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ليبيا: انتخابات 
من دون أحزاب

ــر حــــــــــــــرب الـــــــــــطـــــــــــرد املـــــــتـــــــبـــــــادل  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ تــ
ــيــــا وعــــــدد مــن  لــلــدبــلــومــاســيــن بــــن روســ
الدول األوروبية، مع إعالن موسكو، أمس 
ــاء، طــــرد ســبــعــة دبــلــومــاســيــن من  ــعــ األربــ
ــاد األوروبـــــــي، سبق  أربــــع دول مـــن االتـــحـ
أن طــــردت دبــلــومــاســيــن روســــًا، تضامنًا 
مـــع تــشــيــكــيــا الــتــي اتــهــمــت أخـــيـــرًا أجــهــزة 
االستخبارات الروسية بالتسبب في عام 
2014 بانفجار في مستودع للذخيرة، ما 
ســّبــب مقتل شــخــصــن، وطــــردت عــلــى أثــر 
على  قدمتهم  روسيا  دبلوماسيًا   18 ذلــك 
ــكـــرت مــوســكــو  أنـــهـــم جـــواســـيـــس، فــيــمــا أنـ
ــزامـــن، انــتــقــل  ــتـ ــالـ أي صــلــة بــالــقــضــيــة. وبـ
مــلــف تــفــجــيــر مــســتــودعــات الـــذخـــيـــرة من 
تــشــيــكــيــا إلــــى بــلــغــاريــا، مـــع إعــــالن مكتب 
املــدعــي الــعــام الــبــلــغــاري، أمـــس األربـــعـــاء، 
وجــــــود صـــلـــة بــــن ســـتـــة مـــواطـــنـــن روس 
انفجارات وقعت بن عامي 2011  وأربعة 
بهدف  للذخيرة،  مستودعات  فــي  و2015 
ألوكرانيا  أسلحة  تسليم  عمليات  إحباط 
وجورجيا. وقالت املتحدثة باسم النيابة، 
ســيــكــا مــيــلــيــفــا، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
التي  للغاية  املوثوقة  »األدلـــة  إن  صوفيا، 
بأن  مــفــادهــا  إلــى نتيجة  تــقــود  بحوزتنا، 
الهدف من التفجيرات كــان وقــف عمليات 
الــتــســلــيــم« لــهــذيــن الــبــلــديــن. وأضـــافـــت أن 
ــارات األربــــعــــة لــــم تـــوقـــع ضــحــايــا  ــجــ ــفــ االنــ
أو جــــرحــــى، وجــــــرت جــمــيــعــهــا عــــن بــعــد، 
باستخدام أسلوب »متشابه«. وأوضحت 
لتاجر  التابعة  »إمــكــو«  شــركــة  أن  ميليفا 
غيبريف،  إيميليان  الــبــلــغــاري،  األســلــحــة 
تــســتــخــدم املـــســـتـــودعـــات. وغــيــبــريــف كــان 
وأحــد  نجله  مــع  مــحــاولــة تسميم  ضحية 
 .2015 نيسان  إبــريــل/  في  مديري شركته 
ُمسندة«  ميليفا بوجود »شكوك  وأفــادت 
ـــداث  ــذه األحــ ــربـــط بـــن هــ تــفــيــد بـــإمـــكـــان الـ
املختلفة. وأشــارت أيضًا إلى وجــود صلة 
»الجرائم الخطيرة املرتكبة على أراضي  بـ
دول أخـــــــرى«، فـــي إشــــــارة إلــــى االنــفــجــار 
عام  تشيكي  أسلحة  مستودع  فــي  القاتل 
املـــزدوج  العميل  تسميم  ومــحــاولــة   2014
الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال بــاســتــعــمــال 
ســـــّم »نـــوفـــيـــتـــشـــوك« فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا عـــام 
بــلــغــاريــا تتعاون  أن  إلـــى  2018. وأشــــارت 
تحديد  »ملــحــاولــة  تشيكيا  جمهورية  مــع 

وجود شبكة روسية«.
وكان غيبريف يملك ذخيرة في مستودعن 
»إمكو«  وأصـــدرت  تشيكيا،  فــي  استهدفا 

بــيــانــًا لـــم تــتــنــاول فــيــه مــبــاشــرة عــنــاصــر 
بالتحرك  النيابة  اتهمت  لكنها  التحقيق، 
ــاء أنــشــطــة  ــ ــفـ ــ فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر بـــعـــد »إخـ
املخابرات الروسية لسنوات«. ونقل موقع 
»بــيــلــنــغــكــات« االســتــقــصــائــي عــن مــصــادر 
الشركة  عسكرية أوكرانية قولها، إن هذه 
الـــقـــدرات  تــعــزيــز  فـــي  حــاســمــًا  دورًا  »أدت 
كــانــت وحــدة  األوكــرانــيــة عندما  الدفاعية 
ــر املــوقــع  أراضــــي هـــذا الــبــلــد مـــهـــددة«. وذكـ
ــو كــانــت  ــكــ ــنــــن املــــاضــــي، أن »إمــ يـــــوم االثــ
املوّرد األجنبي الوحيد القادر على تزويد 
املتوافقة  بــالــذخــيــرة«،  األوكــرانــي  الجيش 

مع أسلحة الحقبة السوفييتية.
أفـــادت وزارة الخارجية  فــي هــذه األثــنــاء، 
الــروســيــة فــي بــيــان، أمـــس، بــأنــه يتعن أن 
دبلوماسين  ثــالثــة  قريبًا  يــغــادر روســيــا 
من سلوفاكيا واثنان من ليتوانيا وواحد 
مــن إستونيا وواحـــد مــن التفيا، ودولــهــم 
أعـــــضـــــاء فـــــي حــــلــــف شــــمــــالــــي األطــــلــــســــي. 
ليتوانيا  ســـفـــراء  أن  مــوســكــو  وأوضـــحـــت 
إيــتــفــيــداس بـــازارونـــاس، والتــفــيــا ماريس 
رييكستينز، وسلوفاكيا لوبومير ريهاك، 
اإلستونية  السفارة  وكيل  إلــى  باإلضافة 
أبلغوا بهذا القرار خالل استدعائهم أمس 

إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.
واتهمت الوزارة دول البلطيق باتباع »خط 
معاٍد صريح« لروسيا، وذلك بالتعبير في 
مع  زائـــف«  »تضامن  عــن  الحالية  القضية 
مغادرة  الدبلوماسين  مــن  وطلبت  بـــراغ. 
الـــبـــالد خــــالل ســبــعــة أيــــــام. كـــذلـــك اتــهــمــت 

الزائف  »التضامن  بـ براتيسالفا  موسكو 
ــزازات )الـــتـــي شــنــتــهــا(  ــفــ ــتــ مـــع حــمــلــة االســ
روســيــا«. وطلبت  التشيك ضــد  جمهورية 
من الدبلوماسين الثالثة املعنين مغادرة 
روســيــا قبل 5 مــايــو/ أيــار املقبل. وطــردت 
بــراغ 18 دبلوماسيًا روسيًا قدمتهم على 

أنهم جواسيس. 
 20 مـــــــن  طــــلــــبــــت  بـــــــــأن  مـــــوســـــكـــــو  وردت 
ــادرة أراضــيــهــا،  ــغـ دبــلــومــاســيــًا تــشــيــكــيــًا مـ
فيما أعــلــنــت ســلــوفــاكــيــا ورومــانــيــا ودول 
الــبــلــطــيــق )لــيــتــوانــيــا، التــفــيــا، إســتــونــيــا( 
طرد دبلوماسين روس تضامنًا مع براغ. 
وردت الوزارة الليتوانية في بيان على طرد 
دبلوماسييها، معربة عن أملها بأن توقف 
وأن  العدوانية«،  »دبلوماسيتها  موسكو 
 عن »إلــقــاء اللوم على الــدول األخــرى 

ّ
تكف

باالعتبار  وتأخذ  الحالي،  التصعيد«  في 
»اإلشارات« املرسلة من قبل الغرب. 

الــروســي فالديمير بوتن  الــرئــيــس  وكـــان 
قــد نـــدد يـــوم االثــنــن املــاضــي بــمــا أســمــاه 
ــر  ــم وزيـ ــهـ ــراغ. واتـ ــ »ســـخـــافـــة« اتـــهـــامـــات بــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي الفـــــروف، 
»االتفاقيات  بانتهاك  تشيكيا  جهته،  من 
الــــدولــــيــــة«، بــتــخــزيــنــهــا ألـــغـــامـــًا مـــضـــادة 
الداخلية  وزيــر  وناشد  محظورة.  لألفراد 
التشيكي يان هاماتشيك، الدول األعضاء 
ــلــــف شـــمـــال  ــــي االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي وحــ فـ
األطلسي طرد دبلوماسين روس تضامنًا 

مع بالده في مواجهة موسكو .
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

اتهم روحاني 
مسّربي المقابلة 
بالسعي إلفشال 

مباحثات فيينا

للحديث تتمة...

اليوم  الكرملين حتى  رد  بين واشنطن وموسكو، وعدم  المتوترة  العالقات  وسط 
على اقتراح جو بايدن بعقد لقاء مع فالديمير بوتين، فإن الطرفين يعمالن على 
العاصمة  في  اليوم  وسيجتمعان  النووي،  االتفاق  إلحياء  فيينا  مفاوضات  دفع 

النمساوية لهذا الغرض

فيينا، موسكو، واشنطن 
العربي الجديد

ــارات السلبية  ــ ــ الـــرغـــم مـــن اإلشـ عــلــى 
بــن الــواليــات املــتــحــدة وروســيــا، مع 
ــن أن الـــعـــالقـــات  حـــديـــث مـــوســـكـــو عــ
الــثــنــائــيــة حــالــيــًا أســــوأ مــمــا كــانــت عــلــيــه إبــان 
الحرب الــبــاردة، وعــدم رد الكرملن حتى اآلن 
على اقتراح الرئيس األميركي جو بايدن عقد 
قــمــة مــع نــظــيــره فــالديــمــيــر بــوتــن، فـــإن امللف 
ــنـــووي اإليـــرانـــي يــبــدو أنـــه يــعــلــو فـــوق هــذا  الـ
الــتــوتــر، مــع اتــفــاق الــطــرفــن عــلــى االجــتــمــاع، 
الــيــوم الــخــمــيــس، فــي فيينا لــعــقــد مــشــاورات 

حول جهود إحياء اتفاق 2015.
وأعلن املندوب الروسي الدائم لدى املنظمات 
ــانـــوف،  ــيـ ــة فــــي فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل أولـ ــيـ ــدولـ الـ
للصحافين، أمــس األربــعــاء، أن هناك خططًا 
لعقد اجتماع ثنائي جديد بن وفدي موسكو 
الخميس. ويأتي  اليوم  فيينا،  وواشنطن في 
ــوم مـــن إطــــالق املــرحــلــة  ــذا الــتــصــريــح بــعــد يـ هـ
إحياء  بشأن  الدولية  املــفــاوضــات  مــن  الثالثة 
االتفاق النووي. وأشار أوليانوف إلى أن هناك 
»كل الدواعي للتفاؤل الحذر« إزاء املفاوضات 
بطريقة  تتطور  األمـــور  أن  إلــى  الفتًا  القائمة، 
قد تتيح قريبًا حــذف كلمة »الــحــذر« من هذه 
رفع  مسألة  أن  إلــى  أوليانوف  ولفت  العبارة. 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى إيـــــران إدارة 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ال تــــــزال تـــشـــّكـــل مـــوضـــع مـــفـــاوضـــات صــعــبــة 
ــدًا، مـــوضـــحـــًا أن اإليــــرانــــيــــن يـــســـعـــون إلـــى  ــ جــ
فيما يعتقد  اإلمــكــان،  قــدر  العقوبات  تخفيف 
العقوبات ال عالقة لها  أن بعض  األميركيون 

باالتفاق النووي ولذلك يمكن إبقاؤها.
وكان أوليانوف قد التقى بمسؤولن من إيران 
والــصــن، لكنه لــم يشر ملــا ورد فــي التسجيل 
ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي محمد  ــوزيـ ــســـرب لـ املـ
جـــواد ظــريــف، والـــذي اتــهــم روســيــا بمحاولة 

إفشال االتفاق النووي سابقًا.
الوكالة  من جهته، كان السفير الصيني لدى 
الدولية للطاقة الذرية، وانغ تشون، قد أعرب، 
مساء الثالثاء، عن أمله في »أن تحافظ جميع 
األطــــراف على قــوة الــدفــع الــتــي وصلنا إليها 
بالفعل في جهودها إليجاد حل سريع لهذه 
ــع الــعــقــوبــات  ــ املـــســـألـــة املـــطـــروحـــة أمـــامـــنـــا )رفـ

وعودة أميركا لالتفاق(.
وتــتــولــى ثــالثــة فـــرق عــمــل مــن الــخــبــراء مهمة 
إيجاد وصياغة حلول للقضايا األكثر أهمية. 
وفي نهاية محادثات األسبوع املاضي، قالت 
إنه  األوروبــيــون  املتحدة وحلفاؤها  الواليات 
ــم تحقيق  ــزال هـــنـــاك خـــالفـــات كــبــيــرة رغــ ــ ال تـ
بــعــض الــتــقــدم فــي مــحــادثــاتــهــم األخـــيـــرة غير 
املــبــاشــرة. وقـــال كبير املــفــاوضــن اإليــرانــيــن 
الرسمي  اإليراني  للتلفزيون  عراقجي  عباس 
»نــحــن عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح، لــكــن ال تـــزال 
هـــنـــاك تـــحـــديـــات شـــاقـــة وتــفــاصــيــل صــعــبــة«. 
وســـيـــكـــون مـــن بـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الرئيسين  حلفائها  إقناع  املتحدة  الــواليــات 
في منطقة الخليج بــأن أي صفقة من شأنها 
أن تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق نووي 
أقــــوى وأطــــول أجــــال، إلـــى جــانــب الــتــعــامــل مع 
برنامج إيران للصواريخ البالستية وسلوكها 
فــي املــنــطــقــة. وأكــــدت الــــدول الــغــربــيــة عــلــى أن 
تــركــيــزهــا األول يــنــصــب عــلــى إحــيــاء االتــفــاق 
القائم بالفعل، قبل التعامل مع تلك القضايا. 
بشأن  الخليجين  الحلفاء  وفــي ظل مخاوف 
الــواليــات  مبعوث  أجــرى  االستراتيجية،  تلك 
ــران اتـــصـــاال بــالــفــيــديــو  ــإيـ املــتــحــدة الـــخـــاص بـ
معهم يــوم الــثــالثــاء. وفــي إشـــارة إلــى االتفاق 
الـــنـــووي، قـــال املــبــعــوث األمــيــركــي روب مالي 
ــريــــت مــنــاقــشــات جـــيـــدة مع  عــلــى تــويــتــر »أجــ
شــركــائــنــا الــخــلــيــجــيــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــوضــع 
املــحــادثــات بــشــأن )االتـــفـــاق الـــنـــووي( واألمـــن 
اإلقــلــيــمــي«. وأضــــاف »فـــي طــريــق الــعــودة إلــى 
املحادثات  من  التالية  الجولة  لخوض  فيينا 
من أجل تحقيق هدفنا بالعودة معا لالمتثال 

لالتفاق« النووي.
فــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـــاملـــلـــف الـــــنـــــووي، كــانــت 
الــــواليــــات املــتــحــدة تــتــفــق مـــع إســـرائـــيـــل على 
االهتمام  لتركيز  مشترك  عمل  فريق  تشكيل 
على »التهديدات« التي تشكلها الطائرات من 
التي  التوجيه،  دقيقة  والصواريخ  دون طيار 
تزود بها إيران جماعات موالية لها في منطقة 

الشرق األوســط، وفق ما أعلن البيت األبيض 
بــعــد مــحــادثــات بــن مــســتــشــار األمـــن القومي 
األميركي جيك سوليفان ونظيره اإلسرائيلي 
مئير بن شبات، مساء الثالثاء، في واشنطن. 
وأضــــاف الــبــيــت األبــيــض أن املــســؤولــن عــّبــرا 
التقدم  إزاء  البالغ  قلقهم  االجتماع عن  خــالل 
الــــذي تــحــرزه إيــــران فــي بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 
واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه طهران 

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط يــمــثــل »خـــطـــرًا 
كبيرًا«. وأطلع سوليفان املسؤول اإلسرائيلي 
عــلــى ســيــر مــفــاوضــات فيينا. وشـــدد عــلــى أن 
واشــنــطــن ســتــتــشــاور مـــع إســرائــيــل عـــن كثب 
ــرانـــي، وفـــق الــبــيــان.  بــشــأن املــلــف الـــنـــووي اإليـ
وأكد سوليفان أن بايدن »يدعم حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها«.
ــاء، مــن غــيــر املــنــتــظــر أن تتسع  ــنـ فــي هـــذه األثـ

أجندة اللقاء األميركي الروسي اليوم لتتناول 
مواضيع خــارج إطــار امللف النووي اإليراني. 
ويأتي اجتماع اليوم في ظل األجواء املتوترة 
فــي الــعــالقــات بــن الــبــلــديــن، والــتــي قـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي الفــــروف، أمس 
إنــهــا اآلن أســـوأ مما كــانــت عليه إبـــان الحرب 
وأكد  املتبادل.  االحترام  غياب  بسبب  الباردة 
الــروســي  للتلفزيون  تصريحات  فــي  الفـــروف 

ووكــــالــــة »نــــوفــــوســــتــــي«، اســــتــــعــــداد مــوســكــو 
لكنه طالب  مــع واشــنــطــن،  الــعــالقــات  لتطبيع 
موقف  اتخاذ  عن  بالتوقف  املتحدة  الواليات 
ــيـــا  »مـــتـــســـّيـــد« وحــــشــــد حـــلـــفـــائـــهـــا ضــــد روسـ
والــصــن. وحـــذر مــن أنـــه إذا تخلت الــواليــات 
املتحدة عن حوار يقوم على االحترام املتبادل 
عـــلـــى أســــــاس تـــــــوازن املـــصـــالـــح، »فــســنــعــيــش 
ــوأ«.  ــ ــا هـــو أسـ ــاردة أو مـ ــ ــرب بــ ــاع حــ ــ فـــي أوضــ
وقـــال: »التوتر فــي حقبة الــحــرب الــبــاردة كان 
ــاع خــطــيــرة مــتــأزمــة  ــ كــبــيــرًا جـــدًا وكـــانـــت أوضـ
تظهر في تلك الحقبة من حن إلــى آخــر. لكن 
كـــان هــنــاك احــتــرام مــتــبــادل، أصــبــح االحــتــرام 
منقوصًا اليوم«. ولفت الفروف إلى أن روسيا 
 لــلــنــزاع 

ً
عــرضــت عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة حـــال

رفضته.  بــايــدن  جــو  إدارة  لكن  الدبلوماسي، 
ــــد أن الــبــلــديــن كــــان يــمــكــن أن يـــعـــودا إلــى  وأكـ
العالقات الطبيعية لو أن ذلك يعتمد فقط على 
قام  الروسي  الجانب  أن  إلــى  موسكو، مشيرًا 
بمحاوالت في هذا املجال فور تنصيب بايدن. 
أكــد فــي أول اتصال  بــايــدن  إلــى أن  فيما لفت 
هــاتــفــي لـــه مـــع بـــوتـــن، أن واشـــنـــطـــن تــعــتــزم 
إجراء تحليل جاد للعالقات، ويأمل أن يتضح 
الكثير بعد هذه املحادثة. وتابع: »لكن نتيجة 
أجبرنا  كانت عقوبات جديدة،  املحادثة  هذه 
ــرد عــلــيــهــا لـــيـــس فـــقـــط بـــاملـــثـــل، ولــكــن  ــ عـــلـــى الــ
نهاية  مــرارًا نحن سنتصرف في  كما حذرنا 
املطاف بشكل غير متماثل. وهذا ينطبق، من 
بن أمور أخرى، على التفاوت الكبير في عدد 
الذين  املــوظــفــن  مــن  وغــيــرهــم  الدبلوماسين 
يعملون في البعثات الدبلوماسية األميركية 
دبلوماسيينا في  عــدد  في روســيــا، متجاوزًا 
الـــواليـــات املــتــحــدة«. وشــــدد الفــــروف عــلــى أن 
االســـتـــقـــرار الـــدولـــي فـــي الــعــديــد مـــن املــجــاالت 

مرتبط بالعالقات بن موسكو وواشنطن.
وفــي مــؤشــر آخــر على الــتــوتــر بــن البلدين، 
ــم الـــكـــرمـــلـــن دمــيــتــري  ــاسـ ــن املـــتـــحـــدث بـ ــلـ أعـ
بــيــســكــوف أن مــوســكــو لــم تــعــِط بــعــد جــوابــًا 
رسميًا على اقتراح بايدن عقد لقاء مع بوتن. 
وقـــال خــالل مــوجــز صحافي أمـــس: »لــم يكن 
هناك أي جــواب رسمي. ما زلنا نــدرس هذا 
االقتراح ونقّيمه. لعلكم تفهمون أن الوضع 
معّمقة، ألن تصريحات  دراســـة  إلــى  يحتاج 
تصاحبها  القمة  عــن  واشنطن  فــي  زمالئنا 
أحــاديــث عــن ضـــرورة أن تــدفــع روســيــا ثمنًا 
ما وحتمية )خضوعها( لعقوبات ما«. وعن 
إمــكــان عــدم تنظيم قمة بوتن - بــايــدن، قال 
»ال مــجــال هــنــا لــالفــتــراضــات، فــهــنــاك وضــع 

محدد يحتاج إلى دراسته«.

ــشــورى  ال مجلس  ــيــس  رئ اعــتــبــر 
أن  قاليباف  باقر  محمد  اإليراني 
في  األجنبية  الــقــوات  »وجـــود 
األمن،  لها  يحقق  لن  المنطقة 
مبعث  الـــوجـــود  ــذا  هـ إن  بــل 
ــرار«.  ــق ــت االس ــدم  وعـ للتهديد 
وقال قاليباف في كلمة له أمس 
األجنبية في  »القوات  إن  األربعاء 
القوات  رأسها  المنطقة، وعلى 
تدهور  سبب  هــي  األمــيــركــيــة، 
األمن وضياع الفرص االقتصادية 
في المنطقة وخارجها«. وأشار 
بين  اليوم  تفاوتًا  هناك  أن  إلــى 
وجنوبه  العربي  الخليج  شمال 
األميركية  القوات  وجود  بسبب 
ــمــنــطــقــة، مــعــتــبــرًا أن  فـــي ال
»األميركيين جاؤوا لخلق ظواهر 
متعددة في المنطقة، وإيجاد 

مسارات للسيطرة عليها«.

طهران ـ صابر غل عنبري

ال تزال تداعيات »التسجيل املسرب« 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ملــقــابــلــة ســـريـــة مـــع وزيـ
اإليراني، محمد جواد ظريف، والذي 
تـــطـــّرق فــيــهــا بــشــكــل خـــاص إلـــى دور 
ــقـــدس الـــســـابـــق، قــاســم  قـــائـــد فــيــلــق الـ
الخارجية،  السياسة  فــي  سليماني، 
تــتــفــاعــل فـــي إيـــــــران، وســــط هــجــمــات 
ــن أوســـــــــاط مــحــافــظــة  ــ مـــتـــصـــاعـــدة مـ
 عــــن اســـتـــمـــرار 

ً
عـــلـــى ظــــريــــف، فــــضــــال

هوية  بــشــأن  والتكهنات  الــتــســاؤالت 
املسّربن وأهدافهم.

ــــي حــســن  ــرانــ ــ وتـــــطـــــّرق الــــرئــــيــــس اإليــ
ــي كــلــمــة مـــتـــلـــفـــزة أمـــس  روحـــــانـــــي، فــ
األربعاء، إلى هذا امللف الساخن الذي 
ألقى بظالله على الساحة السياسية 
بالسعي  املسربن  متهمًا  إيـــران،  فــي 
النووية،  إلى إفشال مباحثات فيينا 
ــقــــســــام الـــداخـــلـــي  والـــتـــســـبـــب فــــي االنــ
مــن خــالل هــذه التسريبات. وأضــاف 
ــانــــي أن الــتــســجــيــل ُســــــّرب »فــي  روحــ
وقت وصلت مباحثات فيينا إلى قمة 
الــنــجــاح«، عــازيــًا الــهــدف مــن ذلــك إلى 
»إيجاد الفرقة داخل البالد، وفي هذه 
الــظــروف بحثوا عــن ذريــعــة أو قصة 

إلبــــرازهــــا«. ودعــــا الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
الــوصــول  إلــــى  االســـتـــخـــبـــارات  وزارة 
إلــى املسربن ومحاكمة كــل مــن ثبت 
تقصيره أو قصوره في الحادث، وقال 
إن مـــا حـــدث كـــان »ســـرقـــة«. وأوضـــح 
أنــــه كــــان مـــن املـــقـــرر نــشــر أجــــــزاء من 
هــذه املقابالت وإبــقــاء األخـــرى سرية 
كوثائق  منها  لالستفادة  لألرشيف 
الحقًا، داعيًا إلى الوحدة واالنسجام 
ــرانـــي. وأكـــد أنـــه »مــن  فــي الـــداخـــل اإليـ
خــالل الفرقة والــخــالف، ال يمكن رفع 

العقوبات وحل مشاكل املواطنن«.
ــــون وزيــــــر  ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وفــــيــــمــــا يــــتــــهــــم املـ
ــة بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهـــمـــيـــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــه«، أشـــاد  ــتــ ــانــ دور ســلــيــمــانــي، و»إهــ
روحاني بسليماني ومسيرته، وقال 
ــرات الــصــهــايــنــة  ــ ــؤامــ ــ ــه »أحــــبــــط مــ ــ إنــ

واألميركين في املنطقة«. كما أكد أن 
امليدان والدبلوماسية »هما جناحان 
ــابــــعــــان تـــحـــقـــيـــق هـــــــدف واحـــــــــد«،  ــتــ يــ
مــضــيــفــًا أنــهــمــا »لــيــســا فـــي مــواجــهــة 
مــن جهته، نشر  الــبــعــض«.  بعضهما 
وزير الخارجية اإليراني، أمس، بيانًا 
على  ردًا  »إنــســتــغــرام«،  تطبيق  عــبــر 
ــه، ليشير  ــذي يــتــعــرض لــ ــ الـــهـــجـــوم الـ
إلــــى صـــداقـــتـــه ألكـــثـــر مـــن عــقــديــن مع 
سليماني. وقال إنه بعد وصوله إلى 
بـــغـــداد، اإلثـــنـــن املـــاضـــي، زار املــكــان 
لعملية  فيه سليماني  تــعــرض  الـــذي 
االغـــتـــيـــال بـــالـــقـــرب مـــن مـــطـــار بــغــداد 
الــــدولــــي مــطــلــع الـــعـــام املــــاضــــي. غير 
أنـــه عــّبــر عــن »أســــف عــمــيــق« لــتــحــّول 
»مسألة نظرية ســريــة حــول ضــرورة 
واملــيــدان  الدبلوماسية  بــن  الــتــعــاون 
إلـــى ســجــال داخـــلـــي، وأنــــه تــم تأطير 
ــارات بـــصـــدق عــلــى  ــ ــسـ ــ نـــقـــد بـــعـــض املـ
انتقاد شخصي«. وأشــاد ظريف  أنــه 
العقود  خـــالل  أنـــه  وأكـــد  بسليماني، 
املاضية حاول جاهدًا تنفيذ  األربعة 
سياسات بالده والدفاع عنها بقوة، 
لكنه أضاف أنه »على صعيد التعبير 
عن الرأي املهني اعتبر أن املجامالت 

والرقابة الذاتية بمثابة خيانة«.

)Getty( قال الفروف إن العالقات األميركية الروسية أسوأ مما كانت إبان الحرب الباردة

غيبريف كان يملك ذخائر في مستودعات األسلحة في تشيكيا وبلغاريا )فرانس برس(

أسامة علي

في معظم الدول العربية، أصيب 
العمل الحزبي بنكسات كبيرة، 

ألسباب سياسية وأخرى اجتماعية 
ودينية، وكثيرًا جدًا ألسباب ثقافية 

بسبب ترّسخ مفهوم القبيلة والجهة 
والعشيرة، التي تتناقض مع النظام 

الحزبي العابر لهذه املفاهيم. كما أّن 
لت النظام 

ّ
بعض البلدان العربية فض

العسكري الذي ال يتحّمل املنافسة 
واملشاركة السياسية أو النقد، وسط 

شعارات يدعي من خاللها أنه 
صمام أمان الستقرار الدولة، وأّن من 

يعارضه هو عميل وخائن للوطن. 
كذلك، فإّن بعض القوى الدينية تحّرم 

الحزبية والديمقراطية واالنتخابات، 
وتفضل العيش في نظم االستبداد، 

ر لها توظيف النص الديني 
ّ
حيث يوف

منفعة متبادلة مع الحاكم املستبد.
ومع نجاح ثورة فبراير/شباط عام 
2011، في اإلطاحة بالحكم السابق 

في ليبيا، تسابق الليبيون إلى 
تأسيس األحزاب وخوض التجربة 

الحزبية، حتى سّجلت مفوضية 
مؤسسات املجتمع املدني، 124 حزبًا 

بني عامي 2012 و2013. لكن هذه 
األحزاب تحّولت بعد ذلك إلى مجّرد 

أرقام في سجالت املفوضية، بعد 
خوض أول تجربة انتخابية، والتي 
جاءت باملؤتمر الوطني العام كأول 

برملان للبالد في أغسطس/آب 2012، 
لتعود االنتخابات وفق املنطق القبلي 

والجهوي مع ثاني تجربة انتخابية 
والتي جاءت بمجلس النواب عام 

2014 إلى واجهة املشهد السياسي، 
وكان تأثير تلك الخلفية التي جاء 

منها النواب، كفيال بانقسامه 
السريع إلى جناحني؛ أحدهما في 

الشرق واآلخر في الغرب.
وعندما عجزت األمم املتحدة عن 

إيجاد حلول بواسطة الهياكل 
القائمة، وهي مجلس النواب ومجلس 

الدولة، سعت إلى تفكيك األزمة 
وإعادة تركيبها بإنشاء ملتقى 

الحوار السياسي من خمسة 
وسبعني شخصًا، قالت إنهم يمثلون 

القوى السياسية في مناطقهم، في 
اعتراف ضمني منها بترّسخ منطق 

 
ً
الجهوية، بل جاء بعضهم ممثال

لحكم العسكر وتحديدًا قيادة اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر.

هذه الخلفيات واملسارات، تدفع أي 
مراقب للمشهد في ليبيا للتساؤل 

عن طبيعة االنتخابات الوطنية 
التي يتحّدث عنها املجتمع الدولي 

والواجهات السياسية الحاكمة 
في البالد، وكيف يتسنى إجراء 
انتخابات من دون وجود أحزاب 

ل توجهات ورؤى النخب. 
ّ
تمث

فوسط ترسخ ثقافة الجهة والقبيلة، 
لن يكون املشهد املقبل إال تكرارًا 
للماضي وإن اختلف األشخاص.
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  شرق
      غرب

عون يتعهد بتصحيح 
العالقات مع السعودية

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون 
)الصورة(، أمس األربعاء، عن رفضه 
ألن تــكــون بـــالده معبرًا ملــا يمكن أن 
يسيء إلى السعودية ودول الخليج. 
وقــــــال عـــــون أمـــــس إن »الـــســـعـــوديـــة 
دولة شقيقة ويهمنا املحافظة على 
معها«،  القائم  االقتصادي  التعاون 
ــنــــع املـــمـــلـــكـــة دخـــــول  ــعــــد مــ وذلـــــــــك بــ
إلى  اللبنانية  والفواكه  الخضروات 
أراضـــيـــهـــا، إثــــر ضــبــط كــمــيــة كــبــيــرة 
مـــن املــــخــــدرات املـــهـــربـــة، مـــؤكـــدًا بــذل 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة جـــهـــدًا كــبــيــرًا 
لكشف مالبسات الحادث وتصحيح 

األمور.
)األناضول(

العراق: سجن ضباط إثر 
خرق أمني حدودي

ــة الـــعـــراقـــي،  ــيـ ــلـ ــداخـ أصــــــدر وزيــــــر الـ
ــاء،  ــعــ عــثــمــان الـــغـــانـــمـــي، أمــــس األربــ
ــبـــاط كــــبــــار، عــلــى  ــر بــســجــن ضـ ــ ــ أوامـ
خــلــفــيــة هـــجـــوم لــتــنــظــيــم »داعــــــش«، 
قـــرب الــحــدود الــعــراقــيــة الــســعــوديــة. 
ــــالم عـــراقـــيـــة عن  ــائـــل إعـ ونــقــلــت وسـ
مـــصـــادر أمــنــيــة قــولــهــا إن الــغــانــمــي 
قــرر توقيف 3 ضــبــاط بــرتــب كبيرة 
»داعش« على نقطة  بسبب هجوم لـ
تفتيش في منطقة عرعر، الفتة إلى 
عــلــى خلفية  ــاءت  ــ جـ اإلجــــــــراءات  أن 
الــهــجــوم وتــمــكــن عــنــاصــر »داعــــش« 
من االستيالء على أسلحة من نقطة 

التفتيش.
)العربي الجديد(

 
اعتقال 54 مؤيدًا 

لـ»الكردستاني« في 
السليمانية

املؤيدين  الــعــراقــيــن  عــشــرات  اعتقل 
ــانـــي فــي  ــتـ ــكـــردسـ لــــحــــزب الـــعـــمـــال الـ
ــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة فــــــي إقـــلـــيـــم  ــنــ ــديــ مــ
ــد املــاضــي،  كــردســتــان الـــعـــراق، األحــ
بــســبــب تــنــظــيــم تــظــاهــرة احــتــجــاجــًا 
عــلــى الــهــجــوم الــتــركــي ضـــد مــواقــع 
»الــكــردســتــانــي« فــي اإلقــلــيــم. وقــال  لـــ
الــرئــيــس املــشــتــرك لــحــركــة »الــحــريــة 
للمجتمع الكردستاني«، محمد عبد 
اعتقال 54 متظاهرًا«،  »تــم  إنــه  الله، 
مــشــيــرًا إلــــى أنــــه جــــرى اإلفـــــــراج عن 
ــــرون في  ــزال آخـ بــعــضــهــم، فــيــمــا ال يــ

السجون.
)فرانس برس(

سورية: 51 طلبًا للترشح 
النتخابات الرئاسة

ــــوري  ــــسـ ــعــــب الـ ــــن مـــجـــلـــس الــــشــ ــلـ ــ أعـ
ــع لـــلـــنـــظـــام، أمـــس  ــابـ ــتـ )الــــبــــرملــــان( الـ
األربــــــعــــــاء، وصـــــــول عـــــدد الــطــلــبــات 
لــخــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي 
الــنــظــام إجــراءهــا فــي مايو/  يعتزم 
أيار املقبل، إلى 51 طلبًا، في انتظار 
ــة أعـــضـــاء  ــقــ ــوافــ حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مــ
ــك مــــع انـــتـــهـــاء املــهــلــة  ــ املـــجـــلـــس، وذلــ
لــذلــك. وأعــلــن املجلس عن  املمنوحة 
الــتــصــويــت لــقــبــول دعــــوة بــرملــانــات 
ــة هــــذه  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة ملـ
االنـــتـــخـــابـــات، مـــن بــيــنــهــا بــرملــانــات 
الــجــزائــر وســلــطــنــة عــمــان وروســيــا 

وإيران.
)العربي الجديد(

فرنسا تعتقل أعضاء 
سابقين بـ»األلوية 

الحمراء«

أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة أمـــس 
األربعاء، قرارها بتسوية خالف مع 
إيــطــالــيــا حـــول أعــضــاء ســابــقــن في 
منظمة »األلوية الحمراء« اليسارية، 
 9 توقيف  رومـــا، عبر  مــن  مطلوبن 
منهم، والبحث عن 3 آخرين. وهؤالء 
ــكــــاب  ــا بــــارتــ ــيــ ــالــ مــــــدانــــــون فـــــي إيــــطــ
أعــمــال »إرهــابــيــة« فــي السبعينيات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. وذكــــــــر اإللـــيـــزيـــه 
مــــاكــــرون  ــانــــويــــل  ــمــ إيــ ــيــــس  ــرئــ الــ أن 
ــورة( اتــخــذ الـــقـــرار »بــمــوجــب  )الــــصــ
فيما  ــرد«،  فــ بمئتي  تتعلق  طــلــبــات 
أعرب رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 

دراغي عن »ارتياحه« للخطوة. 
)فرانس برس(

عدن ـ العربي الجديد

واصلت جماعة الحوثين في اليمن، أمس 
على  السعودية،  على  هجماتها  األربعاء، 
الرغم من أن ولي العهد السعودي، محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، كــــان اعــتــمــد قــبــل يــــوم »لــغــة 
نــاعــمــة« تــجــاه الــجــمــاعــة، بــيــنــمــا اشتكت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــن »مــــؤامــــرة كــبــرى« 

تقودها إيران.
وأعلنت جماعة الحوثين، أمس األربعاء، 
ــد الـــجـــويـــة،  ــالـ ــلـــك خـ اســـتـــهـــداف قــــاعــــدة املـ
جـــنـــوب غـــربـــي املــمــلــكــة، بــطــائــرة مــســيــرة. 
الجماعة،  باسم  العسكري  املتحدث  وقــال 
يحيى سريع، في بيان مقتضب، إن سالح 
الجو املسير التابع لجماعته »نفذ عملية 
الجوية  خالد  امللك  قــاعــدة  على  هجومية 
»الــهــجــوم   

ّ
أن مضيفًا  مــشــيــط«،  بخميس 

 2k تـــم بــطــائــرة مــســيــرة مـــن نــــوع قــاصــف
وكانت اإلصابة دقيقة«. وتابع: »يأتي هذا 
ــار الـــرد املــشــروع على  االســتــهــداف فــي إطـ
اســتــمــرار الـــعـــدوان والــحــصــار املــتــواصــل 
على بلدنا العزيز«. يأتي ذلك، بينما جّدد 
السعودي، محمد بن سلمان،  العهد  ولي 
ــــالق الـــنـــار إلنــهــاء  طــــرح مـــبـــادرة وقــــف إطـ
الحوثين  جماعة  ودعـــا  اليمنية،  األزمـــة 
للجلوس على طاولة املفاوضات مع جميع 
األقــطــاب، لــلــوصــول إلــى حــل يكفل حقوق 
جميع اليمنين ويضمن مصالح املنطقة. 
وجــاء العرض الجديد أثناء مقابلة لولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الـــثـــالثـــاء، طــغــت عــلــيــهــا لــغــة دبــلــومــاســيــة 
»نزعة  بـ أشــاد  إذ  الحوثين،  تجاه  ناعمة 
التي تمنى  العروبية واليمنية«،  الحوثي 
الجماعة  بما يجعل  أكبر  أن تحيا بشكل 
تـــراعـــي مــصــالــحــهــا ومــصــالــح الــيــمــن قبل 
أي شــــيء آخـــــر، فـــي إشــــــارة إلــــى األجـــنـــدة 

الخارجية اإليرانية. 
ــم مـــن اإلشـــــــادة الـــالفـــتـــة الــتــي  ــرغـ وعـــلـــى الـ
جاءت مغايرة للخطاب السعودي املعتاد 
ــــذي يــصــف الــحــوثــيــن  مــنــذ 6 ســـنـــوات والـ
العهد  ولــي  أكــد  اإليــرانــيــة«،  »املليشيات  بـ
نـــفـــذتـــه  الـــــــــذي  ــــودي أن االنــــــقــــــالب  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــجــمــاعــة عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة »غير 
قــانــونــي«. وكــشــف بــن سلمان عــن طبيعة 
مخاوف بالده من الحوثين، وقال إنه »ال 

يوجد دولــة تقبل أن يكون على حدودها 
مــلــيــشــيــات أو تــنــظــيــم مــســلــح«. ولــفــت بن 
لوقف  السعودية  املــبــادرة  أن  إلــى  سلمان 
إطــــالق الــنــار وتــقــديــم الــدعــم االقــتــصــادي 
»جلوس الحوثين على طاولة  مشروطة بـ
املــفــاوضــات«، من دون الكشف عن ماهية 
كــــان يتعلق  االقـــتـــصـــادي ومــــا إن  الـــدعـــم 
ــادة إعـــمـــار مـــا دمـــرتـــه الــحــرب  ــ بــمــســألــة إعـ
ومنح  وديــعــة  تقديم  على  يقتصر  أنــه  أم 
ــدر أي تــعــلــيــق رســمــي  ــم يـــصـ ــ نــفــطــيــة. ولـ
مـــن الــحــوثــيــن حــــول الـــدعـــوة الــســعــوديــة 
الصادرة للمرة األولى من ولي العهد، لكن 
املقالح،  محمد  للجماعة،  املوالي  القيادي 
بــن سلمان  أن تصريح  تويتر  عبر  اعتبر 
أن على  إلى  اليمن »إيجابي«، الفتًا  تجاه 
السعودية ترجمته على األرض باملسارعة 
السياق،  في  والحصار.  الحرب  وقــف  إلــى 
ــــدى الــيــمــن،  اعـــتـــبـــر الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـ
محمد آل جابر، في تغريدة على »تويتر«، 
أمس، أن تأكيد ولي العهد سريان مبادرة 
ــــالء ملصلحة  ــنـــار »فـــيـــه إعـ ــــالق الـ وقــــف إطـ
الــيــمــن والــيــمــنــيــن«، واصــفــًا بــــالده بأنها 
ــــدة فــي صــنــاعــة الــســالم ودعـــم البناء  »رائـ

واالستقرار في اليمن واملنطقة«. 
الــحــكــومــة اليمنية  ــنــــاء، واصـــلـــت  فـــي األثــ
املعترف بها دوليًا مهاجمة إيران، متهمة 
إياها بقيادة »مؤامرة كبرى« ضدها، وذلك 
»مليشياتها  بـ وصفتها  ما  مع  بالشراكة 
الطائفية« في املنطقة. وقال وزير اإلعالم 
معمر اإلرياني في سلسلة تغريدات على 
اليمن  »يتعرض  الثالثاء:  مساء  »تويتر« 
ملــؤامــرة كــبــرى يــقــف خلفها نــظــام طــهــران 
ومليشياته الطائفية، وعلى رأسها حزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي، والــــــذي جـــاهـــر بــأطــمــاعــه 
الــتــوســعــيــة، وأقــــر بــتــدخــالتــه الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة، ووجـــه كــل إمــكــانــيــاتــه لدعم 
انــقــالب مليشيا الــحــوثــي اإلرهــابــيــة على 
الدولة، واستخدام املليشيا كأداة لتصفية 
حـــســـابـــاتـــه اإلقـــلـــيـــمـــيـــة«. وذكــــــر املـــســـؤول 
ــتــــي يــتــعــرض  الـــيـــمـــنـــي أن »املـــــــؤامـــــــرة« الــ
لــهــا الــيــمــن »تــســتــهــدف الــعــبــث بنسيجه 

االجـــتـــمـــاعـــي وتـــركـــيـــبـــتـــه الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة، 
منطلق الستهداف  إلــى  أراضيه  وتحويل 
ــاب،  ــ دول الـــجـــوار ونــشــر الــفــوضــى واإلرهـ
واإلضرار بأمن واستقرار املنطقة، وتهديد 

خطوط املالحة الدولية «.
ــذه االتـــهـــامـــات مـــع لــقــاء جمع  وتــتــزامــن هـ
ــرانــــي محمد  أمــــس وزيـــــر الــخــارجــيــة اإليــ
جـــــواد ظـــريـــف بــكــبــيــر مـــفـــاوضـــي جــمــاعــة 
الحوثين واملتحدث باسمها، محمد عبد 
الــــســــالم، فـــي مــســقــط، بــحــســب مـــا أعــلــنــت 
الخارجية اإليرانية. وأعــرب ظريف  وزارة 
عــن أســفــه مــن »ظــــروف الــحــرب املــفــروضــة 
ــيـــمـــن«، داعـــيـــًا إلــــى إنـــهـــاء الــحــرب  عــلــى الـ
الحل في  أن  ورفــع الحصار. وأكــد ظريف 
ــم طـــهـــران  ــ الـــيـــمـــن »ســــيــــاســــي«، مــعــلــنــًا دعـ
لوقف إطالق النار وإطالق الحوار اليمني 
اليمني. من جهته، شكر عبد السالم إيران 
لليمن«، مطلعًا ظريف على  على »دعمها 

تطورات األوضاع في اليمن. 
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، تــشــهــد مــحــافــظــة مـــأرب 
النفطية معارك محتدمة إثر هجوم حوثي 
واسع على أبرز معاقل الحكومة اليمنية، 
للشهر الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي. وتــوســعــت 
رقعة املعارك، مساء الثالثاء، إلى محافظة 
الحكومية  الــقــوات  أعلنت  حيث  الــجــوف، 
أنها تمكنت مــن اســتــعــادة مــواقــع جديدة 
شرقي مدينة الحزم، وسط خسائر بشرية 
فــي صــفــوف الــحــوثــيــن، مــن دون الكشف 
القتلى. وذكــر املركز  عــن رقــم محدد لعدد 
اإلعــــالمــــي لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة أن قــــوات 
الجيش الوطني، مسنودة برجال القبائل، 
ــلـــى مـــواقـــع  ــًا مـــعـــاكـــســـًا عـ ــــت هـــجـــومـ

ّ
»شــــن

مــن تحرير  مــن خــاللــه  تمكنت  الحوثين، 
ــنـــضـــود«.  عـــــدد مــــن املــــواقــــع فــــي جــبــهــة الـ
واسعة  مادية  خسائر  عن  البيان  وكشف 
فــــي صــــفــــوف الـــحـــوثـــيـــن، حـــيـــث أســـفـــرت 
املــعــارك والـــغـــارات الــجــويــة عــن تدمير 11 
دوريــــة وعــربــة مــدرعــة، ومــقــتــل جميع من 

كانوا على متنها.
وأقّرت وسائل إعالم حوثية أمس األربعاء 
السعودي على  للتحالف  غــارتــن  بــوقــوع 
ــــق واألقــــشــــع  ــرازيــ ــ ــنـــاطـــق فــــي مــــواقــــع املــ مـ
 عن 17 غارة على مديرية 

ً
بالجوف، فضال

صرواح غربي مأرب.
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  مـــقـــر  ــــّرض  ــعـ ــ تـ ذلـــــــك،  إلــــــى 
من  أول  مــســاء  مـــأرب،  فــي مدينة  اليمنية 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، لــقــصــف صـــاروخـــي شنه 
الــحــوثــيــون.  وأكـــدت مــصــادر عسكرية أن 
الهجوم كان يستهدف وزير الدفاع الفريق 
محمد املــقــدشــي، الـــذي نــجــا مــن القصف، 
ــتــل مــديــر دائـــــرة شــــؤون الــضــبــاط 

ُ
فــيــمــا ق

فــي الــــــوزارة، الــعــمــيــد عــبــد الــغــنــي سلمان 
وأصيب عدد آخر من العسكرين. وأكدت 
وزارة الدفاع اليمنية في وقت الحق أمس 

مقتل سلمان.

مقتل مسؤول عسكري 
في مواجهات مع 

الحوثيين بمأرب

أعلن الحوثيون 
استهداف قاعدة جوية 
سعودية بطائرة مسيرة

الرياض تتمسك بمبادرة وقف النار
الحوثيون يواصلون هجماتهم

لم يوقف الحوثيون 
هجماتهم، إن كان 

داخل اليمن أو باتجاه 
السعودية، على 

الرغم من تليين األخيرة 
لهجتها اتجاههم

النووي اإليراني 
يجمع 

أميركا وروسيا

قاليباف يهاجم 
القوات األميركية

مشاورات في فيينا 
لدفع المفاوضات رغم 

توتر العالقات الثنائية

استمرار تداعيات »التسجيل المسرب«
روحاني يحّذر من االنقسام... وظريف يأسف



االعتداءات اإلسرائيلية تتوسع في الضفة والقدس

45
سياسة

B B

  شرق
      غرب

النظام السوري يتهم 
»قسد« بالمماطلة

ــة، غـــســـان  ــكـ ــافـــظ الـــحـــسـ ــم مـــحـ ــهــ اتــ
خـــلـــيـــل، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، »قــــــوات 
ــد(  ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــسـ ــ ــــوريـ سـ
باملماطلة في تنفيذ بنود االتفاق 
حول حي طي في مدينة القامشلي، 
االتفاق  أن  مــؤكــدًا  الحسكة،  بريف 
ــاريـــا. فـــي املـــقـــابـــل، طلب  مـــا زال سـ
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري مـــــن مــلــيــشــيــا 
»الــدفــاع الــوطــنــي« الــتــي انسحبت 
بطلٍب  سالحها،  تسليم  الحي  مــن 

روسي.
)العربي الجديد(

قتيل و15 جريحًا بتفجير 
جرابلس

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير 
الـــذي ضـــرب جــرابــلــس، مــســاء أول 
مــن أمــس الــثــالثــاء، إلــى قتيل و15 
ــــرت مــصــادر  جـــريـــحـــا، حــســبــمــا ذكـ
محلية، أمس األربعاء. وأفادت بأن 
ــراء انــفــجــار ســيــارة   قــضــى جـ

ً
طــفــال

مفخخة ودراجــة نارية في املدينة 
ــيـــش  الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة »الـــجـ
الــوطــنــي الــســوري« فــي ريــف حلب 
سابقا  املدينة  وشــهــدت  الشمالي. 
ــى  إلــ أدت  مــــشــــابــــهــــة  ــارات  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ انــ
وقـــوع عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى 
تتهم  في حني  املدنيني،  من  جلهم 
املـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة »وحـــــــــدات 
حماية الشعب« الكردية بالوقوف 

وراء تلك الهجمات.
)العربي الجديد(

فرنسا: قانون جديد 
»لمكافحة اإلرهاب«

ــــرح مــشــروع قــانــون جــديــد حــول 
ُ
ط

اإلرهـــاب،  االســتــخــبــارات ومكافحة 
أمس األربعاء، على مجلس الوزراء 
وزارة  عـــمـــلـــت  بـــعـــدمـــا  ــي،  ــرنـــسـ ــفـ الـ
الداخلية منذ أشهر على صياغته، 
على  »ردًا«  يــشــكــل  ال  أنــــه  مـــؤكـــدة 
الهجوم الذي وقع أخيرًا قبالة مركز 
لــلــشــرطــة فـــي بــلــدة رامــبــويــيــه، في 
القانون  ويهدف  باريس.  ضواحي 
املؤلف من 19 بندًا بشكل أساسي 
إلــى تعزيز عــدد مــن أحــكــام قانون 
االســتــخــبــارات الــصــادر عــام 2015، 
وقــانــون األمـــن الــداخــلــي ومكافحة 

اإلرهاب الصادر عام 2017.
)فرانس برس(

القدس المحتلة، رام اهلل
العربي الجديد

ــقـــدس  ــــي الـ ــع اعـــــتـــــداء املـــســـتـــوطـــنـــني فـ ــتـــوسـ تـ
املــواجــهــات فــي ساحة  أيـــام مــن  املحتلة، بعد 
ــاب الـــعـــامـــود وقــــــرب املـــســـجـــد األقــــصــــى، إذ  ــ بـ
ــراق  شــمــلــت أمــــس، األربـــعـــاء، اقــتــحــامــات وإحــ
مركبات فلسطينية شمال غرب القدس، فيما 
أصـــيـــب واعــتــقــل عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني في 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس، كــمــا نفذ 

مستوطنون اقتحامات للمسجد األقصى.
وفــــــي جــــديــــد االعـــــــــتـــــــــداءات، ذكــــــــرت مـــصـــادر 
مستوطنني  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ محلية 
اقتحموا، أمــس، قرية بيت إكسا، شمال غرب 
القدس، وسط الضفة الغربية، وأحرقوا ثالث 
مـــركـــبـــات لــفــلــســطــيــنــيــني كـــانـــت مــتــوقــفــة أمـــام 
وا شعارات 

ّ
منازل أصحابها في القرية، وخط

عنصرية على جدران املنازل. وفي حي الشيخ 
ــنـــة الـــــقـــــدس، تــــصــــّدى شــبــان  جـــــــراح فــــي مـــديـ

فلسطينيون، أمس، ملجموعة من املستوطنني 
الــحــي واالعــتــداء على منازل  حــاولــت اقتحام 

وممتلكات املواطنني هناك.
اقتحم عــشــرات املستوطنني  أخـــرى،  مــن جهة 
أمــس، باحات املسجد األقصى بحماية قوات 
االحتالل الخاصة، التي أخلت ساحة مجاورة 
ملــصــلــى بـــاب الــرحــمــة مـــن عـــدد مـــن املــرابــطــني 
واملـــــرابـــــطـــــات. وكــــانــــت الـــعـــديـــد مــــن األحــــيــــاء 
والضواحي في مدينة القدس قد شهدت، ليلة 
الثالثاء وحتى فجر أمس األربعاء، مواجهات 
مع قوات االحتالل أوقعت خمس عشرة إصابة 
بــالــرصــاص املــطــاطــي إضــافــة إلـــى اختناقات 
بــالــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع، الـــذي أطــلــقــتــه قــوات 
بلدات  فــي  الغاضبني  الــشــبــان  االحــتــالل على 
ــرام، الــعــيــســويــة، ســــلــــوان، الــــطــــور، ومــخــيــم  ــ ــ الـ
القوات  تلك  الــقــدس، فيما قمعت  فــي  شعفاط 
جموعا كبيرة من الشبان في ساحة الشهداء 
فــي بـــاب الــعــامــود بــمــديــنــة الــقــدس واعتقلت 
عددًا منهم، من بينهم املسعف لؤي جعافرة، 
الذي تعرض للضرب العنيف من تلك القوات، 
باإلضافة إلى أمني سر حركة »فتح« في حي 

واد الجوز عرين الزعانني.
مت، 

ّ
وكانت جموع كبيرة من املقدسيني قد نظ

طــيــلــة لــيــلــة الـــثـــالثـــاء، فــعــالــيــات فــنــيــة عــديــدة 
ــامـــود، رفــــع خــاللــهــا املــحــتــفــلــون  ــعـ ــاب الـ فـــي بــ
االحــتــالل  قـــوات  لبثت  مــا  فلسطينية  أعــالمــا 
التكبير وافتداء  أن صادرتها، وسط هتافات 
األقصى. في شأن آخر، أخطرت طواقم بلدية 
الثالثاء، بهدم منشآت  الــقــدس،  االحــتــالل في 
ــلــــدة الـــعـــيـــســـويـــة فــي  ــازل ســكــنــيــة فــــي بــ ــ ــنـ ــ ومـ
الطواقم  تلك  وقــامــت  املحتلة،  الــقــدس  مدينة 

القدس.  قلنديا، شمال  قــرب حاجز  تظاهرات 
الطائرات  النوع من  االحــتــالل هــذا  واستخدم 
قــبــل 3 ســنــوات خـــالل مــواجــهــات عــنــد حــدود 
قــطــاع غـــزة. ولـــم تقتصر اعـــتـــداءات االحــتــالل 
على القدس، إذ أصيب عدد من الفلسطينيني 
الذي  للدموع  املسيل  بالغاز  اختناق  بحاالت 
أطلقه جنود االحتالل خالل مواجهات اندلعت 

بــتــصــويــر تــلــك املــنــشــآت. وفـــي ســيــاق متصل 
بـــأوضـــاع الـــقـــدس، أكـــد الــعــاهــل األردنـــــي عبد 
املقدسيني، مشددًا  الثاني دعمه لصمود  الله 
مـــســـاومـــة على  »أي  تــقــبــل  ال  بـــــالده  أن  عــلــى 
القدس واملقدسات«، خالل لقائه بممثلني عن 
الــقــدس، فــي عّمان،  أوقـــاف وكنائس  مجلسي 

وفق بيان للديوان امللكي مساء الثالثاء.
فــي هــذه األثــنــاء، كشفت صحيفة »هــآرتــس«، 
أمــــس، أن الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة اســتــخــدمــت، 
نهاية األسبوع املاضي، طائرات مسّيرة إللقاء 
تظاهرات  لتفريق  للدموع  مسيل  غــاز  قنابل 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس. 
النوع  هــذا  استخدام  تم  الصحيفة،  وبحسب 
ــــالل مـــواجـــهـــات وقـــعـــت فــي  مــــن الــــطــــائــــرات خـ
ــبـــة راحــــيــــل فــــي بـــيـــت لـــحـــم وخــــالل  مـــحـــيـــط قـ

مـــع عـــشـــرات الــشــبــان عــلــى املـــدخـــل الــشــمــالــي 
ملدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، كما 
جرى اعتقال أحد الشبان. كما أصيب عدد من 
السام  بالغاز  اختناق  بحاالت  الفلسطينيني 
واملـــدمـــع، خـــالل مــواجــهــات انــدلــعــت مــع قــوات 
االحتالل، مساء الثالثاء، على املدخل الشمالي 
الله، وسط  رام  ملدينة  املالصقة  البيرة  ملدينة 

الضفة الغربية، وجرى عالجهم ميدانيا.
آخــر، ذكــر رئيس بلدية سبسطية،  في سياق 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــلــــس، شــــمــــال الــــضــــفــــة الـ ــابــ شــــمــــال نــ
أن »جيش  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عـــازم،  محمد 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي اقــتــحــم الــبــلــدة، صباح 
أمــــــس، وفــــــرض طـــوقـــا مــــشــــددًا عـــلـــى املــنــطــقــة 
األثرية فيها، وتال ذلك فورًا، اقتحام مركبات 
وحافالت صغيرة أقلت عشرات املستوطنني، 
الــــذيــــن اقـــتـــحـــمـــوا املـــنـــطـــقـــة األثــــــريــــــة«. ولــفــت 
عــازم إلــى أن هــذا االقتحام يأتي ضمن خطة 
واملنطقة  سبسطية  بــلــدة  لــتــهــويــد  االحـــتـــالل 
األثرية بشكل خاص، حيث يتم وضع إشارات 
باللغة العبرية، وتغطية تلك املكتوبة باللغة 

العربية أو حتى اإلنكليزية.
في شــأن آخــر، اعتقلت قــوات االحــتــالل، أمس، 
الــخــلــيــل، جنوب  شــابــا فلسطينيا مــن مــديــنــة 
األسيرين  أمــس،  اعتقلت، فجر  بينما  الضفة، 
الــهــوى(، وخليل  املحررين أحمد صــالح )أبــو 
خالد صالح، بعد دهم منزلي ذويهما في بلدة 
الخضر، جنوب بيت لحم. وفي األغوار، طردت 
فلسطينية من خربة  االحتالل عائالت  قــوات 
ابـــزيـــق، شـــمـــال طـــوبـــاس، بــحــجــة الــتــدريــبــات 
الــعــســكــريــة، وفــــق مـــســـؤول مــلــف األغــــــوار في 

محافظة طوباس معتز بشارات.

االنتخابات 
الفلسطينية

روسيا 
تستأنف 

تجنيد 
سوريين

هو  التشريعي،  املجلس  لعضوية  املترشحة 
اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا 
بالتوقيت  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  حتى 
املــحــلــي، مــشــيــرة إلـــى أنـــه لــن يــتــم اســتــالم أي 
ــدم بـــعـــد هـــــذا املـــوعـــد.  ــقــ ــ

ُ
ــاب ت طـــلـــبـــات انـــســـحـ

وأشارت إلى أن نشر الكشف النهائي بأسماء 
القوائم ومرشحيها سيتم غدًا الجمعة.

في األثناء، كانت قوائم عدة مستنفرة رفضا 
لــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات. واعـــتـــبـــرت »الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة الـــعـــابـــرة لــلــقــوائــم« االنــتــخــابــيــة 
اجتماع  خــالل  تشكلت  )لجنة  الفلسطينية 
ــم اإلثــــنــــني املــــاضــــي(  ــوائــ ــقــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
 تــأجــيــل أو عــرقــلــة إجـــراء 

ّ
ــاء، أن ــعـ أمـــس األربـ

االنــتــخــابــات الــعــامــة فــي مــواعــيــدهــا املعلنة 
ــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــن حــ ــال مــ ــنــ »يــ
درجــة  إلــى  بفاعله  وينحدر  مصيره،  تقرير 
ــة«، وفــــق مـــا جــاء  ــتـــوريـ ارتـــكـــاب جــريــمــة دسـ
ــام، تبنتها  ــعـ فـــي مـــذكـــرة قــانــونــيــة لـــلـــرأي الـ
املذكرة  وطالبت  أمــس.  انتخابية  قائمة   15

اإليراني، باإلضافة لعالقاته مع جميع األفرع 
األمــنــيــة فــي الــســويــداء وغــيــرهــا. ومـــع تعاظم 
الــــدور الـــروســـي فــي الــبــالد قـــّدم بــاكــيــر أوراق 
اعــتــمــاده لــلــروس، مــتــحــّواًل إلــى ذراع لهم في 

السويداء.
وحــول آلية التعاقد، ذكــرت املصادر أن طالب 
الـــتـــعـــاقـــد يــصــطــحــب مـــعـــه صــــــورًا شــخــصــيــة 
وصورة عن الهوية باإلضافة إلى 25 ألف ليرة 
سورية )12 دوالرًا( لقاء تكاليف إصدار هوية 
األمنية،  واملوافقات  الطبي  والتقرير  التعاقد 
وإرسالهم إلى القاعدة العسكرية الروسية في 
مطار حميميم في ريف الالذقية. وأشارت إلى 
الــراتــب تبدأ مــن ألفي  أن شــروط العقد لجهة 
دوالر حسب  آالف  ثــالثــة  إلـــى  وصــــواًل  دوالر 
االختصاص واملهمة، وملدة خمسة أشهر فقط.

شهبا  من  املتحدرين  املجندين  أحــد  وتحدث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فكشف  ــدي. ع، لـــ وهـــو عــ
ــا عــلــيــه غــيــر آســف  ــع مـ ــ ــه ســجــل اســـمـــه ودفـ أنــ
ــه اســتــفــســر قــبــل ذهــابــه  عــلــى شـــــيء، عــلــمــا أنــ
املنطقة  أن  بأرمينيا، وعلم  يتعلق  ما  عن كل 
متوترة وتخضع لحسابات دولية معقدة قد 
تــؤدي لالنفجار مــجــددًا. واعتبر أن »كــل ذلك 
أمــر عـــادي طــاملــا أن املـــوت واحـــد«، مضيفا أن 
املــادي مقارنة بليبيا هو كبير، وفي  »العائد 

رام اهلل ـ العربي الجديد

ســــــــــــــاعــــــــــــــات حــــــــــاســــــــــمــــــــــة تـــــفـــــصـــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــني عــــن مـــعـــرفـــة مــصــيــر 
في  املــقــررة  التشريعية  االنــتــخــابــات 
تقديرات  تسود  والتي  املقبل،  مــايــو/أيــار   22
ــِدم الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــقــ ــ

ُ
قـــويـــة بــــأن ت

تأجيلها  على  الخميس،  الــيــوم  لها  اجــتــمــاع 
إلــى مــوعــد غير مــحــدد، جـــراء عــدم الحصول 
على رد من إسرائيل بالسماح بإجرائها في 
اآلن. واستبقت  إلـــى  املــحــتــلــة  الــقــدس  مــديــنــة 
املتوقع صدوره  القرار  عــدة،  انتخابية  قوائم 
اليوم بهذا الشأن، بالتعبير عن رفضها لهذا 
التوجه، واعتباره »جريمة دستورية«، بينما 
كـــانـــت لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة تــواصــل 
التي  واألجـــواء  املستجدات  عن  بعيدًا  عملها 

سرت في األيام األخيرة.
وأعــلــنــت لجنة االنــتــخــابــات، أمـــس األربـــعـــاء، 
القائمة  أن آخر موعد لتقديم طلب انسحاب 

عماد كركص

ــة الـــعـــديـــد  ــوريــ ــســ ــــرب الــ ــــحـ أفـــــــــرزت الـ
مـــن األوجــــــه الــســلــبــيــة الـــتـــي طــاولــت 
تــحــديــدًا شريحة  الــســوري،  املجتمع 
ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــنـ ــاب فــــي املـ ــبـ الـــشـ
الــنــظــام الـــســـوري، الــذيــن أجــبــرهــم الــفــقــر وقلة 
ـــوجــــه نــــحــــو الـــعـــمـــل  ـــتـ ــــرص الــــعــــمــــل عــــلــــى الـ ــ فـ
املــســلــح كــمــرتــزقــة. واســتــغــلــت أطــــراف الــحــرب 
ــة، خـــصـــوصـــا الـــفـــاعـــلـــني الـــدولـــيـــني  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
لــتــزج بهم  املــتــنــفــذيــن، حاجتهم  واإلقــلــيــمــيــني 
البعيدة  والــدولــيــة  اإلقليمية  صــراعــاتــهــا  فــي 
عن األرض والجغرافيا السورية، لكن القريبة 
مــن حــضــورهــا مــع القضية الــســوريــة، بسبب 

تشابك املصالح.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ وكـــشـــفـــت مــــصــــادر لـ
روسيا عادت مجددًا لفتح باب التجنيد أمام 
الشبان السوريني في مناطق سيطرة النظام، 
ــداء جــنــوبــي  ــويــ ال ســيــمــا فــــي مــحــافــظــة الــــســ
ملساندة  أرمينيا  إلــى  إرسالهم  بهدف  البالد، 
الــجــيــش األرمــيــنــي والـــقـــوات الــروســيــة هــنــاك. 
وتخشى روسيا تجدد املواجهات بني أرمينيا 
وأذربـــيـــجـــان حـــول إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، 
الـــــذي شــهــد حـــربـــا عــنــيــفــة فـــي خـــريـــف الــعــام 
املــاضــي، قــبــل تــوقــف املــعــارك هــنــاك، بموجب 
«. وبحسب 

ّ
»الـــهـــش اتــفــاق ســيــاســي ُوصـــف بــــ

املـــصـــادر، فـــإن الــشــبــاب تــبــلــغــوا بـــأن الــتــطــوع 
يتم الحقا  وقــد  أرمــيــنــيــا،  إلــى  للتوجه  حاليا 
إرســـال البعض إلــى أوكــرانــيــا، لكن التسجيل 

يحصل من دون توقيع عقود مكتوبة.
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وأفـــادت 
بأن تجنيد الشبان من قبل الروس يأتي تحت 
بــنــد »الــتــعــاقــد الـــخـــارجـــي« وبـــرواتـــب مغرية 
تصل إلى ثالثة آالف دوالر لكل مقاتل شهريا. 
وكشفت أن املــحــامــي املــعــروف فــي الــســويــداء، 
الــروس  من  املخولة  الجهة  هو  باكير،  محمد 
لإلشراف على تجنيد الشبان والتعاقد معهم 
ونوّهت  العالية.  واملرتبات  باملال  بترغيبهم 
إلى أن عدد املتقدمني من الشبان في السويداء 
للتعاقد بلغ 250 شابا، تتراوح أعمارهم بني 

العشرين والخمسني عاما.
وبــاكــيــر مـــعـــروف بــتــجــنــيــده الــشــبــاب ســابــقــا 
إلــى جانب  للقتال  ليبيا  إلــى  بهدف إرسالهم 
الـــــروس هـــنـــاك، ملــســانــدة مليشيات  املـــرتـــزقـــة 
باكير  ويتحدر  حفتر.  خليفة  املتقاعد  الــلــواء 
من مدينة شهبا، في ريف محافظة السويداء 
ــالــــي، ومــــــعــــــروف عــــنــــه نــــســــج عــــالقــــات  ــمــ ــشــ الــ
مصلحية مــع أفـــرع أمـــن الــنــظــام وضــبــاط من 
الدول الداعمة له، تحديدًا الروس واإليرانيني. 
ــع »حــــــزب الـــلـــه«  ويـــرتـــبـــط بـــعـــالقـــات قـــويـــة مــ
»الـــحـــرس الـــثـــوري«  واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــــ

الفلسطينية  املـــركـــزيـــة  االنـــتـــخـــابـــات  لــجــنــة 
بأي  االعتداد  وعــدم  باستقاللها  »التمسك  بـ
قرارات تصدر خالفا لحكم القانون والقواعد 
الــدســتــوريــة ذات الــصــلــة«، داعــيــة الــنــقــابــات 
املهنية كافة واملؤسسات الحقوقية واألهلية 
إلــــى »إعـــــالن انــحــيــازهــا لــلــقــيــم الــدســتــوريــة 
والتحضير لخوض  القانون،  ومبدأ سيادة 
على  حفاظا  والقضائية،  القانونية  املعركة 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي ضــمــان  ــقــــوق الـــشـ حــ
املذكرة  وأكــدت  الديمقراطي«.  املسار  انتظام 
على »حق الشعب الفلسطيني في االحتجاج 
السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها 
التجمع«، وأن اللجنة »في حالة انعقاد دائم 
ــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة  ــعـــداد التـــخـ ــتـ واسـ
ــة، ملـــواجـــهـــة أي عــبــث  ــ ــــالزمــ ــة الــ ــيـ ــائـ ــقـــضـ والـ
املــشــاركــة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  فــي حــق 

السياسية«.
ويستعد عدد من القوائم املرشحة النتخابات 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــعــــي، إلطـــــــــالق فـ ــريــ ــشــ ــتــ ــلــــس الــ ــجــ املــ
تزامنا  الخميس،  الــيــوم  مــن  بــدءًا  احتجاجية 
ــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، رفــضــا  ــقـ مـــع اجـــتـــمـــاع الـ
لــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت هــــذه الــقــوائــم 
االنتخابية، في بيان صحافي مساء أول من 
تنسيقية  لجنة  إنــهــا شكلت  الــثــالثــاء،  أمـــس 
عــلــيــا تـــضـــم رؤســـــــاء الـــقـــوائـــم أو مــــن يــنــوب 

حال عودتنا ساملني، فإن هذا املبلغ قادر على 
أن يؤمن لي االستقرار نوعا ما على الصعيد 
التفكير بالهروب  الوطن، من دون  املــادي في 
مجددًا من شبح الجوع والفقر الذي بات يعم 
الــبــالد«. وأكـــد عــدي أنــه تلقى وعـــدًا مــع غيره 
بحصول  للتعاقد،  تقدموا  الذين  الشبان  من 
كل مقاتل على 1200 دوالر قبل الصعود إلى 
الطائرة من قاعدة حميميم العسكرية، لكنه ال 
متوافرة  التواصل  وسائل  كانت  إذا  ما  يعلم 
التي ال يسمح بها  ليبيا  أرمينيا بعكس  في 

املدني، لإلعالن  عنهم، وممثلني عن املجتمع 
عـــن بـــرنـــامـــج تـــصـــاعـــدي قـــانـــونـــي ومــيــدانــي 
»الـــتـــأكـــيـــد عــلــى حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  لــــ
في  التشريعية  االنتخابات  في  املشاركة  في 
موعدها في كل املحافظات، وفي القلب منها 
ــم عــلــى ضــــرورة  ــقـــوائـ الــــقــــدس«. وأجـــمـــعـــت الـ
»إتاحة املجال ألهل القدس أن يقولوا كلمتهم 
ــحــــددوا الــشــكــل املــنــاســب ملــشــاركــتــهــم في  ويــ
الفعاليات املتفق عليها«. وجاء ذلك في لقاء 
موسع عقد مساء أول من أمس الثالثاء، بني 
ممثلني عن قوائم انتخابية عديدة، وممثلني 
املــدنــي، وشخصيات  املجتمع  عن مؤسسات 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، والـــقـــدس وقـــطـــاع غـــزة، 
وجــاهــيــا فــي مــقــر »قــائــمــة الــحــريــة« )بــقــيــادة 
ــفـــصـــول مــــن حـــركـــة فـــتـــح نــاصــر  الــــقــــيــــادي املـ
ــــزوم«.  الـــقـــدوة( فــي رام الــلــه، وعــبــر تقنية »الـ
وشارك في اللقاء أكثر من 70 شخصية، وذلك 
القوائم  بــني  الــتــشــاوري  لالجتماع  استكمااًل 

االنتخابية الذي عقد مساء اإلثنني املاضي.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، جـــــــــــددت حــــــركــــــة »حــــــمــــــاس« 
ــال عـــالء  ــ ــ ــابــــات. وقـ ــتــــخــ رفـــضـــهـــا تـــأجـــيـــل االنــ
ــقـــدس  ــم قـــائـــمـــة »الـ حـــمـــيـــدان، املـــتـــحـــدث بـــاسـ
مـــوعـــدنـــا« االنــتــخــابــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
»تأجيل  ترفض  قائمته  إن  للحركة،  التابعة 
االنتخابات«. وأضاف حميدان في مقابلة مع 
وكالة »األناضول«: »نحن مع عقد االنتخابات 
في كل األراضي الفلسطينية بما فيها مدينة 
أن تكون  املحتلة«. وتــابــع: »ال يجوز  الــقــدس 
القدس ذريعة للتأجيل، وال يجوز أن نرتهن 
للموافقة اإلسرائيلية بشأن القدس«. وأردف: 
االنتخابات،  فــي  حقنا  نفرض  أن  »نستطيع 
الوطني  الحق  إلثــبــات  وطنية  معركة  فلتكن 
فــي الـــقـــدس«. وأكــــد: »نــرفــض فــكــرة التأجيل، 
والــــســــؤال مـــــاذا بــعــد الـــتـــأجـــيـــل؟ مـــن يضمن 
إحــبــاط  يتحمل  ومـــن  الفلسطينية،  الــســاحــة 

الشباب التواق للتغيير واالنتخابات؟«.
ــتـــالل  ــــى أن ســـلـــطـــات االحـ ــفـــت حـــمـــيـــدان إلـ ولـ
االنــتــخــابــيــة من  العملية  »إربــــاك  إلـــى  تسعى 
ــــى أن  ــتـــقـــال املــــرشــــحــــني«. وأشـــــــار إلـ ــــالل اعـ خـ
والتحضير  العمل  في  قدما  »تمضي  قائمته 
لـــالنـــتـــخـــابـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل املــخــاطــر 
الــتــي قــد يــتــعــرض لــهــا مــرشــحــوهــا«. وطــالــب 
بــأن يمارس دوره  الــدولــي  املجتمع  حميدان، 
فــي »وقـــف االعــتــقــاالت وحــمــايــة املــرشــحــني«. 
إســـرائـــيـــل نفسها  تـــقـــدم  أن  يــعــقــل  ــال: »ال  ــ وقــ
وتــمــارس جرائمها بحق  الديمقراطية  واحــة 
واعتقال  الفلسطينية،  الديمقراطية  العملية 

البيئة التي تحتضن تلك االنتخابات«.
اعتقل  الفلسطيني،  األســيــر  ــادي  نـ وبــحــســب 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي املـــرشـــحـــني عـــن قــائــمــة 
ــا«، نـــاجـــح عـــاصـــي وحــســن  ــدنـ »الــــقــــدس مـــوعـ
إلـــى أن »القائمة  الـــورديـــان. ولــفــت حــمــيــدان، 
قـــــررت املـــضـــي قـــدمـــا بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
إنهاء االنقسام،  باعتبارها حلقة من حلقات 
ــــى انــتــخــابــات  ــواًل إلـ ــ ــ ــقـــد املـــصـــالـــحـــة، وصـ وعـ
رئاسية ومجلس وطني«. وأوضح أن القائمة 
ــتــــعــــداد والــتــحــضــيــر لــلــدعــايــة  تــــواصــــل االســ
وأفــاد:  الجمعة.  غدًا  تنطلق  التي  االنتخابية 
نقدم  لكي  املناخ ديمقراطيا،  أن يكون  »نأمل 
برنامجا انتخابيا قادرًا على إقناع الناخب، 
ويقوم على أساس إنهاء االنقسام والتغيير 

والتوافق الوطني«.
فـــي األثـــنـــاء، جــــددت حــركــة »فـــتـــح« رفضها 
الــــحــــاســــم لـــتـــوجـــهـــات إســــرائــــيــــل لــتــعــطــيــل 
حظر  خـــالل  مـــن  الفلسطينية  االنــتــخــابــات 
ــال املــتــحــدث باسم  إجــرائــهــا فــي الــقــدس. وقـ
الحركة، جمال نزال، في بيان أمس األربعاء 
إن »سياسة إسرائيل في تعطيل االنتخابات 
الشرقية،  بالقدس  الفلسطينية  التشريعية 
تــهــدف إلــــى ضــــرب الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــنــــافــــى مـــــع حـــقـــوقـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــتــ وتــ
املــحــتــلــة«. وأضــــاف: »نــدعــو دول  عاصمتنا 
الــدول  للتخلي عن صمتها ونطالب  العالم 
بأن  بالديمقراطية  تــنــادي  الــتــي  واألحــــزاب 
تــوقــف إســرائــيــل عـــن تــدمــيــرهــا فـــي وطننا 
الذي اخترنا له أن يبنى على أساس تعزيز 
الديمقراطية وكمدخل للحكم الرشيد وبناء 

املؤسسات وسلطة القانون«.

السري  للتواصل  املقاتلون  ويضطر  مطلقا، 
الــشــبــاب ال يلقى  لــكــن تجنيد  مــع عــائــالتــهــم. 
قبواًل من الكثيرين. وفي هذا السياق، ذكر أحد 
»الــعــربــي  املــحــامــني فــي مــحــافــظــة الــســويــداء لـــ
الجديد«، أن مسألة التجنيد باتت تلقى تذمرًا 
اجتماعيا، لكنه نّوه إلى أن الفقر دفع الناس 
العوز مبررًا لهم. ورأى  ملا ال يطيقونه وبــات 
الــســوريــني بمناطق  تــواصــل زج  أن »روســـيـــا 
تــوتــر دولــيــة، رغــم مطالبة األمـــم املــتــحــدة لها 
بـــوقـــف إرســــــال املـــقـــاتـــلـــني. وتــعــتــمــد مــوســكــو 
أســاســا عــلــى شــركــاتــهــا األمــنــيــة لــلــتــعــاقــد مع 
التمويل  يكون  ما  وغالبا  السوريني،  الشبان 
مــن الــبــلــد الـــذي تــتــوّرط فــيــه بفعل حصولها 
والــغــاز  النفط  فــي  اســتــثــمــارات حكومية  على 
ــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة«. واعـــتـــبـــر أن »تــجــنــيــد  واملـ
الــشــبــان وإرســالــهــم إلـــى أرمــيــنــيــا هــو مسعى 
جديد لروسيا من أجل وقف املصالح التركية 
التي تنمو في منطقة متنازع عليها، ينخرط 
ــون بــاإلضــافــة  ــيــ ــرانــ فــيــهــا األمـــيـــركـــيـــون واإليــ
إلــــى قــــوى الــــصــــراع األســـاســـيـــة، أي أرمــيــنــيــا 
وأذربــيــجــان. ومــن مصلحة روســيــا أال ترسل 
بــعــد فرضها  إلـــى هــنــاك، خــصــوصــا  جيشها 
اتــفــاقــا لـــوقـــف الـــنـــار فـــي نـــاغـــورنـــو كـــارابـــاخ، 
وهــي الــطــرف األســاســي بــهــا«. وأكـــد املحامي 
أن »مقتل أي مرتزق ال يعترف به دولــيــا، وال 
يحسب على أحــد، حتى لو كان من الجنسية 
الروسية فهو يبقى مرتزقا، وال يسبب موته 
توترًا بني الدول املتصارعة طاملا أنه ال يحمل 

جنسيتها«.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــحـــقـــوق املــــرتــــزقــــة بــمــوجــب 
ــقـــانـــون الــــدولــــي اإلنـــســـانـــي الـــعـــرفـــي، أشـــار  الـ
السوريني  املحامني  »رابطة  لـ التنفيذي  املدير 
األحرار« املعارضة، سامر ضيعي، في حديٍث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الـــقـــاعـــدة 108  لـــ
األحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  ــة  دراسـ مــن 
لــلــقــانــون اإلنـــســـانـــي الـــعـــرفـــي الــــدولــــي تنص 
على أنه في سياق نزاع مسلح دولي، ال يحق 
للمرتزقة، وفقا لتعريف البروتوكول اإلضافي 
ع بوضع املقاتل أو أسير الحرب، 

ُّ
األول، التمت

وال تجوز إدانتهم أو إصدار حكم عليهم بدون 
محاكمة سابقة. وال يستحق املرتزقة الوضع 
املمنوح للمقاتل أو أسير الحرب )البروتوكول 
1، املــادة 47(، أو أيا من الفئات التي تستحق 
ما  اتــفــاقــيــات جنيف،  تــوفــرهــا  الــتــي  الحماية 
لـــم يــكــونــوا جــرحــى أو مــرضــى رغـــم ضـــرورة 
اإلنسانية.  املعاملة  مــن  دائــمــا  يستفيدوا  أن 
وطبقا التفاقيات جنيف، يتحملون املسؤولية 
ــبـــوا جـــرائـــم حــــرب أو  ــكـ الــجــنــائــيــة إذا مـــا ارتـ
اإلنساني.  للقانون  أخــرى  صارخة  انتهاكات 
ويــتــمــتــعــون بــجــمــيــع الــضــمــانــات األســاســيــة 

 األفراد«.
ّ

املمنوحة لكل

اعتدى جنود االحتالل على الفلسطينيين في ساحة باب العامود )مصطفى الخروف/األناضول(

)Getty/ترفض العديد من القوائم تأجيل االنتخابات )مجدي فتحي

بعدما بات تأجيل 
االنتخابات التشريعية 

الفلسطينية 
المقررة في 22 

مايو/أيار المقبل، 
أمرًا متوقعًا إلى 

حد كبير، وسط 
ترقب إلعالن 

ذلك رسميًا في 
اجتماع للقيادة 

الفلسطينية اليوم 
الخميس، تداعت 

قوائم انتخابية عدة 
للتعبير عن رفضها 

لهذا التوجه

تواصل روسيا تجنيد سوريين بمن فيهم أبناء السويداء، محاولة هذه 
أرمينيا  بين  عليه  المتنازع  كاراباخ  ناغورنو  إقليم  في  بهم  الزج  المرة 

وأذربيجان إلى جانب أوكرانيا
خاصالحدث

ساعات حاسمة تسبق 
إعالن التأجيل

ناغورنو كاراباخ وأوكرانيا 
وجهتان جديدتان

متابعة

جهود 
أوروبية

أطلع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أمس 
األربعاء، ممثل االتحاد 

األوروبي في فلسطين، 
سفين كون فون 

بورغسدورف، على 
جهود إجراء االنتخابات، 
بما في ذلك في القدس 

المحتلة. بدوره، أكد 
بورغسدورف مواصلة 
االتصاالت المكثفة مع 
الجانب اإلسرائيلي إلجراء 

االنتخابات في القدس.

»حماس« ترفض 
التأجيل: ال يجوز أن تكون 

القدس ذريعة

وعد كل شاب بالحصول 
على 1200 دوالر قبل 

الصعود للطائرة

مذكرة قانونية: 
تأجيل االنتخابات يرتقي 

لجريمة دستورية

اقتحم عشرات 
المستوطنين باحات 

المسجد األقصى

التسجيل للتجنيد 
يحصل حاليًا من دون 

توقيع عقود مكتوبة

واصل جنود االحتالل 
والمستوطنون 

اعتداءاتهم على 
الفلسطينيين أمس، 

والتي توسعت إلى أنحاء 
متفرقة من الضفة 

الغربية
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مصر األولى في صفقات 
األسلحة اإليطالية

أفــــــــادت وكــــالــــة »آكــــــــي« اإليـــطـــالـــيـــة، 
 »مــصــر احتلت 

ّ
أمــس األربـــعـــاء، بـــأن

ــتـــقـــدمـــة، لــلــســنــة الــثــانــيــة  مـــكـــانـــة مـ
عــلــى الــتــوالــي، بــوصــفــهــا املــســتــورد 
الــرئــيــســي ألنــظــمــة األســـلـــحـــة الــتــي 
ــيـــع  ــنـ ــتـــصـ تــــــصــــــّدرهــــــا شـــــــركـــــــات الـ
الـــعـــســـكـــري اإليــــطــــالــــيــــة«، مــســتــنــدة 
تقرير سنوي حكومي. ونقلت  إلــى 
الــوكــالــة عـــن »شــبــكــة الـــســـام ونـــزع 
 شؤون 

ّ
الساح اإليطالية« قولها إن

الــتــســلــيــح مــــع الـــحـــكـــومـــة املــصــريــة 
ــم انــتــهــاكــات  ــا زالــــت مـــزدهـــرة رغـ »مـ
 مصر 

ّ
حقوق اإلنسان«. الفتة إلى أن

ــبـــر عـــدد  ــة املــتــلــقــيــة ألكـ ــدولــ ــــي الــ »هـ
مــن الــتــراخــيــص الــجــديــدة لتصدير 

املعدات العسكرية« في 2020.
)العربي الجديد(

شكري قلق من تصاعد 
العنف في القدس

أكد وزير الخارجية املصري، سامح 
شكري )الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، 
ــة  ــيــ ــمــ دعـــــــــم بـــــــــــاده الـــــجـــــهـــــود األمــ
الــهــادفــة إلــى إحــيــاء عملية السام 
في  والفلسطينيني  إســرائــيــل  بــني 
تحدث 

ُ
امل  الدولتني. ونقل 

ّ
إطــار حل

ــافــــظ،  ــد حــ ــ ــمـ ــ ــم الــــــــــــــــوزارة، أحـ ــ ــاسـ ــ بـ
ه الـــقـــلـــق خـــال  عــــن شــــكــــري، إبــــــــداء
استقباله املبعوث األممي الخاص 
لــعــمــلــيــة الـــســـام، تــــور ويــنــســانــد، 
االعــــتــــداءات  وتـــيـــرة  تــصــاعــد  إزاء 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، مــنــوهــا إلــى 
في  القاهرة  تبذلها  التي  املساعي 

هذا اإلطار.
)العربي الجديد(

أزمة ميانمار تراوح 
مكانها

العسكرية  السلطة  مــن   
ّ

كــل وضعت 
ــار، وحـــكـــومـــة الــــوحــــدة  ــمـ ــانـ ــيـ فــــي مـ
ــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة مــــــن جـــــانـــــب املـ ــنــ ــلــ ــعــ املــ
أمام مبادرة دول »آسيان«  عراقيل، 
إلنهاء األزمة في هذا البلد، في وقت 
هاجم فيه متمردون من أقلية كارين 
العرقية موقعا لجيش ميانمار قرب 
الــحــدود مع تاياند. وقــال املجلس 
ـــه ســيــدرس بإيجابية 

ّ
إن الــعــســكــري 

اقـــتـــراحـــات »آســــيــــان« فــقــط عــنــدمــا 
يعود االستقرار للباد، فيما أبلغت 
حكومة املعارضة رفضها املشاركة 
في أي مفاوضات حتى اإلفــراج عن 

السجناء.
)رويترز(

ميركل ترغب في 
توسيع الحوار 

»الحقوقي« مع الصين 

أنجيا  األملانية  املستشارة  أعربت 
مــيــركــل )الـــصـــورة(، أمـــس األربــعــاء، 
عـــن رغــبــتــهــا فـــي اســتــئــنــاف حـــوار 
ــان مـــع الــصــني  بــشــأن حــقــوق اإلنـــسـ
في أقــرب وقــت. ورأت ميركل، خال 
 
ّ
ــع بـــكـــني، أن ــاورات حــكــومــيــة مـ ــشــ مــ
هذه املشاورات »تقليد جيد، وغطت 
عـــدة«، معربة عن  مــجــاالت خافية 
أن »نتمكن من استئناف  أملها في 
حــــوار حــقــوق اإلنـــســـان مـــجـــددًا في 

أقرب وقت ممكن«.
)رويترز(

االستخبارات األلمانية 
تراقب جماعة 

»كويردنكر«
األملــانــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـ  

ّ
أن األربــــــــــــــعــــــــــــــاء،  أمـــــــــــــس 

االستخبارات تراقب عددًا من أتباع 
هاجمت  التي  »كويردنكر«  جماعة 
إجراءات اإلغاق في الباد ملواجهة 
أكثر  قادتها  والتي أصبح  كورونا، 
تــطــرفــا مــع تــفــشــي الـــوبـــاء. ونظمت 
أملانا  شملت  احتجاجات،  الجماعة 
يــعــارضــون الــلــقــاح ونـــازيـــني جـــددًا 
ــنـــيـــني. وأشــــــــارت  ــيـ ومــــتــــطــــرفــــني يـــمـ
 الــحــركــة اســتــغــلــت 

ّ
الـــــــوزارة إلــــى أن

 
ّ
أن إلى  الفتة  املشروعة،  التظاهرات 
أحــد أهــدافــهــا هــو إثـــارة املواجهات 

مع السلطات.
)أسوشييتد برس(

مقديشو ـ العربي الجديد

تراجع الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو 
عن محاولته تمديد واليته الرئاسية عامني 
إضــافــيــني، بــحــســب مــا أعــلــن أمـــس األربـــعـــاء. 
وفي بيان بثه التلفزيون في الساعات األولى 
ــاح أمــــــس، أشــــــاد الـــرئـــيـــس بــجــهــود  ــبـ مــــن صـ
الـــوزراء محمد حسني روبلي، وغيره  رئيس 
من القادة السياسيني. ورّحب بالبيانات التي 
أصـــدروهـــا لــلــدعــوة إلجــــراء االنــتــخــابــات من 
أّي تأخير. كذلك دعــا إلجــراء مناقشات  دون 
عني على اتفاق 17 سبتمبر/ 

ّ
عاجلة مع املوق

أيـــلـــول املـــاضـــي بـــشـــأن إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات. 
ولــم يصدر رّد بعد عن املعارضة التي دعت 
الــرئــيــس لــاســتــقــالــة. ولــــم يــنــاقــش الــرئــيــس 
التي وردت في  النقاط  أّيــا من  املعارضة  مع 
»أفــراد وكيانات أجنبية  بـــ ه ندد 

ّ
لكن خطابه، 

أّي هدف سوى زعزعة استقرار  ليس لديهم 
الباد« من دون أن يسّميهم.

وكــــان روبـــلـــي قـــد دعــــا، مــســاء أول مـــن أمــس 
ــاء الـــواليـــات الــفــيــدرالــيــة إلــى  ــ الـــثـــاثـــاء، رؤسـ
ــل تــنــظــيــم  ــ مـــؤتـــمـــر تــــشــــاوري جــــديــــد، مــــن أجـ
انـــتـــخـــابـــات غــيــر مـــبـــاشـــرة فـــي الـــبـــاد طبقا 
اتفاق 17 سبتمبر. وطالب روبلي  ملخرجات 
األجــهــزة األمنية بحفظ األمــن، وأمــر قيادات 
الجيش الصومالي بإعادة الجنود املنتشرين 
فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو إلـــى ثــكــنــاتــهــم الــتــي 
أخـــلـــوهـــا مــطــلــع األســــبــــوع الـــحـــالـــي. وطــالــب 
رئيس الحكومة الصومالية أطراف املعارضة 

بالتحلي باملسؤولية وعدم التصعيد.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دعــــــا رئـــيـــســـا إقــلــيــم 
هــرشــبــيــلــي، عــلــي جـــــودالوي، ورئــيــس إقليم 
ــة، فـــي بــيــان  ــاريــ جـــوبـــاالنـــد، أحـــمـــد عـــبـــدي كــ
ــى إجـــــــراء االنــــتــــخــــابــــات، ووقــــف  ــ ــتـــرك، إلـ مـــشـ
التحركات العسكرية التي تحولت إلى أعمال 

عنف في العاصمة. 
ولــلــتــحــوالت الــصــومــالــيــة أســبــاب عـــدة، بــدءًا 
الرحمن دعالي  املالية، عبد  مــن إعــان وزيــر 
الدولي  »املجتمع   

ّ
أن املــاضــي،  السبت  بيلي، 

أوقف دعمه املالي للحكومة الصومالية منذ 
أغسطس/ آب املاضي، وال تتوافر لدى خزينة 
الــدولــة مــا يمكن صــرفــه كــرواتــب للموظفني 
الرسميني في املؤسسات الحكومية«، مرورًا 
الــواليــات املتحدة،  بتهديد دول عــدة، ومنها 
الــصــومــال  بتقييم ومــراجــعــة عــاقــاتــهــا مـــع 
مــنــذ قــــرار تــمــديــد فــتــرة الـــبـــرملـــان والــرئــاســة 

الصومالية في 12 إبريل/ نيسان الحالي.
ــتــل 10 أشــخــاص 

ُ
 الــتــوتــر األمــنــي، ق

ّ
وفـــي ظـــل

عــلــى األقــــــل، بــيــنــهــم جـــنـــود، فــيــمــا أصـــيـــب 7 
آخـــرون بــجــروح إثــر انفجار ســيــارة مفخخة 
عــنــد بــوابــة مــقــر مصلحة الــســجــون فــي حي 
أمـــس. وقـــال شهود  العاصمة  هـــدن، جنوبي 
 انتحاريا يقود سيارة مفخخة ضرب 

ّ
عيان إن

الحاجز األمامي ملقر مصلحة السجون الذي 
كــانــت تــجــرى فــيــه أعــمــال تــدريــبــات عسكرية 
 أّي 

َّ
لــفــرق مــن الــقــوات الــصــومــالــيــة. ولــم تــتــن

 
ّ
جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن

أصابع االتهام تشير إلى »حركة الشباب«.

تسعى رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، أرلني فوستر، جاهدة لاحتفاظ بمنصبها، 
بينما يحاول أعضاء حزبها، »االتحادي الديمقراطي«، اإلطاحة بها، بسبب تعاملها 

مع تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وقضايا أخرى.
ى نواب الحزب »االتحادي الديمقراطي« في برملان أيرلندا الشمالية، أول من 

ّ
وتلق

أرلني  الحزب  الثقة عن زعيمة  للتوقيع على خطاب بحجب  الثاثاء، طلبات  أمس 
عوا على الخطاب، وأعلن الحزب أنه 

ّ
فوستر. ولم يتضح بعد عدد األعضاء الذين وق

»االتحادي الديمقراطي«.  لن يعلق على األمور الداخلية لـ
أحــدث مؤشر على  عــام 2015،  الحزب منذ  التي تقود  الخطوة ضد فوستر،  وتعد 
الكيفية التي تسبب فيها انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي نهاية عام 2020، 
بعد  التجارة  قواعد  وفرضت  الشمالية.  أيرلندا  في  السياسي  الــتــوازن  زعزعة  في 
تنقل  التي  البضائع  بعض  على  وحــدوديــة  جمركية  فحص  عمليات  »بريكست«، 
بني أيرلندا الشمالية وبقية اململكة املتحدة. ووضع نظام لتجنب عمليات تفتيش 
بني أيرلندا الشمالية وأيرلندا، العضو في االتحاد األوروبي. وأثار النظام الجديد 
إن عمليات  قالوا  الذين  الشمالية،  أيرلندا  في  البريطانية  النقابات  أعضاء  غضب 

التفتيش الجديدة تضعف العاقات مع بقية اململكة املتحدة.
)أسوشييتد برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

الــتــرشــح لــانــتــخــابــات البرملانية  أغــلــق بـــاب 
الجزائر واملــقــررة في 12 يونيو/  املبكرة في 
حزيران املقبل، ليل الثاثاء، بإيداع أكثر من 
لدى  مرشحيها  مللفات  مرشحة  قائمة  ألفي 
مــنــدوبــيــات الــلــجــنــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
التي تشرف للمرة األولى منذ دخول الجزائر 
ــام 1989 عــلــى  ــ الـــحـــزبـــيـــة عـ الـــتـــعـــدديـــة  عـــهـــد 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة. وكــشــفــت الــبــيــانــات التي 
أن  اللجنة املستقلة لانتخابات  صــدرت عن 
ما يقارب الـــ24 ألف مرشح، أودعــوا ملفاتهم 
ضمن 2292 قائمة، تمثل أحزابا سياسية أو 
مستقلني، في 58 والية في الداخل الجزائري، 
وأربــــع مــنــاطــق فــي الـــخـــارج، لــلــتــنــافــس على 

مقاعد البرملان الـ405.
وأودعت األحزاب 1179 قائمة، تمثل 19 حزبا 
فــقــط مــن مــجــمــوع 53 حــزبــا ســيــاســيــا كانت 
قــد أعــلــنــت مــشــاركــتــهــا وســحــبــت اســتــمــارات 
ــم يــنــجــح ســــوى 19 حــزبــا  الـــتـــرشـــح، ولـــكـــن لـ
فـــي جــمــع الــنــصــاب الــقــانــونــي املــطــلــوب من 
ألــف توقيع  بـــ25  املــقــدرة  الناخبني  اكتتابات 
فــــي 23 واليــــــة عـــلـــى األقـــــــل. وتــــواجــــه قـــوائـــم 
األحــــــــزاب مــنــافــســة شــــديــــدة مــــن قـــبـــل قـــوائـــم 
املستقلة  القوائم  مجموع  بلغ  إذ  املستقلني، 
ائتافات  ثــاثــة  تتبع  بعضها  قــائــمــة،   1113
عتبر مدعومة من قبل السلطة، وهي 

ُ
مدنية ت

»الــحــصــن املــتــني« و»نــــداء الــوطــن« و»املــســار 
الجزائرية وحدها،  العاصمة  الجديد«. وفي 
قــوائــم مستقلة مقابل  ســجــل حــضــور عــشــر 
قوائم 15 حزبا، فيما ُسجل أكبر عدد للقوائم 

املستقلة في والية عني الدفلى غربي الباد، 
قائمة   48 االنتخابات  لجنة  استقبلت  حيث 

مستقلة في مقابل قوائم 13 حزبا فقط. 
لــكــن حــضــور الــقــوائــم املــســتــقــلــة بـــدا ضعيفا 
املرشحون على  الــخــارج، حيث يتنافس  فــي 
ثــمــانــيــة مــقــاعــد تــمــثــل الــجــالــيــة الــجــزائــريــة 
الــخــارج، بمعدل مقعدين عن كل  املقيمة في 
الــتــي قسم إليها  منطقة مــن املــنــاطــق األربـــع 
الــعــالــم مــن قــبــل قــانــون الـــدوائـــر االنتخابية، 
وتــحــوز فــرنــســا وحــدهــا عــلــى أربــعــة مقاعد 
بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية هناك 
والتي تتجاوز 6 مايني جزائري. وترشحت 
في املنطقة األولى ومقرها باريس 24 حزبا، 

دون أي وجــــود ملــســتــقــلــني، فــيــمــا تــرشــح في 
19 حزبا  مارسيليا  ومقرها  الثانية  املنطقة 
الــثــالــثــة ومقرها  املنطقة  وتــضــم  وقــائــمــتــني، 
تونس كل من أفريقيا وآسيا، حيث تتنافس 
هناك سبعة أحــزاب، فيما تتنافس 11 حزبا 
وقــائــمــتــان مــســتــقــلــتــان فـــي املــنــطــقــة الــرابــعــة 
ــا )ما  ومــقــرهــا واشــنــطــن وتــضــم كــامــل أوروبــ
ــدا فــرنــســا( واألمــيــركــيــتــني. وتــبــدأ الحملة  عـ
 21 وتستمر  املقبل  مايو   17 فــي  االنتخابية 
الصمت  9 يونيو، ويبدأ بعدها  يوما، حتى 
االنــتــخــابــي ثــم االقـــتـــراع املــبــكــر للجالية في 
الــخــارج والــبــدو الــرحــل فــي الــصــحــراء، وذلــك 

ثاثة أيام قبل موعد االقتراع العام. 

فتحت مفوضية االنتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داوننغ ستريت من تبرعات خاصة 
بينما  ارتــكــب مخالفة،  أنــه  فــي  لاشتباه  دواع  توجد  إنــه  قائلة  املحافظني،  لحزب 
نفى رئيس الوزراء ذلك. وقبل أيام من االنتخابات املحلية في إنكلترا املقررة في 6 
مايو/ أيار املقبل، باإلضافة إلى انتخابات املجالس املحلية في ويلز واسكتلندا، 
يواجه جونسون فيضا من املزاعم والضغوط بشأن العديد من القضايا، وال سيما 
بشأن تعامله املرتبك في بادئ األمر مع أزمة كورونا، وانتقال الخاف بينه وبني 

مستشاره السابق دومينيك كامينغز إلى حرب تسريبات وكشف للفضائح.
أمـــس: »لدينا قناعة  بــشــأن تجديد شقة جــونــســون،  االنــتــخــابــات  وقــالــت مفوضية 
تكون  ربما  أو مخالفات  أن مخالفة  فــي  لاشتباه  دواعـــي منطقية  بــأن هناك  اآلن 
قد حدثت. لذلك سنواصل هــذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إذا كــان هــذا ما 
حدث«. وأضافت أنها تجري اتصاالت مع حزب املحافظني منذ مارس/ آذار املاضي. 
وسيحدد التحقيق ما إذا كانت أي معامات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة 
الكائنة في 11 داوننغ ستريت، تندرج تحت إشــراف املفوضية، وما إذا كان قد تم 

اإلباغ عن هذا التمويل كما يقتضي األمر.
من جهته، نفى جونسون، أمس، ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته. 
وقال أمام النواب »أنا تكفلت بالنفقات، ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تماما 

بمدونة السلوك والقواعد الوزارية«.
ردًا على ســؤال بشأن تجديد  باسم جونسون،  املتحدثة  قالت  املاضي،  والشهر 
شقته السكنية، إن كل التبرعات والهدايا واملزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم 
أي أمــوال من حزب املحافظني في تجديد الشقة. ويخصص لجونسون كل عام 
دافعي  أمـــوال  مــن  ألــف دوالر( سنويا   42( إسترليني  ألــف جنيه   30 قـــدره  مبلغ 
ذلك  على  يزيد  مبلغ  أي  لكن  الرسمي،  إقامته  مقر  وتجهيز  لصيانة  الضرائب 
يتعني أن يتحمله رئيس الوزراء. وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد 
التجديد  إذا كانت تكاليف  من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها ومــا 
التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دوالر جــاءت في بــادئ األمــر من قــرض. وحسب 
قواعد التمويل السياسي، كان يتعني على جونسون اإلباغ عن ذلك. وطلب حزب 

العمال املعارض تفسيرًا.
)رويترز، فرانس برس(

حفل عهد كامل 
الوزير بالحوادث دون أن 

يعترف بمسؤوليته

مؤشرات التنبؤ 
بفيضان النيل أوضحت 

بدء هطول األمطار

أصدر الوزير تعليمات 
بإبعاد 35 عامًال في 

السكك الحديدية

الطلب المصري يقتضي 
تفعيل البند 34 بجدول 

أعمال األمم المتحدة

القاهرة ــ العربي الجديد

بداًل من أن تدفع حوادث القطارات 
إلى  مصر،  شهدتها  التي  األخيرة 
الحكومية  االستراتيجية  مراجعة 
في مجال النقل والسكك الحديدية التي يشرف 
عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي 
الوزير،  كامل  النقل  وزيــر  ويديرها  شخصيا 
بترشيد اإلنفاق على املشاريع الجديدة التي 
ال يــشــعــر املــواطــنــون بــهــا، وتــوجــيــه مــلــيــارات 
الــجــنــيــهــات الــتــي تــدفــع بــالــفــعــل إلــــى تــطــويــر 
شبكة املواصات األكثر فاعلية في مصر فنيا 
وبــشــريــا، حـــّول الــوزيــر اتــجــاه الــحــديــث خال 
ــى بـــه اإلثـــنـــني املـــاضـــي في  الــخــطــاب الــــذي أدلــ
الــنــواب، معلقا فشله املتكرر على من  مجلس 
سماهم املوظفني املتطرفني واملنتمني لجماعة 
»اإلخوان«، والصبية الذين يقذفون القطارات 
من  واضــحــا   

ً
تنّصا ذلــك  ويشّكل  بالحجارة. 

مسبوق  غير   
ً
وتجاها السياسية  املسؤولية 

ــة  ــــوارث إداريــ ــذا الــقــطــاع مـــن كـ ملـــا يــحــفــل بـــه هـ
وفنية.

ويبدو أن الوزير الذي يوفر له السيسي حماية 
رئيس  بــاعــتــبــاره  املــحــاســبــة،  مــن  استثنائية 
للقوات املسلحة سابقا، قد  الهندسية  الهيئة 
من  السيسي  كــان يستهدفه  مــا  بالفعل  حقق 
ــرًا لــلــنــقــل، فــمــا طـــرأ بــالــفــعــل على  تعيينه وزيــ
تعامل الدولة مع الحوادث واألزمــات في هذا 
الهلع  لحالة  املقصود  التخفيف  هــو  القطاع 
ــوادث  ــرار حــ ــكـ والـــغـــضـــب الــجــمــاهــيــري إزاء تـ
الــــقــــطــــارات، واإلحـــــالـــــة الـــســـريـــعـــة لــلــســائــقــني 
والعاملني في املرفق إلى التحقيقات الجنائية 
دون تحميل  مـــن  واملـــحـــاكـــمـــات،  والــتــأديــبــيــة 
املــســؤولــيــة لــلــوزيــر. وبــــات األخــيــر متحصنا 
بــخــلــفــيــتــه الــعــســكــريــة ورتـــبـــتـــه الـــتـــي منحها 
لــه الــســيــســي تــكــريــمــا لــه بــعــد اخــتــيــاره وزيـــرًا 
»فريق«، وامتدت هذه الحصانة إلى سلبيات 
الـــقـــطـــاع كـــكـــل، فــلــم يــعــد مــســمــوحــا لــوســائــل 
الحل  القضايا، وكـــأن  اإلعـــام والــنــواب بفتح 
كان في قمع االنتقادات ال التعامل بإيجابية 

معها.
ــذ بـــدايـــتـــه  ــنــ ــر مــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــل الـ ــ ــامـ ــ ــد كـ ــهــ ــل عــ ــ ــفـ ــ وحـ
بــالــحــوادث، الــتــي تــحــّولــت أخــيــرًا إلـــى وتــيــرة 
شبه يومية، لكنه نجا منها جميعا ولم يطّبق 
عــلــيــه مـــا حــــدث مـــع أســـافـــه، كــمــا لـــم يــعــتــرف 
ــلـــى عــكــس  ــرة واحــــــــدة بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه عـ ــ وال مــ
سوء  من  الرغم  وعلى  السابقني.  النقل  وزراء 
حــالــة الــقــطــارات وعـــدم دقــة املــواعــيــد والتأخر 
والــــحــــوادث، ظــل الـــوزيـــر بــمــعــزل عــن الــرقــابــة، 

واضــح ضــد مجموعة مــن املواطنني مــن دون 
أدلــــة أو بــراهــني مــشــروعــة، فــي عــــودة ألجـــواء 
االنتقام »املكارثي« من اإلساميني في أعقاب 

انقاب الثالث من يوليو/تموز 2013.
الــنــقــل  وزارة  فــــي  مــطــلــعــة  مــــصــــادر  وقــــالــــت 
»العربي الجديد« إن الوزير أصدر تعليمات  لـ
 في السكك الحديدية 

ً
بإبعاد أكثر من 35 عاما

أو  ــة،  إداريـ إلــى وظائف  عن مواقعهم ونقلهم 
سريعة  عملية  ترجمة  في  العمل،  عن  وقفهم 

لتصريحاته أمام البرملان.
وأضــافــت املــصــادر أن تحديد العمال تم بناء 
عــلــى تـــقـــاريـــر أعـــدهـــا األمـــــن الـــوطـــنـــي ســابــقــا 
وطــلــبــهــا الـــوزيـــر مــجــددًا مــنــذ أيــــام. ورجــحــت 
ــون هــــــذه الــــخــــطــــوة مـــقـــدمـــة لــتــطــبــيــق  ــكــ أن تــ
ــوان  الــحــكــومــة للتنكيل بــجــمــاعــة »اإلخــ خــطــة 
املصري،  املجتمع  في  وامتداداتها  املسلمني« 
الــحــديــديــة، كما حــدث في  على قــطــاع السكك 
قطاعات عدة، منها التعليم والبنوك وشركات 
البترول ودواويــن الــوزارات والهيئات العامة 
قــرارات  بــإصــدار  عــام 2019،  والجامعات منذ 
بــفــصــل أكــثــر مـــن أربـــعـــة آالف مــوظــف )منهم 
والتعليم  التربية  وزارة  من  وخمسمائة  ألــف 
ــوزارات الــخــدمــيــة وكـــذلـــك في  ــ ــ وحـــدهـــا( مـــن الـ
الجهات الحساسة في الدولة، ونقل العشرات 
اآلخرين إلى وزارات وهيئات خدمية، بحجة 
انــتــمــائــهــم أو انــتــمــاء أقــاربــهــم مــن الــدرجــتــني 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة إلــــى جــمــاعــة »اإلخــــــــوان«، 
لهم  املستوى  عالية  مهام  إســنــاد  واستحالة 

بسبب »حظرهم أمنيا«.
ووضع الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة هذه 
»العربي  الروزنامة عام 2019، وكشفت عنها 
الــــجــــديــــد« فــــي حـــيـــنـــه، بـــهـــدف خـــفـــض أعـــــداد 
املوظفني الحكوميني إلى نحو 4 مايني، وذلك 
بـــإجـــراء تــحــريــات أمــنــيــة غــيــر اعــتــيــاديــة على 
املوظفني  آالف  عن   

ً
فضا الحاليني،  املوظفني 

املــحــبــوســني احــتــيــاطــيــا، والـــذيـــن ســـافـــروا في 
إعــارات أو انتدابات خــارج مصر بعد انقاب 

على  السيسي، حصل  مــن  وبمباركة  إنـــه،  بــل 
املستقبلية،  للمشاريع  كواجهة  أكبر  مساحة 
كــمــشــروع الــقــطــار فــائــق الــســرعــة بــني العلمني 
ــــل،  ــــوريـ ــــونـ ــة، واملـ ــنـ ــخـ ــعـــــني الـــسـ ــ الــــجــــديــــدة والـ
 عــن توليه 

ً
واملـــوانـــئ الــبــريــة الــجــديــدة، فــضــا

التنسيق مع الجيش في شق وإنشاء الطرق 
الجديدة التي تديرها الهيئة الهندسية.

وعكس حديث الوزير عن مسؤولية املوظفني 
»اإلخــــــــوان« واملــتــطــرفــني »وســعــيــهــم إلفــشــال 
الــتــطــويــر« وربـــطـــه بــعــض الــــحــــوادث بــعــرض 
الــواضــحــة  مخالفته   ،»2 »االخــتــيــار  مسلسل 
بــحــظــر  الـــعـــامـــة  الـــنـــيـــابـــة  ــرارات  ــ ــقـ ــ لـ ه  وازدراء
في  ومضيه  بــل  تحقيقاتها،  نتائج  اســتــبــاق 
اتجاه مناقض للتحقيقات املبدئية في حادث 
قطار بنها الذي وقع األسبوع املاضي، والتي 
أثبتت وجــود مخالفات فنية ومسلكية لعدد 
مــن عــامــلــي ومــســؤولــي الــســكــة الــحــديــد، مثل 
تزوير أوراق الحضور واالنصراف والتواجد 
فــي أمــاكــن املــراقــبــة والتسيير وعـــدم اإلخــطــار 

بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة.
ق الوزير إطاقا على سبب إنفاق مئات 

ّ
ولم يعل

املــايــني مــن الــجــنــيــهــات، حــســب قــولــه سابقا، 
على نــظــام الــربــط اإللــكــتــرونــي بــني الــقــطــارات 
الــذي تــم اســتــيــراده مــن الــخــارج وتطبيقه في 
معظم محطات وقطارات الجمهورية منذ عام، 
لعدم  استخدامه  بــوقــف  تعليمات  إصـــدار  ثــم 
ماءمته بعض القطارات وفشل السائقني في 
التعّود عليه، األمر الذي يفتح ملف إهدار املال 

العام في هذا القطاع الحيوي.
ــعــــدودة من  لــكــن الـــافـــت أنــــه بــعــد ســـاعـــات مــ
الــــوزيــــر، خـــرجـــت صــفــحــات مختلفة  حـــديـــث 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــعــروفــة 
الدولة، بقوائم  بتبعيتها ألجهزة رسمية في 
ــــاص غــيــر  ــــخـ ــاء أشـ ــ ــمـ ــ ــم أسـ ــعــــدة ســـلـــفـــا تـــضـ مــ
مـــعـــروفـــني وعــنــاويــنــهــم وبـــيـــانـــات شخصية 
عنهم تزعم أنهم عاملون في السكة الحديدية 
يــنــتــمــون لــجــمــاعــة »اإلخــــــــوان«، فـــي تحريض 

2013 واإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، 
لــلــعــمــل فـــي دول عــربــيــة أو خــلــيــجــيــة، بــهــدف 
إجـــبـــارهـــم عــلــى تــقــديــم اســتــقــاالتــهــم وإخــــاء 
عدد كبير من الدرجات املالية والوظيفية في 

مختلف الجهات الحكومية.
ــن الــوطــنــي الــتــابــع لـــوزارة  ويــرســل جــهــاز األمـ
العامة  النيابتني  إلــى  دوري  بشكل  الداخلية 
والــعــســكــريــة قـــوائـــم كــامــلــة بــجــمــيــع املــوظــفــني 
واملــدانــني  احتياطيا  املحبوسني  الحكوميني 
فــــي قـــضـــايـــا عـــنـــف أو تـــظـــاهـــر أو االنـــضـــمـــام 
لجماعة »اإلخــوان« وأي جماعات أخرى، وتم 
توزيعها بصورة مفهرسة ومقسمة جغرافيا 
عــلــى فــــروع الــنــيــابــة اإلداريــــــة فــي املــحــافــظــات 
املـــخـــتـــلـــفـــة، لــتــفــتــح األخـــــيـــــرة )وهـــــــي الــهــيــئــة 
التحقيق مع  املنوط بها دستوريا  القضائية 
املوظفني( تحقيقات صورية في مدى انتظام 
ــبـــوســـني، ومــــدى  ــفـــني املـــحـ عـــمـــل هــــــؤالء املـــوظـ
حــاجــة أعــمــالــهــم إلــيــهــم. وفـــي مــرحــلــة الحــقــة، 
القرابة  لــدرجــة  أمنية تمتد  تــحــريــات  أجــريــت 
الرابعة الستبعاد املوظفني األقارب للمتهمني 

أو املحكومني في قضايا »اإلخوان«.
املقيمني  املــوظــفــني  عــلــى  األمــــر  يقتصر  وال 
ــادر، أرســــلــــت  ــ ــ ــــصـ ــ فـــــي مــــصــــر؛ فـــبـــحـــســـب املـ
املركزي  كالجهاز  الرقابية،  األجهزة  بعض 

واإلدارة،  الــتــنــظــيــم  ــاز  ــهـ وجـ لــلــمــحــاســبــات 
تــعــمــيــمــات بـــعـــودة الـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــيــهــا 
ــازات مـــن دون مــرتــب  ــ ــ الــحــاصــلــني عــلــى إجـ
ــمـــت الــتــحــريــات  لــلــعــمــل خـــــارج مـــصـــر، وزعـ
ــوان« أو  األمــنــيــة انــتــمــاءهــم لــجــمــاعــة »اإلخــــ
منهم  طالبة  الــحــالــي،  للنظام  معارضتهم 
ضــرورة قطع إجازاتهم والعودة إلى مصر 
أو االستقالة واالستمرار في الخارج، وهو 
ما حدث في ربيع 2019 في قطاعات التعليم 

والصحة والبترول.
ووفـــقـــا الســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
)2030( التي أعلنها السيسي العام املاضي، 
ـــبـــاع آلــيــة التقاعد 

ّ
تــعــّول الــحــكــومــة عــلــى ات

املبكر املــذكــورة فــي قــانــون الــخــدمــة املدنية 
الـــجـــديـــد، مـــع حــظــر الــتــعــيــيــنــات الــجــديــدة 
ــدات مــؤقــتــة  ــاقـ ــعـ ــــورة تـ نـــهـــائـــيـــا، إال فــــي صــ
تطبيقها،  فــي  التعليم  وزارة  ترغب  كالتي 
أو عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات 
لرئاسة  التابعة  االستثنائي  الــطــابــع  ذات 
الجمهورية، للتخلص من 50 في املائة على 
األقل من الرقم املراد تخفيضه، وهو مليونا 
ــاز الــحــكــومــي  ــهـ مــــوظــــف، حـــتـــى يـــصـــل الـــجـ
مـــوظـــف  ألـــــــف  و900  مــــايــــني   3 لــــحــــوالــــي 
فــقــط بــعــد عـــامـــني. عــلــمــا أن الـــعـــدد الــحــالــي 
ألــف موظف  للموظفني هو 5 مايني و800 
تقريبا، منهم 5 مايني في الجهاز اإلداري 
لــقــطــاع  يـــتـــبـــعـــون  ألــــــف  و800  األســــــاســــــي، 
األعمال العام املكّون من الشركات القابضة 
وتساهم  الحكومة  تديرها  التي  والتابعة 

فيها مع مستثمرين آخرين.
فــي نوفمبر/ املــصــري  الـــنـــواب  وأقـــر مجلس 

تشرين الثاني املاضي مشروع قانون لتنظيم 
ــة بــغــيــر الــطــريــق  ــدولــ فــصــل الــعــامــلــني فـــي الــ
التأديبي، أي الفصل املباشر بقرار إداري، من 
التحقيق املختصة  العرض على جهات  دون 
بالتعامل مع موظفي الخدمة املدنية وغيرهم 
من العاملني، ومن دون أن يكون القرار صادرًا 

ــة، وحــتــى مــن دون عرض  ــ مــن النيابة اإلداريـ
األمر على املحاكم التأديبية. وُسّوق مشروع 
القانون في البرملان ووسائل اإلعام على أنه 
تنظيم جــديــد يــهــدف فــي األســـاس للتخلص 
مـــن الــعــامــلــني املــنــتــمــني لــجــمــاعــات إرهــابــيــة، 

وعلى رأسها بالطبع جماعة »اإلخوان«.
لــكــن الـــواقـــع الـــذي تحمله وثــائــق تــمــريــر هــذا 
املشروع يشي بتغييرات أوسع على التنظيم 
الــحــكــومــي فــي مــصــر، ويــعــكــس سعيا حثيثا 
ــبـــات تــــحــــول دون  ــقـ إلزالــــــــة مــــا يــتــبــقــى مــــن عـ
»اإلخوان« ومعارضي النظام  البطش الكامل بـ
وبصورة تترك آثارًا سلبية عميقة على النظام 

العام كما جرت العادة في عهد السيسي.
ويــتــضــّمــن املــــشــــروع تــطــبــيــق الــفــصــل بغير 
ــأديـــب عــلــى جــمــيــع الــعــامــلــني فـــي مختلف  تـ
أجـــهـــزة الــــدولــــة مـــن دون اســتــثــنــاء تــقــريــبــا، 
باسطا سلطته على »وحدات الجهاز اإلداري 
من  وأي  املــحــلــيــة  اإلدارة  ووحــــــدات  لــلــدولــة 
الــجــهــات املــخــاطــبــة بــأحــكــام قــانــون الــخــدمــة 
م شؤون توظيفهم قوانني 

ّ
املدنية والذين تنظ

أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات املقرر 
العزل،  مواجهة  في  دستورية  ضمانات  لها 
ــك يــطــبــق عـــلـــى املـــوظـــفـــني والـــعـــامـــلـــني  ــذلــ وكــ
بــالــهــيــئــات الــعــامــة الــخــدمــيــة واالقــتــصــاديــة 
الــعــامــة أو أي مـــن أشــخــاص  املـــؤســـســـات  أو 
الــقــانــون الــعــام أو شــركــات الــقــطــاع الــعــام أو 
شــركــات قــطــاع األعــمــال الـــعـــام«. ويــعــنــي هــذا 
والشرطة  الجيش  ضباط  على  تطبيقه  بــدء 
ومــوظــفــي شــركــات الــقــطــاع الــعــام والــشــركــات 
للدولة  اململوكة  والبنوك  والتابعة  القابضة 
القضاة  باستثناء  املــؤســســات،  مــن  وغيرها 
ــتـــور -حـــتـــى اآلن-  ــر الـــدسـ

ّ
فــقــط الـــذيـــن يــحــظ

الــعــرض على  مــن دون  عزلهم بشكل مباشر 
بــأن  تــأديــبــيــا، عــلــمــا  التفتيش ومــحــاكــمــتــهــم 
الــدرجــة الــدنــيــا حــديــثــة الــعــهــد بالتعيني في 
القضاء يمكن تطبيق هذا القانون عليها، إذ 

ال تحظى بنفس الحماية املقررة للقضاة.

وزارة النقل 
تستخدم فزاعة 

»اإلخوان« للتغطية 
على فشلها

شهدت مصر أخيرًا العديد من حوادث القطارات )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( ستتأثر آالف األفدنة الزراعية سلبًا في الملء الثاني

تجرى االنتخابات في 12 يونيو المقبل )رياض كرامدي/ فرانس برس(

)Getty/يحاول أعضاء »الحزب االتحادي الديمقراطي« إطاحة فوستر )تشارلز ماكويالن

رصد

خاص

الحدثتقريرمتابعة

الــعــمــلــيــة، ســيــتــوجــب عــلــى اإلثــيــوبــيــني 
في  والــوســطــى  السفلية  الفتحات  تــرك 
املياه،  لتصريف  يوميا  مفتوحة  السد 
ــادة الــضــخ في  ــ مــمــا ســتــتــرتــب عــلــيــه زيـ
وادي الــنــيــل وتــحــســن املـــعـــدالت خــال 
فترة تراوح بني أسبوع وثاثة أسابيع، 
من سد الروصيرص إلى السد العالي. 
ومـــن املــفــتــرض أن يــكــون األمــــر بمثابة 
»طوق نجاة« ملنع أي توترات في إدارة 
املياه بمصر أو أضرار أو انخفاض في 
منسوب النيل، خال فترة امللء الثاني. 
عــلــى  تــعــمــل  الــــــري  وزارة  أن  وأوضـــــــح 
الثاني  املــلء  باعتبار  املحلي  املستوى 
أمـــرًا واقــعــا، وتــديــر اإلجــــراءات الحالية 
لــلــري والــتــصــرفــات وإعـــادة االستخدام 
 بـــجـــدول الــتــصــرفــات املــتــوقــع من 

ً
عــمــا

ــر، وإن كــان  ــ إثــيــوبــيــا، غــيــر أن هـــذا األمـ
ــن يـــكـــون مــجــديــا  يــصــلــح هـــــذه املـــــــرة، لــ
عـــلـــى املـــــــدى الــــطــــويــــل، خـــصـــوصـــا فــي 
السنوات التي قد يتراجع فيها منسوب 

الفيضان.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء املــصــري مصطفى 
ــّدد فـــي حـــديـــٍث لـــه مطلع  مــدبــولــي قـــد شــ
األســـبـــوع الــحــالــي عــلــى ضــــرورة تكاتف 
املصريني مع الحكومة، لتنفيذ مشاريع 
تدوير  إعـــادة  مثل  املــيــاه،  إدارة  تحسني 
مــيــاه الــصــرف الــزراعــي، نــظــرًا ألن مصر، 
فقرًا  تعاني  دونـــه،  مــن  أو  النهضة  بسد 
مــائــيــا كــبــيــرًا. وســبــق أن أفــــادت مــصــادر 
ــأن مــن  ــ ــا بــ ــقـ ــابـ ــد« سـ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
املـــشـــاريـــع املـــعـــروضـــة إنــــشــــاء مــنــظــومــة 
مـــصـــريـــة لــتــحــســني جــــــودة املــــيــــاه، الــتــي 
لفترات  تخزينها  نتيجة  سلبا  ستتأثر 
ــا فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ ــلــــة واســ طــــويــ
ــاء الـــســـد  ــ ــشـ ــ ــام إنـ ــ ــمـ ــ والـــــــســـــــودان بـــعـــد إتـ
وتــشــغــيــلــه. مــع الــعــلــم أن مــصــر تستفيد 
مــن ســد أســــوان الـــذي أنــشــأتــه فــي مطلع 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــكــنــه لـــن يــكــون كافيا 
بــعــد تــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة، خــصــوصــا 
مع تنفيذ السودان مخططه لرفع كفاءة 
ســــــدوده، ودراســــــة مــقــتــرحــات بــتــوســيــع 
ــتــــرة الــــرخــــاء  ــــال فــ ــكـــى خــ مـــفـــيـــض تـــوشـ
ــادة الــفــيــضــان املــتــوقــع اســتــمــرارهــا  ــ وزيــ
لــســبــع ســـنـــوات تــقــريــبــا بــــدأت فـــي الــعــام 
ــــي. كــــذلــــك طــــرحــــت مــــصــــر أيـــضـــا  ــالـ ــ ــــحـ الـ
أفــكــارًا تــهــدف لــزيــادة الــقــدرة التخزينية 
للسدود اإلقليمية الصغيرة باملحافظات 
الـــرئـــيـــســـيـــة. وأكـــــــدت تـــقـــاريـــر فــنــيــة عـــدة 
الزراعية  الرقعة  خــروج آالف األفدنة من 

على مراحل، بدءًا من عام 2022.

ــال الـــوســـاطـــة لــفــض الـــنـــزاعـــات،  ــمـ مـــن أعـ
حسب الخطورة واألضرار التي ستترتب 

على دولتي املصب مصر والسودان.
وأضــافــت املــصــادر أن السير في خطوط 
مــتــوازيــة إلنــجــاح مساعي الــتــوصــل إلى 
اتفاق أو الحصول على ضمانات قبل أو 
أثناء امللء الثاني، أصبح ضروريا بسبب 
عـــدم الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات حقيقية 
ــرار على  ــ مــن الــقــوى الــكــبــرى بــعــدم اإلضـ
تواصل  إثيوبيا  أن  كما  الــطــويــل.  املـــدى 
تاعبها بمختلف املبادرات والوساطات 
املطروحة إلهـــدار الــوقــت ووضــع دولتي 
املصب أمــام األمــر الــواقــع، وكذلك بسبب 
احــتــمــال إتــمــام املــــلء الــثــانــي فعليا قبل 

نهاية يوليو املقبل.
وارتباطا بهذه النقطة، ذكر مصدر فني 
املـــؤشـــرات  أن  املــصــريــة  الــــري  فـــي وزارة 
الحالية للتنبؤ بفيضان النيل أوضحت 
الغزيرة بالفعل في  األمــطــار  بــدء هطول 
ــاطـــق هـــضـــبـــة الـــحـــبـــشـــة مــنــذ  ــنـ بـــعـــض مـ
ــادة  ــزيـ لـ احـــتـــمـــاالت  أيـــــــام، وورود  ســـتـــة 
األمــــطــــار خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة، بــمــا قد 
ــيــــيــــرات مـــفـــاجـــئـــة عــلــى  يــــــــؤدي إلـــــــى تــــغــ
جـــدول الــتــصــرفــات اإلثــيــوبــيــة هــذا العام 
وأوضــح  سريعا.  الثاني  املــلء  ومحاولة 
وزارة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديٍث  في 
الـــري اإلثــيــوبــيــة تــحــاول حــالــيــا جــاهــدة، 
بــمــســاعــدة الــشــركــة اإليــطــالــيــة املختصة 
في أعمال التخطيط واإلنــشــاءات، إتمام 
تأمينها  املــطــلــوب  املــنــطــقــة  عملية صــب 
فــي الــقــطــاع األوســـط مــن الــســد، الحــتــواء 
كامل كمية املياه املستهدف حجزها في 
الفيضان العتيد. وكان من املتوقع أن يتم 
إنهاء هذه العملية الشهر املقبل، غير أنه 

أصبح من الضروري إتمامها سريعا.
أنــه بالتزامن مع هذه  وأضــاف املصدر 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــى تـــعـــامـــل مــصــر  فــــي مــــؤشــــر جــــديــــد عـ
ــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة  ــ مـــع قــضــيــة املـ
اإلثـــيـــوبـــي، املـــرتـــقـــب فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
اللجوء  استبعاد  مــع  واقـــع  كــأمــر  املقبل، 
إلـــى الــحــل الــعــســكــري، حصلت »الــعــربــي 
الــجــديــد« عــلــى وثــيــقــة تــوضــح أن مصر 
الــــذي  األخــــيــــر،  خــطــابــهــا  إدراج  طــلــبــت 
ــــن والــجــمــعــيــة  وّجــهــتــه إلــــى مــجــلــس األمـ
الــعــامــة لـــأمـــم املــتــحــدة وأمــيــنــهــا الــعــام 
أعمال  فــي جـــدول  غــوتــيــريــس،  أنطونيو 
الـ75،  الحالية  بدورتها  العامة  الجمعية 
الخاص  البند 34،  الفقرة »ب« من  تحت 
منع  فــي  الــعــامــة  الجمعية  دور  بــتــعــزيــز 

نشوب النزاعات املسلحة.
وتــنــص هــــذه الــفــقــرة عــلــى »تــعــزيــز دور 
الوساطة في تسوية املنازعات بالوسائل 
السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها«، 
ــى رســـمـــيـــا إلـــى  ــ ــ مـــمـــا يــشــيــر لـــلـــمـــرة األولـ
رغبة الدولة املصرية في أن يكون لأمم 
املتحدة دور في الوساطة الدولية بشأن 
سد النهضة. ويمثل هذا الوضع املستجّد 
مسارًا جديدًا ملساعي حل األزمة سريعا 
قبل امللء الثاني أو بالتزامن معه. يأتي 
هــذا األمـــر فــي خــضــّم جــمــود املفاوضات 
ــــي، وكـــثـــافـــة  ــقـ ــ ــريـ ــ ــة االتـــــحـــــاد األفـ ــايــ بــــرعــ
ــــاالت الـــجـــاريـــة بـــشـــأن وســـاطـــات  ــــصـ االتـ
أخـــرى دولــيــة وإقليمية أبــرزهــا املــبــادرة 

املطروحة من اإلمارات.
ــالــــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة  وقــ
الطلب  إن  املــلــف  مــجــريــات  عــلــى  مطلعة 
املـــصـــري يــقــتــضــي تــفــعــيــل الــبــنــد 34 من 
ــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  ــمـ جـــــدول أعـ
املـــتـــحـــدة عــلــى الــقــضــيــة بــتــشــكــيــل لجنة 
ــــل جـــوانـــبـــهـــا الــفــنــيــة  ــن كـ ــ ــتــــهــــا مـ لــــدراســ
والدبلوماسية، واملضي قدما بنظر مدى 
األمن  إلى مجلس  املسألة  إحالة  ماءمة 
أو إصدار توصية أو قرار بشأنها كعمل 

القاهرة تطلب وساطة أممية
االتصاالت متعثرة بشأن سد النهضة

تحاول مصر تحريك 
مفاوضات ملف سد 
النهضة، مع الكشف 

عن طلبها وساطة 
مجلس األمن، لمواكبة 

االتصاالت والوساطات
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مصر 
انتقام من عاملي 

السكك الحديدية

لم يجد وزير النقل المصري كامل الوزير، تبريرًا لحوادث القطارات سوى 
ومنتمين  متطرفين  موظفين  سماهم  لمن  المسؤولية  بتحميل 
لـ»اإلخوان«، لتنطلق حملة إلبعاد عاملين في السكك الحديدية، في 

عودة ألجواء االنتقام »المكارثي« من اإلسالميين
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رؤية أميركية جديدة للعراق؟

زيارة  للكاظمي 
إلى واشنطن

تشهد الزيارة إطالق 
الجولة الرابعة من الحوار 

االستراتيجي

بغداد ـ عادل النواب

يــعــتــزم رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
ــراء زيـــارة  الــكــاظــمــي إجــ مصطفى 
ــــن مــطــلــع  ــطـ ــ ــنـ ــ جــــــديــــــدة إلــــــــى واشـ
ــده  ــ ــا أكـ ــ ــل، بـــحـــســـب مـ ــبــ ــقــ ــيــــو/ تــــمــــوز املــ ــولــ يــ
لـ«العربي الجديد« مسؤول حكومي وعضو 
 الــزيــارة ستناقش عــددًا 

ّ
فــي الــبــرملــان، قــاال إن

مــن املــلــفــات املــهــمــة والــحــســاســة، وقـــد تشهد 
عقد الجولة الرابعة من الحوار االستراتيجي 

بني العراق والواليات املتحدة.
رأس  على  واشنطن  زيـــارة  للكاظمي  وسبق 
آب  أغــســطــس/  منتصف  رفــيــع،  وزاري  وفـــد 
مــن الــعــام املــاضــي، أجـــرى خاللها مباحثات 
مــع املــســؤولــني فــي اإلدارة األمــيــركــيــة وعلى 
كما  ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  رأسهم 
تم إجراء جولة الحوار االستراتيجي الثانية 
بـــني الــبــلــديــن، والـــتـــي أفــضــت إلـــى تــفــاهــمــات 
بــشــأن مــواصــلــة الــدعــم الــعــســكــري والصحي 

واالقتصادي للعراق.
 زيــارة 

ّ
وقــال مــســؤول فــي مكتب الكاظمي إن

األخير إلى واشنطن »على رأس وفد وزاري 
حال  فــي  املقبل  يوليو  مطلع  ستجرى  كبير 
لم يحدث ما يغّير ذلك«. وأضاف في حديث 
أن تشهد  املقرر  »مــن  أنــه  الجديد«  لـ«العربي 
الـــزيـــارة إطـــالق الــجــولــة الــرابــعــة مــن الــحــوار 
االســتــراتــيــجــي بـــني بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن، وقــد 
تـــكـــون هــــذه الـــجـــولـــة األخــــيــــرة، لــيــصــار إلــى 
تــرســم مالمح  نهائية  تفاهمات  عــن  اإلعـــالن 

أن الــــعــــراق مــعــنــي بــفــهــم الــــرؤيــــة األمــيــركــيــة 
ق بانسحاب القوات 

ّ
إلدارة بايدن في ما يتعل

األميركية أو بقائها، ومدى إمكانية التعامل 
مــعــه بــمــعــزل عــن املــعــادلــة اإليــرانــيــة والــغــرب 

عمومًا«.
الزيارة   تسريب موعد 

ّ
أن النعيمي  واعتبر 

في الوقت الحالي عبر مقربني من الكاظمي 
»قــد يــكــون مــن ضمن أســلــوب بــات معروفًا 
ــع الــقــوى  ــي الــتــعــامــل مـ ــيــــر، فـ مـــن قــبــل األخــ

ــران، وال  ــ والــفــصــائــل املــســلــحــة الــحــلــيــفــة إليــ
سيما في ما يتعلق بملف الوجود األميركي 
في العراق، وهو التسويف وتقديم الوعود 
واملــنــاورة، بغية تجنب اإلعـــالن عــن موقف 
صــريــح، ســـواء ضــد أو مــع أي مــن الطرفني 
ــــون لـــبـــقـــاء الــــقــــوات  ــــارضـ ــعـ ــ )املــــــؤيــــــدون واملـ
األمــيــركــيــة(، عــلــى اعــتــبــار أنـــه الــقــائــد الــعــام 

للقوات املسلحة«.
 »امللف الرئيس الذي يبقى متصدرًا 

ّ
ورأى أن

أي لقاء عراقي حكومي مع األميركيني هو 
امللف األمني، ومواجهة الجماعات املسلحة، 
الكاظمي  حكومة  عليها  تطلق  باتت  التي 
ـــي إشــــــارة  ــات الـــــــالدولـــــــة، فــ ــاعــ ــمــ وصــــــف جــ

للمليشيات الحليفة إليران«.
وعلى نحو مشابه للموقف الكردي، اعتبر 
القيادي في تحالف »القوى العراقية«، أبرز 
النائب  البرملان،  السنية في  العربية  القوى 

عــبــد الــخــالــق الـــعـــزاوي، أن الــعــراق »مـــا زال 
بــحــاجــة إلـــى الــدعــم األمــيــركــي فــي مختلف 
ــزاوي فـــي حــديــث مع  ــعـ ــال الـ األصــــعــــدة«. وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــرحــب ونــدعــم زيـــارة 
الــكــاظــمــي املــرتــقــبــة إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــات كــبــيــرة وعــبــورهــا  ــأزمــ ــّر بــ والــــعــــراق يـــمـ
لدعم دولــي، وواشنطن هي مفتاح  يحتاج 
العالم«.  دول  ستقدمه  الــذي  للعراق  الــدعــم 
 »امللف األمني سيتصّدر امللفات 

ّ
وأضاف أن

فــي واشــنــطــن،  الــكــاظــمــي  الــتــي سيناقشها 
خصوصًا في ما يتعلق بقصف الجماعات 
في  األميركية  واملصالح  لألهداف  املسلحة 
وتهديدًا  تحديًا  يشّكل  األمــر  فهذا  الــعــراق، 
حــقــيــقــيــًا لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــتـــصـــدي له 
يحتاج إلى دعم دولي، باإلضافة إلى إرادة 
امللف  عــراقــيــة حقيقة إلنــهــاء هــذا  سياسية 

الخطير«.

يجري رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى 

الكاظمي زيارة جديدة 
إلى واشنطن في يوليو/ 

تموز المقبل، وسط 
توقعات بأن يتم خاللها 

اإلعالن عن رؤية أو سياسة 
أميركية جديدة تجاه 

العراق

الملف األمني سيتصّدر مناقشات الكاظمي في واشنطن )أمين سنسار/األناضول(

وطــبــيــعــة الــعــالقــة بــني الــبــلــديــن، وخصوصًا 
في ما يتعلق بالجانب األمني، على أن تكون 
اإلطــار  اتفاقية  التفاهمات تحت سقف  هــذه 
االستراتيجي بني العراق والواليات املتحدة 
املوقعة عام 2008، حتى ال تحتاج مثل هذه 
بالرفض  البرملان  من  تدخل  إلــى  التفاهمات 

أو القبول«.
وتابع املسؤول نفسه أنه »من املبكر التحدث 
ما  كونها  ومــا ستشمل،  الــزيــارة،  بتفاصيل 
ــداد بـــني الــجــانــبــني، لكن  ــ زالــــت فـــي طـــور اإلعــ
بــاملــجــمــل املــتــوقــع مــنــهــا هـــو إعــــالن أمــيــركــي 
تتعلق  جــديــدة  ســيــاســيــة  أو  ــة  رؤيــ يتضمن 
ــر لـــن يــكــون بــمــعــزل عن  ــذا األمــ بـــالـــعـــراق، وهــ

األزمة األميركية مع إيران«.
الفتالوي، عن  النائب فاضل  املقابل، أكد  في 
تحالف »الفتح« الذي يمثل الجناح السياسي 
املقررة  الــزيــارة  الشعبي«،  »الحشد  لفصائل 
للكاظمي إلى واشنطن في يوليو املقبل، وقال 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« إنهم 
البرملان على »ضــم نــواب من  سيعملون فــي 
لجان مختصة ليكونوا ضمن الوفد العراقي 
املرافق للكاظمي، حتى نكون على اطالع على 
ما سيجرى من حوارات ومفاوضات عراقية 

أميركية«.
وأضــاف الفتالوي أنهم »مــع إجــراء حــوارات 
مــع الــواليــات املتحدة، إذا كــان هــذا األمــر في 
إطار حفظ سيادة العراق، والعمل على سحب 
الـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة، ونـــرفـــض بـــنـــاء عــالقــات 
مــع واشــنــطــن عــلــى أســـاس جــعــل الـــعـــراق في 
محور ضد محور آخر، فهذا األمر لن نقبل به 
ويضر بالعراق كثيرًا، وسنكون مراقبني ألي 
حـــوار عــراقــي أمــيــركــي، وألي زيـــارة خارجية 

للكاظمي«.
الــعــراقــي،  السياسي  الــشــأن  فــي  الخبير  لكن 
أحمد النعيمي، اعتبر أنه »من املبكر الحديث 
بالتأكيد ستكون  لكنها  الــزيــارة،  أجندة  عن 
ــرى باملنطقة وخــاصــة  الــتــطــورات األخــ رهـــن 
ــة«. وأضــــــاف الــنــعــيــمــي فـــي حــديــث  ــيــ ــرانــ اإليــ
األمــيــركــيــة،  »اإلدارة   

ّ
أن الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي 

وكذلك القوى السياسية داخل العراق، تدرك 
في  وستستمر  مؤقتة  الكاظمي  حكومة   

ّ
أن

أقصى تقدير حتى نهاية العام الحالي، بحال 
أجريت االنتخابات في العاشر من أكتوبر/ 
تشرين األول املقبل، لذا قد يكون مهمًا معرفة 


