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قــال مــســـؤولــون فــلــســـطــيــنــيــون
وإســــرائــــيــــلــــيــــون إن نــــشــــطــــاء
فــلــســطــيــنــيــ أطــلــقــوا وابال من
الـــصــــواريخ عـــلـى إســـرائـــيل وإن
اجليش اإلسرائيـلي رد بشن موجة
من الـضـربـات اجلـويـة قـبـل الـفـجر
ا أدى إلى مـقتل شخص في غزة 

امس السبت.
وقــــال اجلــــيش اإلســــرائـــيــــلي إنه
اســتــهــدف مــواقع تــابــعــة حلــركــة
ـقـاومة اإلسـالميـة (حـمـاس) التي ا
حتـــكم قــطـــاع غــزة بــعـــد أن أطــلق
فـلسـطيـنـيون عـشرة صـواريخ على
إســرائــيل في ســاعــة مــتــأخــرة من

مساء اجلمعة.
و اعـــتـــراض ثــمـــانـــيـــة من هــذه
الـــصــواريـخ. وقــالـت الــشـــرطــة إن
مـقذوفـا أصاب مـنـزال في بلـدة قرب
ـــــــا أدى إلى حـــــــدوث احلـــــــدود 

أضرار ولكن دون إصابة أحد.
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وفـي جـنـوب غــزة قـال مــسـؤولـون
طــبـــيــون ومــحــلــيــون إن الــقــصف
ا أدى إلى أصـاب مـبنى صـغـيـرا 
مقتل فلـسطيني يدعى أحـمد محمد
. الشحري ( 27عاما) وإصابة اثن
ولم تعلن أي جـهة مسـلحة في غزة
مسؤولـيتهـا عن إطالق الصواريخ.
وقــــال اجلــــيش اإلســــرائــــيــــلي إن
ـسـؤولـة في نـهـايـة األمـر حـمـاس ا
عن الـــهـــجـــوم. ونـــفت احلـــكـــومـــة
اإلسـرائيـلية اجلـمعـة أي عالقـة لها

زاعم اخـتراق إلكـتروني لتـطبيق
واتـــســـاب من جـــانب مـــجـــمـــوعـــة

(إن.إس.أو) اإلسرائيلية للمراقبة.
ونـأى زئـيف إلـكـ عـضـو مـجـلس
الـوزراء األمـنـي بـحـكـومـة بـنـيـام
نتـنيـاهو بـاحلكـومة عن احملاوالت
زعـومة إلرسـال ملـفات ضارة إلى ا
هـــــواتف مــــحــــمـــــولــــة لــــعــــدد من
مسـتخـدمي تطـبيق واتـساب وقال
إنـه إذا ارتـــــــــكب أي شـــــــــخص أي
”جُرم “فيمكنه توقع أن يجد نفسه

ماثال أمام احملكمة.
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وقــال الــوزيــر إلذاعــة  102إف إم تل
أبـــيب ”إن.إس.أو شـــركـــة خـــاصــة
ــــلــــكــــهــــا تــــســــتــــخــــدم قــــدرات 
اإلســرائـيــلــيــون اآلالف في مــجـال
األمن اإللـكــتــروني لـكـن احلـكــومـة
اإلسـرائـيـليـة لـيـست متـورطـة هـنا
اجلميع يفهم ذلك. األمر ال عالقة له
بـدولـة إسـرائيل .“ورفـعت واتـساب
دعـوى يـوم الـثالثاء ضـد مـجـمـوعة
”إن.إس.أو “اإلسرائيلية واتهمتها
بأنها ساعدت جـواسيس حكومي
في اختـراق هواتف  1400مسـتـخدم
تقـريبا في أنـحاء أربع قارات خالل
مــوجــة اخــتـراق شــمــلت أهــدافــهـا
دبلوماسـي ومعارضـ سياسي
وصـحـفـيـ ومـسؤولـ حـكـومـي

كبارا.
ــالــكـة وقــالـت شــركــة فــيــســبــوك ا
لــتـطــبــيق واتــسـاب إن اجملــمــوعـة
اإلسـرائيـليـة أعـدت وباعت بـرنامج

تــســلل اســـتــغل ثــغــرة في خــوادم
ـسـاعـدة عـمالء ـلـكـهـا واتـسـاب 
ا ال على اختراق هواتـف محمولة 
يـــقل عن  1400 مــســتــخــدم بــ 29
أبـريـل نـيـسـان  2019 والـعـاشـر من

مايو أيار من العام نفسه.
وذكر تـقرير لـرويترز يـوم اخلميس
نــقـال عن مــصـــادر مـــطــلـــعـــة عــلى
الـتحـقـيق الذي جتـريه واتـساب أن
مــســؤولــ كــبـارا فـي دول عــديـدة

الـعـبـارات “هـذه االتــهـامـات وقـالت
إنها ستتصدى لها ”بقوة.“

ـقـابلـة اإلذاعـية قـال إلـك وخالل ا
”ال أرى أي تبعات سياسية لهذه

الواقعة.“

أية قراءة موضوعية  للقوى والكيانات السياسية  التي استلمت احلكم
في العـراق من االحـتالل  قـد فـشـلت فشالً كـبـيـراً  في االداء والـعالقة
مع اجلمـاهيـر  وفي إدارة الـسلـطة  وفـي قراءة احلـالة الـعـراقيـة وطنـياً
ونفسياً وتـاريخياً  وفي الرؤيـة لزمن التطـور الذي يشهده الـعالم عموما

نطقة احمليطة بالعراق على وجه التحديد . وا
هذه االطـراف مـجـتمـعـة  اخـذت العـراق النـانيـتـهـا احلزبـيـة والـكتـلـوية 
ـوارد  وتـعـامـلت مـع كل مـنـتج اقـتـصـادي واسـتـحـوذت مـنـفــردة عـلى ا
وتربـوي وصـحي وثـقافي  عـبـر تكـوين الـدولـة العـراقـية  وبـاخلـصوص
مـاقـبل االحــتالل  عـلى انه لــيس من جـنـســهـا  واليـجب احلـفــاظ عـلـيـة
صانع وتطويره وتشغـيله  لذلك  تدميـر وتهميش وايقـاف العديد من ا
ـعـامل الـتي كـانت تـغـطي الـكـثـيـر من حـاجـة الـسـوق احملـلـيـة وتـشـغل وا

هني . هندس وا االالف من العمال والفني وا
ـؤسـسات الـدولة  لقـد فـرخ هذا الـنـظام  مـجمـوعـات امتـهـنت التـدمـير 
ال العام  وخلقت طـبقة من الفاسدين  حتولت فيما واالستحواذ على ا
ـواطن بـعــد الى مـنــظـومـة مـن الـفـاســدين الـســيـاســيـ  وبـذلـك صـار ا
ـتــنــورة في واد  وجــبـهــة الــسـلــطـة ــثـقــفــة وا والــفـئــات االجـتــمــاعـيــة ا

ومنظوماتها النهابة في واد أخر .
ـأساوي  افـرز مـجـتمـعـا شبـابـيا واسـعـا  لـيس له عالقة هذا الـوضع ا
باالحزاب والكيانات السياسية واحلصصية والطائفية  مجتمعا مضادا
لكل السـلطـة  ومطالـبا بـالتغـييـر كحل ألزمة الـتنـاقض القائـمة بـينه وب
لـيونـية في الـساحـات العـامة السـلطـة  لذلك خـرجت اجلمـوع االلـفيـة وا
ـدن تطـالب بالـتـغيـيـر األهم في بنـيـة النـظـام وفي الدسـتور والشـوارع وا

وبطريقة االنتخابات وبرموز النظام .
هذه اجلـموع الـبشـرية لم تـخاف من الـرصاص وقـدمت الشـهداء وال من
ـسـيلـة لـلدمـوع وال من الـتهـديـدات  هدفـهـا واضح هو كـثـفة ا القـنـابل ا
ـواطـنة لـلـجمـيع  وحتـقيق قـيادة التـغـييـر  ورغبـتـها مـحـددة بنـاء دولة ا
ـال العـام  وعـامـلـة على وطنـيـة مـؤمـنة بـحـقـوق الـشعـب  واميـنـة عـلى ا
ـال تـطـويـر الـبالد  ومـحـاكـمـة كل الـفـاسـدين والـنـهـابـ الـذين هـربـوا ا
للخارج  واستحوذوا على مفاصل البلد  جموع بشرية رفعت شعارات
واضـحــة مــحــددة  ال لـكـل فـاســد  وال لــسـلــطــة الــطـوائـف واحلـصص
والعـرقيـات  ونعم لـعراق وطـني يبـنيه اخلـلص من ابنـاءه وخاصـة هؤالء

الشباب الذين عرفوا طريق الثورة واخلالص .
زيد من الصبر والصمود  واجهة ليست سهلة وحتتاج الى ا بالتأكيد ا
سـتحـوذون عـلى السـلطـة  لـيس بالـه تـركهـا وتـرك منـافعـها  لكـون ا

وهذا األمر يتعلق بكل السلطات الفاشلة .
عيب تمـاما  على سلـطة تشاهـد مايجري في العـراق  ولم تستمع من ا
حلقـوق اجلـمـاهـير  وبـهـذا يـجب االنـتبـاه إن هـؤالء الـسـلطـويـ يـريدون
ـكن تفسير صم الذهاب بالبالد الى الـهاوية وتدمـير البالد  وإال كيف 

ئات الشهداءواالف اجلرحى . االذان لصرخات الشعب و
إن التراكم اخلالق في الـوعي الشبـابي  هو تعـبير اكـيد على تـشخيص

تطلع لغد جديد . التناقضلسلطة القائم ب السطة الفاشلة والشعب ا
اليـ  لـيـسـوا شـغـبـا والبـعـثـيـ وال مـنـدس وال ـتظـاهـرين بـا هـؤالء ا
ثـلون أجـندة خـارجيـة  هم ابـناء الـعراق الـبررة الـشجـعان  اليـنتـمون
ـا انــتــمــائــهم لــلــعــراق ومن اجل لالحــزاب احلــاكــمــة وال ألي جــهــة وإ

مستقبل ابناءه .
إن هــؤالء الــســلــطــويــون  يـجـب ان يــعــرفــوا بـان زمــانــهـم قــد نـزل وان
مـرحلـتـهم قـد انـقـضت  سـيـصـعد مـكـانـهم من يـخـتـاره الـشـعب وحتدد
تحـفزة للـمواجهـة من اجل العراق  ـليونـية ا مساره اجلـموع البـشرية ا
ــا حــدث في الــعـديــد من وهــذا األمـر لـم يـحــدث في الــعــراق وحــده وإ
ــواقع الــبــلـدان واالنــظــمــة الــفــاشــلــة الــفـاســدة . ولــعــلم االخــرون من ا
السيـاسية  إن الـدستور يـجب أن يتـغير  لـكون من اختـاره الشعب في
ظـرف اسـتـثـنـاني والـشـعب له كـل احلق في تـعـديل وتـغـيـيـر بـعض بـنـود
الـدسـتـور ومـن يـخـاف من الـتــغـيـيـر هــو بـالـضـرورة
ــواقع اليــحـتــرم إرادة الــشــعب  فــالــنـازلــون من ا
السـلطـوية سـيكـون امرا حتـميـا  والصـاعدون هم

من يختارهم الشعب وليس صناديق التزوير..  

nB∫ اثار القصف اجلوي االسرائيلي على غزة امس

تحدة كانوا هدفا حليفة للواليات ا
في وقت سـابق هذا الـعـام لبـرنامج
قـرصـنة اسـتخـدم تـطبـيق واتـساب
. للسيطرة على هواتف مستخدم
ونـــفت شــركــة (إن.إس.أو) ”بــأشــد
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ـساس بشـرفيـة العرض او ح يسـرقك (( الغـريب ))  او يتـعرض لك 
ــة بـشـعــة بـحــقك  فـذلك غــريب اعـجــمي دخـيل مــعـتـد انه اقـتــرف جـر
غاصب سمه مـا شئت فـهو ليس مـن ابناء جـلدتك اذ ال يـنكأ ضـميره ألم
جـرح كـان قـد سـبــبه لك   وال حـتى ي بـاهـراق دمـك  فـهـو مـتـخـادم مع
مـصـاحله ومـصـالح ابـاءه واجـداده   فــحـسب   هـنـا البـد وتـمـاهـيك مع
طـالبة ((تكـليـفك الشـرعي وقبـلهـا انتـماءك الـوطني ))  فـيتوجـب علـيك  ا
ال باموالك او اشـهار السالح بـوجهه وفيـما ابتـدأك القتـال " العرض وا
والدم " ثالثية عـلل الشهـادة بحديث نبـوي  . بيد كـيف لك ان تتعامل مع
من يسـرق امـوالك ويـتـطاول عـلى عـرضك "كـأخ جلـميـع العـراقـيـات كنت
بـطــبـيــعـة احلــال "  ويـنــهب خـيــراتك مع انه وانت مــنـصــهـرين بــثـنــائـيــة
ـعـتـقـد ) ? .. فـهل عـلـيك ان تـسـتـكـ له وتـخـضع له بـتـذلل (االنـتـمـاء وا
وانقيـاد بعلـة التـطيف او االنتـماء ? ام انك البـد وان توقف جشـعه وجتلد
تـماديـه بسـوطك وجتـتث مـفـاسـده بـنـصل سـيـفك ? ..  اخـوتـنـا من ابـناء
ـثل ـذهب بـتـجـاوزكم عـلى جـمـيع الـقـيم وا جـلـدتـنـا لـقـد خـرقـتم حـجب ا
واالعراف االرضـية والسـماويـة معـا " سرقـتم وتطـاولتم وقـتلتـم - خربتم
وفتنتم - هجر واقصيتم  " .. افريتم كبد العراقيات بقتل اطفالهن فما
عـاد هــنـاك مـزيــدا من الـصــبـر عــلى سـلــوكـيــاتـكم وانــتم تـخــاذلـتم امـام
مـسـؤولـيــاتـكم وخـنــتم االمـانـة وجـعــلـتم من الـعــراق مـسـتـلب االرادة بال
مؤسسات دولـة  احييـتم النزعة االنـفصالـية لدى اخوتـنا الكـورد وغلبتم
الطبـاع القـبليـة وفتـتم نسيج مـجتـمعكم وحـكمـتمونـا مسـتثمـرين العـمامة
ذهبية فلذ بـعباءات رجال الدين وليت شعـري وقد ارجعتمونا الزمان ا
اجلاهـلـيـة . مع كل هـذا لم نرفـع السـيف حلـز اعـناقـكم ال بل قـدمـنـا لكم
الفرصـة تلو االخـرى وملـكناكم امـرنا بالـصبغـة البـنفسـجية .. امـا يكفي
دن  17عشـرة سـنـة من الـظـلم والـقهـر والـتـخـريب والـتشـريـد وتـسـلـيم ا
جملرمي الـعصـر " داعش " ومـا ان خرجـنـا سلـميـ نـطالب بـوطن  حتى
فتحـتم فوهـات بنـادقم على صدورنـا فاسـقطـتم ازهار ربيـعنـا من شجرة
احلـيـاة وتركـتم امـهـاتـنـا مـجـروحـات الـفـؤاد نـادبـات وسـكنـهن سـراديب
وتى .  نـريـد وطن الغـير  ونـريـد كـرامة ونـريـد ان نسـتـشـعر الـسـيادة ا
ونـدير شـؤونـنـا بـعـراقيـة بـحـتـة دون وصـياة جلـنـرال أو أوامـر تـصـدرها
سفارات الدول . نـعم نريد ان نـتنعم بـخيراتنـا فهي من حقـنا وان نعيش
برفـاهيـة فثـرواتـنا كـبيـرة لكـنمـا ادارتـكم السـيئـة لهـا جـعلـتهـا تذهب الى
جيوب الفاسدين .  نصيحتي للسيد مقتدى الصدر والذي عرفته عراقيا
رة ومعه السيد احلكيم من التدخل في التظاهرات ان ينأى بنفسه هذه ا
وان تتـركـوا اخليـار التبـاعـكم في الـنزول دون حـمل لـعنـاوينـكم كـاحزاب
شكلة ومحال ان تكونوا جزءا من احلل سياسية فاعلة فانتم جزءا مـن ا
بـهذا الـظـرف احلـسـاس .  ال لـلـحلـول الـتـرقـيـعـيـة وال لالرجتـال في هذه
رحـلـة  لن يخـدمك يـا سيـادة رئيـس الوزراء  تـقلـيص الـرواتب او فتح ا
ـشانـق وانتم نـوافذ الـتـعـيـنـات  نـريد قـتـلـة ابـنـاءنـا ماثـلـ امـام حـبـال ا
تعـرفـونهم ومع هـذا خـرج تقـريـر اللـجـنة مـخـيبـا لالمـال وكم كـان بائـسا
وكنا متـوقعيه تـماما . استـقالة احلـكومة مطـلب ملح وتعـديل الدستور ثم
ي فوضية الـعليا لالنتخابـات واجراء انتخابات باشراف ا انهاء عمل ا
ن دخل االنـتخـابات السـابقـة .. تقد الـفاسدين على ان ال يرشح اي 
ا تغـيير جذري من احليتان والـغاء احملاصـصة وكمـا اسلفنـا ال حل دو
في بنـوية الـنظـام ..  نريـد اموالـنا الـتي مألت خزائن بـنوك
انـكـلــتـرا وايـران ودول االحتــاد االوربي .. نـريـد ان
نـسـتـرجع جـمـيع امالك الـدولـة الـتي الـتي وضـعـتم

ايدكم عليها .. 
واولها اننا نريد #وطن .
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قـــال الـــرئــيـس األمــريـــكي دونـــالــد
تــرامب امس إن وقـف إطالق الــنـار
متماسك بشـكل جيد جدا في شمال
شــرق ســـوريــا الــذي أرســـلت إلــيه
تركيـا قوات لتـطهيـره من الفصائل

سلحة. الكردية السورية ا
وقـال أيضـا ترامب لـلصـحفـي في
الـــــبــــيـت األبــــيـض إن عالقـــــته مع
الــــرئـــــيس الـــــتـــــركي رجب طـــــيب

أردوغان طيبة جدا.
m للمرة األولى منذ اندالع احلرب
ـثلـو احلـكـومة الـسـورية يـجـلس 
ومـعـارضوهـا األربـعاء عـلى طـاولة
الـــتـــفــاوض حـــول الـــدســـتــور في
تحـدة أن تمهّد خطوة تـأمل األ ا
لـتسـويـة سـيـاسـيـة للـنـزاع بـيـنـما
تــبـــدو دمــشـق الــتي تـــفــاوض من
مـوقع قوة لـيـست بوارد تـقد أي

. تنازالت بحسب محلل
ـفـاوضات وتـشـارك احلـكـومـة في ا
الــتـي حتــظى بــإجـــمــاع كــبــيــر من
الـقــوى الـدولـيـة بـدفع رئـيـسي من
حــلــيــفــتـهــا مــوســكــو الـتـي تـرغب
بتطبيع عالقات دمشق مع اجملتمع
الــدولي واضــفــاء "شــرعــيــة" عــلى

اتفاقاتها مع تركيا بشأن سوريا.
تحدة األربعاء عمل وتفتتح األ ا
ؤلـفة من 150 الـلجـنة الـدسـتوريـة ا
ــــثــــلــــون احلــــكــــومـــة عـــضــــواً 
ــــدني ـــعــــارضــــة واجملـــتــــمع ا وا
ــثــلـ عن بــالــتـســاوي بــغـيــاب 
اإلدارة الـذاتــيــة الـكــرديــة عـلى أن
نبـثقة عن تبـاشر جلنـة الصيـاغة ا
الـوفـود الـثالثـة إثـر ذلك عـقـد أولى

جلساتها. 
ـتــحـدة وقـال األمــ الـعــام لأل ا
أنطونيو غوتيريش الثالثاء إن بدء
اللجنة لعـملها هو "اخلطوة األولى

على الطريق السياسي للخروج من
زّق سـوريا مـأساة الـنزاع" الـذي 
مـنـذ أكـثـر من ثـمـاني سـنوات رغم
أن قـدرتـهـا عـلى حتقـيق أي تـغـيـير

تبدو صعبة.
…u  l u

ويـــقـــول الــــبـــاحث فـي مـــؤســـســـة
"سنـتشوري فـاونديـشن" أرون لوند
لـوكــالــة فـرانس بــرس إن الــرئـيس
بـشــار األســد سـيــشــارك "من مـوقع
القوة(...) وليس لديه ما يخسره".
ويـــوضـح "إذا وجــــد أن عـــمــــلــــيـــة
التـفاوض أمست غـير سـارة لسبب
هم مـعـ فلـن يكـون ذلك بـاألمـر ا

إذ سيجد سبباً تقنياً لوقفها".
وتــنـــطــلق اجـــتــمـــاعــات الــلـــجــنــة
الـدسـتـوريـة عـقب أحـداث مـيـدانـية
غيّرت خـارطة التحالـفات في شمال
شـــرق ســـوريـــا حـــيث انـــتـــشـــرت
الـقـوات احلـكـومـيــة الـتي تـسـيـطـر
ـئـة أســاسـاً عـلى نـحـو سـتـ في ا
مـن مــســـاحــة الــبـــلــد في مـــنــاطق
ســـيــطــرة الــقـــوات الــكــرديــة خالل
ّ ذلك إثـر هجوم الشـهر احلالي. و
وجب اتفاق تركي توقف الحقـاً 
مــنــفـصــلـ أبــرمـتــهــمـا أنــقـرة مع

واشنطن وروسيا.
وفــشــلت كــافــة جــوالت الــتــفـاوض
ـتــحـدة خالل الـتي قــادتـهــا األ ا
ـاضيـة في حتـقيق أي الـسنـوات ا
تـقــدم جـراء الــتــبـاين في وجــهـات
ـعـارضة. وال الـنـظـر بـ دمـشق وا
تعـني مـوافـقـتـهـمـا عـلى الـتـفاوض

اليوم زوال هذه التباينات.
بـحـسـب مـيـثـاق تـشـكــيـلـهـا يـعـود
لـلـجنـة أن "تـراجع دسـتور (...) 2012
وأن تقوم بتعـديل الدستور احلالي

أو صياغة دستور جديد".
ـــعــارضــة الـــتي تــبــدو وتـــطــالب ا

عاجزة عن فـرض أي شرط بوضع
دستـور جديـد للبالد بـينـما تعـتبر
دمــشق أنه "بـتـعــديل" مـادة واحـدة
من الدستـور احلالي "يصـبح لدينا
دسـتــور جـديـد" وفق مـا قـال وزيـر
علم قبل أسابيع. اخلارجية وليد ا
ويــتـــوقع الــبــاحـث في مــجــمــوعــة
األزمــات الـــدولــيــة ســام هــيــلــر أن
تــقـتــصــر احملـادثــات عــلى "إدخـال
بـعض الـتــعـديالت عـلـى الـدسـتـور
احلــالي" مـسـتـبـعـداً أن "تـتم إعـادة

صياغة دستور بالكامل".
ويـــوضح أن دمـــشق "اســـتــجـــابت

لـلرغـبـة الـروسـيـة بـتمـريـر الـلـجـنة
الـــدســـتـــوريـــة مـن دون تـــقــد أي

تنازالت كبيرة".
عـارضة الـيوم أضعف من وتبـدو ا
أي وقت مــضى مع تــراجع وتــيـرة
الـدعم الــغـربـي لـهــا وبـعــدمـا بـات
وجـودها عـلى األرض يقـتصـر على
فـصـائل مـقـاتـلة تـدعـمـهـا أنـقرة في
شــمــال وشـمــال غــرب الـبالد وهي
مـنـاطق تـخضع التـفـاقـات أميـركـية
ـتــحـدة روســيــة. ولم حتــدد األ ا
إطـاراً زمــنـيــاً لـعـمل الــلـجــنـة الـتي
تــتــخــذ قــراراتــهــا بــالـتــوافق وإال

مـصـيــره أو سـتـبـقى مــسـتـمـرة في
حــــصــــارهــــا االقــــتــــصــــادي ودعم

وتمويل اإلرهاب".
وانـبـثقت فـكرة تـشـكيل هـذ الـلجـنة
عن اجــــتــــمــــاع عــــقــــدتـه األطـــراف
الـــضــامـــنـــة التــفـــاق اســـتـــانــا في
سـوتـشي روسـيـا وايـران وتـركـيـا.
وطـالب وزراء خارجـيـتـها أمس من
جــنــيـف بــالــدعم الــدولي لــضــمــان
جناح الـلـجـنـة في مـهمـتـهـا كـونـها

تاح" حالياً. "اخليار الوحيد ا
وفي ظل عقوبـات اقتصاديـة غربية
تــخــضع لــهـا ســوريــا مــنــذ انـدالع
الـنـزاع يـقـول لـوند إنـه "إذا اتضح
أن بـإمــكـانه (االســد) أن يـســتـخـدم
ـنـصـة لــفـتح فـرص جـديـدة هـذه ا
وتــطـــبــيع الــعالقـــات مع اجملــتــمع

الدولي فسيفعل ذلك".
—ULŽ« …œUŽ«

وتـطــالب روسـيــا اجملـتــمع الـدولي
بـتمـويل إعـادة اإلعمـار األمـر الذي
ــانـحــة بــتــســويـة تــربــطه الــدول ا

النزاع سياسياً.
وأعــرب رئــيـس هــيــئــة الــتــفــاوض
عـارضة نصـر احلريري السـورية ا
قـــبـل أســـابــــيع عـن خـــشــــيــــته من
اسـتخـدام النـظام وحـلفـائه اللـجنة
كـ"ورقــة" لــلـــحــصــول عــلى "أمــوال
إلعـادة اإلعـمــار". ويـقـول لــونـد "مـا
ــــكـن أن تــــقـــــوم به الـــــلــــجـــــنــــة
الدسـتورية في أحـسن األحوال هو
أن تـضـفي الــشـرعـيــة الـدولـيـة ألي
اتـــفــاق قــذر تـــتم صــنــاعـــته خــلف
الـــكـــوالــيـس". ويــضـــيف "روســـيــا
وتـــركـــيـــا ســـتـــكـــونـــان الالعـــبـــان
األسـاسـيـان في الـعـمـلـيـة لـكـنـهـما
يعمالن في ظل وضع هامد إلى حد
ـصالح مـا وأمـامـهـمـا الـكـثـيـر من ا

تناقضة حللها". ا

دونالد ترامب 

ـئـة من األصوات بـأغلـبـية  75في ا
لـــئال يـــفـــرض أي طـــرف "امالءاته"

على اآلخر وفق بيدرسون.
ويـــهــدد هـــذان الــشـــرطــان الـــلــذان
فـــرضــــتـــهــــمـــا دمـــشـق عـــلى األ
ــتـحــدة وفق مــحــلـلــ بــإدخـال ا

فاوضات في حلقة مفرغة. ا
وأثـارت تــسـمــيـة أعـضــاء الـلــجـنـة
وسّعة خالفات ب دمشق واأل ا
ـــتــحــدة عـــلى مــدى أشـــهــر قــبل ا

اضي. االتفاق عليها الشهر ا
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ويـشــرح لـونــد أن قـائــمـة اجملــتـمع
ــــدني الــــتي كــــان يُــــفــــتـــرض أن ا
ـــتــــحــــدة من تـــشــــكــــلــــهــــا األ ا
مـحـايـدين  االتـفـاق عـلـيـهـا بـعد
تـضمـيـنـهـا أسـمـاء مـحـسـوبـة على
عارضـة. ويرى أن تأم النظـام وا
ـطـلوبـة من األصـوات قد الـنـسبـة ا
يـعـتـمـد عـلـى ضـغـوط سـتـمـارسـهـا
تـــركــيـــا أو روســـيــا عـــلى قـــائـــمــة
عارضـة. بحسب لونـد "لن تنتهي ا
أي مـفاوضـات بـ أعضـاء الـلجـنة
الــدســتــوريـة بــإجــبــار األســد عـلى

ا ال ينوي أساساً فعله". القيام 
وال تــمـانع دمــشق وفق مــا يـشـرح
رئـــيس حتــريــر صــحـــيــفــة الــوطن
ـقـربـة من الــسـلـطـات الـسـوريــة ا
وضــاح عــبــد ربـه لــوكــالــة فــرانس
بـــرس "مــنــاقـــشــة من يـــرغب حــول
الــدسـتــور (..) مــا دامت الــعـمــلــيـة
ـلــكــيـة ســوريـة ســوريـة ســوريــة 
ودون أي تــدخـل أجــنـــبي ويـــنــتج
عنـها مـقررات حتتـاج إلى استـفتاء

الشعب السوري".
ويضـيف "نحن الـيوم أمام امـتحان
لــلــدول الــغـربــيــة الــتي أيــدت هـذه
العملية وتدعمها وسنرى إن كانت
فعالً تريد للشعب السوري أن يقرر
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