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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــقــــدس  الــ ــي  ــ فــ االســــتــــيــــطــــان  خـــبـــيـــر  رأى 
املصادرة  أمر  أن  تفكجي،  املحتلة، خليل 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــحــمــيــة الــطــبــيــعــيــة فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، الــــــذي كــشــف 
الــنــقــاب عــنــه، أمـــس األربــــعــــاء، يستهدف 
ــقـــدس،  الـ ــرقـــي  ــلـــك، شـ املـــكـ مــحــمــيــة وادي 
الــخــان األحــمــر. وكشف  حيث يقع تجّمع 
في حديٍث مع »العربي الجديد«، أنه »في 
الواقع تجديد ألمر مصادرة كان أعلن عنه 
في عام 1995، وشمل في حينه عددًا من 
الغربية،  الضفة  في  الطبيعية  املحميات 
تزيد مساحتها على 12 كيلومترًا مربعًا«. 
وأشار تفكجي إلى أن هذه املحمية تمتد 
مـــن تــجــمــع الـــخـــان األحـــمـــر مــــــرورًا بعني 
امليت،  البحر  بمنطقة  وانــتــهــاء  الفشخة 
ستخدم من 

ُ
ت أراض زراعــيــة، كانت  وهــي 

قــبــل عـــرب الــتــعــامــرة فــي الــجــنــوب كــمــراع 
لــلــمــواشــي، قــبــل أن يــتــم إعـــان مساحات 
تــدريــب عسكرية.  كمناطق  منها  واســعــة 
اإلعـــان  يــكــون  أن  تفكجي  يستبعد  ولـــم 
بمشروع  متصا  املحمية  مــصــادرة  عــن 
بــــنــــاء مــــطــــار ضـــخـــم فــــي ســـهـــل الــبــقــيــعــة 
الــقــريــب مــن منطقة مــقــام الــنــبــي مــوســى، 
موضحًا أن هــذا املطار جــزء من مشروع 
»القدس 2050«، وهو مشروع ضخم من 
املقرر أن تتيح إقامته استقبال 12 مليون 
»برأيي  تفكجي:  وأضــاف  سائح سنويًا. 
أن اإلعـــان مــجــددًا عــن هــذه املحمية هو 
واحــــد مـــن أســالــيــب مــتــعــددة لــاســتــيــاء 
عــلــى أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــوســائــل 
أكانت محميات  وقوانني متعددة، ســواء 
طــبــيــعــيــة، أو مــنــاطــق تـــدريـــب عــســكــريــة، 
علمًا بــأن جيش االحــتــال كــان أعلن قبل 
عــدة ســنــوات عــن تسمية سبع محميات 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــدة فــ ــديــ طــبــيــعــيــة جــ
إضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 12 أخـــــرى قــائــمــة، 
كانت خططت لها سلطات االحتال منذ 
عام 2008، في حني أن املساحة اإلجمالية 
للمحميات الطبيعية في الضفة الغربية 
تصل إلى أكثر من نصف مليون دونــم«. 

وقال تفكجي: »إن اإلعان األخير الصادر 
عن رئيس اإلدارة املدنية التابعة لجيش 
االحــــتــــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، يستند 
إلــى األمــر رقــم )363( الــذي يخول اإلدارة 
ــة  ــن أّيـ املـــدنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة بــــاإلعــــان عـ
كمحمية  الغربية  الضفة  فــي  مــا  منطقة 
طــبــيــعــيــة بــمــوجــب أوامـــــر تـــصـــدرهـــا، من 
لــــدى محكمة  فـــي قــضــايــا  الـــدخـــول  دون 
أن عملية  تــرى  الــتــي  الــدولــيــة،  الجنايات 
الضم اإلسرائيلية للمحميات هي جريمة 
»املحميات  أن  تفكجي  وأوضــــح  حــــرب«. 
الطبيعية تضّم تجمعات بدوية، وتسعى 
إسرائيل إلى إخــراج سكانها من دون أن 
يــكــون هــنــاك ضجيج إعــامــي، ومــن أكبر 
هـــذه الــتــجــمــعــات منطقة الــخــان األحــمــر، 
الــبــنــاء  الــفــلــســطــيــنــيــون  يــســتــطــيــع  إذ ال 
ــا  ــهـ ــتـ ــتـــى زراعـ ــذه األراضــــــــــي أو حـ ــ فــــي هــ
بـــعـــد تــحــويــلــهــا مــــن قـــبـــل االحــــتــــال إلـــى 
مـــنـــاطـــق عــســكــريــة مـــغـــلـــقـــة«. وكـــشـــف أن 
إلى  جــزءًا من هــذه املحميات سيتّم نقله 
وضــّمــهــا ضمن  إســرائــيــلــيــة،  مستعمرات 
نــفــوذ املــســتــوطــنــات الــتــي ســيــتــم ضّمها 
كما  اإلســرائــيــلــي،  الجانب  إلــى   

ً
مستقبا

حدث في وقت سابق في منطقة جبل أبو 
طبيعية،  محمية  تعّد  كانت  التي  غنيم، 
إلى أن أقدمت سلطات االحتال تحويلها 

إلى مستوطنة إسرائيلية جديدة. ووفقًا 
ملــعــطــيــات ملــركــز املــعــلــومــات اإلســرائــيــلــي 
لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي األراضــــــي املــحــتــلــة 
كانت  االحــتــال  سلطات  فــإن  »بتسيلم«، 
أعــلــنــت نــحــو 20 فـــي املـــائـــة مـــن أراضــــي 
»مــحــمــيــات طبيعية« و»حــدائــق  األغــــوار 
وطـــنـــيـــة«، لــحــجــز تــلــك األراضــــــي وإبــعــاد 
املستوطنات  وبــنــاء  عنها  الفلسطينيني 
ــقــــرب مــنــهــا.  ــالــ ــكــــرات الـــجـــيـــش بــ ومــــعــــســ
ويبلغ عدد املحميات 12، وتقع على قمم 
امليت، وفصائل في  البحر  الجبال غربي 
غــور األردن، وأم زوكــا في األغـــوار، وعني 
وقرية  املــيــت،  للبحر  املشاطئة  الفشخة، 
خـــروبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة املـــهـــجـــرة، شــرقــي 
الرملة وداخل الضفة، ووادي سيلفادورا، 
شمالي البحر امليت، وجبل غادير، شرقي 
طوباس في األغوار، وعيون قانا، شمالي 
وســـط  ــة،  ــحــ ــالــ املــ ووادي  املــــيــــت،  ــبـــحـــر  الـ
ــوار، وقـــمـــران فــي منطقة أريـــحـــا، ما  ــ األغــ
واسعة  مساحات  على  االســتــيــاء  يعني 

من األراضي الفلسطينية املصنفة »ج«.
بـ13.7  املقدرة  الواسعة  املساحات  وتبقى 
في املائة من الضفة الغربية عرضة إلعادة 
تــدويــر االحــتــال لــقــراراتــه العسكرية، من 
أجل استغالها لصالح االستيطان، حيث 

توجد قرابة 50 محمية.

برهوم: على حكومة 
االحتالل أن تفهم 

رسائل المقاومة جيدًا

للحديث تتمة...

جاووش أوغلو 
في القدس

شّكلت زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إلى القدس المحتلة أمس 
العالقات  توسيع  عن  للحديث  مناسبة  لبيد،  يئير  اإلسرائيلي  نظيره  ولقاؤه  األربعاء، 
بين الطرفين، فيما سعى جاووش أوغلو للتشديد على أهمية هذه العالقات في 

الدفع لحل سلمي للقضية الفلسطينية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
غزة ـ صالح النعامي

طغى الحديث عن أهمية العاقات 
والتعاون  والتجارية  االقتصادية 
الثنائي على زيارة وزير الخارجية 
التركي مولود جــاووش أوغلو إلى القدس 
ــارة  ــ ــزيـ ــ املـــحـــتـــلـــة أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، وهــــــي الـ
األولــــى ملــســؤول تــركــي رفــيــع مــنــذ 15 عامًا 
ــرة مــــن الـــخـــافـــات  ــتـ ــيــــل، بـــعـــد فـ ــــى إســــرائــ إلـ
بــيــنــهــمــا، تــخــلــلــهــا ســحــب ســـفـــراء وتـــبـــادل 
اتــهــامــات. غــيــر أن »الــتــقــلــبــات« فــي العاقة 
بـــني أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب، كــمــا وصــفــهــا وزيـــر 
ُحل 

َ
ت لم  لبيد،  يئير  اإلسرائيلي  الخارجية 

دون اســتــمــرار نــمــو الــتــعــاون االقــتــصــادي، 
ــذي  ــارة الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أمـــــس، والــ قــبــل زيــــ
حاول تبرير تطبيع العاقات مع إسرائيل 
بــأنــه ســيــكــون لــه أثـــر إيــجــابــي لــحــل سلمي 
الفلسطيني اإلسرائيلي، وفق حل  للصراع 
ــطــرح فــي املقابل 

ُ
الــدولــتــني. لكن تــســاؤالت ت

حول استعداد أنقرة لتقديم تنازالت مقابل 
خصوصًا  االحــتــال،  مــع  تعاونها  توسيع 
بعد ما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت 
أمـــس عــن جملة مــطــالــب تضعها إســرائــيــل 
ــرز  ــة، أبــ ــلـ ــامـ ــكـ مـــقـــابـــل تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات الـ
على  حــمــاس  حــركــة  أنشطة  تقييد  نقاطها 

األراضي التركية.
وبــعــد زيــارتــه رام الــلــه الــثــاثــاء حــيــث التقى 
توّجه  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ــاووش أوغــلــو إلـــى الــقــدس املــحــتــلــة أمــس،  جــ
يئير  اإلسرائيلي  نظيره  مع  لقاء  عقد  حيث 
اإلسرائيلي  السياحة  التقى وزيــر  لبيد، كما 
الــتــعــاون اإلقليمي  يوئيل رزبــــوزوف ووزيـــر 
عــيــســاوي فــريــج. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
لبيد، قال جاووش أوغلو إن تطبيع العاقات 
بني تركيا وإسرائيل سيكون له »أثر إيجابي« 
الفلسطيني  للصراع  حــل »سلمي«  أجــل  مــن 
ــلـــي. وأعــــــرب جــــــاووش أوغـــلـــو عن  ــيـ ــرائـ اإلسـ
اعتقاد باده بأن حل الدولتني ضمن معايير 
لتحقيق  الوحيد  السبيل  هــو  املتحدة  األمــم 
سام دائم في الشرق األوسط. وذكر أنه أبلغ 
لبيد بحساسية باده حيال القدس واملسجد 
األقـــصـــى، مــعــربــًا عـــن اســتــعــداد بــــاده الــتــام 

لدعم أي حوار بني فلسطني وإسرائيل.
اللقاء بني الرئيس  ورأى جــاووش أوغلو أن 
اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ ونظيره التركي 
رجــب طيب أردوغـــان قد ساعد في »الحفاظ 
على الهدوء« خال الصدامات التي شهدتها 
الــقــدس املــحــتــلــة فــي شــهــر رمــضــان املــاضــي. 
ــــان الــرئــيــســان الــتــركــي واإلســـرائـــيـــلـــي قد  وكـ
رحــبــا خـــال لقائهما فــي أنــقــرة فــي مـــارس/ 
»تحول« العاقات بني تل أبيب  آذار املاضي بـ

وأنقرة.
وقال جاووش أوغلو، في املؤتمر الصحافي، 
إيجابية  أجندة  على  إسرائيل  مع  العمل  إن 
مع  التعامل  فــي  الجانبني  يساعد  أن  يمكن 
اء. وأفاد بأن تركيا اتفقت 

ّ
الخافات بشكل بن

على  طاقة جديدة  إضفاء  على  إسرائيل  مع 
الــعــاقــات الثنائية فــي الــعــديــد مــن املــجــاالت 
اآلن فصاعدًا.  مــن  آلــيــات مختلفة  وتــأســيــس 
وأكــد أنه سيكون من املفيد مواصلة الحوار 
الرغم من الخافات«، مشددًا  املستدام »على 
الــحــوار مستندًا إلى  يــكــون  على ضـــرورة أن 
مبدأ االحترام املتبادل لحساسيات الطرفني. 
وذكر الوزير التركي أن بلده وإسرائيل اتفقا 
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات فــنــيــة بـــني الـــــــوزارات 
واملــــؤســــســــات الـــعـــامـــة ذات الـــصـــلـــة. وتـــابـــع: 
»الــقــرب الــجــغــرافــي بــني الــبــلــديــن، يجعل من 
تركيا  تــجــاريــني،  شريكني  وإســرائــيــل  تركيا 
وإسرائيل من بني الــدول العشر التي تتاجر 
مع بعضها«. وأشار إلى أن التبادل التجاري 
القائم بينهما واصل ارتفاعه على الرغم من 
جائحة كــورونــا وخــافــات املــاضــي، وأن كا 
تعزيز  نهج  مــواصــلــة  على  عــازمــان  البلدين 

العاقات التجارية واالقتصادية.
ــن نـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــ ــال لـــبـــيـــد »لــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
أنفسنا ونقول إن عاقتنا لم تشهد تقلبات«. 
العاقات  كــانــت  »لــكــن حتى عندما  وأضـــاف 
السياسية متوترة، كان التعاون االقتصادي 
بني بلدينا في نمو مستمر«. وتابع: »عرفنا 
ــًا كــيــفــيــة اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات بــيــنــنــا،  ــمــ دائــ

والـــشـــعـــوب الـــتـــي لــهــا تـــاريـــخ عـــريـــق تــعــرف 
 في عاقاتها وتفتح 

ً
دائمًا كيف تغلق فصا

 جديدًا. هذا ما نقوم به اليوم، فقد قام 
ً
فصا

فــي الــشــرق األوســــط بــعــد اتــفــاقــيــات أبــراهــام 
محور  عربية(  دول  مــع  التطبيع  )اتــفــاقــيــات 
ــاب وضـــد مــحــاوالت  ــ قـــوي جــديــد ضـــد اإلرهــ

إسرائيل  أن  لبيد  وأعلن  االستقرار«.  زعزعة 
 جديدًا في عاقاتهما. 

ً
وتركيا تفتحان فصا

ــاف أن »الـــهـــدف هـــو تــشــكــيــل وتــوســيــع  ــ وأضـ
الــتــعــاون االقــتــصــادي واملــدنــي بــني بلدينا«. 
ــن لــبــيــد »االتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــجـــديـــد عــمــل  ــلــ وأعــ
اللجنة االقتصادية املشتركة، والبدء بالعمل 

على اتفاق جديد لتنظيم حركة الطيران بني 
بلدينا«.  وكان جاووش أوغلو قد زار متحف 
إحياء ذكرى املحرقة النازية »الهولوكوست« 
في ياد فشيم في القدس املحتلة قبل أن يزور 
عــصــرًا املــســجــد األقــصــى. واجــتــمــع جـــاووش 
ــاف، وعلى  أوغــلــو، مــع مــســؤولــي دائـــرة األوقــ

رأسهم مديرها العام عزام الخطيب، في باب 
املجلس، أحــد أبــواب املسجد األقــصــى، حيث 
ــاع  ــ ــرح تــفــصــيــلــي عـــن األوضـ اســتــمــع إلــــى شــ
 عن 

ً
باملسجد. وذكــرت وكالة األنــاضــول نقا

أن جــاووش  التركية  الخارجية  فــي  مــصــادر 
أوغلو ذكــر خــال اللقاء أنــه »أعــرب بوضوح 
لــلــجــانــب اإلســـرائـــيـــلـــي عـــن هـــواجـــس تــركــيــا 
تــجــاه الــقــدس واملــســجــد األقــصــى«. وأضـــاف: 
الشعب  أدعية  في  حاضر  األقصى  »املسجد 
الـــتـــركـــي«. وأكـــــد أن تــركــيــا »تـــبـــذل قــصــارى 
ــتــــعــــاون  ــل مـــنـــظـــمـــة الــ ــمـ ــهـ ــا كـــــي ال تـ جــــهــــدهــ
القدس  اإلسامية،  البلدان  وكافة  اإلسامي، 

واملسجد األقصى«.
وفـــي مــقــابــل حــديــث جــــاووش أوغــلــو ولبيد 
فـــإن صحيفة  الــعــاقــات،  عــن تــوّجــه لتطوير 
يديعوت أحرونوت ذكرت أن إسرائيل تطالب 
تــركــيــا بجملة مــن الــشــروط تـــرى أنــهــا تمثل 
خــريــطــة طـــريـــق قــبــل تــطــبــيــع الــعــاقــة معها 
بشكل كامل. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل 
تل  إلــى  السفراء  عــودة  تربط موافقتها على 
أبيب وأنــقــرة بقضية وجــود »حــمــاس« على 
األراضي التركية »فإسرائيل معنية بتصرف 
تركي مغاير في إطار السعي لتقييد أنشطة 
حـــمـــاس فـــي تـــركـــيـــا«. وعـــلـــى رأس الــقــضــايــا 
الــتــي تــصــر إســرائــيــل عــلــى معالجتها، وفــق 
ــى بــهــا  ــ ــتـــي أدلــ الــصــحــيــفــة، الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
ــــب طــيــب  ــتـــركـــي رجـ فــــي املــــاضــــي الـــرئـــيـــس الـ
أردوغــان »والتي تقترب من معاداة السامية 
الـــذي يمثله خــطــابــه والــــذي يشجع  والـــدعـــم 
حـــركـــة حـــمـــاس عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد«. ومـــــع أن 
الصحيفة أشارت إلى »اعتدال ما« طرأ على 
إلــى أن  أنــهــا لفتت  تصريحات أردوغــــان، إال 
إسرائيل تصر على وجوب إقدام تركيا على 
بأنشطة  يتعلق  مــا  كــل  فــي  عملية  خــطــوات 
»حـــمـــاس« فــي تــركــيــا. وتــوقــعــت أن تستعني 
تمارسه  أن  يمكن  الـــذي  بالضغط  إســرائــيــل 
كـــل مـــن مــصــر والــســعــوديــة واإلمـــــــارات على 
أراضيها.  من  لطرد نشطاء »حماس«  تركيا 
وأوضـــحـــت »يـــديـــعـــوت« أن إســـرائـــيـــل تــربــط 
تــطــويــر الــعــاقــات مـــع تــركــيــا بــمــوقــف أنــقــرة 
الــشــامــل مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ونقلت 
الصحيفة عن مسؤولني إسرائيليني كبار لم 
مع  الحالي  العاقة  طابع  إن  قولهم  تسمهم 
أن  تركيا يمثل »تطبيعًا حــذرًا«، مستدركني 
تل أبيب قــررت منح فرصة ملحاولة تحسني 

العاقة مع أنقرة.

االسرائيلي  السياحة  وزيـــر  ــال  ق
مع  العالقة  إن  رزبوزوف،  يوئيل 
كبيرة  »إنــجــازات  ستحقق  تركيا 
ذلــك  جـــاء  ــبــلــديــن«.  ال لشعبي 
الخارجية  بوزير  اجتماعه  بعد 
أوغلو،  التركي مولود جاووش 
ــر  ــوزي ــاف ال ــ ــي الــقــدس. وأض ف
»لقد  »تويتر«:  على  االسرائيلي 
وبــنـّـاءة،  كبيرة  مناقشة  أجرينا 
الوزير وافق على  أن  ويسعدني 
الرحالت  توسيع  في  المساعدة 
إسرائيل  بين  المباشرة  الجوية 
قبل  من  ذلــك  في  بما  وتركيا، 
وتابع:  اإلسرائيلية«.  الشركات 
»يفهم كال البلدين اإلمكانات غير 
السياحة  لقطاعات  المستغلة 
استكشاف  على  واتفقنا  لدينا، 
في  الــتــعــاون  سبل  مــن  المزيد 

جميع الصناعات«.

تسويق 
لـ»إنجازات«

غزة، القدس المحتلة  
العربي الجديد

تــتــصــاعــد املــــخــــاوف مـــن الــتــداعــيــات 
األعــام  بها مسيرة  قد تتسبب  التي 
االستفزازية التي يعتزم املستوطنون 
يــوم  املــحــتــلــة،  الـــقـــدس  فـــي  تنظيمها 
األحـــد املقبل املــوافــق 29 مــايــو/ أيــار 
الــحــالــي. وفيما كــانــت حــركــة حماس 
تــجــدد تــحــذيــراتــهــا، أمــــس األربـــعـــاء، 
ــتـــال  ــمـــاح قــــيــــادة االحـ وتــــؤكــــد أن سـ
للمتطرفني باقتحام املسجد األقصى 
ــــاس بــقــدســيــتــه فـــيـــمـــا تــســمــى  ــسـ ــ واملـ
للخطوط  »تجاوز  األعــام  بمسيرات 
األثمان  تتحمل  سيجعلها  الحمراء، 
الــبــاهــظــة لــســلــوكــيــاتــهــا الــعــنــصــريــة 
ــتــــال يستنفر  االحــ كــــان  املـــتـــطـــرفـــة«، 
وتحسبًا  للمسيرة  اســتــعــدادًا  قــواتــه 

النفجار األوضاع جراء تنظيمها.
وقـــال املــتــحــدث بــاســم حــركــة حماس، 
فــوزي بــرهــوم، في تصريحات نقلها 
املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــحــركــة أمـــس، 
إن »عــلــى حــكــومــة االحــتــال أن تفهم 
جيدًا،  الفلسطينية  املــقــاومــة  رســائــل 
والتطرف  اإلرهـــاب  عقلية  عــن  بعيدًا 
الــتــي جــبــلــت عــلــيــهــا«. وحــــذر بــرهــوم 

الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة مـــن »تــجــاوز 
الــخــطــوط الــحــمــراء، والــــذي مــن شأنه 
إشــعــال الــســاحــة وتفجير األوضــــاع«، 
داعــيــًا »الــوســطــاء وصــنــاع الــقــرار في 
املــنــطــقــة إلــــى الــضــغــط عــلــى حــكــومــة 
االحــــتــــال وكـــبـــح جــمــاحــهــا وســحــب 
»أي  أن  وأكـــــــد  الـــتـــفـــجـــيـــر«.  صــــواعــــق 
املشهد مرتبطة بسلوك  فــي  تــطــورات 
ــتــــال فــــي املـــــيـــــدان«. كـــذلـــك شــــّدد  االحــ
الفلسطيني  »الشعب  أن  على  برهوم 
فـــي كـــل ســـاحـــات الـــوطـــن مــســتــمــر في 
مواجهة كل مخططات االحتال وبكل 
قــــــوة«، مــشــيــرًا إلــــى أن »املـــقـــاومـــة لن 
ى عن واجبها في حماية الشعب 

ّ
تتخل

الــفــلــســطــيــنــي ومـــقـــدســـاتـــه، وجـــاهـــزة 
لــلــتــعــامــل مـــع كـــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات«. 
ــون ذلـــــــــك، أصـــــــــدر املـــفـــتـــش  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
يعقوب  اإلســرائــيــلــيــة،  للشرطة  الــعــام 

ــر برفع  شــبــتــاي، أمــس األربـــعـــاء، أوامـ
حــالــة الــتــأهــب فـــي صــفــوف الــشــرطــة 
القدس املحتلة  وتعزيزها في مدينة 
الـ48،  واملدن الفلسطينية في مناطق 
وذلـــــــك تــحــســبــًا النــــــــدالع مـــواجـــهـــات 
وانـــفـــجـــار األوضــــــاع األمــنــيــة نتيجة 
ملـــســـيـــرة األعــــــــــام. وأفــــــــــادت تـــقـــاريـــر 
نقل  مــا  بحسب  إسرائيلية،  إعامية 
بــأن شبتاي  عنها موقع »عــرب 48«، 
أمــــر بــرفــع حــالــة الــتــأهــب إلــــى درجـــة 
واحـــــدة مـــن دون الـــدرجـــة الــقــصــوى، 
ــلــــطــــات  وذلــــــــــــك فـــــــي ظـــــــل ســــــمــــــاح ســ
باملرور  األعـــام«  لـ«مسيرة  االحــتــال 
مـــن بــــاب الـــعـــامـــود ومــنــه إلــــى طــريــق 
الـــواد مـــرورًا بالحي اإلســامــي داخــل 
أســـــوار الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس، 
وصــواًل إلــى حائط الــبــراق. كذلك أمر 
شبتاي بــإلــغــاء اإلجــــازات لــدى قــوات 
الشرطة وحشد جميع العناصر التي 
تــخــدم فــي منطقة الــقــدس وفــي املــدن 
الخطاب  وفـــق  املختلطة  الــتــاريــخــيــة 
اإلســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا تـــقـــرر نــشــر أكــثــر 
مــن 3000 شــرطــي فــي الــقــدس، وسط 
ــئـــات مـــن عــنــاصــر  تـــوقـــعـــات بــنــشــر املـ
الـــشـــرطـــة فـــي املـــــدن الــتــاريــخــيــة »مــع 

التركيز على عكا واللد«.

تحسين العالقات مع 
إسرائيل وترويج لتبعات 

إيجابية على القضية 
الفلسطينية

لبيد وجاووش أوغلو في القدس المحتلة أمس )جيم أوزديل/ األناضول(

جزء من المحميات سيتّم تحويله إلى مستعمرات إسرائيلية )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

أسامة علي

تشابك وغموض يلف مجددًا مصير 
املفاوضات الليبية املعلنة في القاهرة، 
وغير املعلنة في مونترو السويسرية 

وبوزنيقة املغربية، كما هو حال 
الغموض الذي يلف مصير الوضع 

السياسي في األسابيع املتبقية قبل 
يوم 21 يونيو/حزيران املقبل، وهو 
التاريخ الذي يفترض أن تنتهي فيه 

صالحية اتفاق جنيف الذي جاء 
بالسلطة التنفيذية الحالية. لكن 

ِحراكات أخرى، ال تقل غموضًا على 
الرغم من أهدافها الظاهرة والواضحة، 

تحدث في عواصم أخرى.
وعلى الرغم من اإلعالن عن نتائج 

الجولة الثانية من املفاوضات 
الدستورية في القاهرة، بالتوافق 

على 70 في املائة من مواد »مسودة 
الدستور«، إال أن املستشارة األممية 
في ليبيا، ستيفاني وليامز، لم تبّي 

كيف حدث التوافق؛ هل باإلبقاء 
على صيغة تلك املواد أم أنه جرى 
تعديلها؟ علمًا بأن وليامز سّمت 

مواد األبواب املتفق عليها، والتي ال 
يدور في األصل أي جدل بشأنها. 

كذلك، ماذا عن موضوع الجولة الثالثة 
املقبلة مطلع يونيو املقبل؟ ويجعل 
هذا الوضع اجتماعات القاهرة طي 
الغموض والكتمان، خاصة في ظل 

تجاذب إقليمي في امللف الليبي، 
أقطابه القاهرة من جهة، وأنقرة 

والجزائر في جهة أخرى.
أما في بوزنيقة، فلم يعلن حتى 
اآلن بشكل رسمي عن موضوع 
املفاوضات الجارية وأعضائها، 

وقبل ذلك املفاوضات في مونترو 
السويسرية ونتائجها، وملاذا جاءت 
في هذا التوقيت؟ فما تسرب حتى 

اآلن يشير إلى أنها مفاوضات تجري 
بي ممثلي معسكر خليفة حفتر 

ومعسكر حكومة الوحدة الوطنية، 
فأين ممثلو مجلس النواب وحكومته 

بقيادة فتحي باشاغا؟
وفي األثناء، سربت صحيفة 

»لوموند« الفرنسية أنباء عن حراك 
فرنسي لتبني الطرح الفيدرالي كحل 

لألزمة الليبية. وقالت إن باريس 
استضافت 11 شخصية ليبية من 

جنوب ليبيا إلطالق مبادرة عبر 
مؤتمر خاص، موضوعها الرئيسي 

اقتراح نظام سياسي اتحادي 
قوامه أقاليم ليبيا التاريخية الثالثة. 

لكن الالفت أن باريس لم تعلق 
على تفاصيل الحدث. كثيرة جدًا 
هي املواقف الغامضة، من موقف 

أنقرة، ملوقف الجزائر، وقبل الجميع 
واشنطن التي تنشط حينًا وتخبو 

حينًا آخر. لكن وسط هذا الغموض، 
تظهر حقيقة واحدة، وهي أن جميع 

العواصم املعنية بامللف الليبي ال تزال 
مختلفة وبحّدة، وأن ما قد يبدو من 
أمل من خالل نشاط تلك العواصم، 

ال حقيقة فيه، والحقيقة فقط هي أن 
حل األزمة الليبية ال يزال بعيد املنال.
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  شرق
      غرب
مشاورات يمنية في 

عّمان لفتح طرق تعز

أفـــــاد مــكــتــب املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ )الصورة(، 
ــــس األربــــــعــــــاء،  ــ عــــبــــر »تـــــويـــــتـــــر«، أمـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــدء مـــــــشـــــــاورات فــ ــ ــبـ ــ بـ
األردنــــــــيــــــــة عــــــّمــــــان »بــــــــني مــمــثــلــني 
ــن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة وجــمــاعــة  عــ
أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني(، مــن أجــل 
لفتح طــرق تعز )جنوب  الــتــفــاوض 
ــرب الـــيـــمـــن(، ومــحــافــظــات أخـــرى  غــ
بــمــوجــب الــهــدنــة )الــتــي أعــلــن عنها 
املاضي(،  نيسان  إبريل/  مطلع  في 
تحت رعــايــة املبعوث األمــمــي«، من 
التفاصيل.  مــن  بمزيد  اإلدالء  دون 
بالتزامن، تظاهر آالف اليمنيني في 
تعز، أمس، للمطالبة برفع الحصار 

عن املدينة.
)األناضول(

الفلسطينيون يشيعون 
غيث يامين 

شـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــون، ظـــهـــر أمـــس 
األربـــعـــاء، جــثــمــان غــيــث يــامــني )16 
عــامــًا(، الـــذي قتلته قـــوات االحــتــال 
ــر أمـــــــــس، خــــال  ــجــ ــي فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
اقــتــحــامــهــا ملــديــنــة نـــابـــلـــس، شــمــال 
ــة. وردد  ــلـ ــتـ ــحـ املـ ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ ــة  ــفـ الـــضـ
ــاركـــون فـــي الــتــشــيــيــع عـــبـــارات  املـــشـ
ــوا فــيــهــا الــتــحــيــة لــلــمــقــاومــة  ــهــ وجــ
ــنــــني وغـــــــزة،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي جــ
مطالبني إيــاهــا بــالــرد عــلــى جــرائــم 

االحتال.
)العربي الجديد(

واشنطن تعارض تحقيق 
الجنائية الدولية باغتيال 

أبو عاقلة
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس )الـــصـــورة(، 
ــادة صــحــافــيــة، أول مــن أمــس  فــي إفــ
تــعــتــقــد  ــطـــن ال  ــنـ إن واشـ ــاء،  ــثــــاثــ الــ
هي  الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة  أن 
املكان املناسب للتحقيق في اغتيال 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو 
عــاقــلــة، وذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة 
أنها  الفلسطينية أخيرًا،  الخارجية 
ــلـــت املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة بــشــأن  راسـ
»إعــدام أبو عاقلة وجرائم إسرائيل 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. وقـــال 
ــــاده تـــريـــد »تــحــقــيــقــًا  بــــرايــــس إن بــ

 وشفافًا« في القضية.
ً
شاما

)األناضول(

برلمان الفيليبين يعلن 
فرديناند ماركوس رئيسًا

أعـــلـــن الـــبـــرملـــان الــفــيــلــيــبــيــنــي، أمــس 
ــــوس  ــاركـ ــ األربــــــــعــــــــاء، فــــرديــــنــــانــــد مـ
الــرئــيــس الــســابــع عــشــر لــلــبــاد بعد 
املـــائـــة من  فـــي  فـــــوزه بــنــســبــة 58.8 
األصـــــوات فـــي انــتــخــابــات 9 مــايــو/ 
أيـــار الــحــالــي. وقـــال رئــيــس مجلس 
لــــورد آالن فــيــاســكــو، بعد  ــنـــواب  الـ
ــة مـــجـــلـــســـي الــــكــــونــــغــــرس:  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ مـ
»أعلن فرديناند ماركوس جونيور 
الــرئــيــس املــنــتــخــب حــســب األصــــول 

لجمهورية الفيليبني«.
)فرانس برس(

دمشق: التوغل التركي 
سيكون جريمة حرب

الــتــابــعــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  قـــالـــت 
لــلــنــظــام الــــســــوري، أمــــس األربـــعـــاء، 
إنـــهـــا ســتــعــتــبــر أي تـــوغـــل عــســكــري 
تركي في األراضي السورية »جرائم 
ــيـــة«،  ــانـ ــد اإلنـــسـ حـــــرب وجــــرائــــم ضــ
ــك بــعــدمــا كـــان الــرئــيــس التركي  وذلـ
رجب طيب أردوغان قد قال، اإلثنني 
أنـــقـــرة ســتــنــشــئ قريبًا  املـــاضـــي، إن 
مناطق آمنة على بعد 30 كيلومترًا 
الجنوبية ملكافحة  خــارج حــدودهــا 
مــا وصــفــه بــالــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة. 
الــنــظــام  خـــارجـــيـــة  وزارة  وأشـــــــارت 
ــا«  ــانــ ــة »ســ ــ ــالـ ــ ــان نـــقـــلـــتـــه وكـ ــيــ ــــي بــ فـ
إنها بعثت برسالة  إلى  الحكومية، 
ــام لـــأمـــم املــتــحــدة  ــعــ ــى األمــــــني الــ ــ إلـ
ــيــــريــــس ومـــجـــلـــس  ــيــــو غــــوتــ أنــــطــــونــ
األمن، وصفت فيها تصرفات تركيا 

بأنها »غير شرعية«.
)رويترز(

عدن ـ أسعد سليمان

ــرات عــلــى تــفــاقــم الــخــافــات  ــزداد املــــؤشــ ــ تــ
ــادة الــرئــاســي  ــيـ ــقـ ــادات مــجــلــس الـ ــيــ بـــني قــ
املجلس  رئيس  بني  خصوصًا  اليمن،  في 
رشــــاد الــعــلــيــمــي، ونــائــبــه رئــيــس املجلس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي عــيــدروس الــزبــيــدي. 
ــرًا رصـــــد عــــــزوف الــــزبــــيــــدي عــن  ــيــ وتـــــم أخــ
ــقـــصـــر الـــرئـــاســـي،  مـــمـــارســـة عـــمـــلـــه مــــن الـ
اتــه بصفته  املــعــاشــيــق، وعــقــده أغــلــب لــقــاء
األعلى  والقائد  االنتقالي  املجلس  رئيس 
ُيعقد  أن  قبل  الجنوبية  سلحة 

ُ
امل للقوات 

أمس األربعاء اجتماع للمجلس الرئاسي 
برئاسة العليمي وحضور الزبيدي. 

وجـــاء اجــتــمــاع املــجــلــس الــرئــاســي بعدما 
فــي عــدن،  الــعــربــي  التحالف  قــيــادة  التقت 
ــادات مــــن املــجــلــس  ــيـ ــقـ ــي، بـ ــاضــ اإلثــــنــــني املــ
االنــتــقــالــي بــمــن فــيــهــم الـــزبـــيـــدي ملــنــاقــشــة 
الــتــطــورات، بــمــا فــي ذلـــك عـــدد مــن امللفات 
وقــال  والعسكرية.  واألمــنــيــة  االقــتــصــاديــة 
»العربي الجديد«، إن هذه  مصدر خاص لـ
الخافات«،  من تصاعد  »خففت  اللقاءات 
مشيرًا إلى أنه »من املفترض عقد لقاء بني 
للتباين  إليــجــاد حــل  والــزبــيــدي  العليمي 
املختلفة  امللفات  حــول  النظر  في وجهات 
ــــس(«. كــمــا أشــــار املــصــدر  )وهــــو مـــا تـــم أمــ
إلى أن »هناك تغييرات مقبلة في الجيش 
وزارة  قيادة  تغيير  بينها  من  والداخلية، 
ــاع وطـــــــرح شــخــصــيــة جـــنـــوبـــيـــة مــن  ــ ــدفـ ــ الـ

القيادات العسكرية البارزة«.
والزبيدي  العليمي  بني  الخافات  وكانت 
قد بدأت فعليًا عندما حاول األخير إعطاء 
عسكرية  ألــويــة  قــــادة  لتغيير  تــوجــيــهــات 
تابعة للشرعية في محافظة أبني من دون 
الرجوع إلى رئيس املجلس الرئاسي، قبل 

أن يتم توقيف القرار.
وتــصــاعــدت مــؤشــرات الــخــاف فــي األيـــام 
الثاثاء  الزبيدي عقد يوم  األخيرة. وكان 
املاضي اجتماعًا مع قادة األحزمة األمنية 
بالعاصمة عدن، ومحافظتي أبني ولحج، 
أي أبـــــرز املـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــشــكــل حـــزام 
الــعــاصــمــة املــؤقــتــة. وتــحــدث الــزبــيــدي في 
االجتماع عن أهمية »رفع اليقظة األمنية، 
وتــعــزيــز التنسيق املــشــتــرك بــني األجــهــزة 
ــتـــاحـــة لــفــرض  األمـــنـــيـــة، بـــكـــل الـــجـــهـــود املـ
الــدولــة، ومواجهة كــل مــا يهدد أمن  هيبة 

واستقرار الوطن الجنوبي«.
ــاء  ــطــ ــن إعـــــامـــــيـــــني ونــــشــ ــ ــ ــا رصـــــــــد شـ ــ ــمـ ــ كـ
ــالــــي حـــمـــات  ــقــ ــتــ تـــابـــعـــني لـــلـــمـــجـــلـــس االنــ
إعــامــيــة مــا زالـــت مــتــواصــلــة، ضــد أحــدث 
ــرارات الــعــلــيــمــي، والـــتـــي قــضــت بتعيني  ــ قــ
شخصيتني فــي دائــرتــني بــالــرئــاســة، هما 

الدائرة اإلعامية ودائرة الشباب.
وفـــي الــســيــاق، قـــال نــائــب رئــيــس الـــدائـــرة 
اإلعامية في املجلس االنتقالي الجنوبي 
ــور عـــلـــى  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــور صـــــــالـــــــح، فـــــــي مـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
»فيسبوك«، يوم الثاثاء املاضي: »تتوالى 
الـــقـــرارات األحـــاديـــة الـــصـــادرة عــن قــيــادات 
الــرئــاســي، ومجملها  الــقــيــادة  فــي مجلس 
مــخــالــف لــلــتــوافــق ولــلــمــعــايــيــر فـــي شغل 
اللغط حولها«،  العامة، كما كثر  الوظيفة 
وأضـــاف »قــــرارات مثل هــذه هــي فــي حكم 
التوافق  يمضي  وحتى  قانونًا،  املعدومة 
ــاورات الــــريــــاض عــلــى  ــ ــشـ ــ الــــــذي حــقــقــتــه مـ
جــمــيــع األطــــــراف الــعــمــل بــحــســن الــنــوايــا، 
وإدراك أن الواقع قد تغّير وأن إعادة إنتاج 
وإحـــيـــاء قــــوى الــفــســاد والــعــبــث املــعــاديــة 
للجنوب وقضيته وللتحالف العربي أمر 

مرفوض ولن يمر«.
وأكدت مصادر سياسية مقربة من قيادة 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي وأخـــــــرى مــن 
»الــعــربــي  املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، لـــ
الرئاسي  البيت  الجديد«، أن ملف ترتيب 
وأيضًا ملف الدفاع واألمن، يمثان محور 
الــخــافــات، خصوصًا بــني قــيــادة املجلس 
الــرئــاســي واملــجــلــس االنــتــقــالــي الجنوبي، 
وذلـــك بسبب تــبــايــن اآلراء حـــول األســمــاء 
لــتــولــي مناصب  الــتــي يطرحها كــل طـــرف 

دوائر املكتب الرئاسي.
ــادر املـــقـــربـــة مــــن الــعــلــيــمــي  ــ ــــصـ وقــــالــــت املـ
إن املــجــلــس االنــتــقــالــي »يــضــع مـــزيـــدًا من 
التعقيدات أمام مجلس القيادة الرئاسي، 
دوائــر  فــي  لفرضها  بأسماء  الــدفــع  بينها 
 عن 

ً
عدة في مكتب رئيس املجلس، فضا

رفضه الذهاب إلى حل مشكلة ملف الدفاع 
واألمــن، واستخدام قواته وسيطرته على 
عــــدن إلصــــــدار تـــحـــذيـــراتـــه غــيــر املــبــاشــرة 
لعرقلة عمل وحركة املجلس الرئاسي، إذا 

لم تفرض كل أجندته ومصالحه«.
ــر »يــزعــج  ــ ــذا األمـ وتــابــعــت املـــصـــادر أن هــ
ــتـــي تعتبر  ــيـــادة املــجــلــس الـــرئـــاســـي والـ قـ
أن هـــذا الـــحـــال يــعــيــق الــتــقــدم فـــي حلحلة 
لــــم يــحــل  إذا  املـــلـــفـــات، وال ســيــمــا  جــمــيــع 
املجلس  قــيــادة  أن  األمـــن، خصوصًا  ملف 
حاولت  العليمي  برشاد   

ً
ممثلة الرئاسي 

التواصل مع قيادات عسكرية وأمنية في 
الــحــمــايــة الــرئــاســيــة وغــيــرهــا مــن قــيــادات 
الداخلية واألمن والجيش، لترتيب  وزارة 
الوضع األمني والعسكري وإعادة ترتيب 
ــن بــشــكــل كـــامـــل فــــي الــعــاصــمــة  ــ مـــلـــف األمــ

املؤقتة عدن وباقي املحافظات«.
ــادة  ــيـ ــعـــت قـ ــا سـ ــمــ وتــــابــــعــــت املـــــصـــــادر »كــ

ــلـــبـــدء بــعــمــلــيــات دمـــــج جــمــيــع  ــلـــس لـ املـــجـ
الــــــقــــــوات؛ ســــــــواء الـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة أو 
ــقــــوات، تحت  االنــتــقــالــي أو غــيــرهــا مـــن الــ
وزارتــــي الــداخــلــيــة والـــدفـــاع، ألن استمرار 
الرئاسي  القيادة  ومجلس  الحكومة  بقاء 
تحت حماية قــوات غير تابعة لهما، يعد 
تهديدًا ويعرقل عمل الحكومة واملجلس«.

ــالـــت املــــصــــادر املـــقـــربـــة مــن  مــــن جــهــتــهــا، قـ
قـــــيـــــادة األخــــيــــر  ــالــــي إن  ــقــ ــتــ املــــجــــلــــس االنــ
الرئاسة )مكونة من 7 إلى  وأعضاء هيئة 
التي  الــقــرارات  أن  العليمي( »يــرون  جانب 
يصدرها رشاد العليمي أحادية، من خال 
تولية دوائر في مكتب الرئاسة ألشخاص 
تـــوافـــق أو إجـــمـــاع،  يـــوجـــد حــولــهــم أي  ال 
ولــهــم عــــداء مــع االنــتــقــالــي وقــضــيــة شعب 
الــجــنــوب، وكــذلــك مــع الــتــحــالــف ومــشــروع 
مواجهة انقاب الحوثيني وبعض الوجوه 
اإلخــوانــيــة«. وفـــي مــا يتعلق بملف األمــن 
والدفاع، وخاصة في عدن، أشارت املصادر 
إلى أن املجلس االنتقالي يصّر على أن من 
ــن فـــي عــــدن هي  ــ ــام األمـ ــ يـــديـــر ويــتــولــى زمـ
الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــه، بــمــا فـــي ذلـــك مــرافــقــة 
وحــراســة املــســؤولــني، وهــو يــرفــض وجــود 

أي قوات أخرى في العاصمة املؤقتة. 
ويـــبـــدو أن مــســألــة صـــاحـــيـــات الــعــلــيــمــي 
ــد مــســبــبــات الــخــافــات  ــل أحــ

ّ
ونـــوابـــه تــمــث

الزبيدي  أن محاولة  ال سيما  تــبــرز،  التي 
ــراء تــغــيــيــرات ضــمــن قــيــادات  األخــيــرة إلجــ
عسكرية وأمنية لم تكن الوحيدة، بل حدث 
األمر أيضًا من قبل عضو مجلس القيادة 
الرئاسي، محافظ حضرموت قائد املنطقة 
البحسني،  فرج  اللواء  الثانية،  العسكرية 
عــنــدمــا أصــــدر قــــــرارات بـــإجـــراء تــغــيــيــرات 

ضمن قيادات أمنية في حضرموت.
وبموجب نص إعان انتقال السلطة، الذي 
ربه  عبد  اليمني  الــرئــيــس  بموجبه  أعــلــن 
منصور هادي تفويض سلطاته للمجلس 
ــإن لــرئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة  الـــرئـــاســـي، فــ
ــات واخـــتـــصـــاصـــات  ــيــ الــــرئــــاســــي صــــاحــ
مــا يتعلق بمسألة  فــي  حصرية، ال سيما 
إنه بحسب  إذ  التعيينات ومنها األمنية، 
ــيـــر صــاحــيــات  ــإن لــرئــيــس األخـ ــرار، فــ ــقــ الــ
املحافظات  محافظي  تعيني  في  حصرية 
ومـــــــدراء األمـــــن وقـــضـــاة املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ومحافظ البنك املركزي، بعد التشاور مع 
رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق 
على األســمــاء مــع أعــضــاء مجلس القيادة 
الرئاسي. كما أن رئيس املجلس الرئاسي 
يــتــولــى حــصــريــًا الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات 
الداخل  في  الجمهورية  املسلحة، وتمثيل 
والخارج، واملصادقة على االتفاقيات التي 
ال تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد 
البعثات  وإنشاء  الـــوزراء،  موافقة مجلس 
الدبلوماسية، وتعيني واستدعاء السفراء 

طبقًا للقانون.
ــا يــتــمــتــع بـــصـــاحـــيـــة دعـــــــوة مــجــلــس  ــمـ كـ
ــــوزراء إلـــى اجــتــمــاع مــشــتــرك مــع رئيس  الــ
ــرئــــاســــي كـــلـــمـــا دعـــت  ــادة الــ ــيــ ــقــ مـــجـــلـــس الــ
الحاجة إلــى ذلــك، وإعـــان حالة الــطــوارئ 
والتعبئة العامة وفقًا للدستور والقانون، 
ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية 
الثلثني عدم اإلعــان، والدعوة إلى انعقاد 
الــجــلــســات االعــتــيــاديــة وغــيــر االعــتــيــاديــة 

ملجلس القيادة الرئاسي.

يرى المجلس االنتقالي 
أن قرارات رشاد 

العليمي أحادية

ملفا ترتيب البيت 
الرئاسي والدفاع واألمن 

محور الخالفات

خالفات العليمي والزبيدي إلى العلن
أزمة داخل المجلس الرئاسي اليمني

بدأت تطفو على 
السطح أخيرًا خالفات 

داخل المجلس الرئاسي 
اليمني، وال سيما بين 
رئيس المجلس رشاد 

العليمي، ونائبه 
عيدروس الزبيدي
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العاهل األردني: سنبدأ 
مرحلة سياسية انتقالية

ــبـــد الــلــه  ــال الـــعـــاهـــل األردنـــــــــي عـ ــ قــ
الثاني )الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، 
إن األردن »سيبدأ مرحلة انتقالية 
مهمة لبناء حياة حزبية وبرملانية، 
هدفها األساس التنافس البرامجي 
على خدمة األردنيني«. وأضاف في 
كلمة وجهها إلــى الشعب األردنــي 
بــمــنــاســبــة عــيــد االســـتـــقـــال الــــــ76: 
»لقد اكتملت منظومة التشريعات 
الــخــاصــة بــالــتــحــديــث الــســيــاســي، 
لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، 
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ فــــــي ظــــــل مـ
ــــة عــمــادهــا  وتــنــفــيــذيــة قـــويـــة، ودولـ

سيادة القانون على الجميع«.
)العربي الجديد(

العراق يصوت اليوم على 
قانون »حظر التطبيع«

يصّوت البرملان العراقي، في جلسة 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى قـــانـــون  ــه الــ لــ
»حــظــر الــتــطــبــيــع وإقـــامـــة الــعــاقــات 
مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي«، وذلــــك 
بعد االنــتــهــاء مــن قــراءتــني للقانون 
الــبــرملــان، واتــفــاق غالبية الكتل  فــي 
ــــرورة الــتــصــويــت  الــنــيــابــيــة عــلــى ضـ
عليه. ويصبح القانون نافذًا اعتبارًا 
مــن الــيــوم الــذي يتم فيه التصويت 

عليه داخل البرملان.
)العربي الجديد(

523 مفرجًا عنهم 
بموجب عفو األسد

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  قال 
اإلنــــســــان، فــضــل عــبــد الـــغـــنـــي، عبر 
ــابـــه بـــمـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، أمـــس  حـــسـ
ــام أفـــــــرج عــن  ــظــ ــنــ األربــــــعــــــاء، إن »الــ
قـــرابـــة 523 شــخــص مــنــذ 1 مــايــو/ 
أيــار الحالي )بموجب عفو أصــدره 
النظام بشار األســد( وحتى  رئيس 
لـــديـــه  يــــــــــزال  )أمـــــــــــــس(، وال  الــــــيــــــوم 
مــعــتــقــل«. وشملت  ألـــف  قـــرابـــة 132 
ــات األخــــيــــرة الــصــيــدالنــي  ــ ــراجــ ــ اإلفــ
عمرو خلف، بعد أن كــان قد اعتقل 
بينما  أعـــــــوام،   10 لــنــحــو  تــعــســفــيــًا 
ــد املـــفـــرج عــنــهــم، ويــدعــى  تـــوفـــي أحــ
أيــمــن املــصــري، يــوم األحـــد املــاضــي، 
بــعــد أيـــام مــن إطـــاق ســراحــه وذلــك 
بــســبــب تــــدهــــور حـــالـــتـــه الــصــحــيــة، 
للتعذيب خال  كــان تعرض  بعدما 

فترة اعتقاله.
)العربي الجديد(

ميانمار: أقارب 
أونغ سان سو تشي 

يشكون العسكر 

ــة مــــيــــانــــمــــار  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـــــــــدم أقـــــــــــــارب زعـ
ــو تــشــي  ــة، أونــــــغ ســـــان ســ ــقـ ــابـ الـــسـ
)الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، شكوى 
ــلــــس الــــعــــســــكــــري، لــــدى  ضـــــد املــــجــ
مجموعة عمل تابعة لأمم املتحدة 
قضائيًا«  »اخــتــطــافــهــا  بـــ لــلــتــنــديــد 
فبراير/ شباط 2021.  انقاب  منذ 
وقال هؤالء في بيان »بمبادرة من 
ابــن وأقــربــاء أونــغ ســان سو تشي، 
قــــدم املــحــامــيــان فــرنــســوا زيــمــراي 
وجــيــســيــكــا فــيــنــيــل املــتــخــصــصــان 
ــان بــــاغــــًا ضــد  ــ ــسـ ــ فــــي حــــقــــوق اإلنـ
مجموعة  أمــام  العسكري  املجلس 
العمل التابعة لأمم املتحدة حول 

االعتقال التسعفي«.
)فرانس برس(

إعادة انتخاب قاليباف 
رئيسًا لمجلس 

الشورى اإليراني
ــــورى  ــــشـ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــــضــ أعـــــــــاد أعــ
اإليـــرانـــي، أمـــس األربـــعـــاء، انــتــخــاب 
ــًا  ــيـــسـ ــمــــد بـــــاقـــــر قــــالــــيــــبــــاف رئـ مــــحــ
ــك لــلــعــام الــثــالــث على  لــلــبــرملــان، وذلـ
الـــتـــوالـــي. وصـــــّوت 194 عـــضـــوًا في 
لصالح  اإليـــرانـــي  الــشــورى  مجلس 
بــــقــــاء قـــالـــيـــبـــاف رئـــيـــســـًا لـــلـــبـــرملـــان. 
كــمــا انــتــخــب عــلــي نـــيـــكـــزاد كــنــائــب 
الرضا  وعبد  الــبــرملــان،  لرئيس  أول 
مصري كنائب ثاٍن. ويتولى رئيس 
البرملان اإليراني والهيئة الرئاسية 

مناصبهم لعام واحد.
)قنا(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــومــــاســــيــــة  ــة ودبــ ــيــ ــونــ ــانــ ــادر قــ ــ ــــصــ ــد مــ ــ ــؤكـ ــ تـ
باتتا  وصنافير  تيران  جزيرتي  أن  مصرية، 
أمر  السعودية وهــو  البحرية  الــحــدود  داخــل 
مــنــتــٍه، وذلــــك تــعــلــيــقــًا عــلــى مـــا نــشــره مــوقــعــا 
اإلسرائيلي  و»وااله«  األميركي  »أكــســيــوس« 
حـــول قــيــام الـــواليـــات املــتــحــدة بــوســاطــة بني 
مــصــر والــســعــوديــة وإســرائــيــل للتوصل إلــى 
على  الــســيــادة  نقل  مــن  نهائيًا  تمّكن  تسوية 
تيران وصنافير إلى اململكة، وتشمل خطوات 
الرياض  العاقات بني  لتطبيع  ذلــك  بــمــوازاة 

وتل أبيب.
ونقل مراسل موقع »أكسيوس« في إسرائيل 
ــاراك رافـــيـــد، عــن »خــمــســة مــصــادر أميركية  بــ
ــيـــة«، قــولــهــا لــلــمــوقــع إن »الـــقـــرار  ــلـ ــيـ ــرائـ وإسـ
ــفـــاوض عــلــيــه يــتــضــمــن إنــهــاء  ــتـ الـــــذي يــتــم الـ
نـــقـــل جـــزيـــرتـــني اســتــراتــيــجــيــتــني فــــي الــبــحــر 
السعودية،  إلى  السيادة املصرية  األحمر من 
 وهــنــاك مــفــاوضــات 

ً
وإن االتــفــاق لــيــس كــامــا

حساسة جارية«. وأضاف »أن البيت األبيض 
إلــى اتفاق قبل زيــارة الرئيس  يريد التوصل 
ــى الــشــرق  ــايـــدن املــرتــقــبــة إلــ ــو بـ األمـــيـــركـــي جـ
األوسط في نهاية يونيو/حزيران، والتي قد 
الــســعــوديــة«. وفــي السياق، قــال موقع  تشمل 
نقل  يكون  أن  تشترط  إسرائيل  »إن  »وااله«، 
جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر إلـــى الــســعــوديــة، 
ــيـــع دائـــــرة  بـــتـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة وتـــوسـ
تــتــوســط  بـــايـــدن  إدارة  وأن  مــعــهــا،  الــتــطــبــيــع 

بينهما إلنجاز اتفاق بهذا الخصوص«.
مصرية  ودبلوماسية  قانونية  مــصــادر  لكن 
»العربي الجديد«، أنه منذ قرار الرئيس  أكدت لـ
املصري عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 

بغداد ــ عادل النواب

عراقية  وحكومية  عسكرية  مــصــادر  رّجــحــت 
فـــي بـــغـــداد، تــوســيــع الـــقـــوات الــتــركــيــة لنطاق 
ــــدن  ــبــــريــــة والــــجــــويــــة داخـــــــل املـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــ
والبلدات الحدودية العراقية مع تركيا، شرقي 
أربيل وشمالي دهوك، ملطاردة مسلحي حزب 
ــعــــارض لــتــركــيــا،  »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« املــ
 
ّ
املــنــاطــق منطلقًا لشن تــلــك  مــن  والــــذي يتخذ 

ــداءات مــتــكــررة داخــــل األراضــــــي الــتــركــيــة  ــتــ اعــ
املجاورة. وتواصل وحدات خاصة من الجيش 
التركي مدعومة بغطاء جوي عمليات واسعة 
داخــل مــدن وبــلــدات حــدوديــة عراقية مجاورة 
لتركيا، منذ 18 إبريل/نيسان الشهر املاضي، 
هي الثالثة من نوعها في غضون عام واحد. 
عليها  أطلق  التي  الجديدة  العملية  وتــركــزت 
اسم »املخلب القفل«، في مناطق متني والزاب 

وأفشني وباسيان.
وكــشــف مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي فـــي بــغــداد 
»العربي الجديد«، أمس األربعاء، أن األجهزة  لـ
االستخبارية رصدت تحركات تركية واسعة 
عــلــى طــــول الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع الـــعـــراق، 
ــتـــي تــســتــهــدف  ــاق عــمــلــيــاتــهــا الـ وبـــنـــفـــس نـــطـ
ــتــــانــــي«.  مـــســـلـــحـــي حــــــزب »الــــعــــمــــال الــــكــــردســ
وأضاف املسؤول أن »تحليل املعلومات يشير 
ــــود نــيــة تــركــيــة بــتــوســيــع عملياتها  إلــــى وجـ
ــريــــة ضــــــد عــــنــــاصــــر حــــــــزب الــــعــــمــــال  ــكــ ــعــــســ الــ
ضمن  الحدودية  املناطق  داخــل  الكردستاني 
ــعـــروف ما  إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لــكــن مـــن غــيــر املـ
جوية  بضربات  ستكون  العمليات  كانت  إذا 
شاملة على مواقع الحزب أم بتوغل بري على 
ــد أن املــنــاطــق الــتــي  ــرات ســابــقــة«. وأكــ ــرار مــ غــ
يــنــشــط فــيــهــا عــنــاصــر حـــزب »الــكــردســتــانــي« 
ــارج ســيــطــرة  ــ ــل الــــعــــراق هـــي »مـــنـــاطـــق خـ ــ داخـ
بـــغـــداد وأربــــيــــل، وتــخــضــع ملــســلــحــي الــحــزب 
املــائــة منها خالية مــن أهلها«.  فــي  ونحو 90 

الحدود  تعيني  اتفاقية  على  باملوافقة   2017
الــبــحــريــة بــني حــكــومــتــي مــصــر والــســعــوديــة، 
ـــعـــة فـــي الــقــاهــرة فـــي 4 إبــريــل/نــيــســان 

ّ
واملـــوق

2016، أثناء زيارة ملك السعودية سلمان بن 
عبد العزيز إلى مصر، وبعد التصديق عليها 
فــي كــا الــبــلــديــن، وتــبــادل وثــائــق التصديق، 
دخلت االتفاقية حيز التنفيذ، وهو ما ترتب 
الــحــدود  تــيــران وصنافير داخـــل  عليه وقـــوع 
ــــادر، إن  الـــبـــحـــريـــة الـــســـعـــوديـــة. وقــــالــــت املـــــصـ
»األمور مستقرة منذ ذلك الحني، وأي حديث 
ــفــــاوضــــات جــــديــــدة لــنــقــل  اآلن عــــن إجــــــــراء مــ
الجزيرتني من السيادة املصرية إلى السيادة 
السعودية، هو حديث غير قانوني، وال يمّت 
للواقع بصلة، إذ إن تعيني الحدود بني مصر 
الــجــزيــرتــني فعليًا ضمن  والــســعــوديــة أدخـــل 
ــر أصــبــح منتهيًا«.  اإلقــلــيــم الــســعــودي، واألمــ
ورجحت املصادر أن يكون »الهدف وراء إثارة 
مـــوضـــوع تـــيـــران وصــنــافــيــر اآلن، والــتــرويــج 
بــــأن نــقــل الـــســـيـــادة عــلــيــهــمــا إلــــى الــســعــوديــة 
مبرر  إيــجــاد  هــو  إسرائيلية،  موافقة  يتطلب 
لجلوس املسؤولني السعوديني مع املسؤولني 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، كــخــطــوة فـــي طـــريـــق تطبيع 
العاقات بني البلدين، وهو ما تريده اإلدارة 

األميركية بشدة في هذا التوقيت«.
وقال موقع »أكسيوس« إن »القضية الرئيسية 
ــتــــي تـــجـــريـــهـــا واشـــنـــطـــن  فــــي املــــفــــاوضــــات الــ
مـــع الــقــاهــرة والــــريــــاض، هـــي الـــقـــوة مــتــعــددة 
الجنسيات للمراقبني، وأن السعودية وافقت 
على إبــقــاء الــجــزر منزوعة الــســاح وااللــتــزام 
لجميع  الكاملة  املاحة  حرية  على  بالحفاظ 
املراقبني  وجـــود  إنــهــاء  أرادت  لكنها  الــســفــن، 
متعددي الجنسيات في الجزر«. وأضــاف أن 
النظر  على  اتفقوا  اإلسرائيليني  »املسؤولني 
الــقــوة متعددة الجنسيات،  فــي إنــهــاء وجــود 
لكنهم طــلــبــوا تــرتــيــبــات أمــنــيــة بــديــلــة تحقق 
نفس النتائج«. واستغرب مراقبون »الحديث 
ــــاءات على  عــن فـــرض إســرائــيــل شــروطــًا وإمـ
السعودية، في ما يتعلق بالجزيرتني، وهما 
ــتـــان، بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة  ــل ســـعـــوديـ ــ فــــي األصــ
عتها اململكة 

ّ
تعيني الحدود البحرية التي وق

ــــني الـــعـــام لــأمــم  ــم إخـــطـــار األمـ مـــع مـــصـــر، وتــ
املــادة  املــتــحــدة بها لتسجيلها وفــقــًا ألحــكــام 
)102( من ميثاق األمــم املتحدة بعد دخولها 

حيز التنفيذ«.
الرغم من أن مصر تلتزم مع إسرائيل  وعلى 
تــكــون  لــــعــــام 1979  تــــعــــود  بـــاتـــفـــاقـــيـــة ســـــام 
بموجبها جزيرتا تيران وصنافير منزوعتي 

وأعرب عن اعتقاده بأن الجيش التركي يريد 
اســتــغــال الــوقــت لــتــعــزيــز أمـــن شــريــط فاصل 
ــدوده  يــمــتــد لـــعـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات عــلــى حــ
ــعــــراق، يــمــنــع عــمــلــيــات تــســلــل مسلحي  مـــع الــ
»الــكــردســتــانــي« مــن خاله إلــى أراضــيــه، على 

غرار ما حصل في الجانب السوري.
وأول مــن أمـــس الــثــاثــاء، تــفــقــد وزيــــر الــدفــاع 
األركـــان يشار  أكــار ورئيس  التركي خلوصي 
الــقــوات البرية مــوســى آفسفار،  غــولــر، وقــائــد 
الــقــوات الجوية حسن كــوجــوك آقيوز،  وقــائــد 
ــا أوردتــــــــه وكـــالـــة  الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة وفـــقـــًا ملــ
»األنــــاضــــول« الــتــركــيــة، الــتــي أكــــدت اســتــمــرار 
الــقــفــل«، ضــد مــعــاقــل تنظيم  عملية »املــخــلــب 
حزب »العمال الكردستاني« في مناطق عدة، 
شمالي الــعــراق. كما أكــد أكــار، أمــس األربعاء، 
تــحــيــيــد أكـــثـــر مــــن 100 عــنــصــر مــــن عــنــاصــر 
»الكردستاني«، منذ انطاق العملية، مضيفًا 
أن قوات باده »عازمة على مواصلة مكافحة 
ــحـــدود  ــن الـ ــ ــــى حــــني تـــوفـــيـــر أمـ ــيــــني إلـ ــابــ اإلرهــ
واملواطنني بشكل كامل«. وجاءت تصريحات 
ــاع الـــتـــركـــي بـــعـــد إعـــــــان لـــــــوزارة  ــ ــدفـ ــ وزيـــــــر الـ
الــدفــاع أكـــدت فــيــه مقتل خمسة جــنــود أتـــراك 
ــع مــســلــحــي »الـــكـــردســـتـــانـــي«،  بــاشــتــبــاكــات مـ

شمالي العراق.
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي 

عمل قوة املراقبني متعددي الجنسيات، الذين 
يضمنون استمرار حرية املاحة في املضيق، 
هو قول غير صحيح«. وأوضــح أن »معاهدة 
السام بني مصر وإسرائيل، أكدت على دولية 
املمرات، وأن هذا الوضع ثابت ولم يتغير في 
اتــفــاقــيــة تعيني الـــحـــدود الــبــحــريــة بــني مصر 

والسعودية، وهذا هو األهم«.
مــن جــهــتــه، قـــال دبــلــومــاســي مــصــري ســابــق، 
أن هنالك خططًا وترتيبات  املــؤكــد  »مــن  إنــه 
أمــيــركــيــة تــجــري اآلن، مــن أجـــل حــســم الكثير 
من القضايا األساسية التي تخص الواليات 
في  الجبهات  توحيد  رأسها  وعلى  املتحدة، 
مــواجــهــة روســـيـــا الـــتـــي تـــخـــوض حـــربـــًا على 
أنه »في سبيل ذلك تسعى  أوكرانيا«. وتابع 
إلى تشكيل تحالف يضم  واشنطن بكل قوة 
ــط يــكــون  ــ الـــشـــرق األوسـ دواًل ذات تــأثــيــر فـــي 
بــقــيــادة إســرائــيــل، وأن الــســعــوديــة جـــزء مهم 
في هذا التحالف الذي تخطط له واشنطن«، 

بــــدء الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر. 
مناطق  فــي  تنحصر  العملية  أن  على  وشـــّدد 
الكردستاني«  »الــعــمــال  حــزب  نــفــوذ مسلحي 
الــخــارجــة عـــن ســلــطــة بـــغـــداد وحــكــومــة إقليم 
»تفّهم عراقي  كردستان. وتحدث عما وصفه بـ
من  تركيا  تواجهها  التي  األمنية  للتحديات 
أنــشــطــة مــســلــحــي حــــزب الــكــردســتــانــي داخـــل 
املناطق العراقية املحاذية لأراضي التركية«. 
 
ّ
أن نفسه  بالوقت  الحكومي  املــســؤول  وكشف 

ــقـــوات املـــوجـــودة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  دور الـ
ــراقـــي املــتــمــثــل  ــعـ )الـــبـــيـــشـــمـــركـــة(، والـــجـــيـــش الـ
بحرس الحدود، هو منع تمدد عناصر حزب 
ــل الــعــراق في  الــعــمــال إلـــى مــنــاطــق أخـــرى داخـ
حـــال خــســارتــهــم ملــنــاطــق تــواجــدهــم الــحــالــيــة 

لصالح الجيش التركي.
فــي املــقــابــل، قـــال عــضــو لجنة األمـــن والــدفــاع 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي مــهــدي تــقــي، فــي حديٍث 
مع »العربي الجديد«، إن »اللجنة األمنية في 
املسؤولني  عــدد من  قــررت استضافة  البرملان 
األمـــنـــيـــة  والــــجــــهــــات  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــي  فـ
ــراءات الــحــكــومــة فيما  ــ واملــخــتــصــة، ملــعــرفــة إجـ
تركيا«،  مــع  الــحــدود  بــاألوضــاع على  يتعلق 
ــيــــة بـــأنـــه  ــوقــــف الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــ ــًا مــ ــ ــفـ ــ واصـ
»غامض وغير مفهوم منها«. وأضاف: »هناك 
إلينا  مــصــادر مختلفة وصلت  مــن  معلومات 
أن تــركــيــا تــخــطــط بــاملــرحــلــة املــقــبــلــة، لتوسع 
اآلن  ولــغــايــة  ــعـــراق،  الـ داخــــل  رقــعــة عملياتها 
الحكومة بموقف متفرج، وهذا يثير الشكوك 

واملخاوف«.
ويوم االثنني املاضي اتهم القيادي في الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الـــحـــاكـــم بــإقــلــيــم 
ــراق، كــرمــانــج عــبــد الــلــه، حــزب  ــعـ كــردســتــان الـ
»أداة  إلــى  تحول  بأنه  الكردستاني«  »العمال 
ينّسق  »الــكــردســتــانــي«  أن  مضيفًا  إقليمية«، 
ممارساته  أن  واعتبر  الشعبي«.  »الحشد  مع 
»ال تــصــب إطـــاقـــًا فـــي مــصــلــحــة ســكــان إقليم 
كـــردســـتـــان وتــخــلــق املــشــاكــل بــاملــنــاطــق الــتــي 
الــوزراء  يتواجد فيها«. واتهم حكومة رئيس 
تمتلك  ال  بأنها  الكاظمي،  مصطفى  العراقي 
ــا يــفــعــلــه الــــحــــزب، ما  ــًا حـــيـــال مـ ــ »مـــوقـــفـــًا رادعــ
ــمـــادى فــــي مــــمــــارســــاتــــه«. وكـــانـــت  ــتـ يــجــعــلــه يـ
الخارجية العراقية قد استدعت بداية انطاق 
بغداد،  لدى  التركي  السفير  التركية،  العملية 
عــلــي رضـــا كــونــاي، وسلمته احــتــجــاجــًا على 
الــزاب،  متينا،  مناطق  طــاولــت  التي  العملية، 
أفــاشــني، بــاســيــان فــي شمالي الــعــراق، داعية 

 عن مثل هذه الخروقات املرفوضة.
ّ

إلى الكف

الساح، مع وجود قوة من املراقبني متعددي 
الواليات املتحدة، والقول  الجنسيات بقيادة 
ــفــــاق بـــني مصر  إن ذلــــك »يــحــتــم أن يــمــر االتــ
والسعودية بإسرائيل«، إال أنه بحسب تقرير 
»أكــســيــوس«، فــإن »إســرائــيــل كانت قــد أعطت 

بالفعل موافقتها«.
»الــعــربــي  وأكـــــد مـــصـــدر قـــانـــونـــي مـــصـــري، لـــ
ــراءات نقل تيران  الــجــديــد«، أن »الــقــول إن إجــ
ــر لـــلـــســـعـــوديـــة تــنــتــظــر اســتــكــمــال  ــيـ ــافـ ــنـ وصـ
القاهرة والرياض على استمرار  االتفاق بني 

الــكــردســتــانــي، الــحــاكــم فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ســام،  ريبني  النائب 
فت خال األيام املاضية من 

ّ
»القوات التركية كث

ضرباتها الجوية داخل مناطق ضمن حدود 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــشــكــل بــــات شــبــه يــومــي«. 
لعملية  تمهيدًا  يــكــون  »قــد  القصف  أن  ورأى 
ــع تــنــوي تــركــيــا تنفيذها فــي عمق  بــريــة أوسـ
 حــكــومــة رئيس 

ً
ــــي الــعــراقــيــة«، مــحــّمــا األراضـ

الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية »التحرك 
املناطق«. ولفت  تلك  أي تصعيد في  الحتواء 
إلـــى أن »املـــؤشـــرات تــمــيــل إلـــى تــوجــه الــقــوات 
الــتــركــيــة إلنــشــاء ســـور أمــنــي يــؤمــن حــدودهــا 

بشكل كامل مع العراق، كذلك مع سورية«.
لــكــن مـــســـؤواًل حــكــومــيــًا فــي وزارة الــخــارجــيــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مشترطًا  ــال لـــ بــبــغــداد، قـ
عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم تسجيل أي خسائر 
منذ  العراقيني  املواطنني  صفوف  فــي  بشرية 

مضيفًا أن »استئناف الحديث من جديد في 
 يمهد 

ً
مسألة الجزيرتني يمكن أن يكون مدخا

وإسرائيل،  السعودية  بني  العاقات  لتطبيع 
بما يسمح بتشكيل ذلك التحالف«.

وقــال املصدر إنــه »على الرغم من ذلــك، تبقى 
هــنــاك دولـــتـــان مــهــمــتــان فـــي اإلقــلــيــم يصعب 
إسرائيل  مــع  التطبيع  معسكر  إلــى  ضمهما 
به  تتمتعان  ما  مع  والجزائر،  الكويت  وهما 
املنطقة«. ولفت املصدر  من ثقل سياسي في 
إلــــى أن »الــــواليــــات املــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، في 
حــاجــة إلــى ضــم الــســعــوديــة بسرعة إلــى ذلك 
الوقت  أمــر غير مستبعد في  التحالف، وهــو 
عن  أعلن  التي  »الجولة  أن  مضيفًا  الحالي«، 
األمير محمد بن  السعودي  العهد  قيام ولــي 
سلمان بها وتشمل تركيا واليونان وقبرص 
إقــلــيــمــي  لـــوضـــع  قـــد تــمــهــد  واألردن ومـــصـــر، 
جــديــد، كــمــا يمكن أن تــكــون تــدشــيــنــًا لحقبة 

سعودية جديدة تحت قيادة بن سلمان«.

حكومة ليبية جديدة؟

الـــجـــديـــد يــقــضــي بــتــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة 
بــاشــاغــا، على أن يــكــون لــه نــائــب واحـــد فقط، 
ويــكــون مــن اخــتــيــار املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة، 
مع منحه أيضًا حق تسمية عدد من الحقائب 
الــوزاريــة ال تقل عــن أربـــع، مقابل سحب دعم 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »مــــشــــاورات مــصــريــة فــرنــســيــة 
جـــرت أخــيــرًا بــشــأن هـــذا الــتــصــور، خصوصًا 
في ظل االقتناع املصري بباشاغا واستعداد 
القاهرة لدعمه بدرجة واسعة إذا تمت تهيئة 

الظروف مجددًا له«.
مصري،  دبلوماسي  مصدر  كشف  بالتوازي، 
عن طبيعة املشاورات التي جرت في القاهرة 
بـــدعـــم مـــصـــري بــــني رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
املــشــري مطلع  وخــالــد  عقيلة صــالــح،  الليبي 
ــار الـــحـــالـــي. وأوضـــــــح أن »املـــشـــري  ــو/أيــ ــايــ مــ
نــاقــش مــع صــالــح إمكانية رفــع الــدعــم عــن كل 
مــن الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا، والــتــوافــق حـــول اســم 
املــدة، تعيد فتح  جديد يقود حكومة محددة 
املــوانــئ واآلبــــار الــنــفــطــيــة، وتــتــولــى التجهيز 
وأشار  إجرائها«.  على  وتشرف  لانتخابات، 
الـــرؤيـــة حظيت بقبول  إلـــى أن »هـــذه  املــصــدر 

مبدئي من الطرفني«.
ولــفــت املــصــدر إلـــى أن »املــســؤولــني املصريني 
عملوا على تهيئة املناخ للوصول إلى توافق 
لتهيئة  فــي محاولة  الليبَيني  ــني 

َ
املــســؤول بــني 

األوضــاع التفاق جديد ينهي األزمــة الحالية 
في ليبيا بالشكل الذي يحقق املصالح املصرية 
مـــن جـــانـــب، ويــضــمــن درجــــة مـــن الــتــوافــق مع 
األطــراف الرئيسية الفاعلة في املشهد الليبي 
وفي مقدمتها تركيا«، مشيرًا إلى أن أنقرة »لم 
مقاليد  باشاغا  لتولي  صريحة  ممانعة  بد 

ُ
ت

األمــور في ليبيا بحال تم التوافق حــول ذلك 
بــني املــكــونــات واألجـــســـام الليبية الــشــرعــيــة«. 

القاهرة ـ العربي الجديد 
طرابلس ـ أسامة علي

تــتــضــارب املــعــطــيــات حـــول مقترح 
ــه كحل  جـــديـــد يـــجـــري الــتــســويــق لـ
لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة املــتــفــاقــمــة، يــقــوم 
على تشكيل حكومة جديدة. ففي حني تؤكد 
مصادرغربية ومصرية من القاهرة أنه يجري 
الــعــمــل عــلــى هــــذا املــقــتــرح الــــذي حــظــي بــدعــم 
الليبية، تنفي مصادر أخرى  بعض األطــراف 
فــي طــرابــلــس طــرحــه بــشــكــل رســمــي، مــع عــدم 

استبعاد حصول اتفاقات من تحت الطاولة.
وكــــان رئــيــس املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد 
املشري أول من تحدث علنًا عن هذا األمــر، إذ 
اقترح، في تصريحات لقناة »ليبيا األحــرار« 
ــرة 

ّ
األســـبـــوع املـــاضـــي، تشكيل حــكــومــة مــصــغ

املقبلة.  االنتخابات  إلجــراء  التحضير  تتولى 
وجاء ذلك تعليقًا على األحداث التي شهدتها 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس األســــبــــوع املــــاضــــي إثـــر 
مجلس  مــن  املكلف  الحكومة  رئــيــس  محاولة 
ــرده  ــواب، فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، دخـــولـــهـــا، وطــ ــنــ الــ
مـــن قــبــل كــتــائــب عــســكــريــة مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
ــاف املـــشـــري في  ــ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة. وأضـ
تــصــريــحــاتــه مــطــالــبــًا بـــاشـــاغـــا بــاالســتــقــالــة، 
أي  مـــــن دون  ــر،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ بـــقـــبـــول  ــة  ــبــ ــيــ ــدبــ والــ

توضيحات أخرى.
وفي السياق، كشف مصدر دبلوماسي غربي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تقديم  فــي الــقــاهــرة، لـــ
املتأزم  املشهد  لتحريك  أخيرًا  مقترح فرنسي 
بالتكليف  جديدة،  حكومة  تشكيل  »يتضمن 
ــنــــواب، من  الــبــرملــانــي املــمــنــوح مـــن مــجــلــس الــ
إعــادة هيكلة حكومة باشاغا، وإيجاد  خــال 
ــنـــواب، واملــجــلــس  حــالــة تــوافــق بــني مــجــلــس الـ
األعلى للدولة«. وأوضح املصدر أن »التصور 

وقــال املــصــدر إن باشاغا »أكــد لــأتــراك خال 
ــــون االتـــفـــاقـــات  ــــى أنــــقــــرة أخــــيــــرًا، صـ زيـــــــارة إلـ
عة، ممثلة في االتفاقية األمنية واالتفاق 

ّ
املوق

بني  عني 
ّ
املوق الــحــدود  ترسيم  بشأن  البحري 

إلى  السابقة،  الوطني  الوفاق  أنقرة وحكومة 
حني إجراء االستحقاقات االنتخابية، ووجود 
منتخبة  وأجـــســـام  منتخبة  جـــديـــدة  حــكــومــة 

تحسم مصير هذه االتفاقيات«.
لــكــن مــقــابــل ذلــــك، نــفــى عــضــو مــجــلــس الــدولــة 
ســعــد بـــن شـــــــرادة، أن يـــكـــون مــقــتــرح تشكيل 

ـــرح بشكل رســمــي على 
ُ
حــكــومــة جــديــدة قــد ط

»الـــعـــربـــي  ـــ ــال لـ ــ ــ أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة. وقـ
الجديد«: »سألُت رئيس املجلس خالد املشري 
بنفسي عن مثل هذه األنباء، فنفى وجودها«. 
لكن بن شرادة استدرك بأنه ال يستبعد وجود 
مثل هذا األمــر، »ولكن تحت الطاولة وبشكل 
غــيــر مــعــلــن، فــالــســنــوات املــاضــيــة عــّودتــنــا أن 
ــن تــحــت الــطــاولــة  ــات تـــجـــري مـ ــاقـ ــفـ أغـــلـــب االتـ
ــيــــًا«. وأضــــــاف:  قـــبـــل أن اإلعــــــــان عــنــهــا رســــمــ
أو صالح في هذا  املشري  »ربما يكون سعي 

االتــجــاه هدفه الضغط على األطـــراف أو على 
الحكومتني لتحقيق مصالح مــا«، في إشــارة 
إلــــى حــكــومــتــي الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا. وأكــــد بن 
شرادة أن »مجلس الدولة ال يؤثر في الدبيبة 
حتى لو سحب املجلس يده منه، ألن الدبيبة 
متمترس خلف كتائب مسلحة، والرأي األخير 
الــنــيــابــيــة أو غــيــرهــا، بــل ملن  لــيــس للمجالس 
عــلــى األرض«. وأضــــاف: »مــن  الــســاح  يمتلك 
يــســاوم لــيــس صــالــح وال املــشــري الــلــذيــن في 
الحقيقة ال يملكان شيئًا، بل قادة املجموعات 

املسلحة، في الغرب أو الشرق، وحتى إن جرى 
لتشكيل حكومة جديدة  الــرجــلــني  بــني  اتــفــاق 

فلن يتحقق إال بأمر من األطراف املسلحة«.
وكـــــان املــســتــشــار اإلعــــامــــي لــرئــيــس مجلس 
النواب، فتحي املريمي، قد نفى في تصريحات 
صــحــافــيــة، وجــــود نــّيــة لــــدى مــجــلــس الــنــواب 
لتشكيل حكومة مصغرة. وقــال »ال صحة ملا 
تــداولــه حــول تشكيل حكومة مصغرة  يجري 
في ليبيا، بل العمل جــاٍر على دعم ومساندة 
حكومة فتحي باشاغا من كل األطراف الليبية 

ألنــهــا هــي الحكومة الــشــرعــيــة، والــتــي جــاءت 
بــقــرار لــيــبــي«. وأشــــار إلـــى أن مجلس الــنــواب 
في  باشاغا،  لحكومة  رسمية  ميزانية  سيقر 
النواب  املجلس  دعــم  استمرار  لتأكيد  إشـــارة 

لهذه الحكومة.
الــوقــت، قالت مصادر مصرية مقربة  في هــذا 
»العربي  لـ الليبي،  بامللف  املعنية  اللجنة  من 
الجديد«، إن »هناك ترتيبات تقودها القاهرة 
لعقد لقاء حول ليبيا على مستوى املبعوثني 
وإيطاليا  وفرنسا  مصر  بمشاركة  الخاصني 

والــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وتــركــيــا، إلــى 
وليامز،  ستيفاني  األممية  املستشارة  جانب 
مــنــتــصــف يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل. وبــحــســب 
الرامية  الجهود  لدعم  اللقاء  يهدف  املــصــادر، 
انــزالق األوضــاع  إلى تثبيت االستقرار ومنع 

الليبية إلى مواجهات عسكرية مجددًا.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي من املقرر أن يعقد 
فيه مجلس األمن التابع لأمم املتحدة جلسة 
ملــنــاقــشــة الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا الـــيـــوم الخميس 
في نيويورك. وبحسب املوقع الرسمي لأمم 

املــتــحــدة، فمن املــقــرر أن يقدم أعــضــاء مجلس 
األمن أكثر من إحاطة بهذا الخصوص، تليها 
ــم املــتــحــدة  ــ ــــول عـــمـــل بــعــثــة األمــ ــــاورات حـ ــــشـ مـ
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا. لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ليبية قــالــت إن »آفـــاق إجـــراء االنــتــخــابــات في 
ليبيا مستمرة في االبتعاد، وذلــك الستحالة 
بناء قاعدة مؤسسية ووضع قانون انتخابي 
ــــل األوضـــــــاع  ــــي ظـ ــــي املـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، فـ فـ
ــبـــاد«. وأوضـــحـــت املــصــادر  الـ الــتــي تعيشها 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن »تـــمـــســـك كــــل طـــرف  ــعـ »الـ ـــ لـ
البرملان  فــا  األمـــور،  مــن  يصّعب  بمكتسباته 
فــي طــبــرق، وال املجلس األعــلــى لــلــدولــة، على 

استعداد للتعاون«.
ــــرى  ــاك مـــشـــكـــلـــة أخـ ــنــ ــــت املـــــصـــــادر إن هــ ــالـ ــ وقـ
تتمثل في »عدم رضا بعض األطراف الليبية 
عــلــى عــمــل الــبــعــثــة األمــمــيــة الــخــاصــة بليبيا 
برئاسة ستيفاني ويليامز، وأن عملها مقّيد 
بشدة، وليس لديها مطلق الحرية في العمل 
كوسيط«، مشيرة إلى أن صالح حثها في 31 
ــل في 

ّ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، على عــدم الــتــدخ

الشؤون الليبية.
ــنـــواب الــلــيــبــي محمد  وكــــان عــضــو مــجــلــس الـ
الــعــبــانــي، قــد قـــال فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن وجـــود ولــيــامــز فــي ليبيا »لــن يحل األزمــة 
الليبية«، مضيفًا أن وليامز »تتواجد في ليبيا 
ــن مـــن أجـــل تــنــفــيــذ األجــنــدة  عــبــر مــجــلــس األمــ
التي  واشــنــطــن  وتحقيق مصالح  األمــيــركــيــة، 
وتابع  الليبي«.  الشعب  مصالح  عــن  تختلف 
ترتبط  وليامز  هيمنة  »مــحــاولــة  أن  العباني 
عن  انبثقت  التي  الطريق  بخريطة  بعاقتها 
تــفــاهــمــات تـــونـــس وجــنــيــف فـــي وقــــت ســابــق 
وتشكيل لجنة الـ75، على الرغم من عدم تنفيذ 
التي كانت تهدف إلجــراء االنتخابات  الخطة 
املــــاضــــي«.  األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   24 فــــي 
الليبي ليس عــاجــزًا عن  وأضـــاف أن »الشعب 
إيجاد الحلول، لكن التدخات الخارجية عبر 

السفارات هي التي حالت دون الحل«.

تظاهرات في القاهرة عام 2016 رفضًا للتنازل عن الجزيرتين )األناضول(

جنود أتراك على الحدود التركية العراقية، يناير 2021 )أوزكان بيلغين/األناضول(

تخوف من تكرار مشهد اشتباكات طرابلس األسبوع الماضي )حازم تركية/ فرانس برس(

بعد التوترات التي شهدتها ليبيا إثر دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي 
باشاغا العاصمة طرابلس األسبوع الماضي قبل أن يضطر للخروج منها مجددًا، برزت تسريبات 
حكومة  تشكيل  على  يقوم  البالد،  في  الحل  دفع  بهدف  جديد  مقترح  على  العمل  بشأن 

جديدة. هذه الخطة تتضارب المعلومات حولها، بين تأكيد طرحها من قبل أطراف خارجية، 
وجود  استبعاد  عدم  مع  صحتها،  ليبية  جهات  نفي  وبين  عنها،  المشري  خالد  وحديث 

تفاهمات تحت الطاولة لتسوية سيكون لألطراف الخارجية المؤثرة دور في التوصل إليها
قضية

أفكار لكسر االستعصاء 
السياسي

مقترح تشكيل حكومة 
لم يطرح على أعضاء 

مجلس الدولة

تصور فرنسي 
بتشكيل حكومة جديدة 

يرأسها فتحي باشاغا

تعيين الحدود أدخل 
الجزيرتين ضمن اإلقليم 

السعودي

كثفت القوات التركية 
من ضرباتها داخل 

مناطق ضمن كردستان

بعد كشف موقعي 
»أكسيوس« و»وااله« عن 

مفاوضات للتوصل إلى 
تسوية حول جزيرتي 
تيران وصنافير، تفند 

مصادر مصرية لـ»العربي 
الجديد« الوضع القانوني 

للجزيرتين

يترقب العراقيون مرحلة 
عسكرية جديدة لتركيا 

في إقليم كردستان، 
بغرض توسيع عمليات 
مطاردة مسلّحي حزب 

»العمال الكردستاني«

النواب في طبرق، عبد اهلل  باسم مجلس  الرسمي  المتحدث  تحّفظ 
بليحق، عن التعليق على المعلومات المتداولة حول وجود جهود 
تصريح  في  أكد  بليحق  أن  غير  جديدة.  حكومة  لتشكيل  ومساٍع 
البرلمان قال  أن  الجديد«  لـ»العربي 
حكومة  شّكل  عندما  كلمته 
)الصورة(،  باشاغا  فتحي  برئاسة 
عبد  حكومة  من  الثقة  وسحب 
بليحق  وأشـــار  الدبيبة.  الحميد 
بالعمل  منشغل  المجلس  أن  إلى 
على تنفيذ االستحقاق االنتخابي، 
دستوري  إطــار  إلى  الوصول  عبر 

متفق عليه.

األولوية لالنتخابات

تقرير خاص

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة
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      غرب

بلينكن يدعم التطبيع 
بين تركيا وأرمينيا

شــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــي 
أمــس  )الـــصـــورة(،  أنــتــونــي بلينكن 
ــة تــطــبــيــع  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ األربــــــــعــــــــاء، عــ
الـــعـــاقـــات بــــني تـــركـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا، 
وذلـــك خـــال اتــصــال هــاتــفــي أجـــراه 
مع رئيس الــوزراء األرميني نيكول 
باشينيان، بحسب بيان للخارجية 
إلـــى أن  ــار بلينكن  األمــيــركــيــة. وأشــ
عملية التطبيع بني أنقرة وأرمينيا 
ــبــــة إلــــــــى الــــســــام  ــنــــســ ــالــ »هــــــامــــــة بــ

واالستقرار والرفاه في املنطقة«.
)األناضول(

واشنطن تدعو إلى 
حل دبلوماسي بين 

أنقرة وأثينا
وزارة  ـــم  ــ ـــاسـ بـــ املـــــتـــــحـــــدث  أعـــــــــــرب 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نيد بــرايــس، 
ــة تــركــيــا  ــ ــــاده فــــي رؤيــ ــبـــة بــ عــــن رغـ
ــًا مـــن  ــ ــعـ ــ ــــان مـ ــمــ ــ ــعــ ــ والـــــــيـــــــونـــــــان »تــ
ــيــــمــــي  ــلــ ــة األمـــــــــــن اإلقــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ أجـــــــــل حـ
ــي املـــنـــطـــقـــة  ــ  خــــافــــاتــــهــــمــــا فــ

ّ
وحـــــــــل

ــال خـــال مؤتمر  دبــلــومــاســيــًا«. وقــ
إن »تركيا  صحافي أمس األربعاء، 
واليونان شريكان وحليفان مهمان 
ــتــــحــــدة ضـــمـــن حــلــف  لــــلــــواليــــات املــ
شمال األطلسي«. وأكــد أن »أميركا 
 حــلــفــاءهــا، بــمــن فيهم تركيا 

ّ
تــحــث

األمن  الحفاظ على  واليونان، على 
والسام«.

)األناضول(

شي يدافع عن 
سجل بالده الحقوقي 

أمام باشليه
ــــي شـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ دافـــــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الـ
جــيــنــبــيــنــغ، أمـــــس األربــــــعــــــاء، خـــال 
ــاع افـــــتـــــراضـــــي مــــــع رئـــيـــســـة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية 
باشليه،  املــتــحــدة ميشيل  ــم  األمـ فــي 
خــال زيــارتــهــا للصني، عــن »التقدم 
املحرز على صعيد حقوق اإلنسان« 
فــي بــــاده، وفـــق مــا ذكـــر الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي »ســـي ســي تــي فــــي«. وقــال 
شـــي: »يــجــب عـــدم تــســيــيــس قضايا 
حقوق اإلنسان واستغالها أو الكيل 
بمكيالني« بشأنها. في األثناء، انتقد 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث 
الــصــيــنــيــة، وانــــغ ويــنــبــني فـــي إفــــادة 
صحافية أمــس، الــقــرار الــذي أعلنته 
ــول تغيير  أمــــس حــ مـــن  أول  أملـــانـــيـــا 
سياستها تــجــاه الــصــني مــع إعــطــاء 
أولوية لحقوق اإلنسان، عقب تقارير 
اإليغور  بحق  انتهاكات  عن  جديدة 
في شينجيانغ. وقــال وانــغ إن بكني 
»تعارض بحزم محاوالت استخدام 
األكـــاذيـــب لــتــشــويــه سمعة الــصــني«.
)فرانس برس، رويترز(

تدريب صيني حول 
تايوان لتحذير أميركا 

نقلت وسائل إعام رسمية صينية، 
أمس األربعاء، عن الجيش الصيني 
ــرًا تـــدريـــبـــًا  ــ ــيـ ــ ــه إنــــــه أجــــــــرى أخـ ــولــ قــ
ــول تــــايــــوان »كــتــحــذيــر  عــســكــريــًا حــ
املتحدة من مغّبة  للواليات  جــدي« 
تفاعلها مع تايوان. وتعتبر الصني 

تايوان جزءًا من أراضيها.
)رويترز(

باكستان: قمع مسيرة 
ألنصار عمران خان

قــمــعــت قـــــوات األمـــــن الــبــاكــســتــانــيــة، 
أمس األربعاء، أنصار رئيس الوزراء 
الــــســــابــــق عــــمــــران خـــــــان، وال ســيــمــا 
فـــي مــديــنــة الهــــــور، بـــالـــغـــاز املــســيــل 
لــلــدمــوع، وأغــلــقــت الــطــرقــات املــؤديــة 
ــاد، ملنعهم  ــ إلـــى الــعــاصــمــة إســــام أبـ
من املشاركة في مسيرة كانت مقررة 
 

ّ
بــاتــجــاه الــعــاصــمــة لــلــمــطــالــبــة بــحــل

الــبــرملــان وإعــــان مــوعــد النــتــخــابــات 
ــان مــن املــقــرر أن تنطلق  مــبــكــرة. وكــ
مـــســـيـــرة »الــــحــــريــــة الــحــقــيــقــيــة« مــن 
مناطق مختلفة باتجاه إسام أباد، 
يطالب  مــا  تحقيق  حتى  لاعتصام 

به أنصار خان.
)العربي الجديد(

روسيا مستعدة لتوفير 
ممر إنساني للسفن مقابل 

رفع بعض العقوبات

تقرير غراي: اللوم 
يقع على الذين 

يشغلون مناصب في 
القمة

مرسوم يسهل منح 
الجنسية الروسية لسكان 

خيرسون وزابوريجيا

حزب »العمال« يدعو 
الستقالة بوريس 

جونسون 

عرض 
مقايضة روسية

مــع تفاقم أزمـــة الــغــذاء فــي العالم 
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ بـــســـبـــب الــــحــــرب الــ
أوكــرانــيــا، انتقلت مــوســكــو أمــس 
العلنية  املقايضة  إلى مرحلة طرح  األربعاء 
»رفــــع  ــًا يـــقـــضـــي بـــــ ــتـــرحـ ــقـ عـــبـــر تـــقـــديـــمـــهـــا مـ
ــي مـــقـــابـــل تـــوفـــيـــر مــمــر  ــقـــوبـــات عــنــهــا فــ ــعـ الـ
إنــســانــي للسفن الــتــي تــحــمــل مــــواد غــذائــيــة 
ملــغــادرة أوكــرانــيــا«، وهــو مــا رأت فيه كييف 
»ابــتــزازًا« للعالم. وبــدا واضحًا أن السيطرة 
الـــروســـيـــة عــلــى بــعــض املــــوانــــئ األوكـــرانـــيـــة 
وحـــصـــار بــعــضــهــا اآلخــــــر، مــنــذ بــــدء الــغــزو 
فــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، تــحــّول إلى 
الــعــقــوبــات  نــيــر  مــن  لــلــخــروج  للكرملني  أداة 
الــروســي،  الــداخــل  وتــأثــيــرهــا على  املتفاقمة 
 مــوانــئ أوكــرانــيــا املــطــلــة على 

ّ
خــصــوصــًا أن

البحر األســـود مغلقة، ويــوجــد أكــثــر مــن 20 
مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع في 
الباد. في غضون ذلك، استمرت املعارك في 
الشرق األوكراني خصوصًا، على وقع خطوة 
روســــيــــة جــــديــــدة لــتــســهــيــل مـــنـــح الــجــنــســيــة 

لأوكرانيني في خيرسون وزابوريجيا.
الروسية  »إنترفاكس«  أنباء  وكالة  ونقلت 
أندريه  الــروســي  الخارجية  عن نائب وزيــر 
رودينكو قــولــه، أمــس، إن روســيــا مستعدة 
الــتــي تحمل  لــتــوفــيــر مــمــر إنــســانــي للسفن 
مــواد غذائية ملــغــادرة أوكــرانــيــا، مقابل رفع 
بــعــض الــعــقــوبــات. وأضــــــاف: »حــــل مشكلة 
، يــتــضــمــن 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــذاء يــتــطــلــب نـــهـــجـــًا شـ ــ ــغـ ــ الـ

رفـــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى الــصــادرات 
والتعامات املالية الروسية«. 

وقـــــــال: »كـــمـــا يــتــطــلــب األمــــــر قـــيـــام الــجــانــب 
األوكــرانــي بــإزالــة األلــغــام مــن جميع املوانئ 
الـــتـــي تـــرســـو فــيــهــا الـــســـفـــن«. ونــقــلــت وكــالــة 
اإلعـــــــام الـــروســـيـــة عــــن روديـــنـــكـــو قـــولـــه إن 
روسيا على تواصل مع األمم املتحدة بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة. ورأى أن احــتــمــال قــيــام سفن 
غربية بمرافقة السفن األوكرانية التي تحمل 
ــيـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الـــوضـــع في  الــحــبــوب »سـ
ــود بــشــكــل خــطــيــر«. فـــي مــــوازاة  ــ الــبــحــر األسـ
ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ميناء 
التي سيطرت  املدينة األوكرانية  ماريوبول، 
عليها روسيا بعد حصار دائم ثاثة أشهر، 
يعمل على نحو طبيعي. وأعلنت الخارجية 
ــة أن 5 ســفــن أجــنــبــيــة تــمــكــنــت من  ــيـ الـــروسـ
ــام مــنــه«.  ــغــ ــادرة املـــيـــنـــاء »بـــعـــد نــــزع األلــ ــغــ مــ
وبالتزامن أعلنت الخارجية الروسية أنه »ال 
الوقت  الحديث عن خطط للسام في  يمكن 
تــزويــد أوكــرانــيــا باألسلحة«،  الــذي يتم فيه 
فـــي إشـــــارة إلــــى رفــضــهــا مــنــطــق الــتــفــاوض. 

مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، وجــــود خــطــط إلرســــال 
ســـفـــن حـــربـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
ــادرات املـــواد الغذائية مــن ميناء  إخـــراج صـ
أوديسا املحاصر. وجاء املوقف البريطاني 
إثــر اتــهــام الجيش الــروســي الـــدول الغربية 
بالسعي إلى »إخــراج الحبوب بأقرب وقت 
أن تخشى  مـــن دون  أوكـــرانـــيـــا،  مـــن  مــمــكــن 
مــا قــد يحصل فــي هــذا البلد مــا إن تنتهي 

مخزونات الحبوب فيه«.
فـــــي هـــــــذه األثـــــــنـــــــاء، دعـــــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
السلوفاكي إدوارد هيغر، أمس، قادة الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي إلى »التوقف 
التعامل  عند  مبادئهم  على  املساومة«  عن 
مع روسيا. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خال 
إحدى جلسات دافوس، نقلتها شبكة »سي 
أن أن« األميركية. وقال هيغر: »لقد تاجرنا 
بقيمنا مقابل الغاز والنفط الرخيص لفترة 
طويلة جدًا، تسببت املساومة مع )الرئيس 
الــروســي فــاديــمــيــر( بــوتــني بــنــشــوب حــرب 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، حــــرب شـــرســـة يـــمـــوت فيها 
الــــنــــاس«. وأضـــــــاف: »إذا فــشــلــت أوكـــرانـــيـــا 
ــــد روســـــيـــــا( فــــــإن ســـلـــوفـــاكـــيـــا هــي  )فــــــي صـ
االنتصار«.  األوكرانيني  على  التالية. يجب 
وقــبــل ضـــّم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم بــالــقــوة في 
عــام 2014، كــانــت أوكــرانــيــا مــن أبـــرز الــدول 
املشاطئة للبحر األسود، إلى جانب تركيا، 
ــة عــلــيــه، من 

ّ
وتــتــمــيــز بــكــثــرة مــرافــئــهــا املــطــل

الــشــرق إلـــى الـــغـــرب، وضــمــنــًا الـــقـــرم، ويبلغ 

للتسوية  اإليــطــالــيــة  »املــقــتــرحــات  أن  ورأت 
فــي أوكــرانــيــا منفصلة عــن الـــواقـــع«، والــتــي 
تشمل وقفًا إلطاق النار في أوكرانيا ونزع 
ــراف األمــم  األســلــحــة عــلــى الــجــبــهــة تــحــت إشــ
أوكرانيا  وضع  بشأن  ومفاوضات  املتحدة، 
التي ستنضم إلى االتحاد األوروبــي وليس 
حلف شمال األطلسي، واتفاقية ثنائية بني 
القرم  جزيرة  شبه  بشأن  وروســيــا  أوكرانيا 
ودونباس )ستتمتع هذه األراضــي املتنازع 
عــلــيــهــا بـــحـــكـــم ذاتـــــــي كــــامــــل مــــع الــــحــــق فــي 
تحت سيادة  ولكنها ستكون  أمنها  ضمان 
أوكـــرانـــيـــة(، وإبــــرام اتــفــاقــيــة ســـام وأمـــن في 
أوروبــا متعددة األطــراف بهدف رئيسي هو 
نزع الساح ومراقبة األسلحة ومنع نشوب 
مقترح  على  كييف  رد  يتأخر  ولــم  نــزاعــات. 
للصادرات  اإلنساني«  »املمر  موسكو بشأن 
األوكراني  الخارجية  إذ ندد وزير  الغذائية، 
الــروســي،  بــاالقــتــراح  أمــس،  دميترو كوليبا، 
وقــال خــال منتدى دافــوس االقتصادي في 
سويسرا: »إنه ابتزاز واضح. ال يمكن أن نجد 
مثااًل أفضل على ابتزاز في العاقات الدولية. 
لــديــه مشكلة«.  أن  فــهــذا يعني  أحــد  قبله  إذا 
وشّدد على أنه »إذا استمر )الرئيس الروسي 
فاديمير( بوتني في جنونه العسكري، فإن 
أزمة نقص الغذاء ستتعمق عامليًا«، داعيًا في 
املقابل إلى »وقــف كل الــصــادرات الروسية«. 
وجــــدد حــاجــة بــــاده إلـــى األســلــحــة، مــشــّددًا 
ــلـــى »راجــــمــــات  ــلـــى ضــــــــرورة حـــصـــولـــهـــا عـ عـ
الصواريخ املتعددة«، ألن الوضع في منطقة 

دونباس »سيئ للغاية«. 
من جهته، دعا وزيــر الدفاع البريطاني بن 
واالس روسيا، أمس، إلى السماح ألوكرانيا 
قد  التي  الـــدول  ملساعدة  الحبوب  بتصدير 
تؤدي ندرة الحبوب فيها إلى الجوع. وقال 
واالس للصحافيني في العاصمة اإلسبانية 
مــــدريــــد، حــيــث الــتــقــى نــظــيــرتــه اإلســبــانــيــة 
ــيــــا أن  ــــس، إن عـــلـــى روســ ــلـ ــ ــا روبـ ــتـ ــريـ ــارغـ مـ
ــــض فــكــرة  »تــفــعــل الـــشـــيء الــصــحــيــح«. ورفـ
رفـــع الــعــقــوبــات عــن روســيــا مــقــابــل اإلفـــراج 
عن الحبوب، مرّحبًا باقتراح تولي دول في 
تركيا، حراسة  األســـود، مثل  البحر  منطقة 
شـــحـــنـــات الـــحـــبـــوب األوكـــــرانـــــيـــــة.  وكـــانـــت 
أول  مساء  نفت،  قــد  البريطانية  الخارجية 

يقتصر  ــاًء. وال  ــنـ ــيـ مـ  18 مـــن  أكـــثـــر  عـــددهـــا 
عــمــلــهــا عــلــى الــبــحــر األســـــود، بـــل إن بعض 
ــاء تـــشـــورنـــومـــورســـك،  ــنـ ــيـ ــثـــل مـ ــئ، مـ ــ ــوانــ ــ املــ
يــربــط بــني نــهــر الـــدانـــوب والــبــحــر األســــود، 
البحرية  للماحتني  مهمًا  مــركــزًا  وُيــعــتــبــر 
ــدانــــوب يــعــبــر،  والـــنـــهـــريـــة، خــصــوصــًا أن الــ
 مـــن أملــانــيــا، 

ً
ــيـــا، كــــا بـــاإلضـــافـــة إلــــى أوكـــرانـ

النمسا، سلوفاكيا، املجر، كرواتيا، صربيا، 
بــلــغــاريــا، رومــانــيــا، ومــولــدافــيــا. وتتمركز 
املــوانــئ األســاســيــة ألوكــرانــيــا فــي الساحل 
وميكوالييف،  أوديــســا  خصوصًا  الــغــربــي، 
تم  املقابل،  أقــل في ماريوبول. في  وبدرجة 
إغــــاق كــل املـــوانـــئ األوكـــرانـــيـــة األربـــعـــة في 
ــام 2014.  الــقــرم بــعــد الــضــّم الـــروســـي فــي عـ
وفــــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي املـــاضـــيـــة، عملت 
روســيــا على إنــشــاء جسر كــيــرتــش، الــرابــط 
بـــني الـــقـــرم ومــنــطــقــة كـــراســـنـــودار الــروســيــة 
على البّر، ويفصل بني البحر األسود وبحر 
الحركة  الجسر  وضّيق  عنه.  املتفّرع  آزوف 
التجارية على ميناء ماريوبول. وفي الغزو 
األخــيــر ســيــطــرت روســيــا عــلــى مــاريــوبــول، 
لتمسك عمليًا بجميع املوانئ األوكرانية في 
الشرق والجنوب، وتحاصر مرفأي أوديسا 

وميكوالييف. 
وبــــانــــتــــظــــار املـــــواقـــــف الــــدولــــيــــة وتـــحـــديـــدًا 
ــة واألمـــيـــركـــيـــة الــحــاســمــة بــشــأن  األوروبـــــيـــ
املــقــتــرح الـــروســـي، نـــدد الــرئــيــس األوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمــــــس، بــغــيــاب 
»وحـــــدة الـــصـــف« بـــني الـــــدول الــغــربــيــة بعد 
مضي ثاثة أشهر على بدء الغزو الروسي 
لـــبـــاده. وأكــــد خـــال مــداخــلــة عــبــر الفيديو 
فــي إطــــار مــنــتــدى دافــــوس االقــتــصــادي في 
ســويــســرا: »ســـؤالـــي هــو الــتــالــي: هــل هناك 
وحـــدة عمليًا )فــي الــغــرب(؟ أنــا ال أملسها«، 
مــشــّددًا على أنــه »بحاجة إلــى دعــم أوروبـــا 

فطور  خال  زيلينسكي  وتساءل  موحدة«. 
نظمته أوكـــرانـــيـــا: »هـــل هــنــاك وحــــدة حــول 
إلــى حلف شمال  وفنلندا  السويد  انضمام 
موحد؟  الغرب  هل  بالتالي  كــا.  األطلسي؟ 
كــــا«. وتــابــع »نــقــطــة قــوتــنــا كــانــت الــوحــدة 
داخــل الباد، واآلن هــذا يعتمد على وحدة 
ــم بـــشـــدة  ــ ــــدعـ ــًا ويـ ــويــ ــكــــون قــ ــــرب لـــكـــي يــ ــغـ ــ الـ

أوكرانيا« في مواجهة روسيا.
ــاق آخــــــر أن  ــيــ ــــي ســ وكــــشــــف زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـ
الــجــيــش الـــروســـي يــحــاول جــاهــدًا تضييق 
الخناق على منطقة لوغانسك في دونباس، 
شــرقــي الـــبـــاد، حــيــث كــثــف هــجــومــه بهدف 
»تدمير كل شــيء«. وأقــّر مساء الثاثاء بأن 
»الوضع في دونباس صعب جدًا«، مضيفًا 
الــروســي  للجيش  املتبقية  الــقــوات  »كـــل  أن 
ــهــــجــــوم«، ألنــهــم  ــن أجـــــل الــ نـــشـــرت هـــنـــاك مــ

»يريدون تدمير كل شيء«.
وفـــي الــســيــاق، قـــال حــاكــم املــنــطــقــة سيرغي 
ــداي عـــلـــى »تـــيـــلـــيـــغـــرام«: »فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــايـ ــ غـ
لوغانسك، الروس يتقدمون من كل الجهات 
في آن«، مشيرًا إلــى قصف »يــزداد حــدة، ألن 
الــجــيــش الـــروســـي يـــريـــد أن يـــدمـــر بــالــكــامــل 
االستراتيجية  املدينة  سيفيرودونيتسك«، 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي لــوغــانــســك. لكن 
غايداي شّدد على أنه »نحن في موقع متقدم 
يوقف الهجوم وسنقوم بذلك، على الرغم من 
الــعــدو. سننتصر ألنــنــا نقاتل  تــفــوق جيش 
مــن أجــل أرضــنــا«. ويــطــّوق الـــروس مدينتي 
اللتني  وليسيتشانسك،  سيفيرودونيتسك 
آخـــر جيوب  وتــشــكــان  نــهــر  بينهما  يفصل 
املــقــاومــة األوكــرانــيــة. وتــجــرى مــعــارك أيضًا 
التي  ليمان،  مدينة  على  السيطرة  أجــل  مــن 
ــيــــاء عــلــيــهــا تـــقـــدمـــًا مــهــمــًا  ــتــ ســيــشــكــل االســ
فــــي مــــحــــاوالت الـــتـــطـــويـــق كـــمـــا قـــــال رئــيــس 
االنفصاليني املوالني لروسيا في دونيتسك 

ــيــــف، بــــدأت  دنـــيـــس بـــوشـــيـــلـــني. وفـــــي خــــاركــ
ــــى طــبــيــعــتــهــا واســتــأنــفــت  الـــحـــيـــاة تـــعـــود إلـ
مــحــطــات املــتــرو الــتــي اســتــخــدمــت ملجأ من 

القنابل العمل منذ أول من أمس الثاثاء. 
وتزامنت هذه التطورات مع إعان الكرملني 
ع مرسومًا يسهل منح الجنسية 

ّ
أن بوتني وق

ــة لـــســـكـــان مـــقـــاطـــعـــتـــي خـــيـــرســـون  ــيــ الــــروســ
ــر مـــرســـوم الــكــرمــلــني أن  وزابـــوريـــجـــيـــا. وذكــ
زابــوريــجــيــا وخــيــرســون  »أهـــالـــي منطقتي 
الحصول على جــواز سفر  مــن  سيتمكنون 
روســـي فــي إجــــراءات مبسطة«. األمـــر الــذي 
اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة األوكــــرانــــيــــة »انــتــهــاكــًا 

صارخًا لسيادة الدولة األوكرانية«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، تفقد بــوتــني أمـــس جــنــودًا 
جــرحــى أصــيــبــوا فــي أوكــرانــيــا، بحسب ما 
أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة 
هي األولى من نوعها منذ بدء الغزو. وظهر 
بوتني برداء طبي أبيض وكان يتحدث إلى 
: »ســيــكــون فــخــورًا 

ً
ــا ــائـ جــنــدي عـــن طــفــلــه قـ

بوالده«. وقال الكرملني إن الرئيس الروسي 
زار مستشفى عسكريًا في موسكو.

ــن الــــرئــــيــــس الـــســـويـــســـري  ــ ــلـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـ
بــاده  أن  ايغناسيو كاسيس، مــن دافـــوس، 
ــمـــوز املــقــبــل  ــيـــو/ تـ ســتــنــظــم فــــي 4 و5 يـــولـ
»مؤتمرًا إلعادة إعمار أوكرانيا«، سيتطرق 
تم  الــتــي  املساهمات  مسألة  إلــى  خصوصًا 
اإلعــــان عــنــهــا، وتــلــك الــتــي ســتــرصــد الحقًا 
مـــن قــبــل الــبــنــك الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
واالتحاد  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية 
األوروبــي. كما أعلنت سويسرا أنها تنوي 
مــصــادرة أرصـــدة بقيمة 104 مايني دوالر 
ألحد املقربني من الرئيس األوكراني السابق 

فيكتور يانوكوفيتش، املوالي لروسيا.
)العربي الجديد، األناضول، 
أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

رفع العقوبات 
مقابل إمدادات 

الغذاء

ميناء أوديسا، في مارس الماضي )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

جونسون متجهًا إلى مقر مجلس العموم، أمس )فيكتور سزيمانوفيتش/األناضول(

الموانئ  عبر  الغذاء  إمــدادات  تسهيل  بين  للمقايضة  روسيا  تسعى 
األوكرانية ورفع العقوبات عنها، حسبما قال أحد مسؤوليها أمس 

األربعاء، وهو ما رأت فييه كييف ابتزازًا من موسكو للعالم

الحدث

ــن  ــم أكـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــجـــمـــعـــات أخـــــــرى لـ
وكرر  املبنى«،  في  حتى موجودًا حينها 
اعتذاره عن حضور تجمع في النهار في 
عيد مــيــاده فــي يونيو/ حــزيــران 2020، 

وفرضت الشرطة غرامة بسببه.
ــذر جـــونـــســـون مـــن عـــمـــال الــنــظــافــة  ــتــ واعــ
فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه، بــعــدمــا أثـــبـــت الــتــقــريــر 
الــحــفــات،  خـــال  للمضايقات  تــعــّرضــهــم 
موضحًا أنه »نظم تجمعات خال اإلغاق 
فـــقـــط، تــعــبــيــرًا عـــن امــتــنــانــه لــتــضــحــيــات 
املــوظــفــني«. لكن رئيس الــــوزراء لــم يظهر 
أي مؤشرات تدل على إمكانية استجابته 
للدعوات املطالبة باستقالته على خلفية 
القضية، عكس مطالبات حزب »العمال« 
ــمــــه كــيــر  ــيــ ــبــــر زعــ ــتــ املـــــــعـــــــارض، الـــــــــذي اعــ
ســتــارمــر أن »داونــيــنــغ ســتــريــت هــو أحــد 
في  فشل  الديمقراطية وجونسون  رمــوز 
والنزاهة«.  الصدق  مبادئ  على  الحفاظ 
وأضـــــــاف ســـتـــارمـــر أن »رئــــيــــس الـــــــوزراء 
يـــقـــود الـــبـــاد الــــى الــــهــــاويــــة«. وانــضــمــت 
داعية  »العمال«  ملوقف  معارضة  أحــزاب 
ــّدد »الــعــّمــال«  جــونــســون لــاســتــقــالــة. وجــ
الــبــرملــان  لــجــونــســون بتضليل  اتــهــامــاتــه 
»عمدًا« على خلفية التسريبات األخيرة، 
 شــرطــة لندن 

ّ
وعــلــت املــطــالــب الــتــي تــحــث

على نشر توضيحات بشأن عدم حصول 
لوجوده  غرامات جديدة  على  جونسون 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــجــّمــعــات خــــال فــتــرة 
اإلغـــــــــاق. وأعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة، األســــبــــوع 
ــا مـــــن الــتــحــقــيــقــات  ــاءهــ ــهــ ــتــ ــي، انــ ــ ــاضــ ــ املــ
الخاصة بتلك التجّمعات، وأصدرت 126 
غرامة، بما في ذلك الغرامة الوحيدة التي 

حصل عليها جونسون قبل شهرين.
ــــال األشـــهـــر  ـــف جـــونـــســـون خـ

ّ
ــم يـــتـــوق ــ ولـ

 من 
ً
املاضية عن الدفاع عن نفسه، متنّصا

قة بخرقه للقانون، وبتعّمده 
ّ
التهم املتعل

تضليل الــبــرملــان، و»أكــاذيــبــه« حــول عدم 
تجاوزه القواعد الخاصة باإلغاق. 

وكـــان الــتــقــريــر األولــــي الـــذي نــشــرتــه سو 
املاضي،  الثاني  غــراي في يناير/ كانون 
قد أشار إلى فشل جونسون في »القيادة 
والـــحـــكـــم«. واكـــتـــســـب نــشــر تــقــريــر أمــس 
ــن »فـــرصـــة  ـــلـــه مــ

ّ
ــا يـــمـــث ــرة، ملــ ــيـ ــبـ أهـــمـــيـــة كـ

جــونــســون  مــعــارضــو  يتحّينها  أخـــيـــرة« 
إلجـــبـــاره عــلــى الــتــنــّحــي. فـــإن كـــان رئيس 
الحفاظ  قــد تمّكن حتى اآلن مــن  الــــوزراء 
أن  العلن، إال  على دعــم غالبية حزبه في 
التقرير  نشر  انتظروا  كثرًا  »محافظني« 
السياسي  بــشــأن مستقبله  قـــرار  التــخــاذ 

كزعيم لحزبهم.

فــي قــضــيــة »حــفــات داونــيــنــغ ســتــريــت«. 
ــهــــرت صــــورة  وجــــــاء الـــتـــقـــريـــر بــيــنــمــا أظــ
مــيــرور«  أخـــرى نشرتها صحيفة »ديــلــي 
)مقر رئيس  طاولة في داونينغ ستريت 
بالنبيذ  مــلــيــئــة  الــبــريــطــانــيــة(  الــحــكــومــة 
وكعك الدونات، وقالت إن ذلك ترافق مع 
رسالة عبر »واتساب« موّجهة للموظفني 
جـــاء فــيــهــا »حــــان وقـــت رفـــع حــاجــز أمــان 
كــــورونــــا«. وســـّربـــت مــحــطــة »آي تـــي في 
ــوز«، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــيــ نــ
 
ً
ظهر جونسون محتفا

ُ
ت صــورة جديدة 

فــي مــقــّر إقــامــتــه مــع فــريــق مــن املــوظــفــني 
إلى جانبهم العديد من زجاجات النبيذ 
الفارغة. وترافقت الصورة مع معلومات 
جديدة عن سهرة صاخبة استمّرت حتى 
ساعات متأخرة من الليل، ما دفع بعض 
املوظفني إلى البقاء في مقّر إقامة رئيس 

الوزراء حتى صباح اليوم التالي.
وبـــعـــد صـــــدور الـــتـــقـــريـــر، أكــــد جــونــســون 
ــيــــة كـــامـــلـــة« عــن  ــه يـــتـــحـــّمـــل »املــــســــؤولــ ــ أنــ
ــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  الــــحــــفــــات، وقـــــــال فـ
الــبــريــطــانــي: »أتــحــّمــل املــســؤولــيــة كاملة 
عن كل ما حصل تحت أنــظــاري«، مشيرًا 
السياسيني  القادة  التقرير طالب  أن  إلى 
»تحّمل املسؤولية النهائية  واملسؤولني بـ
وهـــو حــالــي بــالــتــأكــيــد«، وأشــــار إلـــى إنــه 
تعلم درســـًا مــن تــقــريــر غـــراي »لــكــن حــان 
للمشرعني:  وقــال  قــدمــًا«،  للمضي  الوقت 
ــل املـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عــــن كــــل مــا  ــّمـ ــحـ »أتـ
حــــدث فـــي حــــضــــوري. صــدمــتــنــي بعض 
السلوكيات«، مضيفًا أنه لم يكن على علم 
بوقوع انتهاكات، وأضاف: »لم يتبني أن 
لفترة  ولــو  اللحظات،  حضوري في هــذه 
للقواعد. ولكن من  كــان مخالفة  وجــيــزة، 
الــواضــح أن هــذا لــم يكن الــحــال بالنسبة 
لبعض تــلــك الــتــجــمــعــات بــعــد مــغــادرتــي، 

لندن ـ ديمة ونوس

حــّمــل تــقــريــر حــكــومــي بــريــطــانــي، صــدر 
أمــس األربــعــاء، بخصوص خــرق رئيس 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون  الـ
إجــراءات اإلغــاق ملكافحة وباء كورونا، 
»أولــــئــــك الــــذيــــن يــشــغــلــون  املـــســـؤولـــيـــة لـــــ
مناصب في القمة«، أي رئيس الحكومة 
ــر تــقــريــر كــبــيــرة مــوظــفــي  ــ تـــحـــديـــدًا. وذكـ
الــخــدمــة املــدنــيــة ســو غـــراي فــي القضية 
ــة بــــاســــم »بــــــارتــــــي غـــــيـــــت«، أن  ــ ــــروفـ ــعـ ــ املـ
أن يتحمل  العليا يجب  الــقــيــادة  »فــريــق 
املــســؤولــيــة« عــن الــثــقــافــة الــتــي أدت إلــى 
وقـــوع أحـــداث »مــا كــان ينبغي السماح 
بوقوعها«. وحققت غراي في 16 تجمعًا 
حضرها جونسون وموظفوه في عامي 
2020 و2021، فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
ســـائـــر أفـــــراد الــشــعــب مــمــنــوعــني مـــن أي 
نـــشـــاطـــات اجــتــمــاعــيــة، فـــي ظـــل تــدابــيــر 
اإلغاق. ونشرت غراي صورًا لجونسون 
ــــع املـــوظـــفـــني،  ــنــــاول الـــنـــبـــيـــذ مـ ــتــ وهــــــو يــ
وتحّدثت عن حفات كانت تستمر أحيانًا 
حتى ساعات الصباح الباكر عا خالها 
صـــوت املــوســيــقــى مــن جــهــاز كــاريــوكــي. 
األمــن  أن بعض موظفي  أيــضــًا  وكشفت 
ستريت«  »داونينغ  في  النظافة  وعمال 
كـــانـــوا مــحــط ســخــريــة لــــدى مــحــاولــتــهــم 
ــاج عــــلــــى ســـــلـــــوك املــــوظــــفــــني. ــ ــجــ ــ ــتــ ــ االحــ
واعـــــتـــــبـــــرت غــــــــــراي أنــــــــه »كــــــانــــــت هـــنـــاك 
في  والحكم  العليا  القيادة  في  إخفاقات 
داونينغ ستريت«، في إشــارة إلى مكتب 
جـــونـــســـون، مــضــيــفــة أن »أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــشــغــلــون مــنــاصــب أقــــل مــرتــبــة حــضــروا 
فيها رؤســاؤهــم،  التي شــارك  التجمعات 
التقرير  جونسون  م 

ّ
وتسل نظموها«.  أو 

املــنــتــظــر مــنــذ ســتــة أشــهــر، صــبــاح أمــس. 
ويــنــطــوي الــتــقــريــر عــلــى 37 صــفــحــة و9 
ــراي قـــد أعــلــنــت ســابــقــًا  ــ ــــور. وكـــانـــت غـ صـ
ترّيثها في إرســال تقريرها النهائي إلى 
حــــني تــنــتــهــي الـــشـــرطـــة مــــن تــحــقــيــقــاتــهــا 

تقرير فضيحة الحفالت في لندن
جونسون يعتذر ويرفض االستقالة

دان تقريرحكومي 
بريطاني في قضية 

»بارتي غيت« رئيس 
الوزراء بوريس 

جونسون

تونس: توسع دائرة مقاطعي حوار سعيّداقتتال عشائري في رأس العين السورية
الباب )ريف حلب الشرقي(

عدنان اإلمام

اســتــفــاق أهـــالـــي بــلــدة رأس الــعــني فـــي ريــف 
على  فــي ســوريــة،  الغربي  الشمالي  الحسكة 
وقــــع اشــتــبــاكــات بــاألســلــحــة املــتــوســطــة بني 
استدعى  مــا  مسلحة،  عشائرية  مجموعات 
 مـــن الــجــيــش الـــتـــركـــي لــتــطــويــق هــذا 

ً
تـــدخـــا

مناطق  إلــى  انتقاله  دون  للحيلولة  االقتتال 
أخرى، واقعة تحت سيطرة فصائل املعارضة 
في شمال سورية. وبدأ االحتراب فجر أمس 
األربــــعــــاء، بــعــد اغــتــيــال شــخــص مـــن عشيرة 
العقيدات على يد شخص من قبيلة املوالي، 
الحمزة«، ألسباب  »فرقة  إلــى فصيل  ينتمي 
ــرت الــجــريــمــة اشـــتـــبـــاكـــات بني  ــّجــ ــة. وفــ ــأريــ ثــ
ــخــدمــت فــيــهــا مــجــمــوعــات 

ُ
الــعــشــيــرتــني، اســت

مسلحة أسلحة متوسطة، ما أدى إلى مقتل 
وإصابة العشرات. واحتجزت مجموعات من 
املوالي،  قبيلة  من  العشرات  العقيدات  قبيلة 
»الجيش  لـ تابعة  معسكرات  على  وسيطرت 
في  املعارضة  فصائل  يضّم  الــذي  الوطني«، 
الــشــمــال الـــســـوري. وتــدخــل الــجــانــب الــتــركــي 
لــفــض االشــتــبــاك بــني املــجــمــوعــات املتقاتلة، 
كــمــا دخـــل رأس الــعــني قــيــاديــون مــن »حــركــة 
اللتني  ثــائــرون«،  و»هيئة  والتحرير«  البناء 
تــضــمــان الــعــديــد مــن الــفــصــائــل وتــنــضــويــان 

تحت جناح »الجيش الوطني«.
العني خشية من  رأس  التوجس في  ويسود 
اتــســاع رقعة االشــتــبــاكــات، وهــو مــا سيؤدي 
القبيلتني »وهــو  أبــنــاء  مــزيــد مــن  إلـــى مقتل 
مــا ســيــؤســس لــحــاالت ثــأريــة جــديــدة يمكن 

تونس ـ بسمة بركات

الرئيس  الضربات ملشروع  تسديد  يتواصل 
ــتـــوســـع دائـــــرة  ــّيـــد، وتـ ــعـ الـــتـــونـــســـي قـــيـــس سـ
الــحــوار  بــشــأن  ملــســاره، وال سيما  املقاطعني 
الوطني الــذي دعــا لــه أخــيــرًا مــن خــال لجنة 
ــــدد االتــــحــــاد الـــعـــام  ــتـــشـــاريـــة. وبــيــنــمــا جـ اسـ
ــــس األربـــــعـــــاء، رفــضــه  الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل أمـ
ــًا أســبــاب  ــذا الــــحــــوار شـــارحـ املـــشـــاركـــة فـــي هــ
ذلـــك، عــّبــر عـــدد مــن الجمعيات واملــؤســســات 
ــانـــدة االتــــحــــاد فــــي هـــذا  واألحـــــــــزاب عــــن مـــسـ
الخيار وكذلك مقاطعة الحوار. وقال الناطق 
ــم االتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي  الـــرســـمـــي بـــاسـ
للشغل سامي الطاهري، في مؤتمر صحافي، 
أمس، إن الدعوة إلى أي حوار وطني »يجب 
أن تـــكـــون بــالــتــشــاور ولـــيـــس عــبــر املــراســيــم 
مسبقًا«،  معلومة  ونتائجه  فــرديــة  وبصفة 
مـــؤكـــدًا أنــــه »لــــم يــتــم الـــتـــشـــاور مـــع االتـــحـــاد 
مطلقًا قبل صدور مرسوم الحوار الوطني«. 
واعــتــبــر أن »الــحــوار الـــذي يــدعــو لــه الرئيس 

أن تتفجر فــي أي لــحــظــة«، وفـــق إبــراهــيــم خ. 
وهــو مــن ســكــان الــبــلــدة. وأضـــاف فــي حديث 
مع »العربي الجديد«: ما دامت البنادق تمأ 
املــدن والــقــرى لن يكون هناك استقرار أمني 
ــــاق. وتــــســــاءل: مــــاذا يــفــعــل هـــؤالء  عــلــى اإلطــ
املقاتلون بكل هذه األسلحة في شوارع املدن 
والـــبـــلـــدات والــــقــــرى؟ مــكــان هــــؤالء الــجــبــهــات 

وليس مكانا آخر.
وأشـــار ابــن البلدة إلــى أن »وزارة الــدفــاع في 
الجيش  املــؤقــتــة وقــيــادة  الــســوريــة  الحكومة 
ــزة تـــمـــامـــًا أمــــــام هـــذه  ــاجــ الــــوطــــنــــي، تـــبـــدو عــ
املــجــمــوعــات الــخــارجــة عـــن كـــل قـــانـــون حتى 
يمكنه  ال  »مــن  أن  واعتبر  القبلية«.  األعـــراف 
االســتــقــالــة«. وشــدد على  القيام بعمله عليه 

الفرات اقتتااًل داخليًا بني فصائل املعارضة 
الطيب  السياق، دعــا محمود  السورية. وفــي 
وهــو أحــد النازحني إلــى منطقة رأس العني، 
ــبـــط الــــســــاح فــي  ــــى »ضـ الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي إلـ
ــســــوري«، مــطــالــبــًا فـــي حــديــث مع  الــشــمــال الــ
الــتــركــي بالعمل  الجيش  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــنــــي فــــي كــل  ــرار األمــ ــقــ ــتــ عـــلـــى »تــحــقــيــق االســ
لهذا  الــتــابــعــة  للفصائل  الــخــاضــعــة  املــنــاطــق 
الــــجــــيــــش«. ودعـــــــا الـــطـــيـــب إلــــــى تـــفـــكـــيـــك كــل 
الــفــصــائــل واملــجــمــوعــات الــتــي »نـــشـــأت على 
إلى  أو قبلي مشوه«. ولفت  أســاس مناطقي 
 »هذه العصبيات ال تؤسس على اإلطاق 

ّ
أن

لحالة وطنية نبحث عنها«.
وفــي السياق، قــال مصدر من »اتــحــاد شباب 
ل عــدم ذكــر اســمــه، فــي حديث 

ّ
الحسكة«، فض

مع »العربي الجديد« إن االشتباكات »تجري 
قــادمــة من  منفلتة  مــجــمــوعــات عسكرية  بــني 
خارج منطقة رأس العني«، مشيرًا إلى أنه »ال 
يوجد في رأس العني وجود لقبيلتي املوالي 
والعقيدات«. وأضاف: هذه مجموعات نازحة 
ــر الـــزور  مــن حــمــص )املــــوالــــي(، ومـــن ريـــف ديـ
)الـــعـــقـــيـــدات(. وبــــنّي أن عــشــائــر مــنــطــقــة رأس 
العني »لم يسبق لها أن اقتتلت على اإلطاق 
بني بعضها«، مشّددًا على أن هناك انسجامًا 
بني كل عشائر املنطقة األصلية وهي عشائر 
ــرابــــني. وكــشــف  ــــدوان، حـــــرب، بــــقــــارة، وشــ ــعـ ــ الـ
املصدر أن انتشار »مجموعات وفصائل غير 
متجانسة في املنطقة يجعلها بحالة من عدم 
االســتــقــرار، خصوصًا أن هــنــاك صــراعــًا على 
النفوذ بني هذه الفصائل في املنطقة الغنية 
بالثروات الزراعية«. وكانت فصائل املعارضة 

ــقـــاس ولــتــنــفــيــذ  ــع عــلــى املـ قــيــس ســعــّيــد وضــ
مـــشـــروع خــــــاص«. وجـــــدد الـــطـــاهـــري مــوقــف 
الشغل بشأن رفض  اإلداريـــة التــحــاد  الهيئة 
الرفض »لن يتغّير  أن موقف  الحوار، مؤكدًا 
طــاملــا لـــم تــتــوفــر الـــشـــروط الـــضـــروريـــة لعقد 
حوار وطني«. وشدد على أن »محاولة فرض 
االتحاد   

ّ
بالقوة مرفوضة«، وأن الواقع  األمر 

لن يشارك في الحوار بالصيغة املطروحة.
وأكد الطاهري أن »موقف الهيئة اإلدارية )في 
خذ باإلجماع«، مشددًا على 

ُّ
اتحاد الشغل( ات

أن مواقف االتحاد »مستقلة وال تخضع ألي 
لذلك«.  ُيــروج  أو غيرها كما  ضغوط حزبية 
وقـــــال إن »املــنــظــمــة ال يــوظــفــهــا أي طـــــرف... 
ونــقــول ملــن يــريــد الــتــوظــيــف، أنــتــم ال تحبون 
ــادم مــع  ــتـــصـ االتــــحــــاد وتـــعـــمـــلـــون عـــلـــى أن يـ
الرئيس«. وتابع »االتحاد كان يأمل أن يكون 
الرؤيا  الباد وأن تتضح  هناك استقرار في 
لــخــلــق مــنــاخ لــوضــع اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
»الـــحـــوار لن  أن  مــنــاســب وإيـــجـــابـــي«، مبينًا 
ــاء ونــاجــعــًا بالصيغة الــحــالــيــة، إذ 

ّ
يــكــون بــن

نتائجه  تكون  باتفاقات وال  أن يخرج  يجب 
مــســبــقــة، وأن يــكــون تــقــريــريــًا ال اســتــشــاريــًا، 
ــزاب إال مــن أقصى  ــ ويــشــمــل املــنــظــمــات واألحـ
نــفــســه مـــن خــــال مـــواقـــفـــه أو مـــن تـــــورط في 
األطــراف  السفارات وكذلك  إلــى  العنف ولجأ 
املــاضــي«. ولفت  لـــ25 يوليو/ تموز  الرافضة 
إلى أن هناك »طيفًا مدنيًا يتوافق في مواقفه 
مع توجهات االتحاد في الدفاع عن الحريات 
لــقــاءات  هــنــاك  وبالتالي ستكون  والــحــقــوق؛ 

وتشاورات معهم التخاذ قرارات جماعية«.
مــن جهته، أكــد حــزب »آفـــاق تــونــس«، رفضه 

التي  سقطة« 
ُ
امل »الهيئة  بـ وصفه  ملا  املبدئي 

ــــوار شــكــلــي وصــــوري  ــــرض حـ تـــهـــدف إلــــى »فـ
وإضــــفــــاء تـــشـــاركـــيـــة وهـــمـــيـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
فردي وُمعّد بشكل مسبق«، مشيرًا في بيان 
لـــه أمــــس، إلـــى أن اإلعـــــان عـــن »هــــذه الهيئة 
االرتجالية  وتركيبها  االستشاري  بطابعها 
واإلقـــصـــائـــيـــة واســـتـــنـــادهـــا إلـــــى مــخــرجــات 
ــلــــة(، مــــا هــــو إال مــواصــلــة  )اســــتــــشــــارة فــــاشــ
بالباد  والدفع  األمــام  إلــى  الهروب  لسياسة 
نــحــو املــجــهــول«. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أصــدر 
قدماء مسّيري الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، بيانًا، أمس، على خلفية قرار 
الهيئة الحالية املشاركة في الحوار الوطني. 
ــن »اســتــيــائــهــم  ــان عــ ــيـ ــبـ وعـــبـــر هــــــؤالء فــــي الـ
العميق مما آلت إليه األوضاع داخل املنظمة 
ــــول فــــي حـــــــوار صــــوري  ــدخــ ــ ــيـــة، والــ ــقـــوقـ الـــحـ
ال يــســتــجــيــب ألدنـــــــى ضـــمـــانـــات الــشــفــافــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة ومــعــروف الــنــتــائــج مسبقًا«. 
وعّبر قدماء الرابطة عن مساندتهم لاتحاد 
العام التونسي للشغل وقراره برفض الدخول 
ــــوار شــكــلــي ال يــعــدو أن يــكــون ســوى  فـــي »حـ
الجمهورية  رئــيــس  اتــخــذهــا  لــقــرارات  تزكية 

 بــصــورة أحـــاديـــة دون اســتــشــارة ألّي كـــان«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــــــددت مـــجـــمـــوعـــة »مـــحـــامـــون 
عميد  بقبول  والــحــريــات«،  الحقوق  لحماية 
املــحــامــني إبــراهــيــم بــودربــالــة رئــاســة الهيئة 
قــراره  أن  معتبرة  االقــتــصــاديــة،  االستشارية 
»فردي ال يمثل إرادة املحامني وال ينسجم مع 
املحاماة وقيمها ومبادئها«. وعبرت  تاريخ 
»استغرابها  عــن  أمـــس،  بــيــان  فــي  املجموعة، 
من انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة 
الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق اإلنـــســـان في 
ويستهدف  الــحــقــوق  ينتهك  مــســار  تبييض 
الـــحـــريـــات ويـــؤســـس لــلــدكــتــاتــوريــة ولـــدولـــة 
االســتــبــداد«. وثــمــن املــوقــعــون »رفـــض عمداء 
عضوية  القانونية  والعلوم  الحقوق  كليات 
اللجنة االستشارية القانونية ولجنة الحوار 

الوطني«، داعني إلى مقاطعة الحوار.
التونسية  الجمعية  رئيسة  أعلنت  بــدورهــا، 
لــلــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات، نــائــلــة الــزغــامــي، 
رفض الجمعية املشاركة في الحوار الوطني 
ــمـــن هــيــكــل اســـتـــشـــاري لـــيـــس لــــه ســلــطــة  »ضـ
القرار«. وأضافت في تصريح إلذاعة »شمس« 
التنسيق مع كل  الخاصة، أمــس، أنه »سيتم 
ونقابة  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  من 
التونسي  واملنتدى  التونسيني،  الصحافيني 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية، وجمعية 
التنمية،  حـــول  للبحث  الــتــونــســيــات  الــنــســاء 
لتكوين جبهة مدنية وتقديم حلول للخروج 
من األزمــة السياسية التي تمر بها تونس«. 
وأكـــــــدت الـــزغـــامـــي أن »املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي ال 
يمكنه القبول بأجندات مفروضة بالقوة في 

إطار االستبداد واالنفراد بالسلطة«.

جرى عمليات إعادة تموضع 
ُ
أنه »يجب أن ت

للفصائل في كل املناطق التي تسيطر عليها 
هــذه الفصائل«. وأشــار إلــى أن »إخـــراج هذه 
الــفــصــائــل مــن املـــدن وكـــف يــدهــا عــن التدخل 
ــلــــحــــة«. ولـــطـــاملـــا  ــــاس أولـــــويـــــة مــ ــنـ ــ بـــحـــيـــاة الـ
شهدت منطقة رأس العني الواقعة في شرق 

السورية سيطرت على منطقة رأس العني في 
واســعــة  عــســكــريــة  بعملية   2019 ــام  عـ ــــر  أواخـ
النطاق قام بها الجيش التركي. وكانت رأس 
العني تضم خليطًا سكانيًا من عــرب وأكــراد 
العدد  دفعت  والتي  العسكرية،  العملية  قبل 
األكبر من األكراد لترك منطقتهم والنزوح إلى 
مناطق سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 

)قسد( خشية من عمليات انتقامية.
العزيز  عبد  الصحافي  أوضـــح  جانبه،  مــن 
الخليفة )وهو من أبناء منطقة رأس العني( 
في حديث مع »العربي الجديد« أن العديد 
الفصائل واملجموعات املسلحة تنتشر  من 
فــــي املـــنـــطـــقـــة، مـــضـــيـــفـــًا: هـــــذه املـــجـــمـــوعـــات 
تــتــحــزب عــلــى أســـاس مناطقي وعــشــائــري. 
وأشار إلى أن أي خاف عادي بني شخصني 
بسبب  اقتتال مسلح  إلــى  يتطور  أن  يمكن 

الفوضى األمنية.
إلــى ذلــك، اتخذ »الجيش الوطني« إجــراءات 
لــقــطــع الــطــريــق أمــــام مـــحـــاوالت نــقــل الــتــوتــر 
إلـــى منطقتي غصن  الــعــني  رأس  مــن منطقة 
الــزيــتــون فــي عــفــريــن وريــفــهــا، ودرع الــفــرات 
فيها  الشمالي، حيث تنتشر  ريــف حلب  فــي 
املتقاتلة.  املجموعات  إليها  تنتمي  فصائل 
وذكـــــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــجـــيـــش الــوطــنــي« 
الرائد يوسف حمود، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن »الشرطة العسكرية في الجيش 
الوطني تحركت صباح أمس األربعاء وأزالت 
مدينة  بني  عشائر  وضعتها  التي  الحواجز 
ــى أن  ــديـــرس«، مــشــيــرًا إلــ ــنـ ــلـــدة جـ عــفــريــن وبـ
املوقف  على  للسيطرة  »االتصاالت مستمرة 

ومنع تطور االقتتال«. تدريبات لـ»فرقة الحمزة« برأس العين، ديسمبر الماضي )هشام حاج عمر/األناضول(
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أفرقاء السلطة ينتظرون التسويات

لبنان: سقوط حر في األزمات

3 تجارب كورية منذ مغادرة بايدن

مصدر فرنسي: لبنان 
ال يحتمل جولة جديدة 

من تصريف األعمال

بيروت ـ ريتا الجّمال

يـــــســـــتـــــمـــــر مـــــــــســـــــــار االنـــــــهـــــــيـــــــار 
االقتصادي واملعيشي في لبنان، 
التي  النيابية  االنــتــخــابــات  بــعــد 
جرت في 15 مايو/أيار املاضي، مع تراجع 
الــــدوالر، والــذي  كبير فــي قيمة الليرة أمــام 
الـــ34 ألف ليرة، بالتوازي مع تفاقم  تجاوز 
القمح، والــدواء واالستشفاء، وارتفاع  أزمــة 
والفوضى  كبير،  بشكل  املحروقات  أسعار 
ــــزة  ــهـ ــ ــــاب األجـ ــيـ ــ ــر فـــــي ظـــــل غـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ فـــــي الـ
الـــرقـــابـــيـــة. وفــيــمــا يــعــيــش الــلــبــنــانــيــون في 
حالة قلق وترقب في ظل تــرداد مقولة بأن 
»األسوأ لم يأِت بعد«، على لسان سياسيني 
واقتصاديني، يبدو أركان السلطة بانتظار 
استكمال تسويات سياسية تشمل انتخاب 
رئــيــس ملــجــلــس الـــنـــواب، ونــائــبــه، وتكليف 
شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن 
ثم انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا مليشال 
ــه أواخــــــــر شــهــر  ــتــ عـــــون الــــــذي تــنــتــهــي واليــ

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
الــفــعــل  الــــرغــــم مــــن ردود  ــى  ــلـ خـــارجـــيـــًا، وعـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــال إجـــــــــــراء االنــ ــ ــيـ ــ اإليــــجــــابــــيــــة حـ
أجــواء  املــقــّرر وضمن  النيابية في موعدها 
 مواقف الدول املهتمة 

ّ
مستقرة أمنيًا، إال أن

العملية  تعتبر حصول  ال  اللبناني  بامللف 
املالي،  بالدعم  لبنان  ملــدِّ  كافيًا  االنتخابية 
ــًا أســـاســـيـــًا  ــ ــرطـ ــ  اإلصـــــــاحـــــــات شـ

ً
واضــــــعــــــة

النطاق قطار املساعدات النقدية. كما يبقى 
القلق قائمًا من انزالق لبنان نحو الفوضى.

»العربي  وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »فـــرنـــســـا تــتــابــع الـــتـــطـــورات 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة وتــخــشــى مـــن أي 
ســـيـــنـــاريـــو تــعــطــيــلــي، مــــن هـــنـــا تـــدعـــو إلـــى 
إنجاز االستحقاقات املنتظرة، سواء نيابيًا 
أو عــلــى املــســتــوى الــحــكــومــي، ألن الــبــاد ال 
تحتمل جولة جديدة من تصريف األعمال 
شبيهة بتلك التي حصلت في مرحلة رئيس 
ــاب«، مضيفًا أن  الــــوزراء األســبــق حسان ديـ
أكبر  والشعب  لبنان  ليس لصالح  »الــوقــت 

املتضررين من األزمة«.
املنتهية  البرملان  رئيس  يدعو  أن  وُينتظر 
الــنــواب الجديد  بـــري، مجلس  واليــتــه نبيه 
لــانــعــقــاد فـــي جــلــســة مــخــصــصــة النــتــخــاب 
هيئة مكتبه )رئيس املجلس ونائبه وأمينا 
ســـر ومـــفـــوضـــون(، خـــال 15 يــومــًا مـــن بــدء 
ـــخـــب فـــي 15 

ُ
املــجــلــس الــجــديــد واليـــتـــه )انـــت

مايو/أيار الحالي(. غير أن اجتهادات بدأت 
تخرج بأن مهلة الـ15 يومًا لتوجيه الدعوة 
الباب مفتوحًا  غير ملزمة. هذا األمــر يترك 
بري  العمل على تسوية، تحديدًا بني  أمــام 
ــر« الــنــائــب  ــيـــس »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ورئـ
جــبــران بــاســيــل، والــتــي قــد تشمل انتخاب 
رئيس البرملان إضافة إلى تشكيل الحكومة 
ورئاسة الجمهورية. لكن مصدرًا مقربًا من 
أن »ال تسوية  الجديد«  »العربي  لـ أكد  بري 
والرئيس بــري سيدعو قريبًا جــدًا املجلس 
لعقد الجلسة، وهو مرشح طبيعي لرئاسة 

أن »أمام  إلى  الجديد«،  حديث مع »العربي 
املجلس مسؤوليات كثيرة، ويجب تشكيل 
ــــٍت ســـريـــٍع كـــي ال نــبــقــى في  حــكــومــة فـــي وقـ
مرحلة تصريف األعمال التي قد ال نصمد 
»املطلوب تضافر  أن  على  خالها«. وشــدد 
الجهود وفق رؤية إصاحية واضحة تتخذ 
خطوات جريئة لتغيير أسلوب العمل الذي 
أوصلنا إلى الخراب، وال سيما على صعيد 

السياسة االقتصادية التي تعّد األسوأ«.
وال يرى خواجة أن املسار التصاعدي لسعر 
: »طــبــعــًا هناك 

ً
صـــرف الــــدوالر بــــريء، قــائــا

لكن  الوطنية،  العملة  على  تنعكس  أزمـــات 
ما يحصل ليس بريئًا، ولست مرتاحًا لهذه 
القفزة بأكثر من 4 آالف ليرة لبنانية في أيام 
قليلة، ما يطرح عامات استفهام عدة، فهل 
الصرف ليست  هناك جهات تتحكم بسعر 
 عن االنتخابات وال تريد للبلد 

ً
راضية مثا

أن يسلك طريق التعافي؟«. وشدد على أنه 
»عــلــيــنــا كــقــوى ســيــاســيــة مــنــتــخــبــة حــديــثــًا 
العمل معًا، وعدم السماح بذهاب البلد إلى 

االنهيار أو االنفجار«.
مــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب الــســيــاســي جــورج 
عــلــم، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 

األزمات التي توالت فور انتهاء االنتخابات 
لـــم تحصل  ــات  ــابـ ــتـــخـ إلــــى أن »االنـ ــا  ــرّدهــ مــ
وفــق بــرامــج عمل إنــقــاذيــة، الــتــي غــابــت عن 
كــل الكتل واملــرشــحــني، بينما كــان الخطاب 
الفئوي  الطائفي  التحريضي  االســتــفــزازي 

ــة االقــتــصــاديــة  ــ هـــو الــســائــد، عــلــمــًا أن األزمـ
واملعيشية مفتوحة اليوم على تفاقم أكبر«.

على صعيد انتخاب رئاسة مجلس النواب، 
قــــال عــلــم: »عـــدنـــا إلــــى نــغــمــة عــــام 2018 أي 
عندما خرج حزب الله وحركة أمل للقول إما 
بري أو ال أحد، واليوم يحصل األمر نفسه، 
مع تطور أن بري أصبح أكبر األعضاء سنًا 
في البرملان ما يجعله حكمًا رئيس الجلسة 
وبــيــده الــدعــوة النــتــخــاب رئــيــس للمجلس 
وأعـــضـــاء هــيــئــة املـــكـــتـــب«، مــتــوقــعــًا أال تتم 
هـــذه الــخــطــوة »إال بــعــد حــســم الــتــفــاهــمــات 
خارج املجلس وإنضاج تسوية يحدد على 

أساسها موعد الجلسة املنتظرة«.
ــتــــوى الــــحــــكــــومــــي، قــــــال عـــلـــم إن  عـــلـــى املــــســ
تشكيل الحكومة مرتبط بأمرين أساسيني، 
األول االتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــذي أصبح ضــرورة ملّحة ملعالجة األزمــة 
ــالـــي عـــلـــى الــحــكــومــة  ــتـ ــالـ االقــــتــــصــــاديــــة، وبـ
الــــجــــديــــدة األخــــــذ بـــعـــني االعــــتــــبــــار تــطــبــيــق 
ــتــــي يــفــرضــهــا  اإلصــــــاحــــــات والــــــشــــــروط الــ
الصندوق للحصول على املساعدات املالية، 
وهذه النقطة عليها خاف جوهري عميق. 
 عــدة على رأسها 

ً
وأشــار إلــى أن هناك كتا

»حــــزب الـــلـــه« لـــن تــرضــى بــخــطــة الــنــهــوض 
االقتصادي التي أقرها مجلس الــوزراء في 
جــلــســتــه األخـــيـــرة واعـــتـــرض عــلــيــهــا وزراء 

الحزب وسيعاد النظر بها.
أما األمر الثاني بحسب علم، فهو »أن هذه 
انتخابات  على  تــشــرف  أن  يجب  الحكومة 
ــة  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــــإذا انـــتـــهـــت واليــ رئــــاســ
أكتوبر/تشرين  فــي  عــون  ميشال  الــرئــيــس 
لــه،  انـــتـــخـــاب خــلــف  مـــن دون  املــقــبــل  األول 
ستتولى الحكومة مهام رئاسة الجمهورية، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون هــنــاك خـــاف سياسي 
الــحــكــومــة، وقـــد تطول  كــبــيــر حـــول تشكيل 
العملية بحيث سيصر أقطاب ورؤساء كتل 
إذا  على املشاركة فيها وذلــك تفاديًا لآلتي 
انتخابات رئاسية، ولكي تكون  لم تحصل 
الحكومة  السياسية موجودة في  املكونات 

إلدارة العملية السياسية في الباد«.

8
سياسة

أجرت كوريا الشمالية، 
أمس األربعاء، 3 تجارب 

صاروخية باليستية، 
بعيد مغادرة الرئيس 

األميركي جو بايدن 
آسيا. ونددت سيول 

وطوكيو وواشنطن 
بتجارب بيونغ يانغ

مع استمرار تراجع سعر العملة الوطنية في لبنان وما يلي ذلك من انهيار معيشي، ال تبدو الحلول متوفرة للخروج من المأزق، 
في ظل سعي أطراف السلطة إلى تسوية سياسية تشمل انتخاب رئيس للبرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة

يُنتظر أن يدعو بري مجلس النواب الجديد إلى االنعقاد )حسين بيضون(

مصادر  توقعته  ما  الشمالية  كوريا  ذت 
ّ
نف

اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة وكـــوريـــة جنوبية 
مــنــذ فــتــرة، وهـــو إجــــراء تــجــربــة صــاروخــيــة 
في فترة زيارة الرئيس األميركي جو بايدن 
كوريا الجنوبية واليابان، لكن بيونغ يانغ 
األمــر األول،  األربعاء.  أمرين، أمس  اختارت 
إجراء ثاث تجارب ال واحدة، واألمر الثاني 
إطاق الصواريخ بعد مغادرة بايدن الشرق 
ــيـــوي بـــســـاعـــات، فـــي مــؤشــر عــلــى تــرك  اآلسـ
واشنطن  مع  مفتوحة  التفاوضية  األبـــواب 
. ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية 

ً
مستقبا

ــكــــوري  ــيـــش الــ الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــن قــــيــــادة الـــجـ
الـــجـــنـــوبـــي، إعـــانـــهـــا أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أطــلــقــت ثـــاثـــة صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة تــجــاه 
ــــي ذلــــــك صــــــاروخ  ــا فـ ــمـ ــر الــــشــــرقــــي، بـ ــحـ ــبـ الـ
ــقــــارات. وذكـــــــرت هــيــئــة  ــلــ ــر لــ ــابـ بــالــيــســتــي عـ
ــــان املــشــتــركــة بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة أنها  األركـ
رصدت عمليات اإلطاق من منطقة سونان 
الساعة 6:00 صباحًا  فــي  يــانــغ،  فــي بيونغ 
و6:37 صباحًا و6:42 صباحًا على التوالي، 
ـــ20 للقوة لكوريا  الـ الــعــرض  وهــو مــا يمثل 
الشمالية هذا العام. وقالت الهيئة إن أولى 

عمليات اإلطاق الثاث تضمنت صاروخًا 
يــشــتــبــه فـــي أنــــه صــــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
لــلــقــارات، طـــار ملــســافــة 360 كــيــلــومــتــرًا على 
الــصــاروخ  أن  ورأت  كيلومترًا.   540 ارتــفــاع 
ــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر  ــ ــدث صـ قـــد يــكــون أحــ
للقارات من طــراز »هــواســونــغ-17«. وذكــرت 
ــاروخ الــثــانــي الــــذي يعتبر  الــهــيــئــة أن الـــصـ
صـــاروخـــًا بــالــيــســتــيــًا قــصــيــر املـــــدى، وصــل 
إلى ارتفاع حوالي 20 كيلومترًا و»اختفى«، 
فــي إشـــارة واضــحــة إلــى فشل اإلطــــاق. أما 
الـــصـــاروخ الــثــالــث فــهــو صــــاروخ باليستي 
كيلومترًا   760 اجتاز حوالي  املــدى،  قصير 

على ارتفاع حوالى 60 كيلومترًا.
وقـــال مــصــدر مطلع لــوكــالــة »يــونــهــاب« إن 
إطــاق الــصــاروخــني قصيري املــدى اشتمل 
ـــ 23«  عــلــى مــا يــبــدو عــلــى صــــاروخ »كـــي أن ـ
ــاروخ  ــ ــلـــى غـــــــرار صــ ــيـــة، عـ ــالـ لـــكـــوريـــا الـــشـــمـ
ويشتهر  الــروســي.  الباليستي  »إســكــنــدر« 
ـــ 23« بـــ »مـــنـــاورة الــســحــب«، وهــي  »كـــي أن ـ

تقنية مصممة لتجنب االعتراض. 
مــشــروع يشكل  ونـــددت سيول »بعمل غير 
انــتــهــاكــًا مـــبـــاشـــرًا لــــقــــرارات مــجــلــس األمـــن 
ــدولــــي«، كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة الــكــوريــة  الــ
ــن  ــ ــاع ملـــجـــلـــس األمـ ــمــ ــتــ ــة إثــــــر اجــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
الــقــومــي. وذكـــر مــســؤول رئــاســي، أن كوريا 
الــشــمــالــيــة أجــــرت اخــتــبــارًا لــجــهــاز تفجير 
نــووي على مــا يــبــدو اســتــعــدادًا لتجربتها 
ــائـــب األول  ــنـ ــة. وقــــــال الـ ــعـ ــابـ الــــنــــوويــــة الـــسـ
- هو،  تيه  كيم  الوطني  األمــن  ملــديــر مكتب 
للصحافيني إن سيول ال تعتقد أن التجربة 
املقبلني، لكنها  اليومني  النووية ستتم في 
قد تحدث »بالتأكيد« بعد ذلك. وُيعتقد أن 
كوريا الشمالية تستعد في موقع بونغكيه 
ــ ري النووي إلجراء أول تجربة نووية لها 
مــنــذ 5 ســـنـــوات. مـــن جــهــتــه، وصـــف مكتب 
ـ يول، تجارب الشمال  الرئيس يون سيوك 

»االستفزاز الخطير«، موّجهًا أمرًا باتخاذ  بـ
الواليات  التزام  الازمة لضمان  اإلجــراءات 
املــتــحــدة تــجــاه كــوريــا الــجــنــوبــيــة »بــالــردع 
املــــوســــع«. وأصــــــدر املــكــتــب الـــرئـــاســـي هــذا 
البيان بعد مدة وجيزة من اجتماع مجلس 
ــاء فــي  ــ ــــون. وجــ ــن الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة يــ ــ األمــ
البيان: »أمر الرئيس يون بالتنفيذ الشامل 
الشمالية،  كــوريــا  ضــد  الــدولــيــة  للعقوبات 
بما في ذلك قرارات األمم املتحدة ومجلس 
الـــدولـــي، عــلــى أســـاس التنسيق بني  األمـــن 
ــتـــحـــدة،  كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــــواليــــــات املـ
ــع الـــــــدول املــعــنــيــة  وبـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــ

واملجتمع الدولي«.
ودان وزيرا خارجية كوريا الجنوبية بارك 
بلينكن،  أنتوني  املتحدة  والــواليــات  جــني، 
بــشــدة الـــتـــجـــارب. وأعـــلـــن بــيــان لــلــخــارجــيــة 
الكورية الجنوبية، أن بارك اتفق مع بلينكن 
الوثيق مــن أجــل استصدار  على »الــتــعــاون 
قـــرار جــديــد مــن مجلس األمـــن الــدولــي ضد 
بــيــونــغ يـــانـــغ. ونـــــددت واشــنــطــن بــتــجــارب 
بيونغ يــانــغ، وَدعــتــهــا إلــى اخــتــيــار الــحــوار 
ــيـــة.  ــن هـــــذه الــــتــــجــــارب الـــصـــاروخـ  عــ

ً
ــا ــديــ بــ

واستنكر مستشار األمن القومي األميركي 
اتصال  فــي  أيــضــا  العملية  سوليفان  جيك 
هــاتــفــي مــع نــظــيــره الـــكـــوري الــجــنــوبــي كيم 
سونغ ـ هان بعيد عودته من جولة آسيوية 

مع الرئيس األميركي.
الياباني  الدفاع  وفي طوكيو، وصف وزير 
ــزاز  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــشـــي اإلطــــــــــــاق، بــــــ »االسـ ــــو كـ ــــوبـ نـ
ــــاق«.  ــ ــيـــر املـــقـــبـــول عـــلـــى اإلطـ ــــح، وغـ ــــواضـ الـ
وخال مؤتمر صحافي اتهم كيشي كوريا 
الشمالية باملضي قدمًا في برنامج تطوير 
وسط  شعبها  معاناة  و»تجاهل  األسلحة، 

تفشي فيروس كورونا في الباد«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

الجامعي  األســتــاذ  الـــنـــواب«. وأكـــد  مجلس 
الــدســتــوري وســام  القانون  فــي  املتخصص 
الـــ15  مهلة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ اللحام، 
يــومــًا مــلــزمــة لــلــدعــوة إلـــى جــلــســة لــلــبــرملــان 
الجديد، مضيفًا أنه النتخاب رئيس البرملان 
فــاملــطــلــوب الــغــالــبــيــة املــطــلــقــة مـــن أصــــوات 

املقترعني في الدورتني األولى والثانية.
فـــي املـــقـــابـــل، فــــإن الـــنـــائـــب مــحــمــد خـــواجـــة، 
النيابية  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو 
ل عــدم الحديث عن 

ّ
التي يرأسها بــري، فض

تفاصيل التسويات بني األطراف السياسية، 
لكنه شــدد على أنــه »إذا لــم نــتــدارك األمــور 
يــمــكــن أن تـــســـوء األوضـــــــاع كـــثـــيـــرًا، وأكــبــر 
والكبير  السريع  االرتــفــاع  ذلــك  مؤشر على 
في سعر صرف الدوالر«. وأشار خواجة، في 

الحدث

■ جمعية املصارف توزع عبر وسائل إعام داعمة لها سيناريوهات 
جهنمية عن الوضع املقبل في لبنان. على أساس إنو الناس مش عارفة 
لوين واصلة األمور. وتتذرع جمعية املصارف بأموال املودعني... وكأن 

هناك من يصدق أنها هي والدولة حريصة عليهم وعلى جنى أعمارهم... 
صراع مفضوح مترف بالشعارات!

■ لنتفق، ما قامت به املصارف اللبنانية هو إساءة أمانة موصوفة، 
وبالتالي فإن املساهمني واملدراء املسؤولني وأعضاء مجالس إدارتها 

يجب ماحقتهم جزائيًا #مصارف_الغدر

■ تركيا لن تجد فرصة مثل هذه الفرصة للقضاء على خصومها في 
شمال سورية في وقت تنشغل فيه روسيا وأميركا والغرب بحرب 

أوكرانيا

■ إبقاء الحرس الثوري اإليراني على الئحة اإلرهاب األميركية يؤكد 
فشل املفاوضات اإليرانية الغربية حول االتفاق النووي.

■ منظمة التحرير ما تزال مدرجة على القائمة األميركية للمنظمات 
اإلرهابية ولم يتم االستجابة لطلب السلطة برفعها. وفي هذا تأكيد جديد 

وصارخ على أن الواليات املتحدة، أيًا كانت اإلدارة التي تحكمها، ليست 
مؤهلة للعب دور الوسيط النزيه في أي مفاوضات تستهدف التسوية.

■ ال يحتاج االحتال الصهيوني أن يكون قويًا كي يصر على مسيرة 
األعام بتاريخ 29 من هذا الشهر، يكفي أن يكون غبيًا!

■ الواقع يشهد بأن #السيسي_يمهد_ملجاعة وهم يقولون #السيسي_
هيحميها_ويكمل_ويبنيها. أدعو الله أن يزيح الغمة ويكشف باء حكم 

العسكر عن شعب مصر العظيم. 

■ قيس سعيد تونس = السيسي مصر!

قافنة« يشبه تهافت 
ّ
»الز ■ تهافُت أنصار #قيس_سعيد امللقبني بـ

رئيسهم الذي أبدع في التناقض في أقواله وأيضًا في أفعاله. اليوم 
وبعد أن حّملوا #النهضة وحلفاءها »سواَد« العشرية املاضية، صاروا 

يحّملونه التحاد الشغل )النقابة( ألنه رفض #حوار قيس! مع أن االتحاد 
نفسه كان »زقفونيًا« بشكل شبه علني.

الـ22  السنوية  الذكرى  في  اللبنانيين،  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  دعا 
على  قــادرة  وكانت  جدواها  أثبتت  التي  الصف  وحــدة  إلى  للتحرير، 
إنقاذ  على  قادرة  وحدها  أنها  معتبرًا  العسكرية،  العدو  آلة  مقارعة 
التحرير،  لبنان. وقال عون في تغريدة على »تويتر« أمس: »في ذكرى 
أقدام  تحت  األرض  أشعل  الذي  شعبنا  إرادة  فعل  من  مجددًا  نتثبت 
المحتل. وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، 

ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان«.

عون يريد الوحدة
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