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لم تكتمل حتى مساء أمس اإلثنين كل التفاصيل المتعلقة بالتفجير الذي استهدف
منشأة نطنز النووية األحد ،لكن إيران كانت توجه االتهام رسميًا إلسرائيل بالوقوف
وراء هذا العمل ،مع محاولتها التخفيف من تداعياتها ،في وقت برزت فيه
جهود إلنقاذ مفاوضات فيينا التي ُتستأنف غدًا

شدد نتنياهو على
أهمية العالقات مع
أميركا (فرانس برس)

استهداف نطنز
للحديث تتمة...

اليمن
وهالل األمان
زكريا الكمالي

للعام السابع على التوالي ،لم يعد
هالل شهر رمضان املبارك يجلب
البهجة إلى قلوب اليمنيني ،بل
جراحًا مختلفة
بات مناسبة تنكأ
ّ
زرعتها الحرب داخل كل بيت فقد
أحد أركانه بني قتيل أو معتقل ،أو
نازح في األقاصي البعيدة .ينتظر
ً
ّ
اليمنيون هالال جديدًا يصفد
شياطني األزمةُ ،ويسكت أصوات
البنادق والدبابات والطائرات
الحربية ،ويزيح عنهم كابوس
حرب ال تزال تستعر وتلتهم
حالوة كل األيام والشهور بمختلف
مسمياتها.
للعام السابع ،يدفع الناس على
امتداد املدن اليمنية ،ثمن نزوات
ّ
تجار الحروب الذين يزعمون أنهم
يقاتلون دفاعًا عن حقوق الشعب،
فيما هم يدفعونه سنة بعد أخرى
نحو الهاوية ،وال إنجازات لهم
سوى مضاعفة الويالت وتصدير
األحزان إلى كل منزل .وعلى
الرغم من جعجعة عملية السالم
التي تدور منذ أشهر في مسقط
والرياض ،فإن ال مؤشرات لرؤية
هالل األمان الذي طال انتظاره في
اليمن .حتى أن املبادرات ُ
والهدن
اإلنسانية الشكلية التي كان يتم
التسويق لها مع حلول رمضان
كل عام ،غابت هذا العام بشكل
ّ
كلي .ذاق اليمنيون صنوف املعاناة
منذ االنقالب الحوثي أواخر العام
 ،2014وهم يستحقون أن ينعموا
بعقد كامل من السكينة .ال يكترث
تجار الحروب ملعاناة اليمنيني.
السكينة التي يأمل الناس أن تحل،
باتت شيئًا من الترف بالنسبة
للشعب املنهك بالحرب والغالء
والفيروسات التاجية .غاب الحديث
عن هدن رسمية أو أحادية الجانب
لوقف إطالق النار ،أو فتح املعابر
ورفع الحصار ،أو تبادل األسرى
واملعتقلني ،وإدخال البهجة لقلوب
آالف األسر التي قضت ستة
مواسم رمضانية من الشتات،
وهي اليوم تستعد لقضاء املوسم
السابع.
ّ
كنا نتوقع أن يشكل شهر رمضان
هذا العام مصدر إلهام ألطراف
النزاع ،وأن تعمل هذه األطراف
على تخفيف معاناة اليمنيني بعد
ً
تفشي فيروس كورونا ،لكن بدال
من إعالن املوافقة على املبادرات
املطروحة إلنهاء األزمة أو إطالق
سراح مئات األسرى بمناسبة شهر
رمضان ،كبادرة إنسانية ،أطلق
زعيم الحوثيني ،عبد امللك الحوثي،
مبادرة لتنفيذ حملة نظافة شاملة
في صنعاء ملدة ثالثة أيام .وبما
أن ّ
شر البلية هو العنوان البارز
في اليمن منذ سنوات ،تعاملت
السلطات الحوثية مع النظافة
باعتبارها إنجازًا تاريخيًا ،ابتداء
من اعتبار دعوة زعيم الجماعة
بأنها «تعكس االهتمام برقي
املجتمع» ،إلى التباهي باإلنجازات
الدعوة ،وذلك
التي تحققت بعد تلك
ّ
برفع أكثر من ألف طن مخلفات،
زيادة عن املعدل اليومي املعتاد
رفعه من صنعاء.

طهران ،القدس المحتلة
العربي الجديد

مع توجيه إيــران االتهامات رسميًا
إلســرائـيــل بــالــوقــوف وراء «العملية
التخريبية» التي استهدفت منشأة
ن ـط ـن ــز ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،وت ـل ـم ـي ــح وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
إســرائـيـلـيــة ومـنـهــا ق ـنــاة «ك ـ ــان» ،إل ــى وقــوف
ج ـه ــاز «امل ـ ــوس ـ ــاد» وراء ال ـ ـحـ ــادث ،م ــن دون
اعتراف رسمي بذلك ،مقابل محاولة واشنطن
إب ـ ـعـ ــاد ن ـف ـس ـهــا عـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــة ،ب ـ ـ ــرزت أم ــس
اإلثـنــن جـهــود إلنـقــاذ مـفــاوضــات فيينا بني
األطراف املشاركة في االتفاق النووي وإيران،
وب ـم ـش ــارك ــة أم ـي ــرك ـي ــة ،إلعـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء ه ــذا
ُ
االت ـفــاق ،والـتــي ستعقد جــولــة جــديــدة منها
غدًا األربعاء ،لبحث العقوبات األميركية التي
تـطــالــب طـهــران بــرفـعـهــا ،وقــائـمــة االلـتــزامــات
النووية التي ينبغي أن تمتثل لها إيران.
ومع اعتراف املتحدث باسم الوكالة اإليرانية
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة بـ ـه ــروز ك ـم ــال ــون ــدي أم ــس
ب ـت ـعــرض م ـن ـشــأة نـطـنــز ل ــ«ان ـف ـجــار صغير
ف ــي م ــرك ــز ت ــوزي ــع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» ،م ـض ـي ـفــا أن
«االنفجار لم يكن قويًا إلى درجة تحطيم كل
شــيء ،إنهار سقف إحــدى قاعات التحكم»،
فــإن صحيفة «نـيــويــورك تايمز» األميركية
نـقـلــت عــن م ـســؤولــن مطلعني لــم تسمهما
أن تفجيرًا استهدف إم ــدادات الطاقة آلالف
أج ـه ــزة ال ـط ــرد امل ــرك ــزي تـحــت األرض الـتــي
تشكل برنامج التخصيب اإليراني الرئيسي.
وأضــافــا أن التفجير ّ
«وج ــه ضــربــة قاسية
لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ،وأن
األم ــر قــد يستغرق تسعة أشـهــر على األقــل
الستعادة اإلنتاج في نطنز».
مــن جهتها ،نقلت وســائــل إع ــام إسرائيلية
عــن م ـصــادر اسـتـخـبــاراتـيــة قــولـهــا إن جهاز
«املوساد» نفذ عملية ناجحة في موقع نطنز،
ستعوق على األرجح أعمال التخصيب هناك
ألش ـه ــر .ك ـمــا كـشـفــت صـحـيـفــة «ج ـيــروزال ـيــم
بـ ــوسـ ــت» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن الـ ـض ــرب ــة ال ـت ــي
اسـتـهــدفــت نـطـنــز ت ــم اإلع ـ ــداد ل ـهــا قـبــل وقــت
طــويــل مــن مـحــادثــات فيينا ،عـلــى الــرغــم من
احـتـمــال أن يـكــون التوقيت الــدقـيــق للهجوم
قــد حصل فــي النهاية على الـضــوء األخضر
النهائي إلعادة طهران إلى طاولة املفاوضات.
وبينما لم تعلن واشنطن حتى مساء أمس
أي مــوقــف رسـمــي تـجــاه هــذا ال ـحــادث ،نقلت
صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول كبير
فــي إدارة جــو بــايــدن ،لــم تسمه ،أن الــواليــات
املتحدة تابعت تقارير عن حــادث في نطنز،
«لكنها لم تشارك (بما حــدث) ،وليس لدينا
ما نضيفه إلى التكهنات حول األسباب».

جهود
إلنقاذ
مفاوضات
فيينا
خطر التباهي
أعرب الرئيس السابق
للدائرة األمنية والسياسية
في وزارة األمن
اإلسرائيلية ،عاموس
جلعاد ،عن تأييده ألي
عمل يؤخر المشروع
النووي اإليراني ،لكنه
أضاف أن «سياسة
الغموض اإلسرائيلية
يجب أن تعود،
فالتفاخر يعرّض أمن
الدولة للخطر».
وأضاف ،في حديث
إذاعي« :يجب تحية
القوى األمنية على
قيامها بعمل رائع»،
محذرًا من «خطر
التباهي» .واتهم بنيامين
نتنياهو بالوقوف خلف
ذلك التباهي ،قائًال
«عندما يريد عدم نشر
شيء ،ال يتم نشره».

وكــال ـعــادة لــم تـعـلــن الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـيــة
رسميًا عالقتها بهذا التطور ،غير أن رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،قال
أم ــس إن ــه لــن يسمح أب ـدًا إلي ــران بالحصول
على القدرات النووية .وأضاف خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع وزيــر الــدفــاع األميركي
َ
لــويــد أوس ـ ــن ،أن «إيـ ـ ــران ل ــم ت ـت ـخــل ق ــط عن
سعيها المتالك أسلحة نــوويــة ،وهــي تدعو
بشكل دائــم إلزالــة إسرائيل وتعمل لتحقيق
هــذا ال ـهــدف» .وتـ ّ
ـوجــه إلــى الــوزيــر األميركي
بالقول «نحن نعلم مآسي الـحــروب ،وكالنا
نعلم أهـمـيــة مـنــع ال ـحــرب وكــانــا نتفق بــأن
إيـ ـ ــران ،ي ـجــب أال تـحـصــل أب ـ ـدًا ع ـلــى ال ـســاح
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» .وق ـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو إن «الـ ـش ــراك ــة
الــدفــاع ـيــة األم ـيــرك ـيــة-اإلســرائ ـي ـل ـيــة تــواصــل
ال ـتــوســع» .وأض ــاف «تـعــاونـنــا أس ــاس ــي ،في
التعامل مع التهديدات العديدة التي تواجه
كال من الواليات املتحدة وإسرائيل» .وتابع
«ف ــي ال ـشــرق األوسـ ــط ال يــوجــد تـهــديــد أكثر
جدية وخطورة من ذلك الذي يشكله النظام
املـ ـتـ ـط ــرف فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ،إيـ ـ ـ ــران تـ ــواصـ ــل دع ــم
اإلره ـ ــاب ح ــول ال ـعــالــم ف ــي الـ ـق ــارات الخمس
وتهدد املدنيني في كل مكان».
مــن جهته ،جــدد أوســن تأكيد الـتــزام بــاده
«ب ـت ـع ــزي ــز أم ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل ،والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ت ـفــوق ـهــا ال ـع ـس ـك ــري» .وق ـ ــال إن «ال ـع ــاق ــات
الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي تــرب ـط ـنــا م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،هي
أســاس ـيــة لــاس ـت ـقــرار اإلق ـل ـي ـمــي واألم ـ ــن في
الشرق األوسط ،وكالنا نتفق على أنه يجب
أن نواصل العمل عن كثب لتعزيز الشراكة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة-األم ـيــرك ـيــة».
وأضــاف «ناقشنا وسائل توسيع وتعميق
عالقاتنا الــدفــاعـيــة فــي مــواجـهــة التحديات
اإلقليمية وغيرها من التحديات األمنية».

نتنياهو :لن أسمح
أبدًا إليران بالحصول على
القدرات النووية
طهران :ردنا
سيكون في الزمان
والمكان المناسبين

عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر ،نـقــل مــوقــع «ن ــور نـيــوز»
اإلي ــران ــي عــن م ـصــادر مـخــابــراتـيــة قــولـهــا إن
ّ
إيران حددت هوية الشخص الذي عطل تدفق
الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز مما أدى
إلــى انقطاع التيار الكهربائي .وذكــر املوقع
أنــه «تــم التعرف على الشخص ...يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة إللقاء القبض عليه».
من جهته ،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي أكـ ـب ــر ص ــال ـح ــي ،إن ح ــادث
ً
نطنز «لــم ُيـحــدث خلال فــي عملية تخصيب

سورية

«داعش» ذريعة النظام للفتك ببلدات الجنوب

أمين العاصي

ت ـت ـخ ــذ ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري وأج ـه ــزت ــه
األمنية من تنظيم «داع ــش» ذريعة من أجل
محاولة إخـضــاع كــل مــدن وبـلــدات محافظة
درعــا في الجنوب الـســوري ،في الوقت الذي
ال يزال فيه الطيران الروسي يستهدف فلول
ه ــذا الـتـنـظـيــم ال ـتــي تـسـتـنــزف ق ــوات الـنـظــام
وامل ـل ـي ـش ـي ــات امل ــوالـ ـي ــة إلي ـ ـ ــران ف ــي ال ـب ــادي ــة
الـ ـس ــوري ــة .وف ـ ــي أحـ ـ ــدث م ـ ـحـ ــاوالت ال ـن ـظــام
الـســوري إلخضاع بلدات الجنوب السوري،
اجـ ـتـ ـم ــع ض ـ ـبـ ــاط فـ ــي الـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ــروس ـي ــة ،األحـ ــد ،م ــع ق ـيــاديــن ســابـقــن في
فصائل املعارضة فــي مدينة جــاســم ،بينهم
ق ـيــاديــان م ــن ال ـل ــواء ال ـثــامــن ال ـتــابــع للفيلق
الخامس املدعوم من وزارة الدفاع الروسية.
وذكــرت مصادر مطلعة أن الجانب الروسي
حمل رسائل من النظام السوري تزعم وجود
خاليا من «داع ــش» في جاسم ،وبــن أهلها،
وتقوم باستهداف عناصر من قــوات النظام
وشخصيات ّ
مقربة من الشرطة الروسية.
م ــن جـهـتــه ،أوض ــح امل ـت ـحــدث بــاســم «تـجـ ّـمــع
أح ـ ـ ــرار ح ـ ـ ـ ــوران» ،أبـ ــو م ـح ـم ــود الـ ـح ــوران ــي،
فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أن الـقــادة
ال ـس ــاب ـق ــن ف ــي ف ـص ــائ ــل املـ ـع ــارض ــة أب ـل ـغــوا
ال ـجــان ــب ال ــروس ــي أن ــه «ال ت ــوج ــد أي خلية
تنتمي لتنظيم داع ــش فــي مــديـنــة جــاســم»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أنـهــم «أكـ ــدوا لـلــوفــد الــروســي أن
أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة ه ــم م ــن ح ــارب ــوا ال ـت ـن ـظ ـيــم».
وب ـ ّـن ال ـحــورانــي أن ال ـقــادة اعـتـبــروا رســائــل
نظام بشار األسد «تمهيدًا لقيام هذا النظام
بإحكام القبضة األمنية على املنطقة بذريعة
وجود عناصر من داعش».
وتقع جاسم في ريف درعا الشمالي الغربي،
وت ـب ـع ــد ع ــن ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة م ــع األردن
مسافة  50كيلومترًا .وكانت بلدة جاسم من

أولى البلدات واملدن السورية التي اقتحمتها
ق ــوات الـنـظــام فــي األشـهــر األول ــى مــن الـثــورة
السورية في ربيع عام  ،2011حتى استطاع
الجيش السوري الحر انتزاع السيطرة عليها
من النظام مطلع عــام  .2013ومنذ منتصف
عــام  2018حــن اضـطــرت فـصــائــل املـعــارضــة
إلــى توقيع اتـفــاقــات تهدئة بــإشــراف روســي
مع قوات النظام ،تختلق األخيرة الذرائع من
أج ــل إخ ـضــاع ب ـلــدات وم ــدن مـحــافـظــة درع ــا،
في تجاوز لتلك االتفاقات التي ّ
نصت على
ع ــدم دخ ــول ه ــذه ال ـقــوات واألج ـه ــزة األمنية
إل ــى امل ـنــاطــق ال ـتــي كــانــت تـخـضــع لفصائل
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة .وش ـه ــدت ج ــاس ــم منذ
منتصف عــام  2018عمليات اغتيال طاولت
قـ ـي ــادي ــن وعـ ـن ــاص ــر س ــاب ـق ــن فـ ــي ف ـصــائــل

نقل الروس رسائل
من النظام تزعم وجود
«داعش» في جاسم

املـ ـع ــارض ــة وأع ـ ـضـ ــاء م ــن ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة
وم ـت ـعــاونــن م ــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـتــابـعــة
للنظام .ولفت املحلل العسكري العميد أسعد
الــزعـبــي ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
إلى أن جاسم «من أكبر البلدات التي تتحرك
فيها بعض فصائل الثوار ،وهي نقطة هامة
جغرافيًا بني املحافظات الثالث :دمشق درعا
الـقـنـيـطــرة» .وتــابــع بــال ـقــول« :ه ــي م ــاذ آمــن
لكثير من الثوار ،وهي أول من رفض تهديدات
النظام بعد إجراء املصالحات وأجبرته على
االمتثال لطلباتها ،لــذا يعتبرها النظام مع
بـلــدة طفس مــن الـبـلــدات املـتـمــردة فــي عموم
محافظة درع ــا» .وأش ــار الزعبي إلــى أن «كل
عـمـلـيــات االغ ـت ـي ــال وال ـق ـتــل ال ـت ــي ي ـقــوم بها
الـنـظــام وروس ـي ــا فــي عـمــوم س ــوري ــة ،تجري
تـحــت مــزاعــم وج ــود خــايــا متطرفة تنتمي
إلى داعش» .وأعرب عن اعتقاده بأن «الحرب
الـتــي ينفذها الـنـظــام ومــوسـكــو فــي الـبــاديــة
ال ـس ــوري ــة ض ــد داعـ ــش ال حـقـيـقــة ل ـهــا ،وهــي
فقط إلرســال رسالة للمجتمع الدولي أنهما
يحاربان اإلرهاب».
وأش ــار الــزعـبــي ،وه ــو املـنـحــدر مــن محافظة
درعـ ــا ،إل ــى أن الـنـظــام «أع ـلــن م ــرات ع ــدة عن
م ــزاع ــم ظ ـهــور خــايــا ل ــداع ــش ف ــي ع ــدة مــدن
وب ـلــدات فــي مـحــافـظــة درع ــا ،مــدعـيــا أن هــذه
الخاليا نفذت عمليات ضد قواته في حوض
اليرموك وفي أزرع والكرك وصيدا» ،مضيفًا
«أصـ ــدر الـنـظــام بـيــانــات نسبها إل ــى داعــش
لــزرع الـخــوف فــي املنطقة ،ولتبرير عمليات
ً
الــدمــار والقتل واالعـتـقــال ،فضال عــن كونها
ط ــري ـق ــه المـ ـتـ ـص ــاص غ ـض ــب ال ـ ـجـ ــوع الـ ــذي
يعصف بالشارع املوالي».
وم ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،حـ ــاول الـنـظــام
اق ـت ـح ــام ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـل ــدات واملـ ـ ــدن تحت
ح ـج ــة م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ،إال أنـ ــه ف ـش ــل فــي
ذلــك .وكــان النظام قــد ّ
صعد عسكريًا أواخــر

الشهر املاضي ضد بلدة املزيريب ومحيطها
بـهــدف اقـتـحــامـهــا والـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،إال أن
م ـج ـمــوعــات م ـح ـل ـيــة م ـقــات ـلــة تـ ـص ـ ّـدت ل ـهــذه
ال ـ ـقـ ــوات ،خ ـص ــوص ــا ل ـل ـفــرقــة ال ــرابـ ـع ــة ال ـتــي
يـقــودهــا مــاهــر األس ــد ،شقيق رئـيــس النظام
بـشــار األس ــد ،والـتــي تـكـ ّـبــدت خسائر فادحة
في عناصرها.
وك ــان ــت إدارة ال ـت ـج ـن ـيــد ف ــي وزارة ال ــدف ــاع
التابعة للنظام قد أصدرت منذ أسبوع أمرًا
إداري ـ ــا يـقـضــي بــالـسـمــاح ألب ـنــاء محافظتي
درعا والقنيطرة بتأجيل الخدمة العسكرية
ُ
مـ ــدة عـ ــام واح ـ ـ ــد ،وهـ ــو م ــا اع ــت ـب ــر م ـحــاولــة
مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ل ـت ـس ـه ـيــل خ ـ ــروج الـ ـشـ ـب ــان مــن
امل ـحــاف ـظ ـتــن ف ــي ال ـج ـن ــوب ب ــات ـج ــاه مـنــاطــق
املعارضة في شمال البالد.
وغـيــر بعيد عــن الـجـنــوب ال ـســوريّ ،
تحولت
ال ـ ـبـ ــاديـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح ع ـم ـل ـيــات
عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم «داعش»
ال ـ ــذي ع ـ ــاود ن ـشــاطــه أخـ ـيـ ـرًا ،خ ـصــوصــا في
ريفي حماة وحمص ،ضد قوات النظام التي
ت ـت ـعــرض ل ـحــرب اس ـت ـن ــزاف دف ـعــت ال ـط ـيــران
ال ــروس ــي إل ــى ش ــن ع ـش ــرات ال ـغ ــارات يــومـيــا.
وقالت مصادر محلية لـ«العربي الجديد» إن
الطيران الروسي قصف مواقع ومناطق في
البادية املمتدة في محافظات حمص والرقة
ّ
ودير الزور وحلب وحماة ،مركزًا جل غاراته
ع ـلــى م ـح ـيــط ب ـل ــدة ال ـس ـخ ـنــة ش ـم ــال شــرقــي
حمص وعلى أجزاء من ريف حماة الشرقي،
وبادية دير الزور الجنوبية .وتأتي العمليات
العسكرية البرية والجوية المتصاص غضب
شـعـبــي مـتـصــاعــد فــي ري ـفــي ح ـمــاة وحمص
الشرقيني نتيجة تصاعد نـشــاط «داع ــش»،
الــذي هاجم منذ أيــام ناحية السعن بالقرب
مــن مدينة سلمية فــي ريــف حـمــاة الشمالي
الشرقي ،واختطف عناصر من شرطة النظام
وقواته.

اليورانيوم وهي مستمرة» ،مضيفًا أن نظام
الـكـهــربــاء االحـتـيــاطــي ال ــذي يعمل فــي حالة
الطوارئ في املنشآة ،قد تمت إعادة تشغيله
أمـ ــس ف ـي ـمــا ي ـت ــواص ــل ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إص ــاح
األم ــور األخ ــرى .وأك ــد أن ب ــاده «ستستبدل
خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة أج ـه ــزة ال ـط ــرد املــركــزي
املتضررة بأجهزة ذات قدرات أكثر».
ّ
ووجهت طهران أمس بشكل مباشر االتهام
لتل أبـيــب بــالــوقــوف وراء العملية ،متوعدة
بــاالنـتـقــام «ف ــي الــزمــان وامل ـكــان املـنــاسـبــن».
وعــزا وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جواد
ظريف ،خالل إفادة أمام لجنة األمن القومي
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،أم ــس،
سبب استهداف إسرائيل منشأة نطنز إلى
«االن ـت ـق ــام م ــن ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي لـنـجــاحــات
تـحـقـقــت ف ــي م ـســار رف ــع ال ـع ـقــوبــات الـظــاملــة،
لـكـنـنــا ل ــن نـسـمــح بــذلــك وسـنـنـتـقــم م ــن هــذه
األعـمــال مــن الصهاينة» .وأك ــد الــوزيــر ،وفق
وكالة أنباء «إرنا» ،أن «الصهاينة سيتلقون
رده ــم بتحقيق املــزيــد مــن الـتـقــدم ال ـن ــووي...
ونطنز ستبنى أقوى من قبل من خالل أجهزة
أكـثــر ت ـطــورًا ،وإذا كــانــوا يـتـصــورون أن هذا
العمل يضعف موقفنا في املفاوضات فعلى
العكس تمامًا هذا التصرف الجبان سيعزز

موقفنا» ،متابعًا «على بقية األطراف أن تعلم
أنه إذا كانت أجهزة الطرد املركزي من الجيل
األول تعمل فــي منشآت التخصيب ،فنطنز
ستصبح ممتلئة بــأجـهــزة أكـثــر تقدمًا ذات
قدرات تخصيب بأضعاف».
م ــن جـهـتــه ،ات ـهــم امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة س ـع ـي ــد خ ـط ـي ــب زادة ،إس ــرائ ـي ــل

بــالــوقــوف وراء الـهـجــوم ،مـشــددًا على أن «رد
إي ــران االنتقامي سيكون فــي الــزمــان واملـكــان
امل ـنــاسـبــن» .وق ــال فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عبر
الفيديو ،إن هــدف إسرائيل إضعاف القدرات
النووية اإليرانية من خــال هــذا الهجوم «لم
ّ
يتحقق» ،مشددًا على أن الـحــادث «لــم يخلف
خسائر بشرية أو تلوثًا إشعاعيًا» .لكنه كشف

عقوبات أوروبية

قرّر االتحاد األوروبي ،أمس االثنين ،فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين
أمنيين إيرانيين لدورهم في قمع تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني .2019
ومدد االتحاد حتى  13إبريل/نيسان  2022اإلجراءات التي فرضها منذ
ّ
 2011ردًا على االنتهاكات الخطرة لحقوق اإلنسان في إيران ،وأضاف
أمس ثمانية أشخاص وثالثة كيانات .واألشخاص اإلضافيون هم من
قادة المليشيات والشرطة والقوات الخاصة اإليرانية .والكيانات الثالثة
هي سجون إيوين وفشافويه ورجاء شاه.

عن إعطاب أجهزة الطرد املركزي من طراز IR1
ج ــراء الـهـجــوم ،مــؤكـدًا أن ب ــاده ستستبدلها
ب ــأج ـه ــزة م ـت ـط ــورة ،واصـ ـف ــا ال ـع ـم ـل ـيــة بــأنـهــا
«إره ــاب ن ــووي» و«جــريـمــة ضــد اإلنـســانـيــة».
وت ـط ــرق إل ــى م ـبــاح ـثــات فـيـيـنــا ،م ــؤك ـدًا أنـهــا
«ليست مفاوضات نووية بل مباحثات فنية
لــرفــع الـعـقــوبــات .نحن تفاوضنا مــرة واحــدة
حول االتفاق النووي وأغلق امللف» .وأضاف
أن امل ـب ــاح ـث ــات ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
ستبدأ من األربعاء املقبل في فيينا «في حال
أصبحت التفاصيل نهائية».
أم ــام ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،ب ــرزت مــواقــف دولـيــة
ت ـش ــدد ع ـلــى ّضـ ـ ــرورة م ــواص ـل ــة م ـفــاوضــات
ف ـي ـي ـنــا .وح ـ ـ ــذرت أمل ــان ـي ــا م ــن أن ال ـت ـط ــورات
األخـ ـ ـي ـ ــرة امل ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـن ـش ــأة ن ـط ـن ــز «غ ـيــر
إيجابية» بالنسبة للمحادثات .وقــال وزير
هايكو ماس «ما نسمعه
الخارجية األملاني
ّ
حاليًا من طهران ال يمثل مساهمة إيجابية،
خ ـصــوصــا ال ـت ـط ــورات ف ــي ن ـط ـنــز» .وأض ــاف
ـون سـهـلــة لكن
أن م ـفــاوضــات فيينا «ل ــن تـكـ ّ
حـتــى اآلن كــانــت هـنــاك روح ب ــن ــاءة» ظهرت
في أوساط املشاركني .وأشار في الوقت ذاته
إلــى أن الوضع في نطنز سيكون له «معنى
خ ـ ـ ــاص» وقـ ـ ــد ي ـع ـط ــي دالالت بـ ـش ــأن م ــدى
إمـكــانـيــة تطبيق طـهــران الحـقــا األّم ــور التي
ستتم مناقشتها في فيينا .كما حذر االتحاد
األوروبي من أي محاوالت إلخراج محادثات
فـيـيـنــا ع ــن م ـس ــاره ــا .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
التكتل بيتر ستانو «نــرفــض أي مـحــاوالت
لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية
املرتبطة باالتفاق النووي» ،مشددًا على أنه
«ال يـ ــزال عـلـيـنــا تــوض ـيــح ال ـح ـقــائــق» بـشــأن
األحداث التي شهدها املوقع اإليراني.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـ ــرب ـ ــت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا ،عن أمل
موسكو في أال يؤدي االنفجار الذي وقع في
منشأة نطنز إلى تقويض مسار مفاوضات
فـيـيـنــا ،مـشـيــرة إل ــى قـلــق مــوسـكــو مــن تأثير
الـحــادث على جهود إحـيــاء االتـفــاق النووي
اإليــرانــي .وتابعت «ليست الـتـهــديــدات التي
يـتـعــرض لـهــا األمـ ــان ال ـن ــووي واإلش ـعــاعــي،
هي فقط ما يدعو للقلق .وإذا تم التأكد من
أن هناك من يقف وراء هذا الحادث ،فإن هذا
الـعـمــل يستحق إدان ــة ش ــدي ــدة» .وأم ـلــت «أال
يصبح ما حدث هدية للمعارضني املختلفني
لخطة العمل املشتركة الشاملة ،وأال يقوض
امل ـشــاورات الـتــي تكتسب زخـمــا على منصة
فيينا إلحياء هذا االتفاق».
فــي هــذا الــوقــت ،واص ــل رئـيــس وزراء كــوريــا
الجنوبية تشونغ سي-كيون زيارته طهران،
بهدف املساعدة على إحياء االتفاق النووي
واإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن ن ـحــو س ـب ـعــة م ـل ـي ــارات دوالر
م ــن األمـ ـ ــوال اإلي ــران ـي ــة امل ـج ـمــدة ف ــي س ـيــول.
والتقى تشونغ أمس اإلثنني ،رئيس مجلس
ال ـش ــورى اإلس ــام ــي (ال ـب ــرمل ــان) مـحـمــد بــاقــر
قــال ـي ـبــاف وم ـس ـت ـشــار امل ــرش ــد األعـ ـل ــى عـلــي
الريجاني .ووجه قاليباف انتقادات للضيف
الكوري الجنوبي خالل اللقاء ،بسبب التزام
ب ـ ــاده بــال ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد إي ـ ــران.
وق ــال قــالـيـبــاف إن «الـشـعــب اإليــرانــي يعرف
أص ــدق ــاءه فــي األيـ ــام الـصـعـبــة ،لــذلــك كــوريــا
الجنوبية لــم تحقق توقعات هــذا الشعب»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة إلــى
مــرح ـلــة ق ـبــل الـ ـع ــام  .2018وذكـ ـ ــرت ت ـقــاريــر
إعالمية أنه بعد محادثات مع النائب األول
للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري األحد،
أبــدى تشونغ استعداده لدعم جهود إحياء
االتفاق النووي.

متابعة

قوات األسد قصفت سراقب بالكلور في 2018
عماد كركص

ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـخ ـلــص ف ــري ــق الـتـحـقـيــق
وتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،الـ ـت ــاب ــع مل ـن ـظ ـم ــة حـظــر
األسـلـحــة الكيميائية ،ومـقــرهــا فــي اله ــاي،
إلــى أن النظام الـســوري مـســؤول عــن ضرب
مــواط ـن ـيــه ب ـم ــواد كـيـمـيــائـيــة خ ــال ال ـحــرب
الدائرة في هذا البلد منذ العام  .2011فبعد
تـحـمـيــل ال ـن ـظــام ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مـســؤولـيــة
االعـ ـ ـت ـ ــداءات بــاألس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة الـتــي
استهدفت مدينة اللطامنة فــي ريــف حماة
ع ــام  ،2017خـلــص تحقيق آخ ــر للمنظمة،
صدرت نتائجه أمس اإلثنني ،إلى أن سالح
الجو التابع للنظام ،استخدم غــاز الكلور،
و ّهــو ســاح كيميائي ،أثـنــاء الـهـجــوم الــذي
شنه على مدينة سراقب في محافظة إدلب
ع ــام  .2018وأع ـل ـنــت املـنـظـمــة ف ــي ب ـي ــان ،أن
فــريــق محققيها ،ال ــذي يعمل عـلــى تحديد
م ـس ـت ـخ ــدم ــي األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة فــي
سورية ،خلص إلى أن لديه «أسبابًا معقولة
لالعتقاد» بأن قــوات النظام أسقطت قنبلة
حوت غاز الكلور على ّ
حي سكني في منطقة
إدل ـ ــب ،الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة امل ـع ــارض ــة ،في
فبراير من ذلك العام .ولفت التقرير إلى أن
فــريــق الـعـمــل الــدولــي ق ــام بـمــراجـعــة شاملة
ّ
وتحليل املعلومات واملـقــابــات التي ركــزت
على الحادث ،الذي وقع في سراقب ،وشمل
مراجعة شاملة لجميع املعلومات التي ّ
تم
الحصول عليها ،بما في ذلــك املقابالت مع
األشخاص الذين تواجدوا في األماكن ذات
الصلة ،وقــت وقــوع الـحــادث ،باإلضافة إلى
تحليل العينات واملخلفات التي ّ
تم جمعها
في مواقع الحوادث ومراجعة األعراض التي
أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي ،وفحص
ال ـصــور ،بـمــا فيها لــأقـمــار الـصـنــاعـيــة ،مع
استشارات مكثفة للخبراء .وبحسب البيان،

نفى النظام استخدام السالح الكيميائي خالل قصفه سراقب (إبراهيم ياسوف/فرانس برس)

فقد حصل «املعهد الدولي للتكنولوجيا»،
وهــو معهد التحقيق املستقل فــي املنظمة،
أي ـض ــا ،ع ـلــى تـحـلـيــل ط ـبــوغــرافــي للمنطقة
امل ـع ـن ـي ــة ،ون ـ ـمـ ــوذج ت ـش ـتــت الـ ـغ ــاز لـتــأكـيــد
الــروايــات مــن الشهود والضحايا .واعتمد
التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق
ذي الصلة ،وكذلك على عينات ومواد أخرى
حصلت عليها األمانة الفنية.
وخـ ـل ــص ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك أس ـبــابــا
معقولة لالعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة
و 22دقيقة مساء ،في  4فبراير  ،2018ضربت
مروحية عسكرية تابعة للنظام ،بأسطوانة
تحوي غــاز الكلور ،منطقة سراقب في ريف
إدلــب»ّ .
وفصل التقرير أنــه «خــال الهجمات
الدائرة ضد سراقب ،قامت طائرة هليكوبتر
عسكرية تابعة لقوات الجو العربية السورية
تحمل رمز ألفا  ،253وهي بقيادة قوات النمر
(ي ـقــودهــا الـعـمـيــد سـهـيــل ال ـح ـســن) ،بـضــرب
شرقي سراقب ،عبر إلقائها أسطوانة واحدة
على األقل ،انفجرت وأطلقت غازًا مسمًا ،هو

الكلورين ،والذي تشتت ضمن نطاق منطقة
واسعة ،ما ترك على تأثيره على  12شخصًا».
ّ
وشدد التقرير على أن «كل املعطيات أشارت
إلــى وج ــود ق ــوات النمر فــي محيط ســراقــب.
لقد وجدوا (املحققون) أن طائرة الهليكوبتر
كانت تحلق فــوق املنطقة املستهدفة تزامنًا
مــع تشتت ال ـغ ــاز» .ولـفــت إل ــى أن عـيـنــات قد
جـمـعــت م ــن مــوقــع ال ـح ــادث ــة ،وت ـ ّـم فحصها،
باإلضافة إلى بحث إمكانية حصول وسائل
أخرى للتسمم ،إال أنه أكد أن ال شيء قد وجد
يدل على أن الحادثة ّ
دبرها أعداء نظام بشار
األسد.
وكان تقرير سابق صدر في منتصف مايو/
أي ــار  2018لبعثة تقصي الـحـقــائــق التابعة
للمنظمة في سورية ،قد خلص إلى أن «غاز
الـكـلــور انـبـعــث مــن أس ـطــوانــات بفعل حركة
مـيـكــانـيـكـيــة ف ــي ح ــي ال ـت ـل ـيــل ف ــي س ــراق ــب».
وذك ــر الـتـقــريــر حينها أن نـحــو  11شخصًا
تلقوا الـعــاج بعد الـهـجــوم ال ــذي وقــع فــي 4
فبراير ،بعدما ظهرت عليهم أعراض بسيطة

ومعتدلة ج ـ ّـراء الـتـعــرض لتسمم كيميائي،
ومـ ـنـ ـه ــا صـ ـع ــوب ــات ف ـ ــي ال ـت ـن ـف ــس وال ـ ـقـ ــيء
واإلغ ـم ــاء .ولــم يـحــدد حينها التقرير هوية
املنفذ .ولطاملا نفى النظام السوري ،وداعموه
الروس ،استخدام األسلحة الكيميائية خالل
سـنــوات ال ـثــورة ،كما حـ ّـمـلــوا املسؤولية إلى
معارضي األسد .وال يعد الكلورين محظورًا
دوليًا ،لكن استخدام أي مادة كيميائية خالل
صـ ـ ــراع م ـس ـلــح ه ــو ف ـع ــل م ـح ـظ ــور بـمــوجــب
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية (،)1997
والـتــي تـشــرف منظمة األسـلـحــة الكيميائية
على مراقبة تطبيقها.
وكــان فريق التحقيق في املنظمة ،قد خلص
فــي إبــريــل/نـيـســان  ،2020إل ــى أن الـطــائــرات
الحربية وطوافة عسكرية تابعة للنظام قد
ألـقــت متفجرات تـحــوي على الـســاريــن وغــاز
ال ـك ـلــور ف ــوق الـلـطــامـنــة ف ــي ري ــف ح ـمــاه في
مارس/آذار  .2017وتعليقًا على التقرير ،رأى
مدير «مركز توثيق االنتهاكات الكيميائية
ف ــي سـ ــوريـ ــة» ،ن ـض ــال ش ـي ـخــانــي ،أنـ ــه ليس
جــديـدًا مــن نــوعــه ،إنما يثبت كغيره باألدلة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـن ـظ ــام لــأس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة
بـحــق الـشـعــب ال ـس ــوري .وأوض ــح شيخاني،
لـ«العربي الجديد» ،أن هناك تقارير مماثلة
ص ـ ــدرت س ــاب ـق ــا ،وت ــؤك ــد اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـظــام
لألسلحة الكيميائية ،مشددًا على أن التقرير
الجديد هو «تسجيل جديد لجريمة جديدة
أمام أروقة اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية،
وم ــن املـهــم الـتـعــامــل معها بـجـ ّـديــة وصــرامــة
وخ ـل ــق آل ـي ــة لـلـمـحــاسـبــة وعـ ــدم اإلف ـ ــات من
العقاب» .كذلك أكد شيخاني أن هذه الجريمة
«ل ـي ـســت األول ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا» ،الف ـت ــا إل ــى أن
«هناك سلسلة من التتبع يعتمدها التقرير
ويعمل على تدقيق األدل ــة ،وبالتالي نقلها
إلــى اآللـيــة الــدولـيــة املستقلة للتعامل معها
من الناحية القضائية».
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شرق
غرب
الفروف :حل أزمة سد
النهضة أفريقيًا
أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
سيرغي الفــروف (الـصــورة) ،خالل
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
املصري سامح شكري في القاهرة
أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ــوص ــل
أط ــراف امل ـفــاوضــات الـثــاثــة بشأن
س ــد ال ـن ـه ـضــة إلـ ــى ح ــل ت ـفــاوضــي
ت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــي ف ـ ـي ـ ـمـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ي ـح ـف ــظ
مـصــالــح الـجـمـيــع .وشـ ــدد عـلــى أن
مــوسـكــو تعتقد أن الـحــل يـجــب أن
ي ـكــون «أف ــري ـق ـي ــا» .وأع ـل ــن ش ـكــري،
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أن «روس ـ ـيـ ــا أظ ـه ــرت
استعدادًا الستمرار التنسيق معنا
ف ــي إطـ ــار ال ـتــوصــل الت ـف ــاق بـشــأن
سد النهضة يحقق مصالح الدول
ال ـ ـثـ ــاث» ،وهـ ــي م ـصــر والـ ـس ــودان
وإثيوبيا.
(العربي الجديد)

إثيوبيا تستنكر رفض
السودان ملء السد
استنكرت إثـيــوبـيــا ،أمــس اإلثـنــن،
رفـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان بـ ـ ـ ــدء امل ــرحـ ـل ــة
الـثــانـيــة مــن م ــلء ســد الـنـهـضــة في
يوليو/تموز املقبل .وذكــرت وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان،
أن أدي ـ ــس أب ــاب ــا «ع ــال ـج ــت جـمـيــع
م ـخــاوف ال ـس ــودان الـتـقـنـيــة بـشــأن
سد النهضة» ،مؤكدة أنها «قدمت
الـبـيــانــات واملـعـلــومــات الـضــروريــة
بهذا الشأن».
(األناضول)
البرهان في غرب دارفور
بعد أحداث عنف
زار رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة
ال ـس ــودان ــي عـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان،
أمــس اإلثـنــن ،والي ــة غــرب دارف ــور،
تـ ـح ــديـ ـدًا م ــدي ـن ــة ال ـج ـن ـي ـن ــة مــركــز
ال ــوالي ــة ،ل ـلــوقــوف ع ـلــى األوضـ ــاع
األمنية واإلنـســانـيــة ،ج ــراء أحــداث
العنف التي شهدتها املدينة مطلع
الشهر الحالي ،بني قبيلة املساليت
وقـبــائــل عــربـيــة ،وأدت إلــى سقوط
ً
 144قتيال و 233جريحًا.
(األناضول)
روسيا تهدد بإطعام
نافالني بالقوة
أعـ ـل ــن ف ــري ــق املـ ـ ـع ـ ــارض ال ــروس ــي
ألـكـســي نــافــالـنــي (ال ـص ــورة) ،أمــس
اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،أن م ـص ـل ـح ــة ال ـس ـج ــون
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ت ـ ـهـ ــدد بـ ــإرغـ ــامـ ــه عـلــى
تـنــاول الطعام بعدما فقد ثمانية
كيلوغرامات مــن وزنــه ،منذ باشر
إضرابًا عن الطعام في  31مارس/
آذار املاضي احتجاجًا على ظروف
اعتقاله في املعسكر الرقم اثنني في
سـجــن بــوكــروف ال ــذي يعتبر أحــد
أكـثــر الـسـجــون ت ـشــددًا .وج ــاء على
ح ـس ــاب ف ــريــق نــافــال ـنــي الــرس ـمــي،
ع ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« :بـ ـع ــدم ــا أدرك ـ ــت
جدية اإلض ــراب عــن الطعام ،تهدد
امل ـص ـل ـح ــة ي ــوم ـي ــا ب ــإرغ ــام ــه عـلــى
تـنــاول الـطـعــام» .ويسمح القانون
ال ــروس ــي بــإط ـعــام سـجــن بــالـقــوة،
عبر الفم أو األنابيب.
(فرانس برس)

العراق :أحكام إعدام
جديدة
أصـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
العراقية ،أمس اإلثنني ،أحكام إعدام
جديدة ضد متهمني باالنتماء إلى
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» .وذكـ ـ ــر مـجـلــس
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن مـحـكـمــة
الـ ـجـ ـن ــاي ــات فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ص ــاح
الـ ــديـ ــن ،ش ـم ــال ــي ال ـ ـبـ ــاد ،أصـ ــدرت
أحكامًا باإلعدام ضد  4عناصر في
«داعــش» ،متهمني بتفجير سيارة
قرب محطة للوقود في تكريت .كما
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في
ب ـغــداد حكمًا ب ــاإلع ــدام عـلــى عمار
مهدي الجبوري ،وهو أحد قيادات
«داع ـ ــش» املـتـهـمــن بــاملـشــاركــة في
مجزرة «البو نمر» في األنبار عام
.2014
(العربي الجديد)
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الحدث

الجماعة تستهدف منشآت ألرامكو...
واجتماع في برلين للدفع باتجاه حل سلمي

واصل الحوثيون
ضغوطهم على
السعودية ،عبر
استهداف منشآت
نفطية تابعة إلى
شركة أرامكو في
جدة والجبيل ،في
الوقت الذي تم
فيه استئناف الحراك
الدولي الرامي
إلنهاء الحرب في
اليمن ،في مسقط
وبرلين ،على وقع
إعالن المبعوث
األممي إلى اليمن
مارتن غريفيث أن
األمم المتحدة
تريد خلق مناخ
إنساني تمهيدًا
لالنتقال لحوار
سياسي

عدن ـ العربي الجديد

تصعيد حوثي ضد السعودية
اسـتـبــق الـحــوثـيــون االج ـت ـمــاع في
برلني ،للبحث عن طريقة لدفع الحل
الـسـيــاســي ف ــي الـيـمــن إل ــى األمـ ــام،
ب ــاإلع ــان عــن شــن ه ـجــوم واس ــع بـطــائــرات
ّ
مسيرة وصــواريــخ باتجاه منشآت تابعة
إل ــى شــركــة «أرام ـك ــو» النفطية الـسـعــوديــة،
وه ـ ــو مـ ــا لـ ــم ت ـع ـل ــق ع ـل ـي ــه ال ـ ــري ـ ــاض حـتــى
عصر أمــس .وأعلنت جماعة «أنصار الله»
(ال ـحــوث ـيــن) ،أم ــس اإلث ـن ــن ،تنفيذ عملية
ه ـجــوم ـيــة واسـ ـع ــة ف ــي ال ـع ـمــق ال ـس ـع ــودي،
ب ــواسـ ـط ــة  17طـ ــائـ ــرة مـ ـس ـ ّـي ــرة وص ـ ـ ــاروخ
باليستي ،وذلــك غــداة استئناف الوسطاء
العمانيني تحركاتهم إلنهاء األزمة اليمنية
املـتـصــاعــدة منذ  6س ـنــوات .وق ــال املتحدث
الـعـسـكــري بــاســم الـحــوثـيــن يحيى ســريــع،
فــي ب ـيــان ،إن مُــا سـمــاهــا عملية «الـثــاثــن
مــن ش ـع ـبــان» ،ن ـفــذت بــواسـطــة  10طــائــرات
ّ
مسيرة مــن طــراز «صـمــاد  »3على مصافي
أرامكو في منطقتي جدة على البحر األحمر
والجبيل فــي املنطقة الشرقية .وأش ــار إلى
أن ــه ت ــم أي ـض ــا اس ـت ـه ــداف م ــواق ــع عـسـكــريــة
حـ ـس ــاس ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ـتــي خ ـم ـي ــس مـشـيــط
ّ
مسيرة من طراز
طائرات
وجيزان ،بخمس
ٍ
«قاصف  « K2وصــاروخــن باليستيني من
طراز «بدر  .»1ولفت سريع إلى أن العملية
ّ
استمرت منذ مساء األحد ،وحتى فجر أمس
اإلثنني ،زاعمًا أنها حققت أهدافها بنجاح.
وأكــد أن «عمليات القوات املسلحة اليمنية
مستمرة ومتصاعدة طاملا استمر العدوان
والحصار على الشعب اليمني» .ولم يصدر
أي تعليق عن وزارة الطاقة السعودية حتى
وق ــت مـتــأخــر مــن عـصــر أم ــس ،ح ــول مــزاعــم
ســريــع بــاس ـت ـهــداف مـنـشــآت «أرامـ ـك ــو» في
جــدة والجبيل ،لكن التحالف ،الــذي تقوده
السعودية ،أعلن ليل األحد اإلثنني اعتراض
س ــت ط ــائ ــرات دون ط ـيــار مـفـخـخــة أطـلـقــت
بــات ـجــاه املـمـلـكــة .وتــوقــف تشغيل مصفاة
«أرام ـكــو» فــي جــدة فــي الـعــام  ،2017بعدما

اس ـت ـهــدف ـهــا ال ـح ــوث ـي ــون .وكـ ـ ــان ال ـت ـحــالــف
أعلن ،مساء األحد املاضي ،تدمير صاروخ
باليستي أطـلـقــه الـحــوثـيــون تـجــاه ج ــازان.
وهذا الهجوم هو الثاني في خالل ساعات
باتجاه منطقة جازان جنوب غربي اململكة،
وكــاهـمــا أعـلــن الـتـحــالــف اع ـتــراضــه .وذكــر
ال ـت ـحــالــف ،ف ــي ب ـي ــان ،أن ــه «اعـ ـت ــرض ّ
ودم ــر
ص ــاروخ ــا بــالـيـسـتـيــا وط ــائ ــرة ب ــدون طـيــار

مفخخة أطلقتهما املليشيا الحوثية تجاه
ج ــازان» ،مــن دون تحديد ال ـهــدف .وأضــاف
أن «م ـحــاوالت املليشيا الحوثية العدائية
مـمـنـهـجــة وم ـت ـع ـمــدة الس ـت ـه ــداف املــدنـيــن
واألعـ ـي ــان امل ــدن ـي ــة» ،م ــن دون ال ـحــديــث عن
خسائر.
وارتفعت ،بعد ساعات من إعــان الحوثيني
مهاجمة منشآت تابعة إلــى أرامـكــو» أسعار

الـنـفــط ال ـخ ــام .وكــانــت أس ـعــار الـنـفــط الـخــام
فـتـحــت س ــاع ــات الـ ـت ــداول األولـ ــى أم ــس على
هبوط ،مع ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس
كورونا وبــطء التعافي االقتصادي العاملي،
مــع اسـتـمــرار غلق مــرافــق حـيــويــة .غير أنها
ع ــاودت االرتـفــاع بعد الـهـجــوم ،وقــد وصلت
العقود اآلجـلــة لخام القياس العاملي مزيج
ب ــرن ــت ت ـس ـل ـيــم ي ــونـ ـي ــو/ح ــزي ــران إلـ ــى نـحــو

استهدف الحوثيون
السعودية بـ 17طائرة
مسيّرة وصاروخ
هايكو ماس :هجوم
الحوثيين على مأرب
يهدد الوضع اإلنساني

 63.32دوالرًا للبرميل .كما صـعــدت أسعار
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس
الوسيط تسليم مايو/أيار إلى حوالي 59.5
دوالرا للبرميل.
وج ـ ــاءت ال ـه ـج ـمــات رغ ــم اس ـت ـئ ـنــاف ال ـحــراك
ال ــدول ــي ال ــرام ــي إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ف ــي الـيـمــن،
ح ـيــث ع ـقــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــانــي بــدر
ال ـب ــوس ـع ـي ــدي ،أمـ ــس األول ،لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع كبير

تنديد عربي
دان األردن والبرلمان العربي ،أمس اإلثنين ،إطالق الحوثيين طائرات
مسيّرة مفخخة وصواريخ باتجاه السعودية .وأكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية األردنية ،ضيف اهلل الفايز ،وقوف بالده «الدائم إلى جانب
ّ
كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها»
المملكة (السعودية) في وجه
معتبرًا ّ
أن «أي تهديد ألمــن المملكة هو تهديد ألمــن واستقرار
المنطقة» .من جهته ،اعتبر البرلمان العربي ،في بيانّ ،
أن هجمات
الحوثيين «تعكس رفضهم الجهود السياسية كافة إلنهاء األزمة».
ماس يتوسط غريفيث (يمين) وليندركينغ خالل افتتاح المؤتمر في برلين أمس ()Getty

خاص

مصر :محاولة تحريك قضية المعتقلين لـ«توحيد الشارع»
تحاول شخصيات سياسية
ونقابية مصرية إقناع
السلطة بإحداث انفراجة
بأزمة المحبوسين
السياسيين ،تزامنًا مع
سد
التعبئة بقضية ّ
النهضة ،وهو ما
ترفضه السلطة

القاهرة ـ العربي الجديد

ت ـش ـهــد ك ــوال ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ــرئ ـي ــس امل ـصــري
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي مـ ـح ــاوالت جــديــدة
مــن شـخـصـيــات سـيــاسـيــة ونـقــابـيــة ،قريبة
ال ـص ـل ــة م ــن ق ـ ـيـ ــادات مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـن ـظــام
الحاكم ،خصوصًا من مدير االستخبارات
العامة اللواء عباس كامل ،إلقناع السيسي
واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ص ــاحـ ـب ــة ال ـك ـل ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا فــي
إدارة املـشـهــد الـسـيــاســي ،بــاتـخــاذ خـطــوات
جدية إلح ــداث انـفــراجــة فــي ملف املعتقلني
وامل ـح ـبــوســن اح ـت ـيــاط ـيــا ،وإع ـ ـ ــادة تفعيل
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد ش ـك ـلــت ق ـبــل أرب ــع

توصيات بإعادة العمل بقرار العفو الرئاسي (خالد دسوقي/فرانس برس)

س ـ ـنـ ــوات ،ل ـب ـحــث حـ ـ ــاالت امل ـح ـك ــوم عـلـيـهــم
واسـ ـتـ ـص ــدار ق ـ ـ ـ ــرارات ج ـم ـه ــوري ــة بــالـعـفــو
عنهم .وتــأتــي هــذه امل ـحــاوالت فــي إط ــار ما
وصفته مصادر حكومية وأمنية ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،بــالــرغ ـبــة ف ــي «تــوح ـيــد ال ـش ــارع
خلف الـقـيــادة السياسية ،ليكون مستعدًا
في أي وقت ،ألي قرارات مصيرية قد تتخذ
في قضية سد النهضة ،بما في ذلــك خيار
ّ
الحل العسكري ضد إثيوبيا».
هــذه املساعي تتسق مع عــدد من املبادرات
ال ـح ـقــوقـيــة واأله ـل ـي ــة ال ـت ــي انـطـلـقــت خــال
األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـب ــر م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ،لـ ـ ـ ــإفـ ـ ـ ــراج ع ـ ـ ــن م ـع ـت ـق ـل ــن
وم ـح ـك ــوم ــن ب ـع ـي ـن ـهــم .وي ــأت ــي ع ـل ــى رأس
ه ـ ـ ــؤالء امل ـع ـت ـق ـل ــن واملـ ـحـ ـك ــوم ــن عـ ـ ــدد مــن
الصحافيني الذين رفضت األجهزة األمنية
إط ــاق ســراح ـهــم ،عـلــى الــرغــم مــن املساعي
امل ـك ـث ـفــة الـ ـت ــي ب ــذل ـه ــا ن ـق ـيــب ال ـص ـحــاف ـيــن
ضياء رشوان في شهر مارس/آذار املاضي
قبل انتخابات النقابة .كما تشمل املطالب
إطـ ــاق سـ ــراح ع ــدد م ــن ال ـط ــاب وال ـش ـبــاب
الذين ُحكم عليهم بالسجن ملدد طويلة على
خلفية أحداث عامي  2013و 2014في أعقاب
ان ـقــاب الـثــالــث مــن يــولـيــو/تـمــوز ،وقـضــوا
نـصــف م ــدد الـعـقــوبــة أو أك ـث ــر ،وال يــزالــون
بعيدين عن قوائم العفو املقترحة.
وأضــافــت املـصــادر أن بعض قـيــادات األمــن
ال ــوط ـن ــي اق ـت ــرح ــت إص ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار ع ـف ــو عــن
بعض املحكومني الذين قضوا نصف املدة
ف ــي ق ـضــايــا ال ـت ـظــاهــر واالن ـت ـم ــاء لـجـمــاعــة
اإلخ ــوان املسلمني ،بــدون املــدانــن بارتكاب
جرائم عنف ،وإصدار القرار بمناسبة ذكرى
تحرير سيناء الـتــي تحني بعد أسبوعني.
إال أن خالفات داخلية عطلت هــذا املقترح،

تهدف المحاوالت
لتحضير الشارع ألي قرارات
بقضية السد

إذ اعـتـبــرت ق ـي ــادات أخ ــرى أن إصـ ــدار مثل
ّ
هذا القرار في ظل االتصاالت الدبلوماسية
واألمنية الجارية حاليًا مع تركيا لتحسني
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،ق ــد ُي ـف ـهــم «داخ ـل ـي ــا»
بصورة خاطئة ،باعتبارها رسالة إيجابية
ل ـج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل تـحــت
ضـغــوط أو مـنــاشــدات تركية ،مـشــددة على
أن «ه ــذا األم ــر غـيــر وارد إطــاقــا فــي املــدى
املنظور».
وأوضحت املصادر أن التوصيات الصادرة
ع ــن امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ــذي عـ ـق ــده امل ــرك ــز امل ـص ــري
للفكر وال ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة ،التابع
ل ــاسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
املاضي ،والتي تضمنت ّ
مد جسور التفاهم
م ــع املـجـتـمــع امل ــدن ــي الــداخ ـلــي وال ـخــارجــي
وإعــادة العمل بقرارات العفو الرئاسي عن
املحكومني وغيرها مــن األم ــور اإليجابية،
صـ ـ ـ ـ ــدرت بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض مـ ـقـ ـت ــرح ــات
الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة وال ـن ـقــاب ـيــة الـتــي
ت ـن ـخــرط ف ــي املـ ـح ــاوالت ال ـحــال ـيــة ،وبـعــض
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ـ ــؤدون دور قـ ـن ــوات
االت ـ ـصـ ــال ب ــن دائ ـ ـ ــرة ع ـب ــاس ك ــام ــل ودول
أجنبية .لكن هذه الخطوة ،بحسب املصادر،
تقف في الوقت ذاته ،حتى اآلن ،عند كونها
توصيات ،فلم يتم التفكير بعد في طريقة

لـتـنـفـيــذهــا ،أو إلحـ ــداث تغيير حقيقي في
مقاربة النظام لتلك امللفات.
وذك ــرت امل ـصــادر أن مــن أح ــد أس ـبــاب تــردد
ال ـن ـظ ــام إزاء ت ـل ــك امل ـق ـت ــرح ــات ،ال ـخ ــاف ــات
القائمة بني األجهزة املختلفة على الحظوة
لــدى السيسي والتنافس على إحــداث أكبر
تأثير ممكن في قراراته النهائية ،ال سيما
وأن م ـس ـت ـش ــاري ــه ال ـش ـخ ـص ـيــن ال ـقــري ـبــن
م ــن ه ــذا امل ـل ــف ،وه ـمــا أح ـمــد ج ـمــال الــديــن
وفايزة أبو النجا ،لهما آراء متشددة تجاه
املعارضة بصفة عامة.
وسـبــق أن أف ــادت مـصــادر أمنية منذ شهر،
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،ب ــأن هـنــاك خــافــا آخــر
بــن االسـتـخـبــارات الـعــامــة واألم ــن الوطني،
ح ــول ســرعــة ومـ ــدى االس ـت ـجــابــة للضغوط
األج ـن ـب ـيــة ب ــإخ ــاء س ـب ـيــل ب ـعــض املـتـهـمــن
بـعـيـنـهــم ،وب ـص ـفــة خ ــاص ــة مـعـتـقـلــي قضية
«خلية األم ــل» الـتــي تضم نشطاء يساريني
ون ــاص ــري ــن ك ــان ــوا ي ـب ـح ـثــون امل ـش ــارك ــة في
انتخابات مجلس النواب السابقة في قائمة
م ـعــارضــة .وال ت ــزال تـســود مـطــالـبــات داخــل
الجهازين بإرجاء اتخاذ مثل تلك الخطوات
واالحـ ـتـ ـف ــاظ بــاملـعـتـقـلــن ك ـ ـ ـ ـ ــ«أوراق» يمكن
ً
الـتـنــازل عنها مستقبال عند نـشــوب خالف
«كـبـيــر» مــع اإلدارة األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة ،أو
إحدى العواصم األوروبية الرئيسية .وتكمن
امل ـش ـك ـلــة األبـ ـ ــرز ف ــي ن ـظــر املـ ـص ــادر األمـنـيــة
حــول قضية «خلية األم ــل» ،في عــدم موافقة
ال ـج ـه ــازي ــن ع ـل ــى خـ ـ ــروج م ـع ـظــم املـعـتـقـلــن
عـ ـل ــى ذمـ ـتـ ـه ــا مـ ــن جـ ــانـ ــب ،واتـ ـه ــامـ ـه ــم فــي
قضايا أخ ــرى أيـضــا مــن جــانــب آخــر.وتـضــم
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة رام ـ ــي ش ـع ــث ،ال ـن ــاش ــط ضــد
الصهيونية واملـتــزوج مــن مواطنة فرنسية
ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث.

املـ ـف ــاوض ــن ال ـح ــوث ـي ــن امل ـق ـي ــم ف ــي مـسـقــط،
محمد عـبــدالـســام ،ملناقشة ت ـطــورات الحل
الـسـيــاســي .كـمــا ج ــاء ال ـه ـجــوم قـبــل ســاعــات
مــن اجـتـمــاع فــي بــرلــن ،ش ــارك فـيــه املبعوث
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثلون
عن الدول دائمة العضوية في مجلس األمن،
بــاإلضــافــة الــى الـكــويــت والـســويــد واالتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مـ ــن أج ـ ــل ت ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم لـعـمــل
امل ـب ـعــوث األم ـمــي وال ـب ـحــث عــن طــريــق لــدفــع
الحل السياسي إلى األمام.
وشـ ـ ــدد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــانـ ــي هــاي ـكــو
مـ ـ ــاس ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ــع غــريـفـيــث
واملـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي الـ ـخ ــاص إلـ ــى الـيـمــن
تيموثي ليندركينغ  ،قبيل انطالق االجتماع
حــول الـيـمــن ،على «وج ــود إرادة جــديــة لدى
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ل ــوق ــف ال ـ ـحـ ــرب» .وأك ــد
«ض ــرورة االستمرار في بــذل جهود إليجاد
حــل سـيــاســي ل ـل ـصــراع» ،م ـشــددًا عـلــى أن ــه ال
يـمـكــن حــل تـلــك األزمـ ــة عـسـكــريــا .واعـتـبــر أن
«أف ـك ــار ال ـع ــودة لـلـحــل الـسـيــاســي مــوجــودة،
ولكن في النهاية األمر يعود ألطراف الصراع
لاللتزام بـهــا» .واعتبر أن هجوم الحوثيني
على مأرب يهدد الوضع اإلنساني ،ويؤجج
أوضاع النازحني.
وقــال غريفيث ،مــن جهته ،إن األمــم املتحدة
قــدمــت خـطــة ت ـهــدف إل ــى وق ــف إط ــاق الـنــار
وكـ ــل أنـ ـ ــواع ال ـق ـت ــال ،وإع ـ ـ ــادة ف ـتــح ال ـطــريــق
الرئيسي بني الشمال والجنوب ،من بينها
تعز ،بهدف إيصال املساعدات اإلنسانية إلى
كل املناطق وفسح املجال أمام تحرك املدنيني
بحرية .وأعلن أن األمم املتحدة تهدف أيضًا
إلعادة فتح مطار صنعاء ،وإيصال البضائع
وال ـن ـفــط عـبــر مـيـنــاء ال ـحــديــدة ،وأن تساهم
العائدات بدفع مرتبات املوظفني في القطاع
العام .وعبر عن أمله بأن يكون هناك اتفاق
على هذه األمور اإلنسانية لخلق مناخ جيد
بني األطــراف املعنية ،بهدف االنتقال لحوار
سياسي برعاية أممية.
وذكـ ــرت وزارة الـخــارجـيــة األم ـيــرك ـيــة ،أمــس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أن املـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ال ـخ ــاص
إلــى اليمن تيموثي ليندركينغ يـشــارك في
االجـتـمــاع أي ـضــا .وأوض ـح ــت ،فــي ب ـيــان ،أنــه
سـيـبـحــث م ــع مـمـثـلــي الـ ـ ــدول امل ـش ــارك ــة في
االجتماع أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب
في اليمن ،بما في ذلك استئناف املحادثات
الـسـيــاسـيــة ووض ــع حــد ف ــوري لـلـهـجــوم في
مــأرب .وذكر البيان أن «املجموعة ستناقش
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ي ـم ـكــن لـلـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
اتـخــاذهــا لتخفيف معاناة الشعب اليمني،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات إن ـســان ـيــة
إض ــاف ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـع ـه ــدات ال ـس ــاب ـق ــة».
وأوضحت أن ليندركينغ سيزور دول الخليج
ابتداء من  14إبريل/نيسان الحالي من أجل
عقد اجتماعات مع مسؤولني ،بالتنسيق مع
غريفيث ،مشيرة إلى أن «مناقشاته ستركز
على الجهود الدولية املشتركة لتعزيز اتفاق
ال ـســام وال ـج ـهــود امل ـبــذولــة ملـعــالـجــة األزم ــة
اإلنسانية الحادة في اليمن».
م ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،اتـ ـه ــم الـ ـح ــوثـ ـي ــون ،أم ــس
اإلث ـنــن ،الـتـحــالــف ،ال ــذي تـقــوده السعودية،
ب ـخــرق ات ـفــاق وق ــف إط ــاق ال ـنــار بمحافظة
الـ ـح ــدي ــدة .وق ـ ــال م ـص ــدر ع ـس ـك ــري ،لــوكــالــة
األنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة إلى
الـحــوثـيــن ،إن «ق ــوى ال ـع ــدوان ارتـكـبــت 177
خــرقــا ،بينها اسـتـحــداث تحصينات قتالية
في الجبلية والدريهمي وإلقاء قنبلتني من
طــائــرة تجسسية على كيلو  .»16وأض ــاف:
«اسـتـشـهــد مــواطــن وأص ـي ـبــت امـ ــرأة وطفلة
بنيران العدو في محافظتي صعدة وحجة
خــال ال ـ  24ساعة املــاضـيــة» .وأش ــار إلــى أن
«الطيران شن في محافظة مأرب ،غارة على
مديرية رحبة ،وغارتني على مديرية مدغل
و 14غارة على مديرية صرواح».

فلسطين:
تحذير من
تأجيل االنتخابات

متابعة

تسعى الحكومة الليبية لتحديد موقف من صراع شرقي المتوسط (محمود تركية/فرانس برس)

مباحثات تركية ليبية:
تعاون استراتيجي
طرابلس ـ العربي الجديد

اسـتـقـبــل الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان ،أمس اإلثنني ،رئيس الحكومة
االنتقالية الليبية ،عبد الحميد الدبيبة،
ف ــي الـعــاصـمــة الـتــركـيــة أن ـق ــرة ،ف ــي أول
زي ــارة لــأخـيــر إل ــى تــركـيــا ،مـنــذ تسلمه
م ـه ــام ــه ف ــي  16مـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي،
ويرافقه فيها وفد وزاري موسع .ويعد
االجتماع األول للمجلس الليبي  -التركي
للتعاون االستراتيجي رفيع املستوى،
والـ ـ ـ ــذي ت ــأس ــس ع ـ ــام  ،2014ال ـع ـن ــوان
األبرز للزيارة ،حيث من املفترض أيضًا
مـنــاقـشــة مـلـفــات مـهـمــة ،تـتـمـحــور حــول
ال ـ ـ ــدور ال ـت ــرك ــي ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ومـسـتـقـبــل
مذكرتي التفاهم حــول التعاون األمني
ً
وال ـع ـس ـك ــري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ف ـض ــا عــن
ت ـحــديــد م ـنــاطــق ال ـصــاح ـيــة الـبـحــريــة،
ال ـل ـت ــن وق ـع ـت ــا ب ــن أنـ ـق ــرة وال ـح ـكــومــة
الليبية السابق ،حكومة الوفاق ،برئاسة
فائز الـســراج ،وقضية املرتزقة فــي هذا
ال ـب ـلــد .وشـ ــرع أم ــس الـ ـ ــوزراء املــراف ـقــون
للدبيبة ،وعــددهــم  14وزي ـرًا ،باإلضافة
إلى رئيس األركان محمد الحداد ،بعقد
لقاءات ثنائية مع نظرائهم األتــراك في
أنقرة ،تطرقوا خاللها إلى سبل تعزيز
التعاون بني البلدين في مجاالت عدة.
ومن بني اللقاءات الثنائية ،اجتماع ّ
ضم
وزير الخارجية التركي مولود جاووش
أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،ونـ ـظـ ـي ــرت ــه الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة ن ـج ــاء
امل ـن ـقــوش ،وآخـ ــر جـمــع وزيـ ــر الــداخـلـيــة
الـ ـت ــرك ــي س ـل ـي ـم ــان ص ــويـ ـل ــو ،ب ـن ـظ ـيــره
ال ـل ـي ـبــي خ ــال ــد ال ـت ـي ـجــانــي مـ ـ ــازن .وأك ــد
ج ـ ــاووش أوغ ـل ــو أن بـ ــاده «س ـتــواصــل
دع ـ ـم ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــا ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة
التاريخية» ،وهو ما أكدته أيضًا وزيرة
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـت ــرك ـي ــة روه ـ ـصـ ــار ب ـك ـجــان،
خـ ــال ل ـق ــاء جـمـعـهــا ب ــوزي ــر االق ـت ـصــاد
والتجارة الليبي محمد علي الحويج،

والتخطيط فاخر مفتاح بوفرنة .وكان
امل ـك ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي ل ـل ـح ـكــومــة الـلـيـبـيــة
ق ــد أكـ ــد أن االج ـت ـم ــاع األول للمجلس
الليبي التركي للتعاون االستراتيجي،
سينعقد بــرئــاســة أردوغ ـ ــان والــدبـيـبــة،
وذلــك لتقييم العالقات بني البلدين في
جـمـيــع جــوانـبـهــا ،ومـنــاقـشــة الـخـطــوات
التي تعزز التعاون الثنائي ،بمشاركة
ال ـ ـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـي ــن .وأوض ـ ـ ــح امل ـت ـحــدث
باسم الحكومة الليبية ،محمد حمودة،
في وقت سابق أن الدبيبة سيبحث في
أنقرة «ملفات هامة ،على رأسها عودة
ال ـش ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة الس ـت ـك ـمــال تنفيذ
مشاريعها املتوقفة في البالد» ،وتوقيع
اتفاقات شراكات جديدة ،باإلضافة إلى
املستجدات السياسية.
وتـ ــرت ـ ـبـ ــط امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
سـيـبـحـثـهــا الــدب ـي ـبــة ف ــي تــرك ـيــا ،بملف
ال ـغ ــاز ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط ،وس ــط ال ـن ــزاع
الدائر بني تركيا واليونان في املنطقة.
وتسعى السلطة الليبية الـجــديــدة إلى
تحديد موقف من هذا الصراع وفق رؤية
تتبنى فتح م ـشــاورات مــع كــل األط ــراف
بشأن الـحــدود املائية الخاصة بليبيا.
ّ
وفي هذا اإلطار ،حط أمس في بنغازي،
شرقي ليبيا ،وزير الخارجية اليوناني
ن ـي ـكــوس دي ـن ــدي ــاس ،ل ـل ـقــاء امل ـســؤولــن
في شرقي الـبــاد ،وعلى رأسهم رئيس
مجلس النواب عقيلة صالح .واستبقت
املـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة،
أريستوتيليا بيلوني ،الزيارة بتأكيدها
أن ليبيا مستعدة ملناقشة قضية ترسيم
املنطقة البحرية مع اليونان ،من خالل
لجنة مراجعة فنية اقترحتها طرابلس.
وكشفت مصادر حكومية ليبية عن عزم
رئيس املجلس الرئاسي الليبي ،محمد
املنفي ،إجراء زيارة قريبة ألثينا لبحث
تشكيل اللجنة ،في سياق معالجة اآلثار
السياسية لالتفاق املوقع مع تركيا.

رصد

األردن :االعتقاالت بيد القضاء باستثناء األمير حمزة
بدأ المدعي العام في
األردن التحقيق في
األحداث األخيرة التي
شهدتها البالد ،وسط
كشف رئيس الحكومة
عن تفاصيل جديدة بشأن
العالقة بين األمير حمزة
وباسم عوض اهلل
عمان ـ العربي الجديد
ّ

في الوقت الذي ما زال فيه كثير من األسئلة
ُيطرح بشأن األحــداث األخيرة التي شهدها
األردن من اعتقاالت طاولت مقربني من األمير
حمزة بن الحسني ،األخ غير الشقيق للعاهل
األردنــي امللك عبد الله الثاني ،والحديث عن
ت ـحــركــات تـسـتـهــدف اس ـت ـق ــرار امل ـم ـل ـكــة ،قــال
رئيس الوزراء بشر الخصاونة ،أمس اإلثنني،
ّ
إن املدعي العام بــدأ تحقيقاته في األحــداث،
وسـتـكــون الـقـضـيــة فــي يــد ال ـق ـضــاء ،مضيفًا
ّ
أن املتهمني في القضية سيحالون للمدعي
الـعــام ،باستثناء األمـيــر حـمــزة ،ال ــذي سيتم
التعامل معه في إطار العائلة املالكة.
وأض ــاف الـخـصــاونــة ،خــال لـقــاء يــن مغلقني
ٍّ
مع أعضاء مجلسي األعيان والنواب ،كل على
ّ
حدة ،تسرب ما دار خاللهما إلى اإلعــام ،أن
رئيس الــديــوان امللكي األسـبــق باسم عوض
الله ،كان على اتصال مع األمير حمزة وينسق
معه منذ أكـثــر مــن سـنــة ،وك ــان هـنــاك حديث

عــن تحريض ضــد امللك ومخالفة الدستور،
ّ
وأن التحقيقات أثبتت تــورط األمـيــر حمزة.
ولفت إلى عدم وجود أي محاوالت لالنقالب،
ّ
ّ
لكنه أشار إلى أن هناك «محاولة لزعزعة أمن
ّ
األردن» ،مبينًا أن «التحقيق مع املتهمني ال
يزال مستمرًا ،وسيطبق القانون بحذافيره».
فــي الـسـيــاق ،قــال أحــد ال ـنــواب ممن حضروا
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،لـ ـك ــن فـ ـض ــل ع ـ ـ ــدم ذك ـ ـ ــر اسـ ـم ــه،
ّ
لـ«العربي الجديد» ،إن الخصاونة «لم يخض
في تفاصيل موسعة حول القضية» ،مشيرًا
إلى إعالنه تحويل القضية إلى املدعي العام،
ّ
والتأكيد على أن الحكومة ستعلن التفاصيل
كافة ،في الوقت املناسب .وأضاف« :حتى عند
سؤال الخصاونة عن الجهات الخارجية ،لم
يوضح من هي الجهات املتهمة».
مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب آخ ــر حـضــر االجـتـمــاع
أيضًا ،وفضل كذلك عدم نشر اسمه ،لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» ،إن «الخصاونة تـحـ ّـدث عــن عالقة
باسم عوض الله واألمير حمزة» .ولفت إلى
ّ
أن «ه ـنــاك مـعـلــومــات بسيطة جــديــدة ،حــول
ّ
الصلة بــن الــرجـلــن» ،مشيرًا إلــى أن «هناك
أدلة وبراهني حول ذلك ،وفق رئيس الوزراء».
وشهد لقاء الخصاونة مع الـنــواب مشادات
كــامـيــة ب ــن ال ـن ــواب احـتـجــاجــا عـلــى بعض
مــا ورد فــي االج ـت ـمــاع ،وم ـغــادرة ع ــدد منهم
القاعة بعد انتهاء كلمة الخصاونة ،لتعقد
بعد ذلــك لجنة الـحــريــات النيابية اجتماعًا
طارئًا مع رئيس مجلس النواب ،عبد املنعم
العودات .وقال النائب أسامة العجارمةّ ،في
تـصــريـحــات صـحــافـيــة عـقــب االج ـت ـم ــاع ،إنــه
ّ
يعتقد أن «باسم عــوض الله خــارج األردن»،
مضيفًا« :السؤال هو أين باسم عوض الله؟».
ّ
وت ــاب ــع أن «لـجـنــة ال ـحــريــات طـلـبــت االط ــاع
على واقع معتقل أردني في قضية ذات شأن

هيمنت القضية على الشارع األردني في األيام األخيرة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

ّ
سـيــادي وسـيــاســي مــن الــدرجــة األول ــى ،لكن
ّ
الـطـلــب قــوبــل بــاملـمــانـعــة» ،مـعـتـبـرًا أن «ه ــذا
ّ
الطبيعية بما يخص باسم
يعني أن النتيجة
ّ
عوض الله ،االعتقاد أنه ليس في األردن».
من جهته ،ذكــر املكتب اإلعــامــي في مجلس
ّ
النواب في بيان أمــس ،أن الخصاونة التقى
ب ــالـ ـع ــودات وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،فــي
ق ــاع ــة ع ــاك ــف ال ـفــايــز بـ ــدار امل ـج ـلــس ،ووض ــع
ال ـن ــواب فــي مختلف جــوانــب األحـ ــداث التي
شهدتها اململكة أخيرًا .ونفى البيان حدوث
ّ
أي مشادات نيابية مع رئيس الــوزراء «إنما
كانت هناك مداخالت نيابية بعضها كان في
شكل التساؤل».
وحـ ـ ــول ع ــاق ــة األمـ ـي ــر حـ ـم ــزة بـ ـع ــوض ال ـلــه
والتصريحات الحكومية في هذا اإلطار ،قال
مدير «مركز القدس للدراسات السياسية»،
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ّ
أن هناك مؤشرات وتسريبات بوجود صلة
بـ ــن األم ـ ـيـ ــر حـ ـم ــزة وع ـ ــوض الـ ـل ــه وأط ـ ــراف
خارجية من بقايا تحالف صفقة القرن» على
ّ
حــد وصـفــه .وأش ــار إلــى أن «األردن الرسمي
حـ ٌ
ـذر فــي الـحــديــث عــن األط ـ ــراف الـخــارجـيــة،
خـصــوصــا الـعــربـيــة ،وه ــو أم ــر يجعله يفكر
مليًا فــي اإلع ــان عــن تفاصيل القضية قبل
انتهاء التحقيقات».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــاف ــي زيـ ـ ـ ــاد ال ــرب ــاع ــي،
ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـلـقــاء بــن رئيسي
الوزراء ومجلس النواب «كان يجب أن يعقد
فــي بــدايــة األزمـ ــة ،وأن ي ـكــون عـلـنـيــا ،لتكون
ّ
الحكومة أكثر شفافية» .واعتبر أن «غياب
امل ـع ـلــومــة ي ـســاهــم ف ــي اس ـت ـم ــرار الـشــائـعــات
واإلبقاء على التخمني واالفتراضات».

أك ــد رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـفـلـسـطـيـنــي
م ـح ـم ــد اش ـت ـي ــة (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) ،أم ــس
اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ف ـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـ ــه ب ـم ـس ـت ـهــل
ال ـج ـل ـس ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ب ـم ــدي ـن ــة رام ال ـل ــه،
مواصلة العمل مع الشركاء الدوليني
مل ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إس ــرائ ـي ــل
ملـ ـن ــع ق ـي ــام ـه ــا بـ ـ ــأي إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مــن
شأنها وضــع العراقيل أمــام إجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ،بــاع ـت ـقــال املــرشـحــن
وف ــض الـتـجـمـعــات االنـتـخــابـيــة في
الـقــدس ملنع أهــالــي املدينة املقدسة
مـ ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ترشحًا وانتخابًا .في األثناء ،حذر
عــدد من مؤسسات املجتمع املدني
واألهلي الفلسطيني ،أمس اإلثنني،
م ــن خ ـط ــورة م ــا ي ـتــم ال ـحــديــث عنه
م ــن ق ـبــل ب ـعــض ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ع ــن إم ـكــان ـيــة تــأج ـيــل االن ـت ـخــابــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــام ــة ،ب ــذري ـع ــة أن
االحتالل اإلسرائيلي لم يوافق على
إجرائها في القدس وفق االتفاقات
الدولية.
(العربي الجديد)

الصومال:
انتخابات عامة
في غضون
عامين
ص ـ ّـوت ال ـبــرملــان ال ـصــومــالــي أمــس
االث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،عـ ـل ــى مـ ـ ـس ـ ــودة مـ ـش ــروع
إلج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـب ــاش ــرة فــي
غ ـض ــون ع ــام ــن ،وذل ـ ــك ف ــي جـلـســة
حـضــرهــا  153نــائـبــا مــن أص ــل 275
عـضـوًا .وبحسب مـســودة املـشــروع،
ف ــإن اللجنة الــوطـنـيــة لالنتخابات
سـ ـتـ ـب ــاش ــر مـ ـه ــامـ ـه ــا بـ ـع ــد ت ــوق ـي ــع
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ــوم ــال ــي م ـح ـمــد عـبــد
ال ـل ــه ف ــرم ــاج ــو ع ـلــى ه ــذا امل ـش ــروع،
عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر رح ــب بــالـخـطــوة
ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس ن ـشــر ع ـبــر صفحة
الرئاسة على «فيسبوك» .وبحسب
م ـت ــاب ـع ــن ،ف ــإن ــه ب ـم ــوج ــب ال ـف ـق ــرة
الخامسة من مسودة هذا املشروع،
يستمر عمل املؤسسات التشريعية
والتنفيذية في البالد .وكان رئيس
الشرطة الصومالية الجنرال عبدي
حـســن ،قــد أق ــال مــديــر شــرطــة إقليم
ب ـ ـنـ ــادر صـ ـ ـ ــادق عـ ـم ــر حـ ـس ــن ،بـعــد
عرقلته صباح أمس جلسة البرملان
لـ ـس ــاع ــات ،ل ـع ــدم ت ـم ــدي ــد امل ـجــالــس
التنفيذية والتشريعية.
(العربي الجديد)

يصحح
لبنان
ّ
مساحته البحرية
جنوبًا
وق ـ ــع وزيـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة فــي
حكومة تصريف األعمال في لبنان،
ميشال ّ
نجار ،أمس اإلثنني ،املرسوم
رقم  6433الذي يوسع املنطقة التي
يطالب بها لبنان في خالفه بشأن
الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة مـ ــع االحـ ـت ــال
اإلســرائـيـلــي .وأعـلــن وزي ــر األشـغــال
ع ــن الـتــوقـيــع ف ــي مــؤتـمــر صحافي
عقده أمــس ،بعد اجتماع صباحي
مــع مـســؤولــن فــي املــديــريــة الـعــامــة
لـلـنـقــل ال ـب ــري وال ـب ـحــري ووفـ ــد من
قـيــادة الجيش ُ اللبناني .ويضيف
الـتـعــديــل ال ــذي أدخ ــل عـلــى املطالب
اللبنانية األصلية املقدمة إلى األمم
امل ـت ـح ــدة ،ح ــوال ــي  1400كـيـلــومـتــر
م ــرب ــع إل ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الخالصة الـتــي يطالب بها لبنان.
ودخ ـ ــل م ـل ــف ت ـع ــدي ــل املـ ــرسـ ــوم فــي
ّ
دائـ ــرة ال ـص ــراع ال ـس ـيــاســي ،وشــكــل
مـ ـ ــادة خـ ــاف وسـ ـج ــال ف ــي ال ـف ـتــرة
األخ ـي ــرة ،رافـقـتـهــا جـمـلــة اتـهــامــات
ط ـ ــاول ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــر األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ب ـع ــدم ــا
اس ـت ـم ـه ــل ب ـض ـع ــة أي ـ ـ ــام ل ـل ـتــوق ـيــع،
على خلفية إعــان رئيس الحكومة
ح ـســان دي ــاب االت ـف ــاق عـلــى توقيع
تعديل املرسوم املذكور ،ما من شأنه
أن يصحح الحدود البحرية جنوبًا.
وقــال نجار فــي املؤتمر الصحافي:
«أنـ ـ ــا ل ــم أت ـ ـهـ ـ ّـرب م ــن ال ـت ــوق ـي ــع ،بــل
أردت أن يـحـصــل كــل ش ــيء بصدق
وشفافية».
(العربي الجديد)
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الحدث

كشفت أوكرانيا
عن حشد روسيا
عشرات آالف
الجنود على
حدودها وفي
القرم ،وهو
عدد أكبر بكثير
من القوات التي
تم حشدها
خالل السيطرة
على القرم في
عام  ،2014فيما
استهزأت موسكو
بتهديدات
واشنطن من
أنه ستكون ألي
استخدام للقوة
عواقب

التصعيد
ضد أوكرانيا
جهود
أوروبية
دعا المتحدث باسم
االتحاد األوروبي بيتر ستانو،
أمس ،روسيا ،إلى عدم
القيام بأي خطوات تزيد
من التصعيد شرق أوكرانيا.
وقال «نأمل أال يكون هناك
تصعيد ،ونحن نحشد
جهودنا الدبلوماسية في
هذا االتجاه» .وأضاف
«ندعو روسيا إلى عدم
اتخاذ أي خطوات تزيد
من التوترات».

اتهمت كييف موسكو بحشد أكثر من  40ألف جندي على الحدود الشرقية ألوكرانيا ()Getty

روسيا تحشد  80ألف
جندي وترفض الحوار
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـم ـ ّـس ــك ال ـكــرم ـلــن
بنفيه املتكرر إمكانية شن روسيا
حربًا ضــد أوكــرانـيــا ،فإنه لــم يغلق
ال ـبــاب نـهــائـيــا أم ــام ح ــدوث ه ــذا األمـ ــر ،عبر
استغالل وجــود أقلية ناطقة بالروسية في
شــرق أوكرانيا للتدخل عسكريًا في البالد،
فـيـمــا ات ـه ـمــت كـيـيــف مــوس ـكــو بـحـشــد أكـثــر
من  80ألف جندي على الحدود وفي القرم،
مطالبة روسيا بسحب قواتها من الحدود
األوكرانية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األوكــران ـيــة أن منظمة األم ــن وال ـت ـعــاون في
أوروبا ( )OSCEطالبت روسيا ،في  7إبريل/
نيسان الحالي ،بــإصــدار بيان رسمي حول
زيـ ـ ــادة وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى ال ـح ــدود
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ب ـم ــوج ــب وث ـي ـق ــة ف ـي ـي ـنــا ل ـعــام
 .2011وأضــافــت أن مــوسـكــو رفـضــت تقديم
أي إي ـضــاحــات ح ــول امل ــوض ــوع ،وتجاهلت

مـبــادرات التشاور لخفض التوتر .وطالبت
ال ـخ ــارج ـي ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،روس ـ ـيـ ــا ،بـحـســب
قــوات ـهــا مــن ال ـح ــدود األوك ــران ـي ــة ،والـتـخـلــي
عــن سـلــوك الـتـصــارع والتضليل اإلعــامــي،
والوفاء ببنود اتفاقية «مينسك».
وفي حني أعلنت كييف أن الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي لم يستطع التحدث
إل ـ ــى ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
لبحث التوترات في شرق البالد ،فقد نفت
موسكو تقديمه أي طلب إلجراء مفاوضات
مع بوتني .وقالت املتحدثة باسم الرئاسة
األوكرانية لوليا مانديل ،لوكالة «رويترز»،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،إن «مـ ـح ــاوالت زيلينسكي
للتحدث إلى بوتني ،بشأن أزمة شمال البالد،
فشلت .قدم مكتب الرئيس طلبًا للتحدث مع
فالديمير بوتني .لم نتلق جوابًا بعد ،ونأمل
كثيرًا أال يكون هذا رفضًا للحوار» .واتهمت
روسـ ـي ــا ب ـح ـشــد أك ـث ــر م ــن  40ألـ ــف ج ـنــدي

عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة ألوك ــران ـي ــا ،وأكـثــر
من  40ألفًا في شبه جزيرة القرم .وأشــارت
إل ــى أن ــه م ــن امل ـق ــرر أن يـتــوجــه زيلينسكي
إلــى بــاريــس إلج ــراء مـحــادثــات حــول حشد
ال ـق ــوات الــروس ـيــة عـلــى ال ـح ــدود وتـصــاعــد
الـصــراع فــي إقليم دونـبــاس .وتوقعت عقد
اجتماع بني زيلينسكي والرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،بحلول نهاية األسبوع
الحالي .وقالت «من ناحية ال يمكنك الذعر،
ومن ناحية أخرى عليك أن تفهم أن روسيا
أظهرت أكثر من مــرة أنها قــادرة على غزو
بلدان مختلفة».
فــي امل ـقــابــل ،أعـلــن املـتـحــدث بــاســم الكرملني
دي ـم ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،أن ــه في
األي ــام األخ ـيــرة لــم يـتـقــدم زيلينسكي بطلب
إلج ــراء مفاوضات مــع بــوتــن .وعما إذا كان
لدى بوتني ما يقوله للرئيس األوكراني ،قال
بيسكوف «نأمل أن تسود الحكمة السياسية
فــي كييف ،وأال تأخذ األم ــور منعطفًا جــادًا،
وأن تنتهي األعـمــال االستفزازية .فالديمير
بوتني لديه دائـمــا مــا يقوله حــول نــزع فتيل
التوترات ومنع نشوب حرب محتملة».
وكـ ـ ــان ب ـي ـس ـكــوف تـ ـح ــدث ،أمـ ــس األول ،عــن
ت ـك ـث ـيــف األع ـ ـمـ ــال «االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازيـ ــة» ل ـل ـقــوات
املـسـلـحــة األوك ــران ـي ــة ف ــي مـنـطـقــة دون ـب ــاس.

أعلنت أوكرانيا فشل
محاوالت زيلينسكي
للتحدث إلى بوتين
بلينكن وأوستن سيبحثان
الملف خالل زيارة مقر
«األطلسي» اليوم

وفـ ــي ح ــن ن ـف ــى امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن
احتمالية شن حــرب مع أوكــرانـيــا ،فإنه أكد،
في املقابل ،أن «روسيا لن تكون سلبية فيما
يتعلق بالناطقني بالروسية الذين يعيشون
جـنــوب شــرقــي أوكــران ـيــا» .وق ــال ،فــي مقابلة
على قـنــاة «روسـيــا  ،»1إنــه «بالطبع ال أحد
سيتحرك نحو ال ـحــرب ،وال أحــد يقبل على
اإلطــاق احتمالية مثل هذه الحرب» .وحول
«االنـقـســام» فــي أوكــرانـيــا ،أكــد بيسكوف «ال
أحــد أيـضــا سيقبل باحتمالية ان ــدالع حرب
أهلية في أوكرانيا» .وأوضــح أن «روسيا لم
تكن جزءا من األحداث في مدينة دونباس»،
لـكـنــه أك ــد أن ـهــا «ق ــال ــت دائ ـم ــا إن ـهــا ل ــن تظل
ع ـل ــى وض ـ ــع الـ ـحـ ـي ــاد ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص مـصـيــر
الناطقني بالروسية الذين يعيشون جنوب
شــرقــي ال ـبــاد» .وتــابــع «حينما نستمع إلى
ت ـص ــري ـح ــات مـ ــن ك ـي ـي ــف ،وم ـ ــن م ـس ـتــويــات
مختلفة ،بأن إجراءات اتفاق مينسك بالفعل
ال ج ــدوى لـهــا ،يسبب ذل ــك ح ـيــرة ،لـيــس لنا
فقط ،بــل أيضًا فــي بــاريــس وبــرلــن» .وأشــار
إلى أن موسكو لديها بعض الخالفات حول
دون ـب ــاس مــع بــرلــن وب ــاري ــس ،لـكــن املــواقــف
بشكل كبير متشابهة.
وردًا على تحذير وزيــر الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن ،األح ــد املــاضــي ،مــن أن «أي
تحرك أخرق من جانب روسيا ،أو استخدام
ل ـل ـق ــوة ،س ـي ـك ــون ل ــه ث ـم ــن ،وس ـت ـك ــون ه ـنــاك
عــواقــب» ،اعتبر بيسكوف ،أمــس اإلثـنــن ،أن
التهديدات األميركية لروسيا فقدت قيمتها
بسبب كثرة تكرارها .وقال «كل هذه الدعوات
للتخلي عــن أي أع ـمــال عــدوان ـيــة ،والتهديد
بــإجـبــارنــا عـلــى دف ــع الـثـمــن ،ف ـقــدت قيمتها.
كلما أكثرت من مثل هذه التصريحات ،قللت
مــن قيمتها» .وأض ــاف «أك ــرر مــرة أخ ــرى .لم
تمثل روسيا سابقًا ،وال تمثل ،أي خطر على
أحد ،ولم تقم بأي أعمال عدوانية».
وكان بلينكن حذر ،أمس األول ،من «عواقب»
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال وق ـ ـ ـ ــوع «عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان» روس ـ ـ ـ ــي ع ـلــى
أوك ــران ـي ــا ،م ـع ـب ـرًا ع ــن «مـ ـخ ــاوف» واشـنـطــن
حـيــال الـتـعــزيــزات العسكرية الــروسـيــة على
الحدود مع أوكرانيا .وقال ،في مقابلة بثتها
شبكة «إن بــي ســي»« :هـنــاك حشود روسية
عـلــى ال ـح ــدود أكـثــر مــن أي وق ــت مـنــذ ،2014
خالل االجتياح الروسي األول» ،مرددًا موقفًا
أصــدره البيت األبيض أخيرًا .وأشــار إلى أن
الرئيس األميركي جو «بايدن كان في غاية
ال ــوض ــوح :ف ــي ح ــال تـحــركــت روس ـي ــا بشكل
متهور أو عــدوانــي ،ستكون هناك تكاليف،
سـتـكــون ه ـنــاك ع ــواق ــب» ،مــن دون أن يحدد
طبيعة أي رد أميركي محتمل .وأكد بلينكن،
ال ــذي نــاقــش امل ـســألــة ،الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،في
ات ـصــال هــاتـفــي مــع نـظـيــريــه الـفــرنـســي جــان
إيـ ــف لـ ــودريـ ــان واألملـ ــانـ ــي هــاي ـكــو م ـ ــاس ،أن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة «وح ـل ـفــاء هــا األوروب ـي ــن
يتقاسمون املخاوف ذاتها».
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـيــد ب ــراي ــس ،أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،إن
بلينكن سينضم إلى وزيــر الدفاع األميركي
لــويــد أوس ــن فــي بــروك ـســل ،ال ـيــوم الـثــاثــاء،
م ــن أجـ ــل ال ـت ـب ــاح ــث م ــع ال ـح ـل ـف ــاء ف ــي حـلــف
شـمــال األطلسي (الـنــاتــو) ،فــي مجموعة من
التحديات التي تواجه بلدان الحلف ،بينها
إيران وأفغانستان واألنشطة الروسية التي
تستهدف أوكرانيا.
وأش ــارت صحيفة «واشنطن بــوســت» ،أمس
األول ،إلــى أن على إدارة بــايــدن منع روسيا
م ــن الـتـفـكـيــر ف ــي ش ــن ح ــرب شـبـيـهــة بــالـتــي
ق ــام ــت ب ـهــا ف ــي  ،2014ح ـيــث س ـي ـطــرت على
الـ ـق ــرم ،وأش ـع ـلــت م ـع ــارك ب ــن االنـفـصــالـيــن
والقوات الحكومية األوكرانية .وأوضحت أن
«بايدن اتخذ بالفعل خطوة أولــى جيدة من
خالل شحن مساعدات عسكرية إضافية إلى
أوكرانيا ،وقالت تركيا إن الواليات املتحدة
تخطط لنشر قوات بحرية أميركية في البحر
األسود .كما ذكر بايدن بوضوح أن الواليات
امل ـت ـحــدة تـقــف إل ــى جــانــب س ـي ــادة أوكــران ـيــا
وسالمتها اإلقليمية».
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس ،األناضول)

متابعة

ميانمار :تهمة جنائية جديدة ضد أونغ سان سو تشي
بينما تعلو المطالبات
بإطالق سراح الزعيمة
المدنية في ميانمار ،أونغ
سان سو تشي ،وجهت
سلطات االنقالب أمس
تهمة جنائية جديدة لها
ي ــواص ــل ال ـع ـس ـكــر ف ــي م ـي ــان ـم ــار ت ـح ــدي كــل
امل ـن ــاش ــدات امل ـطــال ـبــة بــوقــف ال ـق ـمــع وإط ــاق
سراح الزعيمة املدنية أونغ سان سو تشي .ال
بل إن السلطات وجهت لألخيرة أمس اإلثنني،
تهمة جنائية جديدة ،في الوقت الذي طلبت
فيه الزعيمة التي أطاحها الجيش واعتقلها
عقب انقالب األول من فبراير/شباط املاضي،
مــن املحكمة السماح لها بمقابلة محاميها
شخصيًا أثناء ظهورها في جلسة استماع
عـبــر الـفـيــديــو ملــواجـهــة الـتـهــم الـعــديــدة التي
وج ـه ـهــا ل ـهــا امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري وال ـت ــي قد
تؤدي إلى سجنها لسنوات.
وقال محامي سو تشي ،مني مني سو ،لوكالة
«فــرانــس ب ــرس» أم ــس ،إن ــه «ت ــم تــوجـيــه تهم
للزعيمة املدنية فــي ســت قضايا باإلجمال؛
خ ـم ــس م ـن ـه ــا فـ ــي ن ــايـ ـبـ ـي ــداو وواحـ ـ ـ ـ ــدة فــي
ّ
ران ـ ـغـ ــون» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن الـتـهـمــة األخ ـي ــرة
ُوج ـ ـهـ ــت بـ ـم ــوج ــب قـ ــانـ ــون إدارة ال ـ ـكـ ــوارث
الـطـبـيـعـيــة ف ــي ال ـب ــاد وتـتـعـلــق م ــرة جــديــدة
بقيود فيروس كــورونــا .ولــم تظهر الزعيمة

الحائزة على جائزة نوبل للسالم علنًا ،منذ
اعتقلت في األول من فبراير املاضي ،بعدما
أط ـ ــاح ال ـج ـيــش ح ـكــوم ـت ـهــا واس ـت ــول ــى على
السلطة .وتـنــدرج التهمة األكـثــر جدية التي
تــواجـهـهــا ســو تـشــي ضـمــن مـخــالـفــة قــانــون
األسرار الرسمية في ميانمار.
ّ
وقــال مني مني سو ،إن سو تشي ،املوضوعة
ره ــن اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة ف ــي نــاي ـب ـيــداو ،بــدت
ب ـص ـحــة ج ـي ــدة ف ــي ج ـل ـســة امل ـحــاك ـمــة أم ــس.
وطلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة
محاميها شخصيًا .ولم ُيسمح لها إلى اآلن
بــال ـت ـحــدث م ــع مـحــامـيـهــا ،إال ع ـبــر الـفـيــديــو
بحضور مـســؤولــي األم ــن ،وال ُيـعــرف مــا إذا
كانت على علم باالضطرابات الدموية التي
اجـتــاحــت الـبــاد منذ اسـتـيــاء الجيش على
السلطة.
وقال محاميها مني مني سو لوكالة «رويترز»،
ردًا على سؤال عما إذا كان فريقها القانوني
تمكن من التحدث معها بشأن االحتجاجات
التي قتل فيها أكثر من  700شخص« :ال ،لم
نفعل ذلــك ،يمكننا التحدث فقط فــي األمــور
الـقــانــونـيــة» .وتعقد جلسة املحاكمة املقبلة
في  26إبريل /نيسان الحالي وفق مني مني
سو.
وبــاإلضــافــة إل ــى الـتـهـمــة املـتـعـلـقــة بمخالفة
األس ــرار الرسمية ،كانت ُوجـهــت تهم أخــرى
ل ـســو ت ـشــي مـنـهــا اس ـت ـي ــراد أج ـه ــزة ات ـصــال
السلكية بشكل غير قانوني ،وعدم االمتثال
ل ـق ـيــود فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وان ـت ـه ــاك قــانــون
االت ـصــاالت ،والتحريض على االضـطــرابــات
الـعــامــة .كـمــا أعـلــن الـجـيــش فـتــح تحقيق في

ق ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد وت ـل ـق ــي رش ـ ــى ،م ـت ـه ـمــا ســو
تـشــي بـجـمــع  600أل ــف دوالر وأك ـثــر م ــن 11
كـيـلــوغــرامــا مــن الــذهــب بشكل غـيــر قــانــونــي.
ويقول محاموها إن التهم ملفقة.
في غضون ذلك ،تتواصل مقاومة املواطنني
ف ــي م ـيــان ـمــار لـلـعـسـكــر ،ال ــذي ــن أدى قمعهم
لـلـمـحـتـجــن ع ـلــى االنـ ـق ــاب إلـ ــى مـقـتــل 706
ً
أشـ ـخ ــاص ،بـيـنـهــم  46طـ ـف ــا ،وف ـق ــا ألح ــدث
إح ـصــاء أم ــس ،لجمعية مـســاعــدة السجناء
الـسـيــاسـيــن .وشـمــل ذل ــك  82شخصًا قتلوا
في بلدة باجو شمال شرقي مدينة رانغون
الرئيسية ،يوم الجمعة املاضي.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ـق ـلــت ش ـب ـكــة «سـ ــي أن أن»
األمـيــركـيــة عــن نـشـطــاء فــي مـيــانـمــار قولهم،

ّ
إن الجيش يتقاضى  85دوالرًا من العائالت
الس ـت ـعــادة جـثــث أقــارب ـهــم ال ــذي ــن قـتـلــوا في
األحداث الدموية في باجو يوم الجمعة .وقال
شاهد عيان يعيش في املدينة ،طلب عدم ذكر
اسمه ألسباب أمنية ،لـ«سي أن أن» ،إن العديد
مــن سـكــان الـبـلــدة ف ــروا إلــى الـقــرى املـجــاورة

الجيش يتقاضى
 85دوالرًا من العائالت
إلعادة جثث أقاربهم

طلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة محاميها حضوريًا (فريدريك براون/فرانس برس)

بعد أحداث يوم الجمعة ،مشيرًا إلى أن خدمة
اإلنـتــرنــت انقطعت فــي املنطقة ،بينما تقوم
ق ــوات األم ــن بتفتيش األح ـي ــاء .وق ــال شاهد
عيان آخــر للشبكة نفسها« :الجثث تراكمت
في املشارح ،وبسبب التهديد ،اضطررنا إلى
االنتقال إلــى مكان قريب» .ويفرض الجيش
على العائالت دفع  85دوالرًا الستعادة ًجثث
ال ــذي ــن ل ـقــوا حـتـفـهــم ي ــوم الـجـمـعــة ،وف ــق ــا ملا
نشره اتحاد طالب جامعة باجو على موقع
«فيسبوك» ،وتقارير لوسائل إعــام محلية.
وال يــزال االنقالب يثير احتجاجات واسعة،
على الرغم من حملة القمع الدموية .ووردت
ت ـقــاريــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
عــن إط ــاق ق ــوات األم ــن الـنــار فــي بـلــدة تامو
ش ـمــال غ ــرب ال ـب ــاد ،أم ــس اإلث ـن ــن ،وتـفــريــق
الشرطة احتجاجًا في مدينة مانداالي ،وسط
م ـيــان ـمــار .ودعـ ــا ن ـش ـطــاء إل ــى ال ـت ـحــدي هــذا
األسبوع خالل عطلة العام الجديد التقليدية
التي تمتد من اليوم الثالثاء وحتى السبت
امل ـق ـبــل ،ف ــي ال ــدول ــة ذات األغ ـل ـب ـيــة ال ـبــوذيــة.
وعادة ما يتم االحتفال بأهم عطلة في العام
بالصالة ،وممارسة بعض الطقوس البوذية
ف ــي امل ـعــابــد وال ـ ـشـ ــوارع .ودعـ ــت مـجـمــوعــات
من املحتجني الناس إلى االتحاد .كما دعت
الـبــوذيــن إل ــى ارتـ ــداء مــابــس ديـنـيــة معينة
وتالوة الصلوات معًا ،ووجهت كذلك الدعوة
إلــى سـكــان املجتمعات املسيحية الصغيرة
إلى ارتداء املالبس البيضاء .وقالت إن أتباع
ال ــدي ــان ــات األخ ـ ــرى ي ـجــب أن ي ـح ــذوا ال ـحــذو
نفسه.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

تقرير
واشنطن ـ العربي الجديد

ف ـي ـم ــا تـ ـقـ ـت ــرب ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة
األول ـ ــى مل ـق ـتــل امل ــواط ــن م ــن أص ــول
أف ــري ـق ـي ــة جـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد اخ ـت ـنــاقــا
بـ ـع ــدم ــا ضـ ـغ ــط الـ ـش ــرط ــي ديـ ــريـ ــك ش ــوف ــن
بركبته على عنقه ألكثر مــن ثماني دقائق،
عادت مدينة مينيابوليس ،أكبر مدن والية
مـيـنـيـســوتــا ،ش ـمــال ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إلــى
املشهد املرتبط بالحراك ضد العنصرية في
هذا البلد ،وعنف الشرطة ،ليس فقط بسبب
املـحــاكـمــة «ال ـتــاري ـخ ـيــة» ال ـتــي ت ـجــري فيها
لشوفني ،ولكن أيضًا مع عودة االحتجاجات
التي ّ
أججها مقتل مواطن أسود آخر بعنف
الشرطة ذاتها .ويعد مقتل داونت رايت ،أول
مــن أم ــس األح ــد ،فــي مـيـنـيــابــولـيــس ،عملية
القتل الثالثة فــي املدينة التي تحصل على
ي ــد ال ـش ــرط ــة ،ب ـعــد مـقـتــل ف ـلــويــد ،وامل ــواط ــن
مـ ــن أص ـ ـ ــول ص ــوم ــال ـي ــة دوالل إي ـ ـ ــد ،ب ــداي ــة
ال ـع ــام ال ـحــالــي .وكـ ــان مـقـتــل إي ــد ق ــد م ـ ّـر من
دون ص ـخــب ك ـث ـيــر ،ب ـعــدمــا بـ ـ ــادرت شــرطــة
م ـي ـن ـيــابــول ـيــس ،ب ـش ـكــل غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،إلــى
نشر فيديو بعد  24ساعة من مقتله ،يظهر
ً
أنــه بــادر أوال إلطــاق النار على عناصرها،
رغــم ما أثــاره ذلــك من عالمات استفهام من
ناشطني ومشككني .ويعيد اليوم مقتل رايت
فتح تساؤالت كثيرة ،بغض النظر عن حجم
االحتجاجات ومدى إمكانية اتساعها ،حول
مـطــالــب إص ــاح ال ـشــرطــة ف ــي املــدي ـنــة ،الـتــي
تحمل خصوصية م ـحــددة ،حيث أصبحت
رمزًا للعنف الشرطي املمنهج ضد املواطنني
من األقليات ،كما يعيد التذكير بأن الرئيس
األميركي جو بايدن لن يكون أكثر شجاعة
مــن سلفه دونــالــد تــرامــب فــي مــا خـ ّـص هذه
األزمـ ــة امل ـت ـجــذرة ف ــي ال ـب ــاد .وي ــأت ــي ذل ــك ال
سيما أن بايدن معروف بمناصرته للشرطة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وغـ ـي ــر م ـس ـت ـع ــد ل ـف ـت ــح جـبـهــة
تشريعية في الكونغرس مع الجمهوريني أو
الجناح املعتدل في الحزب الديمقراطي .بهذا
املعنى ،قد تكون محاكمة شوفني و«قانون
جــورج فلويد إلصــاح الشرطة» ،باإلضافة
إلى تعويض عائلة فلويد ،أكثر املمكن الذي
قد تحصل عليه جولة تصعيد الحراك ضد
العنصرية الـجــديــدة ،والـتــي كانت قــد بــدأت
منذ مقتل فلويد في  25مايو /أيار املاضي.
وانضمت احتجاجات اندلعت ليل األحــد –
اإلث ـنــن ،إل ــى أخ ــرى مـتــواصـلــة مـنــذ أي ــام في
مينيابوليس ،تــزامـنــا مــع محاكمة شوفني،
ب ـع ــدم ــا ق ـت ـلــت ال ـش ــرط ــة الـ ـش ــاب م ــن أص ــول
أفريقية داونت رايت ( 20عامًا) ،بإطالق النار
عليه في أحد أحياء املدينة .وأطلقت الشرطة

عادت قضية عنف الشرطة األميركية إلى الواجهة ،مع مقتل مواطن
أسود بنار الشرطة في مينيابوليس ،فيما قد تكون محاكمة قاتل
جورج فلويد مناسبة لتنفيس االحتقان ،دون حدوث إصالح جذري

جورج
فلويد
جديدًا

عنف الشرطة األميركية
ينفجر في وجه بايدن
ال ـغ ــاز املـسـيــل ل ـلــدمــوع وال ـق ـنــابــل الـصــوتـيــة
بــاتـجــاه امل ـئــات الــذيــن تجمعوا خ ــارج مركز
لـلـشــرطــة ف ــي بــروك ـلــن س ـن ـتــر ،ش ـم ــال غــرب
مـيـنـيــابــولـيــس ،تـنــديـدًا بمقتل رايـ ــت .وبعد
نحو ساعة ،تراجع وجــود الشرطة ،وتحول
الحشد إلى إضــاءة الشموع ،وكتابة رسائل
على نحو «العدالة لداونت رايت» في الشارع،
لتعود االحتجاجات وتندلع مجددًا ،ما دفع
سـلـطــات املــدي ـنــة ل ـفــرض حـظــر ت ـجــول حتى
ص ـبــاح أمـ ــس ،اإلثـ ـن ــن .وروت وال ـ ــدة راي ــت،
كاتي ،أن ابنها اتصل بها إلبالغها بأنه ّ
تم
توقيفه من قبل الشرطة ،مضيفة أنها سمعت
ع ـن ــاص ــر األم ـ ــن ي ـط ـل ـب ــون م ـن ــه ت ـ ــرك هــات ـفــه
املحمول قبل أن ينهي أحدهم املكاملة ،لتعود
صديقته وتبلغها بأنه قتل بالرصاص.
م ــن جـهـتــه ،فـتــح مـكـتــب الـتــوقـيــف الـجـنــائــي
التابع ملينيسوتا تحقيقًا في الحادثة .ووفق
ب ـي ــان ل ــدائ ــرة ش ــرط ــة ب ــروك ـل ــن س ـن ـتــر ،فــإن
الـعـنــاصــر طـلـبــوا مــن ســائــق الـتــوقــف بسبب
مـخــالـفــة م ــروري ــة ،وعـنــدمــا اكـتـشـفــوا وجــود
مذكرة بإلقاء القبض عليه أســاســا ،حاولوا
توقيفه ،لكنه عــاد إلــى سيارته وأطـلــق أحد
العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فورًا.
وجاء في البيان أن راكبة كانت مع رايت في
ّ
السيارةّ ،
تعرضت «إلصابات ال تشكل خطرًا
ع ـلــى ح ـيــات ـهــا» ون ـق ـلــت إلـ ــى مـسـتـشـفــى في

املكان ،وكذلك شرطي .ووصف رئيس بلدية
مدينة بروكلني مايك إليوت إطالق النار بأنه
«م ــأس ــاوي» ،مطالبًا املـتـظــاهــريــن بالحفاظ
عـلــى الـسـلـمـيــة ،وع ــدم تـعــامــل (ال ـشــرطــة) مع
االحتجاجات بالقوة.
وج ـ ـ ـ ــاء م ـق ـت ــل رايـ ـ ـ ـ ــت ،عـ ـل ــى بـ ـع ــد نـ ـح ــو 16
كيلومترًا فقط من موقع وفــاة جــورج فلويد
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ف ــي وق ــت ت ـتــواصــل فيه
مـحــاكـمــة الـشــرطــي الـســابــق ديــريــك شــوفــن،
املتهم بقتله ،مــع ثــاثــة شرطيني آخــريــن لم
تبدأ محاكمتهم بعد .وفيما تسلط األضواء
على محاكمة شــوفــن ،باعتبارها مناسبة

تتواصل محاكمة ديريك
شوفين المتهم بقتل
جورج فلويد
 60في المائة من قتلى
عنف الشرطة في
مينيابوليس من السود

لـتـعــريــة ال ـشــرطــة األم ـيــرك ـيــة ومـحــاسـبـتـهــا،
وبعد شهادة زمالئه وشرطيني قدامى ضده،
إال أن العنف املمنهج لشرطة مينيابوليس
ال يــزال يشكل أحــد النماذج األكـثــر وضوحًا
ل ـف ـشــل س ـل ـط ــات ه ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة ،وال ـس ـل ـطــات
املحلية في واليات أميركية عدة ،في معالجة
هذه األزمــة املتجذرة .وبينما يصل مستوى
الحراك إلى املطالبة بـ«وقف تمويل» الشرطة
األميركية ،فإن مستوى التعاطي الرسمي مع
األزم ــة فــي املــديـنــة يبقى فــي ح ــدوده الدنيا،
على الرغم من أن البيانات الرسمية كانت قد
أشارت لدى مقتل فلويد إلى أن  60في املائة
م ــن ضـحــايــا الـعـنــف ال ـشــرطــي فـيـهــا ه ــم من
املواطنني السود ،الذين يشكلون  20في املائة
من سكانها .كما أنــه ال يجري التحقيق في
أي حادثة من هــذا النوع ســوى بعد شكوى
م ــن أحـ ــد ذوي ال ـض ـح ــاي ــا ،ع ـل ـمــا أن مـعـظــم
عـمـلـيــات املـحــاسـبــة ال تتخطى «الـتــوبـيــخ»،
بحسب معطيات جمعها موقع «مينيسوتا
ري ـف ــورم ــر» .وي ـعــزو مـتــابـعــون ذل ــك إل ــى قــوة
ل ــوب ــي ال ـش ــرط ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،اتـ ـح ــاد نـقــابــة
الشرطيني فيها ،التي بنت قوتها منذ عام
.1970
وك ـ ــان م ـق ـتــل ف ـل ــوي ــد ق ــد أش ـع ــل شـ ـه ــورًا مــن
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي الـ ـب ــاد ض ــد الـعـنـصــريــة
وع ـ ـنـ ــف ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،ل ـك ـن ــه لـ ــم يـ ــدفـ ــع اإلدارة
األمـيــركـيــة السابقة إلــى الـتـحــرك التـخــاذ أي
إجـ ــراء لتنفيس ال ـغ ـضــب .ب ــل عـلــى الـعـكــس،
فإن دونالد ترامب ،الــذي كان قد بدأ حملته
للسعي لوالية رئاسية ثانية ،مارس العديد
من أشكال االستفزاز للحراك ضد العنصرية،
ك ـم ــا دع ـ ــم ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـب ــاش ــر م ـم ــارس ــات
ال ـشــرطــة الـعـنـفـيــة ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن ،ووج ــه
رسائل اعتبرت داعمة أيضًا لحراكات نفذها
يمينيون متطرفون بحجة «حماية» أحياء
م ــن «عـ ـن ــف» امل ـت ـظــاهــريــن ض ــد الـعـنـصــريــة.
وذهـ ـ ــب ت ــرام ــب إل ـ ــى الـ ــدفـ ــاع ع ــن رمـ ـ ــوز مــن
عـهــد ال ـع ـبــوديــة ،ورفـ ــض إزالـ ــة أس ـم ــاء ق ــادة
الكونفيدرالية من قواعد أميركية.
ولـ ــم ت ـخ ــرج إدارة ب ــاي ــدن ب ـعــد بـ ــأي ت ـحــرك
يـمـكــن إحـ ــداث تغيير كـبـيــر فــي امل ـعــادلــة .إذ
أكــد بــايــدن بعد تسلمه السلطة ،فــي يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،م ـعــارض ـتــه بشكل
قاطع «إنهاء تمويل الشرطة»ّ .
ومرر مجلس
الـنــواب األمـيــركــي ،فــي م ــارس /آذار املاضي،
قـ ــانـ ــون ج ـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد إلص ـ ـ ــاح ال ـش ــرط ــة،
بانتظار تمريره أيضًا في مجلس الشيوخ،
ل ـكــن حــركــة «ح ـي ــاة ال ـس ــود م ـه ـمــة» اعـتـبــرت
أنــه يــراكــم «اسـتــراتـيـجـيــات إص ــاح» أخفقت
فــي تـصـحـيــح أوضـ ــاع املـجـتـمـعــات املهمشة
وتصحيح ظاهرة عنف الشرطة وطنيًا.
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شرق
غرب
حزب ميركل يدعم
الشيت لخالفتها
دعـ ـ ـم ـ ــت إدارة حـ ـ ـ ــزب «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
املـسـيـحــي الــدي ـم ـقــراطــي» األملــانــي،
أمــس اإلث ـنــن ،زعـيــم الـحــزب أرمــن
الش ـيــت ،لـلـتــرشــح لـخــافــة أنجيال
م ـيــركــل ف ــي مـنـصــب املـسـتـشــاريــة،
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة في
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر/أيـ ـل ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وق ـ ــال
مشاركون في االجتماع إن املجلس
الـ ــرئـ ــاسـ ــي لـ ــات ـ ـحـ ــاد قـ ـ ـ ــرر ،خ ــال
اجتماع مغلق ،دعم ترشيح رئيسه
مقابل الــزعـيــم الـبــافــاري مــاركــوس
سودر الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وال ـق ــرار لـيــس نهائيًا بـعــد ،إال أنــه
مع هذا الدعم ،ستكون لدى الشيت
فـ ــرص ج ـي ــدة ل ـخــافــة م ـيــركــل فــي
املستشارية.
(فرانس برس)
اإلكوادور :اليميني
غييرمو السو رئيسًا
انتخب املصرفي السابق اليميني
غييرمو الســو ،أمــس األول ،رئيسًا
ل ـ ـ ـ ــإك ـ ـ ـ ــوادور ،ف ـ ــي وجـ ـ ـ ــه م ـن ــاف ـس ــه
االشتراكي أندريس أراوس املدعوم
من الرئيس األسبق رافاييل كوريا.
وسيخلف السو ( 65عامًا) الرئيس
ل ـي ـن ــن م ــوريـ ـن ــو ال ـ ـ ــذي ي ـن ـه ــي فــي
م ــاي ــو/أي ــار امل ـق ـبــل واليـ ــة م ــن أرب ــع
سنوات .ونال السو  52.51في املائة
مــن األص ــوات فــي مقابل  47.49في
املــائــة ألراوس ،ال ــذي اع ـتــرف ،أمس
اإلثنني ،بالهزيمة.
(فرانس برس)
تونس :قيادي
بـ«النهضة» يدعو لكتلة
مؤمنة بالديمقراطية
دعــا الـقـيــادي فــي حــركــة «النهضة»
ال ـت ــون ـس ـي ــة والـ ـن ــائ ــب ن ـ ــور ال ــدي ــن
ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــري ،أمـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،إلـ ــى
«ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء كـ ـتـ ـل ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة م ــؤم ـن ــة
ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ل ـل ـت ـص ــدي ل ــدع ــاة
الحكم الفردي االستبدادي» .وأعلن
أن «الكتلة يجب أن تضم مختلف
ال ـ ـف ـ ـئـ ــات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واألي ـ ـ ــدي ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـيـ ـس ــاري ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،وك ــل
م ـ ــن يـ ــؤمـ ــن ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ع ـبــر
االنتخابات الحرة الشفافة».
(العربي الجديد)
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أحزاب تواجه التيار المدني

تحالف عراقي
انتخابي جديد
يقود زعيم تيار
«الحكمة» عمار الحكيم،
حراكًا في العراق إلنشاء
تحالف انتخابي مقابل
للقوى الحليفة إليران،
وفي مواجهة صعود
التيار المدني
بغداد ـ عادل النواب

ت ـع ـت ــزم قـ ــوى س ـيــاس ـيــة عــراق ـيــة
ب ــارزة تشكيل تحالف انتخابي
جــديــد ،سـيـكــون األول مــن نوعه
ً
منذ العام  2003في حال اكتماله ،يضم كتال
وق ــوى سياسية ،سنية وشيعية وكــرديــة،
وذلـ ــك لـلـمـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي 10
أكتوبر /تشرين األول املقبل .وقال مراقبون
إنــه محاولة ملواكبة تطلعات الـشــارع بعد
التظاهرات الشعبية التي تفجرت بالبالد،
فــي األول مــن أكـتــوبــر ال ـعــام  ،2019ودام ــت
ألكثر من عام في مدن جنوب ووسط العراق
والعاصمة بغداد.
ويقود حــراك تأسيس التحالف زعيم تيار
«ال ـح ـك ـمــة» ع ـمــار الـحـكـيــم ،ال ــذي زار خــال
الفترة املاضية عــدة مناطق ،أبرزها أربيل
واألنـ ـ ـب ـ ــار شـ ـم ــال وغـ ــربـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،ضـمــن
مساعيه الــرامـيــة لتشكيل الـتـحــالــف األول
من نوعه ،إذ سبق أن تم تشكيل تحالفات
ج ـم ـعــت قـ ــوى س ـيــاس ـيــة س ـن ـيــة وش ـي ـع ـيــة.
لكن التحالف الحالي سيضم قــوى كردية
وأخ ــرى مدنية وشخصيات تمثل أقليات
دينية عراقية.
وقـ ـ ــال س ـي ــاس ــي ع ــراق ــي بـ ـ ــارز ف ــي بـ ـغ ــداد،
لـ«العربي الجديد» ،إن «التحالف الجديد،
ال ــذي يـعـمــل الـحـكـيــم عـلــى تــأسـيـســه ،يضم
قوى سياسية سنية وكردية ،وشخصيات
مــن مــدن مختلفة ،بــاإلضــافــة إلــى ناشطني
مــدن ـيــن .ووصـ ــل إل ــى م ــراح ــل مـتـقــدمــة من
الـتـفــاهـمــات مــع ع ــدة كـتــل فــي ه ــذا اإلط ــار».
وأوضح أن كتل «تيار الحكمة بزعامة عمار

الحكيم ،وحزب تقدم بزعامة رئيس البرملان
م ـح ـمــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي ،واالتـ ـ ـح ـ ــاد الــوط ـنــي
ال ـكــردس ـتــانــي ف ــي الـسـلـيـمــانـيــة ،وائ ـت ــاف
النصر بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر
العبادي ،وتيار املرحلة الذي يدعمه رئيس
ال ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،إض ــاف ــة إلــى
ن ــواب مــن األق ـل ـيــات الــديـنـيــة ،وشخصيات
سياسية مستقلة ،تعتبر أبــرز القوى التي
ستدخل هــذا الـتـحــالــف ،فيما اعـتــذر زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر عن االنخراط
فــي الـتـحــالــف ،وفـضــل خ ــوض االنـتـخــابــات
بشكل مـنـفــرد» .ووف ـقــا للمصدر ذات ــه ،فــإن
التحالف الجديد سيكون بمثابة معسكر
مقابل للقوى السياسية الحليفة لطهران،
م ـث ــل «الـ ـفـ ـت ــح» بـ ـقـ ـي ــادة ه ـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري،
و«دولـ ــة ال ـقــانــون» بــزعــامــة رئ ـيــس الـ ــوزراء
األس ـبــق ن ــوري املــالـكــي ،معتبرًا أن ــه يمثل،
فــي الــوقــت ذاتـ ــه« ،خ ـطــوة مـقــابـلــة لصعود
التيار املدني وتحسس القوى الرئيسية في
الـبــاد ،بتوجه الـشــارع نحو القوى املدنية
والالطائفية».
وفي إشارة إلى تحالفه السياسي الجديد،
ك ـتــب ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة الـسـبــت
املاضي عقب زيارته محافظة األنبار غرب
الـ ـع ــراق ،إن «ال ـت ـحــالــف ال ـعــابــر لـلـمـكــونــات
سيعالج حالة الفوضى السياسية املتمثلة
بالتعددية الحزبية الكبيرة» .وقــال فــادي
الشمري ،القيادي في تيار «الحكمة» ،وأحد
امل ـقــربــن م ــن ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إنـهــم يعملون على
«تشكيل تحالف انتخابي سياسي ،تحضر
ف ـيــه ك ــل امل ـفــاع ـيــل الـسـيــاسـيــة ذات األلـ ــوان
املجتمعية املتعددة بالعراق» .وأضاف «ما
زالت جهود تشكيل هذا التحالف مستمرة،
وه ـنــاك حـ ــوارات تـجــري لتشكيله .تحالف
االعـتــدال والوسطية ودعــاة الدولة املدنية،
رغـ ـ ــم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـع ــرق ــات وم ـ ـحـ ــاوالت
إجهاضه من قبل شركاء بالعمل السياسي.
(نحن) منفتحون على قوى مؤمنة بالدولة
كغطاء وحيد للعمل السياسي واالجتماعي
ف ــي الـ ـع ــراق ،وامل ــواط ـن ــة ك ــأس ــاس يجمعنا
ت ـحــت س ـقــف ال ــدسـ ـت ــور ،ون ــأم ــل أن تتكلل
هــذه الـجـهــود بــالـنـجــاح ،وسـيـكــون اإلعــان
ع ــن ت ـحــالــف ومـ ـش ــروع ك ـه ــذا قــري ـبــا جـ ـدًا».

يأتي التحالف كخطوة مقابلة لصعود التيار المدني (أحمد الربيعي/فرانس برس)

يقود الحكيم حراك
تأسيس التحالف وزار
مناطق عدة أخيرًا
من جانبه ،قــال القيادي في حــزب «تقدم»،
برئاسة الحلبوسي ،النائب علي العيساوي،
لـ«العربي الجديد» ،إنهم «منفتحون على
القوى السياسية األخ ــرى ،التي تريد بناء
تحالفات وطنية عابرة للطائفية ،وأن يكون
تحالفا ليس ألهداف انتخابية فقط ،بل له
رؤى استراتيجية بعيدة املدى على مختلف
األصعدة السياسية واالنتخابية وغيرها
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب أو ال ـب ـع ـي ــد» .وردًا

على انضمامهم للتحالف املرتقب ،أوضح
العيساوي أن «ال ـحــوارات مــن أجــل تشكيل
التحالفات االنتخابية مــا زال ــت مستمرة،
لكنها وصلت إلى مراحل متقدمة ،وسيكون
هناك إعالن قريب عنها ،مع قرب إغالق باب
تسجيل التحالفات بشكل رسمي مــن قبل
مفوضية االنتخابات» في األول من مايو/
أيــار املقبل .واعتبر أن «تشكيل أي تحالف
ال يعني أن يكون بالضد من جهة معينة أو
تحالفا آخــر ،بل هو لبناء عملية سياسية
ع ـلــى أس ــس صـحـيـحــة ،وال ـس ـعــي لتشكيل
تحالفات ق ــادرة على أن يـكــون لها أغلبية
في البرملان من أجل دعم العمل التشريعي
بـصــورة صحيحة ،وع ــدم عرقلة الـقــوانــن،
التي دائمًا ما تريد بعض الكتل تمريرها
وفق أجندات سياسية وشخصية».
في املقابل ،قال عضو التيار املدني العراقي

أح ـ ـمـ ــد ح ـ ـقـ ــي ،ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،إن
«التحالف الجديد عبارة عن أحزاب قديمة
شاركت منذ  18سنة بالسلطة ولم تقدم أي
ش ــيء لـلـنــاس ،وم ــن غـيــر املـعـقــول التسليم
بأنها ستقدم شيئًا بمجرد تحالفهم بشكل
مختلف».
وأضــاف «التحالف الحالي موجود ،وخطأ
أن ي ـقــال إن ــه األول مــن نــوعــه ،فـهــم متفقون
بشكل أو آخر داخل البرملان على منح الثقة
ل ـل ـح ـكــومــات والـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ـم ــري ــر ال ـق ــوان ــن،
وهــم أيضا شركاء بالفشل الحالي ،وهناك
شخصيات في هذا التحالف املقترح تسلمت
مناصب تنفيذية وأخرى متهمة بالفساد».
واعتبر أنــه «ال بديل أمــام العراقيني سوى
الوجوه الجديدة املدنية التي تؤمن بدولة
املواطنة ،ال دولــة الطوائف كما فعلت هذه
األحزاب».

