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المفاوضات

السيطرة على المنافذ العراقـية: أبعد من محاربة الفساد

أصبحت منشأة نطنز النووية في إيران، عنوانًا للسباق بين الخيار الدبلوماسي لعودة 
طهران وواشنطن إلى االلتزام باالتفاق النووي، وبين التصعيد وتداعياته المفتوحة 

على كّل االحتماالت، مع إعالن إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة

طهران ـ العربي الجديد

اتخذت إيران، أمس الجمعة، إحدى 
خــطــواتــهــا األكــثــر جــدّيــة، فــي إطــار 
ع 

ّ
االبتعاد عن االتفاق النووي املوق

مع الــدول الكبرى عام 2015، معلنة رسميًا 
بـــدء تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 60 في 
املائة من منشأة نطنز وسط البالد. وفيما 
التخصيب،  رفــع مستوى  إن  تقول طــهــران، 
إسرائيلي«  »تخريب  عملية  على  ردًا  يأتي 
تــعــرضــت لــهــا املــنــشــأة يـــوم األحـــد املــاضــي، 
ــار تــكــثــيــف الــضــغــط  ــ ــه يـــصـــب فــــي إطــ ــ إال أنـ
ــار عملية  ــ عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، فـــي إطـ
التفاوض الجارية في العاصمة النمساوية 
فيينا، والتي استكملت أمس، على مستوى 
ــي،  ــرانــ ــــالن اإليــ ــ ــأة اإلعـ ــ الــــخــــبــــراء، تـــحـــت وطــ
والذي يترافق مع تركيب ألف جهاز للطرد 
أر 6«.  الــــســــادس »آي  الــجــيــل  مـــن  املــــركــــزي 
اإليــرانــي،  الخارجية  وطــالــب مساعد وزيـــر 
عــبــاس عــراقــجــي، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
اإليرانيون  معها  يتفاوض  التي  واشنطن، 
في فيينا بشكل غير مباشر، بإعداد الئحة 
العقوبات التي يجب أن ترفع عن بالده، ما 
وضعه مراقبون في خانة »تليني املوقف«، 

على الرغم من تعقيدات املفاوضات.
ــران أمـــس، بـــدء تخصيب نظير  وأعــلــنــت إيــ
إلـــى 60 في  الــيــورانــيــوم 235 بنسبة تــصــل 
املــــائــــة، تــطــبــيــقــًا لـــقـــرارهـــا الـــــذي صــــدر يــوم 
الثالثاء املاضي، وهو املستوى الذي يقربها 
من استخدامه ألغراض عسكرية. وبحسب 
ــمـــي، فــــإن الــتــخــصــيــب بــهــذه  اإلعــــــالن الـــرسـ
يمكن  مما  بكثير  أبطأ  بمعدل  بــدأ  النسبة 
وأفــادت وكالة »تسنيم«  أن تنتجه طهران. 
، بــأن إنــتــاج املــادة 

ً
اإليــرانــيــة لــأنــبــاء، بــدايــة

املائة،  االنشطارية املخصبة بنسبة 60 في 
بــدأ في نطنز. والحقًا، أكــد رئيس »مجلس 
الـــشـــورى اإلســـالمـــي« اإليـــرانـــي )الـــبـــرملـــان(، 
محمد باقر قاليباف، عبر »تويتر«، أن بالده 

»أنــتــجــت بــعــد 40 دقــيــقــة مــن منتصف ليل 
لليورانيوم  دفعة  أول  الجمعة،   - الخميس 
املــائــة فــي نطنز«،  املــخــصــب بنسبة 60 فــي 
تصنع  اإليــرانــي  الشعب  »إرادة  أن  معتبرًا 
املــعــجــزات وتــحــبــط أي مــــؤامــــرة«. كــمــا أكــد 
رئيس املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، علي 
أكــبــر صــالــحــي، أن »تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
ــة، جــــــاٍر فــــي مــنــشــآت  ــ ــائـ ــ ــي املـ بــنــســبــة 60 فــ
الشهيد أحمدي روشان النووية« في نطنز. 
وأوضـــــح صــالــحــي فـــي حــديــث لــلــتــلــفــزيــون 
أنــه »اآلن، نحصل على  الــرســمــي،  اإليــرانــي 
ــاعـــة« مـــن الـــيـــورانـــيـــوم  ــات فـــي الـــسـ ــرامــ 9 غــ
أن  املــائــة، مضيفًا  فــي  املــخــصــب بنسبة 60 
علماء نطنز ال يزالون »يعملون على طريقة 
نــصــب ســلــســلــتــي أجـــهـــزة الـــطـــرد املـــركـــزي« 
املــخــصــصــة إلنـــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم املــخــصــب 
بــهــذه الــنــســبــة. ولــفــت إلـــى أنـــه »هـــكـــذا، فــإن 
إنتاجنا من اليورانيوم بنسبة 60 في املائة 
غــرامــات  مــن 9  أن ينتقل  ســيــتــراجــع: يمكن 
)في الساعة( حاليًا، إلى 6 غرامات، لكن في 
اليورانيوم املخصب  الوقت نفسه، سننتج 
بنسبة 20 في املائة مع هاتني السلسلتني«. 
ــــح رئـــيـــس املــنــظــمــة  وفــــي هــــذا اإلطــــــار، أوضـ
اإليــرانــيــة للطاقة الــذريــة، أن بــالده يمكنها 
اليورانيوم، وفــي كل  »رفــع نسبة تخصيب 
لــحــظــة، وأصــبــح إنــتــاج الــيــورانــيــوم ممكنًا 
بأي درجة نقاء«، مؤكدًا أن كمية 9 غرامات 
ــن الـــيـــورانـــيـــوم املــخــصــب بــنــســبــة 60 في  مـ
تحسينات  »بعد  ستزيد  الساعة  في  املائة 
في نطنز«.  وقــال صالحي أن هجوم نطنز 
األحد املاضي »لم يخلف أي تلوث إشعاعي، 
اليورانيوم«،  فيه تخصيب  يتوقف  لم  كما 
متحدثًا عن »إعطاب أجهزة الطرد املركزي 
الــــصــــاالت«،  الـــجـــيـــل األول فــــي إحــــــدى  ــن  مــ
حــيــث تــضــم املــنــشــأة »صــــاالت عــــدة«. وأكــد 
انقطع  الذي  الرئيسي  الكهربائي  التيار  أن 
جّراء الهجوم، »سيتم توصيله الليلة )أمس 
الرسمي إلى  التلفزيون  الجمعة(«.  وأشــار 

ــقــــرار، عــلــى أنــــه »اســـتـــعـــراض لــلــقــوة ضد  الــ
خّسة اإلرهابيني«.

مــن جهتها، ســعــت الــرئــاســة اإليــرانــيــة إلــى 
استغالل اإلعالن، للتصويب على خصومها 
الــســيــاســيــني مـــن املــحــافــظــني. وقــــال رئــيــس 
مــكــتــب الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، 
الــحــدث »رد على  محمود واعــظــي، إن هــذا 

بغداد ـ عادل النواب

بــعــد نــحــو تــســعــة أشــهــر عــلــى إعــــالن رئــيــس 
ــة، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــحـــكـــومـــة الـ
مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــــاضـــــي، إطـــــالق 
البّرية  املنافذ  على  للسيطرة  واســعــة  حملة 
ــف بــمــوجــبــهــا قــيــادة 

ّ
والــبــحــريــة لـــلـــعـــراق، كــل

ــلــــف املـــنـــافـــذ  ــيــــش بــــــــــــإدارة مــ ــجــ عـــمـــلـــيـــات الــ
الــحــدوديــة واملـــوانـــئ الــبــحــريــة لــلــبــالد املطلة 
صالحيات  ومنحها  الــعــربــي،  الخليج  عــلــى 
واسعة في هــذا اإلطــار، نجحت هــذه الحملة 
خـــالل األشـــهـــر املــاضــيــة فـــي الـــحـــّد مـــن نــفــوذ 
ــات  ــيـ ــافـ وهـــيـــمـــنـــة املـــلـــيـــشـــيـــات املـــســـلـــحـــة ومـ
الـــتـــهـــريـــب فــــي تـــلـــك املـــنـــافـــذ، خـــصـــوصـــًا فــي 
املرتبطة حدوديًا  البصرة وديالى وميسان، 
مع إيران. كما أسهمت الحملة في رفع نسبة 
املوارد املالية املتحققة من تلك املنافذ، بنحو 
السابق، والتي كانت تهدر  املائة عن  30 في 
ملسؤولني  وفقًا  والتالعب،  الفساد  بعمليات 

ــوا يـــمـــارســـون  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ جـــمـــيـــع أولـ
الــشــعــوبــيــة خــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، من 
اإليرانية  النووية  الصناعة  إن  القول  خالل 

قد تعطلت نتيجة االتفاق النووي«.
وكــانــت إيـــران أعلنت الــثــالثــاء املــاضــي، أنها 
في   60 بنسبة  اليورانيوم  تخصيب  ستبدأ 
املــائــة، وهــو أعلى من أي مستوى تخصيب 
لــلــيــورانــيــوم ســبــق أن حــقــقــتــه. مــن جهتهم، 
أكد املفتشون الدوليون في املنظمة الدولية 
الــذريــة، أن إيــران تعتزم القيام بذلك  للطاقة 
فـــــوق األرض فــــي نـــطـــنـــز، ولـــيـــس فــــي عــمــق 
تقويتها  تــّمــت  الــتــي  األرض،  تحت  قاعاتها 
لتحمل الــضــربــات الــجــويــة. وكــانــت طــهــران، 
قبل خطوة أمس، تقوم بتخصيب اليورانيوم 
بنسبة 20 في املائة، وهي نسبة أعلى بكثير 
من معّدل 3,67 في املائة، املنصوص عليه في 
االتفاق النووي، الذي انسحبت منه الواليات 

املتحدة في العام 2018. 
 هذا التطور، تواصلت أمس الجمعة 

ّ
وفي ظل

مباحثات اللجنة املشتركة لالتفاق النووي 
لتحديد  الــخــبــراء،  مستوى  على  فيينا  فــي 
رفعها  ينبغي  الــتــي  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات 

الــحــدوديــة. هــؤالء  املنافذ  فــي هيئة  عراقيني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــدوا لـــ ــ املـــســـؤولـــون أكـ
الوحيد  الــهــدف  الــفــســاد ليست  الــحــرب على 
ة الحكومة العراقية لفرض سيطرتها 

ّ
من خط

على املنافذ، بــل هناك مــا هــو أبعد مــن ذلــك، 
ومــنــه وقـــف إدخــــال أشــخــاص مــن جنسيات 
مختلفة إلى البالد وإخراجهم منها دون علم 
 عن تهريب األسلحة وغيرها، 

ً
الدولة، فضال

وما يرافق ذلك من أنشطة استخبارية سّرية.
ومــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، أصـــدرت 
قيادة الجيش العراقي بيانًا، أعلنت فيه أنه 
وفــقــًا لــتــوجــيــهــات رئــيــس الــحــكــومــة، شرعت 
قيادة العمليات العسكرية بفرض سيطرتها 
بــدرة،  بــّريــة، هــي: الشالمجة،  على 10 منافذ 
الشيب،  الــقــائــم، طريبيل،  املــنــذريــة، ســفــوان، 
زربــاطــيــة، أبـــو فــلــوس، وعـــرعـــر، إضــافــة إلــى 
أربعة منافذ بحرية، هي: أم قصر الشمالي، 
أم قصر األوســـط، وخــور  الجنوبي،  أم قصر 
الــزبــيــر، الفــتــة إلـــى أن هـــذه املــنــافــذ أصبحت 
تتمتع بحماية أمنية كاملة من قبل الجيش 
الـــعـــراقـــي. وأكـــــد الـــبـــيـــان أن »قــــــوات الــجــيــش 
ــافـــذ مـــخـــولـــة بــجــمــيــع  ــنـ ســـتـــقـــوم بــحــمــايــة املـ
أي حالة  الــقــانــونــيــة، ملحاسبة  الــصــالحــيــات 

تجاوز، ومن أي جهة كانت«.
وأعقب بيان قيادة الجيش سلسلة تغييرات 
واسعة في إدارة املنافذ، شملت إقالة واعتقال 
عــــشــــرات املـــوظـــفـــني ومــــســــؤولــــي الـــجـــمـــارك، 
أوامــر بتكليف ضباط استخبارات  وصــدور 
وغيرهم من الجيش، للعمل بشكل مؤقت في 
إدارة عدد من املنافذ البّرية للعراق مع دول 
مــجــاورة. هــذا األمــر دفــع عــددًا من املليشيات 
 حملة إعالمية 

ّ
والجماعات املسلحة، إلى شن

واســـعـــة ضـــد الــكــاظــمــي ومــســؤولــني أمنيني 
عراقيني.

وفــي هــذا السياق، كشف مــســؤول فــي مكتب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن قـــرب  ـــ الـــكـــاظـــمـــي، لـ

عــن إيـــران، وخــطــوات طــهــران الــنــوويــة التي 
ذلــك بعد اجتماع  أن تتخذها. وجــاء  يجب 
عقد أول من أمــس، على مستوى مساعدي 
الــســيــاســيــني  واملــــــــــدراء  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
لـــــلـــــدول األعــــــضــــــاء املـــتـــبـــقـــني فـــــي االتــــفــــاق 
ــيـــركـــي، أي مــجــمــوعــة  بــعــد االنـــســـحـــاب األمـ
وفــرنــســا  ــا  ــ ــيـ ــ والــــصــــني وروسـ إيـــــــران   ،1+4
ــا. ويـــجـــري الــتــفــاوض  ــيـ ــانـ وبــريــطــانــيــا وأملـ
بــني إيــــران والـــواليـــات املــتــحــدة بــشــكــل غير 
باسم  املتحدث  فيينا. ووصــف  فــي  مباشر 
ــرار  ــو، قــ ــانـ ــتـ ــــاد األوروبـــــــــــي، بــيــتــر سـ ــــحـ االتـ
جـــدًا«،  »مــقــلــق  بــأنــه  التخصيب  رفـــع نسبة 
مضيفًا أنه »ال يوجد تفسير موثوق به أو 
مــبــرر مــدنــي ملثل هــذا الــعــمــل«. وحـــول سير 
ــرز« عن  ــ ــتـ ــ املــــفــــاوضــــات، نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
التفاوض  مسؤول أوروبــي قوله إن فريقي 
من إيران والواليات املتحدة »سيعودان إلى 
داخــلــيــة بشأن  مــنــاقــشــات  ــراء  بلديهما إلجــ
كيفية إنقاذ االتفاق بعد قرار طهران، وإنهم 
تعليمات  لتلقي  بلديهما  إلــى  »ســيــعــودان 
أكثر دقــة، وبعدها ال أعلم متى سنستأنف 
ــار إلــى أنــه »لــديــنــا الــقــرار  املــحــادثــات«. وأشـ

الــحــدوديــة، من  املــنــافــذ  توسيع خطة ضبط 
خــــالل االســتــعــانــة بــبــرنــامــج أمـــنـــي ورقـــابـــي 
 منافذ العراق 

ّ
جديد بصدد تعميمه على كل

ــــران وســوريــة  مــع الـــجـــوار، أي مــع تــركــيــا وإيـ
واألردن والــســعــوديــة والــكــويــت، إضــافــة إلى 
املــصــدر أن »الحملة  الــبــصــرة. وأكــــد  مــوانــئ 
عــلــى املــنــافــذ ال تــتــعــلــق فــقــط بــمــلــف الــفــســاد 
جــّراء  سنويًا  ضخمة  مالية  مبالغ  وضــيــاع 
ــارك  ــمــ ــجــ ــوم الـــتـــســـجـــيـــل والــ ــ ــرسـ ــ ــتــــالعــــب بـ الــ
املطابقة،  أو غير  الفاسدة  البضائع  وإدخــال 
والتي تتم تحت حماية مليشيات وجماعات 
مسلحة تــتــقــاســم الــنــفــوذ فــي مــا بــيــنــهــا، بل 
في  الحكومة  نجحت  أمني خطير  له جانب 
وأوضــح  فــيــه«.  تقدم  وتحقيق  معه  التعامل 
املــصــدر فــي هــذا الــصــدد، أن »الــحــدود كانت 
مـــتـــاحـــة أمــــــام دخــــــول وخــــــــروج شــخــصــيــات 
ســوريــة ولــبــنــانــيــة وإيــرانــيــة لــلــبــالد ومــنــهــا، 
إدخــال  السلطات أساسًا بذلك، مع  دون علم 
مــواد وبضائع خاصة، وحتى على مستوى 
املختلفة  االستخبارية  واألنــشــطــة  األسلحة 
عبر الحدود، باإلضافة إلى تهريب متورطني 
ــه من 

ّ
وكــل إرهـــاب وجــرائــم جنائية،  بقضايا 

دون عــلــم الــــدولــــة، لــــذا كــــان خـــيـــار إخــضــاع 
الوحيد«. وأكد   

ّ
الحل الجيش  املنافذ لسلطة 

املـــســـؤول فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي، أن فــرقــًا من 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة، واســتــخــبــارات 
الــجــيــش الــعــراقــي، بــاتــت تــتــشــارك الــيــوم في 
إدارة الدخول والخروج من هذه املنافذ، التي 
باتت إلى حّد كبير جدًا تحت سلطة الدولة، 
بعد سنوات لم يكن باإلمكان معرفة الداخل 
ــارج مــنــهــا بــســبــب هــيــمــنــة املــلــيــشــيــات  والــــخــ
عليها«. وأشــار املصدر في هــذا السياق إلى 
أنه »تّم خالل األسابيع القليلة املاضية، إنهاء 
عــالقــة مـــا ال يــقــل عـــن 90 ضــابــطــًا ومخلصًا 
جمركيًا ومفتشًا من املنافذ بسبب عالقاتهم 
مع املليشيات ومافيات الجريمة والتهريب«.

املائة.  اإليــرانــي بالتخصيب بنسبة 60 في 
هـــذا ال يــجــعــل املـــفـــاوضـــات أكــثــر ســهــولــة«، 
مشيرًا كذلك إلى االعتداء األحد املاضي في 

نطنز.
مــن جــهــتــه، شـــّدد مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــي، عــبــاس عـــراقـــجـــي، الــــذي يــتــرأس  ــرانــ اإليــ
وفــد بـــالده فــي مباحثات فيينا، أمـــس، في 
حديث للتلفزيون اإليراني، على »ضرورة« 
إعداد واشنطن قائمة للعقوبات التي يجب 
رفعها، مضيفًا أنه »من دونها، فلن يحدث 
شيء«، مع تأكيده أن بالده »مستعدة أيضًا 
إلعداد قائمة لإلجراءات النووية التي يجب 
ــتــخــذ«. وتــطــالــب طـــهـــران بــإلــغــاء نحو 

ُ
أن ت

منذ  عليها،  فــرضــت  أميركية  عقوبة   1600
انــســحــاب واشــنــطــن مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ــــت قـــائـــمـــة مـــنـــذ أيــــام 

ّ
ــل وبــــرفــــع عـــقـــوبـــات ظــ

الــرئــيــس األمــيــركــي األســبــق بــــاراك أوبــامــا. 
وأضــاف عراقجي أن الوفد اإليــرانــي، احتج 
أيضًا على عقوبات جديدة فرضها االتحاد 
األوروبي على شخصيات وكيانات إيرانية 
اإلنسان، معتبرا  انتهاكات حقوق  بدواعي 

أن ذلك يضعف املفاوضات.

»حققت  بذلك  الحكومة  أن  املــســؤول  واعتبر 
ــكـــون الـــفـــســـاد املـــالـــي  ــاد يـ ــكـ مـــنـــجـــزًا مـــهـــمـــًا، يـ
ــه بـــســـيـــطـــًا، وهـــــو مـــلـــف فـــــرض ســـيـــادة  ــامــ أمــ
الــقــانــون والــدولــة على تلك املــنــافــذ، وهــو ما 
ــاب االحــتــقــان  ــبـ يــشــكــل حــالــيــًا أحــــد أبـــــرز أسـ
ــعــــض املـــلـــيـــشـــيـــات، مــثــل  ــــني الـــكـــاظـــمـــي وبــ بـ
عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسيد 
الـــشـــهـــداء«. وشــــّدد املــصــدر عــلــى أن »الــفــتــرة 
)التشريعية  االنتخابات  تسبق  التي  املقبلة 
املـــبـــكـــرة املــــقــــررة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
املقبل( ستشهد حملة أكبر على املعابر غير 
الــرســمــيــة، مــن أجـــل إغــالقــهــا، وهـــي تــحــديــدًا 
املعابر مع إيران وسورية«. وُيقصد باملعابر 
العراق،  في  الشرعية،  غير  أو  الرسمية،  غير 

والتي توجد على الحدود مع إيران وسورية، 
الــفــتــحــات الــتــي تــحــدثــهــا جــمــاعــات مسلحة 
مــتــنــفــذة عــلــى الــــحــــدود، وتـــقـــوم مـــن خــاللــهــا 
بإدخال البضائع واملمنوعات من دون رسوم 
جمركية أو محاسبة ضريبية، وباتت أيضًا 

ممرًا لعبور األفراد.
ويــمــلــك الـــعـــراق أكــثــر مــن 20 مــنــفــذًا بــّريــًا مع 
ــران وتــركــيــا والــكــويــت واألردن وســوريــة  ــ إيـ
أربعة موانئ بحرية   عن 

ً
والسعودية، فضال

عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فـــي مــحــافــظــة 
البصرة جنوبي البالد، ويقدر حجم التبادل 
بأكثر من  املنافذ   

ّ
كل في  اإلجمالي  التجاري 

60 مليار دوالر سنويًا.
وأوضـــح الــنــائــب الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، أن 

مهمة حكومة الكاظمي في ملف املنافذ، هو 
إخضاعها لسلطة الدولة قبل أي شيء، وهي 
مهمة ليست سهلة على اإلطــالق، خصوصًا 
بتلك  تتحكم  وســيــاســيــة  مسلحة  جــهــات  أن 
املــنــافــذ مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، وهــــي تــواجــه 
خــطــوات الــكــاظــمــي بــالــضــد، إذ إنــهــا ال تريد 
التخلي عن سطوتها على تلك املنافذ، ألسباب 
ورأى خشان  فقط«.  مالية  وليست  سياسية 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أنه 
»لــو كانت إيــــرادات املنافذ الــحــدوديــة، تصل 
ت العجز 

ّ
بشكل سليم إلى خزينة الدولة، لغط

املــالــي فــي مــوازنــة الــدولــة الــعــامــة، لكن جــزءًا 
كــبــيــرًا مــن هـــذه األمــــوال يــذهــب إلـــى الجهات 
الــتــي تسيطر عــلــى املــنــافــذ بــقــوة الــســالح أو 
بالنفوذ السياسي والتهديد«. وشّدد النائب 
العراقي، في حديثه، على »ضرورة استمرار 
وسيطرة  القانون  لفرض  الحكومية  الحملة 

الدولة على كافة املنافذ الحدودية«.
ــراقـــي عن  ــعـ هــــذا املــطــلــب أكـــــده الــســيــاســي الـ
ــزان،  ــ ــيـ ــ ــن، نــــاجــــح املـ ــ ــديــ ــ ــافـــظـــة صــــــالح الــ مـــحـ
الــــذي اعــتــبــر أن »الــجــهــات املــوالــيــة لــطــهــران، 
واملسيطرة على املنافذ الحدودية، لها أهداف 
إدخــال  عمليات  وهــي  االقتصادية،  تلك  غير 
ــة أنــشــطــة  ــارسـ ــمـ ــــخـــــاص ومـ األســـلـــحـــة واألشـ
كانت أوقفتها العقوبات األميركية املفروضة 
الــســوري، وحالت  النظام  على طهران وعلى 
دون إتــمــامــهــا، لـــذا فـــإن لــهــذه املــنــافــذ أوجـــه 
اســتــفــادة )لــلــمــلــيــشــيــات( غــيــر تــلــك املرتبطة 

بالفساد املالي الذي يستشري فيها«.
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ وأوضـــــــــح املــــــيــــــزان، فـ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــواجــه 
ضغوطًا داخــلــيــة، وحــتــى خــارجــيــة، مــن أجل 
بـــقـــاء نـــفـــوذ الــجــهــات الــســيــاســيــة واملــســلــحــة 
املــدعــومــة فــي مــنــافــذ الـــعـــراق الـــحـــدوديـــة، ما 
تلك  نــفــوذ  إنــهــاء  مــواصــلــة حملة  يستوجب 

الجماعات«.

جولة مباحثات 
في فيينا لم تفض إلى 

تقدم ملموس

طالبت طهران واشنطن بإعداد الئحة بالعقوبات التي يجب رفعها )جو كالمار/فرانس برس(

ستوسع الحكومة الحملة على المعابر غير الشرعية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

في الوقت الذي كانت تقّدم فيه 
سفارة اإلمارات، على صفحات 

»تويتر«، تهنئتها لدولة االحتالل، 
»استقاللها«، كان آالف  بـ

الفلسطينيني في الجليل والثلث 
والنقب، يمثلون ثالثة وأحيانًا أربعة 

أجيال فلسطينية منذ النكبة إلى 
اليوم، يعودون لساعات معدودة إلى 
قراهم األصلية التي هجرتهم منها 

العصابات الصهيونية في حرب 
النكبة عام 1948.

آالف املهجرين في الداخل 
الفلسطيني، ممن يعتبرهم االحتالل 

في أحد أبشع قوانني العنصرية 
والتطهير العرقي، غائبني عن الوطن 

وعن أمالكهم، على الرغم من بقائهم 
على أرض الوطن في القرى والبلدات 
املجاورة التي صمدت على الرغم من 

حرب التطهير العرقي في النكبة، 
وعلى أرضها بقي ما ال يزيد عن 
180 ألف فلسطيني، كانوا شوكة 

في حلق االحتالل ودولته، وتحّولوا 
إلى الدليل الحي الباقي شاهدًا على 
م 

ّ
جرائم النكبة. منذ 24 عامًا، تنظ

جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين 
في الداخل، مسيرة عودة سنوية إلى 
ى من القرى املهجرة، تحّولت 

ّ
ما تبق

إلى عنوان وأيقونة في حفظ الذاكرة 
الفلسطينية وسردها على مسامع 
األحفاد ممن بقوا ونجوا من القتل 

والتطهير، وعاشوا سبعة عقود على 
مرمى حجر من قراهم وبيوتهم 

وحقولهم املغتصبة. إلى حطني توافد 
املئات، ومثلهم إلى صفورية واللجون 

والدامون، وعشرات القرى، في يوم 
حّوله الفلسطينيون في الداخل، من 

»يوم استقالل إسرائيل« إلى يوم 
فلسطيني بامتياز يؤكد الرواية. 
وعلى الرغم من أن دولة االحتالل 

تعلن نفسها دولة علمانية وغربية، 
إال أنها لتأصل أساطير التوراة في 

فكر الحركة الصهيونية، تحيي 
ذكرى تأسيسها على أنقاض الشعب 

الفلسطيني وفق التقويم العبري 
وليس وفق التقييم الغربي الذي أعلن 
فيه دافيد بن غوريون عن »قيام دولة 
يهودية على أرض إسرائيل، هي دولة 

إسرائيل« في 14 مايو/ أيار 1948.
يحّول الفلسطينيون في الداخل 
املوعد السنوي بالتقييم العبري، 

»قيام دولة إسرائيل«، إلى اعتباره  لـ
يوم النكبة ليرسخوا بقاء الرواية 

وإعادة فصولها لجوهرها الحقيقي 
وُبعدها األصلي، بأنها حرب تطهير 

وطرد وترحيل واستعمار إحاللي، 
ال يمكن محوه أو مسح نتائجها 

بعبارات دبلوماسية واتفاقيات 
جزئية تبحث عن حلول سحرية، 

تتحايل على التاريخ وعلى الذاكرة، 
بصياغات وتسويات على أساس 

التعويض املالي أو العودة الجزئية ملن 
يريد، وتتجاهل املهجرين والالجئني 

في داخل الوطن. مسيرات العودة 
الفلسطينية في الداخل في كل عام 

هي الشمعة التي تضيء عتمة النكبة 
املستمرة.

حّققت حكومة 
مصطفى الكاظمي 

في العراق، تقدمًا 
ملموسًا على صعيد 

ضبط المنافذ البرّية 
والبحرية، لتعزيز عائدات 

الدولة ومحاربة الفساد، 
ولتحصين األمن المستباح 

عبر الحدود من قبل 
المليشيات

رأى الخبير في الشأن العراقي، حامد الموسوي، أن حكومة مصطفى 
الكاظمي )الصورة( »لم تنجح حتى اآلن في إغالق المعابر، على الرغم 
من مساعيها المتواصلة»، معتبرًا 
الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في 
في  تكمن  الرئيسية  المشكلة  أن 
حدود  مع  الرسمية،  غير  المعابر 
الموجودة مع  تلك  طويلة مثل 
وسورية  كيلومتر(،   1200( إيــران 
المثال،  )600 كيلومتر(، على سبيل 
ما  فيها،  المليشيات  انتشار  ومع 
أنشطة  تمرير  أو  عبور  من  يجعل 

المليشيات أمرًا غير صعب«.

معابر غير رسمية
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  شرق
      غرب
األميركيون يشغلون 

الدفاع الجوي في أربيل
ذكـــــرت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة، 
القوات األميركية  أن  الجمعة،  أمس 
املــــوجــــودة فـــي مــعــســكــر فــيــكــتــوريــا 
املالصق ملطار بغداد الدولي، غربي 
ــداد، قـــامـــت بــتــشــغــيــل مــنــظــومــة  ــغــ بــ
وتجربتها.  الــجــوي  للدفاع  جــديــدة 
ــد يـــــومـــــني فــقــط  ــعــ وحـــــصـــــل ذلــــــــك بــ
مـــن هــجــوم اســتــهــدف مــطــار أربــيــل 
ذ بطائرة مسّيرة 

ّ
الدولي، والذي نف

اســتــهــدفــت املـــطـــار الــــذي تــقــع قــربــه 
قاعدة للتحالف الدولي.

)العربي الجديد(

»قسد« ُتحبط 
مخططًا لـ»داعش«

أعلنت »قوات سورية الديمقراطية« 
)قــســد(، أمـــس الــجــمــعــة، عــن إحــبــاط 
لــخــاليــا تنظيم  مــخــطــط »إرهــــابــــي 
داعــــــــــــش«. وذكــــــــــرت فـــــي بـــــيـــــان، أن 
اإلرهـــاب تمكنت  »وحـــدات مكافحة 
مـــن كــشــف خــلــيــة نــشــطــة إلرهــابــيــي 
داعــــــش فــــي مــنــطــقــة الــــرقــــة، فــــي 14 
باالشتراك  الحالي،  نيسان  إبريل/ 
مــع قــوات التحالف الــدولــي، تتألف 
مـــن عـــشـــرة مـــرتـــزقـــة كـــانـــت تخطط 
ــهــــداف تـــجـــمـــعـــات املـــواطـــنـــني  ــتــ الســ
فــي  ــيــــة  املــــدنــ اإلدارة  ومــــؤســــســــات 
ــدد  ــ ــة والـــطـــبـــقـــة وعـ ــ ــرقـ ــ ــتـــي الـ ــنـ مـــديـ
ــنـــاطـــق األخـــــــرى خـــــالل شــهــر  مــــن املـ

رمضان«.
)العربي الجديد(

تونس: تغريم نبيل 
القروي 7 ماليين دوالر

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ قــــضــــت املـــحـــكـــمـــة االبـ
الــعــاصــمــة تـــونـــس، أمــــس الــجــمــعــة، 
بــفــرض غـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا نحو 
رئــــيــــس  ــــى  ــلـ ــ عـ دوالر،  ـــني  ــ ــاليـ ــ مــ  7
حـــزب »قــلــب تــونــس« نبيل الــقــروي 
)الــــــصــــــورة(، عـــلـــى خــلــفــيــة اتــهــامــه 
املتحدث  وقــال  الضريبي.  بالتهرب 
بـــاســـم املــحــكــمــة مــحــســن الـــدالـــي إن 
»الــقــضــيــة تــتــعــلــق بــعــدم الــتــصــريــح 
الــجــمــركــي حـــول عــائــدات مــالــيــة في 
ــــى عـــام  ــعـــود إلـ عــمــلــيــات تـــصـــديـــر تـ
2012 )تــهــرب ضــريــبــي(«، مــن دون 
ويــعــد  إضـــافـــيـــة.  بــتــفــاصــيــل  اإلدالء 
املحكمة  عــن  الــصــادر  التغريم  حكم 

ابتدائيًا، وهو قابل لالستئناف.
)األناضول(

 
اليمن: 96 قتيًال جديدًا 

في معارك مأرب
اليمنية  الــقــوات  من   

ً
مقاتال  96 تل 

ُ
ق

الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــحـــــوثـــــيـــــني خـــــالل 
اليومني املاضيني قرب مدينة مأرب 
ــة، حــســبــمــا أعــلــنــت  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــادر عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة، أمـــس  ــ ــــصـ مـ
في  مــصــدر عسكري  وقـــال  الجمعة. 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إن املــواجــهــات 
التي وقعت بني الطرفني في جبهات 
مختلفة فــي مـــأرب، يومي األربــعــاء 
والخميس املاضيني، أدت إلى مقتل 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة   مـــن الـ

ً
36 مــقــاتــال

و60 من الحوثيني.
)فرانس برس(

الدبيبة في موسكو
ــا، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــبـ ــ رّحـ
الــتــعــاون العسكري  بــآفــاق تــجــديــد 
ــال وزيــــر  ــبـ ــقـ ــتـ مــــع لـــيـــبـــيـــا، لــــــدى اسـ
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شويغو 
رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة )الـــصـــورة(. وقــال 
شــويــغــو فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا 
»أعــتــبــر  ــيــــة:  الــــروســ الــــدفــــاع  وزارة 

زيارتك إلى موسكو الخطوة األولى 
الكامل  التعاون  استئناف  جاه 

ّ
بات

بني وزارتــي دفاع البلدين«. وأعرب 
الليبيون  »يتجاوز  أن  في  أمله  عن 
األصدقاء لروسيا األزمة املتواصلة 
منذ سنوات، والتي اندلعت نتيجة 
التدخل الخارجي الصارخ«. وأعرب 
الــدبــيــبــة عـــن امــتــنــانــه لــلــدعــم الـــذي 
فالديمير  الــروســي  الرئيس  يقّدمه 

بوتني.
)العربي الجديد(

عماد كركص

ــات الـــنـــظـــام الــــســــوري يــســتــشــعــر خطر  بــ
مــحــاصــرتــه أكــثــر فــأكــثــر، مــن خـــالل ملف 
في  استخدمه  الــذي  الكيميائي  الــســالح 
ها على مواقع مدنية 

ّ
هجمات متفرقة شن

فــي ســوريــة، إذ يجهد الــيــوم مــع حلفائه 
لــتــفــنــيــد تــقــريــر مــنــظــمــة حــظــر األســلــحــة 
الكيميائية الثاني، الذي صدر قبل أيام، 
والذي اتهم النظام بشكل مباشر بتنفيذ 
الكيميائي  الـــســـالح  بــاســتــخــدام  هــجــمــة 
ــــب  ــــي ريــــــف إدلـ ــــب فـ ــراقـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة سـ
فبراير/ شباط 2018. وفي  الشرقي، في 
12 من شهر إبريل/ نيسان الحالي، حّدد 
التابع  الهوية  وتحديد  التحقيق  فريق 
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، سالح 
الجو التابع للنظام السوري أنه استخدم 
غــــاز الـــكـــلـــور أثـــنـــاء هـــجـــوم عــلــى مــديــنــة 
ســراقــب فــي الــعــام 2018. وشــهــد أول من 
التصريحات من  أقــوى  أمــس، الخميس، 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  قبل 
النظام السوري، حني أشــار املدير  تجاه 
الــعــام للمنظمة فــرنــانــدو آريـــاس إلــى أن 
قت حوالي 18 حالة 

ّ
»حظر األسلحة« وث

على األقل استعمل فيها النظام السالح 
الكيميائي، وذلك في كلمة له أمام اللجنة 
ــاع فــــي الـــبـــرملـــان  ــ ــدفـ ــ الـــفـــرعـــيـــة لـــأمـــن والـ
ته 

ّ
األوروبي. وسبق ذلك هجوم حاد شن

السوري،  النظام  ضد  املتحدة  الــواليــات 
بعد صدور تقرير منظمة حظر األسلحة 
حــول هجمة ســراقــب. وأكــد بيان لــوزارة 
ــه  الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، عــلــى مـــا أوردتــ
املنظمة في تقريرها حول تورط النظام 
الكلور،  غــاز  باستخدام  سراقب  بهجمة 
يــجــب  ــتــــشــــاف »ال  االكــ هـــــذا  أن  مـــعـــتـــبـــرًا 
أن يــفــاجــئ أحـــــدًا«، ومــضــيــفــًا أن الــنــظــام 
عــدد ال يحصى  املسؤولية عن  »يتحمل 
مـــن أعـــمـــال وحــشــيــة تــرقــى بــعــضــهــا إلــى 
مــســتــوى جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضد 
اإلنسانية«. وكانت وزارة الخارجية في 
حكومة النظام قد رّدت على تقرير فريق 
مــنــظــمــة حــظــر األســـلـــحـــة بــــأن »الــتــقــريــر 
تــضــمــن اســتــنــتــاجــات مــزيــفــة ومــفــبــركــة 

ــل فـــضـــيـــحـــة أخـــــــرى ملـــنـــظـــمـــة حــظــر  ــثـ ــمـ ـ
ُ
ت

التحقيق  ــــرق  وفـ الــكــيــمــيــائــيــة  األســلــحــة 
تقرير بعثة  إلــى فضيحة  ــضــاف 

ُ
ت فيها، 

تقصي الحقائق املزور حول حادثة دوما 
2018«، نــافــيــة اســتــخــدام الــنــظــام غـــازات 

سامة. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، هـــــاجـــــمـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
ــيــــة الـــتـــقـــريـــر بـــوصـــفـــه »مـــنـــحـــازًا  الــــروســ
ــــت املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــالـ ــ ــًا«. وقـ ــيــــســ ومــــســ
ــا زاخـــــاروفـــــا فــــي إحـــاطـــة  ــاريــ الـــــــــوزارة مــ
صــحــافــيــة، أول مــن أمـــس، إنـــه »مـــن أجــل 
واملسيسة  املنحازة  االستنتاجات  جعل 
والزائفة أكثر منطقية، شاركت مجموعة 
مـــن األشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــكــن تــخــيــلــهــم، 
والذين ال يمكن ذلك، في عملية التحقيق 
املفترضة، بمن في ذلك خبراء في مجال 
األرصاد الجوية وعلم السموم واألسلحة 
وتــحــديــد املــوقــع الــجــغــرافــي والــتــقــنــيــات 
الرقمية«، مضيفة: »كــل ذلــك تم من أجل 
تقديم نــوع مــن األســـاس العلمي املزيف 
ــيـــدة املــمــكــنــة  لــلــنــســخــة املــفــتــرضــة الـــوحـ
إللقاء أسطوانة تحتوي على غاز الكلور 
املــنــزلــي مـــن طـــائـــرة عــمــوديــة، وعــلــى ما 
يبدو من ارتفاع كبير، على قطعة أرض 

فارغة في منطقة سراقب«.
التقرير والــتــأيــيــد له،  الــــردود على  حــدة 
وحلفائه،  الــنــظــام  استشعار  إلــى  تشير 
الـــقـــادم حيال  ال ســيــمــا روســـيـــا، للخطر 
مــلــف اســـتـــخـــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. 
ــر مــركــز  ــديـ ــذا الــــصــــدد، يــشــيــر مـ ــ ــــي هـ وفـ
ــتــــهــــاكــــات الــكــيــمــيــائــيــة فــي  تـــوثـــيـــق االنــ
ــال شـــيـــخـــانـــي، فــــي حــديــث  ســــوريــــة نـــضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الــهــجــمــة  لـــ
التي تم تنفيذها في سراقب باستخدام 
غـــاز الــكــلــور، جـــاء أمـــر تنفيذها مــن قبل 
ــا الــعــمــيــد  ــقـــودهـ ــنـــمـــر( الـــتـــي يـ )قـــــــوات الـ
سهيل الحسن، وهي مدعومة من روسيا 
بشكل كامل«. ويلفت شيخاني إلى أنهم 
أمرين،  من  بواحد  »يعتقدون  املركز  في 
إما أن تكون روسيا أعطت األمر بتنفيذ 
الهجمة املحددة في التقرير بسراقب، أو 
دعمت تنفيذها بشكل أو بآخر من خالل 
دعـــم هـــذه املــلــيــشــيــات الــتــي أعــطــت األمــر 

لتنفيذ الهجمة«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــــحــــــاصــــــرة الــــنــــظــــام 
الستخدامه السالح الكيميائي، سيواجه 
الــنــظــام فــي 20 مــن شهر إبــريــل الحالي، 
احــتــمــااًل كــبــيــرًا بــتــجــمــيــد عــضــويــتــه في 
منظمة حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، إذ 
كـــانـــت فــرنــســا قـــد قـــدمـــت، خـــريـــف الــعــام 
املــاضــي، مــســودة قـــرار بــالــنــيــابــة عــن 46 
لتعليق حقوق  املنظمة  فــي  دولــة عضو 
وامتيازات سورية )النظام( في املنظمة، 
على أن يتم التصويت على هذا املشروع 
ــــالل اجـــتـــمـــاع كـــامـــل لــــلــــدول األعـــضـــاء  خـ
ــاي، مطلع األســبــوع  فــي املنظمة فــي الهـ
املقبل. وفي هذا السياق، يشير شمخاني 
املنظمة،  فــي  ممثلة  دولــــة   193« أن  إلـــى 
ويتطلب التصويت على أي قرار حضورًا 
ــــروف  ــــوم ظـ ــيــ ــ شـــخـــصـــيـــًا ملـــمـــثـــلـــيـــهـــا، والــ
انتشار فيروس كورونا تفرض نفسها، 
الــدول  وهــذا ما سيعرقل حضور بعض 
 
ً
األطراف للتصويت على القرار«، مفضال

عدم استباق األحداث، تاركًا الجتماعات 
املنظمة التي ستستمر ثالثة أيام البوح 

بما ستؤول إليه األمور هناك.

الجرائم الكيميائية 
تهدد نظام األسد

هاجم النظام السوري 
وحليفه الروسي تقرير 

منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية، الذي يتهم 
النظام بتنفيذ هجمة 

بغاز الكلورعلى 
سراقب، مستشعرين 

خطر المحاسبة 
الدولية

هاجمت روسيا تقرير 
منظمة حظر األسلحة 

ووصفته بالمسيس
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اليونان تريد »أجندة 
إيجابية« تجاه تركيا

ذكــــرت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، أمــس 
ــدة  ــ ــنــ ــ ــد »أجــ ــ ــريــ ــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــة، أنــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الرغم من  إيجابية« مع تركيا على 
الخالفات، وذلك بعد يوم واحد من 
اشتباك لفظي بني وزير الخارجية 
التركي  نيكوس ديندياس ونظيره 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو فــي مؤتمر 
ويبدو  أنقرة.  في  مشترك  صحافي 
وزارة  عــــــن  الـــــــصـــــــادر  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ أن 
ــة يــــهــــدف إلـــــــى تــلــطــيــف  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
باأللفاظ بني  تراشق  بعد  األجـــواء، 
الخالفات  الوزيرين كشف عن هوة 
ــول قــضــايــا  ــ ــرة، حـ ــ ــقـ ــ بــــني أثـــيـــنـــا وأنـ
تــــــتــــــراوح بـــــني املــــنــــاطــــق الـــبـــحـــريـــة 

والطاقة ووضع قبرص.
)رويترز(

سفينتان روسيتان 
من المتوسط إلى 

البحر األسود
ــان  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــان حـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ عـــــــبـــــــرت سـ
ــة، مــن  ــعــ ــمــ ــجــ ــان، أمـــــــس الــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ روســ
باتجاه  التركية  البحرية  املضائق 
ــبـــحـــر األســــــــود عــــائــــدة مــــن شـــرق  الـ
ــط، فـــــــي الـــــوقـــــت  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــبـــــحـــــر املـ
الــــذي تــتــصــاعــد فــيــه الـــتـــوتـــرات في 
منطقة الــبــحــر األســــود بــني روســيــا 
وأوكرانيا. والسفينتان الروسيتان 
 031 ــم  ــ ــرقــ ــ الــ ذات  ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ الـ ــا  ــمــ هــ
بــاســم »ألــكــســنــدر أوتــراكــوفــســكــي«، 
والسفينة 027 باسم »كوندوبوغا«، 
وكانتا متواجدتني في منطقة شرق 

البحر املتوسط.
)العربي الجديد(

األمم المتحدة باقية 
في أفغانستان

أعــلــن ســتــيــفــان دوجـــاريـــك املــتــحــدث 
بــاســم األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، 
ــاء  ــســ أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــــــوتــــــيــــــريــــــس، مــ
ــبــقــي 

ُ
املـــنـــظـــمـــة »ســت أن  ــيـــس،  الـــخـــمـ

ملــســاعــدة  الــســيــاســيــة  عــلــى مهمتها 
ــان، رغـــــم رحــــيــــل الــــقــــوات  ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
األمــيــركــيــة وحــلــف شــمــال األطلسي 
في العام الحالي«. وأضاف أن »األمم 
املــتــحــدة تــشــارك فــي مــجــال التنمية 
اإلنسانية في أفغانستان منذ فترة 
طــويــلــة جــــدًا، وســنــواصــل وجــودنــا 

هناك ملساعدة الشعب األفغاني«.
)فرانس برس(

سيناء ـ محمود خليل

املــخــدرات من سيناء  ضبط عمليات تهريب 
إلى األراضي الفلسطينية املحتلة، بات خبرًا 
روتــيــنــيــا عــلــى وســائــل اإلعــــالم اإلســرائــيــلــيــة 
في اآلونــة األخــيــرة، نتيجة تصاعد عمليات 
التهريب بــني الطرفني، فــي ظــل مــرور موسم 
ــدرات فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء،  ــخـ حــصــاد املـ
بينما تنجح عشرات عمليات  شرقي مصر، 
التهريب على الحدود، لعدة أسباب متعلقة 
وأحيانا  املهربني،  وخبرة  التهريب  بطريقة 
الجانبني  كــال  فــي  رسميني  موظفني  تــواطــؤ 

نتيجة عالقات املهربني بهم.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
ــن زراعـــــة  ــادر مــتــطــابــقــة عــ ــن مــــصــ ــدة مــ ــؤكــ مــ
املـــخـــدرات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة املــجــمــوعــات 
القبلية املساندة للجيش املصري في شمال 
ووســـــط ســـيـــنـــاء، وذلـــــك بــشــكــل شــبــه عــلــنــي، 

ــيـــش فــــي تــلــك  ــعــــدم تــــحــــرك الـــجـ ــالاًل لــ ــغــ ــتــ اســ
املناطق، وكذلك تنظيم »والية سيناء« املوالي 
لــتــنــظــيــم »داعــــــــش«. وفــــي الــتــفــاصــيــل، تــكــرر 
خـــالل األيــــام املــاضــيــة إعـــالن قـــوات االحــتــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي عـــن إفـــشـــال مــــحــــاوالت تــهــريــب 
مــخــدرات مــن الــجــانــب املــصــري إلـــى الجانب 
املــحــتــل، وذلــــك ضــمــن عــمــل شــبــكــات تهريب 
املخدرات املرتبطة ببعضها في مناطق النقب 
درت إحدى 

ُ
الفلسطينية املحتلة وسيناء. وق

شحنات املــخــدرات التي ضبطت قبل أيــام بـ 
5 ماليني شيكل إسرائيلي )نحو 1.5 مليون 
دوالر(. ووفقا لإلعالن اإلسرائيلي، فإن قوات 
االحتالل استطاعت إحباط عمليات تهريب، 
فيما حــاولــت قــوات حــرس الــحــدود املصرية 
إحباط أخرى، في إشارة إلى معاودة نشاط 
ــرة بعد  ــيـ شــبــكــات الــتــهــريــب فـــي اآلونـــــة األخـ
هـــدوء اســتــمــر ألشــهــر طــويــلــة، بفعل تشديد 
اإلجــــــــــراءات الــعــســكــريــة فــــي شـــمـــال ســيــنــاء، 
الحدود،  من  اإلسرائيلي  الجانب  في  وكذلك 
ونظرًا إلى تأثير ظروف جائحة كورونا، وفق 
»العربي الجديد«،  لـ ما تؤكد مصادر قبلية، 
عـــاودوا نشاطهم خالل  املهربني  إن  قالت  إذ 
الشهر املاضي، نتيجة حصد زراعة املخدرات 

»الهيدرو«. املسماة بـ
وأضـــافـــت املـــصـــادر الــقــبــلــيــة أن هــنــاك حركة 
وسط  مناطق  من  التهريب  لعمليات  نشطة 
ســـيـــنـــاء، الــتــابــعــة ملــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء، 
وذلك  اإلسرائيلي،  االحتالل  مناطق  باتجاه 
من خــالل مجموعات بدوية تعمل على نقل 
الراغبني في  املــخــدرات واألمـــوال واملتسللني 
املحتلة.  الفلسطينية  األراضـــي  داخــل  العمل 

»العربي  املنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، لـ
الـــجـــديـــد«، إن الــعــالقــة الــتــي تــربــط املــهــربــني 
ببعض العاملني في الجانب املصري ليست 
جــديــدة، بــل على مـــدار الــعــقــود املــاضــيــة كان 
ــنـــســـجـــون عـــــالقـــــات مـــــع هـــــؤالء  املــــهــــربــــون يـ
العاملني في مناطق التهريب، بهدف تسهيل 

الــتــهــريــب تخضع  أن عمليات  إلـــى  وأشــــارت 
ملالحقة من طرفني في الجانب املصري، هما 
قوات الجيش وحرس الحدود، باإلضافة إلى 
مجموعات تنظيم »والية سيناء«، إال أن جزءًا 
مــن هــــؤالء املــهــربــني يــتــعــاونــون مــع الجيش 
املصري في مواجهة التنظيم، وهذا من شأنه 
أن يساعدهم في التحرك بني كمائن الجيش 
ووســط  شــمــال  مناطق  غالبية  فــي  املنتشرة 
التفتيش  إجـــراءات  الدخول في  سيناء، دون 
املحافظة  ســكــان  يعيشها  الــتــي  والــتــدقــيــق، 
بــشــكــل يــومــي، فــي حــني أن تنظيم »داعــــش« 
يالحق املهربني ليس لعملهم في هذا املجال، 

بل بناًء على تعاونهم مع الجيش.
ــال الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم  ــ ــك، قـ ــ وتــعــقــيــبــا عـــلـــى ذلــ

عــمــلــهــم. وأوضــــــح أنــــه مــنــذ الـــعـــام 2013 تم 
تغيير غــالــبــيــة الــعــامــلــني فــي مــنــاطــق شمال 
ووسط سيناء، وحتى الضباط أو املجندين، 
إذ كان من املحظور لدى قيادة الجيش نسج 
مطلوبني  واعتبارهم  املهربني،  مع  العالقات 
لـــلـــعـــدالـــة والـــــقـــــانـــــون، نــــظــــرًا إلــــــى أفـــعـــالـــهـــم 
اإلجــرامــيــة، ومـــع مـــرور الــســنــوات أعــيــد بناء 
هـــذه الــعــالقــات مــع بــعــض الــعــامــلــني الــجــدد، 

ولكن في ظروف أفضل.
فــي سيناء ال  التهريب  أن  إلــى  املنيعي  ولفت 
يتوقف منذ عقود، باعتبارها منطقة حدودية، 
الفترة  بــني  تــتــفــاوت  التهريب  مــعــدالت  أن  إال 
واألخرى، نتيجة الظروف املحيطة، خصوصا 
ــنــــي فــــي الـــجـــانـــبـــني املـــصـــري  ــفـــار األمــ ــنـ ــتـ االسـ
واإلسرائيلي، أو وفقا لأحوال الجوية. وأشار 
إلى أنه خالل السنوات األخيرة، أضيف عامل 
تنظيم »داعش«، الذي بات يعد جزءًا مهما في 
املــعــادلــة بسيناء. مــع اإلشـــارة إلــى أن الــقــوات 
املصرية ال تملك القدرات التكنولوجية الكافية 
في مالحقة املهربني في املنطقة الحدودية كما 
هو الحال في الجانب اإلسرائيلي من الحدود، 
وهذا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات مباشرة 
املصرية على  املسلحة  والــقــوات  املهربني  بني 
الـــحـــدود، بــخــالف الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة التي 
تسيطر على املــخــدرات واملــهــربــني واملــركــبــات 
املستخدمة، مــن دون أي إطــالق نــار، مــا يقلل 
مــن الــفــعــالــيــة املــصــريــة فــي مــجــابــهــة املهربني 
خوفا من تعرضهم لــأذى، إذ إنــه في حاالت 
كــثــيــرة يــنــســحــب املـــهـــربـــون مـــن املــنــطــقــة دون 
القدرة على اإلمساك بأحدهم، وهذا ما تثبته 

بيانات األمن والجيش.

»األعيان« 
في المغرب

قضية 
الرهبان 
السبعة

ــفــــوذهــــا الــقــبــلــي  ــال نــ والـــــنـــــاس داخـــــــل مــــجــ
والعائلي.

ومع دخول مرحلة العد العكسي للحسم في 
غمار  ستخوض  الــتــي  االنتخابية  الــقــوائــم 
االنتخابات املنتظرة، بدا الفتا خالل األيام 
املاضية، ارتفاع الطلب السياسي على فئة 
األعـــيـــان. وفـــي الـــوقـــت الــــذي احــتــفــظــت فيه 
بعض األحــــزاب بــأعــيــان مــعــروفــني، تسابق 
أخـــــرى الـــزمـــن مـــن أجــــل اســتــمــالــة آخـــريـــن، 
وذلك لضمان حضور قوي في االستحقاق 
الغاية،  تلك  ولتحقيق  املنتظر.  االنتخابي 
التي  تــحــديــدًا  السياسية،  ــزاب  األحــ أطلقت 
ملا بعد  الحزبي  املشهد  تراهن على تصدر 
مــحــطــة 2021، حــمــلــة واســـعـــة الســتــقــطــاب 
األعــيــان وضــمــان ترشيح أكــبــر عــدد ممكن 
مــنــهــم بــاعــتــبــارهــم »األقــــــدر« عــلــى منافسة 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، قــائــد االئــتــالف 
الــحــالــي، وإنــهــاء سيطرته على  الــحــكــومــي 

املشهد الحزبي منذ عقد من الزمن.
السياق، بدا الفتا لالنتباه تمكن حزب  في 

»سيدة األطلس« في منطقة تيبحرين في والية 
املــديــة، وكــانــوا قــد رفــضــوا مــغــادرة كنيستهم 
رغـــم تــهــديــدات الــجــمــاعــة اإلســالمــيــة املسلحة 
التي كانت تهدد بقتل كل أجنبي غير مسلم 
يبقى على التراب الجزائري بعد 31 ديسمبر/ 
الــعــثــور على  يتم  أن  قبل  األول 1993.  كــانــون 
فــي 30  املــديــة،  مــدخــل مدينة  جماجمهم عند 
مايو/ أيار 1996. وتبنت الجماعة اإلسالمية 
املسلحة العملية في بيان لها، نشرته في 21 
زيتوني،  اإلرهــابــي جمال  بقيادة   1996 مايو 
الذي قتل بعد شهرين من ذلك، واعتبرتها ردًا 
فرنسا والحكومة  بــني  األمــنــي  الــتــعــاون  على 

الجزائرية في تلك الفترة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة قـــد حــاولــت 
بعد عــام واحــد من نشر روايــة كريم مــوالي، 
ــة الــتــي قــدمــهــا، عــبــر وثــائــقــي  ــروايـ دحـــض الـ
بثته قــنــاة فــرنــســيــة. فــفــي مــايــو 2013 نجح 
ــزائــــري فـــي إنـــجـــاز فيلم  فـــريـــق صــحــافــي جــ
وثــائــقــي لــصــالــح الــقــنــاة الــفــرنــســيــة الــثــالــثــة، 
ومــدتــه 62 دقــيــقــة، بــعــنــوان »عـــذاب الرهبان 
لــتــيــبــحــريــن«، اســتــعــرض تفاصيل  الــســبــعــة 
خطف واغتيال الرهبان الفرنسيني. وتضمن 
ــادات لــكــبــار  ــهــ ــشــ ــن الــ ــقـــي ســلــســلــة مــ ــائـ الـــوثـ
قيادات الجماعة املسلحة وعناصرها الذين 
كــانــوا عــلــى صــلــة بعملية الــخــطــف والــقــتــل، 
أكدوا كلهم مسؤولية الجماعة املسلحة عن  الرباط ـ عادل نجدي

ــهــــد الـــــســـــاحـــــة الــــحــــزبــــيــــة فــي  تــــشــ
املـــغـــرب ســبــاقــا مــحــمــومــا مـــن أجــل 
ــذاب مــرشــحــني،  ــ ــتـ ــ اســـتـــقـــطـــاب واجـ
يمتلكون قدرات تساعد على رسم الخريطة 
سلطة  على  بــاالعــتــمــاد  املقبلة  االنتخابية 
املال والجاه واملكانة االجتماعية، وذلك قبل 
االنتخابات العامة املقررة بعد أشهر، وهي 
الــبــالد بعد عقد من  الثالثة مــن نوعها فــي 
حراك 20 فبراير /شباط وتعديل الدستور. 
وفي موازاة ما تطرحه االنتخابات البلدية 
على  تحديات  مــن  والتشريعية  والجهوية 
ــغـــرب، تــراهــن  الــفــاعــلــني الــســيــاســيــني فـــي املـ
الـــعـــديـــد مـــن األحـــــــزاب عــلــى تــحــقــيــق نصر 
املقبلة  الحكومة  لقيادة  يؤهلها  انتخابي، 
بــاالســتــعــانــة بــشــبــكــة واســـعـــة مـــن األعـــيـــان 
)الوجهاء(، باعتبارهم شخصيات متمتعة 
بــرأســمــال اجــتــمــاعــي وعــائــلــي واقــتــصــادي، 
اإلدارة  بــــني  ــة  ــاطــ لــلــتــعــبــئــة والــــوســ ــاة  ــنــ وقــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة ســيــاســيــة أو اشــتــبــاك  مـــع كـــل أزمــ
ــاد بــني الــجــزائــر وفــرنــســا، تعود  حـ
إلى  للجدل  املثيرة  القضايا  بعض 
واجــهــة النقاش والــطــرح. ففي خضم األزمــة 
ــارة كــان  ــ الـــجـــديـــدة الـــتـــي أدت إلــــى إلـــغـــاء زيــ
مقررًا أن يقوم بها رئيس الحكومة الفرنسية 
ــر، الــســبــت  ــ ــزائـ ــ ــــجـ جــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس إلــــــى الـ
املاضي، أعادت صحف فرنسية طرح قضية 
السبعة في دير  الفرنسيني  الرهبان  اغتيال 
كيلومترًا   120 املــديــة،  منطقة  فــي  تيبحرين 
تشكك  والتي  الجزائرية،  العاصمة  جنوبي 
بــمــســؤولــيــة االســتــخــبــارات  ــراف فرنسية  أطــ
ــر دعـــمـــا  ــوفــ ــة عـــنـــهـــا، بـــطـــريـــقـــة تــ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
تنشط  جزائرية  لحركات  واضــحــا  سياسيا 
فــي الــخــارج، تــركــز فــي الــفــتــرة األخــيــرة على 

مهاجمة جهاز املخابرات والجيش.
آخــر نقاش قضائي  وبعد سبع سنوات من 
ــــري حـــــول الـــقـــضـــيـــة، وثــــالث  ــزائـ ــ فـــرنـــســـي جـ
سنوات من إقامة الفاتيكان مراسيم تطويب 
الرهبان السبعة في الجزائر، تعود الصحافة 
القضية، ضمن  إثــارة  إلــى  الفرنسية مجددًا 
ســـيـــاق أزمـــــة الفـــتـــة بـــني الــبــلــديــن مـــا فتئت 
ــرة. صــحــيــفــة  ــ ــيــ ــ تـــتـــصـــاعـــد فــــي الـــفـــتـــرة األخــ
ــة نــــشــــرت تـــقـــريـــرًا  ــيـ ــفـــرنـــسـ »لــــوفــــيــــغــــارو« الـ
جـــديـــدًا عـــن الــقــضــيــة، عــــادت مـــن خــاللــه إلــى 
شهادات عمالء سابقني في جهاز املخابرات 
ــة، قــــدمــــوا فــيــهــا روايــــــــة مــغــايــرة  ــريــ ــزائــ الــــجــ
مسلحني  خطف  لطريقة  الجزائرية  للرواية 
لــلــرهــبــان الــســبــعــة واغـــتـــيـــالـــهـــم. واســتــنــدت 
ــادة الـــعـــمـــيـــل الــســابــق  ــهــ الــصــحــيــفــة إلـــــى شــ
للمخابرات كريم مــوالي، الذي طلب اللجوء 
السياسي في بريطانيا في 2001، أدلى بها 
تـــورط مباشر  إلـــى  عـــام 2012، وأشــــار فيها 
فــي حــادث  الجزائرية  االســتــخــبــارات  لجهاز 
اغتيال الرهبان، وأعفى الجماعة اإلسالمية 
ــــوالي أن  ــم مـ ــ املــســلــحــة مـــن املـــســـؤولـــيـــة. وزعـ
الــســلــطــات الــجــزائــريــة انــتــقــمــت مــن الــرهــبــان 
الــســبــعــة بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة بــســبــب تــقــديــمــهــم 
في  لدورهم  وكذلك  لإلرهابيني،  اإلسعافات 
عقد مؤتمر رومــا الــذي جمع قــيــادات بــارزة 
أنها  الصحيفة  تقرير  املــعــارضــة. وزعـــم  فــي 
الجيني،  التقرير  استنتاجات  إلى  استندت 
وأن هــنــاك اخـــتـــالالت واضـــحـــة فـــي الـــروايـــة 
الـــجـــزائـــريـــة حـــــول ظــــــروف مــقــتــل الـــرهـــبـــان 
ــى إمـــكـــانـــيـــة وصــــول  ــ الـــســـبـــعـــة. وخـــلـــصـــت إلـ

القضية إلى »فضيحة دولة«.
وتـــعـــود الــقــضــيــة إلــــى لــيــلــة 26 - 27 مــــارس/ 
آذار 1996، عندما اختطفت مجموعة مسلحة 
الــرهــبــان الــفــرنــســيــني الــســبــعــة مـــن كنيستهم 

»التجمع الوطني لأحرار«، الطامح إلزاحة 
الدين العثماني عن رئاسة  »إخــوان« سعد 
الــحــكــومــة، مــن اســتــرجــاع عـــدد مــن األعــيــان 
والفاعلني الذين شكلوا على الدوام قاعدته 
ونواته الصلبة، بعد أن فقدهم في محطات 
ســـابـــقـــة. كــمــا يـــواصـــل حــــزب »االســـتـــقـــالل« 
ــيـــان  ــارض تـــحـــركـــاتـــه الســـتـــقـــطـــاب األعـ ــعــ املــ
ــفـــوذ، الـــذيـــن يــمــلــكــون كتلة  ــنـ ــاب الـ وأصــــحــ
انتخابية ثابتة، قد تكفل له العودة لقيادة 
املقابل، يراهن حزب  العتيدة. في  الحكومة 
ــالـــة واملـــعـــاصـــرة«، الــــذي شــهــد هــزات  »األصـ
عنيفة خالل األشهر املاضية، على عدد من 
يمثلون  الــذيــن  انتخابيا  النافذين  األعــيــان 
قـــاعـــدتـــه الـــبـــشـــريـــة األســــاســــيــــة، لـــتـــكـــرار مــا 
حققه من نصر انتخابي في محطتي 2009 

و2015.
بــــدورهــــم، دشــــن عــــدد مـــن األعـــيـــان حــمــالت 
القرى واملــدن  انتخابية سابقة ألوانــهــا في 
الكبرى، وذلك بعدما ضمنوا الحصول على 
تزكيات لقيادة اللوائح االنتخابية، في حني 
لــم تــفــلــح املـــوانـــع الــقــانــونــيــة وال تــحــذيــرات 
الــبــحــث عن  الــداخــلــيــة بــعــضــهــم مـــن  وزارة 
االنتخابات.  وجهة حزبية جديدة لخوض 
الالفت لأعيان، والسعي  التحرك  ولم يكن 
املحموم من قبل األحزاب املغربية للتسابق 

التطورات  هذه  وتوحي  واالغتيال.  الخطف 
اإلعـــالمـــيـــة والــســيــاســيــة بــــأن الـــعـــالقـــات بني 
التأزيم  الــجــزائــر وبــاريــس تقترب مــن نقطة 
الــحــقــيــقــي. ومــــن الــــواضــــح أن إعــــــادة إثــــارة 
ــــي فـــرنـــســـا لــقــضــيــة  الـــصـــحـــف الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فـ
الرهبان، ال تنفصل عن سياق من الخالفات 
الجزائر  بــرزت بني  التي  األخيرة  السياسية 
وبـــــاريـــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدد مــــن املـــلـــفـــات 
الخالفية، ليس أقلها ملف الذاكرة والتاريخ 
الــجــزائــر ملعالجة »قــطــرة قطرة«  بعد رفــض 
لــلــمــلــف، واتــهــامــهــا لــبــاريــس بــاملــمــاطــلــة في 
اإلقرار الكامل بجرائم االستعمار الفرنسي، 

على استقطابهم، وليد اللحظة االنتخابية، 
وال نــشــأ فـــي الـــفـــراغ، بـــل تــضــافــرت عــوامــل 
عــدة هيئت لــه، بعد أن أصــبــح األعــيــان في 
السنوات املاضية بمثابة وقود انتخابي ال 

ينتهي لأحزاب.
تاريخيا، تمثل فئة األعيان ركيزة أساسية 
في املعادلة السياسية القائمة في البالد، مع 
إلى العٍب  األخيرة  السنوات  تحولها خالل 
مهٍم بالنظر إلــى الــدور الــريــادي الــذي أدته 
عشية كل موعد انتخابي. وتمتلك هذه الفئة 
السياسي  العمل  تاريخا عريقا في مسيرة 
املغربي، مع تشكيلها أداة لحكم البالد قبل 
االستعمار الفرنسي )1912-1956( وأثناءه 
مــن خــالل أعـــوان السلطة املتمثلة فــي قــادة 
الكبرى  باملدن  والباشوات  بالقرى  القبائل 
 عن أهل العلم والتجار 

ً
وحاشيتهما، فضال

والحرفيني واملزارعني الكبار.
ــن الـــقـــرن  وحـــمـــلـــت فـــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات مــ
املـــاضـــي حـــضـــورًا الفــتــا لــفــئــة األعــــيــــان، في 
ســيــاق الــصــراع الـــذي شــهــدتــه الــبــالد خــالل 
ــبـــت الــــحــــصــــول عــلــى  ــقـ ــتــــي أعـ الــــســــنــــوات الــ
مة 

َّ
املنظ النخب  بــني  عــام 1956،  االســتــقــالل 

ــــزاب منبثقة مـــن الــحــركــة الــوطــنــيــة،  فـــي أحـ
ــقــــالل« مــــن جــهــة،  ــتــ ــــزب »االســ خـــصـــوصـــا حـ

والقصر امللكي من جهة ثانية.
وفي سياق هذا الصراع برز الدور املحوري 
ألعـــيـــان الـــبـــاديـــة، الــتــي كــانــت تــشــكــل آنـــذاك 
امللكية  تحالف  بعد  الــبــالد،  ساكنة  غالبية 
ــاعـــدة االجــتــمــاعــيــة  ــقـ ــبـــحـــوا الـ مــعــهــم، وأصـ
للنظام السياسي، التي يتحكم من خاللها 
وتحقيق  السياسية  الــخــرائــط  تشكيل  فــي 
الــتــوازنــات. ومـــع دخـــول املــغــرب فــي أزمـــات 
ــة وســـيـــاســـيـــة، فــي  ــاديـ ــتـــصـ اجــتــمــاعــيــة واقـ
ثمانينيات القرن املاضي، مّرت فئة األعيان 
ــبـــحـــت تــتــشــكــل  ــتـــحـــول جـــــوهـــــري، إذ أصـ بـ
أساسا من ذوي النفوذ املالي، الذين جنوا 
ثروات طائلة من خالل املضاربات العقارية 
املتعددة  بأشكاله  التهريب  أو  والسمسرة 
املمنوعات واملواد  واملختلفة، واالتجار في 

الفاسدة.
وانــطــالقــا مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي، 
ــان مـــقـــتـــصـــرًا عــلــى  ــ ــيـ ــ لــــم يـــعـــد حــــضــــور األعـ
األحـــــزاب اإلداريــــــة )أحـــــزاب عــمــلــت السلطة 
املقربة  الــشــخــصــيــات  اإليـــعـــاز لبعض  عــلــى 
منها بتأسيسها وأغدقت عليها الكثير من 
األحــزاب  إلى  تعداه  وإنما  والرعاية(  الدعم 
الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، بــفــضــل اخــتــراق 
تنظيمي وســيــاســي مــهــد لــه الــطــريــق نهج 
براغماتية  لسياسة  ــزاب  األحــ تــلــك  قــيــادات 

تعتمد مقاربة »املقاعد تهمنا«.
ــان والـــعـــمـــل  ــ ــيــ ــ ــــني األعــ ــة بـ ــعــــالقــ وأثـــــــــــارت الــ
ــم يــتــوقــف في  الــســيــاســي جـــــداًل مــســتــمــرًا لـ
املغرب، بالنظر إلى الكلفة املستمرة إلى حد 
والسياسي  التنظيمي  لــالخــتــراق  الــســاعــة 
لــــأحــــزاب الــوطــنــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، على 
مستوى التحكم في تلك التنظيمات ورهن 
الباحث  ويــرى  االنتخابية.  استراتيجيتها 
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، مــحــمــد شــقــيــر، أن 
ــزاب، التي  تــزايــد نــفــوذ األعــيــان داخـــل األحـــ
الناخبني  لــجــذب  عليهم  تعتمد  أصــبــحــت 
ــى الـــتـــصـــويـــت لــصــالــحــهــا،  ــ وتــوجــيــهــهــم إلـ
تأطير  عــن  وتقاعسها  تراجعها  إلــى  مـــرده 
الــشــبــاب وتــنــامــي ظــاهــرة الــعــزوف الحزبي 
ــتــــخــــابــــي. ويـــلـــفـــت شــقــيــر فــــي حـــديـــٍث  واالنــ
التنافس على  أن  إلــى   ،« الجديد  »العربي  لـ
استقطاب األعيان أدى إلى استفحال ظاهرة 
ــتــــرحــــال الـــحـــزبـــي لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم  الــ
الشخصية ومصالح األحزاب، في اقتناص 
االنتخابية والحصول على عدد  األصــوات 
فئة  أن  ويعتبر  البرملانية.  املقاعد  من  أكبر 
ــونـــات الــســيــاســيــة  ــكـ ــان مــــن ضـــمـــن املـ ــيــ األعــ
ــــرب. ويــــرجــــح الـــبـــاحـــث  ــغـ ــ ــتــــجــــذرة فــــي املـ املــ
املغربي أن تعرف االنتخابات املقبلة تنافسا 
بـــني األحــــــزاب الــســيــاســيــة عــلــى اســتــقــطــاب 
ــيـــان، خــصــوصــا فــي ظــل تــزايــد ظــاهــرة  األعـ
الــعــزوف االنــتــخــابــي، وضــعــف األحــــزاب في 
ــــدم تــجــديــد هياكلها  تــأطــيــر جــمــوعــهــا وعـ

التنظيمية وخطابها السياسي.

ــافـــة إلــــى مــلــف الــنــاشــطــني واملــعــارضــني  إضـ
ــريــــني الــــذيــــن تــحــتــضــنــهــم فـــرنـــســـا،  ــزائــ الــــجــ
وتعتقد الجزائر أن بعضهم يقع تحت تأثير 
ويهاجم  الفرنسية  االســتــخــبــارات  مــصــالــح 
الـــجـــيـــش واألمــــــــن الــــجــــزائــــري بـــتـــوجـــيـــه مــن 
الفرنسي  باريس. يضاف إلى ذلك االنحياز 
لــصــالــح الـــطـــرح املــغــربــي فـــي قــضــيــة الــنــزاع 
حول الصحراء، خصوصا بعد إعــالن حزب 
الرئيس إيمانويل ماكرون »الجمهورية إلى 
لــه فــي منطقة  ــام« فــتــح مــكــتــب تمثيلي  ــ األمـ

الداخلة وهي محل نزاع.
وفي السياق، يعتقد املحلل السياسي مدير 
تحرير شبكة »أخبار الوطن« رياض هويلي، 
أن »عــودة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
الــصــحــف الــفــرنــســيــة إلــــى مـــوضـــوع اغــتــيــال 
التوتر  فــي ســيــاق  يــدخــل  رهــبــان تيبحرين، 
الــجــزائــري - الــفــرنــســي األخــيــر، عــلــى خلفية 
إلغاء الجزائر لزيارة كاستيكس«. ويضيف 
»ثمة ملفات تسودها الضبابية بني البلدين، 
الفرنسية لتوظيفها  الحكومات  إليها  تلجأ 
ضــد الــجــزائــر، ســـواء فــي مــحــاولــة الضــعــاف 
املوقف الجزائري أو النتزاع مزايا قد تكون 
ــواقــــف غـــيـــر مــســتــحــقــة«.  اســـتـــثـــمـــارات أو مــ
ويلفت إلى أن هناك تلمسا واضحا من قبل 
السلطات في باريس لوجود تغير في خط 
انــدالع  منذ  الجزائر  في  السياسية  السلطة 
الحراك الشعبي. ويتوقع هويلي أن يستمر 
التوتر في الوقت الالحق، خصوصا بسبب 
الذاكرة، وكذا ملفات إقليمية،  وجود ملفات 
تتباين فيها املواقف بني الجزائر وباريس، 

كالنزاع في الصحراء ومالي وليبيا.
تــشــيــر هـــذه الــتــفــســيــرات الــســيــاســيــة إلـــى أن 
بــاريــس تــحــاول اســتــغــالل ملفات ذات صلة 
في  بالجزائر  عصفت  التي  الدامية  بــاألزمــة 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املــــاضــــي، وتــعــقــيــداتــهــا 
ــتــــزاز ومـــنـــاوشـــة الـــجـــزائـــر، في  األمـــنـــيـــة، البــ
مــا يشبه الــتــهــديــد بـــإثـــارة مــزيــد مــن الــجــدل 
ــلـــي والـــــدولـــــي حـــــول الـــــدور  ــقــــاش املـــحـ ــنــ والــ
الحقيقي ألجهزة األمن الجزائرية في األزمة 
األمنية، وهو ملف ظل أيضا محل استغالل 
في الصراع السياسي الداخلي في الجزائر، 
املــصــالــحــة الوطنية  قــانــون  وتـــم طــيــه بفعل 

الذي صدر عام 2005.
ويعتقد متابعون لتطور ملف العالقات بني 
الجزائر وباريس أن إثارة باريس مللف بالغ 
والتشكيك  لــلــجــزائــر،  بالنسبة  الــحــســاســيــة 
فــي مــســؤولــيــة جــهــاز املــخــابــرات، يمثل بكل 
وضــوح دعما كبيرًا لحملة تقودها حركات 
جــزائــريــة تتمركز فــي الــخــارج، ولــهــا وجــود 
الفــت داخـــل الــحــراك الشعبي، أبــرزهــا حركة 

»رشاد«، وحركة »ماك«.

تتفاوت معدالت التهريب نتيجة االستنفار األمني )خالد دسوقي/فرانس برس(

من المقرر إجراء االنتخابات خالل أشهر )فرانس برس(

تعود فئة األعيان 
في المغرب إلى 

الواجهة قبل أشهر 
من االنتخابات العامة، 

وسط تسابق حزبي 
على استقطابها 

لضمان الفوز. وتمثل 
هذه الفئة قوة 

شعبية في البالد، 
لما تتمتع به من 

رأسمال اجتماعي 
وعائلي واقتصادي 

ولما تشكله من قناة 
للتعبئة

تقترب العالقات بين باريس والجزائر من نقطة التأزيم الحقيقي، إذ ال 
الجزائر،  رهبان في  اغتيال سبعة  إثارة صحف فرنسية لقضية  تنفصل 

عن سياق الخالفات التي برزت بين البلدين أخيرًا
قضيةتقرير

وقود انتخابي ال ينتهي 
لحصد السلطة

التوتر الفرنسي الجزائري 
يفتح ملفات مغلقة

تقرير

تثبيت سياسة 
النظام؟

رأى أستاذ القانون والعلوم 
السياسية في الكلية 

متعددة االختصاصات في 
تازة إسماعيل حمودي، 

في تصريح لـ»العربي 
الجديد«، أن األعيان هم 

حلفاء السلطة في تثبيت 
ميزان القوى السياسي 

القائم، وأداتها في تثبيت 
سياستها االنتخابية في 
المجال القروي وشبه 

الحضري.

تمثل فئة األعيان 
ركيزة أساسية في 

المعادلة السياسية

تبنت الجماعة 
اإلسالمية المسلحة عملية 

االغتيال عام 1996

بدا الفتًا تمكن 
»األحرار« من استرجاع 

عدد من األعيان

تحصل العمليات 
بتواطؤ موظفين 

رسميين مع المهربين

نقلت »لوفيغارو« 
اتهامات لمخابرات الجزائر 

بالتورط في الملف

تصاعدت عمليات 
تهريب المخدرات من 

مناطق وسط سيناء 
إلى األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وذلك من خالل 
مجموعات بدوية تعمل 

في المنطقة
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بعد مرور أكثر 
من 60 يومًا على 

مهلة الرئيس 
األميركي جو بايدن 

لمراجعة الموارد 
المخصصة لبناء 
الجدار الحدودي 

مع المكسيك، 
عادت وزارة العدل 

لالستحواذ على 
أراٍض حدودية، 
خصوصًا أنه لم 

يوقف الدعاوى 
القضائية التي 

كان الرئيس السابق 
دونالد ترامب 

رفعها ضد 
أصحابها، ما قد 
يمهد لمواصلة 

بناء الجدار

ُحكم، أمس الجمعة، على تسعة من املعارضني 
في هونغ كونغ بالسجن، لتنظيمهم مسيرة 
عام  للحكومة  املناهضة  االحتجاجات  خــال 
2019، والتي أدت إلى حملة قمع ساحقة من 
جانب الصني. ومــن بني املحكوم عليهم »أبو 
وكذلك  لــي،  مارتن  اإلقليم،  في  الديمقراطية« 
للمعارضني جيمي الي.  املؤيد  اإلعــام  قطب 
وأدين املتهمون في وقت سابق من هذا الشهر 
في  فيها  واملشاركة  تظاهرة ضخمة  بتنظيم 
فــيــهــا نــحــو 1.7  ــارك  أغــســطــس/ آب 2019، شــ
كان  قانون  ملعارضة مشروع  مليون شخص 
ســيــســمــح بــتــســلــيــم املــشــتــبــه بــهــم إلـــى الــصــني 
به  يكن مصّرحًا  لــم  واالحــتــجــاج  ملحاكمتهم. 
برملاني  ونائب  ولــي، محاٍم  الشرطة.  قبل  من 
ســـابـــق، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 82 عـــامـــًا، ومــعــروف 
والــديــمــقــراطــيــة  اإلنــســان  لــحــقــوق  بمناصرته 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، وقــــد ُحــكــم عــلــيــه بالسجن 
التنفيذ، بفعل أخــذ سنه  11 شــهــرًا مــع وقــف 
فــي االعــتــبــار. أمــا الي مــؤســس صحيفة »أبــل 
ديلي« في هونغ كونغ، فُحكم عليه بالسجن 
ملدة 12 شهرًا. وقبل إصدار الحكم، تم سجنه 
احتياطيًا بتهم أخرى، بما في ذلك »التواطؤ 

فــي شـــؤون هونغ  للتدخل  قـــوات أجنبية  مــع 
كــونــغ«، وهــي جريمة جديدة بموجب قانون 
األمن القومي الذي فرضته الحكومة املركزية 
في بكني على اإلقليم العام املاضي. وهذه املرة 
البالغ من  الــتــي يحكم فيها على الي  األولـــى 
العمر 73 عامًا. وقبل وقت قصير من صدور 
ــــون الـــعـــامـــون بــإضــافــة  ــّدعـ ــ ــالـــب املـ الـــحـــكـــم، طـ
تــهــمــتــني جـــديـــدتـــني ضــــد الي، هـــمـــا الـــتـــآمـــر 
لــلــتــواطــؤ مــع قــــوات أجــنــبــيــة بــمــوجــب قــانــون 

األمن القومي والتآمر لعرقلة سير العدالة.
وُحكم على النائب السابق، الناشط املعارض 
لــي تــشــيــوك يــــان، بــالــســجــن 12 شــهــرًا. ويــان 
ــــي تـــنـــظـــيـــم وقـــفـــات  ــــروف بـــمـــســـاعـــدتـــه فـ ــعـ ــ مـ
احـــتـــجـــاجـــيـــة ســـنـــويـــة عـــلـــى ضـــــوء الــشــمــوع 
فــي هــونــغ كــونــغ، فــي ذكــــرى الــقــمــع الــدمــوي 
ــــدان تـــيـــانـــانـــمـــني فــي  ــيـ ــ ــــي مـ الحــــتــــجــــاجــــات فـ
العاصمة الصينية عام 1989. وشّكلت إدانة 
للحركة  أحــدث ضربة  وأحكامهم  املــوقــوفــني 
حملة  وســط  اإلقليم،  فــي  املتعثرة  املعارضة 
قمع مستمرة من قبل بكني وسلطات هونغ 

كونغ املوالية لها، ضد املعارضة. 
وسبق أن حذر مدير مكتب اتصال الحكومة 
املركزية الصينية في هونغ كونغ، لوه هوي 
من  األجنبية  »الــقــوى  الخميس  مساء  نينغ، 
التدخل في الحد األدنــى لألمن القومي« في 
اإلقليم، مهددًا باالنتقام. وقال: »عندما يحني 
ــراءات فيما يتعلق  ــ الــوقــت، يــجــب اتــخــاذ إجـ
بــــأي قــــوى خــارجــيــة أو أجــنــبــيــة قـــد تــتــدخــل 
في شؤون هونغ كونغ، أو تحاول استخدام 
هـــونـــغ كـــونـــغ كـــذريـــعـــة«. وفــــي حــفــل افــتــتــاح 
يوم »تعليم األمن القومي« في هونغ كونغ، 
أشـــار إلـــى »أنــنــا سنقترح اعــتــراضــات قوية 
ونعلمهم درسًا«، مشّددًا على أن »كل فرد في 
هــونــغ كــونــغ يحتاج إلــى احــتــرام املسؤولية 

الــقــانــونــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى األمــــن الــقــومــي في 
يــريــد  شـــخـــص  »أي  أن  وأضــــــــاف  املــــديــــنــــة«. 
تجاوز الحد األدنــى لألمن القومي ومعيشة 
الناس، فإن السلطات املركزية لن تسمح أبدا 

بمثل هذه األعمال«.
وكــــانــــت شــــرطــــة هــــونــــغ كــــونــــغ قــــد احــتــفــلــت 
بـــيـــوم األمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الـــصـــني الـــــذي بــدأ 
االحتفال به عام 2015، لكنه األول من نوعه 
العام املاضي.  في اإلقليم، بعد فرض قانون 
وأبرز ما شهده العرض كان تحليق مروحية 
فــوق املــوقــع ونـــزول أفـــراد الشرطة منها، في 
مــحــاكــاة لــلــســلــوك املــتــبــع فـــي حــالــة التعبئة 
ملواجهة الحوادث اإلرهابية. وعلى الرغم من 
أن هونغ كونغ تصنف من املواقع منخفضة 

الــخــطــورة، إال أن »اإلرهــــاب«  أصبح اآلن في 
قانون  في  عليها  املنصوص  الجرائم  صلب 
الصينية  السطات  واعتقلت  الــقــومــي.  األمـــن 
أكثر من 10 آالف شخص خال االحتجاجات، 
ــات إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن 2500  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ووجـــــهـــــت اتـ
ــقــل أكــثــر مـــن 100 شخص 

ُ
شــخــص. كــمــا اعــت

ــقـــومـــي، معظمهم  الـ قـــانـــون األمـــــن  بــمــوجــب 
مـــن الــســيــاســيــني والــشــخــصــيــات املــعــارضــة. 
التظاهرات،  اإلقليم  وحظرت بكني وسلطات 
مـــرات عـــدة، ســـواء ألســبــاب أمــنــيــة أو بسبب 
التي  التجمعات  تـــزال  كــورونــا، وال  فــيــروس 
ــة أشـــخـــاص مــحــظــورة  ــعـ ــن أربـ تــضــم أكـــثـــر مـ

بموجب تدابير مكافحة الوباء.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــو االنــــقــــاب الـــعـــســـكـــري فــي  ــارضـ ــعـ انـــتـــقـــل مـ
ميانمار إلى املواجهة السياسية، مع إعانهم 
ــــدة  ــمـــعـــة، تـــشـــكـــيـــل »حــــكــــومــــة وحـ أمــــــس الـــجـ
وطــنــيــة«، تــضــّم أعـــضـــاء الــبــرملــان املــعــزولــني 
وأفـــــــــرادًا مــــن جـــمـــاعـــات عـــرقـــيـــة ورمــــــــوزًا فــي 
الحركة املعارضة لانقابيني، حسبما ذكرت 
قناة »بابليك فويس«. وتزامنت خطوتهم مع 
إعان االتحاد األوروبي فرضه عقوبات على 
10 من العسكريني االنقابيني في الباد، يوم 

االثنني املقبل.
وقت  فــي  العسكري  الحكم  معارضو  ودعــا 
سابق إلى »إضراب صامت«، أمس، وحثوا 
حــدادًا على  بيوتهم  في  البقاء  الناس على 

فــي  ــلـــوا  ــتـ ـ
ُ
ق شـــخـــص   700 مــــن  أكـــثـــر  أرواح 

االحتجاجات على انقاب 1 فبراير/شباط 
املاضي. ودعــوا إلى ارتــداء مابس ســوداء، 
للخروج من منازلهم.  في حال اضطرارهم 
للتعبير  فــي طــرق جــديــدة  النشطاء  ويفكر 
فيه  الــذي تصّعد  الوقت  في  املعارضة،  عن 
اتـــهـــا الــقــمــعــيــة. وذكـــرت  ــن إجـــراء ــوات األمــ قــ
إحـــــدى الــنــشــطــاء إي ثـــيـــنـــزار مـــونـــغ، على 
صــفــحــتــهــا فـــي »فــيــســبــوك«، أنــــه »يــجــب أن 
حزننا  عــن  للتعبير  صامتًا  إضــرابــًا  ننظم 
على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، فأشّد 

األصوات صمتًا هو أعاها«.
ــع فـــي عــطــلــة الــعــام  ــرابــ وكـــــان يــــوم أمــــس الــ
ــــوذي الـــجـــديـــد ومـــدتـــهـــا خـــمـــســـة أيـــــام.  ــبـ ــ الـ
ويحجم الكثيرون هذا العام عن االحتفاالت 
املناهضة  حملتهم  على  للتركيز  املــعــتــادة 
حكومة  أطاحوا  الذين  العسكريني  للحكام 
أونغ سان سو تشي واحتجزوها وكثيرين 
آخــــريــــن. وكــــانــــت شـــــــوارع مـــديـــنـــة يــانــغــون 
الــرئــيــســيــة خــالــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر حسبما 
ــال ســـكـــان بـــهـــا، فـــي حـــني عــقــد مــحــتــجــون  قــ
ــالــــســــواد تـــجـــمـــعـــات صــغــيــرة  مـــتـــشـــحـــون بــ
ــلـــدات كــمــا ذكــــرت تــقــاريــر  فـــي ســـت مـــدن وبـ
إعــامــيــة. ولـــم تـــرد أنــبــاء عــن أحــــداث عنف، 
لكن إذاعـــة »آســيــا الــحــرة«، ذكـــرت أن اثنني 
قتا بالرصاص في بلدة مينجيان، وسط 
الــبــاد، مــســاء أول مــن أمــس الخميس. ولم 
يتسن الوصول إلى متحدث باسم املجلس 
العسكري الحاكم للتعليق. ويعتقل الجيش 
بــل نشر أســمــاء أكثر  أيــضــًا مــن ينتقدونه، 
مــــن 200 مـــطـــلـــوب بـــمـــوجـــب قــــانــــون يــجــرم 
السلطات  واعتقلت  التمرد.  على  التشجيع 
اثــنــني مــن منظمي االحــتــجــاجــات الــبــارزيــن 
الخميس، إلى جانب ممثل ومغن معروفني 

بــانــتــقــادهــمــا االنـــقـــاب الــعــســكــري. وذكـــرت 
أن  ــة،  ــيـ مــجــمــوعــة »مــيــانــمــار اآلن« اإلعـــامـ
الــجــنــود داهـــمـــوا مــعــبــدًا بــوذيــًا شــهــيــرًا في 
ــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء الــخــمــيــس فــي  ســـاعـــة مـ
ــداالي، ثــانــي أكــبــر مــــدن الــبــاد  ــانــ مــديــنــة مــ

واعتقلوا اثنني.
بـــــدوره، ســيــفــرض االتـــحـــاد األوروبــــــي يــوم 
ــنـــني عـــقـــوبـــات عــلــى عـــشـــرة مـــن أعــضــاء  االثـ
 عــن شركتني 

ً
املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، فــضــا

تـــمـــدانـــهـــا بـــالـــتـــمـــويـــل، كـــدلـــيـــل عـــلـــى إدانـــــة 
أفــادت  حسبما  للتظاهرات،  العنيف  القمع 
املفترض  ومــن  أمـــس.  دبلوماسية  مــصــادر 
أن تـــصـــادق عــلــى هـــذه الــعــقــوبــات عــواصــم 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي خــــال اجـــتـــمـــاع وزراء 
ـــ27 بــعــد غـــد االثـــنـــني في  ــ ــــدول الـ خــارجــيــة الـ
بروكسل. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ 
ــي الــــجــــريــــدة الــرســمــيــة  بـــمـــجـــرد نـــشـــرهـــا فــ
وتــّم تحديد مبدأ هذه  ــي.  األوروبــ لاتحاد 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي 22 مـــــــــــارس/آذار املـــاضـــي، 
عندما فــرض الـــوزراء األوروبــيــون عقوبات 
الجنرال  العسكرية  املجموعة  رئــيــس  على 
مني أونــغ هاينغ وتسعة من كبار ضباط 
اللجنة  القوات املسلحة، إضافة إلى رئيس 
االنــتــخــابــيــة. وتشمل الــعــقــوبــات األوروبــيــة 
حظر السفر أو العبور عبر االتحاد األوروبي 
وتجميد أصول في دول االتحاد، إضافة إلى 

للشركات  األوروبــــي  االتــحــاد  تمويل  حظر 
املـــعـــنـــيـــة. وفــــرضــــت بــريــطــانــيــا والــــواليــــات 
املـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــجــمــوعــتــني فــي 
العسكرية،  باملجموعة  مرتبطتني  ميانمار 
هما »شركة ميانمار االقتصادية القابضة« 
و»مــؤســســة مــيــانــمــار االقــتــصــاديــة«، وهما 

مصدر تمويل للمجموعة العسكرية.
دول جنوبي  زعــمــاء  أن يجتمع  املــقــرر  ومـــن 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــــي الــ شــــــــــرق آســــــيــــــا )آســــــــــيــــــــــان( فــــ
اإلندونيسية جاكرتا، األسبوع املقبل لبحث 
السياسية في ميانمار. ووفــق وكالة  األزمــة 
األنــــبــــاء األملـــانـــيـــة »دي بــــي إيـــــــه«، فـــقـــد دعـــا 
الــرئــيــس اإلنــدونــيــســي جــوكــو ويـــــدودو إلــى 
أعضاء  عــشــرة  الــتــي تضم  للرابطة  قمة  عقد 
الــشــهــر املــــاضــــي. وســتــعــقــد الــقــمــة بــحــضــور 
الزعماء شخصيًا في جاكرتا في 24 إبريل/
قريب  ذكــره مصدر  ملــا  وفقًا  الحالي،  نيسان 
مــن الــرئــيــس اإلنــدونــيــســي، مضيفًا أنـــه »مــن 
الــدول العشر«.  املتوقع أن يتم تمثيل جميع 
إندونيسيا،  عضويتها  فــي  الــرابــطــة  وتــضــم 
مــالــيــزيــا، تــايــانــد، الــفــيــلــيــبــني، ســنــغــافــورة، 

بروناي، فيتنام، الوس، ميانمار وكمبوديا.
وكــان العسكر قد فتحوا النار، أول من أمس 
في  عاملون  نظمه  احتجاج  على  الخميس، 
ــــداالي، وأن  ــانـ ــ الـــقـــطـــاع الــطــبــي فـــي مــديــنــة مـ
تل وأصيب آخرون في إطاق نار في 

ُ
 ق

ً
رجا

منطقة قــريــبــة. وذكــــرت خــدمــة هيئة اإلذاعـــة 
الــبــريــطــانــيــة »بــــي.بــــي.ســــي« بــلــغــة مــيــانــمــار 
أن الــعــامــلــني فــي الــقــطــاع الــطــبــي، وبعضهم 
لانقاب،  املناهضة  الحملة  طليعة  في  كــان 
احتشدوا في مــانــداالي، لكن الــقــوات وصلت 
ســريــعــًا لــتــفــريــقــهــم وفــتــحــت الـــنـــار واعــتــقــلــت 

عددًا منهم. 
)رويترز، فرانس برس(
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للمجلة، »لقد قال إنه لن تتم مصادرة املزيد 
مــن األراضـــي لبناء الــجــدار. نحن نــريــده أن 

يحافظ على كلمته«.
ــد بــــايــــدن بــالــتــراجــع  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن وعـ وعـ
ــة عــــن ســــيــــاســــات تــــرامــــب املــتــعــلــقــة  بـــســـرعـ
أنــه لم يتخذ أي إجــراء بشأن  بالهجرة، إال 
ــعـــديـــد مـــنـــهـــا، إذ فـــشـــل فــــي زيـــــــادة الــحــد  الـ

له  التي أقرها بايدن في أول يوم  املراجعة، 
في منصبه، في 20 مارس/آذار املاضي.

ــالــــدو كــــــافــــــازوس، الــــــذي أخــــذت  ــنــ وقــــــال ريــ
ا مـــن أرض عــائــلــتــه، »لــقــد  الــحــكــومــة جـــــزء
أصــبــت بخيبة أمـــل كــبــيــرة مــن جــو بــايــدن. 
لكن  أنــه رجــل يحافظ على كلمته،  اعتقدت 
على ما يبدو أنه ال يحافظ عليها«. وأضاف 

األقــصــى لــاجــئــني املــســمــوح لــهــم بــالــدخــول 
إلــى أمــيــركــا، وإلــغــاء الحظر املــفــروض على 
الجنوبية.  الــحــدود  على  املهاجرين  معظم 
البيت األبيض  مــع  يــتــشــاور  وقـــال شخص 
»يمكنهم  للمجلة،  الــهــجــرة،  ســيــاســة  حـــول 
الــتــي يريدونها  األعـــذار  كــل  الحصول على 
لكن من الصعب جدًا النظر إلى ما يفعلونه 

اآلن. هــنــاك الــكــثــيــر مـــن األشـــيـــاء الــتــي كــان 
ترامب يفعلها«.

وكان ترامب أكمل أكثر من 643 كيلومترًا من 
أن  قبل  الجنوبية  الحدود  الجدار على طول 
يغادر منصبه. ويعود ذلك إلى تذرعه بإعان 
حالة طوارئ، ما سمح له بتحويل أموال من 
ميزانية وزارة الدفاع )البنتاغون( في 2019 

و2020 لدفع تكاليف البناء في أربعة مواقع 
على طول الحدود املكسيكية. ووفق »مشروع 
الــحــقــوق املــدنــيــة فــي تــكــســاس«، الــــذي يمثل 
أصــحــاب األراضـــي بمواجهة الــدولــة، فإنه ال 
أمـــام املــحــاكــم نــحــو 140 قضية ملكية،  يـــزال 
على  بالسيطرة  االتحادية  للحكومة  تسمح 

أراٍض خاصة لاستخدام العام.
وكــــــــان بـــــايـــــدن قـــــد أعـــــلـــــن، فـــــي مـــقـــابـــلـــة فــي 
أغــســطــس/آب املـــاضـــي، أنـــه لــن يــبــنــي »قــدمــًا 
ــل ســيــنــهــي  ــن الـــــجـــــدار« فـــحـــســـب، بــ أخــــــرى مــ
ــًا،  ــلــــى املـــلـــكـــيـــة أيــــضــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــا الــ ــايــ قــــضــ
لن  القضائية.  الــدعــاوى  »اســحــبــوا  موضحًا 
التي لم توقف  نصادر األرض«. لكن إدارتـــه، 
قــضــايــا تـــرامـــب الــقــضــائــيــة لــاســتــيــاء على 
األراضــــي الــازمــة لــلــجــدار، أقـــرت بــأنــه يمكن 
وزارة  وذكــرت  تعديله.  أو  ببنائه  االستمرار 
الــــعــــدل، الـــشـــهـــر املــــاضــــي، أن إعــــــان بـــايـــدن 
الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف  »ترك 
ــب املــــــشــــــروع«. وأضـــــافـــــت، فــي  ــوانــ بـــعـــض جــ
بــيــان، »فــي الــوقــت الحالي، لــم يتحدث وزيــر 
األمـــــن الـــداخـــلـــي )ألـــيـــخـــانـــدرو مـــايـــوركـــاس( 
الـــحـــدودي أو مــشــروع  الـــجـــدار  عــن مستقبل 
الطريق«. وأوضحت أنها تسعى إلى تأخير 
البت بالقضايا بداًل من إنهائها، ألن مراجعة 
لم تكتمل.  الحدودي  الجدار  بايدن ملوضوع 
وقــال مسؤول في الــوزارة للمجلة إن »وزارة 
القضايا  على  العمل  ملــواصــلــة  سعت  الــعــدل 
املعلقة، التي كانت الحكومة قد تقدمت فيها 
على  األراضـــي  لحيازة  بطلبات  السابق  فــي 
الغربية فــي ضــوء إعــان  الــحــدود الجنوبية 
بــايــدن إنــهــاء حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة على 
الحدود الجنوبية للواليات املتحدة، والقيام 
املخصصة  املــوارد  لجميع  متأنية  بمراجعة 
أو املـــعـــاد تــوجــيــهــهــا لــبــنــاء جـــــدار حــــدودي 
جــنــوبــي« أمـــيـــركـــا. وكـــانـــت املــتــحــدثــة بــاســم 
األسبوع  قالت،  بساكي  األبيض جني  البيت 
املـــاضـــي، إن »بـــنـــاء الـــجـــدار مـــا زال مــتــوقــفــًا، 
للرئيس  الــوكــاالت بوضع خطة  بينما تقوم 

حول كيفية إدارة األموال الفيدرالية«.
وربط املتحدث باسم مكتب اإلدارة واملوازنة 
ــريـــح لــصــحــيــفــة  ــــي تـــصـ ــن، فـ ــه حــــســ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
»نيويورك تايمز«، أمس األول، تأخير إصدار 
بايدن لخطته للجدار الحدودي بالتعقيدات 
الــنــاجــمــة عـــن مــخــتــلــف الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة 
تــرامــب إلعــــادة توجيه  إدارة  املــرفــوعــة ضــد 
مليارات الدوالرات من وزارة الدفاع والتخلي 
الــجــدار.  بــنــاء  البيئية لتسريع  الــقــوانــني  عــن 
وقال »في ظل هذه الظروف، تواصل الوكاالت 
الــعــمــل عــلــى خــطــة لتقديمها إلــى  الــفــدرالــيــة 

الرئيس قريبًا«.
ــــي األمــــيــــركــــي،  ــلـ ــ ــــداخـ وكــــــــان وزيــــــــر األمــــــــن الـ
ــرًا،  ــيــ ــانــــدرو مـــــايـــــوركـــــاس، كــــشــــف، أخــ ــيــــخــ ألــ
أن بـــايـــدن يــبــحــث اســتــكــمــال بـــنـــاء الــحــائــط 
الــحــدودي الجنوبي، الــذي كــان بــدأه ترامب. 
ــمــــز« أن  ــايــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن تــ
مـــايـــوركـــاس أبـــلـــغ مــوظــفــي الــــــــوزارة أنــــه قد 
يستأنف بناء الجدار بهدف »سد الفجوات« 
املــوجــودة حاليًا فــيــه. وقـــال »عــلــى الــرغــم من 
أن الرئيس اتخذ قــراره بوضوح تام، بإنهاء 
حالة الطوارئ التي تم بموجبها تخصيص 
الحدودي،  الجدار  لبناء  الدفاع  وزارة  أمــوال 
إال أن ذلــك يترك لنا، كـــوزارة، املجال التخاذ 
ــا يــتــعــلــق  بـــعـــض الــــــقــــــرارات، ال ســيــمــا فــــي مــ
بــبــعــض أجــــــزاء الـــحـــائـــط وبـــعـــض املــشــاريــع 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى اســتــكــمــال«، الفــتــًا إلـــى أن 
هـــذه األجـــــزاء تــشــمــل »الـــفـــجـــوات والــبــوابــات 
واملناطق التي اكتمل إنشاؤها في الجدار، إال 
أن التكنولوجيا الازمة لتشغيلها لم تكتمل 
ف نائبته كاماال 

ّ
بعد«. يشار إلى أن بايدن كل

إلــى حــدود  ــق املهاجرين 
ّ
هــاريــس بملف تــدف

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة مـــع املــكــســيــك، فـــي إطـــار 
معالجة قضية سعي عشرات آالف املهاجرين 

لدخول أراضي الواليات املتحدة.

الحدثمتابعة

ستعقد »آسيان« 
قمتها في 24 إبريل لبحث 

األزمة في ميانمار

بايدن ال يوقف »جدار« ترامب

نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مسؤول في الكونغرس األميركي 
أنه ال يزال لدى وزارة األمن الداخلي أكثر من ملياري دوالر من التمويل 
للبنية التحتية التابعة إلى الجدار الحدودي، موضحًا أنه يمكن إنفاق 
طرق  شق  أو  المنطقة  لمراقبة  التكنولوجيا  على  األمــوال  هذه 
أن  هويته،  عن  الكشف  رفض  الذي  المسؤول،  وأوضــح  جديدة. 
هذه األموال تشمل أكثر من 1.3 مليار دوالر خصصها الكونغرس في 

ديسمبر/كانون األول الماضي.

مليارا دوالر باقية

قضية

واشنطن ــ العربي الجديد

أعــــاد ســمــاح قــــاٍض فــي تكساس 
ــاء املــــــاضــــــي، لــلــحــكــومــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
جزء  على  باالستياء  األميركية 
الجنوبية ألميركا،  الــحــدود  على  أرض  من 
ــار عــلــى إمــكــانــيــة مــواصــلــة  ــظــ تــســلــيــط األنــ
اإلدارة الحالية العمل على الجدار الحدودي 
الــــــذي يــعــتــبــر أحـــــد رمــــــوز واليــــــة الــرئــيــس 

السابق دونالد ترامب. 
وذكــــــرت مــجــلــة »بــولــيــتــيــكــو«، أمــــس األول 
الــخــمــيــس، أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــايــدن 
أراٍض من  عــلــى  االســـتـــحـــواذ  بـــوقـــف  وعــــد 
أجل مواصلة العمل بالجدار الحدودي مع 
القيام  تــواصــل  الــعــدل  وزارة  فــإن  املكسيك، 
ــك بــســبــب تـــجـــاوز اإلدارة  ــ ــر، وذلـ ــ بـــهـــذا األمــ
فرضتها  التي  يومًا   60 الـــ  مهلة  األميركية 
عــلــى نــفــســهــا ملــراجــعــة املــــــوارد املــخــصــصــة 
لـــلـــجـــدار. وكــــان قــــاٍض فـــي تــكــســاس ســمــح، 
الثاثاء املاضي، للحكومة باالستياء على 
جزء من أرض على الحدود، ألن إدارة بايدن 
لم تنه بعد الدعاوى القضائية التي تسعى 
للحصول على ممتلكات على طول الحدود.

ــــرور نحو  ــه بــعــد مـ وأشــــــارت املــجــلــة إلــــى أنــ
3 أشـــهـــر عــلــى تـــولـــي بـــايـــدن مــنــصــبــه، فــإن 
ــه وضــعــت يــدهــا عــلــى جـــزء مـــن أرض  ــ إدارتــ
ما  الجنوبية،  األميركية  الحدود  من  قريبة 
يــغــذي املـــخـــاوف مــن مــواصــلــتــهــا بــنــاء أحــد 
الحدودي.  الجدار  أكثر رمــوز واليــة ترامب: 
الحكومة األميركية صــادرت،  أن  وأوضحت 
قــبــل أيــــام، ســتــة أفــدنــة مــن أرض تــابــعــة إلــى 
عائلة في مقاطعة هيدالغو بوالية تكساس، 
تــرامــب رفــعــت دعـــوى قضائية  كــانــت إدارة 
للسيطرة عليها للمساعدة في بناء الجدار. 
وأشـــارت إلــى أنــه بحسب وثائق ومقابات 
فــإن إدارة بــايــدن لــم تسحب الــدعــوى، فيما 
قــال مــســؤولــون فــي اإلدارة األمــيــركــيــة إنهم 
لــم يفعلوا ذلـــك ألنــهــم ال يــزالــون فــي خضم 
لبناء  املستخدمة  الفدرالية  املــوارد  مراجعة 
الــجــدار. وكــان مــن املفترض أن تنتهي هذه 

 
ّ

ــة أشــــــخــــــاص عــــلــــى األقــــــــل ــيــ ــانــ ــمــ ـــــتـــــل ثــ
ُ
ق

وأصــيــب آخـــرون بــجــروح فــي إطـــاق نار 
فــــي مـــديـــنـــة إنـــديـــانـــابـــولـــيـــس فــــي وســـط 
ــات املــتــحــدة، مــســاء أول مـــن أمــس  الـــواليـ
الخميس، في هجوم نفذه مسلح يعتقد 
أنـــه انــتــحــر الحــقــًا، كــمــا أعــلــنــت الــشــرطــة. 
وذكــــرت املــتــحــدثــة بــاســم الــشــرطــة جيني 
ــه تـــم الــعــثــور على  كــــوك لــلــصــحــافــيــني أنــ
جــمــيــع الــضــحــايــا فـــي مــقــر تــابــع لشركة 
»فــيــديــكــس« قـــرب مــطــار املــديــنــة الــدولــي، 
ــق املـــســـلـــح الـــــنـــــار. ووصـــفـــت  ــلــ حـــيـــث أطــ
ــة أن  الـــــحـــــادثـــــة بــــــــ«املـــــــأســـــــاة«، مــــوضــــحــ
ــى املـــوقـــع  ــ ــلــــوا إلـ الـــشـــرطـــيـــني الــــذيــــن وصــ
تــحــدثــوا عــن »مــشــهــد ال ينبغي ألحـــد أن 
لـــه«. وقــالــت كـــوك للصحافيني  يــتــعــرض 
ــه لم  ــ ــه يــعــتــقــد أن املــســلــح انـــتـــحـــر، وإنـ إنــ
يعد هناك ما يهدد السامة العامة، لكن 
جمع املعلومات وتحديد هوية الضحايا 
مــســتــمــران. وقــــال جــيــريــمــيــاه مــيــلــر الــذي 
يعمل في املكان ملحطة تلفزة محلية إنه 
رأى املسلح حني بدأ بإطاق النار وسمع 
أكثر من عشر طلقات. وأضاف »لقد رأيت 
 مــســلــحــًا بــبــنــدقــيــة رشـــاشـــة يطلق 

ً
رجــــا

النار. اختبأت على الفور«.
لوكالة  »فيديكس«  باسم  متحدث  وأكــد 
»فـــرانـــس بــــرس« أن مــكــتــب هـــذه الــشــركــة 
 إن 

ً
ــا ــائــ ــار، قــ ــ ــنـ ــ كـــــان مـــســـرحـــًا إلطــــــاق الـ

وتوظف  السلطات.  مــع  تتعاون  الشركة 
هذه املنشأة أكثر من أربعة آالف شخص. 
ــا،  ــويــ ــــف آخـــــــــر؛ تـــيـــمـــوثـــي بــ ــــوظـ وقـــــــــال مـ
 30 حــوالــى  رأى  إنـــه  املــحــلــي،  للتلفزيون 
املكان.  إلــى  للشرطة تصل  تابعة  ســيــارة 
وأوضــــح أنـــه »بــعــد ســمــاع إطــــاق الــنــار، 
ــــت جــثــة عــلــى األرض، لــحــســن الــحــظ  رأيـ
يتمكن  فلم  الكفاية  فيه  بما  بعيدًا  كنت 
مطلق النار من رؤيتي«. وأظهرت لقطات 
فيديو انتشار الشرطة في مكان الحادث 
الذي جاء بعد عمليات إطاق نار عدة في 
األسابيع األخيرة، ففي 9 إبريل/ نيسان 
ــــب عـــدد  ــيـ ــ ــل شـــخـــص وأصـ ــتــ ــ

ُ
الــــحــــالــــي، ق

ــر فــي مــتــجــر أثــــاث فــي تــكــســاس، بعد  آخـ
ســـاعـــات مـــن تــقــديــم الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
املسلح.  للعنف  للتصدي  محدودة  خطة 
وفـــي نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، قــتــل أربــعــة 
فــي مــبــنــى إداري  أشــخــاص بينهم طــفــل 
كاليفورنيا. وفي 22 مارس/  في جنوب 
تل 10 أشخاص في حادث 

ُ
آذار املاضي، ق

إطاق نار على محل بقالة في بولدر، في 
واليـــة كـــولـــورادو. وحــصــل ذلـــك بــعــد أقــل 
من أسبوع على إطــاق رجــل النار وقتل 
أشــخــاص، بينهم ســت نساء من  ثمانية 
ــيــــوي، فـــي مــنــتــجــع صــحــي في  أصــــل آســ

أتانتا في جورجيا.
ويــقــضــي حـــوالـــى 40 ألــــف شــخــص في 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة كــــل عـــــام بــأســلــحــة 
نــاريــة، أكــثــر مــن نصفهم انــتــحــارًا. لكن 
قضية تنظيم حمل الساح في الواليات 
سياسيًا.  بــاألخــطــار  محفوفة  املــتــحــدة 
وأعلن بايدن خال الشهر الحالي ستة 
إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في 
وقــف األزمــة الناتجة عن عنف الساح. 
وأضاف أمام أعضاء الكونغرس: »علينا 
ــنـــادق الــهــجــومــيــة  ــبـ أيـــضـــًا أن نــحــظــر الـ
وملقمات األسلحة الكبيرة«، معتبرًا أن 
حوادث إطاق النار »إحراج دولي، وآن 
الجمهوريون  وهاجم  للتحرك«.  األوان 
ر زعيم 

ّ
هذه التحركات على الفور، وحذ

الحزب في مجلس النواب كيفني مكارثي 
ــا زال  مـــن »تـــجـــاوز غــيــر دســــتــــوري«. ومـ
العديد من األميركيني متمسكني بحقهم 
أكثر  نــاري. وقتل  االحتفاظ بساح  في 
النارية،  ألــف شخص باألسلحة  من 43 
بــيــنــهــم حـــــاالت انـــتـــحـــار، فـــي الـــواليـــات 
املتحدة في العام املاضي، بحسب موقع 
ــان فـــايـــولـــنـــس أركـــــايـــــف«. وأحـــصـــت  ــ »غــ
ــــاق نــار  هـــذه املــنــظــمــة 611 عــمــلــيــة »إطـ
جماعي«، أي تلك التي توقع 4 ضحايا 
على األقل في عام 2020 في مقابل 417 

في عام 2019.
)فرانس برس(

مجزرة في أميركا
8 قتلى في إنديانابوليس

كان بايدن قد تعهد 
بوقف بناء الجدار 

ومصادرة األراضي

ال يزال أمام المحاكم 
نحو 140 قضية 

ملكية أراٍض

تواصل السلطات الصينية 
قمع األصوات المعارضة 

في هونغ كونغ، 
بموجب قانون األمن 

القومي الذي فرضته على 
اإلقليم العام الماضي، مع 

إدانة 9 أشخاص

يستمرّ المعارضون لالنقالب 
العسكري في ميانمار 

في تنظيم صفوفهم، 
رغم القمع الدموي 

للعسكريين، فأعلنوا عن 
تشكيل حكومة وحدة 

وطنية أمس

الحدث مواصلة االستحواذ على أراٍض حدودية مع 
المكسيك... بعد تخطي مهلة مراجعة الموارد
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)Getty( تريد إدارة بايدن إغالق الفجوات في الجدار

)Getty( معارضون يحتجون على األحكام القضائية أمس

  شرق
      غرب

تايوان: تدريبات صينية 
لمنع أي نجدة عسكرية 

للجزيرة
ــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــــي تــايــبــه،  ــ ذكــ
ــات  ـــبــ ــدريـ ــتــ الــ أن  ــة،  ــعــ الــــجــــمــ أمــــــــس 
ــيـــة بــــحــــامــــات الــــطــــائــــرات  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــات الــــتــــوغــــل املـــكـــثـــفـــة فــي  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ــاع الــــجــــوي لـــتـــايـــوان  ــ ــدفـ ــ مــنــطــقــة الـ
فــي األســابــيــع األخـــيـــرة، تــهــدف إلــى 
إرسال رسالة إلى واشنطن للتوقف 
ــًا ملـــســـؤول مطلع  ــقـ والـــتـــراجـــع. ووفـ
تايوان،  في  األمني  التخطيط  على 
فــــإن بــعــض الـــتـــدريـــبـــات عــلــى األقـــل 
تــشــمــل مـــنـــاورات »ملــنــع الـــوصـــول«، 
بهدف منع قوات أجنبية من املجيء 

للدفاع عن تايبه في حالة الحرب.
)رويترز(

بلغاريا: المصادقة على 
استقالة الحكومة

ــان الـــبـــلـــغـــاري عــلــى  ــرملــ ــبــ صـــــــادق الــ
اســتــقــالــة حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
بويكو بوريسوف )الصورة(، أمس 

البرملان.  أصــوات  بغالبية  الجمعة، 
للبرملان  اعتيادية  جلسة  أول  وفــي 
بــعــد االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
4 إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي، صـــّوت 
الحكومة  استقالة  على  نائبًا   156
نــائــبــًا. ولــــم يحضر  مـــن أصــــل 240 
بـــوريـــســـوف جــلــســة الـــبـــرملـــان، بعد 
ــن أمـــس  تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه، أول مــ
الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد خــــروجــــه لــقــضــاء 

عطلته السنوية.
)األناضول(

نيجيريا: فرار 65 ألف 
شخص بعد هجمات 

حدودية
أفادت وكاالت تابعة لألمم املتحدة، 
ــا يــصــل إلــى  ــأن مـ أمــــس الــجــمــعــة، بــ
65 ألـــف شــخــص فــي شــمــال شرقي 
نــيــجــيــريــا فـــــروا مـــن ديــــارهــــم، بعد 
هجوم نفذته جماعات مسلحة على 
بلدة حدودية، يوم األربعاء املاضي، 
أنها  يــبــدو  هــجــمــات،  تسببت  فيما 
لعمليات  وقــف مؤقت  في  متعمدة، 
اإلغـــــــاثـــــــة. وقـــــــــال املــــتــــحــــدث بـــاســـم 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــألمــم املتحدة 
ــابــــار بـــالـــوش  لــــشــــؤون الـــاجـــئـــني بــ
ــــي جــنــيــف  ــــي إفـــــــــادة صـــحـــافـــيـــة فـ فـ
ــه »بـــعـــد الــهــجــوم  ــ الـــســـويـــســـريـــة، إنـ
األخير الذي وقع يوم األربعاء، ُدفع 
ما يصل إلى 80 في املائة من سكان 

البلدة إلى الفرار«.
)رويترز(

البرازيل: إلغاء اإلدانات 
بحق لوال

البرازيلية،  اتخذت املحكمة العليا 
أول من أمس الخميس، قرارًا يصّب 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة لــــويــــس إيـــنـــاســـيـــو 
لــــوال دا ســيــلــفــا )الــــصــــورة(، وذلـــك 
بتأكيدها إلغاء اإلدانات القضائية 
الـــصـــادرة عــلــى الــرئــيــس الــيــســاري 
ــا يجعله  ــاد، مـ ــبـــق بــتــهــم فـــسـ األسـ
ــابـــات  ــتـــخـ  لـــلـــتـــرشـــح لـــانـ

ً
مـــــؤهـــــا

يعتبر  وال   .2022 عــــام  الــرئــاســيــة 
قــرار املحكمة، الــذي اتخذ بأغلبية 
ثــمــانــيــة قــضــاة مــقــابــل ثــاثــة، لــوال 
بــريــئــًا، لــكــنــه يــعــيــد الــــدعــــاوى إلــى 
القضايا  إحالة  عبر  البداية  نقطة 

إلى محكمة أخرى. 
)فرانس برس(

ألمانيا: تحقيق مع 
روسي مشتبه باغتيال 

معارض
أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــفــدرالــيــة 
ــة، أنـــهـــا  ــعــ ــمــ ــة، أمـــــــس الــــجــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ األملــ
ــع روســــــــي مـــســـجـــون فــي  ــ تـــحـــقـــق مـ
أملــانــيــا مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
التخطيط الغتيال  املاضي، بشبهة 
مـــعـــارض روســــي مــقــيــم فـــي الــبــاد. 
به متهم  املشتبه  إن  النيابة  وقالت 
قتل  جريمة  الرتــكــاب  »االستعداد  بـ
والتحضير لعمل عنف خطير يهدد 
الدولة وانتهاك قانون الساح«. ولم 
تقدم تفاصيل حول هوية الضحية 

أو مكان وجوده.
)فرانس برس( يواصل المعارضون احتجاجاتهم رغم العنف )فرانس برس(

تزايدت الجرائم في الواليات المتحدة في الفترة األخيرة )فرانس برس(
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موسكو تبلغ واشنطن ردها على العقوبات

محاوالت لتهدئة التوتر الروسي األميركي

عبرت فنلندا والنمسا عن 
رغبتهما باستضافة قمة 

بايدن وبوتين

واشنطن، موسكو ــ العربي الجديد

ــنـــمـــســـا عــلــى  ــنـــدا  والـ ــلـ ــنـ ــلــــت فـ دخــ
خـــط مــحــاولــة إيـــجـــاد تــهــدئــة بني 
موسكو وواشنطن، عبر عرضهما 
جو  األميركي  الرئيسني  بني  قمة  استضافة 
بــايــدن والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــني، الــلــذيــن 
مـــدا أيــديــهــمــا إلـــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض، على 
األميركي  السفير  الكرملني  إبــاغ  مــن  الــرغــم 
لدى روسيا جون سوليفان رد موسكو على 
العقوبات الواسعة التي فرضها بايدن على 

روسيا أمس األول.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــلـــنـــدي ســولــي 
نــيــنــيــســتــو، لـــوكـــالـــة »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، إن 
هلسنكي التي سبق أن استضافت قمة بني 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب 
 من واشنطن 

ً
وبوتني عام 2018، »أبلغت كا

ــلـــقـــاء  ــيـــم« الـ ــنـــظـ ــي تـ ــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــبـ ــو رغـ ــكــ ومــــوســ
األول بـــني الــرئــيــســني. وتــقــيــم فــنــلــنــدا، غير 
عاقات  األطلسي،  شمال  حلف  في  العضو 
دبــلــومــاســيــة مــقــربــة مــع روســـيـــا، مــا يجعل 
منها جسرًا دبلوماسيًا مع موسكو. وأجرى 
نينيستو املؤيد إلبقاء الحوار مع موسكو، 
اتــصــااًل »مــطــواًل« مــع بوتني مساء الثاثاء 
املاضي، تّم التطرق خاله للقاء املحتمل مع 
عــّبــرت  بـــدورهـــا،  هلسنكي.  بحسب  بــايــدن، 
الــنــمــســا عــن اســتــعــدادهــا الحــتــضــان الــلــقــاء 
في حال رغبت واشنطن وموسكو في ذلك. 
وذكرت وزارة الخارجية في النمسا أن البلد 
»مستعد دائمًا الستضافة محادثات رفيعة 
املستوى من جميع األنــواع. يعرف الطرفان 

أننا جاهزون«.
ومزج بايدن، أمس األول، بني الهجوم واليد 
املــــمــــدودة، إذ أعــلــن فـــرض ســلــســلــة عــقــوبــات 
مالّية قاسية على روســيــا وطـــرد عــشــرة من 
إال  مــوســكــو.  غضب  أثـــار  مــا  دبلوماسّييها، 

الروسي  الرئيس  أن مساعد  بيسكوف  أعلن 
ــــوري أوشــــاكــــوف، أبـــلـــغ الــســفــيــر األمــيــركــي  يـ
فــي مــوســكــو جـــون ســالــيــفــان، الــــرد الــروســي 
الجديدة، من دون  األميركية  العقوبات  على 
التي  للقرارات  تحديد نوعيتها. وقال »وفقًا 
تــــم اتــــخــــاذهــــا، اســـتـــدعـــى أوشـــــاكـــــوف، جـــون 
ــرد الـــجـــانـــب الـــروســـي  ــ ســـالـــيـــفـــان، وأبـــلـــغـــه بـ
ضد  فرضت  التي  األميركية  العقوبات  على 
روسيا«. وأوضح بيسكوف أن بوتني ناقش 
كيفية الرد على العقوبات األميركية الجديدة 
مع األعضاء الدائمني ملجلس األمن الروسي.

ــى الــبــيــت األبـــيـــض، أشـــار  ومــنــذ وصـــولـــه إلـ
ُيــعــّد رّده عــلــى سلسلة من  ـــه 

ّ
بــايــدن إلـــى أن

ــــى مـــوســـكـــو، بــمــا  ـــســـبـــت إلـ
ُ
ــتـــي ن ــمــــال الـ األعــ

ــل 
ّ

فــي ذلــك هــجــوم إلــكــتــرونــي هــائــل والــتــدخ

فــي االنــتــخــابــات األمــيــركــّيــة الــعــام املــاضــي. 
ــالـــة االســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة  ــفـــت وكـ ووصـ
ــــهــــامــــات واشـــنـــطـــن ملـــوســـكـــو بــالــضــلــوع 

ّ
ات

ــخــدمــت خــالــه 
ُ
فـــي هـــجـــوم ســيــبــرانــي، اســت

العام  شركة »ســوالر ويندز« األميركية في 
فــائــدة ترتجى من  2020، بأنها »تــرهــات ال 
أنه سيرد  األبيض  البيت  وأعلن  قراءتها«. 
على تقارير تفيد بأن روسيا قدمت مكافآت 
لــحــركــة »طـــالـــبـــان« لــقــتــل جـــنـــود أمــيــركــيــني 
ــه لــن  ــ ــــى أنـ ــار إلـ ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــنــه أشــ
األمــيــركــيــة،  الــقــوات  لحماية  رده  عــن  يعلن 
»الــقــنــوات  عبر  سيعالج  األمـــر  أن  موضحًا 
واملــخــابــراتــيــة«.  والعسكرية  الدبلوماسية 
وأكــــد املــبــعــوث الــخــاص لــلــرئــيــس الــروســي 
ــيـــــس دائــــــــــرة آســـيـــا  ــ ــان، رئـ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ إلـــــــى أفــ
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة  الــثــانــيــة 
زامــــيــــر كــــابــــولــــوف، لـــوكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« 
الرغم من  أمــس الجمعة، أن واشنطن، على 
تصريحات البيت األبيض، لم تقدم بيانات 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة حــــول تـــورط 
مــوســكــو فـــي تــنــظــيــم عــمــلــيــات هــجــوم على 
الــجــنــود األمــيــركــيــني فــي أفغانستان. وقــال 
أن  إلــى  »لــم يعطونا أي معلومات«، مشيرًا 

»ليس  أنــه  أوضــح  نفسه  األميركي  الجانب 
لديه مثل هذه البيانات«. وأضاف »ال يوجد 
الــــروســــي، وإذا تم  الـــتـــورط  أي دلـــيـــل عــلــى 
فإن  عـــادل،  املــوضــوع بشكل  التحقيق بهذا 
يــقــوم بعمل  أنــه  الجانب األمــيــركــي سيفهم 

أحمق«.
على جبهة ثانية، يبدو أن واشنطن وباريس 
مع  الــتــوتــر  تخفيف  جهتهما  مــن  تـــحـــاوالن 
ــيــــة عــلــى  ــأن حـــشـــد قــــــوات روســ مـــوســـكـــو بـــشـ
الـــحـــدود مــع أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــن قــائــد الــقــوات 
 
ّ
األميركية في أوروبا الجنرال تود وولترز أن
احتمال غزو روسيا ألوكرانيا في األسابيع 
املقبلة »تقلص إلى النصف«. وردًا على سؤال 
الــنــواب حــول التصعيد  أمــام لجنة بمجلس 
األخــيــر بــني روســيــا وأوكــرانــيــا، قــال وولــتــرز، 
الذي يقود أيضًا قوات حلف شمال األطلسي، 
ـــــه »قـــلـــق لــلــغــايــة«. لــكــن عــنــدمــا طــلــب منه 

ّ
إن

تقييم احــتــمــال غــزو أوكــرانــيــا فــي األسابيع 
ص إلى النصف«. وأضاف 

ّ
املقبلة، أجاب »تقل

»شعوري، بالنظر إلى ما أراه حاليًا، هو أن 
هذا االحتمال سينخفض«.

ــقــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  وفـــــــي بــــــاريــــــس، عــ
إيمانويل ماكرون قمة مع نظيره األوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، قـــبـــل أن تــنــضــم 
ميركل  أنجيا  األملــانــيــة  املــســتــشــارة  إليهما 
عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو. وقـــــــال مــــســــؤول فــي 
الرئاسة الفرنسية، تحدث شرط عدم الكشف 
املــحــادثــات، »هــدفــنــا تهدئة  عــن هويته قبل 
التوترات«. وأضاف »كل العمل الذي نقوم به 
هو لدعم سيادة أوكرانيا«. وكان زيلينسكي 
ــال، فــي مقابلة مــع صحيفة »لـــو فــيــغــارو«  قـ
الفرنسية نشرت أمس، »أمن أوروبــا يعتمد 
على أمن أوكرانيا«، مضيفًا أن باده تسعى 
للحصول عــلــى دعـــم مــن االتــحــاد األوروبــــي 
وحلف شمال األطلسي. وتابع »حان الوقت 

للتوقف عن الحديث واتخاذ القرارات«.
الكرملني، من جهته، عن أمله في أن  وأعــرب 
يقنع مـــاكـــرون ومــيــركــل الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
بــااللــتــزام باتفاق وقــف إطــاق الــنــار وتنفيذ 
اتـــفـــاق الـــســـام لــعــام 2015 لــشــرق أوكــرانــيــا 
ــيـــنـــســـك، عــاصــمــة  ــــي مـ ــم تـــوقـــيـــعـــه فـ ــ الــــــــذي تـ
بياروسيا. وقال بيسكوف إن روسيا تتوقع 
»استخدام  واألملانية  الفرنسي  الزعيمني  من 
نفوذهما ونــقــل الــحــاجــة إلــى الــتــوقــف بحزم 
عـــن أي أعـــمـــال اســـتـــفـــزازيـــة عــلــى طــــول خط 
املراقبة غير  أهمية  والتأكيد على  السيطرة، 
املــشــروطــة لــوقــف إطـــاق الـــنـــار«. وأشــــار إلــى 
النار على  تراجع في انتهاكات وقف إطــاق 
ليس  هـــذا  أن  رأى  لكنه  األوكــرانــيــة،  الجبهة 

»سبًبا يدعو تماًما لاطمئنان«.

سعت موسكو 
وواشنطن إلى إعادة 

جسور التواصل بينهما، 
على الرغم من العقوبات 

والعقوبات المضادة، 
إذ جدد الرئيس األميركي 
اقتراحه لعقد قمة مع 

نظيره الروسي

)Getty( جّدد بايدن اقتراحه عقد قمة مع بوتين لخفض التصعيد بين البلدين

أنــه جـــّدد اقــتــراحــه عقد قمة مــع بــوتــني لبدء 
»خفض التصعيد« في العاقات بني البلدين. 
 
ّ
أن بايدن، في تصريح للصحافيني،  واعتبر 
»الوقت حان لخفض التصعيد« بني واشنطن 
وموسكو، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك مجال 
يتيح للبلدين العمل معًا. وقال »كنت واضحًا 
مع الرئيس بوتني بأنه كان بإمكاننا املضي 
إلى أبعد من هذا )العقوبات( لكني آثرت أال 
أفعل ذلك. اخترت التصرف بشكل متناسب«. 
وحض بايدن الرئيس الروسي على االمتناع 
عـــن أي عــمــل عــســكــري ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وكـــرر 
ــه عـــقـــد قـــمـــة مــــع بـــوتـــني »هــــذا  مــــجــــددًا عـــرضـ
ــوار  الـــصـــيـــف فــــي أوروبــــــــــا« بـــهـــدف »بــــــدء حــ
وخصوصًا  االســتــقــرار«،  حــول  استراتيجي 
حول األمــن ونــزع الساح. وأعلنت املتحدثة 
باسم البيت األبيض جني ساكي، أمس األول، 
أن »هدفنا هنا ليس التصعيد وإنما فرض 
ــال غير  ــمـ ــا نــشــعــر أنـــهـــا أعـ إجــــــــراءات عــلــى مـ

مقبولة من جانب الحكومة الروسية«.
ووصف الكرملني، أمس الجمعة، باإليجابية 
ــرار بـــوتـــني، فـــي تعزيز  رغــبــة بـــايـــدن، عــلــى غــ
الحوار بينهما. وقال املتحدث باسم الرئاسة 
الــروســيــة إن »الــرئــيــس بــوتــني تــحــدث )أواًل( 
ــــات وخـــفـــض  ــــاقـ ــعـ ــ عـــــن ضــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــع الـ
التصعيد، وبالتالي فإن تطابق وجهات نظر 
الرئيسني هو أمر إيجابي«. وكان يشير بهذا 
ــوة أطلقها الــرئــيــس الــروســي  الــكــام إلـــى دعـ
 
ّ
ــراء حـــوار يبث فــي مــــــارس/آذار املــاضــي إلجــ
مباشرة على اإلنترنت، بعد أن وصفه بايدن 
بأنه »قاتل«. وأشار بيسكوف إلى أن تحليل 
املبادرة األميركية الجديدة سيتطلب »بعض 
الوقت«، مضيفًا أن روسيا ستعلن عن ردها 
عــلــى املــقــتــرح وفــقــًا لــقــرار بــوتــني، مــذكــرًا بــأن 
 عــن إمكانية 

ً
»الــرئــيــس بــوتــني تــحــدث أصـــا

عقد لقاء في غضون األيام القليلة املقبلة أو 
أي موعد الحقًا، ولم يتحدث عن أي شروط«. 
 
ً
وشدد على أن »مبادرة بوتني طرحت أصا
بهدف محاولة إعادة بناء العاقات وإطاق 
ــوار بــــني روســــيــــا والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة«،  ــ ــ حـ
أن »مــواقــف بوتني وبــايــدن تتطابق  مضيفًا 
بــــشــــأن ضــــــــرورة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـــقـــائـــم 
فــي الــعــاقــات بــني مــوســكــو وواشــنــطــن، لكن 
مــراعــاة  إدراك ضـــرورة  فيما يخص  تختلف 
املــصــالــح املــتــبــادلــة«. وكــانــت روســيــا حــذرت 
سابقًا من أن تبني عقوبات جديدة »لن يكون 

في صالح« تنظيم قمة بني بايدن وبوتني.
ــيـــة، أمـــــس األول،  وتـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـ
مــن أقــســى اإلجــــراءات ضــد روســيــا منذ طرد 
واليــة  نهاية  فــي  الدبلوماسيني  مــن  الــعــديــد 
بـــاراك أوبــامــا. والـــرد الــروســي لــم يــتــأخــر، إذ 


