
23
سياسة

السنوار: إذا اعتدى 
العدو على مقدساتنا 

وأهلنا فالهدنة ستنفجر

باشليه: الضربات 
اإلسرائيلية على غزة قد 

تشكل جرائم حرب

»حماس«  من  مسبقة  بشروط  غزة،  في  الهدنة  لتثبيت  المفاوضات  تصطدم 
واالحتالل، فالحركة تريد وقف كل االعتداءات، فيما يسعى اإلسرائيليون لربط التهدئة 
طويلة األمد بحل ملف األسرى وعدم رد المقاومة على سياساتها في القدس، بما 

يجعل الجهود التي تقودها القاهرة أمام تحديات صعبة

غزة ـ العربي الجديد
       صالح النعامي

بعد مرور أسبوع على وقف إطالق 
الـــــنـــــار فـــــي غــــــزة والـــــــــذي بــــــدأ فــجــر 
يــومــا من  املــاضــي، بعد 11  الجمعة 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، ال تــزال 
الهدنة املعلنة هشة، في ظل مساٍع لتثبيتها 
ــر أن الــــحــــراك  ــيـ ــة املــــــــدى، غـ ــلـ وجـــعـــلـــهـــا طـــويـ
السياق، وال سيما سعي  السياسي في هــذا 
القاهرة الستضافة مفاوضات غير مباشرة 
يصطدم  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بــني 
تشترط  »حــمــاس«  فحركة  مسبقة،  بــشــروط 
كف اعتداءات االحتالل على املسجد األقصى 
والفلسطينيني كي »تعّمر« هذه الهدنة، فيما 
تريد إسرائيل تحصيل التزامات من الحركة 
بعدم الرد على سياساتها في القدس املحتلة 
ووقف إطالق البالونات الحارقة من القطاع، 
مـــع ربــطــهــا إعـــــادة إعـــمـــار غـــزة بــإنــهــاء ملف 

األسرى اإلسرائيليني لدى الحركة.
وتـــعـــمـــل الــــقــــاهــــرة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة لـــقـــاء 
األسبوع املقبل لتكريس هدنة غزة. وذكرت 
ــة الــجــيــش اإلســرائــيــلــي أمـــس أن وفـــدًا  ــ إذاعـ
غابي  الخارجية  وزيـــر  برئاسة  إسرائيليا 
املقبل  األســبــوع  مطلع  سيتوجه  أشكنازي 
إلى مصر لبحث شروط تثبيت وقف إطالق 
بشأن  النهائي  القرار  أن  واستدركت  النار. 
هذه الزيارة يتوقف على الحصول على إذن 
الــحــكــومــة فــي جلستها األســبــوعــيــة األحــد 
املقبل. كذلك يتوقع وصول وفود إسرائيلية 
ــبــــل، وأن  ــقــ ــــوع املــ ــبــ ــ ــرة، األســ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ أخــــــــرى الـ
تــضــم مــنــدوبــني عــن مجلس األمـــن القومي 
والدائرة السياسية-األمنية في وزارة األمن 

اإلسرائيلية.
اإلسرائيلية  الرسمية  التلفزة  قناة  وكشفت 
ــان« أن مــصــر دعـــت »حـــمـــاس« وإســرائــيــل  »كــ

والسلطة الفلسطينية إلى عقد مباحثات في 
القاهرة األسبوع املقبل ملناقشة تثبيت وقف 
إطالق النار. وأوضحت أن من بنود املبادرة 
املصرية، التوصل التفاق تهدئة طويلة املدى 
يـــتـــم فــــي خـــاللـــه ضـــمـــان تــحــســني األوضــــــاع 
ــزة بــشــكــل  ــ اإلنـــســـانـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة فــــي غـ
فوري. ونوهت إلى أن املبادرة املصرية تنص 
عــلــى خــطــة إلعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع، وصفقة 
ــــرى بـــني »حـــمـــاس« وإســرائــيــل.  لــتــبــادل األسـ
وأشـــــارت إلـــى أن تــل أبــيــب تــشــتــرط املــوافــقــة 
على إعـــادة إعــمــار غــزة بإنهاء ملف األســرى 
أنه  وأوضحت  »حماس«.  لدى  اإلسرائيليني 
في حال استجابة األطراف للمبادرة املصرية 

فإن املباحثات ستجرى بشكل غير مباشر.
التلفزة اإلسرائيلية  السياق، ذكرت قناة  في 
»12« أن إسرائيل تشترط التوصل إلى اتفاق 
بشأن التزام حركة »حماس« بعدم الرد على 
املحتلة  الــقــدس  فــي  اإلسرائيلية  السياسات 
ووقف إطالق البالونات الحارقة من القطاع، 
وأن يتم نقل املساعدات القطرية عبر السلطة 
الفلسطينية. وفي تقرير نشره موقعها أمس، 
التوصل  أبيب تشترط  أن تل  القناة  أضافت 
إلى تهدئة طويلة األمد يتوقف على استعادة 
ــيــــني لـــــــدى »حـــــمـــــاس«.  ــلــ ــيــ ــرائــ األســــــــــرى اإلســ
وأشارت إلى أنه نظرا ألن »حماس« تعارض 
هذه الشروط، فمن غير املستبعد أن تنفجر 
جولة تصعيد أخرى في غضون مدى زمني 
قــصــيــر. وحـــســـب الـــقـــنـــاة، فــــإن املــــخــــاوف من 
انـــدالع جــولــة مــواجــهــة جــديــدة دفــعــت سالح 
الجو اإلسرائيلي إلى االستعداد لشن غارات 
على أهداف في عمق القطاع في حني واصلت 
التي  املعلومات  االســتــخــبــارات جمع  أجــهــزة 
أهــداف جديد في غزة.  تساعد في بناء بنك 
فــي الــســيــاق، ذكـــرت قــنــاة »كـــان« أن اإلمـــارات 
أبلغت الواليات املتحدة استعدادها لإلسهام 
في تنفيذ مشاريع إعــادة إعمار غــزة بشرط 

»حماس« أي دور فيها وأن تتولى  أال يكون لـ
مصر اإلشراف عليها. ونوهت القناة إلى أن 
املوقف اإلماراتي جاء ردا على طلب أميركي 
بأن تسهم أبوظبي في تمويل مشاريع إعادة 

إعمار القطاع في أعقاب الحرب.
مقابل ذلــك، قــال رئيس حركة »حــمــاس« في 
غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، إن الــتــهــدئــة الــتــي تم 
ة« 

ّ
إبرامها أخيرًا مع الجانب اإلسرائيلي »هش

ولم تتضمن »حل جذور املشكلة«. وفي حوار 
مع وكالة »األنــاضــول«، قــال السنوار إن »ما 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

بعدما كانت املرة األولى التي تدخل فيها قوات 
الــلــواء 39 فــي الجيش الــعــراقــي بــغــداد مطلع 
واســع  تحشيد  بعد   ،2014 عــام  يوليو/تموز 
إثر  العاصمة،  ملسلحي تنظيم »داعــش« قرب 
سيطرتهم على املدن الرئيسية شمال وغربي 
الكاظمي،  اضــطــرت حكومة مصطفى  الــبــالد، 
ليلة أمس األول األربعاء، الستدعاء هذا اللواء 
ونشر جزء من وحداته حول املنطقة الخضراء 
ــدات أمــنــيــة خاصة  وداخــلــهــا، إلـــى جــانــب وحــ
ــئـــات من  ــك عــقــب انـــتـــشـــار املـ ــاء ذلــ ــ ــرى. وجـ ــ أخــ
مسلحي ست مليشيات عراقية، حليفة إليران، 
بــغــداد وسيطرتها على  فــي عــدة مناطق مــن 
التي  الــخــضــراء،  املنطقة  مــداخــل  مــن  مدخلني 
الجمهورية  الحكومة ورئاستي  تضم مقرات 
الدبلوماسية  البعثات  عــن   

ً
فــضــال والــبــرملــان، 

األجــنــبــيــة، عــقــب اعــتــقــال قــاســم مــصــلــح، قائد 
ــبـــار،  عــمــلــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي« شــــرق األنـ

تم االتفاق عليه هو وقف إطالق نار متبادل 
ومــتــزامــن مــن الــطــرفــني«، مضيفا »األمـــر كله 
مرتبط بسلوك االحتالل خالل األيام املقبلة«. 
وتــــابــــع »األمــــــــر مـــرتـــبـــط بـــضـــغـــط املــنــظــومــة 
ــتــــالل لــاللــتــزام  ــم عــلــى االحــ ــالـ ــعـ ــة والـ ــيـ الـــدولـ
ــقـــرارات  ــالـ بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبـ
ــال الــســنــوار  الــدولــيــة والــقــانــون الـــدولـــي«. وقـ
ــتــــالل بــالــكــف عـــن االعـــتـــداء  »إذا الـــتـــزم االحــ
عــلــى املــســجــد األقــصــى وعــلــى أبــنــاء الشعب 
هذه  فبالتأكيد  تواجدوا،  أينما  الفلسطيني 
إذا  »لكن  واســتــدرك  تعّمر«.  أن  يمكن  الهدنة 
العدو على مقدساتنا وكرر تدنيسه  اعتدى 
ملسجدنا األقصى، وكرر هجومه على أهلنا 
في حي الشيخ جراح ومحاولة إخراجهم من 

بيوتهم، بالتأكيد هذه الهدنة ستنفجر«.
»حماس«  لـ السياسي  املكتب  رئيس  وكــان 
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، قـــــد أعــــلــــن فـــــي حـــديـــث 
ــاء، أنـــه ســيــتــوجــه على  ــعـ »الــجــزيــرة« األربـ لـــ
رأس وفـــد مــن حــركــتــه إلـــى الــقــاهــرة قــريــبــا، 
لبحث عدة ملفات منها إعمار غزة، والوحدة 
الفلسطينيني،  صــمــود  وتــعــزيــز  الــوطــنــيــة 
ــتــــالل عـــن الـــقـــدس واملــســجــد  وكــــف يـــد االحــ
األقــصــى. فــي السياق، أكــد العاهل األردنــي 

التي تسيطر على الحدود مع سورية، وزعيم 
مليشيا »الطفوف«.

وعــلــى مــدى 12 ســاعــة أعقبت اعتقال مصلح 
على يد قوة عراقية خاصة تتبع جهاز مكافحة 
اإلرهاب، في منزل خاص جنوبي بغداد فجر 
اعتقال صادرة  املاضي، وفق مذكرة  األربعاء 
املليشيات  انتشرت  »اإلرهـــاب«،  بتهمة  بحقه 
ــداد، واســـتـــعـــرضـــت  ــ ــغـ ــ الــــســــت املـــســـلـــحـــة فــــي بـ
بـــســـيـــارات ربــاعــيــة الـــدفـــع وشـــاحـــنـــات تحمل 
أســلــحــة مختلفة. وهـــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه«، 
و»سيد  و»النجباء«،  الحق«،  أهل  و»عصائب 
ــــام  ــائـــب اإلمـ ــتـ ــداء«، و»الــــطــــفــــوف«، و»كـ ــهــ الــــشــ
أخــرى، جميعها  إلــى جانب مليشيات  علي«، 
ــبـــت تــلــك  ــالـ ــد«. وطـ ــشــ ــحــ مـــنـــضـــويـــة ضـــمـــن »الــ
ســـراح مصلح،  بــإطــالق  الــحــكــومــة  املليشيات 
مـــهـــددة، عــبــر بــيــانــات وتــصــريــحــات لــقــيــادات 
ميدانية، بتحرك لها إلطالق سراحه في حال 

لم تقم الحكومة بذلك.
وعقب تحشيد الفصائل املسلحة قواتها في 
بغداد، كشفت وثائق لقيادة عمليات بغداد 
عـــن تــوجــيــهــات بـــإغـــالق مـــداخـــل الــعــاصــمــة 
ومــنــع دخـــول أي قـــوات إلــيــهــا. لــكــن مــصــادر 
أمنية وأخرى عسكرية أكدت إخفاق الجيش 
الــعــراقــي فــي منع دخـــول فصائل أخـــرى إلى 
ــابـــل وكـــربـــالء  ــة مـــن األنــــبــــار وبـ ــادمـ ــداد قـ ــغـ بـ
التي كانت تحاصر فعليا  إلسناد الفصائل 
املنطقة الخضراء. وحتى مساء أمس، كانت 
تلك الفصائل تواصل انتشارها في أكثر من 
املنطقة  بــمــا فيها محيط  بــغــداد،  فــي  مــكــان 
الــكــرادة والصالحية  الــخــضــراء، عند أحــيــاء 
والــجــادريــة. وكــشــفــت عملية االعــتــقــال، ومــا 
ــات، ضــعــف مــؤســســات  ــيـ ــداعـ ــن تـ رافــقــتــهــا مـ
ــة أمـــــام ســطــوة  ــيـ ــنـ ــة الــعــســكــريــة واألمـ ــدولــ الــ
ونــفــوذ املــلــيــشــيــات املــســلــحــة الــتــي حــاصــرت 
ــال مــــســــؤول رفــيــع  ــ ــ املـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء. وقـ
»الــعــربــي  املــســتــوى فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي، لـــ

أبوظبي  عهد  وولــي  الثاني  الله  عبد  امللك 
»الحفاظ«  آل نهيان أهمية  زايــد  محمد بن 
عـــلـــى وقــــــف إطــــــــالق الـــــنـــــار بـــــني إســـرائـــيـــل 
والــفــلــســطــيــنــيــني. وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــن 
الديوان امللكي األردني إن املسؤولني أجريا 
مباحثات في عّمان أمس تناولت »العالقات 
ــن، والــــتــــطــــورات فــي  ــديـ ــلـ ــبـ ــة بــــني الـ ــ ــويـ ــ األخـ
املنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

والتصعيد اإلسرائيلي األخير«.
في هذا الوقت، حضر ملف العدوان األخير 
على غزة خالل جلسة طارئة ملجلس حقوق 
ــع لـــأمـــم املــــتــــحــــدة، بــحــثــت  ــابـ ــتـ ــــان الـ ــــسـ االنـ
ــاع حــقــوق اإلنــســان في  أيــضــا تــدهــور أوضــ
األراضــي الفلسطينية املحتلة، بما في ذلك 
السامية لحقوق  املــفــوضــة  وقــالــت  الــقــدس. 
اإلنسان في األمم املتحدة ميشيل باشليه، 
الضربات  إن  الجلسة،  خــالل  لها  كلمة  فــي 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة قـــد تــشــكــل »جــرائــم 
ــــرب«. وأوضـــحـــت أنـــه »فـــي حـــال تــبــني أن  حـ
هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية 
مدنية،  وأهـــدافـــا  مــدنــيــني،  متناسبة  وغــيــر 
فإنها قد تشكل جرائم حــرب«. وأضافت أن 
»مــثــل هــذه الــضــربــات تثير مــخــاوف جدية 

اعــتــقــال مصلح جــاءت  إن عملية  الــجــديــد«، 
بناء على عدة تهم، أبرزها تسهيل استهداف 
منشآت عسكرية تستضيف قوات أميركية، 
ناشطني مع  واســتــهــداف  بتهديد  والــتــورط 
أشــخــاص مــن أقــربــائــه ومــرافــقــيــه، والــتــورط 
الــحــدود مع سورية.  على  بأنشطة ممنوعة 
ولــفــت إلـــى أن رئــيــس الــحــكــومــة أبــلــغ أطــرافــا 
ســيــاســيــة بـــقـــرار اعـــتـــقـــال مــصــلــح مــنــذ يــوم 
اإلثنني املاضي، كما تم التواصل مع جهات 
ــربــــالء لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه، وكــــان  ديـــنـــيـــة فــــي كــ
الــقــرار بـــأن يــتــولــى »أمـــن الــحــشــد الشعبي«، 
ــد«،  وهـــــو جـــهـــاز أمـــــن داخــــــل هــيــئــة »الـــحـــشـ
ــان  اعــتــقــالــه، لــكــن بــســبــب رفــــض رئـــيـــس أركــ
»الـــحـــشـــد« عــبــد الــعــزيــز املـــحـــمـــداوي تنفيذ 
األمـــر الــقــضــائــي تــحــركــت قـــوة خــاصــة تتبع 
جهاز مكافحة اإلرهــاب لتنفيذ أمر القبض. 
وأكد أن وساطات عدة أجريت إلطالق سراح 
مصلح، لكن حتى عصر أمس الخميس كان 
ــاطـــات جــديــدة  ، وهـــنـــاك وسـ

ً
مـــا زال مــعــتــقــال

لنقله إلى مكان وسط لتهدئة األمور، ومنها 
أمـــن »الــحــشــد الشعبي«  ســجــن يتبع جــهــاز 
في منطقة القناة في بغداد، وآخر هو مركز 

توقيف يتبع قيادة الشرطة االتحادية.
لــكــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن تــســويــة  تـــحـــدثـــت، لــــ
 بــنــقــل مــصــلــح إلــــى مـــكـــان آخــر 

ً
تــحــقــقــت فـــعـــال

خـــــارج املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، وبـــضـــمـــان زعــيــم 
تحالف »الفتح« البرملاني هادي العامري، مع 
بــغــداد،  فــي  املسلحة  الفصائل  تحشيد  وقــف 
وهو ما لم تؤكده أي مصادر حكومية أخرى، 
التي اكتفت ببيان ملكتب رئيس الوزراء صدر 
فجر أمــس الخميس، وقــال فيه إن مصلح ما 

 في قيادة العمليات املشتركة.
ً
زال معتقال

وظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو لــرئــيــس أركــــان هيئة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« عــبــد الــعــزيــز املــحــمــداوي، 
املعروف باسم »أبــو فــدك« وهــو أحــد املقربني 

بـــشـــأن الـــتـــزام إســـرائـــيـــل بــمــبــادئ الــتــمــيــيــز 
والـــتـــنـــاســـب بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون اإلنـــســـانـــي 

الدولي«.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني 
ريــاض املالكي، خالل الجلسة، إن »تقاعس 
لـــة االحـــتـــالل  ــاء املــجــتــمــع الــــدولــــي عــــن مـــسـ
عــلــى جــرائــمــه يــشــجــعــه عــلــى مــواصــلــتــهــا«. 
وأضــــاف: »ال عــدالــة دون إنــصــاف ضحايا 
لـــة مــجــرمــي  شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، ومـــســـاء
دون  ســــــالم  وال  اإلســــرائــــيــــلــــيــــني،  الـــــحـــــرب 
ــار إلــــى مــمــارســات  ــ ــاء االحــــتــــالل«. وأشــ ــهـ إنـ
إسرائيل اليومية في مدينة القدس، متهما 
يقوم  اســتــعــمــاري  نــظــام  »بترسيخ  بـ إيــاهــا 
عــلــى الــتــرحــيــل الــقــســري فــي الـــقـــدس، وزرع 
مــســتــعــمــريــهــا بــــدال عـــن أهــلــهــا األصــلــيــني، 
في الشيخ جــراح، وســلــوان لتهويد املدينة 

املقدسة«.
فــيــمــا قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
ــو إن مــــمــــارســــات إســـرائـــيـــل  ــلــ جــــــــاووش أوغــ
االستفزازية جزء من حملة ممنهجة للتطهير 
الــعــرقــي والــديــنــي والــثــقــافــي. وأكـــد جـــاووش 
أوغلو، أن الهجمات اإلسرائيلية تعد جريمة 

حرب، وال يوجد أي سبب مقنع لشنها.

السابق قاسم  الــقــدس«  مــن زعيم »فيلق  جــدًا 
اعتقال  بــأن عملية  مهددًا  يتحدث  سليماني، 
مــصــلــح »لـــــن تـــتـــكـــرر فــــي املـــســـتـــقـــبـــل«، وســـط 
حشود من املسلحني أمام مبنى مقر »الحشد 
ــه الــــشــــديــــد مــع  ــا ُيـــفـــســـر خــــالفــ ــ الــــشــــعــــبــــي«، مـ
الكاظمي، فيما رئيس »الحشد الشعبي« فالح 

الفياض، لم يصدر أي بيان عن الحادثة.
ــأن  ــد« بـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ وأفــــــــــادت مــــصــــادر »الــ
»الفياض كان على علم بمذكرة إلقاء القبض 
عــلــى مــصــلــح بــتــهــم مــتــفــرقــة، مــنــهــا تسهيل 
ــدة عـــني األســــــد. وهــنــاك  ــاعـ عــمــلــيــات قــصــف قـ
ــان عــلــى علم  ــادي فـــي الــحــشــد كــ ــيـ ــن قـ أكـــثـــر مـ
بقرار اعتقال مصلح قبل تنفيذه، ولم يتدخل 
ــل إن الــفــيــاض  أحـــــد فــــي رفـــضـــه أو مـــنـــعـــه. بــ

الداعمة  الــقــرارات  تنفيذ  على  موافقته  أبـــدى 
بــإيــران،  املــرتــبــطــة  الــفــصــائــل  أن  إال  للحكومة، 
ــل الـــحـــشـــد عــبــد  ــ والــــتــــي يــمــثــل جــنــاحــهــا داخــ
العزيز املحمداوي، سعت إلى إخراجه حتى لو 
تطلب األمر استخدام السالح، منعا لتوريطها 

باعترافات قد يدلي بها مصلح في سجنه«. 
وتعليقا على ذلك، قال عضو ائتالف »النصر« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا  عقيل الــرديــنــي، لـــ
ــار لــلــمــظــاهــر  ــتـــشـ ــن انـ ــداد مــ ــغــ ــه بــ تـــعـــرضـــت لــ
املسلحة عقب اعتقال قاسم مصلح، يدل على 
أن الــســالح ال يــهــدد الــنــشــطــاء واملــتــظــاهــريــن، 
بل إنه يهدد مؤسسات الدولة ورمــوزا مهمة 
الــعــراقــيــة، رغــم أن أمــر االعتقال  فــي الحكومة 
طبيعي وقــانــونــي«. وأضــــاف أن »الــقــانــون ال 

الوطنية في  الــقــوى  بــد أن يكون مدعوما مــن 
الـــبـــرملـــان وعـــلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة. كــمــا ال 
بــد مــن رفــض كــل الــتــجــاوزات على مؤسسات 
الــدولــة، وعــدم تحرك أي قطعات عسكرية من 
املسلحة، ألن  للقوات  العام  القائد  أوامــر  دون 
بخرق  أخيرًا  قامت  املسلحة  الفصائل  بعض 
القانون العراقي، ومحاصرة مؤسسات الدولة 
التي من املفترض حمايتها عبر هذه الفصائل 

كجزء من الحشد الشعبي، وليس تهديدها«.
وعن تحشيد الفصائل املسلحة ومحاصرتها 
للمنطقة الخضراء، اتهم القيادي في مليشيا 
القوات  السعدي،  الحق« سعد  أهل  »عصائب 
اعــتــقــال  عــمــلــيــة  بـــالـــوقـــوف وراء  األمـــيـــركـــيـــة 
»الـــعـــربـــي  مـــصـــلـــح. وأضــــــــاف، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــجــديــد«، أنــه »كـــان مــن املــفــتــرض اســتــدعــاؤه 
واتهام  املهينة.  الطريقة  بهذه  توقيفه  وعــدم 
قــيــادي مهم فــي الحشد بتهمة إرهــابــيــة، أمر 
تعاونه  بعدم  مــعــروف  وقــاســم مصلح  مبهم. 
مـــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق الـــحـــدود 
في  األميركيني  عــدو  وأنــه  السورية،  العراقية 

مناطق غرب العراق«.
مــن جــهــتــه، أشـــار رئــيــس حـــزب »املــواطــنــة«، 
الجديد«،  لـالعربي  التميمي،  غيث  الباحث 
ــة  ــــى أن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي يـــحـــرج الـــدولـ إلـ
ــن قــوانــيــنــهــا بــصــورة  ــرج عـ ــخـ الـــعـــراقـــيـــة ويـ
ــــت تـــحـــرج  ــاتـ ــ ــائــــل بـ ســــــافــــــرة، وهـــــنـــــاك فــــصــ
مرجعية النجف. وقد برزت مواقف شعبية 
ومدنية خالل األيــام املاضية تطالب السيد 
ــاء الــحــشــد  ــغـ عــلــي الــســيــســتــانــي بــفــتــوى إللـ
ــذا يـــشـــرح عــمــق األزمــــــة الــتــي  ــ الــشــعــبــي، وهـ
ــات الــحــشــد يــتــســبــب بــهــا لــســيــر الــعــمــلــيــة  بــ
مــن جهة، ودخــولــه على خطوط  السياسية 
التنافس الحزبي، إضافة إلى تورط فصائل 
مــن داخــلــه بقتل واغــتــيــال ناشطني، إضافة 
تعرض  التي  األجنبية  املصالح  إلــى ضــرب 

العراق ملخاطر اقتصادية وعقوبات«.

حذر السنوار من أن الهدنة هشة )مصطفى حسونة/األناضول(

واصلت الفصائل انتشارها في محيط المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

كشفت عملية انتشار 
المئات من مسلحي ست 
مليشيات عراقية، حليفة 

إليران، في بغداد عقب 
اعتقال قائد عمليات 

»الحشد الشعبي« شرق 
األنبار قاسم مصلح، 

ضعف مؤسسات الدولة 
األمنية، أمام نفوذ 

المليشيات

مصطفى  الحكومة  رئيس  مكتب  في  المستوى  رفيع  مسؤول  قال 
مكتبه،  في  كان  األخير  إن  الجديد«،  لـ»العربي  )الــصــورة(،  الكاظمي 
عن  متر   800 مــن  أكثر  يبعد  وال 
إلى  التابعة  الفصائل  مسلحي 
كانوا  الــذيــن  الشعبي«  »الحشد 
تابع  مبنى  باقتحام  ــددون  ــه ي
لقيادة العمليات المشتركة، وسط 
بغداد  فــي  الخضراء  المنطقة 
لتحرير قاسم مصلح، قائد عمليات 
التي  األنبار،  »الحشد الشعبي« شرق 
تسيطر على الحدود مع سورية، 

وزعيم مليشيا »الطفوف«.

تهديدات باالقتحام
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  شرق
      غرب

إسرائيل تستدعي 
السفير الفرنسي لديها

االحــتــالل  خارجية  وزارة  استدعت 
ــي، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
ــل أبـــيـــب،  ــي تــ الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــ
عــن غضبها  للتعبير  دانــــون،  ــد  أريـ
ــــى بها  بــخــصــوص تــصــريــحــات أدلـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جــان 
إيف لودريان )الصورة(، التي حذر 
إلــى دولة  فيها من تحّول االحتالل 
تــعــتــمــد نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري. 
هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  ونقلت 
ــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي،  عـــن وزيــ
غــابــي أشــكــنــازي، قــولــه لـــدانـــون، إن 
مقبولة  »غير  لــودريــان  تصريحات 

وال تستند إلى حقائق«.
)العربي الجديد(

طرد ناشطة فلسطينية 
من جلسة »حقوق 

اإلنسان«
بــعــد اعـــتـــراض الــنــاشــطــة املــقــدســيــة 
مــنــى الــكــرد، مــن حــي الــشــيــخ جــراح 
بــمــديــنــة الـــقـــدس املــحــتــلــة واملـــهـــدد 
أهــالــيــه بــالــتــهــجــيــر الــقــســري، أمــس 
الخميس، على كلمة ممثلة إسرائيل 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان فــي  ــــي مـــجـــلـــس حــ فـ
دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني، 
حقوق  مجلس  جلسة  منسق  طــرد 
والدها  بحسب  الناشطة،  اإلنسان، 
ــانــــت مـــنـــى قـــالـــت،  نــبــيــل الــــكــــرد. وكــ
خالل الجلسة، »نحن كفلسطينيني 
نريد العيش بأمان وسالم في دولة 
فــلــســطــني عــلــى أرضـــهـــا مـــن الــبــحــر 
النهر«، مــشــددة على أن أهالي  إلــى 
ــراح يـــريـــدون الــبــقــاء في  ــ الــشــيــخ جـ

منازلهم«.
)العربي الجديد(

 
حفتر يدعو الدبيبة 

والمنفي إلى حضور 
عرض عسكري

ــة مــن  ــربـ ــقـ ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــالم مـ
اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر 
)الصورة(، أمس الخميس، أنه وّجه 
دعــوة إلى رئيس املجلس الرئاسي 
مـــحـــمـــد املــــنــــفــــي، ورئــــيــــس حــكــومــة 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــة عـ ــيـ ــنـ الـــــوحـــــدة الـــوطـ
الدبيبة، ورئيس مجلس النواب في 
طبرق عقيلة صالح، لحضور عرض 
عــســكــري ســيــقــام فـــي قـــاعـــدة بنينا 
بــنــغــازي، واملــشــاركــة  فــي  العسكرية 
السابعة إلطالقه  الــذكــرى  فــي حفل 

»عملية الكرامة«، غدًا السبت.
)العربي الجديد(

 
العراق: استهداف رتل 

دعم للتحالف
تـــــــعـــــــّرض، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، رتــــل 
ــم لــوجــســتــي لــلــتــحــالــف الــدولــي،  دعـ
ــتــــهــــداف جـــنـــوبـــي الــــعــــراق،  إلـــــى اســ
وســط تــحــذيــرات ملــســؤولــني أمنيني 
بــتــصــعــيــد املـــلـــيـــشـــيـــات هــجــمــاتــهــا 
البالد.  في  األميركية  املصالح  ضد 
ووفقا لوكاالت أنباء عراقية محلية، 
فــإن »رتــل دعــم لوجستي للتحالف 
بعبوة  تعّرض الستهداف  الــدولــي، 
ــلــــى الــــطــــريــــق الـــســـريـــع  نــــاســــفــــة، عــ
ــفــــر عــن  بـــمـــحـــافـــظـــة املـــثـــنـــى، مــــا أســ

إعطاب إحدى آلياته«.
)العربي الجديد(

  
تعز: تظاهرة للتنديد 

بترّدي الخدمات
تظاهر عشرات اليمنيني، في مدينة 
الخميس،  أمــس  اليمن،  تعز جنوب 
وتدهور  الخدمات  بتردي  للتنديد 
الــعــمــلــة املــحــلــيــة وارتـــفـــاع األســعــار 
و«تفشي الفساد«. ورفع املحتجون 
الفتات كتب عليها »مليشيا الفساد 
الحوثية«  للمليشيا  تـــوأم  والــغــالء 
ــة تـــأخـــذ مــنــا وتــعــطــي  ــ و«نـــريـــد دولـ
العبسي  الناشط جميل  لنا«. وقــال 
ــاول  ــطــ ويــ مـــســـتـــمـــر  ــور  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ »الـ إن 
ــي الـــحـــيـــاة مـــن دون أن  ــواحـ كـــافـــة نـ
 مـــن الــســلــطــة املــحــلــيــة 

ً
نــجــد تـــدخـــال

)الــذي تقوده  والحكومة والتحالف 
السعودية(. نقول لهم كفى«.

)األناضول(

ــلـــيـــة، أمـــس  قــــّدمــــت املــحــكــمــة اإلســـرائـــيـ
الــخــمــيــس، الئــحــة اتـــهـــام بــحــق رئــيــس 
»لــجــنــة الـــحـــريـــات املــنــبــثــقــة عـــن لجنة 
املتابعة العليا«، الشيخ كمال الخطيب، 
ــلـــى الــعــنــف  تــتــهــمــه بــــ«الـــتـــحـــريـــض عـ
واإلرهاب والتماهي معه«. ووردت هذه 
اعتقل  الــذي  الخطيب،  االتهامات ضد 
فــي 14 مــايــو/أيــار الــحــالــي مــن منزله 
فـــي كــفــركــنــا، فـــي أعـــقـــاب االعــــتــــداءات 
الــتــي شــنــتــهــا الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
الــيــهــوديــة ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
إلى  النيابة  قدمتها  اتــهــام  الئــحــة  فــي 
النيابة  الناصرة. وطلبت  في  املحكمة 
تمديد اعتقال الخطيب حتى استنفاد 
القضائية ضـــده، فــي حني  اإلجـــــراءات 
أّجـــــــل رئــــيــــس املـــحـــكـــمـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
النظر في ملف اعتقال الخطيب حتى 
يوم األحد املقبل، حتى تتسنى لفريق 

الدفاع دراسة الئحة االتهام.
ــامــــي حـــســـان  ــــي الــــســــيــــاق، قــــــال املــــحــ فـ
طباجة، من فريق املدافعني عن الشيخ 
الــخــطــيــب، إن »الــحــيــرة كــانــت تنتابنا 
حـــــول طـــلـــب الــــدخــــول لــلــمــحــكــمــة قــبــل 
تصوير املواد، على اعتبار أن االعتقال 
ــانـــونـــي مــــن أســــاســــه، أو نــقــوم  غـــيـــر قـ
بــواجــبــنــا املــهــنــي فـــي تــصــويــر املــلــف، 
ومن ثم االدعـــاء«. وأضــاف »كــان هناك 
قـــرار بــاإلفــراج عــن الشيخ مــن محكمة 
الــصــلــح فـــي حــيــفــا فـــي فــتــرة االعــتــقــال 
ألهداف التحقيق. هناك قالت القاضية 
إن هذا امللف يجب أن يؤدي إلى إطالق 
ــراح الــشــيــخ، إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك أي  ــ سـ
تطور درامي وكان هناك قرار باإلفراج 
مــن قـــاٍض أخـــر بــعــد انــهــاء التحقيق«. 
وأضاف طباجة: »اآلن تم تقديم الئحة 
اتـــهـــام وهـــنـــاك طــلــب بــاعــتــقــال الــشــيــخ 
حتى إنهاء اإلجـــراءات وهــذا الطلب ال 
بد من التطرق الى األدلة املوجودة في 
املــلــف، الــتــي لــم تصلنا بــعــد. ونحتاج 
ليومني حتى نقرأ املــواد ونــرّد عليها. 
فــتــم تــأجــيــل املــحــكــمــة إلــــى يــــوم األحـــد 

املقبل«.
من جهته، اعتبر القيادي في »الحركة 
اإلسالمية«، سليمان إغبارية، أن »من 

ــر املـــحـــكـــمـــة يــــعــــرف أن املــخــطــط  حـــضـ
لــلــشــيــخ كــمــال هـــو مــخــطــط للمجتمع 
إرهـــــاب بناتنا  الــفــلــســطــيــنــي، هــدفــهــم 
ــدام فــيــســبــوك.  ــتــــخــ ــا مــــن اســ ــنـ ــابـ ــبـ وشـ
نــقــول بشكل واضـــح لــن يثنينا األمــر، 
وثبات.  حــق  وعلى  قناعة  على  ونحن 
اإلســالمــي«.  مشروعنا  في  وسنستمر 
أمـــا املــحــامــي حــســن جــبــاريــن، فاعتبر 
أن »لوائح االتهام من هذا النوع نادرة 
في اإلجــمــال. ومــا يميز الئحة االتهام 
اتهام  لــوائــح  اختالفها  هــو  للخطيب، 
ــّدمــت فــي الــســنــوات الــعــشــر األخــيــرة، 

ُ
ق

بخصوص مسألة التحريض والتماثل 
مــــــع مـــنـــظـــمـــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة«. وتــــظــــاهــــر 
ــكـــمـــة فــي  الــــعــــشــــرات أمــــــــام قــــاعــــة املـــحـ
الخطيب،  باعتقال  مــنــدديــن  الــنــاصــرة 

وهتفوا بعبارات تضامنية معه. 
ــــالل  ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــــرطـ ــثـــفـــت شـ مــــيــــدانــــيــــا، كـ
حــمــالت االعـــتـــقـــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
اتهم  قد  كوبي شفتاي  العام  مفتشها 
زعــيــم »الــحــركــة الــكــهــانــيــة« إيــتــمــار بن 
ــة بــالــتــســبــب فـــي تفجر  ــراحـ  غــفــيــر، صـ
هّبة القدس املحتلة واندالع املواجهات 
ــل الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل. مع  فـــي الـــداخـ
لـــة بـــن غفير  ــم تــتــم مـــســـاء الــعــلــم أنــــه لـ
ويـــــواصـــــل  ــه.  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ حـ قـــــــــادة  مــــــن  وأي 
ــيـــر وزعـــــيـــــم حــــركــــة »الهـــــافـــــا«  ــفـ بـــــن غـ
اإلرهابية، الحاخام بنتسي غوفشتني، 
بالفلسطينيني  املــس  على  التحريض 

في كل مناسبة.
ــة شــــفــــاعــــمــــرو، اعـــتـــقـــلـــت  ــنــ ــديــ وفـــــــي مــ
ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي مــوفــق  الـــشـــرطـــة الـ
ــاع، لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــالل أســـبـــوع.  ــفـ نـ
وبـــلـــغ عــــدد املــعــتــقــلــني فـــي شــفــاعــمــرو 
ــا املــركــز  تــســعــة. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــ
ــقــــوق األقـــلـــيـــة  الــــقــــانــــونــــي لـــحـــمـــايـــة حــ
العربية »عــدالــة«، أمــس، االحــتــالل إلى 
وقــف حملة االعــتــقــاالت، الــتــي طاولت 
ــام  ــ ــــالل األيــ ــئــــات الــفــلــســطــيــنــيــني، خــ مــ
األخيرة، معتبرًا إياها »عقابا جماعيا 
ــانـــون  ــزًا عــــرقــــيــــا« وتــــخــــالــــف قـ ــيـ ــيـ ــمـ وتـ
العقوبات والقانون الجنائي. وأضاف 
الــتــي سمتها  الحملة،  إطـــالق  أنــه منذ 
ــام«، فـــإن  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـــشـــرطـــة »الــــقــــانــــون والـ
املعطيات  بحسب  اعــتــقــلــت،  »الــشــرطــة 
الـــواردة ملركز عــدالــة، نحو 300 عربي، 
ــم إطــــــالق ســــــراح مــعــظــمــهــم«. ولــفــت  تــ
ــــى أن االعــــتــــقــــاالت »تــنــفــذهــا  املــــركــــز إلـ
قـــوات شــرطــة تقتحم الــقــرى والــبــلــدات 
العربية بأسلوب عسكري، بعدد كبير 
بالعتاد  املجهزة  الشرطة  من سيارات 
الــقــتــالــي ومــكــافــحــة الـــشـــغـــب«. وأشــــار 
إلـــى أنـــه »يــتــم اعــتــقــال الـــعـــرب بــالــقــوة 
ــل  ــفـــرط مـــن داخـ الــغــاشــمــة والـــعـــنـــف املـ
بــيــوتــهــم، مـــن دون مــحــاولــة دعــوتــهــم 
املعتقلني«.  مــن  مــقــاومــة  أو  للتحقيق 
وشــّدد على أن »استعراض القوة هذا 
يـــأتـــي وفــــق تــعــلــيــمــات املــفــتــش الــعــام 
للشرطة، التي نشرها في بيان اإلعالن 
عن حملة االعتقاالت الجماعية، والتي 
قال إن هدفها »استعادة الردع وزيادة 
الــســيــطــرة«. وشــــدد عــلــى أن االعــتــقــال 
، وبات عقابا 

ً
»يستهدف مجتمعا كامال

جــمــاعــيــا يــخــالــف كــل مــبــادئ الــقــانــون 
الجنائي«.

)العربي الجديد، األناضول(

االعتقاالت اإلسرائيلية مستمرة
الئحة اتهام ضد الخطيب

تواصل شرطة االحتالل 
اعتقاالتها في 

الداخل الفلسطيني، 
بالتزامن مع تقديم 

الئحة اتهام بحق 
رئيس »لجنة الحريات 

المنبثقة عن لجنة 
المتابعة العليا«، كمال 

الخطيب

اعتقلت شرطة االحتالل 
300 فلسطيني في 

الداخل أخيرًا

مغتربون 
في خدمة األسد

للحديث تتمة...

شروط تسبق 
مفاوضات القاهرة

العراق: الكاظمي أمام تحـدي فرض هيبة الدولة

االحتالل يربط تثبيت 
الهدنة واإلعمار باألسرى 

و»حماس« تريد وقف 
االعتداءات

ناصر السهلي

يبدو أن مسرحية »العرس 
الديمقراطي« في سورية تحّولت 

في اإلعالم إلى ارتجال وخروج عن 
النصوص. فبعض »اإلخوة املواطنني«، 

م كومبارسي، لم 
ّ
في سياق تحك

يفهموا إشارات »مايسترو لغة 
اإلشارة« عن طوابير »البصم بالدم 
للسيد الرئيس«. وبما أن املايسترو 
من املمكن أن يكون »مساعدًا أول« 
في فرع مخابراتي، فقد زاد مشقة 

مراسلي »قنوات الديمقراطية«، بعدم 
تخريب املقدمات، والنتيجة الهتاف 

بـ«الله سورية بشار وبس«.
يدرك السوريون عمومًا منذ 50 

عامًا أن السياسة في بالدهم مجرد 
مسرحية عبثية، وهي في 2021 

أردأ من مسرحيات ساللة كيم 
الكورية الشمالية في التسعينيات. 
كان يمكن لألمر أن يمر من دون 

همروجة الصور للتغطية على دمار 
املدن، لكن ترك املخيلة تستنتج أن 
تصويت األسد في دوما )عاصمة 

الغوطة الشرقية( هوعودة إلى مسرح 
الجريمة، أعاد ترسيخ الوعي بحقيقة 

النظام االستبدادي. اكتمال فصول 
املسرحية استدعى أيضًا أن ترتدي 

»العلمانية األسدية« رداء دينيًا، 
بتجيير املسجد األموي، وتحويله إلى 
مهرجان خطابي شبيه بمهرجانات 
انتصارات »البعث«، منذ 1967. فيما 

يطل وزير خارجية النظام فيصل 
املقداد، ليخبرنا أن ديمقراطية رئيسه 

أفضل من األميركية، بل وتتجاوز 
برلني وبقية أوروبا.

نفر االنتهازيني في أوروبا، ممن 
أساءوا فعليًا ملقاصد اللجوء والهجرة، 

ال يستطيع أن يجيب على مشاهد 
استغالل الدين لترسيخ الديكتاتورية 

باسم الديمقراطية، وعلى الرغم من 
ذلك يمعنون في إهانة العقل ومقاصد 

بحثهم عن الحرية والحماية.
في املجمل، يبدو من العبثي مناقشة 

بديهيات أن منظومة الحكم في دمشق 
غير شرعية. بيد أن ما يستحق 

 
ً
التوقف عنده ومناقشته مستقبال

أن في دول االتحاد األوروبي، بمعية 
تل أبيب، يعرفون أن نظام األسد وكل 
مسرحياته »الديمقراطية«، لن يأخذا 

املشهد السوري إال نحو مزيد من 
املآسي والكوارث. ما ينطبق على 
أوروبا، التي تخشى فقط جحافل 

الجئني إليها، يسري على دول عربية، 
ساعية إلعادة نظام متهم بارتكاب 
جرائم حرب إلى الحظيرة الرسمية، 

بادعاء حرص كاذب على شعب 
سورية، وبحجة »مواجهة نفوذ 

إيران«. فهؤالء املهرولون نحو تقديم 
غطاء لألسد يقومون في حقيقة األمر 

بتسليم سورية إلى طهران وأذرعها 
على طبق من فضة، مناصفة مع بقية 

االحتالالت، وعلى رأسها الروسي، 
مع ما يستتبعه من تثبيت تقسيم 

البلد، وانتزاع سيادة شعبها، والبدء 
بحالة تغيير ديمغرافي تام لسورية 

املستقبل.
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خامنئي يرفض تعديل 
قائمة المرشحين للرئاسة

أعلن املــرشــد اإليــرانــي األعــلــى، علي 
خامنئي )الصورة(، أمس الخميس، 
ــع لـــــــقـــــــرار مـــجـــلـــس  ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــ دعــــــمــــــه ال
ترشيحات  حــول  الــدســتــور  صيانة 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة اإليـــرانـــيـــة، 
مـــؤكـــدًا أن املــجــلــس »قـــــام بــمــا كــان 
يـــجـــب عـــلـــيـــه ويــــــــراه الزمــــــــا، فــحــدد 
املــرشــحــني«. وبــهــذه الــتــصــريــحــات، 
يــــكــــون املـــــرشـــــد اإليـــــــرانـــــــي األعــــلــــى 
قـــد رفــــض طــلــبــا تـــقـــدم بـــه الــرئــيــس 
اإليراني حسن روحاني في رسالة 
مطالبة  في  للمساعدة  يومني،  قبل 
بتعديل  الــدســتــور  مجلس صــيــانــة 
قـــائـــمـــة الـــتـــرشـــيـــحـــات بـــعـــد رفــضــه 

مرشحني بارزين.
)العربي الجديد(

 
زعيم »البوليساريو« يمثل 

أمام القضاء اإلسباني
أعلن مكتب محاماة يدافع عن زعيم 
ــيـــســـاريـــو« إبـــراهـــيـــم  ــبـــولـ جــبــهــة »الـ
ــالــــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن غــالــي  غــ
ــعــــد مــــن مــســتــشــفــى  ــ ســيــمــثــل عــــن ُب
اإلسبانية  املحكمة  أمـــام  بــه  يعالج 
املقبل. وكشفت  الثالثاء  العليا يوم 
وثـــائـــق أن غـــالـــي، الــــذي يــعــالــج من 
ــــي مــســتــشــفــى  ــــروس كـــــورونـــــا فـ ــيـ ــ فـ
لــوغــرونــو فــي إقــلــيــم ريـــوخـــا، تلقى 
املحكمة  أمــام  للمثول  أمر استدعاء 
في األول من يونيو/حزيران املقبل 
لــحــضــور جــلــســة أولـــيـــة، فـــي قضية 
تتعلق بارتكاب جرائم حرب رفعها 

عليه معارضون من الصحراء.
)رويترز(

 
وزير خارجية تركيا في 

اليونان األحد
ــيـــة الــتــركــي  يـــعـــتـــزم وزيــــــر الـــخـــارجـ
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
الــقــيــام بــزيــارة إلــى الــيــونــان فــي 30 
ــرت  الـــحـــالـــي. وذكــ و31 مـــايـــو/أيـــار 

بيان  في  التركية،  الخارجية  وزارة 
أمــس الخميس، أن زيـــارة جــاووش 
نظيره  لــدعــوة  تلبية  تــأتــي  أوغــلــو 
ــكــــوس ديــــنــــديــــاس.  ــيــ الــــيــــونــــانــــي نــ
وأوضحت أن الوزير سيزور تراقيا 
الغربية في 30 مايو قبل أن يتوجه 

إلى أثينا.
)األناضول(

أردوغان يدعو 
األحزاب لدعم صياغة 

دستور جديد
ــــب طــيــب  ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــ دعـ
أمــس الخميس، األحـــزاب  ــان،  ــ أردوغـ
ــم  ــي بـــــــــالده إلـــــــى دعــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
صياغة دســتــور مدني جــديــد. وقــال 
أردوغـــــــان، فـــي كــلــمــة خـــالل اجــتــمــاع 
لحزب »العدالة والتنمية« في أنقرة: 
ــــزاب في  »أتــمــنــى أن تــقــدم كــافــة األحـ
البرملان الدعم البناء والفعال لجهود 
صـــيـــاغـــة دســـــتـــــور مــــدنــــي جــــديــــد«. 
وأضــــــاف: »مــــن الــجــيــد جــــدًا مــوافــقــة 
ــتـــور  ــلـــى مــــشــــروع الـــدسـ ــان عـ ــرملــ ــبــ الــ
الجديد، تمهيدًا لعرضه على الشعب 
الــتــركــي لــتــقــيــيــمــه«، مــشــددًا عــلــى أن 
»االنــقــالبــات كــانــت دائــمــا مــحــاوالت 
لــعــرقــلــة نــضــالــنــا مـــن أجــــل تــرســيــخ 

سيادة اإلرادة الوطنية«.
)األناضول(

ميانمار: 828 قتيًال منذ 
االنقالب

ــاء  ــنـ ــجـ ــة »دعـــــــــم الـــسـ ــمـ ــظـ ــنـ ذكـــــــــرت مـ
الـــســـيـــاســـيـــني« فــــي مـــيـــانـــمـــار، أمـــس 
فــي  قـــتـــلـــوا  شــخــصــا   828 أن  األول، 
االحــتــجــاجــات املــنــاهــضــة لــالنــقــالب 
العسكري فــي الــبــالد. وأوضــحــت أن 
شخصا،   4330 نحو  أوقـــف  الجيش 
ومـــطـــلـــع  مــــنــــهــــم.  إدانــــــــــة 102  تــــّمــــت 
فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، نــفــذ قـــادة 
ــار انـــقـــالبـــا  ــمــ ــانــ ــيــ ــــي مــ بـــالـــجـــيـــش فــ
عسكريا، تاله اعتقال قــادة كبار في 
مينت،  ويــن  الرئيس  بينهم  الــدولــة، 
أونــغ سان  املدنية  ميانمار  وزعيمة 

سو تشي.
)األناضول(

أمين العاصي

استبق املجتمع الدولي االنتخابات الرئاسية 
الــتــي أجـــراهـــا الــنــظــام الـــســـوري، أمـــس األول 
تكسب  لــن  نتائجها  أن  بــالــتــأكــيــد  ــاء،  ــعـ األربـ
ــد الــشــرعــيــة، ولـــن تــســمــح بــعــودة  بــشــار األســ
الالجئني السوريني إلى بالدهم، ألنها جاءت 
خــارج سياق الــقــرار الــدولــي 2254، مــا يعني 
أن الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة عــلــى الــنــظــام منذ 
ُيرفع  لن  السياسي  والضغط  عشر ســنــوات، 
يلتزم بعملية سياسية ذات جــدوى.  أن  قبل 
وفــــي أول رد مـــن األمـــــم املـــتـــحـــدة عــلــى هــذه 
االنتخابات، قال املبعوث األممي إلى سورية 
غــيــر بـــيـــدرســـون، خــــالل إحـــاطـــة فـــي مجلس 
األمــن عقدت األربــعــاء حــول تطورات الوضع 
فـــي ســـوريـــة، إن االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
السياسية  العملية  النظام »ليست جــزءًا من 
املنصوص عليها في قرار مجلس األمن رقم 
فيها،  منخرطة  غــيــر  املــتــحــدة  واألمــــم   ،2254
وليس لديها تفويض للقيام بذلك«. وأضاف 
أن األمم املتحدة تواصل التأكيد على أهمية 
الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي فــي ســوريــة لتنفيذ 
القرار 2254، الذي يظل »هو السبيل الوحيد 
املــســتــدام إلنـــهـــاء الـــصـــراع ومــعــانــاة الشعب 

السوري«.
قــد عرقل جهود األمــم املتحدة  النظام  وكــان 
ــيـــاســـي، ورفــــــض تــطــبــيــق  لــلــتــوصــل لـــحـــل سـ
ا مــن بــيــان جــنــيــف 1  الـــقـــرارات الــدولــيــة، بــــدء
الــعــام 2012، وانــتــهــاء  الـــذي صـــدر منتصف 
بــالــقــرار 2254 الـــذي صــدر عــن مجلس األمــن 
الدولي نهاية 2015. ويبدو أن أعمال اللجنة 
الــدســتــوريــة، الــتــي يــبــذل بــيــدرســون كما قال 
ــدورة الــســادســة  ــ ــ ــاء »جــــهــــودًا لــعــقــد الـ ــعــ األربــ

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع الجدل حول حقيقة بدء إثيوبيا 
في إجراءات امللء الثاني لسد النهضة، ذكرت 
السعودية  أن  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة،  مــصــادر 
عادت مجددًا لطرح أفكار للوساطة بني مصر 
والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، 
الوساطة  نــجــاح  املستبعد  مــن  أصــبــح  بعدما 
اإلمــــاراتــــيــــة عــلــى خــلــفــيــة الـــرفـــض الـــســـودانـــي 
الــرســمــي والــشــعــبــي لــعــرض أبــوظــبــي تسوية 
بمعادلة  الــفــشــقــة  منطقة  فــي  الـــحـــدود  قضية 
املصادر،  وأضــافــت  الــســالم.  مقابل  االستثمار 
ــذي ُعـــِقـــد  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الـــلـــقـــاء الــ ــعـ »الـ ـــ لـ
يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، بـــني الــرئــيــس املــصــري 
العهد  ولــي  ومستشار  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
السعودي محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ، 
الذي تربطه عالقة وثيقة برئيس االستخبارات 
املــصــريــة عــبــاس كــامــل، كـــان فــي إطـــار إيــصــال 
رســالــة مــن الـــريـــاض تــؤكــد اســتــعــدادهــا لبذل 
وســــاطــــة مــنــتــجــة إلعــــــــادة األطــــــــــراف الـــثـــالثـــة 
لــلــمــفــاوضــات مـــرة أخــــرى. كــمــا تــؤكــد الــريــاض 
للجميع، وضمان  دعم بصور مختلفة  تقديم 

ابتعاد الحل العسكري عن الصورة.
وذكرت املصادر أن تزاُمن املساعي السعودية 
الجديدة مع تعثر الوساطة األميركية، بسبب 
تــدهــور الــعــالقــة بــني واشــنــطــن وأديــــس أبــابــا 
اإلثيوبية  األهلية  املعارك  على خلفية قضية 
والــحــمــلــة الــحــكــومــيــة عــلــى قــومــيــة تــيــغــراي، 
يجعل تلك املساعي مقبولة من مصر. وتنفتح 
الــدول الصديقة،  القاهرة حاليا على أن تقوم 
من  ــراءه  إجـ تستطيع  بما  السعودية،  ومنها 
ــاالت وضــــغــــوط لــتــحــقــيــق انـــفـــراجـــة فــي  اتــــصــ
الغربية  التوصيات  مع  يتماشى  بما  األزمــة، 

باالستمرار في املسار التفاوضي.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املــرحــلــة الــراهــنــة من 

للهيئة املصغرة«، باتت غير ذات جدوى، مع 
جديدة  ســنــوات  لسبع  لنفسه  األســـد  تمديد 
ــتـــوقـــع أن  املـ مــــن  فــــي 2028. ولـــيـــس  تــنــتــهــي 
ينهي األســد واليــتــه الحالية مــن أجــل إجــراء 
انتخابات بناء على دستور جديد، خصوصا 
استخدام  وارد  في  ليس  الدولي  املجتمع  أن 

القوة إلجبار األسد على ترك السلطة.
وكــانــت الــواليــات املــتــحــدة، قــد أكـــدت الثالثاء 
ــتـــرك مــــع أربـــــــع دول  املــــاضــــي فــــي بــــيــــاٍن مـــشـ
ــيـــا وإيــطــالــيــا  ــانـ ــة، وهــــي فــرنــســا وأملـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وبــريــطــانــيــا، أن االنـــتـــخـــابـــات الـــســـوريـــة »لــن 
تــكــون حــرة وال نــزيــهــة«. وتــفــرض هــذه الــدول 
عقوبات مشددة على النظام منذ العام 2011 
ــال االتـــحـــاد  أدت إلــــى شــلــل اقـــتـــصـــاده. كــمــا قــ
األوروبــــي إن االنــتــخــابــات لــم تتضمن أيــا من 
ــد الــديــمــقــراطــيــة، ولــــن تــســاهــم فـــي حل  ــواعـ قـ
األزمــــة، بــل ستقوضها. وأفــــاد املــمــثــل األعــلــى 
لـــالتـــحـــاد األوروبــــــــــي لـــلـــعـــالقـــات الـــخـــارجـــيـــة 
بيان  في  بوريل،  األمنية، جوزيب  والسياسة 
أمس الخميس، بأنه يجب إجراء االنتخابات 
في سورية في إطار عملية سياسية حقيقية 
وفق القرار األممي 2254. وأكد أن االنتخابات 
لــن تــكــون مــوثــوقــة، إال إذا شـــارك فيها جميع 
والالجئون  الــنــازحــون،  فيهم  بما  الــســوريــني، 
فــي منافسة حـــرة ونزيهة  الــشــتــات،  فــي دول 
وسط بيئة آمنة ومحايدة. وشدد على أن هذه 
االنتخابات تقوض مساعي الحل في سورية.

االنـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى  إقـــلـــيـــمـــي  رد  أول  وفــــــي 
الرئاسية التي جرت وفق دستور عام 2012، 
قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فـــي بــيــان 
األربــــعــــاء املــــاضــــي، إنـــهـــا »غـــيـــر شــرعــيــة وال 
الى  مشيرة  للشعب«،  الــحــرة  اإلرادة  تعكس 
»أن هــذه االنتخابات أجريت في ظل ظروف 
غير حــرة وغــيــر عــادلــة، وتــتــعــارض مــع نص 
وروح قــرار مجلس األمــن الــدولــي رقــم 2254 
بشأن التسوية السياسية للصراع السوري«. 
وفي سياق ردود الفعل الرافضة لالنتخابات، 
قــــالــــت املـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم حــــــزب »الـــخـــضـــر« 
وحقوق  الخارجية  السياسة  عن  النمساوي 
اإلنسان، إيفا إرنست دزيدزيتش، في فيينا، 
أمـــس األول، إن »األســــد ســيــفــوز، لــكــن شعبه 
ســيــخــســر مـــع هــــذه االنــتــخــابــات الــوهــمــيــة«. 
وأضافت أن إعادة انتخاب األسد »لن تؤدي 
البالد، وتفاقم الوضع  إال إلى زيــادة تقسيم 
الالجئني  عــودة  األمــنــي على األرض، وجعل 
الـــســـوريـــني إلــــى وطــنــهــم أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، إن 
ــانـــت أملـــانـــيـــا، الــتــي  لـــم تــكــن مــســتــحــيــلــة«. وكـ

االتـــصـــاالت، تضمنت اســتــفــســارات عــن مــدى 
على  مشتركة  قمة  فــي  للمشاركة  االســتــعــداد 
وأن  النهضة،  السعودية بشأن سد  األراضـــي 
املـــوقـــف املـــصـــري مــســتــقــر عــلــى أن عــقــد القمة 
أولــويــا، نظرًا لعدم ترتب  أمــرًا  أو عدمه ليس 
التي  األخــيــرة  القمم  على  إيجابية  نتائج  أي 
عقدت من ُبعد، العام املاضي، وإخالل إثيوبيا 
قبل.  من  أعطتها  التي  السياسية  بالتعهدات 
وبــالــتــالــي، فمن وجــهــة النظر املــصــريــة، ليس 
هناك ما يدعو للتفاؤل بإمكانية الحل أو أخذ 
ضمانات في اجتماع على املستوى الرئاسي، 
علما أن هذه النقطة كانت سببا في إجهاض 
ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا جــنــوب  ــاع الــ ــمــ ــتــ دعــــــــوات االجــ
أفريقيا للدول الثالث خالل الشهر األخير لها 

كرئيس لالتحاد األفريقي. 
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن الــســعــوديــة تتحفظ 
مع  إثيوبيا  بها  تتعاطى  التي  الطريقة  على 
امللف، شأنها شأن معظم الدول التي انخرطت 
الرياض  لكن  اآلن.  الوساطة حتى  في جهود 
ركــــزت أيــضــا فــي اتــصــاالتــهــا، عــلــى »ضــــرورة 
عدم تطوير األزمة إلى استخدام حلول بالقوة 
ــــذي تــتــحــاشــى  ــر الـ ــ وغـــيـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة«، األمـ
مـــصـــر حـــالـــيـــا الـــحـــديـــث عـــنـــه بــشــكــل رســـمـــي، 
وتحديدا منذ ما بعد تلويح السيسي صراحة 
بــاســتــخــدام الــحــل الــعــســكــري. لــكــن ومـــع ذلــك، 
بــريــة وجوية  مــنــاورات عسكرية  بـــدأت مصر 

تــتــبــعــهــا إجــــــراءات حــقــيــقــيــة تــغــّيــر الــقــواعــد، 
ويكون لها تأثير مباشر على شرعية النظام، 
ــار بــركــات إلــى  ــارج ســـوريـــة«. وأشــ داخـــل وخــ
إقليميا  تــرمــيــم شرعيته  »يــحــاول  األســـد  أن 
ــيــــا«، مــضــيــفــا: مـــا قـــام بـــه الــنــظــام خــرق  ودولــ
 
ً
جسيم للعملية السياسية التي تعاني أصال
مـــن تـــرهـــل. ولــفــت إلـــى أن الــنــظــام، مـــن خــالل 
االنــتــخــابــات، »يـــعـــزز الــتــقــســيــم املـــوجـــود في 
الجغرافي والسكاني،  املستوى  سورية على 
تؤكد  التي  الدولية  للتفاهمات  مناٍف  وهــذا 
على وحــدة سورية أرضــا وشعبا«، مضيفا: 
موقف  الدولي  للمجتمع  يكون  أن  »يفترض 

حيال العملية السياسية«.
مـــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان 
زيـــادة، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن 
االنــتــخــابــات »لــن تــحــدث أي فــرق فــي طريقة 
تــعــامــل املــجــتــمــع الـــدولـــي مــع بــشــار األســــد«، 
ودليل  فشله،  على  دليل  أكبر  »هــذا  مضيفا: 

ــإن هـــنـــاك مـــشـــاكـــل فــنــيــة فــــي الـــســـد تــتــعــلــق  ــ فـ
تمكن  ال  »ربــمــا  تــحــديــدًا  الــوســطــى  بالتعلية 

اإلثيوبيني من امللء املبكر«.
وســبــق أن حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« على 
تقرير فني مصري أوضح أن جميع املؤشرات 
املناخية مؤاتية لبدء عملية امللء الثاني لسد 
الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي خــــالل شــهــر مـــايـــو/أيـــار 
الحالي، ما يعني وقف عملية تصريف املياه 
من بحيرة السد ملجرى النيل األزرق، والبدء في 
املطلوبة  التعلية  لتنفيذ  استعدادًا  التخزين، 
في جسم السد من جهة، وحجز كمية قد تصل 
إلــى 13 مليار متر مكعب من املــيــاه، من جهة 
أخــرى. وجاء في التقرير الفني، أن التوقعات 
املناخية املستجدة عن فيضان الصيف املقبل، 
الــذي يعتبر أنه بدأ فعليا بصورة مبكرة في 
الــعــام، تشير إلى  الــقــارة األفريقية هــذا  شــرق 
التي ستهطل على هضبة  املياه  زيــادة كمية 
في  400 و600  بــني  تـــتـــراوح  بنسبة  الــحــبــشــة 
ذاتها  الفترة  فــي  املعتاد  املتوسط  عــن  املــائــة، 
من العام، ما يعني أن الفيضان سيكون أكبر 

من فيضان العام املاضي.
وتــتــضــمــن هــــذه املـــعـــلـــومـــات عــنــاصــر طــمــأنــة 
ــــوارد  املـ املـــصـــري، خــصــوصــا وزارة  لــلــجــانــب 
املائية والــري، على عدم وقوع ضرر كبير في 
كميات املياه التي ستتدفق إلى مصر، وعدم 
قـــدرة إثــيــوبــيــا عــلــى املـــنـــاورة بــصــورة مضرة 
لدولتي املصب. كما تتضمن طمأنة على عدم 
قــــدرة أديــــس أبــابــا عــلــى الــتــالعــب فــي كميات 
املياه املحتجزة، خصوصا إذا اكتملت قدرتها 
الــذي  املــيــاه مبكرًا، أي قبل املــوعــد  على حجز 
حددته سلفا في نهاية يوليو/تموز املاضي. 
إال أن هذه املؤشرات ربما تمكن إثيوبيا للمرة 
الثانية على التوالي من امللء دون االضطرار 

لتوقيع اتفاق على قواعد امللء والتشغيل.
وجاء في التقرير أن هناك عناصر فنية عدة 
ستحكم مدى قدرة إثيوبيا على امللء املبكر، 
على ضوء حقيقة أن امللء قد يستغرق أقل 
ــع الـــوقـــت املـــحـــدد ســلــفــا عــلــى ضــوء  مـــن ربــ
العناصر:  هــذه  ومــن  املناخية.  املستجدات 
الجارية  املياه  كفاءة عملية تصريف  مــدى 
حاليا إلى بحيرة سد الروصيرص جنوب 
ة الــفــنــيــة لــســد الــســرج  ــكـــفـــاء ــــودان، والـ ــــسـ الـ
االحـــتـــيـــاطـــي، والـــبـــرنـــامـــج الـــزمـــنـــي املــحــدد 
بــنــاء على  الــوســطــى للسد  التعلية  إلنــجــاز 
الكمية الجديدة املخزنة، بحيث يمكن إطالة 
فــتــرة الــتــخــزيــن أو اخــتــصــارهــا بــنــاء على 

توافر متطلبات التعلية مبكرًا.

ــوري،  ــ تــســتــضــيــف نـــحـــو مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر سـ
منعت تصويت السوريني في سفارة بالدهم 
في برلني، ألنها ال ترى »أي عالمات تفيد بأن 

االنتخابات ستكون حرة وعادلة«.
مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
فـــي االئـــتـــالف الــوطــنــي الـــســـوري املـــعـــارض، 
بــركــات، فــي حديث مــع »العربي  عبد املجيد 
واملـــــواقـــــف  ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ »الــ أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي رفــضــت العملية 
لم  إن  كــافــيــة،  غير  األســـد  لبشار  االنتخابية 

ــودان تــحــت شـــعـــار »حــمــاة  ــســ بــيــنــهــا وبــــني الــ
الــنــيــل«، وتــعــتــبــرهــا إثــيــوبــيــا مــوجــهــة ضدها 

لتخويفها.
ــي الـــســـيـــاق، وتــعــلــيــقــا عــلــى الــتــصــريــحــات  وفــ
ــمــــاع جـــديـــد  ــتــ ــن قــــــرب عـــقـــد اجــ ــ ــيــــة عـ اإلثــــيــــوبــ
للتفاوض، نفت املصادر أن يكون قد تحدد أي 
تحت  الثالثية  املــفــاوضــات  الستئناف  موعد 
الوقت  فــي  األفــريــقــي، مرجحة  االتــحــاد  مظلة 
والغربية  العربية  االتــصــاالت  تسفر  أن  ذاتـــه 

عن مستجدات إيجابية.
وفي الشأن العملي للملء الثاني، قال مصدر 
فني مصري في وزارة الري، إن املناسيب التي 
السودانية  الــســدود  في جميع  أخيرًا  سجلت 
واملصرية آمنة للغاية وال تعبر عن بدء امللء 
ــــح املـــصـــدر أنـــه عــلــى الـــرغـــم من  فــعــلــيــا. وأوضـ
توافر املتطلبات املائية لبدء امللء مع تصريف 
الــروصــيــرص،  بحيرة ســد  إلــى  كافية  كميات 

عــلــى عـــدم رغــبــة األســـد فــي أي حــل سياسي 
ونسف مسار جنيف«.

ومــن املــتــوقــع أن يــحــاول الــنــظــام فــي املرحلة 
العربية  الـــدول  نحو  االتــجــاه  تعزيز  املقبلة 
ــنـــهـــا حــــتــــى ظــــهــــر أمــــس  الــــتــــي لـــــم يــــصــــدر عـ
االنـــتـــخـــابـــات  ــــول  أفــــعــــال حـ الــخــمــيــس ردود 
ــــرت مــــحــــاوالت قــبــيــل  ــة. وكــــانــــت جـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
االنتخابات إلعادة نظام األسد إلى الجامعة 
أواخــر  كانت جمدت عضويته  التي  العربية 
العام 2011، بسبب رفضه حلواًل تقدمت بها 
ــة الــســوريــة. لــكــن هــذه  الــجــامــعــة إلنــهــاء األزمــ
املــــحــــاوالت اصـــطـــدمـــت بـــرفـــض دول عــربــيــة 
ما  الــنــظــام،  مــع  التطبيع  الجامعة  فــي  فاعلة 
والتي  للحل،  املتحدة  األمــم  يلتزم بخطة  لــم 
ُرسمت في القرار الدولي 2254. ومن الواضح 
أشهر،  منذ  السعودية  ود  يطلب  النظام  أن 
في محاولة إلعــادة تأهيله عربيا في خطوة 

واسعة لتعويمه مرة أخرى إقليميا ودوليا.

مفاوضات الخرطوم 
و»الحركة الشعبية«

إحــــدى الـــجـــوالت فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
احتجاجا على ترؤس دقلو الوفد الحكومي، 

واعتبرته غير مؤهل لذلك.
ــــدو أن الــــجــــولــــة الــــجــــديــــدة  ــبـ ــ مـــــع كـــــل ذلـــــــك يـ
من  أكــثــر  نــجــاح  عناصر  تمتلك  للمفاوضات 
سابقتها ألكثر من سبب، أولها تجاوز عقبة 
عــالقــة الــديــن بــالــدولــة بــاتــفــاق إعـــالن املــبــادئ 
الـــذي سيكون قــاعــدة تــفــاوض أســاســيــة، وإن 
لها  التفاصيل يتوقع  الــخــالفــات حــول  كــانــت 
أن تــفــرض نفسها تــمــامــا خـــالل املــفــاوضــات، 
خصوصا مع الرفض النسبي لالتفاق املبدئي 
الــــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه ســابــقــا مــن الــتــيــارات 
الدينية. وثانيها الضغط الدولي الكبير على 
اتفاق سالم في أسرع  للتوقيع على  الطرفني 
ــــت، يــســاهــم فـــي نـــجـــاح الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة  وقـ

وإنهاء معاناة املواطنني في مناطق النزاع.
أمــا السبب الثالث فهو عــدم وجــود خيار في 
الــوقــت الــحــالــي ألي مــن الــطــرفــني، فالحكومة 
الــســودانــيــة الــتــي تــعــانــي اقــتــصــاديــا ال تــريــد 
للحرب، والحركة نفسها  فاتورة جديدة  دفع 
ال تـــراهـــن عــلــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة، خصوصا 
املــقــدم للحكومة  الــدولــي  بــالــدعــم  القناعة  مــع 
املدنية.  للمقاومة  فــرص  ووجـــود  االنتقالية، 
ــع مـــؤشـــرات نــجــاح املـــفـــاوضـــات، فهو  أمـــا رابــ
حسم اتفاق إعالن املبادئ ملوضوع الترتيبات 
قوات  أبقى على  إذ  األمنية بصورة واضحة، 
»الحركة  الجيش الشعبي، الجناح العسكري لـ
أكد  كما  االنتقالية،  الفترة  طـــوال  الشعبية«، 
لــلــســودان جيش قــومــي مهني  على أن يــكــون 
ــد يــعــمــل وفــــق عــقــيــدة عــســكــريــة مــوحــدة  ــ واحـ
جــديــدة ويــلــتــزم بحماية األمـــن الــوطــنــي وفقا 
األمنية  املؤسسات  أن تعكس  للدستور، على 
التنوع والتعدد السوداني وأن يكون والؤها 
لــلــوطــن ولــيــس لــحــزب أو جــمــاعــة، ويــجــب أن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــرتــفــع اآلمــــال فــي الـــســـودان ولــدى 
املجتمع الدولي في أن تحقق جولة 
الحكومة  الجديدة بني  املفاوضات 
ــيـــة و»الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــالـ ــقـ ــتـ االنـ
السودان« اختراقا جديدًا ُيضاف إلى رزنامة 
اتــفــاقــيــات الــســالم الــتــي أنــجــزتــهــا حــكــومــة ما 
بعد الــثــورة فــي الـــســـودان، خصوصا فــي ظل 
مــســتــجــدات عــديــدة تــعــطــي الــجــولــة الــجــديــدة 

عناصر نجاح أكثر من سابقتها.
تأتي بعد فشل مسار  التي  الجديدة،  الجولة 
التفاوض بني الطرفني، العام املاضي، انطلقت 
أمس األول، األربعاء، بجلسة افتتاحية شارك 
فيها رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير 
ميارديت، التي تتوسط بني الطرفني، ورئيس 
ــيــــادة الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح  مـــجـــلـــس الــــســ
الــبــرهــان، ورئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، 
إضــافــة إلـــى رئــيــس »الــحــركــة الــشــعــبــيــة« عبد 
الــعــزيــز الــحــلــو، فــيــمــا يــقــود الــوفــد الحكومي 
ــفـــاوضـــات عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة،  خــــالل املـ
الفريق شمس الدين كباشي، بينما يقود وفد 

الحركة أمينها العام عمار دلدوم.
ومن الالفت خالل الجولة الحالية هو التغيير 
الـــذي حـــدث فــي قــيــادة الــوفــد الــحــكــومــي، فقد 
بعد عنه نائب رئيس مجلس السيادة محمد 
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حمدان دقلو )حميدتي(، الذي رأس كل جوالت 
ــفــــاوض مــــع الــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة، وتــمــت  ــتــ الــ
ذلك  وســبــب  لــلــوفــد،  رئيسا  الكباشي  تسمية 
أن »الحركة الشعبية« لديها موقف من دقلو، 
إذ تــتــهــم قــــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي يــرأســهــا 
عدد  في  املدنيني  بشعة ضد  بارتكاب جرائم 
مــن املــنــاطــق، وتــعــدهــا قـــوات مــعــاديــة للسالم. 
وصّعدت الحركة ذلك املوقف باالنسحاب من 

ــقـــوات عملية  تــكــون عــمــلــيــة دمـــج وتــوحــيــد الـ
االنتقالية  الفترة  متدرجة وتكتمل في نهاية 
وبعد حــل مسالة العالقة بــني الــديــن والــدولــة 

في الدستور.
السودان«،  لتحرير  الشعبية  »الحركة  وكانت 
ــــي واحـــــــدة مــــن الـــحـــركـــات املـــتـــمـــردة الــتــي  وهـ
قاتلت نظام الرئيس املعزول عمر البشير منذ 
العام 2011 في كل من جنوب كردفان والنيل 
األزرق للمطالبة بوضع خاص للمنطقتني، قد 
مفاوضات  وبــدء  النظام  سقوط  بعد  رفضت 

السالم مع الحكومة قبل نحو عامني، الجلوس 
ــدة مـــع الـــحـــركـــات املــتــمــردة  ــ عــلــى طـــاولـــة واحــ
األخـــــــــرى، وتـــمـــســـكـــت بـــــأن يــــكــــون لـــهـــا مــســار 
األقوى  تفاوضي منفصل، ألنها ترى نفسها 
سياسيا وشعبيا وعسكريا، ولتحفظها على 
توجهات بقية الحركات، عدا أزمتها املباشرة 
إذ  عــقــار،  مالك  - فصيل  الشعبية  الحركة  مــع 
كانتا حركة واحدة لكنهما انفصلتا في العام 

2017 بعد سلسلة من الخالفات الداخلية.
الحــقــا وافــقــت وســاطــة جــنــوب الـــســـودان على 

كما  منفصل  مــســار  تخصيص  على  مضض 
أرادت الحركة، وفي العام املاضي بدأ التفاوض 
ــة، لــكــنــه  ــركــ بــــني الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة والــــحــ
اصــطــدم طـــوال األشــهــر األولــــى بعقبة تمسك 
إذ  أســاســي،  الــدولــة كشرط  الحركة بعلمانية 
لــم تــوافــق عليه الــخــرطــوم، ليتم االنــتــقــال إلى 
شــرط آخــر هــو منح منطقتي جنوب كردفان 
والنيل األزرق حق تقرير املصير. ورفض وفد 
الحركة الدخول في أي تفاصيل أخرى تتعلق 
بمشاركتها في السلطة وغيرها من تفاصيل 

الدين  العلمانية وفصل  مــن دون حسم جــدل 
الحكومي.  الوفد  الــدولــة، وهــذا ما رفضه  عن 
ــق الـــتـــفـــاوض مــــع »الـــحـــركـــة  ــ ــع انــــســــداد أفـ ــ ومـ
الــشــعــبــيــة«، تــم رفـــع الــجــلــســات نــهــائــيــا، فيما 
تــوصــلــت الــخــرطــوم إلـــى اتــفــاق مــع الــحــركــات 
األخرى، في 3 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

شاركت بموجبه في الحكومة الحالية.
الله حــمــدوك بنفسه  الـــوزراء عبد  لجأ رئيس 
مع بداية سبتمبر/ أيلول املاضي إلى محاولة 
إحداث اختراق مع »الحركة الشعبية« بقيادة 

الحلو، وذلك بعيدًا عن املفاوضات في جوبا، 
خصوصا مع إحساس الجميع بضعف عملية 
عد األهم من بني 
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الــتــأيــيــد الشعبي  املــتــمــردة، بسبب  الــحــركــات 
الـــواســـع الــــذي تــحــظــى بـــه فـــي كـــل مـــن جــنــوب 
كــردفــان والــنــيــل األزرق، حــتــى عــلــى املستوى 
الــقــومــي، وســيــطــرتــهــا عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة من 
أراضــــي جــنــوب كــردفــان عــلــى وجـــه التحديد، 
التنظيمية واإلداريــة مقارنة ببقية  وقدراتها 
الـــحـــركـــات. وتــمــكــن حـــمـــدوك مـــن الــتــوقــيــع في 

أديــــس أبـــابـــا عــلــى اتـــفـــاق مـــع الــحــلــو، يضمن 
ــعــــودة لــلــتــفــاوض ومــنــاقــشــة عـــالقـــة الــديــن  الــ

بالدولة بجدية وعقد ورش عمل بشأنها. 
وجد اتفاق حمدوك-الحلو اعتراضا من املكون 
الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــا مـــن الـــكـــبـــاشـــي، الـــذي 
اعــتــبــره »عــطــاء مــن ال يملك ملــن ال يستحق«، 
ــتـــجـــاذب بني  ـــــرئ فـــي ســـيـــاق الـ
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املــكــونــني الــعــســكــري واملـــدنـــي. ومـــن املــفــارقــات 
بـــعـــد ذلــــــك، أن الــــبــــرهــــان بــــــادر لـــلـــقـــاء الــحــلــو 
والــتــوقــيــع معه على اتــفــاق، فــي مـــارس/ آذار 

الثقافية  الهويات  فصل  على  ينص  املــاضــي، 
واإلثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن 
ال تــفــرض الـــدولـــة ديــنــا عــلــى أي شــخــص وال 

تتبنى دينا رسميا.
ذلك االتفاق الذي ُعرف باتفاق املبادئ، أنعش 
اآلمـــــال بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق ســـالم مـــع الــحــركــة 
األكثر قوة وعتادًا وتحظى كذلك بدعم نسبي 
إقليمي ودولي، كما أنها تحمل رمزية الحركة 
التاريخية التي بدأت القتال منذ العام 1983 
بــقــيــادة الــراحــل جــون قــرنــق، ضــد الحكومات 
املــركــزيــة فــي الــخــرطــوم، قبل انــفــصــال جنوب 

السودان عام 2011.
ويشير املحلل السياسي إبراهيم عربي في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن من 
الــتــي ستواجهها  الــتــحــديــات األخــــرى  بــني 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ املـــــفـــــاوضـــــات هـــــو مـــــوضـــــوع االتــ
ــــعــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة مــع 

ّ
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي وق

املسلحة، خصوصا فصيل عقار،  الحركات 
الذي فاوض حول الوضع في منطقة النيل 
الــحــلــو  فــصــيــل  ســـيـــفـــاوض  بــيــنــمــا  األزرق، 
أيـــضـــا عــلــى وضــــع املــنــطــقــة، مـــا قـــد يخلق 
تنازعا إذا تم التوصل إلى اتفاق سالم حول 
ــع مــقــاتــلــني  املــنــطــقــة. كـــذلـــك يـــحـــذر مـــن وضــ
آخرين موجودين في منطقة جنوب كردفان 
نائب  أخـــرى، مثل  إلــى مجموعات  ينتمون 
حاكم الــواليــة األســبــق دانــيــال كـــودي، الــذي 
أكــثــر مــن 10 آالف مسلح، مبينا أن  يــوالــيــه 
التحدي الكبير للمفاوضات هو مصير 30 
ألف مقاتل قاتلوا إلى جانب الحركة لعقود 
ويرغبون في العودة إلى حياتهم الطبيعية 

بضمانات معيشية كافية.
على الجانب الحكومي، يرى عربي أن من بني 
عقبات التفاوض الحالية عدم اتفاق الحكومة 
التفاوض،  االنتقالية على رؤيــة واحــدة حول 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــاضــ ــحــ ــا داخـــــــــل الــ خــــصــــوصــ
ــــي »تــــحــــالــــف الـــحـــريـــة  ــلـــة فــ ــثـ ــة مـــمـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ
والتغيير« الذي يوجد بكثافة في جوبا، فكل 
منهما يحمل رؤية مختلفة عن الطرف اآلخر.

تظاهرة في إدلب ضد انتخابات األسد )عمر حج قدور/فرانس برس(

يشارك الجيش السوداني في مناورة »حماة النيل« مع الجيش المصري )فرانس برس(

سعى حمدوك إلى تحقيق اختراق باالجتماع مع الحلو العام الماضي )األناضول(

انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير 
من  أعوامًا  ينهي  اتفاق  إلى  الطرفين  بتوصل  كبيرة  آمال  ظل  في  الحلو،  فصيل  ـ  السودان 
شأن  ومن  الطرفين.  بين  التفاهم  باتجاه  تدفع  جديدة  عوامل  بروز  مع  خصوصًا  النزاعات، 

الضغط الدولي، وضغط جنوب السودان، أن يُسهم في تسريع التفاهم، رغم تعدد الملفات 
الخالفية، سواء بما يتعلق بالعالقة بين الدين والعلمانية في السودان، أو في ملف المسلحين 

المنتمين إلى الحركة ومستقبلهم، ومستقبل منطقة النيل األزرق أيضًا
تقرير

آمال باختراق يؤدي التفاق سالم في السودان

لم تتفق الحكومة 
االنتقالية على رؤية 

واحدة حول التفاوض

ضغط دولي كبير على 
الطرفين للتوقيع على 

اتفاق سالم سريعًا

بركات: التصريحات 
والمواقف اإلقليمية 

والدولية غير كافية

الموقف المصري 
مستقر على أن عقد 

قمة جديدة ليس 
أولوية

اصطدمت محاوالت 
رئيس النظام السوري بشار 
األسد باسترجاع الشرعية، 

عبر إجراء انتخابات 
رئاسية محسومة سلفًا 

لمصلحته، برفض دولي 
وإقليمي، وسط صمت 

عربي

أعادت السعودية طرح 
أفكار للوساطة في 
قضية سد النهضة، 

وهو ما تبدو القاهرة 
منفتحة عليه، رغم 

تشاؤمها حيال التعنت 
اإلثيوبي

في  يساهم  قد  مهم  عامل  إلى  عربي  إبراهيم  السياسي  المحلل  يشير 
جنوب  حكومة  بين  التاريخية  بالعالقة  يتمثل  المفاوضات،  إنجاح 
جنوب  رئيس  بين  الشخصية  والعالقة  الشعبية«،  و»الحركة  السودان 
ــارديــت  الـــســـودان ســلــفــاكــيــر مــي
الرتباطهما  والحلو،  ــصــورة(،  )ال
انفصال  قبل  النضال  بفترة  معًا 
عربي  لكن   .2011 عــام  الجنوب، 
يمارس  لــن  الجنوب  ــأن  ب يستدرك 
الضغوط على الحركة واالستفادة 
حصل  إذا  إال  بالحلو،  عالقته  من 
مشاكله  بحلحلة  ضمانات  على 

الحدودية العالقة مع السودان.

دور سلفاكير
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سياسة

  شرق
      غرب
ماكرون يعترف بدور 
فرنسا باإلبادة برواندا

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أعــلــن 
ماكرون، أمس الخميس، في خطاب 
التذكاري إلبادة  النصب  ألقاه عند 
ــاء إلـــى  ــ ــه جـ ــ 1994 فــــي كـــيـــغـــالـــي، أنـ
بمسؤولياتنا«  »لــالعــتــراف  روانـــدا 
فــي املـــجـــازر. وأشــــار إلـــى أن فرنسا 
»لـــم تــكــن مــتــواطــئــة، لــكــنــهــا فضلت 
لزمن طويل الصمت على النظر إلى 
الذين  »وحــدهــم  مضيفا  الحقيقة«، 
عبروا الليل يمكنهم ربما أن يغفروا 
لــنــا«. مــن جهته، قــال رئيس روانــدا 
بول كاغامي إن خطاب ماكرون ينم 
عن »شجاعة هائلة«، معتبرًا خالل 
»أهــم  أنــه  مؤتمر صحافي مشترك، 
ــاف »فــرنــســا  ــ مـــن اعـــــتـــــذارات«. وأضــ
ورواندا ستحسنان عالقاتهما بما 

يخدم مصلحة شعبينا«.
)فرانس برس(

 
هونغ كونغ تحظر 

التجمع بذكرى تيان 
أنمين

حــظــرت شــرطــة هــونــغ كـــونـــغ، أمــس 
ــي الــــذكــــرى  ــ ــتـــجـــمـــع فـ الـــخـــمـــيـــس، الـ
املتظاهرين  الــصــني  لقمع  السنوية 
في ساحة تيان أنمني في 4 يونيو/ 
الثاني  للعام  وذلـــك   ،1989 حــزيــران 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لــــرفــــض الــســلــطــات 
منح اإلذن بــذلــك. وقـــال وزيـــر األمــن 
جون لي إن »أي شخص يشارك فيه 
)التجمع( سينتهك القانون«، محذرًا 
من احتمال اللجوء إلى قانون جديد 
لــأمــن الــقــومــي فــرضــتــه بــكــني على 

هونغ كونغ بحق املخالفني.
)فرانس برس(

 
أذربيجان تأسر ستة جنود 

أرمن
أعــلــنــت أرمـــيـــنـــيـــا، أمــــس الــخــمــيــس، 
أســــر  ــي  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ األذربـ ــيــــش  الــــجــ أن 
ســتــة مــن جــنــودهــا »كـــانـــوا يــجــرون 
ــــرب الــــحــــدود،  أعــــمــــااًل هـــنـــدســـيـــة« قـ
فــيــمــا أكــــدت بــاكــو أن األمــــر يتعلق 
»بــمــجــمــوعــة اســتــطــالع وتــخــريــب« 
دخــلــت أراضــيــهــا. وأوضـــح الجيش 
األرميني، في بيان، أنه »بينما كان 
ستة جنود يجرون أعمااًل هندسية 
في غيغاركونيك عند الحدود تمت 

محاصرتهم وأسرهم«.
)فرانس برس(

أفرج العسكريون في مالي عن رئيس البالد 
أن  بــدا  بينما  االنتقاليني،  الــــوزراء  ورئــيــس 
الدولي  املطلب  تحقيق  عــن  يبتعد  الجيش 
إلى مسار يقوده مدنيون،  بالعودة سريعا 
في مواجهة ما اعتِبر ثاني محاولة انقالبية 
ــراج عن  ــ ــاإلفـ ــ فـــي غـــضـــون تــســعــة أشـــهـــر. وبـ
ــــوزراء مختار  الــرئــيــس بـــاه نـــداو ورئــيــس الـ
بعد  الخميس،  ـ  األربــعــاء  مــســاء  بتكتم  وان 
اعتقالهما مع شخصيات رفيعة أخرى يوم 
اإلثــنــني املــاضــي، يــكــون رجـــل الــبــالد الــقــوي 
الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــويــتــا واالنــقــالبــيــون 
اآلخـــــــرون لـــّبـــوا دعـــــوة مــجــلــس األمـــــن الــتــي 
ــــس األربـــــعـــــاء،  صــــــــدرت، مــــســــاء أول مــــن أمــ
ــهــم بــدوا 

ّ
وأيــدهــا أبـــرز شــركــاء مــالــي. غير أن

بــعــيــديــن عـــن »االســتــئــنــاف الـــفـــوري« ملــســار 
انــتــقــالــي يـــقـــوده مـــدنـــيـــون، وهــــو أيـــضـــا ما 
دعا إليه مجلس األمــن وســواه من األطــراف 
الفاعلة. بل على العكس من ذلك، قال غويتا 
الــتــي وصــلــت يــوم الثالثاء  الــدولــيــة  للبعثة 

ه يعتزم تولي زمام 
ّ
املاضي، إلى باماكو، إن

القيادة في الفترة االنتقالية وتعيني رئيس 
لــلــوزراء، وفــق مــا ذكــر دبلوماسيون طلبوا 

عدم الكشف عن هويتهم.
ــيــــالء عــلــى  ــتــ ــــى االســ ــأن الـــتـــطـــلـــع إلــ ــ ــــن شــ ومــ
ــــذي رفـــضـــه املــجــتــمــع  الــســلــطــات الــكــامــلــة، الـ
إّبان االنقالب الذي قاده الكولونيل  الدولي 
فــــي وجـــه  أغــــســــطــــس/آب 2020،  فــــي  نــفــســه 
ــو بــكــر كيتا،  الــرئــيــس املــنــتــخــب إبــراهــيــم أبـ
مـــفـــاقـــمـــة الـــغـــمـــوض فــــي أفـــــق هـــــذه الــــدولــــة 
استقرارها ضروريا  يعّد  والتي  املضطربة، 

ملجمل منطقة الساحل األفريقي.
أفـــريـــقـــيـــا  ــرب  ــ ــ غـ ــة دول  ــمـــوعـ مـــجـ ولــــــّوحــــــت 
»إيـــــكـــــواس« وفـــرنـــســـا والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
بفرض عقوبات. وقد تحفظ العسكريون إلى 
وأفــاد  التعبير علنا عن خططهم.  اآلن على 
مــســؤول عسكري فــي مــالــي وكــالــة »فــرانــس 
برس«، أمس الخميس، باالفراج عن الرئيس 
ــال طالبا  ورئـــيـــس الــــــوزراء االنــتــقــالــيــني. وقــ
عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه »أفـــــرج عـــن رئــيــس 
الــوزراء والرئيس االنتقاليني، لقد احترمنا 
أفـــراد فــي عائلتي الرئيس  تــعــهــدنــا«. وأكـــد 
ورئــيــس الــــوزراء اإلفـــراج عنهما. وقــال بابا 
ــقــــاال، كـــان  ــتــ ســيــســيــه مـــســـاعـــد جـــويـــتـــا »اســ
مقررا إطالق سراحهما. ليس لدينا ضدهما 
شـــيء«. وصـــرح سيسيه لوكالة »رويــتــرز«، 
أمـــس، بــأن مــكــان وجـــود نـــداو ووان سيظل 
سرًا حرصا على سالمتهما. وامتنع عن ذكر 

أي تفاصيل بشأن من سيحل محلهما.
 عن 

ً
وكــــان غــويــتــا، أوقــــف املــســؤولــني فــضــال

ــر الــــدفــــاع املـــعـــني حــديــثــا وشــخــصــيــات  ــ وزيـ

الــحــديــث عـــن انـــقـــالب أو الــتــلــويــح بــاتــخــاذ 
ــراءات قــســريــة. وقــــال إن »تــغــيــيــر املــســار  ــ إجــ
االنتقالي بالقوة بما في ذلك عبر استقاالت 
ــا املــجــلــس في  ــ قـــســـريـــة، غــيــر مـــقـــبـــول«. ودعـ
ــة(  ــدر بـــإجـــمـــاع أعـــضـــائـــه )15 دولــ بـــيـــان صــ
إلى »اإلفــراج الفوري وغير املشروط عن كل 

رفيعة املستوى أخرى. واتهم غويتا الرجلني 
بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته، 
في حني أنه نائب الرئيس للشؤون األمنية، 
وهو منصب أساسي في البالد التي تشهد 
أعـــمـــال عــنــف مــخــتــلــفــة وال ســيــمــا جــهــاديــة. 
وقال الجيش يوم الثالثاء املاضي، إن نداو 
ووان استقاال من دون أن تعرف ظروف ذلك.

الرئيس  احتِجز  املفاجئ،  اعتقالهما  ومنذ 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء االنــتــقــالــيــان فـــي معسكر 
كـــاتـــي، حــيــث كـــان قـــد اقــتــيــد كــذلــك الــرئــيــس 
انتخابه  الــذي أعيد  أبــو بكر كيتا  إبــراهــيــم 
قبل عــام، وتم دفعه إلعــالن استقالته. ودان 
ــن الـــدولـــي بــاإلجــمــاع اإلطــاحــة  مــجــلــس األمــ
بــالــرئــيــس ورئــيــس الـــــوزراء، ولــكــن مــن دون 

الجيش  قـــوات  وحـــث  املعتقلني،  املــســؤولــني 
واألمن على العودة إلى الثكنات على الفور«. 
وأكد »الدعم لعملية انتقالية بقيادة مدنية 
تـــؤدي النتخابات واســتــقــرار دســتــوري في 

فترة زمنية مدتها 18 شهرًا«. 
وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك يــــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، 
ــدة فـــــي مـــالـــي  ــحــ ــتــ رت بـــعـــثـــة األمــــــــم املــ

ّ
حـــــــــذ

واملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
ــات  ــقـــي وفـــرنـــســـا والــــواليــ ــريـ واالتــــحــــاد األفـ
املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وأملـــانـــيـــا واالتــــحــــاد 
ــر واقــــــع، بــمــا في  األوروبــــــــي مـــن »فـــــرض أمــ
للرئيس  املحتملة  القسرية  االستقالة  ذلــك 
ورئــيــس الــــوزراء«. ومــســاء األربــعــاء، أعلنت 
بـــيـــان  ــــي  فـ ــيــــة  األمــــيــــركــ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تعليق الواليات املتحدة مساعدتها لقوات 
رت مــن أن 

ّ
األمـــن والــجــيــش فــي مــالــي. وحــــذ

»الواليات املتحدة ستدرس أيضا اإلجراءات 
ــة ضــــــد الـــــــقـــــــادة الـــســـيـــاســـيـــني  ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ املــ
املدني  االنتقال  أعــاقــوا  الذين  والعسكريني 

نحو الحكم الديمقراطي«.
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكــان 
أعــــلــــن إثــــــر قـــمـــة أوروبـــــــيـــــــة، يــــــوم الـــثـــالثـــاء 
املــاضــي، أن الــقــادة األوروبــيــني »مستعدون 
فــــي الــــســــاعــــات املـــقـــبـــلـــة« لـــفـــرض عـــقـــوبـــات. 
وأثارت التطورات األخيرة في مالي العديد 
مـــن األســئــلــة حــــول تــأثــيــرهــا عــلــى مكافحة 
الجهاديني وعلى الحكم في البالد، وبشكل 
مع  املستقبلية  العالقة  حــول  مباشرة  أكثر 
املرتقبة، على  املواعيد  العسكريني واحترام 

غرار إجراء االنتخابات مطلع عام 2022.
)األناضول، فرانس برس، رويترز(

معركة كورونا 
تستعر

هجوم 
كاليفورنيا 

الدموي

ل هذا األمر تحّواًل 
ّ
حيوان إلى اإلنسان. ويمث

كــبــيــرًا، مــقــارنــة مــع حــالــة االســتــخــفــاف التي 
ســـادت فــي وســائــل اإلعـــالم األمــيــركــيــة، العام 
املــاضــي، بــشــأن فرضية تــســّربــه مــن مختبر، 
حــني طرحها تــرامــب ووزيـــر خارجيته مايك 
بومبيو. ولم يساعد موقف ترامب وبومبيو 
فــي دعــم هــذه الفرضية بسبب األســس التي 
اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا شــكــوكــهــمــا. وظــــهــــرت تــلــك 
الفرضية، إلى جانب تكهنات أخرى يصعب 
ُصنع  الــفــيــروس  أن  فرضية  مثل  تصديقها، 
فـــي مــخــتــبــر صــيــنــي، إذ ال يـــــزال األمـــــر غير 
محتمل بــدرجــة كــبــيــرة. ولــكــن بــايــدن تعهد 
بــإجــراء تحقيق كــامــل، وإن وجــدت الــواليــات 
 قاطعا على تسربه من املختبر، 

ً
املتحدة دليال

فإن ذلك قد يشّكل اختبارًا حقيقيا للعالقات 
األميركية ـ الصينية لسنوات مقبلة.

وفــي بيان صــادر عــن البيت األبــيــض، مساء 
تقريرًا عن  األميركي  الرئيس  األربعاء، طلب 

الواضح،  »مــن  وقالت  وعائالتهم،  الضحايا 
نا نعاني من وباء العنف 

ّ
كما قال الرئيس، أن

إلى  الدعوة  البالد«، مجددة  املسلح في هذه 
الكونغرس لتمرير إصالحات طال انتظارها 
ــازة األســـلـــحـــة. لكن  ــيـ ــودًا عــلــى حـ ــيـ تـــفـــرض قـ
ــــذي اخــتــبــر لــعــقــود طــويــلــة  ــايـــدن نــفــســه، الـ بـ
الجدل املؤسساتي والدستوري في واشنطن 
الــفــردي، يــدرك  الــســالح  حــول السيطرة على 
عــقــم الــكــثــيــر مــن الــتــحــركــات الــتــشــريــعــيــة في 
الكونغرس لهذا الهدف. وهو كان قد قال، في 
1984، إنه »السالح الفردي قبل 6 أعوام، قبل 
5 أعوام... إنه السالح اليوم وغدًا«، في إشارة 
 هــــذه املــعــضــلــة املــرتــبــطــة 

ّ
إلــــى صــعــوبــة حــــل

األيديولوجي  وبالخالف  بالدستور،  جذريا 
الــكــبــيــر بـــني الــجــمــهــوريــني والــديــمــقــراطــيــني، 
ولكن أيضا بنفوذ لوبي السالح، والجمعية 
الوطنية األميركية للبنادق )أن أر آي(. يشار 
إلــى أن اقــتــنــاء الــســالح الــفــردي فــي الــواليــات 
املــــتــــحــــدة يــــرتــــبــــط بـــالـــتـــعـــديـــل الــــثــــانــــي فــي 
ويسّهل  لأميركيني  يجيز  الـــذي  الــدســتــور، 
لهم امتالك السالح الفردي، بل تبادله في ما 

بينهم على نطاق واسع.
غافني  الديمقراطي  كاليفورنيا  حاكم  وقــال 
 هذا األمر يتكّرر 

ّ
نيوسوم »لدينا انطباع بأن

 »مـــــاذا يحصل 
ً
ــرى«، مــتــســائــال ــ مــــرة بــعــد أخــ

فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة؟«. ونقلت 

لـــم تــطــِو الــــواليــــات صــفــحــة »كيفية 
نشوء فــيــروس كــورونــا«، مــع رحيل 
بل  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس 
إلــى الواجهة مــجــددًا، مساء أمس  عــاد امللف 
األول األربــعــاء، مع طلب الرئيس جو بايدن 
إعــداد تقرير حول  من هيئات االستخبارات 
أصــــل الـــفـــيـــروس، وســــط جــــدل مــتــزايــد حــول 
ــان الـــفـــيـــروس قد  ــا إذا كــ ــة ظــــهــــوره، ومــ ــدايـ بـ
تــســرب مــن أحــد املــصــانــع فــي الــصــني. وطلب 
األميركية  االســتــخــبــارات  مــن هيئات  بــايــدن 
في  لــه  تقرير  وتقديم  جــهــودهــا«،  »مضاعفة 
غضون 90 يوما، وسط تحذيرات صينية من 
إلى تحديد أصل  الرامية  الجهود  »تسييس 

الفيروس«.
وأقّرت إدارة بايدن بأن هيئات االستخبارات 
ــا،  ــل كــــورونــ ــ ــول أصـ ــ األمـــيـــركـــيـــة مــنــقــســمــة حـ
فــهــنــاك مـــن يــعــتــقــد أنــــه ظــهــر لــلــمــرة األولــــى 
فــي مــخــتــبــر، وهــنــاك مــن يـــرى أنـــه انــتــقــل من 

انضم هجوم مسلح في شركة عامة 
ــتـــرك فــــي كــالــيــفــورنــيــا،  لــلــنــقــل املـــشـ
أدى إلــى ســقــوط 9 قتلى، إلــى نحو 
200 عملية إطــالق نــار جماعي في الواليات 
املـــتـــحـــدة مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــيــمــا 
كـــرر الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن دعــواتــه 
ــع حــّد  ــ ــل »وضـ لــلــكــونــغــرس لــلــتــحــرك مـــن أجــ

ح«.
ّ
لوباء العنف املسل

ــــالق الـــنـــار  ــــدث فـــصـــول عــمــلــيــات إطــ ــــي أحــ وفـ
ح، 

ّ
الجماعية في الواليات املتحدة، أطلق مسل

يعمل فــي شــركــة عــاّمــة للنقل املــشــتــرك، النار 
في موقع تابع لشركته بمدينة سان خوسيه 
األربــعــاء،  األول  أمــس  كاليفورنيا،  فــي واليـــة 
فقتل 9 أشخاص ثم انتحر. وقال نائب قائد 
راســـل ديفيس:  كـــالرا  شــرطــة مقاطعة سانتا 
 9 أشخاص لقوا حتفهم 

ّ
»أستطيع أن أؤكد أن

 عدد القتلى 
ّ
تل مشتبه به«، مشيرًا إلى أن

ُ
وق

 »املــشــتــبــه به 
ّ
ـــح لـــالرتـــفـــاع. وأوضـــــح أن

ّ
مـــرش

موظف في شركة في تي أيه«، في إشارة إلى 
هــيــئــة املـــواصـــالت املــحــلــيــة. وأعـــلـــن الــضــابــط 
 
ّ
أن سميث  الوري  املقاطعة  شــرطــة  إدارة  فــي 

املشتبه بــه أقـــدم على االنــتــحــار لــدى وصــول 
 
ّ
ــال إن ــ ــفـــاذ الـــقـــانـــون إلــــى املـــوقـــع. وقـ ــوات إنـ ــ قـ

أدرك  االنتحار عندما  أقــدم على  به  »املشتبه 
 قوات إنفاذ القانون قد وصلت. حينها كان 

ّ
أن

عــنــاصــرنــا هـــنـــاك«. وقـــال رئــيــس بــلــديــة ســان 
خــوســيــه ســـام لــيــكــاردو إن الــســلــطــات تلقت 
بالغا عن نشوب حريق في منزل املشتبه به، 
لكنها لم تعثر على أي شخص بالداخل، فيما 
أشارت وسائل إعالم أميركية إلى أن املشتبه 
به، الذي عرفته بأنه يدعى صامويل كاسيدي 
)57 سنة(، أحرق منزله قبل ارتكاب الجريمة. 
عن  معلومات  ت 

ّ
تلق ــهــا 

ّ
أن السلطات  وأعلنت 

»وجود عبوات ناسفة داخل املنزل«، موضحة 
 وحدات تفكيك العبوات حضرت إلى املكان 

ّ
أن

»ضمان السالمة العامة«. وسقط أيضا عدد  لـ
مــن الــجــرحــى فــي إطـــالق الــنــار الـــذي وقــع في 
باحة لصيانة القطارات في سان خوسيه في 
مــركــزًا  تــعــّد  الــتــي  فــالــي«،  منطقة »سيليكون 
ــدد ســكــانــهــا نحو  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ويــبــلــغ عــ

مليون نسمة.
ونّدد بايدن بالواقعة وأمر بتنكيس األعالم 
فوق املباني الحكومية. وقال، في بيان: »مرة 
 الكونغرس على التحرك فورًا 

ّ
جديدة أحض

داعيا  االعتبار«،  في  األميركيني  إرادة  وأخــذ 
ح«. وقال 

ّ
العنف املسل إلى »وضــع حّد لوباء 

ــدن يـــواصـــل  ــايــ ــيــــض إن فـــريـــق بــ الـــبـــيـــت األبــ
ــتــــواصــــل عــــن كـــثـــب مــع  مـــتـــابـــعـــة املــــوقــــف ويــ
املـــســـؤولـــني املــحــلــيــني لــتــقــديــم أي مــســاعــدة 
مطلوبة. وأعربت نائبة املتحدثة باسم البيت 
مع  تضامنها  عن  جان-بيار  كارين  األبيض 

أصــول كــورونــا، بما في ذلــك إن »كــان املرض 
ــــع حـــيـــوان  ــال بــــشــــري مـ ــ ــــصـ ظـــهـــر نـــتـــيـــجـــة اتـ
ــادث فـــي مــخــتــبــر«.  ــ ــــوع حـ ــر وقـ مـــصـــاب أو إثــ
مه التقرير هذا الشهر، طلب بايدن 

ّ
وعند تسل

»مــتــابــعــة إضــافــيــة«. وقــــال: »تــوافــقــت أجــهــزة 
سيناريوهني  حول  األميركية  االستخبارات 
ــم تــتــوصــل إلــــى نتيجة  مــحــتــمــلــني، لــكــنــهــا لـ
أن يبقى  القضية«. وطلب  نهائية حول هذه 
الــكــونــغــرس »عــلــى اطـــالع كــامــل« على األمــر، 
»ستتابع  املتحدة  الــواليــات  أن  على  مــشــّددًا 
الرأي،  الذين يشاركونها  الشركاء  العمل مع 
تحقيق  فــي  للمشاركة  الصني  على  للضغط 
دولي كامل وشفاف قائم على األدلة، وإتاحة 

جميع البيانات واألدلة ذات الصلة«.
ــدن لـــلـــشـــؤون  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ويـــعـــتـــقـــد مـــســـتـــشـــار جـ
الـــطـــبـــيـــة، أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي، أن الـــفـــيـــروس 
قـــد انــتــقــل مـــن الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر، رغــم 
من  متأكدًا  يعد  لــم  بأنه  الشهر  هــذا  اعترافه 
أن الـــفـــيـــروس ظــهــر بــشــكــل طــبــيــعــي. ويــأتــي 
ــر  ــ ــاء وزيـ ــ ــقـ ــ ــى إلـ ــلـ ــد يــــــوم عـ ــعـ ــــدن بـ ــايـ ــ ــان بـ ــيــ بــ
 
ّ
الصحة األميركي كزافييه بيسيرا كلمة، حث
عــلــى ضمان  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  فيها 
الفيروس.  أصــول  حــول  التحقيق  »شفافية« 
وأضاف بيسيرا: »لم يسرق كورونا عاما من 
األرواح«.  لقد ســرق ماليني  حياتنا فحسب، 

»فــوكــس نــيــوز« عــن والـــدة أحد  قناة تابعة لـــ
الناجني أن إطالق النار حدث خالل اجتماع 
ــم تــــدل الــشــرطــة عــلــى الـــفـــور بــأي  نــقــابــي. ولــ

تفاصيل حول نوع السالح املستخدم.
ــادث هــي  ــ ــحــ ــ واملــــنــــشــــأة الــــتــــي وقــــــع فـــيـــهـــا الــ
»وادي  مــواصــالت  لهيئة  تــابــع  تحكم  مــركــز 
أيضا  وتستخدم  املنطقة،  فــي  السيليكون« 
إلـــى عملها كباحة  الــقــطــارات إضــافــة  لــركــن 
صيانة. وقال حساب هيئة املواصالت، على 
 موظفي الهيئة تّم إجالؤهم من 

ّ
»تويتر«، إن

دون أن تتأثر خدمات النقل العام.
وللواليات املتحدة تاريخ طويل ومؤلم جراء 

ودعا إلى »إطالق املرحلة الثانية من دراسة 
ــر مــرجــعــيــة شــفــافــة،  مـــصـــدر كـــورونـــا مـــع أطــ
الدوليني  الخبراء  وتمنح  العلم،  إلى  تستند 
بشكل  الفيروس  لتقييم مصدر  االستقاللية 
ــة إلــــــى األيــــــــام األولــــــــى مــن  ــافــ ــاإلضــ كــــامــــل، بــ
الصينية  الـــســـفـــارة  ورّدت  املــــــرض«.  تــفــشــي 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة عــلــى خــطــوات بــايــدن، 
معتبرة أن »تسييس منشأ كورونا سيعرقل 
»القوى  أن  بيان  فــي  وأضــافــت  التحقيقات«. 
الــســيــاســيــة ركــــزت عــلــى الــتــالعــب الــســيــاســي 
ولــعــبــة إلــقــاء الـــلـــوم«، مــشــيــرة إلـــى أن الصني 
الــحــاالت  ــة شاملة لجميع  إلــى »دراســ تــدعــو 
املبكرة لكورونا التي ظهرت في جميع أنحاء 
العالم، وإلى إجراء تحقيق شامل في بعض 
القواعد السرية واملختبرات البيولوجية في 

جميع أنحاء العالم«.
اّدعــاءات  العام املاضي، رفضت الصني  وفــي 
حول تسّرب الفيروس من مختبر، ووضعتها 
فــي خــانــة نظريات املــؤامــرة، وذلـــك بعد قول 
الفيروس كان  ترامب إن معهد ووهــان لعلم 
العديد  الــفــيــروس. وحينها وصــفــت  مــصــدر 
مــن وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــيــة تصريحاته 
بأنها »كاذبة«. وسعى ترامب للحصول على 
اعتراف بفضله في بيان أرسله إلى صحيفة 
لي  »بالنسبة  فيه:  بــوســت«، جــاء  »نيويورك 
كان األمر واضحا منذ البداية، لكني كالعادة 
تعرضت النتقادات شديدة«. وأضــاف: »اآلن 

جميعهم يقول لقد كان على حق«.
ــاالت  ــطــــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة بــــني حــ وربــ
اإلصابة األولى بالفيروس وسوق للمأكوالت 
الـــبـــحـــريـــة فــــي ووهــــــــان. ويــعــتــقــد عـــلـــمـــاء أن 
البشر.  إلــى  الحيوانات  مــن  انتقل  الــفــيــروس 
وأخــيــرًا أشــــارت وســائــل إعـــالم أمــيــركــيــة إلــى 
وجـــود أدلـــة مــتــزايــدة حــول تــســرب الفيروس 
مـــن مــخــتــبــر صــيــنــي. لــكــن بــكــني دانـــــت هــذه 
ــارت إلــى أن الــفــيــروس »ربما  الــتــقــاريــر، وأشــ

تسّرب من مختبر أميركي«.
بــاالشــتــراك  العاملية  الصحة  منظمة  وكــانــت 
مكتوبا  تقريرًا  أصـــدروا  علماء صينيني  مــع 
حول مصدر كورونا في مارس/آذار املاضي، 
لم يرجح ظهور الفيروس في مختبر. وأقّرت 
الــدراســات.  املنظمة بالحاجة إلــى املــزيــد مــن 
فــي املــقــابــل، أشــــارت الــتــقــاريــر املــنــســوبــة إلــى 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة إلـــى أن ثــالثــة من 
قلوا 

ُ
أعضاء معهد ووهان لعلم الفيروسات، ن

الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  املستشفى  إلــى 
2019، قبل أسابيع من إقــرار الصني بوجود 

أول حالة إصابة بكورونا.
غــيــر أن الــتــوتــر فـــي مـــوضـــوع الـــفـــيـــروس، لم 
يمنع واشنطن وبكني من التواصل تجاريا، 
مـــع إعــــالن وزارة الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة، أمــس 
الصني  مــن  كبيرين  ــني 

َ
مــســؤول  

ّ
أن الخميس، 

التجاري   
ّ

املــلــف فني 
ّ
مكل ــحــدة 

ّ
املــت والـــواليـــات 

بـــني الــبــلــديــن، أجـــريـــا مــحــادثــة هــاتــفــيــة هي 
ــى مــن نــوعــهــا فــي عــهــد بـــايـــدن. وذكـــرت  األولــ
 نــائــب رئــيــس مجلس 

ّ
الــــــوزارة فـــي بـــيـــان، أن

لة 
ّ
الـــدولـــة الــصــيــنــي لــيــو هــي أجــــرى مــع ممث

ــاي مــحــادثــة  الـــتـــجـــارة األمــيــركــيــة كـــاثـــريـــن تــ
إلى  مشيرة  وبراغماتية«،  »صريحة  هاتفية 
ــاءة« وجرت 

ّ
»بــن بينهما كانت  املباحثات   

ّ
أن

في جّو من »املساواة واالحترام املتبادل«.
وتــــدهــــورت الـــعـــالقـــات بـــني بــكــني وواشــنــطــن 
في عهد تــرامــب، وطغى عليها نــزاع تجاري 
العالم.  اقتصاديتني في  أكبر قّوتني  دار بني 
ع البلدان 

ّ
وفي يناير/كانون الثاني 2020، وق

اتفاقا تجاريا إلنهاء حربهما التجارية التي 
استمّرت سنتني، وقد تضّمن االتفاق أحكاما 
تــتــعــلــق بــحــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة وشــــروط 
رئيسية  بات 

ّ
متطل وهــي  التكنولوجيا،  نقل 

لــلــواليــات املــتــحــدة. لكن إدارة بــايــدن أعلنت، 
ها بصدد 

ّ
في شهر إبريل/نيسان املاضي، أن

تقييم الوعود التي قطعتها الصني بموجب 
فاق لتبيان مدى التزامها بها. وكانت 

ّ
هذا االت

ت في شهر مارس/آذار املاضي 
ّ
تاي التي تول

 
ّ
لة التجارة األميركية، قد قالت إن

ّ
منصب ممث

»قدرة« الصني على الوفاء بالتزاماتها تجاه 
حدة هي »أولوية«.

ّ
الواليات املت

)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

أعـــمـــال الــعــنــف الــدامــيــة بــاألســلــحــة الــنــاريــة، 
خــصــوصــا عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــــدارس وأمــــاكــــن عـــمـــل ومـــراكـــز 
تسوق. وارتفع معّدل جرائم القتل باألسلحة 
الــنــاريــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة خـــالل الــعــام 
املــــاضــــي. وســـّجـــلـــت أكـــثـــر مـــن 43 ألــــف حــالــة 
 ،2020 فــي  الــنــاريــة  باألسلحة  مرتبطة  وفـــاة 
ــنـــف الــــســــالح«.  ــة »أرشـــــيـــــف عـ ــق مـــؤســـسـ ــ وفــ
ووقـــعـــت عــمــلــيــات إطــــالق نـــار جــمــاعــيــة عــدة 
في األشهر األخيرة في منشأة تابعة لشركة 
مكاتب  ومبنى  إنديانابوليس  في  »فدكس« 
بقالة في  إلى متجر  في كاليفورنيا، إضافة 
التدليك  مــن صــالــونــات  كـــولـــورادو وسلسلة 
فــي أتــالنــتــا. والــهــجــوم الــجــديــد هــو الــتــاســع 
ــذي تـــتـــحـــدث عـــنـــه وســــائــــل اإلعـــــــالم خـــالل  ــ الــ
األشـــهـــر الــثــالثــة املــاضــيــة. وأشـــــار »أرشــيــف 
عــنــف الـــســـالح« إلـــى وقـــوع نــحــو 200 حــادث 
إطالق نار جماعي منذ مطلع العام الحالي. 
ويــعــرف »األرشـــيـــف« إطـــالق الــنــار الجماعي 
بأنه الذي يؤدي إلى سقوط 5 أشخاص بني 

قتلى وجرحى.  
وفــي أغــســطــس/ آب 2019، أســفــر إطـــالق نار 
كاليفورنيا  خليج  منطقة  فــي  آخــر  جماعي 
الــعــمــر 25  ــل يبلغ مــن  عــن مقتل طفلني ورجـ
عاما خــالل مهرجان زراعـــي، على بعد نحو 
50 كيلومترًا جنوب ســان خوسيه. ووصف 
بـــايـــدن، الــشــهــر املـــاضـــي، الــعــنــف الــنــاتــج عن 
اقتناء السالح بأنه »وباء« ويشكل »إحراجا 

دوليا«.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن سان 
خــوســيــه انــضــمــت إلـــى الئــحــة املــنــاطــق التي 
هزتها عمليات إطالق النار الجماعية. وجاء 
ذلك بعد أسابيع فقط من قتل موظف سابق 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص فـــي مــنــشــأة »فــيــديــكــس« 
فــي إنــديــانــابــولــيــس، وهـــو هــجــوم جـــاء عقب 
إصابة 18 شخصا في »سوبرماركت بولدر« 
وثالثة منتجعات صحية في منطقة أتالنتا. 
وأوضــحــت أن آخــر عملية إطــالق نــار وقعت 
في سان خوسيه كانت في العام 2019، حيث 
أصيب 3 أشخاص في إطالق نار على احتفال 
لــلــطــعــام. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن الــهــجــوم 
وقع قبل ساعات من استجواب الجمهوريني 
فــي مجلس الــشــيــوخ ديــفــيــد شــيــبــمــان، الــذي 
الكحول والتبغ  لقيادة مكتب  بايدن  اختاره 
ــــرات. وكـــــان  ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ واألســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة واملـ
شيبمان، وهو عميل خاص سابق في مكتب 
مــكــافــحــة األســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة، قـــد عــمــل على 
مـــدى الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة مستشارًا 
مراقبة  عن  الــدفــاع  في مجموعة  للسياسات 

األسلحة النارية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

يخشى مجلس األمن من تأثر الساحل األفريقي من توترات مالي )فرانس برس(

)Getty( تأثرت الواليات المتحدة بشّدة من تفشي وباء كورونا

يعود ملف »أصل 
نشوء كورونا« إلى 

الواجهة مجددًا، 
مع طلب الرئيس 

األميركي جو 
بايدن من الهيئات 

االستخباراتية 
»مضاعفة 

جهودها« وإعداد 
تقرير حول ذلك، 

خالل 90 يومًا، 
في خطوة أثارت 

غضب الصين، التي 
اعتبرتها »خطوة 

لتسييس التحقيقات 
وعرقلتها«

في  للنقل  شركة  في  لهم  زميل  برصاص  أشخاص   9 مقتل  أعــاد 
كاليفورنيا، إلى الواجهة قضية اقتناء السالح في أميركا، التي ارتفع 

فيها معّدل جرائم القتل باألسلحة النارية خالل العام الماضي
الحدثتقرير

بايدن يلّمح إلى صناعة 
الصين الفيروس

مطالبات متكررة بوضع 
»حد لوباء العنف المسلح«

متابعة

إحباط 
تحقيق

كشفت شبكة »سي أن أن« 
األميركية، مساء األربعاء، 

أن الرئيس األميركي جو 
بايدن، أحبط تحقيقًا كانت 

تجريه وزارة الخارجية 
في عهد الرئيس السابق 

دونالد ترامب، إلثبات 
نظرية تسرّب كورونا من 

مختبر في مدينة ووهان. 
وذكرت أن سبب اإلغالق 

يعود لتسييس ترامب 
للملف.

ترامب: لقد كنت 
محقًا ولكن كالعادة 

تعّرضت لالنتقادات

سّجلت 43 ألف حالة 
وفاة مرتبطة باألسلحة 

النارية في 2020

رغم التوتر إال أن 
العالقات التجارية تتطّور 

بين البلدين

شّدد مجلس األمن 
على ضرورة تسليم 

السلطة للمدنيين

حاكم كاليفورنيا: 
هذا األمر يتكّرر مرة 

بعد أخرى

على الرغم من عدم 
وضوح المرحلة المقبلة 

في مالي، إال أن العسكر 
أفرجوا أمس عن رئيس 

الجمهورية ورئيس 
الوزراء، وسط ضغط 

أممي
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النقاشات الدولية لوقف حرب اليمن

دوران في حلقة مفرغة 

لم ُتعرف طبيعة 
اإلشارات اإليجابية التي 

حصل عليها غريفيث

زكريا الكمالي

النشط  الــدولــي  الــحــراك  لــم يحقق 
ــلــــف الـــيـــمـــنـــي خــــــال الـــعـــام  ــــي املــ فـ
الــحــالــي أي نــتــائــج مــلــمــوســة، مع 
مفرغة،  حلقة  فــي  النقاشات  دوران  اســتــمــرار 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــجــــوالت املــكــوكــيــة املــكــثــفــة 
ــــي مـــارتـــن  ــمـ ــ ــبــــعــــوثــــان األمـ ــي يـــنـــفـــذهـــا املــ ــتــ الــ
غريفيث واألميركي تيموثي ليندركينغ، بني 
السعودية وُعمان، حيث يتواجد ممثلون من 
أطراف الصراع وحلفائهم اإلقليميني. وشهد 
ــا مــلــحــوظــا  ــيــ األســــبــــوع الـــحـــالـــي نـــشـــاطـــا دولــ
ــة اليمنية، فبعد يــومــني مــن لــقــاءات  فــي األزمـ
عقدها سفراء الدول الخمس الكبرى )فرنسا، 
بريطانيا، الصني، روسيا، الواليات املتحدة( 
ومعهم املــبــعــوث الــســويــدي إلــى الــيــمــن، بيتر 
سيمنبي، مع مسؤولني عمانيني في مسقط، 
انضم املبعوثان األمــمــي واألمــيــركــي إلــى جو 
ويمنيني  سعوديني  مسؤولني  مع  النقاشات 

في الرياض، قبل التوجه إلى سلطنة عمان.
وأعـــلـــن غــريــفــيــث، فـــي بــيــان صــحــافــي، مــســاء 
أول من أمس األربعاء، أن زيارته األخيرة إلى 
ــريـــاض نــاقــشــت مـــســـودة اإلعـــــان املــشــتــرك،  الـ
والــــــذي طــرحــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــــام. وتــنــّص 
املــســودة على »وقــف إطــاق النار الشامل في 
جميع أنحاء اليمن، وتخفيف القيود املفروضة 
على حركة األشخاص والسلع من وإلى الباد، 
ــراف الـــنـــزاع بــاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة  ــ وإلــــــزام أطــ
السياسية إلنهاء الصراع«. وهي البنود نفسها 
التي طرحتها السعودية في مبادرتها الخاصة 
ــــاق الــــنــــار. والــــزيــــارة هـــي الــثــانــيــة  بـــوقـــف إطـ
الحالي.  الشهر  الــريــاض خــال  إلــى  لغريفيث 
في  بها  التي ظهر  االستسام  لنبرة  وخــافــا 
بيانه الصحافي الصادر مطلع الشهر الحالي 
عندما قــال: »لسنا حيث نود أن نكون في ما 
اتـــفـــاق«، عـــاد املبعوث  إلـــى  يتعلق بــالــتــوصــل 
األممي هذه املرة لتسويق األمل، وأشار إلى أن 

إصــابــة جــهــود الــســام فــي الــيــمــن بانتكاسة 
أكبر خال الفترة املقبلة، خصوصا مع الفراغ 
الــدبــلــومــاســي املــتــوقــع الــــذي ســيــتــركــه غــيــاب 
ســفــيــري الـــواليـــات املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لــدى 
الــيــمــن بــعــد انــتــهــاء فــتــرة عملهما، بــاإلضــافــة 
ــد قــــد يــبــدأ  ــديـ ــمـــي جـ ــــى مـــجـــيء مـــبـــعـــوث أمـ إلـ
الــدولــي  املجتمع  ويلقي  الــصــفــر.  مــن  بالعمل 
جماعة  تعنت  على  اللوم  اليمنية  والحكومة 
الــســام، وخافا  إفــشــال جهود  فــي  الحوثيني 
للهجة الـــحـــادة مــن الــســفــارة األمــيــركــيــة لــدى 
»سلوكهم  عــن  للتوقف  دعتهم  والــتــي  اليمن، 
املزعزع لاستقرار في اليمن واملنطقة«، اتهم 
السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، 
»عـــدم االســتــجــابــة ملـــبـــادرة وقــف  الــحــوثــيــني بــــ
إطـــاق الــنــار«، واإلصــــرار على زيـــارة املعاناة 
اإلنــســانــيــة لليمنيني وخــصــوصــا فــي مـــأرب.

الــواضــح أن جماعة الحوثيني قد  ولــيــس مــن 
قــــررت اإلصـــغـــاء لــلــدعــوات الـــدولـــيـــة، تــحــديــدًا 
ــيـــركـــي بــعــصــا الــعــقــوبــات  بــعــد الــتــلــويــح األمـ

التي طاولت األيــام املاضية قياديني من أبرز 
القيادات العسكرية، وهما عبد الكريم الغماري 
الوحيد خال  املتغير  لكن  املــدانــي،  ويــوســف 
األيام املاضية هو االنحسار امللحوظ لألعمال 
القتالية. ومنذ الهجوم الواسع الذي استهدف 
الطائرات  السعودي بواسطة عدد من  العمق 
املسيّرة والصواريخ الباليستية في 13 مايو 
الجوية  الحوثية  الهجمات  توقفت  الــحــالــي، 
على األراضي السعودية بشكل غامض خال 
األسبوعني املاضيني، بعد أن كانت قد تحولت 

إلى ما يشبه الطقوس اليومية.
فـــي الــجــبــهــات الـــداخـــلـــيـــة، انـــحـــســـرت املـــعـــارك 
أيــضــا بشكل ملحوظ خال  مـــأرب  فــي جبهة 
ــيـــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وتـــراجـــع  الـــربـــع األخـ
املعدل اليومي للضربات الجوية التي تشنها 
وكذلك  السعودية  بقيادة  التحالف  مقاتات 
فـــي عــمــلــيــة تــشــيــيــع املــقــاتــلــني الــحــوثــيــني في 
صنعاء، في مؤشر على تراجع وتيرة الهجوم 
ــأرب. وال ُيــعــرف على  الــحــوثــي عــلــى مــديــنــة مــ
ــا إذا كــــان انـــحـــســـار الــهــجــمــات  ــة مـ ــدقـ وجــــه الـ
الــعــدائــيــة الــحــوثــيــة عــلــى مــــأرب والــســعــوديــة 
 إلبــداء ُحسن النوايا، أم أن األمر يعود 

ً
رسالة

إلى إنهاك في صفوف مقاتليها، خصوصا في 
الــذي تعرضت له منذ  ظل االستنزاف الهائل 

اندالع املعارك في 7 فبراير/شباط املاضي.
وعــلــى افـــتـــراض أن الــتــهــدئــة الــحــاصــلــة تأتي 
في إطار املشاورات غير املعلنة مع الوسطاء 

الــعــمــانــيــني، فــمــن املــتــوقــع أن تــنــجــح الـــزيـــارة 
ــي واألمـــيـــركـــي  ــمــ الــــجــــديــــدة لــلــمــبــعــوثــني األمــ
إلـــى مــســقــط، فــي حــل الــتــعــقــيــدات الــتــي رافــقــت 
الحرب.  وقــف  بنود  حــول  السابقة  النقاشات 
وفـــــي مـــحـــادثـــات مــســقــط الـــتـــي جـــــرت مــطــلــع 
الشهر الحالي، كان الحوثيون قد وافقوا على 
الجهود  »انــخــراط تكتيكي« في تعاطيها مع 
الدولية، في مقابل خلق املزيد من التعقيدات 
التي تتكيف مع ظروف املعركة في مأرب، بما 
ال يؤثر في عملياتها الهجومية صوب منابع 

النفط والغاز، من جهة أخرى.
إطــاق  وقــف  بند  الحوثيون حينها،  ورفـــض 
النار الشامل الذي تشترطه املبادرة السعودية، 
وكــذلــك اإلعــــان األمــمــي املــشــتــرك، حــني طالب 
الــغــارات  »وقــف  بـــ للجماعة  التفاوضي  الــوفــد 
الـــجـــويـــة لــلــتــحــالــف، مــقــابــل وقــــف الــهــجــمــات 
الباليستية  والــصــواريــخ  رة  املسيَّ بالطائرات 
ــرار  فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي فـــقـــط«، وســــط إصــ
على تجاهل الهجمات العدائية البرية صوب 
مدينة مــأرب، حسبما كشفت مصادر مطلعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وأصــــّر الــحــوثــيــون على  لـــ
ضرورة »استبعاد مسألة رفع الحظر الجوي 
عن مطار صنعاء ودخول السفن النفطية إلى 
املــشــاورات«. ويقدم  بنود  الحديدة من  ميناء 
وفــدهــا الــتــفــاوضــي هـــذه الــنــقــاط بــاعــتــبــارهــا 
»بنودًا إنسانية ال ينبغي أن تكون ضمن أي 

نقاشات سياسية أو عسكرية إلنهاء األزمة«.

تبدو النقاشات األخيرة 
في شان حرب اليمن، أقرب 

إلى اللعب في الوقت 
الضائع، في ظّل عملية 

انتقالية دبلوماسية، 
تبدأ من تعيين مبعوث 

أممي جديد

انحسرت األعمال الحربية بشكل ملحوظ )فرانس برس(

»تغيير املسار ال يزال ممكنا اآلن«، وسيصبح 
أصعب في حال استمرت الحرب.

ــارات اإليجابية التي  ــعــرف طبيعة اإلشـ
ُ
ت ولــم 

حصل عليها غريفيث هذه املرة، لكن مصادر 
مطلعة على أروقة املشاورات أبلغت »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــطــور الــجــديــد هـــو أن الــوفــد 
الــتــفــاوضــي الــحــوثــي املــقــيــم فـــي مــســقــط منذ 
أواخر 2018، قد وافق هذه املرة على اللقاء به 
بعد رفض طويل، وهو ما تم أمس الخميس. 
وقــال كبير املفاوضني الحوثيني، محمد عبد 
الــســام، إن الــلــقــاء نــاقــش »االتـــفـــاق االنــســانــي 
املتعلق برفع الحظر عن مطار صنعاء ودخول 
بما  الــحــديــدة،  ميناء  إلــى  النفطية  املشتقات 
ــع لــوقــف  ــ ُيـــمـــهـــد لـــلـــدخـــول فــــي نـــقـــاشـــات أوســ

إطاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة«. 
»العربي  لـ الــتــي تحدثت  املــصــادر  قــالــت  فيما 
الجديد«: »لم يطرأ أي تغيير حتى اآلن فيما 
يتعلق بقبول الحوثيني مبادرة وقف الحرب، 
بسبب  معه  اللعب  تهدئة  الجماعة  تــريــد  بــل 
دوره العتيد في األمم املتحدة«، في إشارة إلى 
للشؤون  كمنسق  لغريفيث  الجديد  املنصب 
أن يستمر غريفيث  املــرجــح  اإلنــســانــيــة. ومــن 
فـــي وظــيــفــتــه الــحــالــيــة كــمــبــعــوث لــــدى الــيــمــن 
ــر شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل،  ــ حــتــى أواخــ
إحاطة جديدة،  تقديم  الفترة  يتخلل  أن  على 
فــي انــتــظــار أن يــوافــق مــجــلــس األمــــن الــدولــي 
خال األسبوعني املقبلني على تسمية خلفه، 
وفقا للمصادر. ومنذ مطلع العام الحالي، زار 
أربــع مــرات للقاء مسؤولني  الرياض  غريفيث 
ســعــوديــني ويــمــنــيــني، كــمــا قـــام بـــزيـــارة نـــادرة 
أبرز الحلفاء اإلقليميني لجماعة  إلى طهران، 
الــحــوثــيــني، بــهــدف الـــخـــروج بــمــوقــف يضغط 
ــوقـــف الـــهـــجـــوم الـــعـــدوانـــي  عــلــى الــجــمــاعــة ويـ
على مدينة مــأرب، التي تحتضن أكبر تجمع 

للنازحني على مستوى اليمن.
وعلى الرغم من الزخم الدولي الفريد، خصوصا 
بــعــد تــعــيــني الــــواليــــات املــتــحــدة لــيــنــدركــيــنــغ، 
 عــن الــتــحــركــات املــكــثــفــة لــســفــراء الـــدول 

ً
فــضــا

الخمس الكبرى ودول االتحاد األوروبي لدى 
اليمن، إال أن املبعوث األممي عجز عن تحقيق 
أي اختراق جوهري في جــدار األزمــة اليمنية 
املـــعـــقـــدة. وأعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة لــدى 
اليمن، مساء أول من أمس األربعاء، أن القائم 
وليندركينغ  ويستلي  كاثي  السفير،  بأعمال 
»يــواصــان العمل عــن كثب مــع الــســفــراء لدى 
ــدول األعــــضــــاء الــخــمــس لــلــضــغــط مـــن أجــل  ــ الــ
ــارت إلـــى أن  ــ ــنـــزاع فـــي الــيــمــن«. كــمــا أشـ حـــل الـ
»الجميع متفق على أنه يجب على الحوثيني 
املزعزع لاستقرار  التوقف عن سلوكهم  اآلن 
فــي الــيــمــن واملــنــطــقــة«. وتــتــزايــد الــخــشــيــة من 


