، مــع  الــــدولــــيــــة فـ
اســتــهــداف قــــوات الــنــظــام جـــنـــودًا أتـــراكـــًا في 
زيـــارة ملسؤول  انــتــهــاء  إدلـــب، عقب  محافظة 
روســـــــي رفــــيــــع املـــســـتـــوى لـــدمـــشـــق. وذكـــــرت 
مــصــادر فــي فصائل املــعــارضــة الــســوريــة في 
قــوات  أن  الجديد«  »العربي  لـ إدلــب  محافظة 
ــبـــاح أمـــــس األربــــعــــاء  الـــنـــظـــام اســـتـــهـــدفـــت صـ
الــنــقــطــة الــتــركــيــة فــي تــل بـــــدران، الــقــريــب من 
الــزاويــة في  فــي منطقة جبل  بــلــدة كنصفرة 
ريف إدلب الجنوبي، وهو ما أدى إلى إصابة 

بغداد ـ زيد سالم

ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــفــــت مــــــصــــــادر ســ كــــشــ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، أمــس 
ــزم رئــيــس الــــوزراء  األربـــعـــاء، عــن عـ
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي عـــلـــى خــــــوض جـــولـــة 
السياسية  الكتل  قـــادة  مــع مختلف  لــقــاءات 
عــلــى وثيقة  لــاتــفــاق  الــبــاد،  فــي  الرئيسية 
تـــؤكـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــنـــع تـــدخـــل الــفــصــائــل 
املسلحة في العملية االنتخابية بأي شكل أو 
صورة. ويتطلع الكاظمي أيضًا إلى تجريم 
اســتــخــدام الــخــطــاب الــطــائــفــي والــعــنــصــري 
داخل املجتمع، في خطوة استباقية تهدف 
لــتــعــزيــز ثــقــة الـــشـــارع بــأهــمــيــة املــشــاركــة في 
أكتوبر/ تشرين  املقررة في 10  االنتخابات 
األول املقبل. وتشير املصادر إلى أن الحراك 
ســيــتــم قــبــل انـــطـــاق الــحــمــات االنــتــخــابــيــة 
املـــقـــررة فـــي مــطــلــع شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــــول خـــطـــوات رئـــيـــس الــحــكــومــة،  املــقــبــل. وحـ
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــقــــول نــــائــــب بـــــــارز لــ يــ
ــراك يــحــظــى بـــدعـــم زعـــيـــم »الـــتـــيـــار  ــ ــــحـ إن الـ
الـــصـــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر، ورئــيــس »تــيــار 
الــحــكــمــة« عــمــار الــحــكــيــم، ورئـــيـــس تــحــالــف 
»الــنــصــر«، رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق حيدر 
العبادي، إلى جانب بعثة األمم املتحدة في 
بغداد. ويهدف باملحصلة إلى التوصل لعقد 
الفصائل  منع  تتضمن  وثيقة،  أو  سياسي 
املسلحة من التدخل في العملية االنتخابية، 
بـــدأ مــن مــرحــلــة الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة مـــرورًا 
ــــان الــنــتــائــج  ــراع ولـــغـــايـــة إعـ ــتــ بــعــمــلــيــة االقــ
أن  الــنــائــب  ويكشف  طبيعتها.  كــانــت  مهما 
 سياسية نقلت مخاوفها لألمم 

ً
قوى وكتا

املتحدة بشأن تنامي نفوذ فصائل مسلحة 
في مناطق ترشحها ودوائرها االنتخابية، 
خصوصًا في نينوى وديالى وصاح الدين 
وبــغــداد وبــابــل، وتــأثــيــرهــا عــلــى الناخبني. 
الــقــوى خشيتها مــن ترشح  وينقل عــن تلك 
لها في  أجنحة مسلحة  أساسًا  تمتلك  كتل 
التابعة  املناطق، مثل كتلة »صادقون«  تلك 
لجماعة »عصائب أهل الحق«، وكتلة »بدر« 
ــدر«، وكــتــلــة »ســنــد«  ــ ـــ »مــنــظــمــة بــ الــتــابــعــة لـ
التابعة لفصيل »جند اإلمام«، وكتلة »عطاء« 
بقيادة رئيس »هيئة الحشد الشعبي« فالح 
الـــفـــيـــاض، عــــدا عـــن تــشــكــيــات ومــلــيــشــيــات 
أخرى قررت عدم خوض االنتخابات لكنها 

ال تخفي دعمها لكتل محددة.
ووفــقــًا لــلــنــائــب ذاتــــه، فـــإن الــوثــيــقــة تتضمن 
مفوضية  قوانني  تفعيل  أهمية  على  تأكيدًا 
االنــتــخــابــيــة فـــي تــجــريــم الــخــطــاب الــطــائــفــي 
وإبعاد  االنتخابية  بالحمات  والعنصري 
 عن 

ً
املـــرشـــح الــــذي يــثــبــت عــلــيــه ذلــــك، فــضــا

فـــي بـــلـــدة األتـــــــارب فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي، 
الفــتــة إلـــى أن الــقــوات الــتــركــيــة املــتــمــركــزة في 
تل الشيخ تمام بالقرب من بلدة بليون ردت 
على مصدر النيران بقذيفتني. وفي السياق، 
النظام باملدفعية منطقة جبل  قــوات  قصفت 
األربعني قرب أريحا في ريف إدلب الجنوبي. 
ــرأة بــجــروح خــطــيــرة كــمــا جــرح  وأصــيــبــت امــ
ــوات الـــنـــظـــام عــلــى محيط  ــ طـــفـــان بــقــصــف قـ
مدينة األتــارب. وذكر الدفاع املدني السوري 
في بيان أمس أن التصعيد من قوات النظام 
وروســيــا عــلــى ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي وسهل 
إلى  وانتقل  الثالث  لألسبوع  استمر  الــغــاب 
أنــه راح ضحيته 32  إلــى  ريــف حلب، مشيرًا 
شخصًا بينهم طفان و5 نساء، وأصيب 69 
لــم يكن  آخــــرون بينهم أطــفــال ونــســاء، فيما 
ــي أو مــحــاولــة إليــقــاف  هــنــاك أي تــحــرك دولــ

التصعيد.
ويأتي القصف من ِقبل قوات النظام بعد يوم 
واحد من قصف تركي استهدف بقذائف عدة 
مــواقــع تتمركز فيها قـــوات الــنــظــام والــقــوات 
التابعة لروسيا في بلدة خان السبل جنوب 
مدينة سراقب في ريــف إدلــب الشرقي، وهو 
ــة عــــدد مـــن قـــوات  ــابـ مـــا أدى إلــــى مــقــتــل وإصـ
النظام وتدمير تحصينات لها، وفق مصادر 
في فصائل املعارضة. كما يأتي القصف عقب 
انتهاء زيـــارة نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
يــوري بوريسوف، إلى دمشق التقى خالها 
رئيس النظام بشار األســد. وأكد بوريسوف 
خال مؤتمر صحافي »حدوث تقارب روسي 

الــســيــاســيــة. لــكــن الــقــانــون انــضــم إلـــى باقي 
كثير  إذ شاركت  املعطلة،  العراقية  القوانني 
مـــن الــفــصــائــل املــســلــحــة الــتــابــعــة لـــ«الــحــشــد 
الــشــعــبــي« فـــي االنــتــخــابــات الــتــي جـــرت في 
ــايـــو/ أيـــــار 2018، كــمــا مـــــررت املــفــوضــيــة  مـ
الكتل  خــوض  طلبات  لانتخابات  الحالية 

ذاتها لانتخابات املقبلة.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو تــيــار »الــحــكــمــة«، 
الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــلـــكـــاش، أن الـــحـــديـــث عــن 
أو حــكــومــي لتصحيح  تــحــرك ســيــاســي  أي 
مسار االنتخابات وضمان نزاهتها، خطوة 
ــة. ويــضــيــف فـــي حــديــث  ــ ــــروريـ مـــمـــتـــازة وضـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »حــتــى لــو تــأكــدت 
هــذه املـــبـــادرات، وتــم التوقيع على مــذكــرات 

ــا يــتــعــلــق بــاملــلــف الــــســــوري«،  أمـــيـــركـــي فـــي مـ
وأشار إلى أنه أفاد األسد بذلك.

وهذه ليست املرة األولى التي تستهدف فيها 
قوات النظام نقاط مراقبة وتمركز تركية في 
الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة. وكـــانـــت قـــوات 
من  فبراير/شباط  فــي  استهدفت  قــد  النظام 
الــعــام املــاضــي جــنــودًا أتــراكــًا فــي ريـــف إدلــب 
مــا أدى إلـــى مقتل وإصــابــة الــعــشــرات، وهــو 
ما استدعى غضبًا عسكريًا تركيًا انتهى مع 
توقيع اتفاق موسكو في مطلع مــارس/آذار 
من العام املاضي أرسى دعائم وقف إلطاق 
الــنــار، تــجــاوزه الــنــظــام والــــروس مـــرات عــدة. 
وتــشــيــر املــعــطــيــات إلــــى أن أنـــقـــرة ومــوســكــو 
حريصتان على عدم انهيار هذا االتفاق في 

املدى املنظور.
العقيد  املعارضة  فصائل  في  القيادي  ورأى 
مــصــطــفــى الــبــكــور، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
من  التركية  النقاط  »استهداف  أن  الجديد«، 
قبل نــظــام األســـد يــأتــي بــأوامــر روســيــة عند 
ظــهــور أي خـــافـــات روســـيـــة تــركــيــة كــرســالــة 
ــيـــش الـــتـــركـــي  ــنــــود الـــجـ ــــن الـــــــــروس بــــــأن جــ مـ
تــحــت مــرمــى نــيــران قـــوات األســـد وحــلــفــائــه«. 
وأضاف: »قبيل كل جولة جديدة من أستانة 
لتقديم  األتـــراك  الـــروس بالضغط على  يقوم 
ــارب تــركــي  ــقــ تـــــنـــــازالت، وعـــنـــدمـــا يــحــصــل تــ
ــركـــي غـــربـــي عـــلـــى حـــســـاب الـــــــروس يــتــم  ــيـ أمـ
توجيه رسالة روسية لألتراك بأنهم قادرون 
ــان  ــ ــراج الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـ ــ عــلــى إحـ
أمام الرأي العام التركي من خال قتل بعض 

الجنود األتراك في سورية«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، عـــــاودت وزارة الــخــارجــيــة 
فـــي حــكــومــة الـــنـــظـــام اتـــهـــام »هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام« )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــًا( بـــاإلعـــداد 
»مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية في  لـ
بعض مناطق إدلــب وحــمــاة التــهــام الجيش 
الــعــربــي الــــســــوري«، وفــــق مـــســـؤول فـــي هــذه 
الــوزارة. وزعم املسؤول، وفق وكالة »سانا«، 
أن الهيئة »أدخلت صهاريج محملة بالكلور 
الخام عبر معبر باب الهوى على الحدود مع 
تركيا، وسلكت مسار »بــاب الهوى - سرمدا 
- تـــل عـــقـــربـــات ـ أطــــمــــة«، مــضــيــفــًا أن »هــنــاك 
 لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة فــــي بــلــدة 

ً
مـــعـــمـــا

أطــمــة الــحــدوديــة مــع تــركــيــا«. وأشـــار إلــى أن 
بتصنيع  متخصصًا  مخبرًا  يحوي  »املعمل 
غاز الكلور«، إذ »ستقوم هيئة تحرير الشام 
ــع تــنــظــيــم )الــــخــــوذ الــبــيــضــاء(  بــالــتــنــســيــق مـ
واستخدامها  الكلور  بــمــادة  قــذائــف  بتعبئة 
ضــد املدنيني فــي ريــف إدلــب التــهــام الجيش 

العربي السوري وحلفائه«.
ــك، أكــــد مـــديـــر الـــدفـــاع املــدنــي  ــ وردًا عــلــى ذلـ
ــالــــح، فــــي حــــديــــث مــع  ــد الــــصــ ــ ــ ــــوري رائـ ــسـ ــ الـ
»العربي الجديد«، أن »ماكينة البروباغندا 
التابعة لنظام األســد ومن خلفه روسيا لم 
تــتــوقــف يــومــًا عــن نــشــر االدعـــــاءات الــكــاذبــة 
الــســوري، ومحاولة  املدني  الدفاع  عن عمل 
أن متطوعي  تــشــويــه صـــورتـــه، خــصــوصــًا 
املستجيبون  هـــم  الـــســـوري  املـــدنـــي  ــاع  الـــدفـ
األوائل إلنقاذ املدنيني جراء الغارات الجوية 
الروسية، وبالتالي هم الشهود األوائل على 

الجرائم التي ترتكب بحق املدنيني«.
ــار الــبــاحــث فــي مــركــز »الــحــوار  مــن جــهــتــه، أشـ
السوري« محمد سالم، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إلى أن قصف النقطة التركية أمس 
»يأتي في إطار التصعيد العسكري واإلعامي 
والـــروس، خصوصًا  النظام  قبل  مــن  املستمر 
الـــــردود الــتــركــيــة بــاملــدفــعــيــة على  مــع تكثيف 
ــع بـــالـــقـــول:  ــابــ ــام«. وتــ ــظــ ــنــ ــــات قــــــوات الــ ــــروقـ خـ
قبيل  يأتي  واإلعــامــي  العسكري  »التصعيد 
الــتــصــويــت فــي مجلس األمـــن الــدولــي الشهر 
املــقــبــل عــلــى تــجــديــد آلــيــة ادخـــــال املــســاعــدات 
الــدولــيــة عــبــر معبر بـــاب الـــهـــوى«. ولــفــت إلــى 
أن مزاعم النظام حول إدخــال مواد كيميائية 
مــن تــركــيــا عــبــر معبر بـــاب الــهــوى الــحــدودي 
»مــحــاولــة لــتــبــريــر رفـــض روســيــا فــي مجلس 
األمن الدولي التمديد آللية إدخال املساعدات 
ــذا املــعــبــر، وهــــي أيـــضـــًا مــحــاولــة  مـــن خــــال هــ
في  أعــلــى  مكاسب  لتحصيل  الضغط  لــزيــادة 

حال التوافق على التمديد«.

ــدى الــــتــــزام  ــ ــ ــرف خــــاضــــعــــة ملـ ــ ــ أو وثــــيــــقــــة شـ
األطراف املوقعة بها، إال أن املظاهر املسلحة 
ــفـــي والـــعـــنـــصـــري خـــال  ــائـ والــــتــــرويــــج الـــطـ
تشكيل  إلــى  سابقًا  أدت  االنتخابات  فترات 
لم  الحكومية،  التشكيات  نماذج سيئة من 
مكتسبات  أي  الــعــراقــي  الشعب  منها  يــجــِن 
إيجابية. لذلك ال بد من منع الساح املنفلت 
من التدخل أو التأثير على االنتخابات بأي 
شكل من األشكال، وطريقة املنع ال تكون عبر 

استخدام القوة، بل بالحوار والتفاوض«.
ــة، يــشــيــر  ــيـ ــابـ ــتـــخـ وفـــــي شـــــأن املـــقـــاطـــعـــة االنـ
»البيت  الــغــرابــي، وهــو رئيس حركة  حسني 
الوطني«، إحدى التكتات السياسية املدنية 
املــنــبــثــقــة مــــن ســــاحــــات الــــتــــظــــاهــــرات خـــال 
األشهر األخــيــرة، إلــى أن »الــقــوى السياسية 
التي انسحبت من املشاركة في االنتخابات 
لــديــهــا أســبــابــهــا الـــكـــثـــيـــرة. ومــــن أبـــــرز هــذه 
األسباب استمرار قتل الناشطني واملرشحني 
لـــانـــتـــخـــابـــات مــــن املـــدنـــيـــني والــعــلــمــانــيــني 
املستقلني والوطنيني، لذلك فإن االنتخابات 
املقبلة قد تكون أكثر دموية من أي انتخابات 
»الـــعـــربـــي  ـــ مــــضــــت«. ويـــــشـــــّدد فــــي حــــديــــٍث لـ
أنــه »ال يمكن املشاركة فيها  الــجــديــد«، على 
ودعـــمـــهـــا طـــاملـــا أن هـــنـــاك ســـاحـــًا مــنــفــلــتــًا 
وعــصــابــات ومــلــيــشــيــات وفــصــائــل مسلحة، 
بــعــضــهــا مــدعــومــة مـــن قـــوى ســيــاســيــة ومــن 
أطراف خارجية أيضًا«. وحول وضع حكومة 
الكاظمي، يقول الغرابي إن »موقفها ضعيف 
تجاه معالجة أو مواجهة هذا امللف حتى لو 
الــشــرف، لكن  تــأيــيــدًا سياسيًا لوثيقة  نــالــت 
بيئة  أيضًا توفير  الحكومة  من مسؤوليات 
وأجواء آمنة للسياسيني املستقلني وحماية 

الناخبني من التأثيرات املسلحة«.
العراقي  السياسي  بالشأن  الخبير  ويعتبر 
أحمد الشريفي أن »توجه حكومة الكاظمي 
ــزاب والــكــيــانــات  ــ أو األمــــم املــتــحــدة إلـــى األحـ
ــيـــة الـــتـــي تــمــتــلــك أجـــنـــحـــة مــســلــحــة،  الـــعـــراقـ
ومحاولة االتفاق معها على حصر ساحها 
مؤقتًا وخــال فترة االنتخابات فقط، يمثل 
حديٍث  في  ويسأل  وأمنيًا«.  سياسيًا   

ً
فشا

الحكومة  »ملــاذا تتوجه  الجديد«:  »العربي  لـ
إلــى االتــفــاق مع الفصائل املسلحة من أجل 
في ظل وجود  الناخبني،  التأثير على  عــدم 
دســتــور وقـــوانـــني تــمــنــع هـــذه الــفــصــائــل من 
ــــرى أن  فــــرض الـــتـــأثـــيـــرات الــســيــاســيــة؟«. ويـ
»الــكــاظــمــي ربــمــا بــــات يــعــرف أن انــســحــاب 
ــن الـــســـبـــاق  ــ ــــوى الـــوطـــنـــيـــة واملــــدنــــيــــة مـ ــقـ ــ الـ
االنــتــخــابــي، ســيــؤثــر عــلــى حــجــم املــشــاركــة، 
وهــو يريد أن تعود بعض هــذه الــقــوى إلى 
الدولية  املباركة  ضمان  سبيل  في  السباق، 

على األقل لانتخابات املقبلة«.

)Getty( لجأ عشرات الجنود األفغان إلى طاجيكستان هربًا من الهجوم
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سياسة

فــي اعــتــداءات املستوطنني وجــنــود االحــتــال 
عــلــى أهــالــي الــحــي، حــيــث أصــيــب فــي غضون 
مـــواطـــنـــا؛ 50 منهم  نــحــو 70  تــلــك  الـــســـاعـــات 
اإلثنني، والعشرون الباقون ليل أول من أمس 
الــثــاثــاء. ويــقــول سكان الــحــي، ومنهم رئيس 
الدفاع عنه يعقوب عرفة، إن التصعيد  لجنة 
الجديد الــذي بات يشهده األهالي يتمثل في 
اعتداءات ليلية على منازل املواطنني وإطاق 

ــثـــر مــن  الــــدهــــم ألحــــيــــاء مــقــدســيــة وســـلـــمـــت أكـ
20 أمـــر هـــدم ملــواطــنــني مــقــدســيــني فـــي أحــيــاء 
العيسوية  املكبر،  اللوزة، جبل  البستان، عني 
ــا فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح إلـــى  ــ وشـــعـــفـــاط. أمـ
ــقـــديـــمـــة مــــن الــــقــــدس،  الـــشـــمـــال مــــن الـــبـــلـــدة الـ
والــذي يخضع لحصار مشدد من قبل قوات 
الثماني  االحتال، فقد ُسجل خال الساعات 
نــوعــي وخطير  املــاضــيــة تصعيد  واألربـــعـــني 

ما  على  وتعليقا  عليهم.  الــنــاريــة  املــقــذوفــات 
يــجــري فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح، أكــــدت وزارة 
بيان  في  الفلسطينية  واملغتربني  الخارجية 
أمس أن »معركة الوجود الفلسطيني في حي 
الشيخ جراح هي معركة الوجود الفلسطيني 
فــي الـــقـــدس، وهـــي بــكــل املــعــانــي مــعــركــة كسر 

عظم«.
االحتال  آخــر، صــادقــت محكمة  على صعيد 

اإلســرائــيــلــي، أمــس األربـــعـــاء، على هــدم منزل 
األســـيـــر مــنــتــصــر شــلــبــي فـــي بــلــدة ترمسعيا 
شــمــال رام الــلــه وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، بعد 
الـــذي قدمته عائلة األســيــر،  رفــض االلــتــمــاس 
»العربي الجديد«، سناء شلبي  وفق ما أكدته لـ
زوجــة األسير منتصر شلبي. وأشــارت سناء 
إلـــى أن مــحــامــي زوجــهــا ســيــقــوم بــاالعــتــراض 

على قرار املحكمة في محاولة ملنع الهدم.

فــي ســيــاق آخـــر، أفـــادت هيئة مقاومة الــجــدار 
 قوات االحتال 

ّ
واالستيطان الفلسطينية بأن

أخطرت محاالت تجارية قيد اإلنشاء في قرية 
ديــر قــديــس غــربــي رام الــلــه بهدمها خــال 96 
ســـاعـــة، وهـــي تــعــود لــلــمــواطــن أيــمــن سطيح. 
ــلـــى مـــوافـــقـــة مــن  ــدم الـــحـــصـــول عـ ــ وبـــحـــجـــة عــ
»اإلدارة املدنية  ــر الــتــرخــيــص الــتــابــعــة لـــــــ دوائــ
ــلـــطـــات االحــــتــــال  ــيــــة«، ســـلـــمـــت سـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
اإلســرائــيــلــي إخـــطـــارات لــوقــف بــنــاء 20 مــنــزاًل 
ــاء، فـــي قــريــة  إضـــافـــة إلــــى مــســجــد قــيــد اإلنــــشــ
روجــيــب شــرق نــابــلــس. وقـــال رئــيــس املجلس 
»العربي  القروي في روجيب، مفيد دويكات، لـ
الجديد« إن »اإلخطارات جرى توزيعها بشكل 
جماعي، وهذه أول مرة يحدث فيها مثل هذا 
األمــــر، فــقــد ســبــق أن جـــرى تسليم إخــطــارات 
بشكل فــردي ملنزل هنا أو هناك، وهــذا يؤكد 
أن االحـــتـــال بـــات يــعــمــل عــلــى إفــــراغ املــنــاطــق 

الخاضعة لسيطرته بشكل أوسع وأسرع«.
من جهة أخــرى، قال نائب رئيس بلدية بيتا، 
»الــعــربــي  جــنــوب نــابــلــس، مــوســى حــمــايــل، لـــ
للبلدية  تــابــعــة  ثــقــيــلــة  آلـــيـــات  »إن  الـــجـــديـــد«: 
عــمــلــت عــلــى إعــــادة فــتــح املـــداخـــل املـــؤديـــة إلــى 
ــذي يــقــيــم عليه  ــ جــبــل صــبــيــح فـــي الـــبـــلـــدة والــ
ــد أن  ــعـ مـــســـتـــوطـــنـــون بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة، بـ

أغلقتها جرافات االحتال صباح أمس«.
فــي ســيــاق آخـــر، اقــتــحــم عــشــرات املستوطنني 
قوات  بحماية  األقصى  املسجد  باحات  أمــس 
االحتال الخاصة، ووسط إجراءات رقابة على 
املــســارات  االقــتــراب مــن  املصلني ومنعهم مــن 
التي سلكها املقتحمون. إلى ذلك، أعادت قوات 
االحتال، أمس األربعاء، تجريف طرق زراعية 
رابـــطـــة بـــني قـــرى وخــــرب مــســافــر يــطــا جــنــوب 
بالسواتر  وأغلقتها  الــضــفــة،  جــنــوب  الخليل 
ــيـــب عــامــل  ــر، أصـ ــ ــة. عـــلـــى صــعــيــد آخــ ــيـ ــرابـ ــتـ الـ
فــلــســطــيــنــي مـــن الــخــلــيــل بــكــســور ورضـــــوض، 
قوات  قبل  من  مطاردته  أثناء  الثاثاء،  مساء 
ــن قـــريـــة زبـــــدة بمنطقة  ــتــــال، بـــالـــقـــرب مـ االحــ
يعبد جنوب غــرب جنني شمال الضفة خال 
مــحــاولــتــه الـــوصـــول إلــــى عــمــلــه فـــي فلسطني 

املحتلة عام 1948.
فـــي شــــأن آخـــــر، اخــتــطــفــت قـــــوات خـــاصـــة من 
جــيــش االحــــتــــال، لــيــل الـــثـــاثـــاء، شـــابـــني من 
جنني وهما محمود أبو علي وفادي سمارة، 
اعتقلت  فــي حــني  مركبتهما.  على  واســتــولــت 
ــاء الــنــاشــطــني  ــثـــاثـ ــتــــال مـــســـاء الـ قـــــوات االحــ
ــر وعــــمــــاد أبـــو  ــابـ ــارف جـ ــ ضــــد االســـتـــيـــطـــان عــ
ــرق الــخــلــيــل.  شــمــســيــة مـــن مــنــطــقــة الــبــقــعــة شــ
 12 أمــس  وفجر  الثاثاء  مساء  اعتقلت  كذلك 
 
ً
مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل، فضا

عن اعتقال 10 شبان من بلدة نعلني غرب رام 
الله. وكانت قوات االحتال قد اعتقلت مساء 
الثاثاء لؤي غيث نجل محافظ القدس عدنان 
غـــيـــث، بــعــد اســـتـــدعـــائـــه لــلــتــحــقــيــق فـــي مــركــز 

املسكوبية.
ــد الــــتــــحــــذيــــرات  ــاعـ ــتـــصـ ــك بـــيـــنـــمـــا تـ ــ ــ يــــأتــــي ذلـ
مــــن انـــفـــجـــار الــــوضــــع مــــجــــددًا فــــي األراضــــــي 
العام  األمــني  أكــد  السياق،  وفــي  الفلسطينية. 
أنه  الغيط  أبــو  أحمد  العربية  الـــدول  لجامعة 
مــســار سلمي جــاد وذي مصداقية  »مــن دون 
ــن املــجــتــمــع الـــــدولـــــي، فـــإن  ويـــحـــظـــى بـــدعـــم مــ
األمور ستنفجر مرة أخرى في فلسطني خال 
أبــو الغيط خال  فترة ليست طويلة«. وحــذر 
اجتماعه مــع وزيــر الــدولــة األملــانــي نيلز آنــن، 
ــركـــون إلــى  فـــي بـــرلـــني، أمــــس، مـــن »خـــطـــورة الـ
الـــهـــدوء املــؤقــت والــتــركــيــز عــلــى إعــــادة إعــمــار 
التهدئة«.  إلى  الوحيد  السبيل  باعتباره  غزة 
»العربي  وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت لـ
 الــفــصــائــل في 

ّ
الـــجـــديـــد«، مــســاء الـــثـــاثـــاء، أن

قطاع غزة التي التقت في مكتب رئيس حركة 
التطورات  السنوار، ملناقشة  »حماس« يحيى 
الــســيــاســيــة واألزمــــــة اإلنــســانــيــة فـــي الــقــطــاع، 
اتفقت على إعطاء الوسطاء »مهلة ولكنها لن 

تطول« قبل أي تصعيد.

االحتالل يوسع عمليات الهدم

سّجل جهاز األمن العام اإلسرائيلي »الشاباك« ارتفاعًا ملحوظًا في عدد 
أيار  مايو/  شهر  خالل  إسرائيلية،  أهــداف  ضد  الفلسطينية،  العمليات 
الماضي مقارنة مع األشهر السابقة. وقال »الشاباك« في تقرير أمس إنّه 
سجل 414 هجومًا بالضفة الغربية و178 في القدس الشرقية وداخل 
األراضي المحتلة، و2213 من قطاع غزة. وأضاف التقرير أّن شهر إبريل/ 
القدس  في  و24  الغربية  بالضفة  هجومًا   80 شهد  الماضي  نيسان 

الشرقية واألراضي المحتلة و26 من قطاع غزة.

»الشاباك« يرصد تصاعد العمليات

الحدث

رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

تكثف سلطات االحتال اإلسرائيلي 
الصعد  مختلف  عــلــى  حماتها  مــن 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، الـــــذيـــــن كــــان 
ــع هـــــدم مــنــازلــهــم  عـــــدد مــنــهــم عـــلـــى مـــوعـــد مــ
فيما  املــاضــيــة،  الــســاعــات  خــال  وممتلكاتهم 
ينتظر آخرون املصير نفسه في األيام املقبلة 
بعد تسلمهم إخطارات بهذا الشأن. في مقابل 
على  انتهاكاتهم  املستوطنون  يــواصــل  ذلـــك، 
ــتــــال الـــتـــي تـــؤمـــن لهم  مـــــرأى مـــن قـــــوات االحــ
االعتقاالت  بدورها حملة  وتواصل  الحماية، 

ضد الفلسطينيني.
وهدمت طواقم من بلدية االحتال اإلسرائيلي 
فـــــي الـــــقـــــدس ظــــهــــر أمـــــــس األربـــــــعـــــــاء شــقــتــني 
القدس  وســط  العيسوية  بــلــدة  فــي  سكنيتني 
املــحــتــلــة بــذريــعــة الــبــنــاء غــيــر املـــرخـــص، فيما 
أخطرت بهدم منازل ومنشآت أخرى بالضفة 
الغربية. وأفــاد محمد أبو الحمص من لجنة 
املتابعة في بلدة العيسوية »العربي الجديد« 
بأن الشقتني اللتني هدمتا تقعان في الطابق 
مساحتهما  وتبلغ  سكنية  بناية  مــن  الــرابــع 
للمواطن محمد  وتــعــودان  مــربــعــا،  مــتــرًا   180
عــلــيــان، مــشــيــرًا إلـــى أن قــــوات خــاصــة رافــقــت 
طــواقــم الــهــدم ومنعت املواطنني مــن االقــتــراب 

املوقع.
تأتي عملية الهدم الجديدة التي نفذتها بلدية 
االحـــتـــال أمـــس بــعــد يـــوم واحـــد مــن إرغــامــهــا 
مواطنا آخر من بلدة العيسوية، أول من أمس 
أحمد عبيد، على  الرحمن  هــو عبد  الــثــاثــاء، 
هـــدم بــنــايــة سكنية مــكــونــة مــن ثــاثــة طــوابــق 
ــرخــــص، تــحــت طــائــلــة  بــحــجــة الـــبـــنـــاء غــيــر املــ
ــدم. وســبــق  تــدفــيــعــه غـــرامـــة طــائــلــة كـــرســـوم هــ
ذلــك، اإلثنني املاضي، إرغــام مواطن ثالث من 
املحتلة وهو  الــقــدس  املكبر جنوب  حــي جبل 
مــصــعــب جــعــابــيــص، عــلــى هـــدم مــنــزلــه بيديه 

للذريعة ذاتها.
باملراقبة  فت طواقم ما يسمى 

ّ
كث األثــنــاء،  في 

عــلــى الــبــنــاء فــي بــلــديــة االحـــتـــال مــن حمات 

تونس ـ آدم يوسف

املعارضة  الديمقراطية«  »الكتلة  أقـــّرت 
نائبا(، أمس   38( التونسي  البرملان  في 
األربــــعــــاء، تــعــيــني الــقــيــادي فـــي »الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، نــعــمــان الـــعـــش، رئــيــســا 
»الــتــيــار«، محمد  لــهــا، خلفا لزميله مــن 
عمار، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية 
الكتلة  رئــاســة  تسند  أن  على  لــلــبــرملــان، 
إلى حليف »التيار«، حركة الشعب، في 

الخريف املقبل. 
وتـــــــــــــّم الـــــتـــــصـــــويـــــت داخـــــــــــــل »الــــكــــتــــلــــة 
الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي ثــانــي  أكــبــر كتلة 
في البرملان بعد كتلة حركة »النهضة«، 
ــــي مــجــلــس  ــل املـــــعـــــارضـــــة فــ ــتــ ــر كــ ــ ــبــ ــ وأكــ
الــــنــــواب، لــتــعــيــني الـــعـــش خــلــفــا لــعــمــار، 
الــذي رافقت واليته أزمــات عــدة، آخرها 
مــا عـــرف بــتــســريــبــات اإلطـــاحـــة برئيس 
البرملان راشد الغنوشي، والتي نشرها 
الخياري. وأظهر  راشد  املستقل  النائب 
التسريب عمار، محاواًل إقناع الخياري 
بسحب الثقة من الغنوشي، مع كواليس 
صــفــقــات الــحــكــم والـــتـــحـــالـــفـــات. وســبــق 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«،  لــأمــني الــعــام لـــ
املــكــتــب  أن  أكـــــد  أن  ــواشــــي،  الــــشــ ــازي  ــ ــ غـ
السياسي للحزب، طالب عمار، بتقديم 
اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة الــكــتــلــة، ليخلفه 
نـــائـــب آخــــر خــــال الـــفـــتـــرة املــتــبــقــيــة من 

السنة البرملانية. 
مــن جــهــتــه، فــّســر عــمــار ســبــب انسحابه 
ــبـــاب عــائــلــيــة  »أسـ ـــ ــة الــكــتــلــة بـ مـــن رئـــاسـ
فـــرضـــت عــلــيــه الـــتـــواجـــد فـــي الــــخــــارج«، 
مــشــيــرًا فــي تــصــريــح صــحــافــي، إلـــى أنــه 
»ســيــقــدم اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة الكتلة 
ــد الــغــنــوشــي  ــ إلــــى رئـــيـــس الـــبـــرملـــان راشـ
إلى  الرئاسة ستؤول  حــال عــودتــه، وأن 
ــدورة الــبــرملــانــيــة  ــ الــعــش حــتــى نــهــايــة الــ
الــحــالــيــة، آخـــر يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، ثم 
سيتم إسنادها لحركة الشعب في إطار 
الــتــداول على الــرئــاســة عــامــا بــعــام، كما 

تم االتفاق عليه«. ويمثل صعود العش 
الشواشي داخل  انتصارًا لتوجه غــازي 
باتزانه وهدوئه  املعروف  الحزب، وهو 
في معالجة امللفات الحساسة، والباحث 
عـــن تــمــوقــع مــســتــقــل لــلــحــزب فـــي عــاقــة 
ــدم االصــطــفــاف  ــ بــاملــشــهــد الـــوطـــنـــي، وعـ
الــرئــيــس  ورؤى  مـــواقـــف  كـــل  وراء  آلـــيـــا 
التونسي قيس سعّيد، على غرار حليفه 
فــي الــكــتــلــة، حــركــة الــشــعــب. ويــعــرف أن 
العش،  نعمان  للكتلة،  الجديد  الرئيس 
مــن رفـــاق الــشــواشــي وتــربــطــهــمــا عاقة 
سنوات  لخمس  معا  عما  حيث  قــويــة، 
خال املدة البرملانية السابقة، حني كان 
»التيار الديمقراطي«، 3 نواب فقط في  لـ
الـــبـــرملـــان، الــعــش والـــشـــواشـــي وســامــيــة 

عبو. 
واعــتــبــر املــحــلــل الــســيــاســي شـــكـــري بن 
»العربي الجديد«،  عيسى، في تصريح لـ
أن اإلشــكــال األصــلــي ليس داخــل الكتلة 
الــديــمــقــراطــيــة الــبــرملــانــيــة، وإنــمــا داخــل 
»الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي« نــفــســه، مــشــيــرًا 
إلــــى أنــــه مــنــذ »تــفــجــر« حــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ، والحزب يعاني من صعوبات 
أواًل  الــــــقــــــيــــــادة:  مــــســــتــــوى  عــــلــــى  عــــــــدة 
بانسحاب محمد عبو واتخاذه مواقف 
وتصريحات أثارت كثيرا من االمتعاض 
ــــي، ثــم  ــــواشـ ــــشـ ــم الـ ــهـ ــنـ ــادات، ومـ ــــن قــــــيــــ مـ
بانسحاب الشواشي من األمانة العامة 
لــلــتــيــار، إلــــى حـــني مــلــف رئـــاســـة الكتلة 

أخيرًا برئاسة عمار.
ــاء  ــار أســ ــمــ ــن عــيــســى أن »عــ وأضـــــــاف بــ
إبعاده  طلب  وأن  الديمقراطي«،  للتيار 
الــتــيــار الديمقراطي،  »هــو حــاجــة داخـــل 
وبــطــلــب مــنــه أكــثــر مــن حــركــة الــشــعــب«، 
السياسي  املحلل  قــولــه. ورأى  حــّد  على 
والفوضى  التسيب  من  نوعا  »هناك  أن 
داخل التيار الديمقراطي منذ مدة، على 
الـــرغـــم مــمــا عــرفــنــاه ســابــقــا عـــن الــحــزب 
الــــــذي يـــحـــل مـــشـــاكـــلـــه بـــطـــريـــقـــة هـــادئـــة 

وديمقراطية وفي انسجام«.

رئيس جديد للكتلة 
الديمقراطية في تونس

سلمت سلطات 
االحتالل أكثر من 20 أمر 

هدم لمقدسيين

أبو الغيط: من دون 
مسار سلمي جاد سينفجر 

الوضع مجددًا

تقرير توزيع إخطارات بشكل جماعي... وعشرات 
المساكن مهددة في القدس والضفة الغربية

  شرق
      غرب

سعي جزائري لدور 
محوري في المتوسط 

وأفريقيا
الجزائري  الجيش  أركـــان  قــائــد  أكــد 
ــفـــريـــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة، أمـــس  الـ
الــجــزائــر تسعى ألداء  أن  األربـــعـــاء، 
املتوسط  منطقة  فــي  مــحــوري  دور 
وأفــريــقــيــا، مــن أجــل ضــمــان تفوقها 
إلى  بالنظر  املنطقة،  في  العسكري 
الــتــهــديــدات واألزمــــــات الــقــائــمــة في 
شــمــال أفريقيا والــســاحــل. وأضــاف 
ــر الــــدفــــاع الـــروســـي  خــــال لــقــائــه زيــ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو فـ
ــكـــو، أن »الـــجـــزائـــر  الـــروســـيـــة مـــوسـ
تــعــمــل لــضــمــان الــتــفــوق فـــي جميع 
املــــجــــاالت وحـــمـــايـــة الــــبــــاد مــــن كــل 

املخاطر«.
)العربي الجديد(

الملك عبداهلل يلتقي 
البارزاني

بـــحـــث الــــعــــاهــــل األردنــــــــــي عــبــدالــلــه 
الــثــانــي )الــــصــــورة( ورئـــيـــس إقــلــيــم 
ــان  ــرفـ ــيـ ــيـــجـ كـــــردســـــتـــــان الـــــــعـــــــراق نـ
البارزاني، أمس األربعاء، في عّمان، 
املستجدات  وآخر  املشترك  التعاون 
على الساحة العراقية وفي املنطقة. 
ــع  ــوقــ املــ وفــــــــق  األردن  ــك  ــلــ مــ وأكـــــــــد 
الهاشمي،  امللكي  للديوان  الرسمي 
اإلقليمية  الجهود  تضافر  ضــرورة 
والدولية في الحرب على اإلرهاب.  
)العربي الجديد(

أميركا: عرقلة جمهورية 
إلصالح القانون االنتخابي

عـــرقـــل الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ األمــيــركــي، مــســاء أول من 
ديمقراطيا  مشروعا  الثاثاء،  أمس 
إلصــــــــــاح الـــــقـــــانـــــون االنــــتــــخــــابــــي، 
انقسامات حــادة حول  كاشفني عن 
مــســألــتــني جــوهــريــتــني فـــي الــنــظــام 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، وهــــمــــا الــــحــــق فــي 
إلدالء  املختلفة  والسبل  التصويت 
اإلصــاح  ويــنــص  بصوته.  الناخب 
الـــذي يــطــرحــه الــديــمــقــراطــيــون على 
ــيـــة الـــتـــســـجـــل عــلــى  ــانـ ــكـ ــيـــع إمـ تـــوسـ
اللوائح االنتخابية، بما في ذلك يوم 
بالسماح  الواليات  وإلــزام  االقتراع، 
بالتصويت املبكر، واملطالبة بمزيد 
من الشفافية حول تمويل الحمات 
االنتخابية بما في ذلك من الرئيس 

نفسه.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: بدء 
محاكمة معارض وفقًا 

لقانون صيني
لــشــخــص  مـــحـــاكـــمـــة  أول  ـــتـــحـــت 

ُ
افـــت

مــــاحــــق النــــتــــهــــاكــــه قـــــانـــــون األمـــــن 
الــــقــــومــــي فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، أمـــس 
فني، ما 

ّ
األربعاء، من دون هيئة محل

يشكل نقطة تحّول للنظام القضائي 
املحاكمة   

ّ
مستهل وفــي  اإلقليم.  فــي 

فيما  تــه،  بــراء يينغ-كيت  تونغ  أكــد 
يمثل في قضايا إرهــاب وتحريض 
الــتــمــرد وســلــوك خطير. وكــان  على 
أول شخص في هونغ كونغ توّجه 
إلــيــه التهمة بــمــوجــب قــانــون األمــن 
القومي الصارم، الذي أقّرته الصني 
العام املاضي، لقمع معارضيها في 

اإلقليم.
)فرانس برس(

أوروبا تبحث تمويل 
اللجوء السوري في تركيا 

األربــعــاء،  أمــس  دبلوماسيان،  أعلن 
أن االتـــحـــاد األوروبـــــي يــبــحــث منح 
تركيا 3.5 مليار يورو )4.18 مليار 
فــي  اســـتـــمـــرارهـــا  لـــتـــمـــويـــل  دوالر( 
استضافة الاجئني السوريني حتى 
ــــار خــطــة أوســـع  ــام 2024، فـــي إطـ عــ
أماكنهم  فــي  الاجئني  لدعم  نطاقا 
ملنع هجرتهم لدول التكتل. وتهدف 
 5.77 قيمتها  تبلغ  إجمالية  حزمة 
مليار يورو لتركيا واألردن ولبنان 
وسورية، توجه ملشروعات إنسانية 
إلــــى منع  لــلــحــكــومــات،  وال تــعــطــى 
موجات جديدة من تدفق املهاجرين 

إلى االتحاد األوروبي.
)رويترز(

تنضم اللجنة 
الملكية لتحديث 

المنظومة 
السياسية في 

األردن، إلى الئحة 
من اللجان السابقة 

لتحسين وتطوير 
الحياة السياسية في 
البالد والتي لم تنجز 

مهامها. وعلى 
الرغم من أهمية 
التوقيت السياسي 

لإلعالن عنها، إال 
أن التجارب السابقة 
تضعف ثقة عدد 

من األردنيين باللجنة 
وبمخرجاتها 

المنتظرة

إصالح األردن يراوح مكانه: لجنة تحديـث المنظومة بمهمة متواضعة  إضاءة

لم تتجاوز المشاركة في االنتخابات األخيرة 30% )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

خالل هدم مبنى لمواطن من آل عبيد في العيسوية الثالثاء الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

إلى  بــدورهــا  الحكومة، والتي ترسلها  إلــى 
املناسبة  املــواعــيــد  بحسب  الــنــواب  مجلس 

دستوريا وقانونيا ليتم إقرارها«.
وحــول التخوف من مشاركة عــدد كبير من 
اللجنة،  في  السابقني  األردنيني  املسؤولني 
وإمــكــانــيــة اخــتــطــاف مــخــرجــاتــهــا مـــن قبل 
املحافظني ورجال الدولة التقليديني، اعتبر 
فهناك  مختلفة،  رؤى  »هــنــاك  أن  مبيضني 
ــيـــار املــــدنــــي مــمــثــل بــشــكــل  ــتـ ــرى أن الـ ــ مــــن يـ
الــلــجــنــة، وقـــد يختطف اإلصـــاح،  كبير فــي 
وهــنــاك مــن يعتقد أن اإلســامــيــني ممثلون 
إلى حد كبير، ما يعني أن كل جهة ترى أن 
املخرجات  يختطف  أن  املمكن  مــن  الخصم 
ــــذي يـــريـــده، ونـــحـــن نــــرى أن  فـــي االتـــجـــاه الـ
ــن أجــــــل مــصــلــحــة  ــ عـــلـــى الــــكــــل الـــتـــكـــاتـــف مـ
الــــوطــــن«. ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك اخــتــافــات 
حــــادة وعــمــيــقــة داخــــل الــلــجــنــة، ولــكــنــه أمــر 
طبيعي وصّحي ومطلوب من أجل تحقيق 
أفضل مــا يمكن الــوصــول الــيــه«. وأقـــّر بأنه 
»ال نتوقع حــدوث تغير جـــذري، لكن األهــم 
هو نقل الحياة السياسية إلى واقع أفضل، 
اآلن  حتى  الــدســتــوريــة  التعديات  وماهية 
على وصول  ولكنها ستركز  واضحة،  غير 

األحزاب إلى البرملان«.
للجمعية  السابق  الرئيس  رأى  جهته،  مــن 
ــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة، خـــالـــد  ــعــ ــلــ األردنــــــــيــــــــة لــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الشنيكات، 
ــاء الــلــجــنــة، من  ـــزءًا كــبــيــرًا مـــن أعـــضـ ــ أن »جـ
ــي الــقــطــاع  ــوا فــ ــدمــ ــام، خــ ــ ــعـ ــ حـــيـــث الـــخـــط الـ
وأســاتــذة  ونـــواب  وزراء  ومنهم  الحكومي، 
جامعيون، والــجــزء اآلخــر واألقــل محسوب 
عــلــى املــعــارضــة الــتــي تقبل بــقــواعــد اللعبة 
الــســيــاســيــة املـــــوجـــــودة، وتــــدعــــو لــتــحــســني 
أي  السياسية،  للعملية  الناظمة  الــقــوانــني 
أنها ليست املعارضة التي تدعو إلى تغير 

عّمان ـ أنور الزيادات

ــــال الـــســـنـــوات  تــلــقــى املــــواطــــن األردنـــــــــي، خـ
ــــود الــرســمــيــة  ــــوعـ ـــن الـ ــيــــة، الـــكـــثـــيـــر مـ املــــاضــ
باإلصاح السياسي، مع تشكيل السلطات 
الكثير من اللجان ألجل هذا الهدف، من دون 
الــلــجــان، لجهة  لــهــذه  ــردود  مــ أي  أن يلمس 
تــحــســني األوضــــــاع عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــك مـــنـــذ تــشــكــيــل لــجــنــة  ــ وغـــيـــرهـــا. وجــــــاء ذلـ
بــلــجــان  مــــــرورًا   ،)1990( الـــوطـــنـــي  املـــيـــثـــاق 
الهيئة الوطنية واألجندة الوطنية والحوار 
مفهوم  لتعزيز  الوطنية  واللجنة  الوطني، 
اللجنة  إلــى تشكيل  اليوم  النزاهة، وصــواًل 
املــلــكــيــة لــتــحــديــث املــنــظــومــة الــســيــاســيــة في 
الـــبـــاد، والـــتـــي تــؤكــد عـــوامـــل ووقـــائـــع عــدة 

 كبيرًا.
ً
أخيرًا أنها تواجه خلا

ووّجه العاهل األردني امللك عبد الله الثاني، 
إلى  الحالي، رسالة  في 10 يونيو/حزيران 
رئيس الوزراء األسبق سمير الرفاعي، عهد 
لتحديث  امللكية  اللجنة  برئاسة  فيها  إليه 
املنظومة السياسية، والتي ُحّددت مهامها 
السياسية«، من خال  املنظومة  »تحديث  بـ
3 قوانني أساسية ناظمة للحياة السياسية، 
تـــتـــعـــلـــق بــــاالنــــتــــخــــاب والــــحــــيــــاة الـــحـــزبـــيـــة 
ذات  الدستورية  والتعديات  والامركزية 
الـــصـــلـــة. ويــعــنــي ذلــــك أن الــلــجــنــة، مــنــوطــة 
ل جزءًا فقط من عملية 

ّ
بإخراج توصيات تمث

اإلصاح الشامل، ذلك أن اإلصاح املطلوب 
يتعدى عمل اللجنة لُيعالج قضية الحّريات 
في األردن التي تراجعت أخيرًا بشكل كبير، 
ومــواضــيــع اإلصـــاح االقــتــصــادي واإلداري 

ومحاربة الفساد.
ــال أهــمــيــة اإلصــــاح  ــفـ ــوم، ال يــمــكــن إغـ ــيــ والــ
الــســيــاســي فــي األردن، بــعــد »قــضــيــة األمــيــر 

جذري في نهج الحكم«. ورأى الشنيكات أن 
مــع سياسة  »يتماشى  للجنة  الــعــام  الــخــط 
ــة بـــشـــكـــل عــــــــام«، مــضــيــفــا أن »طــــرق  ــ ــدولـ ــ الـ
ــة، وال يــوجــد  ــهـــولـ اخــــتــــيــــار األعـــــضـــــاء مـــجـ
أســاس واضــح لها، وليس معلوما مــن هو 
كما  فعليا«.  اختيارهم  تولى  الــذي  الطرف 
لفت إلى أن عددًا من أعضاء اللجنة ليسوا 
على انخراط في الحياة العامة، أو مطلعني 
ــوانـــني الــنــاظــمــة  ــقـ بــعــمــق عـــلـــى مــنــظــومــة الـ
لــلــحــيــاة الـــســـيـــاســـيـــة وتـــطـــويـــرهـــا. ورجــــح 
للعلوم  األردنية  للجمعية  السابق  الرئيس 
ــن الــخــط  الــســيــاســيــة، أال تـــخـــرج الــلــجــنــة عـ
قــد تحسن  أنها  بمعنى  لها،  املتوقع  الــعــام 
القوانني الناظمة للعمل السياسي، األحزاب 
واالنتخاب، ولكن من دون أن تحدث تغييرًا 

جوهريا في هذه القوانني.
ولفت الشنيكات إلــى أنــه كــان من املفترض 
ــداد  ــ ــ ــواب فــــي اإلعـ ــ ــنـ ــ أن يـــشـــتـــرك مـــجـــلـــس الـ
ملــثــل هـــذه الــقــوانــني، لــكــن قــانــون االنــتــخــاب 
الــــذي أنــتــج مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي، عليه 
ماحظات كثيرة، فقد أضعف املشاركة في 
الحياة السياسية، ولم يفرز نوابا حزبيني 
 ســيــاســيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 

ً
لــيــشــكــلــوا كـــتـــا

يمثلون  الحالي ال  الــنــواب  أعــضــاء مجلس 
بل هم أشخاص نجحوا  تيارات سياسية، 
بــجــهــودهــم الـــفـــرديـــة بــعــيــدًا عـــن األحــــــزاب، 
ــااًل غــيــر ســيــاســيــة، بل  ــمــ وتــوجــهــاتــهــم إجــ
ــال أعــمــال وعــشــائــريــون أو ينتمون  هــم رجـ
إلــى مــا يشبه ذلــك مــن التصنيفات. وشــّدد 
للعلوم  األردنية  للجمعية  السابق  الرئيس 
السياسية، على ضرورة إلغاء الكوتا التي 
ــتـــعـــارض مــــع مـــبـــدأ املــــســــاوة واملـــواطـــنـــة،  تـ
انتخابية  ــرة  دائـ األردن  يصبح  أن  متمنيا 
واحدة. وتوقع حصول شد وجذب والبحث 

عن توازنات داخل اللجنة.

األردن(،  ملــلــك  الــشــقــيــق  غــيــر  )األخ  حـــمـــزة« 
والتي تجري حاليا محاكمة املتهمني فيها. 
وبدأت فصول هذه القضية، املعروفة باسم 
األجــهــزة  اعتقلت  عــنــدمــا  »الــفــتــنــة«،  قضية 
األمنية رئيس الديوان امللكي األسبق باسم 
ــل  ــ ــلــــه، والـــشـــريـــف حـــســـن فــــي أوائـ ــــوض الــ عـ
التعامل  تــم  فيما  املــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
مع ولي العهد السابق، األمير حمزة، داخل 
إنــه مؤامرة  مــا قيل  املــالــكــة، بسبب  العائلة 
تــهــدف إلــــى زعـــزعـــة االســـتـــقـــرار فـــي الــبــاد. 
وتا ذلك فصل النائب أسامة العجارمة من 
»تصريحات مسيئة«،  على خلفية  البرملان 
ــوات األمــــن ومــؤيــدي  مـــا لــحــقــه تــوتــر بـــني قــ

األخير.
ــذه الـــقـــضـــايـــا عــــن وجــــــود خــلــل  ــ وكـــشـــفـــت هـ
الباد.  في  السياسية  املنظومة  في  واضــح 
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
األخيرة، التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين 
ــم تـــتـــجـــاوز املـــشـــاركـــة  ــ الـــثـــانـــي املــــاضــــي، ولـ
املــائــة، فيما  فــي  الــــ30  الشعبية فيها نسبة 
اقتصرت أعداد مقاعد األحزاب في البرملان 
الرغم من مشاركة 47  على 12 مقعدًا، على 
حــزبــا مــن أصــل 48، أي بنسبة 9 فــي املائة 
البالغة  املــجــلــس،  مقاعد  إجــمــالــي  مــن  فقط 

130 مقعدًا.
وردًا على عدم ثقة نسبة كبيرة من األردنيني 
أمر  املنتظرة، وهو  باللجنة، وبمخرجاتها 
واضـــــح خــصــوصــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، قــــال املــتــحــدث بـــاســـم الــلــجــنــة 
املـــلـــكـــيـــة لـــتـــحـــديـــث املـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة، 
 الــنــاس 

ّ
ــذا مـــن حـــق مــهــنــد مــبــيــضــني، إن »هــ

الــذيــن أصــيــبــوا بــاإلحــبــاط خـــال الــســنــوات 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ املــــاضــــيــــة«، مــــقــــّرًا فــــي حــــديــــث لـ
الجديد«، بأن الحكومات األردنية املتعاقبة 
فعله، ومجالس  عليها  مــا يجب  تفعل  »لــم 

النواب لم تحدث التغيير املطلوب، والشعب 
ال يزال ينتخب على أسس عشائرية«.

ــن الــلــجــنــة  ــرة مــ ــظـ ــنـ ــعـــديـــات املـ ــتـ ــأن الـ ــشــ وبــ
أنــهــا »ستشمل  الــجــديــدة، أوضـــح مبيضني 
ــاب، واألحـــــــزاب  ــخــ ــتــ ــانــــون االنــ 6 مــــحــــاور: قــ
السياسية، والتعديات الدستورية املتصلة 
بقانوني االنتخاب واألحزاب وآليات العمل 
النيابي، لجنة اإلدارة املحلية، وتمكني املرأة، 
تشمل  »لــن  أنها  مضيفا  الشباب«،  وتمكني 
مــحــور الـــحـــّريـــات أو أي مــواضــيــع أخــــرى«. 
وشرح أن »التعديات الدستورية املقترحة 
ســتــكــون لـــلـــوصـــول إلــــى أحــــــزاب بــرامــجــيــة، 
تشجع على تمكني املرأة ومشاركة الشباب، 
فـــالـــهـــدف الـــعـــام هـــو الــــوصــــول إلــــى أحــــزاب 

برامجية تنعكس على البرملان«.
وحـــول وجــهــات الــنــظــر الــتــي تـــرى أن هناك 
ومسؤوليات  اللجنة  مهمات  بــني  تقاطعا 
مجلس النواب، رأى مبيضني أن اللجنة »ال 
تأخذ دور مجلس النواب، فالعمل متكامل، 
واملـــفـــتـــرض أن حـــــوارًا ســيــجــري بــيــنــهــمــا«، 
ستطرح  اللجنة  »مخرجات  أن  إلــى  مشيرًا 
كــوثــيــقــة تــرفــع إلـــى املـــلـــك، الــــذي سيحولها 

الخط العام للجنة 
»يتماشى مع سياسة 

الدولة بشكل عام«

مهمة اللجنة إخراج 
توصيات تمثّل جزءًا فقط 

من اإلصالح

Thursday 24 June 2021 Thursday 24 June 2021
الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021 م  14  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2488  السنة السابعة الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021 م  14  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2488  السنة السابعة
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سياسة

مفوضية االتحاد 
األوروبي جددت عرضها 

لوساطة فنية إيجابية

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت مصر اتصاالت دبلوماسية 
واســــعــــة مــــع مـــفـــوضـــيـــة االتــــحــــاد 
األوروبـــــــــــــــــــــــــي وبــــــــعــــــــض الـــــــــــــدول 
ــة، خــصــوصــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا  ــ ــيـ ــ األوروبـ
ــــي مـــجـــلـــس األمــــــن،  الـــعـــضـــويـــن الــــدائــــمــــن فـ
وأســـتـــونـــيـــا والـــنـــرويـــج وأيـــرلـــنـــدا األعـــضـــاء 
الـــحـــالـــيـــن، لــحــشــد رأي عــــام ضـــاغـــط داخـــل 
املــجــلــس والــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، 
للخروج من املحاولة الحالية لتدويل قضية 
ســد النهضة بــفــوائــد أكــثــر إيــجــابــيــة مــمــا تم 
في الصيف املاضي بعد عقد جلسة مجلس 
املاضي  يونيو/حزيران  فــي  الشهيرة  األمــن 
ــفـــرت عـــن اســتــئــنــاف  ــتـــي أسـ ــول الـــســـد، والـ حــ
ــواء االتـــحـــاد  ــ ــفـــاوضـــات فـــي حــيــنــه تــحــت لـ املـ
لــم تفلح هــذه النتيجة  األفــريــقــي. علما بــأنــه 
في إلزام إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق نهائي 

حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وبعد ما نشرته »العربي الجديد« يوم األحد 
املــاضــي، عــن تنسيق مصري ســودانــي لرفع 
شــكــوى ســودانــيــة إلـــى مــجــلــس األمــــن بشأن 
باسم  الرسمي  املتحدث  أعلن  النهضة؛  ســد 
الــفــاروق،  عمر  السفير  السودانية،  الحكومة 
 وزيـــرة الخارجية 

ّ
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، أن

ــم الـــــصـــــادق املـــــهـــــدي، طـــالـــبـــت مــجــلــس  ــريــ مــ
ــــت مــمــكــن  ــرب وقـ ــ ــن بــعــقــد جــلــســة فــــي أقــ ــ األمــ
لبحث تــطــورات الــخــاف حــول ســد النهضة، 
وأثــــره عــلــى ســامــة وأمـــن املــايــن مــن الــذيــن 
والنيل  األزرق  النيل  ضــفــاف  على  يعيشون 
 الــرئــيــســي فـــي الــــســــودان ومـــصـــر وإثــيــوبــيــا. 

بــيــان ملطالبة  فــي شــكــل  ملناقشته وخــروجــه 
إثــيــوبــيــا بــااللــتــزام الــحــرفــي بــاتــفــاق املــبــادئ 
املبرم بن الدول الثاث في مارس/آذار 2015 
وعــدم اإلضــرار بالشعبن العربين. وهو ما 
قد يؤدي إلى تفاعل أكبر من الدول األوروبية، 
وكذلك من الصن وروسيا، لدفع أديس أبابا 
لتقديم تنازالت والتوصل إلى اتفاق نهائي، 
سواء على مرحلة واحــدة كما تتمنى مصر، 
أو على مرحلتن آنية ومستقبلية محكومة 

بجدول زمني، كما اقترح السودان أخيرًا.
ــرت املـــصـــادر أنـــه مـــن املــســتــبــعــد للغاية  ــ وذكـ
حدوث أي تحول في موقفي الصن وروسيا 
-خاصة األولــى- من أجــل عــدم اعتبار جلسة 
أزمــة  ملناقشة  عقدها  املــقــتــرح  األمـــن  مجلس 
دولــيــة على املــيــاه الــعــابــرة لــلــحــدود »سابقة 
الــصــن   

ّ
«. إذ إن

ً
يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا مــســتــقــبــا

الحدودية  العديد من املشاكل  لديها بالفعل 
والسيادية املتعلقة بمناطق تشقها األنهار، 
مما يجعلها تتخوف من أن تساهم اليوم في 
إرســاء قواعد للتدخل األممي لحل مثل هذه 

املشكات، ولذلك فهي تفضل دائما الترويج 
لفكرة حرصها على إجــراء حــوار خاص بن 
أطــــراف الــنــزاع للتوصل إلـــى قــواعــد إطــاريــة 
خاصة، بعيدًا عن مجلس األمن، كما تسعى 
هــي حــالــيــا لــفــرض األمـــر الـــواقـــع فــي نزاعها 

الحدودي مع الهند.
وفـــي الـــعـــام املـــاضـــي، أبــلــغ وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــغ يـــي، نــظــيــره املـــصـــري ســامــح  الــصــيــنــي وانــ
بـــاده صــراحــة قبل ساعات  شــكــري بموقف 
مــن عــقــد الــجــلــســة، ودعــــاه ألن تسحب مصر 
ــن ملــــا تــمــثــلــه مــن  ــ شـــكـــواهـــا مــــن مــجــلــس األمــ
النزاعات  مــن  العديد  على مستقبل  خــطــورة 
التي قد تنشأ لدى الصن وروسيا وغيرهما 
من الدول، ملوحا بإمكانية لعب الصن دورًا 
وسيطا لحل األزمـــة وديـــا. وهــو مــا رد عليه 
شكري بأن مصر متمسكة بالسير في طريقي 
مجلس األمن واملفاوضات معا حتى تضمن 
التاعب  لهم  الــذيــن سبق  اإلثيوبين  جــديــة 
أكثر  الوساطات واملفاوضات  فــرص  وإهــدار 

من مرة طوال عقد كامل.
ــاالت املــصــريــة  ــ ــــصـ وذكـــــــرت املــــصــــادر أن االتـ
الــحــالــيــة تـــحـــاول الــتــصــدي أيـــضـــا لــضــغــوط 
بدعم  النامية  الــــ77  إلقــنــاع مجموعة  الصن 
املوقف اإلثيوبي، مستهدفة تكرار استصدار 
مـــواقـــف جـــيـــدة لــصــالــح دولـــتـــي املـــصـــب من 
وفيتنام  وإندونيسيا  الدومينيكان  مــن  كــل 
ــام املـــــاضـــــي، وهــــــي الــــــدول  ــ ــعـ ــ كـــمـــا حـــصـــل الـ
الــتــي تحدثت صــراحــة عــن ضـــرورة وقــف أي 

أعــمــال أحــاديــة مــن شأنها تعقيد األوضـــاع، 
واملـــقـــصـــود بــذلــك ضـــــرورة امــتــنــاع إثــيــوبــيــا 
عن إجـــراءات املــلء لحن التوصل إلــى اتفاق 

شامل.
ــاد   مــفــوضــيــة االتـــحـ

ّ
وأضــــافــــت املــــصــــادر أن

الفنية  للوساطة  عرضها  جـــددت  ــي  األوروبــ
املقترح  القضية على أساس   

ّ
اإليجابية لحل

ــراه  ــــاق والـــــــذي تــ ــفـ ــ ــي لـــتـــجـــزئـــة االتـ ــودانــ ــســ الــ
املنشود  ولتحقيق  للتنفيذ   

ً
قابا املفوضية 

ــر الــــذي رحــبــت بـــه مصر  مـــن الــجــانــبــن، األمــ
وطـــالـــبـــت بـــإعـــانـــه رســـمـــيـــا لــتــحــريــك املـــيـــاه 

الراكدة.
من ناحيتها، تتمسك إثيوبيا بعدم الخروج 
من ساحة االتحاد األفريقي ليس فقط بسبب 
الــتــعــاطــف والــعــاقــات الــقــويــة بــن الــطــرفــن، 
ولــــكــــن ألن لـــديـــهـــا تـــــصـــــورًا بــــأنــــه يــمــكــنــهــا 
الـــزج بــمــادة فــي االتــفــاق تجعل مــن االتــحــاد 
األفريقي مرجعية توفيقية »دبلوماسية« في 
حالة الخاف مع مصر والسودان، وهو أمر 
بتنظيم  تتمسكان  اللتان  الــدولــتــان  ترفضه 
آلية »قانونية« واضحة للتحكيم على ضوء 
االتفاق امللزم املزمع الوصول إليه وكذا اتفاق 

املبادئ.
ــاولـــت  ــــي حـ ــــاضـ ــيـــف املـ وخـــــــال جـــلـــســـة الـــصـ
ــيــــا فـــــي خـــطـــابـــهـــا اســــتــــغــــال بــعــض  ــيــــوبــ إثــ
ــق ملــصــر  ــبــ ــي ســ ــ ــتـ ــ املـــــــواقـــــــف والــــــعــــــبــــــارات الـ
ــار ممثلها  ــأشـ فـ ملــصــلــحــتــهــا،  اســتــخــدامــهــا، 
ــذي كـــان سفيرها  ــ تــايــي أثــقــاســيــاســي -والـ
فــي مــصــر قــبــل عــامــن- إلـــى أن مــصــر لديها 
لتقليل  كبديل  البحر  مــيــاه  تحلية  إمكانية 
حصتها من النيل، علما بأن من أشــار لهذه 
اإلمكانية سلفا، ولكن في إطــار الحديث عن 
شح مصادر املياه في مصر، هو رئيسها عبد 
الفتاح السيسي، مما يعكس ضرورة الحذر 
فــي تــنــاول مثل هــذه الــنــقــاط الــتــي تستغلها 
الرسمية،  الخطابات  في  فقط  ليس  إثيوبيا 
الترويجية  األهــم- في جهودها  ولكن -وهــو 

اإلعامية والسياسية في الدوائر الغربية.
يـــذكـــر أن املـــفـــاوضـــات الــفــنــيــة انــتــهــت حتى 
اآلن إلى االتفاق فقط على قواعد املــلء األول 
ــــذي تـــم بــالــفــعــل، وحـــجـــم الــتــدفــق الــبــيــئــي،  الـ
واملبادئ التوجيهية للملء، والقواعد العامة 
السد  وقواعد سامة  الجفاف،  فترات  إلدارة 
ودراســات  تشغيله،  استمرار  في  واملساعدة 
وهي  القواعد،  تلك  تطبيق  وموعد  التقييم، 
ــــت في  ال تــتــعــارض مـــع الــبــنــود الـــتـــي مـــا زالـ
أكثر  بطبيعتها  هي  والتي  التفاوض،  إطــار 
املطلوب  املــيــاه  منسوب  وأبــرزهــا  تفصيلية، 
النهضة في  اســتــمــراره لبحيرة ســد  ضــمــان 

حاالت الشح املائي والجفاف املمتد.

عقب طلب السودان 
من مجلس األمن عقد 

جلسة لمناقشة أزمة 
سد النهضة، بدأت مصر 

اتصاالتها لحث الدول 
األعضاء في المجلس 

على دعم موقف 
القاهرة والخرطوم، 

وكانت المرحلة األولى 
على مستوى الدول 

األوروبية

مخاوف من تأثير السد على سالمة وأمن من يعيشون على ضفاف النيل )محمود حجاج/األناضول(

ــة مـــصـــريـــة،  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــادر دبــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن املــرحــلــة األولــــى من  لـــ
االتصاالت املصرية في أعقاب تقّدم السودان 
بشكوى رسمية وطلب عاجل لتحديد جلسة 
ملــجــلــس األمــــن ملــنــاقــشــة الــقــضــيــة قــبــل إتــمــام 
املـــلء الــثــانــي لــلــســد، تــركــز فــي األســــاس على 
الــدول األوروبية، باعتبارها األقــوى واألكثر 
تأثيرًا من الناحية العملية، ليس فقط داخل 
مــجــمــوعــة األعـــضـــاء الــخــمــســة الــدائــمــن )فــي 
ضيفت 

ُ
أ مــا  إذا  وبــريــطــانــيــا(  لفرنسا  إشـــارة 

للموقف  تميل  التي  املتحدة  الــواليــات  لهما 
ــارج هــذه  ــ املـــصـــري الـــســـودانـــي، بـــل أيـــضـــا خـ
ــي الــجــمــعــيــة  ــ املـــجـــمـــوعـــة داخــــــل املـــجـــلـــس وفـ
العامة، من خال التأثير على الدول الصغيرة 
والهامشية. فأستونيا ترأس املجلس حاليا، 
ــا الـــنـــرويـــج، فــكــانــت لــهــا مـــواقـــف إيــجــابــيــة  أمـ
تـــجـــاه مـــوقـــف دولـــتـــي املـــصـــب خــــال عــرض 
القضية في االتحاد األوروبي خال السنوات 

املاضية.
وفي املرحلة التالية ستجري مصر، بحسب 
املصادر، اتصاالت مكثفة باألعضاء الحالين 
في مجلس األمن الذين ُيصادف أن بعضهم 
فــي محيطهم  الكبيرة  األهمية  مــن  قــدر  على 
اإلقــلــيــمــي مــثــل الــهــنــد واملـــكـــســـيـــك، ال سيما 
 األولــى تجمعها بالصن عاقة متوترة 

ّ
وأن

بسبب خافات األنهار التي وصلت إلى حد 
املــنــاوشــات العسكرية الــعــام املــاضــي، وأخــذًا 
في االعتبار املوقف الصيني الرافض لتدويل 
للحدود،  الــعــابــرة  األنــهــار  أي قضية تخص 
واستخدامها املحتمل لحق النقض »الفيتو« 
ضد أي مشروع قرار لصالح مصر والسودان 

كما هددت العام املاضي.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن مــوقــف تــونــس املــســانــد 
ملصر والسودان، يأتي موقف النيجر العضو 
الــثــانــي املــمــثــل ألفــريــقــيــا فــي املــجــلــس مــؤيــدًا 
ــمـــرار مـــســـار املـــفـــاوضـــات تــحــت مظلة  ــتـ السـ
االتـــحـــاد األفــريــقــي وحــــده ورفــــض الــتــدويــل. 
أما بالنسبة لفيتنام ودولة سانت فينسنت 
وغرينادين، فهناك تفاؤل مصري بوقوفهما 
إلـــى جــانــب دولـــتـــي املـــصـــب، قــيــاســا بموقف 
وبالتنسيق  األول،  لــلــمــلء  الـــرافـــض  ــى  ــ األولـ
ــتــــداءات  ــع الــثــانــيــة فـــي قــضــيــة اعــ الـــنـــاجـــح مـ
االحــتــال اإلســرائــيــلــي فــي فلسطن وبعض 

امللفات األخرى.
 أقــصــى مــا يمكن 

ّ
وشــــددت املـــصـــادر عــلــى أن

الشكوى  الجولة بناء على  تحقيقه من هــذه 
ــدمــت 

ُ
الــســودانــيــة واملــلــفــات املــصــريــة الــتــي ق

سلفا منذ عشرة أيام، اإلسراع في عقد جلسة 
عــن ُبــعــد ُيــدعــى إليها وزراء خــارجــيــة الــدول 
الــثــاث، والـــقـــدرة عــلــى الــدفــع بــمــشــروع قــرار 

استبعاد تحول موقفي الصين وروسيا
سد النهضة: اتصاالت مجلس األمن تبدأ بأوروبا 
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