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5 عمليات تخريبية خالل 15 عامًا

فشل في وقف استهداف »نطنز«
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انتخابات األسد 
وتجميل القبح

عماد كركص

يبدو أن النظام السوري وحليفه اإليراني 
السكان  مــن  للتخلص  يـــزاالن يسعيان  ال 
ــوب فــــيــــهــــم« فـــــي الــــجــــنــــوب،  ــ ــرغــ ــ »غــــيــــر املــ
وتحديدًا في درعــا والقنيطرة، إذ يتطلع 
النظام اإليراني لبسط نفوذه بشكل كامل 
عــلــى الــجــنــوب، فــي مــحــاولــة الســتــخــدامــه 
للضغط على إسرائيل، القريبة من خالل 
املحتل، خصوصًا  الجوالن  في  تواجدها 
للمليشيات  أخيرًا  استهدافها  تزايد  بعد 

التابعة إلى إيران.
ــــؤرق أهـــالـــي  ــيـ ــ وعــــــــاد شـــبـــح الـــتـــهـــجـــيـــر لـ
الجنوب السوري، ال سيما بعد التطورات 
األخـــيـــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــلـــدة أم بــاطــنــة 
بــريــف الــقــنــيــطــرة، إذ يــســود الــتــوتــر بني 
ــام واملـــجـــتـــمـــع املـــحـــلـــي إثـــر  ــظــ ــنــ قــــــــوات الــ
الله«  للنظام و»حــزب  هجوم على حاجز 
»الــعــربــي  فــي املــنــطــقــة. وأكــــدت مـــصـــادر، لـــ
ــن الـــتـــوتـــر تــســود  ــة مـ ــالـ ــديـــد«، أن »حـ الـــجـ
املــنــاطــق املــحــاذيــة لــلــحــدود مــع الــجــوالن 
املحتل في محافظة القنيطرة، وذلك بعد 
أم باطنة  الــنــظــام لبلدة  قـــوات  اســتــهــداف 
بريف القنيطرة األوسط بالقذائف الليلة 
املــاضــيــة )الــجــمــعــة(، بــذريــعــة أن الهجوم 
املــســلــح عــلــى حــاجــز جــبــا الــتــابــع لــقــوات 
انــطــلــق منها،  أمـــس األول  الــنــظــام مــســاء 
وسط حركة نزوح ألهالي البلدة، وتخوف 
مــن اقتحامها مــن جــانــب قـــوات الــنــظــام«. 
وأكــــــــد الــــنــــاشــــط اإلعــــــالمــــــي أبـــــــو مــحــمــد 
»العربي الجديد«، أن »معظم  الحوراني، لـ
أم باطنة غــادروا املنطقة مع  أهالي بلدة 
السبت، مع استخدام  أمــس  ساعات فجر 
مــواقــعــه في  مــن  الثقيلة  املدفعية  الــنــظــام 
تل الشعار لقصف البلدة، وإعطائه مهلة 
12 ساعة لألهالي ملغادرتها«، مشيرًا إلى 
وقوع إصابات بني املدنيني جراء القصف. 
 فـــي الــبــلــدة ســوى 

َّ
ــح أنـــه لـــم يــتــبــق ــ وأوضـ

أعــــــداد مـــن املــســلــحــني، ال يـــعـــرف عــددهــم 
بـــالـــضـــبـــط، كـــونـــهـــم جـــــــــاؤوا عـــلـــى شــكــل 

مؤازرة من املناطق املجاورة.
ــهـــولـــون هـــاجـــمـــوا  وكـــــــان مـــســـلـــحـــون مـــجـ
بـــاألســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة حــــاجــــزًا عــســكــريــًا 
ــام، قـــريـــبـــًا مــــن تــــل الــــكــــروم  ــنــــظــ لــــقــــوات الــ

والــذي يتواجد  أم باطنة،  لبلدة  املالصق 
فــيــه عــنــاصــر مـــن »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي 
مــصــادر،  وبــحــســب   .2018 منتصف  مــنــذ 
فقد استطاع عناصر املجموعة املهاجمة 
خـــالل االشــتــبــاكــات الـــدخـــول إلـــى مــقــرات 
الــحــزب وقــتــل 3 عــنــاصــر. وأعــطــى النظام 
من  الثانية  باطنة حتى  أم  ألهــالــي  مهلة 
ــــالء الـــبـــلـــدة قــبــل  ظـــهـــر أمـــــس الـــســـبـــت إلخــ
اقتحامها، فيما استمر بالضغط لدفعهم 
لتنفيذ هذا األمر، من خالل قصف متقطع 
باملدفعية طاول األحياء السكنية داخلها. 
وأشـــــــار مـــتـــحـــدث بـــاســـم »تـــجـــمـــع أحـــــرار 
مــن مدينتي  أن مجموعات  إلــى  حــــوران« 
كناكر بريف دمشق، وجاسم بريف درعا، 
خـــرجـــوا نــحــو أم بــاطــنــة إلغــــالق الــطــريــق 
أمام قوات النظام إليها، ومحاولة منعها 
فــي حــال قــررت اقتحامها، منوهًا إلــى أن 
هذا الوضع يشهد مفاوضات بني النظام 
ووجهاء من املنطقة، لكن دون معلومات 

مؤكدة عن نتائج.
وقبل انــدالع الثورة كان يعيش في بلدة 
اليوم  أمــا  نسمة،  آالف   3 نحو  باطنة  أم 
 فيها سوى ألــف، ال سيما بعد 

َّ
فلم يتبق

اتــفــاق »الــتــســويــة« فــي درعـــا والقنيطرة. 
وتكمن أهمية البلدة، رغم صغر حجمها، 
بكونها تقع في مثلث تالقي ريف دمشق 

ــانـــت انــدلــعــت  ــع الــقــنــيــطــرة ودرعـــــــا. وكـ مـ
املعارضة  بــني  عنيفة  اشــتــبــاكــات  سابقًا 
وقـــوات الــنــظــام،  ضمن هــذا املثلث، الــذي 
»مثلث املــوت«. وانتفضت  عرف حينها بـ
الــبــلــدة عــلــى الــنــظــام مــنــذ بــدايــة الــحــراك، 
ــة الــســيــطــرة  ــعــــارضــ لـــكـــن لــــم تــســتــطــع املــ
عليها سوى في العام 2014. وخضعت أم 
باطنة مع غيرها من بلدات وقــرى درعا 
التسوية منتصف  اتفاق  إلى  والقنيطرة 
2018، بإشراف روسي، لتخرج منها أولى 
قـــوافـــل الــتــهــجــيــر إلــــى الــشــمــال الـــســـوري 
الــخــاضــع لــســيــطــرة املــعــارضــة. ويخشى 
األهـــالـــي فـــي الــبــلــدة، والــجــنــوب عــمــومــًا، 
ــيـــني إلحــــداث  ــرانـ مـــن لــجــوء الــنــظــام واإليـ
قــالقــل وافــتــعــال هجمات التــهــام عناصر 
سابقني في املعارضة بالوقوف وراءهــا، 
وبــالــتــالــي خــلــق مـــبـــرر جـــديـــد لــعــمــلــيــات 
ــن الــــجــــنــــوب، تــحــقــيــقــًا لــرغــبــة  تــهــجــيــر مــ
إيرانية في املقام األول، إذ يسيطر »حزب 
القنيطرة  في  املنتشرة  التالل  على  الله« 
ودرعا بقيادة الحاج هاشم، وهو لبناني 
الجنسية، بحسب »تجمع أحرار حوران«. 
ريفي  وبــني  عمومًا،  الجنوب  يشهد  كما 
ــيـــطـــرة ودرعـــــــــا تــــحــــديــــدًا، انـــتـــشـــارًا  ــنـ ــقـ الـ
بني  تتخفى  التي  اإليــرانــيــة،  للمليشيات 

وحدات قوات النظام.

فريدون عباسي 
دعا إلى تشديد 
اإلجراءات األمنية

للحديث تتمة...

ال انفراجة قريبة 
لمفاوضات فيينا

يوم  فيينا  مفاوضات  من  جديدة  لجولة  اإليراني  النووي  االتفاق  أطراف  تستعد 
الجمعة المقبل بعدما انتهت محادثات أمس من دون تحقيق أي اختراق، على 
فيه  ُسجلت  وقت  في  إشاعته،  موسكو  حاولت  الذي  التفاؤلي  الجو  من  الرغم 

مشاورات روسية إيرانية في فيينا بهدف التنسيق

طهران ـ صابر غل عنبري

مـــا زال الـــتـــفـــاؤل الـــحـــذر يــخــيــم على 
ــأن  ــشـ ــا بـ ــنـ ــيـ ــيـ أجـــــــــــواء مــــبــــاحــــثــــات فـ
املـــلـــف الــــنــــووي اإليـــــرانـــــي، إذ أعــلــن 
ميخائيل  فيينا  ملفاوضات  الروسي  املبعوث 
أولــيــانــوف أن كــل املـــؤشـــرات تــقــود إلـــى توقع 
الــــتــــوصــــل لــنــتــيــجــة نـــهـــائـــيـــة نـــاجـــحـــة خـــالل 
أســابــيــع، لــكــنــه اســتــبــعــد »تــحــقــيــق نــجــاح في 
الــراهــن« وذلــك بعد ساعات من تأكيد  الوقت 
الرئاسة اإليرانية أن »املسار مرٍض وإيجابي، 
وكان  والخالفات«.  الصعوبات  استمرار  رغم 
االتــحــاد األوروبــــي ذكـــر، فــي بــيــان نــشــره على 
موقعه أمس السبت، أن اللجنة بحثت نتائج 
اجتماعات لجان الخبراء الثالثة في مجاالت 
والترتيبات  الــنــوويــة  والــخــطــوات  الــعــقــوبــات 
اإلجــرائــيــة. وكــانــت هــذه اللجان عــقــدت، خالل 
األيــــــــام املــــاضــــيــــة، جـــلـــســـات عـــمـــل مــضــغــوطــة 
ملناقشة املقترحات والنصوص التي عرضتها 
مختلف األطراف إلحياء االتفاق النووي ورفع 
إيــران تعهداتها  األميركية وتنفيذ  العقوبات 
الــنــوويــة. واختتمت أطـــراف االتــفــاق الــنــووي، 
أمــــس الـــســـبـــت، الـــجـــولـــة الــثــالــثــة ملــبــاحــثــاتــهــا 
ــصــصــت لــبــحــث نــتــائــج 

ُ
ــتـــي خ فـــي فــيــيــنــا، والـ

هذه  عــن  املنبعثة  الثالثة  اللجان  اجتماعات 
العقوبات األميركية  املباحثات بشأن تحديد 
والـــخـــطـــوات الــنــوويــة اإليـــرانـــيـــة »الــتــرتــيــبــات 

اإلجرائية« الالزمة لرفع العقوبات.
بيان،  اإليرانية، في  الخارجية  وأعلنت وزارة 
أن املشاركني في االجتماع ناقشوا آخر نتائج 
مـــشـــاورات هـــذه الــلــجــان، واتــفــقــوا عــلــى عــودة 
واستئناف  للتشاور  عواصمها  إلــى  الــوفــود 
ــمــــعــــة املــــقــــبــــل فــــــي فــيــيــنــا  املــــــفــــــاوضــــــات الــــجــ
الــخــارجــيــة.  مـــســـاعـــدي وزراء  عــلــى مــســتــوى 
وأوضــحــت أن أطـــراف االتــفــاق الــنــووي، وهي 
إيـــران وروســيــا والــصــني وبريطانيا وفرنسا 
في  املباحثات  مواصلة  على  اتفقت  وأملــانــيــا، 

»شكل أكثر سرعة وجدية«. جولتها املقبلة بـ
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب املــــــنــــــدوب الــــــروســــــي لــــدى 
محادثات  إلــى  ومبعوثها  الدولية،  املنظمات 
ــيــــانــــوف، في  فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة، مــيــخــائــيــل أولــ
تغريدات، أن املشاركني في االجتماع تناولوا 
ــذه املــبــاحــثــات  ــ »الـــتـــقـــدم الــــــذي أحـــــــرز« فــــي هـ
بشأن إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي، مشيرًا إلــى أن 
الــخــبــراء ســيــواصــلــون بــحــث إعــــداد »مــســودة 
املباحثات  أن  املــســتــقــبــلــي«. وأضــــاف  االتــفــاق 
أن »كل  اتــجــاه صــحــيــح«، معلنًا  فــي  »تمضي 
إلـــى تــوقــع نتيجة نهائية  املـــؤشـــرات تــقــودنــا 
ــــالل بــضــعــة أســابــيــع«،  ســتــكــون نــاجــحــة، وخـ
ــاح فــــي الـــوقـــت  لــكــنــه اســتــبــعــد »تــحــقــيــق نـــجـ
الــراهــن«. وخــتــم تــغــريــداتــه: »هــل هــذا واقــعــي؟ 
سنرى«. وكان إليانوف أعلن، في تغريدة، عن 
إيــران  باستثناء  النووي  االتفاق  أطــراف  عقد 
»اجتماعًا غير رسمي« أمس السبت مع الوفد 
األمــيــركــي، الـــذي يترأسه روبـــرت مــالــي، قبيل 

اجتماع اللجنة املشتركة لالتفاق النووي. 
وأكـــد الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، خـــالل جلسة 
للجنة الوطنية ملكافحة كورونا أمس السبت، 
أننا نجري حاليًا محادثات  من  »بالرغم  أنــه 
فـــي فــيــيــنــا، وهـــنـــاك تــطــور نــحــو األحـــســـن في 
هذه املحادثات، لكننا ما زلنا تحت الحصار 

والحظر ولم يحصل اتفاق نهائي بعد«.
ــيــــة قــــد أعــــربــــت عــن  ــانــــت الـــرئـــاســـة اإليــــرانــ وكــ
رضــــاهــــا عــــن مــــســــار مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا غــيــر 
املـــبـــاشـــرة مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، مـــؤكـــدة أن 
»املـــــســـــار ُمـــــــــرٍض وإيــــجــــابــــي رغــــــم اســـتـــمـــرار 
الصعوبات والــخــالفــات«. وأكــد رئيس مكتب 
الرئيس اإليراني محمود واعظي، في حديث 
مع موقع الحكومة اإلعالمي »باد« مساء أمس 
 مباحثات فيينا »تمّر بأيام حاسمة 

ّ
األول، أن

وتــعــتــريــهــا صــعــوبــات، لكننا نــشــاهــد أجـــواء 
إيجابية، وإذا استمر الوضع على هذا املنوال 
فــســتــســجــل املـــفـــاوضـــات تـــقـــدمـــًا«. واســتــبــقــت 
النووي اجتماع أمس السبت  أطــراف االتفاق 
بعقد مشاورات مكثفة بينها على نحو ثنائي 
ــام املــاضــيــة،  ــ أو مــتــعــدد األطـــــــراف، خــــالل األيــ
مـــع كـــل مـــن الـــوفـــد اإليــــرانــــي، بــرئــاســة عــبــاس 
عــراقــجــي والـــوفـــد األمــيــركــي بــرئــاســة روبـــرت 
مــالــي. وتــــدرس إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
أكثر عقوبات عهد  التراجع عن بعض  بايدن 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب صــرامــة، في 
محاولة لحمل إيران على العودة إلى االمتثال 
ــاق الــــنــــووي، وفـــقـــًا ملــعــلــومــات  ــفــ لـــشـــروط االتــ

مــن مــســؤولــني أمــيــركــيــني حــالــيــني وســابــقــني، 
وآخرين على درايــة باملسألة، في وقت سابق 

من هذا األسبوع.
ــان املــبــعــوث الــروســي إلـــى املــبــاحــثــات عقد  وكـ
لــقــاءات منفصلة مع كل من مالي وعراقجي. 
وبــعــد مــشــاورات مــع رئــيــس الــوفــد األمــيــركــي، 
األربـــعـــاء املــاضــي، أجـــرى أولــيــانــوف لــقــاء مع 

ــبـــت، قـــالـــت الــخــارجــيــة  عــــراقــــجــــي، أمـــــس الـــسـ
اإليرانية، في بيان مقتضب، إنه »كان مطواًل 
ــرانــــي  ــنـــت أن الـــوفـــديـــن اإليــ ــلـ نـــوعـــًا مــــــا«. وأعـ
والروسي قاما بتنسيق املواقف بينهما مرة 
ــرورة اســتــمــرار  ــ أخــــرى، مــع الــتــأكــيــد عــلــى »ضـ
تــقــارب املـــواقـــف بــني الــبــلــديــن« فــي مباحثات 
لقائه مع  الروسي، خالل  الوفد  فيينا. وأعلن 

الوفد اإليراني، دعم موسكو لالتفاق النووي، 
وضرورة رفع جميع العقوبات األميركية عن 
طـــهـــران. وجــــاء الــلــقــاء بــني الــوفــديــن اإليــرانــي 
وزيــر  مقابلة  تسريبات  وقــع  على  والــروســي 
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، بشأن 
املفاوضات  أثــنــاء  »التخريبي«  موسكو  دور 
التي انتهت إلى التوقيع على االتفاق النووي 

سريعًا  الروسية  الخارجية  وردت   .2015 في 
أنــه لوال  التسريبات بالتأكيد على  على هــذه 
دور موسكو أثناء املفاوضات ملا كان باإلمكان 

التوصل إلى االتفاق النووي.
وكــــان ظــريــف قــــال، فــي »الــتــســجــيــل املــســرب«، 
ــة أال يــتــم الــتــوصــل  ــازمـ ــيــــا كـــانـــت عـ إن »روســ
إلــى االتفاق الــنــووي«، مضيفًا أن »الــروس لم 
يتوقعوا أن يتم الوصول إلى االتفاق النووي، 
وفي األسابيع األخيرة من املفاوضات، عندما 
وجـــــدوا أنــهــا ســتــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة، بــــدأوا 
بتقديم مقترحات جديدة« لعرقلة الوصول إلى 
االتفاق. وأشار إلى أن روسيا وفرنسا اقترحتا 
ــران عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح  ــ ــار إيــ ــبـ إجـ
مـــن مــجــلــس األمــــن لــتــمــديــد االتـــفـــاق الــنــووي 
كـــل ســتــة أشــهــر مـــرة واحـــــدة، أي »أن تضطر 
إيـــران للتفاوض كــل ستة أشهر مــع األعضاء 
الدائمني في  الدائمني والعشرة غير  الخمسة 
هذا  على  وكــدلــيــل  االتــفــاق«.  لتمديد  املجلس 
ــار ظــريــف إلـــى غــيــاب  ــاج الـــروســـي، أشــ ــزعـ االنـ
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في 
الصورة املعروفة، التي جمعت وزراء خارجية 
دقائق  النووي بعد  باالتفاق  األعضاء  الــدول 
مـــن الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي لــــــوزان الــســويــســريــة. 
على صعيد آخر، أعلنت صفحة موقع املرشد 
اإليـــرانـــي األعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، عــلــى منصة 
»إنستغرام«، أمس السبت، أن خامنئي سيلقي 
ــد كــلــمــة »مــهــمــة« مــتــلــفــزة للشعب  الـــيـــوم األحــ
ــرانـــي. ولـــم يــتــحــدث الــحــســاب عــن مــحــاور  اإليـ
كلمة خامنئي املرتقبة، لكن لكونها تأتي في 
خضم السجال الكبير الذي تشهده إيران على 
خلفية تسريبات مقابلة ظريف، فعلى األغلب 
ورد  مما  موقفه  اإليــرانــي سيعلن  املــرشــد  أن 
 عـــن أنــه 

ً
ــر الــخــارجــيــة، فــضــال عــلــى لــســان وزيــ

يمكن أن يتطرق أيضًا إلى املباحثات النووية 
في فيينا.

وكـــان ظــريــف تــعــرض إلــى هــجــوم حـــاد، خالل 
أوســاط محافظة ومقربة  املاضية، من  األيــام 
التسجيل  الثوري«، على خلفية  من »الحرس 
الــذي تحدث فيه عــن تأثير  املــســرب  الصوتي 
ــدان« و»الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« فـــي الــســيــاســة  ــ ــيـ ــ »املـ
ــيــــة. وكـــانـــت قـــنـــاة »إيـــــران  الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــ
إنترناشونال«، املتهمة من قبل طهران بأنها 
قد  لندن،  ومقرها  السعودية،  قبل  من  ممولة 
نشرت هذا التسجيل الصوتي، األحد املاضي، 
وســـرعـــان مـــا وصــــل إلــــى الــعــالــم االفــتــراضــي 
وتداولته مختلف املنصات اإلعالمية، وأحدث 

ما يمكن اعتباره زلزااًل سياسيًا.

اإليرانية،  »مهر«  وكالة  ذكــرت 
جــهــاز  أن  الـــســـبـــت،  ــس  ــ ــ أم
الثوري  للحرس  التابع  االستخبارات 
تفكيك  ــن  م »تــمــكــن  اإليـــرانـــي 
المعادية  إيـــران  هــبــوط  ــرة  زمـ
مشيرة  اإلسالمية«،  للجمهورية 
يتلقون  ــا  ــره ــاص ــن »ع أن  إلـــى 
والدول  السعودية  من  تمويًال 
الوكالة  وأوضــحــت  الــغــربــيــة«. 
منذ  تسعى  ــزمــرة  ال ــذه  ه »أن 
التيارات  لتوحيد  ــوام  أع  4 نحو 
اإليرانية  للجمهورية  المعادية 
الملكية،  ــصــار  أن مــحــور  حــول 
وبتمويل من الحكومات الغربية 
»عمل  وأضافت  والسعودية«. 
أمــام  الــظــهــور  على  العناصر 
المسلحة  القوات  بزي  الكاميرات 
ــة واالدعــــــــاء بــأنــهــم  ــيـ ــرانـ اإليـ
منشقون عنها إلثارة الفوضى«.  

مجموعة 
»ممولة سعوديًا 

وغربيًا«

طهران ـ العربي الجديد

الذرية  الطاقة  منظمة  رئيس  كشف 
البرملاني فريدون  السابق،  اإليرانية 
الطاقة  لجنة  يترأس  الــذي  عباسي، 
ــــي  ــــالمـ فـــــي مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى اإلسـ
 مــنــشــأة 

ّ
أن إيـــــــــران،  فــــي  ــان(  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ )الـ

»نطنز«، وهي أهم منشأة لتخصيب 
»5 عمليات  لــــ الــيــورانــيــوم، تعرضت 
تخريبية كبيرة خالل السنوات الـ15 
ــرة«، مـــع الـــحـــديـــث عـــن وقـــوع  ــ ــيـ ــ األخـ
عمليات »صــغــيــرة« أخـــرى فــي هــذه 

املنشأة. 
مــع وكالة  فــي مقابلة  وقـــال عباسي 
»فـــــــارس« اإليـــرانـــيـــة، أمــــس الــســبــت، 
عــام  األول وقــــع خــــالل  االنـــفـــجـــار   

ّ
إن

فــي  مـــتـــفـــجـــرات  عـــبـــر »وضــــــع   2011
مستشعرات قياس الهواء في أجهزة 
 هذه 

ّ
الــطــرد املــركــزي« مشيرًا إلــى أن

ــانـــت بــحــجــم »حـــبـــوب  املـــتـــفـــجـــرات كـ
ــار عــنــد  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الـــــــعـــــــدس«، ووقـــــــــع االنـ
»العدو  أن  وأضـــاف  الليل.  منتصف 
يـــخـــتـــار مـــنـــاســـبـــات أيـــديـــولـــوجـــيـــة« 
في  »الــتــخــريــبــيــة«  عملياته  لتنفيذ 
من  الهدف  عازيًا  اإليرانية،  املنشآت 
السعي  إلــى  املناسبات  هــذه  اختيار 

 
ّ
ــح أن ــقـــوة«.  وأوضــ »اســتــعــراض الـ لـــ
االنــفــجــار األخــيــر فــي »نــطــنــز«، يــوم 
الــرابــع مــن إبــريــل/ نــيــســان املــاضــي، 
ــفــــجــــرات فــي  ــتــ ــر وضــــــع املــ ــبــ كــــــان »عــ
من  الكهرباء  توصل  التي  الكابالت 
الجزء  الســتــهــداف  البطاريات  مركز 
األخــيــر مــن شــبــكــة تــوزيــع الــكــهــربــاء 
بنطنز«. وأضاف: »خطتهم هذه املرة 
وجــمــعــهــم املــعــلــومــات كــانــا بطريقة 
التفجير  إلــــى  جـــيـــدة جـــــدًا«. وأشـــــار 
اآلخــر الــذي استهدف »نطنز« خالل 
ــه »كان 

ّ
إن  

ً
يوليو/ تموز 2020، قائال

بــســبــب زرع مـــتـــفـــجـــرات فــــي طـــاولـــة 
ــا  ــ ــراؤهـ ــ ــرة لـــــلـــــتـــــوازن جـــــــرى شـ ــيــ ــبــ كــ
 الــطــاولــة 

ّ
مـــن الــــخــــارج«، مــضــيــفــًا أن

ــائـــي  ــهـ ــنـ ــار الـ ــبــ ــتــ ــــســــتــــخــــدم لــــالخــ
ُ
»ت

ألجهزة الطرد املركزي قبل تركيبها 
ــأة. واالنـــفـــجـــار حــــدث في  ــنـــشـ فـــي املـ

هـــذه النقطة وتـــم تــدمــيــر األجــهــزة«. 
ودعا عباسي أجهزة األمن اإليرانية 
إلـــى تــشــديــد اإلجــــــراءات األمــنــيــة في 

املنشآت. 
ورفــعــت إيـــران درجـــة نــقــاء تخصيب 
ــة،  ــ ــائـ ــ املـ فـــــي  إلـــــــى 60  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
ورّكبت أجهزة »IR6« للطرد املركزي 
)الــجــيــل الـــســـادس(، ردًا عــلــى هجوم 
»نطنز« األخير، الذي وقع في خضّم 
املــبــاحــثــات الـــنـــوويـــة غــيــر املــبــاشــرة 
بـــني طـــهـــران وواشـــنـــطـــن فـــي فــيــيــنــا، 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ بـــواســـطـــة أطــــــراف االتــ

إلحياء االتفاق. 
 التفجير األخير لم 

ّ
وأكدت طهران أن

اليورانيوم  تخصيب  عملية  يوقف 
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــًا أن ــقــ ــز«، مــعــلــنــة الحــ ــنــ ــطــ فــــي »نــ

ــاء إلــــــــى الــــجــــزء  ــربـــ ــــهـــ ــــكـ أوصــــــلــــــت الـ
ــــذي تــعــطــل فــيــه بــســبــب »الــعــمــلــيــة  الـ
ــهــا 

ّ
الــتــخــريــبــيــة« الــتــي وصــفــتــهــا بــأن

»إرهـــاب نـــووي« مــع توجيه االتــهــام 
إلى إسرائيل بالوقوف وراءهــا. كما 
اإليرانية  االستخبارات  وزارة  قالت 
ــة »مـــنـــفـــذ الــعــمــل  ــددت هـــويـ ــ ــــهــــا حــ

ّ
إن

 اســمــه 
ّ
الــتــخــريــبــي« مــشــيــرة إلــــى أن

رضا كريمي، وقد هرب إلى الخارج 
قبل تنفيذ العملية.

استئناف االجتماعات الجمعة 
ومشاورات روسية إيرانية 

لتنسيق المواقف

)Getty( أعلن روحاني أن هناك تطورًا نحو األحسن في المحادثات

أعطى النظام مهلة ألهالي أم باطنة قبل اقتحامها )يوسف كرواشان/فرانس برس(

عبسي سميسم

ال يزال النظام السوري، منذ اتخاذه 
قرار تثبيت بشار األسد في الحكم 

لفترة رئاسية جديدة، من خالل 
مسرحية مكشوفة تحت مسمى 
انتخابات رئاسية، يحاول إجراء 
عمليات تجميلية لتلك املسرحية، 
بهدف إظهارها للجمهور كعملية 

انتخابات ديمقراطية حقيقية. فبعد 
اإليعاز ملجلس الشعب بتحديد موعد 
االنتخابات في 26 مايو/أيار الحالي، 

اختار النظام منافسي الرئيس 
في االنتخابات من أبناء الضباط 
واملسؤولني الحكوميني، الذين لم 

يتمكنوا من إخفاء والئهم لبشار 
األسد حتى وهم ينافسونه. كما لم 

ينَس النظام مسألة الجندرة، فتم قبول 
طلبات ترشيح أربع سيدات من بني 
51 مرشحًا تقدموا بطلبات ترشح 

ملنافسة بشار األسد، ليوعز ملجلس 
الشعب الذي يتحكم بكل قرارات 

أعضائه، بأن يختار من بني املرشحني، 
ثالثة أو أربعة منافسني للرئيس، 

بحسب ما ينص عليه الدستور، الذي 
يشترط حصول املتقدم لالنتخابات 

على تأييد 35 عضوًا من أعضاء 
املجلس، الذين ال يحق للعضو منهم 

تزكية أكثر من مرشح.
كذلك، لم ينس النظام دعوة برملانات 

14 دولة صديقة له ملراقبة االنتخابات 
وإظهار مدى الديمقراطية التي 

يمارسها في اختيار رئيس املرحلة 
املقبلة، وطبعًا الدول التي تمت دعوة 

برملاناتها معظمها تجري انتخاباتها 
بنفس طريقة النظام مثل روسيا، 

وكوبا، وأرمينيا، وغيرها.
وكنوع من املبالغة في تجميل صورة 

االنتخابات، حّول النظام موضوع 
تسليم التأييدات الخطية من قبل 

مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، 
والذي جرت العادة أن يكون إجراًء 

روتينيا في السابق، إلى حدث إعالمي 
وكرنفال ضخم. إذ رافق صندوق 

التأييدات التي منحها أعضاء مجلس 
الشعب للمرشحني حرس الشرف 

مع موسيقى، ضمن مراسم تحاكي 
مراسم تعيني الرؤساء. وتبع ذلك 
مؤتمر صحافي لرئيس املحكمة 

الدستورية العليا جهاد اللحام، أعلن 
فيه تسلم املحكمة تلك الترشيحات.

يقوم النظام بكل اإلجراءات الشكلية 
التي يحاول من خاللها تجميل 

االنتخابات، لتبدو استحقاقًا حقيقيًا، 
في الوقت نفسه الذي تعتقل فيه 

عناصر أمنه، أقارب أحد املرشحني 
الذي تجرأ على تقديم طلب ترشح 

لالنتخابات، من دون إيعاز من 
السلطات األمنية التي تهندس 

مسرحية االنتخابات. األمر الذي 
يجعل من انتخابات الرئاسة كمن 

يجري عملية تجميل ملسخ.
 ولكن يبقى املجتمع الدولي هو الحكم 
في قبوله أو رفضه. علمًا بأّن الرفض 

لم يتعَد إلى اآلن حدود االعتراض 
الكالمي.
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بغداد ـ عادل النواب

تــبــدي قـــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة مختلفة، 
مسلحي  هجمات  تصاعد  مــن  مخاوفها 
ــدة شــمــال  ــ ــــدن عـ تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي مـ
وغـــرب ووســـط الــبــالد، خــالل األسبوعني 
األخـــيـــريـــن، والـــتـــي أســـفـــرت فـــي مجملها 
املواطنني  العشرات من  عن مقتل وجــرح 
 عن مسلحي »الحشد 

ً
وقوات األمن، فضال

الــشــعــبــي«، وقـــــوات الــبــشــمــركــة، عــــدا عن 
اختطاف عدد من املواطنني.

وتصدرت كركوك وديالى واألنبار إضافة 
لحزام بغداد، قائمة مناطق العراق األكثر 
تعرضًا لالعتداءات اإلرهابية أخيرًا، في 
قـــوات الجيش وجهاز  وقــت تــواصــل فيه 
مكافحة اإلرهاب، عمليات واسعة النطاق 
ــــدات جـــيـــوب  ــديـ ــ ــهـ ــ الحـــــتـــــواء مـــخـــاطـــر وتـ
الــتــنــظــيــم، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــــــراك مــمــاثــل 
عــلــى الـــحـــدود مــع ســـوريـــة، حــيــث يعتقد 
 عددًا من مسلحي 

ّ
مسؤولون عراقيون بأن

التنظيم يتسللون عبرها بني وقت وآخر، 
وهم من يتورطون في الهجمات الحالية 

داخل العراق.
ــة األمــــــــــن والــــــدفــــــاع  ــنــ وقــــــــــال عــــضــــو لــــجــ
الــبــرملــانــيــة، الــنــائــب عــن تــحــالــف »الــقــوى 
الـــعـــراقـــيـــة«، عــبــد الـــخـــالـــق الــــعــــزاوي، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»هناك تصاعد خطير في هجمات تنظيم 
داعش في عدد من املدن، ما يشير لوجود 
ــرات أمـــنـــيـــة وعــــســــكــــريــــة، يــســتــغــلــهــا  ــ ــغـ ــ ثـ
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي شـــن هــجــمــاتــهــم«. 
 »الــقــيــادات األمنية 

ّ
وأوضـــح الــعــزاوي أن

مطالبة بإعادة النظر، وبشكل عاجل، في 
أي خروقات تؤدي  األمنية، ملنع  الخطط 
 
ّ
أن إلــى  قتلى وجــرحــى«، مشيرًا  لسقوط 
الـــهـــجـــمـــات »عـــــــادت لــتــشــكــل خـــطـــرًا عــلــى 
ــح«.  ــدن وأمــنــهــا بــشــكــل واضــ اســتــقــرار املــ
ووصــــف عــمــلــيــات الــخــطــف األخـــيـــرة في 
كركوك بأنها »مؤشر خطير على تصاعد 
في  النظر  إعــادة  وأهمية  التنظيم،  خطر 

خطط مواجهة بقاياه«.
وبحسب مصادر أمنية عراقية، فقد بلغ 
عــــدد ضــحــايــا هــجــمــات الــتــنــظــيــم خــالل 
 ،

ً
األســـبـــوعـــني األخـــيـــريـــن نــحــو 30 قــتــيــال

 عن 
ً
أكثر من نصفهم عناصر أمن، فضال

جرح ما ال يقل عن 40 شخصًا. واحتلت 
كأكثر  الصدارة  واألنبار  كركوك وديالى 
املحافظات تعرضًا لالعتداءات. وبحسب 
»العربي  لـ التي تحدثت  نفسها  املصادر 
 »أغــلــب االعـــتـــداءات كانت 

ّ
الــجــديــد«، فـــإن

ــات  ــمـ ــفــــة وهـــجـ بــــواســــطــــة عـــــبـــــوات نــــاســ
مــســلــحــة، كــمــا ســجــل اخــتــطــاف عـــدد من 

املواطنني«.
 مــســلــحــو 

ّ
ــــت، شـــــــن ــبـ ــ ــــسـ ــر أمـــــــس الـ ــ ــجـ ــ وفـ

ــتــــزامــــن هـــجـــمـــات عــنــيــفــة  ــالــ »داعــــــــــش« بــ
ــيــــش فـــــي بـــلـــدة  ــهــــدفــــت قـــــــــوات الــــجــ ــتــ اســ
الــطــارمــيــة شــمــالــي بــغــداد، وأســفــرت عن 
مـــقـــتـــل ســـبـــعـــة عـــســـكـــريـــني بــيــنــهــم ثـــالث 
ــــرح عــــدد آخــــر مـــن الــجــنــود.  ضـــبـــاط، وجـ
وأعقب ذلك هجوم آخر استهدف حاجزا 
من  مقربة  على  البشمركة  لــقــوات  أمنيا 
مدينة داقوق جنوب كركوك، ما أسفر عن 
مقتل 3 وجــرح 4 مــن أفـــراد هــذه الــقــوات، 
ــا أعــلــنــتــه الــســلــطــات األمــنــيــة.  بــحــســب مـ
والــخــمــيــس املـــاضـــي، قــتــل عــمــيــد بــقــوات 
ــان مـــن مــرافــقــيــه،  ــنــ حــــرس الــــحــــدود، واثــ
بهجوم لتنظيم »داعش«، غربي محافظة 

األنبار قرب الحدود مع سورية.
فــي الــســيــاق، كــشــف الــنــائــب عــن تحالف 
»سائرون«، بدر الزيادي، عن »حــراك في 
الـــبـــرملـــان الســتــضــافــة الـــقـــيـــادات األمــنــيــة 
ملناقشة  الــبــالد،  فــي  العليا  والــعــســكــريــة 
تـــصـــاعـــد هـــجـــمـــات تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــي 
مختلف املـــدن، وخــطــورة هــذا األمــر على 
ــوم الـــــعـــــراق«.  ــمــ ــــي عــ ــــي فـ ــنـ ــ ــع األمـ ــ ــــوضـ الـ
ــال الـــزيـــادي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي  وقـ
 »تصاعد هجمات التنظيم، 

ّ
الجديد«، إن

سيكون له تأثير بكل تأكيد على إجــراء 
االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/

تشرين األول املقبل، في املدن التي تشهد 
خروقات أمنية بشكل شبه يومي، ولهذا 
يجب وضــع حد لهذه الــخــروقــات، ومنع 
ثــغــرات، وتشديد اإلجـــراءات األمنية،  أي 
واالعــتــمــاد عــلــى الــجــهــد االســتــخــبــاراتــي 

والضربات النوعية االستباقية«.
ــائــــرون«  ودعـــــا الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف »ســ
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
األمني  بامللف  االهــتــمــام  »إلـــى  الكاظمي 
بــشــكــل أكــبــر، وجــعــلــه عــلــى رأس املــلــفــات 
الـــتـــي يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، كـــونـــه أهـــم 
للمناطق  بــالــنــســبــة  املــلــفــات، خــصــوصــًا 

املـــحـــررة مـــن تــنــظــيــم داعــــش اإلرهـــابـــي«. 
فـــي املــقــابــل، قـــال املــتــحــدث بــاســم قــيــادة 
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــلـــواء 
األمـــــن  قــــــــوات   

ّ
إن ــاجــــي،  ــفــ ــخــ الــ تـــحـــســـني 

ــثــــات عــلــى  ــري تـــغـــيـــيـــرات وتــــحــــديــ ــ ــجـ ــ »تـ
الــخــطــط األمــنــيــة، ملــنــع تــكــرار الــخــروقــات 
»العربي  لـ الخفاجي،  وأكــد  والهجمات«. 
ــن إمــكــانــيــة   »الــــحــــديــــث عــ

ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ الــ

ســيــطــرة تنظيم داعــــش عــلــى مــنــاطــق أو 
قرى صغيرة من خالل هجماته، أمر ليس 
، بل هو حلم لن يتحقق، 

ً
فقط مستحيال

فـــأي هــجــوم يــشــنــه الــتــنــظــيــم يــتــم صـــده، 
 الهجوم بعدد 

ّ
 التنظيم يشن

ّ
 عن أن

ً
فضال

ــتــــراوح بـــني 4 و6  ــن الــعــنــاصــر يــ قــلــيــل مـ
أفــراد، وال يمكن السيطرة أو احتالل أي 

منطقة بهكذا عدد من اإلرهابيني«.
»الـــــقـــــيـــــادات   

ّ
أن الــــخــــفــــاجــــي  وأوضــــــــــــح 

ــة، فــــي اجــتــمــاعــات  ــيــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمــ
متواصلة لوضع خطط محكمة، وسد أي 
اإلرهابي  داعــش  تنظيم  يستغلها  ثغرة 
للتحرك وشـــن هــجــمــاتــه، الــتــي يــريــد من 
خــاللــهــا إيـــصـــال رســـالـــة مــفــادهــا أنـــه ما 
زال موجودًا ويستطيع التحرك«. وأشار 
والعمليات  الــجــويــة  »الــضــربــات   

ّ
أن إلـــى 

النوعية، مستمرة لضرب مراكز التحّكم 
والقيادة التابعة لداعش، والعراق تمّكن 
خالل الفترة القليلة املاضية، من توجيه 
ضـــربـــات نــوعــيــة حــقــقــت أهـــدافـــهـــا بقتل 
ــيــــادات فـــي الــتــنــظــيــم واعـــتـــقـــال آخــــرى،  قــ
باإلضافة  وقيادة،  تحكم  مراكز  وتدمير 
إلى الحصول على وثائق مهمة لداعش«.
الثغرات  بعض  »هناك   

ّ
إن بالقول  وختم 

العراقية  ما زالت موجودة على الحدود 
تهديدًا  تشكل  الثغرات  وهــذه  الــســوريــة، 
املــدن العراقية واســتــقــرارهــا، ويتم  ألمــن 
حاليًا وضع أسالك شائكة، ورفع سواتر 
تــرابــيــة ونــصــب كــامــيــرات حـــراريـــة على 
الحدود لغلق هذه الثغرات األمنية، ملنع 
تسلل عناصر تنظيم داعــش، خصوصًا 
ــادة نــشــاطــه فـــي مــنــاطــق شــمــال  ــ بــعــد زيــ

شرق سورية«.
العراقي،  الــشــأن األمــنــي  فــي  الخبير  لكن 
العقيد املــتــقــاعــد عــبــد الــكــريــم الــزهــيــري، 
 
ّ
قال في حديث مع »العربي الجديد«، إن
»الــهــجــمــات تــؤشــر إلـــى فــشــل عــراقــي في 
 
ّ
ــد«، وإن األمــن عند مستوى واحـ تثبيت 
»املبادرة باتت لدى املسلحني«. وأضاف 
تستغلها  قـــد  »الــهــجــمــات   

ّ
أن الـــزهـــيـــري 

املليشيات الحليفة لطهران، وكذلك القوى 
السياسية القريبة منها، لتأجيج النعرة 
الطائفية مجددًا في البالد. كما أنها قد 
 يتم استغالله في الخطاب 

ً
تشكل عامال

االنــــتــــخــــابــــي. لــــــــذا، الـــحـــكـــومـــة مــطــالــبــة 
بـــالـــتـــحـــرك ســـريـــعـــًا إلعــــــــادة مــســتــويــات 
األمن إلى ما كانت عليه«. وأكد الزهيري 
 »طــبــيــعــة االعــــتــــداءات األخـــيـــرة تشير 

ّ
أن

إلـــى وجـــود حــاجــة ملحة العــتــمــاد طــرق 
ــدة لـــضـــرب خــاليــا  ــديـ وأســـالـــيـــب عــمــل جـ
التنظيم، غير عمليات التمشيط والبحث 
 مسلحي داعش نجحوا في 

ّ
التي يبدو أن

التعامل معها واإلفالت منها«.

حراك في البرلمان 
الستضافة القيادات 

األمنية والعسكرية

بلغ عدد ضحايا هجمات 
التنظيم خالل أسبوعين 

نحو 30 قتيًال

تصاعد هجمات »داعش« يهدد 
استقرار المدن العراقية

تصاعدت في األيام 
األخيرة هجمات تنظيم 

»داعش« في عدد 
من المدن العراقية، 

موقعة عشرات 
الضحايا، وسط حديث 

متزايد عن وجود 
ثغرات أمنية وعسكرية 

يستغلها عناصر 
التنظيم

  شرق
      غرب

السعودية: تدمير هدف 
جوي معاٍد باتجاه جدة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في 
تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر«، فــجــر أمــس 
الـــســـبـــت، اعــــتــــراض وتـــدمـــيـــر هـــدف 
جـــوي »مـــعـــاد« كـــان مــتــوجــهــًا نحو 
مدينة جدة. ولم تحدد الوزارة نوع 

الهدف أو الجهة التي أطلق منها.
)األناضول(

الشرطة اإلسرائيلية تقمع 
احتفاليات »سبت النور«

اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
ــرات  ــ ــشــ ــ ــى عــ ــ ــلــ ــ ــت، عــ ــ ــ أمـــــــــــس الـــــــســـــــبـ
ــان، ممن  ــبــ املــســيــحــيــني، بــيــنــهــم رهــ
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ كـــــانـــــوا يــــحــــاولــــون الــ
»سبت  بـ لالحتفال  القيامة  كنيسة 
ــدى املـــســـيـــحـــيـــني الــــذيــــن  ــ ــ الــــــنــــــور« لـ
ونقلت  الــشــرقــي.  الــتــقــويــم  يتبعون 
وكالة »األناضول« عن شهود قولهم 
الــشــرطــة اإلسرائيلية  مــن  أفــــرادًا   

ّ
إن

»اعــــتــــدوا عــلــى مــســيــحــيــني، بينهم 
ــة إلـــى  ــ ــــؤديــ ــــي األزقـــــــــة املــ ــان، فـ ــ ــبــ ــ رهــ
كنيسة القيامة داخل البلدة القديمة 
من مدينة القدس«، وهو ما أظهرته 

مقاطع فيديو متداولة.
)األناضول(

إثيوبيا: »جبهة تحرير 
تيغراي« إرهابية 

ــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة اإلثــ ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــادقــ ــ صــ
أمــــس الــســبــت، عــلــى قــــرار تصنيف 
ــيـــغـــراي«  ــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـ »جـ
و»جبهة تحرير أورومو« منظمتني 
إرهــابــيــتــني، بــحــســب هــيــئــة اإلذاعــــة 
الــحــكــومــيــة »فـــانـــا«. وحــّمــل مجلس 
الــــــــوزراء، فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه اإلذاعـــــة، 
املــنــظــمــتــني »مـــســـؤولـــيـــة الــهــجــمــات 
ــاء الــــبــــالد، الــتــي  فــــي مــخــتــلــف أنــــحــ
ــــني لـــتـــعـــطـــيـــل  ــيــ ــ ــدنــ ــ ــت املــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
اإلصــــالحــــات عــلــى مــــدى الــســنــوات 

الثالث املاضية«.
)األناضول(

واشنطن تحقق بإصابات 
جديدة بـ»متالزمة 

هافانا«

ــــون فـــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــــؤولـ ــــسـ قـــــــال مـ
األمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
حـــــاالت  فـــــي  تـــحـــقـــق  واشــــنــــطــــن   

ّ
إن

ــمـــات الــغــامــضــة  ــهـــجـ جــــديــــدة مــــن الـ
ــــني فـــي  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــى مـــــســـــؤولـــــني أمـ ــلـ ــ عـ
بذلك  مؤكدين  العالم،  أنحاء  جميع 
معلومات نشرتها وسائل إعالم عن 
ظــهــور مــا ســمــي »مــتــالزمــة هــافــانــا« 
ــراء هـــجـــمـــات صــوتــيــة،  ــ )أعــــــــراض جــ
ــابـــت مــوظــفــي قــنــصــلــيــة أمــيــركــا  أصـ
و2018( مجددًا.   2016 بني  كوبا  في 
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة االســـتـــخـــبـــارات 
ــارك وورنـــر  فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، مــ
ــورة( ونـــائـــبـــه مـــاركـــو روبــيــو  ــ ــــصـ )الـ
»منذ نحو خمس  بيان مشترك  فــي 
ســـنـــوات أبــلــغــنــا بــهــجــمــات غــامــضــة 
األميركية في  الحكومة  ضد ممثلي 
هافانا«. وأضافا »يبدو أن هذا النوع 
الذين  مواطنينا  الهجمات ضــد  مــن 
يــعــمــلــون لــصــالــح الــحــكــومــة يشهد 
زيـــادة«، مؤكدين ضمنيًا ما كشفته 
عـــن هــجــومــني  أن«  أن  شــبــكــة »ســــي 
وقعا أخيرًا على األراضي األميركية. 
)فرانس برس(

اإلفراج عن رهائن في 
هايتي 

فـــــــرج أول مــــن أمـــــس الــجــمــعــة عــن 
ُ
أ

آخــــر ســـت مـــن عــشــر رهـــائـــن كــانــوا 
ــتــــي فـــــي 11  ــايــ ــــطــــفــــوا فـــــي هــ

ُ
قـــــد خ

ــن  ــي، ومــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــان املـ ــســ ــيــ ــل/ نــ ــ ــ ــريـ ــ ــ إبـ
ــة قـــســـاوســـة كــاثــولــيــك  ــعـ بــيــنــهــم أربـ
ومــواطــنــان فــرنــســيــان، وذلــــك طبقًا 
ملـــا قــالــه الــقــس جــيــلــبــرت بــيــلــتــروب 
ــنـــي فــــي هــايــتــي.  ــديـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ ــن املـ مــ
طفت 

ُ
وكـــانـــت تــلــك املــجــمــوعــة قـــد خ

من قبل عصابة »ماوزو 400« سيئة 
الــســمــعــة، تــحــت تــهــديــد الــســالح من 
بــلــدة كـــروا دي بــوكــيــه شــمــال شــرق 
ــرنــــس. ولـــم  الـــعـــاصـــمـــة بــــــورت أو بــ
يتضح ما إذا كــان قد تم دفــع فدية 

لتأمني اإلفراج عن الرهائن.
)رويترز(
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تركيا: اعتقال العشرات 
في عيد العمال

التركية،  األمنية  السلطات  اعتقلت 
أمــــس الـــســـبـــت، عـــشـــرات األشـــخـــاص 
بــعــد مــحــاولــتــهــم تــنــظــيــم تــظــاهــرات 
في إسطنبول بمناسبة عيد العمال 
الــــعــــاملــــي، حـــيـــث تـــفـــرض الــســلــطــات 
حظرًا  املاضي  الجمعة  منذ  التركية 
 بسبب مكافحة وباء كورونا. 

ً
كامال

ــة إســطــنــبــول تــوقــيــف  ــ وأعــلــنــت واليـ
مــعــهــم،  والــتــحــقــيــق  مـــتـــظـــاهـــرًا   212
بــعــد رفــضــهــم االمـــتـــثـــال لــتــعــلــيــمــات 
ــال  ــ ــر ومـــــقـــــاومـــــة رجــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــع الــ ــنــ مــ
األمــن، رغم التحذيرات املوجهة لهم 
إندونيسيا،  وفي  والعودة.  بالتفرق 
احــتــفــل الــعــمــال بــعــيــدهــم بــعــدد أقــل 
مــن املــســيــرات الــتــي تــشــهــد حــضــورًا 
سنويًا بسبب قيود فيروس كورونا.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

 
الكونغو الديمقراطية: 

محاصرة إقليمين 
يضربهما العنف

أعـــلـــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
تشيسكيدي  فيليكس  الديمقراطية 
»حـــالـــة  األول،  أمــــــس  )الـــــــصـــــــورة(، 
ــمـــن فـــــي شـــرق  ــيـ ــلـ حـــــصـــــار« فـــــي إقـ
الــــــبــــــالد يـــــواجـــــهـــــان أعــــــمــــــال عــنــف 
بما  مسلحة،  مــجــمــوعــات  ترتكبها 
فــيــهــا مـــجـــازر تــســتــهــدف املــدنــيــن. 
ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ وقـــــــال املــــتــــحــــدث بــ
باتريك مويايا، في بيان، إن »رئيس 
ــوزراء  ــ الــجــمــهــوريــة أبــلــغ مــجــلــس الـ
ــقــــراره إعـــــالن حـــالـــة الـــحـــصـــار في  بــ
إقليمي شمال كيفو وإيتوري وفق 

الدستور«.
)فرانس برس(

 
كيسنجر: التوتر بين 

واشنطن وبكين يهّدد 
العالم

ر الدبلوماسي األميركي السابق 
ّ
حذ

هنري كيسنجر، أمس األول، من أن 
الــتــوتــر بــن واشــنــطــن وبــكــن يهدد 
العالم بأسره، وقد يــؤدي إلى نزاع 
غير مسبوق بن الدولتن، عسكريًا 
ــًا. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــنـ ــقـ وتـ
ــقــــارب بــن  ــتــ األســــبــــق ومـــهـــنـــدس الــ
واشـــنـــطـــن وبـــكـــن فـــي ســبــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن املـــاضـــي، فـــي مــنــتــدى املــركــز 
إن  إينستيتيوت«،  »مــاكــن  الفكري 
ــقـــدرات االقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة  الـ
والــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة لــلــقــوتــن 
الــعــظــمــيــن تــجــعــل الــتــوتــر الــحــالــي 
أخطر من ذاك الذي حدث في الحرب 
الــــــبــــــاردة بـــــن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 

واالتحاد السوفييتي.
)فرانس برس(

 
تونس: موسي تواجه 

مالحقة قضائية

تواجه رئيسة الحزب »الدستوري 
الـــحـــر«، عــبــيــر مــوســي )الـــصـــورة(، 
ــــات قـــضـــائـــيـــة  ــقـ ــ ــــالحـ وحـــــزبـــــهـــــا، مـ
فترة  إلــى  بعضها  يعود  مختلفة، 
الرئيس املخلوع زين العابدين بن 
ــال املــحــامــي فـــي »مــرصــد  عــلــي. وقــ
الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة الــرشــيــدة« 
نزار التومي إنه تمت، أمس األول، 
ــامـــي املــــرصــــد لــســمــاع  دعـــــــوة مـــحـ
رأيــه بخصوص 3 شكاوى مقدمة 
فــســاد مالي  ضــد مــوســي، بشبهة 
ــى الـــتـــقـــاتـــل  ــ ــ و»دعـــــــــــوة الــــشــــعــــب إلـ

والتباغض«.
)العربي الجديد(

الجيش التشادي »يصّد« 
هجومًا للمتمردين

أعلن املجلس العسكري الحاكم في 
تـــشـــاد، أمــــس الــســبــت، أن ســتــة من 
جنوده قتلوا في معركة قــرب بلدة 
أســفــرت عــن مقتل  الشمالية،  نــوكــو 
مئات من املتمردين، وأسر 60. وقال 
املـــجـــلـــس، فـــي بـــيـــان، إنــــه نــجــح في 
صد هجوم للمتمردين على نوكو، 
فــي  ــيـــبـــوا  أصـ ــنــــوده  جــ مــــن   22 وإن 
املــواجــهــة. وأضـــاف »مــا زال البحث 
يصدر  ولــم  مستمرًا«.  الهاربن  عن 

تعليق بعد من املتمردين.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

مضى عــام على واقــعــة وفــاة الفنان املصري 
الشاب شادي حبش في سجن طرة في ظروف 
غامضة، من دون أن تعلن النيابة العامة عن 
إنها  قالت  الــذي  للتحقيق،  الكاملة  النتائج 
فتحته بــشــأن أســبــاب ومــالبــســات الــحــادث. 
وعلى مدار 365 يومًا، اكتفت بإصدار بيانن 
فــقــط بــعــد بــضــعــة أيـــــام مـــن الــــوفــــاة، حــّمــلــت 
فيهما املــســؤولــيــة لــشــادي نــفــســه، وحــرصــت 

على تبرئة ساحة إدارة السجن.
الشاب من اإلسكندرية خالد  اتهام  وكما تم 
سعيد بالتسبب في قتل نفسه، في الحادث 
ــع فـــي 6 يــونــيــو/حــزيــران  ــذي وقــ ــ الــشــهــيــر الـ
2010، وكــــان الـــشـــرارة األولــــى النــــدالع ثــورة 
يناير/كانون الثاني 2011 ضد نظام الرئيس 
ــادت  ــ املــــخــــلــــوع الـــــراحـــــل حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، أفــ
الــصــادرة مــن مستشفى السجن،  الــشــهــادات 
وكذا من نزالئه، الذين لم تسمهم النيابة ولم 
تعلن هوياتهم، بأن اتجاه القضية يسير إلى 
أحد طريقن: األول أن يكون شادي قد انتحر 
ــادة الــكــحــول، والــثــانــي  بقتل نفسه بــشــرب مـ
أن يكون قد توفي بسبب ممارسات خاطئة 
غازية عدة  مياه  مع  الكحول  بمزجه  صحيًا 
مشابه  تأثير  على  »الحصول  بحجة  مـــرات، 
لتأثير املشروبات الكحولية«، تركت أثرًا على 
أحــد زمــالئــه الـــذي ارتــشــف مــن ذلــك الخليط، 
بــزجــاجــات كحول  يحتفظ  كـــان  شــــادي  وأن 
املــصــروف للسجناء للوقاية  الــنــوع  مــن غير 
من فيروس كورونا، ما أدى إلى إيذاء نفسه 

وتدهور حالته الصحية تدريجيًا.
وعــّبــر اإلعــــالن املــتــعــجــل مــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
عــن مــجــريــات الــتــحــقــيــق فــي الــقــضــيــة، وعــدم 
إنـــهـــا ســتــواصــل التحقيق  بــقــولــهــا  وفــائــهــا 
وستعلن عــن نتائجه، خــالل عــام كــامــل، عن 
املفترض  للتصرف  وأجــهــزتــه  الــنــظــام  رؤيـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثــــــــــارت مــــصــــر مـــــن جــــديــــد غــــضــــب الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة اإليــطــالــيــة، بــنــشــر فــيــلــم وثــائــقــي 
ــوان »قـــصـــة  ــنــ ــعــ عـــلـــى مــــوقــــع »يـــــوتـــــيـــــوب« بــ
للوقائع  مــغــايــرة  ى ســرديــة 

ّ
يتبن ريــجــيــنــي«، 

اإليــطــالــيــة،  التحقيقات  عليها  تستقر  الــتــي 
ويـــــروج لــفــكــرة املــــؤامــــرة، وتـــعـــّرض الــطــالــب 
والقتل  للخطف  ريجيني  جوليو  اإليــطــالــي 
يــــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـــى  مـــطـــلـــع عــــــام 2016 عـ
ــلـــيـــن، أو  مـــعـــارضـــي الـــنـــظـــام املــــصــــري املـــحـ
التابعن لجهات أجنبية، بالتزامن مع زيارة 
وفــــد إيــطــالــي كــبــيــر لــلــقــاهــرة، ولـــقـــاء وزيــــرة 
الصناعة اإليطالية في ذلك الحن فيديريكا 
جـــويـــدي بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــدالــفــتــاح 
السيسي. وكان النائب العام املصري حمادة 
الــصــاوي عــّبــر عــن هــذا األمـــر، فــي بــيــان غلق 
املاضي،  الــعــام  أواخـــر  القضية ضــد مجهول 
بــقــولــه إن »ســلــوك املــجــنــي عــلــيــه، وتحركاته 
غــيــر املــألــوفــة، لــم تــكــن خــافــيــة عــلــى أحـــد من 
ــاس، بــــل بــــاتــــت مـــعـــلـــومـــة لــلــكــافــة  ــ ــنـ ــ عـــــــوام الـ
وذاع نــبــأ الــبــالغ املــقــدم ضــــده، مــا قــد يكون 
ُجرمه،  ارتــكــاب  استغله مجهول، وعــزم على 
يناير  مــن  والعشرين  الخامس  يــوم  متخيرًا 
)كانون الثاني( 2016، لعلمه بانشغال األمن 
املــصــري يــومــئــذ بــتــأمــن املــنــشــآت الــحــيــويــة. 
فخطف املجني عليه واحتجزه وعذبه بدنّيًا 
املصري.  األمــن  التهمة بعناصر من  لُيلصق 
لزيارة  اقتصادي  وفد  مع مجيء  وبالتزامن 
في  وألقى جثمانه  عليه،  املجني  قتل  البالد 
موقع حيوي بالقرب من منشآت هامة، يتبع 
بــعــضــهــا جــهــات شــرطــيــة، كــأنــمــا أراد إعـــالم 
الــكــافــة بقتله ولــفــت االنــتــبــاه إلــيــه. مــمــا أكــد 
أطــراف معادية ملصر  العامة وجــود  للنيابة 
وإيطاليا تسعى الستغالل الحادث للوقيعة 

التي تكلف مواطنن  الحوادث  في مثل هذه 
أرواحهم. فقد استهدف بيان النيابة، وكذلك 
بيان الداخلية عن وفــاة شــادي، الــرأي العام 
الحــــتــــمــــاالت مـــعـــيـــنـــة، واملـــــــصـــــــادرة املـــبـــكـــرة 
الحـــتـــمـــاالت تــعــّرضــه لــلــتــعــذيــب أو الــضــغــط 
ــجــــســــدي. أســهــبــت  الـــنـــفـــســـي والـــعـــصـــبـــي والــ
الــنــيــابــة فـــي تـــكـــرار الــتــأكــيــد عــلــى أن شـــادي 
ــان مــحــبــوســًا احــتــيــاطــيــًا عــلــى ذمــة  -الـــــذي كــ
ــــب لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــانــــة وسـ قــضــيــة إهــ
للمغني  »بلحة«  أغنية  إنــتــاج  فــي  الشتراكه 
رامــي عــصــام- كــان بصحة نفسية وجسدية 
للتعذيب والــتــعــدي  لــم يخضع  ــه  جــيــدة، وأنـ
إطالقًا، بحسب الشهود من زمالئه الذين لم 

تكشف هوياتهم.
ــراء  ــ ــًا إجــ ــابـــة الـــعـــامـــة أيــــضــ ــيـ ــنـ ــقـــت الـ ــبـ ــتـ واسـ
جــوهــريــًا كـــان مــن املــتــبــع سلفًا اتــخــاذه فــورًا 
الشهود،  إعـــالن، وحتى قبل سماع  مــن دون 
هــو اإلحـــالـــة للطب الــشــرعــي وطــلــب تشريح 
ــذ عــيــنــة حــشــويــة مــنــه لبيان  الــجــثــمــان، وأخــ
املواد التي تناولها قبل الوفاة. وكذلك -وهو 
أمر أساسي في أي قضية وفاة داخل السجن- 
االنــتــهــاك،  أو  للتعذيب  تــعــّرضــه  مـــدى  بــيــان 
ومدى صحة اإلجراءات الطبية التي اتخذت 
الوفاة حدثت بعد تردد  بشأنه، خاصة وأن 
ــادي عــلــى مــســتــشــفــى الــســجــن مـــرتـــن في  ــ شـ
العامة  النيابة  واستندت  24 ساعة.  من  أقــل 
بعد  وتحديدًا  الثاني،  بيانها  في  بعد  فيما 
ــاة بــتــســعــة أيــــــام، إلــــى تــقــريــر مصلحة  ــوفــ الــ
ــــذي أكــــد أن ســبــب وفــاتــه  الـــطـــب الـــشـــرعـــي، الـ
ــج  ــواتـ هــــو الــتــســمــم بـــالـــكـــحـــول املــيــثــيــلــي ونـ
حــــدثــــه مـــن حــمــوضــة فـــي الـــدم 

ٔ
ــا ا ــه، ومــ ــــضــ ْي

ٔ
ا

وتــثــبــيــط الــجــهــاز الــعــصــبــي املـــركـــزي وفــشــل 
للتاريخ  ُمعاصرة  الــوفــاة  ن 

ٔ
وا حــاد،  تنفسي 

الكيميائي  املعمل  ن 
ٔ
وا بالتحقيقات،  الثابت 

نـــه بــفــحــص الــعــيــنــات 
ٔ
ــا ــاد بـ ــ فــ

ٔ
فـــي املــصــلــحــة ا

العثور  تم  الجثمان،  خــوذة من 
ٔ
املــا الحشوية 

عــلــى الــكــحــول املــيــثــيــلــي، وقــــد ثــبــت بـــإجـــراء 
عــدم وجود  الجثمان  على  الظاهري  الكشف 
إصــابــة ظــاهــريــة حيوية حديثة به،  ــار  ثـ

ٓ
ا ي 

ٔ
ا

و ُعنف جنائي 
ٔ
ب ا

ُ
و تجاذ

ٔ
شير إلى تماسك ا

ُ
ت

واقع على املتوفى.
لــكــن الــنــيــابــة لـــم تــتــطــرق، فـــي أي بــيــان لــهــا، 
العام، نتيجة تحقيقها في  للرأي  ولــم تعلن 
مسألة مهمة، وهي مدى مسؤولية السلطات 
عن الواقعة. فالقواعد األساسية في القوانن 
املــحــلــيــة واالتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة تــنــص على 
أن واجـــب الــحــفــاظ عــلــى صــحــة املــحــتــجــز، أو 

ــتـــطـــور اإليـــجـــابـــي فــي  ــوء الـ ــ بــيــنــهــمــا فــــي ضـ
األخيرة، ويسايرها  الفترة  عالقاتهما خالل 
فــي ذلــك بعض مــن وســائــل اإلعـــالم املعروفة 
بإثارة الفنت إلحداث تلك الوقيعة. مما انتهت 
معه النيابة العامة إلى أن ظروف ومالبسات 
الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم 
هوية  عــن  أو  عنها،  بعُد  التحقيقات  تكشف 

مرتكبها«.
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب اإليـــطـــالـــي  وانـــتـــقـــد رئـ
روبـــرتـــو فــيــكــو الــفــيــلــم الــــذي بــلــغــت مــدتــه 51 
دقــيــقــة، واســتــعــانــت الجهة الــتــي أعــدتــه، ولم 
تعلن اسمها، بعدد من الشخصيات املصرية 
واإليطالية غير الرسمية، التي أعادت تدوير 
احتمال  عن  الرسمية  املصرية  التصريحات 
تــــورط ريــجــيــنــي فـــي أنــشــطــة اســتــخــبــاراتــيــة 
ضد مصر، وأن العصابة املسؤولة عن مقتله 
»ارتكبت جريمة كاملة«، في إشارة إلى عجز 
السلطات املصرية عن التوصل إلى الفاعلن، 
إفساد  كــان  للجريمة  األســاســي  املقصد  وأن 

العالقة بن البلدين.
لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة كشفت، 
»العربي الجديد«، أن هذا الفيلم قد أشرف  لـ
العامة  املــخــابــرات  مــديــر  إعــــداده مكتب  على 
عــبــاس كــامــل. وهــو مــا يتقاطع مــع مــا كانت 
نــشــرتــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي 16 إبـــريـــل/

ــوال، وهـــو الـــذي ال  ــ مجنيًا عليه فــي كــل األحـ
يملك من أمره شيئًا داخل محبسه، وسالمته 
أمانة معلقة في رقاب من تنص القوانن على 

مسؤوليتهم.
وعكست رســائــل شـــادي حــبــش، قبل وفــاتــه، 
إلى زمالئه خارج السجن، حجم األلم النفسي 
ــــذي يــعــيــشــه، حــيــث طـــالـــب فــيــهــا بتكثيف  الـ
الــجــهــود للعمل عــلــى إخــراجــه لــلــنــور. فعلى 
ســبــيــل املـــثـــال، وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
الــوحــدة: »السجن  2019، كتب شــادي شاكيًا 
مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج 
دعــمــكــم عــشــان مــامــوتــش. فــي السنتن اللي 
فــاتــوا أنــا حــاولــت أقـــاوم كــل الــلــي بيحصلي 
ــــرج لــكــم نــفــس الــشــخــص  لـــوحـــدي عـــشـــان أخـ
ــلـــي تـــعـــرفـــوه بـــس مــبــقــتــش قـــــادر خـــالص.  الـ
ــة فـــي الــســجــن إنــــك بــتــقــاوم  ــاومـ ــقـ مــفــهــوم املـ
نــفــســك وبــتــحــافــظ عــلــيــهــا وإنــســانــيــتــك من 
وبتعيشه  بتشوفه  الــلــي  مــن  السلبية  اآلثـــار 

ــًا بـــالـــيـــمـــن املــــتــــطــــرف وشـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــالــ حــ
حكومية وبرملانية من يسار الوسط لترويج 
القاهرة  أن  »املــؤامــرة«، والتأكيد على  روايــة 
لــديــهــا دالئــــل دامـــغـــة عــلــيــهــا، وأن املــحــاكــمــة 
-وإن كــانــت غــيــابــيــة- فــقــد تــضــر بــالــعــالقــات 
االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية بن 

البلدين.
تأجيل  اإليطالية  القضائية  الغرفة  وقـــررت 
جلسة استماع لالدعاء العام في بداية نظر 
تــحــريــك الــــدعــــوى، والـــتـــي كــانــت مـــقـــررة يــوم 
الخميس املاضي إلى 25 مايو/أيار الحالي. 
وأوضحت املصادر الدبلوماسية أن التأجيل 
جــاء بسبب تقديم أحــد املحامن مــن املكتب 
للدفاع  املصرية  السفارة  تعاقدت معه  الــذي 
عـــن الــضــبــاط األربـــعـــة مـــا يــثــبــت أنـــه مــصــاب 
بفيروس كورونا، وعدم قدرته على مباشرة 
ــة  ــعـ ــــى أن الـــضـــبـــاط األربـ الـــجـــلـــســـة. ُيــــشــــار إلـ
املــتــهــمــن هــم الـــلـــواء طــــارق صــابــر، والعقيد 
آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حــلــمــي، واملــقــدم 
القانون  وبحسب  شــريــف.  عبدالعال  مجدي 
االدعــاء  مخاطبة  جميعًا  يمكنهم  اإليطالي، 
املطالبة  يمكنهم  كــمــا  الــوقــائــع،  لنفي  الــعــام 
باملثول أمامه لالدالء بأقوالهم. واللواء طارق 
الداخلية  صابر، أصبح حاليًا مساعد وزيــر 
الواقعة يعمل  املدنية، وكــان خــالل  لــأحــوال 
مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز األمـــن الــوطــنــي، وهــو 
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء 
إليه مــن أحــد مساعديه عن  على تقرير رفــع 
أنشطته البحثية، وتواصله مع نقيب الباعة 
الجائلن محمد عبدالله، بمناسبة بحثه عن 

النقابات املستقلة في مصر.
أّما الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، 
والــــــذي كــــان يــعــمــل رئــيــســًا ملــبــاحــث املـــرافـــق 
بالعاصمة، وتوجد دالئل على أنه هو الذي 
ــب ريجيني في 

ّ
أشـــرف عــلــى رســـم خــطــة تــعــق

إطــــار الــتــنــســيــق بـــن األمــــن الــوطــنــي واألمـــن 
العام، فقد تّم نقله بعد الحادث بأشهر عدة 
للعمل في محافظة أخــرى. أما املقدم مجدي 
شريف فقد سبق أن نشر ادعـــاء رومــا اسمًا 
ربـــاعـــيـــًا تــقــريــبــيــًا لـــه هـــو »مـــجـــدي إبــراهــيــم 
أبلغ  الــذي  عبدالعال شريف«، وهو الضابط 
عــنــه ضــابــط أفــريــقــي بــأنــه ســمــع مــنــه حديثًا 
ــارقـــة في  عــفــويــًا أثــنــاء تــدريــب لــلــضــبــاط األفـ
كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل 
كما وصفه،  اإليطالي«  »الشاب  أو  ريجيني، 
إلى حد القول بأنه »لكمه مرات عدة« بسبب 

»االشتباه في كونه جاسوسًا بريطانيًا«.

السجن، يقع على عاتق السلطات، ممثلة في 
السجون،  ومصلحة  الداخلية  بـــوزارة  مصر 
وعلى األخص »بمنع دخول أشياء قد تضر 
بــصــحــة املــحــتــجــز أو اســتــخــدامــهــا لــإضــرار 
 
ً
فضال حمايته،  على  العمل  وكــذلــك  بنفسه، 
بالسلب على  تؤثر  ال  بــصــورة  عــن معاملته 
حالته النفسية«، وذلك وفقًا لقانون السجون 
جميع  النيابة  وتجاهلت  والئحته.  املصري 
الوفاة من  إلى مالبسات  أدت  التي  املقدمات 
مــقــدمــات وضــغــوط وآالم، تجعل مــن شــادي 

الترويج  مصر  محاولة  عــن  املــاضــي  نيسان 
املؤيدة  اإليطالية،  للرواية  مناقضة  لسردية 
بأقوال الشهود التي قدمها االدعاء العام في 
الجنائية،  الــدعــوى  غــرفــة تحريك  إلــى  رومـــا 
واستعان  ضــبــاط.  أربــعــة  بمحاكمة  مطالبًا 
معدو الفيلم املصري بثالثة عناصر إيطالية 
باعتبارهم خبراء وصحافين،  تقديمهم  تم 
لكنهم في الحقيقة ال يعملون حاليًا في أي 
جــهــة رســمــيــة إيــطــالــيــة. وتـــحـــدث هــــؤالء عن 
ورغبة  اإليطالية،  املصرية  العالقات  جزئية 
بــه من  ملــا تتميز  الــجــهــات تخريبها،  بــعــض 
مؤكدين  التعاون«،  بمجاالت  وتعدد  »ثبات 
أن الشراكة بن القاهرة وروما لن تتأثر بما 

حدث. 
باملضي  اإليــطــالــي  االدعــــاء  يتشبث  وبينما 
قــدمــًا فـــي إجـــــــراءات املــحــاكــمــة، مــدعــومــًا من 
القوى اليسارية، فإن مصر توثق اتصاالتها 

ــــوم، وأبــســطــهــا إنــــك تــتــجــنــن أو تــمــوت  كـــل يـ
قبل  -أي   2020 مــــارس/آذار  وفــي  بالبطيء«. 
الحد األقصى  أكمل شــادي  الوفاة بشهرين- 
لفترة الحبس االحتياطي، وهي عامان، ولم 
بل  الــوقــت،  ذلــك  منذ  سبيله  السلطات  تخل 
ذاتها  التحقيق  -جهة  العامة  النيابة  أمــرت 
في واقعة الوفاة- والقاضي باستمرار حبسه 
ما  الجنائية،  اإلجـــــراءات  لــقــانــون  باملخالفة 

فاقم أزماته التي وضعت الوفاة حدا لها.
وطــــــــــرح حــــقــــوقــــيــــون تـــــــســـــــاؤالت عــــــن مــــدى 
مسؤولية ومشاركة النيابة العامة ذاتها في 
بــلــوغ شـــادي هــذه املــرحــلــة مــن الــحــزن واأللــم 
تم  إذا  أودى بحياته،  الــذي ربما  واالكتئاب، 
التسليم برواية النيابة العامة عن مالبسات 
ــه. ووفــــقــــًا ملـــحـــامـــن، تــكــتــظ الــســجــون  ــ ــاتـ ــ وفـ
املــصــريــة حــالــيــًا بــأكــثــر مـــن 1500 حـــالـــة، تم 
القصوى  املـــدة  وا 

ّ
تخط ملحبوسن  رصــدهــا، 

للحبس االحتياطي، وهي سنتان.

االنتخابات الجزائرية

ومباشرة إجــراء تحقيق وبائي فــوري حول 
أشــكــال الفيروسات املــتــحــورة فــي الــجــزائــر«. 
ــيــــة بــمــضــاعــفــة  ـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الــــتــــوصــ

ُ
ت

وتشديد  نطاق،  أوســع  على  املراقبة  حمالت 
الرقابة الحترام  املخالفات، وتكثيف  تطبيق 

اإلجراءات االحترازية.
ــة  ــ ــيــــات األزمــ ــداعــ  عــــامــــل الــــخــــوف مــــن تــ

ّ
لــــكــــن

اإلصابة  معدالت  ارتــفــاع  ومخاطر  الوبائية 
السلطة نحو  لدفع  كافيًا  يبدو  بــكــورونــا، ال 
 هناك سابقة 

ّ
إرجاء االنتخابات، خصوصًا أن

السلطة  الــســيــاق. وكــانــت  هـــذا  فــي  سياسية 
ــتـــاء عـــلـــى تــعــديــل  ــفـ ــتـ تــمــســكــت بــــإجــــراء االسـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــــن  فــــي األول  الـــدســـتـــور 
االنتخابية  الحملة  وإقــامــة  املــاضــي،  الثاني 
في أكتوبر/تشرين األول املاضي، على الرغم 
 الوضعية الصحية كانت أكثر تعقيدًا 

ّ
من أن

مـــن الـــوقـــت الــــراهــــن، بــمــا فــيــهــا عــلــى صعيد 
مــعــدالت اإلصــابــة بالفيروس والــوفــيــات، مع 
األخذ بعن االعتبار وجود فارق في طبيعة 
االستفتاء، الذي لم يستدِع تجمعات شعبية 
ــًا حـــزبـــيـــًا خـــاصـــًا حــيــنــهــا،  ــانــ ــيـــرة، أو رهــ ــثـ كـ
مــقــارنــة بــاالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة. ويــخــوض 
ألــف مــرشــح، سباق  19 حــزبــًا سياسيًا، و24 
األمــر من  االنتخابات، مع ما يستدعيه هــذا 
حملة دعائية، وتواصل مستمر مع الناخبن 
من قبل املرشحن وقادة األحزاب السياسية 

في مئات التجمعات الشعبية.
وبــاإلضــافــة إلـــى تــعــقــيــدات األزمــــة الصحية، 
يأتي في املقام الثاني عامل التصاعد الالفت 
بــرز فــي الجزائر  الـــذي  للغضب االجــتــمــاعــي 
خــالل األســابــيــع املــاضــيــة، بسبب أزمـــة نــدرة 
املواد التموينية، كالزيت، ومن خالل سلسلة 
ــات عــمــالــيــة مــتــتــالــيــة فــــي قــطــاعــات  ــ ــرابـ ــ إضـ
والتعليم.  والنقل  والبريد  كالصحة  حيوية، 
وهـــددت 14 مــن نــقــابــات التعليم واألســاتــذة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــحــيــط بــاالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
ــقـــررة في  املــبــكــرة فـــي الـــجـــزائـــر، املـ
أربعة  املقبل،  يــونــيــو/حــزيــران   12
عوامل تبدو ضاغطة في الوقت الحالي على 
الــســيــاســيــة، وقـــد تــدفــع بسيناريو  الــســلــطــة 
الجمهورية  رئــيــس   

ّ
أن الــتــأجــيــل، خــصــوصــًا 

عبد املجيد تبون، يملك اإلمكانية الدستورية 
 هذا 

ّ
لتأجيلها لفترة ثالثة أشهر أخرى. لكن

 قائمًا، ال يحظى باالحتمال 
ّ

الخيار، وإن يظل
ــرات الــغــالــبــة حــتــى اآلن  األكـــبـــر، كــــون املــــؤشــ
تــــوحــــي بــــوجــــود اســـتـــعـــجـــال لـــــدى الــســلــطــة 
إلنـــجـــاز االنـــتـــخـــابـــات، وإنـــهـــاء حــالــة شــغــور 
تطورات  حدثت  إذا  إاّل  البرملانية،  املؤسسة 

أكبر خالل األسابيع املقبلة.
وتـــؤكـــد بــعــض املــعــلــومــات املــتــطــابــقــة، الــتــي 
أحــد   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عليها  حصلت 

الــتــي رفعتها جهات  تــقــاريــر تــقــديــر املــوقــف 
بإرجاء  اقتراحًا  تبون، تضّمن  إلــى  مختصة 
ــــات، بـــســـبـــب الـــوضـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ تـــنـــظـــيـــم االنـ
أن تعزز  الوبائية املتصاعدة، واملخاوف من 
كــورونــا،  أزمـــة  واقـــع  مــن  االنتخابية  الحملة 
 الــرئــيــس كــــان طــلــب، الــثــالثــاء 

ّ
خــصــوصــًا أن

 مع اللجنة 
ً
املاضي، اجتماعًا حكوميًا عاجال

الــعــلــمــيــة املــكــلــفــة بــمــتــابــعــة األزمــــة الــوبــائــيــة، 
لــعــرض الــوضــع فــي الــبــالد. وقـــرر تــبــون، إثر 
البرية والجوية  الــحــدود،  اإلبــقــاء على  ذلـــك، 
والـــبـــحـــريـــة، مــغــلــقــة لــفــتــرة أخــــــرى، واتـــخـــاذ 
تدابير أخــرى فــي وقــت الحــق، بسبب بــوادر 
موجة ثالثة لكورونا تضرب البالد في األيام 
ـــف الــرئــيــس الــلــجــنــة الصحية 

ّ
األخـــيـــرة. وكـــل

اإلحصائيات  تقديم  »ضـــرورة  بــــ والــحــكــومــة 
 واليــــة بــدقــة، واألخــــذ بــعــن االعــتــبــار 

ّ
مــن كـــل

ــّي وقــــريــــة بـــقـــريـــة،  ــًا بــــحــ ــ ــّي ــؤر اإلصـــــابـــــة حــ ــ بــ

بتعطيل مؤسسات التعليم منتصف مايو/
أيار الحالي ومقاطعة إجراء امتحانات نهاية 
الــســنــة الــدراســيــة، مــا مــن شــأنــه أن يــعــزز من 
نسب مقاطعة االنتخابات وعزوف الناخبن، 
ويفرض إرجــاء االنتخابات إلــى حن توفير 
ظروف صحية واجتماعية وسياسية أفضل 

من األوضاع الحالية.
ثـــالـــثـــًا، يـــدخـــل فـــي ســـيـــاق الــــدواعــــي املــمــكــنــة 
إلرجاء االنتخابات، مناخ التشنج السياسي 
الــقــائــم، بــســبــب اســتــمــرار تــظــاهــرات الــحــراك 
الشعبي، والقلق الذي تبديه عدة أطراف من 

تــنــظــيــم انــتــخــابــات نــيــابــيــة مـــن دون منطقة 
القبائل )ذات الغالبية من السكان األمازيغ(، 
أبــرز حزبن متمركزين  إعــالن  ال سيما بعد 
فـــي املــنــطــقــة؛ »جــبــهــة الـــقـــوى االشـــتـــراكـــيـــة« 
والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن  و»التجمع 
 إرجاء 

ّ
مقاطعة االستحقاق، على الرغم من أن

االنتخابات لفترة أخرى، قد ال يغير من هذا 
الواقع السياسي شيئًا، إاّل إذا اتخذ الرئيس 
خطوات تسمح للحزبن بمراجعة موقفهما. 
الــســيــاســي، مالحظة  الــســيــاق  فــي  ُيمكن  كما 
الــصــمــت الـــالفـــت لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة عن 

أّي حــديــث عــن االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، مقارنة 
ــادة الــجــيــش  ــقــ بــســلــســلــة خـــطـــب مـــســـتـــمـــرة لــ
املاضين:  عندما تعلق األمر باالستحقاقن 
ــاء عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة واالسـ ــتـــخـ االنـ

تعديل الدستور.
كذلك يبزر عامل رابع يتعلق بعدم الجاهزية 
ــاك  ــ ــبـ ــ ــلـــة إلنــــجــــاز االســــتــــحــــقــــاق، واالرتـ الـــكـــامـ
املستقلة  اللجنة  أداء  على  ظهر  الــذي  البالغ 
ــتـــي تـــشـــرف لــلــمــرة األولــــى  لــالنــتــخــابــات، والـ
عــلــى انــتــخــابــات بــرملــانــيــة مــنــذ إنــشــائــهــا في 
سبتمبر/أيلول 2019. وظهر بعض الفوضى 

ــانـــات الــلــجــنــة وطــريــقــة  ــيـ ــارب فــــي بـ ــتــــضــ والــ
إدارتـــهـــا الســتــحــقــاق بــالــغ الــحــســاســيــة، وهــو 
، مثل 

ً
ــان قــد دفـــع حــزبــًا ســيــاســيــًا فـــاعـــال مــا كـ

»جبهة العدالة والتنمية« للدعوة إلى تأجيل 
اللجنة  تجهيز  إلــى حن  لالنتخابات  ظرفي 
املــســتــقــلــة لـــالنـــتـــخـــابـــات. كــمــا كـــانـــت »حــركــة 
ها ال تعارض تأجيل 

ّ
البناء الوطني« أعلنت أن

االقتراع في حال كان ذلك في صالح البالد.
 بعض القوى السياسية التي تدعم خيار 

ّ
لكن

االنتخابات ال ترى مبررًا أو داعيًا لتأجيلها. 
بعيبش،  بن  الطاهر  يستبعد  السياق،  وفــي 

القيادي في حزب »الفجر الجديد«، أحد أبرز 
األحزاب الحليفة والداعمة للمسار االنتخابي 
وملـــشـــروع اإلصــــالح الــســيــاســي لــتــبــون، كليًا 
 
ّ
ــابـــات، مــعــتــبــرًا أن ــتـــخـ إمــكــانــيــة تــأجــيــل االنـ
ـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو غـــيـــر مــــطــــروح. ويـــوضـــح،  هــ
 مسألة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي تــصــريــح لـــ

 
ّ
تأجيل االنتخابات غير واردة، بالنظر إلى أن
املعطى الصحي يمكن تجاوزه عبر إجراءات 
 
ّ
وقائية وتــدابــيــر احــتــرازيــة. ويــشــدد على أن
البالد بحاجة إلى استقرار واستكمال إعادة 
بناء املؤسسات الجديدة، خصوصًا البرملان 

 
ّ
أن إلــى  الــوطــنــي(، مشيرًا  الشعبي  )املــجــلــس 
باقي العوامل الضاغطة في املشهد الوطني، 
 

ّ
كل في  قائمة  ستبقى  واجتماعيًا،  سياسيًا 
االنتخابات ال يغير منها  األحـــوال، وإرجـــاء 
املشاكل يحتاج   هــذه 

ّ
 حــل

ّ
بشكل ســريــع، ألن

ــــان تــمــثــيــلــي  ــرملـ ــ ــدة وبـ ــديــ ــات جــ ــسـ إلـــــى مـــؤسـ
وحكومة منبثقة عنه.

السياسية  العلوم  أســتــاذ  يعتقد  جهته،  مــن 
ــر« تـــوفـــيـــق بـــوقـــاعـــدة،  ــزائــ فــــي جـــامـــعـــة »الــــجــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن هناك 
ــــع مـــــن أجــــل  ــدفـ ــ اتــــجــــاهــــًا داخـــــــــل الـــســـلـــطـــة يـ

 
ّ
الـــتـــأجـــيـــل، خـــصـــوصـــًا بـــعـــدمـــا تـــبـــن لـــهـــم أن

إجراء العملية االنتخابية في هذه الظروف، 
 أزمة 

ّ
وبهذه الطريقة، لن يقدم أي شيء لحل

الــشــرعــيــة واملـــشـــروعـــيـــة الـــتـــي يـــريـــد الــنــظــام 
ه »بطبيعة الحال، 

ّ
االرتكاز عليها. ويوضح أن

تيار  لــدى  التوجس   هناك بعض 
ّ
أن الحظنا 

االنتخابات،  ــاء  إرجـ نحو  يميل  السلطة  فــي 
ــر الـــصـــحـــيـــة الــتــي  ــاطـ ــخـ ــــاول تـــقـــديـــم املـ ــــحـ ويـ
كمبرر  االنــتــخــابــيــة  العملية  وراء  مــن  تنجم 
لتأجيلها، وهو خطر حقيقي ال ينكره أحد، 
ــاع الــــالفــــت ملـــعـــدالت  ــ ــفـ ــ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد االرتـ
الوفيات.  وأعــداد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
السلطة مضطرة  هــكــذا وضــع ستكون  وفــي 
 االنتخابات 

ّ
إلقرار اإلغالق الكلي، ال سيما أن

وتجمعات شعبية  انتخابية  تسبقها حملة 
ــوقـــت نــفــســه خـــطـــرًا صحيًا  ــي الـ ــد تــشــكــل فـ قـ

كبيرًا«.
ــه فـــي املــقــابــل »هــنــاك  ــ ـ

ّ
ويــضــيــف بـــوقـــاعـــدة أن

ثــاٍن في السلطة ال يبدو مهتمًا كثيرًا  طــرف 
التعجيل  إلــى  ويسعى  الصحية،  للوضعية 
 اإلكــراهــات 

ّ
الــرغــم مــن كــل باالنتخابات، على 

الـــتـــي تــحــيــط بــالــوضــع الــحــالــي فـــي الـــبـــالد، 
الشكلي  املــؤســســاتــي  الــبــنــاء  بــهــدف تحقيق 
الحكم  عــبء مسؤولية  السلطة  يقاسم  الــذي 
بعد  خصوصًا  خارجيًا،  للنظام  والتسويق 
املداخيل وزيـــادة حــدة االحتجاجات  تــراجــع 
وارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـــفـــقـــر فــــي الـــــبـــــالد«. وبـــن 
ــكـــون  يـ أن  بـــــوقـــــاعـــــدة  يـــــرجـــــح  االتـــــجـــــاهـــــن 
الــتــيــار الـــداعـــي إلـــى تــأجــيــل االنــتــخــابــات في 
 
ّ
الـــبـــالد عــمــومــًا هـــو الــغــالــب، لــكــن بـــرأيـــه فـــإن

 األحـــــوال 
ّ

»االنـــتـــخـــابـــات ســــوف تـــمـــّر فـــي كــــل
 »املــؤشــر األبـــرز 

ّ
فــي مــوعــدهــا«، الفــتــًا إلـــى أن

في  االنتخابات  إنــجــاز  السلطة  إصـــرار  على 
الرئيس بتمديد  أقــدم عليه  موعدها، هو ما 
ــداع مــلــفــات الــتــرشــح لــخــمــســة أيـــام  ــ ــال إيــ ــ آجـ
أخــرى )كــان مــقــررًا أن تنتهي فــي 22 إبريل/

نيسان املاضي وأخّرت إلى 27 إبريل(«.

تكتظ السجون بمحبوسين تخّطوا مدة الحبس االحتياطي )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( يتشبث االدعاء اإليطالي بمواصلة إجراءات محاكمة قتلة ريجيني

من تظاهرة رافضة لالنتخابات بالجزائر في إبريل الماضي )رياض قرامدي/فرانس برس(

تبدو جميع الخيارات قائمة بشأن إجراء االنتخابات الجزائرية في يونيو/حزيران المقبل. وبينما 
تتواصل التحضيرات إلتمام االستحقاق، يطرح البعض خيار تأجيل االنتخابات ألسباب عدة. وتتزايد 
المخاوف من تصاعد أزمة كورونا جراء الحملة االنتخابية، باإلضافة إلى مناخ التشنج السياسي 

القائم بسبب استمرار تظاهرات الحراك، وتصاعد الغضب االجتماعي، وإمكانية إجراء االنتخابات 
من دون منطقة القبائل. لكّن كّل ذلك قد ال يكون كافيًا من أجل إقناع السلطة بتبني هذا 

الخيار، خصوصًا أّن لديها حسابات أخرى
قضية

4 عوامل ضاغطة تطرح 
خيار التأجيل

بوقاعدة: هناك اتجاه 
داخل السلطة يدفع 

من أجل التأجيل

هددت 14 نقابة 
بتعطيل مؤسسات 

التعليم

عكست رسائل حبش 
قبل وفاته حجم األلم 

النفسي الذي يعيشه

مكتب عباس كامل 
أشرف على إعداد الفيلم 

عن ريجيني

لم تتطرق النيابة العامة 
المصرية، بعد مضي 

عام على وفاة الفنان 
الشاب شادي حبش في 

سجن طرة، إلى مسؤولية 
السلطات عن الواقعة

تواصل السلطات 
المصرية محاوالتها 

تبرئة نفسها من جريمة 
قتل الطالب اإليطالي 

جوليو ريجيني، بما في 
ذلك إعداد فيلم وثائقي 

يتحدث عن »مؤامرة«

إلى  رسالة  في  )الــصــورة(،  تبون  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  قــال 
العمال الجزائريين بمناسبة يوم العمال العالمي، إّن االنتخابات التشريعية 
المقبلة »رهان حيوي« سيخوضه 
والسيدة  الــحــرة  ــإرادتــه  ب الشعب 
وذات  »قــويــة  مــؤســســات  لبناء 
الشعب  تبون  ودعا  مصداقية«. 
المجلس  في  ممثليه  اختيار  إلى 
»الجديرين  من  الوطني  الشعبي 
هذا  يجعل  وأن  األمــانــة«،  بحمل 
االستحقاق موعدًا إلعالء صوت 
الديمقراطية والمواطنة من أجل 

التغيير باإلرادة السيدة للشعب.

رهان حيوي 

تقرير إضاءة

Sunday 2 May 2021 Sunday 2 May 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

قرغيزستان تتهم 
طاجيكستان بالتحشيد 

قرب الحدود
ــان جـــارتـــهـــا  ــتــ ــيــــزســ ــرغــ ــمــــت قــ ــهــ اتــ
طاجيكستان، أمس السبت، بحشد 
قــــوات ومـــعـــدات عــســكــريــة بــالــقــرب 
من الحدود بعد اشتباكات وقعت، 
الــخــمــيــس، وأســفــرت عــن مقتل 41 
وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــصــاب. 
ــــوات حــــرس الـــحـــدود في  وقـــالـــت قـ
قرغيزستان إن قوات طاجيكستان 
ــار عــلــى ســــيــــارات قــرب  ــنـ فــتــحــت الـ

إحدى قرى قرغيزستان.
)رويترز(

الصومال: البرلمان يلغي 
تمديد والية الرئيس 

وافــــق الــبــرملــان الــصــومــالــي، أمــس 
الــســبــت، عــلــى إلـــغـــاء تــمــديــد فــتــرة 
واليـــة الــرئــيــس الــصــومــالــي محمد 
بعدما  لعامني،  فرماجو  الله  عبد 
ــــق عـــلـــى الـــخـــطـــوة فــي  ــــان قــــد وافــ كـ
12 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي. وقــال 
محمد  الصومالي  البرملان  رئيس 
 140 إن  مرسل  الرحمن  عبد  شيخ 
ــوا لـــصـــالـــح مـــشـــروع  ــوتــ  نـــائـــبـــا صــ
إلــــــغــــــاء تــــمــــديــــد واليــــــــــة الــــبــــرملــــان 
والــرئــاســة. فــي مـــوازاة ذلــك، فــّوض 
الــرئــيــس الــصــومــالــي صــاحــيــاتــه 
ــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــكـ ــحـ ــيـــس الـ ــرئـ لـ
إلدارة  ـــي  ــ ــلــ ــ ــ روبـ ــــني  ــــسـ حـ ــد  ــمــ مــــحــ
ملف  وتــولــي  االنتخابية  العملية 

األمن.
)العربي الجديد(

مقاربة واقعية لبايدن 
تجاه كوريا الشمالية 

 أعــلــنــت املــتــحــدثــة بــاســم الــرئــاســة 
األميركية، جني ساكي، أن الرئيس 
ــتـــمـــد مـــقـــاربـــة  ــيـــعـ جــــــو بــــــايــــــدن سـ
كوريا  إزاء  »واقــعــيــة«  دبلوماسية 
ــن تــلــك  ــ  الـــشـــمـــالـــيـــة، ســـتـــخـــتـــلـــف عـ
ــالـــد  ــتـــي انــتــهــجــتــهــا إدارتــــــــا دونـ الـ
تــــرامــــب وبـــــــــاراك أوبـــــامـــــا. وقـــالـــت 
املـــتـــحـــدثـــة، لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت، 
ــز عــلــى  ــركـ ــتـ ــــن تـ لـ إن »ســـيـــاســـتـــنـــا 
ــفـــاق كــبــيــر« على  ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
غــرار ذلــك الــذي سعى إليه ترامب، 
ــــاء شبه  لــكــن »هــدفــنــا ســيــظــل إخـ
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة بـــالـــكـــامـــل مــن 

األسلحة النووية«.
)فرانس برس(

موسكو ــ رامي القليوبي

على مدى الـ100 يوم األولى من رئاسة سيد 
العاقات  عاشت  بايدن،  األبيض جو  البيت 
ــهـــات مــتــبــايــنــة،  ــيـــة تـــوجـ ــيـــركـ الــــروســــيــــة األمـ
تــــراوحــــت بــــني زيـــــــادة الــتــنــســيــق فــــي مــجــال 
من  الحد  معاهدة  وتمديد  األسلحة،  مراقبة 
النووية  اإلستراتيجية  الهجومية  األسلحة 
)»ســـتـــارت-3«(، وبــني تصعيد بايدن لهجته 
ــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــني  ــ ــروسـ ــ تــــجــــاه نـــظـــيـــره الـ
ــل«، وفـــــــرض عـــقـــوبـــات  ــ ــاتــ ــ ــأنــــه »قــ ووصــــفــــه بــ
جديدة على روسيا، وتعليق منح التأشيرات 
األمــيــركــيــة لـــلـــروس بــمــوســكــو، وغــيــرهــا من 

الخطوات التصعيدية.
ومــع ذلــك، ثمة مــؤشــرات تظهر أن العاقات 
الروسية األميركية في عهد بايدن أصبحت 
أكثر قابلية للتكهن واالستقرار، مقارنة بما 

كانت عليه خال والية سلفه دونالد ترامب، 
حني كانت رغبة األخير في تحسني العاقات 
األميركي  »اإلستبلشمنت«  برفض  تصطدم 

ألي تطبيع مع الكرملني.
ــنـــدوق  ــيـــاســـي فــــي صـ ــلـــل الـــسـ ويـــعـــتـــبـــر املـــحـ
»الدبلوماسية الشعبية« لتطوير مؤسسات 
املجتمع املدني بموسكو، يفغيني فاليايف، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن العاقات 
الروسية األميركية في عهد بايدن »أصبحت 
وضع  في  سيساعد  ما  للتنبؤ،  قابلية  أكثر 
قواعد اللعبة على الساحة الدولية وتحديد 
الــخــطــوط الــحــمــر الــتــي ال يمكن تــجــاوزهــا«. 
 »األيــــام الـــــ100 مــن حكم 

ّ
ويــقــول فــالــيــايــف إن

ــيـــرت أمـــــــورًا كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــاقـــات  بــــايــــدن غـ
الــروســيــة األمــيــركــيــة«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه »فــي 
عــهــد تــرامــب، كــنــا نسمع كــامــا إيــجــابــيــا عن 
روسيا وبوتني، ولكن على أرض الواقع كان 
يتم فرض عقوبات جديدة مرة تلو األخرى، 
ــم يــكــن هــنــاك وضــــوح كــيــف يــمــكــن تغيير  ولـ
ذلــك فــي ظــل إجــمــاع على مــعــاداة روســيــا في 
على  الكونغرس  والتفاف  املتحدة  الــواليــات 

رأي الرئيس«.
ــقـــرار  ــتـ وحـــــــول رؤيــــتــــه لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق اسـ
الــعــاقــات الــروســيــة األمــيــركــيــة وآفــاقــهــا في 
ــه »يــتــعــني  عــهــد بــــايــــدن، يــعــتــبــر فــالــيــايــف أنــ
على موسكو وواشــنــطــن وضــع قــواعــد بناء 
الحمر  الخطوط  وتحديد  بينهما،  العاقات 
الـــتـــي ســتــكــون هـــنـــاك ردود أفـــعـــال فـــي حــال 
فريقا  يملك  »بايدن  أن  تجاوزها«. ويضيف 
ستعود  واشنطن  أن  يعني  ما  للغاية،  قويا 
الــســيــاســيــة  الــســاحــة  نــاشــط عــلــى  ألداء دور 

الــروســيــة كــمــا كـــان الــحــال عليه  الصينية ال 
ســابــقــا. وإذا كــان تــرامــب يــحــارب الــصــني في 
ــإن قــضــايــا تــايــوان  املـــجـــال الــتــجــاري فــقــط، فـ
وهونغ كونغ واإليغور وغيرها من القضايا 
الــحــســاســة قــد تــــزداد حـــدة فــي عــهــد بــايــدن«. 
ــه »مــــن مــصــلــحــة مــوســكــو أال  ويــلــفــت إلــــى أنــ

ــتــــاف بــــني بـــايـــدن  ــذا هــــو اإلخــ ــ الــــدولــــيــــة. وهــ
وترامب، الذي كان له توجه نحو عزل باده 

عن العالم«.
ــا مــــن هـــذا  ــيــ ــا يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف روســ وفـــــي مــ
الـــتـــحـــول فــــي الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة، يــقــول 
فاليايف إن »مثل هذه السياسة ال تصب في 
مصلحة موسكو، التي تدعو إلى إقامة عالم 
متعدد األقطاب، با مهيمن عاملي أو شرطي 
واحـــد مــنــفــرد. لــكــن إذا لــم تــكــن مــوســكــو هي 
العدو الرئيسي، فيمكن القبول بذلك، إذ نرى 
أن الواليات املتحدة تركز اليوم على الصني 
الـــتـــي تــصــبــح الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــســيــاســة 
الخارجية األميركية، وحتى أغلبية موظفي 
الــشــؤون  تحليل  يــتــولــون  الــخــارجــيــة  وزارة 

يــحــدث تــفــاهــم بـــني واشــنــطــن وبــكــني ألطـــول 
فــتــرة مــمــكــنــة حــتــى يـــــزداد االســتــقــطــاب بني 
املتحدة  الـــواليـــات  أي  الــجــديــدتــني،  الكتلتني 
وحلفاؤها من جهة، وروسيا والصني وإيران 
والـــدول التي تنضم إليهم من جهة أخــرى«، 
ــااًل لــلــمــنــاورة بني  ــا ســيــفــتــح ملــوســكــو مـــجـ مـ

واشنطن وبكني.
وخال الفترة األخيرة أثيرت تساؤالت كثيرة 
حول إمكانية عقد أول لقاء بني بوتني وبايدن 
ومكان حدوث ذلك. وفيما أعربت النمسا عن 
في  اللقاء  هــذا  مثل  اســتــعــدادهــا الستضافة 
استضافة  أيضا  فنلندا  عرضت  فقد  فيينا، 
القمة على أراضــيــهــا. وفــي الــوقــت الــذي دعا 
فــيــه بـــايـــدن بــوتــني إلـــى عــقــد االجـــتـــمـــاع، أكــد 
الكرملني أنه يــدرس األمــر. ويتوقع فاليايف 
أن يشهد أول لقاء بني بوتني وبايدن مناقشة 
للخطوط الحمر التي لن يتجاوزها الطرفان 
ذلك  في  بما  الدولية،  األوضـــاع  تعقيد  لعدم 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس 
القراصنة  أوكرانيا، وهجمات  الواقعة شرق 
أميركية،  وشــركــات  مؤسسات  على  املتكررة 
ــــدم الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لكل  وعـ
طرف، وآفاق التعاون في مجال املناخ ونزع 

الساح، واالتفاق النووي اإليراني.
وكـــــان املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف أشــــــــار، أول مــــن أمـــس 
نتائج  يتوقع  كان  الكرملني  أن  إلى  الجمعة، 
ـــ100 األولــــى من  ــ ــام الـ أفــضــل مــن ذلـــك فــي األيــ
حكم بــايــدن، مــقــرًا، فــي الــوقــت ذاتـــه، بإنجاز 
»التمديد الفعلي ملعاهدة الحد من األسلحة 

الهجومية االستراتيجية، ستارت-3«.

أميركا 
تبدأ االنسحاب

انقالب 
ميانمار

من العام املاضي رمــزّي قبل كل شــيء. لكن 
مــوقــف الــحــركــة بـــدا مــغــايــرًا بــعــدمــا أعلنت 
أمــــس أن عــــدم تــنــفــيــذ االنـــســـحـــاب بــحــلــول 
ــاك التـــفـــاق  ــهـ ــتـ انـ بـــمـــثـــابـــة  ــن مـــايـــو  األول مــ
الخيارات مفتوحة.  الدوحة ويجعل جميع 
األفغاني،  الدفاع  القائم بأعمال وزير  وأكد 
الجنرال ياسني ضياء، في مؤتمر صحافي 
في كابول، أمس، أن القوات األميركية بدأت 
تــخــرج مــن عــدد مــن الــقــواعــد العسكرية في 
مناطق مختلفة من الباد أمس، وتسليمها 
ــــوات األفـــغـــانـــيـــة. وقــــــال ضـــيـــاء إن  ــقـ ــ إلـــــى الـ
األفغانية مستعدة ألن تحل محل  »القوات 
أفغانستان  في  والدولية  األميركية  القوات 
وأن تــتــحــمــل كـــامـــل املــــســــؤولــــيــــات«. ولــفــت 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة ســـتـــواصـــل في  إلــــى أن الــ
األيــام املقبلة تسليم قواعد لها إلى القوات 
املنسحبة  القوات  أن  إلــى  األفغانية، مشيرًا 
ستجتمع في قاعدة باغرام شمالي كابول، 
إلــى بــادهــا. وبينما رحب  ومنها ستغادر 

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بينما 
الجيش  رانغون. وكــان  تتزايد وتيرتها في 
قد اتهم نشطاء مؤيدين للديمقراطية بزرع 
قنابل أدت لوقوع االنفجارات. وقال رجل من 
سكان يانكني إن العسكريني »جعلوا الناس 
يعيشون في خــوف، ومن الجيد أن يكونوا 
قلقني«. وأشاد باملتظاهرين الذين يقومون 
بـــمـــســـيـــرات خـــاطـــفـــة لــبــراعــتــهــم فــــي تـــفـــادي 
االعتقال والقمع. ورأى أن »أي تحد من دون 

اعتقال أو قتل إنجاز عظيم للمقاومة«.
حصدت  الــتــي  القاسية،  القمع  حملة  ورغـــم 
وفــقــا  مــتــظــاهــرًا  عـــن 759  يــقــل  ال  ــا  مـ أرواح 
لـــرابـــطـــة مـــســـاعـــدة املــعــتــقــلــني الــســيــاســيــني، 
تـــخـــرج حـــشـــود لـــلـــشـــوارع يـــومـــا بـــعـــد يـــوم 
العسكري.  للمجلس  رفــضــهــا  عــن  للتعبير 
وذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام، أمــــس الــســبــت، أنــه 
خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات فــــي مـــديـــنـــة مــــانــــداالي، 
ثاني أكبر املدن في الباد، وفي بلدة داوي 
بالجنوب. ولــم تــرد أنــبــاء عــن وقـــوع أعمال 

عنف.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ال تــضــعــف االشــتــبــاكــات 
ــــات عــــرقــــيــــة فــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ بــــــني الــــجــــيــــش ومـ
وهذه  والشرقية.  الشمالية  الحدود  مناطق 
املـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تـــضـــم عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مــن 
معارضي املجلس العسكري الذين فروا من 
األسابيع  في  القتال  استأنفت  االنتهاكات، 
األخيرة. وقال عامل إغاثة، لوكالة »فرانس 

عــلــى وقــــع اســتــنــفــار أمــنــي واســــع، 
ــــات املـــتـــحـــدة رســمــيــا  ــــواليـ ــدأت الـ ــ بــ
أمس السبت، سحب آخر جنودها 
من أفغانستان في عملية سُيشكل انتهاؤها 
علن، خاتمة 

ُ
في سبتمبر/أيلول املقبل، كما أ

حـــــرب اســـتـــمـــّرت عـــشـــريـــن عـــامـــا بــالــنــســبــة 
انعدام  فترة  بعدها  لكن ستبدأ  لواشنطن، 
 مخاوف 

ّ
يقني كبير في أفغانستان، في ظل

مــن عــــودة الــعــنــف واالقــتــتــال الــداخــلــي، مع 
األفغانية  األفغانية  املفاوضات  إحــراز  عدم 
الــتــقــدم املــطــلــوب إلــــى اآلن عــلــى الـــرغـــم من 
اتفاق لوقف  الدوحة، وغياب  تواصلها في 
إطاق نار مستدام بني »طالبان« والحكومة. 
ويقول مسؤولون أميركيون في أفغانستان 
، مشيرين 

ً
 عملية االنسحاب جارية أصا

ّ
إن

إلــى أن تاريخ األول من مــايــو/أيــار الحالي 
الــســابــقــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  الــــذي حـــّددتـــه 
برئاسة دونالد ترامب طبقا لاتفاق املوقع 
مع »طالبان« في الدوحة في فبراير/شباط 

مـــع مـــــرور 3 أشـــهـــر عــلــى االنـــقـــاب 
ــار، يــتــجــه  ــمــ ــانــ ــيــ الــــعــــســــكــــري فـــــي مــ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ الــــــوضــــــع األمــــــنــــــي إلــــــــى مـ
الــتــدهــور، مــع وقـــوع انــفــجــارات فــي رانــغــون، 
املحتجون  الباد، حيث يتمسك  مــدن  كبرى 
الذي  الوقت  في  االنقابيني،  بتحدي سلطة 
تـــتـــواصـــل فـــيـــه االشــــتــــبــــاكــــات بــــني الــجــيــش 
ومـــجـــمـــوعـــات عــرقــيــة فـــي مــنــاطــق الـــحـــدود 
األممية،  الجهة  وعلى  والشرقية.  الشمالية 
ال يزال مجلس األمن الدولي يصدر بيانات 
ال تــغــيــر عــلــى األرض شــيــئــا، خــصــوصــا مع 
مــواصــلــة الــصــني وروســـيـــا رفــضــهــمــا زيـــادة 
ــم مــن  ــرغــ ــيـــش، عـــلـــى الــ ــجـ ــغـــوط عـــلـــى الـ الـــضـ
تحذير املبعوثة األممية إلى الباد كريستني 
ــن أن مـــنـــظـــمـــات عــرقــيــة  ــر بـــورغـــنـــر مــ ــرانــ شــ
مسلحة تدرب طابا على استخدام الساح.  
في هذا الوقت، أكملت زعيمة بورما املدنية 
أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، 
الجبرية، بينما  الثالث قيد اإلقامة  شهرها 
فــي وقت  اتــهــامــات جنائية،  تــواجــه سلسلة 
يبدو أنها في عزلة تامة عن أحداث الفوضى 
الــتــي تعصف بــالــبــاد. وُمــنــعــت ســو تشي، 
الــتــي تــم تــوجــيــه ســت اتــهــامــات لــهــا تشمل 
إثارة الفنت بموجب قانون أسرار الدولة، من 

عقد لقاءات خاصة مع محاميها.
ــبـــت، جــمــيــع  ــــس الـــسـ وهــــــزت انــــفــــجــــارات، أمـ
أنـــحـــاء رانــــغــــون، حــيــث يــنــظــم مــتــظــاهــرون 
بالديمقراطية،  للمطالبة  خاطفة  مسيرات 
ــتــــحــــديــــن املــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري املـــمـــســـك  مــ
بــالــســلــطــة مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر والــــــذي يقمع 
في  املتظاهرون  ونظم  بوحشية.  املحتجني 
رانغون، التي تشكل مركزًا تجاريا وتحولت 
أمنيا  انتشارًا  يشهد  لاحتجاج  مركز  إلــى 
خالها  يتنقلون  خاطفة  تــظــاهــرات  كثيفا، 
بــســرعــة فــي الـــشـــوارع لتجنب مــواجــهــة مع 
رفعها  الفتة  على  وُكتب  والجنود.  الشرطة 
أحد  املتظاهرون وهــم يسيرون بسرعة في 
الحقيقة، والحقيقة وحدها  األحياء: »نملك 
ســتــســود«، رافــعــني إشــــارة الــتــحــدي بثاثة 

أصابع.
وفــــي حـــي إنـــســـني الــعــشــوائــي فـــي رانـــغـــون، 
محلية.  مدرسة  من  بالقرب  قنبلة  انفجرت 
وقــال أحــد السكان، لوكالة »فــرانــس بــرس«: 
»جاءت بعض القوات األمنية لتفقد منطقة 
إال من مسافة  لم أشاهدها  لكني  االنفجار، 
بعيدة عن منزلي، ألنني كنت قلقا من أن يتم 
اعتقالي«. كما وقع بعد ذلك انفجاران آخران 
فـــي حـــي يــانــكــني جــنــوبــا حــســب ســـكـــان في 
املنطقة. وأوضح أحد السكان أن االنفجارات 
سببت توترًا لقوات األمن. ومن غير الواضح 
ما إذا كان أحد أصيب في االنفجارات، التي 

ضياء بقرار الواليات املتحدة سحب قواتها 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تـــوقـــع بــــأن تـــكـــون هــنــاك 
لفترة  لوجستية  وعــقــبــات  مــؤقــتــة  مــشــاكــل 
محددة، ولكنه قال إنه سيتم التغلب عليها.
ــيـــرة، كــانــت ســمــاء كــابــول،  وفـــي األيــــام األخـ
املــجــاورة، ممتلئة  بــاغــرام الجوية  وقــاعــدة 
أكـــثـــر مـــن املــعــتــاد بـــاملـــروحـــيـــات األمــيــركــيــة 
تــحــضــيــرًا لـــهـــذا االنـــســـحـــاب الــكــبــيــر الــــذي 
سيكتمل بحلول 11 سبتمبر، موعد الذكرى 
إلى  قـــادت  الــتــي   ،2001 لهجمات  العشرين 
تــدخــل الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان 
قــبــل عــقــديــن. وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
املاضي  إبريل/نيسان  أكد منتصف  بايدن 
يزالون  ال  جندي   2500 سحب  إلــى  التطلع 
التدخل  هـــدف  أن  أفــغــانــســتــان، معتبرًا  فــي 
الـــذي كــان يـــدور حــول منع أفغانستان من 
ــســتــخــدم مـــن جــديــد كــقــاعــدة ملهاجمة 

ُ
ت أن 

باده، تحقق. وبدأ الحلفاء في حلف شمال 
األطلسي الخميس املاضي، سحب وحدات 

من مهمة »الدعم الحازم«.
وكانت قــوات األمــن األفغانية بحالة تأهب 
أمــس، خشية حصول هجمات ضد القوات 
ــال وزيـــر  ــ ــاء انــســحــابــهــا. وقـ ــنـ األمــيــركــيــة أثـ
لقادة  حــيــاة،  الله  حياة  بالوكالة  الداخلية 
ــــت مـــتـــأخـــر أول مــــن أمـــس  الـــشـــرطـــة فــــي وقـ

ــا ُســــمــــع أمــــس  ــيـ ــعـ ــدفـ ــا مـ ــفـ بــــــــــرس«، إن قـــصـ
السبت بالقرب من بهامو في والية كاشني 
الــشــمــالــيــة، حــيــث شـــن الــجــيــش فـــي األيــــام 
ــرة غـــــارات جــويــة اســتــهــدفــت »جــيــش  ــيـ األخـ
ـــرق الــــبــــاد، أدت  اســـتـــقـــال كــــاشــــني«. فـــي شـ
الــقــوات املسلحة وفصيل  بــني  االشــتــبــاكــات 
»كارين« املتمرد إلى نزوح أكثر من 30 ألف 

شخص، وفقا لألمم املتحدة.
ودعـــا مجلس األمـــن الــدولــي بــاإلجــمــاع في 
إلــى تطبيق خطة  املــاضــي،  الجمعة  إعـــان، 
رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، التي 
تــتــضــمــن خــمــس نـــقـــاط وخـــصـــوصـــا »وقــفــا 
فـــوريـــا لــلــعــنــف فـــي مــيــانــمــار«، فـــي نـــص تم 

رســـــل إلــى 
ُ
الــجــمــعــة، فـــي تــســجــيــل صـــوتـــي أ

ف العنف«، 
ّ
الصحافيني، إن »طالبان قد تكث

مضيفا »آمــركــم بــزيــادة نقاط التفتيش في 
ــراء عــمــلــيــات تفتيش عــنــد نقاط  ــ املـــدن وإجـ

الوصول«.
كــمــا شـــهـــدت الــعــاصــمــة األفـــغـــانـــيـــة كــابــول 
اســتــنــفــارًا أمــنــيــا أمــــس، إذ تــأهــبــت املــديــنــة 
الحــتــمــال حــــدوث تــحــرك مـــن جــانــب حــركــة 
»طــالــبــان«، ردًا على اســتــمــرار بــقــاء الــقــوات 
انــتــهــاء املــوعــد املتفق عليه  األمــيــركــيــة بعد 
لسحب القوات بحلول األول من مايو. وتم 
األمــن  وتشديد  العسكري  الــوجــود  تكثيف 
عند نقاط التفتيش في كابول، وقال مصدر 
أمني لوكالة »رويترز«، إن املدينة »في حالة 
تكثيف  أنه يجري  تأهب قصوى«، مضيفا 
الدوريات العسكرية واإلجراءات األمنية في 

املدن الرئيسية في أنحاء الباد.
ــن الــقــومــي األفــغــانــي  واعــتــبــر مستشار األمـ
 طـــالـــبـــان »قـــد 

ّ
ــــس، أن ــه مـــحـــب، أمــ ــلـ حـــمـــد الـ

تختار الــحــرب«. لكنه أكــد أن قواتهم قــادرة 
عــلــى الــتــصــدي لــلــحــركــة رغـــم املـــخـــاوف من 
انــهــيــار الــنــظــام بــعــد االنــســحــاب األمــيــركــي. 
واتهم محب في مؤتمر صحافي »طالبان« 
بأنها »ال ترغب في الحوار وتركن إلى الحل 
العسكري وهــو حل غير مجٍد«. من جهته، 
قال كبير مفاوضي السام األفغان، رئيس 
عبد  الله  عبد  الوطنية،  املصالحة  مجلس 
األفغانية  السياسية  القيادة  إن  الله، أمس، 
ــيـــان يــجــب أن  املــنــقــســمــة فـــي كــثــيــر مـــن األحـ
تتوحد في محادثات السام مع »طالبان«، 
أو املــخــاطــرة بـــأن يــــؤدي انــســحــاب الــقــوات 
»مــزيــد من  إلــى  األطلسي  األميركية وحلف 
الله، في مقابلة  املــريــر«. وحــذر عبد  القتال 
ــيـــيـــتـــد بــــــــرس«، مــــن أن  مــــع وكــــالــــة »أســـوشـ
»التاريخ ومايني األفغان، سيحكمون على 
هؤالء القادة بقسوة إذا استعصت الوحدة 
الله إن االنسحاب الذي  عليهم«. وقال عبد 
بدأ رسميا أمس للجنود األميركيني املتبقني 
»تحديات  سيشكل  األطلسي  حلف  وقــوات 
هائلة«. وأضاف »لن أسميها نهاية العالم 
إنــه سيكون تحديا  أقــول  أن  لشعبنا، وأود 
كبيرًا، ولهذا أعتقد أن التركيز كله يجب أن 
يكون على تحقيق السام وهذا ال يشملنا 
فــقــط، بــل يشمل الــجــانــب اآلخــــر«. واعــتــرف 
ــان األمــيــركــيــة املشتركة  ــ رئــيــس هــيــئــة األركـ
الجنرال مارك ميلي أخيرًا بوجود »مروحة 
مـــن الــنــتــائــج املــحــتــمــلــة لـــانـــســـحـــاب،« من 
بينها في أســوأ الحاالت »انهيار الحكومة 
األفغانية والجيش األفغاني واندالع حرب 
مع  لــهــا،  مصاحبة  إنسانية  وكــارثــة  أهلية 

عودة محتملة للقاعدة«.
وكانت »طالبان« أمس تؤكد أن االنسحاب 
كان يجب أن ينتهي في األول من مايو، وأن 
إبــقــاء الــقــوات بعد هــذا املــوعــد هــو »انتهاك 
ــن. وقـــــال  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واضــــــــــح« لــــاتــــفــــاق مـــــع واشـ
املــتــحــدث بــاســم املــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»طـــالـــبـــان« مــحــمــد نــعــيــم، لــوكــالــة »فــرانــس 
برس«، إن »ذلك يفتح املجال في املبدأ أمام 
املناسبة ضد  اإلجــــراءات  التــخــاذ  مقاتلينا 
قـــوات الـــغـــزو«. بــــدوره، قـــال املــتــحــدث باسم 
»تويتر«،  على  مجاهد،  الله  ذبيح  الحركة، 
أمـــس، إن الــحــركــة تنتظر أمــر وقـــرار قيادة 
الــحــركــة، مــشــيــرًا إلـــى أن جــمــيــع الــخــيــارات 
مــفــتــوحــة أمــــــام الـــحـــركـــة بـــعـــد أن انــتــهــكــت 
واشنطن توافق الدوحة ولم تخرج قواتها 

بحلول شهر مايو. 
أفغانستان  في  املتحدة  الواليات  وتدخلت 
هـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر 2001،  ــقــــاب  أعــ فــــي 
الذي  »طالبان«  نظام  أطاحت  ما  وســرعــان 
اتــهــم بـــإيـــواء تنظيم الــقــاعــدة املـــســـؤول عن 
بن الدن.  أسامة  الــراحــل  الهجمات وزعيمه 
ــات املــتــحــدة في  وفــــي أوج انـــخـــراط الــــواليــ
الحرب خال عامي 2010-2011، كان هناك 
حوالى مائة ألف جندي أميركي في الباد. 
تل أكثر من ألفي أميركي وعشرات آالف 

ُ
وق

األفغان في هذا النزاع.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تخفيف حــدتــه بطلب مــن الــصــني وروســيــا. 
وتــنــص الــخــطــة أيــضــا عــلــى تعيني مبعوث 
مــن الــرابــطــة. وقــال املجلس، فــي بيان وضع 
بمبادرة من بريطانيا، إنه يجب تنفيذ هذه 

الخطة »من دون تأخير«.
وكــرر أعــضــاء مجلس األمـــن، فــي رابــع بيان 
من نوعه منذ االنقاب في األول من فبراير/
شباط املاضي، »قلقهم العميق إزاء الوضع 
في ميانمار بعد إعان حالة الطوارئ التي 
فرضها الجيش في 1 فبراير، وكرروا دعمهم 
ميانمار«.  في  الديمقراطي  التحول  لعملية 
كما دعــوا العسكريني إلى »ممارسة أقصى 
درجـــات ضبط الــنــفــس«، و»جــمــيــع األطـــراف 
إلـــى االمــتــنــاع عـــن الــعــنــف«، مــشــدديــن على 
ــامـــل لــحــقــوق  ــكـ »الـــحـــاجـــة إلـــــى االحـــــتـــــرام الـ

اإلنسان ومواصلة الحوار واملصالحة«.
ــذا الـــنـــص تـــنـــازالت  وتــطــلــب الــتــوصــل إلــــى هــ
طلبتا  اللتني  ومــوســكــو  لبكني  الغربيني  مــن 
حذف عبارة وردت في مسودة النص األولى 
الــتــي حصلت عليها وكــالــة »فــرانــس بــرس«. 
ويــعــبــر مــجــلــس األمـــــن فـــي املــــســــودة األولــــى 
عــن »إدانـــتـــه بــشــدة الــعــنــف ضــد املتظاهرين 
السلميني«، ويطالب »الجيش بأكبر قدر من 
ضبط النفس«. ويشجع اإلعان املعتمد على 
زيارة شرانر بورغنر إلى ميانمار »في أقرب 
وقت ممكن«. وقــال دبلوماسيون إن بورغنر 
الــتــي تــقــوم بــجــولــة فــي املــنــطــقــة، كـــررت خــال 
األمــن عبر دائــرة تلفزيونية  اجتماع مجلس 
ــن تــــايــــانــــد، دعـــوتـــهـــا إلـــــى مــوقــف  مــغــلــقــة مــ
تطور  على  التأثير  أمــل  على  جماعي  دولـــي 
الــوضــع. وقــالــت »تــقــديــراتــنــا تفيد بـــأن نحو 
20 ألف شخص نزحوا، ونحو 10 آالف فروا 
ــــدول املـــجـــاورة مــنــذ فــبــرايــر« املــاضــي،  إلـــى الـ
مؤكدة أن »التداعيات اإلقليمية« للوضع في 
«. وأضافت أن 

ً
ميانمار »تتطلب تحركا عاجا

بشكل  وحــد  للديمقراطية  املشترك  »الطموح 
من  الرغم  على  ميانمار،  غير مسبوق شعب 
انــقــســامــاتــه الــديــنــيــة والــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة«، 
ــذه الــــوحــــدة الـــقـــويـــة سببت  ــ مــوضــحــة أن »هـ
ترسيخ  في  للجيش  متوقعة  غير  صعوبات 
االنــقــاب«.  بعد  االســتــقــرار  وتحقيق  سلطته 
التقارير عن استمرار عملية  أن  وحــذرت من 
القمع تهدد بتقويض الجهود التي تستهدف 
إنهاء األزمة، مشيرة إلى تقارير مقلقة تتحدث 
عـــن مـــدنـــيـــني، مــعــظــمــهــم طــــاب مـــن املــنــاطــق 
الــحــضــريــة، يــجــري تــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدام 
الـــســـاح عــلــى يـــد مــنــظــمــات عــرقــيــة مسلحة. 
وقـــالـــت شـــرانـــر بــورغــنــر إن مــنــاقــشــاتــهــا في 
تدهور  من  مخاوفها  من  »ضاعفت«  املنطقة 

الوضع في ميانمار في جميع املجاالت.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty/علقت واشنطن منح التأشيرات األميركية للروس في موسكو )ألكسندر شيرباك

)Getty/ستواصل القوات األميركية تسليم قواعد لها إلى القوات األفغانية )جون مور

بدأت الواليات 
المتحدة أمس 

السبت، سحب قواتها 
من أفغانستان، في 

الوقت الذي كانت 
فيه حركة »طالبان« 
تعتبر تأخر االنسحاب 
الذي سيستمر حتى 

سبتمبر/أيلول المقبل، 
انتهاكًا التفاق 

الدوحة. يأتي ذلك 
بينما كانت الحكومة 

تعبر عن مخاوفها 
من تداعيات 

االنسحاب

أدى العجز الدولي عن إيجاد حل لالنقالب في ميانمار إلى تزايد التوتر 
عبر  الجيش،  سلطة  بتحدي  المحتجين  تمسك  مع  البالد،  في  األمني 

تظاهرات خاطفة لتجنب مواجهة مع الشرطة والجنود
رصدالحدث

تسليم قواعد للقوات 
األفغانية... و»طالبان« تتوّعد

انفجارات في رانغون... 
واشتباكات مسلحة 

في األطراف

تقرير

 اختفاء 
30 جنديًا

أفاد عضو المجلس 
المحلي بوالية غزني، 

خالق داد أكبري، أمس 
السبت، باختفاء 30 جنديًا، 

إثر هجوم لحركة »طالبان« 
على موقع عسكري 

بالوالية في وقت متأخر 
الجمعة. في األثناء، ارتفع 
عدد ضحايا تفجير انتحاري 
بشاحنة مفخخة في والية 

لوغار شرق البالد، مساء 
الجمعة، إلى 21 
قتيًال و90 جريحًا.

تأهبت قوات األمن 
أمس خشية شّن حركة 

»طالبان« هجمات

تم تخفيف حدة 
نص مجلس األمن بطلب 

من الصين وروسيا

القوات المنسحبة 
ستجتمع في قاعدة 
باغرام ومنها ستغادر

ال تزال القمة بين 
فالديمير بوتين وجو 
بايدن غير محسومة

يبدو أن سو تشي 
في عزلة تامة عن 

األحداث الجارية

على الرغم من حرب 
طرد الدبلوماسيين 

التي دارت بين موسكو 
وواشنطن، فإن العالقات 

بين البلدين في عهد 
الرئيس األميركي جو 

بايدن أصبحت قابلة للتنبؤ 
بحسب البعض

Sunday 2 May 2021 Sunday 2 May 2021
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دعوات إلطالق حوار وطني

السلطة الفلسطينية تدافع عن تأجيل االنتخابات

مجدالني: ستبدأ 
اتصاالت لتشكيل حكومة 

توافق وطني

رام اهلل ـ العربي الجديد

الفلسطيني  الرئيس  قــرار  فــرض 
ــل  ــ ــيــ ــ ــأجــ ــ مــــــــحــــــــمــــــــود عــــــــــبــــــــــاس تــ
االنــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي كــانــت 
مقررة في 22 مايو/أيار الحالي نفسه على 
الساحة الفلسطينية، وسط حرص السلطة 
على تبرير موقفها وربطه برفض االحتالل 
إجـــراء االنــتــخــابــات فــي الــقــدس املحتلة. في 
موازاة ذلك، برزت أكثر من دعوة إلى إطالق 
حوار وطني جديد ملحاولة تجاوز تداعيات 
تــأجــيــل االنــتــخــابــات. وقـــال املــتــحــدث باسم 
أبــو رديــنــة، أمــس السبت، إن  الرئاسة نبيل 
ــرار الـــقـــيـــادة تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات »يــمــثــل  ــ قـ
حفاظًا على الثوابت الوطنية، وعلى رأسها 
القدس«. وأضاف في حديث إلذاعة »صوت 
دون  مــن  االنتخابات  »إجـــراء   

ّ
أن فلسطني«، 

القدس هو تنفيذ لخطة صفقة القرن، وهو 
أمــــر مــــرفــــوض«. وأكـــــد أبــــو رديـــنـــة عــلــى أن 
»القدس عاصمة فلسطني، والقضية ليست 
انــتــخــابــات«، داعــيــًا »كـــل مــن لــديــه مالحظة 
على قرار تأجيل االنتخابات إلى فهم اللعبة 
األمــيــركــيــة واإلســرائــيــلــيــة وبــعــض الــتــواطــؤ 

اإلقليمي، إلقامة كيان هزيل«.
 عــبــاس »حـــّدد طريقًا واضــحــًا بعد 

ّ
وقـــال إن

ل فــي حــوار 
ّ
قـــرار تأجيل االنــتــخــابــات، يتمث

ــكـــومـــة وحــــدة  مــــع الـــفـــصـــائـــل، وتـــشـــكـــيـــل حـ
التحرير، والتفكير  وطنية، وتعزيز منظمة 
ــزي، لـــوضـــع ســيــاســات  ــركــ بــعــقــد مــجــلــس مــ
االتفاق  يجب  ومــا  معينة،  واستراتيجيات 
عــلــيــه مـــن قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة، لــلــحــفــاظ 
وفيما حذر  كــلــهــا«.  الوطنية  الــثــوابــت  على 
أبـــو رديـــنـــة مـــن »عــمــلــيــة تــضــلــيــل تــقــوم بها 
الوطني  الــقــرار  مــن  للنيل  جــهــات مشبوهة 
 »األســـابـــيـــع املــقــبــلــة 

ّ
ــال إن الــفــلــســطــيــنــي«، قــ

أسفه لقرار التأجيل، أشار هنية في خطاب 
متلفز إلى »أننا ما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا 
إجــــراء االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا )22 مايو 
 »قرار 

ّ
املقبل( في القدس أواًل«، منبهًا إلى أن

التأجيل فيه من التعقيدات ما يمكن أن يعيد 

املناكفات«.  مربع  إلــى  الفلسطيني  الــوضــع 
وقــــال هــنــيــة: »نــحــن فــي حــمــاس ال نــريــد أن 
نــحــول هـــذا الــوضــع إلـــى صــــراع فلسطيني 
الحوار  داخلي، بل نريد أن نستمر في لغة 
والتواصل والتوافق مع الكل الفلسطيني«، 
ــنــــاك خـــريـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة   »هــ

ّ
مـــوضـــحـــًا أن

ســـيـــاســـيـــة جــــــديــــــدة، نـــتـــجـــت عـــــن تــشــكــيــل 
الــقــوائــم لــخــوض االنـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــأكــيــد 
هذه الخريطة يجب أن تؤخذ باالعتبار في 
إلى  ولفت  املستقبل«.  ومــالمــح  معالم  رســم 
 »حــمــاس« كانت ومــا زالــت تــرى ضــرورة 

ّ
أن

إنهاء االنقسام، وطي صفحته وبناء شراكة 
على  واالتــفــاق  الفلسطينية،  املؤسسات  في 

ــار املــحــدقــة  ــطــ ــة وطـــنـــيـــة ملـــواجـــهـــة األخــ ــ رؤيــ
بالقضية الفلسطينية.

ــان الـــعـــربـــي رفـــض  ــرملــ ــبــ ــتـــه، دان الــ مــــن جـــهـ
ــلـــي، مــشــاركــة  ــيـ ــرائـ ــتــــالل اإلسـ ســلــطــات االحــ
أهالي مدينة القدس املحتلة في االنتخابات 
الفلسطينية. وأكد في بيان له، أمس السبت، 
أن »املــــوقــــف املــتــعــنــت لــســلــطــات االحـــتـــالل، 
املوقعة  لالتفاقيات  صــارخــًا  انتهاكًا  يمثل 
مع دولة فلسطني في هذا الشأن، كما يمثل 
ـــرحـــبـــة 

ُ
امل الــــدولــــي  املــجــتــمــع  تـــحـــديـــًا إلرادة 

ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــقـــوة إلجـــــــراء االنـ والــــداعــــمــــة بـ
وفي  الفلسطينية،  واملـــدن  املحافظات  كافة 

مقدمتها مدينة القدس املحتلة«.

8
سياسة

ال تزال تداعيات تأجيل 
االنتخابات التشريعية 

الفلسطينية من قبل 
الرئيس محمود عباس، 
تثير الجدل في األوساط 

الفلسطينية، وسط 
دعوات متجددة إلطالق 

حوار وطني

خالل تظاهرة في غزة رفضًا لتأجيل االنتخابات )سعيد خطيب/فرانس برس(

ستشهد حراكًا داخليًا فتحاويًا وفصائليًا 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، لــبــلــورة مــوقــف وطــنــي 

للسير عليه في املرحلة املقبلة«.
ــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  مـــن جــهــتــه، قــ
ملـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أحـــمـــد 
أيــام  مجدالني، إن »اتــصــاالت ستبدأ خــالل 
مــــع مــخــتــلــف الـــفـــصـــائـــل لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ــوافـــق وطــــنــــي«. وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات  تـ
نقلتها صحيفة »األيام« )خاصة(، أن »تقديم 
الــحــكــومــة )الـــحـــالـــيـــة( اســتــقــالــتــهــا مــرهــون 
بالتقدم في االتصاالت، وإنضاج الحوارات 
ــراف«. وقال  األطـ التي ستجري مع مختلف 
ــاالت جــــرت خــــالل األيــــــام األخـــيـــرة  إن اتــــصــ
ــــاس« ُبــحــثــت  ــمــ ــ بــــني حـــركـــتـــي »فــــتــــح« و»حــ
وتأجيل  الحكومة  تشكيل  قضيتا  خاللها 
االنــتــخــابــات. فــي مـــــوازاة ذلــــك، دعـــت شبكة 
الضفة  فــي  الفلسطينية  األهــلــيــة  املنظمات 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، أمــــس الـــســـبـــت، إلــى 
»حـــــــــوار وطــــنــــي شـــــامـــــل، مـــــن أجــــــل إيـــجـــاد 
ــلـــي«. كما  ــداخـ مــعــالــجــات جــديــة لــلــوضــع الـ
دعت إلى »البدء بخطوات عملية، واإلسراع 
بتشكيل حكومة وحدة جديدة، تضم أوسع 
أطياف اللون السياسي والكفاءات الوطنية، 
برمتها  السلطة  وظــيــفــة  لتغيير  والـــذهـــاب 
بما يخدم قضية التحرر الوطني«. وشددت 
على أن »على الحكومة أن تتولى التحضير 
إلجــــراء االنــتــخــابــات خـــالل مـــدة ال تــتــجــاوز 
الــســتــة أشـــهـــر، ومــطــالــبــة املــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــا فــــي الـــقـــدس  ــهــ ــرائــ بـــالـــتـــدخـــل لـــضـــمـــان إجــ
استعجال  »وجـــود  الشبكة  ورأت  املحتلة«. 
ــدم بــذل  ــ ــرار تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات، وعـ ــ فـــي قـ
جـــهـــد حــقــيــقــي لـــبـــنـــاء إجــــمــــاع وطــــنــــي، قــبــل 
خـــوض أي مــعــركــة جــديــة لــتــحــدي إجــــراءات 
 إلـــى بــؤرة 

ً
االحــتــالل وتــحــويــل الــقــدس فــعــال

االهتمام«. كما رأت الشبكة في القرار »مسًا 
الديمقراطية  بقايا  مــقــومــات  بــأحــد  خطيرًا 
املــواطــن  حــق  أي  الفلسطيني،  املجتمع  فــي 
بالتغيير عبر صندوق االقــتــراع«. وأشــارت 
إلـــى أن »قــــرار الــتــأجــيــل يــنــطــوي أيــضــًا على 
خطورة كبيرة، حيث كان يمكن لالنتخابات، 
 هامًا ليس فقط 

ً
لو جــرت، أن تشكل مدخال

أيضًا الستعادة  وإنما  الشرعيات،  لتجديد 
الوحدة الوطنية«.

ــيـــاســـي لــحــركــة  ــتـــب الـــسـ ــكـ ــيــــس املـ وكـــــــان رئــ
أول  دعــا مساء  اسماعيل هنية،  »حــمــاس«، 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى لــقــاء وطــنــي جامع 
الفلسطينية  القوائم والفصائل  تشارك فيه 
لتجاوز املرحلة التي نتجت عن قرار تأجيل 
ــة. وبـــعـــد أن أعـــــرب عن  ــامـ االنـــتـــخـــابـــات الـــعـ
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