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ال قيمة ألي إجراء لرفع مستوى 
املعيشة بينما الدم ال يزال يسيل 
في الشوارع وامليادين... ال معنى 

لرفع املعاشات، بينما املماتات سهلة 
والجنازات تدور حاملة أكفان شباب 
وضع بذرة للحياة األفضل واألرقى 
فحصد املوت، برصاصة في الرأس 
أو حفلة تعذيب في معتقل أو مركز 

لالحتجاز. ما سبق، جزء من رسالة 
إلى الرئيس املصري املنتخب محمد 

مرسي بتاريخ 13 فبراير/ شباط 
2013 تحت عنوان »رسالة إلى 

الرئيس: أوقف الجنازات قبل رفع 
املعاشات«، وكانت املناسبة اإلعالن 

عن مقتل الشاب محمد الجندي، 
أحد شباب الخامس والعشرين من 

يناير، في واقعة ال يزال الغموض 
يكتنفها حتى اآلن. مضت ست 
سنوات وأكثر على هذه الرسالة، 
حتى وصلنا اآلن مرحلة الحاكم 

القناص الذي يستثمر في جنازات 
الجنود والضباط الصغار، الذين 

يستشهدون في معركة مفتوحة منذ 
استولى الجنرال القناص على الحكم، 
بعد سلسلة من املذابح ضد املدنيني، 

قضى بها على الحياة السياسية 
تمامًا، وجعل من مصر الكبيرة 
مجرد منفذ متنقل لالتجار في 

منتجات الحرب على اإلرهاب، الذي 
بات وجوده من متطلبات بقاء تاجر 

املوت في السلطة، بحيث صار ال 
يستطيع الحياة من دون إرهاب، يبتز 
به الداخل ويتسول به من الخارج. في 
فاجعة مقتل ضباط وجنود في كمني 

في مدينة العريش فجر يوم عيد 
الفطر، يتجدد السؤال الذي يبحث 

عن إجابات منذ ست سنوات: ماذا 
يشتغل هذا الشخص املسمى عبد 

الفتاح السيسي في مصر واملنطقة؟
الشاهد أنه حبس مصر كلها في 
قمقم الخوف والفقر واالستبداد، 

بزعم أنه يحميها من اإلرهاب، 
ويتطاول في طغيانه على الجميع 

بذريعة أنه يحارب اإلرهاب، ومن ثم 
فالقتل تعذيبًا، واإلعدام بالجملة، من 

دون محاكمات حقيقية، والتوسع 
في االعتقاالت وأحكام الحبس، 
والتفريط في األرض، والتبعية 

للعدو املحتل، وشفط موارد البالد 
لعسكرة كل شيء من االقتصاد 
والسياسة إلى الرياضة والدراما 
واإلعالم... كل ذلك صار مبررًا 

وقدرًا محتومًا على البالد والعباد. 
والنتيجة: أن اإلرهاب أصبح يضرب 

في املكان ذاته، واملواعيد نفسها 
بدل املرة عشرًا، وفي كل مرة 

تراق دماء مجندين غالبة وضباط 
صغار، فيما تاجر املوت واإلرهاب 

يقيم حفالته االستعراضية املبتذلة، 
 بعمر الزهور في 

ً
فيحبس أطفاال

الزي العسكري، ويحشو رؤوسهم 
بسموم االنتقام من املجهول، 

ويلهو بينهم بأدوات املوت ضاحكًا 
في فجاجة ويحرضهم على قيم 

القنص واالفتراس والتوحش. يرسل 
اآلباء للموت، ويقيم لألبناء حفالت 
يستعرض فيها إنسانياته الكاذبة، 

وقوته الزائفة في معركة عنوانها 
الحرب على اإلرهاب، وجوهرها 
تثبيت الجنرال الذي يتغذى على 

الدم في السلطة، ومن خلفه أسراب 
من الطبالني والزمارين وجراثيم 
السوشيال ميديا تنهش كل من 

يجرؤ على السؤال واملساءلة، 
وتبتذل الحزن واألسى على ضحايا 

هذا التحالف الشرير بني الطغيان 
واإلرهاب، الذين يسقطون كل يوم، ال 
فرق بني مدني وعسكري. والحاصل 

أن الذين يموتون في األكمنة هم 
أبناؤنا وإخوتنا، مثلهم مثل الذين 

يموتون في الزنازين وأقبية التعذيب، 
من أهالينا ودمنا ولحمنا، نحزن 

عليهم ونتألم ملوتهم غدرًا وغيلة، في 
لعبة قذرة بني إرهابني، إرهاب في 

قصر الحكم، وإرهاب آخر في كهوف 
الجبال. يحاولون إرهابك وابتزازك 

باتهامك بالشماتة إن طرحت 
األسئلة، وأشرت بإصبع إلى املسؤول 
عن إراقة دمائنا، فقل لهم إن شخصًا 

لم يهتز له رمش بينما مقتلة 
جماعية كانت تحصد أرواح مئات 

املصريني في رابعة العدوية وميدان 
النهضة، واستمرت تقتل وتسفك 

الدماء في سيناء، ال يمكن أن يتأثر 
على اإلطالق بمقتل جنود وضباط 

شباب في حرب مجنونة، اصطنعها 
السيسي لضمان بقائه في الحكم.

جنازاتك... 
إنجازاتك

مرور
الكرام

تعّهدت المعارضة 
بإسقاط محاولة تحويل 

الثورة إلى مسار عنفي

دعت روسيا إلى 
»استعادة النظام« بوجه 

»المتطرفين«

للحديث تتمة...

السودان 
محاولة جر الثورة 

إلى العنف

جرائم »الجنجويد« منذ حرب دارفور

بعد المجزرة التي ارتكبها اإلثنين، بدا أمس أن المجلس العسكري يسعى إلى جر الثورة 
لمسار عنفي، وهو ما قابلته المعارضة بالتشديد على السلمية، في وقت تصاعد 
فيه الضغط الخارجي على العسكر بتعليق عضوية السودان في االتحاد األفريقي، 

فيما يحاول رئيس الوزراء اإلثيوبي القيام بوساطة

الخرطوم ـ العربي الجديد

املـــــجـــــلـــــس  جـــــــــهـــــــــود  تـــــــتـــــــوقـــــــف  ال 
الـــعـــســـكـــري فـــــي الــــــســــــودان لـــضـــرب 
ــــورة وإســـقـــاطـــهـــا، فـــفـــي مــــــوازاة  ــثـ ــ الـ
مــحــاولــة الــســلــطــات أمـــس الــخــمــيــس التقليل 
العسكر في  ارتكبها  التي  املــجــزرة  مــن حجم 
ــيــــادة الــجــيــش   االعـــتـــصـــام أمــــــام مـــقـــر قــ

ّ
ــــض فـ

فــي الــخــرطــوم يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، وتقديم 
حصيلة للضحايا أقل بكثير من التي أعلنتها 
املعارضة، كانت األخيرة تتحدث عن محاولة 
العسكر، وال سيما الجنجويد، جّر الناس إلى 
العنف عبر »تــرك األسلحة في األحــيــاء«، مع 
تــشــديــدهــا عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام بالسلمية. 
في هذه األجــواء، كان االتحاد األفريقي يرفع 
ضــغــوطــه عــلــى املــجــلــس الــعــســكــري لتسليم 
السلطة لحكومة مدنية عبر تعليق عضوية 
الـــســـودان، مــقــابــل اســتــمــرار الــدعــم الــخــارجــي 
مــن اإلمـــارات وروســيــا للمجلس، وذلــك قبيل 
توّجه رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد إلى 
الخرطوم اليوم الجمعة، في محاولة لوساطة 
تبدو  ال  واملــعــارضــة،  العسكري  املجلس  بــن 

آمالها بالنجاح كبيرة.
وبدا أمس أن املجلس العسكري يسعى لجر 
مــســار عنفي، بحسب تصريح  إلــى  الــثــورة 
املـــــعـــــارضـــــة، وال ســـيـــمـــا تـــجـــمـــع املــهــنــيــن 
أن »الجنجويد  إلى  الذي لفت  السودانين، 
يقوم بترك األسلحة في األحياء لجر الناس 
لــلــعــنــف«، داعـــيـــا املـــواطـــنـــن »لـــعـــدم أخــذهــا 
ــورًا الســـتـــامـــهـــا وعــــدم  ــ وإبـــــــاغ الـــشـــرطـــة فــ
االنــجــرار للعنف«، مــشــددًا فــي بــيــان نشره 
على صفحته في موقع »فيسبوك« على أن 
بالسلمية  التام  بالتزامنا  يكون  »نجاحنا 
ــاولـــت املــلــيــشــيــات املـــجـــرمـــة جــرنــا  مــهــمــا حـ
من  التجمع  طلب  كما  والتخريب«.  للعنف 

الــنــاس إغـــاق الــطــرق والــجــســور الرئيسية 
مــن أجـــل »شـــل الــحــيــاة الــعــامــة« فــي جميع 

أنحاء الباد.
وفـــي الــســيــاق، كــانــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
تدعو إلى إجــراء دولي في تصرفات العسكر 
فـــي الــــســــودان. واعـــتـــبـــرت املــنــظــمــة فـــي بــيــان 
ــريــــك أســـاســـي  أن قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع شــ
القتلى تتزايد  »أعــــداد  إن  قــائــلــة  الــعــنــف،  فــي 
مــع االجــتــيــاح الــقــاتــل لــقــوات الــدعــم الــســريــع 
التقارير  »تبن  وأضافت  الخرطوم«.  ألحياء 
النيل مدى  نهر  القتلى في  إلقاء جثث  حــول 
االنـــحـــطـــاط املــطــلــق ملـــا يــســمــى بـــقـــوات األمـــن 
التابع  واألمـــن  السلم  هـــذه«. وحثت »مجلس 
لــاتــحــاد األفـــريـــقـــي ومــجــلــس األمــــن الــدولــي 
على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة اإلفات 
من العقاب )فــي الــســودان(، واتــخــاذ التدابير 
ــة إلخـــضـــاع مــرتــكــبــي جــرائــم  الـــفـــوريـــة الـــازمـ

العنف هذه للمساءلة«.
ــال الــقــيــادي فــي »قــوى  وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، قـ
في  مــدنــي،  عباس  مدني  والتغيير«،  الحرية 
حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــحــاولــة بث 
الـــفـــوضـــى إلســـقـــاط املـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة »هــو 
البشير ويكرره  نظام عمر  بــدأه  قديم  سلوك 
حــالــيــا املــجــلــس الــعــســكــري، الـــذي يــتــهــرب من 
تــلــبــيــة املـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة بــتــســلــيــم الــســلــطــة 
لحكومة مــدنــيــة«. وتــعــّهــد مــدنــي بـــأن تــفــّوت 
»قوى الحرية والتغيير« الفرصة على محاولة 
ــثــــورة الــســلــمــي إلــــى مــســار  تــحــويــل مـــســـار الــ
مؤكدًا  واألساليب،  الحيل  كانت  مهما  عنفي 
ثــقــة املــعــارضــة بــالــثــوار والــتــزامــهــم بالنهج 
السلمي لوعيهم وإدراكهم مخططات املجلس 
العميقة. من جهة أخــرى،  العسكري والــدولــة 
رحب مدني بقرارات االتحاد األفريقي بشأن 
الــســودان، وقــال إن »قــوى الحرية والتغيير« 
لـــن تــرفــض أي جــهــد دولــــي أو إقــلــيــمــي وأي 

تــحــرك ســيــاســي لــحــمــايــة الــشــعــب الــســودانــي 
ــذا الـــوقـــت،  مــمــا يــتــعــرض لـــه مـــن قـــمـــع. فـــي هــ
أعــلــن االتــحــاد األفــريــقــي، عبر مجلس السلم 
ــن الــتــابــع لـــه خـــال اجــتــمــاع فـــي أديـــس  ــ واألمـ
الــســودان في كل  أبابا أمــس، تعليق مشاركة 
أنــشــطــة االتــــحــــاد إلــــى حـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــدنــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا االنــــســــداد في 
األفــق، فــإن رئيس الـــوزراء أبــي أحمد سيزور 
الخرطوم اليوم الجمعة في محاولة للتوسط 

الخرطوم ـ العربي الجديد

 مــن شــهــريــن عــلــى إطــاحــة الــرئــيــس 
ّ

ــل بــعــد أقــ
السوداني عمر البشير، وانغماس الباد في 
تظاهرات شعبية مطالبة بحكم مدني، سعى 
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــعــســكــري إلــــى تــطــويــق 
ــفـــاوضـــات  حـــركـــتـــهـــم، عـــبـــر مــمــاطــلــتــه فــــي املـ
الواقع  فــي  انتقالية.  مرحلة  لتأمن  الهادفة 
كــــان الــعــســكــر يــســتــعــّد ملــرحــلــة دمـــويـــة، بعد 
ــارات  زيــــارات عــدة لــقــيــادات املجلس إلــى اإلمـ
والــســعــوديــة ومــصــر. وبـــرز املــشــهــد الــدمــوي 
بقوة فجر االثنن املاضي، مع اقتحام »قوات 
الدعم السريع« )الجنجويد( ساحة االعتصام 
ــّر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة فــــي الـــخـــرطـــوم،  ــقـ ــام مـ ــ أمــ
وتــنــفــيــذ مــذبــحــة تــضــمــنــت قــتــل املعتصمن 
وإلقاء جثثهم في نهر النيل، وارتكاب جرائم 
االغتصاب والتنكيل والتمثيل بالجثث، في 
تكرار ملا فعلته وتفعله في إقليم دارفور منذ 
ــام 2003. نــاهــيــك عــن تــركــهــا األســلــحــة في  عـ
والواقع  العنف.  على  الناس   

ّ
لحض األحــيــاء 

بن املجلس العسكري واملعارضة، كما كشف 
مــصــدر دبــلــومــاســي فــي ســفــارة إثــيــوبــيــا في 
الخرطوم لوكالة »رويترز«. وأوضــح املصدر 
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــــع أعـ ــد ســيــجــتــمــع مـ ــمــ أن أبــــــي أحــ
املــجــلــس الــعــســكــري وشــخــصــيــات مـــن »قـــوى 
الحرية والتغيير« خال الزيارة التي تستمر 
ــدًا. لــكــن نــجــاح أي وســـاطـــة راهــنــا  ــ يــومــا واحــ
يبدو صعبا، وفي هذا اإلطار علمت »العربي 
الجديد« أن مــحــاوالت وساطة أجــراهــا حزب 
»املؤتمر الشعبي« قوبلت بالرفض من »قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. وقـــال الــقــيــادي فــي هــذه 
الــقــوى، صــديــق يــوســف لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »أبواب الحوار كانت مفتوحة مع املجلس 
العسكري، ولكن تم إغاقها عقب مجزرة فض 

االعتصام، وال تفاوض اليوم«.
يأتي ذلك مع موقف الفت لروسيا التي كانت 
قــد عــرقــلــت الــثــاثــاء مــع الــصــن صـــدور بيان 
عن مجلس األمن الدولي يدين مقتل املدنين 
في الــســودان ويدعو إلــى وقــف فــوري ألعمال 
الــعــنــف. ودعـــت روســيــا أمـــس إلـــى »اســتــعــادة 
والتحريضين«  »املــتــطــرفــن  بــوجــه  الــنــظــام« 
الــســودان. ونقلت وكالة »إنترفاكس« عن  في 
الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة  نــائــب وزيــــر 

أن قــائــدهــا فــي دارفــــور هــو نفسه مــن يعتبر 
ــقـــوي« بـــن الــعــســكــر، محمد  ذاتــــه »الـــرجـــل الـ
حمدان دقلو، امللقب بـ»حميدتي«. وحتى يوم 
أمــس، الخميس، كان إحصاء عدد الضحايا 

مستمر، وقد بلغ أكثر من 110 ضحايا.
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع هـــي مــلــيــشــيــا بنيتها 
الرئيسية قبلية، تابعة للحكومة السودانية 
تحت قيادة جهاز األمن واملخابرات الوطني. 
إقليم  فــي  التمرد  ملكافحة  بحملتن  وقــامــت 
دارفـــور املحاصر منذ وقــت طويل في عامي 
بشكل  الـــقـــرى  هــاجــمــت  كــمــا  و2015.   2014
ــرقـــت ونــهــبــت الــبــيــوت، وقــامــت  مــتــكــرر، وأحـ
بــأعــمــال اغــتــصــاب وإعــــــدام. وحــصــلــت قــوات 
الــدعــم الــســريــع على غــطــاء جــوي ودعـــم بري 
من  وغيرها  السودانية  املسلحة  الــقــوات  من 
املــلــيــشــيــات املـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة. وقــعــت 
الحملة األولى التي أطلق عليها اسم »عملية 
الــصــيــف الـــحـــاســـم« فـــي الـــبـــدايـــة فـــي جــنــوب 
ــر فــبــرايــر/ شباط  دارفــــور وشــمــالــه بــن أواخـ
الثانية، وهي  أمــا  أيــار 2014.  وأوائـــل مايو/ 
»عــمــلــيــة الـــصـــيـــف الـــحـــاســـم 2«، فـــــــدارت فــي 
البداية في وحــول منطقة جبل مرة الجبلية 
الــواقــعــة بـــاألســـاس فـــي وســـط دارفــــــور، بـــدءًا 
ــانــــون الـــثـــانـــي 2015،  ــن أوائــــــــل يـــنـــايـــر/ كــ مــ
الــيــوم. ومــع هــذا، فقد تناقصت وتيرة  حتى 
الهجمات بشكل كبير مع بداية املوسم املطير 

في يونيو/ حزيران 2015.
وقــابــلــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس وووتـــش« 
أكـــثـــر مـــن 151 مـــن الــنــاجــن والـــشـــهـــود على 
ــذيــــن فــــــروا مــن  االنـــتـــهـــاكـــات فــــي دارفـــــــــور، الــ
ــى تــــشــــاد وجــــنــــوب الـــــســـــودان،  ــ ــودان إلــ ــ ــســ ــ الــ
إضافة إلى إجراء مقابات هاتفية مع 44 من 
ــــور. وتوصلت  الــضــحــايــا والــشــهــود فــي دارفـ
إلـــى أن قــــوات الـــدعـــم الــســريــع ارتــكــبــت طيفا 
املــروعــة، بما في ذلك  واسعا من االنتهاكات 
وتدمير  قسريا،  بالكامل  مجتمعات  تهجير 

 »الـــوضـــع مــعــقــد جــــدًا ونــحــن 
ّ
بـــوغـــدانـــوف أن

نــؤيــد حـــل كـــل املــســائــل عــلــى أســــاس الــحــوار 
توافقية بشأن  عــن حــلــول  والبحث  الــوطــنــي، 
إلى  تـــؤدي  أن  الــتــي يجب  االنتقالية  املــرحــلــة 
ه »تحقيقا لذلك، يجب 

ّ
انتخابات«. وأضاف أن

الــنــظــام، ومكافحة  اســتــعــادة  الــحــال  بطبيعة 
يــريــدون  ال  الــذيــن  والتحريضين  املــتــطــرفــن 

استقرار الوضع«.
ــا »تــتــابــع  ــهـ ــوازي، أعـــلـــنـــت اإلمـــــــــارات أنـ ــتــ ــالــ بــ
باهتمام بــالــغ وبــقــلــق« تــطــورات الــوضــع في 
السودان، داعية إلى »حوار بناء« بن مختلف 
األطراف للحفاظ على استقرار الباد. وكانت 
»استئناف  أهمية  األربــعــاء  أكــدت  السعودية 
ــوار بــــن الــــقــــوى الـــســـودانـــيـــة املــخــتــلــفــة  ــ ــحـ ــ الـ
السوداني«،  الشعب  آمال وتطلعات  لتحقيق 
وذلـــك فــي مــواكــبــة لــدعــوة املجلس العسكري 

للحوار بعد مجزرة اإلثنن.
فـــي املـــقـــابـــل، كــانــت الــــواليــــات املــتــحــدة تــديــن 
»الـــهـــجـــمـــات األخــــيــــرة عـــلـــى املـــحـــتـــجـــن« فــي 
الــســودان، داعــيــة الجيش إلــى »نــبــذ العنف«. 
األميركّية،  الخارجية  باسم  املتحّدثة  وقالت 
مورغان اورتاغوس، في بيان، إن »مسؤولن 
كـــــبـــــارا بــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــّيــــة ُيــــــجــــــرون اآلن 

اآلبــــار ومـــخـــازن الـــغـــذاء وغــيــرهــا مــن البنية 
بيئة  في  الحياة  الستمرار  الــازمــة  التحتية 
الجماعية  الــثــروة  ونهب  قاسية،  صحراوية 
للعائات، مثل املاشية. كان التعذيب والقتل 
الجماعي  واالغتصاب  القضاء  نطاق  خــارج 
مـــن بـــن أبـــشـــع االنـــتـــهـــاكـــات املــرتــكــبــة بحق 
املــدنــيــن. وتــعــرض الكثير مــن املــدنــيــن إلــى 
الــقــتــل عــلــى يــد قــــوات الــدعــم الــســريــع عندما 
رفضوا مغادرة منازلهم أو تسليم مواشيهم، 
الدعم  قــوات  أو عندما حــاولــوا منع مقاتلي 
الــســريــع مــن اغــتــصــابــهــم أو اغــتــصــاب أفـــراد 
ــان الــهــجــوم عــلــى بــلــدة قـــولـــو، في  أســـرهـــم. كـ
وســـط جــبــل مـــرة، دلــيــل عــلــى فــظــاعــات قــوات 
الــدعــم الــســريــع. كــان جيش تحرير الــســودان 
فــصــيــل عــبــد الـــواحـــد الـــنـــور املــتــمــرد، يتمتع 
بــســيــطــرة مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا عــلــى قـــولـــو على 
النزاع في دارفــور  فترات مختلفة منذ بداية 
فـــي 2003، لــكــن الـــبـــلـــدة كـــانـــت خــــال الــســنــة 
املاضية واقعة تحت سيطرة تامة من جانب 
الحكومة. في 24 يناير 2015، سيطرت قوات 
املباني  فأحرقت  البلدة،  على  السريع  الدعم 
وقـــامـــت بــعــمــلــيــات نـــهـــب. وقــابــلــت »هــيــومــن 
رايتس ووتــش« 21 شخصا، ممن كانوا في 
قولو والقرى املجاورة لها في ذلك الوقت. قال 
إنهم شهدوا  املقابات  كل من أجريت معهم 
عمليات قتل واغتصاب وضرب وسلب على 

نطاق واسع.
ــم املــتــحــدة لتنسيق  ــان مــكــتــب األمــ بـــــدوره، كـ
ما  بــأن  تقارير  تلقى  قــد  اإلنسانية  الــشــؤون 
يصل لـ130 ألف شخص ما زالوا نازحن في 
مــنــاطــق بــعــيــدة عــن مــتــنــاول وكــــاالت اإلغــاثــة 
ــا يــكــفــي مــن  ــي ظــــل نـــقـــص مــ ــ ــة. وفـ ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
الغذاء واملأوى والرعاية الطبية، وعدم القدرة 
على الــعــودة إلــى بيوتهم أو مــزارعــهــم، يظل 
الجوع  املــوت بسبب  يواجهون خطر  هــؤالء 
إلــى العوامل الجوية.  أو املــرض أو التعرض 

املنطقة، ونحن  فــي  مــع مسؤولن  مــحــادثــات 
ــرة الـــــّصـــــادرة عــن  ــيــ نــــرّحــــب بـــالـــبـــيـــانـــات األخــ
االتحاد األفريقي ومصر والسعودّية، والتي 
تدعو إلى االمتناع عن العنف وإلى استئناف 
الـــحـــوار«. داخــلــيــا، وبــعــد إعـــان املــعــارضــة أن 
حصيلة فض اعتصام الخرطوم يوم اإلثنن 
لــارتــفــاع، سعت  بلغت 108 قتلى ومــرشــحــة 
وزارة الــصــحــة الــســودانــيــة إلـــى الــتــقــلــيــل من 
حــجــم املــــجــــزرة، وفــــي أول حــصــيــلــة رســمــيــة، 
فــض  ــلـــة  ــيـ حـــصـ أن  ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  أكـــــــــدت 
، بينما قال 

ً
االعــتــصــام لــم تــتــجــاوز 46 قــتــيــا

وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد 
الرسمي  الــعــدد  إن  »رويــتــرز«  لوكالة  الجبار 
. وقــال إن من بن 

ً
للقتلى ارتفع إلى 61 قتيا

هذه الوفيات املوثقة، 52 من الخرطوم بينهم 
49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية وثاثة من أفراد 

األمن لقوا حتفهم طعنا.
ميدانيا، تحسنت الحركة في الخرطوم أمس 
وفــتــحــت الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة، مـــع اســتــمــرار 
التي  السريع  الدعم  لقوات  الكثيف  االنتشار 
عملت على إزالة حواجز كان قد أقامها الثوار. 
وعلى غرار اليومن املاضين، ألغيت العديد 

من الرحات الجوية إلى الخرطوم.

ــع خــمــســة  ــ ــا مـ كـــمـــا تـــحـــدثـــت املـــنـــظـــمـــة أيــــضــ
الــســودانــيــة:  الحكومية  الــقــوات  مــن  منشقن 
وجنديان  السريع،  الدعم  قــوات  من  عضوان 
مـــن الـــقـــوات املــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، وعــنــصــر 
الــحــدود. وانشق الخمسة جميعا  من حــرس 
فــي حملتي  بــعــد مشاركتهم  املــعــارضــة  إلـــى 
مكافحة التمرد بقيادة قوات الدعم السريع، 
انتهاكات خطيرة على  وفي كل مرة شهدوا 

أيدي الجنود. 
ــد تــغــاضــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عـــن هــذه  وقــ
املجازر وشاركت بشكل مباشر في عمليات 
األطفال  فيهم  بمن  للمدنين،  سريعة  إعــدام 
والنساء، وفي حرق البلدات والقرى واإلخاء 
القسري ملناطق واسعة كانت مأهولة بالفور 

»الجنجويد«  وقــامــت  والــزغــاوة.  واملساليت 
والعبث  الدين  رجــال  وقتل  املساجد  بتدمير 

بنسخ القرآن التابعة ألعدائها.
كما أقدمت الحكومة وحلفاؤها »الجنجويد« 
على اقتياد أكثر من مليون مدني، معظمهم 
مزارعون، إلى معسكرات ومستوطنات حيث 
يــعــيــشــون عــلــى الــكــفــاف خــاضــعــن إلســــاءات 
»الــجــنــجــويــد«. وقــــد فـــر أكـــثـــر مـــن 110 آالف 
آخــريــن إلــى تــشــاد املـــجـــاورة، ولــكــن الغالبية 
الساحقة من ضحايا الحرب ال تزال عالقة في 
دارفور. وأصدرت املحكمة الجنائية الدولية، 
ذمة  على  البشير  بتوقيف  قـــرارًا   ،2009 عــام 
قــضــايــا جـــرائـــم حـــرب مــتــهــمــة »الــجــنــجــويــد« 
بارتكابها بغطاء حكومي. وكانت االتهامات 

بارتكاب جرائم حرب قد طاولت، إلى جانب 
ــر الــدفــاع األســبــق عــبــد الرحيم  الــبــشــيــر، وزيـ
السابق  أحمد حسن، ووالــي شمال كردفان 
أحــمــد هــــارون، إضــافــة ألحــد قـــادة العمليات 

العسكرية في اإلقليم، علي كوشيب.
وبـــرز اســم زعــيــم قبيلة »املــحــامــيــد«، موسى 
هال، كقائد لـ»الجنجويد«، وال سيما بعدما 
ســـاهـــم فـــي فـــتـــرة مـــن الـــفـــتـــرات فـــي اســتــنــفــار 
أهله للقتال مع الحركات املسلحة جنبا إلى 
القبلي  الزعيم  الحكومة، باعتباره  جنب مع 
والــســيــاســي لــهــم ويــديــنــون لــه بـــالـــوالء. كما 
السريع«،  الدعم  لـ»قوات  امليداني  القائد  برز 
حــمــيــدتــي، الـــــذي أصـــبـــح عــــام 2014 حــديــث 
الــوســط الـــســـودانـــي، وخــصــوصــا أن وســائــل 
طت الضوء عليه بشكل مكثف.

ّ
اإلعام قد سل

وُيـــعـــّد حــمــيــدتــي، بحسب مــقــربــن مــنــه، من 
تاميذ ابــن عمه موسى هــال، وكــان ضمن 
»حـــرس الــحــدود« الـــذي ســاهــم بشكل كبير 
فــي اســتــقــطــاب الــقــبــائــل الــعــربــيــة. لكنه عــاد 
وتــمــرد عــلــى الــحــكــومــة عــقــب الــتــوقــيــع على 
اتـــفـــاق أبـــوجـــا، مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــفــصــائــل 
الدارفورية بقيادة حركة »تحرير السودان« 
)جــنــاح مــنــي أركــــو مـــنـــاوي( فــي عـــام 2006. 
وسحب حميدتي قوة من »حرس الحدود«، 
يملك تأثيرًا قبليا عليها، وانضم إلى إحدى 
الفصائل الدارفورية املتمردة. لكن الحكومة، 
فـــي حــيــنــهــا، نــجــحــت فـــي إقــنــاعــه بــالــعــودة 
طلباته،  على  وافقت  بعدما  أحضانها،  إلى 
وأعطته تطمينات، ووعدت بترقيته، فتمت 
 املـــصـــالـــحـــة فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــيــصــبــح داعـــمـــا 
»قوات الدعم السريع«. وكتب املحرر باتريك  لـ
أفريكا ريــبــورت«، عن  سميث في مجلة »ذا 
حميدتي: »كان حديث النخبة في الخرطوم، 
أن الرجل )حميدتي( ذهب بعيدًا في األمور 
التي فعلها في دارفور. وال يمكن السماح له 

بذلك في الخرطوم«.

ضغط أفريقي على العسكر 
لتسليم السلطة ووساطة إثيوبية

تحسنت الحركة نسبيًا في الخرطوم أمس )فرانس برس(

بعد ُفّض اعتصام الخرطوم بالقوة )األناضول(

ناصر السهلي

رغم اعتقاد البعض، واهمني، أن 
دموية جنجويد السودان ورفاقهم 
في االستبداد لكسر إرادة الشعب 
نسى، إال أنها تضاف 

ُ
بالحرية، ست

إلى غيرها، في انكشاف املدى الذي 
تذهب إليه العسكريتارية العربية 

لتثبيت االستبداد، وبدموية، غير آبهة 
بتراكمات االنفجارات املستقبلية، 

في سياق الطبيعة البشرية ملواجهة 
كل هذا االحتقار الفردي والجماعي 

للشعوب. واملثير أيضًا أن تلك 
التراكمات، بممارسات تتخذ طابعًا 

فاشيًا، تجري بعلم ومباركة 
بعض رافعي لواء حقوق اإلنسان 
في أوروبا، فيما بوصلة املصالح 

واالنتهازية والنفاق تدفع إلينا بنظرية 
»املستبد املستنير«، كـ«استحقاق 

 عنا.
ً
عربي« تقرره نيابة

في تاريخنا القريب، وبمسعى 
تحويل األوطان إلى هوامش في 

دول العسكريتارية، وبحوافز من 
بعض َمحاِفظ املال الخليجي، وبدفع 

من وهم وقف مد الحرية والكرامة، 
نرى الكثير من ممارسات زمالء 
الجنجويد، التي أدت إلى االنفجار 

الشعبي في 2010 و2011. فإذا كان 
االنقالبيون الدمويون في القاهرة 

سبقوا رفاقهم في الخرطوم، لتبرير 
تنصيب »فرعون« بديل، بحجة 

»خطر اإلخوان املسلمني«، فإن األمر 
ذاته ذهب إليه قبلهم في دمشق 

حافظ األسد، مع أخيه رفعت، في 
مذبحة حماة في 1982. كما لم يخذل 

حاكم دمشق، بشار األسد، ومنذ 
2011، قاموس االستبداد العربي. 
اليوم نشهد مستوى السخافة في 

تبرير دموية القمع في الخرطوم، 
باعتبار املطالبني بالحرية هم 

»الشيوعيون«، لذا اقتضى ذبحهم، 
في مسار انتحال ديني مستشٍر 
في بعض العواصم. وكغيرهم في 

معسكر االستبداد، صار جنجاويد 
مذابح دارفور، وباسم الله، »األحرص 

على مصالح الشعوب«، بالتفكير 
عنها واالختيار لها. فعند هؤالء، 
وداعميهم، يبدو العرب إما »غير 

ناضجني« أو أن »ثقافتنا تعشق ولي 
األمر، حامل السياط«. ما هو مخٍز، 
في سجل طويل من احتقار الناس، 
أن يعتقد »أمنيو« االستبداد أن منع 

الصورة سيكتم الحرية، ويحيل القمع 
إلى متالزمة تمجيد القاتل وتذويب 
ت عصابات 

ّ
الحقيقة. فذات يوم تمن

»شتيرن« و«إرغون« الصهيونية، في 
نكبة فلسطني، أن تختفي الصورة إلى 

األبد. وهو ما تمناه من سبق جزار 
صبرا وشاتيال في بيروت، أرئيل 
شارون، في مذبحة حماة، بإحالة 

آثارها إلى جمالية عمرانية لطمسها، 
مثلما يحاولون اليوم بمشروع 

»االزدهار االقتصادي« إخفاء معالم 
الجريمة الكبرى في فلسطني.

ما كان ينقص السودان 
في مرحلة ما بعد 

إطاحة عمر البشير، سوى 
نقل »الجنجويد« جرائمها 

من إقليم دارفور إلى 
العاصمة الخرطوم. 

وتجلّى ذلك في فّض 
اعتصام القيادة العامة، 

يوم االثنين الماضي

وسط  القلق  فيها  يحاصرهم  التي  منازلهم  مغادرة  السكان  يخشى 
تعطل اإلنترنت وخضوع األخبار في قنوات التلفزيون للرقابة. وبعد أيام 
معارضين،  محتجين  قمع  من 
لوسائل  السكان  من  اثنان  تحدث 
من  حتى  »خشيتهما  عن  اإلعالم 
ظّل  فــي  منزليهما«،  ــادرة  ــغ م
في  الجنجويد  بانتشار  تفيد  تقارير 
العاصمة. وقال أحدهما: »نشعر 
إلى  وصلنا  والتهديد.  بالرعب  كلنا 
مغادرة  عن  حتى  العجز  مرحلة 
أو  للضرب  التعرض  خشية  منازلنا 

التعرّض إلطالق النار«.

رعب وتهديد
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر حــــكــــومــــيــــة مـــصـــريـــة،  ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ
الكهرباء  »وزارة  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
أنــهــت اســتــعــداداتــهــا بشكل عــاجــل بناء 
عــلــى تــعــلــيــمــات رئـــاســـيـــة، لــبــدء تشغيل 
مشروع الربط الكهربائي مع السودان«. 
ولفتت إلى أن »الحكومة املصرية أبلغت 
قــــيــــادة املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري االنـــتـــقـــالـــي 
ــة مـــحـــطـــات  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ فـــــــي الـــــــــســـــــــودان بـ
الــتــولــيــد وشــبــكــة نــقــل الــكــهــربــاء لــلــبــدء 
فــــي إمـــــــداد الـــخـــرطـــوم بـــالـــكـــهـــربـــاء وفـــق 
ــع عليه الرئيس 

ّ
االتــفــاق الــذي سبق ووق

ــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر مــع  ــعـ ــ الــــســــودانــــي املـ
الــقــيــادة املـــصـــريـــة«. وبــحــســب املـــصـــادر، 
فـــإن »تــعــلــيــمــات رئــاســيــة صـــدرت لــوزيــر 
بسرعة  شــاكــر  محمد  املــصــري  الكهرباء 
ــراءات الــازمــة وحــرق  ــ االنــتــهــاء مــن اإلجــ
املراحل، في أقصى سرعة، للبدء الفوري 
في إمداد السودان بالكهرباء، بعد وعود 
قــطــعــهــا الــســيــســي لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
السوداني، لدعم موقفه في مواجهة قوى 
الحراك، واالحتجاجات الشعبية العارمة 
املصرية  الكهرباء  وزارة  ونفذت  هناك«. 
خط الربط الهوائي توشكى - وادي حلفا 
تبلغ  كهربائية  بطاقة  الــســودان  لتزويد 
أولــى، على  نحو 150 ميغاوات كمرحلة 
أن يبدأ التشغيل التجريبي بقدرة تبلغ 
الخط  مــيــغــاوات. ويبلغ طــول  نحو 100 
على  التنفيذ  ويتم  كيلومتر،   100 نحو 
مــرحــلــتــن بــقــيــمــة اســتــثــمــاريــة إجــمــالــيــة 
تبلغ حوالي 6.7 ماين دوالر. وبحسب 
ــيـــعـــة  ــة مــــصــــريــــة رفـ ــيــ ــيــــاســ مــــــصــــــادر ســ
املــســتــوى تــحــدثــت لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
فإن »القرار املصري بسرعة االنتهاء من 
املشروع يأتي ضمن اتفاق أوسع يشمل 
قرارات سودانية مرتقبة بشأن العاقات 
العمل  شأنها  من  اإلثيوبية،  السودانية 
عــلــى فــك االرتـــبـــاط بــن الــطــرفــن، بشكل 
يمّكن القاهرة من أوراق ضغط قوية في 
ــة ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، في  مــلــف أزمــ
ظل التجاهل الذي تمارسه الحكومة في 

أديس أبابا إزاء املطالب املصرية«.
ونهاية مــايــو/ أيــار املــاضــي، زار رئيس 
املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــــســـــودانـــــي عــبــد 
الفتاح البرهان مصر، والتقى بالرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة 

استغرقت ساعات، أكد خالها السيسي 
دعمه للخرطوم.

وكــانــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة ســودانــيــة 
في القاهرة، قد قالت لـ«العربي الجديد«، 
قبل أيام، إن »عملية فض االعتصام أمام 
الــقــيــادة الــعــامــة للجيش فــي الــخــرطــوم، 
ــاور وضـــــــــوء أخـــضـــر  ــ ــشــ ــ ــد تــ ــعــ جـــــــــاءت بــ
خليجي من اإلمارات والسعودية، ودعم 
مصري«. وأضافت املصادر أن »عسكرين 
سودانين زاروا القاهرة أخيرًا واطلعوا 
ـــأن مــســألــة  ــشـ ــرات مـــصـــريـــة بــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى خـ
تظاهرات  ومواجهة  االعتصامات  فــض 
املعارضن استنادًا إلى الخبرة املصرية 
في فض االعتصامات الكبرى، كما حدث 
في فض عدد من االعتصامات في أعقاب 
ثــــورة 25 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011 

وأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013«.
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، قـ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــ
ســيــاســيــة مــصــريــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »هـــنـــاك تــوجــهــا عـــامـــا لــــدى الــقــيــادة 
املــصــريــة يتبلور نــحــو املــضــي قــدمــا في 
ــم مــجــلــس الـــبـــرهـــان، فـــي إشـــــارة إلــى  دعــ
املــجــلــس الــعــســكــري الــســودانــي بــرئــاســة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، انـــطـــاقـــا مـــن أن 
االستثمار فيه، وفــي ظل وضــع دولــي ال 
يتسم بالحزم تجاه قمع وقتل املحتجن 
املــعــتــصــمــن فــــي الــــخــــرطــــوم، يـــمـــكـــن أن 
الداخلي  الــوضــع  على  إيجابيا  ينعكس 
في مصر، ومعالجة معضات سياسية 
قضية  مقدمتها  في  كبرى،  واقتصادية 
ســد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي. مــن هــنــا يمكن 
تــفــســيــر قــــرار الــســيــســي بــدعــم الـــســـودان 
ــاء، وكــــذلــــك زيــــــــادة الــتــنــســيــق  ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ
األمني لحل قضية النزاع الحدودي على 

مثلث حايب وشاتن«.
ــاق، أشــــــــــارت مــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
إعـــامـــيـــة مــصــريــة إلــــى أن »تــعــلــيــمــات 
ــــى املـــســـؤولـــن فــي  ــلـــت إلـ مــفــاجــئــة وصـ
ب 

ّ
وسائل إعام مرئية ومقروءة، بتجن

ــارة الـــحـــديـــث عـــن حـــايـــب وشــاتــن  ــ إثــ
بــــأيــــة صـــــــــورة، انــــتــــظــــارًا لـــتـــوجـــيـــهـــات 
أخـــرى آتــيــة تــرســم الــخــطــوط العريضة 
ــائــــل  لــــتــــنــــاول هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة فـــــي وســ
ــام الــحــكــومــيــة والــــخــــاصــــة، الــتــي  ــ ــ اإلعـ
ــاتـــت أجــــهــــزة املــــخــــابــــرات املـــقـــربـــة مــن  بـ
الــســيــســي تــتــحــّكــم فــيــهــا بـــصـــورة شبه 
نافذ  دبلوماسي  وكــان مصدر  كاملة«. 
فــي الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، قــد قـــال في 
وقــــت ســـابـــق لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
»البرهان حصل على تعّهدات إماراتية 
وســعــوديــة بــتــوفــيــر غــطــاء دبــلــومــاســي 
وسياسي دولي له بعد فض االعتصام، 
القرار  التواصل مع صانعي  من خــال 
في الواليات املتحدة والقوى األوروبية 
الــكــبــرى املـــؤثـــرة فــي الــشــرق األوســــط«. 
وفي منتصف عام 2015 اتفق السودان 
ــعـــاون الـــكـــامـــل في  ــتـ وإثـــيـــوبـــيـــا عــلــى الـ
العابرة  املشتركة  املائية  املـــوارد  إدارة 
اءة، 

ّ
البن املشاركة  واســتــمــرار  للحدود، 

وتـــبـــادل الــبــيــانــات واملــعــلــومــات املهمة 
البلدين.  املــائــيــة فــي كــا  املــــوارد  إلدارة 
ــعــت وزارتـــا الــدفــاع فــي البلدين 

ّ
كما وق

في وقت سابق بروتوكول نشر القوات 
يتيح  بينهما،  الــحــدود  على  املشتركة 
النهضة  عــن ســد  لــلــدفــاع  قـــوة  تشكيل 

حال تعرض ألي أخطار خارجية.

السيسي يضغط إلبعاد 
الخرطوم عن أديس ابابا

تمضي القيادة 
المصرية قدمًا في 

دعم مجلس البرهان

يضغط الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي من أجل 
دعم السودان كهربائيًا 

في سياق محاوالت 
إبعاده عن إثيوبيا
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      غرب
»اإلدارة الذاتية« في 

الرقة: اعتقاالت ومنع 
عودة النازحين

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت »قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قـــــــســـــــد(، أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس، 14 شــــابــــا فــــي مــديــنــة 
ــة شـــمـــالـــي شــــرقــــي ســــوريــــة،  ــ ــرقـ ــ الـ
اإلجــبــاري  التجنيد  إلـــى  لسوقهم 
»اإلدارة  وطـــلـــبـــت  صـــفـــوفـــهـــا.  فــــي 
ــايــــش«  ــــوات »األســ الــــذاتــــيــــة« مــــن قــ
ــة لـــ  ــعــ ــابــ ــتــ واألجـــــــهـــــــزة األمــــنــــيــــة الــ
»قسد« باعتقال الشبان املطلوبن 
لــلــتــجــنــيــد واملــتــخــلــفــن عـــنـــه مــمــن 
تتراوح أعمارهم بن 19 و33 عاما. 
مــنــعــت »اإلدارة  أخــــــرى،  مـــن جــهــة 
الذاتية« عائات نازحة من دخول 
الــــرقــــة، ونــقــلــتــهــم إلــــى مــخــيــم عن 
عدم  بسبب  املدينة،  عيسى شمال 
امتاكهم كــفــاالت وأوراقـــا صــادرة 

عن هذه اإلدارة.
)العربي الجديد(

اتصال بين الرئيس
التركي والملك السعودي

التركي رجــب طيب  الرئيس  تــنــاول 
ــاهــــل  ــعــ أردوغــــــــــــــان )الــــــــصــــــــورة( والــ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــســـعـــودي املـ
الــعــزيــز، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أمــس 
ــيــــس، الـــــعـــــاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــمــ الــــخــ
االهتمام  ذات  اإلقليمية  والقضايا 
املشترك بن البلدين. وخال املكاملة 
الــهــاتــفــيــة، شــكــر الــعــاهــل الــســعــودي 
أردوغــــــان لــجــهــوده املــبــذولــة خــال 
فترة ترؤس تركيا ملنظمة التعاون 

اإلسامي.
)األناضول(

مصر: تصفية 14 شخصًا
املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الخميس، مقتل 14 مواطنا في 
»قواتها  أن  العريش، مّدعية  مدينة 
تتبعت مسار هروب منفذي حادث 
العريش )الذي قتل فيه 14 عسكريا 
ــاء املــــاضــــي(، وتــحــديــد  ــثـــاثـ يــــوم الـ
مـــكـــان تـــواجـــدهـــم بــحــي املــســاعــيــد، 
ــوات الــشــرطــة  ــ وأثــــنــــاء مـــحـــاصـــرة قــ
لــلــعــنــاصــر املـــتـــورطـــة فـــي الـــحـــادث، 
قامت بإطاق النيران بكثافة تجاه 
القوات األمنية، فتم التعامل معهم، 
ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر 
اإلرهابية«. كما قتل نقيب برصاص 

مسلحن، في نطاق العريش.
)العربي الجديد(

توتر أميركا ـ إيران
لم يؤثر على األطلسي 

بالعراق
أكد مسؤولو بعثة الحلف األطلسي 
فــــي الـــــعـــــراق، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، فــي 
األخــــيــــر  الـــتـــصـــعـــيـــد  أن  بــــروكــــســــل 
ــتــــوتــــر بــــــن إيـــــــــــران والـــــــواليـــــــات  ــلــ لــ
املــتــحــدة لـــم يــؤثــر عــلــى أنــشــطــتــهــم. 
املــســؤول عــن بعثة األطلسي  وقـــال 
الجنرال  عنصر(،   500( الــعــراق  فــي 
الــكــنــدي دانــــي فـــورتـــن )الـــصـــورة(، 
ــه تــمــكــنــت مــــن مـــواصـــلـــة  ــ ــواتـ ــ إن »قـ
في  شــك  »ال  أنـــه  مضيفا  مهمتها«، 
لكن  باستمرار،  مــوجــود  الخطر  أن 
ويمكننا  خذت 

ُ
ات قد  تدابير حماية 
مواصلة أنشطتنا«.

)فرانس برس(

األميركيون يسلّمون 
عالمًا فلسطينيًا إلسرائيل

ــة »حـــــــمـــــــاس«، أمــــس  ــ ــركـ ــ ــنــــت حـ ــلــ أعــ
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ الــخــمــيــس، أن »الـ
ــل، يـــــوم األربــــعــــاء،  ــيــ ــرائــ ســلــمــت إســ
الـــعـــالـــم الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــحــلــيــم 
اعتقاله في سجونها  بعد  األشــقــر، 
11 عــامــا«. وذكــرت الحركة أنــه »في 
ــيـــاز  ــكـــس انـــحـ ــعـ خــــطــــوة جـــــديـــــدة تـ
لاحتال،  الكامل  األميركية  اإلدارة 
سلمت الواليات املتحدة العالم عبد 
الحليم األشقر إلسرائيل«. وأشارت 
ــى أنـــهـــا كـــانـــت تــجــري  »حــــمــــاس« إلــ
حوارًا مع بعض الدول )لم تذكرها( 
الســتــقــبــال األشـــقـــر، عــلــى أراضــيــهــا 
ــن الـــســـجـــون  ــ بـــعـــد اإلفـــــــــــراج عـــنـــه مـ

األميركية.
 )األناضول(

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ــه 
ّ
ــهــــجــــوم الـــعـــســـكـــري الــــــــذي تــشــن ــاوز الــ ــ ــجـ ــ تـ

مليشيات اللواء خليفة حفتر على العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس الــشــهــريــن، مــنــذ انــطــاقــه 
فـــي 4 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي، مـــن دون أن 
لــم تنجح  كــبــيــرًا. كما  تــقــّدمــا عسكريا  يحقق 
ــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي طــــرد املــلــيــشــيــات  قـ
القطاع  فــي  التي سيطرت عليها  املــواقــع  مــن 
الجنوبي للعاصمة. وعلى الرغم من تأكيدات 
 منهما 

ً
كــــا أن  الـــطـــرفـــن وإصــــرارهــــمــــا عــلــى 

اآلخــر،  سيطرة  مناطق  باتجاه  تقّدما  أحـــرز 
الــوضــع  أن  يــعــتــبــرون  أن مــراقــبــن ليبين  إال 
املــيــدانــي فـــي حــالــة مـــراوحـــة عــســكــريــة. وأكـــد 
ــتـــحـــدث بـــاســـم عــمــلــيــة »بــــركــــان الــغــضــب«  املـ
في  قنونو،  محمد  الــوفــاق،  لحكومة  التابعة 

ــار الــــقــــانــــونــــي لــلــحــكــومــة  ــتــــشــ تـــمـــســـك املــــســ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أفــــيــــحــــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، أمـــس 
ــتــــمــــاع إلـــــى رئــيــس  ــراره االســ ــ ــقـ ــ الـــخـــمـــيـــس، بـ
الحكومة اإلسرائيلية بنيامن نتنياهو، في 
قــضــايــا فــســاد، واملـــقـــرر أن يــتــم فــي أكــتــوبــر/
تــشــريــن األول املــقــبــل. يــأتــي هـــذا فـــي الــوقــت 
ــدٍل جــديــدًا  ــر عــ الــــذي عـــن فــيــه نــتــنــيــاهــو وزيــ
إذا سيكون  مــا  يعرف  أن  دون  مــن  بالوكالة، 
ــذا األمــــــر تـــأثـــيـــر عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات الــتــي  ــهـ لـ
ــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة.  تـــجـــريـــهـــا الـــشـــرطـــة ضــ
ــال مكتب رئــيــس الــحــكــومــة، فــي بــيــان، إن  وقـ
»الــنــائــب )عـــن حـــزب الــلــيــكــود( أمــيــر أوهــانــا 
القضائي«  بالنظام  درايــة كبيرة  محام على 
اإلســرائــيــلــي. وهــذه املــرة األولـــى التي يشغل 
فيها شخص يقّر بمثليته الجنسية منصبا 

أمين العاصي

ــوادر تــهــدئــة فـــي شــمــال  ــ ال تــلــوح فـــي األفــــق بـ
ــزال مــحــافــظــة إدلــــب  ــ غـــربـــي ســــوريــــة، إذ ال تــ
مكثفة  جــويــة  لــغــارات  يتعرضان  ومحيطها 
تــقــتــل مــدنــيــن بــشــكــل يــومــي وتــعــّمــق مــأســاة 
ــدام قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــقــ ــتــ املـــــايـــــن، فــــي ظــــل اســ
وفــصــائــل املـــعـــارضـــة تـــعـــزيـــزات إلــــى جــبــهــات 
القتال، استعدادًا كما يبدو لجولة قتال على 
نطاق واسع في حال فشل الروس واألتراك في 
العمل  نسج خيوط تفاهمات جديدة إلعــادة 
باتفاق سوتشي، الذي لم يعلن الطرفان حتى 
الــلــحــظــة انـــهـــيـــاره، فـــي مــســعــى لـــعـــدم انــــزالق 
الشمال الغربي من سورية إلى صدام يبعثر 

كل أوراق الصراع في الباد.
وتـــواصـــل الــقــصــف املــكــثــف، أمـــس الــخــمــيــس، 
على مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريفي 
حـــمـــاة والـــاذقـــيـــة الــشــمــالــي مـــن ِقـــبـــل قـــوات 
النظام السوري وروسيا، في محاولة للتقّدم 
على هــذه املــحــاور، الــتــي تشهد أعــنــف حملة 
قصف جوي منذ بداية الشهر الحالي، في ما 
أنــه مسعى لتمهيد الطريق أمــام قوات  يبدو 
النظام ومليشيات تساندها. وقالت مصادر 
مــحــلــيــة إن قــــوات الــنــظــام قــصــفــت بــراجــمــات 
الــصــواريــخ بــلــدة مــعــرة حــرمــة وقــريــة ترما 
ــــب الــجــنــوبــي، فــيــمــا اســتــهــدفــت  فـــي ريــــف إدلـ
سحاب  قرية  املتفجرة  بالبراميل  املروحيات 
فــي ريــف حــمــاة الــغــربــي. وأوضــحــت املــصــادر 
البراميل  عشرات  ألقت  النظام  مروحيات  أن 
املتفجرة مستهدفة محور كبانة ضمن جبل 
ــراد فـــي ريـــف الـــاذقـــيـــة، وخــــان شيخون  ــ األكــ
ــرعـــن وتـــــل عـــاس  ــفـ ومـــحـــيـــط كــفــرســجــنــة وكـ
والــهــبــيــط والــشــيــخ مصطفى فــي ريـــف إدلــب 
الجنوبي، وهي مناطق تتعرض أيضا لقصف 
مـــدفـــعـــي وصـــــاروخـــــي مــكــثــف طــــــاول بــشــكــل 
خاص الشيخ مصطفى وكفرسجنة والهبيط 
وخــان شيخون وعابدين وأم الصير وترما 

»العربي الجديد«، أن املرحلة الثانية  حديث لـ
مــن املــعــركــة تسير وفـــق الــخــطــط املــوضــوعــة، 
الفتا إلى أن قــوات الحكومة في حالة هجوم 
على مواقع مليشيات حفتر. وقــال قنونو إن 
الغضب«  »بــركــان  عملية  من  الثانية  املرحلة 
الــهــجــومــيــة، انــطــلــقــت مــنــذ نــهــايــة األســـبـــوع 
بالسيطرة  متقدمة  أهــدافــا  وحققت  املــاضــي 
على مــواقــع فــي طــريــق املــطــار ووادي الربيع 
وقــصــر بــن غــشــيــر. وعــلــى الــرغــم مــن اشــتــداد 
املــعــركــة بـــن الـــطـــرفـــن، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
األربعاء وهدوءها خال ساعات صباح أمس 
الــخــمــيــس، فـــإن قــنــونــو قـــال »إنـــنـــا لـــم نحقق 
تــقــّدمــا )خـــال الــيــومــن املــاضــيــن(، ألنــنــا كنا 
تريد  كــانــت  الــتــي  للمليشيات  هجوما  نصد 
ــام عــيــد الــفــطــر الســتــعــادة مــواقــع  اســتــغــال أيـ
فقدتها في األيــام املاضية«. في املقابل، ومع 
غــيــاب تــصــريــحــات املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
مليشيات حفتر، أحمد املسماري، خال األيام 
الثاثة املاضية، إال أن نشرات شعبة اإلعام 
الحربي التابعة ملليشيات حفتر أشــارت إلى 
تقّدم في محور قصر بن غشير، وإلى تنفيذ 
طيرانها عددًا من الغارات الجوية على مواقع 

جنوب طرابلس، ال سيما في وادي الربيع. 
لــلــطــرفــن عن  الــســيــطــرة  وال تختلف خــارطــة 
ــدًا مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــديـ ــحـ ــابـــق، وتـ ــسـ شــكــلــهــا الـ
ــقـــوات  ــالـ فـ ــات.  ــ ــهـ ــ ــــواجـ املـ ــبــــدء  لــ األول  الـــشـــهـــر 
التابعة للحكومة ال تزال تسيطر على مناطق 

ــيـــل. ويــخــلــف أوهــــانــــا في  ــرائـ ــا فـــي إسـ ــ ــ وزاريـ
اليمن  فــي  نتنياهو  مــنــافــســة  املــنــصــب  هـــذا 
االسرائيلي إيليت شاكيد التي أقالها رئيس 
الــــــــوزراء األحـــــد املـــاضـــي مـــع وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الــــوزراء  فــشــل رئــيــس  بــعــدمــا  نفتالي بينيت 
إبــريــل/ انــتــخــابــات  فــي تشكيل حكومة بعد 
نيسان املاضي. وفضل نتنياهو اللجوء الى 
انتخابات  إلى  والدعوة  الكنيست  خيار حل 
إمكانية  أمـــام  الطريق  بــذلــك  ليقطع  جــديــدة، 

اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة. 
يكون  قد  إسرائيلية،  إعــام  وسائل  وبحسب 
أوهــانــا أبــدى فــي وقــت سابق تأييده لقانون 
ــهــام إلــى 

ّ
ــر تــوجــيــه ات

ّ
حــصــانــة ُيــمــكــن أن ُيــحــظ

مناصبهم،  شغلهم  خـــال  ســيــاســيــن  زعــمــاء 
الذي  وهــو موقف يصّب في صالح نتنياهو 

ولطمن والصياد. واستخدمت قوات النظام، 
ــواد حـــارقـــة محرمة  وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، مــ
دولـــيـــا فـــي الــقــصــف عــلــى أم الــصــيــر وتــرمــا. 
ـــوصـــف 

ُ
وفـــــي ســــيــــاق الــتــحــضــيــر ملـــواجـــهـــة ت

املــعــارضــة املسلحة  »الــكــبــرى« بــن فصائل  بـــ
وقـــوات الــنــظــام، ذكـــرت مــصــادر فــي الفصائل 
أن األخيرة استقدمت تعزيزات إلى الجبهات 
فــي كــل مــن ريــفــي حــمــاة الشمالي والشمالي 
الغربي، وريف إدلب الجنوبي، وجبل األكراد 
في ريــف الاذقية الشمالي. وأشـــارت إلــى أن 
الفصائل عززت مواقعها املتقدمة في محاور 
جبل شحشبو بآليات ثقيلة، كما عمدت إلى 
تعزيز وتحصن جبهات سهل الغاب إلعاقة 
تقّدم قوات النظام فيها. كما تسعى الفصائل 
ــانـــة، ودعــــــم الـــتـــال  ــبـ ــى تــحــصــن مـــحـــور كـ ــ إلـ
املحيطة بــريــف الــاذقــيــة، فــي ظــل املــحــاوالت 
النظام  قــوات  املتواصلة والفاشلة من جانب 
لــلــتــقــدم فـــي املـــحـــور. كــمــا جـــهـــزت الــفــصــائــل، 
وفـــق مــصــادر فــي املــعــارضــة الــســوريــة، آالف 
اإلطـــــــارات املــطــاطــيــة عــلــى جـــوانـــب الــطــرقــات 
إلشــعــالــهــا واالســـتـــفـــادة مـــن كــثــافــة دخــانــهــا 
الــرؤيــة للطيران الحربي،  إعــاقــة  فــي  األســـود 
ــات الــفــصــائــل  ــ ــيـ ــ ــذي يـــســـتـــهـــدف أرتــــــــال وآلـ ــ ــ الـ

قواتها النارية األكبر في محور طريق املطار، 
ــار وطــريــقــه  ــطــ ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــ رغـــبـــة فــ
االستراتيجية املؤدية إلى قلب العاصمة، لكن 

مقاومة قوات الحكومة تشتد فيها.
الدين  محيي  الليبي،  األمــنــي  الخبير  وأكـــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  زكــــري، فــي حــديــث لـــ
الــوضــع املــيــدانــي فــي املــنــطــقــة يــعــيــش حالة 
مـــراوحـــة، واملـــعـــارك فــيــهــا تــتــخــذ شــكــل الــكــر 
والفر بن الطرفن. وقــال إن قــوات الحكومة 

بتلقي  فيها  املشتبه  املــلــفــات  فــي  لنتنياهو 
ــاوى، مــن 10 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي إلــى  ــ رشـ
مــطــلــع أكــتــوبــر املــقــبــل، رغــــم طــلــب نتنياهو 
ــم مــــواد  ــة بــــذريــــعــــة حـــجـ ــنـ ــدة سـ ــ ــيـــل ملــ ــتـــأجـ الـ
الــتــحــقــيــق. ويـــواجـــه نــتــنــيــاهــو ثــاثــة ملفات 
يه رشاوى، 

ّ
جنائية تدور حول شبهات بتلق

العامة واالحــتــيــال. وتتهمه  األمــانــة  وخيانة 
الشرطة والنيابة العامة هو وزوجته، بتلقي 
ــا خـــافـــا لـــلـــقـــانـــون مــــن رجـــــل األعـــمـــال  ــدايــ هــ
أرنــــــــون مـــيـــلـــتـــشـــن، فــــي الـــقـــضـــيـــة املـــعـــروفـــة 
»امللف 1000«. كما يواجه نتنياهو احتمال  بـ
اتــهــامــه بــتــلــقــي الــــرشــــاوى وخــيــانــة األمـــانـــة 
بمحاولة  ق 

ّ
املتعل  »2000 »امللف  في  العامة، 

ــــى صـــفـــقـــة مــــع نــــاشــــر صــحــيــفــة  الـــتـــوصـــل إلــ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أرنــــون مــوزيــس، قــام 

بـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة«. وال 
املــبــاحــثــات التقنية بن  الــغــمــوض يلف  يـــزال 
الـــطـــرفـــن الـــتـــركـــي والــــروســــي حـــيـــال الــوضــع 
ــادة تــثــبــيــت وقـــف إطــــاق الــنــار  ــ فـــي إدلــــب إلعـ
اتــفــاق سوتشي  املعارضة والنظام وفــق  بــن 
املبرم بن موسكو وأنقرة في سبتمبر/أيلول 
املاضي. وعن ذلك، قال سيجري إن »األمور ما 
زالت معقدة بن تركيا وروسيا«، مضيفا »لم 
يتم التوصل إلــى اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار«. 
وتابع »تركيا تجد من الضروري أن يتوقف 
ــــوات الــنــظــام  الــقــصــف الــــروســــي، وتـــتـــراجـــع قـ
إلـــى الـــحـــدود الــســابــقــة، وروســـيـــا تــصــر على 
تنظيم  اســتــهــداف  بذريعة  القصف  اســتــمــرار 
املناطق  فــي  النظام  وبــقــاء  الــنــصــرة،  )جبهة( 
التي سيطر عليها في عدوانه األخير. وعليه 
مــا زال املــشــهــد عــلــى حـــالـــه«. وكــــان »الــجــيــش 
ــع لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــابــ ــتــ ــي الـــــــســـــــوري«، الــ ــنــ الــــوطــ
ــر الــشــهــر املــاضــي،  ــل، أواخــ الــســوريــة، قــد أرســ
ــن نـــقـــاط تـــمـــركـــزه فـــي ريــــف حلب  مــقــاتــلــن مـ
للمشاركة  إدلـــب،  محافظة  باتجاه  الشمالي 
ــعـــارك الــتــي تــخــوضــهــا الــفــصــائــل ضد  فـــي املـ
قوات النظام ومليشيات محلية تساندها في 
ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقالت 
 أبرز الفصائل التي 

ّ
مصادر في املعارضة إن

أرســلــت قــواتــهــا إلـــى  جــبــهــات حــمــاة وإدلـــب، 
الشامية«،  و»الجبهة  الشرقية«،  »أحـــرار  هي 
ــزة«، و»لـــــــواء درع الــحــســكــة«.  ــمـ ــحـ و»فــــرقــــة الـ
وانضم هؤالء املقاتلون إلى مقاتلي »الجبهة 
للمعارضة  تجمع  أكبر  للتحرير«،  الوطنية 
ــة، والــــذي  ــوريـ الـــســـوريـــة فـــي شــمــال غــربــي سـ
، هي »فيلق الشام«، و»جيش 

ً
يضم 11 فصيا

إدلــــب الـــحـــر«، و»الــفــرقــة الــســاحــلــيــة األولــــى«، 
و»الفرقة الساحلية الثانية«، و»الفرقة األولى 
مشاة«، و»الجيش الثاني«، و»جيش النخبة«، 
و»جيش النصر«، و»لواء شهداء اإلسام في 
الحرية« و»الفرقة 23«. وإلى  داريـــا«، و»لـــواء 
الــعــزة«،  »جيش  هناك  الفصائل،  هــذه  جانب 
 الفصيل األبرز في ريف حماة الشمالي والذي 
ُيــعــتــبــر مـــن أقــــوى فــصــائــل الــجــيــش الــســوري 
ــّر لــجــهــة الـــتـــدريـــب والـــتـــســـلـــيـــح، ويـــضـــّم  الــــحــ
يتولون  الــنــظــام  جيش  عــن  منشقن  ضباطا 
املتحدث  وأوضــح  عناصره.  وتدريب  قيادته 
النقيب  للتحرير«  الــوطــنــيــة  »الــجــبــهــة  بــاســم 
نــاجــي أبـــو حــذيــفــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
يتم تشكيل غرفة عمليات  »لــم  أنــه  الجديد«، 
مــشــتــركــة بـــن فــصــائــل املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
املسلحة في محافظة إدلب ومحيطها، ولكن 
 بـــن جــمــيــع الــفــصــائــل 

ً
هـــنـــاك تــنــســيــقــا كـــامـــا

الــثــوريــة واملـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــتــي اخــتــارت 
القتال ملنع قوات )بشار( األسد من التقدم في 

املناطق التي تقع تحت سيطرة الفصائل«.

السواني والعزيزية والساعدية، وصواًل إلى 
كيلومترًا   95( غريان  ملدينة  املحاذية  الهيرة 
مع  السيطرة  تقتسم  لكنها  طــرابــلــس(،  غــرب 
بن غشير  مناطق قصر  في  مليشيات حفتر 
زارة.  وعــــن  ــار  املـــطـ ــريـــق  وطـ الـــربـــيـــع  ووادي 
وفــي هــذه األحــيــاء، تتركز سيطرة مليشيات 
حفتر في املواقع العسكرية، إذ تعتبر منطقة 
الــقــطــاع الــجــنــوبــي األكـــثـــر انــتــشــارًا لــلــمــواقــع 
لتركيز  بــاإلضــافــة  الــعــاصــمــة،  فــي  العسكرية 

يــــواجــــه احـــتـــمـــال اتـــهـــامـــه بـــالـــفـــســـاد. ورفــــض 
لنتنياهو  استماع  جلسة  تأجيل  مندلبليت 
أكتوبر/ في قضايا فساد واملقرر عقدها في 
ــك بــعــد ســاعــات من  تــشــريــن األول املــقــبــل، وذلـ
تقديم رئيس الحكومة طلبا لتأجيل االستماع 
انتخابات  ــراء  الكنيست وإجــ بــدعــوى حــل  لــه 
وقــال  املــقــبــل.  17 سبتمبر/أيلول  فــي  جــديــدة 
مندلبليت إنــه »فــي حالة عــدم وجــود أسباب 
لــلــتــدخــل مـــن قــبــل املــحــكــمــة فـــي مــوعــد جلسة 
االســـتـــمـــاع، فــــإن الـــحـــديـــث يـــــدور عـــن مــســألــة 
إجرائية تكمن في صميم تقدير النيابة فيما 

يتعلق باتخاذ اإلجراءات الجنائية«.
وســــبــــق لــلــمــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة 
فبراير/شباط  نهاية  وافـــق،  أن  اإلسرائيلية 
املـــــاضـــــي، عـــلـــى تـــأجـــيـــل جـــلـــســـة االســـتـــمـــاع 

املـــرســـلـــة إلــــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس عــبــر الــطــرق 
الــدولــيــة والــفــرعــيــة. كــمــا كــشــفــت مــصــادر من 
ــاط املــعــارضــة عــن جــهــود لتشكيل غرفة  أوسـ
عمليات جديدة لجميع الفصائل تكون تحت 
قيادة »فيلق الشام« املدعوم من تركيا، والذي 
اللوجستي  الــدعــم  عــمــلــيــات  تنسيق  يــتــولــى 
والذخيرة، وذلك بعد اجتماع ضّم أخيرًا قادة 
الــفــصــائــل الــكــبــرى الــعــامــلــة فــي إدلـــب وحــمــاة 
والــاذقــيــة وحــلــب، والـــذي تــقــرر خــالــه أيضا 
السماح بدخول تعزيزات عسكرية من مناطق 
إلى  الزيتون«  عمليات »غصن  غرفة  سيطرة 
جبهات ريف حماة. وأكد القيادي في الجيش 
السوري الحر، مصطفى سيجري، في حديث 
املعارضة  أن فصائل  الــجــديــد«،  »العربي  مــع 
أشبه  تنسيق  تــقــاتــل ضــمــن  »بــاتــت  املسلحة 

إلى  الــدفــاع  من  االنتقال  من  بالفعل  تمّكنت 
لم  التي  العسكرية  التعزيزات  بعد  الهجوم 
يتوقف قــدومــهــا إلــى جــنــوب طــرابــلــس، لكن 
ذلـــك الــهــجــوم لــم يسفر إال عــن تــقــّدم نسبي 
فــي مــحــور طــريــق املــطــار وقــصــر بــن غشير، 
مضيفا أن قوات الحكومة أمامها الكثير من 
املــعــارك حــتــى تتمكن مــن إخــــراج مليشيات 
إلــى مصاعب  ولفت  املناطق.  تلك  مــن  حفتر 
تـــواجـــه قـــــوات الـــحـــكـــومـــة، ومــنــهــا »الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة واألحـــيـــاء املــكــتــظــة الــتــي ال يمكن 
ــو مــا  ــ ــا، وهــ ــيـــهـ ــــوض مــــعــــارك مـــفـــتـــوحـــة فـ خــ
الهجوم  يتوجب  وبالتالي  الحكومة،  تدركه 
بــشــكــل بـــطـــيء«. وأضــــاف »مــلــيــشــيــات حفتر 
املـــنـــازل وعــلــى أسطح  بــن  تــعــمــد للتحصن 
ــا يــجــعــلــهــا هـــدفـــا صــعــبــا لــســاح  املـــبـــانـــي، مـ
واستهداف هذه  املــشــاة،  للمقاتلن  أو  الجو 
املدنين«.  ممتلكات  تدمير  يعني  العناصر 
ورجـــــح زكـــــري أن تــســتــمــر مــرحــلــة الــهــجــوم 
التي تخوضها قوات الحكومة حاليا ألكثر 
األرض،  على  املعطيات  بحسب  شهرين  من 
إلــى أن املعركة ال تعتمد على القتال  مشيرًا 
والــهــجــوم فــقــط، بــل عــلــى ضــعــف املليشيات 
املــهــاجــمــة تــدريــجــيــا. وتــابــع »خــطــوط إمـــداد 
مليشيات حفتر تكاد تكون مقطوعة نهائيا، 
مـــا يــعــنــي ضــعــف وتـــهـــاوي تــلــك املــلــيــشــيــات 
ــامـــل تــعــمــل عــلــيــه قــــوات  ــــو عـ تـــدريـــجـــيـــا، وهـ

الحكومة، إضافة للهجوم عليها«.

نتنياهو بموجبها بإقناع شلدون إيدلسون 
ــي ونـــــاشـــــر صــحــيــفــة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر األمـ ــ ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ املـ
بوقف  مجانا،  تــوزع  التي  »يسرائيل هيوم« 
لتقليل  للصحيفة،  أســبــوعــي  ملحق  إصـــدار 
خـــســـائـــر »يــــديــــعــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، مــقــابــل 
تعديل الخط التحريري لصحيفة »يديعوت 
أحــــرونــــوت« لــصــالــح نــتــنــيــاهــو. وتـــكـــرر ذات 
السلوك، وفق ما تعتقد الشرطة اإلسرائيلية، 
»املــلــف 3000«،  بــاســم  املــعــروفــة  القضية  فــي 
ــق بــمــحــاولــة نــتــنــيــاهــو مــنــح صــاحــب 

ّ
املــتــعــل

شــركــة »بـــيـــزك« لــاتــصــاالت ومــوقــع »وااله« 
اإللكتروني، امتيازات مالية في قطاع العمل 
إيجابية  تقارير  املوقع  نشر  مقابل  للشركة، 

ومؤيدة لنتنياهو.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

إنسداد 
سياسي
جزائري 

ولم تبلغ مرحلة نقاش التفاصيل حتى. آخر 
مبادرة سياسية طرحتها مجموعة الثمانية، 
الــتــي تضم أحــزابــا سياسية مــعــارضــة بــارزة 
ومؤثرة في املشهد السياسي، كحركة »مجتمع 
السلم« و»جبهة العدالة والتنمية«، و»طائع 
الحريات« حزب رئيس الحكومة األسبق علي 
إلــى عقد عاجل ملؤتمر  بن فليس، دعــت فيها 

الجزائر ـ عثمان لحياني

 الجمعة الـ16 في عمر الحراك 
ّ

تحل
الشعبي في الجزائر اليوم، من دون 
ــــود أفــــق ســيــاســي لــحــل األزمــــة  وجـ
ب في املواقف 

ّ
التي تراوح مكانها، وسط تصل

بن أبرز ثقلن في املشهد الجزائري، الحراك 
مــرحــلــة  بــمــطــلــب  األول  يــتــمــســك  ــيــــش.  والــــجــ
انــتــقــالــيــة ورئــــيــــس انـــتـــقـــالـــي، فــيــمــا يــتــمــســك 
الـــثـــانـــي بـــرفـــض ذلــــك والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه حـــوار 
يؤدي بالضرورة إلى مخرجات انتخابية، في 
ظل عجز املكون السياسي واملدني عن اقتراح 

بدائل جدية تنهي االنسداد الراهن.
ــــزء مــن  ــراك الــشــعــبــي يــتــمــتــرس جـ ــحــ خـــلـــف الــ
يتمترس  الجيش  وخلف  السياسية،  الطبقة 
جــزء ثــان يبدو أنــه بــات مقتنعا بعدم وجــود 
ضرورة ملرحلة انتقالية ورئيس انتقالي، بن 
الكتلتن حلقة مفرغة من دعــوات إلى الحوار 
ة من املبادرات السياسية، التي تطرحها 

ّ
وسل

ــزاب وتــكــتــات مــدنــيــة وشخصيات  ــ كــتــل وأحـ
سياسية لم تتجاوز حتى اآلن حدود الطرح، 

وطني للقوى الثورية لحل األزمة السياسية، 
وإقـــــرار مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــبــدأ بــرحــيــل رمـــوز 
نــظــام عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وهــمــا رئــيــس 
الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة 
نور الدين بدوي. وسبق هذه املبادرة، مبادرة 
الــجــزائــر«،  علماء  »مجموعة  طرحتها  أخـــرى 
وهـــي مــرجــعــيــات ديــنــيــة دعـــت إلـــى السياقات 
كفاءات  حكومة  وتشكيل  نفسها،  السياسية 

مستقلة. 
طالب  أحمد  السابق  الخارجية  وزيــر  وطــرح 
مبادرة سياسية  أسبوعن،  قبل  اإلبراهيمي، 
املؤسسات  كــل  استبعاد  على ضـــرورة  تشدد 
ــق، كــمــؤســســة  ــابــ ــســ املـــنـــبـــثـــقـــة عــــن الــــنــــظــــام الــ
رئــاســة الـــدولـــة والــفــريــق الــحــكــومــي، وإنــشــاء 
كما  االنــتــخــابــات.  على  تشرف  مستقلة  هيئة 
تصّب  مقترحات  سياسيون  نــاشــطــون  طــرح 
فــي االتــجــاه نفسه، مــع رؤيــة تتضمن تكليف 
يؤدي  حــوار وطني  بقيادة  شخصية وطنية 
إلــــى تــفــاهــمــات ســيــاســيــة قــبــيــل االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، بينها وضــع آلــيــة إلنــشــاء مجلس 
تأسيسي يعيد صياغة الدستور. وقبل فترة 

طرح تكتل نقابي مبادرة حل سياسي، ترتكز 
على فتح حوار مباشر بن الحراك واملعارضة 
السياسية للتفاهم على مسار ما بعد األزمة، 
واســتــبــعــاد حــكــومــة بـــدوي وتــشــكــيــل حكومة 
ــاب 

ّ
كــمــا طــرحــت كتلة املثقفن والــكــت جــديــدة. 

أيضا  يرتكز  سياسي  حل  وثيقة  الجزائرين 
على مرحلة انتقالية وحوار مجتمعي.

الــافــت أن »كلمة الــســر« فــي مجمل املــبــادرات 
بمرحلة  املـــرور  بــضــرورة  تتعلق  السياسية، 
انتقالية واستبعاد بن صالح وبدوي، إلفساح 
وعــنــد هاتن  مــؤقــت.  انتقالي  لرئيس  املــجــال 
الــنــقــطــتــن يــظــل الـــخـــاف قــائــمــا بـــن الـــحـــراك 
تمت  بعدما  والــجــيــش،  واملــعــارضــة،  الشعبي 

إزالــــة نقطة خـــاف ثــالــثــة كــانــت بــن الطرفن 
يوليو/   4 في  الرئاسية  باالنتخابات  تتعلق 
تــمــوز املــقــبــل. ويــرفــع الــجــيــش فيتو سياسيا 
صارما ضد فكرة املرحلة االنتقالية والرئيس 
االنتقالي، ويعتبر أنها تنطوي على مخاطر 
سياسية قد تــؤدي بالباد إلــى حالة انــزالق، 
نــاهــيــك عـــن صــعــوبــة وغـــمـــوض آلــيــة اخــتــيــار 
الــرئــيــس االنــتــقــالــي، ومـــخـــاوف الـــخـــروج عن 
ــر  ــدا واضــــحــــا فــــي آخـ ــ ــو مــــا بــ ــ الــــدســــتــــور. وهــ
خطاب ألقاه قائد أركان الجيش الفريق أحمد 
قــايــد الــشــهــر املـــاضـــي، قـــال فــيــه إن »أي حــوار 
ســيــاســي يــجــب أن يــكــون بــعــيــدًا عـــن املــرحــلــة 
االنتقالية، ويــؤدي إلى طرح حلول في األطر 

الدستورية«. في املقابل، يكرر الجيش دعواته 
إلى حوار سياسي، يرفض أن يكون طرفا فيه. 
يــدور  مفرغة  كحلقة  تبدو  كهذه  دعـــوات  لكن 
فيها الجيش والقوى التي تؤيد تصوراته، إذ 
الدعوة  التي تتولى  ُيــعــرف مــن هــي الجهة  ال 
رســمــيــا إلــــى جــلــســات حــــوار وآلـــيـــات إدارتـــــه، 
ومن هي األطراف التي تشارك فيه وبشأن أي 
واملدنية  السياسية  الــقــوى  وتــصــّد  تفاصيل. 
دعــــوات الــجــيــش، بــرفــض إجــــراء أي حـــوار مع 
رئيس الدولة أو الحكومة، وتصّر على مقترح 
»تفاوض«، بن ممثلن عن الحراك واملعارضة، 
حاليا  الفعلية  السلطة  بصفته  الــجــيــش  مــع 
ــعـــون أن إطــــاق  ــابـ ــتـ فــــي الـــــبـــــاد. ويـــعـــتـــقـــد مـ

الجيش دعـــوات وتــصــورات مــن دون تجهيز 
مــســبــق آللـــيـــات تــنــفــيــذهــا، يــضــعــضــع صـــورة 
الجيش ويفقد قيادته املوقف االعتباري لدى 
الجيش عند مسؤولية  الــعــام، ويــضــع  الـــرأي 
ــاء الــبــلــد في  ــقــ تــعــطــيــل الـــحـــل الــســيــاســي وإبــ
ــار، أكــد الناشط  مــأزق االنــســداد. فــي هــذا اإلطـ
السياسي في الجبهة الشعبية إلنهاء التدخل 
الفرنسي في الجزائر، رياض حاوي، أن »أبرز 
معطى في املأزق والتخّبط السياسي الحالي 
ــادة األركـــــان  ــيـ ــر، يــتــعــلــق بــعــجــز قـ ــزائـ فـــي الـــجـ
عــن ترجمة مــبــادراتــهــا إلــى خــطــوات عملية«، 
أنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حــديــٍث  موضحا 
ــاّدة  اقــتــرح قــائــد األركـــــان تطبيق املــ مــنــذ »أن 

الجميع  كــان  كــإطــار للحل،  الدستور  مــن   102
يتصور أن قائد األركـــان جّهز كــل اإلجـــراءات 
إلـــى إطـــار للحل بحكم  املــقــتــرح  لتحويل هـــذا 
املوقع والقوة والنفوذ، لكن تبّن أنها مبادرة 
مـــن قـــيـــادة األركـــــــان مـــن دون تــهــيــئــة شـــروط 
تــنــفــيــذهــا«. ولــفــت إلـــى أن »املـــــاّدة 102 تنّص 
عــلــى تنظيم انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي غضون 
90 يــومــا، وبــعــد مـــرور شهر مــن تــآكــل اآلجــال 
الدستورية، انتبه الفريق الذي يعّد خطابات 
لانتخابات  املستقلة  اللجنة  أن  صالح  قايد 
انتخابات.  مــوجــودة، فكيف تكون هناك  غير 
ولــأســف مـــرة أخـــرى يطلب مــن قــايــد صالح 
إعطاء خطاب سياسي، يدعو فيه لوضع لجنة 
األيام  وها هي  االنتخابات،  لتنظيم  مستقلة 
تمر وال نجد أي صدى لندائه وخطاباته وال 

أي خطوة في االتجاه الصحيح«.
وعلى سبيل املقارنة بن مبادرة الجيش لدفع 
إلى  املــاضــي  نيسان  إبــريــل/   2 فــي  بوتفليقة 
االستقالة من دون تجهيز الخيارات البديلة، 
وبن السيناريو نفسه الذي حصل في يناير/ 
قــيــادة الجيش  الــثــانــي 1992، ظهر أن  كــانــون 
الحالية لم تجهز ما يكفي من التدابير املمكنة 
لــتــجــاوز املــــأزق الــســيــاســي مــقــارنــة بــمــا حــدث 
عام 1992، عندما قررت قيادة الجيش حينها 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــــدفــــاع الـــجـــنـــرال خـــالـــد نـــزار 
اإلطاحة بالرئيس الشاذلي بن جديد، وقامت 
بــكــل الــتــرتــيــبــات الــازمــة وتهيئة املــخــرج، ثم 
تـــم االتـــصـــال بــالــشــاذلــي بـــن جـــديـــد واقـــتـــراح 
االســتــقــالــة عــلــيــه الــتــي كــانــت جـــاهـــزة. وبـــرأي 
حـــاوي، فــإن »قــيــادة األركـــان قــد تكون ضحية 
غير  الــقــيــادة،  حــول  امللتف  السياسي  للفريق 
أول في  األركـــان كرجل  قائد  مستوعب ملكانة 

املكانة حتى  السياسي، ويعبث بهذه  املشهد 
تــســقــط ســيــاســيــا«. وأبــــدى املــحــلــل السياسي 
عــبــد الــعــالــي زواغـــــي، اعــتــقــاده بـــأن »الــوضــع 
بالنسبة  بات مرهقا  املواقف،  الراهن وتجمد 
»الــعــربــي  لــلــكــثــيــريــن«. وأضـــــاف، فــي حــديــث لـــ
ــع كــهــذا يــمــكــن الــبــدء  ــه »فـــي وضـ الـــجـــديـــد«، أنـ
ــازالت مـــشـــتـــركـــة بــن  ــ ــنـ ــ ــلـــة تـــقـــديـــم تـ فــــي مـــرحـ
ــة والـــجـــيـــش، إذ  ــعـــارضـ الــــحــــراك الــشــعــبــي واملـ
يمكن للحراك إبــداء مرونة في تفهم مخاوف 
الــجــيــش مـــن املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، وصــعــوبــة 
اخــتــيــار رئــيــس انــتــقــالــي، فــي مــقــابــل أن يقبل 
وتشكيل  بـــدوي  حــكــومــة  باستبعاد  الــجــيــش 
تحظى  شخصية  تــقــودهــا  مستقلة  حــكــومــة 
بـــدعـــم ومـــوافـــقـــة الـــحـــراك واملـــعـــارضـــة، تطلق 
حوارًا سياسيا وتساعد في ترتيبات الذهاب 
القوانن  تعديل  بعد  رئاسية  انتخابات  إلــى 
الناظمة لانتخابات، ونقل صاحية التنظيم 
إلى هيئة مستقلة عليا لانتخابات بداًل من 

وزارة الداخلية«. 
ومــع انــتــهــاء شهر رمــضــان وســقــوط رهــانــات 
ــراك، الـــــــذي أبــــدى  ــ ــحــ ــ الـــســـلـــطـــة فــــي تــــجــــاوز الــ
تــمــســكــا بــمــطــالــبــه ومـــســـيـــراتـــه، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن الــصــيــام والـــحـــرارة املــرتــفــعــة، ومـــع عــودة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة بــعــد عــيــد الــفــطــر، ُينتظر 
أن تـــكـــون »ُجــــمــــع« الــــحــــراك املــقــبــلــة حــاســمــة، 
وخصوصا بعدما حقق الحراك مكسبا جديدًا 
خــــال األســـبـــوع األخـــيـــر، بــإســقــاطــه مــشــروع 
االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 
رئاسة  مــا ستقرره  انتظار  فــي  املقبل،  يوليو 
الــدولــة على ضــوء الــتــطــورات الــجــديــدة، ومع 
وجود توقعات برحيل حكومة بدوي مباشرة 

بعد انتهاء امتحانات شهادة البكالوريا.

عززت فصائل المعارضة مواقعها )عمر حج قدور/فرانس برس(

التظاهرات بلغت أسبوعها الـ16 )رياض كرامدي/فرانس برس(

ال تختلف خريطة السيطرة عن شكلها السابق )محمود تركية/فرانس برس(

الجزائر،  في  رئيسيًا  عنوانًا  السياسي  االنسداد  يبدو 
عشية الجمعة الـ16 من الحراك الشعبي، الذي بات 
خيار  سقوط  تأكيد  مع  تغييري،  مسار  ألي  ركيزة 
االنتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز المقبل نظريًا، 
وعجز الجيش عن إقناع المتظاهرين بحلوله، هم 

المتمسكين برحيل رموز النظام السابق

قضية

تخمة مبادرات بال حّل

فيتو للجيش ضد
فكرة المرحلة االنتقالية 

والرئيس االنتقالي

قيادة األركان قد 
تكون ضحية للفريق 

الملتف حولها

استخدمت قوات النظام 
مواد حارقة محرمة 

دوليًا في القصف

ال يزال الوضع العسكري 
في طرابلس بين القوات 

التابعة لحكومة الوفاق 
ومليشيات اللواء خليفة 

حفتر يراوح مكانه، 
متخذًا طابع الكر والفر

تحاول المعارضة 
السورية، في إطار 

التنسيق بين بعضها 
البعض من أجل 

مواجهة الحملة 
الدموية للنظام

وروسيا، تشكيل غرفة 
عمليات جديدة

بدائل لحل  العقبات وتطرح  أن تذلل  األفق وساطة يمكن  تبدو في  ال 
الجزائر  في  عام  توّجه  على  مؤشرات  وجود  من  الرغم  على  سياسي، 
بــضــرورة الــذهــاب إلــى حــّل عاجل، 
التداعيات.  مختلف  البالد  لتجنيب 
وهو ما تحدث عنه رئيس الحكومة 
السابق أحمد بن بيتور )الصورة(، في 
وأطلق  أخيرًا،  عقدها  نقاش  ندوة 
أن  فيها  أعــلــن  تــحــذيــرات  خاللها 
المقدرات المالية للبالد تتآكل، وقد 
لالقتصاد  جدية  مصاعب  تخلق 
إنقاذ  خطة  وجود  عدم  حال  في 

حكومي بحلول 2021.

تآكل المقدرات

ال بوادر تهدئة في إدلب: تعزيزات وقصف
رصد
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جاء إعالن 
الحوثيين السيطرة 

على 20 موقعًا 
عسكريًا في جبهة 

نجران السعودية، 
مفاجئًا ومخالفًا 

للتوقعات بأن 
يكون التحالف 

السعودي 
اإلماراتي هو 

المبادر لتوسيع 
الهجوم ردًا على 
هجمات الطائرات 
المسيّرة، وليقّدم 

المزيد من الدالالت 
على فشل الرياض 

في حرب اليمن، 
في ظّل التمدد 

الحوثي إلى 
األراضي السعودية 

أخيرًا

عــلــى الــرغــم مــن أن إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــزيــــادة  ــعـــت وال تـــــــزال لــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، سـ
وعقدت  للسعودية،  األسلحة  مــن  مبيعاتها 
بــالــفــعــل خــــال ســنــتــن صــفــقــات بــمــلــيــارات 
ــا كــشــفــتــه قــنــاة  الـــــــــــدوالرات مـــعـــهـــا، إال أن مــ
»سي إن إن« عن أن الرياض تطّور برنامجا 
صـــاروخـــيـــا بــمــســاعــدة الـــصـــن، يــطــرح أكــثــر 
مــن تــســاؤل حــول دخــول الــشــرق األوســـط في 
سباق تسلح برضا أو غض طرف من ترامب، 
هذا  مــن  املالية  لــزيــادة حصته  أواًل  الساعي 
السباق، وذلك بالتوازي مع أسئلة في الداخل 
الكونغرس على  األميركي حول مدى اطــاع 
تـــطـــورات الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي املنطقة. 
وكشفت »سي أن أن«، أن الحكومة األميركية 
حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة حــول 
برنامج صاروخي تنفذه السعودية وتطوره 
بــمــســاعــدة الـــصـــن، فـــي تــطــور يــهــدد جــهــود 
واشــنــطــن الــتــي امــتــدت لــعــقــود ملــنــع انــتــشــار 
الصواريخ في منطقة الشرق األوســط، وفقا 

لثاثة مصادر مطلعة تحدثت للقناة.
ونشرت القناة صور أقمار اصطناعية ملوقع 
في  نشاطا  تظهر  إنها  قالت  السعودية،  في 

وفقا  املاضي،  مايو/أيار   14 بتاريخ  املنشأة 
انتشار  عدم  برنامج  رئيس  لويس  لجيفري 
األسلحة في شرق آسيا في معهد ميدلبوري، 
وهي صور للموقع ذاته الذي نشرته سابقا 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« األمــيــركــيــة في 
يــنــايــر/كــانــون الـــثـــانـــي، وقـــالـــت إنـــهـــا تشير 
إلـــــى انـــتـــهـــاء الـــســـعـــوديـــة مــــن بــــنــــاء مــصــنــع 
أن«،  أن  »ســـي  وبــحــســب  بالستية.  صــواريــخ 
األميركية تشير  االستخباراتية  فاملعلومات 
قامت بتوسيع  السعودية  أن  إلى  بالتحديد 
إلى  بــاإلضــافــة  للصواريخ  التحتية  بنيتها 
التكنولوجيا عبر عمليات شــراء حديثة من 
الصن. وفي الوقت الذي لم تتضح فيه أهداف 
االستخباراتية،  التقارير  فــي  البرنامج  هــذا 
ذلــك يعتبر  أن  للقناة  أن مــصــدرًا أوضـــح  إال 
خطوة في جهود محتملة للسعودية صوب 
مـــا حصلت  إذا  نــــووي حــربــي  إيـــصـــال رأس 
عليه. وكان ولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، قال في فترة سابقة إنه إذا حصلت 
إيــــــران عــلــى ســــاح نــــــووي، فــــإن الــســعــوديــة 

ستعمل على القيام باألمر نفسه.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن إدارة ترامب لم 
تكشف في البداية عن معرفتها بهذا التطور 
السري، لأعضاء الرئيسين في الكونغرس، 
اكتشفوه  الــذيــن  الديمقراطين  أغــضــب  مما 
العادية.  األميركية  الحكومة  قــنــوات  خـــارج 
وأشـــــارت املــعــلــومــات إلـــى أن الــســعــوديــة قد 
ــت بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة وتــكــنــولــوجــيــا  ــعــ وّســ
الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن خـــــــال عـــمـــلـــيـــات الــــشــــراء 
الجهود  اكتشاف  الصن. وأدى  األخيرة من 
السعودية إلــى زيـــادة املــخــاوف بــن أعضاء 
ــبـــاق تــســلــح مــحــتــمــل  الـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن سـ
فــي الــشــرق األوســـط، ومــا إذا كــان يشير إلى 
مــوافــقــة ضــمــنــيــة مـــن ِقــبــل إدارة تـــرامـــب في 

ســعــيــهــا ملـــواجـــهـــة إيـــــــران. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
االنتقادات الحزبية لحرب اململكة في اليمن، 
وفي قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي، 
ســعــى الــبــيــت األبــيــض إلـــى عــاقــة أوثــــق مع 
السعودين. ولكن السعودية كانت قد ُمنعت 
مــن شــــراء صـــواريـــخ بالستية مــن الــواليــات 
عليها  املنصوص  اللوائح  بموجب  املتحدة 
فـــي نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الــصــواريــخ 
لعام 1987، وهو اتفاق غير رسمي بن دول 
ــى مــنــع بــيــع الـــصـــواريـــخ  مـــتـــعـــددة يـــهـــدف إلــ
القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل. في 
السياق نفسه، ذكرت صحيفة »وول ستريت 
 عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 

ً
ــال«، نـــقـــا ــ ــورنـ ــ جـ

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  ــيــــن،  ــالــ وحــ ســـابـــقـــن 
األميركية أجبرت مسؤواًل بــارزًا لديها على 

االســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه عــلــى خــلــفــيــة دوره 
ترامب  إلدارة  يسمح  طـــوارئ  قـــرار  لصياغة 
ــارات أســلــحــة بقيمة  ــ الــســعــوديــة واإلمــ ببيع 
العودة إلى  ثمانية مليارات دوالر، من دون 
الــكــونــغــرس وفــقــا لـــإجـــراء املــعــتــاد. ونقلت 
الصحيفة عــن هـــؤالء املــســؤولــن قــولــهــم إن 
تشارلز فولكنر، كان ضمن الفريق الذي أقنع 
الرياض  وزيــر الخارجية مايك بومبيو بأن 
وأبــوظــبــي تــلــبــيــان الـــشـــروط األمــيــركــيــة في 
في  األميركية  األسلحة  استخدام  ما يخص 
حــرب الــيــمــن. ونقلت عــن مــســؤولــن حالين 
طـــرق  إليــــجــــاد  ســـعـــت  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن 
لزيادة مبيعات األسلحة إلى الخليج، وسط 

التوترات املتصاعدة مع إيران.
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــيــــون فــــي بــــغــــداد،  ــراقــ كـــشـــف مــــســــؤولــــون عــ
بــيــنــهــم مـــوظـــف رفـــيـــع املــســتــوى فـــي مكتب 
ــديـــد«، أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ رئـــيـــس الـــــــــوزراء، لــــ
ــراج الـــقـــوات األجــنــبــيــة،  ــ مـــشـــروع قـــانـــون إخـ
خال  عراقية  سياسية  قــوى  طرحته  الـــذي 
الـــشـــهـــريـــن املـــاضـــيـــن بـــهـــدف تــقــديــمــه إلـــى 
الــــبــــرملــــان لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه، بــــــات بــحــكــم 
ــر، إذ إن الــلــجــنــة  ــ ــار آخـ ــعـ املـــؤجـــل حــتــى إشـ
وأبرزها  اه، 

ّ
تتبن التي  الكتل  بن  املشتركة 

تحالفا »الفتح« و»سائرون«، لم تعد تعقد 
اتـــهـــا مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي،  لـــقـــاء

ــانـــون.  ــقـ ــي املــكــلــفــة بــكــتــابــة مــــشــــروع الـ وهـــ
يأتي ذلك بعد تصريحات رسمية متتالية 
خــال الشهرين املــاضــيــن لــنــواب ورؤســـاء 
ــعــرف بــقــربــهــا مــن طــهــران، 

ُ
كــتــل ســيــاســيــة ت

البرملان  فــي  نــواب  أكــدت جمع تواقيع 106 
لتمرير القراءة األولى ملشروع قانون إخراج 
العراق، والــذي تعكف  القوات األجنبية من 
عليه لجنة مشتركة من عدة كتل سياسية 
لــكــتــابــتــه. ويــتــضــمــن املـــشـــروع إلــــزام رئيس 
الحكومة عــادل عبد املــهــدي بــإعــان جــدول 
الثاني 2020  يناير/كانون  يبدأ من  زمني، 
الــقــتــالــيــة األجــنــبــيــة، وعلى  الــقــوات  لسحب 

رأسها األميركية، من العراق.
ــا ملـــوظـــف رفـــيـــع املــســتــوى فـــي مكتب  ــقـ ووفـ
الجديد«  »العربي  لـ تحدث  الـــوزراء،  رئيس 
طــالــبــا عـــدم ذكـــر اســـمـــه، فـــإن »مــلــف إخـــراج 
ــقـــوات األمــيــركــيــة أغــلــق حــالــيــا، ولـــم يعد  الـ
ــتــه قبل 

ّ
مــطــروحــا مـــن قــبــل الــكــتــل الــتــي تــبــن

الــشــروع بكتابة مسودة  شــهــريــن، وأعــلــنــت 
ــل الــبــرملــان،  الــقــانــون لــلــتــصــويــت عــلــيــه داخــ
كـــتـــحـــالـــف الـــفـــتـــح والـــكـــتـــل الـــتـــي تــنــضــوي 
تــحــتــه، وكــذلــك تــحــالــف ســـائـــرون«، مضيفا 
»ربـــمـــا ســيــعــود املــلــف بــعــد مــــدة، أو يبقى 
ــســتــخــدم عــنــد الــحــاجــة. لكن 

ُ
ورقـــة تــلــويــح ت

ــــى أن  ــــروح«. ولـــفـــت إلـ ــــطـ حـــالـــيـــا هــــو غـــيـــر مـ
»االتــفــاقــيــة األمــنــيــة مـــع واشــنــطــن ستأخذ 
مــداهــا فــي رســم مامح العاقة املقبلة بن 
العراق والواليات املتحدة، فا يوجد بديل 
أن  العراقي  املــســؤول  عنها«. وكشف  حالي 
الــحــكــومــة ورئـــاســـة الــبــرملــان أدتــــا دورًا في 
ــهـــادف إلــــى تــمــريــر قـــرار  ــراك الـ إســـكـــات الـــحـ
إخراج األميركين، كون اإلشارات من إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب جاءت غير 
مــريــحــة، وكــــان يــمــكــن أن يــــؤدي االســتــمــرار 

ــرار مـــبـــاشـــرة على  ــ بـــهـــذا املــــشــــروع إلــــى أضــ
ــاء مــن  ــنـ ــثـ ــتـ ــه عــــــدم مـــنـــحـــه اسـ ــلــ الــــــعــــــراق، أقــ
العقوبات على إيــران، وصــواًل إلى صفقات 
الــتــســلــيــح والـــتـــدريـــب لــلــقــوات الــعــراقــيــة أو 
تأمن ذخيرة ملقاتات »إف 16« وحتى إلى 

عقوبات اقتصادية على العراق.
ــا عـــضـــو فــــي حـــزب  ــلـــومـــات أكــــدهــ ــذه املـــعـ هـــ
»الدعوة اإلسامية« بزعامة نوري املالكي، 
ــر اســــمــــه. وقـــــــال، فــــي حــديــث  ــ ــــدم ذكـ طـــلـــب عـ
القانون في  الجديد«، إن »تقديم  »العربي  لـ
هذا التوقيت سيعني أن العراق أقحم نفسه 
الــصــراع األميركي اإليــرانــي، ولن  فعليا في 
تكون انعكاسات ذلك جيدة، ال سياسيا وال 
ليست  لفترة  اآلن  تأجيله  لــذا  عليه،  أمنيا، 
تقول  الحكومة  أن  خصوصا  مــهــم،  طويلة 
الــعــراقــي ضمن  إن وجــودهــم مــهــم للجيش 
تـــطـــويـــره«. إال أن عــضــو تــحــالــف  بـــرنـــامـــج 
ــواد أشـــــــار، فــــي تــصــريــح  ــ ــــدي عــ »الـــفـــتـــح« عـ
ــد«، إلــــى أن »الــجــلــســات  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
ــصــصــت ملــنــاقــشــة ملف 

ُ
الــبــرملــانــيــة، الــتــي خ

التواجد األجنبي في العراق، كان من ضمن 
مــحــاورهــا استضافة املــســؤولــن فــي قيادة 
الجيش،  أركــان  وقيادة  املشتركة  العمليات 
بهدف معرفة األعداد الحقيقية لهذه القوات 
وتسليحها  ومــقــراتــهــا  تــواجــدهــا  وأمـــاكـــن 

ــة لـــــهـــــا«. وأوضــــــــــح أن  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ ــة الـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ والـ
الكيانات  تــزال بحوزة  ما  التي  »املعلومات 
القوات  إخـــراج  على  تعمل  التي  السياسية 
القوات  هــذه  أن عديد  إلــى  األجنبية، تشير 
ــام الــتــي تــعــلــن عنها  ــ أكــثــر بــكــثــيــر مـــن األرقــ
الــحــكــومــة. ونــعــلــم أن قـــوات قــتــالــيــة ال تــزال 
مـــوجـــودة، لــذلــك فـــإن املــلــف لــم ُيــنــَس، ولكن 

التأخير الحالي ُيعتبر تأخيرًا فنيا«.
في املقابل، قال عضو في ائتاف »الوطنية«، 
»العربي الجديد«، إن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
»التوجهات البرملانية السابقة  لم تكن عراقية 
بحتة، إنــمــا كــانــت بــدافــع إيــرانــي، والسكوت 
ــن قـــبـــل الـــبـــرملـــانـــيـــن واألحـــــــــزاب  ــ ــالــــي مـ الــــحــ
الــشــيــعــيــة ووســـائـــل إعــامــهــا عـــن املـــلـــف هو 
أكبر دليل على أن الدافع اإليراني يريد حاليا 
الــتــهــدئــة«. ولــفــت إلـــى أن »الــنــفــوذ اإليـــرانـــي 
ــــزال واضـــحـــا فـــي كـــل مــفــاصــل الــحــكــومــة  ال يـ
العراقية، وتحديدًا في توجهات قوات الحشد 
بدي 

ُ
ت الحشد  وقــيــادات  وفصائله،  الشعبي 

واألجنبية  األميركية  الــقــوات  لبقاء  رفضها 
عموما، من دون معرفتها شخصيا بأسباب 
الرفض«، موضحا أن »العراق ال يزال بحاجة 
قواعدها  من  وانسحابها  األجنبية،  للقوات 
قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش«. إلى ذلك، 
الــلــكــاش، في  الــعــراقــي محمد  السياسي  رأى 
اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »قــانــون 
إخراج القوات األجنبية من العراق ُيعتبر من 
فــي مجلس  تتأخر  الــتــي  الخافية  الــقــوانــن 
ــة  ــاديـ ــانــــون املــحــكــمــة االتـــحـ الـــــنـــــواب، مـــثـــل قــ
والــنــفــط والـــغـــاز، ومــثــل هــذيــن الــقــانــونــن لم 
 بعض 

ً
»فــعــا دورات«، مضيفا  لــثــاث  ــمــرر 

ُ
ت

األطــــــــراف الــســيــاســيــة والـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة 
غضت النظر عنه، ألسباب فجائية، قد تكون 

بأوامر إيرانية«.
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إنــه تم خــال العملية »تدمير وإعــطــاب أكثر 
أسلحة وعتاد  واغتنام  آلية ومدرعة   20 من 
العدو  أن »طــيــران  إلــى  عسكري كبير«، الفتا 
حاول إسناد مرتزقته بشن أكثر من 75 غارة، 
إلى  بــاءت بالفشل«، مشيرًا  أن محاوالته  إال 
أن »مــشــاهــد الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة الــنــوعــيــة 
مــوثــقــة عــبــر عــدســات اإلعــــام الــحــربــي«. كما 

من قوات الجيش اليمني املوالية للشرعية أو 
الحوثيون  أعلنه  السعودية ينفي ما  القوات 
الذين بثوا مشاهد مصّورة قالوا إنها توثق 

خسائر خصومهم في جبهة نجران.
وقال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
املوالية للحوثين في صنعاء، العميد يحيى 
الــتــابــعــة للحوثين،  ســريــع، لــوكــالــة »ســبــأ« 

املتحدث  »الــجــزيــرة« عــن مساعد  نقلت قناة 
الــعــســكــري بــاســم جــمــاعــة الــحــوثــيــن، عــزيــز 
راشد، قوله إن قوات الحوثين سيطرت على 

نحو 20 كيلومترًا مربعا في نجران.
ــــوات الــشــرعــيــة  ــا ملـــصـــادر قــريــبــة مـــن قـ ــقـ ووفـ
التصعيد  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثت 
فــــــي جــــبــــهــــات صـــــعـــــدة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــع 

الــســعــوديــة، تــزامــن مــع مــواجــهــات فــي جبهة 
ــاف، وهــي  ــتـ وادي الــعــطــفــن، فـــي مـــديـــريـــة كـ
املــنــطــقــة الــتــي قــالــت مــصــادر الــشــرعــيــة إنها 
ــار  تـــقـــّدمـــت فــيــهــا مـــن جــهــة الــــجــــوف، فـــي إطـ
عملية تسعى على ما يبدو لتخفيف الضغط 

عن القوات املرابطة في املناطق الحدودية.
)محافظة  وتدور معارك الشريط الحدودي لـ

صــعــدة الــيــمــيــنــة بـــالـــذات(، مــع الــســعــوديــة، 
بــن الــحــوثــيــن وحلفائهم مــن جــهــة، وبــن 
اليمني  الجيش  وقــوات  السعودية  الــقــوات 
املوالية للشرعية، والتي تقّدمت من الجانب 
السعودي من جهة أخــرى، وتقول األخيرة 
إنــهــا تــقــدمــت فـــي الــعــامــن األخــيــريــن على 
أكــثــر مـــن مــحــور صــــوب مــعــقــل الــحــوثــيــن، 
الـــحـــدوديـــة  الـــجـــبـــهـــات  فــــي صــــعــــدة، إال أن 
تحّولت هي األخرى إلى معارك كٍر وفٍر، من 
دون أن تتمكن حتى اليوم من منع تهديد 
الحوثين وهجماتهم على مواقع سعودية 

ما وراء الحدود.
ومن أبرز ما يمّيز الشريط الحدودي ملحافظة 
صعدة اليمنية، التضاريس الجبلية الوعرة 
الــتــي تــؤثــر عــلــى مــســار املـــعـــارك، وارتــبــاطــه 
ــزاء مــن ثـــاث مــنــاطــق ســعــوديــة، هي  مــع أجــ
ُيعّد  نجران وجـــازان وعسير، وهــي مناطق 
من  السعودية  األهـــداف  رأس  على  تأمينها 
الحرب التي دشنتها الرياض منذ سنوات، 
وحـــشـــدت لــهــا مــخــتــلــف األســلــحــة والـــقـــوات 
السعودي  الجيش  تشكيات  من  العسكرية 
املــخــتــلــفــة )حــــرس الـــحـــدود، الـــقـــوات الــبــريــة، 
قوات الحرس الوطني(. كما سعت الرياض، 
إلـــى نــقــل املــعــركــة إلـــى األجـــــزاء الــيــمــنــيــة من 
الحدود، بدعم عدد من ألوية الجيش اليمني 
للتقّدم من الجانب السعودي، عبر أكثر من 
مــحــور، إال أن الحوثين ال يــزالــون يؤكدون 
في  السعودي  الجانب  تهديد  على  قدرتهم 
الجماعة  عليه  تطلق  مــا  بتنفيذ  الـــحـــدود، 
»عمليات نوعية«. ومع اإلشارة إلى الخسائر 
الحدود نتيجة  املعلنة للحوثين على  غير 
تعرضهم للغارات الجوية وللقصف املدفعي 
املــكــثــف الــــذي يــكــاد ال يــتــوقــف يــومــا واحـــدًا 
مــن الــجــانــب الــســعــودي، إال أن املــعــركــة لها 
التي  واالســتــراتــيــجــيــة،  السياسية  أبــعــادهــا 
تدفع الحوثين إلى حشد مختلف قدراتهم 
النوعية لتحقيق اختراقات ميدانية في تلك 

الجبهات.
ــقـــوات  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ ــاق، وعـ ــيـ ــسـ فــــي الـ
السعودية نجحت في تحقيق بعض التقّدم 
في معاقل الحوثين، إال أن محللن يمنين 
ــعــــارك  ــعــــدة ومــ ــــى صــ مــــا زالــــــــوا يــــنــــظــــرون إلــ
الفشل  أبرز تجليات  الحدود، بوصفها أحد 
من  سنوات  أربــع  بعد  السعودي،  العسكري 
الحرب املدمرة، التي نقلت اليمن إلى املجاعة 
وإلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لكنها لم 
تتمّكن حتى اليوم، من تحقيق انتصار على 
الحوثين في املناطق ذات األولوية بالنسبة 
للسعودية، في الشريط الحدودي، خصوصا 
إذا ما تم ربط ذلك، بحديث التحالف املتكرر 
عــن انــتــزاع الــســيــطــرة عــلــى 85 فــي املــائــة من 
الــيــمــن مــن أيــــدي الــحــوثــيــن، فــي حــن تقول 
مواقع  على  تسيطر  تـــزال  ال  إنــهــا  الجماعة، 

في الحدود السعودية.
وإلى جانب الفشل العسكري، يربط يمنيون 
الـــوضـــع الــــذي آلـــت إلــيــه املــعــركــة الــعــســكــريــة 
بـــاألجـــنـــدة الـــتـــي تــكــشــفــت خــــال الـــحـــرب، إذ 
سعى التحالف إلى تعميق النفوذ في املواقع 
االستراتيجية جنوبا وشرقا، حيث املناطق 
التي لم يكن للحوثين فيها تواجد أساسا، 
وفـــي املــقــابــل، تــحــويــل مــنــاطــق االشــتــبــاكــات 
املـــبـــاشـــرة إلــــى جــبــهــات اســـتـــنـــزاف ملختلف 
األطــــــراف. وفـــي الـــعـــام الــخــامــس لــلــحــرب، لم 
السعودية،  للحدود  الحوثي  التهديد  ينته 
بــل بـــات أعــمــق، مــع وجــــود طـــائـــرات مــســّيــرة 
قادرة على مهاجمة أهداف في الرياض، كما 
التطور  وهــو  املاضي،  مايو/أيار  في  حصل 
ــلـــى إثـــــــره الـــــريـــــاض دعــــوة  الـــــــذي وّجــــهــــت عـ
النعقاد قمتن عربية وخليجية طارئتن في 
اإلدانـــة  تــصــدرت مواضيعهما  املــكــرمــة،  مكة 
بـــدت مـــن جهة  لــكــنــهــا  الــحــوثــيــن،  لتصعيد 
أخــــرى، انــعــكــاســا الرتـــبـــاك ســعــودي مرتبط 

بالحرب في اليمن.

رصدخاص

الحكومة تقول إن 
وجود القوات األجنبية 
مهم للجيش العراقي

التقّدم الحوثي في نجران

للعمليات  كبيرًا  »تصعيدًا  أن  أمس،  حكومية،  يمنية  مصادر  أكدت 
مع  الــحــدوديــة  والمنطقة  والــجــوف  وتعز  الضالع  فــي  الحربية 
فيما  آخرين«،  وإصابة  القتلى  عشرات  سقوط  إلى  أدى  السعودية، 
أعلن التحالف عن تحقيق مكاسب في صعدة أحد المعاقل الرئيسية 
وإصابة  مسلحًا   38 مقتل  عن  ميدانية  مصادر  وتحدثت  للحوثيين. 
التي شاركت فيها مقاتالت حربية  المعارك  الجانبين خالل  العشرات من 

ومروحيات أباتشي بسلسلة غارات مكثفة دعمًا لقوى الشرعية.

تصعيد ميداني

إضاءة

عدن ــ العربي الجديد

فـــي وقــــت كــــان ُيـــتـــوقـــع فــيــه أن يــبــدأ 
ــاراتـــي، ردًا  الــتــحــالــف الــســعــودي اإلمـ
ــه أكـــثـــر مــــن مــــرة،  عــســكــريــا تــــوّعــــد بــ
عقب  )الحوثين(،  الله«  »أنصار  ضد جماعة 
هجمات الطائرات املسّيرة ضد مصالح نفطية 
التصعيد  الشهر املاضي، جاء  في السعودية 
املـــفـــاجـــئ مـــن ِقـــبـــل الــحــوثــيــن عــلــى الــشــريــط 
ــربـــط املـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة  ــــدودي الــــــذي يـ ــحـ ــ الـ
الــغــربــيــة لــلــيــمــن مـــع الـــســـعـــوديـــة، إذ أعــلــنــوا 
جبهة  فــي  عسكريا  موقعا   20 على  السيطرة 
نجران السعودية، األمــر لم تنفه الرياض وال 
السلطات الشرعية اليمنية املوالية لها، ليقّدم 
هـــذا الــتــطــور صـــورة عــن فــشــل الــســعــوديــة في 
مــرور  بعد  اليمن  فــي  الحوثين  ضــد  حربها 
أكثر من أربــع سنوات، بل وعــدم قدرتها على 
تــأمــن حـــدودهـــا ومــنــع الــحــوثــيــن مــن تنفيذ 
املزيد من الهجمات. كما أن هذا التطور يثير 
شــكــوكــا كــبــيــرة حـــول صــحــة إعــــان التحالف 
املتكرر السيطرة على 85 في املائة من أراضي 
التي  اليمن، وقدرته على االحتفاظ باملناطق 
يسيطر عليها، خصوصا مع استمرار املعارك 

في أكثر من منطقة.
ـــ48 املــاضــيــة عــلــى األقـــل،  وخـــال الــســاعــات الــ
خطفت تطورات املعارك الحدودية األضواء، 
إذ أعلن الحوثيون السيطرة على 20 موقعا 
عــســكــريــا فــــي جــبــهــة نــــجــــران، عـــقـــب عــمــلــيــة 
ها 

ّ
هجومية »واسعة« من ثاثة مسارات، شن

مسلحو الجماعة، وقالوا إنهم قتلوا وجرحوا 
اليمني  الجيش  العشرات من جنود  خالها 
الجماعة  تصفهم  مــن  أو  للشرعية  املـــوالـــن 
»مرتزقة الجيش السعودي«، كما  الحوثية بـ
تحدثت عن تدمير أكثر من 20 آلية عسكرية 

خال املواجهات.
وفــيــمــا ذكـــرت مــصــادر الــحــوثــيــن أن املــعــارك 
ــــول وقـــــــرب مــنــطــقــتــي الـــصـــوح  تـــمـــحـــورت حــ
والـــســـديـــس، وهــمــا مــنــطــقــتــان عــلــى الــشــريــط 
الـــحـــدودي لــنــجــران الــســعــوديــة مــع محافظة 
صعدة )معقل الحوثين(، لم يصدر أي تعليق 

اتحدت فرنسا وأميركا في مطالبة إيران 
بإجراء مفاوضات جديدة بهدف منعها 
مــن امــتــاك ســـاح نــــووي، فــيــمــا يستعد 
رئــيــس الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة شــيــنــزو آبــي 
ووزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي هايكو ماس 
فـــي مـــحـــاولـــة لتخفيف  لــــزيــــارة طــــهــــران، 
حدة التوتر مع واشنطن. في هذا الوقت، 
بوتن،  فاديمير  الروسي  الرئيس  أعلن 
خال لقاء مع وسائل اإلعام على هامش 
املنتدى االقتصادي في سانت بطرسبرغ 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه »مـــــن األفــــضــــل أن 
ــران والـــواليـــات املــتــحــدة للحوار  تــعــود إيـ
الطبيعي«. وأضاف أن »الشعب اإليراني 
قادر على الدفاع عن مصالحه الوطنية، 
ومــن الــضــروري أيــضــا إجـــراء حـــوار معه 

قائم على احترام إيران«.
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـ
مـــــــــاكـــــــــرون، خـــــــــال لــــــقــــــاء مـــــــع نـــظـــيـــره 
األميركي دونــالــد تــرامــب فــي بلدة كون 
مراسم  حضورهما  بعد  فرنسا  بــغــرب 
الخامسة والسبعن  االحتفال بالذكرى 
ليوم اإلنزال في النورماندي، إن »فرنسا 
فــي نفس  املتحدة تشتركان  والــواليــات 
الهدف فيما يتعلق بإيران وهو منعها 
أنه  امتاك أسلحة نووية«، مضيفا  من 
»يــتــعــن بـــدء مــفــاوضــات دولــيــة جــديــدة 
تــرامــب،  الــغــايــة«. واعتبر  هــذه  لتحقيق 
من جهته، أن »إيران تفشل كدولة« بعد 
العقوبات الصارمة التي فرضتها أميركا 
عليها، لكنه كرر استعداده للحديث مع 
اإليرانين. وقال إن »اإليرانين يريدون 
التفاوض، وهذا جيد ونحن مستعدون 
للتفاوض، لكن يجب أال يحصلوا على 
الساح النووي«. واتهم طهران »برعاية 
اإلرهاب« في الشرق األوسط، مضيفا أن 
»العقوبات على إيران كانت حازمة جدًا 

وفعالة«.
ــــون يــــابــــانــــيــــون، أمــــس  ــــؤولـ ــــسـ وأعـــــلـــــن مـ

الــحــكــومــة شينزو  الــخــمــيــس، أن رئــيــس 
آبي سيتجه إلى طهران األسبوع املقبل، 
في أول زيــارة لرئيس وزراء ياباني منذ 
أكثر من أربعة عقود، فيما تأمل طوكيو 
الــقــيــام بــوســاطــة بــن واشــنــطــن وطــهــران. 
ــال مـــســـؤول حــكــومــي إن طــوكــيــو »ال  ــ وقـ
بما  التفاصيل  تــرتــيــب  عــلــى  تعمل  تـــزال 
يــشــمــل لـــقـــاءات رئـــيـــس الـــــــوزراء هـــنـــاك«، 
لكن وسائل إعام محلية أشارت إلى أنه 
اإليــرانــي علي خامنئي  املــرشــد  سيلتقي 
والـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي. وأوضـــحـــت 
ــاء الــيــابــانــيــة »كــــيــــودو« أن  ــبــ وكـــالـــة األنــ
مــن نوعها منذ  األولـــى  الــزيــارة ستكون 
41 ســـنـــة. وفــيــمــا يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر بن 
إيـــران والــواليــات املــتــحــدة، الــتــي تعد من 
أبـــرز حــلــفــاء الــيــابــان، أشــــارت معلومات 
إلـــى أن آبـــي اقــتــرح الــقــيــام بــوســاطــة بن 
البلدين عبر إجراء محادثات مباشرة مع 
اإليرانين. وقال وزير شؤون  املسؤولن 
مــجــلــس الــــــوزراء الــيــابــانــي يــوشــيــهــيــدي 
ســوغــا »نعتقد أنــه مــن املــهــم جـــدًا، وعلى 
ــران، كقوة  إيــ الــقــيــادة، أن نــدعــو  مستوى 
ــرى، إلـــــى تــخــفــيــف الــتــوتــر  ــبــ إقــلــيــمــيــة كــ
وااللـــتـــزام بــاالتــفــاق الـــنـــووي ولــعــب دور 
ــاف  ــ ــاء فــــي اســـتـــقـــرار املـــنـــطـــقـــة«. وأضـ ــنـ بـ
ســوغــا، أن الــزيــارة ستتم مــن 12 إلــى 14 
يونيو/حزيران الحالي. كما دخلت برلن 
عــلــى خـــط الـــتـــهـــدئـــة، إذ قـــالـــت املــتــحــدثــة 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة األملــانــيــة مــاريــا 
الخارجية هايكو  أديبار، أمس، إن وزير 
ــي إطــــــار جـــولـــة،  ــزور إيــــــــران فــ ــيــ مـــــاس ســ
تشمل األردن واإلمــارات، األسبوع املقبل 
يبحث خالها سبل الحفاظ على االتفاق 
الـــنـــووي اإليـــرانـــي. وأضـــافـــت أن الــجــولــة 
تجري باالتفاق والتنسيق مع بريطانيا 
وفـــرنـــســـا، وتـــمـــت مــنــاقــشــتــهــا مــــع وزيــــر 

الخارجية األميركي مايك بومبيو.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

فرنسا تؤيد أميركا: 
على إيران التفاوض

أثارت التطورات شكوكًا 
حول سيطرة التحالف على 

85% من مساحة اليمن

سيطر الحوثيون 
على نحو 20 كيلومترًا 

مربعًا في نجران

بينما تتوسع السعودية 
في شراء األسلحة من 

واشنطن، فإنها تعمل 
أيضًا على تطوير برنامج 

صاروخي يُعتقد بأنه 
بالستي، بحسب ما كشفت 

وسائل إعالم أميركية

أجلت قوى عراقية 
تطبيق خطتها طرح 

قانون إخراج القوات 
األجنبية أمام البرلمان، 
ذلك أن تقديمه حاليًا 

يعني أن بغداد أقحمت 
نفسها في الصراع بين 

طهران وواشنطن

تقرير نتائج إضافية لفشل الرياض في حرب اليمن 
بعد سنوات من القتال والوعود
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  شرق
      غرب
ترامب يغازل أوروبا: 

روابطنا ال يمكن فسخها
أعــلــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترامب، أمس الخميس، أن الروابط 
املــتــحــدة وحلفائها  الـــواليـــات  بــن 
الـــتـــي نــســجــت »فــــي أوج مــعــركــة« 
يمكن  »ال  الثانية  العاملية  الــحــرب 
ــــال، خـــال مــشــاركــتــه  فــســخــهــا«. وقـ
في إحياء الذكرى الـ75 لإنزال في 
الــنــورمــانــدي، »إلـــى كــل أصدقائنا 
تــحــالــفــنــا  إن  ــقــــول  نــ وحـــلـــفـــائـــنـــا، 
املـــعـــركـــة،  فــــي أوج  نـــســـج  الـــغـــالـــي 
وخــاض اخــتــبــارات الــحــرب وأثبت 
قدراته في نعمة السام. إن الرابط 
بيننا ال يمكن فسخه«. كام ُيفهم 
ترطيب  ترامب  في سياق محاولة 
للغاية مع معظم  املتوترة  العاقة 

عواصم القارة العجوز.
)فرانس برس(

بوتين يدعو لصفحة 
جديدة مع بريطانيا 

دعـــا الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتن )الــصــورة(، أمس الخميس، 
ــفــــحــــة جــــــديــــــدة فــي  إلــــــــى فــــتــــح صــ
الفضائح  بعد  لندن  مــع  العاقات 
التي اعترتها، بما في ذلك تسميم 
الــســابــق سيرغي  املــــزدوج  العميل 

ــا فــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ســــكــــريــــبــــال فــــــي بــ
بــوتــن  وقـــــال   .2018 مــــــــــارس/آذار 
»فــي نهاية األمــر، علينا أن نطوي 
هذه الصفحة املتعلقة بجواسيس 
متحدثا  لكن  اغتيال«.  ومــحــاوالت 
البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  باسم 
تــيــريــزا مــــاي أكــــد أن فــتــح صفحة 
جديدة في العاقات مع روسيا لن 
يكون ممكنا إال إذا غيرت موسكو 

سلوكها.
)فرانس برس(

كازاخستان: انتخابات 
رئاسية من دون نزارباييف

تــشــهــد كــازاخــســتــان األحــــد املقبل 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد فــي اقــتــراع 
األول في  مــســبــوق، هــو  مبكر غير 
السوفييتية  الــجــمــهــوريــة  تـــاريـــخ 
السابقة، من دون مشاركة زعيمها 
ــيــــف الــــذي  ــايــ ــان نــــزاربــ ــلـــطـ ــور سـ ــ نــ
أحــــــدث مـــفـــاجـــأة عـــنـــدمـــا اســتــقــال 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه فــــــي مــــــــــــــــارس/آذار 
املاضي. والرئيس االنتقالي قاسم 
جـــومـــارت تــوكــايــيــف شــبــه مــتــأكــد 
الــفــوز على ستة منافسن في  مــن 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات، بــعــد حــصــولــه  هــ
على دعم الحزب الحاكم والرئيس 

السابق.
)فرانس برس(

استطالعات: »العمال« 
يتصدر نوايا التصويت

ــلــــى خـــافـــة  ــنــــافــــس عــ ــتــ ــتــــدم الــ يــــحــ
البريطانية تيريزا  الــوزراء  رئيسة 
مـــاي )الـــصـــورة(، فــي وقـــت تكشف 
ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي تـــراجـــع  فـــيـــه اسـ
ــظــــن إلــــــــى املـــرتـــبـــة  ــافــ ــحــ حــــــــزب املــ
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــبــــاد.  ــثــــة عــ ــثــــالــ الــ
لــلــرأي عــن نوايا  وأشـــار استطاع 
التصويت في االنتخابات العامة، 
أجرته مؤسسة »فوكال داتا«، إلى 
الكتلة  »العمال« سيكون  حــزب  أن 
الــكــبــرى فــي الــبــرملــان املــقــبــل، لكنه 
سيفقد أكثر من 40 في املائة ممن 

صوتوا له في انتخابات 2017.
)العربي الجديد(

ال خطط لجمع رئيسي 
وزراء الهند وباكستان 

وزارة  ـــم  ــ ــاسـ ــ بــ املـــــتـــــحـــــدث  ـــن  ــ ــلـ ــ أعــ
الخارجية الهندية راجيف كومار، 
أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه ال يــوجــد أي 
خــطــط لعقد اجــتــمــاع بــن رئيسي 
ــنـــدي والــبــاكــســتــانــي  الـــــــــوزراء الـــهـ
خال قمة إقليمية األسبوع املقبل. 
ومن املقرر أن يحضر رئيس وزراء 
ــدرا مـــــودي ونــظــيــره  ــنـ ــاريـ الــهــنــد نـ
اجتماع  خــان  عــمــران  الباكستاني 
مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون فــي 
قيرغيزستان في 13 و14 يونيو/

حزيران الحالي.
)رويترز( عديد القوات األميركية أكبر من األرقام المعلنة )توماس كوكس/فرانس برس(

سيزور آبي طهران بين 12 و14 يونيو الحالي )فرانس برس(

سعى ترامب منذ وصوله لزيادة مبيعات األسلحة للسعودية )مانديل نغان/فرانس برس(

القوات السعودية واإلماراتية لم تتمكن من حسم حرب اليمن )فايز نور الدين/فرانس برس(



بحثًا عن موقف مشترك

تطرف السجناء 
يجمع األوروبيين

بومبيو يفضح خالفات المعارضة

يسار الدنمارك يلحق هزيمة 
ساحقة باليمين المتطرف

باحث أوروبي: هناك 
حاجة لتعليم بعض 

الحراس اللغة العربية

بروكسل ــ لبيب فهمي

ــلــــف كـــيـــفـــيـــة مــكــافــحــة  ــر مــ يـــحـــضـ
وإدارة  الــــســــجــــون  ــــي  فـ ــتــــطــــرف  الــ
ــات املــــــــــدانــــــــــن بــــالــــتــــطــــرف  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ مــ
واإلرهاب بعد إطاق سراحهم، كأحد النقاط 
الرئيسية في االجتماع الــدوري لــوزراء عدل 
وداخلية دول االتحاد األوروبــي، الذي يعقد 
الـــيـــوم الــجــمــعــة فـــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ. اهــتــمــام 
السجون  فــي  التطرف  بمكافحة  األوروبــيــن 
لــيــس بـــاألمـــر الـــجـــديـــد، ولـــكـــن الـــحـــاجـــة إلــى 
أكثر  ملّحة  أصبحت  مشترك  موقف  تحديد 
من أي وقت مضى. فمن »املهم بشكل خاص 
وعاجل اتخاذ تدابير فعالة«، بحسب مسودة 
البيان الختامي الجتماع الوزراء األوروبين، 
الجديد« على نسخة  »العربي  التي حصلت 
مـــنـــهـــا، وذلـــــــك لـــســـبـــبـــن رئـــيـــســـيـــن، بــســبــب 
»الــعــدد املــتــزايــد لــلــمــدانــن بــجــرائــم التطرف 
واإلرهـــاب«، وألنــه »سيتم إطــاق ســراح عدد 
معن من هؤالء الجناة في العامن املقبلن«.

ويقترح وزراء الدول األعضاء الـ28 سلسلة 
مــن اإلجــــراءات الــجــديــدة مــوزعــة على سبع 
ــب مـــوظـــفـــي الـــســـجـــون  ــ ــدريــ ــ نـــــقـــــاط، مـــــن »تــ
ــة«، إلـــــى إعــــــــداد »بــــرامــــج  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ وضــــبــــاط املـ
ــاج  الــتــأهــيــل وإعـــــادة اإلدمــ ــادة  ــ لتسهيل إعـ
االجـــتـــمـــاعـــي«، مـــــــرورًا بــمــســألــة »تــوظــيــف 
املحتملة  املــخــاطــر  لــتــقــيــيــم  مــتــخــصــصــن« 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول غـــرو فــيــرهــايــد إن 
»االستنتاجات املعتمدة خال هذا االجتماع 
الــعــام  فــي  بــــدأت  هــي خــاصــة عملية تفكير 
2015«. وكــان املجلس الـــوزاري األوروبـــي قد 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  بالفعل  اعــتــمــد 
املــــاضــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن اإلجــــــــــــراءات بــشــأن 

للتطرف  الجنائية  العدالة  استجابة  تعزيز 
الــــذي يــــؤدي إلــــى اإلرهـــــــاب. كــمــا أن املــبــادئ 
األوروبي  االتحاد  التوجيهية الستراتيجية 
ملكافحة التطرف، وتجنيد اإلرهابين، كانت 

قد اعتمدت في 30 يونيو/حزيران 2017.
وتــزامــنــا مـــع اجــتــمــاع وزراء عـــدل وداخــلــيــة 
دول االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، قــــدم الـــبـــاحـــث في 
لـــدراســـات األمـــن والــدفــاع،  البلجيكي  املــركــز 
أنـــدريـــه دومـــولـــن، دراســـــة تــحــمــل مجموعة 
مـــن الــتــوصــيــات ملــحــاربــة الــتــطــرف الــعــنــيــف. 
وبــحــســب الــبــاحــث فــــإن هــنــاك حــاجــة مــلــّحــة 
لتعليم بــعــض الــحــراس الــلــغــة الــعــربــيــة »مــن 
أجــــل تــحــديــد درجــــة تـــدّيـــن بــعــض الــســجــنــاء 
مع  اآلخــريــن«.  على  وتأثيرهم  الراديكالين 

التذكير بأنه »إذا كانت بيئة السجن تعتبر 
أرضــــــا خــصــبــة لــلــتــجــنــيــد، فـــمـــن الــــضــــروري 
تــمــويــل الـــبـــحـــوث املــتــعــلــقــة بــنــتــيــجــة تــأثــيــر 
املدانن  إدمـــاج  بــإعــادة  يتعلق  فيما  السجن 
الشباب  الــذيــن يطلق سراحهم، وكــذلــك على 
الغالبية  فــإن  لدومولن  ووفقا  املسجونن«. 
العظمى من اإلرهابين الذين نفذوا عمليات 
في فرنسا وبلجيكا عامي 2015 و2016 كانوا 
 في 

ً
ــل مــجــرمــن عـــاديـــن، مــتــســائــا فـــي األصــ

التقرير عن »ضرورة تنفيذ عقوبات قصيرة 
فــي الــســجــن«. واعــتــبــر دومــولــن أن »املــراقــبــة 
ــة، مــــن قـــبـــل مـــؤســـســـات مـــتـــعـــددة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
تكون  أن  يمكن  ر،  صَّ

ُ
للق بالنسبة  خصوصا 

نتائجها إيجابية باملقارنة مع السجن«
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سياسة

اقترح وزراء عدل 
وداخلية دول االتحاد 

األوروبي، في إطار 
محاوالتهم توحيد 

ردهم على التطرف، 
بعض الحلول، بينها ما 

يتعلق بنظام االحتجاز

)Getty/ظهر موقف بومبيو في تسجيل صوتي )أليكس وونغ

ميتي فريدريكسن مرشحة لتولي رئاسة الوزراء )مادس كالوس راسموسن/فرانس برس(

يسعى المسؤولون األوروبيون إلنشاء أجنحة منفصلة للمتطرفين )فرانس برس(

قّدم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
ملعارضة  صريحا  تقييما  األربـــعـــاء،  مــســاء 
فنزويا خال اجتماع مغلق في نيويورك 
 إن »مـــعـــارضـــي 

ً
ــائــــا األســــبــــوع املــــاضــــي، قــ

ــــوالس مــــــــــــــادورو شــــديــــدو  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــس نـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
االنــقــســام«، وأن »جــهــود الــواليــات املتحدة 
إلبقائهم معا كانت أصعب مما هو معروف 
عانية«. وقال بومبيو في تسجيل صوتي 
»واشنطن بوست«:  عليه صحيفة  حصلت 
»لغزنا هو الحفاظ على توحيد املعارضة، 
ولقد أثبت أنه صعب للغاية«. وتابع: »في 
ــادورو، يرفع  ــ الــلــحــظــة الــتــي يــغــادر فــيــهــا مــ
الــجــمــيــع أيــديــهــم ويـــقـــول كـــل واحــــد مــنــهــم: 
خذني أنا الرئيس القادم لفنزويا. سيكون 
هناك أكثر من 40 شخصا يعتقد كل منهم 
ــوريــــث الـــشـــرعـــي ملـــــــــادورو«. واعــتــبــر  أنــــه الــ
بومبيو أنــه واثــق من أن »مـــادورو سُيجبر 
يمكنني  ال  لكن  الــخــروج،  على  النهاية  فــي 
أن أخـــبـــرك بــالــتــوقــيــت«. وأعـــــرب عـــن أســفــه 
ألنــه »خــال محاولة فاشلة فــي 30 إبريل/ 
نيسان املاضي للتحريض على االنتفاضة 
بن  املتنافسة  املــصــالــح  حــالــت  العسكرية، 
ــــروج  مــــــــــادورو وخــــصــــومــــه دون خـ أعـــــــــداء 
الــديــكــتــاتــور االشــتــراكــي بــســرعــة«. وكشف 
بالكوبين.  الغالب  في  »مـــادورو محاط  أن 
إنـــه ال يــثــق فــي الــفــنــزويــلــيــن. أنـــا ال ألــومــه. 
كانوا جميعا يخططون ضده. لكن لأسف 
كانوا جميعهم يخططون ألنفسهم«. وقال 
غوايدو  خــوان  موقف  »توطيد  إن  بومبيو 
 ولـــكـــن الـــوضـــع ظل 

ً
اســـتـــغـــرق وقـــتـــا طـــويـــا

ضــعــيــفــا، لــقــد كــنــا نــعــمــل، واســتــغــرق األمـــر 

 لـــلـــوصـــول إلــــى مـــا نــحــن فيه 
ً
وقـــتـــا طـــويـــا

لــديــك قــائــد، ضعيف كما هو،  الــيــوم، حيث 
كان يمكن أن يتم القبض عليه بينما نحن 

جالسون في هذه الغرفة«.
ــــذي تم  ــذا الــتــســجــيــل الــصــوتــي الـ ويـــأتـــي هــ

عقد  لبومبيو  اجتماع صريح  مــن  تسريبه 
مع الزعماء اليهود األسبوع املاضي، وقّدم 
ــا لــخــطــة الـــســـام في  أيـــضـــا تــقــيــيــمــا واضـــحـ
انتظارها إلدارة  التي طــال  األوســط  الشرق 
تـــرامـــب. وخــــال االجــتــمــاع الـــخـــاص، أعـــرب 
الــوزيــر عــن تـــردده فــي اإلجــابــة عــن األسئلة 
: »مـــن املــحــتــمــل أن يــكــون 

ً
الــحــســاســة، قـــائـــا

لــدى شخص ما شريط تسجيل«. وقــد دفع 
ذلك مدير الجلسة إلى القول: »أريد التأكيد 
أن هــذا االجــتــمــاع غير عــــادي«. وفــي إشــارة 
مازحة إلى عــادة الرئيس املتمثلة في إقالة 
كبار املسؤولن عبر »تويتر«، قال بومبيو: 
»إن وقتي كوزير للخارجية سيكون مسألة 
أثــنــاء وجــودي  يغرد  قــد  الرئيس  تاريخية. 
هنا«، قال ذلك وهو يمازح الجمهور. وتمثل 
هــذه التصريحات خــروجــا حـــادًا عــن الخط 
تــرامــب  ــد  ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ الـــرســـمـــي إلدارة 
ــــى وحــــــدة وقــــــوة املـــعـــارضـــة  الــــــذي يــشــيــر إلـ
بقيادة خوان غوايدو، زعيم الهيئة الوطنية 
)الـــبـــرملـــان( املــعــتــرف بــه مــن قــبــل حــوالــي 60 
دولــة، رئيسا مؤقتا. وتوفر هذه املاحظات 
نافذة نادرة للتحديات التي تواجهها اإلدارة 
واستكشاف  بــمــادورو  لإطاحة  األميركية 

طرق دبلوماسية بديلة لحل األزمة.
مـــن جــانــبــه، شــكــك مــمــثــل عـــن غـــوايـــدو في 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، فـــي وصــف  حـــديـــث لــــ
الخاف، وقال إن القائد الشاب جمع حركة 
لم  الذي  ديمقراطية متنوعة. وتابع املمثل 
»غــوايــدو هو   :

ً
قائا الصحيفة اسمه  تذكر 

الشخصية املحلية األكثر شعبية في الباد 
استطاع  »أي  أن  املــســاعــد  وأضــــاف  اآلن«. 
سيخبرك بذلك، لقد كان قادرًا على توحيد 
ــد مـــــــــــادورو وتــحــقــيــق  ــ ــاح ضـ ــفــ ــكــ حــــركــــة الــ
الــتــغــيــيــر. هـــذا هـــو الـــوضـــع الــحــالــي اآلن«. 
ورأى أن »الحفاظ على القوى الديمقراطية 
يقوم  إذ  يــكــن مهمة بسيطة،  لــم  لــفــنــزويــا 
مـــــادورو بــســجــن بــعــض أعـــضـــاء الجمعية 
الوطنية بينما يجِرد آخرين من حصانتهم 
ــيـــة«. مــــع الـــعـــلـــم أن الــشــخــصــيــات  ــانـ ــرملـ ــبـ الـ
ــرى فـــي املــعــارضــة هـــم مــاريــا  ــ الـــبـــارزة األخـ
ومعلم  فالكون،  وهنري  ماتشادو،  كورينا 
غـــوايـــدو لــيــوبــولــدو لــوبــيــز، الـــذيـــن يــشــاع 
أنــهــم جــمــيــعــا يــتــنــافــســون لــلــحــصــول على 
صــورة قيادية في وقت أو آخــر. من جهته، 
ر الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 

ّ
حــــذ

العسكري  »التدخل  أن  الخميس، من  أمــس 
ــركـــي فــــي فـــنـــزويـــا ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــيـ األمـ
كارثة«، معتبرًا أنه »حتى حلفاء واشنطن 
ــــدون مـــثـــل هـــــذا اإلجـــــــــــراء«. وخــــال  ــؤيـ ــ ال يـ
مــنــتــدى اقـــتـــصـــادي فـــي ســــان بــطــرســبــرغ، 
قـــال بــوتــن أيــضــا إن »خــبــراء فنين روســا 
لتنفيذ عقود تتعلق  زالــوا في فنزويا  ما 
بأسلحة روســيــة، وهــو أمــر مــلــزم بموجب 
التعاقد«. وأكــد أن »موسكو ال تبني  بنود 

أي قواعد عسكرية خاصة في فنزويا«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

فـــــــاز االشـــــتـــــراكـــــيـــــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
التي جرت  العامة  االنتخابات  في  الدنمارك 
يــوم األربــعــاء، بعد حملة تركزت على املناخ 
التأييد لليمن  والرفاه والهجرة، مع تراجع 
ــــاع شــعــبــيــة الـــخـــضـــر. وأقــــر  ــفـ ــ املـــتـــطـــرف وارتـ
الــدنــمــاركــي الرش  الليبرالي  الــــوزراء  رئــيــس 
لـــوكـــي راســـمـــوســـن بــالــهــزيــمــة بــعــد أن حكم 
الــبــاد طيلة 14 عــامــا خــال الثمانية  حــزبــه 
االشتراكين  تصدر  مع  املاضية،  عاما  عشر 
الــديــمــقــراطــيــن لــلــنــتــائــج وحــصــولــهــم على 
25.9 في املائة من األصوات، لتحصل الكتلة 
اليسارية على غالبية 91 من 179 مقعدًا في 
الليبرالي  البرملان. وحصل حزب راسموسن 
على 23.4 في املائة من األصوات، أي بارتفاع 
لكن   ،2015 انتخابات  عــن  نقاط  أربــع  بنحو 
مقعدًا.   75 تشغل ســوى  لــن  اليمينية  الكتلة 
وُمنيت حكومة راسموسن بالهزيمة بسبب 
ــــزب الـــشـــعـــب املـــنـــاهـــض لــلــهــجــرة،  تــــراجــــع حـ
والــــــذي قــــدم الـــدعـــم غــيــر الـــرســـمـــي الئــتــاف 
الحكومي من أجل تمرير تشريعات.  األقلية 
وحـــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي الـــذي طــاملــا قــدم 
تحظى  ال  متتالية  يمينية  لحكومات  الدعم 
بـــاألغـــلـــبـــيـــة مـــقـــابـــل الـــتـــشـــدد فــــي ســيــاســات 
الهجرة في العقدين املاضين، سجل تراجعا 
ــن الـــنـــصـــف وصـــــواًل  فــــي شــعــبــيــتــه بـــأكـــثـــر مــ
إلــى 8.7 فــي املــائــة، فــي أســـوأ نتيجة لــه على 

اإلطاق منذ عام 1998.
وقـــــال زعـــيـــم الـــحـــزب كــريــســتــيــان ثــولــيــســن 
دال، أمام أنصاره في تجمع انتخابي ليلي، 
ــم يــحــقــق نــتــيــجــة جـــيـــدة بــمــا  إن »الــــحــــزب لــ
الــخــســارة،  الــكــفــايــة«. وتــحــّمــل مسؤولية  فيه 
لــكــنــه أضــــاف أنـــه يــرغــب فـــي مــواصــلــة عمله 
قـــالـــت  نـــاحـــيـــتـــهـــا  مـــــن  الــــــحــــــزب.  عــــلــــى رأس 
زعــيــمــة االشــتــراكــيــن الــديــمــوقــراطــيــن ميتي 
ــكــــون رئــيــســة  ــتــــوقــــع أن تــ فــــريــــدريــــكــــســــن، املــ

اخــتــاروا  »الدنماركين  إن  املقبلة،  الحكومة 
غالبية جديدة ووجهة جديدة«.

وقبل التصويت، بدا الفوز حليف االشتراكين 
الديمقراطين الذين وصلوا إلى السلطة آخر 
مرة في الفترة بن 2011 و2015. وتحت قيادة 
فريدريكسن وهي من قدامى مناضلي الحزب 
وأصــبــحــت عــضــوًا فـــي الـــبـــرملـــان فـــي الــرابــعــة 
ــر االشــتــراكــيــون  والــعــشــريــن مـــن عــمــرهــا، غــيَّ
إزاء  ــتـــهـــم  لـــهـــجـ أيـــــضـــــا  ــــون  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الحالية، شجبت  األلفية  بدايات  في  الهجرة. 
باعتبارها  الــدنــمــارك  فــريــدريــكــســن ســيــاســة 
ــــي أوروبـــــــــــا«.  ــن »األشـــــــــد قــــســــوة فـ ــ واحـــــــــدة مـ
لـــكـــن تـــحـــت قـــيـــادتـــهـــا، اقــــتــــرح االشـــتـــراكـــيـــون 
الــديــمــقــراطــيــون فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، وكــجــزء 
مــــن حــمــلــتــهــم، إرســـــــال طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء إلـــى 
معسكرات خاصة في شمال أفريقيا بانتظار 
البت في طلباتهم. وسيكون على فريدريكسن 
األسابيع  في  اآلن خــوض مفاوضات مطولة 
الجديدة.  لحكومتها  الدعم  لضمان  القادمة 
ــوز، قـــالـــت إنـــهـــا تـــنـــوي بــنــاء  ــفــ فــــي خـــطـــاب الــ
حكومة تقتصر على أعضاء من حزبها، وقد 
ســارعــت األحــــزاب الــيــســاريــة فــي التعبير عن 
وقالت  الــبــرملــان.  فــي  دعمها  مقابل  مطالبها 
أولسن  بيا  االشتراكي،  الشعب  رئيسة حزب 
دير: »نريد سياسة مناخية طموحة« بعد أن 
كان حزبها أحد أكبر الفائزين في االنتخابات 
بــحــصــولــه عــلــى 7.7 فــي املــائــة مــن األصــــوات 
مــقــابــل 4.2 فـــي املـــائـــة فـــي عــــام 2015. وأفــــاد 
استطاع للرأي أجرته مؤسسة »غالوب« في 
فبراير/شباط املاضي أن حوالي 57 في املائة 
الحكومة  على  أن  يعتقدون  الدنماركين  من 
وبلغت  املناخ.  لتغير  األولوية  إعطاء  املقبلة 
الــذيــن تــتــراوح  النسبة 69 باملئة لــدى أولــئــك 

أعمارهم بن 18 و35 عاما.
)فرانس برس(

ازداد الوضع اإلنساني سوءًا في 
الصحي  النظام  ــات  وب فنزويال، 
ــاع  ــف ــام مــع ارت ــار تـ ــهــي فــي ان
ــات  ــه مــســتــويــات وفــيــات األم
صــادر  لتقرير  وفــًقــا  ــع،  ــرض وال
ــش«.  ووت رايتس  »هيومن  عن 
في  ارتفاعًا  المنظمة  وتتبعت 
األمراض التي يمكن الوقاية منها 
الحصبة  ذلك  في  بما  باللقاحات 
من  عالية  ومستويات  والخناق، 
وسوء  الغذائي  األمــن  انــعــدام 
تغذية األطفال«. وجميع هذه 
العوامل ساهمت في نزوح أكثر 

من 3.4 ماليين فنزويلي أخيرًا.

النظام الصحي 
المنهار

ــادة  ــ ــة الـــتـــطـــرف وإعـ ــ ــ واعـــتـــمـــاد »بــــرامــــج إزال
زيـــادة وتيرة  مــع تأكيد ضـــرورة  التأهيل«، 
تبادل املعلومات بن الدول األوروبية أثناء 
االحــتــجــاز، ولــكــن أيــضــا كــجــزء مــن املتابعة 

بعد اإلفراج عن املدانن من السجن.
»نظام  واقــتــرح الــــوزراء عــدة حــلــول تتعلق بـ
االحــتــجــاز املــطــّبــق عــلــى األشــخــاص املــدانــن 
بــارتــكــاب جــرائــم إرهـــابـــيـــة«. وشــــرح الخبير 
فيرهايد،  غــرو  نيكوال  األمنية،  الــشــؤون  فــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »وجـــــــود ســجــنــاء  ـــ لـ
واضحا  خــطــرًا  يشّكل  السجن  فــي  متطرفن 
عــلــى ســامــة الــســجــنــاء اآلخــــريــــن. وهــــذا هو 
إلى  الذي دفع املسؤولن األوروبين  السبب 
الــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة فــصــل هــــؤالء الــســجــنــاء 
عـــن اآلخــــريــــن«. وأشـــــار إلــــى أن »املــســؤولــن 
األوروبــــــيــــــن يـــســـعـــون إلـــــى إنــــشــــاء أجــنــحــة 
منفصلة في السجون مشددة الحراسة، وذلك 
فــي الــحــاالت القصوى، مــع اقــتــراح حــل ثالث 
يتعلق بتفريق األفراد املتطرفن ومنعهم من 

نشر وجهات النظر املتطرفة«. 
وُينتظر أن يــوصــي الــــوزراء أيــضــا بــإشــراك 
العديد من الجهات الفاعلة في برامج إزالة 
االحتجاز.  أثــنــاء  التأهيل  وإعـــادة  التطرف 
فـــبـــاإلضـــافـــة إلـــــى املـــهـــنـــيـــن الـــعـــامـــلـــن فــي 
ــرق مـــن علماء  الــســجــون، يــجــب تــشــغــيــل »فــ
النفس واملربن وممثلن دينين، باإلضافة 
إلـــى مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة وأخــصــائــيــن 
البيان  مــســودة  فــي  جــاء  كما  اجتماعين«، 

الختامي. 
ويــعــتــبــر الـــــــوزراء أن تـــبـــادل املــعــلــومــات أمــر 
الوطني  املستوى  على  فقط  ليس  ضـــروري، 
أيضا  ولــكــن  املعنية،  السلطات  مختلف  بــن 
بن كل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
خصوصا عندما تكون »املعلومات املتبادلة 
تــتــعــلــق بــاملــحــتــجــزيــن الــســابــقــن الــعــائــديــن، 
األعــضــاء«.  الــــدول  مختلف  بــن  املتنقلن  أو 
مع اإلشــارة إلى أنه »لــدى االتحاد األوروبــي 
استخدامها  يمكن  معلومات  أنظمة  بالفعل 
في هذا السياق، مثل نظام معلومات شنغن«. 

متابعةفنزويال

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019


