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سياسة

نقل الروس رسائل 
من النظام تزعم وجود 

»داعش« في جاسم

قوات األسد قصفت سراقب بالكلور في 2018»داعش« ذريعة النظام للفتك ببلدات الجنوب
أمين العاصي

ــوري وأجـــهـــزتـــه  ــ ــسـ ــ تـــتـــخـــذ قـــــــوات الـــنـــظـــام الـ
أجل  »داعـــش« ذريعة من  األمنية من تنظيم 
محاولة إخــضــاع كــل مــدن وبــلــدات محافظة 
درعــا في الجنوب الــســوري، في الوقت الذي 
ال يزال فيه الطيران الروسي يستهدف فلول 
هـــذا الــتــنــظــيــم الــتــي تــســتــنــزف قــــوات الــنــظــام 
واملـــلـــيـــشـــيـــات املــــوالــــيــــة إليـــــــران فــــي الـــبـــاديـــة 
ــــاوالت الــنــظــام  ــــحـ ــة. وفـــــي أحــــــدث مـ ــوريــ ــســ الــ
السوري،  الجنوب  بلدات  إلخضاع  الــســوري 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــرطــ ــشــ ــي الــ ــ اجـــتـــمـــع ضــــبــــاط فـ
ــد، مـــع قــيــاديــن ســابــقــن في  ــ الـــروســـيـــة، األحـ
بينهم  جــاســم،  مدينة  فــي  املعارضة  فصائل 
ــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع للفيلق  قــيــاديــان مـــن الـ
الخامس املدعوم من وزارة الدفاع الروسية. 
الروسي  الجانب  أن  وذكــرت مصادر مطلعة 
حمل رسائل من النظام السوري تزعم وجود 
خاليا من »داعـــش« في جاسم، وبــن أهلها، 
النظام  وتقوم باستهداف عناصر من قــوات 

وشخصيات مقّربة من الشرطة الروسية.
ــح املــتــحــدث بــاســم »تــجــّمــع  مـــن جــهــتــه، أوضــ
ــــو مـــحـــمـــود الـــحـــورانـــي،  أحـــــــرار حـــــــــوران«، أبـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــادة 
ــي فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة أبــلــغــوا  الـــســـابـــقـــن فــ
تـــوجـــد أي خلية  ــه »ال  أنــ الــــروســــي  الـــجـــانـــب 
مــديــنــة جــاســم«،  فــي  داعـــش  لتنظيم  تنتمي 
 
ّ
مــشــيــرًا إلـــى أنــهــم »أكــــدوا لــلــوفــد الــروســي أن
ــوا الــتــنــظــيــم«.  ــاربــ أبـــنـــاء املــنــطــقــة هـــم مـــن حــ
وبـــّن الــحــورانــي أن الــقــادة اعــتــبــروا 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، 
وتـــبـــعـــد عــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة مــــع األردن 
مسافة 50 كيلومترًا. وكانت بلدة جاسم من 

عماد كركص

ــريـــق الــتــحــقــيــق  لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، يــخــلــص فـ
ــتــــابــــع ملـــنـــظـــمـــة حــظــر  وتــــهــــديــــد الــــهــــويــــة، الــ
فــي الهـــاي،  ومــقــرهــا  الكيميائية،  األســلــحــة 
إلــى أن النظام الــســوري مــســؤول عــن ضرب 
مــواطــنــيــه بـــمـــواد كــيــمــيــائــيــة خــــالل الــحــرب 
الدائرة في هذا البلد منذ العام 2011. فبعد 
تــحــمــيــل الــنــظــام الـــعـــام املـــاضـــي، مــســؤولــيــة 
االعـــــتـــــداءات بــاألســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
حماة  ريــف  فــي  اللطامنة  مدينة  استهدفت 
للمنظمة،  آخـــر  تحقيق  خــلــص   ،2017 عـــام 
صدرت نتائجه أمس اإلثنن، إلى أن سالح 
الكلور،  غــاز  استخدم  للنظام،  التابع  الجو 
وهــو ســالح كيميائي، أثــنــاء الــهــجــوم الــذي 
ه على مدينة سراقب في محافظة إدلب 

ّ
شن

عـــام 2018. وأعــلــنــت املــنــظــمــة فـــي بـــيـــان، أن 
تحديد  عــلــى  يعمل  الـــذي  محققيها،  فــريــق 
مـــســـتـــخـــدمـــي األســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــي 
سورية، خلص إلى أن لديه »أسبابًا معقولة 
قنبلة  النظام أسقطت  قــوات  بأن  لالعتقاد« 
حوت غاز الكلور على حّي سكني في منطقة 
ــب، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة املـــعـــارضـــة، في  ــ إدلـ
أن  إلى  التقرير  العام. ولفت  فبراير من ذلك 
فــريــق الــعــمــل الــدولــي قـــام بــمــراجــعــة شاملة 
رّكــزت  التي  واملــقــابــالت  املعلومات  وتحليل 
على الحادث، الذي وقع في سراقب، وشمل 
تّم  التي  املعلومات  لجميع  شاملة  مراجعة 
املقابالت مع  ذلــك  الحصول عليها، بما في 
األشخاص الذين تواجدوا في األماكن ذات 
الصلة، وقــت وقــوع الــحــادث، باإلضافة إلى 
تحليل العينات واملخلفات التي تّم جمعها 
في مواقع الحوادث ومراجعة األعراض التي 
أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص 
الــصــور، بــمــا فيها لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة، مع 
استشارات مكثفة للخبراء. وبحسب البيان، 

ــن الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة  املــــعــــارضــــة وأعــــضــــاء مــ
ومــتــعــاونــن مـــع األجـــهـــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة 
للنظام. ولفت املحلل العسكري العميد أسعد 
الــزعــبــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن جاسم »من أكبر البلدات التي تتحرك 
فيها بعض فصائل الثوار، وهي نقطة هامة 
جغرافيًا بن املحافظات الثالث: دمشق درعا 
الــقــنــيــطــرة«. وتــابــع بــالــقــول: »هـــي مـــالذ آمــن 
لكثير من الثوار، وهي أول من رفض تهديدات 
النظام بعد إجراء املصالحات وأجبرته على 
مع  النظام  يعتبرها  لــذا  لطلباتها،  االمتثال 
بــلــدة طفس مــن الــبــلــدات املــتــمــردة فــي عموم 
محافظة درعـــا«. وأشـــار الزعبي إلــى أن »كل 
عــمــلــيــات االغـــتـــيـــال والــقــتــل الـــتـــي يـــقـــوم بها 
الــنــظــام وروســـيـــا فــي عــمــوم ســـوريـــة، تجري 
تــحــت مــزاعــم وجـــود خــاليــا متطرفة تنتمي 
إلى داعش«. وأعرب عن اعتقاده بأن »الحرب 
الــتــي ينفذها الــنــظــام ومــوســكــو فــي الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة ضـــد داعــــش ال حــقــيــقــة لــهــا، وهــي 
فقط إلرســال رسالة للمجتمع الدولي أنهما 

يحاربان اإلرهاب«.
وأشــــار الــزعــبــي، وهـــو املــنــحــدر مــن محافظة 
درعــــا، إلـــى أن الــنــظــام »أعــلــن مــــرات عـــدة عن 
مـــزاعـــم ظــهــور خــاليــا لـــداعـــش فـــي عـــدة مــدن 
ــا، مــدعــيــًا أن هــذه  وبـــلـــدات فــي مــحــافــظــة درعــ
الخاليا نفذت عمليات ضد قواته في حوض 
اليرموك وفي أزرع والكرك وصيدا«، مضيفًا 
»أصــــدر الــنــظــام بــيــانــات نسبها إلـــى داعــش 
املنطقة، ولتبرير عمليات  فــي  الــخــوف  لــزرع 
 عــن كونها 

ً
الــدمــار والقتل واالعــتــقــال، فضال

ــــذي  ــــوع الـ ــــجـ ــه المــــتــــصــــاص غـــضـــب الـ ــقـ ــريـ طـ
يعصف بالشارع املوالي«.

ــــاول الــنــظــام  ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، حـ
ــن الـــبـــلـــدات واملــــــدن تحت  اقـــتـــحـــام الـــعـــديـــد مـ
ــه فـــشـــل فــي  ــ حـــجـــة مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــــاب، إال أنـ
ذلــك. وكــان النظام قــد صّعد عسكريًا أواخــر 

الكلورين، والذي تشتت ضمن نطاق منطقة 
واسعة، ما ترك على تأثيره على 12 شخصًا«. 
وشّدد التقرير على أن »كل املعطيات أشارت 
إلــى وجـــود قـــوات النمر فــي محيط ســراقــب. 
لقد وجدوا )املحققون( أن طائرة الهليكوبتر 
تزامنًا  املستهدفة  املنطقة  فــوق  تحلق  كانت 
مــع تشتت الـــغـــاز«. ولــفــت إلـــى أن عــيــنــات قد 
جــمــعــت مـــن مــوقــع الـــحـــادثـــة، وتــــّم فحصها، 
باإلضافة إلى بحث إمكانية حصول وسائل 
أخرى للتسمم، إال أنه أكد أن ال شيء قد وجد 
يدل على أن الحادثة دّبرها أعداء نظام بشار 

األسد.
وكان تقرير سابق صدر في منتصف مايو/
التابعة  الــحــقــائــق  تقصي  لبعثة   2018 ــار  أيـ
للمنظمة في سورية، قد خلص إلى أن »غاز 
الــكــلــور انــبــعــث مــن أســطــوانــات بفعل حركة 
مــيــكــانــيــكــيــة فـــي حـــي الــتــلــيــل فـــي ســـراقـــب«. 
11 شخصًا  نــحــو  أن  الــتــقــريــر حينها  وذكــــر 
تلقوا الــعــالج بعد الــهــجــوم الـــذي وقــع فــي 4 
فبراير، بعدما ظهرت عليهم أعراض بسيطة 

أولى البلدات واملدن السورية التي اقتحمتها 
قـــوات الــنــظــام فــي األشــهــر األولـــى مــن الــثــورة 
السورية في ربيع عام 2011، حتى استطاع 
الجيش السوري الحر انتزاع السيطرة عليها 
النظام مطلع عــام 2013. ومنذ منتصف  من 
عـــام 2018 حــن اضــطــرت فــصــائــل املــعــارضــة 
إلــى توقيع اتــفــاقــات تهدئة بــإشــراف روســي 
مع قوات النظام، تختلق األخيرة الذرائع من 
أجـــل إخــضــاع بــلــدات ومـــدن مــحــافــظــة درعـــا، 
على  نّصت  التي  االتفاقات  لتلك  تجاوز  في 
عـــدم دخـــول هـــذه الـــقـــوات واألجـــهـــزة األمنية 
إلــــى املــنــاطــق الــتــي كــانــت تــخــضــع لفصائل 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. وشـــهـــدت جـــاســـم منذ 
اغتيال طاولت  2018 عمليات  عــام  منتصف 
ــــي فــصــائــل  ــقـــن فـ ــابـ ــيــــاديــــن وعــــنــــاصــــر سـ قــ

للتكنولوجيا«،  الدولي  »املعهد  حصل  فقد 
املنظمة،  فــي  املستقل  التحقيق  معهد  وهــو 
أيـــضـــًا، عــلــى تــحــلــيــل طــبــوغــرافــي للمنطقة 
ــاز لــتــأكــيــد  ــغــ ــــوذج تــشــتــت الــ ــمـ ــ املـــعـــنـــيـــة، ونـ
واعتمد  والضحايا.  الشهود  مــن  الــروايــات 
التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق 
ذي الصلة، وكذلك على عينات ومواد أخرى 

حصلت عليها األمانة الفنية.
وخــــلــــص الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن »هــــنــــاك أســـبـــابـــًا 
معقولة لالعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة 
و22 دقيقة مساء، في 4 فبراير 2018، ضربت 
بأسطوانة  للنظام،  تابعة  مروحية عسكرية 
الكلور، منطقة سراقب في ريف  غــاز  تحوي 
إدلــب«. وفّصل التقرير أنــه »خــالل الهجمات 
الدائرة ضد سراقب، قامت طائرة هليكوبتر 
عسكرية تابعة لقوات الجو العربية السورية 
تحمل رمز ألفا 253، وهي بقيادة قوات النمر 
)يــقــودهــا الــعــمــيــد ســهــيــل الــحــســن(، بــضــرب 
شرقي سراقب، عبر إلقائها أسطوانة واحدة 
على األقل، انفجرت وأطلقت غازًا مسمًا، هو 

الشهر املاضي ضد بلدة املزيريب ومحيطها 
بــهــدف اقــتــحــامــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا، إال أن 
مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة مــقــاتــلــة تــــصــــّدت لــهــذه 
الـــــقـــــوات، خـــصـــوصـــًا لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة الــتــي 
يــقــودهــا مــاهــر األســـد، شقيق رئــيــس النظام 
ــد، والــتــي تــكــّبــدت خسائر فادحة  بــشــار األسـ

في عناصرها.
الـــدفـــاع  وزارة  فـــي  الــتــجــنــيــد  إدارة  وكـــانـــت 
التابعة للنظام قد أصدرت منذ أسبوع أمرًا 
إداريـــــًا يــقــضــي بــالــســمــاح ألبــنــاء محافظتي 
العسكرية  الخدمة  بتأجيل  والقنيطرة  درعا 
ـــبـــر مــحــاولــة 

ُ
ــت ــا اعـ ــو مــ ــ ــام واحـــــــد، وهـ ــ ــدة عـ ــ مـ

ــروج الـــشـــبـــان مــن  ــ ــ مــــن الـــنـــظـــام لــتــســهــيــل خـ
املــحــافــظــتــن فـــي الـــجـــنـــوب بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق 

املعارضة في شمال البالد.
وغــيــر بعيد عــن الــجــنــوب الــســوري، تحّولت 
الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة إلــــــى مــــســــرح عــمــلــيــات 
عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم »داعش« 
ــيــــرًا، خــصــوصــًا في  الـــــذي عـــــاود نــشــاطــه أخــ
ريفي حماة وحمص، ضد قوات النظام التي 
تــتــعــرض لــحــرب اســـتـــنـــزاف دفــعــت الــطــيــران 
الـــروســـي إلـــى شـــن عـــشـــرات الـــغـــارات يــومــيــًا. 
»العربي الجديد« إن  وقالت مصادر محلية لـ
الروسي قصف مواقع ومناطق في  الطيران 
البادية املمتدة في محافظات حمص والرقة 
 غاراته 

ّ
ودير الزور وحلب وحماة، مركزًا جل

ــلـــدة الــســخــنــة شـــمـــال شــرقــي  عـــلـــى مــحــيــط بـ
حمص وعلى أجزاء من ريف حماة الشرقي، 
وبادية دير الزور الجنوبية. وتأتي العمليات 
العسكرية البرية والجوية المتصاص غضب 
شــعــبــي مــتــصــاعــد فــي ريــفــي حــمــاة وحمص 
»داعـــش«،  نــشــاط  تصاعد  نتيجة  الشرقين 
أيــام ناحية السعن بالقرب  الــذي هاجم منذ 
الشمالي  فــي ريــف حــمــاة  مــن مدينة سلمية 
الشرقي، واختطف عناصر من شرطة النظام 

وقواته.

كيميائي،  لتسمم  الــتــعــرض  جـــّراء  ومعتدلة 
ــفـــس والــــقــــيء  ــنـ ــتـ ــات فـــــي الـ ــوبــ ــعــ ومــــنــــهــــا صــ
التقرير هوية  يــحــدد حينها  ولــم  واإلغـــمـــاء. 
املنفذ. ولطاملا نفى النظام السوري، وداعموه 
الروس، استخدام األسلحة الكيميائية خالل 
إلى  الــثــورة، كما حــّمــلــوا املسؤولية  ســنــوات 
معارضي األسد. وال يعد الكلورين محظورًا 
دوليًا، لكن استخدام أي مادة كيميائية خالل 
صــــــراع مــســلــح هــــو فـــعـــل مـــحـــظـــور بــمــوجــب 
 ،)1997( الكيميائية  األسلحة  حظر  معاهدة 
الكيميائية  األســلــحــة  تــشــرف منظمة  والــتــي 

على مراقبة تطبيقها.
وكــان فريق التحقيق في املنظمة، قد خلص 
فــي إبــريــل/نــيــســان 2020، إلـــى أن الــطــائــرات 
قد  للنظام  تابعة  عسكرية  وطوافة  الحربية 
ألــقــت متفجرات تــحــوي على الــســاريــن وغــاز 
الــكــلــور فــــوق الــلــطــامــنــة فـــي ريــــف حــمــاه في 
مارس/آذار 2017. وتعليقًا على التقرير، رأى 
الكيميائية  االنتهاكات  توثيق  »مركز  مدير 
فـــي ســــوريــــة«، نـــضـــال شــيــخــانــي، أنــــه ليس 
نــوعــه، إنما يثبت كغيره باألدلة  جــديــدًا مــن 
ــام لــأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة  ــظـ ــنـ اســــتــــخــــدام الـ
بــحــق الــشــعــب الـــســـوري. وأوضــــح شيخاني، 
تقارير مماثلة  أن هناك  الجديد«،  »العربي  لـ
صـــــدرت ســـابـــقـــًا، وتـــؤكـــد اســـتـــخـــدام الــنــظــام 
لأسلحة الكيميائية، مشددًا على أن التقرير 
الجديد هو »تسجيل جديد لجريمة جديدة 
أمام أروقة اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، 
ومـــن املــهــم الــتــعــامــل معها بــجــّديــة وصــرامــة 
ــــدم اإلفـــــالت من  وخـــلـــق آلـــيـــة لــلــمــحــاســبــة وعـ
العقاب«. كذلك أكد شيخاني أن هذه الجريمة 
ــــى مـــن نـــوعـــهـــا«، الفـــتـــًا إلــــى أن  »لــيــســت األولــ
التقرير  التتبع يعتمدها  »هناك سلسلة من 
نقلها  وبالتالي  ــة،  األدلـ تدقيق  على  ويعمل 
للتعامل معها  املستقلة  الــدولــيــة  اآللــيــة  إلــى 

من الناحية القضائية«.
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الفروف: حل أزمة سد 
النهضة أفريقيًا

ــة الــــروســــي  ــيــ أكــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
سيرغي الفــروف )الــصــورة(، خالل 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
املصري سامح شكري في القاهرة 
ــــس اإلثــــــنــــــن، ضــــــــــرورة تـــوصـــل  ــ أمـ
ــراف املــفــاوضــات الــثــالثــة بشأن  أطــ
ــــى حــــل تــفــاوضــي  ســــد الــنــهــضــة إلـ
ــا يـــحـــفـــظ  ــهــ ــنــ ــيــ ــمــــا بــ تـــــوافـــــقـــــي فــــيــ
مــصــالــح الــجــمــيــع. وشــــدد عــلــى أن 
مــوســكــو تعتقد أن الــحــل يــجــب أن 
يــكــون »أفـــريـــقـــيـــًا«. وأعـــلـــن شــكــري، 
ــا أظـــهـــرت  ــ ــيـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أن »روسـ
استعدادًا الستمرار التنسيق معنا 
ــفـــاق بــشــأن  ــار الـــتـــوصـــل التـ ــ فـــي إطـ
سد النهضة يحقق مصالح الدول 
الــــثــــالث«، وهــــي مــصــر والــــســــودان 

وإثيوبيا.
)العربي الجديد(

إثيوبيا تستنكر رفض 
السودان ملء السد

إثــيــوبــيــا، أمــس اإلثــنــن،  استنكرت 
ــلــــة  رفــــــــض الــــــــســــــــودان بــــــــدء املــــرحــ
الــثــانــيــة مــن مـــلء ســد الــنــهــضــة في 
املقبل. وذكــرت وزارة  يوليو/تموز 
الــخــارجــيــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، فـــي بــيــان، 
ــــس أبــــابــــا »عـــالـــجـــت جــمــيــع  أن أديــ
مـــخـــاوف الـــســـودان الــتــقــنــيــة بــشــأن 
سد النهضة«، مؤكدة أنها »قدمت 
الــبــيــانــات واملــعــلــومــات الــضــروريــة 

بهذا الشأن«.
)األناضول(

 
البرهان في غرب دارفور 

بعد أحداث عنف
ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  زار 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
أمــس اإلثــنــن، واليـــة غــرب دارفـــور، 
ــنـــة الـــجـــنـــيـــنـــة مــركــز  تـــحـــديـــدًا مـــديـ
ــاع  ــ ــة، لــلــوقــوف عــلــى األوضـ الــــواليــ
األمنية واإلنــســانــيــة، جـــراء أحــداث 
العنف التي شهدتها املدينة مطلع 
الشهر الحالي، بن قبيلة املساليت 
وقــبــائــل عــربــيــة، وأدت إلــى سقوط 

 و233 جريحًا.
ً
144 قتيال

)األناضول(

روسيا تهدد بإطعام 
نافالني بالقوة

ــي  ــق املـــــعـــــارض الــــروســ ــريــ ــن فــ ــلــ أعــ
ألــكــســي نــافــالــنــي )الـــصـــورة(، أمــس 
الـــســـجـــون  مـــصـــلـــحـــة  أن  ــــن،  ــنــ ــ اإلثــ
الــــروســــيــــة تــــهــــدد بــــإرغــــامــــه عــلــى 
ثمانية  فقد  بعدما  الطعام  تــنــاول 
باشر  وزنـــه، منذ  مــن  كيلوغرامات 
إضرابًا عن الطعام في 31 مارس/

آذار املاضي احتجاجًا على ظروف 
اعتقاله في املعسكر الرقم اثنن في 
ســجــن بــوكــروف الـــذي يعتبر أحــد 
أكــثــر الــســجــون تــشــددًا. وجـــاء على 
حـــســـاب فـــريـــق نــافــالــنــي الــرســمــي، 
ــــت  ــلـــى »تــــويــــتــــر«: »بـــعـــدمـــا أدركــ عـ
الطعام، تهدد  عــن  جدية اإلضـــراب 
ــه عــلــى  ــامــ ــإرغــ ــًا بــ ــيـ املـــصـــلـــحـــة يـــومـ
القانون  ويسمح  الــطــعــام«.  تــنــاول 
الـــروســـي بــإطــعــام ســجــن بــالــقــوة، 

عبر الفم أو األنابيب.
)فرانس برس(

العراق: أحكام إعدام 
جديدة

ــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة  أصــــــــــدرت الــــســ
العراقية، أمس اإلثنن، أحكام إعدام 
جديدة ضد متهمن باالنتماء إلى 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش«. وذكــــــر مــجــلــس 
ــان، أن مــحــكــمــة  ــ ــيـ ــ ــــي بـ الــــقــــضــــاء، فـ
الـــجـــنـــايـــات فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــالح 
ــدرت  ــ الــــديــــن، شـــمـــالـــي الــــبــــالد، أصـ
أحكامًا باإلعدام ضد 4 عناصر في 
»داعــش«، متهمن بتفجير سيارة 
قرب محطة للوقود في تكريت. كما 
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في 
بـــاإلعـــدام عــلــى عمار  بــغــداد حكمًا 
مهدي الجبوري، وهو أحد قيادات 
»داعـــــش« املــتــهــمــن بــاملــشــاركــة في 
مجزرة »البو نمر« في األنبار عام 

.2014
)العربي الجديد(

اليمن 
وهالل األمان

نتنياهو: لن أسمح 
أبدًا إليران بالحصول على 

القدرات النووية

طهران: ردنا 
سيكون في الزمان 
والمكان المناسبين

للحديث تتمة...

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

جهود إلنقاذ مفاوضات فيينا التي ُتستأنف غدًا

طهران، القدس المحتلة
العربي الجديد

االتهامات رسميًا  إيــران  مع توجيه 
»العملية  وراء  بــالــوقــوف  إلســرائــيــل 
منشأة  استهدفت  التي  التخريبية« 
ــــالم  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــلـــمـــيـــح وسـ ــة، وتـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ نـــطـــنـــز الـ
إســرائــيــلــيــة ومــنــهــا قــنــاة »كـــــان«، إلـــى وقــوف 
مــــن دون  ــادث،  ــ ــــحـ الـ »املـــــوســـــاد« وراء  ــاز  ــهـ جـ
اعتراف رسمي بذلك، مقابل محاولة واشنطن 
إبــــعــــاد نــفــســهــا عــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــــــرزت أمـــس 
اإلثــنــن جــهــود إلنــقــاذ مــفــاوضــات فيينا بن 
األطراف املشاركة في االتفاق النووي وإيران، 
ــاء هـــذا  ــيــ ــة، إلعــــــــادة إحــ ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــاركـ ــمـــشـ وبـ
عقد جــولــة جــديــدة منها 

ُ
االتــفــاق، والــتــي ست

غدًا األربعاء، لبحث العقوبات األميركية التي 
تــطــالــب طــهــران بــرفــعــهــا، وقــائــمــة االلــتــزامــات 

النووية التي ينبغي أن تمتثل لها إيران.
ومع اعتراف املتحدث باسم الوكالة اإليرانية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة بــــهــــروز كـــمـــالـــونـــدي أمـــس 
»انــفــجــار صغير  بــتــعــرض مــنــشــأة نــطــنــز لـــ
فــــي مـــركـــز تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء«، مــضــيــفــًا أن 
»االنفجار لم يكن قويًا إلى درجة تحطيم كل 
التحكم«،  قاعات  إحــدى  إنهار سقف  شــيء، 
األميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  فــإن 
لــم تسمهما  مــســؤولــن مطلعن  عــن  نــقــلــت 
الطاقة آلالف  إمـــدادات  استهدف  تفجيرًا  أن 
أجـــهـــزة الـــطـــرد املـــركـــزي تــحــت األرض الــتــي 
تشكل برنامج التخصيب اإليراني الرئيسي. 
قاسية  ــه ضــربــة  »وّجــ التفجير  أن  وأضــافــا 
لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وأن 
قــد يستغرق تسعة أشــهــر على األقــل  األمـــر 

الستعادة اإلنتاج في نطنز«.
إسرائيلية  إعـــالم  وســائــل  نقلت  جهتها،  مــن 
عــن مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة قــولــهــا إن جهاز 
»املوساد« نفذ عملية ناجحة في موقع نطنز، 
ستعوق على األرجح أعمال التخصيب هناك 
ألشـــهـــر. كــمــا كــشــفــت صــحــيــفــة »جــيــروزالــيــم 
الـــتـــي  ــة  ــربــ الــــضــ ــيــــة أن  ــلــ ــيــ ــــت« اإلســــرائــ ــــوسـ بـ
اســتــهــدفــت نــطــنــز تـــم اإلعــــــداد لــهــا قــبــل وقــت 
طــويــل مــن مــحــادثــات فيينا، عــلــى الــرغــم من 
للهجوم  الــدقــيــق  التوقيت  يــكــون  أن  احــتــمــال 
الــضــوء األخضر  النهاية على  فــي  قــد حصل 
النهائي إلعادة طهران إلى طاولة املفاوضات.
أمس  لم تعلن واشنطن حتى مساء  وبينما 
أي مــوقــف رســمــي تــجــاه هــذا الــحــادث، 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«.

وكــالــعــادة لــم تــعــلــن الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
رسميًا عالقتها بهذا التطور، غير أن رئيس 
قال  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي  الــــوزراء 
ــدًا إليــــران بالحصول  أمـــس إنـــه لــن يسمح أبـ
على القدرات النووية. وأضاف خالل مؤتمر 
الــدفــاع األميركي  صحافي مشترك مع وزيــر 
 قـــط عن 

َ
لـــويـــد أوســـــن، أن »إيــــــران لـــم تــتــخــل

نــوويــة، وهــي تدعو  سعيها المتالك أسلحة 
بشكل دائــم إلزالــة إسرائيل وتعمل لتحقيق 
هــذا الــهــدف«. وتــوّجــه إلــى الــوزيــر األميركي 
الــحــروب، وكالنا  بالقول »نحن نعلم مآسي 
نعلم أهــمــيــة مــنــع الــحــرب وكــالنــا نتفق بــأن 
إيــــــران، يــجــب أال تــحــصــل أبــــدًا عــلــى الــســالح 
الــــــنــــــووي«. وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إن »الــــشــــراكــــة 
الــدفــاعــيــة األمــيــركــيــة-اإلســرائــيــلــيــة تــواصــل 
ــاف »تــعــاونــنــا أســـاســـي، في  الــتــوســع«. وأضــ
التعامل مع التهديدات العديدة التي تواجه 
الواليات املتحدة وإسرائيل«. وتابع  كال من 
»فـــي الــشــرق األوســــط ال يــوجــد تــهــديــد أكثر 
جدية وخطورة من ذلك الذي يشكله النظام 
املـــتـــطـــرف فــــي إيـــــــــران، إيــــــــران تــــواصــــل دعـــم 
اإلرهـــــاب حـــول الــعــالــم فـــي الـــقـــارات الخمس 

وتهدد املدنين في كل مكان«.
مــن جهته، جــدد أوســن تأكيد الــتــزام بــالده 
ــل، والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيــ ــرائــ »بـــتـــعـــزيـــز أمـــــن إســ
تــفــوقــهــا الـــعـــســـكـــري«. وقـــــال إن »الـــعـــالقـــات 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تــربــطــنــا مـــع إســـرائـــيـــل، هي 
أســاســيــة لــالســتــقــرار اإلقــلــيــمــي واألمـــــن في 
الشرق األوسط، وكالنا نتفق على أنه يجب 
الشراكة  لتعزيز  كثب  عن  العمل  نواصل  أن 
االســتــراتــيــجــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة-األمـــيـــركـــيـــة«. 
وتعميق  توسيع  وسائل  »ناقشنا  وأضــاف 
التحديات  مــواجــهــة  فــي  الــدفــاعــيــة  عالقاتنا 

اإلقليمية وغيرها من التحديات األمنية«.

عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، نــقــل مــوقــع »نــــور نــيــوز« 
اإليـــرانـــي عــن مــصــادر مــخــابــراتــيــة قــولــهــا إن 
ل تدفق 

ّ
إيران حددت هوية الشخص الذي عط

الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز مما أدى 
املوقع  وذكــر  الكهربائي.  التيار  انقطاع  إلــى 
اتخاذ  التعرف على الشخص... يتم  »تــم  أنــه 

اإلجراءات الالزمة إللقاء القبض عليه«.
الذرية  الطاقة  قال رئيس منظمة  من جهته، 
ــالـــحـــي، إن حــــادث  ــة عـــلـــي أكـــبـــر صـ ــيــ ــرانــ اإليــ
 فــي عملية تخصيب 

ً
ُيــحــدث خلال نطنز »لــم 

اليورانيوم وهي مستمرة«، مضيفًا أن نظام 
الــكــهــربــاء االحــتــيــاطــي الـــذي يعمل فــي حالة 
الطوارئ في املنشآة، قد تمت إعادة تشغيله 
ــــس فــيــمــا يـــتـــواصـــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــالح  أمـ
األمـــور األخــــرى. وأكـــد أن بـــالده »ستستبدل 
ــام املــقــبــلــة أجـــهـــزة الـــطـــرد املــركــزي  ــ خـــالل األيـ

املتضررة بأجهزة ذات قدرات أكثر«.
االتهام  أمس بشكل مباشر  ووّجهت طهران 
متوعدة  العملية،  وراء  بــالــوقــوف  أبــيــب  لتل 
بــاالنــتــقــام »فـــي الــزمــان واملــكــان املــنــاســبــن«. 
وعــزا وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جواد 
ظريف، خالل إفادة أمام لجنة األمن القومي 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة، أمــــس، 
إلى  نطنز  منشأة  إسرائيل  استهداف  سبب 
»االنـــتـــقـــام مـــن الــشــعــب اإليــــرانــــي لــنــجــاحــات 
تــحــقــقــت فـــي مــســار رفـــع الــعــقــوبــات الــظــاملــة، 
لــكــنــنــا لـــن نــســمــح بــذلــك وســنــنــتــقــم مـــن هــذه 
األعــمــال مــن الصهاينة«. وأكـــد الــوزيــر، وفق 
وكالة أنباء »إرنا«، أن »الصهاينة سيتلقون 
ردهـــم بتحقيق املــزيــد مــن الــتــقــدم الـــنـــووي... 
ونطنز ستبنى أقوى من قبل من خالل أجهزة 
أكــثــر تــطــورًا، وإذا كــانــوا يــتــصــورون أن هذا 
العمل يضعف موقفنا في املفاوضات فعلى 
الجبان سيعزز  التصرف  العكس تمامًا هذا 

موقفنا«، متابعًا »على بقية األطراف أن تعلم 
أنه إذا كانت أجهزة الطرد املركزي من الجيل 
فنطنز  التخصيب،  منشآت  فــي  تعمل  األول 
ذات  تقدمًا  أكــثــر  بــأجــهــزة  ممتلئة  ستصبح 

قدرات تخصيب بأضعاف«.
مـــن جــهــتــه، اتــهــم املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــيـــل  ــرائـ إسـ زادة،  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  اإليــــرانــــيــــة 

بــالــوقــوف وراء الــهــجــوم، مــشــددًا على أن »رد 
الــزمــان واملــكــان  فــي  إيـــران االنتقامي سيكون 
املــنــاســبــن«. وقــــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
القدرات  إضعاف  إسرائيل  هــدف  إن  الفيديو، 
»لم  الهجوم  هــذا  اإليرانية من خــالل  النووية 
ف 

ّ
الــحــادث »لــم يخل يتحقق«، مشددًا على أن 

خسائر بشرية أو تلوثًا إشعاعيًا«. لكنه كشف 

 IR1 عن إعطاب أجهزة الطرد املركزي من طراز
جـــراء الــهــجــوم، مــؤكــدًا أن بـــالده ستستبدلها 
ــتـــطـــورة، واصـــفـــًا الــعــمــلــيــة بــأنــهــا  بـــأجـــهـــزة مـ
ــاب نـــووي« و»جــريــمــة ضــد اإلنــســانــيــة«.  »إرهــ
وتـــطـــرق إلــــى مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، مـــؤكـــدًا أنــهــا 
»ليست مفاوضات نووية بل مباحثات فنية 
لــرفــع الــعــقــوبــات. نحن تفاوضنا مــرة واحــدة 
امللف«. وأضاف  النووي وأغلق  االتفاق  حول 
أن املـــبـــاحـــثـــات لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات األمــيــركــيــة 
ستبدأ من األربعاء املقبل في فيينا »في حال 

أصبحت التفاصيل نهائية«.
ــذه الـــتـــطـــورات، بــــرزت مـــواقـــف دولــيــة  ــام هـ أمــ
تـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة مـــواصـــلـــة مــفــاوضــات 
رت أملـــانـــيـــا مـــن أن الـــتـــطـــورات 

ّ
فــيــيــنــا. وحـــــــذ

ــة بـــمـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز »غـــيـــر  ــطـ ــبـ ــرتـ األخـــــيـــــرة املـ
وزير  وقــال  للمحادثات.  بالنسبة  إيجابية« 
»ما نسمعه  األملاني هايكو ماس  الخارجية 
ل مساهمة إيجابية، 

ّ
حاليًا من طهران ال يمث

خــصــوصــًا الـــتـــطـــورات فـــي نــطــنــز«. وأضــــاف 
أن مــفــاوضــات فيينا »لـــن تــكــون ســهــلــة لكن 
ـــاءة« ظهرت 

ّ
حــتــى اآلن كــانــت هــنــاك روح بـــن

في أوساط املشاركن. وأشار في الوقت ذاته 
أن الوضع في نطنز سيكون له »معنى  إلــى 
مـــدى  ــأن  ــشــ بــ يـــعـــطـــي دالالت  وقــــــد  خـــــــاص« 
إمــكــانــيــة تطبيق طــهــران الحــقــًا األمــــور التي 
ر االتحاد 

ّ
ستتم مناقشتها في فيينا. كما حذ

األوروبي من أي محاوالت إلخراج محادثات 
ــال املــتــحــدث بــاســم  ــ فــيــيــنــا عـــن مـــســـارهـــا. وقـ
مــحــاوالت  أي  »نــرفــض  ستانو  بيتر  التكتل 
الدبلوماسية  الجهود  إضعاف  أو  لتقويض 
أنه  النووي«، مشددًا على  املرتبطة باالتفاق 
»ال يــــزال عــلــيــنــا تــوضــيــح الــحــقــائــق« بــشــأن 

األحداث التي شهدها املوقع اإليراني.
ــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  ــاق، أعـــــربـــــت املــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل 
موسكو في أال يؤدي االنفجار الذي وقع في 
إلى تقويض مسار مفاوضات  منشأة نطنز 
فــيــيــنــا، مــشــيــرة إلـــى قــلــق مــوســكــو مــن تأثير 
الــحــادث على جهود إحــيــاء االتــفــاق النووي 
التي  الــتــهــديــدات  »ليست  وتابعت  اإليــرانــي. 
ــنـــووي واإلشــعــاعــي،  ــان الـ ــ يــتــعــرض لــهــا األمـ
التأكد من  هي فقط ما يدعو للقلق. وإذا تم 
أن هناك من يقف وراء هذا الحادث، فإن هذا 
الــعــمــل يستحق إدانــــة شـــديـــدة«. وأمــلــت »أال 
يصبح ما حدث هدية للمعارضن املختلفن 
لخطة العمل املشتركة الشاملة، وأال يقوض 
الــتــي تكتسب زخــمــًا على منصة  املـــشـــاورات 

فيينا إلحياء هذا االتفاق«.
فــي هـــذا الــوقــت، واصـــل رئــيــس وزراء كــوريــا 
الجنوبية تشونغ سي-كيون زيارته طهران، 
النووي  االتفاق  بهدف املساعدة على إحياء 
ــلـــيـــارات دوالر  واإلفــــــــراج عـــن نــحــو ســبــعــة مـ
مـــن األمــــــوال اإليـــرانـــيـــة املــجــمــدة فـــي ســيــول. 
والتقى تشونغ أمس اإلثنن، رئيس مجلس 
الـــشـــورى اإلســـالمـــي )الـــبـــرملـــان( مــحــمــد بــاقــر 
قـــالـــيـــبـــاف ومـــســـتـــشـــار املــــرشــــد األعــــلــــى عــلــي 
الريجاني. ووجه قاليباف انتقادات للضيف 
الكوري الجنوبي خالل اللقاء، بسبب التزام 
ــران.  ــ ــــالده بـــالـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة ضــــد إيــ بــ
وقـــال قــالــيــبــاف إن »الــشــعــب اإليـــرانـــي يعرف 
ــاءه فــي األيــــام الــصــعــبــة، لــذلــك كــوريــا  ــدقـ أصـ
الشعب«،  هــذا  توقعات  تحقق  لــم  الجنوبية 
داعـــيـــا إلــــى إعــــــادة الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة إلــى 
تــقــاريــر  الـــعـــام 2018. وذكــــــرت  قــبــل  مــرحــلــة 
النائب األول  أنه بعد محادثات مع  إعالمية 
للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري األحد، 
إحياء  لدعم جهود  استعداده  تشونغ  أبــدى 

االتفاق النووي.

زكريا الكمالي

للعام السابع على التوالي، لم يعد 
هالل شهر رمضان املبارك يجلب 

البهجة إلى قلوب اليمنيني، بل 
بات مناسبة تنكأ جراحًا مختلفة 
 بيت فقد 

ّ
زرعتها الحرب داخل كل

أحد أركانه بني قتيل أو معتقل، أو 
نازح في األقاصي البعيدة. ينتظر 

د 
ّ
 جديدًا يصف

ً
اليمنيون هالال

شياطني األزمة، وُيسكت 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 

تّجار 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 والُهدن 
اإلنسانية الشكلية التي كان يتم 
التسويق لها مع حلول رمضان 
كل عام، غابت هذا العام بشكل 

ي. ذاق اليمنيون صنوف املعاناة 
ّ
كل

منذ االنقالب الحوثي أواخر العام 
2014، وهم 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.

ا نتوقع أن يشكل شهر رمضان 
ّ
كن

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 شّر 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 
التي تحققت بعد تلك الدعوة، وذلك 

فات، 
ّ
برفع أكثر من ألف طن مخل

زيادة عن املعدل اليومي املعتاد 
رفعه من صنعاء.

جهود 
إلنقاذ 

مفاوضات 
فيينا

الحدث

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

هي سجون إيوين وفشافويه ورجاء شاه.

عقوبات أوروبية

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«.

خطر التباهي

شدد نتنياهو على 
أهمية العالقات مع 

أميركا )فرانس برس(



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

عّمان ـ العربي الجديد

في الوقت الذي ما زال فيه كثير من األسئلة 
التي شهدها  األخيرة  األحــداث  ُيطرح بشأن 
األردن من اعتقاالت طاولت مقربني من األمير 
حمزة بن الحسني، األخ غير الشقيق للعاهل 
األردنــي امللك عبد الله الثاني، والحديث عن 
تــحــركــات تــســتــهــدف اســـتـــقـــرار املــمــلــكــة، قــال 
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمس اإلثنني، 
بــدأ تحقيقاته في األحــداث،  العام  املدعي   

ّ
إن

وســتــكــون الــقــضــيــة فــي يــد الــقــضــاء، مضيفًا 
للمدعي  سيحالون  القضية  في  املتهمني   

ّ
أن

الــعــام، باستثناء األمــيــر حــمــزة، الـــذي سيتم 
التعامل معه في إطار العائلة املالكة.

يــن مغلقني  وأضـــاف الــخــصــاونــة، خــال لــقــاء
 على 

ٍّ
مع أعضاء مجلسي األعيان والنواب، كل

 
ّ
حدة، تسرب ما دار خالهما إلى اإلعــام، أن
امللكي األســبــق باسم عوض  الــديــوان  رئيس 
الله، كان على اتصال مع األمير حمزة وينسق 
معه منذ أكــثــر مــن ســنــة، وكـــان هــنــاك حديث 

الدستور،  ومخالفة  امللك  ضــد  تحريض  عــن 
األمــيــر حمزة.  تــورط  أثبتت  التحقيقات   

ّ
وأن

ولفت إلى عدم وجود أي محاوالت لانقاب، 
 هناك »محاولة لزعزعة أمن 

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
لكن

ال  املتهمني  مع  »التحقيق   
ّ
أن مبينًا  األردن«، 

يزال مستمرًا، وسيطبق القانون بحذافيره«.
فــي الــســيــاق، قــال أحــد الــنــواب ممن حضروا 
االجـــــتـــــمـــــاع، لــــكــــن فــــضــــل عـــــــدم ذكـــــــر اســــمــــه، 
 الخصاونة »لم يخض 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

القضية«، مشيرًا  في تفاصيل موسعة حول 
إلى إعانه تحويل القضية إلى املدعي العام، 
 الحكومة ستعلن التفاصيل 

ّ
والتأكيد على أن

كافة، في الوقت املناسب. وأضاف: »حتى عند 
سؤال الخصاونة عن الجهات الخارجية، لم 

يوضح من هي الجهات املتهمة«.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب آخـــر حــضــر االجــتــمــاع 
»العربي  أيضًا، وفضل كذلك عدم نشر اسمه، لـ
تــحــّدث عــن عاقة   »الخصاونة 

ّ
إن الــجــديــد«، 

الله واألمير حمزة«. ولفت إلى  باسم عوض 
 »هــنــاك مــعــلــومــات بسيطة جــديــدة، حــول 

ّ
أن

 »هناك 
ّ
أن إلــى  الــرجــلــني«، مشيرًا  الصلة بــني 

أدلة وبراهني حول ذلك، وفق رئيس الوزراء«.
الــنــواب مشادات  مع  الخصاونة  لقاء  وشهد 
ــنـــواب احــتــجــاجــًا عــلــى بعض  كــامــيــة بـــني الـ
مــا ورد فــي االجــتــمــاع، ومـــغـــادرة عـــدد منهم 
لتعقد  الخصاونة،  كلمة  انتهاء  بعد  القاعة 
اجتماعًا  النيابية  الــحــريــات  لجنة  ذلــك  بعد 
طارئًا مع رئيس مجلس النواب، عبد املنعم 
العجارمة، في  النائب أسامة  العودات. وقال 
ـــه 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب االجـــتـــمـــاع، إن

الله خــارج األردن«،   »باسم عــوض 
ّ
يعتقد أن

مضيفًا: »السؤال هو أين باسم عوض الله؟«. 
 »لــجــنــة الــحــريــات طــلــبــت االطـــاع 

ّ
وتـــابـــع أن

على واقع معتقل أردني في قضية ذات شأن 

 
ّ
ــى، لكن ســيــادي وســيــاســي مــن الــدرجــة األولــ
 »هـــذا 

ّ
الــطــلــب قــوبــل بــاملــمــانــعــة«، مــعــتــبــرًا أن

 النتيجة الطبيعية بما يخص باسم 
ّ
يعني أن

ه ليس في األردن«.
ّ
عوض الله، االعتقاد أن

من جهته، ذكــر املكتب اإلعــامــي في مجلس 
التقى  الخصاونة   

ّ
أن أمــس،  بيان  النواب في 

ــواب، فــي  ــ ــنـ ــ ــعــــودات وأعــــضــــاء مــجــلــس الـ ــالــ بــ
ــدار املــجــلــس، ووضـــع  ــ قـــاعـــة عـــاكـــف الــفــايــز بـ
ــداث التي  ــ الـــنـــواب فــي مختلف جــوانــب األحـ
البيان حدوث  اململكة أخيرًا. ونفى  شهدتها 
الــوزراء »إنما  أّي مشادات نيابية مع رئيس 
كانت هناك مداخات نيابية بعضها كان في 

شكل التساؤل«.
ــر حـــمـــزة بـــعـــوض الــلــه  ــيــ وحــــــول عـــاقـــة األمــ
والتصريحات الحكومية في هذا اإلطار، قال 
السياسية«،  للدراسات  القدس  »مركز  مدير 

»يبدو  الجديد«:  »العربي  لـ الرنتاوي،  عريب 
بوجود صلة  وتسريبات  هناك مؤشرات   

ّ
أن

ــراف  ــ ــ ــــوض الــــلــــه وأطـ ــ بــــني األمــــيــــر حــــمــــزة وعـ
خارجية من بقايا تحالف صفقة القرن« على 
 »األردن الرسمي 

ّ
حــد وصــفــه. وأشـــار إلــى أن

حــــذٌر فــي الــحــديــث عــن األطـــــراف الــخــارجــيــة، 
الــعــربــيــة، وهـــو أمـــر يجعله يفكر  خــصــوصــًا 
قبل  القضية  تفاصيل  عــن  اإلعـــان  فــي  مليًا 

انتهاء التحقيقات«.
ــاعــــي،  ــربــ بـــــــــــدوره، قــــــال الـــصـــحـــافـــي زيــــــــاد الــ
 الــلــقــاء بــني رئيسي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

الوزراء ومجلس النواب »كان يجب أن يعقد 
ــة، وأن يــكــون عــلــنــيــًا، لتكون  ــ فــي بــدايــة األزمـ
»غياب   

ّ
أن واعتبر  شفافية«.  أكثر  الحكومة 

املــعــلــومــة يــســاهــم فـــي اســـتـــمـــرار الــشــائــعــات 
واإلبقاء على التخمني واالفتراضات«.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــشــهــد كـــوالـــيـــس دائــــــرة الـــرئـــيـــس املــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــــحــــاوالت جــديــدة 
مــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة ونــقــابــيــة، قريبة 
الـــصـــلـــة مــــن قــــيــــادات مــخــتــلــفــة فــــي الــنــظــام 
االستخبارات  مدير  من  خصوصًا  الحاكم، 
العامة اللواء عباس كامل، إلقناع السيسي 
ــلـــيـــا فــي  ــلـــمـــة الـــعـ واألجــــــهــــــزة صـــاحـــبـــة الـــكـ
إدارة املــشــهــد الــســيــاســي، بــاتــخــاذ خــطــوات 
انــفــراجــة فــي ملف املعتقلني  جدية إلحـــداث 
ــادة تفعيل  ــ ــ واملــحــبــوســني احــتــيــاطــيــًا، وإعـ
الــلــجــنــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد شــكــلــت قــبــل أربـــع 

ســــنــــوات، لــبــحــث حــــــاالت املـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
ــدار قـــــــــرارات جـــمـــهـــوريـــة بــالــعــفــو  ــتــــصــ واســ
عنهم. وتــأتــي هــذه املــحــاوالت فــي إطـــار ما 
»العربي  وصفته مصادر حكومية وأمنية، لـ
الـــجـــديـــد«، بــالــرغــبــة فـــي »تـــوحـــيـــد الـــشـــارع 
مستعدًا  ليكون  السياسية،  الــقــيــادة  خلف 
في أي وقت، ألي قرارات مصيرية قد تتخذ 
في قضية سد النهضة، بما في ذلــك خيار 

 العسكري ضد إثيوبيا«.
ّ

الحل
هــذه املساعي تتسق مع عــدد من املبادرات 
الــحــقــوقــيــة واألهـــلـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت خــال 
األيــــــــــام األخــــــيــــــرة عــــبــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لــــــــإفــــــــراج عـــــــن مـــعـــتـــقـــلـــني 
ومـــحـــكـــومـــني بــعــيــنــهــم. ويــــأتــــي عـــلـــى رأس 
ــدد مــن  هـــــــؤالء املـــعـــتـــقـــلـــني واملـــحـــكـــومـــني عــــ
الصحافيني الذين رفضت األجهزة األمنية 
إطـــاق ســراحــهــم، عــلــى الــرغــم مــن املساعي 
املــكــثــفــة الـــتـــي بـــذلـــهـــا نــقــيــب الــصــحــافــيــني 
ضياء رشوان في شهر مارس/آذار املاضي 
املطالب  كما تشمل  النقابة.  انتخابات  قبل 
ــراح عــــدد مـــن الـــطـــاب والــشــبــاب  ــ ــــاق سـ إطـ
الذين ُحكم عليهم بالسجن ملدد طويلة على 
خلفية أحداث عامي 2013 و2014 في أعقاب 
انــقــاب الــثــالــث مــن يــولــيــو/تــمــوز، وقــضــوا 
ــدد الــعــقــوبــة أو أكـــثـــر، وال يــزالــون  نــصــف مـ

بعيدين عن قوائم العفو املقترحة.
وأضــافــت املــصــادر أن بعض قــيــادات األمــن 
الـــوطـــنـــي اقـــتـــرحـــت إصـــــــدار قــــــرار عـــفـــو عــن 
املدة  الذين قضوا نصف  بعض املحكومني 
ــاء لــجــمــاعــة  ــمـ ــتـ فـــي قــضــايــا الــتــظــاهــر واالنـ
املــدانــني بارتكاب  اإلخـــوان املسلمني، بــدون 
جرائم عنف، وإصدار القرار بمناسبة ذكرى 
أسبوعني.  بعد  تحني  الــتــي  سيناء  تحرير 
املقترح،  هــذا  داخلية عطلت  أن خافات  إال 

إذ اعــتــبــرت قـــيـــادات أخــــرى أن إصــــدار مثل 
 االتصاالت الدبلوماسية 

ّ
هذا القرار في ظل

واألمنية الجارية حاليًا مع تركيا لتحسني 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة، قــــد ُيـــفـــهـــم »داخـــلـــيـــًا«  ــعـــاقـ الـ
بصورة خاطئة، باعتبارها رسالة إيجابية 
ــــي الـــــداخـــــل تــحــت  لـــجـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــــــوان« فـ
ضــغــوط أو مــنــاشــدات تركية، مــشــددة على 
أن »هــــذا األمــــر غــيــر وارد إطــاقــًا فــي املــدى 

املنظور«.
وأوضحت املصادر أن التوصيات الصادرة 
ــز املـــصـــري  ــركــ ــر الــــــذي عـــقـــده املــ ــمـ ــؤتـ ــن املـ عــ
التابع  االســتــراتــيــجــيــة،  والـــدراســـات  للفكر 
لــــاســــتــــخــــبــــارات الــــعــــامــــة، يــــــوم الــخــمــيــس 
املاضي، والتي تضمنت مّد جسور التفاهم 
مـــع املــجــتــمــع املـــدنـــي الــداخــلــي والــخــارجــي 
الرئاسي عن  العفو  العمل بقرارات  وإعــادة 
اإليجابية،  األمـــور  مــن  وغيرها  املحكومني 
صــــــــــدرت بـــــنـــــاء عــــلــــى بــــعــــض مـــقـــتـــرحـــات 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة الــتــي 
تــنــخــرط فـــي املــــحــــاوالت الــحــالــيــة، وبــعــض 
قـــنـــوات  يـــــــــؤدون دور  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ اإلعــــامــــيــــني 
ــامـــل ودول  ــبـــاس كـ االتــــصــــال بــــني دائـــــــرة عـ
أجنبية. لكن هذه الخطوة، بحسب املصادر، 
تقف في الوقت ذاته، حتى اآلن، عند كونها 
التفكير بعد في طريقة  فلم يتم  توصيات، 

في  حقيقي  تغيير  إلحــــداث  أو  لــتــنــفــيــذهــا، 
مقاربة النظام لتلك امللفات.

وذكــــرت املــصــادر أن مــن أحـــد أســبــاب تــردد 
الـــخـــافـــات  ــات،  ــتـــرحـ ــقـ املـ تـــلـــك  إزاء  الـــنـــظـــام 
القائمة بني األجهزة املختلفة على الحظوة 
لــدى السيسي والتنافس على إحــداث أكبر 
النهائية، ال سيما  قراراته  تأثير ممكن في 
الــقــريــبــني  الــشــخــصــيــني  مـــســـتـــشـــاريـــه  وأن 
مـــن هــــذا املـــلـــف، وهــمــا أحــمــد جــمــال الــديــن 
وفايزة أبو النجا، لهما آراء متشددة تجاه 

املعارضة بصفة عامة.
أفـــادت مــصــادر أمنية منذ شهر،  وســبــق أن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن هــنــاك خــافــًا آخــر  لـــ
بــني االســتــخــبــارات الــعــامــة واألمـــن الوطني، 
حــــول ســرعــة ومــــدى االســتــجــابــة للضغوط 
األجـــنـــبـــيـــة بــــإخــــاء ســبــيــل بـــعـــض املــتــهــمــني 
بــعــيــنــهــم، وبــصــفــة خـــاصـــة مــعــتــقــلــي قضية 
يساريني  نشطاء  تضم  الــتــي  األمـــل«  »خلية 
ونـــاصـــريـــني كـــانـــوا يــبــحــثــون املـــشـــاركـــة في 
انتخابات مجلس النواب السابقة في قائمة 
مــعــارضــة. وال تـــزال تــســود مــطــالــبــات داخــل 
الجهازين بإرجاء اتخاذ مثل تلك الخطوات 
»أوراق« يمكن  واالحـــتـــفـــاظ بــاملــعــتــقــلــني كـــــــــــ
نــشــوب خاف  عند   

ً
عنها مستقبا الــتــنــازل 

»كــبــيــر« مــع اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة، أو 
إحدى العواصم األوروبية الرئيسية. وتكمن 
املــشــكــلــة األبــــــرز فـــي نــظــر املــــصــــادر األمــنــيــة 
حــول قضية »خلية األمـــل«، في عــدم موافقة 
الـــجـــهـــازيـــن عـــلـــى خــــــروج مــعــظــم املــعــتــقــلــني 
ــم فــي  ــهــ ــامــ ــهــ ــب، واتــ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ عـــلـــى ذمـــتـــهـــا مـ
قضايا أخـــرى أيــضــًا مــن جــانــب آخــر.وتــضــم 
ــعـــث، الـــنـــاشـــط ضــد  ــي شـ ــ ــذه الــقــضــيــة رامــ ــ هـ
فرنسية  مواطنة  مــن  واملــتــزوج  الصهيونية 

ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث.
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تجاه  الحوثية  املليشيا  أطلقتهما  مفخخة 
ــازان«، مــن دون تحديد الــهــدف. وأضــاف  جــ
العدائية  الحوثية  املليشيا  »مــحــاوالت  أن 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة الســـتـــهـــداف املــدنــيــني 
واألعـــيـــان املـــدنـــيـــة«، مـــن دون الــحــديــث عن 

خسائر.
الحوثيني  إعــان  وارتفعت، بعد ساعات من 
إلــى أرامــكــو« أسعار  مهاجمة منشآت تابعة 

ــان الــتــحــالــف  ــيـــون. وكــــ اســتــهــدفــهــا الـــحـــوثـ
أعلن، مساء األحد املاضي، تدمير صاروخ 
ــازان.  باليستي أطــلــقــه الــحــوثــيــون تــجــاه جـ
وهذا الهجوم هو الثاني في خال ساعات 
باتجاه منطقة جازان جنوب غربي اململكة، 
وكــاهــمــا أعــلــن الــتــحــالــف اعــتــراضــه. وذكــر 
ــتـــرض ودّمــــر  الــتــحــالــف، فـــي بـــيـــان، أنــــه »اعـ
صـــاروخـــًا بــالــيــســتــيــًا وطـــائـــرة بــــدون طــيــار 

الــنــفــط الـــخـــام. وكــانــت أســعــار الــنــفــط الــخــام 
ــــى أمـــس على  فــتــحــت ســـاعـــات الـــتـــداول األولـ
هبوط، مع ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس 
العاملي،  االقتصادي  التعافي  وبــطء  كورونا 
مــع اســتــمــرار غلق مــرافــق حــيــويــة. غير أنها 
عـــاودت االرتــفــاع بعد الــهــجــوم، وقــد وصلت 
مزيج  العاملي  القياس  لخام  اآلجــلــة  العقود 
ــــى نــحــو  ــرنـــت تــســلــيــم يـــونـــيـــو/حـــزيـــران إلـ بـ

أسعار  صــعــدت  كما  للبرميل.  دوالرًا   63.32
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس 
الوسيط تسليم مايو/أيار إلى حوالي 59.5 

دوالرا للبرميل.
وجـــــاءت الــهــجــمــات رغــــم اســتــئــنــاف الــحــراك 
ــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن،  ــهـ الــــدولــــي الــــرامــــي إلنـ
ــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــدر  ــ حــيــث عــقــد وزيـ
كبير  مـــع  لـــقـــاًء  األول،  أمــــس  الـــبـــوســـعـــيـــدي، 

املـــفـــاوضـــني الـــحـــوثـــيـــني املـــقـــيـــم فــــي مــســقــط، 
الحل  تــطــورات  ملناقشة  عــبــدالــســام،  محمد 
ــاء الــهــجــوم قــبــل ســاعــات  الــســيــاســي. كــمــا جـ
مــن اجــتــمــاع فــي بــرلــني، شـــارك فــيــه املبعوث 
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث وممثلون 
عن الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، 
بــاإلضــافــة الـــى الــكــويــت والــســويــد واالتــحــاد 
األوروبــــــــــــي، مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــعــمــل 
املــبــعــوث األمـــمـــي والــبــحــث عـــن طــريــق لــدفــع 

الحل السياسي إلى األمام.
ــــي هــايــكــو  ــانـ ــ ــة األملـ ــيـ ــارجـ وشــــــدد وزيــــــر الـــخـ
مــــــاس، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع غــريــفــيــث 
ــى الــيــمــن  ــ واملـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـ
تيموثي ليندركينغ ، قبيل انطاق االجتماع 
حــول الــيــمــن، على »وجـــود إرادة جــديــة لدى 
ــــرب«. وأكــــد  ــــحـ الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لـــوقـــف الـ
بــذل جهود إليجاد  »ضـــرورة االستمرار في 
حــل ســيــاســي لــلــصــراع«، مــشــددًا عــلــى أنـــه ال 
يــمــكــن حــل تــلــك األزمــــة عــســكــريــًا. واعــتــبــر أن 
»أفـــكـــار الـــعـــودة لــلــحــل الــســيــاســي مــوجــودة، 
ولكن في النهاية األمر يعود ألطراف الصراع 
الحوثيني  هجوم  أن  واعتبر  بــهــا«.  لالتزام 
على مأرب يهدد الوضع اإلنساني، ويؤجج 

أوضاع النازحني.
املتحدة  األمــم  إن  مــن جهته،  وقــال غريفيث، 
قــدمــت خــطــة تــهــدف إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــتـــال، وإعـــــــادة فــتــح الــطــريــق  ــقـ وكــــل أنــــــواع الـ
بينها  من  والجنوب،  الشمال  بني  الرئيسي 
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 
الـــحـــديـــدة، وأن تساهم  والــنــفــط عــبــر مــيــنــاء 
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.
وذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، أمــس 
ــركــــي الـــخـــاص  ــيــ اإلثـــــنـــــني، أن املـــبـــعـــوث األمــ
في  يــشــارك  ليندركينغ  تيموثي  اليمن  إلــى 
االجــتــمــاع أيــضــًا. وأوضـــحـــت، فــي بــيــان، أنــه 
ــة في  ــاركـ ســيــبــحــث مـــع مــمــثــلــي الــــــدول املـــشـ
االجتماع أهمية التوصل إلى حل دائم للحرب 
في اليمن، بما في ذلك استئناف املحادثات 
الــســيــاســيــة ووضــــع حــد فــــوري لــلــهــجــوم في 
مــأرب. وذكر البيان أن »املجموعة ستناقش 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
اليمني،  الشعب  معاناة  لتخفيف  اتــخــاذهــا 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات إنــســانــيــة 
ــيـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــتـــعـــهـــدات الـــســـابـــقـــة«.  ــافـ إضـ
وأوضحت أن ليندركينغ سيزور دول الخليج 
ابتداء من 14 إبريل/نيسان الحالي من أجل 
عقد اجتماعات مع مسؤولني، بالتنسيق مع 
»مناقشاته ستركز  أن  إلى  غريفيث، مشيرة 
على الجهود الدولية املشتركة لتعزيز اتفاق 
ــة  الــســام والــجــهــود املــبــذولــة ملــعــالــجــة األزمـ

اإلنسانية الحادة في اليمن«.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اتـــهـــم الـــحـــوثـــيـــون، أمـــس  مــ
اإلثــنــني، الــتــحــالــف، الـــذي تــقــوده السعودية، 
بــخــرق اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار بمحافظة 
ــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، لــوكــالــة  ــ الــــحــــديــــدة. وقــ
األنباء اليمنية )سبأ( بنسختها التابعة إلى 
الــحــوثــيــني، إن »قـــوى الـــعـــدوان ارتــكــبــت 177 
قتالية  تحصينات  اســتــحــداث  بينها  خــرقــًا، 
من  قنبلتني  وإلقاء  والدريهمي  الجبلية  في 
وأضـــاف:   .»16 كيلو  على  تجسسية  طــائــرة 
ــــرأة وطفلة  »اســتــشــهــد مـــواطـــن وأصــيــبــت امـ
في محافظتي صعدة وحجة  العدو  بنيران 
خــال الـــ 24 ساعة املــاضــيــة«. وأشـــار إلــى أن 
»الطيران شن في محافظة مأرب، غارة على 
مدغل  مديرية  على  وغارتني  رحبة،   مديرية 

و14 غارة على مديرية صرواح«.

رصدخاص

تهدف المحاوالت 
لتحضير الشارع ألي قرارات 

بقضية السد

تصعيد حوثي ضد السعودية

طائرات  الحوثيين  إطالق  اإلثنين،  أمس  العربي،  والبرلمان  األردن  دان 
باسم  المتحدث  وأكد  السعودية.  باتجاه  وصواريخ  مفخخة  مسيّرة 
وزارة الخارجية األردنية، ضيف اهلل الفايز، وقوف بالده »الدائم إلى جانب 
شعبها«  وأمن  أمنها  يهدد  ما  كّل  وجه  في  )السعودية(  المملكة 
واستقرار  ألمــن  تهديد  هو  المملكة  ألمــن  تهديد  »أي  أّن  معتبرًا 
هجمات  أّن  بيان،  في  العربي،  البرلمان  اعتبر  جهته،  من  المنطقة«. 

الحوثيين »تعكس رفضهم الجهود السياسية كافة إلنهاء األزمة«.

تنديد عربي

الحدث
 أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
ــة لـــــه بــمــســتــهــل  ــمـ ــلـ اإلثــــــنــــــني، فـــــي كـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ــبــــوعــ ــلـــســـة األســ الـــجـ
الـــلـــه،  رام  بـــمـــديـــنـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مواصلة العمل مع الشركاء الدوليني 
ملـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
ملـــنـــع قـــيـــامـــهـــا بــــــأي إجــــــــــــراءات مــن 
إجــراء  أمــام  العراقيل  شأنها وضــع 
االنـــتـــخـــابـــات، بــاعــتــقــال املــرشــحــني 
وفـــض الــتــجــمــعــات االنــتــخــابــيــة في 
املقدسة  املدينة  أهــالــي  الــقــدس ملنع 
مــــــن املـــــشـــــاركـــــة فــــــي االنــــتــــخــــابــــات 
ترشحًا وانتخابًا. في األثناء، حذر 
املدني  املجتمع  عــدد من مؤسسات 
واألهلي الفلسطيني، أمس اإلثنني، 
مـــن خـــطـــورة مـــا يــتــم الــحــديــث عنه 
مـــن قــبــل بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
عـــن إمــكــانــيــة تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــامـــة، بـــذريـــعـــة أن 
االحتال اإلسرائيلي لم يوافق على 
االتفاقات  القدس وفق  إجرائها في 

الدولية.
)العربي الجديد(

ــّوت الــبــرملــان الــصــومــالــي أمــس   صــ
ــلــــى مـــــســـــودة مــــشــــروع  االثــــــنــــــني، عــ
ــبــــاشــــرة فــي  إلجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مــ
ــك فــــي جــلــســة  ــ غـــضـــون عــــامــــني، وذلــ
حــضــرهــا 153 نــائــبــًا مــن أصـــل 275 
عــضــوًا. وبحسب مــســودة املــشــروع، 
لانتخابات  الــوطــنــيــة  اللجنة  فـــإن 
ســـتـــبـــاشـــر مـــهـــامـــهـــا بــــعــــد تـــوقـــيـــع 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عــبــد 
ــذا املـــشـــروع،  الـــلـــه فـــرمـــاجـــو عــلــى هــ
عــلــمــًا بـــأن األخـــيـــر رحـــب بــالــخــطــوة 
فـــي بـــيـــان أمــــس نــشــر عــبــر صفحة 
الرئاسة على »فيسبوك«. وبحسب 
ــمـــوجـــب الـــفـــقـــرة  ــه بـ ــإنــ ــعـــني، فــ ــابـ ــتـ مـ
الخامسة من مسودة هذا املشروع، 
يستمر عمل املؤسسات التشريعية 
والتنفيذية في الباد. وكان رئيس 
الشرطة الصومالية الجنرال عبدي 
حــســن، قــد أقـــال مــديــر شــرطــة إقليم 
ــادر صــــــــادق عـــمـــر حــــســــن، بــعــد  ــ ــنـ ــ بـ
عرقلته صباح أمس جلسة البرملان 
لـــســـاعـــات، لـــعـــدم تـــمـــديـــد املــجــالــس 

التنفيذية والتشريعية.
)العربي الجديد(

ــة فــي  ــامـ ــعـ ــال الـ ــ ــغـ ــ  وقـــــع وزيــــــر األشـ
حكومة تصريف األعمال في لبنان، 
ميشال نّجار، أمس اإلثنني، املرسوم 
رقم 6433 الذي يوسع املنطقة التي 
لبنان في خافه بشأن  يطالب بها 
ــتــــال  ــــع االحــ الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مـ
اإلســرائــيــلــي. وأعــلــن وزيـــر األشــغــال 
عـــن الــتــوقــيــع فـــي مــؤتــمــر صحافي 
اجتماع صباحي  بعد  أمــس،  عقده 
مــع مــســؤولــني فــي املــديــريــة الــعــامــة 
لــلــنــقــل الـــبـــري والـــبـــحـــري ووفــــد من 
ويضيف  اللبناني.  الجيش  قــيــادة 
دخــــل عــلــى املطالب 

ُ
الــتــعــديــل الـــذي أ

اللبنانية األصلية املقدمة إلى األمم 
كــيــلــومــتــر   1400 حـــوالـــي  ــتـــحـــدة،  املـ
ــة  ــتـــصـــاديـ ــى املـــنـــطـــقـــة االقـ ــ مــــربــــع إلــ
لبنان.  بها  يطالب  الــتــي  الخالصة 
ــل مـــلـــف تـــعـــديـــل املــــرســــوم فــي  ــ ودخــ
دائـــــرة الـــصـــراع الــســيــاســي، وشــّكــل 
ــال فــــي الــفــتــرة  مــــــادة خـــــاف وســــجــ
ــرة، رافــقــتــهــا جــمــلــة اتــهــامــات  ــيـ األخـ
طـــــاولـــــت وزيـــــــــر األشــــــغــــــال بـــعـــدمـــا 
اســـتـــمـــهـــل بـــضـــعـــة أيـــــــام لــلــتــوقــيــع، 
على خلفية إعــان رئيس الحكومة 
حــســان ديــــاب االتـــفـــاق عــلــى توقيع 
تعديل املرسوم املذكور، ما من شأنه 
أن يصحح الحدود البحرية جنوبًا. 
الصحافي:  املؤتمر  فــي  وقــال نجار 
»أنــــــا لــــم أتــــهــــّرب مــــن الـــتـــوقـــيـــع، بــل 
كــل شـــيء بصدق  يــحــصــل  أن  أردت 

وشفافية«.
)العربي الجديد(

فلسطين: 
تحذير من 

تأجيل االنتخابات

الصومال: 
انتخابات عامة 

في غضون 
عامين

لبنان يصّحح 
مساحته البحرية 

جنوبًا

عدن ـ العربي الجديد

اســتــبــق الــحــوثــيــون االجــتــمــاع في 
برلني، للبحث عن طريقة لدفع الحل 
الــســيــاســي فـــي الــيــمــن إلـــى األمــــام، 
بـــاإلعـــان عــن شــن هــجــوم واســــع بــطــائــرات 
تابعة  منشآت  باتجاه  وصــواريــخ  مسّيرة 
إلـــى شــركــة »أرامـــكـــو« النفطية الــســعــوديــة، 
ــو مــــا لــــم تـــعـــلـــق عـــلـــيـــه الـــــريـــــاض حــتــى  ــ وهــ
الله«  »أنصار  أمــس. وأعلنت جماعة  عصر 
تنفيذ عملية  اإلثـــنـــني،  أمـــس  )الــحــوثــيــني(، 
هــجــومــيــة واســـعـــة فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، 
ــّيــــرة وصـــــــاروخ  بــــواســــطــــة 17 طــــائــــرة مــــســ
الوسطاء  استئناف  غــداة  وذلــك  باليستي، 
العمانيني تحركاتهم إلنهاء األزمة اليمنية 
املــتــصــاعــدة منذ 6 ســنــوات. وقـــال املتحدث 
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــني يحيى ســريــع، 
فــي بــيــان، إن مــا ســمــاهــا عملية »الــثــاثــني 
ــفــذت بــواســطــة 10 طــائــرات 

ُ
مــن شــعــبــان«، ن

مسّيرة مــن طــراز »صــمــاد 3« على مصافي 
أرامكو في منطقتي جدة على البحر األحمر 
إلى  وأشـــار  الشرقية.  املنطقة  فــي  والجبيل 
ــه تـــم أيـــضـــًا اســـتـــهـــداف مـــواقـــع عــســكــريــة  أنــ
ــي مـــنـــطـــقـــتـــي خـــمـــيـــس مــشــيــط  ــ حـــســـاســـة فـ
وجيزان، بخمس طائراٍت مسّيرة من طراز 
»قاصف K2 » وصــاروخــني باليستيني من 
طراز »بدر 1«. ولفت سريع إلى أن العملية 
استمّرت منذ مساء األحد، وحتى فجر أمس 
اإلثنني، زاعمًا أنها حققت أهدافها بنجاح. 
اليمنية  القوات املسلحة  وأكــد أن »عمليات 
مستمرة ومتصاعدة طاملا استمر العدوان 
والحصار على الشعب اليمني«. ولم يصدر 
أي تعليق عن وزارة الطاقة السعودية حتى 
وقـــت مــتــأخــر مــن عــصــر أمـــس، حـــول مــزاعــم 
ســريــع بــاســتــهــداف مــنــشــآت »أرامــــكــــو« في 
تقوده  الــذي  التحالف،  لكن  والجبيل،  جــدة 
السعودية، أعلن ليل األحد اإلثنني اعتراض 
ســـت طـــائـــرات دون طــيــار مــفــخــخــة أطــلــقــت 
وتــوقــف تشغيل مصفاة  املــمــلــكــة.  بــاتــجــاه 
»أرامــكــو« فــي جــدة فــي الــعــام 2017، بعدما 

طرابلس ـ العربي الجديد

اســتــقــبــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغان، أمس اإلثنني، رئيس الحكومة 
االنتقالية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، 
ــقـــرة، فـــي أول  فـــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـ
زيــــارة لــأخــيــر إلـــى تــركــيــا، مــنــذ تسلمه 
مـــهـــامـــه فــــي 16 مــــــــــــارس/آذار املـــاضـــي، 
ويرافقه فيها وفد وزاري موسع. ويعد 
االجتماع األول للمجلس الليبي - التركي 
املستوى،  رفيع  االستراتيجي  للتعاون 
الـــعـــنـــوان   ،2014 ــام  ــ عــ تــــأســــس  والــــــــذي 
األبرز للزيارة، حيث من املفترض أيضًا 
مــنــاقــشــة مــلــفــات مــهــمــة، تــتــمــحــور حــول 
الـــــــدور الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا، ومــســتــقــبــل 
األمني  التعاون  حــول  التفاهم  مذكرتي 
 عــن 

ً
والـــعـــســـكـــري بــــني الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــا

تــحــديــد مــنــاطــق الــصــاحــيــة الــبــحــريــة، 
ــقــــرة والــحــكــومــة  الـــلـــتـــني وقـــعـــتـــا بــــني أنــ
الليبية السابق، حكومة الوفاق، برئاسة 
فــي هذا  املرتزقة  الــســراج، وقضية  فائز 
ـــرع أمـــس الــــــوزراء املــرافــقــون  الــبــلــد. وشـ
للدبيبة، وعــددهــم 14 وزيـــرًا، باإلضافة 
إلى رئيس األركان محمد الحداد، بعقد 
لقاءات ثنائية مع نظرائهم األتــراك في 
أنقرة، تطرقوا خالها إلى سبل تعزيز 
عدة.  في مجاالت  البلدين  بني  التعاون 
ومن بني اللقاءات الثنائية، اجتماع ضّم 
وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
ــه الـــلـــيـــبـــيـــة نـــجـــاء  ــرتــ ــيــ ــظــ ــو، ونــ ــ ــ ــلـ ــ ــ أوغـ
ــر الــداخــلــيــة  ــر جــمــع وزيــ املــنــقــوش، وآخــ
الــــتــــركــــي ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، بــنــظــيــره 
ــد  الــلــيــبــي خـــالـــد الــتــيــجــانــي مــــــازن. وأكـ
جـــــاووش أوغـــلـــو أن بــــاده »ســتــواصــل 
ــة  ــلــ ــرحــ ــا لـــلـــيـــبـــيـــا فـــــــي هـــــــــذه املــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
التاريخية«، وهو ما أكدته أيضًا وزيرة 
الـــتـــجـــارة الـــتـــركـــيـــة روهــــصــــار بــكــجــان، 
ــر االقــتــصــاد  ــوزيـ خــــال لـــقـــاء جــمــعــهــا بـ
الحويج،  علي  محمد  الليبي  والتجارة 

والتخطيط فاخر مفتاح بوفرنة.  وكان 
ــــي لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة  ــــامـ املـــكـــتـــب اإلعـ
للمجلس  األول  االجـــتـــمـــاع  أن  أكــــد  قـــد 
االستراتيجي،  للتعاون  التركي  الليبي 
أردوغـــــان والــدبــيــبــة،  بــرئــاســة  سينعقد 
وذلــك لتقييم العاقات بني البلدين في 
جــمــيــع جــوانــبــهــا، ومــنــاقــشــة الــخــطــوات 
بمشاركة  الثنائي،  التعاون  تعزز  التي 
الـــــــــوزراء املـــعـــنـــيـــني. وأوضـــــــح املــتــحــدث 
باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، 
في وقت سابق أن الدبيبة سيبحث في 
رأسها عودة  على  هامة،  »ملفات  أنقرة 
الــتــركــيــة الســتــكــمــال تنفيذ  ــركـــات  الـــشـ
مشاريعها املتوقفة في الباد«، وتوقيع 
اتفاقات شراكات جديدة، باإلضافة إلى 

املستجدات السياسية.  
وتــــرتــــبــــط املــــلــــفــــات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
ســيــبــحــثــهــا الــدبــيــبــة فـــي تــركــيــا، بملف 
الـــغـــاز شـــرقـــي املـــتـــوســـط، وســــط الـــنـــزاع 
املنطقة.  في  واليونان  تركيا  الدائر بني 
إلى  الــجــديــدة  الليبية  السلطة  وتسعى 
تحديد موقف من هذا الصراع وفق رؤية 
تتبنى فتح مــشــاورات مــع كــل األطـــراف 
بليبيا.  الخاصة  املائية  الــحــدود  بشأن 
 أمس في بنغازي، 

ّ
وفي هذا اإلطار، حط

شرقي ليبيا، وزير الخارجية اليوناني 
نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس، لــلــقــاء املــســؤولــني 
الــبــاد، وعلى رأسهم رئيس  في شرقي 
مجلس النواب عقيلة صالح. واستبقت 
املــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، 
أريستوتيليا بيلوني، الزيارة بتأكيدها 
أن ليبيا مستعدة ملناقشة قضية ترسيم 
اليونان، من خال  البحرية مع  املنطقة 
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 لاتفاق املوقع مع تركيا.

مباحثات تركية ليبية: 
تعاون استراتيجي

استهدف الحوثيون 
السعودية بـ17 طائرة 

مسيّرة وصاروخ

هايكو ماس: هجوم 
الحوثيين على مأرب 

يهدد الوضع اإلنساني

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

تحاول شخصيات سياسية 
ونقابية مصرية إقناع 

السلطة بإحداث انفراجة 
بأزمة المحبوسين 

السياسيين، تزامنًا مع 
التعبئة بقضية سّد 
النهضة، وهو ما 

ترفضه السلطة

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

Tuesday 13 April 2021 Tuesday 13 April 2021
الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة الثالثاء 13 إبريل/ نيسان 2021 م  1  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2416  السنة السابعة

)Getty( وليندركينغ خالل افتتاح المؤتمر في برلين أمس )ماس يتوسط غريفيث )يمين

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

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

تسعى الحكومة الليبية لتحديد موقف من صراع شرقي المتوسط )محمود تركية/فرانس برس(
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حزب ميركل يدعم 
الشيت لخالفتها

»االتــــــحــــــاد  حــــــــزب  إدارة  دعـــــمـــــت 
املــســيــحــي الــديــمــقــراطــي« األملــانــي، 
أمــس اإلثــنــن، زعــيــم الــحــزب أرمــن 
الشــيــت، لــلــتــرشــح لــخــالفــة أنجيال 
مــيــركــل فـــي مــنــصــب املــســتــشــاريــة، 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
ســــبــــتــــمــــبــــر/أيــــلــــول املــــقــــبــــل. وقـــــال 
مشاركون في االجتماع إن املجلس 
ــــي لــــالتــــحــــاد قــــــــرر، خــــالل  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
اجتماع مغلق، دعم ترشيح رئيسه 
مقابل الــزعــيــم الــبــافــاري مــاركــوس 
سودر الذي يحظى بشعبية كبيرة. 
والـــقـــرار لــيــس نهائيًا بــعــد، إال أنــه 
مع هذا الدعم، ستكون لدى الشيت 
فـــــرص جـــيـــدة لـــخـــالفـــة مـــيـــركـــل فــي 

املستشارية.
)فرانس برس(

اإلكوادور: اليميني 
غييرمو السو رئيسًا

اليميني  السابق  املصرفي  انتخب 
رئيسًا  األول،  أمــس  غييرمو الســو، 
لـــــــــإكـــــــــوادور، فــــــي وجــــــــه مـــنـــافـــســـه 
االشتراكي أندريس أراوس املدعوم 
من الرئيس األسبق رافاييل كوريا. 
وسيخلف السو )65 عامًا( الرئيس 
ــنــــو الـــــــذي يـــنـــهـــي فــي  لـــيـــنـــن مــــوريــ
ــة مـــن أربـــع  ــ مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل واليـ
سنوات. ونال السو 52.51 في املائة 
مــن األصـــوات فــي مقابل 47.49 في 
املــائــة ألراوس، الـــذي اعــتــرف، أمس 

اإلثنن، بالهزيمة.
)فرانس برس(

 
تونس: قيادي 

بـ»النهضة« يدعو لكتلة 
مؤمنة بالديمقراطية

دعــا الــقــيــادي فــي حــركــة »النهضة« 
ــديـــن  ــب نــــــور الـ ــائــ ــنــ الـــتـــونـــســـيـــة والــ
ــري، أمــــــــس اإلثـــــــنـــــــن، إلــــى  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــة  ــلــــة تــــاريــــخــــيــــة مـــؤمـ ــتــ »بــــــنــــــاء كــ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــدعـــاة 
الحكم الفردي االستبدادي«. وأعلن 
مختلف  تضم  أن  يجب  »الكتلة  أن 
الــــفــــئــــات والــــــتــــــيــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
واأليـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة، اإلســـــالمـــــيـــــة 
ــة، وكـــل  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة والـ ــاريــ ــســ ــيــ والــ
ــــن بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــبــر  ــــؤمـ مـــــن يـ

االنتخابات الحرة الشفافة«.
)العربي الجديد(

يــــواصــــل الــعــســكــر فــــي مـــيـــانـــمـــار تـــحـــدي كــل 
املـــنـــاشـــدات املــطــالــبــة بــوقــف الــقــمــع وإطــــالق 
سراح الزعيمة املدنية أونغ سان سو تشي. ال 
بل إن السلطات وجهت لألخيرة أمس اإلثنن، 
تهمة جنائية جديدة، في الوقت الذي طلبت 
فيه الزعيمة التي أطاحها الجيش واعتقلها 
عقب انقالب األول من فبراير/شباط املاضي، 
محاميها  بمقابلة  لها  السماح  املحكمة  مــن 
استماع  في جلسة  أثناء ظهورها  شخصيًا 
عــبــر الــفــيــديــو ملــواجــهــة الــتــهــم الــعــديــدة التي 
وجــهــهــا لــهــا املــجــلــس الــعــســكــري والـــتـــي قد 

تؤدي إلى سجنها لسنوات.
وقال محامي سو تشي، من من سو، لوكالة 
»فــرانــس بـــرس« أمـــس، إنـــه »تـــم تــوجــيــه تهم 
باإلجمال؛  قضايا  ســت  فــي  املدنية  للزعيمة 
ــمـــس مـــنـــهـــا فــــي نـــايـــبـــيـــداو وواحــــــــــدة فــي  خـ
 الــتــهــمــة األخـــيـــرة 

ّ
رانــــغــــون«، مــشــيــرًا إلــــى أن

ــــوارث  ــكـ ــ الـ إدارة  ــــون  ــانـ ــ قـ بـــمـــوجـــب  ــــت  ــهـ ــ ُوجـ
الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــبـــالد وتــتــعــلــق مـــرة جــديــدة 
الزعيمة  ولــم تظهر  كــورونــا.  بقيود فيروس 

الحائزة على جائزة نوبل للسالم علنًا، منذ 
اعتقلت في األول من فبراير املاضي، بعدما 
ــتـــولـــى على  أطـــــاح الــجــيــش حــكــومــتــهــا واسـ
التي  األكــثــر جدية  التهمة  وتــنــدرج  السلطة. 
تــواجــهــهــا ســـو تــشــي ضــمــن مــخــالــفــة قــانــون 

األسرار الرسمية في ميانمار.
 سو تشي، املوضوعة 

ّ
وقــال من من سو، إن

ــة الــجــبــريــة فـــي نــايــبــيــداو، بــدت  ــامـ رهــــن اإلقـ
بــصــحــة جـــيـــدة فـــي جــلــســة املــحــاكــمــة أمـــس. 
وطلبت سو تشي أمس السماح لها بمقابلة 
محاميها شخصيًا. ولم ُيسمح لها إلى اآلن 
بــالــتــحــدث مـــع مــحــامــيــهــا، إال عــبــر الــفــيــديــو 
بحضور مــســؤولــي األمـــن، وال ُيــعــرف مــا إذا 
التي  الدموية  كانت على علم باالضطرابات 
اجــتــاحــت الــبــالد منذ اســتــيــالء الجيش على 

السلطة.
وقال محاميها من من سو لوكالة »رويترز«، 
ردًا على سؤال عما إذا كان فريقها القانوني 
تمكن من التحدث معها بشأن االحتجاجات 
التي قتل فيها أكثر من 700 شخص: »ال، لم 
فــي األمــور  التحدث فقط  نفعل ذلــك، يمكننا 
املقبلة  املحاكمة  جلسة  وتعقد  الــقــانــونــيــة«. 
في 26 إبريل/ نيسان الحالي وفق من من 

سو.
وبــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــمــة املــتــعــلــقــة بمخالفة 
أخــرى  ُوجــهــت تهم  الرسمية، كانت  األســـرار 
ــهـــزة اتــصــال  لــســو تــشــي مــنــهــا اســـتـــيـــراد أجـ
السلكية بشكل غير قانوني، وعدم االمتثال 
ــتـــهـــاك قــانــون  لــقــيــود فـــيـــروس كــــورونــــا، وانـ
االضــطــرابــات  على  والتحريض  االتــصــاالت، 
الــعــامــة. كــمــا أعــلــن الــجــيــش فــتــح تحقيق في 

 الجيش يتقاضى 85 دوالرًا من العائالت 
ّ
إن

الســـتـــعـــادة جــثــث أقـــاربـــهـــم الـــذيـــن قــتــلــوا في 
األحداث الدموية في باجو يوم الجمعة. وقال 
شاهد عيان يعيش في املدينة، طلب عدم ذكر 
»سي أن أن«، إن العديد  اسمه ألسباب أمنية، لـ
مــن ســكــان الــبــلــدة فـــروا إلـــى الــقــرى املــجــاورة 

ــى، مــتــهــمــًا ســو  ــ ــ قـــضـــايـــا فــــســــاد وتـــلـــقـــي رشـ
تــشــي بــجــمــع 600 ألـــف دوالر وأكـــثـــر مـــن 11 
كــيــلــوغــرامــًا مــن الــذهــب بشكل غــيــر قــانــونــي. 

ويقول محاموها إن التهم ملفقة.
في غضون ذلك، تتواصل مقاومة املواطنن 
أدى قمعهم  الـــذيـــن  لــلــعــســكــر،  مــيــانــمــار  فـــي 
لــلــمــحــتــجــن عــلــى االنــــقــــالب إلــــى مــقــتــل 706 
، وفـــقـــًا ألحـــدث 

ً
ــخــــاص، بــيــنــهــم 46 طـــفـــال أشــ

السجناء  مــســاعــدة  لجمعية  أمـــس،  إحــصــاء 
الــســيــاســيــن. وشــمــل ذلـــك 82 شخصًا قتلوا 
رانغون  بلدة باجو شمال شرقي مدينة  في 

الرئيسية، يوم الجمعة املاضي.
ــي أن أن«  ــ ــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت شــبــكــة »سـ ــ وفـ
األمــيــركــيــة عــن نــشــطــاء فــي مــيــانــمــار قولهم، 

بعد أحداث يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن خدمة 
تقوم  بينما  املنطقة،  فــي  انقطعت  اإلنــتــرنــت 
قـــوات األمـــن بتفتيش األحـــيـــاء. وقـــال شاهد 
تراكمت  »الجثث  نفسها:  للشبكة  آخــر  عيان 
في املشارح، وبسبب التهديد، اضطررنا إلى 
الجيش  قريب«. ويفرض  إلــى مكان  االنتقال 
على العائالت دفع 85 دوالرًا الستعادة جثث 
ـــا ملا 

ً
الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم يـــوم الــجــمــعــة، وفـــق

نشره اتحاد طالب جامعة باجو على موقع 
محلية.  إعــالم  لوسائل  وتقارير  »فيسبوك«، 
االنقالب يثير احتجاجات واسعة،  يــزال  وال 
على الرغم من حملة القمع الدموية. ووردت 
تــقــاريــر عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
عــن إطـــالق قـــوات األمـــن الــنــار فــي بــلــدة تامو 
شــمــال غـــرب الـــبـــالد، أمـــس اإلثـــنـــن، وتــفــريــق 
الشرطة احتجاجًا في مدينة مانداالي، وسط 
ــا نــشــطــاء إلــــى الــتــحــدي هــذا  ــ مــيــانــمــار. ودعـ
األسبوع خالل عطلة العام الجديد التقليدية 
السبت  الثالثاء وحتى  اليوم  تمتد من  التي 
املــقــبــل، فـــي الـــدولـــة ذات األغــلــبــيــة الــبــوذيــة. 
وعادة ما يتم االحتفال بأهم عطلة في العام 
بالصالة، وممارسة بعض الطقوس البوذية 
ــــت مــجــمــوعــات  ــــوارع. ودعـ ــــشـ فـــي املــعــابــد والـ
االتحاد. كما دعت  إلى  الناس  من املحتجن 
الــبــوذيــن إلـــى ارتــــداء مــالبــس ديــنــيــة معينة 
وتالوة الصلوات معًا، ووجهت كذلك الدعوة 
الصغيرة  املسيحية  املجتمعات  ســكــان  إلــى 
إلى ارتداء املالبس البيضاء. وقالت إن أتباع 
الـــديـــانـــات األخـــــرى يــجــب أن يـــحـــذوا الــحــذو 

نفسه.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

التصعيد 
ضد أوكرانيا

جورج 
فلويد 
جديدًا

وطالبت  التوتر.  لخفض  التشاور  مــبــادرات 
ــا، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــة، روسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة األوكـ الـــخـــارجـ
قــواتــهــا مـــن الـــحـــدود األوكـــرانـــيـــة، والــتــخــلــي 
الــتــصــارع والتضليل اإلعــالمــي،  عــن ســلــوك 

والوفاء ببنود اتفاقية »مينسك«.
وفي حن أعلنت كييف أن الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي لم يستطع التحدث 
ــــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــــروسـ إلـــــى نـــظـــيـــره الـ
البالد، فقد نفت  التوترات في شرق  لبحث 
موسكو تقديمه أي طلب إلجراء مفاوضات 
الرئاسة  باسم  املتحدثة  وقالت  بوتن.  مع 
األوكرانية لوليا مانديل، لوكالة »رويترز«، 
زيلينسكي  »مــــحــــاوالت  إن  اإلثـــنـــن،  أمــــس 
للتحدث إلى بوتن، بشأن أزمة شمال البالد، 
فشلت. قدم مكتب الرئيس طلبًا للتحدث مع 
فالديمير بوتن. لم نتلق جوابًا بعد، ونأمل 
كثيرًا أال يكون هذا رفضًا للحوار«. واتهمت 
ــثـــر مــــن 40 ألـــــف جــنــدي  روســــيــــا بــحــشــد أكـ

الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع والــقــنــابــل الــصــوتــيــة 
بــاتــجــاه املــئــات الــذيــن تجمعوا خـــارج مركز 
لــلــشــرطــة فـــي بـــروكـــلـــن ســنــتــر، شـــمـــال غــرب 
رايــــت. وبعد  تــنــديــدًا بمقتل  مــيــنــيــابــولــيــس، 
الشرطة، وتحول  نحو ساعة، تراجع وجــود 
الحشد إلى إضــاءة الشموع، وكتابة رسائل 
على نحو »العدالة لداونت رايت« في الشارع، 
لتعود االحتجاجات وتندلع مجددًا، ما دفع 
ســلــطــات املــديــنــة لــفــرض حــظــر تــجــول حتى 
صــبــاح أمــــس، اإلثـــنـــن. وروت والـــــدة رايــــت، 
تّم  بأنه  اتصل بها إلبالغها  ابنها  أن  كاتي، 
توقيفه من قبل الشرطة، مضيفة أنها سمعت 
ــن يـــطـــلـــبـــون مـــنـــه تـــــرك هــاتــفــه  ــ ــ عـــنـــاصـــر األمـ
املحمول قبل أن ينهي أحدهم املكاملة، لتعود 

صديقته وتبلغها بأنه قتل بالرصاص.
مـــن جــهــتــه، فــتــح مــكــتــب الــتــوقــيــف الــجــنــائــي 
التابع ملينيسوتا تحقيقًا في الحادثة. ووفق 
ــدائــــرة شـــرطـــة بـــروكـــلـــن ســنــتــر، فــإن  بـــيـــان لــ
الــعــنــاصــر طــلــبــوا مــن ســائــق الــتــوقــف بسبب 
مــخــالــفــة مـــروريـــة، وعــنــدمــا اكــتــشــفــوا وجــود 
حاولوا  أســاســًا،  عليه  القبض  بإلقاء  مذكرة 
إلــى سيارته وأطــلــق أحد  عــاد  لكنه  توقيفه، 
العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فورًا. 
وجاء في البيان أن راكبة كانت مع رايت في 
السيارة، تعّرضت »إلصابات ال تشّكل خطرًا 
عــلــى حــيــاتــهــا« ونــقــلــت إلــــى مــســتــشــفــى في 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــمـــّســـك الــكــرمــلــن 
روسيا  شن  إمكانية  املتكرر  بنفيه 
حربًا ضــد أوكــرانــيــا، فإنه لــم يغلق 
الــبــاب نــهــائــيــًا أمــــام حــــدوث هـــذا األمــــر، عبر 
أقلية ناطقة بالروسية في  استغالل وجــود 
البالد،  في  للتدخل عسكريًا  أوكرانيا  شــرق 
فــيــمــا اتــهــمــت كــيــيــف مــوســكــو بــحــشــد أكــثــر 
القرم،  من 80 ألف جندي على الحدود وفي 
الحدود  من  قواتها  بسحب  روسيا  مطالبة 

األوكرانية.
ــة  ــيــ ــارجــ وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن الــــخــ
األوكــرانــيــة أن منظمة األمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا )OSCE( طالبت روسيا، في 7 إبريل/

بيان رسمي حول  بــإصــدار  الحالي،  نيسان 
ــا الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود  زيــــــادة وجــــودهــ
ــة بـــمـــوجـــب وثـــيـــقـــة فــيــيــنــا لــعــام  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
أن مــوســكــو رفــضــت تقديم  2011. وأضــافــت 
املـــوضـــوع، وتجاهلت  إيــضــاحــات حـــول  أي 

واشنطن ـ العربي الجديد

فـــيـــمـــا تـــقـــتـــرب الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 
ــن مــــن أصــــول  ــواطــ ــى ملــقــتــل املــ ــ ــ األولـ
أفـــريـــقـــيـــة جــــــورج فـــلـــويـــد اخــتــنــاقــًا 
ــــك شـــوفـــن  ــريـ ــ بـــعـــدمـــا ضـــغـــط الــــشــــرطــــي ديـ
دقائق،  ثماني  مــن  ألكثر  عنقه  على  بركبته 
عادت مدينة مينيابوليس، أكبر مدن والية 
مــيــنــيــســوتــا، شــمــال الـــواليـــات املــتــحــدة، إلــى 
املشهد املرتبط بالحراك ضد العنصرية في 
هذا البلد، وعنف الشرطة، ليس فقط بسبب 
املــحــاكــمــة »الــتــاريــخــيــة« الــتــي تــجــري فيها 
لشوفن، ولكن أيضًا مع عودة االحتجاجات 
التي أّججها مقتل مواطن أسود آخر بعنف 
الشرطة ذاتها. ويعد مقتل داونت رايت، أول 
ــد، فــي مــيــنــيــابــولــيــس، عملية  مــن أمـــس األحــ
على  تحصل  التي  املدينة  فــي  الثالثة  القتل 
يـــد الـــشـــرطـــة، بــعــد مــقــتــل فـــلـــويـــد، واملـــواطـــن 
بـــدايـــة  إيـــــــد،  مــــن أصـــــــول صـــومـــالـــيـــة دوالل 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وكــــان مــقــتــل إيــــد قـــد مــــّر من 
دون صــخــب كــثــيــر، بــعــدمــا بــــــادرت شــرطــة 
مــيــنــيــابــولــيــس، بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، إلــى 
نشر فيديو بعد 24 ساعة من مقتله، يظهر 
أنــه بــادر أواًل إلطــالق النار على عناصرها، 
رغــم ما أثــاره ذلــك من عالمات استفهام من 
ناشطن ومشككن. ويعيد اليوم مقتل رايت 
فتح تساؤالت كثيرة، بغض النظر عن حجم 
االحتجاجات ومدى إمكانية اتساعها، حول 
مــطــالــب إصــــالح الــشــرطــة فـــي املــديــنــة، الــتــي 
أصبحت  حيث  مــحــددة،  خصوصية  تحمل 
رمزًا للعنف الشرطي املمنهج ضد املواطنن 
من األقليات، كما يعيد التذكير بأن الرئيس 
األميركي جو بايدن لن يكون أكثر شجاعة 
مــن سلفه دونــالــد تــرامــب فــي مــا خــّص هذه 
ــة املــتــجــذرة فـــي الـــبـــالد. ويـــأتـــي ذلـــك ال  ــ األزمـ
سيما أن بايدن معروف بمناصرته للشرطة 
ــر مـــســـتـــعـــد لـــفـــتـــح جــبــهــة  ــيــ ــة، وغــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تشريعية في الكونغرس مع الجمهورين أو 
الجناح املعتدل في الحزب الديمقراطي. بهذا 
و»قانون  محاكمة شوفن  تكون  قد  املعنى، 
باإلضافة  الشرطة«،  فلويد إلصــالح  جــورج 
إلى تعويض عائلة فلويد، أكثر املمكن الذي 
قد تحصل عليه جولة تصعيد الحراك ضد 
العنصرية الــجــديــدة، والــتــي كانت قــد بــدأت 
منذ مقتل فلويد في 25 مايو/ أيار املاضي.

 – األحــد  ليل  اندلعت  احتجاجات  وانضمت 
اإلثــنــن، إلـــى أخـــرى مــتــواصــلــة مــنــذ أيـــام في 
شوفن،  محاكمة  مــع  تــزامــنــًا  مينيابوليس، 
ــة الــــشــــاب مــــن أصــــول  بـــعـــدمـــا قــتــلــت الـــشـــرطـ
أفريقية داونت رايت )20 عامًا(، بإطالق النار 
عليه في أحد أحياء املدينة. وأطلقت الشرطة 

عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة ألوكـــرانـــيـــا، وأكــثــر 
من 40 ألفًا في شبه جزيرة القرم. وأشــارت 
يــتــوجــه زيلينسكي  املـــقـــرر أن  أنـــه مـــن  إلـــى 
إلــى بــاريــس إلجـــراء مــحــادثــات حــول حشد 
الـــقـــوات الــروســيــة عــلــى الـــحـــدود وتــصــاعــد 
الــصــراع فــي إقليم دونــبــاس. وتوقعت عقد 
اجتماع بن زيلينسكي والرئيس الفرنسي 
األسبوع  نهاية  بحلول  ماكرون،  إيمانويل 
الحالي. وقالت »من ناحية ال يمكنك الذعر، 
ومن ناحية أخرى عليك أن تفهم أن روسيا 
قــادرة على غزو  أظهرت أكثر من مــرة أنها 

بلدان مختلفة«.
فــي املــقــابــل، أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الكرملن 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، أمــــس اإلثـــنـــن، أنــــه في 
يــتــقــدم زيلينسكي بطلب  لــم  األيــــام األخــيــرة 
إلجـــراء مفاوضات مــع بــوتــن. وعما إذا كان 
لدى بوتن ما يقوله للرئيس األوكراني، قال 
بيسكوف »نأمل أن تسود الحكمة السياسية 
األمـــور منعطفًا جــادًا،  فــي كييف، وأال تأخذ 
فالديمير  االستفزازية.  األعــمــال  تنتهي  وأن 
بوتن لديه دائــمــًا مــا يقوله حــول نــزع فتيل 

التوترات ومنع نشوب حرب محتملة«.
ــــس األول، عــن  أمـ تــــحــــدث،  بــيــســكــوف  وكــــــان 
ــــال »االســــتــــفــــزازيــــة« لــلــقــوات  ــمـ ــ تــكــثــيــف األعـ
ــيـــة فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس.  املــســلــحــة األوكـــرانـ

املكان، وكذلك شرطي. ووصف رئيس بلدية 
مدينة بروكلن مايك إليوت إطالق النار بأنه 
بالحفاظ  املــتــظــاهــريــن  مطالبًا  »مـــأســـاوي«، 
عــلــى الــســلــمــيــة، وعـــدم تــعــامــل )الــشــرطــة( مع 

االحتجاجات بالقوة. 
ــعــــد نــــحــــو 16  ــلــــى بــ ــل رايــــــــــت، عــ ــتـ ــقـ وجـــــــــاء مـ
كيلومترًا فقط من موقع وفــاة جــورج فلويد 
فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، فـــي وقــــت تــتــواصــل فيه 
مــحــاكــمــة الــشــرطــي الــســابــق ديــريــك شــوفــن، 
لم  آخــريــن  ثــالثــة شرطين  مــع  بقتله،  املتهم 
تبدأ محاكمتهم بعد. وفيما تسلط األضواء 
مناسبة  باعتبارها  شــوفــن،  محاكمة  على 

ــم الــكــرمــلــن  ــاسـ ــــي حــــن نـــفـــى املـــتـــحـــدث بـ وفـ
احتمالية شن حــرب مع أوكــرانــيــا، فإنه أكد، 
في املقابل، أن »روسيا لن تكون سلبية فيما 
يتعلق بالناطقن بالروسية الذين يعيشون 
جــنــوب شــرقــي أوكــرانــيــا«. وقـــال، فــي مقابلة 
إنــه »بالطبع ال أحد  قــنــاة »روســيــا 1«،  على 
على  يقبل  أحــد  وال  الــحــرب،  نحو  سيتحرك 
اإلطــالق احتمالية مثل هذه الحرب«. وحول 
»االنــقــســام« فــي أوكــرانــيــا، أكــد بيسكوف »ال 
انـــدالع حرب  أيــضــًا سيقبل باحتمالية  أحــد 
أهلية في أوكرانيا«. وأوضــح أن »روسيا لم 
ا من األحداث في مدينة دونباس«،  تكن جزء
لــكــنــه أكــــد أنــهــا »قـــالـــت دائـــمـــا إنــهــا لـــن تظل 
ــع الـــحـــيـــاد فـــيـــمـــا يـــخـــص مــصــيــر  ــ ــلـــى وضــ عـ
جنوب  يعيشون  الذين  بالروسية  الناطقن 
الــبــالد«. وتــابــع »حينما نستمع إلى  شــرقــي 
ــن مــســتــويــات  ــ ــيـــف، ومــ ــيـ ــريـــحـــات مــــن كـ تـــصـ
مختلفة، بأن إجراءات اتفاق مينسك بالفعل 
ال جـــدوى لــهــا، يسبب ذلـــك حــيــرة، لــيــس لنا 
فقط، بــل أيضًا فــي بــاريــس وبــرلــن«. وأشــار 
إلى أن موسكو لديها بعض الخالفات حول 
دونـــبـــاس مــع بــرلــن وبـــاريـــس، لــكــن املــواقــف 

بشكل كبير متشابهة.
األميركي  الخارجية  وردًا على تحذير وزيــر 
أن »أي  مــن  املــاضــي،  األحـــد  أنتوني بلينكن، 
تحرك أخرق من جانب روسيا، أو استخدام 
ــمـــن، وســـتـــكـــون هــنــاك  ــلـــقـــوة، ســـيـــكـــون لــــه ثـ لـ
عــواقــب«، اعتبر بيسكوف، أمــس اإلثــنــن، أن 
األميركية لروسيا فقدت قيمتها  التهديدات 
بسبب كثرة تكرارها. وقال »كل هذه الدعوات 
والتهديد  عــدوانــيــة،  أعــمــال  أي  عــن  للتخلي 
بــإجــبــارنــا عــلــى دفـــع الــثــمــن، فــقــدت قيمتها. 
كلما أكثرت من مثل هذه التصريحات، قللت 
ــرر مــرة أخـــرى. لم  مــن قيمتها«. وأضـــاف »أكـ
تمثل روسيا سابقًا، وال تمثل، أي خطر على 

أحد، ولم تقم بأي أعمال عدوانية«.
وكان بلينكن حذر، أمس األول، من »عواقب« 
ــي حـــــــال وقـــــــــوع »عــــــــــــــدوان« روســـــــــي عــلــى  ــ فــ
ــا، مــعــبــرًا عـــن »مــــخــــاوف« واشــنــطــن  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــروســيــة على  العسكرية  الــتــعــزيــزات  حــيــال 
الحدود مع أوكرانيا. وقال، في مقابلة بثتها 
شبكة »إن بــي ســي«: »هــنــاك حشود روسية 
عــلــى الـــحـــدود أكــثــر مــن أي وقـــت مــنــذ 2014، 
خالل االجتياح الروسي األول«، مرددًا موقفًا 
أصــدره البيت األبيض أخيرًا. وأشــار إلى أن 
األميركي جو »بايدن كان في غاية  الرئيس 
الـــوضـــوح: فـــي حـــال تــحــركــت روســـيـــا بشكل 
تكاليف،  هناك  ستكون  عــدوانــي،  أو  متهور 
ســتــكــون هــنــاك عـــواقـــب«، مــن دون أن يحدد 
طبيعة أي رد أميركي محتمل. وأكد بلينكن، 
الــــذي نــاقــش املــســألــة، الــجــمــعــة املـــاضـــي، في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــريــه الــفــرنــســي جــان 
إيــــف لــــودريــــان واألملــــانــــي هــايــكــو مـــــاس، أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة »وحــلــفــاءهــا األوروبـــيـــن 

يتقاسمون املخاوف ذاتها«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  املــ وقـــــــال 
ــنــــن، إن  ــرايــــس، أمــــس اإلثــ األمـــيـــركـــيـــة نــيــد بــ
الدفاع األميركي  إلى وزيــر  بلينكن سينضم 
لــويــد أوســــن فــي بــروكــســل، الــيــوم الــثــالثــاء، 
ــل الـــتـــبـــاحـــث مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي حــلــف  ــ مــــن أجـ
)الــنــاتــو(، فــي مجموعة من  شــمــال األطلسي 
بينها  الحلف،  بلدان  تواجه  التي  التحديات 
التي  الروسية  إيران وأفغانستان واألنشطة 

تستهدف أوكرانيا.
وأشـــارت صحيفة »واشنطن بــوســت«، أمس 
بــايــدن منع روسيا  إدارة  أن على  إلــى  األول، 
ــرب شــبــيــهــة بــالــتــي  مـــن الــتــفــكــيــر فـــي شـــن حــ
قـــامـــت بــهــا فـــي 2014، حــيــث ســيــطــرت على 
الـــقـــرم، وأشــعــلــت مـــعـــارك بـــن االنــفــصــالــيــن 
والقوات الحكومية األوكرانية. وأوضحت أن 
»بايدن اتخذ بالفعل خطوة أولــى جيدة من 
خالل شحن مساعدات عسكرية إضافية إلى 
املتحدة  الواليات  إن  تركيا  وقالت  أوكرانيا، 
تخطط لنشر قوات بحرية أميركية في البحر 
األسود. كما ذكر بايدن بوضوح أن الواليات 
املــتــحــدة تــقــف إلـــى جــانــب ســـيـــادة أوكــرانــيــا 

وسالمتها اإلقليمية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، األناضول(

لــتــعــريــة الــشــرطــة األمــيــركــيــة ومــحــاســبــتــهــا، 
وبعد شهادة زمالئه وشرطين قدامى ضده، 
مينيابوليس  لشرطة  املمنهج  العنف  أن  إال 
ال يــزال يشكل أحــد النماذج األكــثــر وضوحًا 
لــفــشــل ســـلـــطـــات هـــــذه املــــديــــنــــة، والــســلــطــات 
املحلية في واليات أميركية عدة، في معالجة 
هذه األزمــة املتجذرة. وبينما يصل مستوى 
»وقف تمويل« الشرطة  الحراك إلى املطالبة بـ
األميركية، فإن مستوى التعاطي الرسمي مع 
ــة فــي املــديــنــة يبقى فــي حـــدوده الدنيا،  األزمـ
على الرغم من أن البيانات الرسمية كانت قد 
أشارت لدى مقتل فلويد إلى أن 60 في املائة 
مـــن ضــحــايــا الــعــنــف الــشــرطــي فــيــهــا هـــم من 
املواطنن السود، الذين يشكلون 20 في املائة 
التحقيق في  أنــه ال يجري  من سكانها. كما 
أي حادثة من هــذا النوع ســوى بعد شكوى 
الـــضـــحـــايـــا، عــلــمــًا أن مــعــظــم  ــــد ذوي  مــــن أحـ
املــحــاســبــة ال تتخطى »الــتــوبــيــخ«،  عــمــلــيــات 
بحسب معطيات جمعها موقع »مينيسوتا 
ريـــفـــورمـــر«. ويــعــزو مــتــابــعــون ذلـــك إلـــى قــوة 
لـــوبـــي الـــشـــرطـــة فــــي املـــديـــنـــة، اتــــحــــاد نــقــابــة 
عام  منذ  قوتها  بنت  التي  فيها،  الشرطين 

.1970
ــعـــل شــــهــــورًا مــن  ــان مــقــتــل فـــلـــويـــد قــــد أشـ ــ وكــ
االحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــبـــالد ضـــد الــعــنــصــريــة 
اإلدارة  يــــدفــــع  ــم  ــ لـ لـــكـــنـــه  الــــشــــرطــــة،  وعــــنــــف 
األمــيــركــيــة السابقة إلــى الــتــحــرك التــخــاذ أي 
ــراء لتنفيس الــغــضــب. بـــل عــلــى الــعــكــس،  ــ إجـ
الــذي كان قد بدأ حملته  فإن دونالد ترامب، 
للسعي لوالية رئاسية ثانية، مارس العديد 
من أشكال االستفزاز للحراك ضد العنصرية، 
كـــمـــا دعـــــم بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مـــمـــارســـات 
الــشــرطــة الــعــنــفــيــة ضـــد املــتــظــاهــريــن، ووجـــه 
رسائل اعتبرت داعمة أيضًا لحراكات نفذها 
أحياء  »حماية«  بحجة  متطرفون  يمينيون 
مـــن »عـــنـــف« املــتــظــاهــريــن ضـــد الــعــنــصــريــة. 
ــن رمــــــوز مــن  ــــاع عــ ــــدفـ ــرامــــب إلـــــى الـ وذهــــــب تــ
ــة أســـمـــاء قـــادة  ــ عــهــد الــعــبــوديــة، ورفــــض إزالـ

الكونفيدرالية من قواعد أميركية. 
ــــأي تــحــرك  ــم تـــخـــرج إدارة بــــايــــدن بـــعـــد بـ ــ ولـ
يــمــكــن إحــــداث تغيير كــبــيــر فــي املــعــادلــة. إذ 
فــي يناير/  السلطة،  بــايــدن بعد تسلمه  أكــد 
ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مــعــارضــتــه بشكل  كـ
قاطع »إنهاء تمويل الشرطة«. ومّرر مجلس 
الــنــواب األمــيــركــي، فــي مـــارس/ آذار املاضي، 
ــة،  ــلـــويـــد إلصـــــــالح الـــشـــرطـ قــــانــــون جـــــــورج فـ
الشيوخ،  في مجلس  أيضًا  تمريره  بانتظار 
لــكــن حـــركـــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« اعــتــبــرت 
أنــه يــراكــم »اســتــراتــيــجــيــات إصـــالح« أخفقت 
ــــاع املــجــتــمــعــات املهمشة  فـــي تــصــحــيــح أوضـ

وتصحيح ظاهرة عنف الشرطة وطنيًا.

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

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

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 2014، فيما 

استهزأت موسكو 
بتهديدات 

واشنطن من 
أنه ستكون ألي 

استخدام للقوة 
عواقب

عادت قضية عنف الشرطة األميركية إلى الواجهة، مع مقتل مواطن 
قاتل  محاكمة  تكون  قد  فيما  مينيابوليس،  في  الشرطة  بنار  أسود 

جورج فلويد مناسبة لتنفيس االحتقان، دون حدوث إصالح جذري
تقريرالحدث

روسيا تحشد 80 ألف 
جندي وترفض الحوار

عنف الشرطة األميركية 
ينفجر في وجه بايدن

متابعة

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«. 

بلينكن وأوستن سيبحثان 
الملف خالل زيارة مقر 

»األطلسي« اليوم

60 في المائة من قتلى 
عنف الشرطة في 

مينيابوليس من السود

أعلنت أوكرانيا فشل 
محاوالت زيلينسكي 

للتحدث إلى بوتين

الجيش يتقاضى
85 دوالرًا من العائالت 
إلعادة جثث أقاربهم

تتواصل محاكمة ديريك 
شوفين المتهم بقتل 

جورج فلويد

بينما تعلو المطالبات 
بإطالق سراح الزعيمة 

المدنية في ميانمار، أونغ 
سان سو تشي، وجهت 

سلطات االنقالب أمس 
تهمة جنائية جديدة لها
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أحزاب تواجه التيار المدني

تحالف عراقي 
انتخابي جديد

يقود الحكيم حراك 
تأسيس التحالف وزار 

مناطق عدة أخيرًا

بغداد ـ عادل النواب

ــــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة  تـــعـــتـــزم قـ
انتخابي  تحالف  تشكيل  بـــارزة 
جــديــد، ســيــكــون األول مــن نوعه 
 
ً
منذ العام 2003 في حال اكتماله، يضم كتال

وكــرديــة،  وشيعية  سنية  سياسية،  وقـــوى 
ــك لــلــمــشــاركــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات فـــي 10  ــ وذلـ
أكتوبر/ تشرين األول املقبل. وقال مراقبون 
بعد  الــشــارع  تطلعات  ملواكبة  محاولة  إنــه 
بالبالد،  التي تفجرت  الشعبية  التظاهرات 
فــي األول مــن أكــتــوبــر الــعــام 2019، ودامـــت 
ألكثر من عام في مدن جنوب ووسط العراق 

والعاصمة بغداد.
التحالف زعيم تيار  ويقود حــراك تأسيس 
»الــحــكــمــة« عــمــار الــحــكــيــم، الــــذي زار خــالل 
أربيل  أبرزها  مناطق،  عــدة  املاضية  الفترة 
ــي الـــــعـــــراق، ضــمــن  ــربــ واألنـــــبـــــار شـــمـــال وغــ
األول  الــتــحــالــف  لتشكيل  الــرامــيــة  مساعيه 
أن تم تشكيل تحالفات  إذ سبق  من نوعه، 
ــــوى ســيــاســيــة ســنــيــة وشــيــعــيــة.  جــمــعــت قـ
كردية  قــوى  سيضم  الحالي  التحالف  لكن 
أقليات  تمثل  وشخصيات  مدنية  وأخـــرى 

دينية عراقية.
ــي بـــغـــداد،  ــي بــــــارز فــ ــراقــ وقــــــال ســـيـــاســـي عــ
الجديد،  »التحالف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــــذي يــعــمــل الــحــكــيــم عــلــى تــأســيــســه، يضم 
قوى سياسية سنية وكردية، وشخصيات 
مــن مــدن مختلفة، بــاإلضــافــة إلــى ناشطني 
مــدنــيــني. ووصــــل إلـــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة من 
الــتــفــاهــمــات مــع عـــدة كــتــل فــي هـــذا اإلطــــار«. 
وأوضح أن كتل »تيار الحكمة بزعامة عمار 

»تقدم«،  القيادي في حــزب  قــال  من جانبه، 
برئاسة الحلبوسي، النائب علي العيساوي، 
على  »منفتحون  إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ
بناء  تريد  التي  األخـــرى،  السياسية  القوى 
تحالفات وطنية عابرة للطائفية، وأن يكون 
تحالفا ليس ألهداف انتخابية فقط، بل له 
رؤى استراتيجية بعيدة املدى على مختلف 
وغيرها  واالنتخابية  السياسية  األصعدة 
الـــبـــعـــيـــد«. وردًا  الـــقـــريـــب أو  املــســتــقــبــل  فـــي 

أوضح  املرتقب،  للتحالف  انضمامهم  على 
العيساوي أن »الــحــوارات مــن أجــل تشكيل 
مستمرة،  زالـــت  مــا  االنتخابية  التحالفات 
لكنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيكون 
هناك إعالن قريب عنها، مع قرب إغالق باب 
قبل  مــن  رسمي  بشكل  التحالفات  تسجيل 
مفوضية االنتخابات« في األول من مايو/

املقبل. واعتبر أن »تشكيل أي تحالف  أيــار 
ال يعني أن يكون بالضد من جهة معينة أو 
تحالفا آخــر، بل هو لبناء عملية سياسية 
عــلــى أســــس صــحــيــحــة، والــســعــي لتشكيل 
أغلبية  لها  يــكــون  أن  على  قـــادرة  تحالفات 
في البرملان من أجل دعم العمل التشريعي 
الــقــوانــني،  وعـــدم عرقلة  بــصــورة صحيحة، 
تمريرها  الكتل  بعض  تريد  ما  دائمًا  التي 

وفق أجندات سياسية وشخصية«.
في املقابل، قال عضو التيار املدني العراقي 

»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  أحــــمــــد حــــقــــي، لـــــ
»التحالف الجديد عبارة عن أحزاب قديمة 
شاركت منذ 18 سنة بالسلطة ولم تقدم أي 
شـــيء لــلــنــاس، ومـــن غــيــر املــعــقــول التسليم 
بأنها ستقدم شيئًا بمجرد تحالفهم بشكل 

مختلف«. 
موجود، وخطأ  الحالي  »التحالف  وأضــاف 
نــوعــه، فــهــم متفقون  إنـــه األول مــن  أن يــقــال 
بشكل أو آخر داخل البرملان على منح الثقة 
لــلــحــكــومــات والــــــــــوزراء وتـــمـــريـــر الـــقـــوانـــني، 
وهناك  الحالي،  بالفشل  شركاء  أيضا  وهــم 
شخصيات في هذا التحالف املقترح تسلمت 
مناصب تنفيذية وأخرى متهمة بالفساد«. 

العراقيني سوى  أمــام  أنــه »ال بديل  واعتبر 
التي تؤمن بدولة  الوجوه الجديدة املدنية 
الطوائف كما فعلت هذه  املواطنة، ال دولــة 

األحزاب«.

يقود زعيم تيار 
»الحكمة« عمار الحكيم، 
حراكًا في العراق إلنشاء 

تحالف انتخابي مقابل 
للقوى الحليفة إليران، 

وفي مواجهة صعود 
التيار المدني

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

الحكيم، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرملان 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، واالتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي فـــي الــســلــيــمــانــيــة، وائـــتـــالف 
النصر بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر 
العبادي، وتيار املرحلة الذي يدعمه رئيس 
ــافـــة إلــى  الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، إضـ
نـــواب مــن األقــلــيــات الــديــنــيــة، وشخصيات 
التي  القوى  أبــرز  سياسية مستقلة، تعتبر 
اعــتــذر زعيم  الــتــحــالــف، فيما  هــذا  ستدخل 
التيار الصدري مقتدى الصدر عن االنخراط 
فــي الــتــحــالــف، وفــضــل خـــوض االنــتــخــابــات 
فــإن  بشكل مــنــفــرد«. ووفــقــًا للمصدر ذاتــــه، 
معسكر  بمثابة  سيكون  الجديد  التحالف 
لطهران،  الحليفة  السياسية  للقوى  مقابل 
ــادي الـــعـــامـــري،  ــ ــ ــتــــح« بـــقـــيـــادة هـ ــفــ مـــثـــل »الــ
ــة الــقــانــون« بــزعــامــة رئــيــس الــــوزراء  ــ و»دولـ
أنـــه يمثل،  املــالــكــي، معتبرًا  نـــوري  األســبــق 
فــي الــوقــت ذاتــــه، »خــطــوة مــقــابــلــة لصعود 
التيار املدني وتحسس القوى الرئيسية في 
الــشــارع نحو القوى املدنية  الــبــالد، بتوجه 

والالطائفية«.
وفي إشارة إلى تحالفه السياسي الجديد، 
كــتــب عـــمـــار الــحــكــيــم، فـــي تـــغـــريـــدة الــســبــت 
األنبار غرب  زيارته محافظة  املاضي عقب 
الــــعــــراق، إن »الــتــحــالــف الــعــابــر لــلــمــكــونــات 
سيعالج حالة الفوضى السياسية املتمثلة 
فــادي  وقــال  الكبيرة«.  الحزبية  بالتعددية 
الشمري، القيادي في تيار »الحكمة«، وأحد 
املــقــربــني مـــن الــحــكــيــم، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم يعملون على 
»تشكيل تحالف انتخابي سياسي، تحضر 
فــيــه كـــل املــفــاعــيــل الــســيــاســيــة ذات األلــــوان 
املجتمعية املتعددة بالعراق«. وأضاف »ما 
زالت جهود تشكيل هذا التحالف مستمرة، 
تحالف  لتشكيله.  تــجــري  حــــوارات  وهــنــاك 
املدنية،  الدولة  االعــتــدال والوسطية ودعــاة 
ــرقــــالت ومــــحــــاوالت  ــعــ ــم الـــكـــثـــيـــر مــــن املــ ــ رغــ
إجهاضه من قبل شركاء بالعمل السياسي. 
)نحن( منفتحون على قوى مؤمنة بالدولة 
كغطاء وحيد للعمل السياسي واالجتماعي 
فـــي الــــعــــراق، واملـــواطـــنـــة كـــأســـاس يجمعنا 
ــأمـــل أن تتكلل  ــور، ونـ ــتـ الـــدسـ تــحــت ســقــف 
هــذه الــجــهــود بــالــنــجــاح، وســيــكــون اإلعــالن 
عـــن تــحــالــف ومـــشـــروع كـــهـــذا قــريــبــًا جــــدًا«. 


