
احللبوسي والبارزاني يتفقان على التعاون مع التحالف الدولي ملواجهة اإلرهاب 

مليشيا تعلن حتديدها األهداف األمريكية 
املشمولة برّدها االنتقامي في العراق

أربيل -الزمان 
الكردستاني  الديموقراطي  الحزب  زعيم  عقد 
مسعود بارزاني األحد لقاء مع رئيس مجلس 
النواب  العراقي محمد الحلبوسي، اّتفقا فيه 
بحسب بيان على ضرورة أن تواصل الحكومة 
املقبلة »التعاون مع التحالف الدولي ملساعدة 

العراق ملواجهة خطر اإلرهاب«.
الذي  التحالف  إلى  بذلك  املسؤوالن  ويشير 
الفصائل  أن  علما  املتحدة،  الواليات  تقوده 
القوات  برحيل  تطالب  املسلحة  الشيعية 
وقت  في  صوت  البرملان  وكان  االميركية. 
سابق على قرار ينص على ذلك، لكن الحكومة 
من  به.  واملضي  لتبنيه  خطوات  تعلن  لم 
مليشيا  وهي  النجباء  حركة  كشفت  جهتها 
مقربة من ايران ، بزعامة أكرم الكعبي، األحد، 
األهداف  عن  كاملة  معلومات  جمعها  عن 
األمريكية في العراق، تمهيدًا للرد على اغتيال 
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 
قاسم  االيراني  القدس  فيلق  وقائد  املهندس، 

سليماني.
وقال عضو املجلس السياسي للحركة حيدر 
نيوز  وكالة شفق  نقلته  تصريح  في  الالمي، 
غياب  هناك  يكون  »لن  انه   ، الفيلية  الكردية 
للرد العراقي على العدوان االمريكي باغتيال 
بل  سليماني،  وقاسم  املهندس  مهدي  أبو 
االمور  بعض  بسبب  للرد،  تأجيل  هناك  كان 
حتى  تتحقق  ان  أردنا  التي  اللوجستية، 

الناحية  من  الكاملة  الشرعية  لدينا  تصبح 
القانونية واألخالقية في الرد«.

واملعلومات  األهداف  »لدينا  الالمي،  وبّين 
العراق،  في  االمريكي  التواجد  عن  الكاملة 
التحركات  فضاًل عن معلومات دقيقة عن كل 
رقابة حتى على  االمريكية وأهدافها، ولدينا 
مسار الخطوط الجوية، تطير فيها الطائرات 
»سيكون  بالقول،  الالمي  وشدد  املسيرة«. 
والرد  ولكل حادث سيكون حديث،  رد،  هناك 
بشكل  عنه  نعلن  وسوف  قويًا،  سيكون 
قرب  عن  االعالن  ويأتي  وصريح«.  رسمي 
في  العلن  إلى  الحكومية  التشكيلة  خروج 
للسلطة  املناهضة  التظاهرات  تتواصل  وقت 
بعيد  تسّببت  والتي  العراق،  في  الحاكمة 
األول/اكتوبر  تشرين  بداية  في  انطالقها 
املاضي في استقالة حكومة عادل عبد املهدي.
تكليف  توفيق عالوي،  املتظاهرون  ويرفض 
قريب  أنه  باعتبار  السابق،  والنائب   الوزير 
ضدها  يتظاهرون  التي  الحاكمة  النخبة  من 
احتجاجية  حركة  ضمن  برحيلها  ويطالبون 
غير مسبوقة تعّرضت للقمع وقتل فيها نحو 

550 شخصا.

من  عشرات  مع  لقاء  خالل  عالوي  وتعّهد 
بمنح  الحالي  الشهر  االحتجاجات  ممثلي 
تشكيلة  في  أعلى  كحد  وزارتني  ناشطني 
في  املحتجني  برأي  يأخذ  وبأن  حكومته، 

خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء املقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء املكلف عالوي السبت  
الحكومية  تشكيلته  أيام  خالل  سيطرح  أنه 
ومن  »مستقلة«  تكون  أن  متعهدا  املنتظرة، 
دون تدخل األطراف السياسية، وهو ما طالب 

به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأمام عالوي، الذي سّمي رئيسًا للوزراء بعد 
توافق صعب توّصلت إليه الكتل السياسية، 
حتى الثاني من آذار/مارس املقبل للتصويت 
عليها في البرملان، بحسب الدستور، علما أن 
مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة 

استثنائية خالل العطلة النيابية التي تنتهي 
في منتصف الشهر املقبل.

نيل  صعوبة  عن  سياسية  مصادر  وتتحدث 
به  تعصف  برملان  في  الثقة  عالوي  حكومة 

االنقسامات.
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فاحت عبد السالم: 

كيف تسترجعون املال املنهوب؟

عمان,- صنعاء - الزمان 
 أعلن بيان صادر عن األمم املتحدة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر األحد إن ممثلي الحكومة اليمنية 
ايام  أتفقوا في ختام سبعة  واملتمردين الحوثيني 
من االجتماعات في عمان على خطة مفصلة التمام 
أول عملية تبادل واسعة لالسرى واملحتجزين منذ 

بداية النزاع.
وقال بيان مشترك ملكتب املبعوث األممي الخاص 
إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب األحمر، تلقت 
وكالة فرانس برس نسخة منه إن »ممثلي اطراف 
دام  اجتماع  ختام  (في  وافقوا  اليمن  في  النزاع 
سبعة أيام في العاصمة األردنية عمان) على خطة 
واسعة  رسمية  تبادل  عملية  أول  إلتمام  مفصلة 

النطاق لألسرى واملحتجزين منذ بداية النزاع«.
واوضح البيان ان االتفاق »هو خطوة أولى نحو 
عن  املرحلي  باإلفراج  األطراف  بالتزامات  الوفاء 
جميع األسرى واملحتجزين على خلفية النزاع وفًقا 

التفاقية ستوكهولم«.
على  السويد  محادثات  في  وافقا  الطرفان  وكان 
تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح باسماء هؤالء 

لوسيط االمم املتحدة.
األحد،  اليوم،  األطراف  »قرر  فقد  البيان  وبحسب 
البدء فوًرا بتبادل القوائم لإلعداد لعملية التبادل 

املقبلة«.
األممي  املبعوث  غريفيث،  مارتن  عن  البيان  ونقل 
على  األطراف  »أحث  قوله  اليمن  إلى  الخاص 
اتفقوا  التي  التبادل  عملية  تنفيذ  في  اإلسراع 
عليها اليوم. كان التقدم بطيًئا للغاية في هذا امللف 
حتى اآلن، ويجب أن تنتهي آالم اآلالف من الذين 

ينتظرون لم شملهم مع عائالتهم وأحبائهم«.

الرغم  أنه على  اليوم  لنا  »أظهر األطراف  وأضاف 
من التحديات املتزايدة على األرض، فإن الثقة التي 
عمل األطراف على بنائها حتى اآلن ال تزال قادرة 

على تحقيق نتائج إيجابية«.
وأعرب غريفيث كذلك عن »تقديره لقيادة األطراف 
لتخفيف  نية  بحسن  املفاوضات  في  النخراطهم 

معاناة األسرى وعائالتهم«.
االجتماع  أثناء  األطراف  »جدد  البيان  وبحسب 
واملحتجزين  األسرى  تواصل  بتسهيل  التزامهم 
مع ذويهم«.  كما اتفقت اللجنة على االنعقاد مرة 
ملناقشة  املقبل  مارس  آذار/  نهاية شهر  في  أخرى 

مزيد من عمليات التبادل، بحسب املصدر نفسه.
وفد  رئيس  راوخنشتاين،  فرانز  عن  البيان  ونقل 
الدولية للصليب األحمر في صنعاء، قوله  اللجنة 
انه »على الرغم من االشتباكات املستمرة، رأينا أن 
األطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح 
للعديد من األسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل 
على أن األطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة 
»هذا  على إحداث تغيير إيجابي ودائم«. واضاف 
ملزيد  الطريق  يمهد  أن  ونأمل  للغاية  مشجع  أمر 

من عمليات إطالق السراح في املستقبل القريب«.
ممثلي  بني  املباحثات  من  جولة  آخر  وعقدت 

 14 من  الحوثيني  واملتمردين  اليمنية  الحكومة 
على  وتركزت  املاضي  العام  من  أيار/مايو   16 الى 
إدارة عائدات املوانئ اليمنية الواقعة على البحر 
األحمر ووصفت األمم املتحدة االجتماعات حينها 

بأنها »بناءة«.
واملتمردون  اليمنية  الحكومة  ممثلو  وكان 
الحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني/يناير من 
العام املاضي جولة أولى من املباحثات في عمان، 
باليمن،  الخاصة  املتحدة  األمم  بعثة  مكتب  مقر 

لبحث تطبيق اتفاق تبادل األسرى.
املتمّردين  بني  حربًا   2014 منذ  اليمن  ويشهد 

املوالية  والقوات  إيران،  من  املقّربني  الحوثيني 
منصور  ربه  عبد  به  املعترف  الرئيس  لحكومة 
التحالف  تدخل  مع  الحرب  وتصاعدت  هادي. 
آذار/مارس  في  الحكومة  لدعم  السعودية  بقيادة 

.2015

بمقتل وإصابة عشرات  اليمن  في  النزاع  وتسّبب 
بحسب  املدنيني  من  كبير  عدد  بينهم  اآلالف، 
عمليات  بدء  منذ  خصوصا  إنسانية،  منظمات 
اليمن  في  تقّدمهم  لوقف  املتمردين  ضد  التحالف 

املجاور للمملكة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

أطراف النزاع في اليمن
يتفقون على خطة إلمتام تبادل األسرى

اجلزائر-)أ ف ب( - الزمان
يوم الجمعة 22 شباط/فبراير 2019، وفي شكل 
غير متوقع في بالد ظّن الجميع أنها استسلمت 
ملصيرها، انطلقت حركة احتجاجية غير مسبوقة 
في الجزائر ما زالت حّية الى اليوم، ولكن هذا 
الحراك يواجه العديد من التحديات فيما يستعد 
الطفاء شمعته األولى. بالرغم من انه يفخر في 
والتي  البالد  في  الفاسدة  االمنية  الطبقة  ازالة 
تمثلت  السابقة  الرئاسة  في  مع جيوب  تحالفت 
شقيق  قبل  من  الصالحيات  استغالل  في  
بوتفليقة الذي اودع السجن مع القبضة االمنية 
مؤخرًا . لكن املكسب التنظيمي االهم هو قرار 
عدة فعاليات من املجتمع مدني نشأت في أعقاب 
في  الخميس  "مؤتمر موحد"  عقد  في  الحراك  
السنوية  بالذكرى  لالحتفال  العاصمة  الجزائر 
األولى لهذه الحركة االحتجاجية غير املسبوقة، 
من  الفرنسية  الصحافة  وكالة  علمت  ما  وفق 
املنظمني. وسيشارك ممثلو الحراك من 21 والية 
على األقل وكذلك من املهجر في هذا االجتماع، 
 22 "إعالن  املشاركني  على  سيعرض  حيث 
التظاهرات  تاريخ  إلى  نسبة  فبراير)شباط(" 
املستقيل  الرئيس  ترشيح  األولى ضد  الرئيسية 

عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.

االنتقال  تكتل  عضو  صالحي،  سعيد  وأوضح 
الديموقراطي ان "إعالن 22 فبراير نص توافقي 
سيتم عرضه خالل هذا املؤتمر. وهو يستند إلى 

مطالب الحراك وشعاراته".
وتابع ان شعار "يتنحاو قاع" ومعناها "ليرحلوا 
للحركة  الرئيسية  املطالب  أحد  "هو  جميعا" 
القطيعة  في  قوية  "رغبة  ويعكس  االحتجاجية" 

وبناء نظام جديد".
أسبوعية  مسيرات  خالل  من  الحراك  وتمكن 
استقالة  انتزاع  من  والثالثاء  الجمعة  يومي 
يزال  2019 ولكنه ال  2نيسان/أبريل  بوتفليقة في 
السياسي  النظام  مع  حقيقية  بقطيعة  يطالب 

الحاكم منذ استقالل البالد في عام 1962.
تنسيقية  عضو  تامرت  حفيظ  قال  جهته  من 
املحامني الشباب إن "الهدف من هذا املؤتمر هو 
خلق جبهة تجمع كل مناضلي الحراك والقوى 
املوجودة فيه الستعادة زمام املبادرة السياسية". 
العلوم  أستاذة  حمادوش،  آيت  لويزة  وبحسب 
السياسية بجامعة الجزائر، فإن "املؤتمر املوحد" 
جميع  من  الحراك  نشطاء  "تقريب  إلى  يهدف 
مناطق البالد". وقالت "الوثيقة التي ستقدم في 
االجتماع املقرر عقده يوم الخميس وضعت على 
أساس الشعارات التي رددها املتظاهرون خالل 

عام. إن الهدف هو تقريب نشطاء الحراك".
املتظاهرون،  تمكن  أسابيع،  ستة  من  أقل  بعد 
الذين ازدادت أعدادهم كل يوم جمعة، من دفع 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الرحيل 

بعد ان قضى 20 سنة في الحكم.
يؤكد  عام،  مرور  وبعد  بوتفليقة،  سقوط  ورغم 
املتظاهرون ان "النظام" السياسي الذي رفضوه 

ال يزال قائما.
الوضع وخلف  السيطرة على  الجيش  واستعاد 
بوتفليقة أحد أوفيائه بعد انتخابات رئاسية في 
الناخبني،  غالبية  قاطعها  األول/ديسمبر،  كانون 

لكن الحراك فشل في منع حصولها.
وأوضحت كريمة ديريش املتخصصة في شؤون 
االنتخابات  "مع  أنه  املعاصر  العربي  املغرب 
كل  مع  الثاني،  الفصل  إلى  انتقلنا  الرئاسية، 
االستقرار".  وعدم  اليقني  عدم  من  يحمله  ما 
"هذا  برس  فرنس  لوكالة  املؤرخة  وأضافت 
كل  عام:  منذ  الجزائريون  يقوله  ما  مع  يتسق 

شيء يتحرك وال شيء يتغير".
من  األسبوعية  التظاهرات  تتمكن  لم  إذا  ولكن 
التفوق على "النظام" فإن الحراك قد غير الوضع 

السياسي بشكل عميق.
كارنيغي  مركز  في  الباحثة  غانم  داليا  وتقول 

النتائج  "بعض  ان  بيروت  في  االوسط  للشرق 
بوتفليقة  رحيل  مثل  فعال"  تحققت  امللموسة 
كان  لو  "حتى  فاسدين،  أعمال  رجال  وحبس 

املطلب الرئيسي لتغيير النظام بعيد املنال".
"هو  قالت،  كما  للحراك،  األكبر  النجاح  لكن 
في  ورغبتهم  الجزائريني  وعي  الحقيقة  في 
يخافوا  أن  بدون  السياسي  العمل  إلى  العودة 
الجيش  بني  األهلية"  الحرب  سيناريو  من   )...(
ُتل فيها  واملجموعات اإلسالمية املسلحة والتي ق
الفائت.  القرن  تسعينات  في  شخص  200ألف 
في  رسميا  تسمى  كما  الوطنية"  "املأساة  هذه 
إرادة  أي  لتثبيط  بوتفليقة  استغلها  الجزائر 
شباط/  22 سيناريو  جعل  بشكل  احتجاج 
أسابيع  فقبل بضعة  تماما.  مرجح  غير  فبراير 
العسكري   - السياسي  الجهاز  ذلك، وضع  من 
التحضيرات لخوض معركة  بنفسه، كل  الواثق 
في  مقررة  كانت  التي  الرئاسية  االنتخابات 
نيسان/أبريل. وكان يفترض أن يكون ذلك إجراء 
رغم شلله  واليته،  املنتهية  الدولة  لرئيس  شكليا 
وعدم قدرته على الكالم وعدم ظهوره للعلن إال 

نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وفي برجه العاجي معزوال عن املواطنني، شعر 

النظام بأن الغضب يتزايد لكنه قلل من شأنه.

يبلغون أقل  السكان  )54% من  الشباب  ولم يعد 
يتحملون  البطالة،  يعانون  الذي  عاًما(   30 من 
العالم من خالل شخص فاق  نظر  تمثيلهم في 
ثمانني سنة مشلوال على كرسي متحرك، ويثير 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  السخرية 

أي ظهور له. 

ماذا بعد؟ 
عندما خاطب  عندما  أوّجه  اإلذالل  وبلغ شعور 
بما  الرئيس  صورة  الرئاسي  الحزب  مسؤولو 
الدعوات  وتزايدت  الحضور.  يستطيع  ال  انه 
شبكات  على  شباط/فبراير   22 في  للتظاهر 
ان  صدقوا  قالئل  لكن  االجتماعي.  التواصل 
في  خصوصا  ويستمر،  سيندلع  االحتجاج 
ُمنع جميع التجمعات  ت الجزائر العاصمة، حيث 

منذ عام 2001 .
الشارع  "املواطن في  الحظت كريمة ديريش أن 
أصبح قوة احتجاج، االمر الذي لم يكن موجودا 
من قبل" في بلد يغيب فيه حزب معارض أو نقابة 
حقيقية. وبحسب جان بيير فيليو، أستاذ العلوم 
ملدة  قاد  "الحراك  فإن  باريس،  في  السياسية 
الوطني  التاريخ  إلستعادة  مزدوجا  مسارا  عام 
والفضاء العام من خالل السيطرة على الشارع 

أعاد  فقد  سلمي،  وبشكل  طويلة  زمنية  ملدة 
الجزائر،  في  السياسية  اللعبة  قواعد  الحراك 
بالغموض  اآلن  حتى  اتسمت  كانت  والتي 

والعنف".
كما أظهر الحراك التحوالت العميقة في املجتمع 
وخصوصا   - شبابه  يقودها  والتي  الجزائري 
على  والنشيط  الجامعات  من  املتخرج   - النساء 
إسماع  اجل  من  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

صوته.
عبد  الجديد  الرئيس  على  أن  ديريش  واعتبرت 
الواقع  "التعامل مع هذ  عامًا(   74( تبون  املجيد 
في حكمه ، فلن يكون قادًرا على فعل ما فعله 

اآلخرون من قبل، هذا غير ممكن".
وبعد مرور عام من املؤكد ان حشود املتظاهرين 
2019، لكن  أقل كثافة مما كانت عليه في ربيع 
التعبئة ما زالت قوية. ويريد الحراك التأثير على 
لكنه  الجديد،  الرئيس  بها  وعد  التي  التغييرات 
يكافح من أجل هيكلة نفسه واالتفاق على الطريق 

الواجب أن يسلكه.
 وأشارت داليا غانم إلى أن "الحراك سيحتفل 
والسؤال  شباط/فبراير   22 في  األولى  بسنته 
نريد؟  ماذا  بعد؟  ماذا  حاليا:  نفسه  يطرح  الذي 
ماذا نطلب وكيف نحاول تحقيق نتائج ملموسة؟".

عام على حراك اجلزائر:قرار بإعالن مؤمتر موحد للقوى الشعبية

انقرة-  دمشق -الزمان 
التركي مولود تشاوش   قال وزير الخارجية 
بأن  الروسي  نظيره  أبلغ  إنه  االحد  اوغلو 
ادلب،  محافظة  في  السورية  القوات  هجمات 
آخر معاقل الفصائل املقاتلة والجهادية، يجب 
إلى موسكو  أن تتوقف.وسيتوجه وفد تركي 
االثنني، بعد أن زار مسؤولون روس انقرة في 
الى  التوصل  يتم  ولم  األسبوع  نهاية  عطلة 

اتفاق ملموس.
الرئيس  قوات  تكثف  روسي،  جوي  وبدعم 
ادلب،  على  هجومها  االسد  بشار  السوري 
التقى  دمشق،  وفي  سوريا.  غرب  شمال 
رئيس  األحد  األسد  بشار  السوري  الرئيس 

مجلس الشوري اإليراني علي الريجاني.
وكرر األسد خالل اللقاء، وفق ما نقلت سانا، 
األراضي  كامل  »تحرير  على  دمشق  تصميم 
إلى  مساء  الريجاني  توجه  ثم  السورية«. 
بحسب  يومني،  تستمر  زيارة  في  لبنان 

السفارة اإليرانية في بيروت.
بعد  وموسكو  انقرة  بني  التوترات  وتزايدت 
للقوات  قصف  في  تركيا  جنديا   14 مقتل 
السورية في املنطقة. وصرح تشاوش اوغلو 
الهجمات  أن  »أكدت  املانيا  في  للصحافيني 
في ادلب يجب أن تتوقف وأنه من الضروري 
ال  وأن  النار  الطالق  دائم  وقف  الى  التوصل 

يتم انتهاكه«.
الروسي  نظيره  اوغلو  تشاوش  والتقى 
سيرغي الفروف السبت خالل مؤتمر ميونيخ 
األمني. وتركيا لها 12 نقطة مراقبة في ادلب 
في اطار اتفاق تم التوصل اليه في 2018 بني 

ملنع  سوتشي  منتجع  في  وموسكو  انقرة 
هجوم النظام.

السورية  القوات  أن  إال  االتفاق،  رغم  ولكن 
هجومها  واصلت  روسي،  جوي  وبدعم 
مقتل  إلى  أدى  ما  املحافظة  على  للسيطرة 
تحاصر  السورية  القوات  أن  ويعتقد  املئات. 
بمهاجمة  أنقرة  وهددت  تركية،  نقاط  اربع 
بنهاية  تتراجع  لم  حال  في  السورية  القوات 
النظام  قوات  وسعت  فيما  شباط/فبراير. 
شمال  في  حلب  مدينة  محيط  في  سيطرتها 
إبعاد هيئة تحرير  من  بذلك  سوريا وتمكنت 
الشام والفصائل األخرى عنها وضمان أمنها، 
وفق ما أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان 

واإلعالم الرسمي االحد.
حلب  كامل  على  النظام  قوات  سيطرة  ورغم 
استمر  وحصار  معارك  إثر   2016 العام  في 

أحيائها  في  املعارضة  للفصائل  عدة  أشهرا 
تحرير  لهيئة  هدفًا  املدينة  بقيت  الشرقية، 
املنتشرة  وللفصائل  سابقًا)  (النصرة  الشام 
قرى  وفي  والشمالية  الغربية  أطرافها  عند 

وبلدات ريفها الغربي.
كامل  املاضي  األسبوع  استعادتها  وبعد 
يصل  والذي  دمشق   - حلب  الدولي  الطريق 
بدأت  الغربية،  الجنوبية  الجهة  من  املدينة 
املحيطة  املناطق  في  بالتقدم  النظام  قوات 
رامي  املرصد  مدير  وقال  تدريجيًا.  بحلب 
»سيطرت  برس  فرانس  لوكالة  الرحمن  عبد 
والبلدات  القرى  كامل  على  النظام  قوات 
املحيطة بمدينة حلب للمرة األولى منذ العام 
2012، لتتمكن بذلك من تأمني املدينة بالكامل 

وحمايتها من قذائف الفصائل«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 وفد تركي في روسيا: الهجمات  في إدلب يجب أن تتوقف
األسد يبحث مع الريجاني 

التطورات واجليش السوري 
يتوسع في عملية حلب

القاهرة -مصطفى عمارة 
فى الوقت الذي اختتمت فيه مفاوضات سد النهضة 
فى واشنطن وبانتظار التوقيع القرار النهائي فى 
بوزارة  مسؤل  مصدر  اكد   ، الحالي  الشهر  نهاية 
يتم  لم  عالقة  تزال  ال  النقاط  بعض  هناك  ان  الري 
االثيوبي  التعنت  استمرار  بسبب  عليها  االتفاق 
،واضاف انه من املنتظر ان تضع الواليات املتحدة 
صيغة توافقية مقبولة ولكنها لم تحقق كل مطالب 
الواليات  تطلب  ان  املتوقع  من  وانه  الثالث  الدول 
املتحدة من رؤساء الدول الثالث التدخل وان يستمر 
الخالف بني مصر واثيوبيا خالل السنوات القادمة 
حول تنفيذ اي اتفاق سوف يتم التوصل اليه.  فى 
الى  الذهاب  ان  الخبراء  اكد عدد من  ذاته  السياق 
التوصل  صعوبة  ظل  فى  ضروريا  كان  واشنطن 
هاني  لدكتور  ا  اكد  االطار  هذا  وفى  اتفاق.   الى 

وحوض  السودان  دراسات  وحدة  رئيس  رسالن 
النيل بمركز االهرام للدراسات السياسية ان دخول 
مفاوضات سد الهضة فى طريق مسدود وان ما دفع 
ادى  الذي  مراقب وهو  او  تدخل وسيط  الى  مصر 
الى طلب مصر من الواليات املتحدة والبنك الدولى 
كمراقب للمفاوضات وه ما نص عليه اتفاق املبادئ 
واكد رسالن ان النتائج التى خرجت بها املفاضات 
تتفق بشكل كبير مع ما تطالب به مصر منذ سنوات 
ومع االعراف الدولية.  ومن جانبه اوضح السفير 
محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية االسبق ان 
متعارف  امر  الدول  بني  املشاكل  او  وسيط  دخول 
عليه دوليا وهو ما نص عليه اعالن املبادئ مؤكدا 
فشل  يعد  االومة  لحل  مراقب  او  وسيك  دخول  ان 
لحل  الوحيد  الطريق  كان  الدبلوماسية  االساليب 

االزمة

 صيغة أمريكية توافقية
لفض نزاع الدول الثالث حول سد النهضة
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ميونيخ -)أ ف ب( - طرابلس - الزمان 
ليبيا  في  الوضع  أن  األحد  املتحدة  األمم  أعلنت   
كثيرة  انتهاكات  حصول  مع  للغاية«  »مقلقا  بيقى 
لوقف إطالق النار وحظر األسلحة، وذلك بعد شهر 
من مؤتمر برلني الدولي الذي كان الهدف منه وضع 
وقالت  البلد.  هذا  في  السكة  على  السالم  عملية 
املتحدة  األمم  موفد  مساعدة  ويليامز  ستيفاني 
ليبيا غسان سالمة خالل مؤتمر صحافي في  إلى 
ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنه »بالرغم 
من بعض املؤشرات اإليجابية، يبقى الوضع مقلقا 
مهددة  تبقى  »الهدنة  وتابعت  ميدانيا«.  للغاية 
من  -أكثر  عديدة  انتهاكات  إحصاء  مع  بالسقوط 

خمسني-، والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع 
بفعل  تفاقم  وقد  التدهور،  في  مستمر  االقتصادي 
الحصار املفروض على املنشآت النفطية«. والتقى 
طرفي  أحد  بعضها  يدعم  بلدا   12 حوالى  ممثلو 
في  األمن  مؤتمر  هامش  على  ليبيا،  في  النزاع 
بعد شهر  إحرازه  تم  الذي  التقدم  لعرض  ميونيخ 

من مؤتمر برلني في 19 كانون الثاني/يناير.
وفرنسا  وأملانيا  وتركيا  روسيا  قادة  وتعهد 
وبريطانيا ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
في املؤتمر املذكور وقف التدخل في ليبيا واحترام 
إنهاء  في  للمساهمة  إليها  األسلحة  إرسال  حظر 
من  حالة  ليبيا  الليبية.وتعيش  األهلية  الحرب 

عام  في  القذافي  معمر  نظام  سقوط  منذ  الفوضى 
مع  املاضي  العام  النزاع  حدة  وازدادت   .2011
القوي في الشرق  الرجل  بدء املشير خليفة حفتر، 
على  للسيطرة  هجومًا  نيسان/ابريل  في  الليبي، 
طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 

السراج.
وتسببت املعارك بسقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح 

140 ألفا بحسب األمم املتحدة.
وأشار وزير الخارجية األملاني هايكو ماس إلى ان 
الحوار السياسي بني طرفي النزاع سيستأنف في 

26 شباط/فبراير، بعد عامني من توقفه.
كما أعرب عن ارتياحه ملواصلة املفاوضات في اطار 

اللجنة العسكرية املشتركة التي تشكلت في كانون 
النزاع، سعيا  لطرفي  ممثلني  وتضم  الثاني/يناير 
مراقبة  آلية  يشمل  النار«  الطالق  دائم  »وقف  الى 

وفصال للقوات واجراءات لبناء الثقة.
التي فتحناها  الطريق  أن  »كل هذا يدل على  وقال 
في برلني ناجعة حتى لو أننا لم نتوصل بعد إلى 

الهدف املرجو على كل األصعدة«.
الخارجية اإليطالي لويجي  من جهته، أعرب وزير 
الخطاب  »للتباين املستمر بني  دي مايو عن أسفه 

الدبلوماسي والسلوك والوقائع على األرض«.
في  األثناء  هذه  في  يجري  ما   )...( »لألسف  وتابع 

ليبيا يختلف كثيرا عما ُكتب في برلني«.

األمم املتحدة حتّذر من وضع مقلق جداً في ليبيا مع استمرار توريد السالح


