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العالم

العالم

العراق

انسحاب معظم
مؤيدي الصدر من
ساهم
الساحات،
بشكل ّ
فعال
ٍ
في خفض زخم
التظاهرات (أ ف ب)

ّ
وميدانيًا ،يمضي عادل عبد ٌالمهدي
سياسيًا
في تعزيز حضور حكومته .إصالحات عديدة
من شأنها استيعاب غضب الــشــارع ،ونيل
رضى «المرجعية» ،يسعى رئيس الوزراء إلى
تنفيذها ،بدءًا من تعديالت وازنة وجوهرية
تطاول تشكيلته الوزارية ،وال تنتهي بتعديل
القانون االنتخابي .وفي هذا السياق ،باتت
إقالة «مفوضية االنتخابات» ضرورية ،في
ٍّ
تحد هدفه إثبات «نزاهة» انتخابات ال تخضع
تزوير أو ابتزاز
ألي
ٍ

إقالة «مفوضية االنتخابات»
أولى الخطوات اإلصالحية

ٌ
تعديل وزاريٌّ
يطاول نصف
الحكومة؟

نور أيوب
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي
ـاق في موقعه» ،فـ«االستقالة غير
«بـ ٍ
واردة إط ــاق ــا»ّ .
زواره يـنـقـلــون عنه
ذل ــك ،كـمــا عـ ّـبــر عــن األم ــر «عـلـنــا» في
كلمته املتلفزة ،أمــس .ثمة مــن ّ
روج،
ّ
طـ ـ ــوال األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،ب ـ ــأن ال ـح ــل
األمثل لألزمة السياسية القائمة منذ
 1تشرين ّ
األول /أكتوبر املاضي ،هو
ُّ
«تضحية» كل من تحالف «سائرون»
ّ
«التيار الصدري»
(املدعوم من زعيم

مقتدى ال ـصــدر) ،وتـحــالــف «الفتح»
ب ــزع ــام ــة ه ـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري (ت ـج ـ ّـم ــع
ّ
النيابية املنبثقة عــن فصائل
الكتل
«الـحـشــد ال ـش ـع ـبــي») ،بـعـبــد امل ـهــدي.
«س ــردي ــة» ي ــدأب رئـيــس الجمهورية
بــرهــم صــالــح ،عـلــى تــرويـجـهــا ،وفــق
ّ
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة أكـ ــدت فــي حديثها
إلى «األخبار» ،أن «هذا األخير يسعى
إلى تطبيق هذه النظرية» ،بالتعاون
ـدد م ـ ــن الـ ـق ــوى
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ٍ
الـسـيــاسـيــة امل ـت ـضـ ّـررة مــن التركيبة
الحاكمة ،وعلى رأسها رئيس الوزراء

ّ
تفسر مصادر
حكومية حجب خدمات
بـ«ضرورة ضبط
اإلنترنت
ّ
الوضع المتفلت»

السابق حيدر العباديّ .
مرد ذلك إلى
حـســابــات سياسية صــرفــة ،مرتكزة
على التنسيق مع الجانب األميركي
ودول خـلـيـجـيــة أخ ـ ــرى .ح ـ ـ ٌ
ـراك ب ــدأه
صالح منذ  1تشرين ّ
األول /أكتوبر
املــاضــي حتى الـيــوم ،بركوبه موجة
الـتـظــاهــرات مــن جـهــة ،والـتـقــارب مع
تـلــك ال ـقــوى مــن جـهــة ثــانـيــة ،مراهنًا
ـاف للصدر إلــى جانبه،
على اصـطـفـ ٍ
واملـضــي بـشــارع األخـيــر فــي مشروع
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات املـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــرة ،وغـ ـي ــره ــا.
ف ـ ِـش ــل ره ـ ـ ــان ص ــال ــح ع ـل ــى الـ ـص ــدر،

إذ ح ـم ـل ــت عـ ــودتـ ــه إلـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ـ ًـة
ح ــة
اإلي ــران ـي ــة طـ ـه ـ ُـران ،رس ــال ــة واض ـ ّ
بأن «مشروعه كسر» .وعليه ،يتمثل
ســاح رئيس الجمهورية حاليًا في
خلق مناخ سياسي ـ ـ إعالمي يدعو
إل ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
والنزول عند طلبات الشعب».
في املقابل ،يمضي عبد املهدي ـ ـ وفي
ظ ــل ات ـص ــاالت ــه امل ـس ـت ـمــرة م ــع الـكـتــل
السياسية وعلى رأسها «سائرون»
ً
أجواء إيجابية ـ ـ
و«الفتح» والتماسه
َ
مسارين اثنني الستيعاب الشارع
في
ال ـغــاضــبّ :
األول سـيــاســي ،والـثــانــي
م ـيــدانــي .فــي امل ـســار ّ
األول ،سيكون
في مقدمة الحزم اإلصالحية الكبيرة
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ســاب ـقــا،
والـســاعـيــة إل ــى تطبيقها مــع عــودة
الهدوء إلى الشارع ،إجــراء تعديالت
وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـط ـ ــاول أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ن ـصــف
التشكيلة الوزارية (تتألف الحكومة
مــن  24وزيـ ـ ـرًا) ،بــاالتـفــاق مــع الـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وبـ ـش ــرط «إط ـ ـ ــاق ي ــد»
إجراء يراه
رئيس الوزراء التخاذ أي
ٍ
مناسبًا ،بعيدًا عن حسابات القوى
واألحزاب .ووفق املعلومات ،فإن هذا
الـتـعــديــل سـيـجــرى بـشـكــل تــدريـجــي
ً
بناء على جدول زمني يراه مناسبًا،
وفـ ـق ــا ل ــ«م ـص ـل ـح ــة آل ـ ـيـ ــات اإلنـ ـت ــاج
الحكومي».
األمر ًاآلخــر ،الذي يوليه عبد املهدي
أه ـم ـيــة ق ـص ــوى ،ه ــو إج ـ ــراء تـعــديـ ٍـل
ع ـلــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـحــالــي.
مـطـلـ ٌـب ُيـعـيــد إل ــى األذه ـ ــان الـنـقــاش
ال ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـتـشــريـعـيــة األخـ ـي ــرة ّ
(أيـ ـ ـ ــار /مــايــو
 ،)2018ودعـ ـ ــوة ب ـعــض الـ ـق ــوى إلــى
ـون يـ ـسـ ـم ــح ب ـت ـم ـث ـيــل
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد قـ ـ ــانـ ـ ـ ٍ
أكـبــر شــريـحــة ممكنة مــن املرشحني
ّ
امل ـس ـت ـقــلــن ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـحــال ـفــات
الحزبية الواسعة .فالقانون املعتمد
ي ـخــدم «ال ـك ـبــار ال ال ـص ـغــار» .ويــأتــي
ً
تنفيذ هــذا املطلب ن ــزوال عند رغبة
«ال ـن ـجــف» (مـقــر «املــرجـعـيــة الدينية
العليا» آيــة الـلــه علي السيستاني)،
امل ـت ـم ـ ّـس ـك ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـم ـث ـي ــل ه ــذه
الشريحة املـهـ ّـمـشــة ،ب ــدءًا مــن تعديل
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وتـ ـق ــدي ــم ب ــدي ــل
ً
منه ،وصــوال إلــى تغيير «املفوضية
ال ـع ـل ـي ــا ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،بــوص ـف ـهــا
ج ــزءًا أســاسـيــا مــن منظومة الفساد
املستشري في مؤسسات الدولة.
ّ
تـمــثــل ه ــذه «امل ـفــوض ـيــة» الـخــاضـعــة
لهيمنة األحــزاب والقوى ـ ـ وبإجماع
ـاد».
األخـ ـي ــرة أي ـض ــا ـ ـ ـ ـ «وك ـ ـ ـرًا ل ـل ـف ـسـ ً
فهي من املفترض أن تكون مؤسسة
حـ ـي ــادي ــة ،تـ ـ ّش ــرف ع ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
«نزيهة» ،لكنها في الواقع تعمل وفق
أجندات سياسيةٍ قائمة على االبتزاز
املــالــي والـتــزويــر ملصلحة «مــن يدفع
أك ـثــر» .وتكشف مـصــادر «األخ ـبــار»،

بوليفيا
عبد المهدي :االستقالة ّ
تعمق المشاكل
ّ
ّ
أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أن «استقالة الحكومة ال يمكن أن تتحقق من
بديل سلس وسريع» ،الفتًا إلى أن «االستقالة ستترك فراغًا يزيد من
دون تأمني
عمق املشاكلٍ ،فحكومة تصريف األعمال ّ
مقيدة السلطات ،وليس بإمكانها تمرير
املوازنة املالية وإجراء اإلصالحات املطلوبة».
وفي كلم ٍة متلفزة ،قال إن «إجــراء انتخابات ّ
نيابية مبكرة غير ممكن من دون
البرملان ،وبعدم وجوده كيف يمكن تعديل قانون االنتخابات ،وتشكيل مفوضية
جــديــدة» ،مـشـ ّـددًا على «سلمية الـتـظــاهــرات ،ومطالبها مـشــروعــة ،وأن حكومته
ّ
ستعمل على تلبية مطالبها وفق القوانني النافذة» .لكنه حــذر ،في الوقت عينه،
ّ
ّ
ّ
ـ«املخربني ،الذين اعتدوا على األمــوال العامة والخاصة» ،متوعدًا
ممن وصفهم ب
ّإياهم بـ«املواجهة بشكل حازم» .وأضاف أن «محاوالت املحتجني فرض العصيان
ّ
تضر بقطاعات الدولة ومؤسساتها ،وتعيق االستثمارات
املدني واإلضــرابــاتّ ،
واملشاريع» ،ذلك أن «تعطل قطاع النفط يؤثر سلبًا على البلد ،وال يمكن توفير
األم ــوال الــازمــة إلدارت ــه والقيام بــاإلصــاحــات املطلوبة ،كما سيتسبب بهروب
املستثمرين ،وهو ما يلحق ضررًا بالغًا باالقتصاد».
(األخبار)

أن هــذه «املـفــوضـيــة» ،فــي ظــل األزمــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،فـ ــاوضـ ــت فـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املاضية إحدى الشركات اإلسبانية،
إلب ـ ــرام ع ـق ـ ٍـد ل ـش ــراء ت ـج ـه ـيــزات «ع ـ ّـد
وفــرز النتائج» .وتضيف املعلومات
إن ال ــوف ــد ال ـعــراقــي فـ ــاوض الـجــانــب
اإلسـ ـب ــان ــي ع ـل ــى «إم ـك ــان ـي ــة تـغـيـيــر
ال ـن ـتــائــج ،وآل ـي ــات ـه ــا ،وف ـق ــا ملصلحة
تراها هي في لحظةٍ مناسبة» .هذا
الـعــرض ،الــذي جوبه بالرفض ،دفع
ب ــال ــوف ــد ال ـع ــراق ــي إلـ ــى حـ ــرف مـســار
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــات وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة «ش ـ ــرق ـ ــا»،
ـات
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا إل ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ـ ً
الكورية الجنوبية ،علمًا بأن فضيحة
طــاولــت الطرفني ،وصلت الـ ُـى حـ ّـد الـ
عقد أبرم قبل
 15مليون دوالر ،جراء ٍ
االنتخابات األخيرة.
وتـ ـش ـ ّـدد ال ـن ـج ــف ،وفـ ــق امل ـع ـلــومــات،
على ض ــرورة «تنقية املفوضية من
وجوهها الفاسدة» ،وسحب هيمنة
األح ــزاب والـقــوى السياسية عليها،
ب ـه ــدف إص ــاح ـه ــا ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن
ً
ّ
هذه الخطوة تشكل «مدخال ضامنًا
وإثباتًا لجدية عبد املهدي في تنفيذ
إصــاحــاتــه املــرتـقـبــة» .فاالنتخابات
املبكرة ال تلوح في األفــق ،واملطلوب
هـ ــو ال ـت ـح ـض ـيــر النـ ـتـ ـخ ــاب ــات 2022
بقانون «عصري» وإشــراف نزيه ،ال
ٍ
أن يـتـكـ ّـرر مــا ج ــرى فــي االنـتـخــابــات
األخـ ـي ــرة ،وال ـت ــي ش ـهــدت «ت ــزويـ ـرًا»،
ُ
تكابر السلطة القائمة ـ ـ حتى اآلن ـ ـ
في الكشف عنه.
مـ ـي ــدان ـ ّـي ــا ،ورغ ـ ـ ــم ت ـع ـ ّـم ــد ال ـح ـكــومــة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ّجـ ــب خـ ــدمـ ــات
ّ
مجددًا ،إال أنها ّ
تفسر هذه
اإلنترنت

الـخـطــوة بـ ــ«ض ــرورة ضـبــط الــوضــع
ّ
امل ـ ـت ـ ـفـ ــلـ ــت» .وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود ه ـ ـنـ ــا ،وف ــق
م ـص ــادره ــا« ،ل ـيــس قـمــع ال ـش ــارع أو
سحب املتظاهرين ،بل التفريق بني
ّ
واملخرب» ،وخصوصًا
السلمي منهم
إشارات
حملت
األخيرة
أن «الساعات
ٍ
أمنية على أن ّ
ثمة من يريد دفع البالد
ّ
إلى توت ٍر أمني ،واملزيد من الفوضى،
والـحــل يقضي ـ ـ بـنـ ً
ـاء على التجربة

واسـ ـتـ ـخ ــدام امل ـت ـظ ــاه ــري ــن لــوســائــل
التواصل االجتماعي ـ ـ بحجب هذه
ال ـخ ــدم ــة ل ـي ـه ــدأ الـ ـ ـش ـ ــارع» ،وح ـصــر
ال ـت ـظــاهــرات فــي «ســاحــة الـتـحــريــر»،
وحتى مــن دون أن يصل املحتجون
إلى «جسر الجمهورية» ،الذي يربط
الساحة بـ«املنطقة الخضراء» ،منعًا
لسقوط املزيد من الخسائر.
ووف ـ ـ ـ ــق امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،فـ ـ ـ ــإن ال ـح ـك ــوم ــة
االت ـ ـحـ ـ ًـاديـ ــة ت ـ ــرى فـ ــي «ال ـس ـل ـم ـيــن»
ضمانة لتنفيذ وعودها اإلصالحية،
ّ
ـوده ــم
وتـ ـش ــج ــع ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة وج ـ ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـهـ ــم
سـ ــارعـ ــوا ،ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،إلــى
الـتــواصــل مــع األج ـهــزة األمـنـيــة ملنع
«امل ـن ـ ّ
ـدس ــن» و«امل ـش ـب ــوه ــن» ،الــذيــن
يـحــاولــون حــرف مـســار تظاهراتهم،
وي ــدفـ ـع ــون ب ــاألجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة إل ــى
استخدام العنف مقابل تجمعاتهم.
وت ـف ـي ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـ ــأن ان ـس ـح ــاب
معظم مؤيدي الصدر من الساحات
بشكل فـ ّـعــال فــي خفض زخم
ســاهــم
ٍ
ال ـت ـظ ــاه ــرات ،م ــا أس ـف ــر ع ــن ت ـضــاؤل
عديد املتظاهرين ،األمر الذي يسمح
لـ ـلـ ـق ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ب ـت ـم ـي ـيــز الـ ـش ــارع
والعمل على استيعابه.

ُ
طهران تطلق الخطوة «النووية» الرابعة :استئناف العمل بـ«فوردو»
إيران

أعلنت إيــران ،أمــس ،استئناف أنشطة
تخصيب يورانيوم كانت ّ
مجمدة ،في
إج ــراء يــأتــي غ ــداة انـتـهــاء املـهـلــة التي
حددتهاّ لشركائها في االتفاق النووي
ال ــذي ُوق ــع فــي فيينا ،لـكــي تساعدها
ف ــي االل ـت ـف ــاف ع ـلــى ع ــواق ــب انـسـحــاب
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـشـكــل أحـ ــادي من
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ع ــام  .2018وخ ــال
املــراحــل الـثــاث األول ــى مــن ّ
رده ــا على
االنسحاب االميركي من االتفاق ،بدأت
إي ـ ــران بــإن ـتــاج ال ـي ــوران ـي ــوم املـخـصــب
بنسبة تفوق الحد ال ــوارد في النص،
والبالغة  ،% 3,67وتجاوزت حد الـ300
ك ـلــغ ملـ ـخ ــزون ال ـي ــوران ـي ــوم الـضـعـيــف
التخصيب الذي يفرضه االتفاق ،كما
ّ
ّ
متطورة.
شغلت أجـهــزة طــرد مــركــزي
ومن هذا املنطلق ،أعلنت الجمهورية
اإلسالمية ،أول من أمس ،أنها ّ
سرعت
بشكل كبير وتيرة إنتاج اليورانيوم
الضعيف التخصيب ،خالل الشهرين

املاضيني ،وباتت تحصل حاليًا على
 5كلغ في اليوم من تلك املادة.
وفـ ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه مل ـنــاس ـبــة اف ـت ـتــاح
م ـص ـن ــع «ال ـ ـحـ ــريـ ــة» ل ـ ــإب ـ ــداع ،صـ ـ ّـرح
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ــن روح ــان ــي،
أمس ،بأن إيران ستستأنف أنشطتها
ل ـت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ف ــي مـصـنــع
فـ ـ ـ ـ ــوردو عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة ح ـ ــوال ـ ــى 180
كـلــم إل ــى الـجـنــوب مــن ط ـهــران ،بعدما
ّ
جمدتها بموجب االتفاق النووي.
ّ
وذك ـ ـ ـ ــر روح ـ ــان ـ ــي بـ ـ ــأن إي ـ ـ ـ ــران لــدي ـهــا
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق ف ــي م ـفــاعــل ف ــوردو
 1044جهازًا للطرد املركزي من الجيل
األول «آي آر « »1ت ــدور مــن دون ضخ
الغاز فيها» .وقال« :اليوم ،سوف أطلب
مــن منظمة الطاقة الــذريــة (اإليــرانـيــة)
أن تبدأ بضخ الغاز في هذه األجهزة»،
مـضـيـفــا« :سـنـتـخــذ ال ـخ ـطــوة الــرابـعــة
والجديدة غـدًا» .لكنه لفت ،في الوقت
ذات ـ ـ ــه ،إلـ ــى أن «ن ـش ــاط ــات ـن ــا ال ـن ــووي ــة

الجديدة تتم أيضًا بــإشــراف ومراقبة
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة ،حتى
النشاط الــذي سنبدأه غ ـدًا» .مــن جهة
أخ ــرى ،أمـهــل روحــانــي ال ــدول الـتــي ال
ت ــزال مـلـتــزمــة بــات ـفــاق فـيـيـنــا (الـصــن
وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأملانيا)،
بعد انسحاب الــواليــات املتحدة منه،
ش ـه ــري ــن إض ــافـ ـي ــن ل ـت ـل ـب ـيــة م ـطــالــب
إيران ،وإال فستتخلى بالده عن املزيد
م ــن االلـ ـت ــزام ــات .وأك ـ ــد أن «خـطــوتـنــا
ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة ،مـ ـث ــل الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات الـ ـث ــاث
عنها .فحينما
األخــرى ،يمكن العودة
ّ
ينفذ األطراف اآلخرون املوقعون على
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ال ـتــزامــات ـهــم كــامـلــة،
فإننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة».
وأشار الرئيس اإليراني إلى أن «لدينا
فـ ــرصـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى فــي
الشهرين املقبلني ،وس ــوف نتفاوض
وجدنا
مــرة أخ ــرى» ،مضيفًا أنــه «إذا
ّ
الحل املناسب لرفع العقوبات ،وتمكنا

مــن بـيــع نفطنا بـسـهــولــة ،واسـتـخــدام
األمـ ـ ــوال ف ــي ال ـب ـنــك ،ورفـ ــع الـعـقــوبــات
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــأمـ ــن واملـ ـ ـع ـ ــادن،
فسنعود إلى ّالوضع السابق».
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــرت ،م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،عــن
ق ـل ـق ـهــا إزاء ال ـ ـقـ ــرار اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .وقـ ــال
دي ـم ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،امل ـت ـحــدث بــاســم
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
للصحافيني« :إننا نراقب بقلق تطور
الوضع» ،مضيفًا« :نحن نؤيد الحفاظ
على هذا االتفاق» .كذلكّ ،
عبر االتحاد
معتبرًا
األوروبــي عن «قلقه الشديد»ُ ،
أن الــدفــاع عــن االت ـفــاق ال ـنــووي املـبــرم
ع ــام « 2015ي ـ ــزداد ص ـعــوبــة» .وقــالــت
مايا كوسيانسيتش ،املتحدثة باسم
وزيـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ّ
«نعبر عن قلقنا
فيديريكا موغيريني:
ال ـش ــدي ــد إزاء إع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس حـســن
روحاني الذي عاد عن التعهدات التي

ّ
ّ
عبرت الدول الموقعة
على االتفاق عن
قلقها إزاء القرار اإليراني

ّ
قـطـعـتـهــا ط ـه ــران .ن ـحــض إي ـ ــران على
ع ــدم ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة يمكن
أن تـ ـق ـ ّـوض ب ـش ـكــل إض ــاف ــي االتـ ـف ــاق
ال ـنــووي ال ــذي بــات الــدفــاع عنه يــزداد
ص ـعــوبــة» .وأشـ ـ ــارت امل ـت ـحــدثــة بــاســم
موغيريني إلى أن «االتحاد األوروبي
ي ـب ـن ــي ت ـق ـي ـي ـمــه ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ت ـقــريــر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الهيئة

ّ
املخولة التحقق من احترام
الوحيدة
إي ـ ــران ل ـت ـعـ ّـهــدات ـهــا» .وت ــاب ـع ــت« :لـكــن
موغيريني ح ــذرت مــن أن الــدفــاع عن
االتفاق والحفاظ عليه يصبحان أكثر
صعوبة» .وذكرت« :لقد قلنا بوضوح
شديد إن رغبتنا في تطبيق ّ
تعهدنا
رهن باحترام ّإيران اللتزاماتها».
من جهتها ،حضت فرنسا إيــران على
«العودة» عن قرارها .وقالت املتحدثة
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،إن
«إعالنات إيران تخالف ّ اتفاق فيينا»،
مضيفة في بيان« :نحض إيــران على
العودة عن قراراتها املخالفة لالتفاق».
وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية
إنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء الخطوات
األخ ـي ــرة ل ـط ـهــران ،وستنتظر تقارير
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة بشأن
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة .ك ــذل ــك ،أك ــدت
ال ـ ـ ـ ــوزارة أن ف ــرن ـس ــا ال ّ ت ـ ــزال مـلـتــزمــة
باالتفاق النووي ،وحضت إيران على

احترام التزاماتها والتعاون بشكل تام
مع الوكالة الدولية .وجــاء في البيان
إن «فرنسا تبقى ملتزمة تمامًا بالعمل
عـلــى خـفــض ال ـتــوتــرات .وال ـع ــودة إلــى
االل ـ ـتـ ــزام ال ـك ــام ــل ب ــاالت ـف ــاق ه ــي أحــد
األهداف الرئيسية لهذه العملية».
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،رأى وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
دومـيـنـيــك راب أن قـ ــرار إيـ ــران اتـخــاذ
خ ـطــوة ج ــدي ــدة لتقليص الـتــزامــاتـهــا
ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـن ـ ــووي ،ي ـش ـك ــل ت ـه ــدي ـدًا
لألمن القومي لبالده .وقال إن «أفعال
إي ـ ـ ــران األخ ـ ـيـ ــرة ت ـت ـع ــارض ب ــوض ــوح
مــع االت ـف ــاق ال ـن ــووي وتـشـكــل تـهــديـدًا
ألمننا القومي» .كذلك ،أضــاف« :نريد
ّ
للمضي قدمًا ،عبر حوار
سبيل
إيجاد ّ
دولـ ــي ب ــن ــاء ،ل ـكــن ي ـت ـعـ ّـن ع ـلــى إي ــران
التقيد بااللتزامات التي ّ
ّ
تعهدت بها
ومعاودة االنصياع الكامل (لالتفاق)
على وجه السرعة».
(األخبار ،أ ف ب)
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لفت روحاني إلى أن األنشطة الجديدة «تتم بإشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبتها» (أ ف ب)

حادثة طائرة
موراليس:
اغتيال أم
محاولة
ّ
عطل تقني؟

(أ ف ب)

ال تزال أسباب الحادثة التي دفعت
ّ
بمروحية كانت تقل الرئيس البوليفي
إلى تنفيذ هبوط اضطراري ،مجهولة.
ونظرًا إلى تشابك املشهد في بوليفيا،
إزاء التظاهرات التي تقودها املعارضة
الرافضة لفوز إيفو موراليس بفتر ٍة
رئاسية جديدة ،جنبًا إلى جنب
التهديدات التي أطلقها معارضوه
بإطاحته ،والحديث املتواصل عن
محاولة انقالب ،فإن فرضية الهجوم
َّ
املتعمد تبقى حاضرة ،في موازاة
عطل تقني أصاب الطائرة،
الحديث عن
ٍ
سيجري «التحقيق» في شأنه.
من حيث التوقيت ،تأتي الحادثة التي
وصفها وزير الداخلية السابق ،هوغو
مولديز ،بـ«الهجوم اإلجرامي» ،توازيًا
تهديد أطلقه ،يوم السبت املاضي،
مع
ٍ
لويس فيرناندو كاماتشو ،أحد زعماء
املعارضة اليمينية في منطقة سانتا
كروز الشرقية ،بـ«اتخاذ إجراء حاسم»
ليل اإلثنني ،إلبعاد موراليس عن
السلطة.
وفي تفاصيل ما جرى ،أعلنت القوات
الجوية البوليفية أن ّطائرة مروحية
ّ
كانت تقل موراليس نفذت ،أول من أمس،
هبوطًا اضطراريًا بعد ّ
لعطل
تعرضها
ٍ
تقني «حدث عندما كانت الطائرة تقلع
من قرية في جبال األنديز ،حيث كان
الرئيس البوليفي ّيفتتح طريقًا جديدًا»،
ً
الفتة إلى أنها تحقق في أسباب هذا
العطل .وفيما أفادت بأن أحدًا لم يصب
بأذى ،إال أن الحادثة ّأدت إلى تصاعد
ّ
التوتر في البالد ،حيث تتواصل ،منذ 20
تشرين األول /أكتوبر املاضي ّ ،تظاهرات
معارضة للرئيس ،يقودها ُمرشح اليمني
ّ
كارلوس ميسا ،الذي لم يحالفه الحظ
في انتخابات الرئاسة ،احتجاجًا على
النتائج التي ّأدت إلى إعادة انتخاب
موراليس لدور ٍة رابعة .وبعدما استأنف
عمله في مقر الحكومة ،كتب األخير عبر
«تويتر»« :إخوتي ،اليوم ،بعد افتتاح
طريق في كولكويريّ ،
تعرضنا لحادثة
ّ
سيتم التحقيق فيها بشكل
في املروحية
مناسب».
من جهته ،ال يزال كارلوس ميسا ،الذي
خسر في االنتخابات الرئاسية ،يطالب
بإجراء انتخابات جديدة إلخراج البالد
من «األزمة الناجمة عن إعادة انتخاب
موراليس» .وبعد اجتماع لحزبه في
الباز ،يوم األحد املاضي ،قال ميسا:
ّ
«الحل األفضل لهذه األزمة ،في الظروف
الراهنة ،هو انتخابات جديدة تشرف
عليها هيئة انتخابية جديدة نزيهة،
وبمراقبة صارمة من املجتمع الدولي».
وأضاف أن «تهدئة البالد وإيجاد مخرج
ديموقراطي لهذه األزمة» هما أمران
«ب َيد موراليس» ،داعيًا أنصاره إلى أن
ِ
يواصلوا التعبئة بسالم وبعيدًا ِمن
العنف.
(األخبار)

