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أكدت طهران أن رفع 
العقوبات يجب أن يكون 

بشكل مؤثر

كشف علي أكبر صالحي 
أن اجتماع فيينا سيتناول 

قضايا فنية

للحديث تتمة...

إيران ترفض 
رفع العقوبات 

بالتدريج

الحوار االستراتيجي العراقي ـ األميــركي: األمن والوجود العسكري

استبقت طهران اجتماع فيينا الثالثاء المقبل، بين أعضاء االتفاق النووي، بمشاركة 
أميركا، بالتمسك بشرطها السابق: رفع العقوبات أوًال. ويهدد هذا األمر »االنفراجة« 
إيران عن »أخبار سارة«  التي حصلت في اجتماع أول من أمس، خصوصًا مع إعالن 

خالل أشهر تخص تجاربها النووية

طهران ـ صابر غل عنبري

لم يكد يحدث ما يشبه االنفراجة في 
امللف النووي اإليراني، حتى أعادت 
طـــهـــران املـــلـــف إلــــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة، 
النووية،  التزاماتها  إلى  العودة  رفضها  مع 
كامل،  بشكل  األميركية  العقوبات  رفــع  قبل 
الواقع.  التحقق منه على أرض  بشكل يمكن 
هـــذا األمـــر أجــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جان إيف لودريان على إجراء اتصال هاتفي 
بنظيره اإليراني محمد جواد ظريف، طالبًا 
اللتزاماتها  انتهاك  أي  عن  الكف  من طهران 
النووية الحالية لدعم املناقشات التي ستعقد 
فــي فيينا الــثــاثــاء املــقــبــل، وهــو مــا رد عليه 
الوزير اإليراني بمطالبة باريس عدم االلتزام 
بالعقوبات األميركية. وتأتي هذه التطورات 
بــعــد املـــحـــادثـــات الــتــي جــــرت، أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، بــن الــقــوى الــعــاملــيــة وإيــــران بشأن 
االتـــفـــاق الـــنـــووي، والـــتـــي تــوجــت بــمــا يشبه 
الحديث عن عقد اجتماع  »االنــفــراجــة«، بعد 
حضوري، الثاثاء املقبل، في فيينا، قد يكون 
أول فرصة إلجراء محادثات غير مباشرة بن 
طهران وواشنطن بشأن االتفاق املتعثر منذ 
وُعقدت   .2018 في  منه  األميركي  االنسحاب 
املحادثات عبر تقنية »الفيديو كونفرانس«، 
على مستوى مديرين سياسين ومساعدي 
وزراء خــارجــيــة إيــــران وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وأملــانــيــا والــصــن وروســيــا، بــرئــاســة معاون 
وزيــــر خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبــــــي إنــريــكــي 
ــارز فــــي االتــــحــــاد  ــ ــ مــــــــورا. وأعــــلــــن مــــســــؤول بـ
تأمل  بروكسل  أن  االجتماع  عقب  األوروبـــي 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي عــلــى عــودة 
الواليات املتحدة إلى االتفاق خال الشهرين 
املقبلن، أي قبل موعد االنتخابات الرئاسية 
ــيـــة فـــي 18 يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل.  اإليـــرانـ

الــتــي ستنطلق في  املــحــادثــات،  أن  ــح  وأوضــ
إلـــى وضــع  املــقــبــل، ستسعى  الــثــاثــاء  فيينا 
قوائم للتفاوض تضم العقوبات التي يمكن 
للواليات املتحدة رفعها وااللتزامات النووية 
التي على إيــران الوفاء بها. وأضــاف أن تلك 
القوائم »يجب أن تتاقى في مرحلة ما. وفي 
النهاية نحن نقترب من ذلك بطرق متوازية. 
أقل  أعتقد حقًا أن بإمكاننا تحقيق ذلــك في 
الجولة  إن  دبلوماسيان  وقــال  من شهرين«. 
األولــى من املحادثات قد تستغرق عدة أيام، 
وقـــد تليها جــولــتــان أو ثـــاث فــي األســابــيــع 

التالية ملناقشة القضايا املعقدة.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدث  ورفـــــض 
السبت،  أمس  زادة،  اإليرانية، سعيد خطيب 
الخارجية  باسم  املتحدث  نائبة  تصريحات 
التفاوض  بــشــأن  بــورتــر،  األمــيــركــيــة، جالينا 
حـــول رفـــع الــعــقــوبــات، والــخــطــوات اإليــرانــيــة 
لــلــعــودة إلـــى االلــتــزامــات الــنــوويــة، مــؤكــدًا أن 
طهران لن تعود إلى هذه التعهدات قبل رفع 
على  رفعها  مــن  والتحقق  الــعــقــوبــات  جميع 
أرض الواقع. وأكد خطيب زادة، في تصريح 
أي خطة  بـــاده  رفـــض  اإليـــرانـــي،  للتلفزيون 
تبنى على مبدأ »خطوة خطوة«، مضيفًا أن 
اإلسامية  للجمهورية  القطعية  »السياسة 
هــي رفــع جميع العقوبات األمــيــركــيــة، ســواء 
تــلــك الــتــي أعـــاد )الــرئــيــس األمــيــركــي السابق 
تــرامــب فرضها بعد االنسحاب من  دونــالــد( 
التي فرضها للمرة  أو تلك  الــنــووي،  االتفاق 
األولـــــــى، أو الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فـــرضـــت تحت 
ــرط لـــوقـــف طــهــران  ــتــ عـــنـــاويـــن أخـــــــرى«. واشــ
إلــى تعهداتها  النووية والــعــودة  اتــهــا  إجــراء
فــي االتـــفـــاق الـــنـــووي، إلــغــاء هـــذه الــعــقــوبــات 

والتحقق من ذلك عمليًا.
 
ّ
إن أمـــــــس،  مــــن  أول  قــــالــــت،  بــــورتــــر  وكــــانــــت 
واشنطن لم تعلن رفــع أي عقوبات من قبل، 

لــكــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا الـــواليـــات 
اتــبــاعــًا لاتفاق  الــعــقــوبــات  املــتــحــدة لخفض 
التفاوض،  عملية  من  جــزءًا  النووي ستكون 
ــــاوض حــــول  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ مــــشــــيــــرة إلــــــــى ضــــــــــــرورة ال
الــخــطــوات اإليــرانــيــة لــلــعــودة إلـــى التعهدات 
األميركية  الخارجية  النووية. وذكــرت وزارة 
الثاثاء سينصب  اجتماع  التركيز خال  أن 
التي سيتعن على  النووية  على »الخطوات 
ــران اتــخــاذهــا مـــن أجـــل الـــعـــودة لــالــتــزام«  ــ إيـ

بغداد ـ زيد سالم

ــل، لـــبـــدء  ــبــ ــقــ يـــســـتـــعـــد الــــــعــــــراق، األربــــــعــــــاء املــ
ــوار  ــ ــحـ ــ ــاعــــات »الـ ــمــ ــتــ ــن اجــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جــــولــــة جـ
االســتــراتــيــجــي«، مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، هي 
الثالثة مــن نوعها فــي غــضــون أقــل مــن عــام، 
ــداد، في  ــغـ وقـــالـــت الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي بـ
وقـــت ســابــق، إنــهــا ســتــجــري افــتــراضــيــًا عبر 
اإلنترنت، بن مسؤولن من البلدين، وضمن 
ــار االتــفــاقــيــة االســتــراتــيــجــيــة املــوقــعــة عــام  إطـ
2008 بـــن الـــدولـــتـــن. وكـــانـــت جــولــة الــحــوار 
ــتـــصـــف يـــونـــيـــو/ ــنـ ــد انــــطــــلــــقــــت مـ ــ األولـــــــــــى قــ
حزيران من العام املاضي، وجرت عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة، شارك فيها مسؤولون من 
وزارة الخارجية والدفاع في كا البلدين. أما 
خال  واشنطن  فــي  فعقدت  الثانية  الجلسة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي مع  زيــارة رئيس 
وفد رفيع، العاصمة األميركية، في أغسطس/
الكاظمي يومها جلسة  املــاضــي. وتــرأس  آب 
املــفــاوضــات، والــتــي ركــزت حينها على ملف 
األمن واالستقرار في العراق، والدعم الصحي 

الخارجية  باسم  املتحدث  ورحــب  بــاالتــفــاق. 
األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس بــاجــتــمــاع مجموعة 
ــال »نــحــن عــلــى اســتــعــداد للسعي  »4+1«. وقـ
الـــواردة في  بالتزاماتنا  اإليــفــاء  إلــى  للعودة 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املــشــتــركــة )الــتــســمــيــة 
يــتــرافــق مع  الــنــووي( بما  لــاتــفــاق  الرسمية 

قيام إيران باألمر ذاته«.
لــكــن مــبــاحــثــات فــيــيــنــا املــرتــقــبــة لــيــســت في 
ــران أيــضــًا، إذ ال  إطـــار تــفــاوضــي تــحــضــره إيــ
ــراء أي مــفــاوضــات  تـــزال األخـــيـــرة تــرفــض إجــ
مــع الــواليــات املــتــحــدة بشكل مــبــاشــر، أو في 
إطـــار أطـــراف االتــفــاق الــنــووي. ومــن املنتظر 
ثنائية  مباحثات  األميركي  الوفد  يجري  أن 
أو متعددة األطراف مع بقية أعضاء االتفاق 

النووي في فيينا باستثناء إيران.
ودعت باريس، أمس السبت، طهران للتعامل 
اء خال محادثات غير مباشرة من املقرر 

ّ
البن

ــا مــع واشــنــطــن فــي فيينا الــثــاثــاء.  إجـــراؤهـ
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، فــي بــيــان بــعــد اتــصــال هــاتــفــي مع 
نظيره اإليراني محمد جواد ظريف، إنه طلب 
مــن إيــــران الــكــف عــن أي انــتــهــاك اللتزاماتها 
الــنــوويــة الحالية لــدعــم املــنــاقــشــات. وأضــاف 
ــــاء فــي 

ّ
ــن ــبــ »حـــثـــثـــت إيــــــــران عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الــ

لــبــغــداد، إضـــافـــة إلـــى بــحــث مــســألــة الــوجــود 
العسكري األميركي في العراق، وهو ما نتج 
القوات األميركية  عنه الحقًا تخفيض عديد 

من 5500 عسكري إلى قرابة 2500. 
وتعتبر الجلسة الجديدة املرتقبة، هي األولى 
خال إدارة الرئيس جو بايدن، ومن املنتظر 
ــاب،  أن تطغى مــلــفــات األمـــن ومــكــافــحــة اإلرهــ
واالقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة، والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الــتــمــكــن الــصــحــي لــلــعــراق، عــلــى أجــــواء هــذه 
وفقًا  اآلن،  حتى  فيها  يــشــارك  التي  الجلسة، 
لــتــســريــبــات، وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــؤاد 
حسن إلى جانب مسؤولن في وزارتي الدفاع 
في  ومستشارين  الوطني  واألمــن  والداخلية 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.
األبــيــض، جن  البيت  باسم  املتحدثة  وقالت 
ساكي، في مؤتمر صحافي األسبوع املاضي: 
االستراتيجي  حــوارنــا  تجديد  إلــى  »نتطلع 
مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة خـــال شــهــر إبــريــل/
)الحالي(. ستكون هذه فرصة مهمة  نيسان 
مجموعة  عبر  املشتركة  مصالحنا  ملناقشة 
من املجاالت، من األمن إلى الثقافة والتجارة 
االجتماعات  »ستوضح  وأضافت:  واملــنــاخ«. 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــوات الـــتـــحـــالـــف املـ ــ أن طــبــيــعــة قــ
العراق، فقط لغرض تدريب وتقديم املشورة 
تنظيم  تمكن  عــدم  العراقية، لضمان  للقوات 
 الواليات املتحدة 

ّ
داعــش، من العودة. كما أن

ملتزمة، أواًل وقبل كل شيء، بسيادة العراق. 
ونتطلع إلى هذه املناقشات املهمة مع القادة 
الـــعـــراقـــيـــن حــــول مــســتــقــبــل شـــراكـــتـــنـــا، على 
النحو املبن في اتفاقية اإلطار االستراتيجي 

بن بلدينا«.
ــة فــي  ــيــ ــراقــ ــيـــة عــ ــادر حـــكـــومـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
بـــغـــداد، تــحــدثــوا مــع »الــعــربــي الــجــديــد« فــإن 
املــســؤولــن الــعــراقــيــن ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــًا 
عصر اليوم األحــد، لبحث أبــرز امللفات التي 
ــاق عــلــيــهــا، وســط  ــفــ ســتــتــم مــنــاقــشــتــهــا واالتــ

املــنــاقــشــات املـــقـــررة، وهـــي تــهــدف للمساعدة 
خال األسابيع املقبلة في تحديد الخطوات 
الــازمــة من أجــل الــعــودة إلــى االلــتــزام الكامل 
الـــنـــووي«. وشـــّدد على أن »فرنسا  بــاالتــفــاق 
ــارك بـــطـــريـــقـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة ومــتــطــلــبــة  ــتـــشـ سـ
فــي نــفــس الـــوقـــت«. وأضــــاف أنـــه »فـــي سياق 
هذه  إلجــراء  استعدادهم  الجميع  فيه  يظهر 
إلى  التوصل  املفاوضات بحسن نية، بهدف 
اتـــفـــاق ســـريـــع، حــثــثــت إيـــــران عــلــى االمــتــنــاع 
عـــن أي انـــتـــهـــاك آخــــر اللـــتـــزامـــاتـــهـــا الــحــالــيــة 
فـــي املـــجـــال الـــنـــووي يــمــكــن أن يـــقـــوض زخــم 

استئناف املحادثات«.
ــان،  ــ ــــودريـ وســــــــارع ظـــريـــف إلـــــى الــــــرد عـــلـــى لـ
مــوضــحــًا أنــــه دعــــا نــظــيــره الــفــرنــســي خــال 
االتــصــال الــهــاتــفــي إلـــى اتــخــاذ »مــوقــف بناء 
خـــال اجــتــمــاع فــيــيــنــا« الــثــاثــاء. وكــتــب، في 
تعهداتها  باحترام  فرنسا  »طالبت  تغريدة، 
ــنــــووي( وعــــدم االلـــتـــزام  ــفـــاق )الــ بــمــوجــب االتـ

بالعقوبات األميركية غير القانونية«.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، 
علي أكبر صالحي، مساء أول من أمــس، في 
برنامج حواري عبر تطبيق »كلوب هاوس«، 
ــأزق األولــــي حــول  إنـــه »عــلــى مــا يــبــدو فـــإن املــ
أن »ذلك  النووي بدأ ينفرج«، مؤكدًا  االتفاق 

ضـــغـــوط مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــصــائــل 
املسلحة الحليفة إليــران، لتضمن بند حول 
املطالبة بــإخــراج الــقــوات األمــيــركــيــة، وإنــهــاء 
دور الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـــعـــراق. وهـــو ما 
الباد  أن  الكاظمي، وتعتبر  ترفضه حكومة 
ما زالــت بحاجة للدعم الغربي. كما تتحفظ 
قـــوى ســيــاســيــة كـــرديـــة وعــربــيــة ســنــيــة على 
القوات األجنبية من  الضغوط بشأن إخــراج 
إيرانية  إرادة  عن  ناجمة  وتعتبرها  الــعــراق، 

وليست عراقية وطنية.
الخارجية  في  رفيع  قــال مسؤول  من جهته، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »املــلــف  الـــعـــراقـــيـــة، لــــ
املــتــوقــع أن يستمر  الــلــقــاء  األمــنــي سيتصدر 
ــر دائـــــــرة  ــبــ ــًا، عــ ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــات افـ ــ ــاعــ ــ ــــاث ســ ــثـ ــ لـ
تلفزيونية مغلقة، ويشارك به مسؤولون من 
 »العراق لن يطالب 

ّ
كا البلدين«. وأوضح أن

الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة أو إنــــهــــاء دور  بـــرحـــيـــل 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، كــمــا تــرغــب بــعــض الــقــوى 
بشأن  بحث  هــنــاك  سيكون  لكن  السياسية، 
وضــع إطــار زمني للوجود األجنبي ووضع 
للتدريب والــدعــم بعيدًا  اســتــشــاري  بــرنــامــج 
الــقــوات، مــع اإلبــقــاء  عــن أي دور قتالي لتلك 

على الغطاء الجوي للتحالف الدولي«.
وبحسب املــصــدر ذاتـــه، فــإنــه »عــلــى العكس، 
هناك مخاوف عراقية حكومية من أن يكون 
بــايــدن غير متمّسك  األمــيــركــي إلدارة  املـــزاج 
للعراق، على  العسكري  الدعم  كثيرًا بمسألة 
ــرار مــا حــصــل فــي الــســعــوديــة، وأن ينتهي  غـ
ــى تــقــلــيــل بـــرنـــامـــج الــــدعــــم عــمــومــًا،  ــ األمــــــر إلـ
ــع الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــا  خـــصـــوصـــًا مــ
القوات األجنبية عامة واألميركية خصوصًا 

في العراق من قبل الفصائل املسلحة«.
ــيــــس لــجــنــة  ــائــــب رئــ ــــي الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر نــ فـ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ــر الــــعــــانــــي، فـ ــافــ ظــ
ــوار األمـــيـــركـــي الــعــراقــي  ــحــ  »الــ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

يبعث على األمــل«. وكشف أن اجتماع فيينا 
»الدخول  أن  معتبرًا  فنية،  قضايا  سيتناول 
فـــي هــــذه املــرحــلــة الــفــنــيــة يــعــنــي أن الــوضــع 
يـــدار بطريقة يــتــم مــن خــالــهــا تــجــاوز عقبة 
من يتخذ الخطوة األولــى«، وذلــك في إشارة 
غــيــر مــبــاشــرة لــلــشــروط اإليــرانــيــة األميركية 
املــتــبــادلــة خـــال الــفــتــرة األخـــيـــرة. وفـــي حن 
أبــــدى الــرئــيــس األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن عــزمــه 
على العودة الى االتفاق، تتباين املواقف بن 
واشنطن وطهران بشأن من يجدر به اتخاذ 
الخطوة األولــى، إذ تطالب الواليات املتحدة 
فــــي حــن  أواًل،  تــعــهــداتــهــا  إيـــــــران  بـــاحـــتـــرام 
تــشــدد األخــيــرة عــلــى أولــويــة رفـــع العقوبات 
والــتــحــقــق مــنــهــا. وفـــي مــا يــبــدو أنـــه محاولة 
لزيادة الضغط على واشنطن لتسريع عملية 
التوصل إلى اتفاق، أعلن صالحي أنه »سيتم 
اإلعان عن أخبار سارة حول محركات الدفع 
ــارد ملــفــاعــل آراك  الـــنـــووي، وعملية اخــتــبــار بـ
لــلــمــاء الــثــقــيــل فــي غــضــون األشــهــر املــقــبــلــة«. 
وقــال »لقد كنا قبل االتــفــاق الــنــووي ننتج 5 
الــصــفــراء سنويًا كمعدل،  الكعكة  مــن  أطــنــان 
وارتــفــع ذلــك إلــى 40 طنًا في األعـــوام األربعة 
 خــال العام 

ً
األخــيــرة، إال أنــنــا تــأخــرنــا قليا

األخير، إذ بلغ 35 طنًا، بسبب كورونا«.

الطرفن،  نــوايــا  الستكشاف  يهدف  املنتظر، 
وكيفيتها،  العاقة  أولــويــات  على  والتعرف 
ــغــــال الــــعــــروض  ــتــ ومــــــــدى نــــيــــة الــــــعــــــراق اســ
مراحل  من  مرحلة  يمثل  أنــه  كما  األميركية، 
 »امللف 

ّ
ترتيب األوراق للطرفن«. وأوضح أن

العراقية  امللفات، واألطـــراف  أبــرز  األمني هو 
لــيــســت لــديــهــا رؤيــــة واحـــــدة بــشــأنــه. فــهــنــاك 
ــتـــي لـــديـــهـــا تــفــهــم لــحــاجــات  ــــوى الــــدولــــة الـ قـ
الـــعـــراق وأولـــويـــاتـــه فـــي الــتــعــامــات األمــنــيــة 
والعسكرية وأهميتها مع الواليات املتحدة، 
وهناك قوى الا دولة وهي الفصائل املوالية 
إليــــران الــتــي تــريــد أن تــكــون حــاضــرة ضمن 
فريق التفاوض، ليس ألجل العراق، بل لطرح 
وجهة النظر اإليرانية التي تسعى إلى إخراج 

العراق   
ّ
فــإن الحقيقة،  وفــي  األجنبية.  القوات 

ــــى مـــعـــونـــة أصـــدقـــائـــه الـــدولـــيـــن،  بـــحـــاجـــة إلـ
ومـــســـاعـــدات أمــنــيــة وعــســكــريــة مـــن املجتمع 

الدولي والواليات املتحدة«.
ــال عـــضـــو تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح«،  ــ فــــي املـــقـــابـــل، قـ
في  الشعبي«،  »الحشد  لـ السياسي  الجناح 
ــفـــاوض   »املـ

ّ
ــبـــرملـــان، مــخــتــار املــــوســــوي، إن الـ

الــعــراقــي عــلــيــه أن يــكــون حــازمــًا تــجــاه ملف 
ــاة الــرغــبــة  ــراعـ إنــهــاء الـــوجـــود األمــيــركــي، ومـ
الــوجــود،  هــذا  بإنهاء  الــتــي قضت  البرملانية 
أميركية يرفضها  أي مصالح  ومنع تحقيق 
ــاف فـــي حــديــث مع  ــ الــشــعــب الـــعـــراقـــي«. وأضـ
 »هـــنـــاك مــمــاطــلــة من 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

قــبــل الــجــانــب األمــيــركــي بملف إنــهــاء وجــود 

قواته في العراق، تحت عناوين وأعذار باتت 
مــكــشــوفــة، ومــنــهــا الــتــهــديــد اإلرهـــابـــي الـــذي 
يــشــكــلــه تــنــظــيــم »داعـــــــش«. ولـــكـــن الـــعـــراق لم 
يعد بحاجة إلى أي اتفاق أمني مع الواليات 
املــتــحــدة بعد أن بــات لــديــه قـــوات أمنية ذات 
ــتـــطـــورة وأعــــــــداد كــبــيــرة،  ــلـــحـــة مـ ــرة وأسـ ــبـ خـ
ونحن سنتابع هذه املناقشات ولن نقبل بأي 

تجاوز على سيادة العراق«.
أمـــا جـــواد الــطــلــيــبــاوي، الــقــيــادي فــي جماعة 
»عــصــائــب أهـــل الــحــق«، وهـــي فصيل مسلح 
 الــواليــات املتحدة 

ّ
قــريــب مــن إيــــران، فـــرأى أن

»ال تــريــد مــن هــذا الــحــوار ســوى مصالحها، 
الصهيوني، من خال حجج  الكيان  وخدمة 
اإلعـــمـــار وتــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــعــراقــيــة 
وتــقــديــم الــخــدمــات«. واعــتــبــر فــي حــديــث مع 
األمــيــركــيــة  »اإلدارة   

ّ
أن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 

تــســعــى لــتــفــكــيــك الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، وتـــريـــد 
مــن حــكــومــة الــكــاظــمــي أن تــوافــق عــلــى بــقــاء، 
بــل وانــتــشــار، الــقــوات األميركية فــي الــبــاد«، 

محذرًا من أنهم »لن يسكتوا على ذلك«.
بدوره، رأى رئيس »مركز التفكير السياسي« 
في بغداد، إحسان الشمري، أن »الجديد في 
بن  واملناقشات  املباحثات  من  املرحلة  هــذه 
الـــعـــراق وأمــيــركــا، وجـــود الــديــمــقــراطــيــن في 
الــحــكــم، وهــــو مـــا ســُيــحــدد طــبــيــعــة الــتــعــامــل 
األميركي الجديد مع العراق، على أن يتضح 
عــقــب املــنــاقــشــات، مــوقــع الــعــراق بــن امللفات 
األمــيــركــيــة«. واســتــبــعــد الــشــمــري فــي اتــصــال 
الحوار  هــذا  يكون  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
العراقي  االبتعاد  من  املزيد  باتجاه  »خطوة 
عن العاقة مع الواليات املتحدة، كما حصل 
فـــي ســـنـــوات ســـابـــقـــة«، مــشــيــرًا كــذلــك إلــــى أن 
»أبـــــرز املــلــفــات الــتــي ســتــكــون حـــاضـــرة، هي 
املــرتــبــطــة بـــالـــوضـــع األمــــنــــي، لــكــن املـــفـــاوض 
منها  أيضًا،  أخــرى  ملفات  سيطرح  العراقي 

ما يتعلق بالصحة والطاقة«.

باريس تطالب طهران باالمتناع عن أي انتهاك 
آخر اللتزاماتها النووية

ظريف: طالبت فرنسا بعدم االلتزام بالعقوبات األميركية )عطا كيناري/ فرانس برس(

ضغوط من الموالين إليران لبحث إخراج القوات األميركية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عبسي سميسم

ر فيه النظام 
ّ

في الوقت الذي يتحض
السوري الستكمال اإلجراءات 

الشكلية من أجل ترشيح بشار األسد 
لالنتخابات الرئاسية املقبلة، من 

خالل إعالن ذلك رسميًا في جلسة 
ملجلس الشعب خالل أيام، يعمل 

املجتمع الدولي ومنظمات من املجتمع 
املدني حول العالم، على إظهار الوجه 

الحقيقي للنظام السوري، وفضح 
كل جرائمه بحق السوريني، التي 
ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية. 

ل قناعة 
ّ
ويبدو ذلك كنتيجة لتشك

لدى املجتمع الدولي، بضرورة عدم 
السماح لهذا النظام باالستمرار في 

لعبة االنتخابات، وتكريس حكم 
بشار األسد لسبع سنوات جديدة، 

وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم 
بحق السوريني. ولعل البيان الذي 
صدر عن وزراء خارجية 18 دولة 
أوروبية، األربعاء املاضي، وحّمل 

النظام السوري املسؤولية األساسية 
رتكب في سورية، 

ُ
عن الجرائم التي ت

هو املوقف األهم في هذا اإلطار، 
كونه يحمل موقفًا سياسيًا واضحًا 

وحازمًا من معظم دول االتحاد 
األوروبي تجاه الجرائم التي يرتكبها 

النظام. ويضاف إلى ذلك تحميل 
البيان املسؤولية لداعمي النظام أيضًا 
بشأن تلك الجرائم، وهي املرة األولى 
التي ُيشار فها صراحة إلى ضرورة 
محاسبة الدول والكيانات التي تدعم 

النظام. 
كذلك، يكتسب التقرير الشامل الذي 

أصدرته منظمات حقوقية روسية 
أخيرًا، عن االنتهاكات الروسية في 
سورية وتورط موسكو في جرائم 

حرب، أهمية خاصة، كونه أول تقرير 
يصدر عن منظمات من إحدى 

الدول الداعمة للنظام، باإلضافة إلى 
شموليته وصدوره عن فريق من أهم 

املدافعني عن حقوق اإلنسان. وتضاف 
إلى كل ذلك تقارير أخرى صدرت 

بشكل متزامن عن منظمات حقوقية، 
إلى جانب عدد من التصريحات على 

لسان مسؤولني غربيني، كلها إما 
تشير إلى عدم شرعية االنتخابات 

 الوضع 
ّ

الرئاسية في سورية في ظل
الراهن، أو تتحدث عن جرائم النظام 
وضرورة محاسبة املتورطني فيها.

ولكن على الرغم من تصاعد املوقف 
الدولي ضّد ترشيح بشار األسد، 
إال أنه لم يصدر حتى اآلن موقف 
جدي وحاسم من املجتمع الدولي، 

من شأنه منع االنتخابات التي يصّر 
عليها النظام، أو يفرض البديل عن 

تلك االنتخابات، عبر تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية التي يتحدث عنها 

الجميع من دون أي نية حقيقية 
لتطبيقها.

تعقد األربعاء المقبل 
جولة جديدة من الحوار 

االستراتيجي األميركي 
العراقي. وفيما يتصدر 

الملف األمني المباحثات، 
تدفع القوى الموالية 

إليران باتجاه التركيز على 
إخراج القوات األميركية

نجا معاون مدير االستخبارات العسكرية في العراق، العميد الركن زيد 
المكصوصي، أمس السبت، من محاولة اغتيال جنوبي العاصمة بغداد. 
عراقية،  أمنية  مــصــادر  وقــالــت 
مسلحين  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
هاجموا المكصوصي، بوابل من 
الرصاص أثناء مروره في منطقة 
المدائن  لبلدة  التابعة  ديالى  جسر 
المصادر  وأكدت  بغداد.  جنوبي 
اثنين  ــة  إلصــاب أدت  العملية  أن 
المكصوصي  حماية  عناصر  من 
بجروح متفاوتة، فيما تم اعتقال 

ثالثة من المتورطين بالعملية.

نجاة مسؤول أمني
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  شرق
      غرب

قبول طلبات جميع 
القوائم لالنتخابات 

الفلسطينية
املركزية  االنــتــخــابــات  لجنة  أعلنت 
ــبـــت، عــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس الـــسـ
اســــتــــكــــمــــال قــــبــــول طــــلــــبــــات جــمــيــع 
الـــقـــوائـــم االنــتــخــابــيــة الــتــي تــقــدمــت 
بطلبات ترشح لخوض االنتخابات 
ــايـــو/  ــــي مـ ــة، فـ ــلـ ــبـ ــقـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املـ
أيــــار املــقــبــل. وعــقــد مــرشــحــو قائمة 
لحركة  التابعة  مــوعــدنــا«،  »الــقــدس 
ــًا فـــــي فـــنـــدق  ــتــــمــــاعــ »حـــــــمـــــــاس«، اجــ
فـــي مــديــنــة رام الـــلـــه أمــــس الــســبــت، 
التشريعية.  لانتخابات  تحضيرًا 
يــشــار إلـــى أنـــه أول اجــتــمــاع علني 
ملرشحي الحركة في الضفة الغربية.
)العربي الجديد(

 
تونس: الشاهد ينفي 

تهمة االنقالب

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة  نـــفـــى رئـ
األسبق، يوسف الشاهد )الصورة(، 
وجــود انقاب، فيما ُيعرف بحادثة 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس األســــــــــــود، فـــــي 27 
يونيو/حزيران 2019، إذ تزامن في 
هذا اليوم وقوع عمليات إرهابية مع 
نقل الرئيس التونسي الباجي قائد 
العسكري.  املستشفى  إلى  السبسي 
وقـــال الــشــاهــد، فــي مقابلة مــع قناة 
»قـــرطـــاج بــلــس« الــخــاصــة، الجمعة 
املـــاضـــي، إن اتـــهـــام رئــيــس الــبــرملــان 
ــر لـــنـــواب  ــاصــ ــنــ ــابــــق مـــحـــمـــد الــ ــســ الــ
»تـــحـــيـــا تــــونــــس« وحــــركــــة الــنــهــضــة 
بــاالنــقــاب، فيه نــوع مــن ســوء النية 
أنــه سيتوجه إلى  واملــغــالــطــة. وأكـــد 
القضاء وتقديم األدلة التي بحوزته.
)العربي الجديد(

انطالق اجتماعات سد 
النهضة في كينشاسا

انــطــلــقــت فــــي كــيــنــشــاســا، عــاصــمــة 
الديمقراطية،  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
ــات فــنــيــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ أمـــــــس الــــســــبــــت، مـ
ــة ســــد الـــنـــهـــضـــة. وكـــانـــت  ــ ــــول أزمــ حـ
أعلنت  املــصــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
مشاركتها في االجتماع الذي دعت 
رئيس  الديمقراطية،  الكونغو  إليه 
األفــريــقــي، بمشاركة وزراء  االتــحــاد 
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، 
املفاوضات حول قضية  الستئناف 
ــد الـــنـــهـــضـــة، عـــلـــى أن تــســتــغــرق  ســ
االجــتــمــاعــات مــن يــومــن إلـــى ثاثة 

أيام.
)العربي الجديد(

 
ماكرون يبحث مع 

الكاظمي تعزيز 
االستثمارات بالعراق

أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون )الــــصــــورة(، خـــال اتــصــال 
هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي أمـــس الــســبــت، 
رغــبــة بــــاده فـــي تــوســيــع تــعــاونــهــا 
ــع الـــــعـــــراق، وســعــي  ــادي مــ ــتــــصــ االقــ
شركاتها إلى االستثمار فيه. وذكر 
بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه 
الــعــاقــات الثنائية  »تـــم بــحــث أطـــر 
ــــن الــــــعــــــراق وفــــرنــــســــا ســـيـــاســـيـــًا  بــ
املجاالت  وفي  وثقافيًا،  واقتصاديًا 
األخــرى وسبل تعزيزها«. وأضــاف 
اإلقليمية  األوضـــــاع  »بــحــثــا  أنــهــمــا 
ــة وســـبـــل تــعــزيــز الــتــهــدئــة  ــيـ والـــدولـ

واالستقرار«.
)األناضول(

 
ميشال عون ينتقد 

تعميم تهم الفساد
اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
أن تعميم تهم  السبت،  أمــس  عـــون، 
الفساد على كامل الطبقة السياسية 
ــرأي الــــــعــــــام«. وكـــتـــب  ــ ــلـ ــ ــيـــل لـ ــلـ »تـــضـ
عـــون، فــي تــغــريــدة، أن »أول خطوة 
تكون  الفساد  محاربة  فــي  حقيقية 
بتسمية الفاسدين واإلشــارة إليهم 
بوضوح«.  وأضاف »تعميم التهمة 
ــّب فــــي مــصــلــحــتــهــم  ــفــــســــاد( يـــصـ )الــ
للفاسد  تجهيل  ألنـــه  )الــفــاســديــن( 
لــلــرأي  صــريــح  وتضليل  الحقيقي، 

العام«.
)األناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

املبكرة  البرملانية  االنتخابات  تسببت 
املــقــّررة فــي 12 يــونــيــو/حــزيــران املقبل 
فــي الــجــزائــر، بــأزمــات تنظيمية داخــل 
األحزاب، وأّدت إلى انشقاقات وحركات 
تـــمـــّرد داخــلــيــة، كـــان أبـــرزهـــا االنــقــاب 
الذي حصل أمس السبت على القيادة 

التاريخية لحزب العمال اليساري.
وســــمــــحــــت الــــســــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة 
ــادات وكـــــــــوادر فــي  ــ ــيـ ــ ملـــجـــمـــوعـــة مــــن قـ
ــال«، يـــقـــودهـــم الــرئــيــس  ــمــ ــعــ ــــزب »الــ حـ
الـــســـابـــق لــكــتــلــة الـــحـــزب فـــي الــبــرملــان 
مــنــيــر نـــاصـــري، بــعــقــد اجــتــمــاع أمــس 
ــارئ، النـــتـــخـــاب قـــيـــادة  ــطــ ــالــ ُوصــــــف بــ
العامة  األمينة  للحزب، وخلع  جديدة 
ــزة حـــنـــون  ــ ــويـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــحـــزب لـ
الــتــي قــضــت ثــاثــة عــقــود فــي منصب 
املـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم الـــحـــزب، 
ــمــــت فــي  ــة لــــــه. وتــ ــامــ ــة الــــعــ ــنــ ــيــ ــم األمــ ــ ثـ
هـــذا االجــتــمــاع تــزكــيــة رئــيــس الــكــتــلــة 
البرملانية للحزب سابقًا منير ناصري 
إلــــى مــنــصــب األمــــن الـــعـــام بــالــنــيــابــة، 
وتــكــلــيــفــه بـــاســـتـــدعـــاء مــؤتــمــر طـــارئ 
تزكيته،  بعد  نــاصــري  واتــهــم  للحزب. 
ــقــــاب  ــم االنــ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــزب )الـ ــــحـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ قـ
ــرافـــات كــبــيــرة  عــلــيــهــا( بـــارتـــكـــاب انـــحـ
معسكره،  دفــع  ما  القواعد،  وتهميش 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــحــــســــب مــــــا قـــــــــال، إلــــــــى »اسـ
الـــحـــزب وتــصــويــب مـــســـاره، وإعـــادتـــه 
في  الفصل  كلمة  لقول  مناضليه  إلــى 
وللباد«.  للحزب  املصيرية  القضايا 
الذي يحظى بدعم  لكن هذا االنقاب، 
الــســلــطــة انــتــقــامــًا مـــن مـــواقـــف لــويــزة 
حنون، وإعانها مقاطعة االنتخابات 
نوعه  من  الثاني  املقبلة، هو  النيابية 
الذي يتعرض له الحزب، بعد محاولة 

ســابــقــة عـــام 2016، يــلــقــى فـــي املــقــابــل 
للحزب  الرسمية  القيادة  من  مقاومة 
بيان  في  أعلنت  التي  برئاسة حنون، 
أمــــس، أن االجــتــمــاع املـــزعـــوم، والـــذي 
الثقة من حنون غير  علن فيه سحب 

ُ
أ

 فـــي الـــشـــؤون 
ً
ــّد تـــدخـــا ــعــ ــ شـــرعـــي، وُي

ــحـــزب الـــعـــمـــال مــــن طـــرف  ــلـــيـــة لـ الـــداخـ
ــــزب. وذكـــــــرت حــنــون  ــــحـ ـــن الـ ــاء عـ ــربــ غــ
أن هـــؤالء الــكــوادر لــيــســوا أعــضــاء في 
الــحــزب، وليست لهم أيــة عاقة بــه، ال 
مـــع الـــقـــيـــادة وال مـــع الـــقـــواعـــد مـــا عــدا 
ــقـــط، وبــعــضــهــم تــم  قـــيـــاديـــة واحــــــدة فـ
إقـــصـــاؤه مــن الــحــزب مــنــذ عـــام 2019، 
وبعضهم أصبح قياديًا ومرشحًا في 

أحزاب أخرى. 
ــم يـــســـلـــم الـــحـــزب  ــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، لــ فــ
التحرير  »جبهة  للسلطة، حزب  األول 
الــــوطــــنــــي«، مــــن تـــداعـــيـــات الـــخـــافـــات 
والــقــوائــم  النيابية  االنــتــخــابــات  حــول 
ــة إلــــــى انـــســـحـــاب  ــافــ ــإضــ املــــرشــــحــــة، فــ
الــجــبــهــة، وتشكيلهم  كــــوادر  مــن  عـــدد 
قـــوائـــم مــســتــقــلــة مــنــافــســة لــلــحــزب في 
ــات  ــخـــافـ االنــــتــــخــــابــــات، تـــتـــصـــاعـــد الـ
أبــو الفضل بعجي،  الــعــام  بــن األمـــن 
ــاديــــن. وقــــــّرر  ــيــ ــقــ ــار الــ ــبــ ــن كــ ــ وعـــــــدد مـ
بعجي، أول من أمس الجمعة، تجميد 
عـــضـــويـــة ثـــاثـــة مـــن قـــيـــاديـــي الـــحـــزب 
فــي املــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــبــهــة، وهــم 
ــر الـــعـــاقـــات مـــع الـــبـــرملـــان ســابــقــًا  ــ وزيـ
بالنقابات  واملكلف  خــوذري،  محمود 
في الحزب أحمد بناي، واألمن العام 
التحاد املزارعن محمد عليوي. وقال 
تعليقًا  صحافي  تصريح  فــي  األخــيــر 
على الــقــرار، إنــه إقصائي ويــدخــل في 

إطار السعي لانفراد بالحزب.
القوى  من جهته، يشهد حزب »جبهة 
االشتراكية« منذ اللقاء السابق لقيادة 
الحزب برئيس الجمهورية عبد املجيد 
تبون، مشكات داخلية، بسبب رفض 
قـــواعـــد وكـــــــوادر الـــحـــزب ألي تــواصــل 
ســيــاســي بـــن الـــحـــزب والــســلــطــة، كما 
أقدم  مناضلي  من  حاولت مجموعات 
أحـــزاب املــعــارضــة الــجــزائــريــة، التجمع 
ــاع املــجــلــس  ــمـ ــتـ ــاد اجـ ــقـ ــعـ قـــــرب مـــقـــر انـ
لــلــحــزب أمـــس، للضغط على  الــوطــنــي 
ــًا لـــخـــيـــار املـــشـــاركـــة فــي  قـــيـــادتـــه رفـــضـ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، فيما 
تــقــاطــع الــعــديــد مــن الــقــوى السياسية 
ــود  ــرة بــســبــب وجــ ــكـ ــبـ االنـــتـــخـــابـــات املـ
ــراء  تــحــفــظــات لــديــهــا عــلــى طــريــقــة إجــ
ــدم الــثــقــة   عــــن عــــ

ً
االســـتـــحـــقـــاق فــــضــــا

بنوايا السلطة. 
إلى ذلك، شهد حزب »التجمع الوطني 
حالة  للسلطة،  املــوالــي  الــديــمــقــراطــي« 
ــده، بــســبــب  ــ ــواعــ ــ مــــن الــــتــــمــــرد داخـــــــل قــ
قـــوائـــم الــتــرشــيــحــات فـــي االنــتــخــابــات 
املبكرة، حيث انسحب عــدد من كــوادر 
الحزب، وقرروا تشكيل قوائم منافسة، 
ســواء بشكل مستقل أو ضمن أحــزاب 
مــنــافــســة، وانــضــم بعضهم إلـــى قــوائــم 
ــنــــي« و»الـــفـــجـــر  ــاء الــــوطــ ــنــ ــبــ حــــركــــة »الــ
الجديد« وغيرها، خصوصًا أن الحزب 
يبقى برفقة جبهة »التحرير الوطني«، 
من أكثر األحزاب السياسية املستهدفة 
ــًا  ــراك الــــشــــعــــبــــي رفـــضـ ــل الـــــــحـــــ ــبــ مــــــن قــ

لوجودها السياسي.

تشهد األحزاب 
الجزائرية أزمات داخلية 
متالحقة على خلفية 

االنقسامات بين 
األعضاء في المواقف 
من االنتخابات البرلمانية 

المقررة في يونيو/
حزيران المقبل

خالفات تعصف 
بـ»جبهة التحرير 

الوطني« 

رفضت حنون االعتراف 
بنتائج االجتماع الذي 

سحب الثقة منها

انشقاقات وإقاالت تسبق االنتخابات
أزمات داخل األحزاب الجزائرية
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ضابط: استخدام القوة 
ضد فلويد لم يكن 

ضروريًا

قيادة شرطة مدينة  أكــد ضابط في 
مــيــنــيــابــولــيــس األمــــيــــركــــيــــة، يــدعــى 
ريـــتـــشـــارد زيــــمــــرمــــان، فــــي شــهــادتــه 
ــن مــحــاكــمــة  ــوم الـــخـــامـــس مــ ــيــ ــي الــ فــ
الشرطي ديريك شوفن، املتهم بقتل 
املــواطــن جــورج فلويد، أن استخدام 
الــقــوة ضــد فلويد »لم  هــذا الشرطي 
ــــاق«. وأكــد  يــكــن ضــروريــًا عــلــى اإلطـ
زيمرمان، في محاكمة شوفن بتهمتي 
القتل والقتل غير العمد أول من أمس 
 الضابط املفصول انتهك 

ّ
الجمعة، أن

سياسات استخدام القوة.
)فرانس برس(

تركيا: اعتقال منظمي 
تظاهرة داعمة 

لـ»الكردستاني«
اعـــــتـــــقـــــلـــــت الــــــســــــلــــــطــــــات األمـــــنـــــيـــــة 
أشخاص   8 السبت،  أمــس  التركية، 
اســتــجــابــوا لــدعــوات حــزب »العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، ونــظــمــوا تــظــاهــرة 
صغيرة في أحد أحياء مدينة أضنة 
الــبــاد، بتهمة دعــم الحزب  جنوبي 
املــحــظــور فــي تــركــيــا. ونــقــلــت وكــالــة 
»إخاص« الخاصة لألنباء، أن فرق 
مكافحة اإلرهـــاب فــي أضــنــة، نفذت 
املتظاهرين  العــتــقــال  أمنية  عملية 
تنظيم تظاهرة غير مرخصة،  بعد 
ــاء قــنــابــل  ــ ــقـ ــ ــيــــران وإلـ ــنــ ــال الــ ــ ــعـ ــ وإشـ
حارقة، في حي »19 مايو« بمنطقة 

يورغير في الوالية.
)العربي الجديد(

حكمتيار متفائل 
بـ»مؤتمر إسطنبول«

أعــــــــــرب زعـــــيـــــم الــــــحــــــزب اإلســـــامـــــي 
ــلـــب الــــديــــن حــكــمــتــيــار  األفــــغــــانــــي، قـ
)الصورة(، عن تفاؤله وآماله بتحقيق 
السام عبر »مؤتمر إسطنبول« حول 
السام في أفغانستان، واملقرر عقده 
ــالـــي. وقـــال  فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـ
حكمتيار، أول من أمس الجمعة، في 
كلمة ملؤيديه، إنه يأمل في أن تتخذ 
حــركــة طــالــبــان املــوقــف نــفــســه تجاه 

مؤتمر السام املقترح.
)األناضول(

خسائر بشرية للنظام 
السوري

شــهــدت الــســاعــات املــاضــيــة سقوط 
ــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى،  ــ ــعــــديــــد مـ الــ
نــتــيــجــة هــجــمــات واشـــتـــبـــاكـــات في 
وذكرت  من سورية.  أنحاء مختلفة 
ــادر مـــحـــلـــيـــة أن ضـــابـــطـــًا مــن  ــ ــــصـ مـ
قوات النظام السوري قتل، الجمعة، 
قــنــصــًا مـــن قــبــل فــصــائــل املــعــارضــة 
ــتــل 

ُ
فـــي ريــــف إدلــــب الـــشـــرقـــي. كــمــا ق

نـــحـــو 20 مــن  ــيــــب  5 عـــنـــاصـــر وأصــ
ــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــا »الــــدفــــاع  ــ قــ
ــيـــة لــــه، فـــي هــجــوم  الـــوطـــنـــي« املـــوالـ
حقل  بمحيط  مــجــهــولــن  ملسلحن 
الــرد النفطي، شرقي دير الــزور. في 
ســيــاق آخـــر، قتل 7 أشــخــاص جــراء 
اشــتــبــاكــات بـــن عــائــلــتــن فـــي قــريــة 
الـــدالويـــة بــريــف الــقــامــشــلــي، شرقي 
ــا، قــتــل شخص  ــ ســــوريــــة. وفــــي درعــ
وطفله،  اليتيم  ناجي  محمد  يدعى 
وأصـــــيـــــب خـــمـــســـة أطــــــفــــــال، مـــســـاء 
ــفــــجــــار عـــبـــوة  ــة، نـــتـــيـــجـــة انــ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
جاسم  مدينة  فــي  بسيارته  ناسفة 

بريف درعا الشمالي.
)العربي الجديد(

روسيا تمدد التعاون 
الفضائي مع أميركا

ذكـــرت وكـــاالت أنــبــاء روســيــة، أمس 
الـــروســـيـــة،  الـــحـــكـــومـــة  الـــســـبـــت، أن 
وافقت على تمديد اتفاقية للتعاون 
في الفضاء مع الواليات املتحدة إلى 
ديسمبر/ كانون األول 2030. وقالت 
الحكومة الروسية في بيان نشرته 
االتفاقية  »ستظل  األنــبــاء:  وكـــاالت 
الخاصة بالتعاون في االستكشاف 
واســتــخــدام الــفــضــاء الــخــارجــي في 
 31 حتى  قائمة  السلمية  األغـــراض 

ديسمبر 2030«.
)رويترز(

ظلّت األصوات المطالبة 
بمحاسبة النظام 
السوري مرتفعة

استياء من محاولة 
مصر االلتفاف على 

المطالبات الغربية

هناك مخزون ال يقل عن 
600 طن من غاز السارين 

بيد النظام

التحكم األمني يعيق 
التوسع في تقديم 

المساعدات األوروبية

مجزرة 
خان شيخون

عماد كركص

إبريل/نيسان  من  الرابع  صبيحة 
 املــدنــيــون فــي خان 

ّ
عــام 2017، ظــن

شــــيــــخــــون بـــمـــحـــافـــظـــة إدلــــــــــب، أن 
الــتــحــلــيــق الــكــثــيــف لــطــيــران الـــنـــظـــام، يــنــدرج 
الــتــي ألفها سكان  ضمن األمـــور االعــتــيــاديــة، 
إدلب ومحيطها، بعد احتدام الحرب السورية. 
لـــكـــن كــــل ذلـــــك تـــبـــدد عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
ــذت طــائــرات نــحــو 15 غــارة 

ّ
صــبــاحــًا، حــن نــف

جــويــة، مستهدفة وســـط املــديــنــة وأحــيــاءهــا، 
بصواريخ وقنابل تحمل غاز السارين السام، 
ما حــّول املشهد في املدنية إلــى كارثي خال 
لحظات، إذ قتل أكثر من 100 مدني، بعد أن 
قضوا اختناقًا باستنشاقهم هذا الغاز، الذي 

لوث الهواء في خان شيخون.
أفظع  من  كانت  الجريمة  أن  من  الرغم  وعلى 
ــــال ســــنــــوات الـــحـــرب  ــة خــ ــبـ ــكـ ــرتـ ــم املـ ــرائــ ــجــ الــ
السورية، إال أنها على غــرار املجازر األخــرى 
ــا الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري؛ ســـــواء  ــبــــهــ ــكــ الــــتــــي ارتــ
بـــاســـتـــخـــدام الــــســــاح الــكــيــمــيــائــي أو غـــيـــره؛ 
دمشق  فــي  الشرقية  الــغــوطــة  مــجــزرة  ومنها 
قــرابــة  الــتــي راح ضحيتها  عـــام 2013  صــيــف 
ــــات من  1400 مـــدنـــي، اســتــطــاع الــنــظــام اإلفــ
العقاب بعد ارتكابها. وبدا ذلك أشبه بتواطؤ 
دولي متواصل، ال سيما بعد مجزرة الغوطة، 
إبــان واليــة الرئيس األميركي األســبــق بــاراك 
أوبــامــا، الــذي توصل إلــى صفقة مــع الــروس، 
تقضي بتدمير ترسانة األسلحة الكيميائية 
الــــســــوريــــة لـــتـــفـــادي الـــقـــيـــام بـــعـــمـــل عــســكــري 
ــد الــــنــــظــــام، نـــاســـفـــًا بـــذلـــك خــطــه  ــركـــي ضــ ــيـ أمـ
الكيميائية  األسلحة  استخدام  األحمر حيال 

في حرب األسد ضد السورين.
وقــبــل فــتــرة مــن خــروجــه مــن البيت األبــيــض، 
ــرامـــب، في  ــد تـ ــالـ أقــــر الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـ
سبتمبر/أيلول 2020، بأنه كان ينوي فعليًا 
مــعــاقــبــة األســـــد عــلــى ارتـــكـــابـــه مـــجـــزرة خــان 
الدفاع  وزارة   

ّ
أن غير  اغتياله،  عبر  شيخون، 

ــيـــار. واكـــتـــفـــى تـــرامـــب بقصف  عـــارضـــت الـــخـ
مطار الشعيرات بريف حمص، الذي خرجت 
منه الطائرات الحربية لتنفيذ الجريمة، بـ 59 
صاروخًا موجهًا من نوع »توماهوك«، وذلك 
في السابع من إبريل/نيسان من العام 2017، 
أي بعد ثاثة أيام على الحادثة. تلك الضربات 

مدينة خان شيخون«. وأوضح شيخاني أنه 
»بعد تحقيقات متكررة، وأدلة ال يمكن الطعن 
بها، نؤكد على وجود مخزون ال يقل عن 600 
 عـــن صــواريــخ 

ً
طـــن مـــن غـــاز الـــســـاريـــن، فــضــا

سكود طويلة وقصيرة املدى، لديها إمكانية 
حمل رؤوس كيميائية، باإلضافة إلى حوالي 
معظمها  والــتــخــزيــن،  للتصنيع  مــنــشــأة   22
مـــوجـــود فـــي املـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة الـــســـوريـــة، 
والتي لم يتمكن فريق منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية من الوصول إليها«.
وحول إمكانية محاسبة النظام على ارتكابه 
مـــجـــازر بـــاســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
أشـــــار شــيــخــانــي إلــــى أنــــه »ال يـــوجـــد فــرصــة 
لحدوث ذلك أمام املحكمة الجنائية الدولية، 
لــم يــوقــع عــلــى اتفاقية   الــنــظــام الـــســـوري 

ّ
ألن

التوثيق«  »مــركــز   
ّ
أن إلــى  لفت  كما  املحكمة«. 

الذي يديره، قدم مقترحًا إلى وزارة الخارجية 
األمــيــركــيــة فــي أغــســطــس/آب املــاضــي للعمل 
عــلــى محاسبة الــنــظــام. والحــقــًا عــمــل املــدعــي 
العام األملاني على فتح دعوى خان شيخون 

والغوطة الشرقية في آن.
وكان رئيس آلية التحقيق املشتركة بن األمم 
الكيمائية،  األسلحة  حظر  ومنظمة  املتحدة 
إدموند موليت، أشار في 27 نوفمبر/تشرين 
الثاني عــام 2017، خــال إحــاطــة حــول أحــدث 
شيخون،  خــان  مــجــزرة  فــي  املتعلقة  النتائج 
إلى أن »اآللية فحصت ثمانية سيناريوهات 
 الــــحــــادثــــة ربــمــا 

ّ
مــحــتــمــلــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أن

على  املسؤولية  إللقاء  تدبيرها  تم  قد  يكون 

ت قدرة املطار لفترة وجيزة، قبل استعادة 
ّ
شل

 
ّ
نشاطه مــن جــديــد، بتحريك الــطــائــرات وشــن
الضربات الجوية ضد السورين، في مناطق 

الوسط والشمال.  
النظام  بمحاسبة  املطالبة  األصـــوات  وظــلــت 
املنظمات  وعبر  الدولية  األروقـــة  في  مرتفعة 
الــشــأن، حتى بعد عــام على  الفاعلة فــي هــذا 
ارتكاب الجريمة في خان شيخون. لكن بعد 
النظام  رّد  الذكرى األولــى للمجزرة،  أيــام من 
بارتكاب مجزرة أخرى في مدينة دوما شرقي 
دمشق، في 7 إبريل 2018، وأودت بحياة أكثر 
من 100 شخص، كلهم من املدنين، باإلضافة 
إلى مئات املصابن، ليؤكد بذلك أنه ماض في 

استخدام الساح الكيميائي.
وحــــول الــتــحــقــيــقــات الــدولــيــة بــهــدف تحديد 
ــزرة خــــــــان شـــيـــخـــون،  ــ ــجــ ــ ــــذة ملــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــة املـ ــهــ ــجــ الــ
مــديــر »مــركــز توثيق  قــال  القانونية،  بــاألدلــة 
نضال  ســوريــة«،  فــي  الكيميائية  االنتهاكات 
شيخاني، إن »بعثة تقصي الحقائق التابعة 
الــكــيــمــيــائــيــة، حققت  األســلــحــة  ملنظمة حــظــر 
بهذه الجريمة وأحالت تقريرها بشأنها إلى 
حظر  منظمة  )بـــن  املــشــتــركــة  التحقيق  آلــيــة 
املتحدة( )جيم(،  الكيميائية واألمم  األسلحة 
والتي بدورها دانــت نظام األســد باستخدام 
مـــادة الــســاريــن فــي خــان شــيــخــون. وبالتالي 
ـــدمـــت دعــــوى إلـــى املـــدعـــي الـــعـــام الــفــيــدرالــي 

ُ
ق

األملاني في العام 2020، من أجل بدء محاكمة 
فــي هــذا الــشــأن، ومــا زلــنــا نعمل على تسليم 
األدلة للقضاء«، مشيرًا إلى مشاركة املركز في 

التحقيقات املتعلقة بالحادثة.
وفـــّصـــل شــيــخــانــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، دور املـــركـــز ومـــســـار الــتــحــقــيــقــات، 
، أي في 

ً
بــالــقــول إنـــه »بــعــد الــحــادثــة مــبــاشــرة

منتصف إبـــريـــل، تــوجــهــنــا مــع بــعــثــة تقصي 
الحقائق من أجل جمع األدلة واالستماع إلى 
إفـــادات الــشــهــود«. وأضـــاف: »مــن ثــم أصــدرت 
الــذي  األول  تقريرها  الحقائق  تقصي  بعثة 
أشـــار إلــى اســتــخــدام مـــادة الــســاريــن ألغــراض 
عدائية، من دون تحديد الجهة املسؤولة عن 
ذلــــك. وفـــي الــعــام نــفــســه، وبـــقـــرار مــن مجلس 
األمـــــن، تـــم تــشــكــيــل آلــيــة الــتــحــقــيــق املــشــتــركــة 
بدورها على تحقيقات  والتي عملت  )جيم(، 
 الــنــظــام الــســوري 

ّ
جــنــائــيــة، وخــلــصــت إلـــى أن

مــــســــؤول عــــن هـــجـــوم بــــمــــادة الـــســـاريـــن عــلــى 

ــاف: »لــقــد جمعت  الــحــكــومــة الــســوريــة«. وأضــ
اآللية بعناية أجزاء من حجج معقدة ال تزال 
التأكد  تستطع  ولــم  مفقودة،  أجزائها  بعض 
على وجه اليقن من أن الطائرة التي حملت 
املواد الكيميائية، أقلعت من قاعدة الشعيرات 
الــجــويــة، أو نـــوع الــطــائــرة املــســتــخــدمــة، لكن 
الطائرات السورية كانت في املنطقة املجاورة 
مباشرة لخان شيخون وقت القصف. وحدد 
الخبراء أن الحفرة التي خلفها القصف كانت 
جوية  قنبلة  تأثير  عــن  األرجـــح  على  ناجمة 
تنتقل بسرعة عالية«. وتابع موليت: »كشفت 
دراسة معملية متعمقة في كيمياء السارين، 
أن غاز األعصاب املستخدم كان على األرجح 
مــصــنــوعــًا مـــن املــــــادة الــكــيــمــيــائــيــة الــســابــقــة 
نفسها، التي جاءت من املخزون األصلي في 
 
ّ
سورية، بناًء على عامات فريدة«، مؤكدًا أن

 
ّ
فإن أنه عند جمعها معًا،  »اللجنة واثقة من 
 ال لــبــس فيه 

ً
كــل هـــذه الــعــنــاصــر تشكل دلــيــا

عن  مسؤولة  كانت  )النظام(  سورية  أن  على 
استخدام غاز السارين في خان شيخون«.

وفـــي إطـــار مــحــاســبــة الــنــظــام ورئــيــســه بشار 
ــلـــى الـــهـــجـــمـــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــتــي  األســـــــد عـ
اســتــهــدف بــهــا املـــدنـــيـــن، اســتــطــاع املــجــتــمــع 
الـــدولـــي الــتــوصــل إلـــى الـــقـــرار األمـــمـــي 2235، 
لجنة  بتشكيل  والقاضي   ،2015 في  الــصــادر 
األسلحة  حظر  منظمة  بن  مشتركة  تحقيق 
بمن  للتحقيق  املــتــحــدة،  ــم  واألمــ الكيميائية 
سورية.  في  الكيميائية  الهجمات  وراء  يقف 
بالوقوف  النظام  مسؤولية  اللجنة  وحــددت 
الكلور،  غــاز  بــاســتــخــدام  ثــاث هجمات  وراء 
جـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي إدلــــــــب )ســــــرمــــــن، قـــيـــمـــنـــاس، 
تلمنس(، من دون أن تتطرق لثاثة من املجازر 
خدم فيها غاز السارين، في 

ُ
الكبرى التي است

الغوطة وخان شيخون ودومــا. وتم التمديد 

للجنة مــرتــن، وســط عــراقــيــل كثيرة مــن قبل 
الروس، قبل أن ينتهي عملها بعد أن وجهت 
بــالــوقــوف وراء هــجــوم خــان  االتــهــام للنظام 
هذه  روسيا  رفضت  إذ  الكيميائي.  شيخون 
الفيتو  النقض  حق  واستخدمت  االتهامات، 
إلفشال عمل اللجنة في أكتوبر/تشرين األول 

.2017
وشهد شهر يوليو/ تموز عام 2019، تشكيل 
فريق تحقيق خاص بمنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية، هو أول فريق لديه سلطات تتيح 
له توجيه اتهامات ملنفذي الهجمات. وفي أول 
تقرير له مطلع إبريل من العام املاضي، حدد 
الــفــريــق مــســؤولــيــة الــنــظــام عــن الــوقــوف وراء 
غــازي  بــاســتــخــدام  ثـــاث هــجــمــات كيميائية 
السارين والكلور السامن في بلدة اللطامنة 
لــم يتطرق  أيضًا  الفريق   

ّ
أن إال  بريف حــمــاة، 

إلى هجمات الغوطة وخان شيخون ودوما.
وفـــي ظـــل عـــدم تـــعـــاون الــنــظــام وحــلــفــائــه مع 
لجان التحقيق األممية وتلك التابعة ملنظمة 
حــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــائــيــة لــتــحــديــد هــويــة 
مــنــفــذي الــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســوريــة، 
املــاضــي، مسودة  الــعــام  قدمت فرنسا خريف 
ــوة فــي  ــــن 46 دولــــــــة عــــضــ ــابـــة عـ ــيـ ــنـ ــالـ قــــــــرار بـ
سورية  وامــتــيــازات  حــقــوق  لتعليق  املنظمة، 
في املنظمة، على أن يتم التصويت على هذا 
املشروع خال اجتماع كامل أعضاء املنظمة 

في إبريل الحالي.
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة كشفت  وكــانــت وزارة 
نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، وقــبــيــل انــتــهــاء واليــة 
الكونغرس،  إلــى  تــرامــب، عــن تقرير أرســلــتــه 
يؤكد مواصلة نظام األسد مساعيه للحصول 
الكيميائية  األســلــحــة  لــبــرامــج  مــكــونــات  على 
والصواريخ، حيث يسعى لتطوير إمكانياته 
ــه فـــي إنـــتـــاج أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة،  وقــــدراتــ

كــانــت قــد تــآكــلــت خـــال الــحــرب الـــدائـــرة منذ 
 الــخــارجــيــة 

ّ
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن ســـنـــوات. وأشــ

تراقب عمليات الشراء التي يقوم بها النظام 
لــدعــم مــنــظــومــة األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة لــديــه 
وبــرامــجــه الــصــاروخــيــة، وســـط مــخــاوف من 
ضلوع إيران في مساعدة النظام على التزّود 
بـــصـــواريـــخ بــالــســتــيــة تـــدعـــم تــرســانــة غـــازي 

السارين والكلور لديه.
وفـــــــي الــــثــــانــــي مـــــن مــــــــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، 
الهجمات  مــن  الــنــاجــن  مــن  رفــعــت مجموعة 
الــكــيــمــيــائــيــة ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة ســـوريـــة، 
ــــوى جــنــائــيــة فــــي فـــرنـــســـا لــفــتــح تــحــقــيــق  دعــ
جنائي حول الهجمات باألسلحة الكيميائية 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة فــي أغــســطــس 2013. 
وأيضًا لم تشمل تلك الشكوى حادثة مجزرة 
خــــان شـــيـــخـــون. لــكــن دعـــــوة مــشــابــهــة كــانــت 
ــام الــقــضــاء األملـــانـــي فـــي أكــتــوبــر/ ــ قـــدمـــت أمـ
تشرين األول 2020، بشأن هجمات السارين 
الغوطة وخان  على  2013 و2017  عامي  بن 
شيخون، بحكم إثبات تورط النظام بكل من 

املجزرتن.
 القرار الدولي الرقم 2118 

ّ
وعلى الرغم من أن

)2013( الخاص بنزع الساح الكيميائي لدى 
إنــقــاذ لألخير  كــان بمثابة  الــســوري،  النظام 
الذي توقع العالم نهايته بعد ارتكابه مجزرة 
الغوطة عام 2013، إال أنه كذلك ال يزال يشكل 
كــابــوســًا بــالــنــســبــة لــلــنــظــام. ويــقــضــي الــقــرار 
بانضمام سورية إلى معاهدة حظر انتشار 
األســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وســــحــــب وتــفــكــيــك 
ترسانتها الكيميائية، وهذا ما يقول النظام 
 املقلق بالنسبة له هو فرض 

ّ
إنه طّبقه، إال أن

ميثاق  من  السابع  الفصل  بموجب  عقوبات 
ــال اســـتـــخـــدم الــســاح  ــم املـــتـــحـــدة، فـــي حــ ــ األمـ

الكيميائي مجددًا، وفقًا للقرار األممي.

جهود محاسبة األسد بال نتائج

قضى أكثر من 100 مدني اختناقًا بغاز السارين في مجزرة خان شيخون )بهجت نجار/األناضول(

يستمر التحفظ على أموال خالد علي وغيره )محمد الراعي/األناضول(

على الرغم من مرور أربع سنوات على مجزرة خان شيخون بإدلب، التي 
الكيميائي،  السالح  مستخدمًا  المدنيين  ضّد  السوري  النظام  ارتكبها 
إال أّن ال نتائج فعلية على األرض لمحاسبة النظام على هذه المجزرة، 

كغيرها مما اقترفه حكام دمشق

خاص

وجمعيات سلفية أخرى، وجمعية تابعة 
لـــعـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ مـــحـــمـــد أنــــور 
الـــــســـــادات، املــــعــــروف بــلــعــبــه حـــالـــيـــًا دور 
الوسيط بن الدولة واملعارضة الحقوقية.

الــقــائــمــة تعكس - بحسب  وبــالــتــالــي فـــإن 
رؤيــة املــصــادر األوروبــيــة - حجم التحكم 
األمني في مصير باقي املنظمات الفاعلة 
على األرض، وإصرار الدولة على قمعها، 
ــــدول األوروبـــــيـــــة  ــلـ ــ ــا ال يـــســـمـــح لـ ــ وهــــــو مـ
بــالــتــوســع فـــي تــوجــيــه مــســاعــداتــهــا في 
والحقوقية  اإلنسانية  األنشطة  مــجــاالت 
والتثقيفية إلى مصر، من خال جمعيات 
ــاول الـــدولـــة  ــحـ بــديــلــة مـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة تـ
فــرضــهــا حــالــيــًا، خــاصــة فــي ظــل الائحة 
التنفيذية لقانون العمل األهلي، واملشوبة 
بــعــيــوب عــديــدة وعــقــبــات تــعــرقــل تسهيل 

التمويل وتلغي بعض األنشطة.
وذكرت املصادر أنه قبل صدور الائحة 
كانت الجهات املانحة والسفارات تفضل 
أال تخاطر بالدخول في تمويل مشاريع 
كبرى للحكومة أو للمجتمع املدني، قبل 
اختبار جدية النظام في عدم االستخدام 
السلبي لعدد كبير من األلفاظ واألحكام 
املــطــاطــة الــتــي يــزخــر بــهــا قــانــون العمل 
األهــــلــــي، مـــن خــــال الـــائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ومــا سيتبعها من تصرفات، إلــى جانب 
تعريفًا  الائحة  تتضمن  بــأن  مطالبتها 
وتحديدًا دقيقًا ملعاني تلك األلفاظ، بما 
ال يــفــتــح بــابــًا لــلــتــأويــل املــقــيــد لــلــنــشــاط. 
والسفارات  املانحة  الجهات  كانت  كذلك 
الجديدة  الوحدة  ترغب في تجربة عمل 
داخل وزارة التضامن، والتي تحمل اسم 
ــدة املــركــزيــة لــلــجــمــعــيــات والــعــمــل  »الـــوحـ
ــتــــي ســـتـــخـــضـــع إلشـــرافـــهـــا  األهــــــلــــــي«، الــ
ــقـــوم أيــضــًا  ــتـ ــبـــيـــة، وسـ ــنـ املـــنـــظـــمـــات األجـ
للجمعيات  املركزية  اإلدارة  أدوار  بنفس 
واالتــحــادات التي كانت قائمة في وزارة 
الـــتـــضـــامـــن االجــــتــــمــــاعــــي، وســتــخــتــص 
بــــاإلشــــراف والـــرقـــابـــة عــلــى الــجــمــعــيــات 
ــلــــيــــة  واالتــــــــــحــــــــــادات واملــــــؤســــــســــــات األهــ
واملــنــظــمــات األجــنــبــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، 
ومـــتـــابـــعـــة إجــــــــــراءات تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
والئـــحـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وإعـــــــــداد ونــشــر 
ــاءات  ــــات واملـــعـــلـــومـــات واإلحــــصــ ــــدراسـ الـ
ــادات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــالـــجـــمـــعـــيـــات واالتـ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
واملؤسسات األهلية واملنظمات األجنبية 
املحلية  املستويات  على  الحكومية  غير 
املصادر  وتابعت  والــدولــيــة.  واإلقليمية 
أن صـــدور الــائــحــة لــم ينجح فــي تبديد 

هذه املخاوف.

والــــــقــــــراران األخـــــيـــــران املــــقــــصــــودان هــمــا 
الصادران عن قاضي التحقيق في القضية 
في مــارس/ آذار وديسمبر/ كانون األول 
املــاضــيــن، بـــبـــراءة 40 مــنــظــمــة مـــن تهمة 
تلقي التمويات األجنبية غير املشروعة، 
املنظمات  من  تقريبًا  خلتا  دفعتن،  على 
القاهرة لحقوق  املهمة، كمركز  الحقوقية 
اإلنسان والشبكة العربية ملعلومات حقوق 
ــرأة  ــات املــ ــدراســ ــز نـــظـــرة لــ ــركـ اإلنــــســــان ومـ
ومركز املساعدة القانونية للمرأة املصرية 
لــلــحــقــوق الشخصية  ــادرة املــصــريــة  ــبـ واملـ
ومركز هشام مبارك. كما لم يتم رفع حظر 
السفر والتحفظ املفروض على أموال عدد 
عـــام 2016، ومنهم  مــنــذ  الــحــقــوقــيــن  مـــن 
نــاصــر أمــن وخــالــد علي وحــســام بهجت 
وجمال عيد ومالك عدلي وعــزة سليمان 
الجائزة األملانية  أيام على  )الحائزة منذ 
عبد  وهـــدى  اإلنــســان(  لحقوق  الفرنسية 
التواب ومحمد زارع ومزن حسن وغيرهم.

وربطت املصادر بن صدور القرار الثاني 
ــهــــجــــوم الـــــــذي شـــنـــتـــه 31 دولـــــــة عــلــى  والــ
السياسات املــصــريــة فــي حــقــوق اإلنــســان 
الـــتـــابـــع لـــألمـــم املـــتـــحـــدة الــشــهــر املـــاضـــي. 
وأوضحت املصادر أن من بن املاحظات 
ــفــــارات عـــلـــى قــائــمــة  ــتـــي ســجــلــتــهــا الــــســ الـ
تــهــا، بحسب  املــنــظــمــات، الــتــي ثبتت بــراء
ــددًا كــبــيــرًا  ــ بـــيـــان قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، أن عـ
منها لم يعد له وجود فعلي في مصر، وأن 
السنوات  بعضها قد أنهى نشاطه خال 
العشر املاضية. كما أن بعضها لم يسبق 
إلى  مــارس نشاطًا حقوقيًا في مصر،  أن 
جـــانـــب تــضــمــن الـــقـــراريـــن جــمــعــيــات لها 
نشاط إنساني صرف، مثل هيئة اإلغاثة 
الكاثوليكية وكاريتاس، وجمعيات أخرى 
مرتبطة بقوى اجتماعية وسياسية تنسق 
مع النظام الحالي، كأنصار السنة املحمدية 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــة مـــصـــريـــة  ــلــــومــــاســ ــــت مـــــصـــــادر دبــ ــالـ ــ قـ
ــديــــدة جـــرت  ــة إن اتــــصــــاالت جــ ــ ــيــ ــ وأوروبــ
بـــالـــقـــاهـــرة ووزارة  ــفــــارات غــربــيــة  بـــن ســ
الخارجية، خال اليومن املاضين، لحث 
الــســلــطــات املــصــريــة عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
تحسن  صعيد  على  فاعلية  وأكــثــر  أكبر 
ــرارات  أوضــــاع حــقــوق اإلنـــســـان، وإلــغــاء قـ
األمـــوال،  على  والتحفظ  السفر،  مــن  املنع 
الصادر ضد عدد من النشطاء الحقوقين 
ــنـــوات، على  مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن خــمــس سـ
املعروفة  القضية  فــي  التحقيقات  خلفية 
»الــتــمــويــل األجــنــبــي ملنظمات  بـــ إعــامــيــًا 

املجتمع املدني«. 
ــادر أن الــــســــفــــارات الــتــي  ــت املــــصــ ــافــ وأضــ
ــرت تـــلـــك االتــــــصــــــاالت، ومـــــن بــيــنــهــا  ــاشــ بــ
األملـــانـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، أكـــــدت لــلــســلــطــات 
ــة تــكــفــي  ــيــ ــاضــ ــة أن »الــــفــــتــــرة املــ ــريــ املــــصــ
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـ النــــتــــهــــاج طـــــــرق جـــــديـــــدة لـ
ــذا املــلــف تــحــديــدًا«. وأشـــــارت إلـــى أنها  هـ
الــقــراريــن  بــأن  بــوضــوح  السلطات  أبلغت 
ــأن الــقــضــيــة،  األخـــيـــريـــن الــــصــــادريــــن بـــشـ
إلــــى جـــانـــب الــطــريــقــة الـــتـــي صـــــدرت بها 
األهلي  العمل  لقانون  التنفيذية  الائحة 
ــن مـــحـــاولـــة مــصــريــة لــالــتــفــاف  »تــعــبــر عـ
ــا،  ــهـ ــاتـ ــكـ ــيـــة وإسـ ــلـــى املـــطـــالـــبـــات الـــغـــربـ عـ
بأن مثل  وتصورات محلية غير صائبة، 
هذه القرارات ستكون كافية إلعــادة ضخ 
العمل  إلى مجاالت  األوروبية  املساعدات 
األهــلــي، كما كــان الــوضــع قبل عــام 2011، 
تحت هذه القضية من املخابرات 

ُ
عندما ف

الــعــامــة بــمــســاعــدة األمـــن الــوطــنــي بهدف 
الــســيــطــرة عــلــى املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة في 
الــفــتــرة الــتــالــيــة ألحـــــداث ثــــورة الــخــامــس 

والعشرين من يناير/ كانون الثاني«.

اتصاالت بشأن »التمويل األجنبي«
مطالبات للقاهرة بتحسين أوضاع حقوق اإلنسان

تحاول سفارات غربية، 
إقناع السلطات 

المصرية، بتحسين 
أوضاع حقوق 

اإلنسان واعتماد نهج 
مختلف مع النشطاء 

المشمولين بقضية 
»التمويل األجنبي«
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ميانمار: حركات التمرد »تعيد النظر« باتفاق وقف النارالحياة معطلة في مناطق النظام السوري
أمين العاصي

الــحــيــاة فــي مــنــاطــق ســيــطــرة النظام  تعطلت 
الــــســــوري، خــصــوصــًا فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 
ــــاح« وفـــق  ــبـ ــ ــة أشـ ــنـ ــديـ الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى »مـ
املعطيات والصور التي تصل منها، إذ لم تعد 
هناك مواصات عامة أو خاصة، بسبب ندرة 
املـــحـــروقـــات، خــصــوصــًا مـــع بــــدء ظــهــور آثـــار 
العقوبات االقتصادية على النظام، في إطار 

الضغط الدولي املستمر عليه منذ سنوات. 
وال حــديــث لـــدى ســكــان دمــشــق إاّل عــن تــردي 
بــالــســوريــن  تعصف  الــتــي  املعيشية  الــحــالــة 
الــــنــــظــــام، إذ »ال  تـــحـــت ســـيـــطـــرة  الــــواقــــعــــن 
ــاء، فــــي ظــــل تـــفـــٍش غــيــر  ــربـ ــهـ ــواصــــات أو كـ مــ
مسبوق لفيروس كورونا، وغاء غير مسبوق 
في أسعار املواد التي ال غنى عنها الستمرار 

الحياة« وفق مصادر محلية.
ــيــــدان  ــــي املــ ــــي حـ ــــد، الـــــــذي يـــقـــطـــن فـ ــمـ ــ قــــــال أحـ
الدمشقي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
ــي قـــلـــب الــعــاصــمــة  ــــــه يـــذهـــب إلـــــى عــمــلــه فــ

ّ
إن

 »هناك بالفعل من بات 
ّ
مشيًا. وأشــار إلــى أن

داخــل  للتنقل  والــحــمــيــر  األحــصــنــة  يستخدم 
دمشق وفــي مــدن ســوريــة أخـــرى«. ولفت إلى 
ــه ال أمل في انفراج 

ّ
 هذا أن

ّ
 »األدهــى من كل

ّ
أن

 سياسيًا 
ً
 حــا

ّ
أن تــؤكــد   املعطيات 

ّ
كــل قــريــب. 

الحال في طريقه لألسوأ«.   
ّ
وأن املــنــال،  بعيد 

 أغلب املصابن بفيروس كورونا 
ّ
وأوضح أن

»يعالجون أنفسهم في منازلهم« مشيرًا إلى 
امــتــألت  الــنــظــام  مــنــاطــق  فــي  املستشفيات   

ّ
أن

باملرضى.
ــنـــظـــام أصــــــــدرت، اإلثـــنـــن  ــانــــت حـــكـــومـــة الـ وكــ

تتجه األوضــــاع فــي مــيــانــمــار نــحــو مــزيــد من 
الــتــأزم وســط مخاوف من تفجر حــرب أهلية، 
ــلـــى املــضــي  جـــــــراء إصــــــــرار قـــــــادة االنـــــقـــــاب عـ
فـــي اســتــراتــيــجــيــة قــمــع املــحــتــجــن وتــجــاهــل 
ــتـــكـــررة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا كــبــرى  الـــتـــحـــذيـــرات املـ
حــركــات الــتــمــرد، وأحــدثــهــا أمـــس الــســبــت، في 
ــفــــاق وقـــف  ــا يــتــعــلــق بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي اتــ مــ
إطــاق النار، في حــال استمر القمع. وأوضــح 
ــان« املـــتـــمـــرد، أن  ــ ــة شــ ــ ــــاح واليــ »مـــجـــلـــس إصــ
عــشــر حـــركـــات بــــدأت أمــــس اجــتــمــاعــًا يستمر 
النظر« في موقفها  يومن، وستقوم »بإعادة 
من اتفاق وقف إطاق النار، بعد مقتل مئات 
املــدنــيــن واألطــفــال واملــراهــقــن والــنــســاء على 
أيـــدي قـــوات األمـــن. ومــنــذ استقال بــورمــا في 
مسلحة  عــرقــيــة  مــجــمــوعــات  تــخــوض   ،1948
نزاعات ضد الحكومة املركزية للحصول على 
حكم ذاتــي أوســع واالعتراف بخصوصياتها 

املاضي، قرارًا يقضي بتخفيض مخصصات 
صبح الكمية 

ُ
البنزين بنسبة 50 في املائة، لت

املخصصة للسيارات السياحية الخاصة 20 
العامة 20 ليترًا  أيــام، والسيارات   7 

ّ
ليترًا كل

كل 4 أيــام، فيما أوقفت تزويد سيارات النقل 
ــازوت املــخــصــص حتى  ــاملــ ــام )األجـــــــرة( بــ ــعـ الـ
إشعار آخر، واالكتفاء بعمل باصات الشركة 

العامة للنقل التابعة لحكومة النظام.
وأشار إبراهيم، الذي يقطن ضاحية قدسيا، 
»العربي  شمال غربي دمشق، في حديث مع 
 »أغلب السورين في مناطق 

ّ
الجديد«، إلى أن

ــهــم لــم يــهــاجــروا عندما 
ّ
الــنــظــام نـــادمـــون، ألن

كـــانـــت الـــهـــجـــرة مــتــاحــة قــبــل عــــام 2016 إلــى 
ه »لو 

ّ
مختلف البلدان األوروبية«. وبرأيه، فإن

تح هذا الباب مرة أخرى لن يبقى في البلد 
ُ
ف

التي  املــزريــة  الحالة  املستفيدون من هــذه  إاّل 
نمّر بها«.

وفـــي الــســيــاق، قـــال الــبــاحــث االقــتــصــادي في 
مــركــز »جـــســـور« لـــلـــدراســـات، خــالــد تــركــاوي، 
النظام السوري   »لدى 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

الكثير من املــوارد االقتصادية التي يمكن أن 
تخفف من األزمــة الخانقة التي تضغط على 
ــه 

ّ
أن وأوضـــح  لسطوته«.  الخاضعن  املــايــن 

النظام وأسلحته  إطعام جيش  »لــم يتعرض 
 النظام 

ّ
ودباباته ألّي تقنن أو تخفيض، ألن

 الـــعـــســـكـــري، ويــصــرف 
ّ

مـــا زال يــعــتــمــد الـــحـــل
 املـــــــوارد عــلــى جــيــشــه وأجـــهـــزتـــه األمــنــيــة 

ّ
كــــل

 أولـــويـــة الــنــظــام 
ّ
ومــلــيــشــيــاتــه«. ولــفــت إلـــى أن

يأتي  الشعب  فيما  العسكرية،  العمليات  هي 
لديه   

َ
لم يبق أو  إن جــاع،  ثانيًا، وليس مهمًا 

الحّد األدنى من أسباب الحياة.

بــيــان »جــنــيــف1«. وعــلــى الــرغــم مــن الحصار 
الدولي  املجتمع  قبل  من  النظام  على  املحكم 
والواليات املتحدة، من خال قانون »قيصر« 
املــفــّعــل مــنــذ منتصف الــعــام املــاضــي، لــم يبِد 
لتسهيل  اســتــجــابــة  أّي  األســـــد  بـــشـــار  نـــظـــام 
مهمات األمم املتحدة لدفع العملية السياسية، 

والــوصــول إلــى املــوارد الطبيعية العديدة في 
الباد أو حصة من تجارة املخدرات املربحة. 
ــرم الــجــيــش اتــفــاقــات لــوقــف إطــــاق الــنــار  ــ وأبـ
مــــع عـــشـــرة مــنــهــا فــــي 2015 بــيــنــهــا االتـــحـــاد 
الــوطــنــي لــلــكــاريــن. وعــقــب انــقــاب 1 فــبــرايــر/

الحركات  أعلنت معظم هــذه  املــاضــي،  شــبــاط 
أنها ستواصل تطبيق  اتفاق وقف النار، لكن 
تزايد القمع دفعها إلى إعادة تقييم موقفها. 
ــو مـــن أكــبــر  ــاد«، وهــ ــ ــحـ ــ وحـــالـــيـــًا، يــتــبــنــى »االتـ
املجموعات املسلحة، املوقف األكثر تشددًا من 
العرقية  األقليات  دعا »جميع  إذ  االنقابين، 
إلى  التي يبلغ عددها نحو 130،  الــبــاد«  في 
املسؤولن  قوية ومعاقبة«  »بتحركات  القيام 
عن مقتل املدنين. وكان »االتحاد« قد استولى 
ــبـــوع املـــاضـــي عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة في  األسـ
واليــة كارين في جنوب شرق الباد ما أسفر 
عـــن مــقــتــل عــشــرة جـــنـــود. ورد الــجــيــش بشن 
غارات جوية بن 27 و 30 آذار/مارس املاضي 
ــك  للمرة  ــ ــاد«، وذلـ ــحــ اســتــهــدفــت مــعــاقــل »االتــ
ــذه املنطقة.  األولــــى مــنــذ عــشــريــن عــامــًا فــي هـ
وقال »االتحاد« إن »العديد من املدنين بينهم 
قّصر وطــاب قتلوا، ودمــرت مــدارس ومنازل 
الـــغـــارات، فيما أعـــرب املتحدث  وقــــرى« جـــراء 
من  زاو  الحاكمة  العسكرية  املجموعة  باسم 
أمــلــه فــي أن »يحترم غالبية أعضاء  تــون عــن 

االتحاد الوطني للكارين وقف إطاق النار«.
ــل الـــعـــســـكـــر قــمــع  ــ ــــواصـ ــــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، يـ فـ
االحــتــجــاجــات. وفـــي الــســيــاق، فــتــحــت قـــوات 
األمـــــن الـــنـــار عــلــى املــتــظــاهــريــن املــنــاهــضــن 
لــانــقــاب أمـــس الــســبــت، مــا أســفــر عــن مقتل 
خمسة أشـــخـــاص. وأطــلــقــت قـــوات األمـــن في 

بــلــدة مــونــيــوا بــوســط الـــبـــاد الـــنـــار بــاتــجــاه 
ــالـــت خــدمــة  حـــشـــد فــقــتــلــت ثـــاثـــة حــســبــمــا قـ
ميانمار ناو اإلخبارية، في حن سقط قتيل 
ميانمار  بوسط  باجو  بلدة  فــي  بالرصاص 
وســقــط آخــــر فـــي بــلــدة ثـــاتـــون إلــــى الــجــنــوب 
وفــقــا ملــا قالته بــوابــة بــاجــو ويكلي جــورنــال 
اإلخــبــاريــة اإللــكــتــرونــيــة.  وفــي داوي )جنوب 
الباد( سار املحتجون، أمس السبت ملوحن 
بأعام حمراء لون الرابطة الوطنية من أجل 
ــالـــت جــمــعــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وبـــالـــتـــزامـــن، قـ
مساعدة السجناء السياسين، أمس السبت، 
إن قوات األمن قتلت 550 شخصًا، من بينهم 
 مــنــذ أن أطـــــاح الــجــيــش بــحــكــومــة 

ً
46 طـــفـــا

منتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي. وقالت 
أو  اعتقلوا  2751 شخصًا  نحو  إن  الجمعية 
صـــدرت عليهم أحــكــام. وفــي الــســيــاق، ذكــرت 
وســائــل إعـــام رســمــيــة، مــســاء أول مــن أمــس 
الجمعة، أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 
18 مــن مــشــاهــيــر قــطــاع األعـــمـــال، مــن بينهم 
شــخــصــيــات مــــؤثــــرة فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي وصـــحـــافـــيـــان، بــمــوجــب قــانــون 
 أفراد القوات املسلحة 

ّ
ضد املواد التي تحض

على العصيان أو إهمال واجبهم. كما أفادت 
 عن شهود عيان، 

ً
وسائل إعام محلية، نقا

ــال شـــرطـــة يـــرتـــدون مـــابـــس مــدنــيــة  ــ ــأن رجـ بــ
اعتقلوا خمسة أشخاص بعد أن تحدثوا مع 
مراسل شبكة »سي أن أن« اإلخبارية، في أحد 

أسواق يانغون، أكبر مدن الباد.
الحاكم  العسكري  املجلس  محاوالت  وبــدأت 
في ميانمار إلنهاء املعارضة تتجه إلى العالم 
االفتراضي من خال حجب اإلنترنت وإصدار 
أوامـــــر بــاعــتــقــال املــنــتــقــديــن عــلــى اإلنــتــرنــت، 
نــادرة  الكبيرة  التجمعات  أصبحت  أن  بعد 
فـــي مــواجــهــة الــقــمــع املــســتــمــر مـــن قــبــل قـــوات 
تنظيم  املحتجون  املقابل، يحاول  في  األمــن. 
تــرددات الاسلكي  تحركاتهم عبر استخدام 
والتطبيقات  الــقــصــيــرة  الــنــصــيــة  والــرســائــل 
الـــتـــي ال تــحــتــاج إلــــى اإلنـــتـــرنـــت. كــمــا أطــلــق 
معارضو االنــقــاب حملة عبر اإلنــتــرنــت، تم 
أقــارب  مــن  170 شخصًا  نحو  إدراج  خالها 
»الــخــونــة«  قائمة  على  العسكرية  املجموعة 
في موقع إلكتروني. وينشر املوقع وصفحته 
على فيسبوك، والتي كانت تحظى بـ67 ألف 
بيانات هؤالء  تفاصيل  إغاقها،  قبل  متابع 
وجامعاتهم  عملهم  أمــاكــن  مثل  الشخصية 
وروابـــــط صــفــحــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــاق الـــحـــمـــلـــة  ــ ــطـ ــ ــــي. ويـــــتـــــجـــــاوز نـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
األشخاص الذين تربطهم عاقات بالجيش، 
الــذيــن ال يشاركون  إذ يتم اســتــهــداف أولــئــك 
الصحافيون  تــعــّرض  فــي اإلضــرابــات بينما 
الذين يغطون مؤتمرات املجموعة العسكرية 

الصحافية إلى التهديد. 
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

من جانبه، أشار االئتاف السوري املعارض، 
ــــن أمــــــس الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي، إلـــى  ــــي أول مـ فـ
أن الـــســـوريـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
ــًا اقـــتـــصـــاديـــة كـــارثـــيـــة ال  ــاعــ »يــعــيــشــون أوضــ
ــة الـــحـــديـــث.  ــ ــــوريـ ــــخ سـ ــاريـ ــ ــــي تـ ــابــــق لـــهـــا فـ ســ
التي تاحق   للكوارث 

ّ
ــه »ال حــل

ّ
أن إلــى  ولفت 

السورين إاّل برحيل هذا النظام املجرم الذي 
 هذا الخراب«.

ّ
سّبب كل

النظام  بها  يمر  التي  الخانقة  األزمــة  وتأتي 
 برود في العملية السياسية، 

ّ
السوري في ظل

وغــيــاب أّي تــحــرك مــن قــبــل املــبــعــوث األمــمــي 
إلـــى ســوريــة غــيــر بــيــدرســن، مــن أجـــل »إعـــادة 
الــــــروح« إلــــى هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي تـــــراوح في 
املكان نفسه منذ منتصف 2012، حن صدر 

للباد  خصوصًا لجهة كتابة دستور جديد 
يمكن أن تجري بناء عليه انتخابات برملانية 

ورئاسية.
وكـــــانـــــت أصـــــــــداء مـــــأســـــاة نـــحـــو 10 مـــايـــن 
تقديرات  )وفـــق  الــنــظــام  مناطق  فــي  يقطنون 
ــلــــدراســــات(، دفـــعـــت وزراء  مـــركـــز »جــــســــور« لــ
خارجية 18 دولــة أوروبــيــة إلــى إصـــدار بيان 
ــنــا لن 

ّ
ــام، أشــــاروا فيه إلــى »أن مشترك منذ أيـ

نظل صامتن في وجه الفظائع التي ترتكب 
فــي ســوريــة، والــتــي يتحمل النظام وداعــمــوه 
الــخــارجــيــون املــســؤولــيــة األســاســيــة عــنــهــا«. 
 النظام غير مكترث بمعاناة 

ّ
ومن الواضح أن

ــراء  ــ الـــســـوريـــن فــــي مـــنـــاطـــقـــه، إذ يــتــهــّيــأ إلجـ
الحالي،  الــعــام  رئــاســيــة منتصف  انــتــخــابــات 
البقاء  وفــق دستور عــام 2012، تخّول األســد 
في السلطة حتى عام 2028. وذكــرت مصادر 
 األسد سيتقدم 

ّ
مطلعة في العاصمة دمشق أن

ــــح بـــــأوراق تــرشــحــه لــانــتــخــابــات  عــلــى األرجـ
خال إبريل/ نيسان الحالي.

وأعــرب املحلل السياسي رضــوان زيـــادة، في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن اعــتــقــاده 
 النظام الــســوري »لــن يفكر على اإلطــاق 

ّ
بــأن

فـــي الــقــيــام بــإصــاحــات ســيــاســيــة اســتــجــابــة 
»تفكير   

ّ
فــإن وبرأيه،  االقتصادية«.  للضغوط 

الــســوري ينحصر فــي االســتــفــادة من  النظام 
األزمــــات االقــتــصــاديــة املــتــصــاعــدة، مــن خــال 
أمـــوال تبقي بــشــار األســـد في  الحصول على 
بأنه »على مــدى 10 سنوات  السلطة«. وذّكــر 
 استمراره في الحكم 

ّ
كان النظام واضحًا بأن

فــوق كــل شـــيء. فــوق تدمير ســوريــة، وكــرامــة 
السورين، وفقرهم، وعوزهم«. يعاني السوريون في مناطق النظام من غالء األسعار )لؤي بشارة/فرانس برس(

متابعةرصد

النظام يصرف كل 
الموارد على أجهزته 

األمنية ومليشياته

قتلت قوات األمن 
5 محتجين أمس خالل 

قمع االحتجاجات

تحسم عشر حركات 
متمردة في ميانمار، 

اليوم األحد، موقفها 
من اتفاق وقف إطالق 

النار، وسط مخاوف 
من أن يؤدي استمرار 
القمع العسكري إلى 

اندالع حرب أهلية
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االتحاد األوروبي يرّحب 
برفع العقوبات عن 

المحكمة الجنائية 
رّحب وزير خارجية االتحاد جوزيب 
بوريل، أمس السبت، برفع الواليات 
ــتـــي فــرضــهــا  املـــتـــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات الـ
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــلــــى مــــســــؤولــــي املــحــكــمــة  تـــــرامـــــب عــ
الجنائية الدولية، خصوصًا املدعية 
بوريل،  وقــال  بــنــســودا.  فاتو  العامة 
فـــي بـــيـــان، إن هــــذه الــخــطــوة املــهــمــة 
الواليات املتحدة  التزام  تؤكد »على 
ــة«. ولــفــت  ــيــ ــدولــ ــال املـــنـــظـــومـــة الــ ــيـ حـ
تـــؤدي دورًا مهمًا  إلـــى أن »املــحــكــمــة 
فـــي إنـــصـــاف ضــحــايــا بــعــض أفــظــع 

الجرائم في العالم«.
)فرانس برس(

كوريا الجنوبية تدعو 
الرئيس الصيني لزيارتها 

ــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي كـــوريـــا  ــ ــه وزيــ ــ وّجــ
الجنوبية، تشونج إيوي يونج، أمس 
لــلــرئــيــس الصيني  الـــدعـــوة  الــســبــت، 
شي جن بينغ، لزيارة سيول عندما 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ يـــســـتـــقـــر وضــــــع فـ
وذلك خال أول زيارة يجريها وزير 
إلــى الصن  خارجية كــوري جنوبي 
منذ عام 2017. وقال الوزير الكوري 
الجنوبي إنه ينتظر من الصن أداء 
دور فـــي صــنــع الـــســـام بـــن كــوريــا 

الجنوبية ونظيرتها الشمالية.
)رويترز(

مشاورات ثالثية 
حول بيونغ يانغ

اتــفــقــت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
واليابان خال محادثات  الجنوبية 
أمـــــنـــــيـــــة، عـــــقـــــدت فــــــي األكــــاديــــمــــيــــة 
الــبــحــريــة األمــيــركــيــة فــي أنــابــولــيــس 
ــمـــعـــة، عــلــى  ــة مــــاريــــانــــد الـــجـ ــ ــــواليـ بـ
الــعــمــل مــعــًا ملــواصــلــة الــضــغــط على 
ـــي عــن 

ّ
ــة لـــلـــتـــخـــل ــيــ ــالــ ــمــ كــــــوريــــــا الــــشــ

ــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة  بــرامــجــهــا الـ
الرئيس  مستشار  وأكــد  البالستية. 
األمـــيـــركـــي لــــشــــؤون األمــــــن الــقــومــي 
جــيــك ســولــيــفــان، ونــظــيــره الــيــابــانــي 
شـــيـــجـــيـــرو كــــيــــتــــامــــورا، والـــــكـــــوري 
ــوه هــــــــون، فـــــي بـــيـــان  ــ ــ الــــجــــنــــوبــــي سـ
القضية  معالجة  التزامهم  مشترك، 
الثاثي املنسق.  التعاون  »من خال 

نحو نزع الساح النووي«.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

الــذي نفذ مساء أول مــن أمس  أعــاد الهجوم 
أدى  والـــذي  الكابيتول،  مبنى  أمــام  الجمعة، 
إلــــى مــقــتــل عــنــصــر فـــي الـــشـــرطـــة األمــيــركــيــة 
وجــــرح آخــــر، ومــقــتــل املـــهـــاجـــم، طــــرح أســئــلــة 
حول كيفية حماية الكونغرس، الذي اقتحمه 
أنــصــار الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب، في 
6 يناير/ كانون الثاني املاضي، من دون أن 
تنتهي تداعيات الحادث على الرغم من مرور 

3 أشهر عليه.
ــام مــبــنــى  ــ ــر، أمــ ــ ــــتــــل شــــرطــــي، وأصــــيــــب آخــ

ُ
وق

الكابيتول في واشنطن، مساء أول من أمس 
ــيـــارة نــقــطــة أمــنــيــة  ــر اقــتــحــام سـ الــجــمــعــة، إثــ
وتـــلـــويـــح ســـائـــقـــهـــا بـــســـكـــن قـــبـــل أن تـــرديـــه 
ــدن، فــي  ــ ــايـ ــ ــة. وقـــــــال الـــرئـــيـــس جــــو بـ الــــشــــرطــ
ــه( جــيــل بــحــزن  ــتــ بـــيـــان: »شـــعـــرت أنـــا و)زوجــ
عند  العنيف  بالهجوم  علمنا  عندما  شديد 
الكابيتول  مبنى  أمـــام  أمنية  تفتيش  نقطة 
ــركـــي«. وأضـــــاف »نــعــلــم مــــدى صــعــوبــة  ــيـ األمـ

األوقات بالنسبة إلى الكابيتول وكل من يعمل 
رئيسة  وقالت  يقومون بحمايته«.  فيه ومن 
بيان:  فــي  بيلوسي،  نانسي  الــنــواب  مجلس 
»مــرة أخـــرى، خاطر هــؤالء األبــطــال )عناصر 
الشرطة( بحياتهم لحماية مبنى الكابيتول 
وبلدنا، بنفس التفاني واالستعداد للخدمة 
اللذين شهدناهما في 6 يناير«. وقــال زعيم 
األقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش 
ماكونيل: »مرة أخرى، تعرض عناصر شرطة 
الــكــابــيــتــول الــشــجــعــان لــهــجــوم عــنــيــف أثــنــاء 

قيامهم بعملهم«.
برملانية هذا  في عطلة  الكونغرس  وأعــضــاء 
 بعض أفراد مكاتبهم إلى جانب 

ّ
األسبوع، لكن

موظفن وصحافين كانوا متواجدين أثناء 
وقـــوع الــحــادثــة. وهـــرع عــنــاصــر فــي الــحــرس 
يــنــتــشــرون فــي الكابيتول  الــوطــنــي، والـــذيـــن 
املــاضــي، من  يناير   6 فــي  الهجوم عليه  منذ 
املبنى  إلى  القريبة  البرملانية  املكاتب  مباني 
ــع أمـــامـــه الـــهـــجـــوم. واتـــخـــذ آخــــرون  ــــذي وقــ الـ
للشرطة.  نــقــاط تفتيش  مــن  بــالــقــرب  مــواقــع 
تلفزيونية اصطدام سيارة  لقطات  وأظهرت 

زرقاء بحاجز للشرطة في الشارع.
وقالت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول 
يــوغــانــانــدا بــيــتــمــان، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
 »املــشــتــبــه بـــه صـــدم اثــنــن مـــن عــنــاصــرنــا 

ّ
إن

بسيارته« قبل اصطدامه بحاجز. وأوضحت 
ــيـــده  ــارة وبـ ــيــ ــســ ــزل مــــن الــ ــ ـــــــه »إثـــــــر ذلـــــــك، نــ

ّ
أن

سكن، وبــدأ بالسير باتجاه عناصر شرطة 
الكابيتول« وبعد ذلك »أطلقوا النار« عليه، ما 
 أحد العنصرين 

ّ
أدى إلى مقتله. وأوضحت أن

قائد شرطة  وقــال  متأثرًا بجروحه.  »توفي« 

فــيــه »الــحــكــومــة األمــيــركــيــة الــعــدو رقـــم واحــد 
لحماية  الكابيتول  مبنى  وخــضــع  لــلــســود«. 
مـــشـــددة عــقــب االعــــتــــداء عــلــيــه فـــي 6 يــنــايــر، 
وتمت  لترامب.  مؤيدين  متظاهرين  يد  على 
الوقائية حديثًا، فيما  الحواجز  إزالــة بعض 
جـــرى تــضــيــيــق نــطــاق املــحــيــط األمـــنـــي حــول 

مقاطعة كولومبيا، روبرت كونتي: »ال يبدو 
ــــر يــتــعــلــق بــــاإلرهــــاب، لــكــن بــالــتــأكــيــد  أن األمـ
 
ّ
أن الشرطة  وأوضحت  التحقيق«.  سنواصل 
ولم  لــهــا،  بالنسبة  مــعــروف  غير  بــه  املشتبه 

تعرف بعد الدافع وراء هجومه.
وذكرت العديد من وسائل اإلعام األميركية 
 املشتبه به يدعى نــواه غرين، وهــو شاب 

ّ
أن

ــة. ونـــشـــرت  ــنـ ــود يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 25 سـ ــ أســ
ــه، وكــــذلــــك صــــورة  ــ ــورتـ ــ وســــائــــل اإلعــــــــام صـ
فيها  عبر  والتي  »فيسبوك«،  على  لصفحته 
عــن تعاطفه مــع زعيم تنظيم »أمــة اإلســام« 
لــــويــــس فــــــرخــــــان، املــــــعــــــروف بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه 
ــة لـــلـــســـامـــيـــة. وذكــــــــرت شـــبـــكـــة »ســـي  ــعــــاديــ املــ
يعتبر  فــيــديــو  بـــث شــريــط  غــريــن   

ّ
أن إن«  إن 

املــقــر. وذكـــرت وكــالــة »أسوشييتد بـــرس« أن 
الخرق حصل داخــل املحيط األمــنــي، مشيرة 
ــة تـــم فتحها   الـــســـائـــق مـــر عــبــر بـــوابـ

ّ
إلــــى أن

مــن أجــل املـــرور مــن وإلــى الكابيتول، وصــدم 
حاجزًا كان يحمي املبنى قبل 6 يناير. وقالت 
 ما 

ّ
إن الديمقراطية جنيفر وكستون  النائبة 

 
ً
التراجع قليا حصل »قد يدفع الجميع إلى 
عن مطلب إزالة السياج كليًا بسبب الشعور 

باألمن الذي يوفره لنا«.
الــهــجــوم   

ّ
أن إن«  إن  »ســـــي  شــبــكــة  وذكــــــــرت 

إزالــة  مــن  أســابــيــع  الكابيتول جــاء بعد  على 
السياج الجديد الذي تم تركيبه بعد اقتحام 
ــان الــجــنــرال املــتــقــاعــد روســيــل  أنــصــار لـــه. وكـ
 بــعــد دراســـــة بــشــأن أمــــن مبنى 

ّ
أونــــــور، حــــث

بــعــد هجوم  بيلوسي  مــن  الــكــابــيــتــول بطلب 
يناير، الكونغرس على تحسن عملية جمع 
ــنـــاء ســيــاج  املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة، وبـ
الكونغرس،  أعضاء  حماية  وتعزيز  متنقل، 
مــن بــن تــعــديــات أخــــرى. وأشــــار فــي تقرير 
 طــبــيــعــة الـــتـــهـــديـــدات املـــوجـــهـــة إلـــى 

ّ
ــى أن ــ إلـ

ــاء الــكــونــغــرس قد  مــبــنــى الــكــابــيــتــول وأعـــضـ
ــهــا جــاءت على نحو متزايد من 

ّ
تغيرت، وأن

عناصر محلية. إال أن هذا األمــر تعرض إلى 
انتقادات من عدد من النواب. ودعا أونور، في 
مقابلة مع »سي إن إن« أمس السبت، أعضاء 
الناشئة على  الــتــهــديــدات  الــكــونــغــرس ألخــذ 
القوى  لزيادة  التمويل  وتوفير  الجد  محمل 
لحماية  التدريب  وتعزيز  املبنى،  وتحصن 
 
ّ
ــال إن ــ ــاء الــكــونــغــرس ومــوظــفــيــهــم. وقـ أعـــضـ
الكابيتول أصبح هدفًا. هناك حاجة  »مبنى 

للتكيف مع هذا األمر«.

المحكمة 
الجنائية

التصعيد 
الروسي

فـــي أفــغــانــســتــان، وكـــذلـــك فــتــح تــحــقــيــق في 
جـــرائـــم حــــرب فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
املحتلة ارتكبتها إسرائيل. وكان التحقيقان 
الجنائية  »الــحــرب« بن املحكمة  قد أشعا 
الجديدة  اإلدارة  أن  ويــبــدو  تــرامــب.  وإدارة 
لم تقدم على خطوة رفع العقوبات من دون 
سلطة  ترفض  التي  إسرائيل  مــع  التنسيق 
املحكمة، إذ كشفت وسائل إعام إسرائيلية 
عن تنسيق بن واشنطن وتل أبيب قبل رفع 

العقوبات عن املحكمة.
وكــانــت إدارة تــرامــب الــتــي اتــبــعــت سياسة 
خــارجــيــة أحـــاديـــة، أبـــدت أقــصــى حـــدود من 
الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة  فــي  الــثــقــة  عـــدم 
الــتــي أصــبــحــت فــي نــظــرهــا رمـــزًا ملــا تكرهه 
الرئيس  التعددية. وبدفع من مستشار  في 
الــــســــابــــق لـــــشـــــؤون األمــــــــن الــــقــــومــــي جــــون 
السابق مايك  الخارجية  ثــّم وزيــر  بولتون، 
بومبيو، فرضت إدارة ترامب عقوبات على 
عـــدد مـــن مــســؤولــي املــحــكــمــة، بــمــا فـــي ذلــك 

بــيــســكــوف حـــــذر، الــجــمــعــة املــــاضــــي، حلف 
ــلــــســــي مــــن إرســــــــال قـــــــوات إلـــى  ــال األطــ ــمــ شــ
ــا. وقــــال »ال شـــك فـــي أنــــه مـــن شــأن  ــيـ أوكـــرانـ
سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود 
الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات 
إضــافــيــة مــن قــبــل روســيــا لــضــمــان أمــنــهــا«. 
ورفـــــض تــحــديــد اإلجـــــــــراءات الـــتـــي قـــد يتم 
خاذها، لكنه شدد على أن روسيا ال تقوم 

ّ
ات

ــيـــا. وكــانــت  ــرانـ بــــأي تـــحـــّركـــات لــتــهــديــد أوكـ
قواتها  أن  املاضي،  الجمعة  أعلنت،  روسيا 
قرب  عسكرية  تــدريــبــات  ستجري  حة 

ّ
املسل

الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد، 
ــه الــطــائــرات  لـــلـــتـــدّرب عــلــى الـــدفـــاع فـــي وجــ
الــهــجــومــيــة املـــســـّيـــرة. وســتــشــارك أكــثــر من 
ألـــف عنصر،  كــتــيــبــة مــقــاتــلــة، تــضــم 15   50
فـــي تـــدريـــبـــات عــلــى »الـــتـــفـــاعـــل مـــع الــحــرب 

اإللكترونية ووحدات الدفاع الجوي«.
ورأى ســتــيــفــن بــيــفــر، وهـــو ســفــيــر أمــيــركــي 
ســابــق لــــدى كــيــيــف وبـــاحـــث فـــي أكــاديــمــيــة 
ــــوش فـــــي بـــــرلـــــن، أن تـــحـــركـــات  ــ روبــــــــــرت بـ
ــة كـــانـــت بــنــســبــة »90 في  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الــ
لوكالة  وقــال،  األوكرانين«.  لتخويف  املائة 
»فرانس بــرس«: »ال أرى فائدة لدى الروس 
فـــي االســـتـــيـــاء عــلــى مـــزيـــد مـــن األراضــــــي«. 
واعتبر املحلل العسكري الروسي ألكسندر 
أن تحركات  للوكالة،  في تصريح  غولتس، 
ــيـــة والـــتـــهـــديـــد بــالــتــصــعــيــد  ــقــــوات الـــروسـ الــ
لــلــتــفــاوض  »أداة  يـــكـــونـــا  أن  مــنــهــمــا  يــــــراد 

ــيـــس األمــــيــــركــــي جــو  ــرئـ ــل الـ يــــواصــ
بــــــايــــــدن، االنــــــقــــــاب عــــلــــى قــــــــرارات 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ اتـــخـــذهـــا ســـلـــفـــه دونـ
وقــــد بــــرز ذلــــك أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، في 
ــراره بــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي كـــان فرضها  ــ قـ
األخير على املحكمة الجنائية الدولية، وال 
فاتو  للمحكمة  العامة  املدعية  على  سيما 
غير مسبوقة  بــذلــك حملة  منهيًا  بــنــســودا، 
بـــدأهـــا ســلــفــه ضـــد هـــذه الــهــيــئــة القضائية 
الدولية وأثــارت خافات حــادة مع الحلفاء 
األوروبين. لكن بايدن أكد في الوقت نفسه 
في  للتحقيق  واشنطن  معارضة  استمرار 
وقائع نسبت إلى »دول غير موقعة« التفاق 
روما املؤسس للمحكمة التي تتخذ الهاي 
مــقــرًا لــهــا، ورحــبــت بــقــرار بــايــدن. ويــصــّوب 
األميركي بشكل خــاص على  الرئيس  كــام 
في  املــحــكــمــة  فتحته  كــانــت  الـــذي  التحقيق 
مــارس/آذار من العام املاضي، بشأن جرائم 
حرب قد يكون ارتكبها عسكريون أميركيون 

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــم الــــرئــــيــــس األمـ ــ انـــــضـ
بــايــدن إلــى املــســؤولــن األميركين 
موسكو،  بــوجــه  لكييف  الــداعــمــن 
التي حشدت قوات ضخمة على الحدود مع 
الخبراء  تحليات  انقسمت  فيما  أوكرانيا، 
بشأن الخطوة الروسية، بن من رأى فيها 
مــحــاولــة مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن الخــتــبــار املـــدى الـــذي قــد تــذهــب إليه 
اإلدارة األميركية، وبن من اعتبرها رسالة 
»تــخــويــف« ألوكــرانــيــا لــردعــهــا عــن شــن أي 
هـــجـــمـــات مــســتــقــبــلــيــة ضــــد االنــفــصــالــيــن، 
ــبــــــاس. وفـــي  ــعـــن ملــــوســــكــــو، فــــي دونــــ ــابـ ــتـ الـ
السياق، اتهمت القوات املسلحة األوكرانية، 
أمـــس الــســبــت، االنــفــصــالــيــن، بــخــرق اتــفــاق 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار شــرقــي الـــبـــاد 21 مـــرة، 
بإصابة  وتسببهم  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
جــنــديــن ومـــدنـــي بـــجـــروح. وأشـــــار الــبــيــان 
ــالـــيـــن بـــالـــنـــيـــران  ــفـــصـ ــهــــداف االنـ ــتــ ــــى اســ إلــ
مــنــاطــق زولــــوتــــي، ونــوفــولــيــكــســانــدريــفــكــا، 
ــك  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ وســـــــــفـــــــــيـــــــــتـــــــــلـــــــــودارســـــــــك، وبــ

وكراسنوهوريفكا التابعة لدونباس.
وكــــان بـــايـــدن، أكـــد فــي اتــصــال هــاتــفــي، هو 
األول له منذ وصوله إلى السلطة، مع نظيره 
 50 ملــدة  زيلينسكي  فولوديمير  األوكــرانــي 
واشنطن  دعــم  الجمعة،  األول  أمــس  دقيقة، 
»الثابت« لكييف، التي تتهم موسكو بحشد 
قوات عند الحدود. وذكر البيت األبيض، في 
 »بايدن أكد دعم الواليات املتحدة 

ّ
بيان، أن

أراضيها  ووحــدة  أوكرانيا  لسيادة  الثابت 
في مواجهة العدوان الروسي في دونباس 
وشبه جزيرة القرم«. بدوره، قال زيلينسكي، 
 »بايدن أكد لي 

ّ
إن في فيديو نشره مكتبه، 

أن أوكرانيا لن تترك بمفردها في مواجهة 
الـــعـــدوان الــــروســــي«. وأثـــنـــى عــلــى الــشــراكــة 
»بـــالـــغـــة األهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــألوكــرانــيــن« 
ــلـــن أن كــيــيــف وواشــنــطــن  مـــع أمـــيـــركـــا. وأعـ
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــتــــف عـ ــكــ ــا بــ ــفــ ــتــ »تـــــقـــــفـــــان كــ
ــر بــحــمــايــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاتـــنـــا«، واصـــفـــًا  ــ األمــ
بأنها »ضــروريــة«  األميركين  مــع  الــشــراكــة 
ــبـــق اتــــصــــال بــــايــــدن مــع  لـــألوكـــرانـــيـــن. وسـ
التي  االتــصــاالت  مــن  مجموعة  زيلينسكي 
نظرائهم  مع  أميركيون  مسؤولون  أجراها 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــــف وزيـــــــــر  ــاتـ ــ ــيـــــــن، إذ هـ ــرانـــــ األوكـــــ
األمــيــركــي لــويــد أوســــن ووزيــــر الــخــارجــيــة 
األوكــرانــيــن،  نظيريهما  بلينكن،  أنــتــونــي 
أنـــدريـــه تـــــاران ودمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا. وذكــــرت 
أيــام، أن قوات  وزارة الدفاع األميركية، قبل 
الــواليــات املتحدة فــي أوروبـــا رفــعــت درجــة 
تأّهبها بعد »التصعيد األخير في األعمال 

العدائية الروسية في شرق أوكرانيا«.
ــان املــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري  ــ وكـ

املدعية العامة فاتو بنسودا، في سبتمبر/
أيلول املاضي. وجاء موقف بومبيو بعدما 
عن  معلومات  فــي  تحقيقًا  املحكمة  فتحت 
جــرائــم حــرب قــد يــكــون ارتكبها عسكريون 
أمـــيـــركـــيـــون فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وكـــذلـــك فتح 
ــرب مـــفـــتـــرضـــة فــي  ــ تــحــقــيــق فــــي جــــرائــــم حــ
ارتكبتها  املــحــتــلــة،  الفلسطينية  ــــي  األراضـ
إســرائــيــل حليفة الــواليــات املــتــحــدة. وألغى 
بــايــدن أمـــرًا تنفيذيًا أصــــدره تــرامــب بشأن 
ــع العقوبات  الــعــقــوبــات عــلــى بــنــســودا، ورفـ
املــــســــؤول  عـــلـــى  فـــــي 2019  فــــرضــــت  الــــتــــي 
فـــي املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فــاكــيــســو 
ــغــــى حـــظـــر مــنــح  ــًا، وألــ مـــوشـــوشـــوكـــو أيــــضــ
ــرات ملــوظــفــن آخـــريـــن فـــي املــحــكــمــة.  ــيـ ــأشـ تـ
إن »التهديد وفــرض عقوبات  بــايــدن  وقــال 
مالية على املحكمة والعاملن فيها والذين 
يــســاعــدونــهــا، لــيــس اســتــراتــيــجــيــة مناسبة 
ــدن أكــــد أن واشــنــطــن  ــالـــة«. لــكــن بـــايـ أو فـــّعـ
تواصل »معارضة« رغبة املحكمة الجنائية 
»أفــــراد  الـــدولـــيـــة فــتــح تــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بـــــ
مــن دول غــيــر مــوقــعــة« عــلــى مــعــاهــدة رومــا 
التي أنــشــأت املحكمة، ومــن بــن تلك الــدول 
»الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا«. وأضـــاف: 
»ســنــحــمــي بـــقـــوة طـــاقـــم الــــواليــــات املــتــحــدة 
الــحــالــي والـــســـابـــق« مـــن هــــذه الــتــحــقــيــقــات. 

املرحلة  فــي هــذه  الــغــرب«  مــع  الدبلوماسي 
التي يشوبها التوتر والعقوبات. 

ــفـــرنـــســـي لـــلـــشـــؤون  وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـ
ــــون »ال أعـــتـــقـــد أنــنــا  األوروبـــــيـــــة كــلــيــمــان بـ
نــشــهــد تــصــعــيــدًا، لــكــن عــلــيــنــا أن نــتــوخــى 
الــحــذر بــدرجــة كبيرة. لذلك تــحــاول فرنسا 
وأملانيا دفع الرئيسن الروسي واألوكراني 

الستئناف املحادثات«. 
واعتبرت مجلة »فورين بوليسي«، في تقرير 
أمــس األول، أن حشد روســيــا عــددًا ضخمًا 
من القوات على الحدود مع أوكرانيا، يشكل 
الــتــي تتطلع  بــايــدن،  اخــتــبــارًا مبكرًا إلدارة 
ــعــــاقــــات مــــع حـــلـــف شــمــال  إلـــــى إصـــــــاح الــ
األطلسي، وتغيير سياسة الرئيس السابق 

مــن جــهــتــه، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي بــيــان أول مـــن أمـــس، 
ــه »يــــعــــارض بــــشــــدة« الـــتـــحـــركـــات بــشــأن  ــ أنـ

أفغانستان وإسرائيل. 
أن مخاوفنا بشأن  ذلـــك،  مــع  »نعتقد  وقـــال 
ــذه الـــقـــضـــايـــا ســتــتــم مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل  ــ هـ
أفضل، من خال مشاركة مع جميع األطراف 
في عملية املحكمة الجنائية الدولية وليس 

عبر فرض عقوبات«. 
وأشـــــاد بــلــيــنــكــن بـــإصـــاحـــات مــشــجــعــة في 
املــحــكــمــة الــتــي خــضــعــت لــتــحــقــيــقــات أيــضــًا 
القضاة.  رواتــب  بينها  داخلية من  لقضايا 
القانون وتحقيق  وقــال إن »دعمنا لسيادة 
الجماعية،  الفظائع  عــن  لــة  واملــســاء العدالة 
هي مصالح مهمة لألمن القومي للواليات 
املتحدة تتم حمايتها وتعزيزها من خال 
تحديات  ملواجهة  العالم  بقية  مع  التعامل 

اليوم وغدا«.
مـــن جــهــتــهــا، ســـارعـــت املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة للترحيب بــخــطــوة بــايــدن. وقــالــت 
رئيسة  غــورمــنــدي،  دي  فيرنانديز  سيلفيا 
ــام رومــــا  »رابــــطــــة الـــــــدول األطــــــــراف فــــي نـــظـ
األساسي« )املحكمة الجنائية الدولية( إنها 
تــأمــل فــي أن يــكــون هــذا الــقــرار »إشــــارة إلى 
املشترك  التزامنا  في  جديدة  مرحلة  بداية 
مكافحة اإلفــات من العقاب«. وأضافت في 
بــيــان أن الــجــنــائــيــة الــدولــيــة »رحــبــت دائــمــًا 
بــمــشــاركــة الـــواليـــات املــتــحــدة« فـــي عملها. 
وأشـــــادت فــرنــســا بــالــخــطــوة الــتــي قـــام بها 
بايدن. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان في بيان إن الــقــرار األميركي 
ــتـــزمـــن مــكــافــحــة  ــلـ ــار لــجــمــيــع املـ ــ ــبــــر ســ »خــ
اإلفـــــات مـــن الــعــقــاب، والــتــعــدديــة والــنــظــام 
ــانــــون«.  ــقــ ــي الـــقـــائـــم عـــلـــى ســــيــــادة الــ ــ ــدولـ ــ الـ
وأشــــــادت كـــذلـــك مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
االستخدام  »هــذا  ببايدن، إلنهائه  ووتــش« 
ولطي  للعقوبات«،  واملــشــوه  املسبوق  غير 
العاملي  الحكم  ترامب على  صفحة »هجوم 

للقانون«. 
رفــــع  قــــــــرار  ــيــــة  ــركــ ــيــ األمــ اإلدارة  وأعــــلــــنــــت 
العقوبات قبل أيام من اضطرارها للرد على 
دعوى قضائية ضد األمر التنفيذي لترامب 
املفتوح«  املجتمع  عــدالــة  »مــبــادرة  رفعتها 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز حـــقـــوق اإلنـــســـان 
والديمقراطية، أمام القضاء األميركي، حيث 
نــظــرت املحكمة الــفــيــدرالــيــة، فــي االلــتــمــاس 
الـــــذي قــــدم لــهــا فـــي هــــذا الــــشــــأن، وكـــــان من 
الضروري الرد عليه بحلول يوم غد اإلثنن. 
ورحب جيمس غولدستون املدير التنفيذي 
املــفــتــوح«، بقرار  »مــبــادرة عــدالــة املجتمع  لـــ
العليا  للمثل  »استعادة  أنه  بايدن، معتبرًا 

للواليات املتحدة«. 
في األثناء، ذكر تقرير إسرائيلي أن الواليات 
اإلسرائيلية،  الحكومة  مع  نسقت  املتحدة، 
قبل اتخاذ إدارة بايدن، قرار رفع العقوبات 
عن املحكمة الجنائية. وأفــاد موقع »والا« 
ــأن بـــلـــيـــنـــكـــن، تــــحــــدث إلـــى  ــ ــي، بــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
نــظــيــره اإلســرائــيــلــي، غــابــي أشــكــنــازي، أول 
بالقرار  نهائيًا  وأخطره  الجمعة،  أمــس  من 
ــتــــحــــدة حـــول  الـــــــذي اتــــخــــذتــــه الــــــواليــــــات املــ
رفــع الــعــقــوبــات عــن الجنائية الــدولــيــة قبل 
إعانه رسميًا. وخال األيــام املاضية، أبلغ 
نظراءهم  األميركية،  اإلدارة  في  مسؤولون 
فـــي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، أن الــســلــطــات 
ــي تــبــريــر  ــ ــيــــة ســـتـــجـــد صـــعـــوبـــة فـ ــيــــركــ األمــ
السابقة  اإلدارة  فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات 
على قضاة وموظفي الجنائية الدولية، أمام 
تتمكن  ولــن  األميركية،  الفيدرالية  املحكمة 
كذلك من طلب تأجيل آخر لجلسة النظر في 
االلــتــمــاس. وشـــدد مــســؤولــون إسرائيليون 
العقوبات  بــايــدن أخــرت رفــع  إدارة  أن  على 
قــــدر اإلمـــكـــان بـــنـــاء عــلــى طــلــب إســرائــيــلــي، 
معتبرين أنه »بمجرد أن قررت بنسودا فتح 
تحقيق في القضية الفلسطينية )في جرائم 
ــبـــت فــــي األراضــــــي  ــكـ حـــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة ارتـ
تعد  لــم   ،)1967 عـــام  املــحــتــلــة  الفلسطينية 

العقوبات ذات قيمة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

دونالد ترامب بشأن العاقات مع موسكو. 
ونــقــلــت عــن جــيــم تــاونــســنــد، نــائــب مساعد 
وزيـــــر الــــدفــــاع األمـــيـــركـــي األســـبـــق لــشــؤون 
أوروبــا وحلف شمال األطلسي حتى العام 
ويــحــاولــون  يتحققون،  »إنــهــم  قــولــه   ،2017
ــاذا ســيــفــعــل حلف  ــ مــعــرفــة مـــا ســنــفــعــلــه، ومـ
ـــو. إنـــهـــم  ــيــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــال األطــــلــــســــي، واألوكـ ــمــ شــ
يقومون بكل هذه األمور لتقييم رد اإلدارة 
الــجــديــدة«. وأضــــاف أن خــطــوة بــوتــن غير 
لنا   »ملــاذا يسمح 

ً
املعالم، متسائا واضحة 

برؤية هذا؟«.
وكــــان مــبــعــوثــون مـــن دول حــلــف »الــنــاتــو« 
أعربوا، بعد اجتماع الخميس املاضي، عن 
الروسية  العسكرية  املناورات  حيال  قلقهم 
واســعــة الــنــطــاق وتــصــاعــد انــتــهــاكــات وقــف 
ــنــــار. وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــحــلــف،  إطـــــاق الــ
ملجلة »فورين بوليسي«، إن »أعمال روسيا 
املزعزعة لاستقرار تقوض الجهود الرامية 
الــتــوتــرات. يواصل حلف شمال  إلــى تهدئة 
وسامتها  أوكرانيا  سيادة  دعــم  األطلسي 
اإلقليمية. نواصل مراقبة الوضع عن كثب«. 
وقــال مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب  
للمجلة »قد تكون مناورة للقوات الختبار 
ردة فــعــلــنــا، أو قــد تــكــون أمـــرًا عــســكــريــًا، أو 
ــــذي ُيــجــمــع فــيــه الــنــاس  قـــد تـــكـــون املـــكـــان الـ
عـــلـــى الـــــحـــــدود. عــلــيــهــم أن يــــحــــددوا عــلــنــًا 
ماهية هذه السياسة. من غير املقبول قيام 
روســـيـــا بــمــزيــد مـــن الــتــوغــل« فـــي األراضــــي 
أن عملية  املــجــلــة  ــيــــة. وأوضــــحــــت  األوكــــرانــ
بــدأت بمناورات  القرم في 2014 كانت  ضم 
الغربية  الحدود  عسكرية كبيرة على طول 
أن يتدفق رجال  أوكرانيا، قبل  لروسيا مع 
مــلــثــمــون إلـــى املــنــطــقــة ويــســيــطــرون عليها. 
ويشكك مراقبو النزاع منذ فترة طويلة في 
أن روســيــا تخطط لــغــزو جــديــد ألوكــرانــيــا، 
مــن دون استبعاد حـــدوث هــذا األمـــر. وقــال 
يتابع  الـــذي  ميخائيلوف،  كيريل  الــبــاحــث 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي فــي أوكــرانــيــا: 
)الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي(  ــعـــلـــق بـــــ »األمــــــــــر املـــتـ
أنــنــا عندما نفكر في  بــوتــن هــو  فاديمير 
أنــه سيكون  نعتقد  أن  نحاول  ما سيفعله، 
ــاف: »قـــد يــكــون لديه  شيئًا عــقــانــيــًا«. وأضــ
وجهة نظر مختلفة تمامًا عن العالم، نظرًا 
ألن املعلومات التي يحصل عليها يفترض 
أن تكون منسقة للغاية«. ورجح الخبير في 
شؤون الجيش الروسي روبرت لي أن يكون 
الهدف من هذه التحركات ردع أوكرانيا عن 
. وقال: 

ً
شن أي هجمات في املنطقة مستقبا

»روسيا تحاول الظهور بأنها تسيطر على 
أي تصعيد«.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

)Getty( قتلت شرطة الكابيتول المهاجم

فرضت إدارة ترامب عقوبات على بنسودا في سبتمبر الماضي )عبد اهلل عسيران/ األناضول(

طوى الرئيس 
األميركي، جو 

بايدن، الجمعة، 
صفحة العقوبات 

التي فرضها سلفه 
دونالد ترامب على 
المحكمة الجنائية 

الدولية، برفعه هذه 
العقوبات، بينما 

تشير وسائل إعالم 
إسرائيلية إلى أن 

واشنطن نسقت هذه 
الخطوة مع سلطات 
االحتالل قبل اتخاذها

أميركيين  مسؤولين  بين  مكثفة  اتــصــاالت  عبر  واشنطن،  واصلت 
وأوكرانيين، توجيه رسائل إلى موسكو، مفادها أنها ستدعم كييف 

بوجه أي محاولة روسية جديدة القتطاع أراٍض من أوكرانيا
إضاءةقضية

رفع العقوبات األميركية 
سبقه تنسيق مع إسرائيل

دعم قوي 
من واشنطن لكييف 
بمواجهة موسكو

متابعة

معارضة 
الجمهوريين 

تعّد اإلدارات الديمقراطية 
أكثر دعمًا للمحكمة 

الجنائية، لكن أميركا ما زالت 
خارج نظام روما األساسي 

الذي أنشأ المحكمة، 
واحتمال انضمامها ضئيل 
بسبب المعارضة الشديدة 

من قبل الجمهوريين. 
وتسود مخاوف من 
احتمال استخدامها 

لمحاكمات، ذات 
دوافع سياسية، لقوات 

ومسؤولين أميركيين.

بلينكن أبلغ أشكنازي 
بقرار رفع العقوبات قبل 

إعالنه رسميًا

ضم القرم كان بدأ 
بمناورات عسكرية كبيرة 

على الحدود

بايدن: فرض عقوبات 
على المحكمة ليس 

استراتيجية فّعالة

اعتبر المهاجم أّن 
الحكومة األميركية 

العدو رقم واحد للسود

زيلينسكي: بايدن 
أكد أن أوكرانيا لن تترك 

بمفردها

يبدو أّن مبنى الكابيتول 
قد تحول إلى هدف، مع 

إحباط الشرطة األميركية 
هجومًا »محليًا« جديدًا 

عليه، بعد إزالة حواجز 
أمنية حديثًا

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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سياسة

هجمات »الشباب« تنذر بانفالت أمني
الصومال: الطريق إلى االنتخابات مسدود 

خشية من تمديد واليات 
المؤسسات الدستورية 

وانقسام البرلمان

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

سياسية  ظــروفــًا  الصومال  يشهد 
ــذ 8 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  ــنـ ــدة مـ ــقـ ــعـ مـ
ــاء  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــل الـ ــ ــشـ ــ املــــــــاضــــــــي، إثـــــــــر فـ
السياسين في الباد في التوصل إلى اتفاق 
ينهي األزمة السياسية ويحدد مسارًا جديدًا 
العلم  مع  والرئاسية.  البرملانية  لانتخابات 
أن االجتماعات مستمرة في مقديشو، لاتفاق 
عــلــى تــدشــن جــولــة جـــديـــدة مـــن املــفــاوضــات 
بـــن رؤســـــاء الــــواليــــات الــفــيــدرالــيــة مـــن جــهــة، 
وكان  ثانية.  جهة  من  الصومالية  والحكومة 
من املقرر أن تبدأ املحادثات تحت رعاية أممية 
في 22 مارس/ آذار املاضي في معسكر حلني 
الدبلوماسي داخل مطار مقديشو، الذي يضم 
أغلب البعثات الغربية في الصومال، ويخضع 
لحراسة أمنية مشددة من قبل بعثة االتحاد 
واالتحاد  »أميصوم«  الصومال  في  األفريقي 
األوروبـــــــي. لــكــن رئــيــســي إقــلــيــمــي بــونــتــانــد، 
سعيد عبد الله دني، وجوباالند، أحمد محمد 
إســـام مــدوبــي، رفــضــا املــشــاركــة فــي املــؤتــمــر، 
التابعة  الصومالية  لــلــقــوات  الــســمــاح  بحجة 
للرئيس محمد عبد الله فرماجو، بتأمن مقر 
املــؤتــمــر، بـــداًل مــن الــقــوات األفــريــقــيــة، وطالبا 
الحكومة  لرئيس  االنــتــخــابــات  ملف  بتسليم 
ــن فـــرمـــاجـــو.  ــــي، بــــــداًل مــ ــلـ ــ مــحــمــد حـــســـن روبـ
الصومال  لــدى  املتحدة  األمـــم  وفــشــل مبعوث 
جيمس سوان في دفعهما إلى تغيير رأيهما، 
فاقتصرت املشاركة في املؤتمر على فرماجو 
وروبلي ورؤســاء واليــات هرشبيلي وجنوب 
التعقيد  ويترافق  وجلمدغ.  الصومال  غربّي 
السياسي مع تدهور أمني مستمر، كان آخر 

األوروبـــــــــــي، والـــســـفـــيـــران األمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
ياماموتو والبريطانية كايت فوستر أوبي.

وقــــد أعــــرب مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي الخميس 
ــن قــلــقــه إزاء املــــــــأزق الـــحـــالـــي فــي  ــي عــ ــاضــ املــ
االنتخابات  إجـــراء  تعطيل  نتيجة  الــصــومــال 

الرئاسية والبرملانية.
ــقــــول أســــتــــاذ اإلعــــــــام أحــمــد  ــاق، يــ ــيــ ــســ فــــي الــ
»العربي الجديد«، إن ثمة  جيسود في حديث لـ
أسبابا عــدة تدفع الــبــاد نحو انــســداد األفــق 
السياسي، ومنها عدم توفر هامش للثقة بن 
الــتــي أخفقت  الــبــاد،  األطــــراف السياسية فــي 
في التوصل إلى اتفاق حول عدد من املسائل 
أن كل  املتعلقة بعملية االنتخابات. ويضيف 
ــــراف تــراهــن عــلــى عــامــل الـــوقـــت، مــن أجــل  األطـ
تــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة وإعــــــادة تشكيل 
الــتــحــالــفــات والـــتـــوازنـــات، اســتــعــدادًا لخوض 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرملــانــيــة. ويعتبر 
أن األزمـــــة نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات ســيــاســيــة خــال 
 حل اإلشكالية 

ّ
السنوات األربــع األخــيــرة، وأن

العامة  املــصــالــح  تقديم  فــي  يكمن  السياسية 
ويستبعد  الضيقة.  الشخصية  املصالح  على 

جــيــســود تــمــديــد واليــــة الـــبـــرملـــان الــصــومــالــي 
والـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، مــــشــــّددًا عـــلـــى أنـــه 
»ســـيـــكـــون، فـــي حــــال حــصــل، فـــاقـــدًا للشرعية 
داخــلــيــًا وخـــارجـــيـــًا. وســبــق أن عــّبــر املجتمع 
الدولي الداعم للحكومة عن رفضه املطلق ألي 
محاوالت تمديد للفترة الرئاسية والبرملانية 
فــي الـــبـــاد«. مــن جــهــتــه، يعتبر مــديــر تحرير 
الــقــادر عثمان،  بـــرس«، عبد  مــوقــع »مقديشو 
أن ســبــب األزمــــة الــحــالــيــة، هــو تعنت رئيسي 
رفضهما  فــي  وجــوبــاالنــد  بــونــتــانــد  إقليمي 
املـــشـــاركـــة فــــي املـــؤتـــمـــر. ويـــكـــشـــف أن جــهــود 
 

ّ
إقناعهما باملشاركة ال تزال مستمرة، في ظل

عثمان  ويشير  الفيدرالية.  الــواليــات  وســاطــة 
»العربي الجديد«، إلى أن األنظار  في حديٍث لـ
في  لكنه  الــوســاطــات.  تلك  نحو  حاليًا  تتجه 
املقابل يوضح، أنه إذا فشلت هذه املحاوالت، 
ــإن الـــخـــيـــار األخــــيــــر ســـيـــكـــون بـــيـــد الـــبـــرملـــان  ــ فـ
ــالـــي، لــحــســم الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة  ــومـ الـــصـ

وفصل النزاع بن مختلف األطراف.
ويرجح عثمان فرضية تمديد والية املؤسسات 
التنفيذية والتشريعية في الباد ملدة سنتن 
كـــحـــد أقــــصــــى، فــــي حـــــال فـــشـــلـــت مـــفـــاوضـــات 
األطراف الصومالية حول اتخاذ قرار متعلق 
ويشير  والــبــرملــانــيــة.  الرئاسية  باالنتخابات 
إلـــى أن هـــذا الــتــمــديــد ســيــمــّكــن الــحــكــومــة من 
تحظى  وبرملانية  رئاسية  انتخابات  تنظيم 
بــإجــمــاع وطــنــي. وبحسب خــبــراء فــإن خطوة 
رئيس البرملان الصومالي محمد شيخ مرسل 
الــبــرملــان، ستؤدي  نـــواب عــن جلسات  توقيف 

إلــى انــقــســام داخــلــه. وهــو مــا قــد يعقد األزمــة 
يشكل  أن  ُيمكن  إذ  والــدســتــوريــة،  السياسية 
النواب املعارضون للحكومة الفيدرالية غرفة 
بــرملــانــيــة جـــديـــدة، فـــي تـــكـــرار لــســيــنــاريــو عــام 
2008، عندما أعلن برملانيون تشكيل مجلس 
نواب آخر ُعرف باسم »النواب األحرار«، إّبان 
الــتــدخــل الــعــســكــري اإلثــيــوبــي فـــي الــصــومــال 

.)2009-2006(
ويبدي الكثير من املحللن اعتقادهم بأن إقدام 
الــبــرملــان الــصــومــالــي عــلــى مــشــروع الــتــمــديــد، 
سيكون بمنزلة »انقاب« بالنسبة للمعارضة 
ولــلــمــرشــحــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وهــي 
ــــال مـــــن قـــبـــل،  ــــومـ تــــجــــربــــة لـــــم يـــخـــضـــهـــا الـــــصـ
وتـــهـــدد مــســار عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
كرس انقسامًا 

ُ
واالنتقالي السلمي للسلطة، وت

املحللون  ويرصد  الــبــاد.  في  وأفقيًا  عموديًا 
سيناريوهات عدة في املرحلة املقبلة، نتيجة 
املــــــــأزق الـــســـيـــاســـي الـــــراهـــــن، ومـــنـــهـــا تــوصــل 
مختلف األطــــراف إلـــى عــقــد مــؤتــمــر تــشــاوري 
جديد، تشرف على تنفيذ مخرجاته األوساط 

الدولية واإلقليمية، كي ال تعود الخافات.
أمـــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الــــثــــانــــي فـــيـــتـــمـــثـــل فـــــي أن 
ــم املـــتـــحـــدة مــســألــة تنظيم  ــ تــتــولــى بــعــثــة األمـ
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــرملــ ــبــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــرئــ االنــــتــــخــــابــــات الــ
الــبــاد، وهــو سيناريو غير ممكن نسبيًا في 
الحكومة  نــظــرًا الستقالية  الــحــالــي،  الــوضــع 
الــصــومــالــيــة، الــتــي تــشــجــب دومــــًا الــتــدخــات 
الدولية في شأنها الداخلي وتمس سيادتها 
ــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث فمتعلق  بــاســتــمــرار. أمـ
باستمرار األوضاع السياسية املقلقة كما هي 
الصومالي  البرملان  يــصــّوت  أن  أو  اآلن،  عليه 
التمديد. وهــو مــا سيفجر األوضـــاع  ملــشــروع 
وصواًل إلى انزالق الباد إلى الوقوع في شرك 

املواجهات الدامية.
يــذكــر أن جــلــســة لــلــبــرملــان الــصــومــالــي فــي 27 
كــان من  فقد  بالفشل،  انتهت  املــاضــي  مـــارس 
املقرر أن يناقش أعضاء البرملان مشروعًا حول 
ــا، وهـــي األجـــنـــدة الــتــي أعلنتها  ــاء كـــورونـ وبــ
الجلسة،  انعقاد  يــوم من  قبل  البرملان  رئاسة 
تمرير  مـــن  خشيتهم  ــــدوا  أبـ بــرملــانــيــن  أن  إال 
مشروع تمديد للبرملان والرئاسة الصومالية 
فــقــاطــعــوا الــجــلــســة، ونـــفـــذوا اعــتــصــامــًا داخــل 
ــيـــس الـــبـــرملـــان  ــع رئـ ــ ــبــــرملــــان. األمــــــر الــــــذي دفـ الــ
الصومالي محمد شيخ مرسل في 28 مارس 
املاضي، إلى إصدار مرسوم يقضي بحظر 15 
نائبًا من املشاركة في 5 جلسات للبرملان، لكن 
النواب املوقوفن عن الجلسات رفضوا قراره، 
واليــات  لتمديد  مخططًا  إفشالهم  أعلنوا  بــل 

املجالس التنفيذية والتشريعية.

ُتظهر كل المؤشرات 
في الصومال أن إجراء 
االنتخابات غير متوقع 
في وقٍت قريب، في 

ظّل االنقسام العميق 
بين رئيس البالد وواليتي 

جوباالند وبونتالند، بينما 
تتزايد المخاوف من 

انهيار أمني، وال سيما مع 
هجمات »حركة الشباب«

خالل تظاهرة للمعارضة الصومالية في العاصمة مقديشو، فبراير الماضي )فرانس برس(

»الشباب«   حركة 
ّ
السبت، بشن مظاهره أمس 

فجرًا،  هجومًا  »الــقــاعــدة«،  بتنظيم  املرتبطة 
إقــلــيــم شبيلى  فــي  قــاعــدتــن عسكريتن  عــلــى 
الــســفــلــى بـــواليـــة هــرشــبــيــلــي بــجــنــوب الــبــاد، 
مـــا أدى إلـــى وقــــوع خــســائــر، وخــصــوصــًا في 
ــلـــت إذاعــــــــة عــســكــريــة  ــقـ ــة. ونـ ــركــ صــــفــــوف الــــحــ
ــؤول عـــســـكـــري قــــولــــه إن  ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ ــيـــة عـ ــكـــومـ حـ
الجيش الصومالي كان مستعدًا لصد هجوم 
الــحــركــة فــجــر أمـــس، وكــبــدهــا خــســائــر فــادحــة 
واملــعــدات بعد هــجــوم عناصرها  األرواح  فــي 
بريري  بلدتي  فــي  منفصلتن  قــاعــدتــن  على 
ــال قــائــد  ــ ــ وأوطـــيـــغـــلـــي جــــنــــوب مـــقـــديـــشـــو. وقـ
قوات املشاة في الجيش الصومالي، الجنرال 
محمد تهليل، لإلذاعة العسكرية الرسمية، إن 
وقتلت  للهجوم،  تصدت  الصومالية  الــقــوات 
الكثير  الحركة وأصابت  نحو 45 عنصرًا من 
واستولت على معدات  منهم بجروح خطرة، 
ـــت حـــركـــة الــشــبــاب 

ّ
عـــســـكـــريـــة. بـــــدورهـــــا، تـــبـــن

الهجوم على القاعدتن العسكريتن، وأعلنت 
إلحاقها خسائر بصفوف الجيش الصومالي.

سياسيًا، ومن أجل تقريب وجهات النظر بن 
الواليات  رؤســاء  تمكن  السياسين،  الشركاء 
بغياب  اجــتــمــاع  عقد  مــن  الخمس  الفيدرالية 
ديغالي  فندق  في  حكومته  ورئيس  فرماجو 
فــي مقديشو فــي 25 مــارس املــاضــي، واتفقوا 
على مواصلة املؤتمرات الجانبية بن رؤساء 
الواليات الفيدرالية فقط، وذلك لحلحلة األزمة 
الصومالية.  األطــراف  بن  الراهنة  السياسية 
كما ُعقد اجتماع موسع بن رؤساء الواليات 
الــفــيــدرالــيــة وســفــراء أجــانــب، بحضور ســوان 
فـــي 29 مــــارس املـــاضـــي. وفـــي بــيــان صحافي 
مــقــتــضــب، أشــــاد املــبــعــوث األمـــمـــي بــالــجــهــود 
املــبــذولــة إلجــــراء مــؤتــمــر تــشــاوري جــديــد بن 
ــــك من  الـــشـــركـــاء الــســيــاســيــن فـــي الـــبـــاد، وذلـ
أجل التوصل إلى اتفاق الستكمال مخرجات 
مــؤتــمــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، وتنظيم 

انتخابات رئاسية وبرملانية في الباد.
ــًا بـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــالــ ــات حــ ــ ــــافـ ــخـ ــ وتــــــــــدور الـ
الـــصـــومـــالـــيـــة ومـــعـــارضـــيـــهـــا حـــــول نــقــطــتــن؛ 
أوالهما تتمثل في تأمن مقر املؤتمر، والجهة 
األمــن.  على  الــحــفــاظ  تتحمل مسؤولية  الــتــي 
ورفض رئيسا بونتاند وجوباالند أن تتولى 
ــقـــوات الــصــومــالــيــة أمـــن مــقــر االجــتــمــاعــات،  الـ
لتنفيذ   

ً
أداة استخدمها  فــرمــاجــو  أن  بحجة 

ــي الــقــوات 
ّ
أجــنــداتــه الــســيــاســيــة، وطــالــبــا بــتــول

األفــريــقــيــة مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى أمـــن مقر 
االجــتــمــاعــات. أمـــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة فمرتبطة 
بــأجــنــدة املــؤتــمــر واملــشــاركــن فــيــه مــثــل بعثة 
األمــم املتحدة، واالتــحــاد األفــريــقــي، واالتــحــاد 
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