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بكين... 
إمبريالية الحرير

سحبت واشنطن ثالث 
بطاريات »باتريوت« 
المضادة للصواريخ

أعلن الحوثيون 
مهاجمة أهداف في 
الرياض بطائرات مسيّرة

للحديث تتمة...

في ظل استمرار هجمات الحوثيين باتجاه األراضي السعودية بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة، برز أمس ما كشفته صحيفة »وول ستريت« عن بدء إدارة جو بايدن سحب 
مراجعة  إطار  في  والسعودية،  الخليج  من  العسكرية  والمعدات  القوات  بعض 

وجودها العسكري في الخليج

واشنطن، عدن ـ العربي الجديد

لــم تصل فيه بعد الجهود  فــي وقــت 
املبعوثان  يــقــودهــا  الــتــي  السياسية 
واألمــمــي  ليندركينغ  تــيــم  األمــيــركــي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، إلـــى اتـــفـــاق يــوقــف األعــمــال 
الــعــســكــريــة فـــي الــيــمــن تــمــهــيــدًا لـــدفـــع مــســار 
السالم، ومع استمرار هجمات الحوثيني على 
املسّيرة،  والــطــائــرات  بالصواريخ  السعودية 
برز أمس، الخميس، ما كشفته صحيفة »وول 
ستريت جورنال« األميركية عن توجيه إدارة 
جــو بــايــدن أوامــــر لــبــدء ســحــب بــعــض الــقــوات 
ــدرات الــعــســكــريــة مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــ ــقـ ــ والـ
وتحديدًا من السعودية، في توّجه يؤكد سعي 
الــعــســكــري،  ــا  ملـــراجـــعـــة وجــــودهــ اإلدارة  هــــذه 
والتي قد تشمل سحب آالف الجنود، إضافة 
إلى بطاريات مضادة للصواريخ. على الرغم 
مــــن ذلـــــــك، يــــؤكــــد مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون أن 
للدفاع عن  الرياض  دعــم  واشنطن ستواصل 
نفسها، وتعمل إليجاد طرق ملساعدة اململكة 

على حماية منشآتها ونفطها.
وكشفت »وول ستريت«، أمس، أن بايدن وّجه 
القدرات  البنتاغون بالبدء في سحب بعض 
في  الخليج،  منطقة  مــن  والــقــوات  العسكرية 
خطوات أولى ملحاولة إعادة تنظيم الوجود 
أن  إلــى  مشيرة  العاملي،  األميركي  العسكري 
الــــواليــــات املــتــحــدة ســحــبــت ثــــالث بــطــاريــات 
»بــاتــريــوت« املــضــادة لــلــصــواريــخ على األقــل 
مــن منطقة الخليج، بما فــي ذلــك واحـــدة من 
قاعدة األمير سلطان الجوية في السعودية، 
ــم وضــعــهــا فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  ــتـــي تـ والـ
لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة الـــقـــوات األمــيــركــيــة. 
الــقــدرات، بما في ذلك  كما تم تحويل بعض 
حاملة الطائرات وأنظمة املراقبة، من الشرق 
األوســط إلى أماكن أخــرى حول العالم، وفقًا 

ملـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني تـــحـــدثـــوا لــلــصــحــيــفــة، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن تــخــفــيــضــات أخــــــرى قــيــد 
الـــدراســـة. كما تــم اقــتــراح إزالـــة نــظــام الــدفــاع 
الصاروخي »ثاد«، والذي يحمي من هجمات 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا  الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة الـ
الحوثيون ملهاجمة السعودية بشكل متكرر، 
لكن املسؤولني قالوا إنه سيبقى في املنطقة 

في الوقت الحالي.
ولفتت »وول ستريت« إلى أن إزالة بطاريات 
ــود الـــــدائـــــم لـــحـــامـــالت  ــ ــوجــ ــ ــــوت« والــ ــريـ ــ ــاتـ ــ »بـ
الطائرات والقدرات العسكرية األخرى تعني 
أن عـــدة آالف مــن الـــقـــوات قــد تــغــادر املنطقة 
ــر الــعــام  ــ ــبـــارًا مـــن أواخــ ــتـ بـــمـــرور الـــوقـــت. واعـ
املاضي، كان هناك حوالي 50 ألف جندي في 
بلغ  مرتفع  عن مستوى  بانخفاض  املنطقة، 
حوالي 90 ألفًا في ذروة التوترات بني إدارة 
وإيـــران قبل  ترامب  السابق دونــالــد  الرئيس 

حوالي عامني.
االنسحابات  إن  للصحيفة  مسؤولون  وقــال 
ــى مــن  ــ ــ ــل األولـ ــراحــ ــــى املــ الــعــســكــريــة تـــرقـــى إلـ
الــــوجــــود  لـــتـــقـــلـــيـــص  بـــــايـــــدن  إدارة  جــــهــــود 
العسكري األميركي في الشرق األوســط بعد 
ــدة عــقــود مـــن االشــتــبــاك الــعــســكــري هــنــاك،  عـ
مضيفني أن الفكرة هــي نقل املــزيــد مــن عبء 
الدفاع عن األراضــي السعودية من واشنطن 

إلى الرياض.
عــن مسؤولني  الصحيفة  نقلت  ذلـــك،  مــقــابــل 
أميركيني أنه في خضم عمليات االنسحاب، 
أنــواع  أي  البنتاغون بشأن  يبحث فريق من 
من املعدات والتدريب التي يمكن مشاركتها 
مع السعودية. وأضافوا أن البنتاغون شّكل 
فــي األســابــيــع األخــيــرة »فــريــق الــنــمــر«، وهــو 
السياسة  خــبــراء  مــن  متخصصة  مــجــمــوعــة 
الدفاعية والعسكريني، إليجاد طرق ملساعدة 
املــمــلــكــة عـــلـــى حـــمـــايـــة مــنــشــآتــهــا ونــفــطــهــا. 

وتــشــمــل الــخــيــارات املــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة 
بيع أسلحة دفاعية محددة، مثل الصواريخ 
ــادل املــعــلــومــات  ــبـ االعـــتـــراضـــيـــة، وتـــوســـيـــع تـ
االســتــخــبــاريــة والــتــدريــب اإلضــافــي وبــرامــج 

التبادل العسكري.
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن 
السعودية لتعزيز دفاعاتها، بما في  جهود 
ذلك أنظمة صواريخ »باتريوت«، التي لطاملا 
ــبــرت أنــهــا تــعــانــي مــن نــقــص فــي الــطــاقــم 
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الجزائر ـ عثمان لحياني

تــعــود قـــوى الــتــيــار اإلســـالمـــي فــي الــجــزائــر 
إلـــى املــنــافــســة االنــتــخــابــيــة فــي االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة املـــقـــررة فــي 12 يونيو/

حزيران املقبل، بعد تباين الفت في املواقف 
في  وتأييد  ورفــض  مقاطعة ومشاركة  بني 
آخــــر اســتــحــقــاقــني انــتــخــابــيــني شــهــدتــهــمــا 
التي  الرئاسية  االنتخابات  وهما  الجزائر، 
 ،2019 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي  ــــرت  جـ
واالستفتاء على الدستور الجديد في األول 

من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ــي الـــجـــزائـــر  ــقــــوى اإلســــالمــــيــــة فــ ــل الــ ــدخــ وتــ
انــتــخــابــات يــونــيــو املــقــبــل بـــال تــنــســيــق في 
املــواقــف وخـــارج إطــار ائــتــالفــات انتخابية. 
وبخالف نجاح قوى هذا التيار في تشكيل 
النيابية عامي  االنــتــخــابــات  فــي  تــحــالــفــات 
إســـالمـــي  حـــــزب  ــل  كــ ـــل 
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منفرد،  بشكل  املقبلة  االنــتــخــابــات  خـــوض 
خــصــوصــًا أن الــــظــــروف واملـــعـــطـــيـــات الــتــي 
تــجــري فــيــهــا االنــتــخــابــات املــبــكــرة مــغــايــرة 
تــمــامــًا لــتــلــك الــتــي جـــرت فــيــهــا االنــتــخــابــات 

والــعــمــل فـــوق طــاقــتــهــا، آخــــذة فـــي الــتــحــســن. 
وأضـــافـــوا أنـــه عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــديــدة 
املاضية، عمل الجيش األميركي عن كثب مع 
السعوديني لتحسني األنظمة. وقال مسؤول 
الــقــول هــي أن الحوثيني  أمــيــركــي »خــالصــة 
بحاجة إلى معرفة أننا نقف مع السعوديني 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ وســــنــــواصــــل دعــــــم حـــقـــهـــم فـــــي الــ
مع تصعيد  التطورات  هــذه  وتأتي  النفس«. 
الــحــوثــيــني هجماتهم بــاتــجــاه املــمــلــكــة، أكــان 
عــبــر الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة أم بــالــطــائــرات. 
وقال مسؤول أميركي للصحيفة: »هذه أسوأ 
بكثير من أي فترة أخــرى منذ ما قبل بداية 
الصراع«، في إشارة إلى الحرب داخل اليمن.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون أنــهــم 
هاجموا أهدافًا مهمة في الرياض باستخدام 
أربـــع طــائــرات مــســّيــرة، أمــس الخميس، على 
الــرغــم مــن عـــدم تــأكــيــد الــســلــطــات السعودية 
وقوع مثل هذه الهجمات. وأوضــح املتحدث 
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــني يــحــيــى ســريــع، 
فــي بــيــان، أن ســـالح الــجــو الــتــابــع للجماعة 
ــأربـــع طــــائــــرات مــســيــرة مــواقــع  »اســـتـــهـــدف بـ
ــلـــن أن  حــســاســة ومــهــمــة فـــي الــــريــــاض«. وأعـ
أن »هذا  إلى  »اإلصابة كانت دقيقة«، مشيرًا 
االســتــهــداف يــأتــي فــي إطـــار الــحــق الطبيعي 

الــســابــقــة، ويــبــرز أكــبــر تــحــٍد أمــــام األحــــزاب 
قبل  مــن  قــويــة  منافسة  بــوجــود  السياسية 
قـــوائـــم املــجــتــمــع املـــدنـــي واملــســتــقــلــني بفعل 

تشجيع السلطة لهذه األخيرة.
كبرى األحــزاب اإلسالمية في البالد، حركة 
»مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، والـــتـــي حــلــت ثــالــثــة في 
بحصولها   2017 عــام  املاضية  االنتخابات 
على 33 مقعدًا، رفضت عروضًا من أحزاب 
إســالمــيــة إلقـــامـــة تــحــالــف انــتــخــابــي، على 
غرار تحالف شاركت فيه في انتخابات عام 
2012. وكان مجلس شورى الحركة، املتحكم 
فـــي مــقــالــيــدهــا، قـــد أقــــر لـــوائـــح انــتــخــابــيــة 
لتشكيل  إمــكــانــيــة  أي  يـــتـــرك  ولــــم  مـــحـــددة 
قوائم مشتركة مع أحــزاب أخرى من التيار 
اإلســـالمـــي أو غـــيـــره، خــصــوصــًا أن الــقــوى 

املوجودة ال توازيها تنظيميًا وشعبيًا.
من جهتها، اختارت حركة »البناء الوطني« 
الـــتـــي اســتــكــمــلــت تــشــكــيــل قـــوائـــمـــهـــا، نــوعــًا 
آخـــر مــن الــتــحــالــفــات يــقــوم عــلــى استقطاب 
الكفاءات كأفراد أو تنظيمات مدنية ضمن 
املرشحني  من  املائة  في   65 فجاء  قوائمها، 
ــــارج صـــفـــوف الــحــركــة.  فـــي قــوائــمــهــا مـــن خـ
وفسر رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، 
»العربي الجديد«، ذلك بقوله  في تصريح لـ
إن مرشح الحركة في االنتخابات الرئاسية 
التي جرت في ديسمبر/كانون األول 2019، 
حاز على 1.5 مليون صوت، وهذا يعني أن 
الحركة لم تعد ملكًا فقط ملناضليها وإنما 
لصالحها.  صــوتــوا  الــذيــن  الجزائريني  لكل 
وأضاف أن »الحركة منفتحة على أي تحالف 
أو تعاون وأي صيغ أخرى في االنتخابات 
إلى  يشير  أن  دون  مــن  املــقــبــلــة«،  البرملانية 
اشـــتـــراط أن تــكــون طبيعة الــتــحــالــف داخــل 
مبكرًا  دعــا  لكنه  فحسب،  اإلســالمــي  التيار 
االنتخابية  التحالفات  نــوع مغاير من  إلــى 
التي ال تتعلق بقوائم مشتركة بالضرورة، 

واملــشــروع فــي الـــرد على الــعــدوان والحصار 
املــــتــــواصــــل عـــلـــى الــــــوطــــــن«. ولــــفــــت إلــــــى أن 
ــقـــوات املــســلــحــة مــســتــمــرة طــاملــا  »عــمــلــيــات الـ
املقابل، ذكر  العدوان والحصار«. في  استمر 
التحالف  أن  الــســعــودي  الــرســمــي  التلفزيون 
ــعــــوديــــة دمــــــر صــــاروخــــًا  ــوده الــــســ ــ ــقـ ــ الــــــــذي تـ
بــالــســتــيــًا عـــلـــى مــنــصــة إطــــالقــــه فــــي الــيــمــن، 
مــضــيــفــًا أن الــــصــــاروخ كــــان ُيــجــهــز لــإطــالق 

صوب محافظة مأرب اليمنية.
ويأتي تصعيد الحوثيني في وقت تكّبدت فيه 
الجماعة خسائر بشرية فادحة في محافظة 
مأرب خالل شهر مارس/ آذار املاضي، وذلك 
جراء تصعيد عسكري الفت أرادت من خالله 
اســتــغــالل االنــشــغــال الـــدولـــي بــجــهــود إنــهــاء 
جــوهــري  اخــتــراق  وتحقيق  اليمنية،  األزمــــة 
على األرض. ومنذ 7 فبراير/ شباط املاضي، 
الــحــوثــيــون عملية عسكرية واســعــة من  بـــدأ 
محاور مختلفة نحو املحافظة، وعلى الرغم 
من الضغوط الدولية التي تقودها الواليات 
الجماعة  أن  إال  الــنــار،  إطــالق  لوقف  املتحدة 
واصــلــت املـــراوغـــة فــي قــبــول مـــبـــادرات إنــهــاء 
األزمة باملضي في هجومها الذي يهدد أكبر 

تجمع للنازحني على مستوى اليمن.
وحـــســـب بـــيـــانـــات تــشــيــيــع نــشــرتــهــا وســائــل 

وإنما بتعاون انتخابي يخص مراقبة سير 
الــصــنــاديــق  االنــتــخــابــيــة وصــيــانــة  العملية 
وفـــــق مـــيـــثـــاق انـــتـــخـــابـــي. وقــــــال بــــن قــريــنــة 
إن الــحــركــة »تــتــطــلــع لــخــوض االنــتــخــابــات 
النيابية املقبلة ضمن ائتالف انتخابي من 
األحــــزاب والــشــخــصــيــات واملــجــتــمــع املــدنــي، 
نخوض به االستحقاقات املقبلة، يمتد إلى 
داخل البرملان ويكون قوة طالئعية تحرص 
ــدة الــشــعــب وخـــدمـــتـــه، وانــســجــام  ــ عــلــى وحـ
مــؤســســات دولـــتـــه، مــشــروعــهــا هــو تحقيق 
ــة تــنــمــويــة  ــبـ ــنــــي، وإحــــــــداث وثـ اســـتـــقـــرار أمــ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــكــريــس تغيير 
ســيــاســي حقيقي وعــمــيــق فــي إطـــار تــحــّول 
مطالب  باستكمال  كفيل  آمـــن،  ديــمــقــراطــي 
إلى  الحراك الشعبي األصيل«، مع تلميحه 
القوائم  إليـــداع  املتبقية  الزمنية  الفترة  أن 
لدى سلطة االنتخابات، ال تتيح أي إمكانية 
لتقديم قوائم مشتركة مع أحــزاب إسالمية 

أو أخرى.
ــكـــون لــتــجــربــتــني ســابــقــتــني لــتــحــالــف  قــــد يـ
انــتــخــابــي إســـالمـــي، أثــــر بــالــغ فـــي دفــــع كل 
ــي إلـــــــى مــــواجــــهــــة مـــصـــيـــره  ــ ــــالمــ حـــــــزب إســ
وخوض معركته االنتخابية بشكل منفرد، 
بشكل  مرضية  تكن  لــم  التجربتني  فنتائج 
كبير مــن جهة، وبسبب عــدم وجــود تــوازن 
هــيــكــلــي وشـــعـــبـــي يــــبــــرر إقــــامــــة مـــثـــل هـــذه 
التحالفات، من جهة أخــرى. ففي عام 2012 
النيابية  االنــتــخــابــات  خـــاض اإلســالمــيــون 
والذي  الخضراء«،  »الجزائر  تحالف  ضمن 
رئيسية، وهي  إسالمية  أحـــزاب  ثالثة  ضــم 
»مجتمع الــســلــم« و»الــنــهــضــة« و»اإلصـــالح 
ــبــــر فــــي تــلــك  ــنــــي«، ووقــــــع الــــعــــبء األكــ الــــوطــ
بسبب  السلم«،  »مجتمع  على  االنتخابات 
الــضــعــف الــهــيــكــلــي والــتــنــظــيــمــي لــلــحــزبــني 
ــًا أنــــــــه أوقـــــــــع بــعــض  اآلخــــــــريــــــــن، خــــصــــوصــ
الـــخـــالفـــات بـــني كــــــوادر »مــجــتــمــع الــســلــم«، 

ــة، أحــــصــــى مــــراســــل  ــيــ ــوثــ إعــــــــالم رســــمــــيــــة حــ
716 عنصرًا حوثيًا  مقتل  الجديد«  »العربي 
خالل مارس املاضي، وهو معدل شهري أكبر 
من الخسائر البشرية التي تم تسجيلها مع 
بداية الهجمات على مأرب في األسبوع األول 
مــن فــبــرايــر املــاضــي. وكـــان األســبــوع الثاني 
واألسبوع األخير من مارس األكثر تسجيال 
للخسائر البشرية، بأكثر من 400 قتيل. ولم 
تــحــصــد جــمــاعــة الــحــوثــيــني مــكــاســب نوعية 
ــــدت مــصــادر  ــم الــخــســائــر الــحــاصــلــة، وأكــ رغــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــقــدم  ـــ عــســكــريــة لـ
الحوثي الوحيد خالل مارس كان في سلسلة 
املشجح، وهــي مناطق  جبال هيالن وجبهة 
ال تعد السيطرة عليها تحواًل كبيرًا في خط 

سير املعركة.
الــقــوات الحكومية في  وفــي املــقــابــل، لــم تكن 
مــنــأى مــن الــنــزيــف الــبــشــري، وخــســر الجيش 
الوطني في 26 مارس املاضي، أبرز القيادات 
اللواء أمني  مــأرب، هو  العسكرية في معركة 
الوائلي، قائد املنطقة العسكرية السادسة في 
القوات التابعة للحكومة. كما خسرت القوات 
الخاصة  الــقــوات  عمليات  رئيس  الحكومية 
الذي  العباب،  لضمد  العقيد صالح  بــمــأرب، 

تل أمس األول األربعاء في معارك مأرب.
ُ
ق

بسبب الترتيب في القائمة املرشحة، لكون 
التحالف كان يفرض تقديم بعض مرشحي 
الحزبني الحليفني، »النهضة« و»اإلصالح«، 
ــاز الــتــحــالــف على  فــي بــعــض الـــواليـــات. وحـ
املــرتــبــة الــثــالــثــة فــي الــنــتــائــج النهائية بـــ48 
مقعدًا، فيما حصل حزب إسالمي آخر هو 
»جبهة العدالة والتنمية« )منشق من حركة 
االصــالح( على 11 مقعدًا، وأصبح مجموع 
حصاد اإلسالميني في انتخابات 2012، 59 

مقعدًا. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كــتــلــة الــتــحــالــف أدت 
والية نيابية مقبولة مقارنة مع باقي الكتل 
الــنــيــابــيــة عــلــى صــعــيــد مــجــمــوع املـــســـاءالت 
ــعـــديـــالت الــقــوانــني  املـــوجـــهـــة لــلــحــكــومــة وتـ

لم  الثالثة  والعمل امليداني، إال أن األحــزاب 
تــكــرر الــتــجــربــة نفسها فــي انــتــخــابــات عــام 

.2017
وفي االنتخابات النيابية عام 2017، كانت 
الساحة السياسية قد تعززت بتغير طفيف 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــإســـالمـــيـــني،  ــطـ ــريـ فــــي الـــخـ
فتعززت الساحة بحزب إسالمي هو حركة 
»البناء« )منشقة عن جبهة التغيير املنشقة 
هي األخرى عن مجتمع السلم(. وإذا كانت 
حــركــة »مــجــتــمــع الــســلــم« قــد رفــضــت تــكــرار 
ــارات  ــبـ ــتـ ــــي العـ ــــالمـ تـــجـــربـــة الـــتـــحـــالـــف اإلسـ
القوى  بضعف  تتعلق  وهيكيلة  سياسية 
املـــتـــحـــالـــفـــة، فـــــإن الــــحــــزب الــــجــــديــــد، حــركــة 
»الــبــنــاء«، بـــادر لــالحــتــمــاء فــي االنــتــخــابــات 

ــتـــي يــخــوضــهــا لـــلـــمـــرة األولـــــــى بــتــحــالــف  الـ
إســالمــي جــديــد ضــم أيــضــًا »جبهة العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــتــي يــقــودهــا الــشــيــخ عــبــد الله 
جـــاب الــلــه، وهـــو أحـــد الــقــيــادات التاريخية 
ــزائــــر، وحـــزبـــه  ــــي فــــي الــــجــ ــــالمـ لــلــعــمــل اإلسـ
األصــلــي الـــذي افــتــك مــنــه عـــام 1999، حركة 
»النهضة«، وسمي هذا التحالف االنتخابي 
الجديد بائتالف النهضة والتنمية والبناء. 
لــكــن نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة كــانــت 
مــخــيــبــة بــالــنــســبــة لـــأحـــزاب الــثــالثــة، إذ لم 
ــــوى عــلــى  يــحــصــل االئــــتــــالف اإلســــالمــــي سـ
»مجتمع  حــركــة  حــصــدت  بينما  مقعدًا،   15
السلم« لوحدها 33 مقعدًا، ليتجمد مجموع 

رصيد التيار اإلسالمي على 48 مقعدًا.
ــد مـــــراقـــــبـــــون لــــــواقــــــع قــــــــوى الـــتـــيـــار  ــقـ ــتـ ــعـ يـ
اإلســالمــي فــي الــجــزائــر أن تــراكــم الخيبات 
داخــل  حصلت  التي  واالنشقاقات  السابقة 
كـــل حـــــزب، والـــتـــبـــايـــن الــكــبــيــر فـــي املـــواقـــف 
املـــاضـــيـــة، ثم  الــرئــاســيــة  االنـــتـــخـــابـــات  إزاء 
الدستور  مضمون  إزاء  املتصادمة  املواقف 
الــجــديــد، وفــي العالقة والــقــرب مــن السلطة 
والــرئــيــس عــبــد املــجــيــد تـــبـــون، إضـــافـــة إلــى 
الــخــصــومــات الـــذاتـــيـــة الـــتـــي ظـــهـــرت بشكل 
واضـــــح فـــي الــتــصــريــحــات والــتــصــريــحــات 
املضادة بني كوادر أحزاب التيار اإلسالمي، 
التي  التقاطعات  الكثير من  بٍق 

ُ
ت لم  عوامل 

يمكن أن تجمع أحزاب التيار اإلسالمي في 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة. وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
القوائم  وطوفان  االنتخابية  الحسابات  أن 
املستقلة والتفجر الداخلي ألحزاب السلطة 
واملـــــــــــواالة، تـــوفـــر فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة وغــيــر 
مــســبــوقــة لــلــتــيــارات املــنــتــظــمــة واملــهــيــكــلــة، 
حصة  بأكبر  للفوز  اإلســالمــي،  التيار  مثل 
ــن املـــقـــاعـــد فـــي الـــبـــرملـــان املــقــبــل وتــشــكــيــل  مـ
حكومة ما بعد انتخابات يونيو أو فرض 

اشتراطاتها من موقع قوة على األقل.

سحب بطارية »باتريوت« من قاعدة األمير سلطان )فرانس برس(

رفضت »مجتمع السلم« عروضًا إلقامة تحالف انتخابي )رياض كرامدي/فرانس برس(

ناصر السهلي

في لعبة املصالح الغربية الصينية، 
ينظر كثيرون في أوروبا بتوجس 

كبير إلى ما يّسمونه »إمبريالية 
القفازات الحريرية« تحت الراية 
عّززها 

ُ
الحمراء. شكوك هؤالء، ت

الدراسات والتقارير الصادرة عن 
خبراء »معهد أبحاث السالم« في 
أوسلو ومجلة »فورين بوليسي« 

وتقارير حقوقية. النقاشات 
األوروبية، بعيدًا عن نوستالجيا 
»اليسار املاوي«، تقرأ في تراكم 

ممارسات الصني بعض »سمات 
اإلمبريالية« وجشعًا رأسماليًا، ومنه 

الجشع األميركي ودعم انقالبات 
جمهوريات صغيرة، وإغراق الدول 

في ديون ملصلحة الشركات العمالقة. 
فسياسات بكني االستثمارية، التي 

تصفها الصحافة االسكندنافية 
»جشع عدواني«، ما عادت تقف  بـ

عند حدود أفريقيا وبعض املناطق 
العربية واآلسيوية، بل تحاول أن تجد 

لها موطئ قدم في القارة العجوز، 
ما أثار توجس نقابات العمال 

والشركات الوطنية. ومسألة ترجمة 
ل، 

ّ
»االستثمار« إلى نفوذ وتدخ

تلتقي على انتقادها معسكرات 
اليسار والليبراليني، رابطني إياها 

بالسياسات الديمقراطية والحقوقية. 
فخالل الفترة األخيرة، تزايد الحديث 

عن انتهاكات حقوق أقلية اإليغور 
املسلمني، ثم جاء انقالب ميانمار 

 إضافيًا لإلشارة إلى 
ً
ليشكل مدخال

»النزعة اإلمبريالية الجديدة« للصني.
خالل العقد األخير، اهتمت دراسات 
كثيرة بنزعة التدخل الصيني حول 

العالم. وأحد أكثر األمثلة العربية 
وضوحًا، استخدام الصني وروسيا 
»الفيتو« عشرات املّرات في مجلس 

األمن الدولي، لحماية نظام بشار 
األسد في سورية، مثلما استخدمته 

ملنع إدانة مجلس األمن الضطهاد 
مسلمي الروهينغا في ميانمار. وال 

يتردد بعض الباحثني األوروبيني 
في وصف تلك النزعة بأنها »أنانية 

مصالح«، وعلى حساب الشعوب 
األخرى. وبالطبع، ذلك ليس حكرًا 
على بكني. فالتقرير األخير حول 
مسؤولية باريس عن اإلبادة في 

رواندا، وقائمة طويلة من مقايضة 
املبادئ الغربية بعقود تصدير 

واستثمار، للسكوت على انتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان في دول 

العالم الثالث، هي أمثلة أخرى. 
اد تلك السياسات يرون 

ّ
إال أن نق

فارقًا أساسيًا في السياق: ففيما 
الديمقراطية األوروبية، وحرية الرأي 

والصحافة، تسمح بالكشف عن 
االنتهازية السياسية في بالدهم 
تجاه قضايا محلية وعاملية، فإن 

بكني ال تحظر فقط ذلك داخليًا، بل 
تحاول بالنفوذ املالي التأثير لتكميم 

أفواه منظمات وأحزاب ومشرعني 
في أوروبا.

يدخل التيار اإلسالمي في 
الجزائر االنتخابات البرلمانية 

في يونيو/حزيران المقبل، 
بال تنسيق في المواقف 
أو ائتالفات انتخابية، في 
ظل منافسة قوية من 

قبل قوائم المجتمع 
المدني والمستقلين

جاب  اهلل  عبد  الشيخ  بقيادة  والتنمية«  العدالة  »جبهة  اضطرت 
بعد  المرة،  هذه  منفردة  االنتخابات  معركة  لخوض  )الصورة(  اهلل 
وقال   .2017 عام  و»النهضة«  »البناء«  حركتي  مع  انتخابي  تحالف 
»العدالة  شـــورى  مجلس  رئــيــس 
ــالف،  خ ــن  ب لخضر  والــتــنــمــيــة«، 
لـ»العربي الجديد«، إن المؤشرات ال 
احتمال لوجود تحالف  أي  تبقي 
بين القوى اإلسالمية على صعيد 
خصوصًا  الــمــرشــحــيــن،  ــم  ــوائ ق
حسمت  ــزاب  ــ األح مــجــمــوع  أن 
صعيد  على  االنتخابية  خياراتها 

مرشحيها في الواليات.

»العدالة والتنمية« وحدها
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األردن: انتهاكات األقصى 
تؤجج الصراعات

والــــــشــــــؤون  األوقـــــــــــــاف  وزيــــــــــر  دان 
ــة األردنـــــــي  ــيــ ــالمــ واملــــقــــدســــات اإلســ
مــحــمــد الــخــاليــلــة، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــا  ــهــ ــذتــ ــفــ االقــــــــتــــــــحــــــــامــــــــات الــــــــتــــــــي نــ
ــنــــني  ــتــــوطــ ــســ مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــــــن املــ
ــتــــطــــرفــــني لـــلـــمـــســـجـــد األقــــصــــى.  واملــ
بيان، من استمرار مثل  وحــذر، في 
هذه االستفزازات ملشاعر املسلمني، 
الصراعات  تؤجج  أنها  إلــى  مشيرًا 
بــيــئــة مستقطبة  وتــخــلــق  الــديــنــيــة 
للتطرف من كافة األطــراف. وطالب 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث 
األردنية ضيف الله الفايز، في بيان 
الدولي بتحمل  من جهته، املجتمع 
مسؤولياته للضغط على إسرائيل 
ــتــــمــــرة  ــات املــــســ ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ لــــــوقــــــف االنــــــتــ

للمسجد األقصى.
)العربي الجديد(

 
إدارة بايدن: الضفة 
الغربية أرض محتلّة

األميركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أّكـــدت 
 إدارة الرئيس 

ّ
األربــعــاء املــاضــي، أن

جو بايدن )الصورة( تعتبر بالفعل 
ة من قبل 

ّ
الضفة الغربية أرضًا محتل

إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته 
استخدام  عــن  فيه  امتنعت  الــــوزارة 
هـــذا املــصــطــلــح، لــتــحــذو بــذلــك حــذو 
ــالــــد  دونــ الــــســــابــــق  الــــرئــــيــــس  إدارة 
ترامب. وقال املتحدث باسم الوزارة 
نيد برايس: »هذه حقيقة تاريخية، 
الغربية  ة 

ّ
ت الضف

ّ
 إسرائيل احتل

ّ
إن

ــزة ومــرتــفــعــات الـــجـــوالن  وقـــطـــاع غــ
بعد حرب 1967«. 

)فرانس برس(
 

قائد الجيش الجزائري: 
ما يحدث خلف 
الحدود مقلق

أعــــــــــــرب رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
ــــري الـــســـعـــيـــد شــنــقــريــحــة،  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــه مــن  ــقــ ــلــ أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، عــــــن قــ
تــــطــــورات أمــنــيــة تــشــهــدهــا مــنــاطــق 
حـــدوديـــة لــــدول الـــجـــوار، خصوصًا 
في  تتصاعد  حيث  والنيجر،  مالي 
الفترة األخيرة الهجمات اإلرهابية 
ضـــد الــجــيــش املـــالـــي شـــمـــال الــبــالد 
ــدود مــــع الــــجــــزائــــر، فــيــمــا  ــحــ ــــرب الــ قـ
تـــدور مــواجــهــات فــي مناطق وسط 
وشمال النيجر القريبة من الحدود 
ــدد عــلــى أن قـــوات  ــ الـــجـــزائـــريـــة. وشـ
األمــــــن مــتــحــكــمــة بــشــكــل كـــامـــل فــي 

تأمني البالد.
)العربي الجديد(

عقيلة صالح 
يفتح باب الترشح 

للمناصب السيادية

ــــي طـــبـــرق،  بــــــدأ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ
الترشح  بــاب  فتح  الخميس،  أمــس 
لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــدولـــة 
بــديــوان  املترشحني  ملفات  وقــبــول 
ــازي، في  ــغـ ــنـ املــجــلــس فـــي مــديــنــة بـ
خــطــوة جـــديـــدة أحـــاديـــة مـــن جــانــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب فـــي طــبــرق 
للضغط  )الـــصـــورة(،  عقيلة صــالــح 
بهدف تمرير أسماء مقربة منه في 
مــنــاصــب الـــدولـــة الــقــيــاديــة. وأشـــار 
عضو اللجنة النيابية املكلفة بقبول 
املــتــرشــحــني لــلــمــنــاصــب الــســيــاديــة، 
عبد الهادي الصغير إلى أن اللجنة 
ستواصل استقبال ملفات الترشيح 

لغاية الخميس املقبل.
)العربي الجديد(

رئيس الوزراء اليوناني 
في ليبيا الثالثاء

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، أمــس 
الـــــــــــــوزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ أن  ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
سيزور  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
ليبيا الــثــالثــاء املــقــبــل، ويــعــيــد فتح 
السفارة اليونانية املغلقة منذ ستة 
أعوام في طرابلس. وقالت املتحدثة 
بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة أريـــســـتـــوتـــيـــلـــيـــا 
بيلوني إن ميتسوتاكيس سيتوجه 
ــادة  ــ ــ إلـــــى طـــرابـــلـــس »لــتــطــبــيــع وإعـ

العالقات الدبلوماسية«.
)فرانس برس(

رام اهلل ـ جهاد بركات

تقدمت حركة »فتح« بقائمتها الرسمية 
املقبلة،  التشريعية  االنتخابات  لخوض 
الخميس،  األربــعــاء  ليل  منتصف  قبيل 
ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــات املـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة االنــ ــنــ ــجــ لـــــــــدى لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك بــعــد تــقــديــم قائمة 
فتح  في حركة  القيادي  األسير  يدعمها 
مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، ويـــقـــودهـــا مــؤســس 
»امللتقى الوطني الديمقراطي«، املفصول 

من »فتح« أخيرًا، ناصر القدوة.
ــنـــت لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة  ــلـ وأعـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان، فــــجــــر أمــــس 
ــح  ــرشــ ــتــ ــرة الــ ــ ــتــ ــ ــــس، انـــــتـــــهـــــاء فــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
النــتــخــابــات املــجــلــس الــتــشــريــعــي، الــتــي 
ــار املـــقـــبـــل.  ــ ــ ســـتـــجـــرى فــــي 22 مــــايــــو/ أيـ
الــكــلــي لطلبات  املــجــمــوع  وأوضـــحـــت أن 
قـــائـــمـــة،  ــلــــغ 36  بــ ــة  ــمـ ــلـ ــتـ ــسـ املـ الــــتــــرشــــح 
الــلــجــنــة طــلــبــات 13 مــنــهــا، فيما  قــبــلــت 
ــة بـــاقـــي الــطــلــبــات  ــ تــســتــمــر عــمــلــيــة دراســ
ــقـــدمـــت قــائــمــة  ــــالل األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة. وتـ خـ
»حـــريـــة«، الــتــي يــدعــمــهــا األســـيـــر مـــروان 
ــا الـــــــقـــــــدوة، وفــــي  ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ ــوثــــي ويـ ــرغــ ــبــ الــ
ــة الــبــرغــوثــي املــحــامــيــة  عــضــويــتــهــا زوجــ
فــــدوى الــبــرغــوثــي، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
لــيــل األربـــعـــاء الــخــمــيــس، وســجــلــت لــدى 
الفلسطينية.  املركزية  االنتخابات  لجنة 
أمــام  الـــقـــدوة، للصحافيني  نــاصــر  وقـــال 
قائمتنا  »قدمنا  االنتخابات:  لجنة  مقر 
املقبلة  التشريعية  االنتخابات  لخوض 
بــاســم قــائــمــة الــحــريــة، وهـــي نــتــاج عمل 
ــبـــرغـــوثـــي،  ــيـــه مــــــــروان الـ ــــدي شـــــــارك فـ جــ
وامللتقى، وهذا تطور مهم باالنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة املـــقـــبـــلـــة«. وأضـــــــاف »نــحــن 
والبرغوثي متفقون تماًما على ضرورة 
ــابــــات الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ ــمـــســـك بــــاالنــ ــتـ الـ
والــرئــاســيــة واملــجــلــس الــوطــنــي، بحيث 
القدس،  ذلك  تجري بموعدها، وبما في 
والحفاظ على مواعيد إجرائها جزء من 
الديمقراطية وترسيخها«. ورد  العملية 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ الــقــدوة على ســـؤال 
واالتفاق  التي حصلت  التغييرات  حــول 
من  األخيرة  الساعات  في  البرغوثي  مع 
فريقني،  نكن  »لم  بالقول  القوائم،  تقديم 
ولــم تكن هــنــاك مــفــاوضــات، وإنــمــا نحن 

مستمر«.  تفاهم  وفــي  مشترك  عمل  فــي 
وقــالــت املــحــامــيــة فــــدوى الــبــرغــوثــي، من 
ونتمنى  القائمة،  سجلنا  »لقد  جهتها: 
لها النجاح وألسرانا ولشعبنا الحرية، 
ونتمنى أن تستمر العملية االنتخابية، 
الديمقراطية، وتجديد  وأن يتم تجسيد 

املؤسسات الفلسطينية«.
»فتح«  لـ املركزية  اللجنة  أمــني سر  وقــال 
ــرجــــوب، قــبــل تــقــديــم الــقــائــمــة  جــبــريــل الــ
على  ردًا  للحركة،  الرسمية  االنتخابية 
»العربي الجديد« عن سبب تغيير  سؤال لـ
بعدم  للحركة  املــركــزيــة  اللجنة  معايير 
تــرشــح أعـــضـــاء مـــن الــلــجــنــة النــتــخــابــات 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي، إن »املــعــايــيــر هي 
ذاتها، ولكن اللجنة املركزية اتخذت قرارًا 
بتكليف جزء من أعضائها بأن يشاركوا 
لــهــا«.  بالعملية االنــتــخــابــيــة، وهـــذا حــق 
املرحلة،  مقتضيات  أن  »أعتقد  وأضـــاف 
ــام املــجــلــس  ــ وحـــجـــم الــتــحــديــات الـــتـــي أمـ
التشريعي املقبل اقتضت أن تكون هناك 
كوكبة من أعضاء اللجنة املركزية كجزء 

من قائمة حركة فتح االنتخابية«.
ــام مقر  ــ ــال الـــرجـــوب لــلــصــحــافــيــني أمـ ــ وقـ
ــرة  ــيـ ــبـ ــة االنــــتــــخــــابــــات بـــمـــديـــنـــة الـ ــنـ لـــجـ
املـــجـــاورة ملــديــنــة رام الــلــه، وســـط الضفة 
ــدى حــــركــــة فـــتـــح قـــــرارًا  ــ ــ الـــغـــربـــيـــة، إن »لـ
وتجديد  االنــقــســام  بإنهاء  استراتيجيًا 
ــام الــــســــيــــاســــي بـــاتـــجـــاه  ــظــ ــنــ شــــرعــــيــــة الــ
الشعب  طاقات  وتجنيد  وطنية،  شراكة 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــواجـــهـــة االحــــتــــالل، 
بــمــا يعكس خــيــارًا  تــقــدم قائمتها  وهـــي 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــوار  ــًا«. وفـ ــاويـ ــتـــحـ فـ
ــال الــــرجــــوب إن  ــمــــاس«، قــ مـــع حـــركـــة »حــ
»الــحــوار مــع حــمــاس أســس لــقــرار إجــراء 
االنـــتـــخـــابـــات كــمــدخــل إلنـــهـــاء االنــقــســام 
الوطنية، وبــدون االتفاق  وبناء الشراكة 
مــع حــمــاس مــا كـــان مــن املــمــكــن أن نصل 
إلـــى هـــذه املــرحــلــة. وحـــوارنـــا مــع حماس 
سيستمر إلنجاح العملية الديمقراطية، 
وأكــد  وتشكيل حكومة وحـــدة وطــنــيــة«. 
على  االنتخابات  نتائج  لفرض  السعي 
املــجــتــمــع الــــدولــــي، وإقـــنـــاعـــه كـــي يخلق 
عــنــاصــر ضــاغــطــة عــلــى االحــتــالل لقبول 

إجراء االنتخابات وقبول نتائجها.
من جانبه، قال نائب رئيس حركة »فتح« 
محمود العالول، الذي جاء برفقة عضو 
اللجنة املركزية للحركة دالل سالمة، إن 
»قائمة فتح مكونة من 132 مرشحًا، وإن 
ــرأة فــيــهــا 27 بــاملــائــة،  ــ نــســبــة مــشــاركــة املـ
وهي تضم مجموعة كبيرة من الشباب«. 
واعتبر أن »حركة فتح موحدة وقائمتها 
مــوحــدة فــي وطـــن مــوحــد، وفـــي مقدمته 
تجري  أن  نصر  والــتــي  املحتلة،  الــقــدس 
ــا  االنـــتـــخـــابـــات فــيــهــا تـــرشـــًحـــا وانــتــخــاًب

ودعاية«.
ــاء املــرشــحــني  ــمــ وبـــعـــدمـــا انـــتـــشـــرت أســ
لــقــائــمــة »فــتــح« الــرســمــيــة، شــهــدت عــدة 
مناطق في الضفة الغربية احتجاجات 
مــن عــنــاصــر وأقــالــيــم الــحــركــة، فيما تم 
إطــــالق الــنــار عــلــى أحـــد مــرشــحــيــهــا في 
الخليل. وأعلنت 11 منطقة تنظيمية في 
غرب جنني، في بيان تاله أحد أعضائها 
ــــرصـــــاص، تــجــمــيــد  ــــالق الـ ــــع إطــ عـــلـــى وقـ
نــشــاطــهــا الــتــنــظــيــمــي فـــي االنــتــخــابــات، 
احتجاًجا على تغيير رقم مرشحها في 

القائمة وتأخيره إلى الرقم 51.

االنتخابات الفلسطينية التشريعية: 
انقسامات »فتح« تتعّمق

لم تكد تنتشر أسماء 
المرشحين لقائمة 

»فتح« الرسمية 
لالنتخابات، حتى بدأت 

الخالفات، مع إعالن 
مناطق تنظيمية 

تجميد نشاطها في 
االنتخابات

القدوة: قائمة الحرية 
نتاج عمل شارك فيه 
البرغوثي والملتقى

أميركا تنّظم 
وجودها العسكري 

في الخليج

شتات التيار اإلسالمي بانتخابات  الـجزائر: ال تنسيق وال تحالف

سحب قوات ومعدات 
عسـكرية يقابله اسـتمرار 

تصعيد الحوثيين باتجاه 
السعودية
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العراق: التحالف يدمر 
مخبأ لـ»داعش«

أمس  الــدولــي،  التحالف  طــيــران  ذ 
ّ
نف

الــخــمــيــس، ضــربــة جــويــة استهدفت 
منطقة  فـــي  »داعـــــش«  لتنظيم  ــرًا  وكــ
الثرثار الواقعة في محافظة األنبار، 
ــرب الــــحــــدود مـــع مــحــافــظــة صــالح  قــ
الدين. وأعلنت خلية اإلعالم األمني 
ــذ 

ّ
الــعــراقــيــة أن طـــيـــران الــتــحــالــف نــف

فـــــي مـــنـــطـــقـــة وادي  ضــــربــــة جــــويــــة 
الــثــرثــار، بــأمــر مــن قــيــادة العمليات 
الــعــراقــيــة املــشــتــركــة، مــوضــحــة أنــهــا 
أســفــرت عــن تدمير كهف لـــ«داعــش«، 

وقتل أحد عناصر التنظيم.
)العربي الجديد(

تبادل القصف بين قوات 
النظام والمعارضة

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ ــت قــــــــوات الــ ــادلــ ــبــ تــ
ــقـــصـــف فــي  ــة الـ ــارضــ ــعــ وفـــصـــائـــل املــ
محافظة إدلب شمال غربي سورية، 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس. وقـ
ــنـــظـــام تــبــادلــت  مــحــلــيــة إن قــــــوات الـ
املــعــارضــة على  القصف مــع فصائل 
ــبــــارة وبــيــنــني والــفــطــيــرة  مـــحـــاور الــ
ــــب  ــريــــف إدلـ ــلـــيـــفـــل بــ وكـــنـــصـــفـــرة وفـ
الفصائل  استهدفت  كما  الجنوبي. 
مواقع قــوات النظام في قــرى داديــخ 
وخان السبل في ريف إدلب الشرقي، 

دون معلومات عن خسائر بشرية.
)العربي الجديد(

 
واشنطن: مصالح 

مشتركة مع بكين في 
الملف اإليراني

ـــحـــدة، على 
ّ
شــــــّددت الــــواليــــات املـــت

مــصــالــحــهــا املــشــتــركــة مـــع الــصــني 
في امللف النووي اإليراني، رافضة 
ــتــــعــــاون  ــة الــ ــيــ ــاقــ ــفــ »اتــ ـــ ــنــــديــــد بــ ــتــ الــ
التي  عامًا«   25 ملــدة  االستراتيجي 
أبرمتها بكني وطهران أخيرًا. وقال 
الــخــارجــيــة  املــتــحــّدث بــاســم وزارة 
ق 

ّ
األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس »لـــن نعل

عــلــى مــنــاقــشــات ثــنــائــيــة مـــحـــّددة«، 
إدارة جو   

ّ
أن فــيــه  بــــدا  مــوقــف  فـــي 

ــدم إلـــقـــاء الــزيــت  ــى عـ
ّ

بـــايـــدن تــتــوخ
 
ّ
. وذكر بأن

ّ
على النار في هذا امللف

العقوبات األميركية على إيران ما 
املــفــعــول« بانتظار  زالــــت »ســـاريـــة 
ــم بــــشــــأن املـــلـــف  ــاهـ ــفـ ــتـ ــل لـ ــتــــوصــ الــ

النووي.
)فرانس برس(

الكويت ـ خالد الخالدي

عـــَبـــرت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــرئــاســة الشيخ 
ــد الــــصــــبــــاح، أشــــــــّد أزمـــاتـــهـــا  ــالــ ــخــ صــــبــــاح الــ
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا الـــشـــرســـة مــع 
مجلس األمة )البرملان الكويتي( ذي األغلبية 
النصاب  إكمال  استطاعت  عندما  املعارضة، 
النيابي لعقد جلسة أداء اليمني الدستورية، 
يوم الثالثاء املاضي، والتي قاطعها 30 نائبًا 
مـــن أصــــل 50 نــائــبــًا فـــي املـــجـــلـــس. ونــجــحــت 
القوانني  مــن  عــدٍد  فــي تمرير  أيضًا  الحكومة 
تهدئة  إلــى  مــن خاللها  التي سعت  الشعبية 
ــارع الــســيــاســي الـــغـــاضـــب فـــي الــكــويــت،  ــشــ الــ
إضافة إلى إسقاط قانون العفو الشامل عبر 
الــتــصــويــت عــلــيــه، مــســتــغــلــة غـــيـــاب األغــلــبــيــة 
املــعــارضــة. وكــان نــواب املــعــارضــة يحتاجون 
إلى 33 نائبًا لعرقلة الجلسة، ومنع الحكومة 

من أداء اليمني الدستورية.
لــكــن أبــــرز مـــا نــجــحــت الــحــكــومــة فـــي تــمــريــره 

للجلسة  ومقاطعتها  املعارضة  غياب  وســط 
املقّدمة  االستجوابات  تأجيل  هو  البرملانية، 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
ــع تــقــديــمــه مــن  ــزمــ ــ ــد الــــصــــبــــاح، ومـــــا ُي ــالـ الـــخـ
استجوابات، وهو ما يعني تحصني الصباح 
له، والتي سبق أن  من االستجوابات املقدمة 
أســقــط أحــدهــا الــحــكــومــة عــقــب أقـــل مــن شهر 
يــنــايــر/كــانــون  مــنــتــصــف  فـــي  عــلــى تشكيلها 
الــثــانــي املـــاضـــي. وتـــبـــدو الــحــكــومــة، الــتــي ال 
تملك األغلبية البرملانية وسط معارضة ما ال 
يقل عن 30 نائبًا لها، في أقوى حاالتها، عقب 
الجلسة.  مقاطعة  املعارضة  قــرار  استغاللها 
فــتــأجــيــل االســـتـــجـــوابـــات املــقــدمــة لــرئــيــســهــا، 
ونجاحها في تكوين كتلة برملانية متماسكة 
مــن 18 نــائــبــًا لــهــا، يضمن اســتــمــرارهــا حتى 
فــي  ــرر  ــ ــقـ ــ واملـ األول،  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ دور  انـــتـــهـــاء 
ــام. ويــمــكــن لـــهـــذه الــكــتــلــة  ــعــ مــنــتــصــف هــــذا الــ
الحكومية، تأمني األصوات الكافية للحكومة 
إلحــالــة االســتــجــوابــات املقدمة لــوزرائــهــا إلى 
الــدســتــوريــة  املحكمة  أو  التشريعية  اللجنة 
إلبطالها، كما يمكنها مواجهة االستجوابات 
املقدمة لبعض وزرائها في حال تفكيك الكتلة 

املعارضة.
وقـــــّرر رئــيــس مــجــلــس األمــــة مـــــرزوق الــغــانــم، 
تأجيل جلسات املجلس حتى منتصف شهر 
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، وهــو مــا يعني فترة 
راحــــة إضــافــيــة لــصــالــح الــحــكــومــة، ســتــحــاول 
اســتــغــاللــهــا فـــي تــفــتــيــت كــتــلــة املـــعـــارضـــة من 
جديد، واملساومة على عدد من امللفات املهمة.
ــــني أوســــــاط  ــــن الــــصــــدمــــة بـ ــة مـ ــالــ وســـــــــادت حــ
املعارضة البرملانية عقب قرار إسقاط قانون 

بعدم  فوجئ  أنــه  العارضي  وأكــد  الحكومة«. 
إدراج رئيس مجلس األمة، استجواب رئيس 
لنص  فــي مخالفة صريحة  الــــوزراء،  مجلس 

املادة 135 من الالئحة الداخلية.
وعــــن الـــخـــيـــارات املــقــبــلــة لــلــمــعــارضــة، قــالــت 
»العربي الجديد«، إن التوجه  مصادر منها لـ

الـــعـــفـــو الـــشـــامـــل وتـــحـــصـــني رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي، ما 
سّبب ضربة قاصمة لوحدة الكتلة املعارضة، 
وتباينًا كبيرًا في وجهات النظر في ما بينها. 
»العربي  وقــال نــواب بــارزون في املعارضة، لـ
الجديد«، إن »الحكومة تالعبت في التصويت 
عــلــى تــأجــيــل االســتــجــوابــات املــقــدمــة لرئيس 
ــن أعـــضـــاء  مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وإن الــكــثــيــر مــ
املـــعـــارضـــة فـــوجـــئـــوا بــطــلــب الـــتـــأجـــيـــل الــــذي 
تقدمت به الحكومة بينما كانوا خارج قاعة 
البرملان«. كما قال النائب مساعد العارضي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا حــدث كــان قــرارًا  لـــ
غير دســتــوري«، وإن املعارضة »سيكون لها 
كلمة في ما يخص ما حــدث في جلسة قسم 

ــرار الــغــانــم عــلــى رفــض  الــجــديــد فــي حـــال إصــ
ــات املــــقــــدمــــة لــــرئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــوابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االسـ
الـــــوزراء، هــو اســتــجــواب الـــــوزارات السيادية 
الــتــي يــتــوالهــا وزراء مـــن األســـــرة الــحــاكــمــة، 
والخارجية.  والــدفــاع  الداخلية  وزارات  وهــي 
لكن هذا التوجه الجديد قد يؤدي إلى تفتيت 
املعارضة بسبب رغبة بعض أعضاء كتلتها 
في التعاون مع الحكومة في عدد من امللفات، 
وأبـــرزهـــا مــلــف الــعــفــو الــخــاص عــن مقتحمي 
والــذيــن يتواجدون  عــام 2011،  األمــة  مجلس 
أحــكــام سجن نهائية  فــي تركيا بعد صـــدور 
بــحــقــهــم. وقــــال األكـــاديـــمـــي والــســيــاســي عبد 
»الــعــربــي  الـــرحـــمـــن املـــطـــيـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
جزء  على  الحكومة  سيطرت  »نعم  الجديد«: 
االختبار  في  ونجحت  السياسي  املشهد  من 
لكنها ستواجه  القسم،  الصعب، وهو جلسة 
لعبور  الكافية  األصـــوات  تأمني  في  مصاعب 
ــهــم«. 

ّ
ــتـــجـــوابـــات املـــقـــدمـــة بــحــق وزرائــــهــــا االسـ

وتــــوقــــع املـــطـــيـــري أن »تـــلـــجـــأ الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
التضحية ببعض وزرائها في الــوزارات غير 
الــســيــاديــة، وهـــو مــا حـــدث ســابــقــًا عـــام 2016 
وسيحدث حاليًا، وهو جزء من استراتيجية 
السياسي  الــشــارع  ضغط  لتخفيف  حكومية 
املـــحـــتـــقـــن«. مـــن جــهــتــهــا، ال تـــبـــدو الــحــكــومــة 
تنازالت سياسية  تقديم  في  راغبة  الكويتية 
كــبــرى تــطــالــب بــهــا املـــعـــارضـــة، وهـــي تعديل 
ــة وتــعــديــل  ــ الـــالئـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة ملــجــلــس األمــ
قـــوانـــني املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
تعديل قانون منع املسيء من الترشح ملجلس 
ــطــب بموجبه 

ُ
األمـــــة، وهــــو الـــقـــانـــون الــــذي ش

النائب السابق بدر الداهوم.

جرحى 
تظاهرات العراق

وبغداد  والناصرية  كــربــالء  فــي   
ً
فعال تحقق 

وتكاليف  الكبير،  عــددهــم  أن  غير  والــنــجــف. 
الــعــالج الــكــبــيــرة تبقي املــشــكــلــة قــائــمــة، على 
الرغم من أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
كان قد وعد، في نهاية يونيو/حزيران العام 
املاضي، برعاية جرحى التظاهرات، وتوفير 
مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن عــــالج، خــــارج الـــبـــالد أو 

داخلها، لكن ذلك لم يتحقق فعليًا.
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي، فــي  وأصــــــــــدر مـــجـ
أغسطس/آب املاضي، قرارًا يقضي »بإرسال 
االحتجاجات  جرحى  مــن  الحرجة  الــحــاالت 
إلـــى الـــخـــارج لــغــرض الـــعـــالج، وتــقــديــم منح 
مــالــيــة تــصــل لــــ5 مــاليــني ديــنــار )نــحــو 3200 
بــقــانــون تعويض  خــالل شملهم  مــن  دوالر( 
املــــتــــضــــرريــــن جــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة 
اإلرهابية.  والعمليات  العسكرية  واألخــطــاء 
كــمــا أقـــر املــجــلــس بتشكيل لــجــان طــبــيــة من 
متابعة  منها  الغرض  التخصصات،  جميع 
العالج  وتوفير  للجرحى،  الصحي  الــوضــع 

الالزم لهم مجانًا، حسب كل محافظة«.

كربالء ـ زيد سالم

وفقًا لتقديرات غير رسمية صادرة 
عــن مــنــظــمــات محلية عــراقــيــة، فــإن 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا مـــدن 
 عن العاصمة 

ً
جنوب ووســط الــعــراق، فضال

األول  أكتوبر/تشرين  مــن  األول  فــي  بــغــداد، 
متواصلة،  شهرًا   13 نحو  واستمرت   ،2019
ــفــت أكــثــر مـــن 27 ألـــف مـــصـــاب، أكــثــر من 

ّ
خــل

ربــعــهــم تـــم تــصــنــيــفــهــم عــلــى أن إصــابــاتــهــم 
ــبــــت بـــــإعـــــاقـــــات دائــــــمــــــة، أو  ــ ــّب ــة، وتــــســ ــئــ ــيــ ســ
تــشــوهــات تــحــتــاج إلـــى عـــالج ورعـــايـــة، فيما 
غــالــبــيــة املــصــابــني غــيــر قـــادريـــن عــلــى تأمني 
الصحية  األوضـــاع  تــردي  أن  كما  تكاليفها. 
يجعل  املجانية  الحكومية  املستشفيات  في 

من موضوع عالجهم غير ممكن.
ويطالع العراقيون بني فترة وأخرى حمالت 
عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــجــمــع 
مبالغ مالية لعالج جرحى تظاهرات أكتوبر، 
»التشرينيني«، وهو ما  أو ما باتوا يعرفون بـ

لــكــن وفــــق مـــصـــادر خـــاصـــة مـــن تنسيقيات 
»العربي  تواصلت  الــعــراقــيــة،  االحــتــجــاجــات 
ــبــــصــــرة  ــد« مـــعـــهـــم فـــــي كـــــربـــــالء والــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
والــنــاصــريــة وبـــغـــداد، وهـــي مـــن أعــلــى مــدن 
الــتــظــاهــرات الــعــراقــيــة خــســائــر بــشــريــة، فــإن 
»الذين تم تسفيرهم من الجرحى إلى الخارج 
ــاوزون الـــــــ25 شــخــصــًا، وغــالــبــيــتــهــم  ــتـــجـ ال يـ
يعانون من مشاكل صحية بالغة الخطورة 
ــاء، وهـــــي نـــســـبـــة قـــلـــيـــلـــة، كـــون  ــعــــصــ ــتــ واالســ
ــابـــات خــطــيــرة يـــتـــجـــاوزون  املـــصـــابـــني بـــإصـ
األلــفــي شــخــص«. وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن 
الكاظمي  عّينهم  الــذيــن  الــنــاشــطــني،  »فــريــق 
لـــغـــرض مــتــابــعــة هــــذه الــــحــــاالت، يــســتــقــرون 
ــارات ميدانية إلى  فــي بــغــداد، وال تــوجــد زيــ
حاالتهم  على  كثب  عــن  والتعرف  الجرحى، 
ــن املــحــســوبــيــة  ــاك جـــانـــب مــ ــنــ الــــحــــرجــــة. وهــ
املشكلة  اللجنة  عمل  في  أيضًا  والوساطات 
من قبل الحكومة«. واتهمت عددًا من أعضاء 
الــلــجــنــة بــأنــهــم يــســتــخــدمــون املــلــف لــغــايــات 

الدعاية السياسية والترويج ألنفسهم.
ــرار أحــمــد )26 ســـنـــة(، من  ــال كــ مـــن جــهــتــه، قـ
ذي  ملحافظة  التابعة  الشيوخ  ســوق  مدينة 
قــار، إنــه »أصــيــب بشظية فــي رقبته وقــد تم 
ثــالث عمليات  إلــى  لكنه بحاجة  إخــراجــهــا، 
ــد تـــواصـــل مـــع وزارة  تــجــمــيــل جـــراحـــيـــة. وقــ
ــثــــر مــن  الـــصـــحـــة بـــنـــفـــســـه، وتـــــواصـــــل مــــع أكــ

مــســتــشــار لــلــكــاظــمــي، مـــن خـــالل االتـــصـــاالت 
الهاتفية، لكنه لم يحصل على غير الوعود«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »عــشــرات  ــح، لـــ وأوضــ
لم  الناصرية  في مدينة  الحرجة  اإلصــابــات 
تتلق أي عالج، ولم تحصل على تعويضات 
الحكومة كانت قد  أن  الرغم من  مالية، على 
وعدت بذلك أكثر من مرة. بل إن الحكومة لم 
تتمكن من توفير أي وسائل لدعم املحتجني 
الذين خرجوا من أجل إصالح األوضــاع في 
العراق، ولكن بعض املستشفيات األهلية في 
وعملت  جــرحــى،  استقطبت  كــربــالء،  مدينة 
ــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات الــصــعــبــة  ــلـــى إنــــجــــاح بـ عـ
كل  بمعالجة  سهم 

ُ
ت لــم  مــبــادرة  لكنها  لــهــم، 

املصابني«.
الــرزاق  القادسية عبد  املــصــاب مــن محافظة 
مجيد )32 عامًا(، الذي تعرض إلى استهداف 
بــقــنــبــلــة دخـــانـــيـــة أصـــابـــت رأســـــه وتــســبــبــت 
بكسر في الجمجمة، ما أدى إلى حرمانه من 
دراسات  الجامعة كطالب  دراسته  استكمال 
عــلــيــا، قـــال إنـــه »لـــم يــلــتــق أي مــســؤول خــالل 
األشــهــر املاضية، مــع العلم أنــه حــاول كثيرًا 
التواصل مع مكتب رئيس الوزراء«. وأوضح، 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أنه 
»ال يقوى على الحركة، وأثرت اإلصابة على 
حــواســه ونــطــقــه، ولــديــه الكثير مــن املشاكل 
في أطرافه السفلى، ولكن ال يوجد من يهتم. 
كما أن دائرة صحة الديوانية في محافظته، 
بالتظاهرات  املــصــابــني  معالجة  عـــدم  تعلل 
كون هذا امللف من اختصاص مكتب رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي«.
لكن املتحدث باسم مجلس الــوزراء العراقي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــيــدر مــجــيــد قــــال، لـــ
»املــتــقــدمــني لــطــلــب الـــعـــالج مـــن املــتــظــاهــريــن 
خارج العراق هم 110 مصابني، ولكن الذين 
ــعــــالج، هـــم 36  شــمــلــهــم الــتــســفــيــر لـــغـــرض الــ
الهند  فــي  يــزالــون  فــقــط، منهم 6 ال  شخصًا 
ــة، واآلخــــــــرون من  بــســبــب حـــاالتـــهـــم الـــحـــرجـ
ــل الـــبـــالد«. وأوضــــح أن  املــمــكــن عــالجــهــم داخـ
»الباب ال يزال مفتوحًا أمام جميع املصابني 
أجــل  مــن  للتقديم  املحتجني  مــن  والــجــرحــى 

الحصول على العالج«.
من جهته، قال الناشط الحقوقي علي املكدام 
إن »كل اإلعالنات الرسمية، من قبل الحكومة 
العمل  ووزارات  الطبية  والــلــجــان  الــعــراقــيــة 
والشؤون االجتماعية والخارجية والصحة، 
تشرين  احتجاجات  جرحى  معالجة  بشأن 
لــم تكن واقــعــيــة، ولــم يظهر لها أي أثــر على 
أرض الواقع. حتى أن هذه الجهات لم تتمكن 
مـــن تــوفــيــر الـــعـــالج والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
»العربي الجديد«، أن  داخل العراق«. وبني، لـ
»تــظــاهــرات تشرين خلفت أكــثــر مــن 27 ألف 
جريح، ولكن حكومة الكاظمي، وعلى الرغم 
من االستعراضات اإلعالمية التي تبادر بها، 
لم تتوصل إلى معالجة ربع الذين يحتاجون 

للعالج والرعاية«.
ــكــــدام الــحــكــومــة بــأنــهــا »تـــاجـــرت  واتـــهـــم املــ
بــمــلــف املــصــابــني، واألحــــــزاب بــأنــهــا عملت 
ملصلحتها،  الشعبي  التعاطف  كسب  على 
مــن خــالل نشر بــيــانــات رسمية تــهــدف إلى 
املــصــابــني، ولــكــن ال شــيء حقيقيًا  معالجة 
العراقيني  »الناشطني  أن  وأوضــح  حصل«. 
أطــلــقــوا أكــثــر مـــن مـــرة حــمــالت لــلــتــبــرع من 
أجـــل مــعــالــجــة بــعــض املــصــابــني بــإصــابــات 
حرجة، فيما تكفلت عوائل بعض املصابني 
اآلخرين وعشائرهم برعايتهم على نفقتهم 
ــة. كــمــا أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن أســر  الـــخـــاصـ
ــم يــتــســلــمــوا أي  ضـــحـــايـــا االحـــتـــجـــاجـــات لــ
شيء من حقوق أبنائهم، على الرغم من أن 
املفترض  ومــن  شهداء،  اعتبرتهم  الحكومة 
أن تكون لهم حقوق معروفة«. وطوال العام 
ونــصــف الــعــام املــاضــي، شــهــدت التظاهرات 
عمليات عنف غير مسبوقة، وال سيما بعدما 
»الطرف  بـ دخلت جماعات مسلحة، ُوصفت 
الـــثـــالـــث«، عــلــى خـــط قــتــل وقـــمـــع واخــتــطــاف 
العنف  أعــمــال  وأدت  والناشطني.  املحتجني 
أكثر  إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة 
حاَسب فيه أي جهة 

ُ
من 27 ألفًا، في وقت لم ت

متورطة بهذه األعمال.

نجحت الحكومة في تأجيل االستجوابات المقّدمة لرئيسها )ياسر الزيات/فرانس برس(

خلفت التظاهرات أكثر من 27 ألف جريح )مرتضى السوداني/األناضول(

اتهمت مصادر 
خاصة من 
تنسيقيات 

االحتجاجات 
العراقية الحكومة 

بعدم االهتمام 
بمشكلة مصابي 

االحتجاجات، إذ إنها 
لم تقم بتسفير 

سوى 25 شخصًا من 
أصل ألفين لديهم 

إصابات خطيرة، 
فيما يستخدم عدد 

من أعضاء لجنة، 
شكلتها الحكومة، 

الملف للدعاية 
السياسية

قضية

وعود حكومية بالعالج 
لكسب التعاطف الشعبي

إضاءة

762 قتيًال
أصدر مرصد »أفاد«، 

المعني بقضايا حقوق 
اإلنسان في العراق، في 

31 يناير/كانون الثاني 
الماضي، إحصائية 

جديدة لعدد ضحايا 
التظاهرات. وقال إن 
العدد الكلي للقتلى 

تجاوز عتبة الـ 762 
متظاهرًا. وأشار إلى 
أن بغداد والناصرية 

والبصرة تتصدر عدد 
الضحايا في العراق.

كرار أحمد: عشرات 
اإلصابات في الناصرية لم 

تتلق أي عالج

الذين تم تسفيرهم 
إلى الخارج ال يتجاوزون 

الـ25 شخصًا

أسقطت الحكومة 
قانون العفو الشامل 

مستغلة غياب المعارضة

بعدما عبرت جلسة 
أداء اليمين الدستورية 
بنجاح، فإن الحكومة 

الكويتية تواجه ضغوط 
المعارضة التي قد 

تدفعها إلى تقديم 
تنازالت »بسيطة«

المساعدات 
والمعابر 

في سورية

اعتبارًا من 30 مــارس/آذار املاضي، »بسبب 
إلى  لها«. وأشــار كاربوف  املسلحني  قصف 
املتاخمة ملعبري  املناطق  في  »األوضـــاع  أن 
سراقب وميزناس في محافظة إدلب، ومعبر 
أبــو زيــديــن فــي محافظة حلب، التي فتحت 
الروسية،  املدنيني  حماية  هيئة  بمساعدة 
»التنظيمات  أن  تــتــدهــور«، مضيفًا  تـــزال  ال 
اإلرهابية التي كثفت نشاطها في األراضي 
ــة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الــــقــــوات  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
اســتــفــزازي،  بقصف  تقوم  التركية  املسلحة 
ــبــــات فــي  ــة املـــواطـــنـــني واملــــركــ ــركـ وتـــعـــطـــل حـ

ممرات الخروج«.
املتحدث  املصطفى،  نــاجــي  النقيب  أن  غير 
بــاســم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، أكبر 
تشكيالت املعارضة السورية العسكرية في 
إدلـــب والــحــلــيــفــة لــتــركــيــا، نــفــى فــي تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، االدعـــــــاءات الــروســيــة  لـــ
حول قصف املعارضة السورية تلك املعابر، 
»الــواهــيــة والــكــاذبــة«، وذلــك  واصــفــًا إيــاهــا بـــ
بعد إشارته في وقــت سابق إلــى أن روسيا 
تــريــد تــبــريــر فشلها أمــــام املــجــتــمــع الــدولــي 
ــأن فـــتـــحـــهـــا لــلــمــعــابــر  ــشــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــ
تنسبها  كاذبة  وادعـــاءات  باطلة  باتهامات 
في  والقصف  التصعيد  لــزيــادة  للمعارضة 

إدلب وفي محيطها.
وتــمــكــن املـــانـــحـــون املــجــتــمــعــون فـــي مــؤتــمــر 
بــروكــســل )الـــخـــامـــس( لــلــمــانــحــني الــدولــيــني 

عماد كركص

 جديدًا، حيال 
ً
سجلت روسيا فشال

فتح معابر داخلية في سورية، بني 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام مــن جهة، 
ومناطق سيطرة املعارضة من جهة أخرى، 
ــبـــالد،  فــــي الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن الـ
ــتـــي كـــانـــت مــوســكــو تـــهـــدف مـــن خــاللــهــا  والـ
مناطق  بــني  التجارية  الحركة  تنشيط  إلــى 
 تـــردي الــوضــع 

ّ
املــعــارضــة والــنــظــام، فــي ظـــل

األخير.  مناطق سيطرة  داخــل  االقــتــصــادي 
وتــعــود أســبــاب تـــردي االقــتــصــاد خصوصًا 
إلــــى تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــســوريــة 
أمـــام الــعــمــالت األجــنــبــيــة، بسبب الــشــّح في 
تلك العمالت في املصارف، بعد تعاظم حدة 
العقوبات الغربية، ال سيما األميركية منها 

بموجب »قانون قيصر«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــــذرع روســـيـــا، مـــن خــالل 
 مــن 

ّ
ــي كـــــل إصـــــرارهـــــا عـــلـــى فـــتـــح املـــعـــابـــر فــ

إدلــب وحلب، بتخفيف األوضــاع اإلنسانية 
الــصــعــبــة فــي مــنــاطــق املــعــارضــة، والــســمــاح 
ــالــــخــــروج إلـــــى مــنــاطــق  لــلــمــدنــيــني هـــنـــاك بــ
الحقيقية تكمن في  األهـــداف  أن  إال  النظام، 
من  واالســتــفــادة  التجارية  الــحــركــة  تنشيط 
للضغط  باإلضافة  األجنبي،  القطع  دخــول 
على وصول املساعدات اإلنسانية - األممية 
الــــتــــي بــــاتــــت تــــدخــــل إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
باب  معبر  هو  وحيد،  معبر  عبر  املعارضة 
الــحــدودي مع تركيا من جهة إدلــب،  الهوى 
إلى مناطق سيطرة النظام. هذا األمر قوبل 
مباحثات  خــالل  وقطرية  تركية  بتحفظات 
 من 

ّ
الــدوحــة األخــيــرة حــول ســوريــة، بــني كــل

روسيا وتركيا وقطر، األمر الذي بات يهدد 
الــتــجــديــد آللــيــة املــســاعــدات عــبــر معبر بــاب 
يونيو/حزيران   11 في  تنتهي  التي  الهوى 
املــقــبــل. إذ مــن املــتــوقــع أن تلجأ روســيــا إلى 
تــعــطــيــل قـــــرار الــتــجــديــد فـــي مــجــلــس األمـــن 
الدولي، بعدما نجحت سابقًا في تخفيض 
ــة إلــــــى واحـــــــــد. وتــســعــى  ــ ــعـ ــ ــــن أربـ ــابــــر مـ املــــعــ
املساعدات  إنهاء دخــول  إلــى  كذلك  موسكو 
من خالل هذا املعبر بحجة »تجاوز سيادة 
ــا يــجــعــل الـــوضـــع في  الـــدولـــة الـــســـوريـــة«، مـ
الــشــمــال الــســوري وآلــيــة إدخـــال املــســاعــدات، 
أمام عدد من االحتماالت، منها التعطيل في 
مجلس األمن، ولجوء روسيا إلى التصعيد 
في إدلــب ومحيطها لفرض رؤيتها، بعدما 
بات ملف املساعدات ورقة ضغط ومساومة 

سياسية بالنسبة إليها.
وأعــــــلــــــن نـــــائـــــب رئـــــيـــــس املــــــركــــــز الـــــروســـــي 
للمصالحة في سورية، الفريق أول ألكسندر 
كــــاربــــوف، قــبــل بــضــعــة أيــــــام، إغـــــالق ثــالثــة 
معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب 

بشأن »دعم مستقبل سورية واملنطقة«، الذي 
انــعــقــد يــومــي اإلثــنــني والــثــالثــاء املــاضــيــني، 
أميركي  دوالر  مليارات   6.6 قرابة  من جمع 
ملــســاعــدة الــالجــئــني والـــنـــازحـــني الــســوريــني 
في قطاعات مختلفة، في مقدمتها الصحة 
والتعليم واإلغاثة اإلنسانية. وسيكون جزء 
كبير من هذه املخصصات ضمن املساعدات 
اإلنــســانــيــة األمــمــيــة عبر الــحــدود، واملــهــددة 
بــتــعــطــيــل روســـيـــا آللـــيـــة الــتــجــديــد لــهــا في 

مجلس األمن في شهر يونيو املقبل.
ورأى هشام ديراني، املدير التنفيذي ملنظمة 
»بــنــفــســج« اإلنــســانــيــة شــمــال غـــرب ســوريــة، 
والــــــذي شـــــارك بـــاســـم مــنــظــمــتــه فـــي مــؤتــمــر 
بــروكــســل، أن »مــا تــريــده روســيــا هــو إدخــال 

املساعدات عبر الخطوط من مناطق النظام 
ــيـــس الـــعـــكـــس«،  ــــى مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة ولـ إلـ
في  السبب  أن  الجديد«  »العربي  لـ موضحًا 
الــحــاجــة لقرار  فــي »تثبيت عــدم  ذلــك يكمن 
إدخال املساعدات عبر الحدود«، محذرًا من 
»أثــر ذلــك سيكون خطيرًا جــدًا على مناطق 
خارج سيطرة النظام«. ويعني ذلك أن هذه 
املـــنـــاطـــق »ســتــصــبــح تــحــت رحـــمـــة الــنــظــام، 
 ،

ً
وبالتالي وضــع شمال غــرب ســوريــة، مثال

 في 
ً
تــحــت الــحــصــار، وهــــذا مــا كـــان حــاصــال

باملعابر  يتعلق  ما  وفي  الشرقية«.  الغوطة 
الثالثة التي طالبت روسيا بفتحها في إدلب 
وحلب، لفت ديراني إلى أنها »ليست لتمرير 
التجاري  الحراك  لتفعيل  وإنما  املساعدات، 
بني املناطق وتعزيز الوضع االقتصادي في 
مناطق النظام«. أما اآلليات الثالث املعتمدة 
إلدخــال املساعدات اإلنسانية - األممية إلى 

سورية، فهي:
أواًل، املساعدات داخل مناطق النظام: وهي 
املـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــّدمــهــا مــنــظــمــات األمـــم 
ــذا يــكــون  املــتــحــدة واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وهــ
ــم  ضـــمـــن املـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تــمــلــك فــيــهــا األمــ
املــتــحــدة مــســتــودعــات ومــكــاتــب مــثــل حلب 
ومحصور  إجباري  التنفيذ  وهنا  ودمشق. 
بكونه عن طريق »الهالل السوري« و»األمانة 
الـــســـوريـــة لــلــتــنــمــيــة«، املــرتــبــطــني بــالــنــظــام، 
التي  املنظمات  أخــيــرًا إضــافــة بعض  وتمت 

يقبلها النظام.
تقّدم  التي  املساعدات  الخطوط:  عبر  ثانيًا، 
من داخل سورية وتعبر بني مناطق سيطرة 
»نظام معارضة  »نظام معارضة«،  مختلفة 
نـــظـــام«، وهــــذه الــطــريــقــة تــكــون عــبــر تسيير 
قـــوافـــل إنــســانــيــة يــتــحــكــم الــنــظــام الـــســـوري 
بــشــكــل شــبــه كــامــل بــهــا مــن خـــالل إجــــراءات 

بيروقراطية عدة.
ثــالــثــًا، عبر الــحــدود: والــتــي تــّمــت مــن خالل 
ــاعــــدات عــبــر  ــمــــســ ــلــ قـــــــــرار مـــجـــلـــس األمـــــــــن لــ
الحدود، وتسمح لأمم املتحدة واملنظمات 
ــال مـــســـاعـــد اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــإدخـ ــ االنـــســـانـــيـــة بـ
مــن خــــارج ســوريــة إلـــى داخــلــهــا، أو تنفيذ 
النظام  مشاريع في مناطق خــارج سيطرة 
مـــن دون مـــوافـــقـــة الـــنـــظـــام، وهــــي الــطــريــقــة 
الــتــي تــــزود الــخــدمــات واملـــســـاعـــدات كاملة 
النظام.  سيطرة  عن  الخارجة  املناطق  لكل 
وعلى ذلك، فإن النظام وروسيا، باتا اليوم 
أمام خيارات متعددة لفعلها في ما يتعلق 
بمسألة إدخـــال املــســاعــدات، أولــهــا الضغط 
في مجلس األمن إلنهاء آلية »عبر الحدود«، 
مقابل وصــول جزء  بتجديدها  السماح  أو 
مــن تــلــك املــســاعــدات مــن مــنــاطــق املــعــارضــة 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. كــذلــك يبقى 

التصعيد خيارًا مطروحًا.

بعدما فشلت ضغوط روسيا لفتح معابر داخلية في سورية ومساعدة 
النظام اقتصاديًا، يبقى التصعيد العسكري خيارًا مطروحًا لمواصلة 
هذه الضغوط، حتى يتسنى للنظام فرض شروطه بملف المساعدات

تقرير

ورقة ضغط روسية 
لتعويم نظام األسد

الضغط يهدد التجديد 
آللية المساعدات عبر 

معبر باب الهوى

تريد موسكو إنهاء 
آلية »عبر الحدود« 

للتحكم بالمساعدات
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في أول اختبار 
عسكري إلدارة 

جو بايدن، نقلت 
روسيا قوات إلى 
القرم والحدود 

مع أوكرانيا، التي 
اتهمت موسكو 
بمواصلة »العمل 

على تدهور 
الوضع األمني 

في شرقي 
أوكرانيا، وشبه 
جزيرة القرم«، 

فيما أعلنت 
واشنطن أنها 

ستبحث الوضع 
مع الحلفاء في 
»الناتو«، متهمة 

موسكو بتقويض 
اتفاق وقف 

إطالق النار

ــار، أمــــس  ــمــ ــانــ ــيــ ــرون فـــــي مــ ــاهــ ــظــ ــتــ أحــــيــــا مــ
الخميس، ذكرى مرور شهرين على استيالء 
الجيش على السلطة، من خالل تحدي خطر 
مواجهة العنف الفتاك، والتظاهر علنًا ضد 
ديمقراطيًا،  املنتخبة  بالحكومة  اإلطــاحــة 
فــيــمــا حـــــذرت مــبــعــوثــة األمـــــم املـــتـــحـــدة إلــى 
مجلس  بورغنر  شــرانــر  كريستني  ميانمار 
 الــبــلــد يـــواجـــه خطر 

ّ
األمـــــن الــــدولــــي مـــن أن

االنجرار إلى »حرب أهلية«، ووقوع »حمام 
دم«.

ـــت 
ّ
ــر مــــــدن الـــــبـــــالد، غـــن ــبــ وفــــــي رانــــــغــــــون، أكــ

ــانــــي احــتــفــالــيــة  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب أغــ
قتلوا حتى  تكريمًا ألكثر من 500 متظاهر 
اآلن. ثــم ســـاروا فــي الــشــوارع وهــم يهتفون 
بشعارات تطالب بسقوط املجلس العسكري 
ــراح الـــزعـــيـــمـــة املـــخـــلـــوعـــة أونــــغ  ــ ــــالق ســ ــ وإطـ
ســـان ســو تــشــي وعــــودة الــديــمــقــراطــيــة. كما 
ــظــمــت احــتــجــاجــات فــي مـــانـــداالي وأمــاكــن 

ُ
ن

أخرى. وأحرق ناشطون في ميانمار، أمس 
الــخــمــيــس، نــســخــًا مــن دســتــور الــبــالد الــذي 
صاغه الجيش في العام 2008. وعلى الرغم 
مـــن كـــل الــضــغــوط الـــدولـــيـــة، واصـــلـــت قـــوات 
األمـــــن حــمــلــتــهــا الــعــنــيــفــة عــلــى املــحــتــجــني. 

ووردت تقارير إعالمية عن مقتل شخصني، 
أمس الخميس، وسط مونيوا ومانداالي.

رت بـــورغـــنـــر مــجــلــس األمـــــن الـــدولـــي، 
ّ
وحـــــــذ

 مــيــانــمــار تــواجــه 
ّ
األربـــعـــاء املـــاضـــي، مـــن أن

خطرًا »غير مسبوق« باالنجرار إلى »حرب 
أهــلــيــة«، مــطــالــبــة املــجــلــس بــاســتــخــدام »كــل 
ب وقــوع »كــارثــة« و«حمام 

ّ
الــوســائــل« لتجن

البلد. وقالت »هناك خطر بأن  دم« في هــذا 
يــحــدث هـــذا األمــــر أمــــام أعــيــنــنــا، وأّي فشل 
فـــي الـــحـــؤول دون مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد في 
على  بكثير،  أكــثــر  الــعــالــم  ف 

ّ
سيكل الفظائع 

املـــــدى الـــطـــويـــل« مـــن اتـــخـــاذ إجــــــراء فــــوري. 
 »قـــســـوة الــعــســكــريــني شــديــدة 

ّ
وأضـــافـــت أن

حة 
ّ
املسل التنظيمات  مــن  والــعــديــد  لــلــغــايــة، 

ظهر بوضوح معارضتها« لطريقة 
ُ
اإلثنية ت

ــر  ــ تـــعـــامـــل الـــجـــيـــش مــــع املـــتـــظـــاهـــريـــن، »األمـ
الــذي يرفع إلــى مستوى غير مسبوق خطر 
انـــــدالع حـــرب أهــلــيــة«. وإذ أّكـــــدت املــبــعــوثــة 
ها ال تزال منفتحة على الحوار مع 

ّ
األممية أن

رت من 
ّ
فقد حـــذ الــحــاكــم،  العسكري  املجلس 

ه »إذا انتظرنا ريثما يصبحون مستعّدين 
ّ
أن

 الــوضــع على األرض ســيــزداد 
ّ
لــلــحــوار، فـــإن

سوءًا. حّمام الدم وشيك«.
 أعضاء 

ّ
فــإن الّرغم من هــذه املناشدة،  وعلى 

مجلس األمن منقسمون، إذ أعلنت الواليات 
جديدة  عقوبات  فــرض  وبريطانيا  املتحدة 
على ميانمار، فيما رفضت الصني وروسيا 
ــنــــدوب  ــيــــًا. ودعـــــــا املــ إدانـــــــــة االنـــــقـــــالب رســــمــ
املــتــحــدة تشانغ جــون،  األمـــم  لــدى  الصيني 
ــى انــتــقــال  ــودة إلــ ــعــ ــى »الــ خــــالل الــجــلــســة، إلــ
 
ّ
رًا مـــن أن

ّ
ديـــمـــقـــراطـــي« فـــي مــيــانــمــار، مـــحـــذ

»لن  االنقالبيني  دولية على  فــرض عقوبات 
يؤّدي سوى إلى مفاقمة الوضع«.

وكان املجلس العسكري في ميانمار قد أعلن، 

أنـــه بــصــدد تنفيذ وقـــف إطــالق  أمـــس األول، 
نـــار أحــــادي الــجــانــب ملـــدة شــهــر واحــــد، لكنه 
الــتــي تــعــطــل العمليات  اســتــثــنــى اإلجــــــراءات 
ــة واإلداريـــــــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، فــــي إشـــــارة  ــيـ ــنـ األمـ
واضحة إلى الحركة الجماهيرية التي نظمت 
احتجاجات يومية على مستوى البالد ضد 
فبراير/  فــي  السلطة  على  املجلس  اســتــيــالء 
شباط املاضي. وجاء اإلعالن بعد موجة من 
األعمال القتالية مع ما ال يقل عن اثنتني من 
العرقية  لأقليات  التابعة  الثورية  املنظمات 

التي تحافظ على وجود قوي في مناطقها.
وأعــلــنــت بــريــطــانــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى »مـــؤســـســـة بــــورمــــا )االســـــم 
»في  لدورها  االقتصادية«  مليانمار(  القديم 
انــتــهــاكــات خــطــيــرة لــحــقــوق اإلنـــســـان«، بعد 

أســبــوع مــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عــلــى هــذا 
الــتــكــتــل املـــرتـــبـــط بــالــجــيــش. وتــهــيــمــن هــذه 
ــة، وتــكــتــل آخــــر مــرتــبــط بــالــجــيــش  املـــؤســـسـ
يــــدعــــى »مــــجــــمــــوعــــة بـــــورمـــــا االقــــتــــصــــاديــــة 
ــلـــى الــــعــــديــــد مــن  ــة املـــــــحـــــــدودة«، عـ ــابـــضـ ــقـ الـ
القطاعات االقتصادية. وقال وزير الخارجية 
»بعد  بــيــان:  فــي  راب،  دومينيك  البريطاني 
ــر، هــبــط  ــرايـ ــبـ شـــهـــريـــن مــــن بــــدايــــة انــــقــــالب فـ
جــيــش مــيــانــمــار إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــه مع 
بينهم  أبــريــاء،  ألشــخــاص  العشوائي  القتل 
ــاف أن »اإلجــــــــراءات األخــيــرة  ــ أطـــفـــال«. وأضـ
التمويل  مصادر  أحد  تستهدف  لبريطانيا 
الــرئــيــســيــة لــلــجــيــش، وتـــفـــرض عــلــيــهــم كلفة 

إضافية النتهاكاتهم لحقوق اإلنسان«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تها املعارضة 
ّ
بعد الضربة القاسية التي تلق

فـــي هــونــغ كـــونـــغ، والـــتـــي تــمــثــلــت، الــثــالثــاء 
املـــاضـــي، فــي إقــــرار الــصــني إصــــالح الــنــظــام 
االنــتــخــابــي فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، مـــا ســيــؤدي 
بشكل  برملانها  فــي  املعارضة  تهميش  إلــى 
ــدد مـــن اإلدانــــــات القضائية  ــدر عـ كـــامـــل، صـ
السابقة،  البريطانية  املستعمرة  هـــذه   فــي 
ــة، والـــســـلـــطـــة  ــهــ ــــن جــ ــد أن بـــكـــني مـ ــؤكــ ــا يــ ــ مـ
التنفيذية في املدينة، املوالية لها، من جهة 
إحكام  على  التناوب  فــي  أخـــرى، ماضيتان 
الــطــوق على املــعــارضــة ووجــوهــهــا، بــذرائــع 

عدة، وسط تنديد دولي مستمر.

مــن هونغ كونغ،  كبار  9 معارضني  وأديـــن 
الثالثاء املاضي، لدورهم في تنظيم واحدة 
مـــن أضــخــم الــتــظــاهــرات فـــي املــديــنــة خــالل 
األزمة السياسية عام 2019. ويحظى بعض 
الشخصيات التسع املدانة، باحترام واسع، 
بسبب دفاعهم عن الحريات في املستعمرة 
من  بغالبيتهم  وهــم  السابقة،  البريطانية 
عــقــود من  الــالعــنــف، وينشطون منذ  دعـــاة 
ــراع الـــعـــام املــبــاشــر  ــتـ  االقـ

ّ
ــق ــل اعــتــمــاد حـ أجـ

بشكل فعلي. 
ــامـــي والــســيــاســي  ــن أبــــــرز هـــــــؤالء، املـــحـ ــ ومـ
املعارض، مارتن لي )82 عامًا(، الذي كانت 
اخــتــارتــه بــكــني قــبــل اســتــعــادة املــســتــعــمــرة 
لصياغة   ،1997 عـــام  الــســابــقــة  البريطانية 
الـــقـــانـــون األســــاســــي الـــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة 
دســـتـــور تــقــريــبــًا فـــي املــنــطــقــة الــتــي تتمتع 
بــحــكــم ذاتـــــي. ومــــن بــيــنــهــم أيـــضـــًا، الــنــائــبــة 
السابقة من املعارضة واملحامية مارغريت 
نغ، والقطب اإلعالمي جيمي الي، والنائب 
ليونغ كوونغ – هونغ، واألخيران  السابق 
موقوفان حاليًا احتياطيًا بسبب مالحقات 
الذي  القومي  األمــن  قانون  منفصلة ضمن 
فــرضــتــه بــكــني فـــي هــونــغ كــونــغ فـــي نهاية 

يونيو/حزيران املاضي. 
أمـــا اآلخــــــرون، فــهــم شــخــصــيــات بـــــارزة من 
»الجبهة املدنية لحقوق اإلنسان«، التحالف 
م أكبر التظاهرات عام 2019، حني 

ّ
الذي نظ

شــهــدت املــديــنــة أســــوأ أزمــــة ســيــاســيــة منذ 
إعــادتــهــا إلـــى الــصــني فــي 1997 مــع تعبئة 

شبه يومية. 
تجّمع  بتنظيم  تــحــديــدًا  القضية  وتتعلق 
غير مرخص له في 18 أغسطس/آب 2019، 
كــــان أحــــد أكـــبـــر الـــتـــحـــركـــات االحــتــجــاجــيــة 
خــــالل تـــظـــاهـــرات اســـتـــمـــرت ســبــعــة أشــهــر. 

حينها، أشـــار املــنــظــمــون إلــى مــشــاركــة 1.7 
ــيـــوم، وهــــو ما  مــلــيــون مــتــظــاهــر فـــي ذلــــك الـ
ــعـــة في  يــمــثــل تــقــريــبــًا شــخــصــًا مـــن كـــل أربـ
هــــونــــغ كــــونــــغ. وتــــنــــدد جـــمـــعـــيـــات الــــدفــــاع 
ــرة طــويــلــة  ــتــ ــقــــوق اإلنـــــســـــان مـــنـــذ فــ ــــن حــ عـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــســـلـــطـــات فــــي هــــونــــغ كــونــغ 
مرخص  غير  تجّمع  »تنظيم  عــبــارة  دائــمــًا 
لــه واملــشــاركــة فــيــه«، للنيل مــن املــعــارضــني. 
ــــت مــحــكــمــة هــونــغ كــونــغ 7 مـــن هـــؤالء  ودانـ
تجمع  تنظيم  بتهمة  الثالثاء،  األشخاص، 
فــيــه، فيما اعترف  غير مــشــروع واملــشــاركــة 
االثنان اآلخران بذنبهما. ويواجه املدانون 
إلـــى خمس  جميعهم، عــقــوبــة ســجــن تــصــل 
سنوات، على أن تصدر األحكام بحقهم في 

16 إبريل/نيسان الحالي. 
ــرك املــدانــون غير املوقوفني أحـــرارًا، بعد 

ُ
وت

جـــوازات  موا 
ّ
ُيسل أن  بــشــرط  كــفــالــة،  دفعهم 

إيه  القاضية  رت 
ّ
سفرهم. وفي حكمها، حــذ

جــيــه وودكــــــوك، مـــن أنــهــا تــمــيــل إلـــى فــرض 
أقــصــى عــقــوبــة، وذلـــك بعدما كــان املحامي 
ــد بــــيــــري، الـــــــذي كـــانـــت  ــيـ ــفـ ــانـــي ديـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــغ لــتــوجــيــه  ــونـ ــغ كـ ــونـ اخـــتـــارتـــه حـــكـــومـــة هـ
قد  التسعة،  االتهام ضد األشخاص  الئحة 
تخلى عــن هـــذه املــهــمــة، بــعــد انــتــقــادات من 

لندن ومن منظمات قانونية بريطانية.

وتعليقًا على اإلدانــات، أكد النائب السابق 
ــان، وهــو  ــ والـــزعـــيـــم الــنــقــابــي لـــي تــشــيــوك يـ
أحد املتهمني، أن وجوه املعارضة »فخورة 
للغاية حتى لو اضطررنا إلى دخول السجن 
بسبب ذلك«، مضيفًا أنه »في هذا اليوم، فإن 

الثأر السياسي يقع على عاتقنا«.
ــنـــطـــن، الــتــنــديــد  مـــن جــهــتــهــا، تـــواصـــل واشـ
بـــاملـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة لــلــصــني ولــلــســلــطــة 
التنفيذية في هونغ كونغ. وفي هذا اإلطار، 
ــركـــي، أنــتــونــي  ــيـ ــر الــخــارجــيــة األمـ ــ ــد وزيـ أكــ
بلينكن، أول مــن أمــس األربـــعـــاء، على قــرار 
العام املاضي،  إدارة دونالد ترامب  اتخذته 
بــــأن هــونــغ كــونــغ لـــم تــعــد تــتــمــتــع بالحكم 
الــــذاتــــي، وال تـــــزال غــيــر مــســتــحــقــة ملــعــامــلــة 
خاصة مــن الــواليــات املــتــحــدة. وفــي إخطار 
أرســــــل إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس، قـــــال بــلــيــنــكــن إن 
ــلـــت »تــفــكــيــك« الــحــكــم الـــذاتـــي  الـــصـــني واصـ
لــهــونــغ كـــونـــغ مــنــذ أن اتـــخـــذ ســلــفــه مــايــك 
بومبيو هذا القرار للمرة األولى في مايو/

»اعـــتـــمـــاد حــكــومــة  أن  أيــــار 2020. وأضـــــاف 
جمهورية الصني الشعبية وتنفيذ حكومة 
هونغ كونغ لقانون األمن الوطني، أديا إلى 
تقويض حقوق وحّريات األفــراد في هونغ 

كونغ بشدة«.
ــادات، وقـــــــرار حــجــب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر هـــــذه االنـ وتــــؤشــ
إدارة  أن  الــخــاصــة«، مــجــددًا، على  »املعاملة 
جو بايدن لم تحد عن الخط املتشدد الذي 
اتـــخـــذه تـــرامـــب بـــشـــأن الـــصـــني، وذلـــــك بعد 
تكرار الخارجية األميركية مرة أخرى، يوم 
الثالثاء املاضي، وصف إدارة ترامب معاملة 
األخــرى  واألقليات  اإليغور  ملسلمي  الصني 
في منطقة شينجيانغ غربي الصني، بأنها 

»إبادة جماعية«.
)فرانس برس، أسوشيتد برس(
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قــتــلــوا فـــي دونــــبــــاس. وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة 
مارك  الجنرال  األميركية  املشتركة  األركــان 
اتــصــل هــاتــفــيــًا بنظيريه األوكـــرانـــي  مــيــلــي 
ــي، مــــن دون  ــ ــاضـ ــ والــــــروســــــي، األربـــــعـــــاء املـ
الكشف عما تمت مناقشته. وقال املتحدث 
)البنتاغون(  الدفاع األميركية  باسم وزارة 
على  األمــيــركــيــة  »اإلدارة  إن  كــيــربــي  جـــون 

»الــعــدوان  إلــى جانب كييف ضــد  واشنطن 
ــــاس والـــــقـــــرم،  ــبـ ــ ــــدونـ ــر بـ ــمـ ــتـ ــي املـــسـ ــ ــروســ ــ الــ
ــادة  ــيـ والــــتــــزامــــهــــا الــــــــذي ال يــــتــــزعــــزع بـــسـ
أوكرانيا ووحدة أراضيها«. وأعرب الوزير 
األمـــيـــركـــي، بــحــســب الــبــيــان، عـــن قــلــقــه إزاء 
وقــدم تعازيه  أوكــرانــيــا،  فــي شرقي  التوتر 
إلـــى كــولــيــبــا بــالــجــنــود األوكـــرانـــيـــني الــذيــن 

الــقــوات األوكــرانــيــة مــن تحركات  علم بقلق 
ــا«،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع أوكـ ــ ــــدود مـ ــحــ ــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــيـ ــ روسـ
ــهـــاك التـــفـــاق  ــتـ ــذا األمــــــر بـــأنـــه انـ ــ ــًا هـ ــفــ واصــ
ـــراءات  ــ وقــــف إطــــالق الـــنـــار. وقــــال إن »اإلجــ
ــرار تــقــوض  ــقـ ــتـ الــــروســــيــــة املــــزعــــزعــــة لـــالسـ
الــذي تحقق مــن خالل  خفض حــدة التوتر 
اتفاق بوساطة منظمة األمن والتعاون في 

أوروبــــا فــي يــولــيــو/تــمــوز الــعــام املــاضــي«. 
وأوضــــــــح أن واشـــنـــطـــن »تـــبـــحـــث الـــوضـــع 
ــمـــال األطــلــســي  مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي حـــلـــف شـ
)الــنــاتــو( وســـوف تــطــالــب روســيــا بتفسير 
الــتــطــورات«. وتــوقــع كيربي أن يكون   لهذه 
مــيــلــي نــقــل، خــــالل االتـــصـــالـــني الــهــاتــفــيــني، 
 قـــــــلـــــــق بــــــــــــــــالده مــــــــــن تـــــــصـــــــاعـــــــد الــــــتــــــوتــــــر 

ــانـــت  ــار. وكـ ــ ــنـ ــ ــــروق لــــوقــــف إطـــــــالق الـ ــخــ ــ والــ
أعلنت  أوروبــا  األمــن والتعاون في  منظمة 
تــســجــيــل مــئــات االنــتــهــاكــات لــوقــف إطـــالق 
املــاضــيــة، بينها  الــنــار خــالل األيـــام القليلة 

493 في 26 مارس وحده.
وأكد الكرملني، أمس الخميس، تحريك قطع 
حربية إلى القرم والحدود مع أوكرانيا. وقال 
املــتــحــدث بــاســمــه ديــمــتــري بــيــســكــوف، ردًا 
وتحركات  تنقالت  بشأن  تصريحات  على 
الجيش الــروســي وإرســـال عــدد من األفــواج 
والــحــدود مع  القرم  إلــى  العسكرية  والقطع 
أوكرانيا، إن »روسيا تنقل قواتها املسلحة 
داخــــل وضــمــن أراضــيــهــا بــحــريــة، وال شــأن 
ألحـــد بــالــتــدخــل بــهــذه األمــــور والــقــضــايــا«. 
وأضاف: »ال ينبغي أن يزعج ذلك أحدًا، وال 
يــشــكــل أي خــطــر عــلــى أحــــد. روســـيـــا تتخذ 
اإلجــــــراءات الـــالزمـــة لــضــمــان أمـــن حــدودهــا 
كيفما تــرى ذلــك مــنــاســبــًا«. وقـــال، ردًا على 
ضمان  تقديم  بإمكانه  كــان  إذا  عما  ســـؤال 
ــأن الـــجـــيـــش الــــروســــي عـــلـــى الــــحــــدود مــع  ــ بـ
في  األهلية  الحرب  في  لن يشارك  أوكرانيا 
ــا بالنسبة ملــشــاركــة الــقــوات  هـــذا الــبــلــد: »أمـ
الــروســيــة فـــي الـــنـــزاع املــســلــح عــلــى أراضـــي 
فيه  الروسية  القوات  تشارك  فلم  أوكرانيا، 
قط، ولن تشارك. هذا نزاع أوكراني داخلي 

حصريًا«.
وكــان بيسكوف قد شن هجومًا، أمس األول، 
عــلــى كــيــيــف، مــعــتــبــرًا أن أوكـــرانـــيـــا فـــي عهد 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي لـــم تــحــرز 
تــنــفــيــذ اإلجـــــــراءات ذات الصلة  فـــي  تــقــدم  أي 
بــاتــفــاقــيــة مينسك بــشــأن تــســويــة األزمــــة في 
جــنــوب شـــرق الـــبـــالد. وحــــذر، فــي مــقــابــلــة مع 
الروسية،  فاكتي«  إي  »أرغومينتي  صحيفة 
من مخاطر تصاعد التوتر على خط التماس 
فـــي دونــــبــــاس. وقـــــال: »خــــالل األشـــهـــر الــســتــة 
ــرارًا أن كييف  ــكــ ــرارًا وتــ ــ املـــاضـــيـــة، ســمــعــنــا مــ
هذه  أن  وتــرى  ميتة،  مينسك  اتفاقية  تعتبر 
االتفاقية غير قابلة للتنفيذ، وأن هناك حاجة 
إلــى وثــائــق جــديــدة، ومــا إلــى ذلـــك. ربــمــا هذا 
هو أخطر شيء«. وشدد على أنه »ليس هناك 
أي قاعدة أخرى غير اتفاقيات مينسك يمكن 
بـــنـــاء الــجــهــود الـــدولـــيـــة عــلــى أســاســهــا لحل 
أمله أال تتطور  مشكلة دونباس«، معبرًا عن 

التوترات القائمة هناك إلى عمليات قتالية.
وأوضحت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
األميركية، من جهتها، أن نقل روسيا لقوات 
إلــــى الـــحـــدود يــمــثــل تــحــديــًا جـــديـــدًا إلدارة 
بـــايـــدن، وقـــد يــــؤدي إلـــى تــفــجــر اشــتــبــاكــات 
ــة.  ــيــ ــرانــ ــوات األوكــ ــ ــقـ بــــني االنـــفـــصـــالـــيـــني والـــ
وأوضـــحـــت أن كــيــيــف وضــعــت قــواتــهــا في 
ــــت وحـــــدات  ــلـ ــ حــــالــــة تــــأهــــب قــــصــــوى، وأرسـ
القرم.  الشرقية ومع  إلى حدودها  عسكرية 
أنه  الصحيفة،  بحسب  محللون،  وأوضـــح 
وفي حني أن روسيا لم تستدِع قوات كافية 
لـــغـــزو صـــريـــح لـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا، فــإنــهــا قد 
تسعى إلــى إشعال معركة من أجــل اختبار 
عمق دعم بايدن ألوكرانيا. وقال ميخائيل 
ــانـــوف، الــخــبــيــر الــعــســكــري فـــي مــركــز  ــارابـ بـ
والتكنولوجيات  االســتــراتــيــجــيــات  تحليل 
املستقل الذي يتخذ من موسكو مقرًا له، إن 
نشر القوات يشبه ذلك الذي جرى بعد ضم 
روسيا للقرم في 2014. وأوضح »في الوقت 
الــحــالــي هــنــاك عــدة كتائب مــن املجموعات 
التكتيكية من مناطق عسكرية أخرى، وهو 
أمــــر شــبــيــه )بــالــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة على 
الحدود( في 2014 و2015«. وقــال مايسون 
كالرك، املحلل في مؤسسة دراســات الحرب 
ــن، إن روســــيــــا مــــهــــدت لــنــشــر  ــطــ ــنــ فــــي واشــ
قواتها عبر حملة تضليل بدأتها في مارس 
املاضي، عبر اتهامها ألوكرانيا بالتحضير 
ملهاجمة املناطق التي يسيطر االنفصاليون 

عليها في الربيع.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(
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بلينكن: الصين واصلت 
»تفكيك« الحكم الذاتي 

لهونغ كونغ

موسكو تختبر إدارة بايدن

عسكريين  مسؤولين  عن  الماضي،  األربعاء  »بوليتيكو«،  مجلة  نقلت 
على  أخــيــرًا  وافــقــت  بــايــدن  جــو  األميركي  الرئيس  إدارة  إن  قولهم 
تضم  ألوكرانيا،  إضافية  دوالر  مليون   125 بقيمة  عسكرية  مساعدات 
زورقي دورية بحرية ورادارا لكشف مصادر القصف المدفعي. وكانت 
واشنطن تعهدت بمساعدات عسكرية لكييف بأكثر من ملياري دوالر 
منذ 2014، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات. وكانت إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب أقرت مساعدات عسكرية ألوكرانيا.

مساعدات عسكرية إضافية

الحدث

يبدو أن روسيا، عبر تحريك قوات 
إلــى الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، تحاول 
اخــتــبــار مــــدى عــمــق دعــــم الــرئــيــس 
األميركي جو بايدن لكييف. وفي حني أكد 
الــخــارديــة األمــيــركــي أنتوني بلينكن  وزيـــر 
وقــوف  كوليبا  دميترو  األوكــرانــي  لنظيره 
واشنطن إلــى جــانــب كييف ضــد »الــعــدوان 
ــــاس والـــــقـــــرم،  ــبـ ــ ــــدونـ الــــــروســــــي املـــســـتـــمـــر بـ
والتزامها الذي ال يتزعزع بسيادة أوكرانيا 
ووحــدة أراضيها«، حاولت موسكو الدفاع 
عن نفسها، معتبرة أن تحريك قوات ضمن 
»كما  أمن حدودها  يأتي لضمان  أراضيها 

ترى ذلك مناسبًا«.
وكـــــــــان الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات املـــســـلـــحـــة 
ــلــــن،  ــتــــشــــاك أعــ األوكــــــرانــــــيــــــة رســـــــــالن خــــومــ
أن روسيا تعزز وجودها  الثالثاء املاضي، 
تهديد  فــي  الــحــدود،  مــن  بالقرب  العسكري 
ألمن بالده، متهمًا موسكو باتباع »سياسة 
عدوانية« تجاه كييف. وقال خومتشاك، في 
االنفصاليني  إن  الــبــرملــان،  أمــام  تصريحات 
ممنهج  بشكل  ينتهكون  ملــوســكــو  املــوالــني 
وقـــف إطــــالق الــنــار الــــذي أبــــرم فــي يــولــيــو/ 
تموز 2020. وكانت أوكرانيا قد أعلنت، في 
26 مارس/آذار املاضي، مقتل 4 من جنودها 
بقذائف أطلقتها قوات روسية، فيما تنفي 
ــبـــاس  ــوات لـــهـــا فــــي دونـ ــود قــــ مـــوســـكـــو وجــــ

شرقي البالد.
ــال هـــاتـــفـــي مــع  وبـــحـــث بــلــيــنــكــن، فــــي اتــــصــ
ــــي، ســـبـــل تــعــزيــز  ــــاضـ كـــولـــيـــبـــا األربـــــعـــــاء املـ
الـــتـــعـــاون األمـــنـــي بـــني بــلــديــهــمــا، والـــوضـــع 
األمني في دونباس شرق أوكرانيا، والقرم، 
التي ضمتها روسيا إليها في العام 2014. 
وكــتــب كــولــيــبــا، فــي تــغــريــدة، »لــقــد أجــريــت 
بلينكن،  مــع  ومــركــزة  بــنــاءة  مكاملة هاتفية 
حــيــث تــواصــل روســيــا الــعــمــل عــلــى تــدهــور 
الوضع األمني   في شرقي أوكرانيا، وشبه 
الــقــرم«. وأوضــح أنهما بحثا أيضًا  جزيرة 

سبل تعزيز التعاون األمني بني بلديهما.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، في 
ــد لـــكـــولـــيـــبـــا وقــــوف  ــ بــــيــــان، أن بــلــيــنــكــن أكــ

الدولية  الضغوط  موسكو  تــصــّد  فيما 
املـــتـــواصـــلـــة عــلــيــهــا، فــــي قــضــيــة ســجــن 
ـــرز لــلــكــرمــلــني،  ــ ــي األبــ ــروســ ــارض الــ ــعــ املــ
ألكسي نافالني، ومنها الداعية إلى عدم 
التعرض له جسديًا، مع إبداء القلق على 
سالمته، أقدم األخير على اإلضراب عن 
الــطــعــام، أول مــن أمــس األربــعــاء، بعدما 
اشتكى مرارًا من فقدان الرعاية الصحية 
»املستعمرة  أو   ،»2 كيه  »آي  سجن  فــي 
ــم 2«، الــــواقــــع فــــي إحــــدى  ــ الــعــقــابــيــة رقـ
ضــواحــي مــديــنــة بـــوكـــروف، فــي منطقة 
بـــعـــد 200 كــيــلــومــتــر  ــيـــر، عـــلـــى  ــمـ فـــالديـ
شـــرق مــوســكــو، وحــيــث يقبع املــعــارض 
ُحــكــم عــلــيــه بالسجن  الـــروســـي مــنــذ أن 
عامني ونصف العام في فبراير/شباط 
ــان نـــافـــالـــنـــي قــــد كـــتـــب فــي  ــ ـــي. وكــ ــاضـ املــ
ــروف ســجــنــه الــصــعــبــة،  ــ الـــســـابـــق عـــن ظـ
ــربــــون مـــنـــه خــــــالل األيــــــام  ــقــ ــــدث مــ ــحـ ــ وتـ
املاضية عن تعرض حياته للخطر، لكن 
إدارة السجون الروسية دافعت أول من 
لــه، رافضة شكواه  أمــس، عن معاملتها 
التي  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  بــأنــه ال يتلقى 
يحتاجها في وأنه تعرض للحرمان من 

النوم. 
في  لــلــســجــون  املــحــلــيــة  اإلدارة  وقـــالـــت 
مــنــطــقــة فــالديــمــيــر، لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، 
لها  الــتــي يخضع  الحبس  إجــــراءات  إن 
نفسها  وهــي  تمامًا،  »قانونية  نافالني 
ــاء«،  ــنـ ــجـ ــــن الـــسـ ــره مـ ــيــ ــلـــى غــ املـــطـــبـــقـــة عـ
يحترمون  السجن  »ضــبــاط  أن  مضيفة 
 جــمــيــع الــســجــنــاء فــي الــنــوم 

ّ
تــمــامــًا حـــق

ثــمــانــي ســـاعـــات مــتــصــلــة«. وتــابــعــت أن 
»الحّراس مطلوب منهم القيام بدوريات 
الليل«، مشددة  أثناء  ومراقبة السجناء 
على أن »هذه اإلجراءات ال تتعارض مع 
راحة السجناء«. كما أكدت أن »نافالني 
الالزمة  الصحية  الرعاية  على  يحصل 

لحالته الراهنة«.
ويــــعــــد نـــافـــالـــنـــي، أحـــــد أبـــــــرز مــنــتــقــدي 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني، وهو 

كان تعرض للتسمم في شهر أغسطس/
آب املـــاضـــي، فـــي ســيــبــيــريــا، ونـــقـــل إلــى 
ــدول  ــ ــلـــعـــالج، حـــيـــث اتـــهـــمـــت الـ ــا لـ ــيـ ــانـ أملـ
الــغــربــيــة الــســلــطــات الــروســيــة بمحاولة 
قتله. لكن نافالني عاد في يناير/كانون 
ــي إلـــــى مـــوســـكـــو، حــيــث  ــاضــ الـــثـــانـــي املــ

اعتقل ثم سجن.
وأعلن املعارض الروسي األبرز، إضرابًا 
عن الطعام، إلجبار السجن على تقديم 
يقول  مما  له،  املناسبة  الطبية  الرعاية 
إنه ألم حاد في الظهر والرجلني، وذلك 
بعد كشفه األسبوع املاضي أنه يعاني 
مـــن عــصــب مــنــضــغــط، يــتــســبــب بــتــخــدر 
ســـاقـــه الــيــمــنــى. وأول مـــن أمـــــس، كــتــب 
ــتـــغـــرام«،  نـــافـــالـــنـــي عـــلـــى تــطــبــيــق »إنـــسـ
السابق  فــي  الـــذي تسبب  الظهر  ألــم  أن 
بـــــــــدأ اآلن  ــــي،  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ ــه  ــ ــاقــ ــ ــدر ســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بـ
 يتسبب بــفــقــدانــه اإلحــســاس أيــضــًا في

ــفــــت إلـــــــى أن  ــا لــ ــمــ ــرى. كــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــه الـ ــ ــاقـ ــ   سـ
حّراس السجن يوقظونه كل ساعة أثناء 
مناشداته  يتجاهل  السجن  وأن  الليل، 
ــة  ــايــ ــرعــ ــى الــ ــلــ ــلــــحــــصــــول عــ املـــــتـــــكـــــررة لــ
اليد  كتبه بخط  وفــي خطاب  الصحية. 
إلى مديرية السجن ونشره فريقه على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، اشتكى 
الـــســـجـــن  ــي  ــؤولــ ــســ مـــــن أن مــ نــــافــــالــــنــــي 
لجلب طبيب  اليومي  طلبه  يتجاهلون 
مــن اخــتــيــاره لــفــحــصــه وتــقــديــم الــعــالج 

املناسب. 
ــه، أوضـــــــح الـــطـــبـــيـــب ألــكــســي  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
نافالني  محامي  أن  للوكالة،  بارينوف 
طــلــبــوا مــنــه عـــالجـــه، وطــلــبــوا مـــن إدارة 
السجن إما السماح له بزيارته، أو نقل 
أنهم  مضيفًا  مستشفى،  إلـــى  نــافــالــنــي 
ــرارًا« مــن إدارة الــســجــون.  ــ »يــنــتــظــرون قـ
كــمــا نــشــر أطـــبـــاء يــــوم األحـــــد املـــاضـــي، 
خطابًا مفتوحًا يطالبون فيه بحصول 
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عامًا على رعاية صحية الئقة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

نافالني يواصل االحتجاج على سجنه: 

إضراب عن الطعام

اتهمت كييف 
موسكو باتباع »سياسة 

عدوانية« حيالها

الكرملين: نتخذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان 

أمن الحدود

على الرغم من التحذيرات 
األممية من إمكانية انجرار 
ميانمار إلى »حرب أهلية«، 

وتصاعد العقوبات، 
واصلت القوات األمنية 

في البالد قتل المحتجين

تواصل الصين تفكيك 
الحكم الذاتي لهونغ 

كونغ، ومالحقة 
المعارضة، مع إصدار 

السلطات القضائية في 
المدينة إدانات جديدة 

بحق المعارضين

رصد روسيا تحرك قوات إلى الحدود األوكرانية... 
وبلينكن يؤكد لكييف دعم واشنطن لوحدة أراضيها

  شرق
      غرب

إيران تتراجع خطوة 
إضافية عن التزاماتها 

النووية
ــران عــلــى خـــطـــوة جــديــدة  ــ أقـــدمـــت إيــ
في تراجعها عن تعهداتها في إطار 
ــك بتخصيب  الـــنـــووي، وذلــ االتـــفـــاق 
اليورانيوم من خالل مجموعة رابعة 
مــن أجــهــزة الــطــرد املــركــزي املتطورة 
ــالـــت الــوكــالــة  فـــي مــنــشــأة نــطــنــز. وقـ
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، فــي تقرير 
لـــهـــا أول مــــن أمـــــس األربـــــعـــــاء، إنــهــا 
 
ّ
ــدأت ضــخ ــ ــران »بــ ــ تــحــقــقــت مـــن أن إيــ

سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي 
174 جهاز  مــن  رابــعــة  فــي مجموعة 
طرد مركزيًا آي آر 2 أم«، مضيفة أن 

العملية جرت في نطنز.
)رويترز(

بريطانيا: استقالة 
مستشار لجونسون من 

أصول أفريقية

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــنــ ــلــ أعــ
أمــــس الــخــمــيــس، اســتــقــالــة صمويل 
ــوزراء  الــ كــاســومــو، مستشار رئــيــس 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون مـــــــن أصـــــــول 
أفريقية، من منصبه، غداة نشر تقرير 
واإلثنية  العرقية  التباينات  للجنة 
أثــار استياءه، العتباره أن ال وجود 
لــعــنــصــريــة هــيــكــلــيــة فـــي بــريــطــانــيــا. 
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة إن 
ــغــــادر مــنــصــبــه فــي  كــــاســــومــــو »ســــيــ
مــايــو/ أيـــار املــقــبــل«، مــؤكــدًا أنــه »من 
الخطأ الــربــط بــني االســتــقــالــة ونشر 
احتجاجات  إثــر  أعــد  الـــذي  التقرير« 

»حياة السود مهّمة«. 
)فرانس برس(

مجلس األمن يدعو 
الصومال لإلسراع في 

االنتخابات
دعــــــا مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــــدولــــــي، أول 
مـــن أمــــس األربــــعــــاء، الـــصـــومـــال إلــى 
ــــروج مــــن »الــــطــــريــــق املــــســــدود«  ــخـ ــ الـ
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــبــــط بـــالـــعـــمـــلـــيـــة االنـ ــرتــ املــ
تشمل  »انتخابات  بـ املطالبة  مجددًا 
ــــي أقـــــــــرب وقـــــــــــت«. وفــــي  الـــجـــمـــيـــع فــ
وأقــر  املــتــحــدة  اململكة  بــيــان صاغته 
ــادة  ــقــ ــاع، دعـــــا املـــجـــلـــس »الــ ــمــ ــاإلجــ بــ
الــصــومــالــيــني لــالجــتــمــاع فـــي أقـــرب 
املــســائــل العالقة« حول   

ّ
لــحــل فــرصــة 

ــــددًا عــلــى  ــــشـ ــابــــي، مـ ــتــــخــ ــار االنــ ــ ــــسـ املـ
 الــصــومــالــيــني 

ّ
أن »مــــن مــصــلــحــة كــــل

ــــرص عـــلـــى إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــحـ ــ الـ
تشمل الجميع«.

)فرانس برس(

الدبلوماسية الروسية 
مستاءة من »القيود 

الصارمة« في بيونغ يانغ
وصفت السفارة الروسية في كوريا 
األوضاع  الخميس،  أمس  الشمالية، 
ــانـــغ بــأنــهــا  املــعــيــشــيــة فــــي بـــيـــونـــغ يـ
ــة،  صعبة مــع نــقــص حـــاد فــي األدويــ
بــعــد فــــرض قـــيـــود »غـــيـــر مــســبــوقــة« 
ــــي إطـــــــار احـــــتـــــواء كــــــورونــــــا. وفـــي  فـ
تــعــلــيــق عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، تــحــّدثــت 
الــســفــارة عــن مــوجــة جــديــدة ملــغــادرة 
ــانــــب هـــــذا الــبــلــد،  دبـــلـــومـــاســـيـــني أجــ
تحّمل  يمكنه  أحـــد  »ال  أنـــه  مــعــتــبــرة 
ــة غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة لــلــقــيــود  الــــصــــرامــ
واستحالة معالجة مشاكل صحية«.
)فرانس برس(

»طالبان« تسقط مروحية 
للجيش في هلمند

قتل ثالثة رجــال أمن أفغان، أول من 
أمــس األربــعــاء، إثــر تحطم مروحية 
كانت تقلهم في جنوب أفغانستان، 
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ فــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة »طـ
ــاط الــطــائــرة  ــقـ ــن إسـ مــســؤولــيــتــهــا عـ
الـــدفـــاع  وزارة  وذكــــــرت  الــعــســكــريــة. 
الحادث وقع في والية   

ّ
أن األفغانية 

هــلــمــنــد، جــنــوب الـــبـــالد، مــضــيــفــة أن 
الحادث تسبب بإصابة 4 رجال أمن 
آخـــريـــن، فــيــمــا أعــلــن املــتــحــدث باسم 
»طالبان« قــارئ يوسف أحــمــدي، أن 
»مــجــاهــديــنــا أســقــطــوا املــروحــيــة في 
لــدى قيامها بقصف«  منطقة واشــر 

مواقعهم. 
)فرانس برس(

Friday 2 April 2021 Friday 2 April 2021
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)Getty( أكد الكرملين تحريك قطع حربية إلى القرم والحدود األوكرانية

)Getty( أكدت المعارضة مواصلة التظاهر

)Getty( أحرق محتجون نسخًا من دستور البالد

)Getty/يقع سجن »المستعمرة رقم 2« في مدينة بوكروف )ميحائيل متزل
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سياسة

اتفاق مبادئ سد النهضة

ملجأ إثيوبي لتعطيل المفاوضات

االنسحاب من االتفاق 
خطوة مباشرة للجوء إلى 

مجلس األمن

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادًا فـــــي كـــــل مــحــطــة  ــتــ ــعــ أصــــبــــح مــ
تتفاقم فيها أزمة سد النهضة، أن 
السياسي  للترويج  إثيوبيا  تلجأ 
»مخالفة مصر التفاق  واإلعالمي ملا تصفه بـ
ــبـــادئ« املــبــرم فــي مـــــــارس/آذار 2015، وأن  املـ
لهذا  التطبيقي  اإلطـــار  إلــى  بــالــعــودة  تطالب 
االتـــــفـــــاق، كـــمـــا صـــــدر عـــلـــى لــــســــان املـــتـــحـــدث 
والسفير  مفتي  دينا  الخارجية  وزارة  باسم 
تيكلي خالل  ماركوس  القاهرة  في  اإلثيوبي 
األيام املاضية، في محاولة للرد على الهجوم 
املـــصـــري الـــســـودانـــي املــســتــمــر عــلــى الــتــالعــب 
على  واإلصـــرار  املفاوضات  بمسار  اإلثيوبي 
الثاني للسد قبل نهاية يوليو/ املــلء  إنجاز 

تموز املقبل، من دون اتفاق نهائي ملزم على 
قـــواعـــد املــــلء والــتــشــغــيــل. وبــعــد ســـاعـــات من 
توجيه الكونغو الديمقراطية، الدولة الرئيس 
ــوة إلـــى وزراء  لــالتــحــاد األفــريــقــي حــالــيــًا، دعــ
الــخــارجــيــة فـــي مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
ــدًا  لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي اجــــتــــمــــاع تـــحـــضـــيـــري غــ
استئناف  لبحث سبل  كينشاسا،  في  السبت 
املفاوضات، استأنف املسؤولون اإلثيوبيون، 
ــارات األجــنــبــيــة،  ــفـ عــبــر اإلعـــــالم املــحــلــي والـــسـ
حــمــلــتــهــم ضـــد مــصــر والــــســــودان، لــلــزعــم بــأن 
ــاق  ــفـ ــل إلــــــى اتـ ــتـــوصـ ــالـ ــة بـ ــركـ ــتـ ــشـ املــــطــــالــــب املـ
ــــلء الـــثـــانـــي، وكـــذلـــك املــقــتــرح املــشــتــرك  قــبــل املـ
للوساطة  الدولية  الرباعية  آلية  باستحداث 
»املشكلة من االتحاد األفريقي، واألمم املتحدة، 
ــاد األوروبــــــــي، والــــواليــــات املــتــحــدة«،  واالتــــحــ

تخالف جميعها اتفاق املبادئ.
هــــذا الــخــطــاب وصـــفـــه مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
ــى إهــــــدار الـــوقـــت،  ــهـــدف إلــ مـــصـــري بـــأنـــه »يـ
ويــرمــي إلـــى االســتــفــزاز أيـــضـــًا«، خصوصًا 
أن إثــيــوبــيــا تعلم بــاملــقــتــرحــات الـــدائـــرة في 
ــة، والــتــي  ــيـ االتــــصــــاالت املـــصـــريـــة الـــســـودانـ
كــشــفــتــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي فــبــرايــر/

ــفــــردي، أو  شـــبـــاط املـــاضـــي، بــاالنــســحــاب الــ

إنـــشـــاء مـــشـــاريـــع عــلــى مـــجـــرى الــنــيــل األزرق 
مــن دون إذن مصر والــســودان، بما قــد يــؤدي 
في  الــتــاريــخــيــتــني  املــســاس بحصتيهما  إلـــى 
ــرز ســلــبــيــات اتـــفـــاق املــبــادئ  ــ مــيــاه الــنــيــل. وأبـ
على القاهرة، أنه حمل اعترافًا مصريًا بحق 
إثــيــوبــيــا فــي بــنــاء الــســد، األمـــر الـــذي لــم تكن 
مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيًا بحقها 
السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني 
دولي عليها حال مخالفة االتفاقيات السابق 
توقيعها في إطار اإلدارة املشتركة ملياه النيل، 
وعلى  و1993.   1902 عــامــي  خــاصــة  وبــصــفــة 
الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وتقريري 
املكتبني االستشاريني اللذين تمت االستعانة 
بهما في املفاوضات السابقة، كانت قد أكدت 
اآلثـــــار الــســلــبــيــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
أن  إال  املـــشـــروع،  الــتــي ستلحق بمصر جـــراء 
اتـــفـــاق املــــبــــادئ، الـــــذي أصــــر الــســيــســي على 

إنجازاته، يوفر حماية  توقيعه ويعتبره من 
للتصرفات اإلثيوبية الحالية.

فاملبدأ الخامس من االتفاق، والذي يتحدث 
الــســد،  األول وإدارة  ــلء  املــ فـــي  الــتــعــاون  عـــن 
ــارك فـــي وضــع  ــتـــشـ يــكــتــفــي بــالــنــص عــلــى الـ
»الــخــطــوط اإلرشـــاديـــة والـــقـــواعـــد« مــن دون 
إعــادة  إلثيوبيا  ويجيز  التشغيل،  تفاصيل 
ضـــبـــط ســـيـــاســـة الــتــشــغــيــل مــــن وقـــــت آلخــــر، 
بشرط »إخطار« وليس أخذ رأي أو استئذان 
مــصــر والــــســــودان. وتــســتــنــد إثــيــوبــيــا للبند 
الثاني من هذا املبدأ لتبرر لنفسها وللعالم 
أن القواعد التي يجب االتفاق عليها ال يمكن 
حــال، ألنها موصوفة  بــأي  ملزمة  اعتبارها 
 عن 

ً
»استرشادية«، فضال بأنها  االتفاق  في 

كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب 
باعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 

ّ
ات

السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع عملية 
بناء السد«. البند نفسه يحمل نصًا آخر ال 
ــــداف املــصــريــة، فــهــو يــتــحــدث عن  يــخــدم األهـ
اإلرشــاديــة وقواعد  الخطوط  »االتــفــاق على 
الــنــهــضــة، والــتــي ستشمل  لــســد  املــــلء األول 
كافة السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع 
عملية بناء السد«، ما تعتبره إثيوبيا سندًا 
مع  بــالــتــوازي  بالفعل  األول  املـــلء  لتبدأ  لها 
املــنــاقــشــات، طــاملــا أن الــســد لــم يكتمل بناؤه 

الــطــاقــة  ــر  ــ ــى وزيـ ــ حــتــى اآلن. وســـبـــق أن ادعـ
واملياه اإلثيوبي سيليشي بيكيلي أن بالده 
االتــفــاق »بالحرف  مــن  الخامس  املــبــدأ  تنفذ 
الــــــواحــــــد«، وأنــــهــــا أطـــلـــعـــت دولــــتــــي املــصــب 
عــلــى جــمــيــع االحـــتـــمـــاالت خـــالل مــفــاوضــات 
تقدر  تحديدًا  الجفاف  حالة  وأن  واشــنــطــن، 
املائة خالل  في  أربعة  من  بأقل  احتماليتها 
تشاؤمًا،  التحليالت  ألكثر  وفقًا  عامني  أول 
وأنها تلتزم بعدم اإلضرار بالدولتني في تلك 
الذي  الوحيد،  املسبق  اإلخــطــار  وأن  الحالة، 
تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق، هو إخطار 
ــــروف غــيــر مــنــظــورة  ــأي ظـ ــتـــي املـــصـــب بــ دولـ
لعملية  الــضــبــط  إعــــادة  طــارئــة تستدعي  أو 
تشغيل السد. ويتضمن هذا املبدأ بندًا آخر 
تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو »االتفاق 
التشغيل  وقواعد  اإلرشــاديــة  الخطوط  على 
ملالك  يــجــوز  والــتــي  النهضة،  الــســنــوي لسد 
الــســد ضبطها مــن وقــت آلخـــر«. وعليه ترى 
بتوقيعها على  اعــتــرفــت  مــصــر  أن  إثــيــوبــيــا 
السد،  لها على  املطلقة  بالسيادة  البند  هذا 
ــودان فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر والـ ــرفـــــض مــــشــــاركــــة مـــصـ ــ وتـ
تحديد قواعد التشغيل طويلة األمد إال في 
حــدود التأكد من »عــدم اإلضـــرار«، باعتباره 

مبدأ منصوصًا عليه في االتفاق ذاته.
وال يخلو املــبــدأ الــعــاشــر مــن مــشــاكــل أخـــرى، 
للمنازعات«،  السلمية  »التسوية  ينظم  فهو 
وهـــو مــا تــرتــكــن إلــيــه إثــيــوبــيــا لــرفــض جميع 
امللزمة.  التحكيم  بآلية  الــخــاصــة  املقترحات 
فصياغة الــبــنــد الــثــانــي مــن املــبــدأ تفتح بــاب 
الوساطة الدولية امللزمة، ولكن بشرط »اتفاق 
الــــدول الــثــالث عــلــى ذلــــك«، وهـــو مــا ال يتوفر 
رســمــيــًا فـــي أي وضــعــيــة ســابــقــة أو حــالــيــة، 
بــدلــيــل إجـــهـــاض مــفــاوضــات واشــنــطــن الــتــي 
ــــت مـــضـــى لــلــتــوصــل  كـــانـــت أقــــــرب مــــن أي وقـ
إلـــى اتــفــاق. كــمــا أن الــبــنــد األول يــحــرم مصر 
والـــســـودان مــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى جهات 

دولية لحسم القضايا العالقة.
وتـــســـتـــنـــد إثـــيـــوبـــيـــا إلــــــى هــــــذه الـــنـــقـــطـــة فــي 
معارضتها آللية الوساطة الرباعية، إذ تزعم 
إلـــى مــســار تشكيل  الــتــفــاوض  أن تغيير دفـــة 
رباعية دولية يتطلب أواًل االتفاق على حدود 
التي سبق  البنود  الوساطة، وعــدم تخطيها 
الــتــوافــق عليها فــي املــبــدأ الــعــاشــر، وهـــو ما 
تعتقد مصر والسودان أنه اعتراض مــردود، 
بأن استمرار التفاوض في ظل اتفاق املبادئ 
والـــتـــفـــســـيـــرات الــضــيــقــة الـــتـــي تـــصـــر عــلــيــهــا 
أن  العملي  الواقع  أثبت  التي  ملــواده،  إثيوبيا 
أمر  كبير،  حــد  إلــى  معيبة  كــانــت  صياغاتها 

غير مقبول باملرة.

تواصل إثيوبيا إهدار 
الوقت أمام التوصل

التفاق بشأن سد النهضة، 
متذرعة باتفاق المبادئ 
الذي حمل اعترافًا مصريًا 

بحقها ببناء السد

قدرت إثيوبيا حالة الجفاف بأقل من 4% )خالد دسوقي/فرانس برس(

الثنائي، من االتفاق، كنوع من تعرية املوقف 
»الـــعـــربـــي  ــيــــوبــــي. وأضـــــــاف املــــصــــدر، لــــ اإلثــ
الـــجـــديـــد«، أن بــعــض املــســؤولــني فـــي مصر 
والسودان يطرحون أسبابًا للتردد في هذه 
إثيوبيا  إجــبــار  فــي  الفشل  خشية  الخطوة 
اتفاق  انقضى  إذا  تــنــازالت  أي  تقديم  على 
املبادئ، وخشية املتاجرة الدبلوماسية من 
أديس أبابا بأن خطوة االنسحاب تتناقض 
ــل إلـــــى اتــــفــــاق، أو  ــتـــوصـ ــة فــــي الـ ــبـ ــرغـ ــع الـ مــ
اعتبارها مقدمة للحل العسكري الذي لوح 
الــفــتــاح السيسي به  الــرئــيــس املــصــري عبد 

للمرة األولى، الثالثاء املاضي.
فــإن االنسحاب من  املــتــداول،  ووفقًا للمقترح 
االتـــفـــاق قـــد يــكــون فـــي صــــورة إعــــالن ثــنــائــي 
املــطــروح أيضًا  القاهرة والخرطوم، ومــن  من 
أن تسبق دولـــة األخــــرى إلـــى ذلـــك، كــنــوع من 
الحالتني  وفــي  بينهما.  التكتيكي  التنسيق 
ســيــكــون االنــســحــاب خــطــوة مــبــاشــرة للجوء 
إلـــى مــجــلــس األمــــن بــشــكــوى رســمــيــة جــديــدة 
لــم تقدم أي  إثيوبيا  أن  األكــيــد  إثيوبيا.  ضــد 
تنازل على مدار خمس سنوات من التفاوض 
بعد إبرام هذا االتفاق، بل أصبح تكية تستند 
إليها لتبرير تمسكها بالتحكم السيادي في 
الـــســـد. فــاالتــفــاق أدى فـــي الـــواقـــع إلـــى تخلي 
مصر عن زمام املبادرة، وخسارة العديد من 
األوراق التي كانت تلّوح بها سابقًا، وعادت 
للتهديد بها أخيرًا، كالحل العسكري. وأهدى 
بحقها  مطلقًا  اعــتــرافــًا  إثيوبيا  إلــى  االتــفــاق 
فــي إنــشــاء الــســد ومــلــئــه وتــشــغــيــلــه، وفــرصــة 
واســعــة لــلــتــالعــب الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
والفني، على الرغم من أن االتفاق، كانت مصر 
تــســعــى إلـــيـــه بــتــصــور خــــاص مـــن الــســيــســي، 
بــأنــه سيضمن حق  آنــــذاك،  الــجــديــد  رئيسها 
الــشــعــب املــصــري فــي الــحــيــاة، فـــإذ بــه ينقلب 
لصالح إثيوبيا، التي تمكنت حتى اليوم من 

استخدامه بصورة مربحة لها.
ــنــــدت كــــل مــــن مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا خـــالل  ــتــ واســ
املــفــاوضــات األخــيــرة إلــى اتــفــاق املــبــادئ ذاتــه 
لتبرير املقترحات املتعارضة بشأن 5 قضايا 
إلزامية  رئيسية فنية وقانونية: األولــى مدى 
الـــقـــواعـــد الـــخـــاصـــة بــالــتــشــغــيــل واملــــــلء األول 
واملستمر للسد، والثانية مدى تمتع إثيوبيا 
بالحق في مــلء السد ألول مــرة قبل التوصل 
الــقــواعــد، والثالثة كمية  تلك  اتــفــاق على  إلــى 
أبــابــا بتمريرها  أديـــس  الــتــي ستسمح  املــيــاه 
في أوقات الجفاف والجفاف املمتد. والقضية 
الــرابــعــة هــي اســتــحــداث آلــيــة مستدامة لفض 
والتشغيل،  املــلء  تنشأ بسبب  التي  النزاعات 
والــخــامــســة مـــدى تــمــتــع إثــيــوبــيــا بــالــحــق في 
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