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سيناء ـ محمود خليل

فــي وضــح الــنــهــار، وبــواســطــة مــركــبــات عــدة، 
اقتحم مسلحو تنظيم »والية سيناء«، املوالي 
»داعش«، في 25 مــارس/آذار املاضي، قرية  لـ
عمورية، شرقي مدينة بئر العبد في محافظة 
شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، واختطفوا 15 
مواطنًا، بحجة تعاونهم مع األمن والجيش، 
أن يتمكن الجيش من  ثم انسحبوا من دون 
اإلمساك بهم أو إنقاذ املختطفني من املصير 
املــجــهــول الـــذي بــات يــواجــهــهــم. وعــلــى الرغم 
مــن مـــرور أيـــام عــدة على عملية االخــتــطــاف، 
إال أن أي معلومات لم ترشح عن املختطفني، 
القلق تنتاب عوائلهم، وفي  وســط حالة من 
التي  املنطقة،  األمنية في  القوات   صمت 

ّ
ظــل

والبحث  الفوري  للتدخل  األهالي  يناشدها 
إلــى منازلهم. من  وإعــادتــهــم  املختطفني  عــن 
جــهــتــه، لــم يــصــدر »داعــــش« أي بــيــان يتعلق 

بهذه املأساة.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأكــــدت مــصــادر قبلية لـــ

تــمــكــن تــنــظــيــم »داعــــــــش« مــــن اقـــتـــحـــام قــريــة 
ــتــــطــــاف 15 مـــواطـــنـــًا بــحــجــة  ــة، واخــ ــمــــوريــ عــ
ــع قـــــوات الـــجـــيـــش، مــوضــحــة أن  تــعــاونــهــم مـ
الـــدواغـــرة،  قبيلة  مــن  هــم  املختطفني  جــمــيــع 
التي سبق أن سقط عدد من أبنائها ضحايا 
بالتهمة نفسها،  اإلرهــابــي  التنظيم  يد  على 
السنوات  مــدار  أو تعرضوا لالختطاف على 

املاضية. 
ــام مـــن إعـــالن  وتـــأتـــي هـــذه الــجــريــمــة، بــعــد أيــ
اتـــحـــاد قــبــائــل ســيــنــاء الـــــذي يــتــزعــمــه رجــل 
األعمال إبراهيم العرجاني، املعروف بعالقته 
السيسي،  محمود  مع  واألمنية  االقتصادية 
نجل الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
عن قتل أحد عناصر »داعش«، ويدعى سليم 
في  بـــارزًا  قــائــدًا عسكريًا  الحمادين، بصفته 
الــتــنــظــيــم. لــكــن مــصــادر قبلية مــطــلــعــة، نفت 
»العربي الجديد«، أن يكون املقتول على يد  لـ
الجيش في عملية مشتركة،  القبائل وقــوات 
العسكريني. وأصــدر  التنظيم  قــادة  أحــد  هــو 
الــتــنــظــيــم فـــي وقـــت الحـــق خــبــرًا نــفــى فــيــه أن 
يكون قد خسر أحد قادته العسكريني، مشيرًا 

إلى أن سليم الحمادين هو عنصر فيه.
ــاونـــون مــــع الــجــيــش  ــعـ ــتـ ــعـــرض املـ ولـــطـــاملـــا تـ
والشرطة في شمال سيناء للقتل واالختطاف 
ــة ســيــنــاء«، مــن خـــالل حــواجــز  عــلــى يــد »واليــ
ــات لــلــتــنــظــيــم، تــســتــهــدف مــنــاطــق  ــمــ ــداهــ ومــ
انـــتـــشـــار املـــتـــعـــاونـــني، ال ســيــمــا املــجــمــوعــات 
اتــحــاد قبائل  ــة  رايـ تــحــت  املــنــضــويــة  القبلية 
ــاء. وكــــــان لـــهـــذه املـــجـــمـــوعـــات، وكـــذلـــك  ــنـ ــيـ سـ
للمتعاونني مع األمــن، دور بــارز في تحقيق 
نجاحات أمنية وعسكرية في شمال سيناء، 
الجغرافية والتاريخية  الطبيعة  أن  ال سيما 
لــهــذه املــنــطــقــة، تحتم عــلــى أي قـــوة عسكرية 
املحلي.  باملتعاون  االستعانة  التدخل،  تريد 

لكن قـــوات الجيش عــجــزت فــي مــواطــن عــدة، 
 تمكن التنظيم من 

ّ
عن حماية هؤالء، في ظل

الوصول إليهم في كثير من املّرات.
ــد مــشــايــخ قــريــة  ــال أحـ وتــعــقــيــبــًا عــلــى ذلــــك، قـ
»الــعــربــي  عــمــوريــة، طــالــبــًا عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
 أبنائنا يمثل 

ّ
الــجــديــد«، إن »مــا جــرى بــحــق

ــول بـــهـــا بــــــأي شــكــل  ــبــ ــقــ مـــهـــزلـــة ال يـــمـــكـــن الــ
مـــن األشــــكــــال، فــاملــخــتــطــفــون هـــم مــواطــنــون 
مـــصـــريـــون لـــهـــم حــــق الـــحـــمـــايـــة مــــن الــــدولــــة 
املــصــريــة، فــي كــل األمــاكــن والـــظـــروف، فكيف 
الحال وهــم تعرضوا لــأذى واالعــتــداء خالل 
تواجدهم في منازلهم، وفي وضح النهار، في 
حني أن قوات الجيش تنتشر في كافة مناطق 
شمال سيناء، ال سيما الطريق الدولي الرابط 
بني بئر العبد والعريش«. ولفت إلى أن حالة 
ــة الــقــريــة  ــ مـــن الـــذعـــر والــقــلــق تــســود فـــي أروقـ

بعد اعتداء »داعــش«، مذكرًا أن هذا االعتداء 
ــن يـــكـــون األخـــيـــر،  ــه، ولــ لــيــس األول مـــن نـــوعـ
 الــتــهــديــدات املــســتــمــرة مـــن التنظيم 

ّ
فـــي ظـــل

قــوات  مــع  التعاون  بحجة  وسّكانها،  للقرية 
الــجــيــش فـــي مــواجــهــة الــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق 
ــا الــشــيــخ القبلي،  بــئــر الــعــبــد املــخــتــلــفــة. ودعــ
الرئيس املصري ووزيــر دفاعه، محمد زكي، 
إلى ضرورة التحرك من أجل توفير الحماية 
لــلــمــدنــيــني فـــي شــمــال ســيــنــاء، بـــأســـرع وقــت 
مــمــكــن، وإعــــــادة املــخــتــطــفــني إلــــى عــائــالتــهــم، 
وتقديرهم وتقديم الدعم الالزم لهم، متحدثًا 
التقصير واإلهــمــال  عــن حــالــة مستغربة مــن 
على  لـــأذى  يتعرضون  مــن  بحق  الحكومي 
يد »داعش«، وخصوصا االختطاف. وأكد أن 
لتقديم  لم تتواصل معهم  أي جهة حكومية 

املساعدات لذوي املختطفني.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

استمرت أمس الجمعة االتصاالت واملشاورات 
ــيــــة، فــي  ــلــ ــيــ بــــني مــخــتــلــف األحــــــــــزاب اإلســــرائــ
مــحــاولــة الســتــبــاق بــدء املـــشـــاورات الرسمية 
لــــدى الــرئــيــس اإلســـرائـــيـــلـــي، رؤبــــني ريــفــلــني، 
بعد غــٍد اإلثــنــني، لتكليف أحــد قــادة األحــزاب 
مـــوازاة  فــي  الحكومة،  بتشكيل  اإلسرائيلية 
ــاع لـــشـــهـــود االدعـــــــاء  ــمــ ــتــ ــلـــســـات االســ بـــــدء جـ
فــي مــحــاكــمــة رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 

بنيامني نتنياهو.
ومع تمخض االنتخابات اإلسرائيلية في 23 
مــارس/ آذار املاضي عن عــدم تمكن معسكر 

الــحــصــول عــلــى 61 مــقــعــدًا من  نتنياهو مــن 
أصــــل 120 مــقــعــدًا فـــي الــكــنــيــســت، وحــصــول 
ف نتنياهو 

ّ
معسكره فقط على 52 مقعدًا، كث

ــيـــم حـــزب  مــــن الـــضـــغـــوط املـــمـــارســـة عـــلـــى زعـ
على  بينت،  نفتالي  االســتــيــطــانــي،  »يمينا« 
أمــل ضّمه إلــى املعسكر املؤيد لــه، لترشيحه 
الــحــكــومــة.  بتشكيل  تكليف  عــلــى  لــلــحــصــول 
ــــس الـــجـــمـــعـــة اجــتــمــاعــًا  ــقــــد الـــــرجـــــالن أمــ وعــ
مـــطـــواًل، قــالــت مــصــادر حــزبــيــة إن نتنياهو 
قــــّدم عــروضــًا ســخــيــة لبينت خــاللــه، ومنها 
الحصول على مناصب وزارية عديدة، بينها 
وزارة األمن، وتحصني سبعة مواقع ألعضاء 
حــال جرت  فــي  »الليكود«  على الئحة  حزبه 

انتخابات خامسة.
فـــــي املــــقــــابــــل، لـــــم تــــصــــدر عـــــن حــــــزب بــيــنــت 
تــصــريــحــات واضــحــة أو قــاطــعــة لــجــهــة قــرار 
كــان سيدعم حكومة برئاسة  إذا  مــا  األخــيــر 
التعاون مع أحــزاب  أم يمضي في  نتنياهو، 
ابتزاز  أمــل  على  لأخير،  املناهض  املعسكر 
ــتـــرؤس  هــــــذه األحــــــــــزاب لـــلـــقـــبـــول بــمــطــلــبــه بـ
الحكومة لفترة قصيرة، مقابل دعمه ملعسكر 
م 

ّ
يئير لبيد املناهض لنتنياهو، والــذي يض

اليمني والــوســط واليسار،  أحــزاب  جملة من 
ومن ضمنها القائمة املشتركة لثالثة أحزاب 
عربية، تتفق على وجوب التخلص من حكم 
بينها حول  ما  لكنها تختلف في  نتنياهو، 
من يكون مرشحًا باسم هذا املعسكر لرئاسة 

الحكومة.
ــّم بــيــنــت إلـــى  وفـــيـــمـــا يــســعــى نــتــنــيــاهــو لـــضـ
معسكره لــلــوصــول إلـــى 59 عــضــوًا يــؤيــدون 
زعيم  أمــس  أعلن  الحكومة،  بتشكيل  تكليفه 
ــيـــة«، بــتــســلــيــئــيــل  ــنـ ــــزب »الـــصـــهـــيـــونـــة الـــديـ حـ
سموطريتش، أن حزبه لن يؤيد أي حكومة 
يشكلها نتنياهو في حال اعتمدت األخيرة، 

ولو من خارج االئتالف الحكومي، على دعم 
من القائمة العربية املوحدة، بقيادة منصور 
عباس. فيما يواجه معسكر يئير لبيد الذي 
قد يحصل على ترشيح من القائمة املشتركة 
لــأحــزاب الــعــربــيــة، بــقــيــادة أيــمــن عــــودة، هو 
ــر تـــهـــديـــدات مــشــابــهــة مـــن حــــزب »تــكــفــا  ــ اآلخـ

حداشاه« بقيادة غدعون ساعر.
 عــدم قـــدرة أي مــن املعسكرين على 

ّ
وفــي ظــل

تــأمــني أغــلــبــيــة 61 صـــوتـــًا، فـــإن املــعــســكــريــن، 
بـــقـــيـــادة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو أم يئير  ســـــواء 
ــــوم غـــٍد  ــل حـــتـــى يـ ــ لـــبـــيـــد، يــســعــيــان عـــلـــى األقــ
ــر مـــن حيث  ــبـ األحـــــد لــضــمــان أن يــكــونــا األكـ
ــلـــى الــتــكــلــيــف  ــن لـــلـــحـــصـــول عـ ــديــ ــؤيــ ــدد املــ ــ عــ
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، واســتــغــالل مــهــلــة الــــ28 
للمكلف  الرئيس  التي يمنحها  األولــى  يومًا 
بـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، إلحـــــــــداث اخـــــتـــــراق فــي 
 األزمــة السياسية 

ّ
الطريق املسدود نحو حل

على  نتنياهو  مؤيدو  ويراهن  إسرائيل.  في 
بتشكيل  بالتكليف  فــاز  حــال  فــي  يتمكن  أن 
الــحــكــومــة، فــي اســتــمــالــة أعــضــاء مــن أحـــزاب 
»تكفا حدشاه«  من حــزب  اليمني، خصوصًا 
أغلبية  إلى  للوصول  غدعون ساعر،  بقيادة 
تــضــمــن لـــه عــــرض حــكــومــة ائـــتـــالف جــديــدة 
تحظى بأغلبية عند عرضها على الكنيست.

مــع ذلــك، أشــار املــراســل السياسي فــي القناة 

12، عميت سيغال، في زاويته األسبوعية في 
احتمال  إلــى  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
أن يقبل نتنياهو بالعروض املقترحة عليه، 
بأن ُيّرشح نفسه لرئاسة الدولة، مع اقتراب 
انتهاء والية الرئيس الحالي، رؤبني ريفلني، 
ألن الــقــانــون األســاســي لرئيس الــدولــة يكفل 
للرئيس عــدم محاكمته، ووقــف أي إجــراءات 
جنائية ضده. وقال سيغل إن نتنياهو الذي 
رفــض الــفــكــرة سابقًا بــات أقــل مــعــارضــة لها 
ــيـــرًا، خــصــوصــًا بــعــد نــتــائــج االنــتــخــابــات  أخـ
أن  نتنياهو  بمقدور  أن  إلــى  األخــيــرة. ولفت 
يتجه لهذا الخيار خالل الشهرين املقبلني في 

ت األزمة السياسية الحالية.
ّ
حال ظل

في املقابل، كثف زعيم حزب »كاحول لفان«، 
بني غانتس، من دعواته لإلعالن عن فقدان 
نــتــنــيــاهــو أهــلــيــة الــحــكــم، بــعــدمــا رفـــض يــوم 
الخميس املاضي تعيني وزير للعدل، لتبقى 
وزيــر  دون  مــن  حاليًا  اإلسرائيلية  الحكومة 

عدل.
إلى ذلك، يعتزم املعسكر املناهض لنتنياهو 
أن يحاول في أول يوم اللتئام الكنيست في 
الـــســـادس مــن شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي 
تغيير رئيس الكنيست الحالي، ياريف ليفني، 
وطرح مقترح قانون يمنع أي عضو كنيست 
ــده الئــــحــــة اتــــهــــام مــــن الـــحـــصـــول  ــ تــــوجــــد ضــ
الــحــكــومــة. وســتــكــون  تــكــلــيــف لتشكيل  عــلــى 
القريبة حاسمة في تحديد هوية من  األيــام 
املقبلة،  الــحــكــومــة  تشكيل  بمهمة  سيحظى 
وبالتالي هل ستتشكل حكومة جديدة خالل 
28 يومًا أم تعود إسرائيل النتخابات خامسة 
تبعًا للقرار الذي سيتخذه بينت، خصوصًا 
أنه من املقرر أن يلتقي مساء اليوم السبت مع 
للبت في مطالبه  لبيد  املعارضة يئير  زعيم 

مقابل ترشيح لبيد لتشكيل الحكومة.
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النهاية، نحن نتعامل مع ذلك بطريقة  وفي 
في  بذلك  القيام  يمكننا  أنــه  أعتقد  متوازية. 
أقـــل مــن شــهــريــن«. وأكـــد أنـــه لــن تــكــون هناك 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة بـــني إيــــــران والــــواليــــات 

املتحدة.
ــــف الــدبــلــومــاســي الـــرفـــيـــع فـــي االتـــحـــاد  ووصـ
األوروبــــــــــــــــي إنـــــريـــــكـــــي مــــــــــــورا، الــــــــــذي تــــــرأس 

ــات الـــتـــي يــمــكــن  ــوبـ ــقـ ــعـ لـــلـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الـ
التي  النووية  وااللتزامات  رفعها  لواشنطن 
يــجــب عــلــى طــهــران الـــوفـــاء بــهــا. وأضــــاف أن 
جميع األطــراف تأمل التوصل إلى اتفاق في 
غضون شهرين. وتابع »نتفاوض على قائمة 
العقوبات.  رفــع  وقائمة  النووية  االلــتــزامــات 
ــج الــقــائــمــتــني عــنــد مــرحــلــة مــا.  ســيــتــعــني دمــ

F F

أمس  االفتراضي  االجتماع  أمــس،  املحادثات 
ر من أنه ال يزال هناك 

ّ
»اإليجابي«، لكنه حذ بـ

إحياء  بــه إلعـــادة  القيام  ينبغي  الــذي  الكثير 
ــال عــبــر »تــويــتــر«: »أمــامــنــا عمل  ــاق. وقــ ــفـ االتـ
أساسي من أجل الوصول إلى فرصة أساسية 
من  املــشــتــركــة«.  الشاملة  العمل  إلحــيــاء خطة 
جهته، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي هايكو 

مــاس إن استئناف املــحــادثــات أمــر جيد، لكن 
الــوقــت عــامــل مــهــم. أمــا السفير الــروســي لدى 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة مــيــخــائــيــل 
أولــيــانــوف فــكــتــب عــلــى »تــويــتــر«: »االنــطــبــاع 
الذي لدينا هو أننا على املسار الصحيح، لكن 
 وســيــحــتــاج جــهــودًا 

ً
الــطــريــق لــن يــكــون ســهــال

مكثفة. األطراف املعنية تبدو مستعدة لذلك«.

أميركيني  الرغم من حضور مسؤولني  وعلى 
ــاء فــيــيــنــا الــــثــــالثــــاء، فــإنــهــمــا  ــقــ وإيــــرانــــيــــني لــ
ــر. وقــــــال مــصــدر  ــاشـ ــبـ ــن يــجــتــمــعــا بــشــكــل مـ لــ
ــالــــة »رويــــــتــــــرز«:  ــلــــومــــاســــي أوروبــــــــــي لــــوكــ دبــ
»ستكون إيران والواليات املتحدة في املدينة 
وذكــر  نفسها«.  الغرفة  فــي  ليس  لكن  نفسها، 
دبلوماسي غربي للوكالة أنه سيجري اتباع 

أسلوب الدبلوماسية املكوكية.
ــدة أنـــهـــا ســتــشــارك  ــحـ ــتـ وأكـــــــدت الـــــواليـــــات املـ
الــنــووي  االتــفــاق  اجــتــمــاع فيينا ملناقشة  فــي 
ــرانـــي، مــؤكــدة أنــهــا »مــنــفــتــحــة« عــلــى عقد  اإليـ
محادثات مباشرة مع طهران. وقال املتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس »ال 
نتوقع تحقيق اختراق فورًا إذ ستكون أمامنا 
محادثات صعبة. لكننا نعتقد أن هذه خطوة 
مفيدة إلى األمــام«. وأضــاف »ال نتوقع حاليًا 
بــأن تــجــري مــحــادثــات مباشرة بــني الــواليــات 
ــران فــي إطـــار هــذه العملية، لكن  املــتــحــدة وإيــ
الــواليــات املتحدة منفتحة على األمــر«. وذكر 
بـــرايـــس أن »املـــســـائـــل األســـاســـيـــة« املــطــروحــة 
ــوات  ــطــ ــخــ ــقـــاش فـــــي فـــيـــيـــنـــا ســـتـــكـــون »الــ ــنـ ــلـ لـ
القيام بها  إيــران  التي سيتعني على  النووية 
مــن أجــل مــعــاودة االلــتــزام ببنود خطة العمل 
الشاملة املشتركة )التسمية الرسمية لالتفاق 
التي  العقوبات  تخفيف  وخــطــوات  الــنــووي(، 
ستحتاج الواليات املتحدة التخاذها من أجل 

معاودة االلتزام كذلك«.
لتأكيد رفضهم  املقابل، سارع اإليرانيون  في 
عقد أي اجتماع مع األميركيني. ونقل تلفزيون 
»برس تي.في« اإليراني الذي تديره الدولة عن 
مصدر مطلع أن إيران سترفض أي محادثات 
غير مــبــاشــرة مــع الــواليــات املــتــحــدة أو الرفع 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــعــقــوبــات فــــي االجــــتــــمــــاع. كــمــا 
كتب وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي محمد جــواد 
ظــريــف عــلــى »تـــويـــتـــر«: »ال اجــتــمــاع إيــرانــيــًا-

إنــه غير ضـــروري«. وقــال إن الهدف  أميركيًا. 
من اجتماع الثالثاء »وضع اللمسات األخيرة 
العقوبات  رفــع  بشكل ســريــع على )خــطــوات( 
واإلجـــــــراءات الــنــوويــة مــن أجـــل إلــغــاء منّسق 
إيــران عن  العقوبات، ليتبع ذلــك توقف  لكافة 

اإلجراءات العالجية«. 
ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ ــه، قـــــــال نـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
اإليــرانــي، عباس عراقجي، الــذي تــرأس الوفد 
اإليراني في لقاء األمس، إن »إلغاء العقوبات 
االتفاق«.  إلحياء  خطوة  أول  يمثل  األميركية 
مــن رفع  بالتحقق  بـــالده ستقوم  أن  وأضـــاف 
ــك ســتــوقــف »الـــخـــطـــوات  الــعــقــوبــات وبـــعـــد ذلــ
النووية التصحيحية«. وشــدد على أن عودة 
واشنطن إلى االتفاق النووي »ال تحتاج إلى 
أي تـــفـــاوض والــطــريــق بــالــنــســبــة لــهــا واضـــح 
بــالــكــامــل، فكما خــرجــت مــن االتــفــاق وفرضت 
عقوبات غير قانونية على إيران، يمكنها بهذا 
الشكل العودة إليه وإنهاء انتهاكها للقانون«. 
ــق عــراقــجــي عــلــى األنـــبـــاء بــشــأن احــتــمــال 

ّ
وعــل

مشاركة الواليات املتحدة في مباحثات فيينا 
فقط  تقتصر  فيه  املشاركة  إن  قائال  الثالثاء، 
ــفـــاق الـــنـــووي.  ــاء املــتــبــقــني بـــاالتـ عــلــى األعــــضــ
وأكد أن »أميركا لن تشارك في أي اجتماعات 
تــحــضــرهــا إيــــــران بــمــا فــيــه اجـــتـــمـــاع أطــــراف 
االتــفــاق الــنــووي وهـــذا أمــر مــحــســوم«. وشــدد 
على أن »الــوفــد اإليــرانــي فــي فيينا لــن يجري 

أي تفاوص مع الوفد األميركي«.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــيـــع الــقــلــيــلــة  ــابـ كــشــفــت أمــــس أنــــه خــــالل األسـ
املاضية، تبادلت واشنطن وطهران مقترحات 
ــــني بـــشـــأن الـــخـــطـــوات  ــيـ ــ ــاء أوروبـ عـــبـــر وســــطــ
كــل منهما إلحياء  قــد يتخذها  التي  األولــيــة 
الــنــووي. لكنها نقلت عــن مسؤولني  االتــفــاق 
حـــبـــطـــت 

ُ
ــيـــة أ ــلـــومـــاسـ ــلـــك الـــجـــهـــود الـــدبـ أن تـ

الجانبني،  بني  الثقة  انعدام  استمرار  بسبب 
الفنية  القضايا  بــشــأن  الــتــفــاوض  وصــعــوبــة 
من خالل أطــراف أخــرى، واالنقسامات داخل 

الصفوف اإليرانية.

تقريرتقرير

كثّف نتنياهو ضغوطه 
على نفتالي بينت لضمه 

إلى معسكره

مفاوضات إحياء االتفاق النووي

من  األول  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  أعلن 
إلى  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  لوزير  مرتقبة  زيارة  عن  أمس، 
»مختلف  ستتناول  أنها  وأوضح  الحالي.  الشهر  من  الـ13  في  طهران 
أبعاد العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية، وتحديدًا آخر التطورات في 
البلدين، فضًال عن  بين  القوقاز وسورية واليمن وأفغانستان والتعاون 
النووي ومواجهة اإلجراءات األحادية  مواضيع مهمة مثل االتفاق 

والعقوبات األميركية غير القانونية«.

الفروف في طهران قريبًا

الحدث

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

في أبرز اختراق من نوعه في مسار 
الـــعـــودة لــالتــفــاق الـــنـــووي اإليــرانــي 
مــنــذ انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب مــنــه فــي مــايــو/أيــار 
2018، انتهى اجتماع للجنة املشتركة لالتفاق 
النووي، والتي تضم الصني وروسيا وفرنسا 
وأملانيا وبريطانيا وإيران، باالتفاق على عقد 
مباحثات في فيينا الثالثاء املقبل، بمشاركة 
الرغم من رفض طهران عقد  أميركية. وعلى 
لــقــاء مــبــاشــر مــع املــســؤولــني األمــيــركــيــني في 
ــتـــمـــاع ســيــشــهــد إجــــراء  فــيــيــنــا، غــيــر أن االجـ
وسطاء »اتصاالت منفصلة« مع األميركيني، 
وذلـــك بــهــدف تــحــديــد الــعــقــوبــات الــتــي يمكن 
التي  النووية  وااللتزامات  رفعها  لواشنطن 
يجب على طهران الوفاء بها. وعلى الرغم من 
يكون  لــن  الطريق  أن  إال  املحقق،  التقدم  هــذا 
 للتوصل إلى تفاهمات، خصوصًا مع 

ً
سهال

إصـــرار طــهــران على رفــض أي مــحــادثــات مع 
األميركيني.

واتــفــقــت الــصــني وروســـيـــا وفــرنــســا وأملــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وإيـــــــــــران، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عــبــر 
الفيديو أمــس، على عقد محادثات األسبوع 
املــقــبــل فــي فيينا ملــنــاقــشــة االتـــفـــاق الــنــووي، 
بينما من املقرر أن يجري وسطاء »اتصاالت 
مــنــفــصــلــة« مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بحسب 
ما أفــاد االتــحــاد األوروبـــي. وقــال بيان صدر 
املــشــاركــني سيجتمعون  إن  االجــتــمــاع  بــعــد 
في فيينا »ليحددوا بشكل واضــح إجــراءات 
ــفـــاق الـــنـــووي،  رفـــع الــعــقــوبــات وتــطــبــيــق االتـ
بما في ذلك عبر عقد اجتماعات ملجموعات 
الخبراء املعنية«. وأضاف أن الجهات املنسقة 
مع  فيينا  فــي  منفصلة  اتــصــاالت  ف 

ّ
»ستكث

الــعــمــل الشاملة  املــنــضــويــن فــي خــطــة  جميع 
ــة الـــرســـمـــيـــة لـــالتـــفـــاق  ــيـ ــمـ ــتـــسـ املـــشـــتـــركـــة )الـ

النووي( والواليات املتحدة«.
كما نقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن مــســؤول في 
االتــحــاد األوروبـــــي بــعــد االجــتــمــاع، قــولــه إن 
محادثات فيينا ستسعى إلى وضع قائمتني 

طرابلس ـ العربي الجديد

يشير حراك السلطة التنفيذية الجديدة 
تبنيها  إلــى  الــخــارج،  باتجاه  ليبيا  فــي 
رؤيـــــة خـــاصـــة تـــهـــدف إلــــى فـــك اشــتــبــاك 
مصالح الدول املتدخلة في امللف الليبي، 
وإحداث توازن بينها من خالل محاولة 
مــنــحــهــا عــــددًا مـــن املـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة، 
ــى فـــي اتـــجـــاه تــعــزيــز األمـــن  كــخــطــوة أولــ
ــذي ســـاهـــمـــت الـــتـــدخـــالت الــخــارجــيــة  ــ الــ
فـــي تـــرديـــه. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــؤشــرات 
نــجــاحــهــا الــنــســبــي مـــن خــــالل الــنــتــائــج 
رئيس  زيـــارات  التي حملتها  اإليجابية 
املجلس الرئاسي محمد املنفي لباريس 
والــقــاهــرة وأنــقــرة، والـــذي يتوجه قريبًا 
إلى موسكو، وإســراع العديد من الدول 
إلــى اإلعــالن عن عزمها على إعــادة فتح 
تصريحات  أن  إال  ليبيا،  فــي  سفاراتها 
ومـــواقـــف روســيــا تــبــدو أنــهــا ستتحول 

إلى عقبة كبيرة.
فــفــي مــقــابــل ارتـــفـــاع مــســتــوى الــتــعــامــل 
ــلـــف الـــلـــيـــبـــي، إذ بـــدت  األمـــيـــركـــي مــــع املـ
ــادة الــبــيــت األبـــيـــض أكــثــر  تــصــريــحــات قــ
وضوحًا بشأن ضرورة إنهاء الصراع في 
ليبيا وحث األطراف على املضي في دعم 
ملتقى  انتخبها  التي  الجديدة  السلطة 
الـــحـــوار الــســيــاســي، ركــــزت تــصــريــحــات 
مسؤولني كبار في موسكو على انتقاد 
السياسة األميركية في ليبيا. ومن هذه 
التصريحات تشديد النائب األول ملمثل 
موسكو الدائم في األمم املتحدة دميتري 
بــالده  مــوقــف  على  أخــيــرًا،  بوليانسكي، 
العسكرية  للعمليات  السلبي  الــدور  من 
الــتــي نــفــذهــا حــلــف شــمــال األطــلــســي في 
لــيــبــيــا خــــالل عــــام 2011، مــعــتــبــرًا أنــهــا 

»حولت ليبيا إلى ما هي عليه اآلن«.
الروسي  الخارجية  اعتبر وزيــر  بــدوره، 
حــلــف  تـــــدخـــــل   

ّ
أن الفــــــــــــروف  ســــيــــرغــــي 

ــيـــادة واشــــطــــن فــــي لــيــبــيــا  ــقـ ــلـــســـي بـ األطـ
ــــى »ثــقــب  إلـ ــّول األخــــيــــرة  ــ ــام 2011، حــ ــ عـ

أسود«. وأكد في تصريح لقناة »آر تي« 
لعملية  بــالده  دعــم  الخميس،  الروسية، 
ســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا »تــــرضــــي جــمــيــع 
 عن الجدول الزمني 

ً
األطــراف«، متسائال

ــم املــتــحــدة إلجــــراء  ــ املـــحـــدد مـــن قــبــل األمـ
انتخابات في ليبيا »وهل سيكون كافيًا 
 ظـــروف الــبــالد الــحــالــيــة؟«. 

ّ
أم ال فــي ظـــل

وجاءت تصريحات الفروف بعد يومني 
مــن مــشــاركــة الــرئــيــس فــالديــمــيــر بوتني 
املستشارة  الفيديو، مع  في مؤتمر عبر 
ــة أنــــجــــيــــال مــــيــــركــــل والــــرئــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، عّبر خالله 
مـــاكـــرون ومــيــركــل عــن أمــلــهــمــا بالتمكن 
»مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز 
الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة« فـــي لــيــبــيــا. وهــي 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  يــراهــا  خطوة 
والعالقات الدولية علي أبو شعالة، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، محاولة 
أوروبية بدفع أميركي إلضعاف املوقف 
ــا عـــبـــرت  ــاملــ ــي لـــيـــبـــيـــا. ولــــطــ ــ الـــــروســـــي فـ
ــن تـــزايـــد  ــ ــــن هـــواجـــســـهـــا مـ ــنــــطــــن عـ واشــ
التوغل الروسي في ليبيا. وهي هواجس 
أبـــو شــعــالــة املــحــرك النــخــراط  يعتبرها 
الليبي. لكن أبو  أميركا أخيرًا في امللف 
شعالة ال يرى أن إنجاح مسارات الحل 
التدخل  للجم  كــاٍف  ليبيا  السياسي في 
الـــروســـي، مــوضــحــًا أن »مــوســكــو لطاملا 
وبــجــهــود  الــســيــاســيــة  بالعملية  رحــبــت 
ــم املــتــحــدة، لكنها فــي املــقــابــل تدعم  األمـ
ســــرًا األطـــــــراف املـــتـــمـــردة وعـــلـــى رأســهــا 
أن  املتقاعد خليفة حــفــتــر«. ومــع  الــلــواء 
بالسلطة  ترحيبها  عــن  عــّبــرت  موسكو 
الــجــديــدة ووقـــف إطـــالق الــنــار، فــإنــهــا ال 
تزال تسعى لتعزيز وجودها العسكري 
في ليبيا. إذ أكد املتحدث الرسمي باسم 
غــرفــة عــمــلــيــات تــحــريــر ســـرت – الــجــفــرة 
عبد  السابقة  الــوفــاق  لحكومة  التابعة 
الهادي دراه، رصد هبوط طائرة شحن 
القرضابية في سرت،  روسية في مطار 

اإلثنني املاضي.

األزمة الليبية: انخراط أميركي 
مقابل استعصاء روسي

االجتماع سيشهد 
إجراء وسطاء اتصاالت 

منفصلة مع األميركيين

ظريف: ال اجتماع 
إيرانيًا-أميركيًا وهو 

غير ضروري

يواصل تنظيم »داعش« 
االستقواء على أهالي 

شمال سيناء، منفذًا 
عملية خطف جماعية 

في وضح النهار، 
فيما لم يتحرك الجيش 

المصري بعد للبحث عن 
المخطوفين

تتواصل المشاورات بين 
األحزاب اإلسرائيلية، لتحديد 
اصطفافاتها في مسألة 

تكليف شخصية لرئاسة 
الحكومة، ويجري بنيامين 

نتنياهو آخر مناوراته 
إلعادة تكليفه

متابعة اتفاق على اجتماع مباشر في فيينا بمشاركة 
واشنطن... وطهران ترفض لقاءات معها

  شرق
      غرب

غضب »فتحاوي« لغياب 
القدس عن قائمة 

»التشريعي«
انــتــقــدت قــيــادات مــن حــركــة »فــتــح«، 
ــة الــتــعــامــل  ــقـ ــعـــة، طـــريـ ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
مـــــع تـــمـــثـــيـــل الـــــقـــــدس فـــــي تــركــيــبــة 
املجلس  النتخابات  الحركة  قائمة 
ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وقـــــال  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ الـ
الــقــيــادي حــاتــم عــبــد الــقــادر إن ذلــك 
يــثــيــر تـــســـاؤالت حـــول مــا إذا كانت 
 حــاضــرة فــي األذهـــان 

ً
الــقــدس فــعــال

ــيــــة لــــلــــحــــركــــة ولـــجـــنـــتـــهـــا  ــيــــاســ الــــســ
ــيـــادي  ــقـ املــــركــــزيــــة، فـــيـــمـــا تــــحــــدث الـ
خــــضــــر الـــــدبـــــس عـــــن غــــضــــب عـــــارم 
لدى أبناء الحركة في املدن والقرى 
واملــخــيــمــات والــتــجــمــعــات الــبــدويــة، 

بسبب هذا »الخلل«.
)العربي الجديد(

إصابات بقمع االحتالل 
لمسيرات الضفة

أصـــــيـــــب فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان بـــــجـــــروح، 
بالغاز  اختناق  بحاالت  والعشرات 
ــلــــدمــــوع، أمـــــس الــجــمــعــة،  املـــســـيـــل لــ
خالل قمع قوات االحتالل للمسيرة 
لالستيطان  املناهضة  األسبوعية 
فــي قرية كفر قـــدوم، شــرق قلقيلية. 
كــمــا أصـــيـــب 6 فــلــســطــيــنــيــني جـــراء 
الـــرصـــاص اإلســفــنــجــي، خـــالل قمع 
قوات االحتالل للمسيرة األسبوعية 

في قرية بيت دجن، شرق نابلس.
)العربي الجديد( 

األردن يطرد 
معارضين سوريين 

ــلـــطـــات  الـــسـ أن  ــات  ــلــــومــ ــعــ مــ ذكـــــــــرت 
األردنــيــة أبلغت 3 الجئني سوريني، 
بــضــرورة  الــحــريــري،  حسنة  بينهم 
ــادرة أراضـــيـــهـــا خــــالل 14 يــومــًا.  ــغـ مـ
وذكرت الحريري أنه تقرر ترحيلها 
هــــــي وابـــــنـــــهـــــا إبــــــراهــــــيــــــم، إضــــافــــة 
رأفــت الصلخدي، بسبب  للمعارض 
ــع بـــعـــض  ــ ــ ــر مـ ــمــ ــتــ ــســ ــا املــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ تـ
املــعــارضــني لــنــظــام بــشــار األســـد في 
الداخل السوري. لكن مصدرًا رسميًا 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ أردنــــيــــًا نـــفـــى لـ

اتخاذ أي قرار بترحيل الحريري.
)العربي الجديد(

الجزائر: اإلسالميون 
يهاجمون القوى 

العلمانية

ــي األحـــــــــــزاب  ــ ــ ــــت قــــــــيــــــــادات فـ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلســ
الـــــجـــــمـــــعـــــة، تـــــــــيـــــــــارات ســــيــــاســــيــــة 
ــالـــســـعـــي  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــيــــة وتـ ــانــ ــمــ ــلــ عــ
لــتــعــطــيــل االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
ــقـــررة فـــي الـــبـــالد فـــي 12  املــبــكــرة املـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل، مــدافــعــة 
عن خيارها باملشاركة فيها. وقّدم 
والتنمية«  الــعــدالــة  »جبهة  رئــيــس 
عبد الله جاب الله، »أدلــة شرعية« 
تـــعـــزز ضــــــرورة املـــشـــاركـــة، واصــفــًا 
»الجهلة«،  القوى التي تنتقد ذلك بـ
فــيــمــا اتـــهـــم رئـــيـــس حـــركـــة »الــبــنــاء 
ــقــــادر بـــن قــريــنــة  الـــوطـــنـــي« عــبــد الــ
ــقـــوى الــتــقــدمــيــة بـــالـــوقـــوف وراء  الـ
إلــى »الطعن  الــحــراك الشعبي  دفــع 

بمؤسسات الدولة«.
)العربي الجديد(

... و16 سنة سجنًا لمدير 
االستخبارات السابق

ــدرت املــحــكــمــة الــعــســكــريــة في  ــ أصــ
البليدة الجزائرية، مساء الخميس، 
السابق لأمن  املدير  قــرارًا بسجن 
ــيــــنــــي بـــــوعـــــزة، و4  ــلــــي واســ ــداخــ الــ
مــن مــعــاونــيــه، بــعــد إدانــتــهــم بتهم 
ــروع  ــشــ ــفــــســــاد والــــــثــــــراء غـــيـــر املــ الــ
والتدخل في عمل القضاء. وقضت 
16 سنة  واسيني  بسجن  املحكمة 
سجنًا نافذًا، وذلك إثر إدانته بتهم 
القضاء  عمل  في  التدخل  محاولة 
لإلفراج عن نجله مدير عــام األمن 
السابق عبد الغني هامل، والفساد 
والــثــراء غير املــشــروع، واالستيالء 
عــلــى جـــزء مـــن مــحــجــوزات مــالــيــة، 
ــــت مــســاعــديــه بــالــفــســاد  فــيــمــا أدانــ

والتواطؤ.
)العربي الجديد(

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
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فشل الجيش في حماية المتعاونين معه )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/يزور المنفي موسكو قريبًا )أندريا سافوراني نيري

تبدأ اإلثنين جلسات االستماع لشهود االدعاء بمحاكمة نتنياهو )فرانس برس(

أكد عراقجي أن إلغاء العقوبات أول خطوة إلحياء االتفاق )األناضول(
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  شرق
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»العمال الكردستاني« 
يرفض االنسحاب من 

سنجار
الكردستاني«،  »الــعــمــال  جـــّدد حــزب 
أمـــس الــجــمــعــة، رفــضــه الـــخـــروج من 
نينوى  محافظة  في  سنجار  مدينة 
شمالي العراق، على الرغم من انتهاء 
املــهــلــة الــتــي مــنــحــتــهــا لـــه الــســلــطــات 
العراقية للخروج من املدينة، والتي 
أنـــه  ــدًا  ــ ــــؤكـ مـ األول،  أمــــــس  انـــقـــضـــت 
ســيــقــاوم مـــن يــريــد إخـــراجـــه، بينما 
العراقية  العمليات  قــيــادة  أوضــحــت 
»العمال«  لـ لن تسمح  أنها  املشتركة 

أو غيره بالوجود في سنجار.
)العربي الجديد(

 
أميركا تطلع الحلفاء 

على سياستها تجاه 
كوريا الشمالية

اإلدارة األميركية،  فــي  قــال مــســؤول 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ واشـ إن  الـــــجـــــمـــــعـــــة،  أمــــــــــس 
ــــو عــلــى  ــيـ ــ ــــوكـ ــــول وطـ ــيـ ــ ــلـــع سـ ــتـــطـ سـ
املراجعة املنتظرة منذ فترة طويلة 
لسياستها تجاه بيونغ يانغ. وعقد 
مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي 
جيك سوليفان )الصورة( ونظيريه 
ــابــــانــــي شـــيـــجـــيـــرو كـــيـــتـــامـــورا،  ــيــ الــ
والــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســــــوه هـــون 
مــحــادثــات فــي مــاريــانــد، وذلـــك في 
ظــــل تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بـــعـــد تــجــربــة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة إطــــاق صــواريــخ 

األسبوع املاضي.
)رويترز(

 
إسبانيا: هجوم على مقر 

حزب يساري
أعــلــنــت الــشــرطــة اإلســـبـــانـــيـــة، أمــس 
لحزب  إقليميًا  مكتبًا  أن  الــجــمــعــة، 
»أونـــيـــداس بــوديــمــوس« الــيــســاري، 
فــي قرطاجنة جــنــوب شــرق الــبــاد، 
تــــعــــرض لـــهـــجـــوم بــقــنــبــلــة حــــارقــــة. 
ــرارًا بــواجــهــة  ــ وألــحــقــت الــنــيــران أضـ
املــبــنــى. وقــــال زعــيــم الـــحـــزب بــابــلــو 
إغاسياس، املرشح في االنتخابات 
4 مايو/ التي تجرى في  اإلقليمية 

ــار املــقــبــل، إن »إرهــــــاب الـــشـــوارع  ــ أيـ
الـــذي يــقــوم بــه الــيــمــن املــتــطــرف لن 
يــخــيــفــنــا«، فــيــمــا أوضــــــح مــتــحــدث 
بــاســم الــحــزب أنــهــا املـــرة الــســادســة 
التي يتم االعتداء فيها على املبنى.
)رويترز(

النيجر: بازوم يتولى 
مهامه في أوج أزمة

أدى رئيس النيجر املنتخب محمد 
بــــــــازوم )الــــــصــــــورة( الـــيـــمـــن، أمـــس 
الــجــمــعــة، فــي الــعــاصــمــة نــيــامــي في 
أوج أزمة، بعد يومن على »محاولة 
انقاب«. وعملية انتقال السلطة بن 
إيسوفو  الــســابــق محمدو  الــرئــيــس 
وبـــــــازوم هـــي األولــــــى بـــن رئــيــســن 
في  ديــمــقــراطــيــة  بطريقة  منتخبن 
ــم تـــاريـــخـــه بـــاالنـــقـــابـــات.  بـــلـــد اتـــسـ
وســيــواجــه بــــازوم الــتــحــدي الــهــائــل 
»الــقــاعــدة«  أتــبــاع  بهجمات  املتمثل 
و»داعـــــش« عــلــى الـــحـــدود مــع مالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو، وجــمــاعــة »بوكو 

حرام« النيجيرية شرق الباد.
)فرانس برس(

 
ميانمار: تواصل 

التظاهرات رغم قطع 
اإلنترنت

خرج معارضون للمجلس العسكري 
فــي مــيــانــمــار فــي مــســيــرات ونظموا 
حركات إضراب، أمس الجمعة، على 
الــرغــم مــن قــطــع الــجــيــش لإلنترنت. 
وبــعــد فـــرض الــقــيــود الــجــديــدة على 
ــر الـــــوصـــــول إلـــى  اإلنــــتــــرنــــت، وقــــصــ
ــات الـــخـــطـــوط  ــ ــدمـ ــ الـــشـــبـــكـــة عـــلـــى خـ
ــدمــــت  ــخــ ــتــ الـــــثـــــابـــــتـــــة فـــــحـــــســـــب، اســ
ــة لـــانـــقـــاب  ــاهـــضـ ــنـ مـــجـــمـــوعـــات مـ
ترددات الراديو، ومصادر اإلنترنت 
بالشبكة  لــاتــصــال  تحتاج  ال  الــتــي 
بالرسائل  األخبار  تقديم  وخدمات 
وذكــرت  االتــصــال.  ملواصلة  النصية 
ــــل إعـــــــام مـــحـــلـــيـــة أن أربـــعـــة  ــائـ ــ وسـ
أشــخــاص أصــيــبــوا بــالــرصــاص في 

ساجينج وسط الباد.
)رويترز(

عماد كركص

تتزايد املطالبات الغربية واألوروبية ملحاسبة 
االنتخابات  الــســوري، قبيل أشهر من  النظام 
ــة الـــتـــي يـــعـــتـــزم الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
إجــراءهــا فــي منتصف الــعــام الــحــالــي، بهدف 
التجديد لبشار األسد لوالية رئاسية جديدة 
مــدتــهــا سبعة أعــــوام، وســـط مــعــارضــة دولــيــة 

لانتخابات، وحتى لنتائجها املستقبلية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــدأت بـــعـــض املـــحـــاكـــم األوروبـ ــ ــ وبـــعـــدمـــا بـ
الوطنية بتحريك دعاوى ضد شخصيات من 
العاملية،  القضائية  الــواليــة  بموجب  الــنــظــام، 
ــيـــرة الــبــيــان الـــصـــادر عن  بـــرز فـــي األيـــــام األخـ
وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، والذي حّمل 
الــنــظــام وداعــمــيــه املــســؤولــيــة األســاســيــة عن 
رتكب بــســوريــة، مــع التشديد 

ُ
الــتــي ت الــجــرائــم 

على مكافحة إفات مرتكبي هذه األعمال من 
العقاب ومحاسبتهم.

ــتـــرك، الـــــذي صـــاغـــه وزيـــر  ولـــفـــت الـــبـــيـــان املـــشـ
ــــف لــــودريــــان،  ــان إيـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـ
عت عليه 18 دولة أوروبية، إلى أن »النظام 

ّ
ووق

ــرارًا األســلــحــة  ــكــ الـــســـوري اســتــخــدم مـــــرارًا وتــ
الكيميائية ضد شعبه، كما حددته بوضوح 
ــة  ــلـــحـ األمــــــــم املــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــة حــــظــــر األسـ
تقديم  باستمرار  النظام  ورفــض  الكيميائية، 
ــفــــرق الـــتـــحـــقـــيـــق الــــدولــــيــــة، لــكــن  ــيـــرات لــ ــفـــسـ تـ
الناجن من هــذه الهجمات مــوجــودون هناك 
لــــإلدالء بــشــهــاداتــهــم عــلــى مــا رأوه ومـــا مــروا 
ــد الـــــــوزراء »أنـــنـــا لـــن نــظــل صــامــتــن  ــ ــه«. وأكـ ــ بـ
فــي وجـــه الــفــظــائــع الــتــي تــرتــكــب فــي ســوريــة، 
الخارجيون  وداعــمــوه  النظام  يتحمل  والــتــي 
هذه  مــن  العديد  عنها.  األســاســيــة  املسؤولية 
الجرائم، بما في ذلك تلك التي ارتكبها داعش 

انــضــمــت أملـــانـــيـــا إلــــى فــرنــســا لــلــضــغــط على 
املسؤولن في لبنان لتأليف حكومة جديدة، 
اللبنانية  الــســلــطــات  إنــهــا ســتــعــرض عــلــى  إذ 
بــنــاء مرفأ  الــــدوالرات إلعـــادة  خطة بمليارات 
بــيــروت واملــنــطــقــة املــحــيــطــة بـــه، لكنها ربطت 
هــذا األمــر بتشكيل حكومة إلصــاح امليزانية 
واستئصال الفساد. كما أن الرئيس الفرنسي 
ــي الــعــهــد الــســعــودي  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وولــ
ــمــــان واصـــــــــا ضـــغـــوطـــهـــمـــا،  ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
»الرغبة نفسها في رؤيــة حكومة  بتأكيدهما 
ذات مصداقية« في لبنان إلخراجه من أزمته 
الحاّدة. وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان، 
 ماكرون ومحمد بن سلمان 

ّ
مساء الخميس، أن

الــلــذيــن تــبــاحــثــا هــاتــفــيــًا يــتــشــاركــان »الــرغــبــة 
في  ذات مصداقية«  رؤيــة حكومة  نفسها في 
لبنان إلخــراجــه مــن أزمــتــه. وأوضــحــت أنهما 
ــادرة على  ــ ــــه ال بـــّد مــن حــكــومــة »قـ

ّ
يــعــتــبــران أن

املطلوبة  الطريق لإلصاحات  تنفيذ خريطة 
للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون 
 تشكيلها »شرط 

ّ
اللبنانيون«، مشددة على أن

لحشد مساعدة دولية طويلة األمد«.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لــودريــان قــد كثف، أخــيــرًا، مــن الضغوط على 
املسؤولن اللبنانين، للدفع من أجل تشكيل 
حكومة، وحثهم خال اتصاالت هاتفية على 
الباد  وقف ما سماه »عرقلة متعمدة« تدفع 
نــحــو االنـــهـــيـــار، عــلــى الـــفـــور. وبــحــســب بــيــان 
الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  مكتب  عــن  صـــادر 
اإلثنن املاضي، فقد أجرى لودريان اتصاالت 
عــون،  مــيــشــال  اللبناني  الــرئــيــس  مــع  هاتفية 
ــريـــري  ــحـ ــد الـ ــعـ ــلـــف سـ ــكـ ــيـــــس الـــــــــــوزراء املـ ــ ورئـ
بــري، مستنكرًا  الــنــواب نبيه  ورئيس مجلس 
مرور سبعة أشهر من الجمود السياسي الذي 

يفاقم األزمة االقتصادية في لبنان.

والجماعات املسلحة األخــرى، يمكن أن ترقى 
ــرب وجــــرائــــم ضـــد اإلنــســانــيــة.  ــرائـــم حــ إلــــى جـ
ــك، تــقــع عــلــى عــاتــق الــجــمــيــع مــســؤولــيــة  ــذلـ ولـ
ــال مــن  ــمــ ــــذه األعــ ــــات مــرتــكــبــي هـ مــكــافــحــة إفــ
العقاب ومحاسبتهم أيًا كانوا«. وتابع البيان: 
ــوة املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  »نـــواصـــل دعــ
للتحقيق في هذه الجرائم املزعومة ومحاكمة 
مرتكبيها، إلحباط استراتيجية من يعرقلون 
إلــى مجلس األمــن. حشدنا جهودنا  إحالتها 
لضمان توثيق الحقائق، ريثما يتم فحصها 
مــن قــبــل الــقــضــاة املــخــتــصــن، ولــهــذه الــغــايــة، 
دولــيــة محايدة ومستقلة  آلــيــة  إنــشــاء  دعمنا 
ــراءات  ــ تــجــمــع األدلــــة وتحميها مــن أجـــل اإلجـ
القانونية املستقبلية. هذه الجهود ضرورية. 
كـــمـــا نــــدعــــم عـــمـــل لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة 
املستقلة، التي توثق انتهاكات حقوق اإلنسان 

في سياق الصراع السوري«. 
ويأتي هذا البيان بعدما شهد شهر فبراير/ 
شـــبـــاط املــــاضــــي صــــــدور أول حـــكـــم قــضــائــي 
ــام، كــان  ــنـــظـ بــحــق ضـــابـــط صـــف فـــي قـــــوات الـ
يؤدي الخدمة في أحد األفرع األمنية التابعة 
لــلــنــظــام، بــعــد مــحــاكــمــة فـــي مــقــاطــعــة كوبلنز 
األملانية، التي من املتوقع أن تصدر حكمًا آخر 
بحق ضابط آخر من الفرع  ذاته. لكن ردة فعل 
الحكم  الــســوريــن على  الشريحة األوســـع مــن 
املتوقعة،  اإليجابية  بتلك  تكن  لــم  واملحاكمة 
الــــلــــذيــــن خــضــعــا  الـــشـــخـــصـــن  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ال 
عــن صفوف  املــنــشــقــن  مــن  يــعــدان  للمحاكمة 
الــنــظــام فــي الــفــتــرات األولـــى مــن عمر الــحــراك. 
كما أن الدعاوى التي حركت بحق مسؤولن 
كبار من النظام، ال سيما في فرنسا، توضح 
أنــهــا تعتبر رمــزيــة، دون تــوقــع أن تــكــون لها 
نتائج ملموسة في طريق تحقيق العدالة في 
مــا يعني  ســوريــة، فهي رفعت بشكل غيابي، 
عـــدم إمــكــانــيــة إحــضــار املــتــهــمــن لــلــمــثــول في 

قفص االتهام داخل املحاكم.
ــاوى مــحــط  ــ ــدعــ ــ ــمـــات والــ ــاكـ وتـــبـــقـــى تـــلـــك املـــحـ
اســتــفــهــامــات كــثــيــرة حـــول جـــدواهـــا وقــدرتــهــا 
ــلـــســـوريـــن، فــــي ظــل  عـــلـــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لـ
الرئيسين بجرائم  استحالة جلب املتورطن 
التي  الوطنية،  األوروبية  املحاكم  إلى  الحرب 
ــادات مــن قــبــل مــســؤولــن أوروبــيــن  ــ تــلــقــى إشـ
الذين  الــســوريــون،  فــي حــن ينتظر  وغربين، 
املرتكبة  الــجــرائــم  جـــراء  باهظة  أثمانًا  دفــعــوا 
من قبل النظام ورمــوزه، إحالة هذا امللف إلى 
املحاكم الدولية، ال سيما محكمتي الجنايات 
والعدل، فهناك يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها 

في الغضون، قال مصدران، لوكالة »رويترز«، 
اللبنانية  السلطات  على  أملانيا ستعرض  إن 
ــيــــارات  ــلــ ــبــــل خــــطــــة تـــتـــكـــلـــف مــ ــقــ األســــــبــــــوع املــ
الــــــــــدوالرات إلعـــــــادة بـــنـــاء مـــرفـــأ بــــيــــروت، فــي 
إطــار مــســاٍع لحث ساسة الــبــاد على تشكيل 
اقتصادي.  انهيار  تفادي  قــادرة على  حكومة 
أن  الخطة  على  املطلعان  املــصــدران  وأوضـــح 
أملانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة 
اإلعمار. وقاال إن برلن ستطرح في 7 إبريل/ 
نيسان الحالي اقتراحًا، وافق بنك االستثمار 
فــي تمويله، سيتم  املــســاعــدة  األوروبــــي على 
بموجبه إخاء املنطقة، وإعادة بناء املنشآت. 
وقّدر أحد املصدرين أن تمويل بنك االستثمار 
ــتـــراوح بـــن مــلــيــاريــن وثــاثــة  ــيـ األوروبــــــــي سـ
مــلــيــارات يــــورو. وأكـــد مــســؤول لبناني رفيع 
 
ً
املــســتــوى أن أملــانــيــا ســتــقــدم مــقــتــرحــًا شــامــا

إلعادة إعمار املرفأ. ولم ترد وزارة الخارجية 
ــد  ــ ــارات »روالنــ ــتــــشــ األملـــانـــيـــة وال شـــركـــة االســ
الدبلوماسيان  املصدران  قال  اللتان  بيرجر«، 
إنـــهـــمـــا وضـــعـــتـــا الـــخـــطـــة مـــعـــًا، عـــلـــى طــلــبــات 
للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من 

بنك االستثمار األوروبي.
ــدران أن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة في  ــر املــــصــ ــ وذكـ
تشكيل  على  االتــفــاق  إلــى  أواًل  تحتاج  لبنان 
حكومة جديدة إلصاح امليزانية واستئصال 

فــي أوروبــــا فــي هـــذا املــجــال، محطة إيجابية 
لكنها رمــزيــة فــي آن مــعــًا، غير أنــه مــن املمكن 
، وهي تحمل رسالة 

ً
أن يبنى عليها مستقبا

وأن  آتية ال محالة،  املحاسبة  بــأن  للمجرمن 
الحقوق ال تسقط بالتقادم«.

ووصــــف الــقــرفــان الــبــيــان الـــصـــادر عــن الـــدول 
»الــهــام لــلــغــايــة«، مضيفًا:  ـــ18، بـــ ــ ــة الـ ــيـ األوروبـ
»كــونــنــا رأيــنــا بــعــض املــتــصــدريــن فــي املشهد 
الــســيــاســي الــــســــوري، قـــد يــجــنــحــون لــلــتــنــازل 
بذريعة  الصفحات،  وطــي  السورين  حق  عن 
التخفيف مــن وطـــأة الــحــرب عــلــى الــســوريــن، 
ــذا الــــشــــيء غـــيـــر ســلــيــم وغـــيـــر صــحــي  ــ لـــكـــن هـ
فــي ســيــاق القضية الــســوريــة«. وأكـــد أنــه »إذا 
ــبـــاد الـــتـــي عــاشــت  كــنــا نـــريـــد االنـــتـــقـــال مـــن الـ
تــحــت حــكــم اســـتـــبـــدادي وحـــالـــة حـــرب طويلة 
وطاحنة إلى مرحلة استقرار، فيجب أن تكون 
محاسبة املــجــرمــن مــن أولـــى األولـــويـــات، ألن 
عدم املحاسبة يعني تكرار االنتهاكات بشكل 

املسؤولن  البرامج مع  هناك مناقشات حــول 
اللبنانين، وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية 
لـــــــوزارة املـــالـــيـــة وبـــعـــض الـــشـــركـــات املــمــلــوكــة 

للدولة.
وإضافة إلى املرفأ، سيتطرق االقتراح األملاني 
لـــفـــكـــرة إعـــــــادة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة مــحــيــطــة بـــه، 
في  مــربــع،  متر  مليون  نحو  مساحتها  تبلغ 
ــدران الــدبــلــومــاســيــان  ــال عــنــه املـــصـ مـــشـــروع قـ
إنــه سيتشابه مع إعــادة إعمار وســط بيروت 
بـــعـــد الـــــحـــــرب. ويـــشـــمـــل االقــــــتــــــراح تــأســيــس 
للشركة  مماثلة  البورصة،  في  مدرجة  شركة 
اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت 
ــد أســـســـهـــا رئــيــس  )ســـولـــيـــديـــر( الـــتـــي كـــــان قــ
الوزراء الراحل رفيق الحريري في تسعينيات 
القرن املاضي، وال تــزال مدرجة في البورصة 
اللبنانية. وقّدر املصدران تكلفة املشروع بما 
يتراوح بن خمسة و15 مليار دوالر، وقاال إنه 

قد يتيح 50 ألف وظيفة.
وقال املسؤول اللبناني إن فرنسا ومجموعة 
ــــي.إم« لــلــمــوانــئ وشــحــن  ــــي.جـ ــه سـ ــي.إم.أيـــ ــ »سـ
الــحــاويــات مــهــتــمــتــان أيــضــًا بــمــشــروع إعـــادة 
اإلعمار. وأشار أحد املصدرين الدبلوماسين 
إلــــى أن فــرنــســا أرســـلـــت عــــدة بــعــثــات، بينها 
ــــي، شــمــلــت  ــــاضـ املـ مــــــــارس/ آذار  فــــي  واحــــــــدة 
ــي.إم«، أبـــدت  ــ ــي.جــ ــ ــه ســ ــ ــي.إم.أيــ ــ مــجــمــوعــة »ســ
عمليات  في  بــدور  بالقيام  اهتمامها  خالها 
إعـــادة اإلعــمــار، لكنه أضــاف أن البعثة ركــزت 
على عمليات تطهير معينة أكثر من عمليات 
وزارة  وأحجمت  نطاقًا.  أوســع  تطوير  إعـــادة 
ســي.جــي. و»ســـي.إم.أيـــه  الفرنسية  الخارجية 

إم« عن التعليق. وأشار املسؤول اللبناني إلى 
أن اتــخــاذ قـــرار بــدء تنفيذ املــشــروع سيعتمد 
على اتفاق األوروبين على من سيقود األمر. 
وقال »هذا قرار أوروبي في نهاية املطاف، ألن 
وعندما  بينهم.  فيما  ذلــك  يــقــرروا  أن  عليهم 
يتم ذلك يمكن للحكومة اللبنانية أن تمضي 
ــر املــــصــــدران الــدبــلــومــاســيــان أن  ــ قـــدمـــًا«. وذكـ
بهذا  كثب  عــن  فرنسا  مــع  العمل  تريد  أملانيا 
ــا  ــهـ ــادراتـ ــبـ ــــل مـ ــــواصـ ــاريـــــس تـ ــ ــن بـ ــكـ الـــــشـــــأن، لـ
الخاصة في الوقت الراهن. وقال أحدهما »ما 
يدعو للسخرية في كل ذلك هو أن األوروبين 
يتحدثون من ناحية عن ممارسة ضغوط على 
ناحية  ومــن  لــبــنــان(،  )فــي  السياسية  الطبقة 
العقود  أخــرى يتشاحنون فيما بينهم بشأن 
املحتملة عندما يتعلق األمر بالحصول على 

نصيب من الكعكة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــام تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع،  ــ ــكـ ــ بــتــطــبــيــق األحـ
بإشراف مجلس األمن الدولي.

وتعليقًا على البيان األوروبي، أشار القاضي 
القرفان  السوري سليمان  القانوني  والخبير 
شكر 

ُ
ــعــة عليه ت

ّ
إلــى أن الـــدول األوروبــيــة املــوق

على موقفها بالثبات والتأكيد على محاسبة 
املـــجـــرمـــن ووضـــــع آلـــيـــات لـــعـــدم اإلفــــــات من 
الـــعـــقـــاب ملــرتــكــبــي جــــرائــــم الــــحــــرب ملــســؤولــي 
»العربي  النظام السوري. وأضاف، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن »املــحــاكــمــات الــتــي تــجــري اليوم 

الــفــســاد، وهــو شــرط يــصــّر املــانــحــون، بما في 
الدولي، على تنفيذه قبل  النقد  ذلك صندوق 
ــــدوالرات.  اإلفــــراج عــن مــســاعــدات بــمــلــيــارات الـ
وقـــال أحـــد املــصــدريــن »هـــذه الــخــطــة لــن تأتي 
بدون شروط. أملانيا وفرنسا تريدان أواًل رؤية 
حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ اإلصاحات. ال 
توجد طريقة أخــرى غير ذلــك، وهــذا أمر جيد 

للبنان«.
وبــعــد ثمانية أشــهــر مــن كــارثــة املــرفــأ مــا زال 
عائاتهم  فقدوا  الذين  اللبنانين  من  الكثير 
ــتـــظـــرون نــتــائــج  ــنـ ومـــنـــازلـــهـــم وشـــركـــاتـــهـــم يـ
التحقيق في أسباب االنفجار. وقال مانحون 
يكون  أن  يجب  الجديدة  الحكومة  إن  أجــانــب 
ــارم لــتــنــفــيــذ إصـــاحـــات  ــ لـــديـــهـــا تـــفـــويـــض صــ
اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في املصرف 
ــكــــهــــربــــاء. وقــــال  املـــــركـــــزي وإصــــــــاح قــــطــــاع الــ
ــرًا، إنـــه لـــم تكن  ــيـ صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أخـ

الــصــادر عن  البيان  أن  مستمر«. وشـــدد على 
ــــة »يـــجـــب اســـتـــثـــمـــاره بشكل  ــيـ ــ الــــــدول األوروبـ
صحيح، ال سيما أن املعركة اليوم في القضية 
التركيز  وعلينا  بامتياز،  قانونية  الــســوريــة 
عــلــيــهــا كــســوريــن، ويــســنــدنــا فـــي ذلـــك الــقــرار 
يـــنـــص عـــلـــى مــحــاســبــة  ــــذي  الــ األمــــمــــي 2254، 
ــرب، وهـــذا  ــحــ املـــجـــرمـــن ومــرتــكــبــي جـــرائـــم الــ
ذريعة،  أي  الــتــنــازل عنه تحت  يمكن  الحق ال 
املأساة  إيجاد حل ينهي  اإلســـراع في  ومنها 

السورية«.
والغربية  األوروبــيــة  التحركات  هــذه  وتشكل 
ــلـــى الـــنـــظـــام  مــــزيــــدًا مــــن تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـ
وحلفائه الراغبن بإعادة تعويمه، األمر الذي 
مفصلية  تطورات  السورية  للقضية  يفرز  قد 
ــراب االســتــحــقــاق  ــتــ ــا، ال ســيــمــا مـــع اقــ ــهـ ــلـ داخـ
ــه،  الــــرئــــاســــي، واملـــــوقـــــف الـــــدولـــــي الـــــرافـــــض لـ
بانتظار تحركات ملموسة، غربيًا ودوليًا، في 

هذا الجانب في املستقبل القريب.

أرتال التحالف الدولي

ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة حــتــى اآلن عــاجــزة  وتـــقـــف الــ
ــادة مـــا يتم  ــ عـــن حــمــايــة تــلــك األرتــــــال الـــتـــي عـ
خال  من  الخارجية،  الطرق  على  استهدافها 
الــصــنــع على  الــنــاســفــة محلية  الــعــبــوات  زرع 
أجــهــزة  عــبــر  تفجيرها  ليتم  الـــطـــرق،  جــوانــب 
تــحــّكــم عـــن بــعــد، فـــي أســـلـــوب يــشــبــه عمليات 
تنظيم »القاعدة« بعد الغزو األميركي للعراق 

عام 2003.
في السياق، كشف مسؤول عراقي في وزارة 
»الــعــربــي  الــداخــلــيــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
قــيــادات أمنية  الــجــديــد«، عــن اجتماع عقدته 
بطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــل الــتــصــدي لــتــلــك الــهــجــمــات، مبينًا  مـــن أجــ
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن األرتــــــال ال تــضــم أي  أنــ
 األمــيــركــيــن 

ّ
جــنــســيــات غــيــر عـــراقـــيـــة، إال أن

ــــون الـــهـــجـــمـــات بـــمـــســـتـــوى واحــــــد مــع  ــــدرجـ يـ
ــتــــي تــســتــهــدف  ــة الــ ــيــ ــاروخــ ــات الــــصــ ــمـ ــجـ ــهـ الـ
بــن وقــت وآخـــر. ولفت  القواعد واملعسكرات 
ــاع أفــــضــــى إلـــــى تـــوصـــيـــات  ــمــ ــتــ  االجــ

ّ
إلـــــى أن

وقــــرارات مهمة، مــن أبــرزهــا تسيير دوريــات 
لــلــشــرطــة أو الــجــيــش الــعــراقــي، بحسب نــوع 
الــقــوات املــوجــودة فــي مناطق مــرور األرتـــال، 
ــــول  ــبـــل وصـ ــنــــاطــــق قـ ــك املــ ــلـ ــبــــة تـ بـــغـــيـــة مــــراقــ
 
ً
الــرتــل، وزيـــادة عــدد كاميرات املراقبة. فضا
عــن إلــــزام تــلــك األرتــــال بــســلــوك طـــرق مــحــددة 
قبل  األمنية  للقوات  مــرورهــا  خطة  وتسليم 
وقــــت كـــــاٍف لــتــأمــيــنــهــا، مـــع فــــرض عــقــوبــات 
أمني تشهد منطقته خرقًا  أي مسؤول  على 
أمــنــيــًا يــســتــهــدف تــلــك األرتـــــال، وذلــــك بسبب 
ورود مــاحــظــات عــن تــواطــؤ مــن قبل بعض 
الــضــبــاط وعــنــاصــر مــن األمــــن والــجــيــش مع 
وراء  بــالــوقــوف  املتهمة  املسلحة  الجماعات 
الهجمات، أو تجنب مواجهتها خشية منها. 
 التوجه أيضًا يقضي 

ّ
وأكد املسؤول نفسه أن

بغداد ـ عادل النواب

شهدت األيــام األخيرة أعلى معدل 
هجمات بواسطة العبوات الناسفة 
الــتــي تــســتــهــدف أرتــــال الــشــاحــنــات 
الــعــامــلــة لــصــالــح الــتــحــالــف الــدولــي بــالــعــراق، 
بواقع 8 هجمات منذ يوم السبت املاضي، كان 
أعاها يــوم اإلثنن من هــذا األســبــوع، بثاث 
هجمات جــنــوب ووســـط الــبــاد، مــا أســفــر عن 
خسائر مادية، بينها رتل عربات مدرعة، تبّن 
العراقية  للقوات  كمساعدات  مقدم  أنــه  الحقًا 

من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
الحذر على مستوى  الــهــدوء  الرغم من  وعلى 
ــــاق صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا عــلــى الــقــواعــد  إطـ
ــــوات أو  ــقـ ــ واملـــعـــســـكـــرات الـــتـــي تــســتــضــيــف الـ
املصالح األميركية منذ ما يزيد عن أسبوعن، 
مــحــلــيــة  الـــنـــاســـفـــة  الـــعـــبـــوات  هـــجـــمـــات   

ّ
أن إال 

الصنع تتصاعد، وتحديدًا في مناطق بغداد 
ــأتـــي تــلــك  ــراق، حـــيـــث تـ ــ ــعـ ــ ــنــــوب ووســــــط الـ وجــ
األرتــــــال املــؤلــفــة مـــن شــاحــنــات كــبــيــرة تحمل 
مــواد غير عسكرية، مــن مــوانــئ البصرة على 
الــحــدود آتية  الــعــربــي، أو عــبــر  مــيــاه الخليج 
الكويت. ويطلق املسؤولون األمنيون في  من 
العراق عبارة »أرتال الدعم اللوجستي«، على 
الشاحنات التي تحمل مواد مختلفة لصالح 
ــذه الــشــاحــنــات  ــدولــــي، وتــتــبــع هــ الــتــحــالــف الــ
لشركات عراقية محلية تتعهد بعمليات النقل 
لــلــمــواد الــتــي تــحــتــاجــهــا قــــوات الــتــحــالــف في 
الــعــراق. وكــان من بن تلك األرتـــال املستهدفة 
أخيرًا شاحنات تحمل مكيفات هواء وأخرى 
معقمات،  بينها  مــن  مختلفة  بــمــواد  محملة 
وقد تسّبب استهداف إحــدى هذه الشاحنات 
الــتــي على  الــعــبــوة واملــــواد  بتفاعل كبير بــن 

متنها، ما أدى الحتراق الشاحنة بالكامل.

ــااًل إرهـــابـــيـــة.  ــمــ بــاعــتــبــار تــلــك الــهــجــمــات أعــ
وتــتــبــنــى جــمــاعــات مسلحة عــــدة، املــســؤولــيــة 
عــن تــلــك الــهــجــمــات عــقــب تــنــفــيــذهــا، وبـــرز من 
الــكــهــف«،  »أصـــحـــاب  مليشيات  أخــيــرًا  بينها 
و»املقاومة الدولية«، و»أبو الفضل العباس«، 
و»لواء خيبر«، وجميعها أسماء جديدة برزت 
خال العام املاضي ومطلع العام الحالي، في 
حن يرجح مسؤولون أنها واجهات لفصائل 
بإيران،  ومرتبطة  العراق  في  رئيسة  مسلحة 
ــلــــه«، و»عـــصـــائـــب أهــل  ــزب الــ مــثــل »كـــتـــائـــب حــ

الـــحـــق«، و»الـــنـــجـــبـــاء«. وعـــــادة مـــا تــعــلــن هــذه 
عبر  الــهــجــمــات،  عــن  الــجــمــاعــات مسؤوليتها 
مــنــصــات مــخــتــلــفــة تــابــعــة لـــهـــا، عــلــى تطبيق 
ــا قــنــاة »صــابــريــن نــيــوز«،  »تـــلـــغـــرام«، وأبـــرزهـ
الــذراع اإلعامي ملليشيا »كتائب حزب  وهــي 

الله« العراقية.
وفيما تتهم واشنطن مليشيات مدعومة من 
 نــوابــًا 

ّ
ــإن ــران بــالــوقــوف وراء الــهــجــمــات، فــ ــ إيـ

وســيــاســيــن مــقــربــن مــن الــفــصــائــل املسلحة، 
العراقية  الحكومة  على  ضغوطًا  يــمــارســون 

ــراج الــقــوات  ــراع فــي إخــ ــ لــدفــعــهــا بــاتــجــاه اإلسـ
األجنبية خصوصًا األميركية من الباد.

وأول من أمس الخميس، برز تطور الفت في 
نوعية تلك الهجمات، إذ أكدت الشرطة تعرض 
أحد األرتــال الذي كان متجهًا إلى قاعدة عن 
األســد، غربي األنــبــار، إلــى رشقات إطــاق نار 
عــنــد عـــبـــوره مـــن بــلــدة أبـــو غــريــب بــضــواحــي 
الدفع  رباعية  أدى إلصابة سيارة  ما  بــغــداد، 
ترافق الرتل بأضرار، من دون تسجيل خسائر 
قيادة  باسم  املتحدث  ق 

ّ
عل ذلــك،  إلــى  بشرية. 

تحسن  الــلــواء  العراقية،  املشتركة  العمليات 
األيــام  فــي  الهجمات  تصاعد  على  الخفاجي، 
بالقول  الدولي،  التحالف  أرتــال  األخيرة على 
إنــهــا »لــن تــؤثــر على اســتــمــرار عمل وفاعلية 
ــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة«.  ــالـ الـــتـــحـــالـــف، أو عــاقــتــه بـ
»الــعــربــي  وأضــــــاف فـــي إجـــابـــة عــلــى ســـــؤال لـــ
الــــجــــديــــد« حـــــول صـــحـــة اإلجـــــــــــراءات األمــنــيــة 
ملواجهة تلك الهجمات، أن »عمليات استهداف 
ــال الـــدعـــم الــلــوجــســتــي الــتــابــعــة للتحالف  ــ أرتـ
ــــي، تــعــتــبــر مــــن الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة،  ــــدولـ الـ

تــســتــهــدف  الــــهــــجــــمــــات  ــًا أن هـــــــذه  خــــصــــوصــ
عــراقــيــن، بينما أنــشــطــة الــتــحــالــف هــي لدعم 

وتطوير قدرات القوات العراقية«.
وفــيــمــا أكــــد الــخــفــاجــي أن »تـــلـــك األعــــمــــال لن 
الدولي أو  التحالف  تؤثر على استمرار عمل 
فاعليته فــي الـــعـــراق، وبــرامــج تــطــويــر قـــدرات 
ــوقـــت نفسه  الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة«، أشـــــار فـــي الـ
إلــى أنــهــا »تــؤثــر على أمــن واســتــقــرار الــعــراق، 
وهــيــبــة الـــدولـــة وفــــرض الـــقـــانـــون، خــصــوصــًا 
أنــهــا تـــؤدي إلــى إصــابــات فــي بعض األحــيــان 

 
ّ
بــصــفــوف مـــواطـــنـــن عـــراقـــيـــن«. وأضــــــاف أن

العراقية جادة وعازمة على ماحقة  »القوات 
كــل املــتــورطــن بــهــذه األعـــمـــال، وهــنــاك خطط 
ُوضعت ملواجهة قضية استهداف أرتال الدعم 
الـــدولـــي، ولــن  الــتــابــعــة للتحالف  الــلــوجــســتــي 
التي ال  يكون هناك أي تهاون مع الجماعات 

تريد للعراق والعراقين خيرًا«.
ــيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة األمــــن  فــــي الـــسـ
والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، عــبــد الــخــالــق 
الكاظمي »باتت مطالبة  العزاوي، إن حكومة 

بــالــتــعــامــل بــشــكــل أكــثــر حــزمــًا مــع الــجــمــاعــات 
الــدولــة، بل  الــتــي تعمل خـــارج إطـــار  املسلحة 
وتــعــمــل ضــد الـــدولـــة، مــن خـــال عمليات زرع 
العبوات ضد األرتال التابعة للتحالف الدولي 
الــصــاروخــي«.  القصف  مــن خــال عمليات  أو 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الــــعــــزاوي، فـــي تــصــريــح لـــ
لدينا،  املتوفرة  املعلومات  الجديد«: »بحسب 
 الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة املــخــتــصــة لــديــهــا 

ّ
فــــــإن

 
ً
معلومات عن تلك الجماعات، وتحركت فعا

ملاحقتها والحد من أعمالها، لكن املنتظر من 
خصوصًا  ملموسة،  فعلية  نتائج  الحكومة 
 األمر يتعلق بسيادة الباد وهيبة الدولة، 

ّ
أن

بــاإلضــافــة إلـــى تــأثــيــر هـــذه الــتــصــرفــات على 
عاقة العراق باملجتمع الدولي«.

 »عــمــلــيــات اســتــهــداف 
ّ
ولــفــت الـــعـــزاوي إلـــى أن

أرتال التحالف، تضر بالقوات العراقية وليس 
األمــيــركــيــة أو األجــنــبــيــة، فــهــذه األرتــــال دائــمــًا 
مــا تحمل دعــمــًا وهــدايــا مقدمة مــن التحالف 
الدولي إلى العراق، وفق خطط تطوير قدرات 
القوات العراقية. كما أن سائقي الشاحنات هم 
تابعة لشركات  اآلليات  العراقين، وحتى  من 
عراقية، ولهذا ال يوجد أي مبرر ألي عمليات 

استهداف لها تحت أي حجة«.
الــشــأن األمني  فــي  الخبير  مــن جهته، وصــف 
ــي حـــديـــث  ــ ــيــــمــــي، فــ ــتــــمــ ــي، مـــحـــمـــد الــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
على  الهجمات  الــجــديــد«، تصاعد  »الــعــربــي  لـــ
أرتال التحالف الدولي، بأنه »محاولة تصعيد 
جـــديـــدة مـــن قــبــل فــصــائــل مــســلــحــة مــعــروفــة، 
تحاول من خال هذه العمليات إيصال رسائل 
للحكومة والقوات األميركية على حد سواء«. 
الـــدولـــي ال يعتمد  »الــتــحــالــف   

ّ
أن إلــــى  ولــفــت 

النقل البري في تحركاته، خصوصًا املتعلقة 
األخـــرى،  القتالية  املــعــدات  أو  الــســاح  بشحن 
وهـــو مــا يــمــكــن اعــتــبــاره مــعــروفــًا أيــضــًا لتلك 
إلبقاء  محاولة  الهجمات  فــإن  لــذا،  الفصائل. 
الــرافــض لــلــوجــود األمــيــركــي  حــالــة التصعيد 

والتحالف عمومًا، حاضرة«.

)Getty( استفهامات حول قدرة المحاكم األوروبية على تحقيق العدالة للسوريين

تريد ألمانيا تطوير المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت )حسين بيضون(

تقف القوات العراقية عاجزة إلى اآلن عن حماية األرتال )أحمد الربيعي/فرانس برس(

للتحالف  التابعة  اللوجستي  الدعم  أرتال  استهداف  عمليات  فيه  تتواصل  الذي  الوقت  في 
الدولي في العراق، وتصاعدها في األيام األخيرة، تحركت قيادات أمنية أخيرًا بطلب من رئيس 
بنود  بين  ومن  الهجمات.  لتلك  للتصدي  خطة  وضع  أجل  من  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 

هذه الخطة تأمين األرتال ومساراتها عبر الجيش والشرطة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد أي 
مسؤول تشهد منطقته خرقًا أمنيًا. وبينما تقف القوات األمنية إلى اآلن عاجزة عن التصدي 

لهذه الهجمات، يأمل مراقبون بأن تسلك الخطة الجديدة طريقها نحو التنفيذ
قضية

خطة عراقية لوقف 
الهجمات التي تستهدفها

الخفاجي: القوات 
العراقية جادة بمالحقة 

كل المتورطين

توجه العتبار الهجمات 
على أرتال التحالف 

أعماًال إرهابية

ينتظر السوريون إحالة 
ملف جرائم النظام 

للمحاكم الدولية

ربط ماكرون وبن سلمان 
المساعدات الدولية 

بتشكيل الحكومة

تشكل التحركات األوروبية 
والغربية، الداعية إلى 

محاسبة النظام السوري 
عن جرائم الحرب التي 

ارتكبها، مزيدًا من 
تضييق الخناق على 

النظام وحلفائه الراغبين 
بتعويمه

تصاعدت الضغوط 
الدولية على السياسيين 

اللبنانيين من أجل 
تشكيل حكومة »ذات 

مصداقية«، مع ربط برلين 
إعادة بناء مرفأ بيروت 

بها

»داعش«  من  عناصر  مقتل  الجمعة،  أمس  العراقية،  السلطات  أعلنت 
ووفقًا  الدين.  صالح  محافظة  في  الدولي  التحالف  لطيران  بقصف 
ــي  ــن ــالم األم ــ ــ ــان لــخــلــيــة اإلع ــي ــب ل
قيادة  من  »بأمر  فإنه  الحكومية، 
طيران  نفذ  المشتركة،  العمليات 
وادي  في  جوية  ضربة  التحالف 
عن  أسفرت  بالمحافظة،  الثرثار 
من  اثنين  وقتل  كهفين  تدمير 
»طيران  أن  وأضـــاف  اإلرهــابــيــيــن«. 
في  ضــربــة  كــذلــك  نفذ  التحالف 
عن  أسفرت  مطيبيجة،  منطقة 

تدمير وكرين لإلرهابيين«.

خسائر لـ»داعش«

رصد سورية

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة
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سياسة

  شرق
      غرب
رئيس الوزراء الياباني 

يلتقي بايدن في 16 إبريل
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، أمــس 
يــوشــيــهــيــدا  رئــيــســهــا   

ّ
أن الـــجـــمـــعـــة، 

الــرئــيــس األمــيــركــي  ســوغــا سيلتقي 
جـــو بـــايـــدن فـــي الــبــيــت األبـــيـــض في 
الحالي. وأوضح  إبريل/ نيسان   16
املتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو 
كاتو، للصحافيني، أن الزيارة تندرج 
في إطار »تعزيز التحالف الياباني - 
أنها ستوفر  إلى  األميركي«، مشيرًا 
الفرصة ملناقشة التحديات املرتبطة 
املناخي  والتغير  كــورونــا  بفيروس 
إلى ملفي الصني وكوريا  باإلضافة 

الشمالية.
)فرانس برس(

مقتل مدنيين في 
هجوم شمال بوركينا 

فاسو
كانوا  األقــل  على  مدنيني  قتل ستة 
يشاركون في القتال ضد املتطرفني، 
مساء الخميس، في كمني في شمال 
بوركينا فاسو. وقال أحد مسؤولي 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ ــتـــطـــوعـــون لـ مــنــظــمــة »مـ
الوطن«، وهم مدنيون تم تجنيدهم 
لـــلـــقـــتـــال، إن »مـــجـــمـــوعـــة تــعــرضــت 
منطقة  في  الخميس،  لكمني، مساء 
أدى ملقتل ســتــة عناصر  مــا  دابــلــو، 
مدنيني وجـــرح آخـــر«. وأكـــد مصدر 
أمني لوكالة »فــرانــس بــرس« مقتل 

املتطوعني الستة.
)فرانس برس(

اشتباكات في كشمير
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بــــني الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة الــهــنــديــة وســـكـــان قــريــة 
مناهضني للهند في إقليم كشمير، 
أمــــس الــجــمــعــة، فـــي أعـــقـــاب مــعــركــة 
بــاألســلــحــة الـــنـــاريـــة قــتــلــت خــالــهــا 
هذه القوات ثاثة مسلحني مشتبه 
بهم، حسبما ذكرت الشرطة وبعض 
السكان. وقال املفتش العام فيجاي 
النارية  القتال باألسلحة  إن  كومار 
انـــدلـــع بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن قــيــام 
العشرات من شرطة مكافحة التمرد 
والـــجـــنـــود بــشــن عــمــلــيــة بـــنـــاء على 
في  وجـــود مسلحني  عــن  معلومات 
بولواما  فــي منطقة  كــاكــبــورا  قــريــة 
جنوبًا. وأصيب ما ال يقل عن أربعة 

مدنيني في االشتباكات.
)أسوشييتد برس(

بـــعـــد تـــحـــذيـــرهـــا أول مــــن أمـــــس الــخــمــيــس 
في  الـــصـــراع  فــي  أي تصعيد خطير  أن  مــن 
منطقة دونــبــاس، جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا، 
ــلـــت مــوســكــو،  ــذا الــبــلــد، واصـ قـــد »يـــدمـــر« هــ
أمــــس الــجــمــعــة، لــغــة الــتــهــديــد، مـــحـــذرة من 
»إجراءات« قد تتخذها، في حال قيام حلف 
شمال األطلسي بنشر قوات له هناك. وكانت 
ــادت خــــال األيــــــام املــاضــيــة  ــ ــد عـ الـــحـــمـــاوة قـ
كييف  اتهمت  بعدما  األوكــرانــي،  امللف  إلــى 
روسيا بتحشيد قوات لها عند الحدود، ما 
استدعى توجيه واشنطن تحذيرات للجانب 
الـــروســـي. ويــعــد هـــذا املـــلـــف، إذا مـــا استمر 
الــغــرب وروســـيـــا، أول  التصعيد حــولــه مــن 
اختبار حقيقي لكيفية تعامل واشنطن في 
 عهد جو بايدن، مع »األخطار« الروسية. 

ّ
ظل

ــان بـــايـــدن تــعــهــد بــالــعــمــل بــالــشــراكــة مع  وكــ
حلفاء الــواليــات املــتــحــدة األوروبـــيـــني حول 
ــيـــا،  ــا روسـ ــرزهــ ــــن أبــ املـــلـــفـــات املـــشـــتـــركـــة، ومـ
وبدعم »الناتو« الذي تواصل كييف التقارب 

لانضمام  أمنية  استراتيجية  واتــبــاع  معه 
إلــــى عــضــويــتــه. ولـــطـــاملـــا تـــبـــادلـــت مــوســكــو 
وكــيــيــف االتـــهـــامـــات بــالــتــقــاعــس عـــن تنفيذ 
اتفاق السام بشأن دونباس، لكن العاقات 
شــهــدت تــوتــرًا إضــافــيــًا بــســبــب مــصــيــر خط 
أنابيب الغاز »سيل الشمال 2« الروسي إلى 

أملانيا.
ر 

ّ
وهّدد الكرملني، أمس، بأن موسكو قد تضط

التخاذ »إجراءات إضافية« لضمان األمن، في 
حــال أرسلت دول غربية قــوات إلــى أوكرانيا 
 الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــّدث عــن تكثيف 

ّ
فــي ظـــل

ــا الــعــســكــري عــنــد الـــحـــدود.  روســـيـــا وجـــودهـ
وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــني ديــمــيــتــري 
بيسكوف إن »ال شك في أن من شأن سيناريو 
كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. 
إضافية  إجــــراءات  ذلــك  سيستدعي  بالطبع، 
أن  أمنها«، من دون  قبل روسيا لضمان  من 
يحددها. وشّدد بيسكوف على أن روسيا ال 
 إن 

ً
تقوم بأي تحركات لتهديد أوكرانيا، قائا

»روسيا ال تهدد أحــدًا، ولم تهدد أحــدًا قط«، 
بالقيام  األوكــرانــيــة  املسلحة  الــقــوات  متهمًا 
نائب وزير  أكــد  بــدوره،  باستفزازات عديدة. 
ــو أن  ــكـ ــنـ ــه روديـ ــدريــ ــي أنــ ــروســ الـــخـــارجـــيـــة الــ
موسكو »غير مهتمة باالنخراط في أي نزاع 
مــع أوكــرانــيــا، خــصــوصــًا إذا كـــان عسكريًا«. 
وأضــــاف: »نــتــوقــع أن تــبــدي أوكــرانــيــا حكمة 
أن  أي خطوات من شأنها  االمتناع عن  عبر 
قد  بيسكوف  وكــان  نـــزاع«.  بإشعال  تتسبب 
وصــــف أول مـــن أمــــس الـــوضـــع عــنــد خــطــوط 
القتال في شرق أوكرانيا بني قوات الحكومة 
ــن  ــذيـ ــيـــني الـ ــالـ ــفـــصـ األوكـــــرانـــــيـــــة وقـــــــــوات االنـ

ــرب املــتــحــدث  ــ مـــن »تـــرهـــيـــب« أوكـــرانـــيـــا، وأعــ
بـــاســـم الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــيـــة، نــيــد بـــرايـــس، 
ــيـــرًا  ــلـــق بـــــــاده »حــــيــــال الـــتـــصـــعـــيـــد أخـ عــــن قـ
لــتــحــركــات روســـيـــا الــعــدائــيــة واالســتــفــزازيــة 
ــيـــا«، مــضــيــفــًا أن »مـــا نــعــارضــه  شـــرق أوكـــرانـ
هو خطوات معادية هدفها ترهيب وتهديد 

»املخيف للغاية«، متحدثًا  تدعمهم موسكو بـ
عن أن »استفزازات عدة وقعت هناك«.

ــيـــر  وكــــــــان الــــرئــــيــــس األوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـــمـ
زيلينسكي قد اتهم روسيا الخميس بحشد 
الـــحـــدود. وذكــــر زيلينسكي أن  قــواتــهــا عــنــد 
 ،2021 منذ مطلع  قتلوا  أوكــرانــيــًا  20 جنديًا 
فـــيـــمـــا اتـــهـــمـــت االســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
ــيـــة روســـيـــا بــالــتــحــضــيــر »لــتــوســيــع  ــرانـ األوكـ
وجودها العسكري« في منطقتي دونيتسك 
ــًا، الــخــاضــعــتــني لــســيــطــرة  ــرقـ ولـــوغـــانـــســـك شـ
االنـــفـــصـــالـــيـــني. كــمــا اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
»تصعيد  األوكراني دميترو كوليبا روسيا بـ

ممنهج« للوضع األمني في املنطقة.
رت الــواليــات املتحدة روسيا 

ّ
وإثـــر ذلـــك، حـــذ

شريكتنا أوكرانيا«. وفي خطوة دعم أخرى، 
ــر الــدفــاع األمــيــركــي لــويــد أوســن  اتــصــل وزيـ
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بنظيريهما 
كوليبا.  تــاران ودميترو  أندريه  األوكرانيني، 
بلينكن  أن  األمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وذكــــــرت 
الثابت  الــواليــات املتحدة  أكــد لكوليبا »دعــم 
ــيــــا وســــامــــة أراضـــيـــهـــا فــي  لـــســـيـــادة أوكــــرانــ
ــــي املـــســـتـــمـــر فــي  ــــروسـ مـــواجـــهـــة الـــــعـــــدوان الـ
ــدوره،  ــ ــ ــــاس وشــــبــــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم«. بـ ــبـ ــ دونـ
»التحشيدات  »الناتو« عن قلقه بشأن  أعرب 

العسكرية الروسية« على الحدود. 
ــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي فــي  مــــن جـــهـــتـــه، رأى دبـ
حديث لوكالة »رويترز« أن »األمر في جانب 
مــنــه تكتيكات مــعــتــادة. تــأجــيــج الـــصـــراع ثم 
ــرار،  ــقـ ــتـ تــهــدئــتــه لــخــلــق حـــالـــة مـــن عــــدم االسـ
إلظهار أن روسيا العب أساسي. ال نستبعد 
أن تكون رئاسة جو بايدن جزءًا من حسابات 
الوقت كي تستعرض موسكو  روسيا، حــان 

عضاتها«.
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« قد 
أشـــارت الخميس إلــى أن نقل روســيــا لقوات 
ــى الــــحــــدود يــمــثــل تـــحـــديـــًا جــــديــــدًا إلدارة  ــ إلـ
بايدن، وقد يــؤدي إلى تفجر اشتباكات بني 
االنفصاليني والقوات األوكرانية. وأوضحت 
أن كــيــيــف وضــعــت قــواتــهــا فـــي حــالــة تــأهــب 
قصوى، في حني رأى محللون أنــه بينما لم 
تــقــم مــوســكــو بــاســتــدعــاء قـــوات كــافــيــة لغزو 
ــا، فــإنــهــا قـــد تسعى  ــيـ ــرانـ صـــريـــح لـــشـــرق أوكـ
إلشــعــال مــعــركــة مــن أجـــل اخــتــبــار عــمــق دعــم 

بايدن لهذا البلد.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

تركيا وأوروبا

تصاعد 
الضغوط 

على إثيوبيا

التركي مولود جاووش أوغلو بعض نظرائه 
األوروبـــيـــني، وُعــقــدت جــولــتــان للمباحثات 
 

ّ
االســتــكــشــافــيــة مـــع الــجــانــب الــيــونــانــي. كــل
ــــي، األســبــوع  ذلـــك تبعه أيــضــًا إعـــان أوروبـ
املـــاضـــي، عــن اســتــعــداد االتـــحـــاد األوروبــــي 
أنقرة بشكل تدريجي  التعاون مع  لتطوير 
ومــتــنــاســب، مـــشـــددًا عــلــى أن مـــن مصلحة 
»االتحاد« التعاون مع تركيا وبناء عاقات 

ثنائية على أسس املصالح املتبادلة.
وطلب قــادة االتحاد األوربــي من املفوضية 
األوروبـــــــيـــــــة الـــبـــحـــث فـــــي كـــيـــفـــيـــة تــحــســني 
التعاون مع أنقرة بشأن مسألتي التواصل 
بني الشعوب، والسفر، معربني عن استعداد 
االتحاد لبدء حوار رفيع املستوى مع تركيا 
فــي الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام املــشــتــرك، مثل 
اإلرهــاب  ومكافحة  واملناخ  العامة  السامة 
العالقة  امللفات  ومــن  اإلقليمية.  والقضايا 
بني الطرفني، وبحسب األجندة، ُينتظر عقد 
اجــتــمــاع غــيــر رســمــي بــصــيــغــة 5+1 )تــضــم 
القبرصية  الجزيرة  املتحدة وشطري  األمم 
واليونان  تركيا  الــثــاث،  الضامنة  والـــدول 

أفــادت مجموعة  ما  تيغراي وجنوبها، على 
األزمات الدولية، في تقرير نشرته بعد نحو 
ــــدالع أولــــى املــواجــهــات.  خــمــســة أشــهــر مـــن انـ
ــدد املــقــاتــلــني  ــ وحـــــــذرت املـــجـــمـــوعـــة مــــن أن عـ
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«  املوالني لـ
ــّراء تــنــامــي الــغــضــب  ــ ــــح جــ ــزداد عــلــى األرجــ ــ يــ
كبت في اإلقليم. وعلى 

ُ
حيال الفظائع التي ارت

الرغم من أن الجيش اإلثيوبي يحظى بدعم 
املتاخم  اإلثيوبي،  أمهرة  وإقليم  إريتريا  من 
لتيغراي جنوبًا، ال يزال معظم قادة الجبهة 
إلى  فــاريــن، فيما أشـــارت مجموعة األزمــــات 
أن أيــــًا مــنــهــم لـــم يــتــم الــقــبــض عــلــيــه أو قتله 
املاضيني.  آذار  ومــارس/  فبراير/ شباط  في 
املــقــاومــة »مــتــرّســخــة«،  أن  وذكـــرت املجموعة 
وتحظى بدعم من أهالي تيغراي الغاضبني 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل واالغــــتــــصــــاب واســـعـــة 
جنود  ارتكبها  التي  تلك  فيها  بما  الــنــطــاق، 

إريتريون.
قال  املــتــزايــدة،  الدولية  الضغوط  وعلى وقــع 
أبي أحمد، قبل أسبوع، إن الجنود اإلريتريني 
سينسحبون من تيغراي، لكن الزعيم املؤقت 
ــال، لــوكــالــة »فـــرانـــس  ــ لــإقــلــيــم مـــولـــو نــيــغــا قـ
بــــــرس«، أخــــيــــرًا، إن االنـــســـحـــاب »عــمــلــيــة« ال 
أقــر مولو بأن  أن  فـــورًا. وسبق  يمكن أن تتم 
لدى سكان تيغراي »مشاعر مختلطة« حيال 
حــضــور إدارتــــه فــي اإلقــلــيــم. لكنه أشـــار، كما 
غــيــره مــن املــســؤولــني، إلــى أن االفــتــراض بأن 
لـــدى »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي« 

إسطنبول ـ جابر عمر

ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ الــــــعــــــاقــــــات  ال تـــــــــــزال 
 جــّس 

ّ
ــة تــســيــر عــلــى خــــط ــيــ األوروبــ

 طــرف حسن 
ّ

النبض، مــع إبـــداء كــل
ــة الــثــلــوج الــتــي تراكمت  نـــوايـــا، بــهــدف إذابــ
ــّراء اخــتــافــات  خـــال الــســنــوات الــســابــقــة، جــ
كبيرة في املواقف والرؤى املتعلقة بامللفات 
ــواًء في  ــ الــعــالــقــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ســ
الدولية.  أو  اإلقليمية  أو  الثنائية  العاقات 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــوات الـــتـــقـــارب الــتــي 
اتخذها الطرفان أخيرًا، فإن خطوات أخرى 
ــلـــوصـــول إلـــــى عـــاقـــات  ال تــــــزال مــطــلــوبــة لـ

ثنائية إيجابية.
ــائــــل  ــســـــل الــــرســ ــروكـــ ــادلـــــت أنـــــقـــــرة وبـــ ــبـــ وتـــ
الفترة  خــال  العاقات  لتحسني  اإليجابية 
األخيرة، وُعقدت لقاءات عديدة بني الرئيس 
ــادات  ــيــ الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان وقــ
أنجيا  األملانية  املستشارة  أوروبــيــة، منها 
ــل، والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــركـ ــيـ مـ
مــــاكــــرون. بــــــدوره، الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 

ــلـــى رئــيــس  تـــتـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط عـ
الحكومة اإلثيوبية أبي أحمد بشأن 
وجـــود الــقــوات اإلريــتــريــة فــي إقليم 
مـــع مــطــالــبــة وزراء خــارجــيــة دول  تـــيـــغـــراي، 
مــجــمــوعــة الــســبــع بــانــســحــاب ســريــع وقــابــل 
ــراء  للتحقق لــهــذه الـــقـــوات مــن اإلقــلــيــم، وإجــ
انــتــخــابــات، فيما حـــذرت مــجــمــوعــة األزمـــات 
الدولية من خطر تواصل الحرب في تيغراي 
لسنوات، وسط تفجر املزيد من التقارير عن 
وخصوصًا  الجنود،  يرتكبها  التي  الفظائع 

عمليات االغتصاب.
السبع،  ودعا وزراء خارجية دول مجموعة 
األملانية  الخارجية  وزارة  نشرته  بــيــان  فــي 
إلــى انسحاب »ســريــع وغير  الجمعة،  أمــس 
اإلريترية  للقوات  للتحقق«  وقابل  مشروط 
من تيغراي. وقالوا »ندعو إلى إنهاء العنف 
وبـــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة واضـــحـــة وشــامــلــة 
ومــقــبــولــة مــن قــبــل جميع اإلثــيــوبــيــني، بمن 
ــــراي«. وأضـــــــــاف وزراء  ــغـ ــ ــيـ ــ تـ ــان  ــكــ فـــيـــهـــم ســ
خارجية أملانيا وفرنسا وإيطاليا والواليات 
املتحدة وكندا واليابان وبريطانيا أن هذه 
ــــؤدي إلــــى »انــتــخــابــات  الــعــمــلــيــة يــجــب أن تـ
وعملية مصالحة وطنية  بالصدقية  تتسم 

أوسع«.
وكان رئيس الحكومة اإلثيوبية أبي أحمد 
قـــد أكــــد بــعــد لـــقـــاء مـــع الـــرئـــيـــس اإلريـــتـــري 
ــــاس أفــــــورقــــــي، نـــهـــايـــة مـــــــــارس/ آذار  ــيـ ــ أسـ
الــجــيــش اإلريـــتـــري سينسحب  املـــاضـــي، أن 
النزاع  انــدالع  من تيغراي، حيث دخــل بعد 
في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وأعلن 
الــــــــوزراء أنـــهـــم »قـــلـــقـــون جــــدًا مـــن الــتــقــاريــر 
األخــيــرة عــن انتهاكات وتــجــاوزات لحقوق 
ــان«، داعـــــني األطـــــــراف الــضــالــعــة في  ــ ــــسـ اإلنـ
الــنــزاع إلــى »أقــصــى درجـــات ضبط النفس، 
وضــمــان حــمــايــة املــدنــيــني واحـــتـــرام حقوق 
اإلنـــســـان والـــقـــانـــون الــــدولــــي«. وأكــــــدوا أنــه 
بلغ 

ُ
امل الــجــرائــم  الــضــروري أن تخضع  »مــن 

وحــيــادي  وشــفــاف  مستقل  لتحقيق  عنها 
االنتهاكات  هــذه  عن  املسؤولني  ومحاسبة 

لحقوق اإلنسان«.
ــــات الــدولــيــة، أمــس،  رت مــجــمــوعــة األزمـ

ّ
ــذ ــ وحـ

تيغراي،  إقليم  في  الحرب  تواصل  من خطر 
شــمــال إثــيــوبــيــا، لــشــهــور أو حــتــى ســنــوات، 
فـــي وقــــت يــنــتــظــر الـــطـــرفـــان ضــربــة عسكرية 

»قاضية« تبدو غير واقعية.
ــى تـــيـــغـــراي في  ــي أحـــمـــد قـــــوات إلــ وأرســــــل أبــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، العتقال 
قــــادة »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي« 
ونـــزع أسلحة هــذا الــحــزب الـــذي كــان يهيمن 
على املنطقة. وأعلن أن النصر سيتحقق في 
غضون أسابيع، لكن املعارك تواصلت وسط 

إبريل  نهاية  في  قبرص  حــول  وبريطانيا( 
الحالي )من 27 إلى 20 إبريل(، في جنيف، 
ــّد نــتــائــجــه املــرتــقــبــة مــهــمــة لــلــجــانــبــني  وتـــعـ
الــتــركــي واألوروبــــــــي عــلــى صــعــيــد تحسني 
الــعــاقــات وبــنــاء مــزيــد مــن الــثــقــة، وهـــو ما 
تّمت اإلشارة إليه في اجتماع القادة األخير 

لدول االتحاد األوروبي.
أمام  األخـــرى، سيكون  امللفات  ومــع تشابك 
ــارات لــلــتــعــاطــي مــــع االتـــحـــاد  ــيــ أنــــقــــرة 3 خــ
اتـــخـــاذ  بــــعــــدم  يـــتـــعـــلـــق  األول  األوروبــــــــــــــي: 
ــرارات حــاســمــة تــهــدد الــعــاقــات الثنائية،   قــ
ــقـــديـــم أجــــنــــدة إيـــجـــابـــيـــة، عــبــر  ــي تـ ــانــ ــثــ والــ
املــشــاركــة الــفــّعــالــة، أمــا الــخــيــار الــثــالــث فهو 
املـــواجـــهـــة، مـــا يـــــؤدي إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
أنــقــرة. وأكـــدت مــصــادر تركية متابعة  على 
»العربي الجديد« أن أنقرة »منفتحة على  لـ
تقديم أجندة إيجابية جزئية لدول االتحاد 
ــي، بهدف دفــع الــحــوارات املشتركة  األوروبــ

إلى األمام«.
ــي يـــعـــّول على  ــ ــ ويـــبـــدو أن الــجــانــب األوروبـ
الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــركـــيـــة بـــتـــقـــديـــم إصــــاحــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة، وفــــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
تشمل إنهاء ما يعتبره األوروبيون حاالت 
اعتقال تعسفي من دون سبب واضح. ومن 
كافاال،  عثمان  األعمال  رجل  املعتقلني،  بني 

أهمية   من 
ً
أمر »مضلل«، مقلا دعمًا واسعًا 

قــدرتــهــا على شــن أي تــمــّرد فــعــال. واعتبرت 
أن  تقريرها،  في  الدولية،  األزمـــات  مجموعة 
حاليًا،  املنال  بعيدة  تبدو  السام  محادثات 
ــات املــتــحــدة واالتـــحـــاد  ــت الـــواليـ

ّ
لــكــنــهــا حــض

األوروبي واالتحاد األفريقي على الضغط من 
أجــل وقــف األعــمــال القتالية وزيـــادة إمكانية 

إيصال املساعدات اإلنسانية إلى اإلقليم.
أمس  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  وكشفت صحيفة 
الــجــمــعــة، املـــزيـــد مـــن الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــت 
فــي حـــرب تــيــغــراي. ونــقــلــت عــن فــتــاة اسمها 
لــيــزا )18 ســـنـــة(، وهـــي فـــي مستشفى  مــونــا 
فـــي مــقــلــي، أنــهــا أصــيــبــت بــســبــع رصــاصــات 
ــــت مـــحـــاولـــة  ــــاومـ ــا قـ ــهــ ــــرت ذراعــــــهــــــا، ألنــ ــتـ ــ وبـ

ــــزب »الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ورئــــيــــس حـ
الدين  الــكــردي، صــاح  السياسي  الــســابــق، 
السعي  ملا سبق ملف  دميرطاش. وأضيف 
ــرًا،  ــيــ ــقــــراطــــي« أخــ ــمــ  »الــــشــــعــــوب الــــديــ

ّ
ــل ــحــ لــ

وانـــســـحـــاب تــركــيــا مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول 
لحماية حقوق املرأة واملثليني. وحول ذلك، 
يــبــدو أن هــنــاك بــــوادر اســتــجــابــة مــن أنــقــرة 
 الحزب الكردي 

ّ
تتعلق بعدم قبول دعوى حل

عبر  العليا،  الدستورية  املحكمة  من  بقرار 
إعــادة مذكرة االدعـــاء إلــى املحكمة اإلداريــة 
العليا بحجة نواقص تتعلق باألصول. كما 
أن أوروبــــا أبـــدت رغــبــة فــي الــعــمــل املشترك 
في ما يتعلق باتفاقيتي التعاون الجمركي 

والهجرة التي تحتاج لتحديث.
مقابل ذلك، فإن تركيا أقدمت على خطوات 
ـــفـــت مــن 

ّ
ــيــــونــــان، وخـــف ــع الــــحــــوار مــــع الــ لـــدفـ

التصريحات الحادة تجاه أوروبا، وأعلنت 
ــــاح، مــــع رغـــبـــتـــهـــا فــــي فــتــح  ــــإصـ خـــطـــطـــًا لـ
ــاد  ــــى االتـــحـ فـــصـــول جــــديــــدة لـــانـــضـــمـــام إلـ
األوروبــــــــــــي، وتـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
ــيـــرات الــــدخــــول عن  الـــجـــمـــركـــي، ورفـــــع تـــأشـ
األتــــــراك الـــراغـــبـــني فـــي الــســفــر إلــــى أوروبـــــا، 
باإلضافة إلى التعاون في مكافحة اإلرهاب 
وتحقيق املطالب التركية باتفاقية الهجرة. 
وتــرغــب أنــقــرة فــي تــعــاون أوروبــــي حقيقي 
ــرة تـــواجـــه  ــ ــقـ ــ ــة. لـــكـــن أنـ ــ ــوريــ ــ ــي شــــمــــال ســ ــ فـ
مطالب بتحقيق عدد من التعهدات، ومنها 
 املشاكل 

ّ
اإلصاح، والتعامل اإليجابي لحل

العالقة شرق املتوسط والقضية القبرصية 
متواصل  بشكل  والحوار  الليبي،  والوضع 
مع اليونان. وكل ما سبق يوضح أن أنقرة 
وبروكسل ال تزاالن في مرحلة إذابة الثلوج 
املـــتـــراكـــمـــة، وجــــــّس الـــنـــبـــض واســـتـــكـــشـــاف 
ال  التي  العاقات  لتحسني  تمهيدًا  النوايا، 
 بسبب التحالفات 

ً
يمكن ضمانها مستقبا

اإلقليمية والدولية املشتركة للطرفني.
األوروبــيــة،   - التركية  العاقات  وعــن تطور 
رأى املحلل السياسي التركي بكير أتاجان، 
»العربي الجديد«، أن »الطرفني  في حديث لـ
الــبــعــض، وهــو  يـــريـــدان امــتــحــان بعضهما 
ــاد  ــ ــــحـ ــًا، ألن االتـ ــبــ ــكــــون صــــعــ ــيــ اخــــتــــبــــار ســ
األوروبـــــي ال يـــزال يــصــر عــلــى أن يــكــون في 
مـــوقـــع اآلمــــــر«، مــعــتــبــرًا أن ذلــــك قـــد يــزعــزع 
الــتــفــاهــمــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا الــطــرفــان. 
الدستورية  »املحكمة  أن  إلى  أتاجان  ولفت 
 حــزب الشعوب 

ّ
فــي تركيا أعـــادت طلب حــل

الديمقراطي، ما يعني وجود قرارات جديدة 
ربما بفرض عقوبات على قيادات وأعضاء 
 الـــحـــزب حـــالـــيـــًا، في 

ّ
ــل الــــحــــزب، مـــن دون حــ

رسالة للجانب األوروبي«. 
وشّدد على »وجوب تطبيق اتفاقية اللجوء، 
ــتـــي لــــم تــتــقــّيــد  ــدول األوروبـــــيـــــة الـ ــ ــ ــلـــى الـ وعـ
بتطبيق البنود الستة لاتفاقية، فعل ذلك«، 
االتــحــاد  أن »تــركــيــا ستشترط على  جــازمــًا 
األوروبــي تطبيق االتفاقية، بل وتحديثها، 
وهـــو مـــا يــضــاف إلــيــه مـــوضـــوع تــأشــيــرات 
السفر، وتحديث االتفاقية الجمركية، وملف 
ــن مــلــفــات  ــ انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا لــــاتــــحــــاد«. وعـ
املــنــطــقــة، اســتــبــعــد أتــــاجــــان حـــصـــول تــقــدم 
بــمــلــف شـــرق املــتــوســط، »ألن دول االتــحــاد 
تصّر على بعض مواقفها، فيما هناك تقدم 

في التفاهمات الليبية«.
ــتــــركــــي يــــوســــف ســعــيــد  أمــــــا الـــصـــحـــافـــي الــ
أوغلو، فرأى أن »خطوات الحكومة التركية 
ــار مــســاعــي الــرئــيــس أردوغــــان  تــأتــي فــي إطـ
لتطبيق اســتــراتــيــجــيــة هــادفــة تــســعــى إلــى 
انعكس  الــذي  الخارجي  االحتقان  تخفيف 
على االقتصاد بشكل كبير، وأدى إلى عزلة 
ــار امــتــعــاض شــريــحــة  ــ ــا أثـ تــركــيــا دولـــيـــًا، مـ
أيضًا«،  له  املؤيدين  تشمل  واسعة  شعبية 
»العربي الجديد«، إلى أن  الفتًا في حديث لـ
»نتائج ذلك تظهر في استطاعات الــرأي«. 
إلــى جملة  الخارجي، أشــار  وعلى الصعيد 
أميركية  إدارة  الــتــطــورات، منها مجيء  مــن 
جديدة دعمت أثينا في املواجهة مع أنقرة 
شــــرق املـــتـــوســـط، واصـــطـــفـــاف دول اإلقــلــيــم 
إلــى جانب أثينا، ما دفــع تركيا إلــى تغيير 

استراتيجياتها.

ــالــــت »هــــــذا تــطــهــيــر عـــرقـــي.  اغـــتـــصـــابـــهـــا. وقــ
الجنود يستهدفون نساء تيغراي ملنعهن من 
إنجاب املزيد من األبناء«. وأضافت »قصتي 
ليست فريدة من نوعها. لقد حاربت الجندي. 
لكن هناك الكثير من النساء في جميع أنحاء 
بالفعل«.  لاغتصاب  تعرضن  املنطقة  هــذه 
وذكرت الصحيفة أن هذه الرواية واحدة من 
تيغراي،  في  التي تحصل  االنتهاكات  مئات 
موازية  بموجة  طاحنة  حــرب  اقترنت  حيث 
الفظائع، بما في ذلــك االعــتــداء الجنسي  من 
على نــطــاق واســـع. وأوضــحــت أن مستشفى 
فـــي مــقــلــي يــســتــقــبــل يــومــيــًا حـــــاالت جــديــدة 
لــنــســاء تــعــرضــن لــاغــتــصــاب. وكــانــت نائبة 
إثيوبيا  في  املتحدة  األمــم  منسق مساعدات 
وفــــــاء ســعــيــد قــــد ذكـــــــرت، أخــــيــــرًا، أن خــمــس 
عيادات طبية في إقليم تيغراي سجلت أكثر 
من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظرًا 
الخدمات  ونقص  بــاألمــر  املرتبطة  للوصمة 
الــصــحــيــة، فــإنــه مــن املــرجــح أن يــكــون الــعــدد 
الفعلي للحاالت أعلى من ذلك بكثير. وقالت، 
في إفادة للدول األعضاء في املنظمة الدولية 
بـــنـــيـــويـــورك: »قــــالــــت نـــســـاء إنـــهـــن تــعــرضــن 
رويــن  كما  مسلحة،  عناصر  مــن  لاغتصاب 
قــصــصــًا عــن اغــتــصــاب جــمــاعــي، واغــتــصــاب 
أمــام العائات، وإجبار رجــال على اغتصاب 

نساء من عائاتهم تحت التهديد بالعنف«.
آمنًا  التي تدير منزاًل  ليتاي تسفاي،  وقالت 
للنساء في مقلي للصحيفة، إن »االغتصاب 
يستخدم كــســاح حـــرب. مــا يــحــدث ال يمكن 
تــــصــــوره«. وأوضــــــح طــبــيــب مــتــخــصــص في 
االعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة أنــــه يــســتــقــبــل ثــاثــة 
مــرضــى جـــدد يــومــيــًا مــنــذ أن دخــلــت الــقــوات 
اإلثيوبية إلى مقلي في 28 نوفمبر املاضي. 
لاغتصاب  تعرضن  أنهن  بعضهن  وذكـــرت 
عــلــى أيـــدي الــجــنــود فــي مخيمات الــنــازحــني 
على أطراف املدينة، فيما تم اختطاف أخريات 
واحتجزن  الريفية  املناطق  في  منازلهن  من 
أليام بينما كان الجنود يغتصبونهن مرارًا 

وتكرارًا.
وفـــي أحـــد األســــــّرة، روت هــيــلــني )29 ســنــة(، 
الــتــي طــلــبــت تــعــريــفــهــا فــقــط بــاســمــهــا األول، 
كــيــف ربــطــهــا جــنــود مـــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا 
بشجرة قرب منزلها في آغوال، شمال مقلي، 
ــر  ــ ــدى 10 أيـــــــام، أواخـ ــ واغـــتـــصـــبـــوهـــا عـــلـــى مـ
ــــى أن بــعــض  ــي. وأشــــــــارت إلـ ــاضــ نــوفــمــبــر املــ
ــابـــن، الــتــي  ــالـــت هـ الـــجـــنـــود قــتــلــوا ابـــنـــهـــا. وقـ
ملقي:  فــي  فــي مقهى  مــع عاملتني  اغتصبت 
»لقد طلبوا منا عدم املقاومة وعدم الصراخ«، 
وأشـــارت إلــى أنها لو صرخت فإنه »لــم يكن 

هناك أحد ليسمع«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

)Getty /اتهمت موسكو كييف بالقيام بالعديد من االستفزازات )جينيا سافيلوف

)Getty( تريد أنقرة تخفيف االحتقان الخارجي الذي انعكس على االقتصاد
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ال رهان على ضغوط غربية

نافالني يعاني 
في سجنه

بوتين قد يناقش 
قضية إضراب أليكسي 

نافالني عن الطعام

موسكو ـ رامي القليوبي

للمعارض  الصحي  الــوضــع  أثـــار 
الـــــــروســـــــي املـــــســـــجـــــون، مـــؤســـس 
ــاد«،  ــفــــســ ــافـــحـــة الــ ــكـ ــــدوق مـ ــنــ ــ »صــ
ألــيــكــســي نــافــالــنــي، الــــذي أعــلــن بـــدء إضـــراب 
عــن الــطــعــام، األربـــعـــاء املـــاضـــي، بإصالحية 
ــرق مــــوســــكــــو إلــــى  ــ ــ ــة فــــالديــــمــــيــــر شـ ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
ــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة املــنــاســبــة، قلق 

ّ
أن يــتــلــق

الـــروس، وســط تعالي األصــوات  الحقوقيني 
الداخلية والخارجية املطالبة بتوفير العون 
لــه، بعد تــزايــد آالم فــي ظهره  الـــالزم  الطبي 

وساقيه.
ــذا اإلطــــــار، حــــذر الــخــبــيــر الــقــانــونــي  وفــــي هــ
ــاك، مــن خــطــورة  ــاروشـ والــحــقــوقــي، بــافــيــل مـ
الوقت  في   

ً
مقلال لنافالني،  الصحية  الحالة 

نفسه من واقعية نجاح االتصاالت الغربية 
في تحسني ظروف اعتقاله. وقال ماروشاك 
»العربي الجديد«: »تدهور حالة  في حديث لـ
نــافــالــنــي أمــــر طــبــيــعــي، نــظــرًا ملــجــمــوعــة من 
ما  بالنفسية، وســرعــان  تبدأ  التي  الــعــوامــل 
تتحّول إلى أخرى جسدية مثل تدهور حالة 
األســـنـــان، بــاإلضــافــة إلـــى مــشــاكــل فــي الجلد 
الــحــركــة في  قــلــة  الهضمي نتيجة  والــجــهــاز 
الــســجــن قــيــاســا بــالــحــيــاة خـــارج الــقــضــبــان«، 
 نافالني وصل إلى 

ّ
مضيفا »من الواضح أن

حالة من اليأس، فبات مستعدًا حتى إليذاء 
نفسه احتجاجا على وضعه«.

ولــفــت مــاروشــاك، الـــذي كــان سجن فــي وقت 
ســابــق ألكــثــر مـــن ثــــالث ســـنـــوات فـــي قضية 
 إدارة اإلصالحية 

ّ
ذات أبعاد سياسية، إلى أن

التحقيق والقضاء، ولكننا كحقوقيني نسعى 
في مثل هذه الحاالت إلقناعهم بالعدول عن 
ذلك اإلجراء، تجنبا لتداعيات صحية خطرة. 
ومـــن بــني أشــهــر الــســجــنــاء الــذيــن لــجــأوا إلــى 
مثل هذا األسلوب، املخرج األوكراني، أوليغ 
سينتسوف، والعسكرية األوكرانية ناديجدا 
املنصوص  لــإجــراءات  ووفــقــا  سافتشينكو. 
املدعي  يحضر  أن  يجب  القانون،  في  عليها 

إلـــى الــســجــني فــي هـــذه الــحــالــة، ولــكــن ذلـــك ال 
يحدث دائما على أرض الواقع«.

وكان أعرب حلفاء نافالني عن قلقهم البالغ 
حيال قــراره بــدء إضــراب عن الطعام، مبدين 
يــفــاقــم ذلـــك تــدهــور وضعه  خشيتهم مــن أن 
الصحي. وأفاد فريقه في بيان أول من أمس 
الــخــمــيــس، أنـــه خــســر ثــمــانــيــة كــيــلــوغــرامــات، 
حــتــى قــبــل إضـــرابـــه عــن الــطــعــام وبــــات وزنــه 
85 كــيــلــوغــرامــا. وذكــــروا أن خــســارتــه لــلــوزن 
ناجمة عن حرمانه من النوم، وهو ما وصفه 
املــعــارض بأنه شكل مــن أشــكــال »التعذيب«. 
لــطــبــيــب  يـــســـمـــحـــون  يـــــزالـــــون ال  وتــــابــــع »ال 

بزيارته«.
وشــّدد حلفاء له على أن إعالنه بــدء إضــراب 
عـــن الـــطـــعـــام لــيــس مـــجـــرد تــهــديــد وأنـــهـــم ال 
عون أن يتراجع عن قراره. وقال املتحّدث 

ّ
يتوق

بــاســمــه رســـــالن شــافــيــديــنــوف »لــطــاملــا أخــذ 
نافالني بمنتهى الجدية خطوة اإلضراب عن 
للغاية حيال  قلقون  وتــابــع »نحن  الــطــعــام«. 
لألطباء  بالسماح  نطالب  نحن  لــذا  وضــعــه 

بمعاينته فورًا«.
وكــــان نــافــالــنــي قــد أعــلــن عــبــر صفحته على 
تطبيق »إنــســتــغــرام« األربـــعـــاء املــاضــي، بــدء 
إضــــراب عــن الــطــعــام، مــؤكــدًا أنـــه لــن يــتــنــاول 
الطعام إال بعد استدعاء الطبيب إليه. وكتب 
نافالني في منشور له: »يحق لي أن أستدعي 
طبيبا وأحصل على الــدواء، وهم ال يوفرون 
لي ال هذا وال ذاك. تحول األلم في الظهر إلى 
الـــســـاق. فــقــدت مــنــاطــق مـــن الـــســـاق الــيــمــنــى، 
واآلن الــيــســرى أيــضــا، حــســاســيــتــهــا«. وأفـــاد 
ــداًل مــن تــقــديــم عـــون طــبــي لـــه، تستمر  بــأنــه بـ

.
ً
عملية إيقاظه ليال

8
سياسة

وسط مخاوف على 
الحالة الصحية للمعارض 

أليكسي نافالني، بعد 
إعالنه إضرابًا عن الطعام 

أخيرًا، يبدو خيار تدخل 
الغرب ونجاحه في إقناع 
موسكو بتحسين ظروفه 

ضعيفًا

هناك خشية من تدهور وضع نافالني الصحي )باتريسيا موريرا/ فرانس برس(

»قـــد تــلــجــأ إلـــى إطـــعـــام نــافــالــنــي قــســريــا في 
حــال أصــدر أطباء السجن توصيات بذلك«. 
وقلل من واقعية نجاح الجهود الغربية في 
ــــروف ســجــن املـــعـــارض الـــروســـي  تــحــســني ظـ
العالقات  »تــمــّر  مــوضــحــا:  للكرملني،  األبـــرز 
الـــروســـيـــة الـــغـــربـــيـــة بــمــســتــوى ســـيـــئ جــــدًا، 
ولــذلــك لــن يــكــون الــغــرب قــــادرًا عــلــى مطالبة 
الكرملني بالتدخل لتحسني وضع نافالني، 
وسط ارتفاع الرهانات وحــدة املواجهة بني 

السلطة الروسية واملعارضة«.
وكان الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، قد 
ــارس/آذار املـــاضـــي، مــؤتــمــرًا  ــ ــ أجــــرى نــهــايــة مـ
الفرنسي، إيمانويل  الفيديو مع نظيره  عبر 
ــة، أنــجــيــال  ــيــ ــانــ مـــــاكـــــرون، واملـــســـتـــشـــارة األملــ
الوضع  إلــى جــانــب  املؤتمر  وتــنــاول  ميركل، 

في أوكرانيا، قضية نافالني.
ــراج عــن  ــإفــ ــــوات األمـــيـــركـــيـــة لــ ــــدعـ وأثــــــــارت الـ
نافالني، حفيظة موسكو التي اعتبرتها على 
التدخالت  فــي  التحقيق  لجنة  رئــيــس  لــســان 
ــة فــــــي الـــــــشـــــــؤون الـــــروســـــيـــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
مجلس الــدومــا )الــنــواب( الــروســي، فاسيلي 
بيسكاريوف، أول من أمس الخميس، بمثابة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مــنــظــومــة الـــقـــضـــاء، وتــنــفــيــذ 
العقوبات في روسيا. وتساءل بيسكاريوف 
األميركية  الخارجية  وزارة  اهتمام  عــدم  عن 
بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا بــــأوضــــاع الــــــروس الــذيــن 

يؤدون عقوبات بالسجون األميركية.
بدوره، أكد املتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
ــد يــنــاقــش  دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، أن بـــوتـــني قـ
ــنــــي عـــــن الــــطــــعــــام فـــــي حــــال  ــالــ ــافــ إضــــــــــراب نــ
ــان، تــاتــيــانــا  طـــرحـــت مــفــوضــة حـــقـــوق اإلنــــســ
بيسكوف  وقــال  القضية.  موسكالكوفا، هذه 
طـــرحـــت  »إذا  صـــحـــافـــيـــة:  تـــصـــريـــحـــات  ــــي  فـ
القضية.  هذه  تناول  فسيتم  املفوضة شيئا، 
هــــذه لــيــســت مــســألــة مـــطـــروحـــة عــلــى جـــدول 

أعمال رئيس الدولة«.
لـــكـــن الـــنـــاشـــطـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة والــــعــــضــــوة فــي 
ــقـــوق اإلنــــســــان الـــتـــابـــع لــلــرئــاســة  مــجــلــس حـ
ــة، يــفــا مــيــركــاتــشــيــفــا، شـــــددت على  ــيـ الـــروسـ
 اإلضــــــراب عـــن الــطــعــام وســيــلــة احــتــجــاج 

ّ
أن

السجناء  فيهم  بــمــن  الــســجــنــاء،  إلــيــهــا  يلجأ 
إلجـــراءات  رفضهم  عــن  تعبيرًا  السياسيون، 
مـــــا، مــــن قـــبـــل جــــهــــات الـــنـــيـــابـــة والــتــحــقــيــق. 
»العربي الجديد«: »في  وتابعت في تصريح لـ
أعمال  على  السجناء  يحتج  األحــيــان،  أغلب 
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