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سياسة

الالجئون السوريون 
واالنتخابات 

انتقادات داخل إسرائيل 
بعد فشل منظومة 

الدفاع الجوي

نقدي: من يرتكب 
العمل الشرير عليه أن 

ينتظر ارتداده عليه

للحديث تتمة...

تباينت المعلومات، أمس الخميس، حول إطالق صاروخ من سورية وسقوطه في 
اإلسرائيلي  النووي  المفاعل  يقع  حيث  المحتلة،  فلسطين  جنوبي  النقب،  صحراء 
ديمونا، بينما عمدت إيران إلى التلميح بأنها هي التي تقف وراء هذا الفعل، فيما 

اعتبرت صحف إسرائيلية األمر »تطورًا خطيرًا«

عدنان أحمد، صالح النعامي
طهران ـ صابر غل عنبري

تــــعــــددت الـــــروايـــــات والــتــحــلــيــات، 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، حــــــــول حــقــيــقــة 
الــصــاروخ الــذي انطلق من سورية 
وسقط في صحراء النقب حيث يقع املفاعل 
ــا. ووصــــف  ــونــ ــمــ ــلــــي ديــ ــيــ ــرائــ الـــــنـــــووي اإلســ
بأنه  الصاروخ  جيش االحتال اإلسرائيلي 
»طائش«، على الرغم من أن قوات االحتال 
ردت عــلــيــه بــقــصــف قـــاعـــدة لــلــدفــاع الــجــوي 
تابعة للنظام السوري في منطقة الضمير، 
شــرقــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، موقعة 
ــوات الـــنـــظـــام. كــذلــك  ــ خــســائــر فـــي صـــفـــوف قـ
ــقـــيـــادة املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة  خــلــص قـــائـــد الـ
الــصــاروخ  أن  إلــى  الــجــنــرال كينث ماكينزي 
ال يبدو متعمدًا ويظهر عدم كفاءة الجانب 
ــوري، فـــيـــمـــا حــــاولــــت إيــــــــران تــوظــيــف  ــ ــســ ــ الــ
غــيــر مباشر  نــحــو  عــلــى  الــحــادث والتلميح 
إلى أنها تقف وراء إطاق الصاروخ. وربطت 
النظر  وجهة  تبنت  التي  التحليات  بعض 
هذه بأن الخطوة قد تكون ردًا على الهجوم 
على منشأة نطنز النووية اإليرانية في 11 
إبريل/ نيسان الحالي، والذي اتهمت طهران 
إسرائيل بالوقوف خلفه. وهو ما ذهبت إليه 
بعض الصحف اإلسرائيلية، التي قرأت في 
إطاق الصاروخ رسالة إيرانية، معتبرة أن 
سقوطه قرب مفاعل ديمونا »تطور خطير«.

وأعلن جيش االحتال اإلسرائيلي أنه نفذ، 
فجر أمس الخميس، ضربات داخل سورية 
بــعــد ســـقـــوط صــــــاروخ أطـــلـــق مـــن األراضـــــي 
الجيش  النقب. وقــال  فــي صــحــراء  السورية 
اإلســرائــيــلــي، فـــي بــيــان مــقــتــضــب: »رصـــدت 
قــــوات جــيــش الـــدفـــاع إطــــاق صــــاروخ أرض 
ــــي  ــل ســــوريــــة بـــاتـــجـــاه األراضــ ــ جــــو مــــن داخــ
ــي مــنــطــقــة الـــنـــقـــب«.  ــيـــة ســـقـــط فــ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
وأضـــاف أن الجيش ضــرب »ردًا على ذلــك«، 

ــاروخ  »الـــبـــطـــاريـــة الـــتـــي أطـــلـــق مــنــهــا الــــصــ
وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل 

األراضي السورية«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــنـــظـــام 
الـــســـوري »ســـانـــا« إن الــقــصــف اإلســرائــيــلــي 
مشيرة  دمشق،  في محيط  نقاطًا  استهدف 
إلــى جــرح أربــعــة جــنــود. ونقلت الوكالة عن 
مـــصـــدر عـــســـكـــري قـــولـــه »تــــصــــّدت وســـائـــط 
دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت 
معظمها«. ولم تتطرق وسائل إعام النظام 
إلى الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي سقط 
أفـــاد املرصد  الــنــقــب. مــن جهته،  فــي منطقة 
السوري لحقوق اإلنسان بمقتل ضابط في 
قوات النظام برتبة مازم أول وإصابة ثاثة 
عــنــاصــر آخــريــن مــن قــــوات الــنــظــام بــجــروح 
ــراء الــقــصــف اإلســـرائـــيـــلـــي الـــذي  ــ خــطــيــرة جـ
ـــاول »قـــاعـــدة لــلــدفــاع الـــجـــوي فـــي منطقة  طـ
السورية«، مشيرًا  العاصمة  الضمير، شرق 

إلى »تدمير بطاريات للدفاع الجوي«.
وكــان الجيش اإلسرائيلي قد أفــاد في وقت 
الخميس، بإطاق  األربــعــاء  ليل  مــن  ســابــق 
صـــفـــارات اإلنــــــذار قــــرب قـــريـــة أبــــو قــريــنــات، 
مفاعل  مــن  كيلومترات  بضعة  مسافة  على 
ــا الـــــنـــــووي. وأكــــــد مـــصـــدر عــســكــري  ــمـــونـ ديـ
إسرائيلي لوكالة »فرانس برس« عدم وقوع 
إصــابــات أو أضـــرار نتيجة الــصــاروخ الــذي 
»سقط في منطقة مفتوحة«. وفي توضيح 
الحق لجيش االحتال، ظهر أمس، قال »إن 
التحقيق األولي في الحادث املتعلق بإطاق 
صاروخ أرض - جو من سورية على األراضي 
اإلسرائيلية يشير إلى عدم حدوث اعتراض 
ــق الـــروايـــة اإلســرائــيــلــيــة هـــذه،  فــعــلــي«. ووفــ
فــإن صـــاروخ أرض - جــو أطــلــق مــن سورية 
ــــق نـــحـــو إســـرائـــيـــل،  ــزلـ ــ ــاوز هـــدفـــه وانـ ــ ــــجـ وتـ
ولـــم يــطــلــق لــيــســتــهــدف مــنــطــقــة مــعــيــنــة، في 
ــة، كــمــا يـــبـــدو، لــتــحــجــيــم املـــوضـــوع  مـــحـــاولـ
الذي أثار انتقادات من شخصيات ووسائل 

إعام داخل إسرائيل لفشل منظومة الدفاع 
الصاروخ.  اعتراض  الجوي اإلسرائيلي في 
وذكــــرت صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت« أن 
ط أنظمة دفاعه الجوي 

ّ
جيش االحتال نش

فــــي مــــحــــاولــــة العـــــتـــــراض الــــــصــــــاروخ، لــكــن 
املحاولة باءت بالفشل.

وقال رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور 
الصاروخ  إطــاق  على  تعليق  في  ليبرمان، 

أمين العاصي 

ــاء فـــي مــنــظــمــة حظر  جــــــّردت الــــــدول األعــــضــ
األسلحة الكيميائية، أول من أمس األربعاء، 
ــنـــظـــام الــــســــوري مــــن حـــقـــه فــــي الــتــصــويــت  الـ
داخـــل املنظمة، فــي إجـــراء ُوصـــف بــأنــه »غير 
ــعـــارضـــن  املـ بـــعـــض  بــيــنــمــا رآه  ــبــــوق«،  ــســ مــ
ــا لــــم يــقــتــرن  الـــســـوريـــن »خــــطــــوة رمــــزيــــة« مــ
بــخــطــوات إضــافــيــة مــتــاحــة ملــعــاقــبــة الــنــظــام 
عــلــى جــرائــمــه بــحــق املـــدنـــيـــن. وجــــاء الــقــرار 
غـــداة صـــدور تــقــريــر عــن املــنــظــمــة ذاتــهــا قبل 
النظام صراحة باستخدام غازات  أيام يتهم 
سامة في عام 2018 في الشمال الشرقي من 
سورية. وصوتت الدول األعضاء في املنظمة 
بــغــالــبــيــة الــثــلــثــن املــطــلــوبــة لــصــالــح مــذكــرة 
وبريطانيا  فرنسا  منها  عــدة،  دول  دعمتها 
ــتـــحـــدة، وتـــنـــّص عــلــى تعليق  ــات املـ ــ ــواليـ ــ والـ
»حــقــوق وامــتــيــازات« دمــشــق داخـــل املنظمة، 
الــتــصــويــت. وأّيـــدت  ومـــن ضمنها حقها فــي 
ــرة 87 دولــــة وعــارضــتــهــا 15 دولــــة في  ــذكـ املـ
وإيــران،  والصن  طليعتها سورية وروســيــا 

الـــــــــــردع ســـحـــقـــت،  ــن ســــــوريــــــة، إن »قـــــــــوة  ــ مــ
وبنيامن نتنياهو غفا في نوبة الحراسة، 
ألنـــه مــشــغــول بــمــســائــلــه الــشــخــصــيــة«، وفــق 

موقع صحيفة »معاريف«.
مـــن جــهــتــه، قـــال نــائــب الــقــائــد الـــعـــام للحرس 
العميد محمد رضــا نقدي،  الثوري اإليــرانــي، 
إن »من يرتكب العمل الشرير عليه أن ينتظر 
ــداده عــلــيــه«. وأضــــاف نــقــدي، فــي تصريح  ــ ارتـ
لــلــتــلــفــزيــون اإليــــرانــــي، أمــــس، أن »الــصــهــايــنــة 
حاولوا التعتيم على األحداث التي وقعت في 
فلسطن املحتلة، لكن لم يكن ذلك ممكنا لشدة 
االنفجارات ودويها، حيث سمعها وشاهدها 
اآلالف«. وأكد القائد العسكري اإليراني أن هذه 
الوضع  مــع  مــقــارنــة  األحــــداث »تبقى صغيرة 

املعقد الذي يواجه الكيان الصهيوني«.
إعام  ذكــرت وسائل  نفسه،  الصعيد  وعلى 
إيرانية، أمس، أن الصاروخ »إيراني الصنع 
مــن طــــراز فــاتــح 110«. وقــــال مــوقــع »جــهــان 
ــراز  ــن طــ ــوز« املـــحـــافـــظ إن الـــــصـــــاروخ مــ ــيــ نــ
»الــصــواريــخ الــدقــيــقــة«، وإطــاقــه يعني أنــه 
الــهــدف«، أي مفاعل  كــان »يمكن اســتــهــداف 
ديمونا. وتفاعلت وسائل إعام إيرانية غير 

ومندوبة السلطة الفلسطينية روان سليمان، 
التصويت. وشاركت  عن  دولــة   34 وامتنعت 
136 دولـــــة فـــي الــتــصــويــت مـــن أصــــل الــــدول 

األعضاء الـ 193.
ووجد القرار ترحيبًا عريضًا؛ كونه »بمثابة 
العقاب«، وفق  اإلفــات من  رسالة قوية ضد 
بــيــان صـــدر عـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي. ورحـــب 
األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث 
 نظام بشار 

ّ
نيد برايس، بالقرار، مشيرًا إلى أن

األسد »استخدم الساح الكيميائي 50 مرة«. 
السوري، على لسان  النظام  املقابل، ندد  في 
»بقرار  الرفاعي  رانيا  املنظمة،  إلى  مندوبته 
ســيــكــون لـــه وقـــع كـــارثـــي عــلــى مــنــظــمــة حظر 
نشاطها  وســيــســّيــس  الكيميائية  األســلــحــة 
أكـــثـــر«. وحــــذرت الــرفــاعــي مــن أن هـــذا الــقــرار 
»سيكون له عواقب خطرة على تعاوننا« مع 
املنظمة، متهمة الواليات املتحدة وبريطانيا 

»خدمة املنظمات اإلرهابية«. وفرنسا بـ
ــز تــوثــيــق  ــركــ ــر مــ ــديــ ــه، أوضــــــــح مــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
فــي ســوريــة، نضال  الكيميائية  االنــتــهــاكــات 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  شيخاني، 
 »التصويت أتى بدعم من الواليات املتحدة 

ّ
أن

وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا، وذلـــــك لــبــعــث رســالــة 
واضـــحـــة مــفــادهــا عــــدم الـــتـــهـــاون مـــع الــدولــة 
العضو التي خرقت اتفاقية املنظمة«. واعتبر 
 »تــجــمــيــد عــضــويــة ســـوريـــة، قــــرار رمـــزي، 

ّ
أن

أولى  بمثابة خطوة  نفسه  الوقت  في  ولكنه 
نحو الــعــدالــة الــتــي تــبــدأ بــإزاحــة نــظــام بشار 
األسد من األروقة الدولية، وعدم الترويج له 
سياسيًا لوالية دمار جديدة«، في إشارة إلى 

ترشحه لوالية رئاسية جديدة.
اإلجــــــــــــراءات  »هـــــــــذه   

ّ
أن شـــيـــخـــانـــي  وتـــــابـــــع 

الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر  منظمة  تــعــطــي 
الــصــاحــيــات لــلــتــوجــه بــشــكــوى إلـــى مجلس 
األمن أو الجمعية العامة لألمم املتحدة ضّد 
املنظمة،  اتفاقية  التي خرقت  العضو  الدولة 

رسمية على نطاق واسع مع ما ذكره موقع 
ــا جــرى  ــا نـــيـــوز«، وأشــــــارت إلــــى أن »مــ ــ »رجـ
قــرب مفاعل ديــمــونــا رســالــة إلســرائــيــل بأن 

مناطقها الحساسة ليست محصنة«.
إعـــــام  وفـــــــي اإلطــــــــــار ذاتــــــــــه، رأت وســـــائـــــل 
 سقوط الصاروخ بالقرب من 

ّ
أن إسرائيلية 

ديــمــونــا فـــي صـــحـــراء الــنــقــب، يــعــد »تــحــواًل 
إسرائيل  بن  الصراع  على صعيد  خطيرًا« 
وإيــــران. وقــالــت صحيفة »غــلــوبــس«، أمــس، 
ــتــــى لـــــو كـــــــان مـــــا صـــــــدر عـــــن جــيــش  إنـــــــه حــ
 الـــصـــاروخ ســقــط فــي محيط 

ّ
االحـــتـــال بــــأن

 
ّ
فإن صحيحًا،  مقصود  غير  بشكل  ديمونا 
هذا التطور »خطير ويشي بطابع التصعيد 
الذي تشهده املواجهة اإليرانية اإلسرائيلية 
 إليـــران 

ّ
ــإن فـ الــســوريــة«. وحــســب الصحيفة، 

دافـــعـــًا كــبــيــرًا لــلــمــّس بــإســرائــيــل، بوصفها 
 هذا 

ّ
عدوها األســاس والــقــوي، الفتة إلــى أن

الدافع تفاقم أخيرًا في أعقاب الهجوم الذي 
استهدف منشأة نطنز، واغتيال عالم الذرة 

اإليراني محسن فخري زادة.
ــم بــــوســــت«، فقد  ــيـ ــروزالـ ــيـ أمــــا صــحــيــفــة »جـ
ــبـــرت أن ســـمـــاع صــــفــــارات اإلنــــــــذار فــي  ــتـ اعـ

الــعــام لألخيرة فرناندو  املــديــر  أن  وال سيما 
آرياس، ذكر في تصريح له من بروكسل أخيرًا، 
 املنظمة أثبتت تورط النظام السوري في 

ّ
أن

18 هــجــومــا بــاألســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة«. ورأى 
أنه لم يعد  القرار »تأكيد على  شيخاني في 
الحلول،  طــرح  أو  للدبلوماسية  هناك مجال 
وإنما زادت القناعات لدى الدول األطراف بأن 
بشار األسد مجرم حرب وال يمكنه استرجاع 

مقعده في املنظمة مرة أخرى«.
الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر  منظمة  وكــانــت 
اتــهــمــت الــنــظــام الـــســـوري قــبــل أيــــام بقصف 
مدينة ســراقــب فــي ريــف إدلــب الشرقي بغاز 
اعتبر  إذ  عــام 2018،  ســام في فبراير/شباط 
الطرف  هوية  تحديد  املكلف  املحققن  فريق 
املــــســــؤول عـــن هــجــمــات كــيــمــيــائــيــة أن »ثــمــة 
دوافــــع مــعــقــولــة« لــاعــتــقــاد بــإلــقــاء مــروحــيــة 
 
ً
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري »بــرمــيــا
املستهدفة.  املنطقة  على  األقـــل«  على  واحـــدًا 
ناشرًا  انفجر،  »البرميل   

ّ
أن التقرير  وأوضــح 

الكلور على مسافة واســعــة، مصيبًا 12  غــاز 
شخصًا«.

ــمـــت الـــنـــظـــام  ــهـ ــــت املـــنـــظـــمـــة نـــفـــســـهـــا اتـ ــانـ ــ وكـ
ــعــــام  الــــــســــــوري فـــــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان مـــــن الــ
الكيميائية  األســلــحــة  بــاســتــخــدام  املـــاضـــي، 
فــــي ريـــــف حـــمـــاة عـــــام 2017. وذكــــــر مــنــســق 
سانتياغو  للمنظمة،  التابع  التحقيق  فريق 
 فريقه 

ّ
أوناتي البــوردي، في بيان حينها، أن

»خلص إلــى وجــود أســس معقولة لاعتقاد 
كيميائي  كــســاح  الــســاريــن  بــأن مستخدمي 
فــي اللطامنة )مــحــافــظــة حــمــاة( فــي 24 و30 
مـــارس  فـــي 25  مـــــــــارس/آذار 2017 والـــكـــلـــور 
ــقـــوات  ــــى الـ 2017 هــــم أشــــخــــاص يــنــتــمــون إلـ

الجوية السورية«.
السياسي رضوان  الباحث  رأى  السياق،  في 
زيــــــــــادة، فــــي قـــــــرار مــنــظــمــة حـــظـــر األســـلـــحـــة 
ــن حــقــوقــه  ــام مــ ــظـ ــنـ الــكــيــمــيــائــيــة، تـــجـــريـــد الـ

ــا وأصـــــــــــــوات االنــــــفــــــجــــــارات وســــط  ــ ــــونـ ــمـ ــ ديـ
إســرائــيــل »تــجــســد كــل املــخــاوف الــتــي تقلق 
ــيــــن«. مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت  ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
 حــادثــة 

ّ
ــرنــــوت« أن صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ

أمـــس »تـــدل عــلــى مـــدى حساسية األوضـــاع 
على الجبهة اإليرانية اإلسرائيلية«.

في هذه األثناء، نقلت وكالة »رويــتــرز« عن 
مصادر مخابرات غربية وإقليمية قولها إن 
الجوية  بشدة ضرباتها  وّســعــت  إســرائــيــل 
على ما تشتبه بأنها مراكز إيرانية إلنتاج 
الــصــواريــخ واألسلحة فــي ســوريــة لصد ما 
تــرى أنــه تــمــدد عسكري مستتر مــن جانب 
ــمـــي. وقـــالـــت  ــيـ ــلـ إيــــــــران عـــلـــى املـــســـتـــوى اإلقـ
مـــصـــادر فـــي أجـــهـــزة مــخــابــرات إســرائــيــلــيــة 
وغــربــيــة ومــنــشــقــون ســـوريـــون عــن الــنــظــام، 
ــران تعمل على االســتــفــادة  لــلــوكــالــة، إن »إيــ
مــــن تـــحـــالـــفـــهـــا الـــقـــديـــم مــــع ســــوريــــة بــنــقــل 
الــصــواريــخ واألسلحة  مــن صناعة  عناصر 
أقيمت سلفًا  إلــى مجمعات  لديها  املتقدمة 
تحت األرض وذلك لتطوير ترسانة أسلحة 
متطورة يصل مداها إلى املراكز العمرانية 

اإلسرائيلية«. 

وامـــتـــيـــازاتـــه فـــي املــنــظــمــة، »خـــطـــوة رمـــزيـــة«، 
مضيفًا في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
الخطوة  عــلــى  اإلجــــراء  يقتصر  أن  يعقل  »ال 
املـــتـــخـــذة، فـــي حـــق دولـــــة عــضــو فـــي منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية تستخدم األسلحة 
ضد شعبها، كما ثبت في تقرير للمنظمة«. 
ــان عــلــى املنظمة أن تــأخــذ مــواقــف  وتــابــع »كـ
أشد من قبيل تحويل امللف إلى مجلس األمن 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات«. وقـــــال زيـــــــادة: »الــضــعــف 
األمــيــركــي أذهــلــنــي«، مضيفًا »اخــتــفــى خلف 
ــــدًا في  ــدل أن يــكــون رائـ مــوقــف األوروبــــيــــن بـ
ضـــرورة فــرض عــقــوبــات أمــمــيــة، بعدما ثبت 
وعن  الكيميائي«.  للساح  النظام  استخدام 
أســبــاب ضعف املــوقــف الــدولــي تجاه النظام 

ــلـــف حــــســــاس كــــهــــذا، أعــــرب  الـــــســـــوري فــــي مـ
رغبة  »ليست هناك  بأنه  اعتقاده  عن  زيــادة 
األميركين في فتح جبهة، ليس هناك  لــدى 
ــرارات مــخــتــلــفــة بــشــأنــهــا،  ــ احــتــمــال التـــخـــاذ قــ

فلذلك يسكتون«.
ــتـــاف الــوطــنــي لقوى  مــن جــهــتــه، ذهـــب »االئـ
ــّد  ــــى حـ ــة« الــــســــوريــــة، إلــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــورة واملـ ــ ــثـ ــ الـ
ــنـــظـــام، ليس  املــطــالــبــة بــتــجــمــيــد عــضــويــة الـ
ــلــــحــــة الــكــيــمــيــائــيــة  ــر األســ ــظـ ــــي مـــنـــظـــمـــة حـ فـ
فــحــســب، بــل فــي األمــــم املــتــحــدة »ومــنــعــه من 
ــه بــتــنــفــيــذ الــــقــــرارات  ــزامــ ــة وإلــ تــمــثــيــل ســـوريـ
ــواًل إلـــى مــحــاســبــة املــتــورطــن  ــ الـــدولـــيـــة، وصـ
الكيميائية  األســلــحــة  اســتــخــدام  فــي جــرائــم 
فــي ســوريــة وســائــر جــرائــم الــحــرب والجرائم 

ضــد اإلنــســانــيــة«، وفـــق بــيــان لــه صـــدر أمــس 
الخميس. ووجد االئتاف في القرار »خطوة 
الــدولــي على  إيجابية تؤكد إصــرار املجتمع 
قطع الطريق أمــام أي أطـــراف تــحــاول طمس 
ــادة  ــ ــم الـــنـــظـــام وتــســعــى لــتــعــويــمــه وإعـ ــرائـ جـ
تدويره وتأهيله«. وأشار االئتاف في بيانه 
ــان مــتــوقــعــًا أن تـــصـــّوت روســيــا  ــ ــه »كـ ــى أنــ إلــ
ــران لــصــالــح الــنــظــام، لــكــن كــان  ــ والـــصـــن وإيــ
مــؤملــًا ملــايــن الــســوريــن أن تــصــّوت مندوبة 
السلطة الفلسطينية ضد القرار الذي يحاول 

إنصاف السورين ودعم حقوقهم«.
ــان الــنــظــام الـــســـوري انــضــم إلـــى مــعــاهــدة  وكــ
حظر األسلحة الكيميائية أواخــر عام 2013، 
ــازات ســامــة عــلــى نــطــاق  ــ بــعــد أن اســتــخــدم غـ
واسع في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، 
ما دفع اإلدارة األميركية حينها إلى التلويح 
بمعاقبة النظام الذي سارع إلى املوافقة على 
تسليم ترسانته من األسلحة املحرمة دوليًا 
يمكن  كــان  أميركية  عسكرية  ضربة  لتفادي 
األسلحة  حظر  منظمة  وأعلنت  تــقــّوضــه.  أن 
تدمير  تــم  أنــه   ،2016 عــام  مطلع  الكيميائية 
ــة،  مــــخــــزون الــــســــاح الــكــيــمــيــائــي فــــي ســـوريـ
النظام  واتهمت  عـــادت  ذاتــهــا  املنظمة  ولــكــن 
باستخدام غازات سامة بعد ذاك التاريخ، ما 
 النظام ال يزال يحتفظ بجانب كبير 

ّ
يعني أن

من ترسانته. وكان النظام ضرب مدينة خان 
شيخون بــغــازات سامة فــي إبــريــل 2017، ما 
أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من املدنين. 
وعقب ذلك استهدفت الواليات املتحدة مطار 
ــيـــرات فــــي ريـــــف حـــمـــص. وفـــــي خــضــم  الـــشـــعـ
محاوالت قوات النظام واملليشيات اإليرانية 
إخضاع الغوطة الشرقية للعاصمة السورية 
دمشق، في الربع األول من عام 2018، قصفت 
طــائــرة تــابــعــة لــلــنــظــام مــديــنــة دومـــا بــغــازات 
ــا ال يــقــل عـــن 70  ــا أودى بــحــيــاة مـ ــة، مـ ــامـ سـ

شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

جنديان إسرائيليان يتفحصان شظايا الصاروخ )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

خالل إحياء ذكرى مجزرة الغوطة الشرقية في إدلب، أغسطس الماضي )عز الدين إدلبي/األناضول(

ناصر السهلي

في عام 2012، بعد تعديل الدستور، 
وإلغاء املادة الثامنة منه نظريًا، 

والتي تفيد بأّن حزب »البعث هو 
القائد للدولة واملجتمع« في سورية، 

وتحديد حق الترشح للرئاسة 
بدورتني )انتخابات 2014 غير 

محسوبة(، خرج مقربون من رجل 
األمن والسفير السابق في األردن، 
الراحل بهجت سليمان، يطمئنون 

بعضهم: »عند انتهاء دورات الرئيس 
بشار، يكون الشاب حافظ جاهزًا 

للرئاسة«. وبغض النظر عن صحة 
أو زيف تقديم بشار ابنه حافظ 

»ولي العهد«، فال شيء  لضيوفه كـ
مستبعدا لناحية تكرار تعديل 

الدستور على مقاس الوريث. فعلى 
مدى 50 سنة، عمل »البعث القائد«، 

على الطريقة الكورية الشمالية، 
لتحويل الوراثة إلى ثقافة، بحيث 

تقطف رؤوس من يشكك في أبدية 
حكم آل األسد. 

وثمة ثابت في يوميات السوريني، 
منذ ما قبل ثورة 2011، عن حرفة 

ترسيخ فكرة »اململكة األسدية«، 
بملصقات وصور على الجدران 

ونوافذ السيارات والحافالت التي 
تمّجد الساللة الحاكمة مثل: »حافظ 

الخالد« و»باسل القدوة« و»بشار 
األمل«، أو صورة الثالثي التي تقول 

»هكذا تنظر األسود«.
واقعيًا، لم تتخل »اململكة 

األسدية« عن البعث كقائد. لكن 
سورية تغّيرت، بالدمار وتهجير 

نصف السكان، واستدعاء 
رسمي الحتالالت متعددة، 

وتفشي إقطاعيات أمراء الحرب، 
وكومبرادورية )طبقة البرجوازية( 

مستعدة لتقديم كل الخدمات 
حفاظًا على غنائمها التي نهبتها 

من السوريني. لكن، ما لم يتغّير 
في الكوميديا السوداء، هو دعوة 

»اإلخوة املواطنني إلى ممارسة حقهم 
الدستوري«، مع لزوم مسرحية 

»منافسني لسيادته«. بالتأكيد، يعلم 
رعاة األسد فصول املسرحية. وعلى 

الرغم من ذلك، تمضي الوقاحة 
السياسية نحو دعوة الالجئني 

الفارين من براميل النظام وبطشه، 
إلى »انتخاب سيادة الرئيس« في 20 
مايو/أيار املقبل. وبحسب معلومات 

»العربي الجديد«، فإّن مشهد  لـ
»متالزمة استوكهولم« )ارتباط 
الضحايا بمرتكب االنتهاكات 

بحقهم( من باريس وبرلني إلى 
كوبنهاغن واستوكهولم، يثير 

اهتمامًا صحافيًا وسياسيًا، إذ 
ُيتاِبع عن كثب من يفترض أنهم 

لجأوا هربًا من األسد، وما إذا كانوا 
سينتخبونه في أوروبا. ليس ذلك 
فحسب، فثمة ناشطون سوريون، 
يطلقون حملة توعية وتحذير من 
االنعكاسات الخطيرة على أوضاع 

األغلبية الساحقة، حال ساهم 
البعض في مسرحية »انتخاب السيد 

الرئيس«.

قوبل تجريد منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية 

للنظام السوري من حقه 
في التصويت، بترحيب 

واسع. لكن ذلك لم يمنع 
معارضين سوريين من 

اعتبار أن الخطوة رمزية، 
وأنه يجب اتخاذ خطوات 

أشد

اتهم المندوب الروسي لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية ألكسندر 
األسلحة  حظر  منظمة  باستخدام  الغربية  القوى  )الصورة(،  شولغين 
سياسية«،  »كــــأداة  الكيميائية 
النظام  ضد  المتخذ  اإلجــراء  بعد 
اعتبرت  جهتها،  مــن  ــوري.  ــس ال
المنظمة  ــى  إل الفرنسية  البعثة 
إشــارة  بعثت  األعضاء  ــدول  »ال أن 
قوية: االستخدام المتكرر لألسلحة 
الكيميائية من قبل سورية )النظام( 
غير مقبول«، فيما رأت بريطانيا أن 
ما جرى »خطوة حاسمة للحفاظ 

على مصداقية المنظمة«.

إشارة قوية
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  شرق
      غرب

»تحرير الشام« يعتقل 
قياديًا في »أنصار 

التوحيد«
ــي الـــتـــابـــع  ــ ــنـ ــ ــاز األمـ ــهــ اعـــتـــقـــل الــــجــ
ــام« )جــبــهــة  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ لـــ
بــعــد منتصف  الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا(، 
الخميس، مسؤول   - األربــعــاء  ليل 
قسم املضادات في جماعة »أنصار 
الــتــوحــيــد« )اإلســامــيــة(، أبــو ديب 
ترنبة، وذلك إثر مداهمة »الهيئة« 
شمالي  الفوعة  بلدة  داخــل  منزله 
ــال غـــربـــي  ــ ــمـ ــ مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــــب، شـ
ســــوريــــة. وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـــى 
الــقــادة املقربن من  أن ترنبة، أحــد 

تنظيم »حراس الدين« املتشدد. 
)العربي الجديد(

اشتباكات القامشلي 
مستمرة

ــات، أمــــس  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ـــ  تــــــجــــــددت االشـ
الــخــمــيــس، بــن قـــوات »األســايــش« 
ــا »الـــــــدفـــــــاع  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ الــــــكــــــرديــــــة ومــ
السوري  للنظام  التابعة  الوطني« 
فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي، شـــرقـــي ســـوريـــة. 
وذكــــــر مـــصـــدر مــحــلــي أن املــديــنــة 
قــرب  اشــتــبــاكــات متقطعة  شــهــدت 
ــي الـــتـــي يــتــحــصــن فــيــهــا  حــــــارة طــ
ــاع، مــمــا  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــو مـــلـــيـــشـــيـــا الـ ــلـ ــاتـ ــقـ مـ
إلـــــى إصــــابــــة طـــفـــلـــن، تــوفــي  أدى 
أحدهما في املستشفى. ولم تنجح 
ــــع حــد  ــــوضـ مــــــحــــــاوالت روســـــيـــــة لـ
للتوتر مع طلب »األسايش« إخاء 
الدفاع، وهو  حي طي من مليشيا 

ما ترفضه األخيرة.
)العربي الجديد(

تشيكيا تصّعد 
دبلوماسيًا ضد روسيا

أمس  التشيكية،  الحكومة  أعلنت 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا ســـتـــحـــّدد ســقــفــًا 
على  الـــروس  الدبلوماسين  لعدد 
ــر الــخــارجــيــة  ــال وزيــ أراضــيــهــا. وقــ
ــيـــك  ــانـ ــهـ الـــتـــشـــيـــكـــي يــــــاكــــــوب كـــولـ
ــمــهــل 

ُ
ــيــــا ســت )الــــــصــــــورة(، إن روســ

حتى نهاية شهر مايو/أيار املقبل 
لسحب دبلوماسييها العاملن في 
براغ بهدف جعل عدد املوظفن في 
جهتها،  مــن  متساويا.  السفارتن 
دانـــت دول حــلــف شــمــال األطلسي 
ــال املـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار«  ــ ــعـ ــ »األفـ
لــروســيــا فـــي بــعــض دول الــحــلــف، 
لكنها لم تعلن عن تدابير ملموسة 

لدعم الجمهورية التشيكية.
)فرانس برس(

إيطاليًا توقف ألبانيًا 
متورطًا في اعتداء 

نيس 2016
أعــلــنــت الــشــرطــة اإليــطــالــيــة، أمــس 
الخميس، أنها أوقفت أول من أمس 
األربـــعـــاء، األلــبــانــي إنــــدري إلــيــزي، 
ــشــتــبــه بــتــســلــيــمــه قــطــعــة ســاح 

ُ
امل

إلى محمد الحويج بوهال، منفذ 
الهجوم دهسًا بشاحنة في مدينة 
نــيــس الــفــرنــســيــة فـــي 14 يــولــيــو/

تــمــوز 2016. وذكــــرت الــشــرطــة في 
بــيــان أن »إلــيــزي مــاحــق بموجب 
أصدرتها  أوروبــيــة  اعتقال  مذكرة 

السلطات الفرنسية«.
)فرانس برس(

العراق: وفاة رئيس 
كتلة »ائتالف القانون« 

بكورونا

تــوفــي رئــيــس كــتــلــة »ائـــتـــاف دولــة 
ــواب  ــ ــنـ ــ ـــي مـــجـــلـــس الـ الــــــقــــــانــــــون« فـــ
العراقي عدنان األسدي )الصورة(، 
الــخــمــيــس، مــتــأثــرا بإصابته  أمـــس 
ــــي مـــديـــنـــة  بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، فــ
الطب وســط العاصمة بــغــداد، بعد 
الصحية. واألســدي،  تدهور حالته 
ثــالــث برملاني عــراقــي يتوفى جــراء 
الــــنــــائــــب عــن  تــــوفــــى  كـــــــورونـــــــا، إذ 
تحالف »الفتح« حسن الزهيري في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
كمبش  غــيــداء  النائبة  توفيت  كما 
عن كتلة تحالف »القوى العراقية« 

في يوليو/ تموز املاضي.
)األناضول(

صاروخ طائش 
من سورية 
قرب ديمونا

خالصات  إسرائيلية 
وأميركية بأن مكان 

سقوطه غير مقصود

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــأخــذ فــيــه الـــواليـــات 
املتحدة وإيــران وباقي أطــراف االتفاق 
الــنــووي اســتــراحــة مــن املــحــادثــات غير 
إحياء  إلى  الهادفة  فيينا  في  املباشرة 
االتفاق، والتي تستأنف بداية األسبوع 
التطورات  الــوفــود  مناقشة  بعد  املقبل 
مع حكوماتهم، بدأت بعض التصورات 
األميركية تتكشف حول كيفية العودة 
إلــــى االتــــفــــاق، وذلـــــك مـــن خــــال إطـــاع 
طــهــران على أمثلة عــن عــقــوبــات يمكن 
رفــعــهــا مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك إنــهــاء 

الخافات القائمة.
وقال مسؤول رفيع املستوى في وزارة 
»رويترز«  لوكالة  األميركية  الخارجية 
أمــس، إن خافات كبيرة ال تــزال قائمة 
ــأن كـــيـــفـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف  ــشــ ــع إيـــــــــران بــ ــ مـ
الطرفن االلتزام باالتفاق النووي املبرم 
عام 2015 رغم تحقيق بعض التقدم في 

املباحثات الجارية في فيينا.
وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول أميركي 
رفيع املستوى، أول من أمس األربعاء، 
 بــاده أطلعت إيــران على تفاصيل 

ّ
بــأن

بشأن العقوبات التي هي على استعداد 
ــار الــعــودة إلـــى االتــفــاق  لرفعها فــي إطـ
ــيـــركـــي  ــــووي. وقـــــــال املـــــســـــؤول األمـ ــنــ ــ ــ ال
التي يقودها  األخيرة  املحادثات  حول 
االتـــحـــاد األوروبـــــي »هــــذه املــــرة دخلنا 
في تفاصيل أكثر«. وأضاف بحسب ما 
نقلت عنه وكالة »فرانس برس«: »قدمنا 
إلى إيران عددًا من األمثلة تتعلق بنوع 
سنحتاج  أنــنــا  نعتقد  الــتــي  العقوبات 
إلى رفعها من أجل العودة إلى السكة، 
والعقوبات التي نعتقد أننا لن نحتاج 
أمثلة  »أعطيناهم  وتابع  رفعها«.  إلــى 
ــة  رؤيــ اآلن  لـــديـــهـــم  أن  أعـــتـــقـــد  ــرة.  ــيـ ــثـ كـ
واضحة حول العقوبات التي نعتقد أن 
في اإلمكان رفعها، والتي لن نلغيها«. 
ولم يؤكد املسؤول أو ينفي املعلومات 
ستريت  »وول  صحيفة  أوردتــهــا  التي 
ــاء، وفــيــهــا أن الــوفــد  ــعــ جــــورنــــال« األربــ
األميركي أبدى استعدادًا لرفع عقوبات 
القطاعن  ضــد  تــرامــب  إدارة  اتخذتها 
النفطي واملــالــي، على أســاس اتهامات 
باإلرهاب موجهة إلى إيران. لكنه لفت 
إلى أن الواليات املتحدة تطرقت أيضًا 
إلى فئة ثالثة وصفتها بأنها »حاالت 

صعبة«، في إشــارة ربما إلــى عقوبات 
فــرضــهــا تـــرامـــب ال تــتــعــلــق بــاألنــشــطــة 
الــنــوويــة، لكن »كــان هدفها فقط منع« 
ــــدن مــن  ــايـ ــ ــو بـ ــ ــيــــس األمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ

العودة إلى االتفاق.
وتمارس إيران ضغوطًا على واشنطن 
لــرفــع جميع الــعــقــوبــات املــفــروضــة في 
عهد ترامب مقابل عودتها عن خطوات 
ــتــــزامــــات بــمــوجــب  تــخــلــت فــيــهــا عــــن الــ
املــســؤول األميركي  اتــفــاق 2015. وقـــال 
إن الــواليــات املتحدة وإيـــران لم تدخا 
بــعــد فــي الــتــفــاصــيــل بــشــأن مــســألــة من 
يبدأ أواًل، لكنه أضاف »نحن منفتحون 
على أنواع مختلفة من آليات التسلسل 
بـــدوره،  مــع مصلحتنا«.  تتوافق  الــتــي 
قال دبلوماسي أوروبي »حققنا تقدما 

لكن ال يزال يتعن عمل الكثير«.
ســـتـــريـــت  »وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ وكـــــــانـــــــت 
جورنال« األميركية، نقلت األربعاء، عن 
قولهم  -لم تسمهم-  أشخاص مطلعن 
لتخفيف  »مــنــفــتــحــة  بـــايـــدن  إدارة  إن 
ــــات ضــــــد الـــعـــنـــاصـــر  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــعــــض الـ
بما  اإليــرانــي،  االقتصاد  فــي  الحاسمة 
في محاولة  والتمويل،  النفط  ذلــك  في 
فــي فيينا، وتضييق  املــحــادثــات  لــدفــع 
ــة  ــنـــوويـ ــات فــــي املــــحــــادثــــات الـ الــــخــــافــ
الــجــاريــة«. وأشـــارت الصحيفة إلــى أنه 
رغم التقدم املحرز، حذر دبلوماسيون 
كــبــار مـــن أن أســابــيــع مـــن املــفــاوضــات 
الــصــعــبــة بــشــأن االتـــفـــاق الـــنـــووي »مــا 
زالــت قيد االنتظار، وأن التقدم ال يزال 
املحادثات  تعقيد  أن  وأضــافــت  هــشــًا«. 
ــبـــب الـــســـيـــاســـات  فـــــي فـــيـــيـــنـــا هـــــو بـــسـ
الداخلية في واشنطن وطهران، ورفض 
الــواليــات  إيـــران االجتماع مباشرة مــع 

املتحدة، حسب املصادر املطلعة. 
ــــدران مـــطـــلـــعـــان عـــلـــى األمــــر  ــــصـ وقــــــال مـ
للصحيفة، إن الواليات املتحدة منفتحة 
املــركــزي  البنك  عــن  العقوبات  رفــع  على 
ــرانــــي وشـــركـــات الــنــفــط والــنــاقــات  اإليــ
الوطنية اإليرانية والعديد من الشركات 
االقتصادية الرئيسية. كما قال مسؤول 
أوروبي كبير إن واشنطن أشارت أيضًا 
إلـــى تــخــفــيــف مــحــتــمــل لــلــعــقــوبــات على 
قطاعات تشمل املنسوجات والسيارات 
الصناعات  وجميع  والتأمن،  والشحن 
املــقــرر أن تستفيد منها إيــران  التي مــن 

في اتفاقية 2015.
وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني 
ــاء، عن  ــ ــعـ ــ أعـــــرب فـــي وقــــت ســـابـــق األربـ
املـــفـــاوضـــات حققت   إن 

ً
قـــائـــا تــفــاؤلــه، 

باملئة«.  إلــى 70  مــن 60  »تقدمًا بنسبة 
وأمــــس الــخــمــيــس، قـــال روحـــانـــي: »إذا 
شعرنا أن الطرف املقابل جاهز لتنفيذ 
لحظة  نتأخر  فلن  والــقــرارات،  القانون 
واحدة من أجل تحقيق رفع الحظر عن 
الشعب اإليراني )في إشارة للعقوبات(، 
ــــورًا«. وفـــي كلمة  وســأعــمــل عــلــى ذلـــك فـ
ــاريـــع  لــــه لــــــدى افــــتــــتــــاح عــــــدد مــــن املـــشـ
االقـــتـــصـــاديـــة أمـــــس، قــــال روحــــانــــي إن 
»الــحــظــر الــظــالــم الـــذي فــرضــه الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب والذي 
ما يزال مستمرًا، ترك آثاره في قطاعات 

كثيرة«.
)العربي الجديد، فرانس برس،
 رويترز، األناضول(
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أمــن،  وعناصر  وتــجــار  وحقوقيون  ناشطون 
وحــتــى مــدنــيــون ألســبــاب مــخــتــلــفــة. وشــهــدت 
األيـــــام األخـــيـــرة خــمــس عــمــلــيــات اغــتــيــال في 
فذت بأسلحة مزودة بكواتم للصوت، 

ُ
العراق ن

إذ اغتيل تاجران في مدينة الكوفة بالقرب من 
مطار النجف الدولي، من ِقبل مسلحن اثنن 
ــة نـــاريـــة اســتــخــدمــا أســلــحــة  ــ كـــانـــا عــلــى دراجــ

يناير/  أواخـــر  واغتيل  العراقية.  األمــن  قــوات 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي عــبــد الـــقـــادر جــســام، 
البرملان  في  للنائب  االنتخابية  الحملة  مدير 
رعد الدهلكي بمحافظة ديالى شرقّي بغداد، 
وتبع ذلك عمليات أخرى في بغداد والبصرة 
الباد.  أخــرى من  وميسان وكركوك ومناطق 
ــيـــة االغــــتــــيــــال،  وتــــقــــع فــــئــــات مـــخـــتـــلـــفـــة ضـــحـ

ــاٍم فــــي حــي  ــحــ ـــتـــل مــ
ُ
كـــاتـــمـــة لـــلـــصـــوت. كـــمـــا ق

ذلك  وقبل  ذاتها،  بالطريقة  ببغداد  الجامعة 
اغتيل مدني يعمل في سوق الوطن بالبصرة 
أيضًا،  للصوت  بكاتم  من مسدس  برصاصة 
كــمــا اغــتــيــل اإلثـــنـــن املـــاضـــي عــقــيــد فـــي قسم 
ــذات الــطــريــقــة فـــي حي  ــ ــدرات بـ مــكــافــحــة املــــخــ
الشعلة غــربــي بــغــداد، األمـــر الـــذي يفتح باب 

ــتـــســـاؤل عـــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تــمــتــلــك كــواتــم  الـ
الــحــصــول عليها، خصوصًا  وطـــرق  الــصــوت 
ـــبـــاع بــســهــولــة، كــمــا أن 

ُ
ــعـــروف أنــهــا ال ت أن املـ

أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة. وعــــن ذلــــك، قــــال مــســؤول 
أمــنــي مـــن مــديــريــة شــرطــة الــعــاصــمــة بــغــداد، 
العصابات  »غالبية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
املـــتـــنـــفـــذة تــمــتــلــك أســـلـــحـــة كـــاتـــمـــة لـــلـــصـــوت، 

لــكــنــهــا ال تــســتــخــدمــهــا فـــي مــعــظــم الــعــمــلــيــات 
اإلجرامية التي تنفذها، وهذا الشيء ينطبق 
عــلــى الــجــمــاعــات املــســلــحــة فـــي بـــغـــداد وبقية 
املــحــافــظــات«، مضيفًا أن »مـــا يــدعــوهــا عــادة 
إلــــى اســـتـــخـــدام هــــذه الـــكـــواتـــم هـــو مـــا يــرتــبــط 
ــراءات األمــنــيــة املــتــخــذة من  ــ بــمــدى جــديــة اإلجـ
قبل السلطات املحلية في املحافظات، إذ يلجأ 
املسلحون عادة إلى استخدام الكواتم بسبب 
االنــتــشــار األمــنــي فــي املــدن واألحــيــاء واألزقـــة، 
كما أنها تستخدمه حن يكون الهدف مهمًا أو 
من املتوقع أن يكون مسلحًا هو اآلخــر، وهذا 
باعتراف مجرمن تّم إلقاء القبض عليهم في 
فترات سابقة، كما أن هناك مواطنن عادين 

يمتلكون كواتم للصوت«.
وأضاف املسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن 
اســمــه، أن »بــغــداد هــي مصدر تــوزيــع الكواتم 
للمسدسات والرشاشات، وهذه الكواتم التي 
هـــي فـــي الــغــالــب روســـيـــة الــصــنــع تــدخــل إلــى 
العراق عن طريق التهريب، وتصل إلى بغداد 
وتـــبـــاع فـــي مــنــاطــق نـــشـــاط املــلــيــشــيــات مثل 
والشعلة،  والزعفرانية،  الصدر،  مدينة  أحياء 
والحرية، ويصل سعر كاتم صوت الساح إلى 
ثاثة آالف دوالر أميركي«. ولفت إلى أن هذه 
»األنشطة باملجمل يستخدم املنخرطون فيها 
هويات ورخصًا لفصائل مسلحة تعمل ضمن 
الحشد الشعبي، وعادة ال يتم تفتيشهم على 
مواد  بحوزتهم  ُرصــدت  لو  وحتى  الحواجز، 
مــمــنــوعــة فــإنــه ال يــرجــح إيــقــافــهــم العــتــبــارات 
ب رجال 

ّ
الجماعات وتجن تلك  معروفة بشأن 

األمن الدخول في مشاكل معهم«.
وحــذر نــواب فــي الــبــرملــان الــعــراقــي مــن تنامي 
ظاهرة تجارة الساح غير املرخص في الباد، 
وقذائف  متوسطة  أسلحة  أخــيــرًا  الــذي شمل 
خدمت في اشتباكات عشائرية 

ُ
صاروخية است

ونـــزاعـــات اجــتــمــاعــيــة فــي مـــدن جــنــوب الــبــاد 
ووســطــهــا، ودخـــول أنـــواع أسلحة جــديــدة، ال 
ــواع مــســدســات  ــ ســيــمــا الـــكـــواتـــم الــحــديــثــة وأنــ
صغيرة باتت هي األخرى منتشرة في الباد. 
وأشار عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان 
»العربي  لـ في تصريح  الزيادي،  بدر  العراقي 
الــجــديــد«، إلـــى أن »الــعــراقــيــن يــعــانــون كثيرًا 
من ظاهرة الساح املنفلت وتمّكن العصابات 
مة، وخال السنوات 

ّ
من تنفيذ جرائمهم املنظ

ــة كــــــــان الـــــبـــــرملـــــان داعــــــمــــــًا لـــلـــجـــهـــود  ــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
الــحــكــومــيــة الــتــي تــهــدف إلــــى حــصــر الــســاح 
بيد الدولة وحدها، ومنع أي مظاهر مسلحة 
أو امــتــاك املــواطــنــن أي نـــوع مــن األســلــحــة«، 
مضيفًا »لكن هناك تقصيرًا حكوميًا في هذا 
املـــلـــف، كــمــا أن شـــرائـــح كــبــيــرة مـــن الــعــراقــيــن 
اعــتــادت على امــتــاك األســلــحــة«، موضحًا أن 
»حـــدوث عمليات اغــتــيــال فــي الــبــاد ال بــد أن 
يـــدفـــع الــحــكــومــة إلــــى املـــضـــي بــإنــهــاء ظــاهــرة 
انفات الساح«. أما رئيس اللجنة األمنية في 
فلفت  املطلبي،  سعد  السابق،  بــغــداد  مجلس 
بشتى  األسلحة  يمتلكون  »العراقين  أن  إلــى 
ــنـــوف، ولـــكـــن هـــنـــاك عـــصـــابـــات بعضها  الـــصـ
الدولة وأخرى  مدعوم من جهات متنفذة في 
تمتلك أجنحة سياسية تستغل هذا االنفات 
وتمارس عمليات ابتزاز وقتل بحق عراقين«، 
الصوت  »كــاتــم  أن  الجديد«  »العربي  لـ مــؤكــدًا 
هو من أخطر ما قد ينتشر في العراق، كونه 
يــســهــم بــنــشــر الـــرعـــب بـــن صـــفـــوف املــدنــيــن، 
عرف إال بعد فترة 

ُ
رتكب بسببه مجازر ال ت

ُ
وت

من تنفيذ الجريمة«.
ــنـــي  ــلـــى ذلـــــــك، رأى الـــخـــبـــيـــر األمـ وتـــعـــلـــيـــقـــًا عـ
أحــمــد الــشــريــفــي، أن »هــنــاك جــهــات مسؤولة 
ــيـــات عـــلـــى صـــلـــة بــــالــــدولــــة والـــكـــتـــل  ــيـــشـ ــلـ ومـ
الــســيــاســيــة مــســتــفــيــدة مــــن فـــوضـــى انــتــشــار 
الــســاح، وتــقــتــل كــل مــن ال يخضع ملطالبها، 
وبـــعـــض هــــذه املــلــيــشــيــات ال تــخــشــى أيــــا من 
حمات الحكومة لضبط املسلحن أو عمليات 
حصر الساح، ألنها تتذرع بأن أسلحتها وما 

.»
ً
تمتلك من معدات تابعة للدولة أصا

العراق: عودة كواتم الصوت

الحسين  عبد  االنتخابات  لشؤون  العراقي  الــوزراء  رئيس  مستشار  أقــرّ 
السالح  تأثير  من  حكومي  قلق  بوجود  الخميس،  أمس  الهنداوي، 
األول  أكتوبر/تشرين   10 في  المقررة  البرلمانية  االنتخابات  على  المنفلت 
»األمور  إن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  الهنداوي،  وقال  المقبل. 
بموعدها  إجرائها  لجهة  متواصلة  باالنتخابات  الخاصة  ــراءات  واإلج
بهذا  باالستعداد  عملها  تواصل  االنتخابات  مفوضية  وإن  المحدد، 

الجانب، من أجل إنجاز متطلبات هذه الخطوة«.

قلق على االنتخابات

الغالف
صـــــــــادقـــــــــت ســــــلــــــطــــــات االحــــــــتــــــــال 
اإلســرائــيــلــي، أمـــس الــخــمــيــس، على 
قــــرار بــاالســتــيــاء عــلــى 147 دونــمــًا 
مـــن أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــن، غــربــي 
الغربية  الضفة  جنوبي  لحم،  بيت 
ــال مـــديـــر مــكــتــب هيئة  ــ املــحــتــلــة. وقـ
ــة الـــــــجـــــــدار واالســــتــــيــــطــــان  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــت لــحــم حسن 
بريجية، إن »األراضي التي استولى 
عليها االحتال تقع في الحوض 3 
من منطقة ظهر املترسبة من أراضي 
بلدة نحالن، وحوض طبيعي رقم 
ــل،  ــراويــ ــلـــة الــــســ 5 مــــن مــنــطــقــتــي خـ
وشــعــب الــبــيــش فــي قــريــة حــوســان، 
تــوســعــة مستوطنة  لــصــالــح  وذلــــك 
بــيــتــار عيليت املــقــامــة عــلــى أراضـــي 
بيت لــحــم«. فــي ســيــاق آخـــر، اقتحم 
عشرات املستوطنن أمس، بحماية 
شرطة االحتال اإلسرائيلي، باحات 
ــى، ومـــــــن بــيــنــهــم  ــ ــ ــــصـ ــ ــد األقـ ــجــ ــســ املــ
طــلــبــة مــعــاهــد وجــامــعــات يــهــوديــة، 
ــوا فــــي املـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة  ــولــ ــجــ وتــ
مــنــه. كــمــا انــدلــعــت مــســاء األربـــعـــاء 
اشــتــبــاكــات عنيفة بن  الــخــمــيــس،  ـ 
مــجــمــوعــات مــن الــشــبــان املقدسين 
ومــســتــوطــنــن عــلــى الــخــط الــفــاصــل 
ــة وقــطــاعــهــا  ــيـ ــرقـ بــــن الــــقــــدس الـــشـ
الغربي، استخدمت خالها العصّي 
والــهــراوات والصدام املباشر وجهًا 
ــابـــات عـــدة في  لـــوجـــه، مـــا أوقــــع إصـ

صفوف املستوطنن.
)العربي الجديد(

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي  ــلـــب رئــ  طـ
)الــصــورة(،  الــحــريــري  املكلف سعد 
أمس الخميس، من البابا فرنسيس 
مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان بـــعـــدمـــا شـــــرح لــه 
املــشــاكــل الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــاد 
عــلــى مــخــتــلــف املـــســـتـــويـــات. وأعــلــن 
بالبابا  جمعه  لقاء  عقب  الحريري 
ــيـــس فـــــي الــــفــــاتــــيــــكــــان أمــــس  ــسـ ــرنـ فـ
»ســــيــــزور  األخـــــيـــــر  أن  الــــخــــمــــيــــس، 
الحكومة«.  تشكيل  بعد  لكن  لبنان 
 »ما يحصل 

ّ
ولفت الحريري إلى أن

أن هناك فريقًا يريد  لبنان هــو  فــي 
اقــتــصــادًا حــرًا وفريقًا آخــر يــريــد أن 
يــضــع يـــده عــلــى الــكــهــربــاء وغيرها 
ــدة  ــ ــ ويـــــريـــــد الــــعــــمــــل مـــــع جــــهــــة واحـ
ــتـــصـــاديـــة«. وقـــــال مـــصـــدر مــقــّرب  اقـ
مــــن الـــحـــريـــري مــــشــــارك فــــي الــلــقــاء 
»االجتماع   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

كــــــــان صــــريــــحــــًا جــــــــــدًا، وملــــــــس فــيــه 
الحريري حرص البابا الكبير على 
استقرار لبنان ورغبته في الوقوف 
الـــى جــانــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. من 
جــهــتــه، تــــرأس رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــًا أمـــنـــيـــًا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــال عـــــــــون، اجــ ــشــ ــيــ مــ
فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي فــــي بــعــبــدا، 
بــحــضــور رئــيــس حــكــومــة تصريف 
األعمال حسان دياب تضمن عرضًا 

لألوضاع العامة في الباد.
)العربي الجديد(

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة عــــراقــــيــــة، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مـــتـــعـــاقـــدًا مــن 
جنسية عراقية أصيب جراء تفجير 
 يـــتـــبـــع الـــتـــحـــالـــف 

ً
ــهــــدف رتــــــــا ــتــ اســ

الــدولــي بــقــيــادة الـــواليـــات املــتــحــدة، 
الباد،  بــابــل، جنوبي  فــي محافظة 
وذلك بعد يومن من تفجير مماثل 
ــرب بــــــغــــــداد. وأكــــــــد مـــــســـــؤول فــي  ــ ــ قـ
»الــعــربــي  شــرطــة مــحــافــظــة بـــابـــل، لـــ
الــجــديــد«، أن عــبــوة نــاســفــة محلية 
الصنع، استهدفت شاحنات تحمل 
مـــــــواد لـــصـــالـــح الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الــســريــع في 
محافظة بابل. وأوضح أن التفجير 
تسبب بإصابة أحد عناصر الشركة 
األمنية املتعاقدة مع التحالف وهو 
عـــراقـــي الــجــنــســيــة، وتـــضـــرر إحـــدى 
ســيــارات الــرتــل. ويــأتــي االستهداف 
ــن تــجــديــد  الـــجـــديـــد بـــعـــد يـــومـــن مــ
وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( 
بحقها  تحتفظ  أنها  على  تأكيدها 

في الرد على الهجمات.
)العربي الجديد( 

االحتالل يستولي 
على أراٍض في 

بيت لحم

الحريري يلتقي 
البابا فرنسيس 

العراق: 
استهداف 

التحالف الدولي 
في بابل

بغداد ـ زيد سالم

يــــواصــــل الــــعــــراق تــســجــيــل عــمــلــيــات 
اغــتــيــال تــنــفــذهــا جــمــاعــات مسلحة، 
عـــبـــر الــــطــــرق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تــتــم 
غالبًا عبر مسلحن في سيارة أو على دراجة 
مع  الضحية،  على  الرصاص  يطلقون  نارية، 
إفـــات دائـــٍم مــن الــعــقــاب، إذ ال تتمكن الــقــوات 
الــعــراقــيــة مــن اعــتــقــال الــجــنــاة عــلــى الــرغــم من 
كثيرة تصّور  أوقــات  في  املراقبة  كاميرات  أن 
الــحــوادث ويــتــداول ناشطون مقاطع مصورة 
لــلــجــرائــم، فــيــمــا تكتفي الــســلــطــات فــي الــبــاد 
تحقيقية. وطيلة  لجاٍن  بــاإلعــان عن تشكيل 
املسلحة  الجماعات  تكن  لم  املاضية،  األعـــوام 
ــة تــهــتــم كــثــيــرًا بــاســتــخــدام األســلــحــة  ــّوالـ الـــجـ
املاضين  الشهرين  الكاتمة للصوت، لكن في 
ــلـــك الـــهـــجـــمـــات بـــواســـطـــة  ــع الـــكـــثـــيـــر مــــن تـ ــ وقــ
والبصرة  بــغــداد  فــي  للصوت،  كاتمة  أسلحة 
اعتبره مراقبون تطورًا  الــذي  األمــر  والنجف، 
في منهجية عمل تلك الجماعات بما يعكس 
ــًا، ال ســيــمــا أن حــكــومــة  ــيـ ــافـ  أمــنــيــًا إضـ

ً
فـــشـــا

الكاظمي تواصل رفع شعار حصر  مصطفى 
ما تسميه  على  والقضاء  الدولة  بيد  الساح 
»الساح املنفلت«. ورافقت ظاهرة االغتياالت، 
أسلحة  فيها  ستخَدم 

ُ
ت التي  تلك  وخصوصًا 

مزودة بأجهزة كاتم للصوت، املشهد العراقي 
ــام 2003، لــكــن وتــيــرتــهــا كــانــت تخفت  مــنــذ عـ
أن ضبطت  للظهور. وســبــق  تــعــود  ثــم  حينًا، 
وزارتـــــــا الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع عـــــددًا مـــن ورش 
وبنادق  للمسدسات  الــصــوت  كــواتــم  تصنيع 
الــقــنــص فــي مــنــاطــق عــــدة، أبـــرزهـــا ورشــــة في 
شارع الشيخ عمر ببغداد، عام 2006، وأخرى 
في جنوب العراق وغربه. وظهر يومها تورط 
ومليشيات  الــقــاعــدة  تنظيم  تــتــبــع  جــمــاعــات 
املــهــدي« و»عصائب  أبــرزهــا »جيش  مسلحة، 
أهل الحق«. وعلى الرغم من تسجيل اغتياالت 
كــواتــم الصوت  بــواســطــة  مــحــدودة لناشطن 
في األعوام األخيرة، وتحديدًا منذ 2019، لكن 
شــهــدت األشــهــر األولــــى مــن هـــذا الــعــام عــودة 
الفتة لهذه الظاهرة التي تصّعب عادة من عمل 

ــيـــس املـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــائـــب رئـ ر نـ
ّ
ــذ ــ حــ

لـــحـــركـــة حــــمــــاس، خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة، أمـــس 
الــخــمــيــس، مـــن مــغــّبــة أي تــأجــيــل حتى 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ »ولـــــــــــو لــــــيــــــوم واحـــــــــــــد« لــــانــ
ــررة في  ــقــ الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة املــ
املقبل، ألن ذلــك »سيدفع  مــايــو/أيــار   22
الشعب الفلسطيني إلى املجهول«، فيما 
حــضــر مــلــف االنـــتـــخـــابـــات عــلــى طــاولــة 
مـــجـــلـــس األمــــــــن الــــــدولــــــي، أمــــــــس، لــحــث 
إســرائــيــل عــلــى عـــدم وضـــع عــراقــيــل أمــام 
في  خصوصًا  الفلسطيني،  االستحقاق 

القدس املحتلة.
وقال الحية، الذي يترأس الئحة الحركة 
إلى االنتخابات، لوكالة »فرانس برس«، 
د إحباطًا كبيرًا لدى 

ّ
إن أي تأجيل »سيول

الجماهير والشباب، ونتوقع رّدات فعل 
ستكون األسوأ«، محذرًا من »أن التأجيل 
ــد الـــوضـــع وســـيـــكـــّرس االنــقــســام 

ّ
ســيــعــق

عــقــبــة سنضع  »أي  أن  ــد  ــ وأّكـ والـــفـــرقـــة«. 
لها حــلــواًل على قــاعــدة املضي قدما في 

االنتخابات«.
وشــــــّدد الـــحـــّيـــة عــلــى أن حــركــتــه ســوف 
وسنتعامل  كــانــت  أيــًا  بالنتيجة  »تقبل 
ــابـــع »إذا  ــــروح املـــســـؤولـــيـــة«. وتـ مــعــهــا بـ
حصلنا على 40 في املائة في التشريعي، 
املائة  فــي   40 الــحــصــول على  ال نشترط 
فــي الــحــكــومــة«، فــي إشـــارة إلــى تصميم 
الــحــركــة عــلــى املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة ال 

رئاستها.
مــن  وحــــــدة  »حـــكـــومـــة  أن  الـــحـــيـــة  ورأى 
كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجًا 
ــواًل، ُيــمــكــن أن  ــبـ ــقـ ســيــاســيــًا مـــعـــقـــواًل ومـ
االنــقــســام  إلنــهــاء  بــوابــة حقيقية  تشكل 
وتــوحــيــد املــؤســســات وإنـــهـــاء الــحــصــار 
ــاء مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــهــ وإنــ
بشكل كامل وحل املشاكل االقتصادية«. 
وأقــــــّر الــحــيــة بــــأن »مــــن يـــمـــارس الــحــكــم 
يــجــب أن يــكــون مــســتــعــدًا لــدفــع األثــمــان 
لـــوجـــوده فــي الــســلــطــة«، فــي إشــــارة إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة مـــواجـــهـــة الـــحـــركـــة لــتــصــويــت 

الحية  ر 
ّ
االنتخابات. وحــذ عقابي خــال 

في  االنتخابات  إسرائيل  تعرقل  أن  مــن 
 »إذا كان ُيحال بن الشعب 

ً
القدس، قائا

الــفــلــســطــيــنــي والــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــقــــول لـــهـــم: اذهــــبــــوا إلـــى  فـــهـــذا يــعــنــي الــ
ــرى  ــ خــــيــــارات أخـــــــرى، والــــخــــيــــارات األخـ
تعني التطرف والعنف«. وطالب الحية، 
واالتحاد  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
األوروبــي، بتشجيع االنتخابات وقبول 
التقت  حركته  أن  إلــى  مشيرًا  نتائجها، 
أخيرًا »بعض الدبلوماسين األوروبين 
ومن األمــم املتحدة، وتحدثنا معهم عن 

موقفنا املؤمن بالسياسة مع املقاومة«.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، طــالــب رئــيــس الــــوزراء 
ــة، خــــال  ــيــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــد اشــ
الخميس، وزيــر شؤون  استقباله، أمس 
مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، 
ــيـــل  ــرائـ ــلـــى إسـ بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــضـــغـــط عـ
االنتخابات  إجـــراء  مــن  السلطة  لتمكن 
بباقي  ــوة  أسـ الــقــدس،  فــي  الفلسطينية 
املدن واملحافظات بالترشح واالنتخاب، 
والــســمــاح بــوصــول املــراقــبــن الــدولــيــن 

لألراضي الفلسطينية.
ــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي إن  ــال رئـ ــ وقــ
ــراء االنــتــخــابــات فــي الــقــدس ضـــرورة  إجــ
وطنية وسياسية، واألمر ال يتعلق بعدد 
وحسب،  املشاركة  في  وحقهم  الناخبن 
بـــل بـــاالعـــتـــراف اإلســـرائـــيـــلـــي أن الــقــدس 
واملــقــدســيــن ضــمــن الــنــســيــج الــســيــاســي 
والـــــوطـــــنـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وااللـــــــتـــــــزام 
ــــي تــســمــح  ــتـ ــ بــــاالتــــفــــاقــــيــــات املــــوقــــعــــة الـ
والترشح ضمن  باالنتخاب  للمقدسين 

مدينتهم ومحافظتهم.
ــلـــى تــصــمــيــم  ــة تــــأكــــيــــده عـ ــيـ ــتـ وجـــــــدد اشـ
ــات فــــي كــافــة  ــابـ ــخـ ــتـ الـــقـــيـــادة إجـــــــراء االنـ
األراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ــا، مــــن أجـــل  ــيـ ــلـ مــصــلــحــة فــلــســطــيــنــيــة عـ
تـــجـــديـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي املـــؤســـســـات 

ملواجهة التحديات السياسية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»حماس« تحّذر من المجهول 
إذا تأجلت االنتخابات

خمس عمليات اغتيال 
بأسلحة مزودة بكواتم 

صوت خالل أيام

ُتباع كواتم صوت 
األسلحة في مناطق 

نشاط المليشيات

تقرير أسئلة عن الجهات المتورطة في بيع السالح 
وتنفيذ االغتياالت... واتهامات للحكومة بالتقصير
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بعد فشل 
المساعي لرفع 

العقوبات عن 
أحمد صالح، نجل 

الرئيس اليمني 
الراحل علي عبداهلل 

صالح، يبدو أن 
الرهان انتقل إلى 

دفع طارق صالح 
للعب دور في 

الساحة السياسية 
اليمنية، بدعم من 

اإلمارات، وهو 
ما برز بإعالنه عن 
»مكتب سياسي 

للمقاومة«

اليمن: هل يرث طارق صالح الدور   السياسي ألحمد؟ قضية

اعتبر طارق صالح أن األدوات القديمة فشلت بمواجهة الحوثيين )فرانس برس(

ملجلس األمــن، وحــاول التخلص منها بدعم 
إمــــاراتــــي خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة. يــضــاف 
إلــى ذلــك، تمّسك أحمد صالح بــمــواالة كيان 
فــي صنعاء  زال  الـــذي ال  الشعبي«  »املــؤتــمــر 
تحت سيطرة الحوثين ويديره صادق أمن 

أبو راس.
ومــــن أســـبـــاب تـــراجـــع عــائــلــة صـــالـــح أيــضــًا، 
ــارق وأحـــمـــد صـــالـــح فـــي تنفيذ  ــ اســـتـــمـــرار طـ
ــاداة أطــــــــراف فــي  ــ ــعــ ــ تـــوجـــهـــات أبـــوظـــبـــي ومــ
ــة، وذلــــــك فــيــمــا تــراجــعــت  ــيـ الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـ
ــارزون فـــي »املــؤتــمــر  ــ ــادات ومـــســـؤولـــون بــ ــيـ قـ
الشعبي« منخرطون ضمن الشرعية، بينهم 
مستشارون للرئيس هادي، وأيضًا في قيادة 
النواب وأعضاء فيه، عن دعم عائلة  مجلس 
صالح واملــكــّون الــذي كــان يتم التحضير له، 
إذ تــخــّوف هــــؤالء مــن ردة فــعــل الــــرأي الــعــام 
في حال أعلنوا االنخراط ضمن املكّون الذي 
كــان يسعى لــه أقــربــاء صالح بدعم إمــاراتــي. 
كــمــا أن عـــدم اعــتــراف نــجــل الــرئــيــس السابق 
ومــحــاولــة  اليمنية  بالشرعية  شقيقه  وابـــن 
د العاقة 

ّ
التحالف مع أطراف معادية لها، عق

الشرعية، ما صّعب من  قيادة  بينهما وبــن 
إمــكــانــيــة رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن نــجــل صــالــح. 
ــوازي، دعــــمــــت هــــاتــــان الــشــخــصــيــتــان  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
»املجلس االنتقالي الجنوبي« أثناء سيطرته 
عــلــى عــــدن وحـــربـــه فـــي أبــــن ضـــد الــشــرعــيــة، 
ــو مــــا جـــعـــل الــكــثــيــريــن داخــــــل الــشــرعــيــة  ــ وهـ
يبتعدون  الحوثي  لانقاب  الرافضن  ومــن 
لهما  التابعة  الــقــوات  أن  خصوصًا  عنهما، 
دعمت انقاب »املجلس االنتقالي« في عدن، 
الناس ضدهما، بالتوازي  ما زاد من سخط 
مع شكوك حول هدفهما الحقيقي من القتال 

في الساحل الغربي.
مــقــابــل ذلـــك، نــجــح أحــمــد وطــــارق صــالــح في 
اســتــقــطــاب بــعــض املـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن 

أسعد سليمان

يــبــحــث أفـــــــراد مــــن عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
املخلوع الراحل علي عبد الله صالح، وتحديدًا 
ابن شقيقه طارق، عن دور جديد في الساحة 
الــيــمــنــيــة، يــتــخــطــى الـــشـــق الــعــســكــري، وذلـــك 
الــســيــاســي للمقاومة  أنــشــأ »املــكــتــب  بــعــدمــا 
ــارس/آذار  الــوطــنــيــة«، وتــم إشــهــاره فــي 25 مــ
املـــاضـــي، وذلــــك بــدعــم مــبــاشــر مـــن اإلمـــــارات. 
غير أن هــذا الــتــوّجــه قــد يضع طـــارق صالح 
في مواجهة مباشرة مع أطراف محلية عدة، 
أبـــرزهـــا الــســلــطــة الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس 
ـــطـــرح تــســاؤالت 

ُ
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي. وت

الجديد لطارق  السياسي  الــدور  حــول تأثير 
صـــالـــح عــلــى نــجــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أحــمــد 
صالح، الــذي لم يصدر عنه أي موقف علني 
مؤيد أو معارض إلشهار املكتب، وإن كانت 
ــه تــشــيــر إلــــى وجــــود تــفــاهــم عــلــى أن  ــاطـ أوسـ
عوضًا  طــارق  سيتصّدرها  الحالية  املرحلة 
عن أحمد، خصوصًا أن األخير فشل في إلغاء 
العقوبات عنه، ما يحد من فرصه السياسية 
فــي املرحلة املقبلة. وهــو مــا يفسر ربــط دور 
طارق في تأسيس »مكتب سياسي للمقاومة 

الوطنية« وعدم اإلعان عن كيان سياسي.
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مصادر  وكشفت 
أن دائـــــــرة طــــــارق صـــالـــح تـــجـــري مـــحـــاوالت 
ــة، تــــحــــت اســـــــم »املــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي  ــثـ ــيـ ــثـ حـ
للمقاومة الوطنية«، لعقد لقاءات مع بعثات 
دبــلــومــاســيــة عـــدة بــدعــم إمــــاراتــــي، ووّجــهــت 
طــلــبــات لــلــقــاء عـــدد مـــن الــبــعــثــات األجــنــبــيــة. 
وبــالــفــعــل، عــقــد طــــارق صـــالـــح، أواخـــــر شهر 
مــــــــارس/آذار املـــاضـــي، اجــتــمــاعــًا عــبــر تقنية 
البريطاني  السفير  مــع  كونفرنس  الفيديو 

لدى اليمن، مايكل آرون.
وتـــحـــاول اإلمـــــــارات تــرتــيــب جـــولـــة خــارجــيــة 

ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ والــــشــــخــــصــــيــــات الـــقـــبـــلـــيـــة واالجــ
والناشطن والصحافين البارزين للتحالف 
تمّكنا  كما  لهم،  مغريات  تقديم  مــع  معهما، 
من استمالة بعض القيادات داخل »املجلس 

االنتقالي« والتقرب منها.
أمام هذا الواقع، يرى مراقبون أن إعان طارق 
صالح عن املكتب السياسي الجديد، يعكس 
 في إنشاء مكّون سياسي كبير يدعمه، 

ً
فشا

ويشّكل تراجعًا من كيان حامل لقضية إلى 
مــكــتــب يــمــثــل مــلــيــشــيــا، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ــام أداء عــائــلــة صــالــح دورًا  ــد الــوضــع أمـ

ّ
يــعــق

في مستقبل اليمن. كما قد يدفع هذا التطور 
الغربي،  الساحل  فــي  ــاع  األوضـ توتير  نحو 
مع  التعامل  على  الشرعية  السلطة  ويجبر 
الــســاحــل كتمرد عليها بدعم  مــا يــجــري فــي 
إماراتي جديد، كما فعل »املجلس االنتقالي« 
ســابــقــًا، وهـــذا لــن يــكــون فــي مصلحة أقــربــاء 
صالح ألسباب كثيرة، أهمها أن عائلة صالح 
كتلك  حاضنة  وال  شعبي  بغطاء  تحظى  ال 
التي يملكها »االنتقالي«. كما أن اإلعان عن 
االنــخــراط ضمن  مــن  بـــداًل  السياسي  املكتب 
حيال  الشعبي  السخط  مــن  يــزيــد  الشرعية، 
الـــدور الــذي يلعبه أحمد وطـــارق صالح في 
اليمن، ال سيما أن الكثير من أفراد قواتهما 
تراجعوا عن املشاركة، ومنهم من انضم إلى 
ــلــوا الــعــودة 

ّ
صــفــوف الشرعية، وآخــريــن فــض

إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
ــبــــون أن  ــراقــ ــح مــ ــ ــذا الـــــوضـــــع، رجــ ــ فــــي ظــــل هــ
السياسي  املكتب  عبر  صــالــح  عائلة  تسعى 
الــــذي أنــشــأتــه لــلــتــقــرب أكــثــر مـــن »االنــتــقــالــي 
ــة، يــمــّكــن  ــلـ ــبـ ــقـ ــــال الــــفــــتــــرة املـ الـــجـــنـــوبـــي« خــ
هـــذه الــعــائــلــة مـــن الـــخـــروج مـــن الــضــعــف في 
فشلها  بعد  والسياسي،  العسكري  الجانب 
فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم »املــؤتــمــر الشعبي« 

والسيطرة على قراره.

لـــطـــارق صـــالـــح، نــجــل شــقــيــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح، لتقديمه سياسيًا ودبلوماسيًا نيابة 
عن أحمد صالح، بعد أن فشل األخير في رفع 
القيام  العقوبات عليه وبالتالي ال يستطيع 
بــهــذا الـــــدور، مــا أجــبــر أبــوظــبــي عــلــى تقديم 
طارق صالح إلى الواجهة في الفترة الراهنة، 
بانتظار أن يتمّكن ابن عمه من رفع العقوبات 
عنه، وذلك من خال الضغط عبر هذا املكتب، 
وجــعــل هــذا املــلــف ضمن أبـــرز املــطــالــب خال 
الفترة املقبلة ملقايضة قيادة الشرعية وبدعم 

وضغط إماراتي أيضًا.
ــــن املــكــتــب  ــرب مـ ــقــ ــــي مــ ــــامـ ــدر إعـ وقـــــــال مــــصــ
»العربي الجديد«،  السياسي لطارق صالح، لـ
إنه لم يتحدد بعد أي موعد لجولة خارجية 
ــــل تـــســـويـــق بـــرنـــامـــج املـــكـــتـــب. وفــيــمــا  مــــن أجـ
املصدر  أشـــار  االســتــقــطــابــات،  عملية  يخص 
إلــــى أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي ألي مـــكـــّون ســيــاســي 
البدء باستقطاب شخصيات وعقد تفاهمات 
مع مختلف القوى، الفتًا إلى أن طارق صالح 
كان قد وّجه دعوة عامة للمصالحة مع كافة 

القوى املناهضة لانقاب الحوثي.
ــع مـــركـــز صـــنـــعـــاء  لـــلـــدراســـات  وفـــــي لـــقـــاء مــ
أخيرًا  »فــيــســبــوك«  عبر  ــِشــر 

ُ
ن االستراتيجية 

تـــحـــّدث طـــــارق صـــالـــح عـــن املــكــتــب الــجــديــد، 
ــاء نــتــيــجــة لــلــوضــع الــســيــاســي  ــه جــ  إنــ

ً
ــائـــا قـ

الراهن في اليمن، مضيفًا »نحن في الساحل 
الغربي نحتاج لذراع سياسية تمثلنا في أي 
لليمنين  اآلخــر  الصوت  وتمثل  مفاوضات، 
بــعــيــدًا عـــن أي تــكــتــات ديـــنـــيـــة«، مــتــابــعــًا أن 
»املؤتمر الشعبي بيتنا الكبير، ولكن حصل 
 الفرصة ليقوم بدوره 

َ
االنقسام فيه ولم ُيعط

عــلــى الــســاحــة اليمنية ســـواء فــي الــداخــل أو 
ــــى أن  ــفـــت إلـ الــــخــــارج وأصــــبــــح مـــهـــمـــشـــًا«. ولـ
في  املشتركة  الــقــوات  »يمثل  الجديد  املكتب 
ــذراع الــســيــاســيــة لــكــل هــذه  ــ الــســاحــل، وهـــو الـ

القوات، ونحن نرحب بكل من يريد االنضمام 
بــحــراك سياسي  »للقيام  أنــه  إلــيــه«، مضيفًا 
في املجتمع اليمني نحن بحاجة إلى أدوات 
الحوثي، فاألدوات  جديدة ملواجهة االنقاب 
ــبـــب الــــخــــافــــات الــســيــاســيــة  ــة وبـــسـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
الكبيرة لم تستطع أن تواجه الحوثين، على 
الرغم من الدعم املقّدم من قبل دول التحالف، 
وفشلت في إدارة الصراع وبتنا بحاجة إلى 

أدوات جديدة لتطوير العمل السياسي«.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــالــــت لـ ــكـــن مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة قــ لـ
ــل تــراجــعــًا 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن املــكــتــب الــجــديــد مــث

كــان يتم  الــذي  السياسي  الحامل  في نوعية 
الــتــخــطــيــط لــــه، وذلـــــك بــســبــب أســـبـــاب عـــدة، 
أهمها الفشل في جمع كيان من داخل حزب 
»املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام« يــكــون قـــويـــًا، مع 
رفـــض قـــيـــادات بــــارزة فــي »املـــؤتـــمـــر«، بينها 
مسؤولون في الدولة، االنخراط ضمن املكّون 
الذي كان يسعى له أحمد صالح، إضافة إلى 
فشل رفع العقوبات عن األخير على الرغم من 
فشل  وبالتالي  لــذلــك،  حصلت  الــتــي  الحملة 
إعادته إلى الواجهة وقيادة مكّون سياسي، 
السابع  البند  الخاضع لعقوبات تحت  وهو 

عائلة صالح ال تحظى 
بحاضنة كتلك التي 

يملكها »االنتقالي«

دائرة طارق صالح 
تحاول عقد لقاءات مع 

بعثات دبلوماسية

ال تتمكن القوات العراقية غالبًا من اعتقال منفذي االغتياالت )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

أكد الحية التزام »حماس« بقبول نتائج االنتخابات )إيمانويل دوناند/فرانس برس(
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سياسة

  شرق
      غرب

الصين تدين تفجير 
باكستان 

دانـــــــــت الـــــصـــــن، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
عــلــى لــســان املــتــحــدث بــاســم وزارة 
وينبن  وانـــغ  الصينية  الــخــارجــيــة 
ــدة« عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــجـــيـــر الـــتـــي  ــ ــشــ ــ »بــ
ــا« فــي  ــنـ ــريـ ــيـ اســـتـــهـــدفـــت فـــنـــدق »سـ
مــديــنــة كــويــتــا الــبــاكــســتــانــيــة، حيث 
كـــان يــقــيــم الــســفــيــر الــصــيــنــي نــونــغ 
ــغ أن الــســفــيــر  ــ رونـــــــغ. وأوضـــــــح وانــ
ــن مــــــوجــــــودًا فــي  ــكــ ــم يــ ــ الـــصـــيـــنـــي لــ
الــفــنــدق لحظة االنــفــجــار الـــذي وقع 
ــم ُيــســجــل وقــــوع أي  فــي املـــوقـــف، ولـ
ضــحــيــة صينية فــي الــهــجــوم الــذي 
ــبـــان بــاكــســتــان. ــالـ تــبــنــتــه حـــركـــة طـ
)فرانس برس(

إثيوبيا: جماعة مسلحة 
تسيطر على مقاطعة 

سيدال
ذكــــــــــــرت لــــجــــنــــة حــــــقــــــوق اإلنــــــســــــان 
من  أول  مساء  الحكومية،  اإلثيوبية 
أمـــس األربـــعـــاء، أن جــمــاعــة مسلحة 
ــدال  ــيــ ــلــــى مــــقــــاطــــعــــة ســ ــطــــرت عــ ــيــ ســ
فــــي مــنــطــقــة كـــمـــاشـــي بـــإقـــلـــيـــم بــنــي 
ــــاد، وأن  ــبـ ــ ــنـــقـــول قــــمــــز، غــــربــــي الـ شـ
تــقــاريــر وردت عــن ارتــكــابــهــا أعــمــال 
موظفن  وخطف  مدنين  بحق  قتل 
عــمــومــيــن. وأضــــافــــت الــلــجــنــة أنــهــا 
تلقت تقارير عن أن املقاطعة »تحت 
لجماعة مسلحة  تامة  سيطرة شبه 
ــيـــســـان« الــحــالــي،  مــنــذ 19 إبـــريـــل/نـ
الــجــمــاعــة. ــم  ــ اسـ تـــذكـــر  أن  مــــن دون 
)رويترز(

تايالند: أزمة ميانمار تختبر 
مصداقية »آسيان« 

أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــتــايــانــديــة تــانــي ســانــغــرات، أمــس 
الخميس، أن دول جنوب شرق آسيا 
»آســـــيـــــان« تــــــدرك حـــجـــم الــتــطــلــعــات 
نــتــائــج ملموسة  لــتــحــقــيــق  الـــدولـــيـــة 
ــار.  ــمـ ــانـ ــيـ مـــــن املـــــحـــــادثـــــات بــــشــــأن مـ
بـــــــدوره، اعــتــبــر مـــســـؤول تــايــانــدي 
الــقــمــة املــخــصــصــة لبحث  رفـــيـــع، أن 
غدًا  عقدها  واملــقــرر  ميانمار،  وضــع 
ــبـــت، فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا ســتــكــون  الـــسـ
»آسيان«.  ملصداقية  اختبار  بمثابة 
ومن املقرر أن يشارك قائد االنقاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي مـــيـــانـــمـــار، الـــجـــنـــرال 
ــغ فـــــــي الــــقــــمــــة. ــ ــنـ ــ ــايـ ــ مـــــــن أونـــــــــــغ هـ
)فرانس برس(

يــســتــمــر الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
لإلفراج عن املعارض األبرز، أليكسي نافالني، 
مع عودة املتظاهرين، أول من أمس األربعاء، 
ــــى مــنــذ 2 فــبــرايــر/ إلـــى الـــشـــوارع لــلــمــرة األولـ

ــرار الــــدعــــوات  ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــبــــاط املـــــاضـــــي، ومــ شــ
األوروبية إلطاق سراحه في ظل تردي وضعه 
الصحي.  وعلى الرغم من القمع الشديد لقوى 
األمـــن الــروســيــة، إال أن اســتــمــرار الــتــظــاهــرات 
قــبــل االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي سبتمبر/
أيلول املقبل، يشّكل أولوية للمعارضن. وفي 
ــّدر فــريــق املــعــارضــة األعــــداد بنحو 50  حــن قـ
ألف مشارك، قالت وزارة الداخلية الروسية إن 
عدد املتظاهرين لم يتجاوز 15 ألفًا في جميع 
املدن. وأوقفت الشرطة الروسية ما ال يقل عن 
االحــتــجــاجــات، حسبما  خـــال  1784 شخصًا 
ــادت املــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة »أو فــي دي- أفــ
إنفو« املتخصصة. وغداة تظاهرات املعارضة 
ــان األوروبــــــــــي، أمـــــس الــخــمــيــس  ــرملـ ــبـ طـــالـــب الـ
باإلفراج عن نافالني، داعيًا إلى توفير جميع 

أشــكــال الــرعــايــة الطبية الــازمــة، بما فــي ذلك 
الفحص والعاج من قبل طبيب من اختياره. 
وفــي رد سريع على الــدعــوة األوروبــيــة، أعلن 
البرملانية،  للجمعية  الــروســي  الــوفــد  رئــيــس 
الدوما، بيتر تولستوي  نائب رئيس مجلس 
أن روســيــا لــن تــنــفــذ قــــرار الــبــرملــان األوروبــــي 
الــقــرارات املسيسة األخــرى  أو  بشأن نافالني، 
ملـــؤســـســـات مــجــلــس أوروبــــــــا. مـــن جــهــتــه قــال 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، 
أمس، إن االتحاد األوروبــي سيحّمل الرئيس 
الروسي فاديمير بوتن والسلطات الروسية 
نــافــالــنــي  تــــوفــــي  املــــبــــاشــــرة، إذا  ــة  ــيـ املـــســـؤولـ
املضرب عن الطعام في أحد السجون، مضيفًا 
الــتــكــتــل  أن  »فــــرانــــس 2«،  لـــقـــنـــاة  فــــي حـــديـــث 

سيفرض عقوبات جديدة إذا حدث ذلك.
وكــانــت تــظــاهــرات األربــعــاء قــد بـــدأت فــي مدن 
مع  تـــزامـــنـــًا  واألورال،  روســـيـــا  شــــرق  أقـــصـــى 
إلقاء بوتن كلمته السنوية عن حال االتحاد. 
وعلى الرغم من حملة االعتقاالت االستباقية 
ملنسقي فريق نافالني في عموم روسيا، التي 
املاضي، فقد شارك  الثاثاء  بــدأت منذ مساء 
أكــثــر مـــن ألـــف مــتــظــاهــر فـــي مـــدن عــــدة، منها 
إيركوتسك ونوفوسيبيرسك وفاديفوستوك. 
وفي موسكو تجمع املتظاهرون في أكثر من 
باتجاه  وانطلقوا  العاصمة،  وســط  في  نقطة 
شـــــارع تــفــيــرســكــايــا وســـاحـــة بــوشــكــن الــتــي 
في  ضخمة  تظاهرات  املعارضة  فيها  نظمت 
يناير/ كانون الثاني املاضي احتجاجًا على 
اعتقال نافالني وللمطالبة باإلفراج عنه. وكما 
البيانات حول أعداد  العادة تضاربت  درجت 
املشاركن، وقدرت مواقع معارضة األعداد بن 

طـــاولـــت مــنــســقــي حـــركـــة نــافــالــنــي فـــي املــــدن، 
إضافة إلى سياسين سابقن، منهم نيكوالي 
ــــا  ــــدومـ ــلـــس الـ ــيـــــس مـــجـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ريــــجــــكــــوف نـ
عامي  بن  الدوما  األسبق، وعضو  )البرملان( 
له  اتهامات  السلطات  ووّجهت  و2007.   1993
التظاهر، بعد تغريدة على  بالتحريض على 

15 و30 ألف مشارك في العاصمة، لكن وزارة 
الداخلية قالت إن عــدد املشاركن بلغ 6 آالف 
شخص فقط. ونظم املتظاهرون أربع مسيرات 
ــارت بـــاتـــجـــاه ســـاحـــتـــي بــوشــكــن  ــ مــتــفــرقــة ســ
ومـــانـــيـــج مــقــابــل الـــكـــرمـــلـــن، والـــتـــي أغــلــقــتــهــا 
السلطات منذ صباح األربعاء تحسبًا لتجمع 
ــاهـــرون الــنــشــيــد  ــتـــظـ ــزف املـ ــ املـــتـــظـــاهـــريـــن، وعــ
الــوطــنــي الـــروســـي. وكـــانـــت املــعــارضــة طلبت 
مــن ســلــطــات املــديــنــة تــرخــيــصــًا لــتــظــاهــرة في 
مانيج، لكن السلطات رفضت الطلب. وذكرت 
وزارة الداخلية أن نحو 4500 شخص شاركوا 
في تظاهرات سانت بطرسبرغ، بينما قّدرت 

املعارضة األعداد بأكثر من 10 آالف.
استباقية  اعــتــقــاالت  حملة  السلطات  وشــنــت 

ــاد فــيــهــا نــشــر خــبــر الــتــظــاهــرات  »تــويــتــر«، أعــ
ــو ما  الـــتـــي تــعــتــزم املـــعـــارضـــة تــنــظــيــمــهــا، وهــ

اعتبرته السلطات دعوة للتظاهر.
ــانـــت أقـــل  ــداد املــعــتــقــلــن كـ ــ ــ ــًا أن أعـ ــتـ ــان الفـ ــ وكــ
موسكو  ففي  السابقة،  التظاهرات  من  بكثير 
لم يتجاوز عدد املعتقلن أثناء االحتجاجات 
ــان فـــريـــق نــافــالــنــي  ــ الــحــالــيــة 20 شــخــصــًا، وكـ
أوصى املحتجن بوجوب عدم استفزاز رجال 
أجهزة  اعتقلت  موسكو،  وعــلــى عكس  األمـــن. 
األمن نحو 800 شخص في سانت بطرسبرغ.
املتظاهرين  على  القاسية  الحملة  أن  ويــبــدو 
فــي املــــرات الــســابــقــة، وسلسلة الــقــوانــن التي 
فــي األشــهــر األخــيــرة  الــدومــا  تبناها مجلس 
للتضييق على نشر اإلعانات للتظاهر على 
التواصل االجتماعي قد ساهمت في  وسائل 
قمع املعارضة، خصوصًا بعد تقديم العشرات 
أو  كبيرة،  مبالغ  بعضهم  وتغريم  للمحاكمة 
تصل  لفترات  الفعلي  بالسجن  عليهم  الحكم 

إلى ستة أشهر.
ويــــرى منظمو الــتــظــاهــرات أنــهــا نــجــحــت في 
ــالــــة لـــلـــدفـــاع عــــن نـــافـــالـــنـــي الــــذي  إيــــصــــال رســ
إضرابًا  وبــدأ  كثيرًا،  الصحي  تــدهــور وضعه 
املـــاضـــي  آذار  مــــــــارس/   31 فــــي  الـــطـــعـــام  عــــن 
قبل  مــن  لهم  الطبي  الــدعــم  بتقديم  للمطالبة 
أطــبــائــه أو فــريــق مــدنــي مــن خـــارج مستشفى 
إدارة السجون، وطالبت عائلته بنقله للعاج 
للسجن  فترة  نافالني  ويقضي  موسكو.  فــي 
مدتها سنتان وتسعة أشهر في أحد السجون 
قــــرب مــديــنــة فــاديــمــيــر عــلــى بــعــد نــحــو 200 

كيلومتر من موسكو.
 )العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

روسيا تنهي 
مناوراتها

مستقبل 
مجهول 
في تشاد

مــركــبــة عسكرية.   1200 ونــحــو  طــائــرة   200
وشهدت إنزال أكثر من 2000 جندي مظلي 
و60 عربة. وغطت الطائرات املقاتلة العملية 

املحمولة جوًا.
وأشــــــرف وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شــويــغــو عــلــى اخــتــتــام اخــتــبــار الــجــاهــزيــة 
ــقـــوات املــنــطــقــتــن الــعــســكــريــتــن  الــقــتــالــيــة لـ
الجنوبية )من الحدود الغربية مع أوكرانيا 
مــــــرورًا بــبــيــاروســيــا والتـــفـــيـــا وإســتــونــيــا 
ولــيــتــوانــيــا وفــنــلــنــدا، وتــشــمــل أيــضــًا جيب 
كالينينغراد على بحر البلطيق( والغربية 
)املمتدة من بحر قزوين إلى البحر األسود 
القرم  القوقاز وشبه جزيرة  وتشمل جبال 
والــــحــــدود مــــع الــــشــــرق األوكــــــرانــــــي(. وأمــــر 
شملهم  الذين  العسكرين  بعودة  شويغو 
ــــى مــــواقــــع مـــرابـــطـــتـــهـــم. وذكــــر  االخـــتـــبـــار إلـ
فــي بــيــان أن »الــقــوات أظــهــرت قدرتها على 
ــبـــاد، لــذلــك  ــوثـــوق عـــن الـ ــاع املـ ــدفـ ضــمــان الـ

ووقـــف االقــتــتــال، بــمــا يضمن أمـــن واســتــقــرار 
تــشــاد وســامــة مــواطــنــيــهــا«. ونــقــلــت وســائــل 
إعام سودانية عن حاكم والية غرب دارفــور، 
محمد عــبــد الــلــه الـــدومـــة، تــحــذيــره مــن نــزوح 
ــه. مـــع الــعــلــم أن  ــتـ الجــئــن تــشــاديــن إلــــى واليـ
الـــواليـــة شـــهـــدت اشــتــبــاكــات قــبــلــيــة أدت إلــى 
إلـــى  ــدة  ــحـ ــتـ املـ األمــــــم  ــعــــت  نــــــزوح اآلالف، ودفــ
استنفار جــهــودهــا إلعــالــة الــنــازحــن. أمــا في 
الــســاح واملسلحن  تــدفــق  الــتــي شــّكــل  ليبيا، 
منها إلى تشاد، محطة محورية في الصراع، 
التي قد تنعكس على الجنوب  املــخــاوف  فــإن 
ــــذي تعيشه   الـ

ّ
الــلــيــبــي، تـــهـــّدد الـــســـام الـــهـــش

الباد في الفترة األخيرة، خصوصًا في حال 
تدفق الاجئن من تشاد إلى ليبيا.

وتبقى الجهة الغربية األكثر سخونة، الرتباط 
تــشــاد بــحــدود طويلة مــع ثــاث دول: النيجر 
ونــيــجــيــريــا والــكــامــيــرون. وفـــي هـــذا الــشــريــط، 
خصوصًا في محيط بحيرة تشاد، حيث تلتقي 
حدود البلدان األربعة، يدور القتال ضد »بوكو 
حرام«. وسبق أن انتقدت تشاد مرارًا نيجيريا، 
لعجز جيشها عن مواكبة الهجمات التشادية 
عــلــى الــجــمــاعــة، مــعــتــبــرة أن ضــعــف الــجــيــش 
الــنــيــجــيــري ُيـــســـاهـــم فـــي اســـتـــمـــراريـــة »بــوكــو 
ت تشاد رأس حربة 

ّ
حرام«. ولسنن طويلة، ظل

دول الساحل الخمس )مالي وبوركينا فاسو 

بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى الــتــوتــر 
الـــشـــديـــد بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
أكثر  األولــــى  تحشيد  خلفية  عــلــى 
مــن 150 ألـــف جــنــدي عــلــى حـــدود الــبــلــديــن، 
الخارجية  السياسة  منّسق  كشف  ملا  وفقًا 
فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، جـــوزيـــف بـــوريـــل، 
أعلنت روسيا، أمس الخميس، أنها ستبدأ، 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، ســحــب قــواتــهــا املــحــتــشــدة 
بــالــقــرب مــن أوكــرانــيــا وشــبــه جــزيــرة الــقــرم 
التي ضمتها موسكو من كييف عام 2014، 
ــا. لــكــن اإلعــــان  ــهـ ــاوراتـ ــنـ مـــؤكـــدة انـــتـــهـــاء مـ
الــروســي لــم يــمــّر مــن دون تنفيذ مــنــاورات 
ضخمة في شبه جزيرة القرم شاركت فيها 
الــطــائــرات الحربية  عــشــرات السفن ومــئــات 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وذكـــــــــرت  ــنــــود.  ــجــ الــ وآالف 
الــروســيــة أن املــنــاورات شملت أكــثــر مــن 60 
قطعة بحرية )40 سفينة حربية و20 قارب 
دعــــم( وأكــثــر مــن 10 آالف جــنــدي وحــوالــي 

فتح مقتل الرئيس التشادي إدريس 
ــنـــن املـــاضـــي، جـــراء  ــبـــي، يــــوم اإلثـ ديـ
املتمردين  مع  معارك  خــال  إصابته 
شمالي الباد، الباب واسعًا أمام تحّول تشاد 
إلـــى ســاحــة غــيــر ُمــســيــطــر عليها فــي املــرحــلــة 
املــقــبــلــة، بــعــدمــا كــانــت نقطة تــــوازن أســاســيــة، 
بسبب موقعها الجغرافي في الوسط األفريقي، 
فــي مختلف ســاحــات الـــصـــراع، مــن الــســودان 
شـــرقـــًا ولــيــبــيــا شـــمـــااًل إلــــى مــنــطــقــة الــســاحــل 
الغربي،  االعتماد  الــغــرب. ودفــع  في  األفريقي 
إلــى تجاهل  تشاد،  الفرنسي خصوصًا، على 
كــل مــســاوئ حــكــم ديــبــي عــلــى مـــدى 30 عــامــًا، 
انتهاكات حقوق اإلنسان،  تحديدًا في سياق 
الحرب  فــي  الــتــشــادي  الجيش  تــمــّرس  بسبب 
حة، تحديدًا ضد جماعة 

ّ
ضد الجماعات املسل

»بــوكــو حـــــرام«. ولــلــداللــة عــلــى أهــمــيــة ديــبــي، 
فــــإن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الجمعة،  اليوم  املشّيعن،  صفوف  سيتصّدر 
في نجامينا، لوداع »صديق فرنسا الشجاع«، 
الــعــســكــري  يــمــنــح »الــشــرعــيــة« للمجلس  بــمــا 
الذي أعلنه محمد ديبي، نجل الرئيس املقتول، 
ستتبع بعد 

ُ
بهدف إرساء »مرحلة انتقالية« ت

»ديمقراطية«.  بانتخابات  العام  ونصف  عام 
ومــن شــأن التركيز على ديبي االبــن أن يكون 
خيارًا منطقيًا لفرنسا أواًل، لكن على املجلس 
العسكري الجديد مواجهة تحّديات عدة، بدءًا 
الحرب  مواصلة  نّيتهم  املتمردين  إعــان  مــن 
حتى إسقاط نظام ديبي، خصوصًا مع تأكيد 
في  والــوفــاق  التناوب  »جبهة  باسم  املتحدث 
أول  تابول،  أوغوزيمي دي  تشاد«، كينجابي 
»مــواصــلــة الــهــجــوم«،  مــن أمـــس، وجـــود نــيــة لـــ
املجلس  مخاوف  تقتصر  وال  العاصمة.  على 
 30 على  أيضًا  بــل  املتمردين،  على  العسكري 
حــزبــًا تــشــاديــًا مـــعـــارضـــًا، نـــــددوا بــمــا ســّمــوه 
»عملية انـــقـــاب«، بــقــيــاد ديــبــي االبــــن. ودعـــوا 
مدنيون  يقودها  انتقالية  مرحلة  »إقامة  إلى 
ــــزاب  ــــوار شـــامـــل«. وطــالــبــت األحـ مـــن خــــال حـ
املـــعـــارضـــة »بـــعـــدم االنـــصـــيـــاع لـــلـــقـــرارات غير 
الــشــرعــيــة وغــيــر النظامية،  الــقــانــونــيــة وغــيــر 
الــتــي اتــخــذهــا املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي، 

خصوصًا امليثاق االنتقالي وحظر التجول«.
وقال أحد زعماء املعارضة، ساكسيس مارسا، 
ـــشـــرت عــلــى اإلنــتــرنــت، 

ُ
فـــي رســـالـــة مـــصـــورة ن

ــادي إنــــه ال  ــتـــشـ أمـــــس: »يـــقـــول لــنــا الــشــعــب الـ
يــريــد انــتــقــال الــســلــطــة إلـــى ســالــة حــاكــمــة. ال 
يــريــد الــشــعــب الــتــشــادي االســتــمــرار مــع نفس 
ــــدت الـــوضـــع الــحــالــي«.  املــؤســســات الــتــي أوجـ
وتشي ضبابية املوقف في نجامينا بتطورات 
سلبية بالنسبة إلى دول الجوار. في السودان 
الخارجية بعد مقتل ديبي  ، دعت وزارة 

ً
مثا

إلـــى التهدئة  الــتــشــاديــة  ــــراف  األب »كــافــة األطـ

قررت إنهاء أنشطة التدقيق في املقاطعات 
املتاخمة  الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة  الــعــســكــريــة 

ألوكرانيا«.
ــــوات  ــــي املــــقــــابــــل، قـ لـــكـــن شـــويـــغـــو وّجـــــــــه، فـ
الجيش، بأن تكون مستعدة للرد فورًا على 
أي تطورات سلبية في مناطق إجراء حلف 
شمال األطلسي مناورات »يوروب ديفندر« 
ألقاها في  الــتــي  فــي كلمته  قريبًا. وأضـــاف 
شبه جزيرة القرم أن حلف شمال األطلسي 
أنــشــطــتــه العسكرية  كــثــف بــشــكــل مــلــمــوس 
بما يشمل  الجنوبية،  حـــدود روســيــا  قــرب 
األنــشــطــة االســتــطــاعــيــة والــتــدريــبــيــة. وأكــد 
وزير الدفاع أن روسيا تتابع عن كثب نقل 
األطلسي قواته إلى منطقة املناورات املقبلة، 
الفتًا إلــى إنــشــاء مــراكــز تنسيق تعمل على 
استقبال قوات الحلف والشحنات املرتبطة 
بــاملــنــاورات فــي كــل مــن بولندا وسلوفاكيا 
شويغو  وأكــد  وبلغاريا.  ورومانيا  واملجر 
أن األطلسي ينشر حاليًا إحدى املجموعات 
ــه فــــي حـــــوض الــبــحــر  ــواتــ ــن قــ الـــرئـــيـــســـيـــة مــ
األسود، مشيرًا إلى وصول شحنات أسلحة 
ــعــــدات عــســكــريــة وخـــاصـــة إلــــى املـــوانـــئ  ومــ
فــي هذا  الــروســي  الجيش  وأمـــر  اليونانية. 
ــاع في  ــ »مــواصــلــة مــتــابــعــة األوضـ الــصــدد بـــ
مــنــاطــق تـــدريـــبـــات األطــلــســي واالســـتـــعـــداد 
للرد فورًا في حال حدوث أي تطورات غير 
مــواتــيــة«. ومــن املتوقع أن تصبح »يــوروب 

والنيجر وموريتانيا وتشاد(. وسبق للرئيس 
الــتــشــادي الـــراحـــل أن رّدد، الــعــام املـــاضـــي، أن 
»جــنــودنــا يــمــوتــون وحــدهــم مــن أجـــل بحيرة 
تشاد والساحل، بالتالي لن يشارك أي جندي 
تشادي في عملية عسكرية خارج الباد«، قبل 
أن يتراجع ديبي عن قراره، معلنًا إرسال 1200 
جندي إلى بحيرة تشاد، بعد قمة دول الساحل 
املاضي. لكن  في نجامينا، في فبراير/شباط 
يعيد  قد  الداخلي،  مأزقها  في  تشاد  انشغال 
ترتيب األولويات، مع تبديل فرنسا والواليات 
ــي الـــســـاحـــل.  ــ ــتــــحــــدة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــمـــا فـ املــ

ــار  ــايـــو/أيـ ــررة فـــي شـــهـــري مـ ــقــ ــنـــدر« املــ ــفـ ديـ
ويــونــيــو/حــزيــران املــقــبــلــن أكــبــر مــنــاورات 
لحلف شمال األطلسي منذ الحرب الباردة 

)1947 ـ 1991(.
ــفــت تــدريــبــاتــهــا في 

ّ
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد كــث

البحر األسود وشبه جزيرة القرم في األيام 
األخـــيـــرة. واألســـبـــوع املــاضــي، أعــلــنــت أنها 
ستقيد ماحة السفن العسكرية والرسمية 
ــــاث مـــنـــاطـــق قـــبـــالـــة شــبــه  األجـــنـــبـــيـــة فــــي ثـ
ــقـــرم ملــــدة ســتــة أشـــهـــر. ووصــفــت  جـــزيـــرة الـ
ــذا اإلجــــــــراء بـــأنـــه »تــصــعــيــد«  ــنـــطـــن هـــ واشـ
و»تطور مقلق جدًا« من االتحاد األوروبي. 
ــلــــســــي مــوســكــو  ــالــــب حـــلـــف األطــ ــك، طــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــــى املـــوانـــئ  ــــول« إلـ ــــوصـ بـــضـــمـــان »حــــريــــة الـ
األوكرانية في املنطقة، تحديدًا تلك الواقعة 
األســود،  البحر  مــن  املتفّرع  أزوف  فــي بحر 
ــيـــه. ونـــشـــرت  ــلـ والــــــــذي تــســيــطــر روســــيــــا عـ
روســيــا عــشــرات اآلالف مــن جــنــودهــا على 
ــة وشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم  ــيـ ــرانـ الـــحـــدود األوكـ
فـــي األســابــيــع األخـــيـــرة إلجــــراء »تــدريــبــات 
»تهديد«  مواجهة  فــي  لها  وفقا  عسكرية« 

نشاطات حلف شمال األطلسي.
ــنــــت الــــــقــــــوات املـــســـلـــحـــة  ــلــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل أحـــد  األوكــــرانــــيــــة، أمـ
ــا فـــــي تـــــبـــــادل إلطــــــــاق الـــــنـــــار مــع  ــنــــودهــ جــ
انــفــصــالــيــن مـــوالـــن لـــروســـيـــا، فـــي منطقة 
ــبــــاس، شـــرقـــي الـــبـــاد. وذكــــرت  حــــوض دونــ
االنفصالين  أن  بيان،  في  املسلحة  الــقــوات 
انــتــهــكــوا وقـــف إطــــاق الــنــار ثــمــانــي مـــرات، 
منذ منتصف ليل األربعاءـ  الخميس وحتى 

صباح أمس.
وكــــــان الـــرئـــيـــس األوكــــــرانــــــي، فــولــوديــمــيــر 
زيلينكسي، قد صّدق أول من أمس األربعاء، 
عــلــى قـــانـــون يــســمــح بــاســتــدعــاء االحــتــيــاط 
الحشد.  إعــان  دون  من  العسكرية  للخدمة 
ويسمح القانون الجديد، الذي مرره البرملان 
األوكراني أواخر شهر مارس/آذار املاضي، 
للباد »بإمداد سريع لوحدات الجيش من 
كل قوات الدفاع الوطني بجنود االحتياط، 
بشكل  القتالية  فعاليتها  زيـــادة  وبالتالي 

كبير خال أي عدوان عسكري«.
مــن جهته، قــال وزيــر الخارجية األوكــرانــي 
ــــن أمـــس  ــاء أول مـ ــا، مــــســ ــبـ ــيـ ــولـ ــيــــتــــري كـ دمــ
األربــعــاء، لوكالة »رويــتــرز«: »ال توجد لدي 
أي مــعــلــومــات حـــول أن قـــرار إطـــاق عملية 
عسكرية ضد أوكرانيا قد اتخذ، واألمــر قد 
يتطور بــأي اتــجــاه اآلن«. وأضـــاف »ولــذلــك 
فــــإن رد فــعــل مـــوحـــدًا مـــن قــبــل الـــغـــرب مهم 
الروسي فاديمير  الرئيس  اآلن«، ملنع  جدًا 
بوتن مــن اتــخــاذ مثل هــذا الــقــرار. وأضــاف 
ــــن واشـــنـــطـــن  كـــولـــيـــبـــا أن كـــيـــيـــف طـــلـــبـــت مـ
القدرات  ملواجهة  إلكترونية  معدات  تقديم 
الــخــارجــيــة  الـــروســـيـــة، وكـــذلـــك دعــــت وزراء 
األوروبين إلى دراسة استبعاد روسيا من 
املــالــيــة ضمن  للتعامات  نــظــام »ســويــفــت« 
حزمة عقوبات اقتصادية ستفرض في حال 
لم تتلق ردًا  أوكرانيا  أن  أي تصعيد. وأكــد 
من روسيا على دعوة زيلينسكي إلى بوتن 

لعقد مباحثات في منطقة دونباس.
قــادة الحلف األطلسي  ومــن املقرر أن يعقد 
قمة في 14 يونيو املقبل في مقر املنظمة في 
بــروكــســل، على مــا أعلن األمــن الــعــام ينس 
ستولتنبرغ، أمس. وأوضح ستولتنبرغ أن 
القمة »ستشكل فرصة فريدة لتعزيز الحلف 
ــــذي »يــجــســد الـــرابـــط الـــدائـــم  ــلـــســـي«، الـ األطـ
بــن أوروبــــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة. وستكون 
فيها  التي يشارك  األولــى من نوعها  القمة 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن بــعــدمــا كــان 
سلفه دونالد ترامب يوجه انتقادات شديدة 
ــذًا بـــصـــورة خـــاصـــة على  ــى املــنــظــمــة، آخـــ إلــ
أعضائها وتحديدًا أملانيا مستوى نفقاتهم 
الدفاعية املتدني. وجاء في البيان أن القمة 
ستبحث »أنشطة روسيا العدائية والخطر 
وتأثير  اإللكترونية  والــهــجــمــات  اإلرهــابــي 
نفوذ  األمـــن وصــعــود  على  املناخي  التغير 

الصن«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، األناضول، 
فرانس برس، رويترز(

فــبــاريــس الــتــي فــكــرت ســابــقــًا فـــي االنــســحــاب 
عسكريًا من منطقة الساحل، قد تجد نفسها 
بفعل  ممكن،  وقــت  ألكــثــر  فيه  بالبقاء  ملزمة 
ضعف السلطات الحاكمة في الدول الخمس. 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  لألمن  وسبق 
غوتيريس، أن اقــتــرح إجـــراء حــوار مــع بعض 
املــجــمــوعــات املــســلــحــة بــالــســاحــل، عــلــى غـــرار 
في  ما حــدث بن واشنطن وحركة »طالبان« 
»الحوار«،  بـ املقصودة  واألطــراف  أفغانستان. 
ــيـــم تــنــظــيــم  ــاد آغ غــــالــــي، زعـ ــ ــــوى إيــ لــيــســت سـ
»أنصار الدين« من قبائل الطوارق في شمال 
نصرة  »جماعة  تحالف  حاليًا  ويــقــود  مــالــي، 
ــمــــن«، املــــقــــربــــة مــــن تــنــظــيــم  ــلــ اإلســــــــام واملــــســ
زعيم جماعة  كوفا،  أمــادو  وأيضًا  »القاعدة«. 
تــحــريــر مــاســيــنــا، مـــن قــبــيــلــة الــفــوالنــي وســط 
مــالــي، وهــي جــزء مــن هــذا التحالف. وتحاول 
ــراف دولــيــة عــزل آغ غــالــي وكــوفــا، عن  عــدة أطـ
تنظيم »الــقــاعــدة فــي بــاد املــغــرب«، و»كتيبة 
املــرابــطــن«، وفــتــح بـــاب لــلــحــوار واملــصــالــحــة. 
لكن ماكرون أنهى حالة الجدل في هذا الشأن، 
األسابيع  »خــال  بالقول:  املاضي،  فبراير  في 
األخـــيـــرة، عــززنــا الــتــوافــق مــع مــحــاوريــنــا في 
دول الــســاحــل، حــول اعــتــبــار أن إيـــاد أغ غالي 
وأمــادو كوفا عــدوان، وال يمكن أن يكونا بأي 
حال من األحــوال محاوَرين«. في املقابل، فإن 
سياسة واشنطن بقيادة الرئيس الجديد جو 
بــايــدن، تــهــدف إلـــى إيـــاء الــتــعــاون العسكري 
أولــويــة فــي الساحل األفــريــقــي. وهــو مــا أكــده، 
في فبراير املاضي، وزير الخارجية األميركي 
أنتوني بلينكن بقوله »في الوقت الذي تسعى 
إلى  والقاعدة  لداعش  التابعة  الجماعات  فيه 
تــوســيــع نــطــاق انــتــشــارهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
أفــريــقــيــا، ســتــواصــل الــواليــات املــتــحــدة العمل 
بشكل وثــيــق مــع شركائها األفـــارقـــة«. وشــّدد 
في  القائمة  الــجــهــود  على  »سنبني  أنــه  على 
غــرب أفــريــقــيــا، ونــتــبــادل الــــدروس فــي الحرب 

العاملية ضد التطرف العنيف«.
الــجــهــود  بــــاريــــس  قــــــادت  ــذ ســـنـــة 2013،  ــنـ ومـ
ــشــروا 

ُ
ن الــدولــيــة وتــديــر حاليًا 5100 عسكري 

ــشــرك بعثة األمــم 
ُ
ضــمــن عملية »بـــرخـــان«. وت

املــتــحــدة لتحقيق االســتــقــرار فــي مــالــي، وهي 
قــوة لحفظ الــســام، أكثر مــن 15 ألــف فــرد من 
الــعــنــاصــر الــنــظــامــيــة مـــن 60 بـــلـــدًا. وُيــشــّكــل 
الـــقـــوات املشتركة  مــن  حــوالــي 5 آالف جــنــدي 
ــي  وفــ ــــس.  ــمـ ــ ــــخـ الـ ــل  ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ دول  ملــــجــــمــــوعــــة 
العمل  فرقة  تشّكلت  املاضي،  يونيو/حزيران 
العسكرية األوروبية »تاكوبا«، وهي تواصل 
ــات املــتــحــدة  بــنــاء قـــدراتـــهـــا، مـــع تــقــديــم الـــواليـ
الدعم اللوجستي والتدريب وتنظيم عمليات 

في جميع أنحاء املنطقة.
)العربي الجديد(

)Getty( من تظاهرة للمعارضة في موسكو أول من أمس األربعاء

)Getty( شارك 10 آالف جندي روسي في المناورات

على الرغم من 
إنهاء روسيا 

مناوراتها في شبه 
جزيرة القرم، أمس 

الخميس، إال أن 
توترها مع حلف 

شمال األطلسي 
مستمّر، مع تهديد 

وزير دفاعها 
سيرغي شويغو 

الحلف من االقتراب 
من حدود روسيا. 

في المقابل، يعقد 
»األطلسي« أول 

قمة له بمشاركة 
جو بايدن في يونيو 

المقبل

ديبي،  إدريس  الرئيس  مقتل  بعد  تشاد،  في  األخيرة  التطورات  ُتظهر 
مخاوف دول الجوار والغرب، من احتمال تدهور الوضع في منطقة 

الساحل األفريقي من جهة، وتفاقم موجة لجوء واسعة
قضيةالحدث

شويغو يحّذر »األطلسي« 
استباقًا ألكبر تدريباته

نقطة توازن هشة
تهدد أمن دول الجوار

رصد

حشد خطير
أبدى وزيرالخارجية 
الفرنسي، جان إيف 

لودريان اعتقاده بأن 
»روسيا ال تسعى لتنفيذ 

عمل عسكري في شرق 
أوكرانيا«. ودان في 

حديث لقناة »فرانس 2«، 
أمس، الحشد »الخطير 
للقوات الروسية بالقرب 
من الحدود األوكرانية«. 

ورأى أن الوضع »محفوف 
بخطر وقوع الحوادث 

ويجب تهدئته«.

وزير الخارجية األوكراني 
يدعو إلى تحرك 

الغرب منعًا ألي هجوم

سيحضر ماكرون تشييع 
»صديق فرنسا الشجاع« 

اليوم في نجامينا

تبدأ روسيا اليوم 
سحب قواتها من قرب 

أوكرانيا

فرنسا ُتحّمل بوتين 
مسؤولية مباشرة في 

حال وفاة نافالني

أحد زعماء المعارضة: 
الشعب يرفض انتقال 

السلطة إلى ساللة حاكمة

تتصاعد الضغوط 
على روسيا على خلفية 
تدهور الوضع الصحي 

للمعارض  أليكسي 
نافالني مع عودة 

التظاهرات والدعوات 
األوروبية إلطالقه

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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سياسة

مقابالت وبحوث واشتراطات في حاالت السجناء السياسيين

مصر: ذرائع أمنية »تقيّد« العفو الرئاسي

تلقى عدد من السجناء 
وعودًا صريحة بالعفو 

دون تحقيق ذلك

القاهرة ـ العربي الجديد

جّدد قرار العفو الرئاسي الصادر 
عــن الــرئــيــس املــصــري عبد الفتاح 
ــاء املـــاضـــي  ــثـــاثـ ــــوم الـ الــســيــســي يـ
ملناسبة شهر رمضان، تأكيد سياسة النظام 
السياسين  املعتقلن  ملفي  تــجــاه  السلبية 
قيد املحاكمة والسجناء السياسين، املدانن 
في أحداث تعود ملرحلة انقاب يوليو/تموز 
2013، وما تضمنها من تظاهرات احتجاجًا 
على فض اعتصام رابعة العدوية. كما طاولت 
للتنازل  املعارضة  التظاهرات  السياسة  هذه 
عـــن جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر لــلــســعــوديــة، 
الـــتـــي انــدلــعــت فـــي ربـــيـــع 2016. فـــي املــقــابــل، 
يــســعــى ســيــاســيــون ونــقــابــيــون وصــحــافــيــون 
وحقوقيون تربطهم عاقات جيدة بالسلطة، 
بــاإلقــدام على خطوة واضحة  النظام  إلقناع 
لــحــلــحــلــة هـــذيـــن املــلــفــن، بــغــيــة تــصــفــيــة بــؤر 
ــارع فـــي ظـــل تـــعـــدد األخـــطـــار  الــقــلــق فـــي الــــشــ
االســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا سد 
النهضة. ويرى هؤالء أن إقفال امللفن يشّكل 
الخلفية  ذات  الــغــربــيــة  الــتــحــذيــرات  عــلــى  ردًا 
الحقوقية، التي يؤمن بعض األشخاص ذوي 
لها  بــأن  النظام،  الحيثية من مختلف دوائــر 
عاقة غير مباشرة بالتعاطي الغربي السلبي 
مــع الــرؤيــة املــصــريــة فــي قضية ســد النهضة 

أيضًا.
ويختلف قرار العفو الذي يتضمن األسماء عن 
قرارات سابقة، في كونه ُيعّد من قبل العديد 
مــن الــجــهــات األمــنــيــة وال يــشــمــل بــالــضــرورة 
سجناء على ذمة الجرائم التي يسمح العفو 
الــخــاص بــاإلفــراج عنها فــي املــنــاســبــات. وقد 
الجنايات والجنح  فــي  مــدانــن  الــقــرار  يشمل 
والداخل،  الخارج  من  الحكومة  بأمن  املضّرة 
باإلضافة إلى املفرقعات والرشوة، وجنايات 
الـــــتـــــزويـــــر، والـــــجـــــرائـــــم الــــخــــاصــــة بــتــعــطــيــل 

والنقابية التي تنخرط في املحاوالت الحالية، 
 عن بعض اإلعامين الذين يلعبون دور 

ً
فضا

قنوات االتصال بن دائرة عباس كامل ودول 
أجنبية. لكنها في الوقت نفسه تقف حتى اآلن 
عند كونها توصيات، فلم يتم التفكير بعد في 
طريقة لتنفيذها، أو إلحداث تغيير حقيقي في 

مقاربة النظام لتلك امللفات.
وبالتالي فإن الخطوة األخيرة لم تقتصر فقط 
النظام مختلفة عما  على إثبات أن أولــويــات 
يتم الترويج له في وسائل إعامه، وإصراره 
ــق بــالــنــســبــة لــلــمــطــالــبــات  ــ عـــلـــى انــــســــداد األفــ
الــنــخــبــويــة والــشــعــبــيــة عــبــر صــفــحــات مــواقــع 
على  أيضًا حرصه  بل  االجتماعي،  التواصل 
توجيه رسائل غير صحيحة للخارج باالدعاء 
بأنه يفرج عن آالف السجناء، لكنه في الحقيقة 
ــدة فقط  يعمل على إخــائــهــا مــن نوعية واحـ

منهم، هم أصحاب الجنح البسيطة.
ــطــــوة تــرجــمــة  ــام بــــهــــذه الــــخــ ــظــ ــنــ ويـــقـــصـــد الــ
التصريحات السابقة التي أدلى بها السيسي 
وعدد من وزرائه على مدار سنوات، باإلّدعاء 
بأن الدولة تعامل السجناء السياسين على 
قــدم املــســاواة مــع مرتكبي أي جــرائــم أخــرى. 
وبالتالي فإن العفو الرئاسي يتضمن للمرة 

الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي ســجــنــاء جــنــائــيــن في 
لتجاهل  تكريسًا  يمثل  ما  وهــو  األول،  املقام 
السجناء السياسين، الذين كانوا في السابق 
قـــرارات  مــن  والطبيعين  األبــــرز  املستفيدين 
العفو االستثنائية، بسبب عدم تطرق قرارات 
العفو االعتيادية واإلفراج املشروط لحاالتهم.

كما يهدف القرار إلى املضي قدمًا في الخطة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي بـــــدأت الـــعـــام املـــاضـــي قبل 
الــبــنــاء، لتخفيف  اعــتــقــاالت مــخــالــفــات  حملة 
ــل الــســجــون بـــهـــدف الـــحـــد من  ــ االزدحـــــــام داخـ
انتشار فيروس كورونا بن السجناء، وتعقيد 
اإلجــــــــــراءات املــتــبــعــة لــحــمــايــة الـــســـجـــنـــاء مــن 
العدوى. وهو األمــر الــذي كان سببًا أساسيًا 
لضخامة عدد املستفيدين من العفو أيضًا في 
أشهر فبراير/شباط وإبريل/نيسان ومايو/
أيار من العام املاضي. وتعتمد السجون منذ 
عام تقريبًا إجراءات غير معتادة في ما يتعلق 
بتقليل اإلجازات والكشف الطبي املستمر على 
 عن 

ً
السجناء والضباط وأفراد الشرطة، فضا

منع الزيارات تمامًا.
وأعــــــــاد مــــصــــدر أمــــنــــي الـــتـــذكـــيـــر فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد« بما كــان قــد قــالــه سابقًا  لـــ
 كثافة اإلشغال في عدد من السجون 

ّ
لجهة أن

املخصصة  السجون  انخفضت بشدة، عكس 
لــلــســجــنــاء الــســيــاســيــن وقـــضـــايـــا الــتــظــاهــر 
واإلرهـــاب التي ما زالــت عالية، وأن مصلحة 
السجون بدأت في تنفيذ خطة لنقل أعداد من 

السجناء بن السجون إلعادة توزيعهم.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة كـــشـــف املــــصــــدر أن الــلــجــان 
الخاصة في السجون املكلفة بفحص ملفات 
السجناء السياسين واملحبوسن احتياطيًا 

أساسًا  املشّكلة  سياسية،  قضايا  ذمــة  على 
مـــن ضــبــاط األمــــن الــوطــنــي وبــالــتــنــســيــق مع 
ــــرات الــحــربــيــة  ــابـ ــ ــــخـ املــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة واملـ
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــقـــدت بــــن شــهــري 
املاضين  ومـــارس/آذار  الثاني  يناير/كانون 
لقاءات شخصية، متكررة في بعض األحيان، 
مــع أكــثــر مــن 300 ســجــن فــي ســجــون مجمع 
طره والــوادي الجديد وأسيوط وبرج العرب 
وجـــمـــصـــة. وتــــم تــرشــيــح أســمــائــهــم مـــن قبل 
من  بــقــرار  املــشــّكــلــة  بالعفو  الــخــاصــة  اللجنة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ومــــن املــجــلــس الــقــومــي 
لحقوق اإلنسان وشخصيات سياسية أخرى، 
السجناء  تـــصـــورات  حـــول  مــنــاقــشــات  ودارت 
واملــحــبــوســن، وعــــدد كــبــيــر مــنــهــم مــعــروفــون 
وموقفهم  السياسي  للمستقبل  العام،  للرأي 
من اتجاهات الدولة في مختلف املواضيع في 

الفترة األخيرة.
وأضـــــاف املـــصـــدر أن عــــددًا كــبــيــرًا مـــن هـــؤالء 
السجناء تلقوا وعودًا صريحة بالعفو قريبًا، 
مع التشديد على ضرورة التزام الصمت بعد 
التواصل  التفاعل مع وسائل  الخروج وعــدم 
االجتماعي واإلعام. ومّر وقت طويل من دون 
مــاحــظــات  تسجيل  تــم  بينما  ذلــــك،  تحقيق 
سلبية على عدد منهم بسبب تطور املناقشات 

في بعض الحاالت ملشادات كامية.
وذكر املصدر أنه تم إجراء بحوث اجتماعية 
ــفــــي ســـجـــن لـــــدراســـــة إمــكــانــيــة  ــثــــر مــــن ألــ ألكــ
الــعــفــو عــن الــحــاالت األكــثــر احــتــيــاجــًا وتــأزمــًا 
عــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي. غــيــر أنـــه لــم يتم 
الـــبـــت فــــي األمــــــر بــشــكــل نـــهـــائـــي حـــتـــى اآلن، 
بــســبــب إدعـــــــاء األمــــــن الـــوطـــنـــي واملـــخـــابـــرات 
الــعــامــة فــي توصياتهم بــوجــود خــطــورة في 
االمــتــدادات االجتماعية لتيار اإلسام  إحياء 
الــســيــاســي، وال ســيــمــا أن نــســبــة كــبــيــرة من 
الــســجــنــاء املــــدانــــن بـــفـــتـــرات عــقــوبــة طــويــلــة، 
في  مشكلة  يمثلون  قد  السلفين،  خصوصًا 
متابعتهم ومراقبتهم وتحركهم بعد الخروج، 

من وجهة النظر األمنية.
وبــعــد كــل قـــرار عــفــو فــي الــعــامــن األخــيــريــن 
يصاب السجناء وذووهم بخيبة أمل عارمة 
تــتــســبــب فـــي حــالــة مـــن الــغــضــب، خــصــوصــًا 
التي تضم  الحراسة  داخل السجون شديدة 
أكبر عدد من السجناء املحكومن في قضايا 
ــرز تــلــك الــقــضــايــا،  ــ ذات طــابــع ســيــاســي. وأبـ
التظاهر والعنف املتهمن فيها باالنضمام 
لجماعة اإلخوان وجماعات إسامية أخرى، 
و2014،   2013 عــامــي  إلـــى  معظمها  ويــعــود 
التي وقعت بمحافظات  األحــداث  خصوصًا 
رابعة  اعتصامي  فــض  أعــقــاب  فــي  الصعيد 

العدوية والنهضة.

يواصل النظام المصري 
تجاهل إحداث انفراجة 

حقيقية في ملف 
المعتقلين والسجناء 

السياسيين، مركزًا هذه 
المرة على ذرائع أمنية 

لعدم شمولهم بالعفو 
الرئاسي األخير

صدر قرار العفو األخير يوم الثالثاء الماضي )فرانس برس(

املــــواصــــات، والــجــنــايــات املــنــصــوص عليها 
فـــي قـــانـــون األســلــحــة والـــذخـــائـــر، وجــنــايــات 
املــخــدرات واالتــجــار فيها، وجــنــايــات الكسب 
غــيــر املـــشـــروع، والــجــرائــم املــنــصــوص عليها 
ال  التي  القضايا  من  البناء، وغيرها  بقانون 
تطبق فيها قواعد اإلفراج الشرطي أو بمضي 

نصف املدة للمستحقن.
لــكــن قـــرار الــعــفــو األخــيــر اخــتــلــف عــن املــأمــول 
صـــدوره مــن قـــرارات، وتشابه مــع قــرار العفو 
السابق الــصــادر فــي شهر رمــضــان مــن العام 
املــــاضــــي، فـــي أن غــالــبــيــة املـــذكـــوريـــن هـــم من 
املدانن في قضايا جنائية عادية، وحتى في 
األحــكــام  فيها  صـــدرت  بسيطة  جنح  قضايا 
مـــن املـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة. وظـــهـــر أن غــالــبــيــة 
املستفيدين من العفو هم من املواطنن الذي 
قلوا وُحوكموا بصورة سريعة عام 2020 

ُ
اعت

أمام القضاء العسكري ودينوا بارتكاب جنح 
إلى  البناء،  عسكرية، لتورطهم في مخالفات 
حد العفو عن بعض األشخاص الذين دينوا 
في مخالفات متعددة، تتراوح بن مخالفتن 
ونحو 50 مخالفة. وكــان قــرار العفو الصادر 
قــرار محدد  أول  في فبراير/شباط 2020 هو 
ــددًا من  ــ األســـمـــاء يـــصـــدره الــســيــســي يــضــم عـ
السجناء الجنائين في قضايا بسيطة للعفو، 
السياسي،  الطابع  ذات  القضايا  جــانــب  إلــى 
ــتـــمـــاء  ــنـــف واإلرهـــــــــاب واالنـ كــالــتــظــاهــر والـــعـ
الشرطة،  ضــبــاط  وجــرائــم  محظورة  لجماعة 
ــررات مــعــلــنــة أيـــضـــًا. وهــــو األمـــر  ــبـ مـــن دون مـ
الذي كان استثنائيًا وتحول في القرار األخير 
إلى قاعدة، بل أصبحت النسبة الكاسحة من 
املستفيدين هي من املدانن في قضايا جنائية 

بسيطة.
وعــلــى عكس مــا حــدث الــعــام املــاضــي، عندما 
لــم يـــروج الــنــظــام لــلــقــرار كــمــا كـــان يــحــدث من 
أو  اجتماعية  انــفــراجــة  يمثل  باعتباره  قــبــل، 
اعترافًا بخلوه من أسماء ضحايا  سياسية، 
النظام  الــعــام، رّوج  الــرأي  التي تهم  القضايا 
ــل اإلعـــــــام املــمــلــوكــة  ــائــ ــام عـــبـــر وســ ــعــ هـــــذا الــ
لـــه واملـــوالـــيـــة لــلــقــرار عــلــى نــطــاق واســــع قبل 
»االستجابة  بـ القرار  إعان األسماء. ووصف 
الــســريــعــة لــلــتــوصــيــات الـــصـــادرة عــن املؤتمر 
الــذي عقده املركز املصري للفكر والــدراســات 
االســتــراتــيــجــيــة، الــتــابــع لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، 
الــشــهــر املــاضــي، والــتــي تضمنت مــد جسور 
التفاهم مع املجتمع املدني الداخلي والخارجي 
ــادة الــعــمــل بـــقـــرارات الــعــفــو الــرئــاســي عن  وإعــ
املحكومن«. وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة 
»العربي الجديد«، أن  في تصريحات سابقة لـ
دخلت بناء على مقترحات 

ُ
أ التوصيات  هذه 

بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة واإلعــامــيــة 
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