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محادثات سعودية إيرانية
مباشرة في العراق

يكشف إعالن الحوثيين تشييع العشرات من قتالهم في يوم واحد عن ضراوة
المعارك الدائرة على جبهة مأرب خصوصًا ،والتي انضمت إليها جبهات تعز وحجة
والحديدة .إال أن هذا األمر لم يؤد إلى تراجع «أنصار اهلل» عن رفض المبادرات لوقف
الحرب ،التي اعتبرتها محاولة إلنقاذ التحالف

كشفت صحيفة
«فاينانشال تايمز»
ووكالة «رويترز»
عن عقد محادثات
مباشرة بين مسؤولين
سعوديين وإيرانيين
في العراق

تصعيد في
مأرب وتعز

عشرات القتلى والجرحى
من طرفي القتال ...والحوثيون
يتمسكون بمواصلة الهجمات

للحديث تتمة...

من يكترث لموت
كمال عبادلية؟
وليد التليلي

خفتت أصوات الساسة في تونس
وتراجع ضجيجهم منذ دخول شهر
رمضان .تراجعوا وتركوا املسرح
والدراما ألهلها .ومع إقرار البرملان
لإلجراءات االستثنائية بسبب تفشي
فيروس كورونا بني النواب وفي
البالد عمومًا ،سيرتاح التونسيون
على امتداد شهر من دراما ركيكة.
فقد أدارت الكاميرا عدستها عن
خشبة مسرح البرملان ،وتوجهت
إلى حيث يجب أن تكون؛ شوارع
الناس التي ّ
تئن من أوضاعهم،
واملستشفيات التي امتألت باملرضى،
واملدارس التي أقفلت بعد فوات األوان،
في حني أن هناك حكومة ضعيفة
تتراجع في قراراتها يومًا بعد يوم،
تفرض حظرًا ليليًاّ ،ثم تتراجع عنه
بأمر من الرئيس ،لتعيد إقراره بعد
أيام قليلة بطرق ملتوية .ولكن ماذا
استفاد التونسيون من هذه اللعبة
السخيفة بني املسؤولني ،سوى
ّ
تكدس املرضى وارتفاع أعداد املوتى
وتفاقم األزمة االقتصادية التي تنذر
بأيام صعبة على التونسيني؟
قبل أيام ،قال وزير املالية علي
الكعلي للنواب ّإن «تونس في حاجة
للقروض لضمان مواصلة الدولة
والحكومة صرف األجور والرواتب
ومنح التقاعد ،واالستثمار والدعم
وضمان سداد ديون البالد القديمة».
ويتساءل العاقلون ما الذي أوصل
األوضاع في تونس إلى هذا الحد؟
فلم تشح مناجم الفوسفات وال
مزارع البرتقال وال أشجار الزيتون
وال غابات النخيل ،بل على العكس
تمامًا ،زادت وفرة املنتوج هذا العام
واألعوام التي سبقته ،ولم يطرأ على
البالد أي تغيير جوهري في ما
ّ
يخص ثرواتها الطبيعية ،باستثناء
ما جنته االضطرابات في املناجم
وأمام آبار البترول القليلة .ولكن
خالفات الساسة هي التي ّ
تدمر كل
شيء وتعطل اإلنتاج في كل مكان،
آلالم الناس .فلم نر حزبًا
وال تكترث ً ّ
وال مسؤوال تألم يوم السبت املاضي
عندما قضى جريح الثورة ،كمال
عبادلية ،بعدما أحرق نفسه يوم
الجمعة أمام محافظة سيدي بوزيد،
بسبب أوضاعه الصعبة ،ألنهم
منهمكون في تسجيل نقاط على
بعضهم البعض وتبادل االتهامات.
ّ
موت كمال يلخص املشهد بوضوح
أمام من يريد أن يفهم« :ال أحد
يكترث» .وقد يقول الرئيس بضع
كلمات إنشائية من تلك التي تعودنا
ّ
ويحمل الحكومة والبرملان
عليها
مسؤولية موته ،فيما ستلوذ
الحكومة والبرملان في املقابل
بالصمت املطبق ،ال يسمعان وال
يريان .أما األحزاب ،فال حياة ملن
ً
تنادي ،هذا إذا افترضنا أصال
أن هناك من سينتبه ،إذا رأى في
املسألة ربحًا ممكنًا طبعًا.

عدن ـ العربي الجديد

ال ي ـ ــزال ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري هــو
السمة البارزة في الحرب اليمنية .إذ
إنه وعلى الرغم من سقوط عشرات
ال ـق ـت ـلــى وال ـج ــرح ــى ي ــوم ـي ــا ،فـ ــإن الـحــوثـيــن
يواصلون هجومهم إلسقاط محافظة مأرب،
فيما انفجر الوضع العسكري في تعز أيضًا،
ودارت اشتباكات في حجة والحديدة.
ولم يتوقف الحوثيون عن عمليات استهداف
الـسـعــوديــة ،إذ أعـلــن الـتـحــالــف ،أمــس األحــد،
اعـ ـت ــراض وتــدم ـيــر ط ــائ ــرة م ـس ـيــرة مفخخة
داخ ــل األجـ ــواء الـيـمـنـيــة ،أطلقتها الجماعة
باتجاه اململكة .وأوضح التحالف ،في بيان،
أن م ـحــاوالت الـجـمــاعــة «الـعــدائـيــة ممنهجة
وم ـت ـع ـم ــدة السـ ـتـ ـه ــداف امل ــدن ـي ــن واألعـ ـي ــان
املدنية» ،مؤكدًا «اتخاذ اإلجراءات العملياتية
ال ــازم ــة لـحـمــايــة املــدن ـيــن ب ـمــا ي ـتــوافــق مع
القانون الدولي اإلنساني».
وي ــأت ــي ال ـت ـص ـع ـيــد ع ـل ــى ك ــل ال ـج ـب ـه ــات فــي
ال ـي ـم ــن ،ب ـعــد س ــاع ــات م ــن ت ـك ــرار الـحــوثـيــن
رفضهم لـلــدعــوات الــدولـيــة لــوقــف الهجمات
في محافظة مأرب .واعتبرت قناة «املسيرة»،
الـنــاطـقــة بـلـســان الـحــوثـيــن ،أمــس األح ــد ،أن
ال ــدع ــوات لــوقــف التصعيد فــي م ــأرب ،تمثل
«مهام إنقاذية» للقوات الحكومية والتحالف،
الذي تقوده السعودية ،ملا تبقى من مناطق
في املحافظة النفطية الواقعة شرقي اليمن.
وات ـه ـم ــت م ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ب ــ«ال ـك ـيــل
بمكيالني والـتــواطــؤ» مــع التحالف ،مشددة
على أن الحوثيني «ال يـعــولــون عليه ،ولكن
عـلــى س ــواع ــد ال ــرج ــال» ،ف ــي إشـ ــارة ضمنية
إلى استمرار هجماتهم صوب املناطق التي
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،رغـ ــم ال ـخ ـســائــر
البشرية الفادحة في صفوفهم.
وك ــان امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي لـلـحــوثـيــن وكبير
مـفــاوضـيـهــم ،مـحـمــد عـبــد ال ـســام أع ـلــن ،في
تغريدة مساء الجمعة املاضي ،أن جماعته «ال
تعتبر أي دعوة للسالم جادة ما لم تتضمن

رفع الحصار كليًا» ،في إشارة للتحفظ على
املبادرة السعودية التي اشترطت رفع الحظر
الجوي على مطار صنعاء بتحديد وجهات
الـطـيــران املـبــاشــر .وك ــان مجلس األم ــن قــدم،
فجر أمس األول ،دعمًا للمبادرة السعودية،
التي تم طرحها أواخــر م ــارس/آذار املاضي،
ّ
ونصت على «وقف إطالق النار على مستوى
الـبــاد ،وإع ــادة فتح مطار صنعاء لوجهات
م ـ ـحـ ــددة ،والـ ـسـ ـم ــاح ب ـح ــري ــة ح ــرك ــة الـسـفــن
للوقود والسلع إلى ميناء الحديدة».
على األرض ،كثف الحوثيون خالل الساعات
املاضية من هجماتهم على األطراف الغربية
ملأرب .وذكرت وسائل إعالم موالية لهم ،أنهم
سيطروا على جبل الطلعة الحمراء ،التابع
ملديرية مدغل .ومنذ بدء الهجوم الجديد في
 7فبراير/شباط املاضي ،لم يعلن الحوثيون
رسـمـيــا عــن أي مـكــاســب مـيــدانـيــة كـبـيــرة في
مـعــركــة م ــأرب ،رغــم سيطرتهم عـلــى مناطق
م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي م ــدي ــري ـت ــي م ــدغ ــل وصـ ـ ــرواح،
وت ـح ـق ـي ــق تـ ـق ــدم بـ ـط ــيء ص ـ ــوب سـ ــد مـ ــأرب
التاريخي ومعاقل الحكومة في مدينة مأرب،
عاصمة املحافظة التي تحمل االسم ذاته.
وأع ـل ــن م ـس ــؤول ــون م ــن ال ـحــوث ـيــن وال ـق ــوات
الحكومية ،لوكالة «أسوشييتد برس» ،أمس
األحد ،أن القتال بني قوات الحكومة اليمنية
وال ـح ــوث ـي ــن ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي مـ ـ ــأرب وت ـع ــز،
أس ـف ــر ع ــن مـقـتــل م ــا ال ي ـقــل ع ــن  70عـنـصـرًا
م ــن ال ـجــان ـبــن ،ك ـمــا أص ـي ــب  85ع ـلــى األق ــل،
موضحني أن املعارك بني الطرفني تصاعدت
خــال الـســاعــات األرب ــع والـعـشــريــن املاضية.
ويـ ــأتـ ــي تـ ــواصـ ــل املـ ـ ـع ـ ــارك مـ ــع عـ ـ ــدم إحـ ـ ــراز
الحوثيني تقدمًا كبيرًا ،وسط مقاومة شرسة
لقوها وخسائر فــادحــة تكبدوها ،معظمها
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي شـنـهــا
الـتـحــالــف لــوقــف الـتـقــدم .وأش ــار املـســؤولــون
إل ـ ـ ــى أن  42م ـس ـل ـح ــا سـ ـقـ ـط ــوا ف ـ ــي م ـ ـ ــأرب،
غــالـبـيـتـهــم م ــن ال ـحــوث ـيــن .وق ــال ــت م ـصــادر
عـسـكــريــة حـكــومـيــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
معارك السبت املاضي احتدمت على أطراف

شيع الحوثيون  23عسكريًا بينهم قيادات رفيعة المستوى (محمد حمود)Getty/

كثف الحوثيون
من هجماتهم على
األطراف الغربية لمأرب
اتهم الحوثيون
مجلس األمن الدولي
بـ«الكيل بمكيالين»

جبال البلق التي يسعى الحوثيون للسيطرة
عـلـيــه ب ـه ــدف إح ـك ــام ال ـح ـص ــار ع ـلــى مــديـنــة
مــأرب من املدخلني الغربي والجنوبي .وفي
املقابل ،شنت مقاتالت التحالف الذي تقوده
السعودية ،سلسلة غ ــارات هــي األعـنــف منذ
أي ــام عـلــى املـنــاطــق الـغــربـيــة ملحافظة م ــأرب.
وذك ــرت قـنــاة «املـسـيــرة» أن طـيــران التحالف
شن  16غــارة جوية استهدفت شــرق منطقة

املـشـجــح فــي مــديــريــة صـ ــرواح ،دون الكشف
ع ـ ــن ح ـص ـي ـل ــة الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـبـ ـش ــري ــة ج ـ ــراء
تـلــك ال ـض ــرب ــات ،فـيـمــا نـقـلــت وك ــال ــة «س ـبــأ»،
بنسختها التابعة إلى الحكومة اليمنية ،عن
مـصــدر عسكري قــولــه إنــه «تــم صــد محاولة
تسلل للحوثيني إلى أحد املواقع العسكرية
ف ــي ج ـب ـهــة املـ ـشـ ـج ــح» ،م ـض ـي ـفــا أن «ط ـي ــران
التحالف دمر عربة مدرعة وتعزيزات معادية
كانت في طريقها إلى الجبهة .كما استهدف
بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع
متفرقة ،أسفرت جميعها عن خسائر بشرية
ومادية كبيرة في صفوف املليشيات».
ويكشف إعــان الحوثيني مساء أمــس األول
الـسـبــت ،تشييع  23عسكريًا بينهم قـيــادات
رفـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ع ـ ــن ش ـ ــراس ـ ــة املـ ـ ـع ـ ــارك.
وذكــرت وكالة «سـبــأ» ،بنسختها الخاضعة
لـلـحــوثـيــن ،أن ــه تــم تشييع  21عـسـكــريــا في
م ــوك ــب واح ـ ــد بــال ـعــاص ـمــة ص ـن ـع ــاء ،و 2في
مـحــافـظــة ت ـعــز« ،ب ـعــد مـقـتـلـهــم وه ــم ي ــؤدون
واجبهم الدفاعي» ،في إشارة للمعارك الدائرة
ضد الـقــوات الحكومية اليمنية ،والتحالف.
وتشير الخسائر البشرية للحوثيني املعلنة
إلـ ـ ــى مـ ـع ــدل ي ــوم ــي هـ ــو األع ـ ـلـ ــى م ـن ــذ نـحــو

أسـ ـب ــوع ،إل ــى احـ ـت ــدام املـ ـع ــارك ف ــي األطـ ــراف
الغربية ملحافظة مأرب ،حيث جدد املقاتلون
هجماتهم على معاقل القوات الحكومية من
محاور مختلفة دون تحقيق تقدم جوهري.
وق ـ ـ ّـدم نــائــب الــرئ ـيــس الـيـمـنــي ع ـلــي محسن
األح ـم ــر ،دع ـمــا مـعـنــويــا ل ـل ـقــوات الـحـكــومـيــة
التي تعرضت لخسائر بشرية كبيرة خالل
املكثفة ،معتبرًا
التصدي لهجمات الحوثيني
ً
أن تلك التضحيات «ستفتح صفحة للنصر
وال ـع ــزة وال ـك ــرام ــة وال ـج ـم ـهــوريــة ال ـخــالــدة».
وذكــر املركز اإلعالمي للقوات الحكومية ،أن
األحمر ،هاتف محافظ مأرب سلطان العرادة،
لــاطــاع على سير امل ـعــارك ،مـشــددًا على أن
امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة ه ـنــاك «س ـت ـطــوي صفحات
ال ـق ـه ــر والـ ـكـ ـهـ ـن ــوت والـ ـ ــدجـ ـ ــل» ،فـ ــي إش ـ ــارة
لجماعة الحوثيني.
وقالت مصادر حقوقية ،لـ«العربي الجديد»،
إن ه ـج ـم ــات ال ـح ــوث ـي ــن األخ ـ ـيـ ــرة تـسـبـبــت
بنزوح عدد من األسر من مخيمات النازحني،
وخصوصًا بعد توغلهم في مخيم السويداء.
وأشارت املصادر ،إلى أن عدد النازحني الذي
فروا من مخيماتهم منذ  7نوفمبر وحتى 16
إبــريــل/نـيـســان ال ـجــاري ،بلغ  24ألــف نسمة،

وفقًا إلحصائيات رسمية صادرة عن الوحدة
التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني.
وباإلضافة إلــى مــأرب ،ال تــزال املعارك دائــرة
في محافظة تعز ،التي يحاصرها الحوثيون.
ً
وأوضح املسؤولون أن  28مقاتال سقطوا في
تعز ،غالبيتهم أيضًا من الحوثيني .وكانت
الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ذك ـ ــرت ،ف ــي ب ـي ــان ،أنـهــا
س ـي ـطــرت ع ـلــى م ــواق ــع ج ــدي ــدة غ ــرب ــي تـعــز،
موضحة أنها تمكنت من استعادة السيطرة
ُ
على تلة الشيكي وقرية زبيدة.
ك ـمــا دارت اش ـت ـب ــاك ــات ف ــي م ـحــاف ـظــة حـجــة
ومدينة الحديدة .وأعلنت القوات اليمنية ،في
بيان ،سقوط قتلى من الحوثيني ،في قصف
بمحافظة الحديدة .وذكرت «ألوية العمالقة»،
في بيان أمس األول ،أن «وحدات االستطالع
رصــدت محاولة تسلل للحوثيني فــي ثالثة
خنادق مستحدثة شمال غربي مدينة حيس
(جنوب شرق الحديدة) جهة الحدود اإلدارية
مع مديرية الجراحي ،وسرعان ما تم التعامل
معها بنجاح» .وأضافت أن «مدفعية القوات
املشتركة استهدفت بقصف مركز املتسللني
مــن الـحــوثـيــن فــي ال ـخ ـنــادق املـسـتـحــدثــة ما
أسفر عن مقتل نحو  8منهم».

يبدو أن وصول إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن إل ـ ــى ال ـح ـك ــم ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة وشروعها أخيرًا في مفاوضات
غ ـيــر م ـبــاشــرة م ــع إي ـ ــران ح ــول ال ـع ــودة
لالتفاق الـنــووي ،ساهم في الدفع نحو
مباحثات سعودية  -إيرانية ،إذ كشفت
صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية
وم ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز»
عــن عـقــد جــولــة مـبــاحـثــات مـبــاشــرة بني
م ـســؤولــن س ـعــوديــن وإي ــران ـي ــن ف ــي 9
إبريل/نيسان الحالي في بغداد ،وذلك
بوساطة من العراق.
كذلك وصــف مسؤول في مكتب رئيس
ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي مـصـطـفــى الـكــاظـمــي،
أم ــس األحـ ــد ،خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي مع
«العربي الجديد» ،التقارير بشأن عقد
لقاء بني مسؤولني سعوديني وإيرانيني
فــي ب ـغ ــداد ،قـبــل أيـ ــام ،بــأنـهــا «دق ـي ـقــة»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـه ــا ت ـمــت داخ ـ ــل املـنـطـقــة
الـ ـخـ ـض ــراء وع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـســؤولــن
أم ـن ـي ــن .وأوض ـ ـ ــح أن م ـس ـت ـشــار األم ــن
الوطني العراقي قاسم األعرجي أشرف
ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـت ــي ت ـم ــت ب ــرع ــاي ــة
كاملة من قبل الكاظمي ،ضمن مبادرة
لحلحلة العالقات املتأزمة بــن طهران
والرياض.
وك ـش ـف ــت «ف ــاي ـن ــان ـش ــال ت ــايـ ـم ــز» ،أم ــس
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،أن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن س ـ ـعـ ــوديـ ــن
وإيـ ــران ـ ـيـ ــن ك ـ ـبـ ــارًا أج ـ ـ ـ ــروا مـ ـح ــادث ــات
مباشرة ،في محاولة إلصالح العالقات،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات مـ ــن قـطــع
ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة ب ــن الـبـلــديــن،
وف ـق ــا ل ـث ــاث ــة م ـس ــؤول ــن اط ـل ـع ــوا عـلــى
املـنــاقـشــات .وبحسب املـســؤولــن ،الذين
لــم تكشف الصحيفة عــن هويتهم ،فقد
جــرت املـفــاوضــات بوساطة الـعــراق هذا
الـشـهــر ،وه ــي األول ــى بــن الـبـلــديــن منذ
عام  ،2016وتأتي في الوقت الذي يسعى
فـيــه الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن إلــى
إحياء االتفاق النووي الذي وقعته إيران
مع القوى العاملية في عام  2015وتهدئة
التوتر اإلقليمي.
لـكــن الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة قــالــت إن
ً
مسؤوال سعوديًا رفيع املستوى نفى
وجود أي محادثات بني بالده وإيران،
على الــرغــم مــن تأكيد مـســؤول إيراني

مسؤول إيراني:
االجتماع لم يسفر عن
تحقيق أي انفراجة

لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ح ــدوث ـه ــا .غ ـيــر أن
«فايننشال تايمز» ع ــادت ونقلت عن
م ـس ــؤول ع ــراق ــي وصـفـتــه بــ«الـكـبـيــر»،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى دب ـل ــوم ــاس ــي أج ـن ـبــي،
تأكيدهما إج ــراء املـحــادثــات املباشرة
بني إيران والسعودية.
ونقلت الصحيفة عــن أحــد املسؤولني
تأكيده أن الجولة األولى من املحادثات
السعودية اإليرانية جرت في بغداد في
التاسع مــن إبــريــل الحالي ،وتضمنت
مـبــاحـثــات ب ـشــأن هـجـمــات الـحــوثـيــن
ع ـل ــى امل ـمـ ـلـ ـك ــة ،وكـ ــانـ ــت «إيـ ـج ــابـ ـي ــة».
وكـشــف امل ـســؤول أن الــوفــد الـسـعــودي
كان بقيادة رئيس املخابرات ،خالد بن
علي الحميدان ،مشيرًا في الوقت ذاته
إلى أنه كان من املقرر عقد جولة أخرى
من املحادثات خالل األسبوع الحالي.
واعتبر املسؤول نفسه أن «املحادثات
تتحرك بوتيرة سريعة ،ألن املحادثات
األميركية ،املتعلقة باالتفاق النووي،
ً
تـ ـتـ ـح ــرك بـ ـس ــرع ــة أي ـ ـضـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تكثيف الحوثيني في اليمن هجماتهم
بــاتـجــاه اململكة العربية الـسـعــوديــة».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،فـ ـ ـ ــإن رئ ـي ــس
الـ ــوزراء الـعــراقــي مصطفى الكاظمي،
الــذي أجــرى محادثات مــع ولــي العهد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،فــي
الرياض الشهر املاضي ،هو من يسهل
عملية املباحثات.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،سـ ّـه ـلــت
بغداد أيضًا «قنوات اتصال» بني إيران
ومصر ،وإي ــران واألردن .وقــال املسؤول
ّ
إن «رئيس الوزراء العراقي حريص جدًا
على أن يؤدي شخصيًا دورًا في تحويل
ال ـع ــراق إل ــى جـســر ب ــن ه ــذه ال ـق ــوى في
املنطقة».
وف ــي وق ــت الح ــق ،أك ــد م ـس ــؤول إيــرانــي
ك ـب ـيــر وم ـ ـصـ ــدران ف ــي امل ـن ـط ـقــة لــوكــالــة
«روي ـت ــرز» إج ــراء مـســؤولــن سعوديني
وإيـ ــران ـ ـيـ ــن م ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ـب ــاش ــرة ه ــذا
الـشـهــر .وق ــال امل ـس ــؤول اإلي ــران ــي وأحــد
امل ـصــدريــن إن االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــد في
العراق في التاسع من إبريل «لــم يسفر
عن تحقيق أي انفراجة».
وق ـ ــال املـ ـص ــدر اإلق ـل ـي ـمــي إن االج ـت ـمــاع
ركــز على الـيـمــن ،حيث يقاتل التحالف
الـ ـع ــرب ــي بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ج ـمــاعــة
ال ـح ــوث ـي ــن امل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع إيـ ـ ـ ــران مـنــذ
م ـ ـ ـ ــارس /آذار  .2015وق ـ ـ ــال املـ ـس ــؤول
اإلي ــران ــي «ك ــان اجـتـمــاعــا عـلــى مستوى
منخفض الستكشاف ما إذا كــان هناك
س ـب ـي ــل ل ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـت ــوت ــر الـ ـق ــائ ــم فــي
ّ
املنطقة» ،مشيرًا إلــى أن االجتماع عقد
بناء على طلب من العراق .وقال املصدر
ّ
اإلقليمي الثاني إن املـحــادثــات تطرقت
أي ـض ــا إلـ ــى ل ـب ـنــان ال ـ ــذي ي ــواج ــه فــراغــا
سـيــاسـيــا وس ــط أزمـ ــة مــال ـيــة مـتـفــاقـمــة.
وتشعر دول خليجية بالقلق من الدور
املتنامي لـ«حزب الله» املدعوم من إيران
في لبنان.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال دب ـلــومــاســي غــربــي في
املنطقة ،بحسب ما نقلت عنه «رويترز»،
إن الــواليــات املتحدة وبريطانيا كانتا
على علم مسبق باملحادثات السعودية
اإليرانية «لكن لم تطلعا على أي نتائج».
(العربي الجديد ،رويترز)

طهران تضغط على المفاوضـين بفيينا :رفع العقوبات أوًال
ارتفعت حدة الضغوط
على المفاوضين بشأن
الملف النووي اإليراني
في فيينا ،مع تكرار
رئيس البرلمان الزمة رفع
العقوبات األميركية قبل
العودة إلى التعهدات
النووية ،وتأكيد أن
طهران تخصب اليورانيوم
بنسبة % 60
طهران ـ صابر غل عنبري

دعا قاليباف لرفع مستوى تأمين أمن المنشآت النووية (فاطمة بهرامي/األناضول)

فيما كانت املفاوضات بني خبراء من أطراف
االتفاق النووي ،وهي إيران وروسيا والصني
وف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا ،ت ـتــواصــل
فــي فـيـيـنــا ،ضـغــط رئ ـيــس مـجـلــس ال ـشــورى
اإلســامــي (ال ـبــرملــان) فــي إي ــران محمد باقر
قاليباف ،من أجــل تسريعها ،مكررًا الشرط
اإلي ــران ــي ال ـســابــق ،وه ــو ع ــدم ع ــودة طـهــران
إلى تعهداتها النووية إال بعد رفع واشنطن
كامل العقوبات.
وكانت أطراف االتفاق النووي تحدثت ،أول
مــن أمــس ،عــن إح ــداث خــرق فــي جــدار األزمــة
النووية ،عبر عنه كبير املفاوضني اإليرانيني
عباس عراقجي ،الــذي أشــار إلــى أن «املسار
الذي يجب أن يسلك أصبح أكثر وضوحًا»،
داع ـي ــا إل ــى تـقـلـيــل ال ـخــافــات ال ـتــي م ــا زال ــت
قائمة .لكن تصريح قاليباف وتأكيد الوكالة
الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،أول م ــن أم ــس ،أن

إيــران بــدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة
نقاء تبلغ  60فــي املــائــة فــي مفاعل بمنشأة
نطنز ،قد يزيد من تعقيد املحادثات الهادفة
إلحياء االتفاق النووي .وأوضحت الوكالة،
فــي بـيــان ،أنـهــا «تحققت مــن أن إي ــران بــدأت
إن ـ ـتـ ــاج س ـ ــادس فـ ـل ــوري ــد الـ ـي ــورانـ ـي ــوم إل ــى
مستوى نقاء  60في املئة في مفاعل نطنز».
وقدم تقرير سري من الوكالة للدول األعضاء
فيها ،واطلعت عليه وكالة «رويترز» ،مزيدًا
م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ب ـش ــأن عـمـلـيــة الـتـخـصـيــب.
وجاء في التقرير أنه «بناء على إعالن إيران
لـلــوكــالــة ،ف ــإن مـسـتــوى التخصيب لـســادس
فـلــوريــد الـيــورانـيــوم املنتج فــي املـفــاعــل كان
 55.3ف ــي امل ــائ ــة .أخ ـ ــذت ال ــوك ــال ــة عـيـنــة من
سادس فلوريد اليورانيوم املنتج للتحليل،
وال ـت ـح ـقــق ع ـلــى ن ـحــو مـسـتـقــل م ــن مـسـتــوى
التخصيب الذي أعلنت عنه إيران .ستكشف
الــوكــالــة عــن نتائج هــذا التحليل فــي الوقت
املناسب».
وق ــال رئـيــس الـبــرملــان اإلي ــران ــي محمد باقر
قــالـيـبــاف ،أمــس األح ــد ،إن رفــع ب ــاده نسبة
تخصيب اليورانيوم إلــى  60فــي املــائــة كان
«ردًا حاسمًا على مخطط الـعــدو إلضعاف
موقفنا القوي في املـفــاوضــات» .وأشــار إلى
أن الـهـجــوم ال ــذي اسـتـهــدف منشأة «نطنز»
النووية اإليرانية لتخصيب اليورانيوم ،في
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هذا املوقف في مباحثات فيينا بشأن االتفاق
النووي .ودعا األجهزة األمنية اإليرانية إلى
رفــع مستوى تــأمــن أمــن املـنـشــآت الـنــوويــة،
مؤكدًا أن الرد على الهجوم «ضرورة حتمية،
وس ـي ـك ــون ف ــي ال ــوق ــت املـ ـن ــاس ــب» .واع ـت ـبــر
أن «الـصـنــاعــة ال ـنــوويــة اإليــران ـيــة أصبحت
محلية ،وأي محاولة غير محسوبة للضغط
علينا باتت بال تأثير بالكامل».
وأض ـ ــاف قــال ـي ـبــاف ،خ ــال جـلـســة لـلـبــرملــان،

أن إق ـ ــرار مـجـلــس الـ ـن ــواب ق ــان ــون «اإلج ـ ــراء
االستراتيجي إللغاء العقوبات» األميركية
امل ـ ـفـ ــروضـ ــة عـ ـل ــى ط ـ ـه ـ ــران ،مـ ـن ــذ ان ـس ـح ــاب
واش ـن ـطــن م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ع ــام ،2018
«كـســر أقـفــال الصناعة الـنــوو ُيــة» اإليــرانـيــة،
فــي إش ــارة إلــى الـقـيــود الـتــي فــرضــت عليها
بموجب االت ـفــاق ال ـنــووي املـبــرم عــام ،2015
والتي تخلت عنها طهران ،على عدة مراحل
مـنــذ الـثــامــن مــن مــاي ــو/أي ــار  2019ردًا على
تداعيات العقوبات األميركية .وكان البرملان
اإليـ ــرانـ ــي ق ــد أق ـ ــر ،م ـط ـلــع دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول املاضي ،قانون «اإلجراء االستراتيجي
لــرفــع ال ـع ـقــوبــات» الت ـخ ــاذ خ ـط ــوات نــوويــة
تصعيدية ،مــن أهمها رفــع نسبة تخصيب
ال ـي ــوران ـي ــوم إل ــى  20ف ــي امل ــائ ــة ،وال ـت ـهــديــد
برفعها إلــى  60في املــائــة ،وهــو ما قامت به
الـحـكــومــة االث ـنــن املــاضــي ،ردًا عـلــى هجوم
ً
«نـطـنــز» ،فـضــا عــن ب ــدء إن ـتــاج الـيــورانـيــوم
املـعــدنــي ذي االس ـت ـخــدام امل ـ ــزدوج ،وتعليق
الـبــروتــوكــول اإلضــافــي ال ــذي يحكم الرقابة
ع ـلــى ال ـبــرنــامــج اإلي ــران ــي ب ـمــوجــب االت ـفــاق
ال ـن ــووي .واعـتـبــر قــالـيـبــاف أن ه ــذا الـقــانــون
منح الفريق اإليراني املفاوض في مباحثات
فـيـيـنــا «ق ـ ــدرة ،وع ــزز مــوقـفــه لـتــوظـيــف هــذه
الفرصة لتحقيق هدف رفع جميع العقوبات
األم ـيــرك ـيــة» ،مـضـيـفــا أن اس ـت ـهــداف «نطنز
تحول من تهديد إلى فرصة منقطعة النظير
التخاذ خطوات أهم ألجل تطوير الصناعة
النووية».
ول ـ ــم ي ـخ ــف رئـ ـي ــس امل ــؤسـ ـس ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
اإليرانية قلقه من تحول املباحثات الدائرة
في فيينا إلى «مضيعة للوقت ومفاوضات
ً
اسـتـنــزافـيــة» ،قــائــا إن «ال ـع ــدو ،إل ــى جانب
إجـ ـ ــراءاتـ ـ ــه اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،خ ـط ــط مل ـف ــاوض ــات
اسـ ـتـ ـن ــزافـ ـي ــة ت ـع ـط ــل الـ ـهـ ـي ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية في البالد بشكل كامل انتظارًا

الجيش يستعرض إنتاجاته

اكتفى الجيش اإليراني ،بسبب انتشار فيروس كورونا ،باستعراض آخر
إنتاجاته العسكرية من المدرعات والمسيرات والمعدات الثقيلة
والــمــنــظــومــات الــصــاروخــيــة
والدبابات ،أمس األحد ،من دون
قيام وحدات المشاة باستعراض،
في يومه الوطني .وقال الرئيس
اإليراني حسن روحاني ،في رسالة
بالمناسبة ،إن «الجيش وحرس الثورة
باتا اليوم أكثر حرفية من قبل»،
مشيدًا بدور المؤسسة العسكرية
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة في
مواجهة «الحرب االقتصادية».

مل ـخ ــرج ــات م ـف ــاوض ــات ب ــا ن ـت ـي ـجــة» .وع ــزا
إطالة أمد املفاوضات إلى محاوالت «األعداء
فرض مطالبهم على إيران من خالل ممارسة
الخداع والضغط» ،مؤكدًا أن طهران لن تعود
إلى تعهداتها النووية إال بعد تنفيذ الطرف
اآلخ ـ ــر ج ـم ـيــع ال ـت ــزام ــات ــه ورف ـ ــع ال ـع ـقــوبــات
بشكل كامل.
وف ـي ـمــا ت ـب ــدي أوسـ ـ ــاط م ـحــاف ـظــة ف ــي إيـ ــران
ُ
خـشـيـتـهــا أن تـ ـق ـ ّـدم ال ـح ـكــومــة تـ ـن ــازالت في
مـبــاحـثــات فـيـيـنــا ،أك ــد كــاظــم غــريــب أب ــادي،
م ـنــدوب إي ــران الــدائــم ل ــدى الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة الذرية ،وهو عضو بفريق التفاوض
اإليــرانــي فــي فيينا ،أمــس األح ــد ،أن «الــوفــد
يرسل تقارير منتظمة عن نتائج املباحثات

إلـ ــى كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن ف ــي الـ ــدولـ ــة الت ـخ ــاذ
القرارات الالزمة» .وأوضح ،وفقًا للتلفزيون
اإليراني ،أن «ما يجري حاليًا في مباحثات
فـيـيـنــا ه ــو إي ـج ــاد ت ـص ــور واضـ ــح وش ـفــاف
حــول رفــع العقوبات» .وقــال «مــن الضروري
فـهــرســة ال ـع ـقــوبــات ،وق ـي ــاس جــديــة أمـيــركــا
فــي مزاعمها بــالـعــودة إلــى االتـفــاق الـنــووي
وااللتزام الكامل به» .وشدد على أن «أساس
ع ـم ــل ال ـف ــري ــق امل ـ ـفـ ــاوض ه ــو امل ـ ـبـ ــادئ ال ـتــي
ح ــدده ــا قــائــد ال ـث ــورة اإلســام ـيــة كسياسة
الـنـظــام فــي هــذا الـخـصــوص» .وك ــان املرشد
األعلى علي خامنئي ،صاحب الكلمة الفصل
فــي الـسـيــاســات اإليــرانـيــة ،قــد أكــد قبل نحو
شهر أن سياسة طهران «القطعية هي رفع

ج ـم ـيــع ال ـع ـق ــوب ــات وال ـت ـح ـق ــق ال ـع ـم ـلــي مــن
رفعها» ،قبل عودتها إلى تعهداتها النووية
التي أوقفتها.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،طلبت الـسـلـطــات اإليــرانـيــة
من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال املتهم
بـتـنـف ـيــذ ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف مـنـشــأة
«ن ـط ـن ــز» ال ـن ــووي ــة ف ــي  11إب ــري ــل ال ـحــالــي،
وت ـس ـل ـي ـمــه إلـ ــى ط ـ ـهـ ــران .وذك ـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«كيهان» املحافظة ،في عددها الصادر أمس
األحد ،أن «األجهزة االستخبارية والقضائية
تسعى حاليًا إلى توقيف املشتبه به وإعادته
إلــى الـبــاد» .وأضــافــت «هــذا الشخص يبلغ
من العمر  43عامًا .وبعد تحديد هويته ،تم
اتخاذ اإلجــراءات الضرورية عبر اإلنتربول
من أجل توقيفه وإعادته» .وحتى ظهر أمس
األحد ،كان البحث عن اسم رضا كريمي على
املــوقــع اإللـكـتــرونــي لــإنـتــربــول لألشخاص
املطلوبني ،ال يظهر أي نتيجة.
وكــان التلفزيون الرسمي اإليــرانــي نشر في
تقرير ،أول من أمــس ،صــورة شمسية تعود
ل ـش ـخ ــص ق ـ ــال إن اسـ ـم ــه «رض ـ ـ ــا ك ــري ـم ــي»،
مــوضـحــا أن وزارة االس ـت ـخ ـبــارات توصلت
إل ــى أن ــه «مـنـفــذ» عملية «ت ـخــريــب» طــاولــت
املـنـشــأة ،واتهمت إي ــران إســرائـيــل بالوقوف
خلفها .وأوضح أن املشتبه به «فر من البالد
قـبــل ال ـح ــادث» ،وأن «اإلجـ ـ ــراءات القانونية
لتوقيفه وإعادته إلى البالد جارية حاليًا».
كما بث التلفزيون اإليــرانــي تقريرًا مصورًا
ملراسله من داخل منشأة «نطنز» ،مؤكدًا أنها
«تواصل نشاطها بعد الهجوم التخريبي»،
نافيًا بذلك صحة التقارير التي تحدثت عن
تعطل نشاط تخصيب اليورانيوم فيها .ولم
يقدم التلفزيون الرسمي أو وسائل اإلعالم
األخرى ،أي تفاصيل إضافية بشأن املشتبه
ب ــه .كـمــا أن وزارة االس ـت ـخ ـبــارات لــم تصدر
بيانًا رسميًا عن هذه املسألة.
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شرق
غرب
السلطة الفلسطينية
تدين إرهاب المستوطنين
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت وزارة ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،أم ــس األح ـ ــد ،تــزايــد
إره ـ ـ ــاب واع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات امل ـس ـتــوط ـنــن
اإلســرائـيـلـيــن فــي الـضـفــة الغربية،
«ان ـع ـك ــاس ــا ل ـع ــدم مـ ـب ــاالة املـجـتـمــع
الــدولــي وع ــدم تحمله مسؤولياته
في توفير الحماية الدولية للشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» .وح ـم ـل ــت الـ ـ ـ ــوزارة،
ف ــي ب ـيــان «ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
وأذرعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا امل ـخ ـت ـل ـف ــة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ـكــام ـلــة وامل ـب ــاش ــرة ع ــن اعـ ـت ــداءات
وجرائم املستوطنني».
(األناضول)
إحياء يوم األسير

أح ـيــا الـفـلـسـطـيـنـيــون أم ــس األح ــد،
يوم األسير الفلسطيني ،بفعاليات
شعبية ورسمية ،في ّ
عدة محافظات
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـط ــاع غ ــزة،
للتأكيد على مركزية قضية األسرى
ف ـ ــي س ـ ـجـ ــون االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال .ون ـظ ـم ــت
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات فـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات ع ــدة
بالضفة وال سيما في جنني ،وبيت
لحم ،ونابلس ،ورام الله ،إضافة إلى
غزة.
(العربي الجديد)

مرونة لدى «حماس»
إلتمام صفقة تبادل
نـقــل مــوقــع «وااله» اإلســرائـيـلــي عن
مسؤولني أمنيني إسرائيليني ،أمس
األح ـ ــد ،قــول ـهــم إن حــركــة «ح ـمــاس»
أب ـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـت ـقــديــم ت ـن ــازالت
لـضـمــان إبـ ــرام صـفـقــة ت ـبــادل أســرى
مع دولــة االحتالل .وبحسب املوقع،
ف ـقــد ع ـق ــدت م ـط ـلــع ال ـش ـهــر ال ـحــالــي
محادثات غير مباشرة مع «حماس»
بوساطة مصرية على حــدود قطاع
غـ ـ ــزة ،وأن م ـ ـصـ ــادر فـ ــي امل ــؤس ـس ــة
األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة قــالــت إن ــه «تــم
إحراز تقدم بطيء» نحو التفاهمات.
وأضــاف املوقع أنــه علم من مصادر
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» أب ـ ــدت
استعدادًا لتقديم تنازالت بشأن عدد
األســرى الذين يجب تحريرهم على
أال يقل عن بضع مئات.
(العربي الجديد)
مباحثات يونانية مصرية
في القاهرة

وص ــل وزي ــر الـخــارجـيــة الـيــونــانــي،
نـ ـيـ ـك ــوس دي ـ ـنـ ــديـ ــاس (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
ً
إل ــى ال ـقــاهــرة ،أم ــس األحـ ــد ،محمال
ب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
كيرياكوس ميتسوتاكيس ،الحتواء
الغضب املصري إزاء تحركات أثينا
األخ ـيــرة ،والـتــي رأت فيها القاهرة
ت ـضــاربــا م ــع مـصــالـحـهــا الـخــاصــة،
وك ــان مــن بينها تـجــاهــل مـصــر في
تحالف يوناني قبرصي إسرائيلي
بشأن استثمارات ضخمة في مجال
ال ـك ـه ــرب ــاء ،وف ــق م ــا ق ــال ــت م ـصــادر
لـ«العربي الجديد» .وبشأن تركيا،
قــال ديندياس في مؤتمر صحافي
مـ ـ ــع وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـصـ ــري
س ــام ــح ش ـ ـكـ ــري ،فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،إن
«حــل الخالفات مع تركيا قد يكون
ً
ص ـع ـب ــا ،ل ـك ـن ــه ل ـي ــس م ـس ـت ـح ـي ــا».
وأكـ ــد الـ ــوزيـ ــران مــواص ـلــة الـنـقــاش
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق حـ ـ ـ ــول املـ ــوضـ ــوعـ ــات
الثنائية واإلقليمية.
(العربي الجديد)

تونس :مشاورات لحل
األزمة السياسية
أكــد املتحدث الرسمي باسم حركة
«ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،ف ـت ـحــي
ال ـع ـي ــادي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أم ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،وج ـ ــود
مشاورات أطلقتها حركته لحلحلة
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة وكـســر
حــالــة ال ـج ـم ــود .وأوض ـ ــح ال ـع ـيــادي
أن مــن بــن الـحـلــول الـتــي تقترحها
«النهضة» ،الحوار حول الحكومة،
بتوسيعها أو تغييرها بحكومة
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـ ـش ـ ــرط االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ
برئيسها ،هشام املشيشي.
(العربي الجديد)
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يواصل النظام المصري محاوالته الممنهجة
لتزييف التاريخ منذ ثورة يناير /كانون الثاني
 ،2011ومــا تبعها مــن محطات ،بما في
ذلك مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية
والنهضة .وهو يرسم ،عبر مسلسل «االختيار
 ،»2صورة نقية للقوات األمنية ،عبر بث أكاذيب
وشيطنة اإلسالميين ومعارضي االنقالب

تباين تقديرات عدد القتلى

تختلف تقديرات المنظمات الحقوقية والحكومية في تعداد
ضحايا مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .وهي تبدأ
من  333قتي ًلا ،بحسب التقديرات الحكومية المصرية ،وتصل في
بــعــض الــتــقــديــرات الحقوقية
المصرية إلى  2200حالة ،بحسب
آخر إحصاء صادر عن مستشفى
رابعة العدوية الميداني ،بينما
يرتفع العدد قلي ًلا إلى  2600قتيل،
بحسب ما أعلنته جماعة اإلخوان
المسلمين آنـــــذاك .وتــحــدثــت
منظمة هيومن رايتس ووتش،
في  ،2015عن  817وفاة.

مجزرة «رابعة»

 7سنوات من التزوير
والخوف من الحساب

القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـ ـمـ ــا تـ ـمـ ـث ــل ثـ ـ ـ ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر/
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي  2011عـ ـق ــدة
لـلـنـظــام امل ـص ــري ،تــدفـعــه لــذكــرهــا
ب ــاس ـت ـم ــرار وت ـح ـم ـي ـل ـهــا م ـس ــؤول ـي ــة أزم ـ ــات
السنوات التالية لها ،من الفشل في مواجهة
اإلرهــاب إلى سد النهضة اإلثيوبي ،يواصل
النظام البرهنة على ما تمثله مذبحة فض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ملؤيدي
الرئيس املـعــزول الــراحــل محمد مرسي على
يد الجيش والشرطة ،التي راح ضحيتها من
العزل املدنيني عــدد غير معروف حتى اآلن،
مــن ع ـقــدة ت ـطــارد ق ـي ــادات الـنـظــام وأجـهــزتــه
وتـهــز شــرعـيـتـهــم ،بـعــد ه ــذا الـكــم مــن الــدمــاء
ال ـتــي أري ـق ــت بــالـقـتــل خـ ــارج إطـ ــار ال ـقــانــون،
واستمرارها في إلقاء ظالل كثيفة من الخوف
والفشل على املشهد السياسي في مصر.
أحدث البراهني على هذه العقدة كان أول من
أمس ،من خالل الحلقة الخامسة من مسلسل
«االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار  ،»2ال ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه املـ ـخ ــاب ــرات
ال ـعــامــة ،وت ـح ــاول فـيــه تـقــديــم ســرديــة أمنية
مــزعــومــة ل ــأح ــداث ف ــي ال ـف ـتــرة بـعــد انـقــاب
ال ـثــالــث م ــن يــول ـيــو /ت ـمــوز  ،2013تـلـغــي أي
مـكـتـسـبــات حـقـقـتـهــا ث ـ ــورة ي ـن ــاي ــر ،وتـحـمــل

مسؤولية الدماء والعنف األهلي ،الذي اندلع
ب ـعــد االنـ ـق ــاب ل ـج ـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن
والتيارات اإلسالمية األخرى.
وال ي ــدور مسلسل «االخ ـت ـيــار  »2وح ــده في
ه ــذا الـفـلــك الــوهـمــي ال ــذي يــرغــب الـنـظــام في
تـعـمـيــم تـفــاصـيـلــه ،ب ــل وتـقــديـمــه ف ــي ص ــورة
«وثيقة تاريخية» ،بــل هناك أيضًا مسلسل
«هجمة مــرتــدة» ،لنفس جهة اإلنـتــاج ،وهي
شركة «سينرجي» التابعة للشركة املتحدة
املـمـلــوكــة لـلـمـخــابــرات ال ـعــامــة ،وال ــذي يمهد
الع ـت ـبــار ال ـث ــورة والــرب ـيــع ال ـعــربــي ج ــزءًا من

اعتمدت السردية
في «االختيار  »2على
التحريات األمنية
لم تبد األجهزة
القضائية اهتمامًا يذكر
بمقتل المواطنين

مــؤامــرة دولـيــة على مصر وال ــدول العربية.
ويرسم املسلسالن صــورة نقية بال شوائب
وال س ـل ـب ـي ــات ألجـ ـه ــزة الـ ـش ــرط ــة وال ـج ـيــش
وامل ـخ ــاب ــرات ،مـقــابــل تـشــويــه امل ـعــارضــن من
اإلسالميني واليساريني والحقوقيني.
والــافــت فــي الـســرديــة الـتــي قــدمـهــا مسلسل
«االختيار  »2لفض االعتصام أنها تجاوزت
ت ـلــك ال ـت ــي بـ ــذل ال ـن ـظ ــام ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا ط ــوال
السنوات السبع املاضية لرسمها وبلورتها،
فــي أحـكــام قضائية نهائية ،اعتمدت بشكل
أس ــاس ــي ع ـل ــى ال ـت ـح ــري ــات األم ـن ـي ــة وأق ـ ــوال
الضباط وأمناء الشرطة ،دون األخــذ بأقوال
الـ ـضـ ـح ــاي ــا أو املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي األحـ ـ ـ ــداث
املختلفة الـتــي اندلعت عقب مذبحة الفض.
وكــان النظام يطمح منذ الـبــدايــة إلــى كتابة
ســرديــة جــديــدة لـلـمــذبـحــة ،ش ــأن الـســرديــات
القضائية األخرى التي كتبت ألحداث ما بعد
ث ــورة يـنــايــر ،وال ـتــي أضـفــت عليها أوص ــاف
املؤامرات.
ويكلل املسلسل هذا االتجاه الرسمي بالعبث
ال ـع ـم ــدي ب ــال ــوق ــائ ــع ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،فيتضمن
الـسـيـنــاريــو أح ــداث ــا كــانــت قــد انـتـشــرت فقط
عـ ـل ــى ألـ ـسـ ـن ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن امل ـ ــوال ـ ــن ل ــأم ــن
الــوطـنــي ،لبث األكــاذيــب فــي عقول املتابعني
وشيطنة اإلســامـيــن ومـعــارضــي االنـقــاب،

صوّ ر النظام ما حدث وكأنه معركة بين إرهابيين واألمن ()Getty

ولــم تتضمنها مــن قريب أو بعيد الــروايــات
القضائية ،سواء الصادرة عن النيابة العامة،
جهة التحقيق واالتهام ،أو محكمة الجنايات
أو ُالنقض .وعلى رأس هذه الروايات الكاذبة
مــا نـســب للمتهمة سامية شـنــن ،فــي قضية
اقتحام قسم ُشرطة كرداسة ،من تقديم حمض
الكبريتيك امل ــرك ــز لـضـبــاط وأم ـن ــاء الشرطة
ل ـي ـشــربــوه ،وه ــو م ــا س ـبــق أن نـفـتــه محكمة
جنايات القاهرة ،في حكمها في مرحلة إعادة
املحاكمة في القضية في يوليو /تموز 2017
بـعـبــارات واضـحــة نشرتها جميع الصحف
وقـتـهــا ،ردًا مــن الـقــاضــي امل ـع ــروف بمواقفه
امل ـت ـش ــددة ض ــد امل ـع ــارض ــن م ـح ـمــد شـيــريــن

فهمي على تلك الشائعات التي انتشرت على
ألسن اإلعالميني ،رغم إدانته لشنن والحكم
عليها بالسجن املؤبد.
األكذوبة الثانية هي أن قرار فض االعتصام
صدر بالتزام السلمية .فعلى عكس االعتراف
بــ«اسـتـخــدام ال ـقــوة امل ـفــرطــة» ،حـســب تعبير
لجنة تقصي الحقائق الحكومية املصرية،
ص ــور ال ـن ـظــام م ــا ح ــدث وك ــأن ــه ك ــان مـعــركــة
وج ـ ــود ب ــن ت ـي ــار إره ــاب ــي وق ـ ــوات ال ــدول ــة،
وأن ال ـط ــرف ــن ك ــان ــا م ـس ـل ـح ــن .واألكـ ــذوبـ ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــح ال ـك ـث ـي ــف
وال ـث ـق ـي ــل ل ــاع ـت ـص ــام ،وإقـ ـ ـ ــدام املـعـتـصـمــن
ع ـلــى اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي ح ــرق خـيـمـهــم ،وهــو

خاص

مصر توظف حفتر كورقة ضغط ضد تركيا
استخدم النظام
المصري ،في إطار
عملية الشد والجذب
إلنجاز التفاهمات التي
يسعى للتوصل إليها مع
تركيا ،ورقة اللواء الليبي
المتقاعد خليفة حفتر،
عبر تزويد مليشياته
باألسلحة

القاهرة ـ العربي الجديد

ش ـهــد امل ـل ــف ال ـل ـي ـبــي أخـ ـيـ ـرًا تـ ـط ــورات ع ــدة،
أع ــادت ــه م ـج ــددًا إل ــى صـ ــدارة اه ـت ـمــام صــانــع
الـقــرار املـصــري ،فــي ظــل حــراك دولــي لرئيس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد
الدبيبة ،واتهامات من جانب قوات تابعة إلى
غرب ليبيا للقاهرة بتزويد زعيم مليشيات

ش ــرق ليبيا خليفة حـفـتــر بــاألسـلـحــة .وفــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،قــالــت م ـصــادر مـصــريــة خــاصــة،
لـ«العربي الجديد» ،إن موقف مصر الحالي
مــن حفتر ال يعدو كونه ورقــة مهمة لــم تلق
ب ـهــا ال ـق ــاه ــرة م ــن يــدهــا ح ـتــى اآلن ،بحسب
تعبير املصادر ،التي كشفت توظيف النظام
املصري ورقة حفتر في ملفات أخرى ،أهمها
ملف شــرق املـتــوســط ،والـضـغــط على تركيا
لـلــوصــول إل ــى أك ـبــر ق ــدر مــن ال ـت ـنــازالت قبل
التوصل إلى اتفاق تهدئة.
وك ـش ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر ع ــن ت ـط ــور م ـف ــاج ــئ عـلــى
مـسـتــوى الـعــاقــة بــن ال ـقــاهــرة وحـفـتــر خــال
األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدة صـ ـح ــة مـ ــا ن ـش ــره
املـكـتــب اإلعــامــي ل ـقــوات غ ــرب ليبيا التابعة
لحكومة الــوحــدة ،بـشــأن تــزويــد مصر حفتر
مؤخرًا بكميات من الذخائر واملقذوفات ،عبر
طــائــرتــن عـسـكــريـتــن ،أعـلـنــت مـصــر رسـمـيــا
أنهما كانتا تحمالن مساعدات طبية متعلقة
بمواجهة جائحة كورونا.
وكـ ـشـ ـف ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة امل ـص ــري ــة
جــاءت بعد تنسيق قــاده نائب رئيس جهاز
املـخــابــرات الحربية ،ال ــذي زار حفتر فــي مقر
ق ـيــادتــه ب ـقــاعــدة الــرج ـمــة ش ــرق لـيـبـيــا بشكل
غير معلن قبل أيــام قليلة مــن شهر رمضان،

وقفت القاهرة وراء إجراء مليشيات حفتر مناورات أخيرا (عبداهلل دوما/فرانس برس)

وذل ــك مــن أجــل تنسيق مــرتـقــب ،تبعه إرســال
م ـصــر شـحـنــة ال ــذخ ــائ ــر .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
«ال ـخ ـطــوة املـصــريــة ج ــاءت ردًا عـلــى مخالفة
تــركـيــا لـتـفــاهـمــات أمـنـيــة م ــع م ـصــر ،ونقلها
شـحـنــة م ـع ــدات عـسـكــريــة م ـت ـطــورة وأسـلـحــة
نوعية للقوات في غرب ليبيا الشهر املاضي».

وكشفت أن القاهرة كانت وراء خطوة تحريك
حفتر لتنظيم مـنــاورات بالذخيرة الحية في
شــرق ليبيا أخـيـرًا ،ردًا على التباطؤ التركي
ب ـش ــأن ت ـفــاه ـمــات مـتـعـلـقــة ب ــاألزم ــة الـلـيـبـيــة،
مـشـيــرة ،فــي الــوقــت ذات ــه ،إل ــى أن األم ــر ليس
ص ــراع ــا ب ــن الـ ـق ــاه ــرة وأن ـ ـقـ ــرة ك ـم ــا كـ ــان فــي

الـســابــق ،لكنه يــأتــي فــي إط ــار الـشــد والـجــذب
إلنجاز التفاهمات التي يسعى إليها النظام
املصري.
وبحسب املـصــادر ،فــإن تركيا عطلت ،أخيرًا،
خروج دفعات جديدة من املقاتلني السوريني
في ليبيا الداعمني لحكومة الوحدة ،وذلك في
ظل مماطلة روسيا في ملف مرتزقة «فاغنر»،
بعدما أبدت أنقرة ،في وقت سابق ،ترحيبها
ب ــإخ ــاء ل ـي ـب ـيــا م ــن امل ــرت ــزق ــة ،وب ـ ــدأت فـعـلـيــا
بنقل نحو  200مقاتل ســوري وإعادتهم إلى
مناطقهم ،بعد ترتيبات بني عدد من الالعبني
البارزين والقوى اإلقليمية الفاعلة في امللف
الليبي بـشــأن إنـهــاء وتصفية ملف املرتزقة،
وال ــذي ب ــات «فــاغ ـنــر» أكـبــر عـقـبــاتــه .وكشفت
املـصــادر أن زي ــارة وزي ــر الخارجية الروسية
سيرغي الفروف إلى القاهرة أخيرًا ،كانت في
امل ـقــام األول ملناقشة مـلــف مــرتــزقــة «فــاغـنــر»،
وجاء «تعظيم الحديث عن أزمة سد النهضة
ليكون بمثابة غطاء».
وكانت الحكومة الليبية ،رحبت أول من أمس
ال ـس ـبــت ،ب ـق ــرار مـجـلــس األمـ ــن ن ـشــر مــراقـبــن
دولـيــن ملراقبة وقــف إطــاق الـنــار فــي البالد،
داع ـيــة إي ــاه لــدعـمـهــا فــي إخـ ــراج املــرتــزقــة من
أراضيها.

رصد

تونس :احتماالت سيناريو إزاحة الرئيس ومعوقاته
صالح الدين الجورشي

ال ي ــزال املـشـهــد الـسـيــاســي فــي تــونــس على
ح ــال ــه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة األوض ـ ــاع
وتـصــاعــد مخاطر املــوجــة الثالثة مــن وبــاء
كـ ــورونـ ــا ،ح ـيــث اقـ ـت ــرب عـ ــدد ال ــوف ـي ــات من
حـ ــدود امل ــائ ــة يــوم ـيــا .ويـنـتـظــر ال ـب ـعــض أن
ّ
سعيد على خطوة من
ُيقدم الرئيس قيس
شأنها أن تــزيــل هــذا الــركــود القاتل وتفتح
امل ـجــال نـحــو ع ــودة الـنـشــاط الـحـكــومــي إلــى
سالف عهده ،وإطالق الحوار الوطني الذي
ال تزال معظم األطراف متمسكة بهّ .
وعمقت
زيارة الرئيس التونسي إلى القاهرة ،أخيرًا،
الصراع الداخلي بني األطراف السياسية ،إذ
كانت مناسبة للبعض للمطالبة بضرورة
تبني النموذج املصري في مقاومة اإلسالم
السياسي ،وإخــراجــه من اللعبة السياسية
امل ـح ـل ـيــة ،ح ـتــى ل ــو أدى ذلـ ــك إلـ ــى تحجيم

ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وغ ـ ــض الـ ـط ــرف ع ــن ح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان .كـ ــان هـ ــذا الـتـفـكـيــر م ـك ـبــوتــا لــدى
عــدد مــن السياسيني واملثقفني ،لكنه اليوم
أصبح أكثر وضوحًا وأعلى صوتًا .فالذين
ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن أزم ـ ــة الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـتــون ـســي
وفشله ،يقارنونه بالنموذج املصري الذي
يعتبرونه أكثر «استقرارًا ونجاحًا ونموًا».
أي أن الديمقراطية التونسية ّأدت ،حسب
هـ ـ ـ ــؤالء ،إل ـ ــى ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي،
واالنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
وص ـعــود اإلسـ ــام الـسـيــاســي وم ــا صاحبه
مــن مخاطر اإلره ــاب وتهديد الــدولــة ،وهو
مــا جعل موقع «املــونـيـتــور» األمـيــركــي يرى
فــي زي ــارة مصر «مـحــاولــة مــن قيس سعيد
لتدويل خالفه الداخلي مع حركة النهضة،
وك ــأن ــه يـطـلــب ال ــدع ــم م ــن الــرئ ـيــس املـصــري
(عبد الفتاح السيسي) في هذا امللف» .كذلك
ً
اعـتـبــر امل ــوق ــع أن «ال ـف ـجــوة مـسـتـقـبــا بينه

(سعيد) وبني حركة النهضة ستتعمق أكثر
فأكثر».
ي ـحــاول رئ ـيــس «ال ـن ـه ـضــة» ،رئ ـيــس الـبــرملــان
الـ ـت ــونـ ـس ــي ،راشـ ـ ـ ــد الـ ـغـ ـن ــوش ــي ،ت ـج ـن ــب أن
ت ـ ـص ـ ـطـ ــدم حـ ــرك ـ ـتـ ــه مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى ب ــرئ ــاس ــة
الـجـمـهــوريــة .صحيح أن قــواعــد اللعبة بعد
الثورة تغيرت كثيرًا ،لكن مواصلة االشتباك
ّ
سعيد لن تكون في مصلحة «النهضة».
مع
فــالــرئـيــس ،وإن كــانــت صالحياته مـحــدودة،
إال أنــه قــادر على تعطيل الحياة السياسية،
كما أن بإمكانه إزع ــاج الحركة وأن يتسبب
لها بمشاكل عديدة .حتى لو فكرت الحركة
ّ
سعيد ،فــإن ذلــك يفترض أن
جديًا في إزاحــة
ُ
تـم ـســك ب ــن يــدي ـهــا بـجـمـيــع خ ـيــوط الـلـعـبــة،
وأن يساندها فــي هــذا األم ــر عــدد واس ــع من
األطراف والكتل البرملانية للمطالبة بسحب
ال ـث ـقــة م ــن ال ــرئ ـي ــس .إل ــى جــانــب ذلـ ــك ،يضع
ال ــدسـ ـت ــور ش ــروط ــا م ـع ـق ــدة ل ـت ـمــريــر الئ ـحــة

اإلعفاء ،إذ ينص الفصل  88على أنه «يمكن
ألغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب املبادرة
ّ
بــائ ـحــة مـعــلـلــة إلع ـف ــاء رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
من أجــل الخرق الجسيم للدستور ،ويوافق
عليها املجلس بأغلبية الثلثني من أعضائه.
وفــي هــذه الصورة تقع اإلحالة إلــى املحكمة
الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثني من
أعضائها» .أي أن الــداعــن إلــى عــزل الرئيس
عليهم أن يجمعوا ثلثي عدد النواب .وحتى
فــي صــورة حصولهم على النصاب ،فإنه ال
يمكن دسـتــوريــا تحقيق هدفهم إال بوجود
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،وه ــو ال ـشــرط الـغــائــب
حتى اآلن ،وفي غيابه يكمن جزء من الصراع
ال ــدائ ــر ح ــول تــوفـيــر الـضـمــانــات ال ـضــروريــة
لـبـعــث ه ــذه امل ـح ـك ـمــة .ه ـنــاك م ــن ب ــن ك ــوادر
«الـنـهـضــة» مــن دعــا صــراحــة أو ضمنيًا إلى
سـحــب الـثـقــة مــن الــرئـيــس ،لـكــن ه ــؤالء أقلية
صغيرة ،في حني أن الحركة لم تدعم رسميًا

ه ــذا ال ـت ــوج ــه ،وال تـ ــزال ق ـيــادت ـهــا تـعـتـبــر أن
ّ
سعيد غير واردة حاليًا
مسألة إطاحة قيس
ّ
ف ــي أجـنــدتـهــا املـعـلـنــة .م ــع ذلـ ــك ،ف ــإن سعيد
يعتقد بــأن هناك «نية مبيتة» لإلطاحة به،
وأن وراء هذا املخطط «الــذي يطبخ على نار
هادئة» اإلسالميون ،إلى جانب من يصفهم
ب ــال ـل ـص ــوص ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ح ـ ــزب «ق ـلــب
تونس» الذي سبق لرئيسه نبيل القروي أن
صــرح ،قبل إيداعه السجن ،أن «حجب الثقة
عن الرئيس فرضية واردة».
هـ ــذه الـ ـه ــواج ــس ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى بـعــض
التصريحات الـفــرديــة واإلشـ ــارات ،الـتــي هي
أق ـ ــرب إلـ ــى رد ال ـف ـعــل م ـن ـهــا إلـ ــى الـتـخـطـيــط
واالن ـت ـقــال إل ــى التنفيذ ،هــي الـتــي زادت في
توتير األجــواء ،ودفعت برئيس الجمهورية
من جديد إلى القول إن املحكمة الدستورية
«ال ي ــري ــدون ـه ــا أن ت ـك ــون مـحـكـمــة ب ـق ــدر ما
يريدون أن تكون محكمة تصفية حسابات».

مــا يـنــاقــض مــا أعـلـنــه وزي ــر الــداخـلـيــة آن ــذاك
مـحـمــد إبــراه ـيــم مــن أن ال ـشــرطــة وج ــدت في
اع ـت ـص ــام رابـ ـع ــة  9أس ـل ـح ــة آلـ ـي ــة وطـبـنـجــة
(مسدس) واحدة و 5خراطيش (رصاصات).
وهــذه األكذوبة تتفق مع الحكم الصادر في
العام  2018بإعدام  75من قيادات وناشطي
اعتصام رابعة ،إلى جانب عقوبات متوقعة
تتدرج من السجن  3سنوات إلى املؤبد بحق
نحو  650آخرين من املعتصمني ،تماديًا في
الــزعــم بــأن االعـتـصــام كــان خـطـرًا على األمــن
ال ـقــومــي ،وأنـ ــه ك ــان ســاحــة الرت ـك ــاب جــرائــم
قتل وتعذيب ملعارضي مرسي ومؤيدي عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي ،وأن املـحـكــومــن بــاإلعــدام

حــرضــوا على قتل أف ــراد الجيش والـشــرطــة،
خ ــال فــض االع ـت ـصــام وم ــا ت ــاه مــن أح ــداث
ش ـغــب انـتـقــامـيــة ض ــد األق ـس ــام ف ــي كــرداســة
بالجيزة وبعض محافظات الصعيد.
أم ــا األك ــذوب ــة الــراب ـعــة فـهــي الـخــاصــة باملمر
اآلمـ ــن .وال ــواق ــع أن ــه مــع بــدايــة أع ـمــال الفض
كانت إدارة الشؤون املعنوية واآللة اإلعالمية
التابعة لها تطلق ،بــالـتــوازي مــع الرصاص
فــي امل ـي ــدان ،مـنــاشــدات للمعتصمني إلنـهــاء
االع ـت ـصــام ،مـقــابــل ض ـمــان خ ــروج آم ــن لـهــم.
وبحسب روايــات موثقة في تقارير حقوقية
ف ــإن الـضـبــاط الـقــائـمــن عـلــى امل ـمــرات اآلمـنــة
ألقوا القبض على معظم من سلكوها ،سواء

ك ــان ــوا م ـص ــاب ــن أو أص ـ ـحـ ــاء ،ب ـي ـن ـمــا شـهــد
آخرون من املعتصمني في تحقيقات النيابة
العامة أنه أثناء إسعاف املصابني ،وحملهم
ل ـل ـخ ــارج ،ق ــال ب ـعــض ال ـض ـبــاط إن ال ـخ ــروج
اآلم ـ ــن ل ـي ــس ل ـل ـم ـصــابــن والـ ـجـ ـث ــث .ول ــذل ــك
أش ــارت بعض الـتـقــاريــر إلــى مسؤولية هذه
النقطة عن ارتفاع عدد الوفيات بني مصابني
بحاالت متوسطة ،نتيجة إبطاء إسعافهم أو
تخيير مسعفيهم ما بني الخروج الفوري أو
االعتقال.
ل ـكــن األجـ ـه ــزة الـقـضــائـيــة امل ـصــريــة ل ــم تبد
اه ـت ـم ــام ــا ي ــذك ــر خـ ـ ــال ال ـن ـظ ــر فـ ــي قـضـيــة
االع ـت ـصــام بمقتل املــواط ـنــن ،فــا محاكمة
أو مـســاء لــة للمسؤولني عــن ال ـفــض ،مقابل
ات ـ ـهـ ــامـ ــات ق ــان ــون ـي ــة هـ ـش ــة ل ـل ـم ـع ـت ـص ـمــن،
كتنظيم اعتصامات دون تصريح وتعطيل
الطرق واملواصالت .وال يعبر إصرار النظام
على املضي قدمًا في إنتاج هــذه الــروايــات،
ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات م ـ ــن خ ـ ـ ــال اإلعـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء،
واآلن مــن خ ــال األع ـم ــال الـفـنـيــة ،عــن خطة
مـمـنـهـجــة ل ـتــزي ـيــف الـ ـت ــاري ــخ ،ف ـح ـســب ،بــل
ي ـع ـكــس أي ـض ــا الـ ـخ ــوف ال ــدف ــن م ــن تـحـمــل
ال ـن ـظ ــام وقـ ـي ــادات ــه وزر امل ــذب ـح ــة سـيــاسـيــا
وج ـن ــائ ـي ــا فـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ،خ ــاص ــة ب ـعــدمــا
حسم خـيــاراتــه بـعــدم سـلــوك طــريــق العدالة
االنـتـقــالـيــة ،لتضمنها عـنـصــري املحاسبة
وامل ـصــال ـحــة ،وف ــي ظــل اس ـت ـمــرار م ـحــاوالت
تحريك دعاوى ضد قيادات الدولة آنذاك في
الـخــارج .ولــم تكف في هــذا السياق التبعية
املطلقة للنيابة العامة والسلطة القضائية
للنظام ،ليأمن قــادة السلطة الحاكمة وقت
فـ ــض االعـ ـتـ ـص ــام مـ ــن خ ـ ــوف دف ـ ــن مـ ــن أي

محاسبة مستقبلية ،أو إج ــراءات قضائية
دول ـ ـيـ ــة مـ ــن ش ــأن ـه ــا ت ـع ــري ــض ش ـخ ـص ـيــات
نــافــذة لـلـخـطــر ،كالسيسي نـفـســه ،أو وزيــر
الــداخـلـيــة آن ــذاك محمد إبــراهـيــم ،أو رئيس
الـ ـ ــوزراء آن ـ ــذاك حـ ــازم ال ـب ـب ــاوي ،أو رئـيــس
الجمهورية املؤقت السابق عدلي منصور،
أو رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان آن ـ ـ ــذاك ووزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـس ــاب ــق ص ــدق ــي ص ـب ـحــي ،وك ــذل ــك رؤسـ ــاء
وق ـ ــادة ال ـف ــرق ال ـشــرط ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
شاركت في عملية الفض .ففي صيف 2018
أصــدر السيسي قانون معاملة بعض كبار
قادة القوات املسلحة ،الذي يجيز له إصدار
قرار بتحديد بعض الشخصيات العسكرية
ممن تولوا مناصب قيادية في فترة تعطيل
الدستور ،التي وقعت خاللها أحداث رابعة
والنهضة ،ومنحهم حصانة نهائية من أي
إجـ ــراءات قضائية بـشــأن أي جــرائــم وقعت
م ـن ـهــم ،أو ب ـم ـنــاس ـبــة تــول ـي ـهــم مـنــاصـبـهــم،
وكذلك منحهم حصانة دبلوماسية تقيهم
املالحقة القانونية خــارج مصر .والسيسي
نـفـســه ع ـلــى رأس الـشـخـصـيــات الـعـسـكــريــة
التي تستفيد من هذا القانون لإلفالت من أي
مالحقة قضائية ،محلية أو دولـيــة ،بسبب
اعتصام رابعة ،فهو املسؤول األمني األول
في البالد وقت األحــداث ،ولن يكون بمعزل
عن املحاسبة إذا تغير النظام السياسي أيًا
كانت الطريقة ،وحتى إذا لم تنته املساءلة
ب ــإدانـ ـت ــه ،ف ـه ــو ال ي ــرغ ــب ف ــي وضـ ــع نـفـســه
بـمــوقــف الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــوع ال ــراح ــل حسني
مبارك ،الــذي نــال من محكمة النقض بــراءة
مــن تهمة قـتــل مـتـظــاهــري ث ــورة  2011بعد
إجراءات استغرقت  5سنوات.
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شرق
غرب
التعبئة الثانية لسد
النهضة في يوليو
وأغسطس
ج ــدد رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي آبــي
أحمد ،أمس األحــد ،موقف بالده من
ً
التعبئة الثانية لسد النهضة ،قائال
إن ـهــا «سـتـتــم خ ــال مــوســم األم ـطــار
ال ـغ ــزي ــرة ف ــي ش ـه ــري يــولـيــو/تـمــوز
وأغ ـس ـطــس/آب املـقـبـلــن» ،وذل ــك في
إص ـ ــرار ع ـلــى امل ــوق ــف الـ ــذي يـخــالــف
رغبات دولتي السودان ومصر .وقال
آب ــي أح ـمــد ،عـلــى حـســابــه فــي موقع
«ت ــوي ـت ــر»« :سـتـتــم الـتـعـبـئــة الـتــالـيــة
(الـثــانـيــة) لـســد النهضة فـقــط خــال
هـطــول األمـطــار الـغــزيــرة فــي شهري
يوليو وأغسطس ،مما يضمن الحد
من الفيضانات في السودان».
(األناضول)
نافالني بحاجة إلى طبيب
دعـ ـ ـ ــت ابـ ـ ـن ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ــروس ـ ــي
أل ـي ـك ـس ــي ن ــاف ــالـ ـن ــي ،امل ـ ـضـ ــرب عــن
الطعام منذ  31مارس/آذار املاضي،
السلطات الروسية ،أمس األحد ،إلى
السماح لطبيب بعالج والــدهــا في
السجن ،وذلــك بعد يــوم من تحذير
مجموعة من األطباء من أنه ّ
معرض
لــإصــابــة بالفشل الـكـلــوي .وكتبت
داش ــا ابـنــة نافالني على «تــويـتــر»:
«اسمحوا لطبيب برؤية والدي».
(رويترز)
توقيع أكبر صفقة سالح
بين إسرائيل واليونان
أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ح ـك ــوم ــة
االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ب ـن ــي
غــانـتــس ،أمّــس األح ــد ،أن إســرائـيــل
واليونان وقعتا أكبر صفقة دفاعية
بينهما .وقــال غانتس فــي بيان إن
«الشراكة بني بلدينا ستتعمق على
املستويات الدفاعية واالقتصادية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وب ـح ـســب م ــا أورد
مــوقــع «م ـع ــاري ــف» ،فــإنــه مــن ضمن
ال ـص ـف ـق ــة ،س ـت ـق ــوم ش ــرك ــة «إل ـب ـيــت
سـيـسـتـمــز» اإلســرائ ـي ـل ـيــة بتشغيل
مـ ــركـ ــز ت ـ ــدري ـ ــب ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات الـ ـج ــوي ــة
ال ـي ــون ــان ـي ــة ب ـم ــوج ــب ع ـق ــد قـيـمـتــه
حوالي  1.65مليار دوالر.
(العربي الجديد)
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الحدث

رغم عدم اعتراف
المجتمع الدولي
وحتى غالبية
السوريين باالنتخابات
الرئاسية المقبلة،
حدد النظام
السوري يوم 26
مايو/أيار المقبل
موعدًا لهذه
االنتخابات التي
تجرى في المناطق
الخاضعة لسيطرة
النظام ،والتي
تمدد حكم بشار
األسد لسبع سنوات
جديدة

سكان إدلب غير معنيين باالنتخابات (عمر حاج قدور/فرانس برس)

مسرحية
االنتخابات السورية
 10ماليين
الجئ ونازح
يأتي قرار إجراء االنتخابات
في شهر مايو /أيار
المقبل رغم تواصل النزاع
العسكري في البالد،
وعدم وجود أفق لحل
سياسي ،وتحول أكثر من
 10ماليين من السوريين إلى
الجئين أو نازحين .ويريد
النظام االستفادة من
الظروف الراهنة لضمان
تمديد حكم بشار األسد
لسبع سنوات جديدة.

النظام يحدد  26مايو
موعدًا لتمديد حكم األسد
عماد كركص

أعـلــن الـنـظــام ال ـســوري أم ــس األح ــد،
 26مايو/أيار املقبل ،موعدًا إلجــراء
االنتخابات الرئاسية ،التي ال يرى
فيها معارضوه أكثر من مسرحية ،خصوصًا
بعدما تعمد النظام على مــدى عــام ونصف
الـعــام عرقلة تقدم مسار اللجنة الدستورية
بـهــدف الــوصــول لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة من
دون دستور جديد ،ليكون من السهل التمديد
لـبـشــار األس ــد لسبع س ـنــوات جــديــدة ،وســط
غياب أي منافسة أو متابعة دولية.
وخ ـ ــال جـلـســة اسـتـثـنــائـيــة ملـجـلــس الـشـعــب
التابع للنظام ،أعلن رئيس املجلس ،حمودة
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاغ ،أم ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ـ ــد ،أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية ،ستجرى فــي  26مايو املقبل .كما
أعلن عن فتح باب الترشح لهذه االنتخابات،
اعتبارًا من اليوم اإلثنني املوافق في  19إبريل/

ن ـي ـســان ،ودع ــا الــراغ ـبــن فــي ذل ــك إل ــى تقديم
طـلـبــات الـتــرشـيــح إل ــى املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
الـعـلـيــا خ ــال م ــدة  10أي ـ ــام ،تـنـتـهــي بـنـهــايــة
الدوام يوم األربعاء في  28إبريل الحالي .وال
تتوفر حتى اآلن أي معلومات عــن أشخاص
قــد يقدمون ترشيحهم الـصــوري أمــام األســد
ال ــذي لــم يعلن رسميًا ترشحه إلــى اآلن .كما
حدد الصباغ موعد االنتخابات للسوريني في
الخارج يوم  20مايو املقبل .وقال« :اليوم نحن
أم ــام االسـتـحـقــاق الــدس ـتــوري األك ـثــر أهمية،
وإجراؤه تعبير صادق عن االنتماء للوطن».
وينص الدستور الـســوري الحالي الــذي تم
االسـتـفـتــاء عـلـيــه ع ــام  ،2012عـلــى أن يدعو
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ق ـب ــل ان ـت ـه ــاء واليـ ـ ــة الــرئ ـيــس
القائم ،في مدة ال تقل عن  60يومًا وال تزيد
عن  90يومًا ،ويشترط الدستور أن يحصل
طــالــب الـتــرشـيــح عـلــى تــأيـيــد خـطــي م ــن 35

عضوًا على األقل من أعضاء مجلس الشعب،
وال يـجــوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح
تــأيـيــده إال ملــرشــح واح ــد .وتـنــص امل ــادة 88
ّ
من دستور  ،2012على أن الرئيس ال يمكن
أن ُينتخب ألكثر مــن واليـتــن ،كــل منها من
سبع سنوات .لكن املادة  155توضح أن هذه
املــواد ال تنطبق على رئيس النظام الحالي
إال اعتبارًا من انتخابات  .2014ومن شروط
الـتــرشــح لــانـتـخــابــات أن ي ـكــون املــرشــح قد
أقـ ـ ــام ف ــي س ــوري ــة ب ـش ـكــل مـ ـت ــواص ــل ،خ ــال
األعوام العشرة املاضية ،ما يغلق الباب أمام
احـتـمــال تــرشــح أي مــن املـعــارضــن املقيمني
في الخارج ،الذين ال يعترفون أساسًا بهذا
االستحقاق وشرعيته.
ولــن تجري االنتخابات الرئاسية ســوى في
املـنــاطــق الـخــاضـعــة لسيطرة الـنـظــام ،والـتــي
ت ـش ـكــل ن ـح ــو ث ـل ـثــي م ـس ــاح ــة الـ ـب ــاد وت ـضــم
مــدنــا رئـيـسـيــة مـثــل حـلــب وح ـم ــاة وحـمــص.
وفــي املـنــاطــق الــواقـعــة تحت سيطرة اإلدارة
ال ــذات ـي ــة ال ـك ــردي ــة ب ـش ـمــال ش ــرق س ــوري ــة ،قد
ت ــوض ــع ص ـن ــادي ــق اقـ ـت ــراع ف ــي أح ـي ــاء قليلة
ال ت ـ ـ ــزال تـ ـت ــواج ــد ف ـي ـه ــا ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام فــي
مدينتي الحسكة والقامشلي ،فيما ستغيب

ُتجرى االنتخابات
في المناطق الخاضعة
لسيطرة النظام
المواقف الدولية
الرافضة لهذه االنتخابات
بدأت مبكرًا

االن ـت ـخ ــاب ــات ع ــن امل ـن ــاط ــق األخـ ـ ـ ــرى .ك ـم ــا ال
ت ـع ـن ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـح ــو ن ـص ــف م ـســاحــة
محافظة إدلــب ومناطق محاذية لها بشمال
ً
غـ ــرب س ــوري ــة ف ـض ــا ع ــن م ـن ـط ـقــة ح ــدودي ــة
واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل
املعارضة املدعومة من أنقرة.
وطوال خمسني عامًا من حكم النظام الحالي
لـلـبــاد ،كــانــت االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة وحتى
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ،ش ـك ـل ـيــة بـ ــا ن ـت ــائ ــج ح ـق ـي ـق ـيــة،
كــون ـهــا تـعـكــس م ــا تـمـلـيــه فـ ــروع األمـ ــن الـتــي
تعد الـقــوة الـضــاربــة للنظام ،ال مــا تقتضيه
رغبة املــواطـنــن الـســوريــن فــي مــن يحكمهم.
إذ دخلت الشريحة األكبر من السوريني في
حالة عدائية مع النظام ،منذ وصوله للحكم
نهاية ستينيات القرن املاضي ،وقد زادت هذه
العدائية بشكل كبير مــع ان ــدالع الـثــورة عام
 ،2011وارتـكــاب النظام مجازر فظيعة بحق
السوريني على كامل الجغرافيا السورية.
وقال مصطفى سيجري ،القيادي في «الجيش
الــوطـنــي» الـتــابــع للمعارضة ال ـســوريــة ،عبر
ت ــوي ـت ــر إن «إعـ ـ ـ ــان بـ ــرملـ ــان األس ـ ـ ــد -ال ـف ــاق ــد
للشرعية -عن فتح باب الترشح لالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة م ـث ـيــر ل ـل ـس ـخــريــة ،وش ـع ـب ـنــا غير
معني بهذا اإلعــان ولن يعدو كونه محاولة
بــائـســة ل ـخــداع الـ ــرأي ال ـعــام ال ــدول ــي والـعـمــل
على فرض أمر واقع بقوة اإلرهاب بعد عرقلة
جميع الـجـهــود والـ ـق ــرارات الــدول ـيــة الــداعـيــة
لالنتقال السياسي».
وكـ ــانـ ــت املـ ــواقـ ــف ال ــدولـ ـي ــة ال ــرافـ ـض ــة ل ـهــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ق ــد بـ ــدأت م ـب ـك ـرًا ،وق ــد خــرجــت
تصريحات الذع ــة مــن دول غربية معارضة
ً
لــانـتـخــابــات ،وم ـش ـيــرة إل ــى ع ــدم شرعيتها
وش ــرع ـي ــة ن ـتــائ ـج ـهــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة .وات ـخ ــذت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة أخ ـي ـرًا ،موقفًا
حازمًا حيال االنتخابات بعد أن أعلن جيفري
ديـلــورنـتــس ،نــائــب امل ـنــدوبــة األمـيــركـيــة لــدى
األمم املتحدة ،ليندا توماس-غرينفيلد ،نهاية
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ع ــن م ــوق ــف إدارة ا ّلــرئـيــس
جو بايدن بهذا الشأن ،مشيرًا إلــى أنها «لن
تعترف بنتائج االنتخابات في سورية إذا لم
يتم التصويت تحت إش ــراف األم ــم املتحدة،
وبشكل يراعي وجهة نظر املجتمع السوري
بأسره» .وأكد ديلورنتس أن النظام السوري
ينوي استغالل االنتخابات لتأكيد شرعية
رئـيــس الـنـظــام بـشــار األس ــد ،م ـشــددًا عـلــى أن
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ال ـحــال ـيــة ت ـع ــارض إج ــراء
ان ـت ـخــابــات «غ ـيــر حـ ــرة» ال تـخـضــع إلش ــراف
األمم املتحدة .وتابع« :نواصل التأكيد بحزم
عـلــى أن السبيل الــوحـيــد للمضي قــدمــا ،هو
دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط
املنصوص عليها في قرار مجلس األمن 2254
(لـلـعــام  ،2015ال ــذي يقضي بــأن يـكــون هناك
هيئة حـكــم انـتـقــالــي تحضر لــدسـتــور جديد
لـلـبــاد واإلعـ ـ ــداد لــان ـت ـخــابــات ،ث ــم إجــرائـهــا
تحت إشراف األمم املتحدة)».
ويـ ـتـ ـط ــاب ــق مـ ــع املـ ــوقـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــوق ــف
أوروبي صارم برفض االنتخابات ونتائجها
املستقبلية من دون التوصل إلى حل سياسي
ش ــام ــل ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،يـ ـك ــون مـ ـص ــدره األروقـ ـ ــة
األممية ،وطبقًا للقرارات الدولية وأولها القرار
 .2254وفي بيان مشترك منتصف مارس/آذار
املاضي ،دعا وزراء خارجية الواليات املتحدة
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة،
إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسية ،التي «لن
تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري».
ّ
وت ــاب ــع املــوق ـعــون ف ــي بـيــانـهــم أن «أي مـســار
ّ
سياسي يتطلب مشاركة كــل الـســوريــن ،وال
سيما (أول ـئــك فــي دول) الـشـتــات والـنــازحــن،
لضمان إسماع كل األصوات».
في املقابل ،ال يزال الروس ،حلفاء بشار األسد،
ّ
متمسكني بحليفهم فــي ظ ــل ع ــدم اقتناعهم
بأي بديل عنه .فعالوة على الدعم العسكري
واالقـتـصــادي الــذي يلقاه النظام مــن قبلهم،
إل ــى ج ــان ــب ال ــدع ــم اإليـ ــرانـ ــي ،ي ــدع ــم حليفي
ال ـن ـظ ــام ال ــرئ ـي ـس ـي ــن ،وال س ـي ـمــا ال ــروس ــي،
م ـمــاط ـلــة ال ـن ـظ ــام ف ــي ال ـج ـل ــوس إلـ ــى طــاولــة
التفاوض في املـســارات السياسية املختلفة،
وال سيما مسار اللجنة الدستورية.

رصد

فرنسا تبحث عن دور بالشمال الشرقي من سورية
يشي التحرك الفرنسي
في الشمال الشرقي من
سورية بتوجيه دعوة
للقوى السياسية هناك
لزيارة باريس ،بأن فرنسا
تبحث عن موطئ قدم
لها في المنطقة
أمين العاصي ،سالم حسن

فتحت دعــوة فرنسية للقوى السياسية في
الشمال الشرقي مــن ســوريــة لــزيــارة باريس
ملناقشة جوانب في امللف السوري باب سجال
سياسي جديد بني أكبر تشكيلني سياسيني
ف ــي املـشـهــد الـ ـك ــردي ،وه ـمــا ح ــزب «االت ـح ــاد
الديمقراطي» و«املجلس الوطني الـكــردي»،
حول تركيبة الوفد الذي من املمكن أن يلتقي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .وذكرت
مـ ـص ــادر م ـت ـقــاط ـعــة أن «امل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي» ي ــرف ــض مـ ـح ــاول ــة ه ـي ـم ـنــة ح ــزب
ّ
«االتحاد الديمقراطي» على الوفد ،وأن قيادة
يقرر
املجلس تريد أن تكون هي وحدها من
ً
أسماء من يمثلونها في هذا الوفد ،مطالبة
ً
بأن يكون التمثيل متعادال بني الطرفني.
م ــن ج ــان ـب ــه ،رفـ ــض امل ـن ـســق الـ ـع ــام ل ــ«حــركــة
اإلصــاح الـكــردي» ،عضو «الهيئة الرئاسية
للمجلس الــوطـنــي ال ـكــردي» فيصل يوسف،

التعليق عـلــى هــذه األن ـب ــاء ،مكتفيًا بــالـقــول:
«هــذا الـكــام ليس دقيقًا» .وأش ــار فــي حديث
لـ«العربي الجديد» إلــى أن الــزيــارة «فكرة ما
زالت قيد املناقشة ،ولم تقر حتى اآلن» ،مشيدًا
بــاملــوقــف الـفــرنـســي إزاء الـقـضـيــة ال ـســوريــة.
وقال« :فرنسا دولة صديقة للشعب السوري
بـكــل م ـكــونــاتــه ،وه ــي صــاحـبــة املـ ـب ــادرة قبل
عامني لحل الخالفات الكردية الكردية .نحترم
توجهات الــدولــة الفرنسية ونسعى لتطوير
العالقة معها بالحوار املتبادل حول مختلف
القضايا التي تخص الشأن السوري».
في السياقّ ،
بينت مصادر مطلعة ،لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أن الـ ــدعـ ــوة م ــن ق ـص ــر اإلل ـي ــزي ــه
مـبــاشــرة ،مــوضـحــة أنـهــا «لـيـســت محصورة
بالجانب الـكــردي في شمال شرقي سورية،
بل لكل املكونات» .وأضافت «العرب يشكلون
ً
غالبية السكان فــي هــذه املنطقة ،فضال عن
ال ــوج ــود ال ـســريــانــي ،وخــاصــة فــي محافظة
ّ
الحسكة» .وأشــارت املصادر إلــى أن مبعوثًا
فــرن ـس ـيــا زار ال ـش ـم ــال ال ـش ــرق ــي م ــن ســوريــة
األس ـبــوع الـفــائــت والـتـقــى مــع فعاليات عــدة،
ح ـيــث وج ــه دعـ ــوة ملـمـثـلــي م ـكــونــات منطقة
شرقي نهر الفرات التي تسيطر عليها «قوات
سورية الديمقراطية» (قسد).
ويشي التحرك الفرنسي في الشمال الشرقي
ّ
مــن ســوريــة ب ــأن بــاريــس تـبـحــث عــن موطئ
قدم لها في املنطقة األكثر أهمية في البالد،
ّ
في ظل التنافس اإلقليمي والدولي لترسيخ
النفوذ في ســوريــة .وكــان الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون استقبل في إبريل /نيسان
من عــام  2019وف ـدًا يمثل «قـســد» ،معلنًا عن

دع ــم مــالــي «لتغطية ال ـض ــرورات اإلنسانية
ولـ ـت ــأم ــن اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
واالجتماعي للمدن في ســوريــة» ،وفــق بيان
صدر في حينه.
ويـ ـض ــع امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــري ــد س ـع ــدون
االه ـت ـم ــام ال ـفــرن ـســي بــال ـش ـمــال ال ـش ــرق ــي من
سورية «في سياق محاوالت باريس التأسيس
لعالقة جديدة مع سورية التي لطاملا كانت
تاريخيًا منطقة نفوذ للفرنسيني» ،مضيفًا:
«يشعرون (الفرنسيون) بأن الفرصة سانحة
لـهــم فــي شـمــال شــرقــي ســوريــة ،ل ــذا يعملون
على مساعدة اإلدارة الذاتية الكردية وقوات
قسد» .ويعتقد سعدون أن االقتراب الفرنسي
من الشمال الشرقي من سورية «ال يمكن عزله

عــن ال ـعــاقــة امل ـتــوتــرة ب ــن ب ــاريــس وأن ـق ــرة»،
مضيفًا« :تعزيز النفوذ الفرنسي في الشمال
الشرقي من سورية ورقة ضغط على الجانب
التركي».
وتعتبر أنقرة حزب «االتحاد الديمقراطي»،
وهـ ــو امل ـس ـي ـطــر فـعـلـيــا ع ـلــى مـنـطـقــة شــرقــي

الدعوة ليست محصورة
بالجانب الكردي في شمال
شرقي سورية

تسيطر «قسد» على شمال شرق سورية (دليل سليمان/فرنس برس)

الـ ـف ــرات ،نـسـخــة س ــوري ــة م ــن ح ــزب «ال ـع ـمــال
الكردستاني» واملصنف من دول عدة ،أبرزها
ت ــرك ـي ــا ،ف ــي خ ــان ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــاب ـي ــة.
ويعتبر األت ــراك املـحــاوالت لفرض إقليم ذي
ص ـب ـغــة ك ــردي ــة ف ــي ش ــرق ــي الـ ـف ــرات مـســاســا
بــأمـنـهــم ال ـق ــوم ــي ،ل ــذا ش ـنــوا ف ــي ع ــام 2019
عملية في املنطقة انتهت باالستحواذ على
مـنـطـقــة تـمـتــد ع ـلــى  100كـيـلــومـتــر وبـعـمــق
نـحــو  33كـيـلــومـتـرًا داخ ــل ال ـش ـمــال الـشــرقــي
م ــن س ــوري ــة .وت ــؤك ــد ال ــوق ــائ ــع ع ـلــى األرض
ّ
أن مــا يـسـ ّـمــى بـ ـ «ك ـ ــوادر ح ــزب ال ـع ـمــال» من
غ ـيــر األكـ ـ ــراد ال ـس ــوري ــن ،ل ـهــا ال ـي ــد الـطــولــى
فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال الـ ـش ــرق ــي مـ ــن س ـ ــوري ـ ــة ،حـيــث
يتولون أغلب املفاصل العسكرية واألمنية
واالق ـت ـصــاديــة ف ــي املـنـطـقــة ال ـتــي تـقــع تحت
سيطرة «قـســد» .وكــان قــد نفى جميل بايك،
ال ــذي يـعــد مــن أب ــرز ق ـيــاديــي ح ــزب «الـعـمــال
ال ـكــردس ـتــانــي» ف ــي حـ ــوار س ــاب ــق م ــع مجلة
« »Responsible Statecraftاألم ـيــرك ـيــة ،أي
ص ـلــة تـنـظـيـمـيــة ب ــن ح ــزب ــه و«قـ ـس ــد» الـتــي
تشكل وحدات حماية الشعب الكردية ثقلها
الــرئـيـســي ،زاعـمــا أن «اآلالف مــن املتعاطفني
م ــع حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ل ــم تثنهم
هجمات وعراقيل الجيش التركي ،وســاروا
عبر السياج الحدودي وانضموا للقتال ضد
ّ
تنظيم داعـ ــش» .واع ـتــرف بــايــك ب ــأن العديد
م ــن مـقــاتـلــي ح ــزب «ال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي»
املنحدرين مــن أصــول ســوريــة ،انضموا إلى
قسد «ألنهم أرادوا خــوض النضال من أجل
حماية شعبهم وحرية أراضيهم التي ولدوا
فيها» ،وفق تعبيره.

قضية
بغداد ـ عادل النواب

ّ
ف ــي  9إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان  ،2020كــلــف
مـ ـصـ ـطـ ـف ــى الـ ـ ـك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــي بـ ــرئـ ــاسـ ــة
الحكومة العراقية ،خلفًا لعادل عبد
املـهــدي ،الــذي استقال بعد أشـهــر مــن تفجر
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي مـ ــدن ج ـنــوب
ووس ـ ـ ــط الـ ـ ـع ـ ــراق امل ـط ــال ـب ــة ب ــاإلص ــاح ــات،
وت ــورط حكومته فــي سلسلة عمليات قمع
عنيفة لـلـتـظــاهــرات ،ذه ــب ضحيتها مئات
القتلى وآالف الجرحى.
وح ــل رئـيــس جـهــاز امل ـخــابــرات والصحافي
السابق مصطفى الكاظمي كمرشح توافقي
ب ــن مـخـتـلــف ال ـق ــوى الـس ـيــاس ـيــة ب ـمــا فيها
املعسكر الحليف إليــران بعد أزمــة استمرت
عدة أشهر ،عقب إعالن عبد املهدي استقالته
وتصويت البرملان باملوافقة رسميًا عليها
فــي األول مــن ديـسـمـبــر/كــانــون األول الـعــام
 .2019وتـمـثـلــت األزمـ ــة ف ــي ال ـخــافــات على
الـ ـب ــدي ــل ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،وت ـ ــم خــال ـهــا
تــرشـيــح ع ــدد م ــن األسـ ـم ــاء ،وتـكـلـيــف إثـنــن
منها رسميًا لرئاسة الحكومة ،وهم محمد
تــوفـيــق عـ ــاوي ،ال ــذي أدى اع ـت ــذاره بسبب
خ ــاف ــات حـ ــادة ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة إلــى
تـكـلـيــف ع ــدن ــان ال ــزرف ــي ،وال ـ ــذي اع ـت ــذر هو
اآلخر عن تكليفه بعد أسابيع ،بسبب رفض
القوى الحليفة إليران للتكليف ،واعتباره تم
من قبل الرئيس العراقي برهم صالح ،دون
العودة إليهم.
وقد اعتبر املعسكر الحليف إليــران ترشيح
ال ـكــاظ ـمــي ،ف ــي حـيـنـهــا ،أن ــه يــأتــي ف ــي إط ــار
«عــودة السياقات الدستورية إلى طبيعتها
وأخذ الكتلة األكبر استحقاقها» ،بحسب ما
أعلنه يومها زعيم تحالف «الـفـتــح» ،هــادي
العامري.
ونجح الكاظمي ،قبل يومني فقط من انتهاء
فترة التكليف الدستورية لتشكيل الحكومة
والبالغة شهرًا واحدًا ،من الحصول على ثقة
البرملان في السابع من مايو/أيار  ،2020بعد
جلسة برملانية استمرت ألكثر من  5ساعات،
ت ــم خــالـهــا تـمــريــر  15وزي ـ ـرًا م ــن حـكــومـتــه،
قبل أن يتم التصويت على باقي الوزراء في
األسبوع التالي.
ورغـ ــم مـ ــرور ن ـحــو ع ــام ع ـلــى م ـنــح حـكــومــة
الكاظمي الثقة ،إال أن الكثير من الوعود التي
أطلقها خالل تالوته برنامجه الحكومي ،لم
تـنـفــذ حـتــى اآلن .وي ــرى ن ــواب ومـســؤولــون
أن إخـفــاق الكاظمي فــي تحقيق الكثير من
ال ــوع ــود ي ـع ــود إل ــى ص ــراع ــه م ــع الـفـصــائــل
املـسـلـحــة وأحـ ــزاب سـيــاسـيــة ،ال تــرغــب بــأي
نـ ـج ــاح لـ ـه ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ك ــون ـه ــا س ـت ـكــون

يعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ّ
أن تحقيق
أي منجز له ،خصوصًا بعدما فشل
انتخابات نزيهة للعراقيين أهم من ّ
في اإليفاء بكثير من وعوده ،جراء الضغوط

وعود
الكاظمي
تتبخر

الضغوط السياسية واألمنية
تعطل اإلصالحات

بمثابة نجاح للتظاهرات وضــرب لرؤساء
ال ــوزراء السابقني الذين فشلوا في انتشال
الـعــراق مــن مشاكله .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أقر
مسؤول عراقي بأن الكاظمي «لم يحقق أكثر
الوعود التي تضمنها برنامجه الحكومي
ألس ـبــاب خــارجــة عــن إرادت ـ ــه» .واع ـت ـبــر ،في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أنه ُ
«محارب من
قبل مليشيات وقوى معروفة ،وال يساعده
أيضًا عامل الـتــوازن الــذي تمتع به رؤســاء
حكومات سابقني ،كونه ال يملك حزبًا وال
كـتـلــة بــرملــان ـيــة» .وب ــن أن «م ـلــف الـخــدمــات
وإدارة األزم ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ،وك ــذل ــك األزم ـ ــة
املالية الـتــي ضغطت بـقــوة على العراقيني
فـ ـ ــي األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ـل ـ ــف ال ـ ـسـ ــاح
امل ـن ـف ـلــت ،وه ـي ـم ـنــة امل ـل ـي ـش ـيــات واس ـت ـم ــرار
ال ـه ـج ـم ــات امل ـس ـل ـح ــة ،ك ـل ـهــا ل ــم ت ـش ـهــد أي
تـ ـق ــدم ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس بـعـضـهــا ت ــراج ــع،
وأخـ ـ ــرى أدت إلـ ــى إخ ـف ــاق ــات ،م ـثــل حـمــايــة
امل ـت ـظــاهــريــن وال ـنــاش ـطــن املــدن ـيــن ووق ــف
عمليات االغتيال واالستهداف» .وكشف أن
«الكاظمي تحدث قبل أيام لعدد من املقربني
منه بأنه يعتبر تحقيق انتخابات نزيهة
للعراقيني في العاشر من أكتوبر/تشرين
األول املـقـبــل أه ــم مــن أي منجز آخ ــر يمكن
أن يتحقق في العراق ،وأن املرحلة الحالية
يمكن اعتبارها انتقالية ال أكثر».
وق ــال ال ـق ـيــادي فــي «ائ ـتــاف ال ـن ـصــر» ،الــذي

ي ـت ــزع ـم ــه رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء األس ـ ـبـ ــق ح ـي ــدر
العبادي ،النائب عقيل الرديني ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه «ال يـمـكــن ألي رئ ـيــس وزراء
تـحـقـيــق أي إن ـج ــاز ب ــوج ــود ق ــوى سياسية
نافذة ،ولها ثقل مسلح ،تعمل على عرقلة أي
خطوة للحكومة ،خصوصًا أن هــذه القوى
تـسـتـخــدم ال ـس ــاح املـنـفـلــت لـتـهــديــد الــدولــة
وه ـي ـب ـت ـهــا .ولـ ـه ــذا نـ ــرى ال ـك ـث ـيــر م ــن ف ـقــرات
البرنامج الحكومي لم تنفذ حتى اآلن ،رغم
مرور عام على إطالق الوعود بخصوصها».
واعتبر أن «هـنــاك جهات سياسية متنفذة
م ـتــورطــة بـقـضــايــا ف ـســاد كـبـيــرة وخـطـيــرة،
ولهذا هناك ضغوطات وتهديدات بعدم فتح

تنفيذ الوعود
الحكومية يعتمد على
دعم القوى السياسية
عدم وجود ثقل برلماني
للكاظمي تسبب بعدم
اإليفاء بوعوده

تلك امللفات .وربما فتح تلك امللفات ،يعني
سحب الثقة عن الكاظمي وحكومته .وربما
بـعــض الـجـهــات تعمل عـلــى إث ــارة الفوضى
وامل ـشــاكــل مــن خ ــال ال ـســاح املـنـفـلــت ،الــذي
تملكه خارج سيطرة الدولة .فكل هذه األمور
تمنع تحقيق وعــود اإلص ــاح التي أطلقها
الكاظمي بعد تكليفه».
واعتبر النائب ماجد شنكالي ،فــي اتصال
هاتفي مع «العربي الجديد» ،أن «عدم وجود
ثقل برملاني للكاظمي تسبب بعدم اإليفاء
بــوعــوده ،خصوصًا فيما يتعلق بمحاربة
الـفـســاد» .وأض ــاف أن «أم ــام الكاظمي مهمة
كـبـيــرة ،وهــي إج ــراء االنـتـخــابــات البرملانية
املبكرة ،فإذا نجح بهذه املهمة ،فهذا اإلنجاز
س ـي ـح ـســب لـ ــه .أمـ ــا ف ــي الـ ـج ــوان ــب األخ ـ ــرى،
كالصحة والخدمات ومحاربة الفساد ،فلم
ن ــرى للكاظمي وحـكــومـتــه أي إن ـج ــازات ،إال
على مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .نحن لم
ن ــرى أي اسـ ـت ــرداد ل ــأم ــوال املـنـهــوبــة حتى
ال ـس ــاع ــة» .وب ــن أن «ال ـكــاظ ـمــي واجـ ــه طيلة
الفترة املاضية الكثير من األزمات واملشاكل
الداخلية ،بسبب مواجهة املليشيات املسلحة
وك ــذل ــك ال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة عـلـيــه .ولـهــذا
نحن ندعم الكاظمي وحكومته في كل عمل
إيجابي ،رغــم أن الخطوات بطيئة ج ـدًا ،في
محاربة الفساد وضبط السالح املنفلت الذي
يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة العراقية».
باملقابل ،اعتبر الخبير في الشأن السياسي
العراقي إحسان الشمري ،تكليف الكاظمي
ومنح الثقة لحكومته بأنه «بحد ذاتــه كان
تحديًا ،خصوصًا أن بعض القوى ،قبل منح
الثقة للكاظمي ،كانت تريد اإلبقاء على عادل
ع ـبــد امل ـ ـهـ ــدي» .وبـ ــن ال ـش ـم ــري ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـكــاظـمــي تحدث
عــن بــرنــامــج حـكــومــي طـمــوح ،لـكــن قـبــل ذلــك
كانت األولوية للكاظمي وقف إنهيار الدولة،
الــذي تسببت به حكومة عــادل عبد املهدي.
وقد نجح إلى حد كبير بوقف هذا االنهيار،
بعد أن كان االقتصاد منهارًا ،واألمن أصبح
مرتبكًا بفعل وجود داعش وعودة التنظيم
مــرة أخ ــرى ،والتمكني ال ــذي حصل للسالح
املـنـفـلــت ،وت ـغــاضــي عـبــد امل ـه ــدي ع ـنــه .هــذه
كانت أولويات بالنسبة للكاظمي».
وأضـ ــاف الـشـمــري أن «تـنـفـيــذ ال ــوع ــود وفــق
ال ـبــرنــامــج ال ـح ـكــومــي ال يـعـتـمــد ف ـقــط على
الـحـكــومــة ،بــل عـلــى دع ــم ال ـقــوى السياسية
لتنفيذ البرنامج والوعود .ولهذا ،كان هناك
إرادة سياسية تدفع لعدم تطبيق البرنامج
الحكومي ،وحتى ما جاء في الورقة البيضاء.
وهذا يدل على النوايا املبيتة بأن هناك قوى
سياسية ال تريد تحقيق أي نجاح حكومي».
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شرق
غرب
تشاد :تحذير من اقتراب
المتمردين من العاصمة
أمرت الواليات املتحدة ،أمس األحد،
موظفيها غير الضروريني في تشاد
بــاملـغــادرة ،مــع اقـتــراب متمردين من
العاصمة نجامينا ،بعدما أظهرت
نتائج أولية لالنتخابات ،التي جرت
ّ
ف ــي  11إبــريــل/ن ـي ـســان ال ـح ــال ــي ،أن
الــرئـيــس إدري ــس دي ـبــي ،فــي سبيله
لـتـمــديــد حـكـمــه املـسـتـمــر مـنــذ ثالثة
ع ـ ـقـ ــود .مـ ــن ّ ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ـج ـيــش
الـتـشــادي ،أنــه «دم ــر» ،أول مــن أمس
ً
الـ ـسـ ـب ــت ،رت ـ ــا ل ـل ـم ـت ـمــرديــن هــاجــم
شـمــال ال ـبــاد فــي ي ــوم االنـتـخــابــات،
فيما اعتبر وزير االتصال التشادي،
ّ
ش ــري ــف م ـح ـمــد زي ـ ــن ،أن «م ـغ ــام ــرة
املرتزقة من ليبيا انتهت».
(رويترز ،فرانس برس)
ميانمار :حكومة
المعارضة تطالب
ّ
الحل
بالمشاركة في
ق ـ ــال م ـ ــوي زاو أوو ،نـ ــائـ ــب وزيـ ــر
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي ح ـكــومــة
الوحدة الوطنية في ميانمار ،التي
ّشـكـلـهــا م ـعــارضــو االن ـق ــاب أخ ـي ـرًا،
إن ــه يتعني عـلــى راب ـطــة دول جنوب
ش ــرق آسـيــا (آس ـي ــان) الـتـفــاوض مع
ه ــذه ال ـح ـكــومــة ،إذا ك ــان ــوا يــريــدون
ّ
امل ـس ــاع ــدة ف ــي ح ــل األزم ـ ــة الـنــاجـمــة
عــن انـقــاب فـبــرايــر/شـبــاط املــاضــي.
وأع ـلــن ،فــي مقابلة مــع خــدمــة إذاعــة
«ص ـ ــوت أم ـي ــرك ــا» ال ـنــاط ـ ّقــة بــالـلـغــة
الـبــورمـيــة أم ــس األحـ ــد ،أن ــه ينبغي
ع ـ ـلـ ــى «آس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان» عـ ـ ـ ــدم االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف
باملجلس العسكري.
(رويترز)
كولومبيا :مقتل جندي
و 15متمردًا باشتباكات
ذكــرت مـصــادر عسكرية كولومبية،
ّ
أول مــن أم ــس ُ،أن جنديًا كولومبيًا
و 14م ـت ـمــردًا ،قـتـلــوا فــي اشـتـبــاكــات
الجيش .وقال
بني مسلحني وقــوات
ُ
ّ
م ـصــدران إن  14شخصًا قـتـلــوا في
مواجهات في إقليم كــاوكــا ،وهــؤالء
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ج ـب ـه ــة
ك ـ ــارل ـ ــوس ب ــات ـي ـن ــو ،الـ ـت ــي أس ـس ـهــا
مـ ـنـ ـشـ ـق ــون ع ـ ــن جـ ـم ــاع ــة «ال ـ ـق ـ ــوات
املسلحة الثورية» (فــارك) يرفضون
اتفاق السالم املبرم عام .2016
(رويترز)
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يعتبر مخيم األزرق
لالجئين ثاني أكبر مخيم
في المملكة األردنية
الهاشمية والذي يقطنه
قرابة الـ  37ألف الجئ
سوري .ويعد أحد أكثر
الصور مأساوية التي
تعكس حجم المعاناة
التي يعيشها الشعب
السوري منذ ما يقارب
العقد من الزمن.
هــذا التجمــع البــري الطــارئ عــى جغرافيــة
الــدول املجــاورة لوطنــه وضــع املنظــات
والهيئــات الدوليــة العاملــة يف الحقــل اإلغــايث
أمــام امتحــان حقيقــي ليختــر قدراتهــا يف
مواجهــة التضخــم املتســارع ملخيــات اللجــوء
والتصاعــد املســتمر الحتياجــات الحيــاة
األساســية .إذ يشــكل مخيــم األزرق منوذجــا
صارخــا لهــذا التحــدي األمــر الــذي دفــع
بالعديــد مــن املؤسســات الخرييــة واملنظــات
اإلنســانية ومــن بينهــا مؤسســة جاســم وحمــد
بــن جاســم الخرييــة إىل تبنــى مبــادرات نوعيــة
مــن خــال تأســيس مركــز الشــيخ جاســم بــن
جــر آل ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة يف
املخيــم عــام  ،2017بالتعــاون مــع جمعيــة
اإلغاثــة الطبيــة العربيــة بــاألردن ،حيــث
ســاهم املركــز بشــكل كبــري يف التخفيــف مــن
وطــأة النــزوح عــى ســكان املخيــم يف املجــال
الصحــي.
إذ يبلــغ إجــايل عــدد املســتفيدين مــن
خدمــات املركــز املجانيــة حــوايل الـــ  100ألــف
مريــض ســنويا ،وتقــدر التكلفــة التشــغيلية
الســنوية للمركــز بـــ  3مايــن ريــال قطــري.
مسؤولية إنسانية:
ويــرى الشــيخ نــواف بــن جاســم بــن جــر آل
ثــاين رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة جاســم
وحمــد بــن جاســم الخرييــة ،أن املســارعة
إلنشــاء مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل
ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة مبخيــم األزرق
يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية شــكل رضورة
إنســانية ملحــة يف تلــك الفــرة نظـرا لألوضــاع
الصحيــة الصعبــة التــي عــاىن منهــا الاجئــن
مــع بدايــة نزوحهــم لــألرايض األردنيــة ،وعــى
اعتبــار أن املؤسســة منــذ بدايــة تأسيســها
رفعــت شــعار «صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل»
كان لزامــا عليهــا املبــادرة للتخفيــف مــن
حــدة معاناتهــم واالضطــاع مبســؤولياتها
اإلنســانية مــن خــال توفــري خدمــات طبيــة
متخصصــة ومســتدامة وعــى قــدر كبــري مــن
الجــودة بهــدف تحســن الظــروف الصحيــة
لقاطنــي املخيــم ،ولضــان ذلــك أكــد الشــيخ
نــواف حــرص املؤسســة عــى اإلرشاف املبــارش
عــى ســري عمــل املركــز وإجــراء تقييــم
مســتمر ألداء طواقمــه الطبيــة مبــا يضمــن

منطقة استقبال املرىض يف املركز

مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية بمخيم األزرق..

مبادرة إنسانية لتضميد الجرح
السوري في مخيمات اللجوء
نواف بن جاسم :المركز
يعد ضرورة إنسانية
ملحة للتخفيف من
معاناة الالجئين الصحية
الشيخ نواف بن جاسم بن جر آل ثاين

سعيد الهاجري :المركز
يوفر التخصصات الطبية
التي تلبي احتياجات
قاطني المخيم
سعيد مذكر الهاجري

مركز الشيخ جاسم بن جر آل ثاين للرعاية الصحية االٔولية
اســتفادة كافــة املــرىض مــن خدماتــه بصــورة
سلســلة وبنتائــج صحيــة جيــدة  .ووفــق آخــر
اإلحصائيــات الخاصــة باملؤسســة فقــد بلــغ
عــدد املســتفيدين مــن خدمــات مركــز الشــيخ
جاســم بــن جــر آل ثــاين للرعايــة الصحيــة
االوليــة منــذ افتتاحــه مايقــارب الـــ  100ألــف
مريــض ســنويا.
زيارات ميدانية:
ومــن جانبــه قــال الســيد ســعيد مذكــر

استقبل المركز منذ
بداية تأسيسه في العام
 2017أكثر من  100ألف
مريض سنويا

الهاجــري الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة جاســم
وحمــد بــن جاســم :راعــت املؤسســة
بتأسيســها ملركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل
ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة أن يتضمــن
أهــم التخصصــات الطبيــة التــي مــن شــأنها
أن تلبــي احتياجــات هــذا التجمــع الســكاين
الطــارئ مــن األخــوة الســورين عــى أرايض
اململكــة األردنيــة ،وتعتــر هــذه املبــادرة
اإلنســانية مــن صميــم عمــل وأهــداف
املؤسســة الراميــة لتنفيــذ مشــاريع صحيــة
وتنمويــة ممولــة ذاتيــا ،يف العديــد مــن الــدول
والتــي مــن شــأنها االرتقــاء باألوضــاع الصحيــة
الصعبــة يف العديــد مــن املجتمعــات الفقــرية
واملحتاجــة.
ويــرى الســيد الهاجــري أن املركــز يحظــى
باهتــام كبــري مــن قبــل املؤسســة نظـرا للدور
اإلنســاين النوعــي الــذي يقــوم بــه يف التخفيف

يضم المركز عيادة
متخصصة باألمراض
المزمنة كالسكري
وارتفاع ضغط الدم
مــن وطــأة النــزوح واملعانــاة النفســية
والبدنيــة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا املواطــن
الســوري يف مخيــات اللجــوء ،لذلــك يخضــع
املركــز ملتابعــة مســتمرة وتنظيــم زيــارات
ميدانيــة دوريــة عــى مــدار العــام لاطــاع
عــى ســري العمــل داخــل املركــز ومتابعــة
جــودة الخدمــات الطبيــة املقدمــة للمراجعن،
وكذلــك التعــرف عــى احتياجاتــه املختلفــة
مــن أدويــة وأجهــزة ومعــدات طبيــة لتمكــن
األطبــاء والفريــق التمريــي مــن تقديــم
خدمــات عاجيــة متكاملــة للمــرىض ،وحــول
أهــم الخدمــات الطبيــة املقدمــة أشــار الســيد
الهاجــري :أن املركــز يضــم عيــادات متخصصــة
يف طــب األطفــال وأمــراض النســاء والطــب
العــام ،واألســنان إضافــة إىل قســم للطــوارئ،
وأيضــا يحتضــن املركــز صيدليــة توفــر األدويــة
املجانيــة للمــرىض .كل ذلــك يتــم تحــت
إرشاف كــوادر طبيــة ومتريضيــة عــى مســتوى
عــايل مــن الكفــاءة العلميــة واملهنيــة التــي
تبــذل جهــود جبــارة لتقديــم خدماتهــا.
خدمات نوعية:
ومل تقتــر خدمــات املركــز عنــد حــدود تقديم
الرعايــة الطبيــة التقليديــة ،وإمنــا تســعى
بشــكل مســتمر إىل تجويــد خدماتهــا بهــدف

تحســن الظــروف املعاشــية لســكان املخيــم،
مــن خــال العمــل الجــاد لارتقــاء بالجوانــب
الصحيــة لهــم ،األمــر الــذي دفــع مبؤسســة
جاســم وحمــد بــن جاســم الخرييــة إىل تنفيــذ
مبــادرة نوعيــة عــى مســتوى الخدمــات التــي
يقدمهــا مركــز الشــيخ جاســم بــن جــر آل
ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة ،ويف مقدمتهــا
اســتحداث عيــادة متخصصــة باألمــراض
املزمنــة ويف مقدمتهــا أمــراض الســكري
وارتفــاع ضغــط الــدم ،وتوفــري الرعايــة
الصحيــة الازمــة للمــرىض مــا يســاعد عــى
التخفيــف مــن اآلثــار الصحيــة والنفســية
لهــذا النــوع مــن األمــراض وجعــل املــرىض
أكــر قــدرة عــى تقبــل ظروفهــم الصحيــة
والتعايــش معهــا بشــكل أكــر ســهولة .ومــن
املســاهات الحيويــة للمركــز توفــري املطاعيــم
لألطفــال حديثــي الــوالدة ومتابعــة أوضاعهــم
الصحيــة بصــورة مســتمرة وعــى قــدر كبــري
مــن االهتــام .كذلــك تتجــاوز خدمــات املركــز
الحــدود املهنيــة والعلميــة الطبيــة ،حيــث
يبــادر الطاقــم الطبــي والتمريــي بــدوره إىل
االرتقــاء بالوعــي الصحــي للرائــح املختلفــة
مــن املــرىض ولعــب دور توعــوي يحســن مــن
الظــروف الصحيــة يف املخيــم ،وذلــك مــن خال
الحــرص عــى تقديــم النصائــح واالرشــادات
الطبيــة وبشــكل خــاص لألمهــات الحوامــل
واملرضعــات ،كذلــك بــادرت املؤسســة بالتعاون
مــع كــوادر املركــز الطبيــة إىل تأســيس قســم
متخصــص معنــي بتثقيــف مصــايب األمــراض
املزمنــة ودعــم معارفهــم الصحيــة لتمكينهــم
مــن التعامــل تلــك األمــراض بطريقــة أكــر
فاعليــة ،األمــر الــذي ســينعكس بصــورة
مبــارشة عــى منــط حياتهــم بشــكل عــام.

