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الجزائر... 
اللعب بالنار

طهران ـ صابر غل عنبري

ما زال التسجيل املسّرب لوزير الخارجية 
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف، يتفاعل في 
إيـــران، وذلــك ألهمية ما ورد فيه وتوقيت 
النووية  املباحثات  مع  املتزامن  التسريب 
الـــجـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا وقــبــيــل االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة اإليـــرانـــيـــة املـــقـــررة فـــي يــونــيــو/ 
القنبلة  املــقــبــل. ووصــلــت شظايا  حــزيــران 
ــات  ــا الــتــســجــيــل إلـــــى الــــواليــ ــرهـ ــّجـ الـــتـــي فـ
ــدة، إذ تــــعــــّرض وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــحــ ــتــ املــ
األمــيــركــي األســبــق جــون كــيــري النــتــقــادات 
ــي الـــتـــســـجـــيـــل  ــ ــه فــ ــ ــمـ ــ ــدة لـــــــــــورود اسـ ــ ــديــ ــ شــ
قــّدم معلومات عن هجمات  ــه 

ّ
أن والحديث 

إسرائيلية في سورية لظريف.
الـــتـــســـجـــيـــل الــــــــذي نـــشـــرتـــه قــــنــــاة »إيــــــــران 
إنترناشنل«، املتهمة من قبل طهران بأنها 
ممّولة من السعودية، ومقرها لندن، األحد 
املـــاضـــي، مــدتــه أكــثــر مــن 3 ســـاعـــات، وهــو 
جزء من مقابلة مصورة مع ظريف لسبع 
ساعات، أجراها معه االقتصادي اإليراني 
ــــر/ شـــبـــاط  ــرايـ ــ ــبـ ــ ــيـــد لــــيــــاز فـــــي 24 فـ ــعـ سـ
2021، فــي إطـــار مــشــروع ملــركــز الــدراســات 
اإليــرانــيــة  للرئاسة  الــتــابــع  االستراتيجية 
للحكومتني  الــشــفــهــي  الــتــاريــخ  لــتــســجــيــل 
اإليـــرانـــيـــتـــني األخـــيـــرتـــني بـــرئـــاســـة حــســن 
ــــي املـــقـــابـــلـــة، تــــنــــاول ظــريــف  ــــي. وفـ ــانـ ــ روحـ
دور روســيــا »الــتــخــريــبــي« فــي املــبــاحــثــات 
الـــنـــوويـــة الــتــي تــوجــت بـــاالتـــفـــاق الــنــووي 
عام 2015، واتهمها بالسعي إلفشال هذه 
املــبــاحــثــات، إضــافــة إلـــى دور قــائــد »فيلق 
ــقــــدس« الــــراحــــل، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، في  الــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، وقضية 
مــهــاجــمــة الــســفــارة الــســعــوديــة فــي طــهــران 
عــــام 2016، والــهــجــمــات اإلســرائــيــلــيــة في 
سورية ضد مواقع إيرانية. وأشار ظريف 
األولــى  الكلمة  لــه  كــانــت   سليماني 

ّ
أن إلــى 

فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مــضــيــفــا: »فــي 
ــــب إلــــى الـــتـــفـــاوض كــان  ــرة كــنــت أذهـ  مــ

ّ
ــل كــ

الشهيد سليماني هو الذي يقول: خذ هذه 
النقاط فــي االعــتــبــار. كــان يقول لــي: وأنــت 
تذهب للتفاوض )حول سورية( مع )وزير 
ــروف  ــ ــــي( ســـيـــرغـــي الفـ ــروسـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـ
 سليماني 

ّ
أطلب منه كذا وكذا«. وأضاف أن

لــم يكن يستمع إلــيــه. وانــتــقــد ظــريــف عدم 
ــــدس« عــلــى  ــقـ ــ ــلـــق الـ ــيـ ــبـــل »فـ إطــــاعــــه مــــن قـ
األوضــاع امليدانية في سورية، مشيرًا إلى 

 وزير الخارجية األميركي األسبق جون 
ّ
أن

 إسرائيل نفذت 
ّ
أن الــذي أخبره  كيري، هو 

200 هجوم على أهداف إيرانية في سورية.
هـــذه الــتــصــريــحــات أثــــارت ســجــااًل داخليا 
الحكومة  بــاســم  املــتــحــدث  ليعلن  ســاخــنــا، 
عــلــي ربــيــعــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
 روحــانــي أصــدر أوامــر لــوزارة 

ّ
الثاثاء، أن

ــيــــة لــلــتــعــرف عــلــى  االســـتـــخـــبـــارات اإليــــرانــ
 
ّ
أن الــصــوتــي. وأضــــاف  مــســربــي التسجيل 

»ســـرقـــة الـــوثـــائـــق مـــؤامـــرة ضـــد الــحــكــومــة 
الداخلي واملؤسسات  والنظام واالنسجام 
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ ــة والـــــشـــــامـــــخـــــة فـــــــي الـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ
واملــيــاديــن، وكــذلــك مـــؤامـــرة ضــد املصالح 
الوطنية«. وأوضح ربيعي: »ننتظر عودة 
السيد ظريف إلى إيران ليقدم توضيحات 
الزمــــــة بـــشـــأن ســـــوء الـــفـــهـــم الـــحـــاصـــل مــن 
 الــتــســجــيــل 

ّ
تــصــريــحــاتــه« مــشــيــرًا إلــــى أن

انتقائي من حــوار طويل  املسرب »تقطيع 
للغاية تم نشره ألغراض شيطانية«.

وأثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات ظــــريــــف انـــتـــقـــادات 
واسعة من التيار املحافظ. رئيس البرملان 
الـــذي كان  بــاقــر قاليباف،  اإليــرانــي محمد 
تغريدة  فــي  علق  لسليماني،  املقربني  مــن 
 »الــحــكــمــة والــشــجــاعــة لــلــحــاج 

ّ
بــالــقــول إن

قــاســم فــتــحــت الــســاحــات وســلــكــت املــعــابــر 
لــلــدبــلــومــاســيــة، ال شــــيء ســــوى الــتــاعــب 
يكتما  أن  يــمــكــن  والـــســـذاجـــة  بــالــســيــاســة 
ــــاف: »الـــيـــوم، الــحــاج  هـــذه الــحــقــيــقــة«. وأضـ
ــنــا لـــن نــســمــح أن 

ّ
قـــاســـم لــيــس بــيــنــنــا، لــكــن

يظلموه بانتهازية للوصول إلى أهدافهم 
السياسية وقلب الدور التاريخي للشهيد 
سليماني«. من جهته، رأى وزير الخارجية 
 
ّ
ــق مـــنـــوشـــهـــر مـــتـــكـــي، أن ــبــ اإليـــــرانـــــي األســ

ــريـــف »اغـــتـــيـــال ســيــاســي«  تـــصـــريـــحـــات ظـ
ــــات  ــــواليـ لـــســـلـــيـــمـــانـــي بـــعـــدمـــا اغـــتـــالـــتـــه الـ
ـــه ال 

ّ
املــتــحــدة عــســكــريــا. واتـــهـــم ظــريــف بـــأن

يعرف معنى »امليدان والدبلوماسية«. إلى 
البرملاني محمد تقي نقد علي،  ذلــك، دعــا 
»إهانته« سليماني،  لـ ظريف إلى االعتذار 
البرملان »لــن يبقي هــذه اإلهانة   

ّ
أن مــؤكــدًا 

من دون رد«.
 كيري 

ّ
وبعد حديث ظريف في التسجيل أن

إسرائيلية  عــن هجمات  لــه معلومات  قــّدم 
 
ً
في سورية، اضطر كيري لنفي ذلك، قائا

في تغريدة: »هذه املزاعم خاطئة بشكل ال 
لبس فيه. لم يحدث هذا أبدًا، سواء عندما 
كنت وزيرًا للخارجية، أو منذ ذلك الحني«.

بــالــتــوازي مــع ذلـــك، ينشغل مــراقــبــون في 
الــتــي سّربت  فــي البحث عــن الجهة  إيـــران 
 املــقــابــلــة 

ّ
الــتــســجــيــل الــصــوتــي، وبــحــكــم أن

أجـــراهـــا مــركــز الــــدراســــات االســتــراتــيــجــيــة 
تتجه  فاألنظار  اإليرانية،  للرئاسة  التابع 
املركز.  التسريب مــن داخــل  تــم  إليه وكيف 
واتــهــمــت وســائــل إعــــام مــحــافــظــة، رئيس 
املــركــز حــســام الــديــن أشــنــا، وهــو مستشار 
ـــــه يــــقــــف خــلــف 

ّ
إعـــــامـــــي لـــــروحـــــانـــــي، بـــــأن

وانتخابية،  سياسية  ألغـــراض  التسريب 
 أشنا نفى ذلك.

ّ
لكن

للحديث تتمة...

النمساوية  العاصمة  النووية في  المفاوضات  الذي كانت تستأنف فيه  الوقت  في 
إلى  طهران  وعودة  النووي،  االتفاق  إلى  المتحدة  الواليات  عودة  بهدف  فيينا، 
التزاماتها في إطار هذا االتفاق، كانت البحرية األميركية تقول إّن قطعًا بحرية إيرانية 

اقتربت من سفنها هذا الشهر بشكل »عدواني«

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

املفاوضات  الثاثاء  أمس  استؤنفت 
في  فيينا،  النمساوية  العاصمة  في 
محاولة إلنقاذ االتفاق حول برنامج 
إيران النووي املوقع عام 2015، قبل أن تختتم 
الجولة الجديدة باالتفاق على تسريع وتيرة 
املـــفـــاوضـــات. وجــــاء ذلـــك بــالــتــزامــن مــع إعــان 
 ســفــنــا حربية 

ّ
الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، أمــــس، أن

أميركية وإيرانية دخلت في مواجهة متوترة 
فـــي مــيــاه الــخــلــيــج فـــي وقـــت ســابــق مـــن شهر 
ــــادث من  إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي، فـــي أول حـ

نوعه منذ حوالي عام.
واجــتــمــع مــجــددًا ممثلو الــــدول الــتــي ال تــزال 
طرفا في االتفاق، وهي إيران والصني وروسيا 
فندق  في  املتحدة،  واململكة  وأملانيا  وفرنسا 
فخم في فيينا، بعدما كانت توقف املحادثات 
مؤقتا يوم 20 إبريل بعد إعان تحقيق »تقدم« 
التي يتعني  املهمة  أن  مترافق مع تحذير من 
إنــجــازهــا ال تـــزال ضــخــمــة. وقــالــت الخارجية 
إيــجــاز صحافي، إن املجتمعني  اإليــرانــيــة فــي 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــرة املــ ــ ــيـ ــ ــوا عـــلـــى تـــســـريـــع وتـ ــقــ ــفــ اتــ
أعمالها في مجالي  الخبراء  لجان  ومواصلة 
 
ً
فضا النووية،  واإلجــــراءات  العقوبات  إلغاء 
عن تشكيل لجنة خبراء ثالثة بعنوان »فريق 
ألجل  التنفيذية«  الترتيبات  إلعـــداد  الــخــبــراء 
التي يجب  الترتيبات  إجــراء مناقشات بشأن 
وعـــودة واشنطن  العقوبات  إللــغــاء  اتــخــاذهــا 

إلى االتفاق النووي.
بــــــدوره قــــال الــســفــيــر الــــروســــي لــــدى الــوكــالــة 
أوليانوف،  ميخائيل  الذرية،  للطاقة  الدولية 
ــعــــد اجـــتـــمـــاع  ــويــــتــــر بــ ــدة عــــلــــى تــ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ فــــــي تـ
دبـــلـــومـــاســـيـــني كـــبـــار فــــي فــيــيــنــا، إن أطـــــراف 
الجهود  تسريع  على  أمــس  اتفقوا  املحادثات 
ــران  ــ ــــات املـــتـــحـــدة وإيــ ــــواليـ الـــرامـــيـــة إلعـــــــادة الـ
لامتثال لاتفاق. وأضاف: »أثبتت املناقشات 
أن املــشــاركــني يــســتــرشــدون بــهــدف واحـــد هو 
االستعادة الكاملة لاتفاق النووي في شكله 

األصلي. تقرر تسريع العملية«.
ــعـــوث األمــــيــــركــــي الــــخــــاص لــلــشــأن  ــبـ وكــــــان املـ
ــــد وصــــــل أمـــس  ــــي، قـ ــالـ ــ اإليـــــــرانـــــــي، روبـــــــــرت مـ
الثاثاء، إلى فيينا للمشاركة في املفاوضات 
االتفاق  أطــراف  املباشرة مع طهران عبر  غير 
النووي. وجاء اجتماع أمس في إطار الجولة 
في  أطلقت  التي  فيينا  مباحثات  مــن  الثالثة 

الثاني من شهر إبريل الحالي.  
ــنــــووي اجــتــمــاع  ــفــــاق الــ واســـتـــبـــق أطــــــراف االتــ
أمس بلقاءات ومشاورات، حيث أجرى رئيس 
الـــوفـــد اإليـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، مــبــاحــثــات 
السياسة  مــورا مبعوث مفوضية  أنريكي  مع 
الخارجية األوروبية وهو يترأس اجتماعات 
 عن 

ً
الــنــووي، فضا لاتفاق  املشتركة  اللجنة 

مباحثات أخــرى مع مندوبني أوروبــيــني. كما 
ــيـــا والــصــني  ــران وروسـ ــ ــاء وفــــود إيـ ــ عــقــد رؤسـ
لقاًء ثاثيا قبيل انطاق املباحثات الرسمية، 
الثاث. ووصفت  الــدول  لتنسيق املواقف بني 

الخارجية اإليرانية اللقاء بأنه كان »مهما«.
وكـــان عــراقــجــي قــد اســتــبــق الــجــولــة الــجــديــدة 
مــن املــبــاحــثــات بــالــتــهــديــد بــاالنــســحــاب منها 
وأصـــبـــحـــت  لــــلــــوقــــت«،  مـــضـــيـــعـــة  ــانــــت  كــ »إذا 
»اســتــنــزافــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى وجـــود »تــحــديــات 
وعقبات صعبة للغاية«، على الرغم من حديثه 
االقتصادية  العقوبات  لرفع  »تفاهمات«  عــن 

عن إيران.
ــاد األوروبـــــــي قــــال قــبــل بــدء  ــحـ وكــــان وفــــد االتـ
ــيــــواصــــل املـــشـــاركـــون  املــــحــــادثــــات أمـــــــس: »ســ
مناقشاتهم في ضوء عودة محتملة للواليات 
املــتــحــدة إلـــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة املشتركة 
ــامـــل والـــفـــعـــال  ــكـ وكــيــفــيــة ضـــمـــان الــتــنــفــيــذ الـ
لاتفاق«. فيما قال مصدر دبلوماسي لوكالة 
ــه يـــؤمـــل تــحــقــيــق  ــ ــــس، إنـ ــــرس«، أمــ ــ ـــس بـ ـــرانـ »فـ
املقبل«  مــايــو/أيــار  »نــهــايــة  ملموسة  نتيجة 
قبل االنتخابات اإليرانية املقررة في يونيو/

حزيران املقبل.
وبــالــتــزامــن مــع مــحــادثــات فيينا، قــالــت إيــران 
أمس الثاثاء، إنها تسعى لإلفراج عن جميع 
املتحدة.  الــواليــات  فــي  املحتجزين  سجنائها 
علي  اإليرانية  الحكومة  باسم  املتحدث  وملــح 
ربيعي، إلى إمكانية تبادل آخر لألسرى بني 
إيران والواليات املتحدة. وقال في تصريحات 
تــبــادل األســـرى كانت دائما  صحافية: »فــكــرة 
عــلــى جــــدول األعـــمـــال. يــجــب إطــــاق ســراحــهــم 

لـــدواع إنــســانــيــة«. ولــم يــقــدم ربيعي تفاصيل 
عــن عــدد اإليــرانــيــني املحتجزين فــي الــواليــات 
ــاح عـــن أســمــائــهــم  ــتـــحـــدة، وقـــــال إن اإلفــــصــ املـ
ــال »عــــددهــــم أكـــبـــر من  قـــد يــضــر بـــهـــم. لــكــنــه قــ
عــدد السجناء األمــيــركــيــني فــي إيــــران«. ولفت 
أعـــرب أيضا  القضاء اإليــرانــي  أن  إلــى  ربيعي 
عــــن »اســــتــــعــــداده« إلجـــــــراء مـــبـــادلـــة. وبــيــنــمــا 

تتواصل املساعي لتقريب وجهات النظر بني 
 التحديات بني الطرفني لم 

ّ
إيران وأميركا، فإن

اقتربت قطع بحرية تابعة لقوات  إذ  تتوقف. 
الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي بــشــكــل »عـــدوانـــي« 
مـــن ســفــيــنــتــني أمــيــركــيــتــني فـــي مــيــاه الخليج 
الخامس  أعلن األسطول  الشهر، حسبما  هذا 
األميركي، في أول حادث من نوعه هذا العام. 

وأوضــــح األســطــول الــخــامــس فــي بــيــان أمــس، 
سريعة  هــجــومــيــة  زوارق  وثـــاثـــة  ســفــيــنــة  أن 
األميركيتني  السفينتني  مــن  اقــتــربــت  إيــرانــيــة 
اللتني كانتا تقومان بدوريات أمنية روتينية 
في الثاني من إبريل الحالي. وقــال البيان إن 
اإليرانية  السفينة  بها  اقتربت  التي  املسافة 
مـــن الــســفــيــنــتــني األمــيــركــيــتــني وبــلــغــت نحو 

65 مـــتـــرًا كـــانـــت »غـــيـــر ضــــروريــــة« مـــا اضــطــر 
إحــــدى الــســفــيــنــتــني لــلــقــيــام بــمــنــاورة لــتــفــادي 
تحذيرية.  طلقات  وإطـــاق خمس  االصــطــدام 
األميركية  للبحرية  مــصــور  تسجيل  وأظــهــر 
ــام ســفــيــنــة أمــيــركــيــة،  ســفــيــنــة إيــرانــيــة تــمــر أمــ
االصــطــدام.  لتجنب  فــجــأة  للتحرك  دفعها  مــا 
وذكـــر الــبــيــان أن الــجــنــود األمــيــركــيــني أرســلــوا 
»تـــحـــذيـــرات مـــتـــعـــددة« لــكــن الــقــطــع الــبــحــريــة 
اإليــرانــيــة واصــلــت مــنــاوراتــهــا على الــرغــم من 
ذلك لنحو ثاث ساعات. ووقعت عّدة أحداث 
قــرب مضيق هرمز  الخليج  مــيــاه  فــي  مماثلة 
ــوام املــاضــيــة وكـــادت  ــ االســتــراتــيــجــي فـــي األعــ

تؤدي إلى مواجهات بني الطرفني.
وقـــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم األســـطـــول الــخــامــس 
ــرق األوســــــط،  ــشــ ــي الــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ لــلــبــحــريــة األمـ
ريبيكا ريباريتش، إن هذه املواجهة تمثل أول 
حادث »غير آمن وغير مهني« لإليرانيني منذ 
15 إبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، قالت إن 
إيران أوقفت إلى حد كبير مثل هذه الحوادث 
في 2018 وعام 2019. وفي عام 2017، سجلت 
البحرية 14 حادثة »غير آمنة أو غير مهنية« 
ــيـــة. وســجــلــت 35 فـــي عــام  ــقـــوات اإليـــرانـ مـــع الـ
ذلــك،  فــي غــضــون  عـــام 2015.  فــي  2016، و23 
ــم الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة  نـــفـــى املـــتـــحـــدث بـــاسـ
لقاء  أي  الــثــاثــاء،  أمـــس  زادة،  خطيب  سعيد 
ملــســؤولــني إيــرانــيــني مــع مــديــر االســتــخــبــارات 
املركزية األميركية »سي آي إيه«، وليام بيرنز، 
في العراق خال األيام املاضية. ونقلت وكالة 
إن  قوله  زادة  عــن خطيب  اإليــرانــيــة  »تسنيم« 
ــاٍر عــن الــصــحــة مــن األســــاس«،  هـــذا الــخــبــر »عــ
ــارة بــيــرنــز إلـــى بــغــداد قبل  مــشــيــرة إلـــى أن زيــ
ــارة مــســؤولــني  ــ ــام لـــم تــكــن مــتــزامــنــة مـــع زيــ ــ أيـ
إيرانيني. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية 
ــل إلـــى  ــ ــي مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، وصـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
بـــغـــداد يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، بــيــنــمــا لـــم يكن 
مــديــر االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة هــنــاك. وكــان 
مايكل روبني، وهو خبير في معهد »أميركان 
إنــتــربــرايــز« قــد أعلن مساء اإلثــنــني، أن بيرنز 
الــتــقــى مـــســـؤولـــني إيـــرانـــيـــني فـــي مـــنـــزل وزيـــر 

الخارجية العراقي فؤاد حسني في بغداد.
ــــف مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــوكـــالـــة  مــــن جـــهـــتـــه، وصـ
»واشنطن  صحيفة  مع  حديث  في  األميركية 
إكـــزامـــيـــنـــز«، أخـــيـــرًا، الــتــقــاريــر عـــن االجــتــمــاع 
بــني بــيــرنــز ومــســؤولــني إيــرانــيــني فــي الــعــراق 
بأنها »خاطئة«. وُيعتبر بيرنز من مهندسي 
االتفاق النووي مع إيران عام 2015، وهو من 

أشّد املدافعني عنه.

ــي،  األوروبـ الدبلوماسي  أشــار 
دور  يؤدي  الذي  مورا،  إنريكي 
ــوســيــط فــي الــمــفــاوضــات  ال
مقال  في  فيينا،  في  النووية 
نُشر أول من أمس اإلثنين، على 
اكستريور«  »بوليتيكا  موقع 
ــي، إلـــى »الــعــديــد من  ــان ــب اإلس
قائمة.  تــزال  ال  التي  العقبات« 
الخصوص  وجــه  على  وذكــر 
الداخلية في طهران  »السياسة 
أن  يحتمل  حيث  وواشــنــطــن، 
منتقدون  ــفــاق  ــات ل ــون  ــك ي
ــن«، وفــق  ــدي ــؤي ــن م ــر م أكــث
ــك إلــى  ــفــت كــذل تــعــبــيــره. ول
من  دقيقة  كل  في  »الخوف 
المفاوضات من الذهاب بعيدًا 
في المقترحات«، سواء تعلق 
المتحدة  للواليات  بالنسبة  األمر 
برفع العقوبات، وبالنسبة إليران 
بالعودة إلى التزاماتها النووية.

العديد 
من العقبات

استبق عراقجي الجولة الجديدة من المباحثات بالتهديد باالنسحاب منها )أسكين كياغان/األناضول(

اتهامات لظريف باإلساءة لقاسم سليماني )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عثمان لحياني

الوحدة الوطنية والجغرافيا، الهوية 
واللغة والدين، الحرية والعيش 

املشترك، ثمة قضايا ال يفترض أن 
تكون محل نقاش وجدل في الجزائر، 

وهي ليست مطروحة كوجهة نظر 
أو في إطار الرأي والرأي اآلخر، كما 

أنه من الخطورة بمكان، وضعها قيد 
استغالل سياسي منفلت، أو توظيف 

دعائي غير محسوب العواقب.
لم يسبق في التاريخ السياسي 

للجزائر، أن دخل مصطلح 
»االنفصال« معجم البيانات الرسمية 

ملؤسسات الدولة. للمرة األولى 
تستخدم الرئاسة الجزائرية هذا 

املصطلح في توصيف تنظيم مخملي 
طّور فكرة الحكم الذاتي والفيدرالية 
على طريقة أكراد العراق، إلى مطلب 

االنفصال املناطقي. وللمرة األولى 
أيضًا يسرد بيان جهة عسكرية 
مصطلح »حركة انفصالية« في 

السياق ذاته.
ما من شّك في أّن هذا التطور في 

التوصيف الرسمي هو في النهاية 
إقرار بوجود معضلة سياسية 

قد تتطور في ظروف مغايرة إلى 
أوضاع ومعضالت أخرى، على 

الرغم من أّن هذه الحركة )ماك( التي 
تطالب بانفصال منطقة القبائل، 

تعيش على وهم استعماري كبير، 
ويسكنها هاجس بغيض لتمزيق 
الجغرافيا. وهي ضعيفة ومعزولة 
وتعيش في إطار ضّيق، تسترزق 

من سياق عاملي، بعدما بات املهندس 
الدولي يبالغ في االهتمام بقضايا 

املجموعات واألقليات لتوظيفها 
في هندسة الخرائط الجديدة. لكن 
طروحات كهذه تعتاش باألساس 

على اإلخفاقات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية للدولة 
الوطنية. في األثناء، ثّمة حقيقة ال 
يمكن إنكارها، أنه طاملا أّن املسألة 

الديمقراطية في الجزائر ما زالت 
مطروحة للنقاش، والتضييق على 
الحريات قائمًا، وطاملا أّن الدولة لم 
تنجز املشروع الديمقراطي الذي 

ر للجزائريني إطار الدولة القوية 
ّ
يوف

العادلة، واملؤسسات املنبثقة من 
السيادة واإلرادة الشعبية الحقة، 
بما يضمن للجزائريني حقوقهم 

وحرياتهم السياسية واملدنية، فإّن 
 مختلفة من الحركات التي 

ً
أشكاال

تشتغل ضمن الرؤى التمزيقية 
ستجد ما يوفر لها ما أمكن من 

مبررات الوجود. من الخطورة بمكان 
العودة إلى اللعب ضد العوامل 

الجامعة للجزائريني، ووضعها قيد 
تالعب سياسي ظرفي من أي طرف 
كان؛ سواء من السلطة أو الجماعات 
الشاذة املنحرفة، وتوظيفها لتحويل 

النقاشات الضرورية عن أهدافها، 
والهروب من املطالب املجتمعية 

املشروعة. ومن الواجب الحذر من 
وضع الجغرافيا محل استثمار 

سياسي بائس، واستخدامها كرمح 
للحرب ضد الدولة واألرض والحقيقة.

  شرق
      غرب

دعوة لسحب فلسطين 
من »غاز شرق المتوسط«

طــالــبــت حـــركـــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
 )BDS( وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــيــهــا
وعـــدد مــن ممثلي املــجــتــمــع املــدنــي 
ــلــــســــطــــيــــنــــي، أمــــــــس الـــــثـــــاثـــــاء،  ــفــ الــ
باالنسحاب  الفلسطينية  السلطة 
املتوسط«،  غــاز شــرق  مــن »منتدى 
ورفــــــع تـــقـــريـــر رســـمـــي احــتــجــاجــي 
يـــؤشـــر إلـــــى الـــنـــهـــب الـــحـــاصـــل فــي 
ــاز.  ــغـ ــلـ األراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ
وقــالــت عــضــوة ســكــرتــاريــة الحملة 
ماجدة   )BDS( للمقاطعة  الوطنية 
املــــصــــري خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــــط الــضــفــة  ــيـــرة وسـ ــبـ فــــي مـــديـــنـــة الـ
الغربية املحتلة، »إن وثائق املنتدى 
الشعب  لحقوق  ذكــر  أي  مــن  تخلو 
أو  بــالــغــاز  الــســيــاديــة  الفلسطيني 
الــنــفــط بــالــذات قــبــالــة شــواطــئ غــزة 
الفلسطينية  االقتصادية  واملنطقة 

الخالصة«.
)العربي الجديد(

العراق: تيار الكاظمي لن 
يترشح لالنتخابات

أعــلــن تــيــار »املـــرحـــلـــة«، وهـــو كــيــان 
ســيــاســي جــديــد شــّكــلــتــه مجموعة 
مـــــــــن الــــــنــــــاشــــــطــــــني الــــســــيــــاســــيــــني 
والــصــحــافــيــني املــقــربــني مــن رئيس 
ــة مـــصـــطـــفـــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الكاظمي )الصورة(، أمس الثاثاء، 
تجميد أعماله وعدم خوضه تجربة 
في  املقررة  التشريعية  االنتخابات 
املــقــبــل.  أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول   10
ــاء الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة األنـ
مقتطفات من حديث الكاظمي على 
هـــامـــش اجــتــمــاع مــجــلــس الــــــوزراء، 
ــه إن  ــاء فــيــهــا قـــولـ ــ ــرز مــــا جـ ــ ــان أبــ ــ كـ
»الحكومة الحالية حكومة خدمات 
وال تــســعــى لــلــتــنــافــس االنــتــخــابــي 

لتحقيق أهداف سياسية«.
)العربي الجديد(

»مباحثات ممتازة« 
لظريف في العراق

ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــــرانـــــي،  ــ أكــ
مـــــحـــــمـــــد جــــــــــــــواد ظـــــــــريـــــــــف، أمــــــس 
ــاء، أنـــــه أجــــــرى »مــبــاحــثــات  ــثــــاثــ الــ
ممتازة« مع الرئيس العراقي برهم 
ــــوزراء مصطفى  صــالــح، ورئــيــس الـ
النواب  مجلس  ورئــيــس  الكاظمي، 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، وكــبــار الــقــادة 
إلـــى ترحيبه  الــســيــاســيــني، مــشــيــرًا 
بــدور الــعــراق املــحــوري في املنطقة. 
ــــى أن أولــــويــــة إيـــــــران هــي  ــفـــت إلـ ولـ
إقـــلـــيـــم  ظـــــريـــــف  وزار  ــا.  ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ جـ

كردستان والتقى كبار املسؤولني.
)العربي الجديد(

الجزائر: اعتقاالت في 
صفوف المتظاهرين

الــجــزائــريــة  الــشــرطــة  قـــوات  اعتقلت 
ــة  ــبـ ــلـ ــطـ ــطــــني والـ ــاشــ ــنــ عـــــــــددًا مــــــن الــ
ــادة الـــحـــراك الـــطـــابـــي، خــال  ــ مـــن قـ
ــــي جـــــــــرت، أمــــس  ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــثـــاثـــاء، فـــي الــعــاصــمــة وعــــدد من 
املــــدن الــجــزائــريــة، فـــي تــحــول الفــت 
في تعاطي السلطة مع املتظاهرين. 
وكان واضحا تركيز قوات الشرطة 
عــلــى عــــدد مـــن الــنــشــطــاء الــبــارزيــن 
فــــي الــــحــــراك الـــطـــابـــي واملـــحـــركـــني 
األساسيني له، ومنعت الصحافيني 
ووسائل االعام املحلية واألجنبية 
مـــن تــصــويــر وتــغــطــيــة الــتــظــاهــرات 

واالعتقاالت.
)العربي الجديد(

فرنسا: توقيف 7 
أشخاص بتهمة 

»اإلرهاب«

فرنسا،  في  أوقــف سبعة أشخاص 
ــاء، فـــي إطـــــار تحقيق  ــثـــاثـ أمــــس الـ
اإلرهــاب  ملكافحة  الوطنية  للنيابة 
بــــشــــأن زيــــــــارة قـــــام بـــهـــا رجـــــل إلـــى 
ســـوريـــة، وشــبــكــة تــحــويــات مالية 
إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي. 
وأضـــاف أن ستة منهم مــن مواليد 
روسيا، أما السابع فهو من مواليد 

جورجيا.
)فرانس برس(
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تشتعل املعارك في محافظة مأرب اليمنية 
منذ أيام، حيث يحاول الحوثيون تحقيق 
مزيد من التقّدم بعد نجاحهم األحد في 
ــتــــراب مـــن مــديــنــة مــــأرب بــنــحــو ستة  االقــ
الحكومية  الـــقـــوات  أن  غــيــر  كــيــلــومــتــرات، 
ردت أمس الثاثاء بإحباط هجوم واسع 
ــــرب املـــديـــنـــة،  ــلــــه« غـ لــجــمــاعــة »أنــــصــــار الــ
بــدعــم مــن طــيــران الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
مكثفة.  يشن هجمات  والــذي  السعودية، 
لم تظهر أي  التطورات فيما  وتأتي هذه 
نــتــيــجــة لـــحـــراك املــبــعــوث األمـــمـــي مــارتــن 
بــضــرورة  مطالبته  جــدد  الـــذي  غريفيث، 
وقــف مــعــارك مـــأرب، مــحــذرًا مــن تبعاتها 

اإلنسانية وعلى العملية السياسية.
وأحــــبــــطــــت الــــــقــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة أمــــس 
هــجــومــا واســعــا لــلــحــوثــيــني غـــرب مدينة 
ــززت مواقعها لــلــدفــاع عــن آخر  مـــأرب وعـ
وكالة  نقلت  كما  الــشــمــال،  فــي  لها  معقل 
»فـــرانـــس بــــرس« عـــن قــائــديــن عسكريني 
تقدما  حققوا  الحوثيني  لكن  ومــســؤول. 
ــــن جـــبـــهـــة املـــشـــجـــح،  ــــع مـ ــــواقـ ــــي أربـــــــع مـ فـ
مـــأرب، حيث يشنون  غــرب مدينة  شمال 
املحافظة.  مركز  على  لاستياء  هجوما 
وقالت املصادر الثاثة إن القتال العنيف 
ــعــــددة حــــــول املـــديـــنـــة  ــتــ عـــلـــى جـــبـــهـــات مــ
 عــلــى 

ً
ــتـــيـــا ــــف 67 قـ

ّ
ــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــ

األقـــل خــال الــســاعــات األربـــع والعشرين 
املاضية، من بينهم 27 من القوات املوالية 
ــا. وبحسب  ــيـ لــلــســلــطــة املــعــتــرف بــهــا دولـ
ــد الـــقـــادة الــعــســكــريــني املـــشـــاركـــني في  أحــ
الحكومية  القوات  فــإن  مــأرب،  الدفاع عن 
»نــجــحــت فـــي صـــد هـــجـــوم واســــــع« على 
كيلومترًا   18 بعد  على  الحمراء،  الطلعة 
ــــرب املـــديـــنـــة. وأضـــــــاف املــــصــــدر أن  مــــن غـ
فقدان هذه املنطقة »سيمّكن )الحوثيني( 
مــن التقّدم نحو تــال ومــواقــع قريبة من 
الطريق سالكة لهم نحو  مــأرب وتصبح 
املــدخــل الــغــربــي لــلــمــديــنــة«. وأكــــد الــقــائــد 
وتقع  التفاصيل.  هــذه  الثاني  العسكري 
ــراء بـــالـــقـــرب مــــن الــطــريــق  ــمـ ــحـ الــطــلــعــة الـ
السريع الرئيسي الذي يربط مدينة مأرب 
بالعاصمة صنعاء. وكان مسؤولون في 

الــقــوات املــوالــيــة للحكومة أعــلــنــوا األحــد 
أن الــحــوثــيــني اســتــكــمــلــوا الــســيــطــرة على 
الـــكـــســـارة شــمــال غــــرب املــديــنــة وانــتــقــلــت 
املعارك إلى أطراف منطقة امليل على بعد 
أقل من ستة كيلومترات عن وسط مدينة 

مأرب. 
ــة تــحــدثــت  ــيـ ــكـــومـ وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر حـ
»فرانس برس«، فإن األسبوعني املقبلني  لـ
اندلع  الـــذي  الهجوم  مصير  سيحسمان 
إلى  املاضي، مشيرين  فبراير/شباط  في 
أن نحو 2000 من مقاتلي الحكومة لقوا 
ــى جـــانـــب آالف  إلــ مــصــرعــهــم حــتــى اآلن، 
املــقــاتــلــني مـــن الــحــوثــيــني الـــذيـــن يــنــدر أن 

يكشفوا عن خسائرهم.
القوات الحكومية بناء دفاعات  وتواصل 
فــي أطــــراف مــديــنــة مــــأرب مــن خـــال حفر 
ــنــــادق ووضــــــع ســــواتــــر تـــرابـــيـــة، وذلــــك  خــ
تحسبا ألي تقدم حوثي، بحسب املصادر 
»فــرانــس بـــرس«.  الــثــاثــة الــتــي تــحــدثــت لـــ
وكان موقع »سبتمبر نت« التابع لوزارة 
الدفاع في الحكومة الشرعية قد ذكر مساء 
اإلثنني أن قوات الجيش املوالي للحكومة، 
ــر مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي من  تــمــّكــنــت مـــن دحــ
مــــواقــــع مـــهـــمـــة فــــي جـــبـــهـــة املـــشـــجـــح، فــي 
األطراف الغربية ملحافظة مأرب. وذكر أن 
القبائل،  بــرجــال  مــســنــودة  الجيش  قـــوات 
تمكنت خــالــه من  ــت هجوما عكسيا 

ّ
شــن

الــحــوثــيــني مــن مــواقــع استراتيجية  طـــرد 
في جبهة املشجح، وإجبارها على الفرار، 
موضحا أن املواجهات أسفرت عن سقوط 
عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى، فــي صفوف 
تابعة  الحوثية، وتدمير عربات  املليشيا 
لها. ولفت إلــى أن قــوات الجيش أسقطت 
طائرة مسّيرة مفخخة أطلقها الحوثيون. 
إلــــى ذلـــــك، نـــفـــذت قـــــوات الـــجـــيـــش، كمينا 
الحوثية،  املليشيا  مــن  ملجموعة  محكما 
في جبهة املخدرة، مما أسفر عن مصرع 
قــيــادي،  بينهم  املليشيا  عــنــاصــر  مــن   10

وفق املوقع.
ــت مــقــاتــات تحالف 

ّ
فــي مــــوازاة ذلـــك، شــن

دعم الشرعية، أمس، غارات جوية مكثفة، 

للحوثيني،  وتــعــزيــزات  مــواقــع  استهدفت 
فــي أطــــراف املــحــافــظــة، وكــّبــدتــهــا خسائر 
كما  القتالي.  والعتاد  األرواح  في  كبيرة 
ذكر موقع وكالة »سبأ« التابع للحوثيني 
 18 غــارة على 

ّ
أن الطيران السعودي شــن
مديرية صرواح في مأرب.

ربــه منصور  اليمني عبد  الرئيس  وكــان 
هــــــادي، قـــد أشـــــاد »بـــاالنـــتـــصـــارات الــتــي 
يــحــقــقــهــا الــجــيــش الــوطــنــي فـــي مختلف 
املواقع والجبهات في مواجهة املليشيات 
الــحــوثــيــة«، وذلــــك خـــال اتـــصـــال هاتفي 
ــأرب الــلــواء ســلــطــان الــعــرادة،  بمحافظ مـ
لاطاع على تطورات األوضاع امليدانية 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. مـــن جــهــتــه، أكــد 
العرادة، وقوف الجميع صفا واحدًا خلف 
قيادة هادي ومشروعها الوطني الجامع 
ومـــواجـــهـــة املــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، مــشــيــرًا 
بها  يتمتع  التي  العالية  املعنويات  إلــى 
الجبهات،  مختلف  في  الحكومة  مقاتلو 
للحكومة  التابعة  »ســبــأ«  وكــالــة  بحسب 

الشرعية.
فــي ســيــاق متصل، كــان املــبــعــوث األممي 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث يدعو 
»ضــــرورة وقـــف الــهــجــوم عــلــى مــــأرب«،  ـــ لــ
محذرًا من »التبعات اإلنسانية املأساوية 
للهجوم والخطر الذي يشّكله على فرص 
بحسب  السياسية«،  العملية  استئناف 
بيان أصــدره مكتبه عقب اختتامه زيارة 
إلى مصر. وطالب غريفيث بدعم إقليمي 
ودولــي إلعــادة الباد إلــى مسار السام، 
ــلـــى الـــطـــرفـــني )الــحــكــومــة  مــعــتــبــرًا أن »عـ
وجماعة الحوثي( إعاء حاجات الشعب 
اليمني على جــدول األولــويــات والتوقف 
عــن الــقــتــال واالنـــخـــراط الــجــاد مــع جهود 
األمـــم املــتــحــدة«. وأضـــاف: »سأستمر في 
بذل املساعي الحميدة بدعم من أصحاب 
املصلحة املعنيني، إقليميا ودوليا، لوقف 
ورفــع وطأة  العسكرية  العدائية  األعــمــال 
املــعــانــاة والــتــوصــل إلـــى تــســويــة سلمية 

ومستدامة إلنهاء النزاع في اليمن«.
والــتــقــى غريفيث خــال زيــارتــه الــقــاهــرة، 
املــصــري سامح شكري،  الخارجية  وزيــر 
واألمـــــني الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
ــيـــط، وعـــــــددًا مــــن مــمــثــلــي  ــغـ أحـــمـــد أبـــــو الـ
األحـــــــزاب الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة وشــيــوخ 
الـــقـــبـــائـــل والــــنــــســــاء واملـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي 
والـــصـــحـــافـــيـــني. كـــمـــا عـــقـــد غــريــفــيــث فــي 
الــقــاهــرة اجــتــمــاعــا، عــن ُبــعــد، مــع رئيس 
مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. 
البيان بأن غريفيث »أطلع شكري  وأفــاد 
وأبو الغيط على الجهود القائمة من أجل 
التوّصل إلى وقف إلطاق النار في اليمن 
ــاء  ــيـ وتـــحـــســـني الــــوضــــع اإلنــــســــانــــي، وإحـ

زاع«.
ِّ
عملية سياسية شاملة لحل الن

)العربي الجديد، فرانس برس(

حذر غريفيث من تبعات 
الهجوم على الوضع 

اإلنساني والسياسي

أحبطت القوات 
الحكومية هجومًا 

واسعًا غربي مأرب

القوات الحكومية تفرمل الحوثيين
جبهات مأرب تشتعل

في ظل جمود المسار 
السياسي في اليمن، 

تشتعل المعارك في 
محافظة مأرب، حيث 

يسعى الحوثيون 
لتحقيق تّقدم سيكون 

مفصليًا في مسار 
الصراع

لغز هجوم ينبع
السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ

لم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها 

عن الهجوم حتى 
مساء أمس

يطرح الهجوم البحري الذي استهدف 
ميناء ينبع السعودي أمس الثاثاء، 
ــر مـــــن تـــــســـــاؤل حـــــــول تـــوقـــيـــتـــه،  ــ ــثـ ــ أكـ
فعلى الــرغــم مــن عــدم إعـــان أي جهة 
أمــس،  مــســاء  حتى  عنه  مسؤوليتها 
ــإن أصــــابــــع االتــــهــــام اتـــجـــهـــت نــحــو  ــ فـ
كــثــفــوا هجماتهم  الـــذيـــن  الــحــوثــيــني 
بــــاتــــجــــاه األراضــــــــــي الـــســـعـــوديـــة فــي 
الدفاع  األيام األخيرة. وأعلنت وزارة 
السعودية تدمير زورق مفخخ مسّير 
ــمــــر قــبــالــة  ــعـــد فــــي الـــبـــحـــر األحــ عــــن ُبـ
مــنــطــقــة يــنــبــع صــبــاح أمــــس، مشيرة 
 »تــحــقــيــقــات« تـــجـــري ملــعــرفــة 

ّ
إلــــى أن

مابسات الحادث. وقالت الوزارة في 
بيان نشرته وكالة األنباء السعودية 
اعتراض وتدمير  »تــم  إنــه  الحكومية 
زورق مــفــخــخ ومــســّيــر عــن ُبــعــد عند 
الساعة 06,40«، مضيفة أن »الوحدات 
ــد تــحــرك  ــ الـــبـــحـــريـــة تــمــّكــنــت مــــن رصـ
الزورق املفخخ واملسّير عن بعد بمياه 
البحر األحمر مقابل ينبع«. وتابعت 
أن »الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة مـــن قبل 
الــجــهــات املختصة ملــعــرفــة املــزيــد من 
التفاصيل عن هذه املحاولة العدائية 
وراءهـــا«.  تقف  التي  الجهة  وتحديد 
الــــبــــيــــان مــــا إذا كــانــت  ــم يــــوضــــح  ــ ــ ول

أضرار قد وقعت نتيجة العملية التي 
نفذتها البحرية السعودية العتراض 
ــانــــت »درايـــــــاد  ــيـــر الـــــــــزورق. وكــ وتـــدمـ
غــلــوبــال« ألمـــن املــاحــة قــد قــالــت في 
ــق أمــــــس عـــلـــى »تـــويـــتـــر«  ــابــ وقــــــت ســ
عن  مؤكدة«  غير  »تقارير  تلقت  إنها 
تـــعـــرض ســفــيــنــة، ربـــمـــا تـــكـــون نــاقــلــة 
للهجوم  دمـــام«،  »إن.ســي.ســي  النفط 
قــبــالــة مــيــنــاء يــنــبــع الــســعــودي املطل 
على البحر األحمر. كما أفادت شركة 
البحري  لألمن  البريطانية  »أمــبــري« 
عـــن وقــــوع »حـــادثـــة« قــبــالــة الــســاحــل 
الــــغــــربــــي لـــلـــســـعـــوديـــة بــــني مـــيـــنـــاءي 
ينبع ورابغ. وفي وقت سابق صباح 
أمــــس، شــوهــد الـــدخـــان يــتــصــاعــد من 
ســفــيــنــة قــبــالــة مــيــنــاء شــحــن الــنــفــط 
الشركة.  ينبع، حسب  فــي  الــســعــودي 

مــيــنــاء  إدارة  إن  ــــري«  ــبــ ــ »أمــ وقــــالــــت 
املــلــك فهد فــي ينبع بثت رســالــة عبر 
الراديو محذرة السفن ومطالبة برفع 
ــد أي نــشــاط  ــ مــســتــوى الــيــقــظــة ورصـ
ــــرت هــيــئــة عــمــلــيــات  مــشــبــوه. كــمــا ذكـ
الــتــجــارة الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة )يــو.

كــــيــــه.إم.تــــي.أو( أيــضــا أنــهــا عــلــى علم 
بتقارير عــن حــادثــة وقعت على بعد 
ميلني بحريني تقريبا عن ينبع وجاٍر 

تحري األمر. 
ورفــــض األســـطـــول الــخــامــس الــتــابــع 
لــلــبــحــريــة األمــيــركــيــة الــتــعــلــيــق على 
ــادث. لــكــن الــرئــيــس  ــحــ ــفـــور عــلــى الــ الـ
التنفيذي للشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري عبد الله الدبيخي قال 
لـ«رويترز« إن أيا من سفن الشركة لم 
ُيــذكــر أن سفنا  يتعرض ألي هــجــوم. 
هوجمت في مياه البحر األحمر من 
فــفــي ديــســمــبــر/كــانــون األول،  قـــبـــل. 
الــســعــوديــة إن زورقــــا ملغوما  قــالــت 
في ميناء جدة.  راسية  ناقلة  أصــاب 
وجاء ذلك بعد حادث وقع في ميناء 
ــلــــى الـــبـــحـــر  ــطــــل عــ ــــودي آخـــــــر يــ ــعــ ــ ســ
ــع انــفــجــار ألــحــق  األحـــمـــر عــنــدمــا وقــ

أضرارًا بناقلة.
)فرانس برس، رويترز(

استئناف محادثات 
النووي اإليراني

اتفاق على تسريع 
مفاوضات فيينا... 

واستفزاز بحري في 
الخليج
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الكويت: المعارضة تطيح 
جلسة برلمانية

الكويتي  رفــع رئــيــس مجلس األمـــة 
ــلـــســـة املـــجـــلـــس  ــم جـ ــانــ ــغــ مــــــــــرزوق الــ
الـــعـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة أمــس 
عن  الحكومة  اعتذار  عقب  الثاثاء، 
عــــدم حـــضـــور الــجــلــســة، احــتــجــاجــا 
على احتال نواب املعارضة مقاعد 
ــــل الـــبـــرملـــان، ووضـــع  الــحــكــومــة داخـ
املنصة  على  احتجاجية  ملصقات 
السالم  قاعة عبدالله  وعلى جــدران 
الــبــرملــانــيــة، دانـــوا فيها مــا وصفوه 
تمارسه  الــذي  الدستوري  بـ«العبث 
ــالــــب املـــعـــارضـــة  ــة«. وتــــطــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
التجديد  وعدم  الحكومة  باستقالة 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
ــبــــاح وحــــــل الـــبـــرملـــان  ــالــــد الــــصــ الــــخــ
والــــدعــــوة النـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة من 

دون مشاركة الغانم.
)العربي الجديد(

مصر: البرلمان يوافق 
على تمديد الطوارئ

وافق مجلس النواب املصري، أمس 
ــرار الــرئــيــس عبد  ــ الـــثـــاثـــاء، عــلــى قـ
ــــم 174 لــســنــة  الـــفـــتـــاح الــســيــســي رقـ
الـــطـــوارئ في  بـــإعـــان حــالــة   ،2021
جميع أنحاء الباد ملدة ثاثة أشهر 
جديدة. ووافق مجلس النواب على 
تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح 
لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، 
ــيــــر  ــتــــدابــ ــد مــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاذ الـ ــ ــخـ ــ ــاتـ ــ بـ
الجديدة في مواجهة تداعيات أزمة 

تفشي فيروس كورونا.
)العربي الجديد(

سورية: النظام 
يقصف جنوبي إدلب

ــــوري،  ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ جــــــــددت قــــــــوات الــ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، خــــرق وقــــف إطـــاق 
ــرب  ــي غــ ــالــ ــمــ ــي إدلـــــــــــب، شــ ــ ــار فــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــــاد. وقـــصـــف مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  ــبـ ــ الـ
ــــب،  ــة جـــنـــوبـــي إدلـ ــ ــزاويـ ــ مــــن جـــبـــل الـ
فــيــمــا وقــعــت اشــتــبــاكــات بــني قــوات 
الـــنـــظـــام وفـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة على 
مـــحـــور مـــعـــارة الــنــعــســان فـــي ريــف 
إدلــب الشمالي الشرقي ما أدى إلى 
الطرفني.  مــن  عناصر  وجـــرح  مقتل 
النظام  املعارضة قوات  واستهدفت 
ــــب  ــــف إدلــ ــريـ ــ ــــور داديـــــــــــخ بـ ــحـ ــ ــــي مـ فــ

الشرقي.
)العربي الجديد(

رام اهلل، القدس المحتلة  
العربي الجديد

كـــــل املــــــؤشــــــرات تـــصـــب فـــــي اتـــــجـــــاه تــأجــيــل 
ــررة فــــي 22  ــقــ ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة املــ ــتـــخـ االنـ
مايو/ أيار املقبل، وسط ترقب لصدور قرار 
عن السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، غدًا 
كــان سيحدد موعد  إذا  مــا  الخميس، لحسم 
ــا ســـتـــكـــون فــــي حــكــم  ــهـ جـــديـــد لــعــقــدهــا أم أنـ
امللغاة. وبينما تشكل القدس عقدة أساسية 
أمــام إجــراء االنتخابات مع عدم رد إسرائيل 
وإبـــــداء مــوافــقــتــهــا عــلــى إجــرائــهــا هــنــاك إلــى 
 الرئيس محمود عباس 

ّ
اآلن، يرى مراقبون أن

 
ً
يرغب بتأجيلها لحسابات انتخابية، فضا

عن حديث عن ضغوط عربية وأميركية.
وكــانــت مــصــادر فلسطينية قــد كــشــفــت، أول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــنـــني، لـــ مـــن أمــــس اإلثـ
القيادة الفلسطينية ستقرر، في اجتماع غد 

الفلسطينية  االنــتــخــابــات  تأجيل  الخميس، 
 أن قـــرار 

ً
ــل غــيــر مــســمــى«؛ مــوضــحــة »إلــــى أجـ

ــذ فــعــلــيــا«،  ــد اتــــخــ ـــ ــابــــات »قـ ــتــــخــ ــيـــل االنــ ــأجـ تـ
مــن قبل عباس بمرسوم  اإلعـــان عنه  وبقي 
رئاسي لن يحمل تاريخ املوعد املؤجل إليه. 
التلفزيون »العربي« عن مصدر، أمس  ونقل 
 السلطة الفلسطينية أبلغت 

ّ
الثاثاء، قوله إن

االتحاد األوروبي بنيتها تأجيل االنتخابات 
التشريعية. ولفت إلى أن األوروبيني اقترحوا 
على السلطة الفلسطينية إجراء االنتخابات 
فــي مــبــان تــابــعــة لــألمــم املــتــحــدة فــي الــقــدس 
الـــشـــرقـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، لــكــنــهــم لــــم يــتــلــقــوا ردًا. 
ــــاغ ســلــطــات االحـــتـــال،  وتـــزامـــن ذلــــك مـــع إبـ
ــراء 13 دولـــــة أوروبــــيــــة،  ــفـ ــاء، سـ ــثـــاثـ أمــــس الـ
بأنها لم تتخذ حتى اآلن قرارًا بشأن املطالبة 
الفلسطينية والدولية بعدم منع االنتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة. 
ونقل موقع »والــا« اإلخباري عن مسؤولني 
إسرائيليني قولهم إن رئيس القسم السياسي 
فــي وزارة الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة ألـــون بار 
أبــلــغ الــســفــراء األوروبـــيـــني بـــأن »إســرائــيــل ال 
الفلسطينية،  االنتخابات  إفشال  على  تعمل 
ــام الـــــــدول األوروبــــيــــة  ــمـ ــع عـــــدم انـــضـ ــوقـ ــتـ ويـ
إلــــى اتـــهـــامـــات عـــبـــاس بـــهـــذا الــــشــــأن«. وقـــال 
املـــوقـــع اإلســـرائـــيـــلـــي »خـــــال االجـــتـــمـــاع، قــال 
من  يطلبون  إنــهــم  أوروبــيــون  دبلوماسيون 
إسرائيل السماح لوفد من املراقبني من الدول 
ــزة  ــة بـــدخـــول الــضــفــة الــغــربــيــة وغـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
ملــراقــبــة االنــتــخــابــات«. واســـتـــدرك أن بـــار »لــم 
يعطهم إجابة واضحة حول هذا املوضوع«.

دبلوماسي مصري  قــال  وفــي سياق متصل، 

ضــمــانــات دولــيــة بـــأن يــجــري الــتــصــويــت في 
الـــقـــدس. وقـــال املـــســـؤول إن الــفــصــائــل تبحث 
بــداًل  تشكيل حكومة وحـــدة تضم »حــمــاس« 
مــن ذلـــك. مــن جــهــتــه، أكـــد الــقــيــادي الــبــارز في 
الثاثاء،  أمــس  الطويل،  حركة حماس جمال 
االنــــتــــخــــابــــات  تــــأجــــيــــل  تــــرفــــض  حــــركــــتــــه   

ّ
أن

اشــتــرطــا عــدم كشف  ومــســؤول استخباراتي 
ــــت مـــتـــأخـــر مــــن أول مــن  هــويــتــيــهــمــا، فــــي وقـ
أمـــس اإلثـــنـــني، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
في  بالتصويت  السماح  ترفض  إسرائيل  إن 
القدس. ولفتا إلى أن مصر تجري محادثات 
ــــى حــل  ــلـــطـــات االحـــــتـــــال لـــلـــتـــوصـــل إلــ مــــع سـ
لكن  الــقــدس،  فــي  بالتصويت  للسماح  وســط 
تلك الجهود بــاءت بالفشل إلــى اآلن. وأشــارا 
الـــذي سيتم  بــالــقــرار  أنهما أحيطا علما  إلــى 
اإلعــان عنه غــدًا، الخميس، من قبل السلطة 
االنتخابات.  بتأجيل  والقاضي  الفلسطينية 
وأوضـــح مــســؤول االســتــخــبــارات أن »حماس 
تريد إجراء االنتخابات، لكن الفصيلني )فتح 
وحـــمـــاس( ال يـــريـــدان املــضــي قــدمــا مـــن دون 

إذا  التأجيل،  »قـــرار  أن  واعتبر  الفلسطينية. 
حصل، هو قــرار خطير ومــرفــوض«. وأضــاف 
ــراء  ــ الــــطــــويــــل لــــوكــــالــــة »األنــــــــاضــــــــول«، أن إجــ
االنــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس »ضـــــــرورة، ومــمــكــن 
انتخابية  قائمة  فنيا وسياسيا«. وكانت 15 
ــد أعـــلـــنـــت، بــعــد اجـــتـــمـــاع عــقــد فـــي رام الــلــه  قـ
بحضور ممثلي عــدد مــن الــقــوائــم بــالــتــوازي 
مع ممثلي قوائم من غــزة عبر تقنية »زوم«، 
االنــتــخــابــات،  اإلثــنــني، رفضها تأجيل  مــســاء 
والتصدي ألي قرار قد يتخذ في هذا الجانب. 
وقـــالـــت نــــور عــــــودة، املــتــحــدثــة بـــاســـم قــائــمــة 
ــقـــدوة  ــادي نـــاصـــر الـ ــيـ ــقـ ــة الـ ــاسـ ــرئـ الـــحـــريـــة )بـ
ــروان الـــبـــرغـــوثـــي(، إن الــحــديــث  ــ ويــدعــمــهــا مــ
عــن تــأجــيــل االنــتــخــابــات أصــبــح أكــثــر جــديــة، 
مــضــيــفــة »تـــداعـــى إلــــى مــســامــعــنــا ووصــلــتــنــا 
بـــأن اجــتــمــاع الخميس )فــي  مــعــلــومــات تفيد 
باتجاه  الفصائل( يسير  اجتماع  إلى  إشــارة 
إلــــغــــاء االنــــتــــخــــابــــات ولــــيــــس تـــأجـــيـــلـــهـــا، ألن 
التأجيل يكون ألجل وسقف زمني ومحددات، 
ولـــكـــن الــتــأجــيــل حــالــيــا يــعــنــي اإللــــغــــاء«. في 
أن  أمــس،  اعتبر ضباط إسرائيليون،  األثناء، 
التوتر قد يتصاعد قــرب غــزة في حــال إلغاء 
ونقل  الفلسطينية.  التشريعية  االنــتــخــابــات 
موقع »والا« عن الضباط قولهم »نحن بصدد 
نــهــايــة أســبــوع مــتــوتــرة جـــدًا، وخــاصــة قبيل 
إمكانية أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية 
عــن تــأجــيــل االنــتــخــابــات ملــوعــد غــيــر مــعــروف 
ويحمل إســرائــيــل املــســؤولــيــة«. إلــى ذلــك، قال 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
إنــه يــأمــل بــأن يستمر الــهــدوء فــي قــطــاع غزة 

بعد تطورات األيام األخيرة.

عنصرية واضطهاد 
إسرائيليان

تمايز 
مصري 

سوداني

والقدس  الغربية  الضفة   ،1967 عــام  املحتلة 
الــداخــل،  أو مــن فلسطينيي  الــشــرقــيــة وغــــزة، 
ــفــــاوت مـــســـتـــويـــات اضـــطـــهـــادهـــم حــتــى  ــع تــ مــ
ــدة. ووثـــــــق الـــتـــقـــريـــر  ــ ــ ــواحـ ــ ــ داخـــــــل املـــنـــطـــقـــة الـ
ســيــاســات إســرائــيــل الــتــمــيــيــزيــة الــتــي تهدف 
إلى الحفاظ على الهيمنة على الفلسطينيني 
مشيرًا  مؤسساتي،  بشكل  ضدهم  والتمييز 
إلـــى الــقــوانــني الــتــي تــســمــح ملــئــات الــبــلــديــات 
الفلسطينيني  اليهودية الصغيرة باستبعاد 
ــمـــاح لـــهـــم بــالــســكــن فـــيـــهـــا. كــذلــك  وعــــــدم الـــسـ
برصد  املتعلقة  التمييزية  السياسات  رصــد 
اإلسرائيلية،  اليهودية  للمدارس  امليزانيات 
تخصص  التي  امليزانيات  من  الفتات  مقابل 
للمدارس العربية. وتطرق إلى القمع الشديد 
الذي يتعّرض له الفلسطينيون في األراضي 
املــحــتــلــة عــــام 1967، بــمــا فــيــه فــــرض أحــكــام 
عــســكــريــة فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق، فــيــمــا يــطــّبــق 
الــقــانــون املــدنــي عــلــى الــيــهــود اإلســرائــيــلــيــني 

ولــي عهد أبــوظــبــي محمد بــن زايـــد األخــيــرة 
لــلــقــاهــرة، يـــوم الــســبــت املــاضــي، تضمنت ما 
يمكن تسميته »مساومة من جانب بن زايد«، 
في إطار الطرح الجديد الذي قدمه لحل أزمة 
سد النهضة. وأشــارت إلى أنه طرح »تمديد 
ســـداد دفــعــات الــودائــع الـــدوالريـــة اإلمــاراتــيــة 
املقررة خال  املركزي املصري،  لدى املصرف 
أيــار  الحالي، ومــايــو/  إبــريــل/ نيسان  أشهر 
ويونيو/ حزيران املقبلني، بقيمة 2.5 مليار 
دوالر، وذلك من إجمالي 5.5 مليارات دوالر«. 
ــح إلـــى  ــن زايــــــد ملــ ــــادر أن بــ ــــصـ ــــت املـ ــــحـ وأوضـ
تضمني تمديد تلك الــودائــع في إطــار حزمة 
إمـــاراتـــيـــة مــحــفــزة، إلتـــمـــام اتـــفـــاق بـــني مصر 
الـــذي يؤمن  ــة بالشكل   األزمــ

ّ
وإثــيــوبــيــا لــحــل

املصالح اإلماراتية في املنطقة.
ــة بــــأن  ــ ــــاصـ ــة خـ ــريــ وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مــــصــ
ــى تــهــدئــة  ــارة إلــ ــزيــ ــد ســعــى خــــال الــ ــ بـــن زايـ
الغضب املــصــري تــجــاه اإلمــــارات، وتلطيف 
األجـــواء بــني البلدين، فــي ظــل تصاعد حدة 
الــتــوتــر. وكشفت عــن تقديمه عــرضــا، تعول 
 األزمــة بني مصر 

ّ
عليه اإلمـــارات كثيرًا لحل

والــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، لـــم تـــحـــدد مــاهــيــتــه. 
زايــد،  لــن  السياسي  املستشار  أن  وكشفت 
الـــقـــيـــادي املــفــصــول مـــن حـــركـــة فــتــح محمد 
دحــان، زار أديــس أبــابــا، األســبــوع املاضي، 
بــــصــــورة ســــريــــة، مــلــتــقــيــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 

رام اهلل ـ العربي الجديد

رايتس  »هيومن  منظمة  اتهام  بعد 
ــاب  ــ ـــكـ ـــارتــ ووتــــــــــــــــش«، إســــــرائــــــيــــــل بــ
ــــي الـــــفـــــصـــــل الــــعــــنــــصــــري  ــتـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ جـ
تصاعدت  الفلسطينيني،  بحق  واالضطهاد 
الــدولــي  للمجتمع  الفلسطينية  املــطــالــبــات 
لــة االحـــتـــال عــلــى جــرائــمــه وتحقيق  بــمــســاء
العدالة وفق قــرارات الشرعية الدولية، وذلك 
بــعــد أســابــيــع مــن إعــــان املــحــكــمــة الجنائية 
الدولية فتح تحقيق فــي »جــرائــم حــرب« في 

األراضي الفلسطينية املحتلة.
وكـــان التقرير الـــذي صــدر أمــس الــثــاثــاء، قد 
شّكل سابقة باتهامه للمرة األولى السلطات 
اإلســرائــيــلــيــة بــارتــكــاب »أبـــارتـــهـــايـــد«. ووثــق 
عــمــلــيــات تــمــيــيــز وفـــصـــل عـــنـــصـــري مــمــنــهــج 
انــتــمــائــهــم،  أســــاس  عــلــى  الفلسطينيني  ضـــد 
ــــي األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــوا فـ ــ ــانـ ــ ســـــــواء كـ

القاهرة ـ العربي الجديد

للتأثير  الرامية  التحركات  أن  يبدو 
سلبا على املوقف املصري السوداني 
املتوافق بشأن سد النهضة وجدت 
طــريــقــا لــهــا خـــال األيــــام املــاضــيــة. وفـــي هــذا 
دبلوماسية مصرية  كشفت مصادر  اإلطــار، 
»الخطير« بشأن املوقف  عن تطور وصفته بـ
الـــســـودانـــي، قــائــلــة إن خــافــا دّب أخــيــرًا بني 
الطرفني، تسّبب في إلغاء لقاء كان مقررًا أن 
يعقد يوم األحد املاضي، بني وزيري خارجية 
البلدين، املصري سامح شكري، والسودانية 
مريم الصادق املهدي، في القاهرة. وأوضحت 
اللقاء  إلغاء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ املصادر 
الوزيرة  تقرر قبل ساعات قليلة من مغادرة 
الــســودانــيــة لــلــخــرطــوم فـــي طــريــقــهــا لــزيــارة 
الـــقـــاهـــرة. وأضـــافـــت أن هــنــاك تــحــركــات غير 
مــفــهــومــة مـــن جــانــب وزيــــر الــــري الــســودانــي 
يــاســر عـــبـــاس، ورئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه 
حمدوك، بشأن امللف، مشيرة إلى أن حمدوك 
يرفض التلويح بورقة القوة في األزمة، حتى 
لو كانت من باب رفع السقف إلجبار الطرف 
ــر عــلــى الـــعـــودة الــجــديــة لــلــمــفــاوضــات،  ــ اآلخـ
املــصــري  الشعبني  بمصالح  اإلضــــرار  وعـــدم 

والسوداني.

مصالح سودانية
ــمـــدوك يــرفــض  وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن »حـ
الــربــط بنسبة مــائــة فــي املــائــة بــني املوقفني 
ــأن هــنــاك  املـــصـــري والــــســــودانــــي، مــــرّوجــــا بــ
تــبــايــنــات يــجــب مــراعــاتــهــا فـــي املـــوقـــفـــني«. 
وذكــرت أن »رئيس الــوزراء السوداني يدفع 
الشق املدني في منظومة الحكم السودانية 
للضغط على املكون العسكري، الذي يتخذ 
مـــواقـــف إيــجــابــيــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة ملــصــر، 
لـــوضـــع هـــامـــش فـــي الـــعـــاقـــة بـــني الــبــلــديــن 
الكامل  االنــســيــاق  بــعــدم  لــلــخــرطــوم  يسمح 
وراء الــقــاهــرة فــي تــلــك األزمـــــة، مــن منطلق 
فــي تشغيل  لــلــســودان مــصــالــح حقيقية  أن 
ــســــودان فـــي األزمــــة  ــاوف الــ ــد، وأن مـــخـ الـــسـ
تــتــوقــف عــنــد حـــد الــتــنــســيــق فـــي الــجــوانــب 
الــضــرر«. ولفتت املصادر إلى  الفنية وعــدم 
أن حمدوك يــرّوج داخــل الدوائر السودانية 
املختلفة أنه يملك ضمانات حقيقية بشأن 
املوقف اإلثيوبي الخاص بمراعاة املخاوف 
ــن مـــصـــر،  ــ ــة بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عـ ــيــ ــودانــ ــســ الــ
والــتــنــســيــق الــفــنــي الــكــامــل مــع أديـــس أبــابــا 
قبل الشروع في امللء الثاني، وتشغيل السد 

.
ً
مستقبا

وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، كــشــفــت مـــصـــادر 
»العربي الجديد«، أن زيارة  مصرية خاصة لـ

)املستوطنني( في تلك املناطق نفسها. ورصد 
عــددًا من انتهاكات حقوق اإلنسان املنهجية 
اإلضافية من قبل السلطات اإلسرائيلية، بما 
فيها »القيود الشديدة على التنقل في سياق 
إغاق )حصار( قطاع غزة، ونظام التصاريح، 
ــثـــر مــــن ثـــلـــث أراضـــــــي الــضــفــة،  ــادرة أكـ ــ ــــصـ ومـ
وفـــرض ظـــروف قاسية فــي أجـــزاء مــن الضفة 
أدت إلى الترحيل القسري آلالف الفلسطينيني 
مــــئــــات اآلالف مــن  ــان  ــ ــرمـ ــ ــازلـــهـــم، وحـ مـــنـ عــــن 
)بما  اإلقــامــة  حقوق  وأقاربهم  الفلسطينيني 
ــّم الــشــمــل(، وتــعــلــيــق الــحــقــوق املــدنــيــة  فــيــهــا لـ
األســــاســــيــــة ملـــايـــني الــفــلــســطــيــنــيــني«. وقـــــّدم 
املتحدة  لــألمــم  التوصيات  مــن  عـــددًا  التقرير 
واملحكمة الجنائية الدولية واملجتمع الدولي، 
مشددًا على ضرورة أن يعيد املجتمع الدولي 
النظر في عاقته مع إسرائيل واعتماد نهج 

لة. يتمحور حول حقوق اإلنسان واملساء
ــــت األطــــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــقــريــر  ــبـ ــ ورحـ
املنظمة. ولفت املتحدث باسم حركة »حماس« 
حــازم قاسم إلــى أن التقرير »أكــد بــاألدلــة أن 
ــــدوام  االحـــتـــال الــصــهــيــونــي يــرتــكــب عــلــى الـ
الفصل  سياسة  عبر  اإلنسانية  ضــد  جــرائــم 
الفلسطينيني«.  ضد  واالضطهاد  العنصري 
أن هذا  فــي تصريح مكتوب  قــاســم  وأضـــاف 

اإلثيوبي أبي أحمد، بهدف تقريب وجهات 
أجل  من  تسهيات  بتقديم  وإقناعه  النظر، 
الـــتـــوصـــل لـــحـــل يـــحـــفـــظ مـــــاء وجـــــه الـــنـــظـــام 
املصري، قبل الشروع في امللء الثاني املقرر 
فــي منتصف يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل. وتــأتــي 
املحاولة اإلماراتية في سياق رأب الصدع مع 
استثماراتها  تأمني  وكذلك  مصر من جهة، 
 عن منع 

ً
في إثيوبيا من جهة ثانية، فضا

أن  خصوصا  عسكرية،  مواجهة  أي  انـــدالع 
ــارات هــي املستثمرة األولــــى فــي الـــدول  ــ اإلمـ
ــثــــاث. وبــحــســب املــــصــــادر، فــــإن الــقــاهــرة  الــ
رصــدت زيــارة دحــان األخيرة ألديــس أبابا 

التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، 
والوقائع،  الحقائق  من  جملة  على  ويعتمد 
يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي 
يرتكبها  اإلنسانية  ضد  جرائم  عن  تتحدث 
االحتال بشكل متواصل ضد الفلسطينيني، 
وانــتــهــاكــه الــفــاضــح واملــســتــمــر لــكــل مكونات 
القانون الدولي، مشيرًا إلى أن تقرير املنظمة 
املشابهة  الــتــقــاريــر  مــن  إلـــى سلسلة  يــضــاف 
الــتــي تــديــن االحـــتـــال بــارتــكــاب جـــرائـــم ضد 
اإلنــســانــيــة، ويــؤكــد ضـــرورة التحرك الــدولــي 
االحتال  ومعاقبة  والعملي ملحاسبة  الجاد 
عــلــى هـــذه الــجــرائــم، وقــيــام املجتمع الــدولــي 

بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم.
إلى  الفلسطينية  السلطة  دعــت  جهتها،  مــن 
محاسبة إســرائــيــل على جــرائــمــهــا. ووصــف 
املتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة في بيان، التقرير »بالشهادة 
ــلــــى نـــضـــال  ـــــة« عــ

ّ
ــة الــــقــــويــــة والـــــحـــــق ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

ــيـــنـــي ومــــعــــانــــاتــــه تــحــت  ــلـــســـطـ ــفـ ــب الـ ــعــ ــشــ الــ
وسياساته  اإلسرائيلي  العسكري  االحــتــال 
أن  رديــنــة  أبــو  وأكــد  والقمعية.  االستعمارية 
إســرائــيــل جرائم  ارتــكــاب  يثبت  التقرير  هــذا 
الــذي  األمـــر  العنصري واالضــطــهــاد،  الفصل 
يستدعي تحّمل املجتمع الدولي مسؤولياته 
إسرائيل  ومساءلة  فلسطني،  تجاه  الفورية 
ــددة بــــحــــق الـــشـــعـــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا املـ ــلــــى جــــرائــــمــــهــ عــ
راسخا  إيــمــانــا  »نــؤمــن  وتــابــع:  الفلسطيني. 
بـــأن الــعــدالــة الــقــائــمــة عــلــى قــــرارات الشرعية 
الدولية وعدم اإلفات من العقاب هي السبيل 
ــم فـــي فلسطني  ــ الــوحــيــد لــتــحــقــيــق ســــام دائـ
وإســرائــيــل واملــنــطــقــة بــأســرهــا«، مــشــيــرًا إلــى 
أن هــذا التقرير يأتي في وقــت تتصاعد فيه 
بضراوة  اإلسرائيلية  والجرائم  االنتهاكات 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وخــصــوصــا في 
القدس املحتلة، عاصمة دولة فلسطني، وضد 
املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل. وشدد 
ــة عـــلـــى ضـــــــرورة تـــدخـــل املــجــتــمــع  ــنــ ــو رديــ ــ أبـ
الـــدولـــي لــلــجــم خـــروقـــات إســـرائـــيـــل، السلطة 
القائمة باالحتال، وضمان عدم تورط هذه 
الــــدول واملــنــظــمــات الــدولــيــة والــشــركــات بــأي 
شكل مــن األشــكــال فــي تنفيذ جــرائــم الحرب 

والجرائم ضد اإلنسانية في فلسطني.
الفلسطينية، فأكدت أن  أما وزارة الخارجية 
ما ورد من دالئــل وإثباتات في هــذا التقرير 
اختبار  أمــام  الــدولــي  املجتمع  املفصل يضع 
إلرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء 
على أشكال التمييز والعنصرية كافة. وذّكرت 
دول وقــيــادات املجتمع الــدولــي بــأن ارتــكــاب 
جريمة الفصل العنصري )األبرتهايد( يشكل 
تهديدًا جسيما لألمن والسلم الدوليني، وأن 
حــظــرهــا هــو بمثابة قــاعــدة آمـــرة مــن قــواعــد 
القانون الدولي ال يجوز الحياد عنها تحت 
أي ظـــــرٍف كـــــان، مــضــيــفــة: »عـــلـــيـــه، يــقــع على 
ــراءات  ــ عــاتــق املــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــتــخــذ إجـ
فــوريــة وفــعــالــة إلجــبــار إســرائــيــل على إنهاء 
نــظــام فصلها الــعــنــصــري، األبــرتــهــايــد، الــذي 
يــكــرس هــيــمــنــتــهــم«. وأشــــــارت إلــــى أن نــظــام 
أمــام  الرئيسية  العقبة  يشكل  »األبــرتــهــايــد« 
ــة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــحــقــوقــه  ــارســ ــمــ مــ
وحــريــاتــه األســاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك حــقــه في 
ــة الــعــامــة  ــيـ ــبـــت املـــدعـ ــالـ ــر. وطـ ــيـ تـــقـــريـــر املـــصـ
للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءات 
في  التحقيق  فيها  بما  الجنائي،  تحقيقها 
الجرائم ضد اإلنسانية، واملتمثلة بجريمتي 

الفصل العنصري، األبرتهايد، واالضطهاد.
ــــرد اإلســرائــيــلــي مــتــوقــعــا،  ــاء الـ فـــي املـــقـــابـــل، جــ
التقرير،  فــي  مــا جــاء  الخارجية  وزارة  برفض 
ووصــفــتــه بـــأنـــه »غـــيـــر صــحــيــح ويــتــنــافــى مع 
باع 

ّ
بات املنظمة  الخارجية  واتهمت  املــنــطــق«. 

ــدة مــعــاديــة إلســـرائـــيـــل« والــســعــي »مــنــذ  ــنـ »أجـ
ســنــوات للترويج ملقاطعة إســرائــيــل«. وادعــت 
أن برنامج »رايتس ووتش« املتعلق بإسرائيل 
»يقوده مؤيد معروف لحركة املقاطعة وسحب 
ــــرض الــعــقــوبــات، ولــيــس له  االســـتـــثـــمـــارات وفـ
صلة بالحقائق أو الواقع على األرض«. وكانت 
التقرير عمر شاكر،  إسرائيل قد طــردت كاتب 
مــديــر مكتب املنظمة فــي إســرائــيــل واألراضـــي 

الفلسطينية، في 2019 التهامه بدعم الحركة.

حــتــى قــبــل أن يبلغ بــهــا الــجــانــب اإلمــاراتــي 
املــســؤولــني فــي مــصــر. يــأتــي هــذا فــي الوقت 
ــســــودان ثقتها  ــدت فــيــه حــكــومــة الــ ــ ــذي أكـ ــ الـ
بــوســاطــة االتـــحـــاد األفــريــقــي لــلــوصــول إلــى 
النهضة  حلول سريعة وناجعة ملسألة سد 
للمشاكل  أفــريــقــيــة  »حــلــول  لــشــعــار  تطبيقا 
األفريقية«، معلنة عن جولة جديدة لوزيرة 
الخارجية، على رأس وفد، تشمل جمهورية 
في  ستلتقي  حيث  الديمقراطية،  الكونغو 
تشيسكيدي،  فيليكس  الــرئــيــس  كينشاسا 
رئــيــس الــــدورة الحالية لــاتــحــاد األفــريــقــي. 
ويسعى السودان للتأكيد على موقفه الداعم 
لـــرئـــاســـة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــجــهــود 
الــوســاطــة، للتوصل إلــى حــل عـــادل ومــرض 
لكل األطراف، يتضمن وجود اتفاق قانوني 
املــلء والتشغيل لسد  وملزم بشأن عمليات 
السوداني  الوفد  جولة  وستشمل  النهضة. 
بــرئــاســة وزيــــرة الــخــارجــيــة كينيا وروانــــدا 
املـــهـــدي بــرؤســاء  وأوغــــنــــدا، حــيــث ستلتقي 
هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان 

حول حل الخاف القائم بشأن السد.

التحدي اإلثيوبي
فـــي املـــقـــابـــل، رفــعــت إثــيــوبــيــا نــبــرة الــتــحــدي 
إزاء كل من مصر والــســودان في ملف السد، 
يعد  والـــذي  األزرق،  النيل  فــوق  تبنيه  الـــذي 
ــة اتـــفـــاقـــات  ــفــ أهـــــم روافــــــــد نـــهـــر الـــنـــيـــل، واصــ
»غير املقبولة«. وقال املتحدث  تقاسم املياه بـ
بــاســم الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة ديــنــا مــفــتــي إن 
في  املـــصـــب،  دول  تطلقها  الــتــي  الــتــهــديــدات 
إشــارة ملصر والــســودان، بشأن سد النهضة، 
ردًا على  »غير مجدية«. وجــاء حديث مفتي 
ســؤال بشأن تصاعد أزمــة السد، والخيارات 
والــســودان،  مصر  املتضررين،  البلدين  أمــام 
تــريــدان نجاح  املــصــب ال  أن دولــتــي  مضيفا 
االتحاد األفريقي في إنهاء املفاوضات حول 
سد النهضة. واتهم املتحدث مصر والسودان 
بإطالة أمد املفاوضات خال الفترة املاضية، 
ــا مــنــهــا 9 مــــــرات«.  ــتـ ــرجـ مـــعـــتـــبـــرًا أنـــهـــمـــا »خـ
واعتبر الدبلوماسي اإلثيوبي أن االتفاقيات 
التاريخية ملياه النيل التي تتمسك بها دولتا 
املــصــب »ال يــمــكــن قــبــولــهــا وغــيــر مــعــقــولــة«. 
وتشمل االتفاقيات التي أشار إليها املتحدث 
باسم الخارجية اإلثيوبية، االتفاقية املوقعة 
عـــام 1929 بــني مــصــر وبــريــطــانــيــا، بصفتها 
مــســتــعــمــرة املــنــطــقــة ســابــقــا، وتــقــضــي بــعــدم 
إقامة أي أعمال فوق النهر إال باتفاق مسبق 
االتفاقية  وكــذلــك  البريطانية،  الحكومة  مــع 
املوقعة عام 1959، الخاصة بتوزيع حصص 
املياه على مصر والسودان بواقع 55 مليارًا 

ملصر و18 مليارًا للسودان.

وقفة أمام مقر لجنة االنتخابات بغزة أمس احتجاجًا على إمكانية تأجيل االنتخابات )محمد عبد/فرانس برس(

يتزامن التقرير مع تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسيين )مصطفى الخروف/األناضول(

شّكل تقرير »هيومن 
رايتس ووتش« 

الصادر أمس الثالثاء 
سابقة باتهام 

إسرائيل بارتكاب 
»أبرتهايد« بحق 

الفلسطينيين، األمر 
الذي قوبل بترحيب 
فلسطيني ودعوة 

المجتمع الدولي 
إلى محاسبة 
االحتالل على 

جرائمه وإجباره 
على إنهاء نظام 
الفصل العنصري

على وقع إلغاء السودان زيارة وزيرة خارجيته مريم الصادق المهدي 
إلى مصر، تكشف المعطيات عن تمايز بين الخرطوم والقاهرة، يقف 

خلفه رئيس الحكومة السودانية عبد اهلل حمدوك
خاص الحدث

مطالبات بتحرك دولي 
ضد االحتالل

مريم المهدي تلغي 
زيارة القاهرة

متابعة

لمراجعة 
العاقات

قال رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية، 
في بيان، إن التقرير »يفرض 
على دول العالم محاسبة 

إسرائيل على جرائمها«، 
مضيفًا أنه »ال بد أن ُتترجم 

المواقف العالمية إلى 
إجراءات عقابية واضحة 
وعملية، وإلى مراجعة 
الدول المختلفة قاطبة 

عاقاتها واتفاقياتها مع 
إسرائيل«.

الخارجية الفلسطينية: 
الفصل العنصري يهدد 

األمن الدولي

يرفض حمدوك 
تماهي موقفي مصر 

والسودان بمسألة السد

»حماس«: لتحرك 
دولي جاد وعملي 

لمحاسبة االحتالل

إسرائيل لم تتخذ 
قرارًا بشأن االنتخابات 

في القدس بعد

بن زايد سعى إلى 
تهدئة الغضب المصري 

تجاه اإلمارات

بات تأجيل االنتخابات 
التشريعية الفلسطينية 

المقررة في 22 مايو/ أيار 
المقبل، واقعًا، على أن 

يعلن القرار رسميًا غدًا 
الخميس، ليتضح ما إذا 

كانت ستلغى نهائيًا
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تدريبات قتالية واستياء على قاعدةباريس تريد انتقاًال سلميًا شامًالالقوات اإلريترية تنهب مساعدات إقليم تيغراي
تظاهرات تشاد تتحدى العسكر

تونس: توقيف عناصر »شبكة إرهابية«
التمرد يتسع في ميانمار

67
سياسة

  شرق
      غرب

بوركينا فاسو: مخاوف 
من مقتل 3 أوروبيين

ــع، أمـــس  ــيــ أعــــــرب مـــصـــدر أمـــنـــي رفــ
 
ّ
ــن أن ــ ــ ــن خــــشــــيــــتــــه مـ ــ ــ ــاء، عـ ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
قدوا في 

ُ
األوروبيني الثاثة الذين ف

ــن أمــس  ـــع أول مـ الـــهـــجـــوم الـــــذي وقـ
فــي شــرق بوركينا فاسو،  االثــنــني، 
وهم إسبانيان وأيرلندي »قد قتلوا 
على يــد اإلرهــابــيــني«. وأكــد املصدر 
الغربيني  األقـــل مــن  »اثــنــني على   

ّ
أن

األمر  صيبا حسب شهود، 
ُ
أ الثاثة 

الذي يثير مخاوف من مقتلهم على 
 »من 

ّ
أيدي اإلرهابيني«. وأضــاف أن

السابق ألوانه التوصل إلى نتائج« 
أحياًء  عليهم  العثور  »فـــرص«   

ّ
لكن

»تتضاءل بمرور الوقت«.
)فرانس برس(

روسيا: حظر نشاط 
منظمة لنافالني

ــــس  ــع الـــــقـــــضـــــاء الـــــــــروســـــــــي، أمـ ــ ــنـ ــ مـ
الـــــــثـــــــاثـــــــاء »صـــــــــنـــــــــدوق مـــكـــافـــحـــة 
ــعــــارض املـــســـجـــون  ــمــ ــلــ الـــــفـــــســـــاد« لــ
ــورة( من  ــ ــــصـ ألــيــكــســي نــافــالــنــي )الـ
ــع اســـتـــمـــرار  ــة، مــ ــطـ ــشـ أنـ أّي  إجـــــــراء 
النظر في مسألة تصنيفه كمنظمة 
الصندوق  مدير  وأعلن  »متطرفة«. 
إيفان غدانوف على مواقع التواصل 
 محكمة في موسكو 

ّ
االجتماعي، أن

محتويات  نشر  مــن  املنظمة  منعت 
ــــت، ومــــــن اســـتـــخـــدام  ــرنـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى اإلنـ
ــل إعــــــــام رســـمـــيـــة وتــنــظــيــم  ــ ــائـ ــ وسـ
انتخابات  في  واملشاركة  تظاهرات 

واستخدام حسابات مصرفية.
)فرانس برس(

ليبيا: بدء اجتماعات
 لجنة »5+5«

مــديــنــة ســـرت، شمالي  فــي  انطلقت 
وســـــــــط لــــيــــبــــيــــا، أمـــــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، 
اجتماعات اللجنة العسكرية »5+5« 
الرئاسي  املجلس  رئيس  بمشاركة 
محمد املنفي، واملبعوث األممي إلى 
مصدر  وقـــال  كوبيتش.  يــان  ليبيا، 
 
ّ
مـــن املــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي، إن
ــتـــمـــاعـــات مــخــصــصــة ملــنــاقــشــة  االجـ
مـــلـــفـــات مـــهـــمـــة، مــنــهــا فـــتـــح طــريــق 
الــرابــط  ـ ســـرت، الساحلي  مــصــراتــة 
بني الشرق والغرب، ومسألة خروج 

املرتزقة من ليبيا.
)األناضول(

إغالق بحر غزة عقاب 
جماعي

أفاد مركز »امليزان« لحقوق اإلنسان 
أمــس  حــكــومــي(  )غــيــر  الفلسطيني 
 الـــقـــرار اإلســرائــيــلــي 

ّ
ــأن ــ ــثـــاثـــاء، بـ الـ

ــــاق الــكــامــل عــلــى بحر  بــفــرض اإلغـ
قــطــاع غــــزة، يــنــدرج ضــمــن سياسة 
»الــــعــــقــــاب الــــجــــمــــاعــــي« املـــفـــروضـــة 
عــلــى الـــســـكـــان. ووصــــف الــعــقــوبــات 
ها »ترقى ملستوى جرائم حرب«. 

ّ
أن

 االنتهاكات اإلسرائيلية 
ّ
وأوضح أن

املـــتـــواصـــلـــة، مــنــذ عــــام 2007 )بــعــد 
عــام مــن الــحــصــار(، تسببت بتردي 
األوضــــاع االقــتــصــاديــة ألكــثــر مــن 5 
آالف صياد وعامل في مهن مرتبطة 
بـــالـــصـــيـــد، لــيــصــبــحــوا مــــن الــفــئــات 

»األشد فقرًا بغزة«.
)األناضول(

الصومال: تحذير من 
عودة »حركة الشباب« 

و»داعش«
حــذر وزيــر األمــن الصومالي حسن 
حــنــدبــي جــمــعــالــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
بمقديشو،  لــه  صحافي  مؤتمر  فــي 
مـــن مــغــبــة عــــودة »حـــركـــة الــشــبــاب« 
وتــنــظــيــم »داعــــــش« إلــــى الــعــاصــمــة. 
ــه مــــن إمـــكـــانـــيـــة أن  وأبـــــــدى مـــخـــاوفـ
تــشــكــل الــفــصــائــل املــســلــحــة املــوالــيــة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة مــــــــاذًا لــلــتــنــظــيــمــني، 
عــصــابــات مسلحة   

ّ
أن إلــــى  مــشــيــرًا 

بدأت تؤرق سكان العاصمة، وبدأت 
ــنـــزوح من  تــجــبــر املــواطــنــني عــلــى الـ
 لدى الحكومة 

ّ
منازلهم. وأضاف أن

 اإلمــكــانــات املــاديــة 
ّ

الــصــومــالــيــة كـــل
ــة مـــــن أجـــــــل مـــواجـــهـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ والــ

الفصائل املسلحة.
)العربي الجديد(

وتبرز مؤشرات  ميانمار،  في  األزمــة  تتفاقم 
مــتــزايــدة عــلــى تــحــّول الــصــراع شيئا فشيئا 
نحو الصدام املسلح، وهو الخيار الذي بدأت 
مــجــمــوعــات مــنــاهــضــة لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
تتجه نحوه، ملواجهة العسكر الذين استولوا 
فبراير/  من  األول  في  بانقاب  السلطة  على 
ــبــــدوا أي اســـتـــعـــداد  ــم يــ ــ شـــبـــاط املــــاضــــي، ولـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن االحـــتـــجـــاجـــات  لـــلـــتـــراجـــع، عـ

الواسعة والعقوبات والضغط الدولي.
ــن جـــمـــاعـــة تـــابـــعـــة لــعــرق  وقــــــال مـــقـــاتـــلـــون مــ
»الــكــاريــن« فــي واليـــة كــاريــن، شــرقــي الــبــاد، 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، إنــهــم اســتــولــوا عــلــى قــاعــدة 
الــحــدود  مــن  بالقرب  ميانمار  لجيش  تابعة 
ــال مــتــحــدث بــاســم »االتــحــاد  مــع تــايــانــد. وقـ
ــاريـــن«، الـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة  ــكـ ــلـ الـــوطـــنـــي لـ
ــى قـــدر  ــ ــتـــي تــســعــى إلـ الــرئــيــســيــة لــألقــلــيــة الـ
ــن الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي وحـــلـــيـــفـــة حـــركـــة  ــ ــر مـ ــبــ أكــ
 الجناح العسكري 

ّ
املقاومة ضد االنقاب، إن

فجر  بعد  وأحرقها  القاعدة  هاجم  للجماعة 
أمـــس بــقــلــيــل. وأكــــد املــتــحــدث بــاســم املجلس 
 
ً
الـــعـــســـكـــري زاو مــــني تــــــون، الـــهـــجـــوم، قـــائـــا
الذي  الفصيل  إجـــراءات« ضد  اتخاذ  »سيتم 

يقف وراء الهجوم.
ــاء، أظـــهـــر تــســجــيــل مـــصـــّور  ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ فــــي هـ
ــوة جـــديـــدة  ــ نـــشـــرتـــه جـــمـــاعـــة تـــقـــول إنـــهـــا قـ
ملــحــاربــة املــجــلــس الــعــســكــري، حـــوالـــى 120 
شابا يركضون في غابة موحلة في ساعة 
بلغة  هتافات  مرددين  الصباح،  من  مبكرة 
مــيــانــمــار، تــعــبــيــرًا عــن اســتــعــدادهــم للقتال 

»من أجل الشعب«. وقالت مون مــون، وهي 
واحــــدة مــن مــؤســســي »جــمــاعــة قـــوة الــدفــاع 
املتحدة«، إن األخيرة تشكلت من محتجني 
رافضني النقاب األول من فبراير، وفروا من 
املحتجني  مــئــات  ضحيته  راح  الـــذي  القمع 

بأيدي قوات األمن.
وتــعــّد الــصــور والــتــســجــيــات، الــتــي حصلت 
ــــرز« واحــــــدًا مـــن أوائــــل  ــتـ ــ عــلــيــهــا وكـــالـــة »رويـ
املؤشرات على تلقي املحتجني تدريبا، في ما 
يبدو، على أيدي مقاتلني عرقيني في املناطق 

الحدودية، وهو ما يشير إلى تفاقم األزمة.
ــتــــرز«: »نـــحـــن هنا  »رويــ ـــ وقـــالـــت مــــون مــــون لــ
للمشاركة في تدريب عسكري لثاثة أشهر، 

ولدينا جميعا هدف واحد... وهو الثورة«. 
إلــــى ذلـــــك، دعــــا الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي األســبــق 
باراك أوباما، في بيان، أول من أمس االثنني، 
جميع الدول إلى الوقوف بحزم ضد املجلس 
مع  تضامنه  مبديا  ميانمار،  فــي  العسكري 
ومحذرًا  بالديمقراطية،  املطالبني  املحتجني 

من تحّول الباد إلى »دولة فاشلة«.
املــدنــي  الــعــصــيــان  وحــمــلــة  التعبئة  وتستمر 
من تظاهرات وإضرابات ووقفات احتجاجية 
على ضوء الشموع، ضد االنقاب العسكري. 
وأمس الثاثاء، خرج املتظاهرون مجددًا في 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة إلـــى الــــشــــوارع، رافــعــني 
ــار املــــقــــاومــــة املـــتـــمـــثـــل بـــتـــحـــيـــة ثــاثــيــة  ــعــ شــ

األصابع.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

»شبكة  لـ ينتميان  عنصرين  توقيف  الــثــاثــاء،  أمــس  التونسية،  السلطات  أعلنت 
تمويل إرهابية« تم الكشف عنها، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية. وذكر البيان، 
النيابة  الــوطــنــي تمكنت وبــإشــراف مباشر مــن  الــحــرس  فــي  أن »مكافحة اإلرهــــاب 
)التونسية(  اإلرهابية  العناصر  الكشف عن شبكة مختصة في تمويل  العامة من 
املوجودة في بؤر التوتر« من دون توضيح مكانها. وأوضح أن الشبكة »يتزعمها 
الخارج، فيما يشاركهما في تونس ثاثة  أجنبي وزوجته تونسية موجودان في 
عناصر تم توقيف اثنني منهم، فيما ال يزال الثالث فارا من العدالة«. وذكر البيان أنه 
»بمداهمة وتفتيش منازل املتورطني تم حجز مبالغ متفاوتة من العمات التونسية 
واألجنبية، إضافة إلى وثائق مصرفية وبريدية خاصة بتحويات مالية«. وأضاف 
أنه »بالتحري والتحقيق مع املوقوفني اعترفا بانتفاع أكثر من 15 عنصرًا إرهابيا 
بتمويات مادية صادرة عن عائاتهم بتونس«. وتابع: »القضاء أودع أحد املوقوفني 
السجن، بينما تم اإلبقاء على العنصر الثاني بحالة سراح )يبقى متابع قضائيا من 
دون سجنه(، وتم إصدار 16 أمر تفتيش بشأن املتورطني«. وأكد الباحث املختص 
»العربي الجديد« أن »تجفيف  في الجماعات اإلسامية، علّية العاني في حديث لـ

منابع اإلرهاب يقوم على تجفيف البرامج املتطرفة والتمويات املشبوهة«.

كشفت وثائق حكومية مزيدًا من التفاصيل 
ــتــــريــــني فــي  ــــول مـــمـــارســـات الـــجـــنـــود اإلريــ حـ
إقليم تــيــغــراي، شــمــال إثــيــوبــيــا، حيث تشن 
إلـــى جــانــب قــــوات الــجــيــش اإلثــيــوبــي، حربا 
ضـــد »جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي«، مــنــذ بــدايــة 
شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، 
ــادة فـــي اإلقــلــيــم.  ــة إنــســانــيــة حــ أدت إلـــى أزمــ
تــّم عرضها في 23  وأكــدت وثائق حكومية، 
الحالي، وكشفت عنها وكالة  إبريل/نيسان 
»فرانس برس«، أمس الثاثاء، قيام الجنود 
إلى  الحرب  في  يشاركون  الذين  اإلريتريني، 
بمنع  اإلثــيــوبــيــة،  الحكومية  الــقــوات  جــانــب 
ــى اإلقـــلـــيـــم،  ــ ــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة إلـ مــــــرور املــــســ
بــاإلضــافــة إلــى نهبها، مــا أثـــار مــخــاوف من 
وفـــيـــات جـــــّراء املــجــاعــة مـــع اقـــتـــراب املـــعـــارك 
الــســادس. وأفـــادت وثيقة  من إكمال شهرها 
حكومية بأن هؤالء الجنود أجبروا عناصر 
اإلغـــاثـــة الــذيــن يــقــّدمــون مــســاعــدات غــذائــيــة 
على مغادرة أجزاء عدة من تيغراي، ونهبوا 
نــقــاط الــتــوزيــع بــعــدمــا »شــعــر املــســتــفــيــدون 
ــعــد 

ُ
مــن مــســاعــداتــنــا بــالــخــوف وهـــربـــوا«. وت

الوثيقة جزءًا من وثائق عّدة معدة للعرض 
تيغراي،  في  الــطــارئ  التنسيق  مركز  قّدمها 
رئيس  عّينها  التي  املؤقتة  للحكومة  التابع 
الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، إلى مجموعات 
إغاثة. وقال مسؤول حضر عرض 23 إبريل، 
»فرانس برس«، إن عناصر اإلغاثة شعروا  لـ
بامتعاض واضح لعدم تمكنهم من الوصول 
إلــى أجـــزاء مــن اإلقــلــيــم، الفتا إلــى أن »بعض 
العاملني في املنظمات غير الحكومية، كانوا 
بعضهم  كــان  املنهجي،  املنع  بسبب  يبكون 

يـــصـــرخ ويـــبـــكـــي«. وأضـــــــاف أن »مـــســـؤولـــي 
اإلغاثية  الجهود  ينّسقون  الــذيــن  الحكومة 

سئموا أيضا«. 
وردًا عــلــى مــضــمــون الـــوثـــائـــق، نــفــى وزيـــر 
اإلعـــام اإلريــتــري، يــمــان غيبرمسكل، أمــس، 
هــذه االتــهــامــات، مــؤكــدًا أنــه ال يمكن لباده 
أبــدًا أن تمنع وصــول املــســاعــدات اإلنسانية 
اإلثيوبي،  الــــوزراء  رئيس  وكــان  تنهبها.  أو 
أبي أحمد، قد أقّر بمشاركة القوات اإلريترية 
إلــى جانب قــوات بــاده، في الــصــراع املندلع 
في تيغراي، لكنه أعلن في نهاية مارس/آذار 
املــاضــي، عــزم هــذه الــقــوات على االنــســحــاب. 

ولكن بحسب األمم املتحدة أخيرًا، فإن ال دليل 
على انسحابها بعد، مؤكدة تراجع األوضاع 
ــراي بـــشـــكـــل مــخــيــف.  ــغــ ــيــ ــي تــ ــ ــة فـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
ــاد األوروبـــــــي،  وبــســبــب ذلـــــك، يــعــتــزم االتــــحــ
تخفيض املــســاعــدات املــقــدمــة إلـــى إريــتــريــا، 
لــلــدور الـــذي تــؤديــه فــي مفاقمة الــصــراع في 
 وزير 

ّ
اإلقليم اإلثيوبي. وفي هذا اإلطار، حث

أول  أنــتــونــي بلينكن،  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
مــن أمــس اإلثــنــني، أبــي أحــمــد على انسحاب 
الصراع  هــذا  املتورطة في  اإلريترية  الــقــوات 

»على الفور وبشكل كامل«. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

تل شخصان، أمس الثاثاء، في تشاد، خال االحتجاجات الشعبية التي خرجت 
ُ
ق

في الباد، اعتراضا على الحكم العسكري الذي سيطر على السلطة إثر مقتل الرئيس 
إدريس ديبي، قبل أسبوع، خال معارك مع املتمردين، بحسب اإلعان الرسمي.

وما زالت األجواء مشحونة في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، بعد مقتل ديبي 
في 19 إبريل/ نيسان الحالي، فيما ترفض املعارضة سيطرة الجيش على السلطة. 
ولم يفِض تعيني الحّكام العسكريني الجدد، أول من أمس، لسياسي مدني، هو ألبرت 

باهيمي باداك، رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية، إلى إخماد التوتر. 
واندلعت احتجاجات عنيفة أمس، في العاصمة التشادية نجامينا خصوصا، حيث 
خرج املحتجون للمطالبة بالعودة إلى الحكم املدني، متحدين الحظر الصادر عن 
املجلس العسكري ليل اإلثنني - الثاثاء. وكان املجلس، الذي يترأسه محمد إدريس 
علن رئيسا للباد، أكد عزمه اإلشراف على مرحلة 

ُ
ديبي، ابن الرئيس الراحل، والذي أ

التشادية  الشرطة  انتخابات. واستخدمت  تقود إلجــراء  18 شهرًا،  انتقالية مدتها 
العنف ردًا على االحتجاجات. وأدى التوتر املرتفع في الشارع، إلى سقوط قتيلني 
على األقــل، أحدهما امــرأة. وقــال املدعي العام في نجامينا، يوسوف تــوم، إن امرأة 
 في 

ً
 هــؤالء »هاجموا حافلة

ّ
تلت في العاصمة على أيــدي متظاهرين، موضحا أن

ُ
ق

حّي ديمبي« ما أدى إلى مقتل سيدة كانت على متنها. كما أعلن املدعي العام في 
مدينة موندو، جنوبي الباد، علي كوال إبراهيم، مقتل شاب خال التظاهرات، من 
 املسؤول املكلف الحديث لإلعام الرسمي في موندو، أحمد 

ّ
دون تحديد السبب. لكن

مالوم، أكد إطاق الشرطة الرصاص الحي على طالب استهدف سيارة تابعة لها 
بالحجارة، ما أدى إلى مقتله.

ودان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس، أعــمــال الــعــنــف الــتــي تمارسها 
قوات األمن. ودعا خال لقائه في اإلليزيه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
فيليكس تشيسكيدي، وهو رئيس االتحاد األفريقي حاليا، املجلس العسكري في 
 بــاده 

ّ
تــشــاد، لــإليــفــاء بــالــتــزامــه »بــانــتــقــال سلمي وشــامــل سياسيا« مــحــذرًا مــن أن

تعارض أّي محاولة لتعيني خليفة لديبي.
تل 12 جنديا على األقل و40 مهاجما، أمس الثاثاء، في معارك اندلعت إثر 

ُ
إلى ذلك، ق

هجوم شنه جهاديون على موقع للجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما 
أفاد محافظ املنطقة محمد فضول ماكاي.

)فرانس برس، رويترز(

لجنة حكومية تتجه 
إلى منطقة الوحدة 

الحتواء التصعيد

توقعات بتوسع 
االحتجاجات إذا لم 

تتحقق المطالب

تتخوف الحكومة من تكرار تظاهرات أكتوبر 2019 )حيدر حمداني/فرانس برس(

تقترب الحرب في تيغراي من إكمال شهرها السادس )ميناسي هايلو/األناضول(

ألقت السلطات األمنية القبض على أفراد من الشبكة )فرانس برس(

رصد

الحدث

تقريرالحدثمتابعة

العراقي جاسم الحلفي، فانتقد ما وصفه 
بعد  الخدمات  ملف  في  الحكومة  بتأخر 
مها الحكم، مضيفا »ال يمكن 

ّ
عام من تسل

ــــدى الـــســـخـــط والـــغـــضـــب  الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــ
واالنــــزعــــاج واالشـــمـــئـــزاز فـــي الـــشـــارع من 
السلطات التي فشلت بتقديم أبسط خدمة 
وهي الكهرباء. وإذا نظرنا إلى أي مدينة 
في أي بلد فقير نجدها تنعم بالكهرباء«. 
»العربي  الحلفي في حديث مع  وأوضــح 
ل 

ّ
الجديد«، أن »اإلخفاق في هذا امللف يمث

النابع  السياسي  للنظام  كبيرة  فضيحة 
 ذريعا، 

ً
من املحاصصة والذي فشل فشا

واالحتجاجات الحالية في مناطق شرقي 
مشروعة«.  مطالب  وتحمل  محقة  بــغــداد 
واعــتــبــر أن خـــروج تــظــاهــرات ليلة األحــد 
املــاضــي فــي الــكــوت والــنــاصــريــة وكــربــاء 
لرفض مقتل متظاهر في حي الوحدة في 
بغداد، وإدانــة الحريق في مستشفى ابن 
الخطيب فــي بــغــداد، لــه دالالت ملــا وصــل 
تــتــســّبــب  أن  مــتــوقــعــا  اآلن،  الــــشــــارع  إلـــيـــه 
اإلخـــفـــاقـــات الــحــكــومــيــة فـــي فــتــح صفحة 
جديدة من االحتجاجات. وأضــاف »كلما 
سالت دماء، كلما زاد الغضب وتصاعدت 
االنــتــفــاضــة، ألن الـــنـــاس لـــم تــعــد تخشى 
صــــوت الــســلــطــة واألســـالـــيـــب الــقــمــعــيــة«، 
مــبــيــنــا أن االحــتــجــاجــات ســتــتــســع أفــقــيــا 

وعموديا، وتشمل قطاعات أخرى.
ــا عــضــو الــتــيــار املـــدنـــي والـــنـــاشـــط في  أمــ
ــبـــي الــــعــــراقــــي عـــلـــي زيـــن  ــراك الـــشـــعـ ــ ــحــ ــ الــ
أربيل  مدينة  في  املقيم  محمد،  العابدين 
مــنــذ أشـــهـــر بــســبــب مـــاحـــقـــات مــســتــمــرة 
اضطرته إلى مغادرة مدينة كرباء، فقال 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
إن »األوضاع الحالية لم تتغير عما كانت 
الخدمات  ناحية  مــن  الــتــظــاهــرات، ال  قبل 
وال الــفــقــر والــبــطــالــة وال حــتــى الــحــريــات، 
بل زادت سوءًا، لكن ما يحرك الناس اآلن 
هــو اإلحــبــاط«. وأضـــاف أن إقـــرار البرملان 
دمج 30 ألف شخص في صفوف »الحشد 
ــات تــصــل  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ الــــشــــعــــبــــي« ومــــنــــحــــهــــم مـ
إلـــى مــلــيــون وربــــع مــلــيــون ديـــنـــار عــراقــي 
ُيــتــرك خريجو  بينما  دوالر(،   900 )نــحــو 
الجامعات وحملة الشهادات العليا ويتم 
أهمال مطالب شريحة األرامــل واملعوقني 
اإلرهـــــــاب ومــخــصــصــات  وذوي ضــحــايــا 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان واألمـــــــــراض املـــزمـــنـــة، 
أنهم يتحركون من نظرة  ذلــك »يؤكد  كل 
حتى  وال  إنسانية  ال  سياسية  انتخابية 

قانونية أو أخاقية مع الشعب«.

النار ملحاكمة  الجنود املتورطني بإطاق 
عسكرية. لكن الناشط عباس املولى، وهو 
أحـــد الــوجــوه الـــبـــارزة فــي االحــتــجــاجــات، 
تحدث عبر الهاتف مع »العربي الجديد«، 
 »لـــن نــقــابــل أحـــدًا مــنــهــم، فمطالبنا 

ً
قــائــا

مضيفا  الفهم«،  صعبة  وليست  واضــحــة 
ــر إطـــاق  ــ ــد مــعــرفــة مـــن يــعــطــي أوامــ ــريـ »نـ
الــــرصــــاص وضـــــرب املــتــظــاهــريــن فـــي كل 
مرة، ومن املسؤول عن سقوط الضحايا، 
وبــعــدهــا يــتــم الــحــديــث عــن كــهــربــاء ومــاء 
املوجود  مثل  فيها طعام  نظيف وثاجة 
وختم  تعبيره.  حــد  على  ثاجاتهم«،  فــي 
إقــدام  سيعتبرون  املتظاهرين  إن  بالقول 
الحكومة على إقالة املسؤولني في املنطقة 
وإعان املسؤولني عن قتل زميلهم بادرة 
ــكـــومـــة »ويـــمـــكـــن بــعــدهــا  ــيــــدة مــــن الـــحـ جــ

العودة للحديث عن املطالب«.
ــتــــجــــاجــــات الــلــيــلــيــة  ــنـــاطـــق االحــ ــعــــد مـ وتــ
فقرًا وترديا  األكثر  حاليا في بغداد، هي 
الــخــدمــات، وتقع أغلبها على أطــراف  فــي 
الشرقية.  والجنوبية  الشرقية  العاصمة 
ــراقـــي أحــمــد  ــعـ ــبـــرملـــان الـ وتـــوقـــع عــضــو الـ
الكناني، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن تتسع االحــتــجــاجــات فــي حــال استمر 
مطالب  مــع  بالتعاطي  الحكومي  الــبــرود 
الــنــاس ونقص الخدمات أيــضــا. وأضــاف 
الكناني »على وزارة الكهرباء حل األزمة 
في هــذه املناطق فــورًا قبل تفاقم األمــور، 
مشاكل  حـــدوث  نتوقع  نحن  عموما  لكن 
ــــال الـــصـــيـــف، فــيــمــا الــحــكــومــة  كـــثـــيـــرة خـ
غير مستعدة، ولم تقم بصيانة محطات 
الكهرباء استعدادًا ملوسم الصيف«. وحذر 
من أن استمرار األوضاع على ما هي عليه 
قــد يــدفــع الــعــراقــيــني إلـــى تــظــاهــرات أكبر 
وأوسع. أما القيادي في الحزب الشيوعي 

بغداد ـ براء الشمري

العاصمة  شرقي  وأحياء  مناطق  شهدت 
الــعــراقــيــة بــغــداد، لــيــل اإلثــنــني، تــظــاهــرات 
ــتــــى ســـــاعـــــات فــجــر  ــلـــيـــة اســــتــــمــــرت حــ لـــيـ
وقد  التوالي،  على  الرابع  لليوم  الثاثاء، 
شارك فيها املئات من الشبان الغاضبني 
املــطــالــبــني بــتــوفــيــر الــخــدمــات، خصوصا 
التيار الكهربائي، الذي تراجعت معدالت 
ــل مـــن 5 ســاعــات  تــأمــيــنــه لــلــمــنــازل إلـــى أقـ
فـــي الـــيـــوم، مـــع ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة 
مئوية.  األربعني  قاربت  والتي  الباد  في 
ومن حي الوحدة إلى منطقة الحسينية، 
امــتــدت الــتــظــاهــرات، فجر أمــس الــثــاثــاء، 
إلى طريق محمد القاسم الحيوي، شرقي 
بغداد، والذي يربط العاصمة بمحافظات 
الطريق  الشبان  عشرات  وقطع  مــجــاورة، 
بـــواســـطـــة حــــجــــارة وإطـــــــــارات أشــعــلــوهــا 
الحقا، وسط مخاوف حكومية وسياسية 
فــي الــبــاد مــن تــكــرار سيناريو تظاهرات 
أكتوبر/ تشرين األول 2019، خصوصا مع 
االحتجاجات،  هــذه  في  قتيل  أول  سقوط 
فــجــر الــجــمــعــة املـــاضـــي، وهـــو شـــاب يبلغ 
مــن العمر 19 عــامــا، بــنــيــران قـــوات األمــن، 
وإصابة 11 آخرين. ومن املرجح أن تصل 
لجنة حكومية، اليوم األربعاء، إلى منطقة 
ــتـــواء  ــداد، بــغــيــة احـ ــغــ ــــدة، شـــرقـــي بــ ــــوحـ الـ
الــتــصــعــيــد ومـــحـــاولـــة لــقــاء قــــادة الــحــراك 
االحــتــجــاجــي، وفــقــا ملــصــادر حكومية في 
»العربي الجديد«، مؤكدة  بغداد تحدثت لـ
أن هناك »خشية من أن تمتد االحتجاجات 
ــع ويــصــعــب الــســيــطــرة  ــ إلــــى مــنــاطــق أوسـ
ــافــــت املــــصــــادر أن  عــلــيــهــا حــيــنــهــا«. وأضــ
مطالب  إلــى  لاستماع  ستسعى  اللجنة 
املــحــتــجــني، كــمــا قــــررت الــحــكــومــة اعــتــبــار 
ــي الـــتـــظـــاهـــرات  الـــضـــحـــيـــة الــــــذي ســـقـــط فــ
شهيدًا مع إعان نتائج التحقيق وتقديم 

عودة التظاهرات إلى بغداد 
غياب الخدمات يشعل الشارع

يعيد غياب الخدمات 
في العراق، 

االحتجاجات إلى الشارع، 
وسط مخاوف من 

تكرار سيناريو تظاهرات 
أكتوبر/ تشرين األول 

2019
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فيلتمان: سورية مجرد 
لعبة أطفال مقارنة مع 
ما قد يحصل في إثيوبيا

تبني الصين أكبر 
قاعدة عسكرية لها خارج 

البالد في جيبوتي

القرن األفريقي

ــفــــات الــتــقــلــيــديــة  ــلــ ــــن املــ بـــعـــيـــدًا عـ
األميركية  اإلدارات  مــن  املـــوروثـــة 
ــل أفـــغـــانـــســـتـــان  ــثــ ــة، مــ ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ املــ
والعراق وسورية، اختارت اإلدارة األميركية 
ــايـــدن، تــفــعــيــل حــضــورهــا في  بــقــيــادة جـــو بـ
ــّم الــــســــودان،  ــقـــرن األفـــريـــقـــي )تـــضـ مــنــطــقــة الـ
جنوب السودان، إريتريا، جيبوتي، إثيوبيا، 
بعد  أوغـــنـــدا(، خصوصا  كينيا،  الــصــومــال، 
تـــفـــاقـــم الــــخــــافــــات بــــني دول املـــنـــطـــقـــة وفـــي 
داخـــل كــل دولـــة، وتــأثــيــرهــا على املــاحــة في 
البحر األحمر بني مضيق باب املندب وقناة 
املتحدة عمليا  الواليات  السويس. وتخشى 
مـــن تـــراجـــع نـــفـــوذهـــا فـــي املــنــطــقــة وســقــوط 
تحالفاتها، واستطرادًا خسارة ورقة جديدة 
في تنافسها مع الصني، مع ما سيستولده 
ــافــــي عـــلـــى نـــهـــج بـــايـــدن،  ــــبء إضــ ــك مــــن عـ ــ ذلـ
وتـــأثـــيـــره فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وأعــلــن 
بلينكن  أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر 
عن تعيني الدبلوماسي املعروف في الشرق 
فيلتمان  جيفري  أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط 
للمنطقة.  املتحدة  الــواليــات  مبعوث  ليكون 
ــبـــر بــلــيــنــكــن فــــي بـــيـــان الـــتـــعـــيـــني، يـــوم  ــتـ واعـ
التزام  الجمعة املاضي، أن هذا األمــر »يؤكد 
الحكومة بذل جهد دبلوماسي دولي ملعالجة 
ــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة واإلنــســانــيــة  ــ األزمــ
املــتــرابــطــة فـــي الـــقـــرن األفـــريـــقـــي«. وعـــّبـــر عن 
»القلق البالغ« إزاء »الوضع غير املستقر في 
إقليم  فــي  الــنــزاع  بسبب  إثيوبيا«، ال سيما 
لهجتها  املتحدة  الــواليــات  ورفعت  تيغراي. 
االغتصاب  عــن  »الــتــقــاريــر  أخــيــرًا، مستنكرة 
وغــيــره مــن أشــكــال العنف الجنسي الــتــي ال 
توصف« في اإلقليم الواقع شمالي إثيوبيا.

 أزمة إقليم 
ّ

وتتقاطع التقارير في أولوية حل
ــنــــزاع في  تـــيـــغـــراي لــــدى واشـــنـــطـــن. وكـــــان الــ
اإلقليم قد اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني 
املــــاضــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة إخــــضــــاع الــحــكــومــة 
الــوزراء أبي أحمد  الفيدرالية بقيادة رئيس 
»جبهة تحرير شعب تيغراي«. وعلى الرغم 
مــن إعـــان أحــمــد بــعــد شــهــر مــن املــعــارك عن 
اإلعامية  التغطية  غياب   

ّ
ظــل في  انتهائها، 

لــهــا، إال أنـــه تــبــنّي الحــقــا اســتــمــرار الــحــرب، 
بــل ومــشــاركــة الــقــوات اإلريــتــريــة فيها دعما 
لــلــقــوات اإلثــيــوبــيــة. وأدت االشــتــبــاكــات إلــى 
نزوح مليون شخص من اإلقليم ولجوء 60 
األمم  أعلنت  املجاور، كما  السودان  إلى  ألفا 
املــتــحــدة أن 4.5 مــايــني شخص مــن أصــل 6 
مــايــني هــم عــدد ســكــان تــيــغــراي، يحتاجون 
ــورة عـــاجـــلـــة. وعـــلـــى وقـــع  ــــذاء بــــصــ ــغـ ــ إلـــــى الـ
حـــصـــول مـــجـــازر وانـــتـــهـــاكـــات واعـــــتـــــداءات، 
االنتقالية  العملية  خــال  واشنطن،  حاولت 
الــتــي تــلــت انــتــخــاب بــايــدن، تــوجــيــه األنــظــار 

الحالية  املرحلة  أســس  زعــزعــة  إلــى  يفضي 
ــلــــف الـــثـــانـــي مــــن حــيــث  فــــي الــــخــــرطــــوم. واملــ
األهـــمـــيـــة، هـــو مــلــف ســـد الــنــهــضــة بـــالـــذات، 
الذي يحاول فيه بايدن الخروج من عباءة 
ــــول األخــــيــــر قــبــل  ــب، تـــحـــديـــدًا بـــعـــد قــ ــ ــرامـ ــ تـ
مــغــادرتــه البيت األبــيــض، إن »مــصــر تهدد 
بقصف السد«، مؤججا التوترات من جهة، 
ومــكــّرســا الــخــاف املــصــري ـ اإلثــيــوبــي من 
جهة أخــرى. وحول هذا األمر قال فيلتمان: 
»أشــعــر بــالــخــوف مــن الــتــحــدي املــتــمــثــل في 
ذلك. إنه جزء معقد من العالم، وفيه الكثير 
مـــن األزمــــــات املـــتـــداخـــلـــة، الـــتـــي تــحــصــل في 
للغاية من  املنطقة هامة  الوقت نفسه. لكن 
املتحدة  لــلــواليــات  االستراتيجية  الناحية 

وحلفائنا«.
ــّد الــنــهــضــة، اعــتــبــر فــيــلــتــمــان أن  وبـــشـــأن ســ
هـــنـــاك إمــكــانــيــة إلحــــــراز تـــقـــدم مــحــتــمــل في 
املــحــادثــات بــني إثــيــوبــيــا والـــســـودان ومصر 
لتجنب أزمة دبلوماسية كبيرة. وشّدد على 
للتسوية  قابلة  غير  »ليست  االختافات  أن 
التظاهر  يمكن  »ال  مــســتــدركــا:  بطبيعتها«، 
ليلة  بــني  الثقة  أزمـــة  معالجة  على  بــالــقــدرة 

وضحاها«.
بــاملــلــف  أيـــضـــا  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ اإلدارة  وتـــهـــتـــّم 

إلى املنطقة، فعينت السيناتور كريس كونز 
ــيـــركـــي، قبل  مـــوفـــدًا شــخــصــيــا لــلــرئــيــس األمـ

تعيني فيلتمان أخيرًا. 
وتــخــشــى واشـــنـــطـــن مـــن اســـتـــمـــرار الــحــرب 
فــي تيغراي، وهــو مــا كــان واضــحــا فــي أول 
حـــديـــث لــفــيــلــتــمــان بــعــد تــعــيــيــنــه، وأجــــرى 
مــقــارنــة بـــني الـــوضـــع اإلثـــيـــوبـــي وســـوريـــة. 
ــال »انــــظــــروا إلــــى االنـــهـــيـــار فـــي ســوريــة  ــ وقـ
وفــوضــى الــحــرب األهــلــيــة، إن أزمـــة اللجوء 
أن صعود  كما  أوروبــــا،  تأثيرًا على  تــركــت 
املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة يــمــأل الـــفـــراغ الــنــاجــم 
عــن االنـــهـــيـــار«. وأضــــاف »كــــان عـــدد ســكــان 
ــام 2011( 22  الـــحـــرب )فــــي عــ ــة قــبــل  ســـوريـ
إثيوبيا  ســكــان  عـــدد  يبلغ  بينما  مــلــيــونــا، 
110 مايني. بالتالي إذا استمرت التوترات 
بالتفاقم هناك، فستؤدي بالباد إلى الغرق 
تيغراي،  إقليم  ستتجاوز  أهلية  حــرب  فــي 
أطفال  لعبة  حينها ستكون سورية مجرد 

مقارنة مع ما سيحصل في إثيوبيا«.
وقـــــال فــيــلــتــمــان إنــــه يـــنـــوي بــــدء مــحــادثــات 
آبــي والرئيس اإلريــتــري أسياس  صعبة مع 
ــه »مــن  ــراع، مــعــتــبــرًا أنــ أفــــورقــــي بـــشـــأن الــــصــ
اإلريترية من  الــقــوات  انسحاب  عــدم  املخيب 
تيغراي، بل عززت حضورها حتى«. وتوقع 
أن يكون حــواره مع آبــي أسهل من أفورقي، 
املــوّحــدة«  »إثيوبيا  أن يشّكل هــدف  متوقعا 
نــقــطــة انـــطـــاق ألي حـــــوار. فـــي املـــقـــابـــل، فــإن 
أفورقي املمسك بإريتريا منذ عام 1993، قد 

ال يتراجع بسهولة عن تيغراي.
وإذا كانت قضية تيغراي أساسية في مهمة 
فيلتمان إال أن ملفات عدة تنتظره، بدءًا من 
وإثيوبيا،  السودان  بني  الحدودي  الخاف 
وتــأثــيــره عــلــى املــفــاوضــات املــتــعــثــرة بشأن 
املستمر  الــحــدودي  فالخاف  النهضة.  سد 
ــدد بــتــفــجــيــر  ــهــ مـــنـــذ الــــخــــريــــف املـــــاضـــــي، يــ
الوضع، خصوصا أن املرحلة االنتقالية في 
ة، وتأثير مثل هذه الحروب قد 

ّ
السودان هش

الرئيس  تمديد  بعد  خصوصا  الصومالي، 
عــبــدالــلــه فــرمــاجــو واليــتــه عــامــني إضــافــيــني، 
وتأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية، 
 انزالق الباد إلى العنف. وعلى الرغم 

ّ
في ظل

من معاناة الصوماليني من سيطرة تنظيم 
»حـــركـــة الـــشـــبـــاب« املــتــشــدد عــلــى مــســاحــات 
واســـعـــة مـــن الـــبـــاد، إال أن الــجــبــهــة املــقــابــلــة 
لـــه بــــدأت تــتــضــعــضــع عــلــى وقــــع اشــتــبــاكــات 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو بـــني أنـــصـــار فــرمــاجــو 
 انقسام قوات األمن. وآخر 

ّ
ومناوئيه، في ظل

إفرازات الصراع الصومالي، كان بدء عمليات 
ــنـــني. ومــع  فــــرار لــلــســكــان، أول مـــن أمـــس االثـ
الــتــراجــع عــن تمديد واليته،  رفــض فرماجو 
 طــبــيــعــة الـــصـــومـــال 

ّ
ــن املــــرجــــح، وفـــــي ظـــــل مــ

ــــودة شــبــح الـــحـــرب األهــلــيــة إلــى  الــقــبــلــيــة، عـ
الــصــومــالــي قد  التأثير  أن  العلم  مــع  الــبــاد. 
وكينيا  اإلثيوبي  أوغــاديــن  إقليم  إلــى  يمتد 
املجاورة، التي تعاني من صعوبة بالغة في 

مواجهة تفشي وباء كورونا.
أمــــا أوغــــنــــدا، الـــتـــي ال يــحــتــل مــلــفــهــا مــركــزًا 
ــــم األولــــــويــــــات فــــي الـــقـــرن 

ّ
ــل أســـاســـيـــا فــــي ســ

ــرق بــــــــدورهــــــــا فـــي  ــ ــغــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــي، فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــريـ ــ ــ األفـ
اضطراباتها الداخلية، بعد انتخاب الرئيس 
يــــــوري مــوســوفــيــنــي لــــواليــــة ســــادســــة عــلــى 
الــتــوالــي فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
الخاسر،  املرشح  ألنصار  قمع  حملة  وبدئه 

بوبي واين، واملعارضة عموما.
لـــكـــن االهــــتــــمــــام األمــــيــــركــــي بــمــنــطــقــة الـــقـــرن 

األفــريــقــي قــد يــكــون لــه دوافـــع أخـــرى: الصني 
التي يظهر تمددها واضحا في املنطقة، وفي 
جيبوتي تحديدًا، عبر بناء بكني واحدة من 
 
ً
أكبر قواعدها العسكرية خارج الباد، فضا

ها استثمارات ضخمة في جيبوتي 
ّ

عن ضخ
ــدد الــصــني  وإثــيــوبــيــا. وســبــق لــبــايــدن أن حـ
ــة قـــصـــوى دبـــلـــومـــاســـيـــا.  ــيـ ــارجـ كــــأولــــويــــة خـ
ــقــــرن األفـــريـــقـــي  بـــالـــتـــالـــي ال ُيـــمـــكـــن فـــصـــل الــ
عـــن بــحــر الـــصـــني الــجــنــوبــي وأفــغــانــســتــان، 

كساحات صدام أميركية ـ صينية مباشرة.
فــي املــقــابــل، أبـــدى املــمــثــل الــخــاص لاتحاد 
األوروبــــــــي فـــي الـــقـــرن األفـــريـــقـــي، ألــكــســنــدر 
د 

ّ
روندوس، سعادته في تعيني فيلتمان. وفن

األمر بقوله: »لقد كنا بمفردنا لسنني طويلة، 
وانــتــظــرنــا  الــيــوم الـــذي تــعــنّي فــيــه الــواليــات 
ويساعد  نظيرًا  ليكون  مــا  شخصا  املتحدة 
ــاف  حــقــا فـــي تــشــكــيــل جــهــد مـــشـــتـــرك«. وأضــ
الــشــرق  أن »خــبــرة فيلتمان واتــصــاالتــه فــي 
ــة لــهــذا املــنــصــب،  ــروريـ األوســـــط ســتــكــون ضـ
بالنظر إلى الــدور املتزايد لدول الخليج في 
»الخليج بدأ  أن  إلى  األفريقي«. ولفت  القرن 
يــدرك أن القرن األفريقي هو جانبه الغربي، 
ومن األفضل ألي شخص في الغرب يعتقد 
أننا الاعبون الوحيدون هناك، أن يستيقظ 
ويفهم أن هناك كل أنــواع الاعبني اآلخرين 

الذين سيبقون هناك«.
وفــيــلــتــمــان دبــلــومــاســي مــخــضــرم بــــدأ عمله 
فــي هــايــتــي عـــام 1986، ثــم عــمــل فــي الــســفــارة 

املجر بني عامي 1988 و1991،  األميركية في 
حــيــث شــهــد عــلــى انــهــيــار كــتــلــة دول أوروبــــا 
ــة لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي.  ــيــ الـــشـــرقـــيـــة املــــوالــ
ــر فــــي الـــعـــمـــل فــــي أوروبــــــــا الــشــرقــيــة  ــمـ ــتـ واسـ
بــعــدهــا، درس  والـــوســـطـــى حــتــى عــــام 1993. 
فيلتمان اللغة العربية في جامعة األردن في 
األميركية  السفارة  في  للعمل   

ً
منتقا عــّمــان، 

فــي تــل أبــيــب بــني عــامــي 1995 و1998، وكــان 
لقطاع  االقــتــصــادي  الــوضــع  بمتابعة  مولجا 
األميركية  السفارة  في  للعمل  انتقل  ثم  غــزة. 
وعـــاد  1998 و2000.  عـــامـــي  بـــني  تـــونـــس  فـــي 
إلى تل أبيب كمساعد خاص للسفير مارتن 
أنديك بني عامي 2000 و2001، قبل أن ينتقل 
الــقــدس  فــي  األمــيــركــيــة  القنصلية  فــي  للعمل 
في  وعــمــل  و2003.   2001 عــامــي  بــني  املحتلة 
مكتب »سلطة االئــتــاف املــؤقــتــة« فــي إربــيــل، 
في كردستان العراق بني عامي 2003 و2004، 
في  املتحدة  لــلــواليــات  أن يصبح سفيرًا  قبل 
على  شاهدًا  و2008،   2004 عامي  بني  لبنان، 
اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، 
والعدوان اإلسرائيلي على لبنان في يوليو/

تــمــوز 2006. بــعــدهــا عـــاد لــلــواليــات املــتــحــدة، 
وعـــمـــل مـــســـاعـــدًا لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة لــشــؤون 
الشرق األدنــى بني عامي 2009 و2012. وكان 
 لــألمــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة للشؤون 

ً
وكــيــا

السياسية بني عامي 2012 و2018، فزار إيران 
وكوريا الشمالية، في سياق مهمته.

)العربي الجديد(

أميركا 
تستشعر 

االنفجار
تهّدد االشتباكات األخيرة في مقديشو بتفكك الصومال وتمزقه )فرانس برس(

األفريقي،  القرن  منطقة  انفجار  احتمال  المتحدة  الواليات  تستشعر 
في ظّل تفاقم النزاعات في مختلف دوله، وفي إثيوبيا والصومال 
فيلتمان  جيفري  الدبلوماسي  لتعيين  دفعها  ما  وهو  خصوصًا، 

مبعوثًا خاصًا للمنطقة



هل انتهى دور »الدفاع الوطني« في الحسكة؟

8
سياسة

صراع القامشلي يضعف مليشيات النظام

يعمل الروس على 
تشكيل مليشيا تتبع لهم 

باسم »أبناء القبائل«

أمين العاصي

الوطني«  »الدفاع  مليشيات  قت 
ّ
تل

أخــيــرًا،  الـــســـوري،  للنظام  الــتــابــعــة 
القامشلي  مدينة  فــي  قوية  ضربة 
فــــي أقــــصــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــــن ســــوريــــة، 
ــة إداريـــــــــا ملـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة. هـــذه  ــعـ ــابـ ــتـ والـ
الضربة، التي تمثلت بطردها من املدينة إثر 
مــعــارك اســتــمــرت أســبــوعــا بينها وبـــني قــوات 
»اإلدارة الذاتية« الكردية،  »األسايش« التابعة لـ
تحييد  البداية الحتمال  تشّكل  أن  املمكن  من 
ــم مــؤيــديــن لــلــنــظــام، 

ّ
هـــذه املــلــيــشــيــا الــتــي تــض

ُيعرفون باسم »الشبيحة«، في عموم محافظة 
ها قوى كردية.

ّ
الحسكة التي تسيطر على جل

التابعة  الــوطــنــي«  »الــدفــاع  وخــرجــت مليشيا 
 من صراع دموي استمر أسبوعا 

ً
للنظام منهكة

مع قوى األمن الداخلي الكردية، »األسايش«، 
ــردت من معقلها الرئيسي في مدينة 

ُ
حيث ط

الــقــامــشــلــي، وهــــو حــــّي طــــي، الــــذي آل عمليا، 
وكان  الكردية.  القوة  إلــى  كامل،  وبشكل شبه 
عــلــن، أول مــن أمــس االثــنــني، عــن هدنة دائمة 

ُ
أ

بــقــاء »األســايــش«  تــنــّص على  القامشلي،  فــي 
في الحي، وخــروج ميلشيا »الدفاع الوطني« 
مــنــه بــشــكــل كـــامـــل، مـــا يــعــنــي الــقــضــاء عليها 
الــحــدود  على  الــواقــعــة  القامشلي،  مدينة  فــي 
السورية - التركية مباشرة. لكن فريد سعدون، 
وهـــو عــضــو فــي لــجــنــة املــصــالــحــة املــؤلــفــة من 
أعيان وشيوخ عشائر القامشلي، أوضح، في 
»العربي الجديد«، أن املفاوضات »ال  حديث لـ
تــــزال مــســتــمــرة بــني مختلف أطــــراف الــصــراع 
فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن هــذه 
األطــراف »لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي«. 
وتحدث سعدون عن جولة مفاوضات جديدة 
جرت أمس الثاثاء برعاية روسية في مطار 

األســــد ســوريــة بــاســمــه. وبــحــســب املــصــادر، 
»حــزب  بـــ فــإن هــنــاك ميلشيا أخـــرى مرتبطة 
نحو  قوامها  القامشلي،  في  اللبناني  الله« 
400 مــســلــح، إضـــافـــة إلــــى مــســلــحــني آخــريــن 
تابعني للجانب اإليراني، يتلقون دعما ماليا 
دوار  في  ويتمركزون  طهران،  من  وعسكريا 
زوري غير البعيد عن مطار القامشلي. وأعرب 
الــصــحــافــي عـــدنـــان حــمــكــو )وهــــو مـــن أبــنــاء 
محافظة الحسكة( عن اعتقاده بأن الجانب 
الــــروســــي »غـــيـــر مــتــمــســك بــمــلــيــشــيــا الـــدفـــاع 
الوطني«، موضحا أن »الــروس ماضون في 
تشكيل مليشيا تتبع لهم تحت مسّمى أبناء 
القبائل«، حيث »تــّم أخيرًا تخريج دفعة من 
عسكريا  تدريبا  تلقيهم  بعد  املليشيا  هــذه 
عــلــى يـــد خـــبـــراء روس«. ورّجــــــح حــمــكــو أن 
يــضــم الــــروس فــلــول »الـــدفـــاع الــوطــنــي« إلــى 

»الــدفــاع  أن  موضحا  لــهــم،  التابعة  املليشيا 
الــوطــنــي« لــم يعد لها نــفــوذ أو وجـــود فّعال 
الحسكة. وحــول تشكيل  في عموم محافظة 
هذه املليشيا، أكد حمكو أن الحرس الثوري 
اإليــرانــي »لعب دورًا كبيرًا في ذلــك، مع دعم 
املليشيا خال السنوات األولى من الثورة«. 
وحول ذلك، استطرد الصحافي من الحسكة 
 شهر إلى 

ّ
بقوله إن »محاسبا كان يذهب كل

العاصمة الــســوريــة دمــشــق، ويــعــود بــأمــوال 
الدفاع  لعناصر  رواتــَب  دفع 

ُ
ت اإليرانيني  من 

 النظر 
ّ

الوطني«، مشيرًا إلى أن النظام »غض
بعمليات  لتقوم  املليشيا  هــذه  عناصر  عــن 
نهب وتعفيش على الطرق، ليكسب والءهم 
إلى جانبه«. وأوضح حمكو أن الدعم اإليراني 
لــهــذه املــلــيــشــيــا تــقــلــص كــثــيــرًا، الفــتــا إلـــى أن 
راتبا  الــيــوم  يتلقى  أصــبــح  كــل عنصر منها 
شهريا مــقــداره 60 ألــف ليرة ســوريــة، أي ما 
يعادل 12 دوالرًا تقريبا. كما لفت إلى مقتل 
عدد كبير من عناصر »الدفاع الوطني« على 
مدى سنوات الحرب خال املعارك مع فصائل 
النصرة«  و»جبهة  الحر«  السوري  »الجيش 
ــنّي أن هـــذه املليشيا  وتــنــظــيــم »داعــــــش«. وبــ
الحسكة  مدينة  في  األمني  املربع  من  تتخذ 
مقرًا لها، مشيرًا إلى أنها »لم تعد قادرة على 

ممارسة التعفيش والسرقة في املحافظة بعد 
سيطرة القوى الكردية على معظمها«.

وكــــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــمـــل فــــي مــنــتــصــف 
»الدفاع  بـ أسماه  ما  تشكيل  على   2011 العام 
الوطني« في عموم املحافظات السورية، والذي 
ضّم أكثر املوالني له قسوة، من أجل محاصرة 
في  وخصوصا  باملتظاهرين،  والفتك  الــثــورة 
املــدن الــكــبــرى. وســرعــان مــا اتسع نطاق عمل 
التي تعد أول ميلشيا غير  »الدفاع الوطني« 
نظامية تشكل فــي ســوريــة، حــتــى بــاتــت قــوة 
ضاربة، لها سجونها ومتزعمون فتحوا الباب 
واملدانني  القانون  عن  الخارجني  أمــام  واسعا 
وارتبطت  إليها.  لانضمام  إجرامية  بأعمال 
الــذي أقام  هــذه املليشيات بالجانب اإليــرانــي 
لها معسكرات تدريب في إيران وسورية، حتى 
باتت من ضمن عشرات املليشيات اإليرانية في 
عمليات  الوطني«  »الدفاع  ومارست  سورية. 
نهب وتعفيش واسعة النطاق للمناطق التي 
أو تلك  لــلــنــظــام،  تــظــاهــرات مناهضة  شــهــدت 
عليها،  السيطرة  النظام  قــوات  التي تستعيد 
ــــواق في  »الـــدفـــاع الــوطــنــي« أسـ حــتــى بــاتــت لــــ
الساحل السوري ومناطق أخرى، منها دمشق، 
تبيع فيها ما نهبته من ممتلكات السوريني، 

ة«.
ّ
عرف باسم »أسواق السن

ُ
وت

تخرج مليشيا »الدفاع 
الوطني« خاسرة من 
المعارك األخيرة مع 
القوات الكردية في 

مدينة القامشلي، 
وسط تساؤالت حول 

وجود اتجاه لتحييدها 
في عموم محافظة 

الحسكة

باتت المليشيات الكردية تسيطر على معظم محافظة الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

الــقــامــشــلــي، اســتــكــمــااًل لـــجـــوالت ســابــقــة بني 
ممثل عن النظام وآخر عن »األسايش«، مبينا 
أن الــنــظــام ال يــــزال مــّصــرًا عــلــى خــــروج قــوات 
مــن حيي طــي وحلكو، وانتشار  »األســايــش« 
لــه فيهما، بينما تّصر  تــابــعــة  مــدنــيــة  شــرطــة 
هذه القوات، التي تضم عناصر عربية وكردية 
في صفوفها، على عدم االنسحاب من املواقع 
الــتــي ســيــطــرت عليها أخــيــرًا، وهـــو مــا يحول 
دون الخروج باتفاق يرضي الطرفني. وأعرب 
سعدون عن اعتقاده بأن تمّسك الطرف الكردي 
بمطالبه »ربما يؤدي إلى ضغط روسي على 
الديمقراطية )قسد( في منطقة  قوات سورية 
عـــني عــيــســى فـــي ريــــف الـــرقـــة الــشــمــالــي، الــتــي 
يطالب بها األتراك«، الفتا إلى وقوف الواليات 

املتحدة مع الجانب الكردي. 
وكانت مدينة القامشلي شهدت، خال األيام 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، صـــراعـــا دمـــويـــا بـــني قـــوات 
ــاع الـــوطـــنـــي«  ــ ــدفـ ــ »األســـــايـــــش« ومــلــيــشــيــا »الـ
التابعة للنظام، انتهى بتعزيز الطرف الكردي 
نــفــوذه فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي الــتــي تــضــم مع 
ريفها عددًا كبيرًا من األكراد السوريني. وأكدت 
»العربي الجديد« أن عناصر  مصادر محلية لـ
املليشيا، واملقدر عددهم باملئات، قد »تفرقوا«، 
مشيرة إلى أن البعض منهم توجه إلى »الفوج 
القامشلي  مــديــنــة  قـــرب  )فــــوج طــرطــب(   »154
التابع لقوات النظام، والبعض اآلخر عاد إلى 

القرى التي جاء منها في ريف املدينة.
وتأسست مليشيا »الدفاع الوطني« في العام 
بالنظام،  مرتبطة  عشائر  شــيــوخ  مــن   2012
أبرزهم محمد الفارس، شيخ قبيلة طي، وذلك 
الحكومية  املــؤســســات  حماية  ذريــعــة  تحت 
الــســوريــة، فــي حــني أن الــهــدف الحقيقي كان 
قمع املتظاهرين في املحافظة في ذروة الثورة 
السلمية السورية التي بدأت في ربيع العام 
قبائل  مــن  مسلحني  املليشيا  وتــضــم   .2011
عربية عدة في محافظة الحسكة، منها: طي، 
والشرابيني.  السبعة،  الغنامة،  البوعاصي، 
ويتزعم املليشيا في عموم محافظة الحسكة 
ــــو عـــضـــو فــي  املــــدعــــو حـــســـن الـــســـلـــومـــي، وهـ
ويتحدر  النظام(،  )برملان  الشعب«  »مجلس 
مــن عــشــيــرة الــغــنــامــة، وفـــق مــصــادر مطلعة. 
العسكري لهذه  الــقــائــد  أن  املــصــادر  وبــّيــنــت 
املــلــيــشــيــا هـــو املـــدعـــو أبــــو ضـــــاري، املــتــحــدر 
املصادر  البوعاصي. وأوضحت  من عشيرة 
الــســوري لديه مليشيات عــدة في  النظام  أن 
الــقــامــشــلــي وفــــي عـــمـــوم الــحــســكــة، و»لــيــس 
مليشيا  الوطني«، متحدثة عن  الدفاع  فقط 
»كتائب البعث«، التي تضم نحو 300 مسلح 
الــذي يحكم بشار  ينتمون إلى حزب البعث 
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