
واصل أبو يوسف األمني العام جلبهة التحرير الفلسطينية لـ  )الزمان(:
 رفض إسرائيل مشاركة سكان القدس في االنتخابات سيحول دون إجرائها 

مخاوف من احتكاك معسكرين:
محتجون سلميون.. وصدريون بالسالح األبيض 

بغدا- الناصرية -عامر طويريجي وعبداحلسني غزال 
 بدأت مخيمات االحتجاج في بغداد وجنوب 
 ، منفصلة،  مجموعات  إلى  االنقسام  العراق 
مقتدى  الشيعي  الزعيم  انسحاب  اثر  وذلك 
الصدر من االحتجاجات وعالنه تأييد تكليف 
الذي  الحكومة  تشكيل  عالوي  توفيق  محمد 
املنتفضني  العراقيني  من  معارضة  يلقى 
السياسي  النظام  من  جزًء  كونه  بسبب 
قتلة  على   والتستر  بالفساد  يتهمونه  الذي 
 . املحتجني  من  شاب  ستمائة  من  يقرب  ما 
شباط/ من  األول  في  عالوي  ترشيح  وفشل 
املتواصلة  االحتجاجات  تهدئة  في  فبراير 
تجتاح  والتي  أشهر،  أربعة  نحو  منذ 
يتظاهر  من  مطالب  مع  والجنوب  بغداد 
ورفض  للحكم.  شامل  بإصالح  الشبان  من 
عضوا  باعتباره   عالوي  املتظاهرين  معظم 
العراق   حكم  الذي  الدعوة  حزب  في  قديما 
جدًا  قريبًا  وكونه   ، سنوات  تسع  من  اكثر 
انقلب على  لكن الصدر  الحاكمة،  النخبة  من 
اقامته في  أيد من مقر  و  املتظاهرين  شروط 
متظاهر  عالوي.توفي  توفيق  تكليف  ايران  
مناهض للحكومة متأثرًا بجروحه بعد طعنه 
هجوم  بغداد، خالل  جنوب  االثنني  بالسكني 
قبعات  يرتدون  ألشخاص  متظاهرين  على 
رجل  أنصار  يستخدمها  التي  كتلك  زرقاء، 
ما  بحسب  الصدر،  مقتدى  الشيعي  الدين 
ثالثة  وأصيب  وأمنية.  طبية  مصادر  أكدت 
ضربات  جراء  بجروح  آخرين  متظاهرين 
بالعصي، وفق ما أوضحت املصادر الطبية، 
القوات  بتدخل  انتهى  الذي  االشتباك  خالل 

الزرقاء من  القبعات  األمنية وإبعاد أصحاب 
محافظة  مجلس  مقر  أمام  االحتجاج  مخيم 
في  البقاء  على  أتباعه  الصدر  وحض  بابل. 
الشوارع والسيطرة على الساحات ، ما أدى 
إلى انقسام داخل الساحات االحتجاجية. وفي 
وقت متأخر األحد ، بدأ ناشطون مناهضون 
في  عالوي،  لترشيح  ومعارضون  للحكومة 
ببغداد،  التحرير  ميدان  في  خيامهم  تجميع 
وفق ما قال متظاهرون في الساحة. وقال أحد 
املتظاهرين الذي قضى فترة طويلة في ساحة 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  املركزية  التحرير 
»لقد انقسموا إلى قسمني اآلن، وهناك الكثير 
من  قلق  أنا  الجانبني.  كال  من  الناس  من 
االشتباك«. وفي وقت سابق، اقتحم العشرات 
من الصدريني مبنى رئيسًا في التحرير كان 
وطردوا  اشهر،  منذ  املحتجني  سيطرة  تحت 
عده  ما  املطلبية  الالفتات  وأزالوا  الناشطني 
العراقيون حركة مدفوعة من الحرس الثوري 
االيراني .. وأيد الصدر  لفظيًا االحتجاجات 
األول/ تشرين  من  األول  في  انطالقها  مع 
التفكير في دعمه  أعاد  لكنه  املاضي،  أكتوبر 
أنصاره  حض  ذلك،  وبعد  مذاك.  عدة  مرات 
وأعلن  الجمعة،  الشوارع  إلى  العودة  على 
الطالب  اعتصامات  ودان  لعالوي  تأييده 
وإغالق الطرقات، وهما التكتيكان الرئيسيان 
اللذان يستخدمهما معظم املحتجني. وانتشر 
عليهم  التعرف  يمكن  االثنني،  الصدر  أنصار 
املدارس  حول  الزرقاء،  قبعاتهم  خالل  من 
والدوائر الحكومية في الكوت والحلة جنوب 
العاصمة، لضمان إعادة فتحها بعد أسابيع 

التظاهرات،  بسبب  املتقطعة  اإلغالقات  من 
وفي  برس.  فرانس  مراسلو  ذكر  ما  بحسب 
الناصرية، املدينة الجنوبية التي أغلقت فيها 
قال  أشهر،  منذ  أبوابها  الحكومية  املكاتب 
الناشط البارز في االحتجاجات عالء الركابي 

إن هذا »وقت حرج« بالنسبة للحركة.
على  متدرب،  صيدلي  وهو  الركابي،  ويصر 
أن رئيس الوزراء املكلف »عالوي ليس خيار 

الشعب«. وقال هذا الناشط عبر مقطع فيديو 
املحتجني  مخاطبًا  تويتر  موقع  على  نشر 
»لنأخذ زمام املبادرة بفتح املدارس والدوائر 
الحكومية اعتبارًا من يوم غد، حتى ال نضيع 
آخر«.  شخص  ألي  )وتحسب(  الفرصة  هذه 
وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط، نقل طالب 
الجامعة خيامهم الليلة املاضية لالبتعاد عن 
أولئك الذين يشغلهم أنصار الصدر، بحسب 

منظمي  أحد  وطالب  برس.  فرانس  مراسل 
»إذا  هناك  الصوت  مكبرات  عبر  التظاهرة 
ال  االحتجاج،  ساحة  إلى  الصدريون  جاء 
أن  املشاكل«. ويبدو  تثيروا  بهم وال  تحتكوا 
الوزراء  لرئيس  قلق  اإلنقسامات مصدر  هذه 
املكلف، الذي طالب املتظاهرين بسحب فتيل 

النزاع.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

london@azzaman.com )international edition(

info@azzaman.com )iraq edition(

إلى  ترامب  الرئيس  دعت  التي  االسباب  هي  ما 
وهل  ؟  التوقيت  هذا  في  القرن  صفقة  عن  اإلعالن 
رددت  كما  اإلسرائيلية  باالنتخابات  مرتبط  هذا 

األنباء هذا ؟
االعالن  الى  ترمب  االمريكي  الرئيس  دعت  التي  االسباب 
التوقيت تحديدا وخاصة ان هذه  القرن في هذا  عن صفقة 
الصفقة املؤامرة قد بدأت منذ السادس من ديسمبر ) كانون 
اول ( عام 2017 باعالن القدس عاصمة لالحتالل وما تلى 
تحاول شطب  االمريكية  االدارة  من  مفتوحة  حرب  من  ذلك 
حقوق شعبنا بما فيه عقد مؤتمر املنامة االقتصادي في اطار 
صفقة القرن والحديث عن مليارات الدوالرات ملقايضة حقوق 
شعبنا ورفضنا لكل ذلك وقطع العالقات مع االدارة االمريكية 
منذ ذلك الوقت وال شك ان االنتخابات داخل االحتالل لعبت 
دورا في التأجيل وبعد ذلك باالعالن ملساعدة رئيس حكومة 
املاضية  االنتخابات  ينجح خالل  لم  الذي  نتنياهو  االحتالل 
بتشكيل حكومة والذهاب الى انتخابات جديدة في 2 / 3 / 

2020 وبالتأكيد الصمت العربي واالنشغاالت وايضا املوقف 
الدولي الذي يصدر مواقف لفظية دون خطط عملية جدية .

الصهيوامريكي  التحالف  اطار  وفي  االمريكية  الهيمنة  لذلك 
عن  بعيدا  الغاب  بشريعة  املتمثلة  اجندتها  فرض  تحاول 
اطار  وفي  الدولي  القانون  او  الدولية  للشرعية  قرارات  اي 
تصفية القضية الفلسطينية والحقوق والثوابت املتمثلة بحق 
عودة الالجئني وحق تقرير املصير واقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
تلك  ملواجهة  أمامكم  املطروحة  البدائل  هي  وما   

الصفقة ؟
الصفقة  هذه  رفض  في  موحد  موقف  الفلسطيني  ملوقف 
تتعرض  التي  االولى  املرة  ليست  وهي  املشبوهة  املؤامرة 
القضية الفلسطينية الى املؤامرات التصفوية ويتم اجهاضها 
.  وبالتأكيد نحن نتمسك بحقوقنا املسنودة بقرارات الشرعية 
العودة  في  حقوقنا  تضمن  التي  الدولي  والقانون  الدولية 
والدولة والقدس ونسعى من اجل تحرك في ثالث مسارات :

الذي يجريب  السياسي  التحرك  : على صعيد  االول  املسار 
وعدم  االسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  الجامعة  من  بدءا 
الى  االفريقي وصوال  واالتحاد  االوروبي  واالتحاد  االنحياز 
مجلس االمن يوم 11 / 2 لوضع مسودة مشروع قرار وبما 
االمن  مجلس  وخاصة  الدولية  واملؤسسات  الدول  كل  فيه 
والجمعية العامة وغيرها .املسار الثاني : على صعيد تعزيز 
الصمود الداخلي وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 
قطاع  الى  فصائلي  وفد  لوصول  ايضا  التحضير  ويجري 
الرئيس وبحضور  برئاسة  القيادي  االجتماع  بعد عقد  غزة 
كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد واتخاذ قرار بالوحدة 

في مواجهة املؤامرة .
تنفيذا  االحتالل  مع  االتفاقات  من  التخلص   : الثالث  املسار 
لقرارات املجلس الوطني واملركزي وخاصة االتفاقات االمنية 
واالقتصادية والسياسية بما فيه سحب االعتراف باالحتالل 
الجنائية  املحكمة  آليات  وتسريع  جرائمه  على  ومحاسبته 
الدولية في سياق ذلك وفرض املقاطعة على االحتالل ودعم 
متزامن  بشكل  يجري  ذلك  وكل   . الدولية  املقاطعة  حركة 
املقاومة  توسيع  ذلك  كل  مقدمة  وفي  املؤامرة  هذه  ملواجهة 
القدس  في  املحتلة  االراضي  كل  في  لالحتالل  الشعبية 
والضفة وقطاع غزة واهلنا في االراضي املحتلة عام 48 وفي 

كل مخيمات اللجوء والشتات وتواجد شعبنا .
3- ما موقفكم من دعوة موسى أبو مرزوق للرئيس 
أبو مازن بتوجيه الدعوة إلى جميع الفصائل لعقد 
إنقاذ وطني  للتوافق على برنامج  القاهرة  لقاء في 

ومواجهة صفقة القرن ؟
النهاء  فوري  فصائلي  لقاء  عقد  اهمية  عن  الرئيس  تحدث 
االنقسام وسيعقد هذا اللقاء في قطاع غزة وال يوجد ما يمنع 
واعضاء  العامني  االمناء  يضم  الخارج  في  ايضا  لقاء  عقد 
تنفيذية املنظمة ورئيس املجلس الوطني الفلسطيني كما كان 

يجري سابقا .
دول  أن  على  ترددت  التي  األنباء  حقيقة  ما   -4
عربية من بينها مصر ودول خليجية أبلغت اإلدارة 

األمريكية موافقتها على تلك الصفقة ؟
الصحفي  املؤتمر  ( دول   3  ( شيء مؤسف حضور سفراء 
الذي اعلن من خالله الرئيس ترمب بحضور رئيس حكومة 
املواقف  من  والعديد  الصفقة  بنود  عن  نتنياهو  االحتالل 
العربية لم ترتقي الى مستوى التصدي لهذه املؤامرة وربما 
محطة اجتماع وزراء الخارجية وما يصدر من قرار يشكل 
شعبنا  حقوق  جانب  الى  الوقوف  كيفية  في  عربي  اجماع 
ورفض اي سلب لهذه الحقوق والثوابت وتنفيذ قرارات القمم 
العربية حول القضية الفلسطينية ونؤكد على اهمية التمسك 
بموقف عربي موحد ورفض كل ما يشكل تطبيع مجاني مع 
الفترة  العربية خالل  الدول  بعض  مع  يجري  كما  االحتالل 
املاضية ، االمر الذي فتح شهية االحتالل لالعتقاد بامكانية 
الذي  القدس  وخاصة  شعبنا  بحقوق  املساس  في  النجاح 
وعن  الفلسطينية  والحقوق  املقدسات  كل  عن  شعبنا  يدافع 

االمة العربية واالسالمية ايضا .
5- وهل تعرضتم لضغوط عربية أو دولية للموافقة 

عليها ؟

شعبنا  مصالح  على  بناء  اتخاذه  يتم  الفلسطيني  املوقف 
وقضاياه الوطنية وليس بناء على الضغوط واالمالءات التي 

يدرك العالم اجمع موقفنا الثابت في ذلك .
بني  سرية  تفاهمات  هناك  أن  يرى  من  هناك   -6
غزة  في  لحماس  كيان  إلقامة  وإسرائيل  حماس 
وهدنة  غزة  قطاع  في  إسرائيلية  تسهيالت  مقابل 

طويلة االجل. فما صحة ذلك؟
كنا قد حذرنا من محاوالت االحتالل تكريس االنقسام بني 
الى انفصال وهذا ما تحدث  الضفة وقطاع غزة والوصول 
مصلحة  يشكل  بانه  نتنياهو  االحتالل  حكومة  رئيس  عنه 
دولة  اقامة  عدم  على  والعمل  ذلك  تحقيق  في  استراتيجية 
فلسطينية االمر الذي جعل من محاوالت الحديث عن املشفى 
االتجاه  هذا  في  تصب  والهدنة  وامليناء  واملطار  االمريكي 
العتقادهم بامكانية النجاح في ذلك ولكن االن املناخ والظرف 
بعد اعالن الرئيس ترمب يتطلب التصدي بشكل موحد لهذه 

املوامرة التصفوية .
بإمكانية  الدولية  الجنائية  املحكمة  قرار  بعد   -7
في جرائم  متورطني  إسرائيليني  محاكمة مسئولني 
لتقديمها  معينة  ملفات  بإعداد  قمتم  هل  حرب. 
تلك  على  إسرائيليني  مسئولني  ملحاسبة  للمحكمة 

الجرائم ؟
عن  العامة  املدعية  باعالن  الدولية  الجنائية  املحكمة  قرار 
انتهاء فترة الفحص االولي وانه يوجد اساس الرتكاب جرائم 
القدس  املحتلة وتحديدا في  الفلسطينية  االراضي  حرب في 
والضفة وقطاع غزة امر مهم في اطار محاكمة االحتالل على 

جرائمه املتصاعد ضد شعبنا ونحن واثقني باهمية قرارات 
التي  الجرائم  على  العقاب  من  لالفالت  لوضع حد  املحكمة 
ونحن  ذلك  اطار  في  مسؤوليه  ومحاسبة  االحتالل  يرتكبها 
في  اعضاء  واصبحنا  روما  معاهدة  الى  انضمامنا  منذ 
املحكمة قدمنا ملفات عديدة في اطار بالغات وتغذيتها بكل 
الجرائم اليومية واحالة رسمية للحالة في فلسطني املتضمنة 
البناء والتوسع االستعماري االستيطاني الذي يعتبر جريمة 
حرب ضد شعبنا وملف االسرى واملعتقلني االبطال والحرب 
املحاصر  غزة  قطاع  في  شعبنا  ضد  واالجرامية  العدوانية 
جوا وبرا وبحرا من االحتالل والتصفيات واالعدامات البناء 

شعبنا في استهتار واضح وتنفيذ سياسات قتل متعمد .

حالة  في  الفلسطينية  اإلنتخابات  مصير  ما   -8
القدس  لسكان  السماح  عدم  على  اسرائيل  إصرار 

باملشاركة فيها ؟ وكيف ستواجهون هذا املوقف ؟
نحن حريصون على االنتخابات الفلسطينية ورغم رد جميع 
االراضي  كل  في  اجرائها  اهمية  بمسؤولية حول  الفصائل 
دولتنا  عاصمة  القدس  املقدمة  وفي  املحتلة  الفلسطينية 
والضفة وقطاع غزة ورفض االحتالل الجرائها في القدس 
سيحول  بالتأكيد  وانتخابا  ترشيحا  شعبنا  ابناء  ومشاركة 
دون اجرائها وافشالها في ظل املعركة التي يخوضها شعبنا 

دفاعا عن القدس عاصمتنا االبدية .
بقية احلوار على موقع )الزمان(

بيروت-الزمان 
 شهدت محافظة إدلب اإلثنني تباداًل إلطالق 
في  والتركية،  السورية  القوات  بني  النار 
خطير  بتصعيد  وُينذر  قتلى  أوقع  تطور 
بني الطرفني، في وقت تواصل دمشق بدعم 
لسيطرة  خاضعة  مناطق  انتزاع  روسي 
األخرى  والفصائل  الشام  تحرير  هيئة 
الرئيس  سوريا.وحض  غرب  شمال  في 
التركي رجب طيب إردوغان روسيا االثنني 
محافظة  في  بالتزاماتها«  »الوفاء  إلى 
عسكريني  ستة  قتل  حيث  السورية  إدلب 
املدعوم  السوري  للنظام  قصف  في  أتراك 
مؤتمر  خالل  إردوغان  وقال  موسكو.  من 
األوكراني  نظيره  مع  كييف  من  صحافي 
يفي  أن  »نأمل  زيلينسكي  فولوديمير 
اتفاقات  بموجب  بالتزاماته  طرف  كل 
القتال  لوقف  )الهادفة  وسوتشي  أستانا 
موسكو  عليها  وقعت  والتي  سوريا  في 
إطار  في  العمل  من  نتمكن  وأن  وأنقرة(، 
هذه االلتزامات«. وتسببت غارات روسية 
 14 بمقتل  عدة  مناطق  على  اإلثنني 
للمرصد  حصيلة  وفق  األقل،  على  مدنيًا 
السوري لحقوق اإلنسان، قتل تسعة منهم 
باستهداف سيارة أقلتهم بعد فرارهم من 
كانون  إدلب. ومنذ  قرب محافظة  منازلهم 
األول/ديسمبر، تصّعد قوات النظام بدعم 
إدلب  في  مناطق  على  حملتها  روسي 
شخص  ماليني  ثالثة  تؤوي  وجوارها، 

الشام  تحرير  هيئة  عليها  وتسيطر 
)النصرة سابقًا( وحلفاؤها، وتنتشر فيها 

فصائل معارضة أقل نفوذًا.
وأعلنت أنقرة اإلثنني، في حصيلة محّدثة، 
مقتل ستة من جنودها باإلضافة إلى ثالثة 
جراء  لصالحها،  يعملون  أتراك  مدنيني 
ضد  النظام  قوات  شنته  مدفعي  قصف 

قواتها املتمركزة في محافظة إدلب.
ورّدت أنقرة سريعًا عبر استهداف مواقع 
إردوغان  الرئيس  وقال  السوري.  للجيش 

صباحًا خالل مؤتمر صحافي إن طائرات 
تركية من طراز »إف-16« واملدفعية قصفت 

»أهدافًا حددتها أجهزة استخباراتنا«.
وأوقع القصف وفق وزارة الدفاع التركية 
76 قتياًل من قوات النظام السوري، فيما 
الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  أوردت 
أي  »عن  يسفر  لم  التركي  الرد  أّن  )سانا( 
املرصد  مدير  أّن  إال  ضرر«.  أو  إصابة 
لوكالة  أّكد  الرحمن  عبد  رامي  السوري 
سوريًا  جنديًا   13 »مقتل  برس  فرانس 

وإصابة نحو 20 آخرين بجروح في الرد 
في  عسكرية  مواقع  طال  الذي  التركي«، 
وحماة  الالذقية  ومحافظتي  إدلب  جنوب 
املحاذيتني. وُيعد هذا التصعيد »املواجهة 
التدخل  بدء  منذ  الطرفني  بني  األخطر« 
املباشر في سوريا منذ  التركي  العسكري 

العام 2016، وفق عبد الرحمن.
بني  عدة  تهدئة  التفاقات  إدلب  وتخضع 
الداعمة  وأنقرة  لدمشق  الداعمة  موسكو 
إليها  التوصل  تّم  املعارضة،  لفصائل 

في  ثم  أستانا  محادثات  في  مراحل  على 
أن  يمكننا  »ال  إردوغان  وقال  سوتشي. 
نقف صامتني بينما جنودنا يستشهدون. 
وتوجه  باملحاسبة«.  املطالبة  سنواصل 
أن  خصوصًا  »أريد  بالقول  موسكو  إلى 
محاورنا  أن  الروسية  السلطات  أبلغ 
وال  )السوري(  النظام  بل  أنتم  ليس  هنا 
مؤتمر  وخالل  عملنا«.  عرقلة  تحاولوا 
اإلثنني،  وصلها  التي  كييف  في  صحافي 
توّجه إردوغان إلى روسيا قائال »نأمل أن 
يفي كل طرف بالتزاماته بموجب اتفاقات 
العمل  من  نتمكن  وأن  وسوتشي،  أستانا 

في إطار هذه االلتزامات«.
بيان  في  جهتها،  من  موسكو  وأوضحت 
عن وزارة الدفاع، أّن »مجموعة من الجنود 
إدلب«   )...( في  بتحركات  قاموا  األتراك 
روسيا  إبالغ  دون  »من  اإلثنني  األحد  ليل 
باألمر، ووجدت نفسها تحت نيران القوات 
تستهدف  كانت  التي  السورية  الحكومية 
ريف  في  سراقب«  منطقة  في  اإلرهابيني 
إدلب الجنوبي. إال أن وزير الدفاع التركي، 
مراقبة  نقطة   12 في  قواته  تنتشر  الذي 
مع  اتفاق  بموجب  ومحيطها  إدلب  في 
موسكو، ثالث منها محاصرة من دمشق، 
أّكد أن أنقرة نّبهت موسكو قبل يوم واحد 
التي  املنطقة  في  أتراك  جنود  نشر  من 

استهدفها القصف.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

قتلى في أول تصعيد خطير
بني القوات السورية والتركية بإدلب
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صنعاء - الزمان 
من  املتحدة  لألمم  تابعة  طائرة  أجلت 
مطار صنعاء االثنني سبعة أطفال يمنيني 
في  العالج  لتلقي  أمراض  من  يعانون 
الخارج، في أول رحلة ضمن جسر جوي 
الخاضعة  العاصمة  من  مرضى  لنقل 
بعد  الطائرة  املتمردين. وهبطت  لسيطرة 
الظهر في مطار امللكة علياء الدولي، على 
األردنية  العاصمة  جنوب  كلم   30 بعد 
أن  قبل  ذويهم  مع  األطفال  منها  ونزل 
مستشفيات  الى  مباشرة  حافالت  تقلهم 
ومرافقوهم  األطفال  استقل  ان.  عَمّ في 
الخاضع  صنعاء  مطار  من  الطائرة 
لسيطرة الحوثيني وبينهم مرضى يعانون 
من فشل كلوي، حسبما أفاد مصور وكالة 
منسقة  غراندي  ليز  وقالت  برس.  فرانس 
لفرانس  اليمن  في  اإلنسانية  الشؤون 
برس »هذه أول ما نأمل أن يكون عددا من 
الطائرات في اطار الجسر الطبي الجوي«.
أقّلت  الرحلة  فإن  غراندي،  وبحسب 
األردن،  إلى  عائالتهم  مع  أطفال  سبعة 
مؤّكدة أّن األمم املتحدة كانت تعمل »منذ 
هذا  إلطالق  املعنية  األطراف  مع  عامني« 
العاصمة  صنعاء،  الجوي.ومطار  الجسر 

عام  منذ  الحوثيون  عليها  يسيطر  التي 
الرحالت  أمام   2016 منذ  مغلق   ،2014
تقوده  عسكري  تحالف  ويتحكم  الجوية، 
بالحركة  البلد  هذا  في  السعودية  في 
املتحدة  االمم  لطائرات  إال  فيه وال يسمح 
ومنذ  باستخدامه.  انسانية  ومنظمات 
إغالقه، لم يتم نقل مرضى للخارج إال في 
في  سالم  محادثات  قبيل  واحدة  مناسبة 
طائرة  منت  على   2018 عام  في  السويد 
املصابني  من  مجموعة  نقلت  كويتية 

الحوثيني من صنعاء إلى سلطنة عمان.
وهذه املرة االولى التي ُتفتح فيها أجواء 
املرضى  لنقل  رحالت  سلسلة  أمام  املطار 
التحالف  عنها  أعلن  مبادرة  بموجب 
تشرين  في  السعودية  بقيادة  العسكري 
لبناء  كخطوة  املاضي  الثاني/نوفمبر 
اليمن  ويشهد  النزاع.  أطراف  بني  الثقة 
منذ 2014 حربًا بني املتمّردين الحوثيني 
املوالية  والقوات  إيران،  من  املقّربني 
ربه  عبد  به  املعترف  الرئيس  لحكومة 
مع  الحرب  وتصاعدت  هادي.  منصور 
لدعم  السعودية  بقيادة  التحالف  تدخل 

الحكومة في آذار/مارس 2015.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

املباشرة بجسر جوي لنقل سبعة 
أطفال مرضى من صنعاء

طهران- الزمان 
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزير  أجرى 
جوزيب بوريل محادثات في طهران االثنني 
بهدف »خفض التصعيد«، وسط أجواء من 
تجدد التوتر الدولي حول املسألة النووية 
بعد  كذلك  الزيارة  هذه  وتأتي  اإليرانية. 
التوتر بني الواليات املتحدة وإيران  بلوغ 
عندما  الثاني/يناير،  كانون  في  ذروته 
للمرة  الحرب  حافة  إلى  الطرفان  وصل 
قتلت  ان  بعد  أشهر  سبعة  خالل  الثانية 
الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  واشنطن 

الثوري قاسم سليماني في بغداد.
والتقى بوريل بعد الظهر وزير الخارجية 
حسن  والرئيس  ظريف  جواد  محمد 
روحاني. وذكرت وزارة الخارجية اإليرانية 
في  »الوضع  بحثا  وبوريل  ظريف  ان 
من  الحد  إلى  والحاجة  الفارسي  الخليج 
الوخيمة  و«العواقب  اإلقليمي«،  التوتر 
على املنطقة والعالم« من الخطة األميركية 
اإلسرائيلي  النزاع  لتسوية  األخيرة 
اإليراني  النووي  واالتفاق  الفلسطيني، 
العراق  في  األخيرة  و«األحداث  الدولي 

وسوريا واليمن«.
مجلس  رئيس  الحقًا  بوريل  الحقا  والتقى 

الشورى علي الريجاني.
وأشار بيان صادر عن مكتب بوريل إلى أن 
مهمته ستكون العمل »على خفض التوتر 
والبحث عن حلول سياسية محتملة لألزمة 

الحالية«. وافاد البيان إن بوريل »سيعرب 
عن تصميم االتحاد األوروبي على حماية« 
االتفاق الدولي حول النووي اإليراني الذي 

أبرم في 2015 في فيينا.
االثنني،  صباح  صحافي  مؤتمر  وخالل 
اإليرانية  الخارجية  باسم  املتحدث  وصف 

عباس موسوي الزيارة بـ«املهمة«.
املحادثات  تسمح  أن  »آمل  وأضاف 
املسؤولني  مع  )بوريل(  سيجريها  التي 
يفهموا«  أن  )...(لألوروبيني  اإليرانيني 
حسن  عن  يبرهنوا  و«أن  الحالي  الوضع 
تأتي  جدية«.   إجراءات  اتخاذ  عبر  نية 
هذه الزيارة في فترة جديدة من التوتر بني 
النووي  البرنامج  بشأن  والغربيني  إيران 

للجمهورية اإلسالمية.
الثاني/ كانون   24 في  أعلن  بوريل  وكان 
يناير أن الدول املوقعة على االتفاق النووي 
اتفقت   ،2015 في  فيينا  املبرم في  الدولي 
شباط/ »في  مصالحة  اجتماع  عقد  على 
فبراير« من أجل الحفاظ على االتفاق املهدد 
املتحدة  الواليات  انسحاب  منذ  باالنهيار 

بشكل أحادي منه في 2018.
ويعرض االتفاق بني الجمهورية اإلسالمية 
ومجموعة 5+1 )الواليات املتحدة والصني 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا وأملانيا( على 
الدولية  العقوبات  من  جزء  رفع  إيران 
ضمانات  مقابل  اقتصادها،  تخنق  التي 
حصرا  املدني  الطابع  إثبات  إلى  تهدف 

إيران  وافقت  عمليا،  النووي.  لبرنامجها 
كبير  بشكل  النووية  نشاطاتها  كبح  على 
لهذا  أعد  تفتيش صارم  لنظام  والخضوع 
الهدف. وهو أكثر نظام إلزاما تعده الوكالة 
الواليات  قرار  لكن  الذرية.  للطاقة  الدولية 
وإعادة  االتفاق  من  االنسحاب  املتحدة 
فرض عقوبات يتم تشديدها بشكل منتظم 
على إيران، حرم الجمهورية اإلسالمية من 
تنتظرها  كانت  التي  االقتصادية  الفوائد 

من االتفاق.
المتالك  بالسعي  طهران  واشنطن  وتتهم 
اإلسالمية  الجمهورية  لكن  نووي،  سالح 
العقوبات  عودة  وتؤدي  ذلك.  تنفي 
األميركية إلى عزل إيران بشكل شبه كامل 

عن النظام املالي الدولي وتسببت بخسارة 
نفطها  لزبائن  االسالمية  الجمهورية 
الواحد تلو اآلخر، وأغرقت البالد في ركود 
كبير. وردت إيران بالتخلي عن العديد من 
النووي  االتفاق  في  األساسية  التزاماتها 

تدريجيا منذ أيار/مايو 2019.
أعلنت الجمهورية االسالمية في الخامس 
من كانون الثاني/يناير »املرحلة األخيرة« 
مؤكدة  التزاماتها،  لخفض  خطتها  من 
أنها لن تلتزم بعد اآلن بعدد أجهزة الطرد 
املركزي املسموح به لتخصيب اليورانيوم.
احترام  بعدم  األوروبيني  إيران  وتتهم 
التزاماتهم ألنهم لم يفعلوا شيئا ملساعدتها 

على االلتفاف على العقوبات األميركية.

مباحثات أوربية في طهران حول النووي 
تتناول الرفع اجلزئي للعقوبات

القاهرة - مصطفى عمارة 
آثار إعالن الرئيس األمريكي ترامب عن صفقة القرن والتي تضمنت بنودًا  تعطي إسرائيل الحق في ضم مستعمرات 
أعلن  والعربي، حيث  الفلسطيني  الصعيد  أفعال غاضبة على  فلسطينية حقيقية ردود  دولة  قيام  الضفة وتحول دون 
الرئيس الفلسطيني رفضه لتلك الصفقة والتحرك عربيا ودوليا الفشالها ، كما عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا 
على مستوى وزراء الخارجية أعلن فيه الوزراء رفضهم لتلك الصفقة ودعمهم للموقف الفلسطيني . وفي ظل تلك األجواء 
املتوترة والتي تنبئ بأوخم العواقب أدلى د/ واصل ابو يوسف األمني العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بحوار خاص تناول فيه وجهة نظره إيذاء تلك التطورات وفيما يلي نص الحوار :

بيروت- الزمان 
بالقطاع  ثقتهم  اهتزاز  عن  لبنانيون  عبر 
اجنبية  لبنوك  والتوجه  لبالدهم  املصرفي 
مستقبال وايقاف التحويالت الى بنوك بيروت 
لبنانية  مصارف  خّفضت  ان   بعد   ، مباشرة 
عّدة سقف السحوبات بالدوالر بنسبة خمسني 
في املئة بدءًا من مطلع الشهر الحالي، وفق ما 
تبلغ مودوعون اإلثنني، في اجراء جديد يأتي 
هي  اقتصادية  وأزمة  الدوالر  شح  خضم  في 
وتيرة هجرة  ازدادت  فيما  عقود.  منذ  األسوأ 
  . سنوات  منذ  مسبوق  غير  بشكل  الشباب 
القيود  الصيف  نهاية  منذ  املصارف  وشّددت 
التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصًا 
فاقم  ما  الخارج،  إلى  والتحويالت  بالدوالر، 
غضب املودعني الذين باتوا ينتظرون لساعات 
من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد 
دوالر.  األلف  الشهري  السحب  سقف  يالمس 
من  تعّد  األقل،  على  مصارف  ثالثة  وأكدت 
األبرز في لبنان، ردًا على أسئلة وكالة فرانس 
برس اإلثنني، أنها خّفضت سقف السحوبات 
في  بنسبة خمسني  العام  مطلع  منذ  الشهري 
من  عدد  في  به  املسموح  السقف  وبات  املئة. 
الودائع  من  دوالر   600 يتخطى  ال  املصارف 
التي تقّل عن 100 ألف دوالر، أما من تتخطى 

سحب  فيمكنه  دوالر  املليون  حسابه  قيمة 
دوالر  آالف  وثالثة  ألفني  بني  يتراوح  مبلغ 
مودوعون  ونشر  املصرف.  بحسب  شهريًا 
التواصل  مواقع  على  حساباتهم  على 
من  تلقوها  التي  الرسائل  صور  االجتماعي 
في  منها،  امتعاضهم  عن  معربني  مصارفهم، 
تعّد  اقتصادية  أزمة  في  البالد  تغرق  وقت 
عشرات  معها  خسر  البالد  تاريخ  في  األسوأ 
من  جزءًا  أو  وظائفهم  اللبنانيني  من  اآلالف 
رواتبهم. وشهد لبنان منذ 17 تشرين األول/
الطبقة  ضد  مسبوقة  غير  تظاهرات  أكتوبر 

فشلها  اللبنانيون  يحملها  التي  السياسية 
واالقتصادية  السياسية  األزمات  إدارة  في 
استقالة  إلى  التظاهرات  وأدت  املتالحقة. 
جديدة  حكومة  وتشكيل  السابقة،  الحكومة 
الشهر املاضي برئاسة حسان دياب، تراجعت 
الحكومة  وتضع  التظاهر.  وتيرة  إثرها  على 
الذي  الوزاري،  بيانها  على  األخيرة  ملساتها 
املرحلة  إلدارة  رؤيتها  يجّسد  أن  يفترض 
ثقة  أساسه  على  تنال  أن  وُيفترض  املقبلة، 

البرملان، قبل مباشرة عملها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 اهتزاز ثقة اللبنانيني 
مبصارفهم بعد تخفيض 

سقف السحب بالدوالر


