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كوالي�س
خفايا

الأمن «الإ�سرائيلي» ...و�صناعة الخوف

ليبيا �ألى �أين...
و�أين العرب منها؟
 هشام الهبيشان

 راسم عبيدات

*

يلقي المشهد الليبي اليوم بكل ظالله المؤلمة بواقع جديد
ع�ل��ى ال��واق��ع ال �ع��رب��ي ال�م�ض�ط��رب ،فيظهر ال��ى ه��ذا المشهد
العربي المضطرب واقع المشهد الليبي بكل تجلياته المؤلمه
والمأسوية ،والتي ما زال��ت حاضرة منذ أرب��ع أع��وام تقريبا ً
وفي آخر تطورات هذا المشهد لهذا العام هو استمرار فصول
الصراع العسكري على االرض تاركا ً خلفه عشرات اآلالف من
القتلى ودم��ارا ً واضحا ً وبطريقة ممنهجة لكافة البنى التحتية
بالدولة الليبية.
اليوم نسمع عن مؤتمرات دولية «ال تغني وال تسمن من
جوع الليبين التواقين لالستقرار» ،وهذه المؤتمرات تعقد في
مناطق جغرافية خارج الوطن الليبي ،تسعى كما يقال الى وضع
حد لحالة الفوضى التي تعيشها الدولة الليبية ،هذه المؤتمرات
تتسابق بعض القوى الليبية اليوم إلفشالها ،وهذه القوى هي
التي تراهن اليوم على الحسم الميداني على األرض.
ومن هنا يمكن القول إنه بات من الواضح أن مسار الحلول
السياسية وت�ح��دي��دا ً منذ مطلع ع��ام  ،2015ق��د نعتها مسار
الحلول العسكرية على االرض للقوى المتصارعة على الساحة
الليبية ،فقد عشنا منذ مطلع العام الحالي تحديدا ً على تطورات
دراماتيكية «دم��وي��ة» ،عاشتها ال��دول��ة الليبية من شمالها الى
جنوبها ،ومن غربها الى شرقها ،والواضح أنها ستمتد على
ام�ت��داد أي��ام ه��ذا ال�ع��ام ،فقد اشتعلت جبهات ع��دة على امتداد
الجغرافيا الليبية ،وفي شكل سريع ومفاجئ جداً ،في ظل دخول
متغيرات وعوامل جديدة وفرض واقع وايقاع جديد للخريطة
العسكرية الليبية ،وخصوصا ً بعد تمدد القوى الرديكالية في
شكل واسع بمناطق شرق وجنوب شرقي ليبيا.
وباألنتقال الى مايجري بليبيا عسكريآ،وتحديدآ بالعاصمة
الليبية ط��راب��س وم��دي�ن��ة ب �ن �غ��ازي،وم��ؤخ��رآ م��دي�ن��ة مصراته
,وبعض مدن الجنوب والشرق الليبي النفطية ,فقد فرض الواقع
اللعسكري نفسه وبقوة ،على كل التجليات المأساوية التي
عاشتها الدولة الليبية مؤخرآ  ،فقد شهدت البالد خالل أالشهر
األربعة الماضية ،صراعآ ‘دمويآ ‘كبيرآ محليآ مدعوم بأجندات
خارجية ,وقد كانت اطراف هذا الصراع متعددة الوالءات فمنها
على سبيل المثال ال الحصر ،ميليشيات وكتائب عسكرية
متعددة ومنها كتائب ما يسمى بالجيش الوطني وهيئة االركان
وما يسمى ‘بأنصار الشريعة»و»كتائب فجر ليبيا ‘ «ومجالس
الثورة « «وميليشيات المدن الليبية « «وداعش « وو،الخ.
تعدد هذه المليشيات المسلحة على االراض��ي الليبية افرز
حالة ص��راع دائ��م فيما بينها ،فقد أرتبط هذا الصراع المحلي
بصراع أقليمي -دولي ،مما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل
الدولة الليبية مستقبآل ،وفي ظل غياب اي سلطة فعلية للدولة
الليبية على االرض,وم��ع ظهور جماعات ‘رديكالية ‘ متواجدة
بشرق وجنوب ش��رق ليبيا ,أعلنت والئها ومبايعتها لتنظيم
داعش ‘الرديكالي ‘ ,وهذا ما سيزيد التعقيد المستقبلي للحالة
الليبية المضطربة أصآل ,وهذا الوضع قد يستمر ألعوام قادمة
قبل الحديث عن جراحه دولية او عربية  ،خاصه بالواقع الليبي،
وأنشاء حلف دولي لمحاربة القوى المتطرفه في ليبيا ،وهذا
ما بدأت عالمات ظهوره تتضح مؤخرآ  ،والهدف هو اقتسام
الكعكة الليبية بين القوى الكبرى .
ختامآ ،يمكن القول ان المشهد الليبي يزداد تعقيدآ مع مرور
األيام ،وهذا ما يستلزم وضع خطوط عمل فاعلة على االرض
الليبية من قبل بعض القوى االقليمية «العربية «،لوضع حد
للفوضى وتنسيق حلول مقبولة ،أليقاف حالة النزيف التي
يتعرض لها الوطن الليبي ،واال سنبقى ن��دور بفلك فوضوي
ط��وي��ل ع�ن��وان��ه ال�ع��ري��ض ه��و ال�ف��وض��ى وال �ص��راع ال��دائ��م على
االرض الليبية...
*كاتب وناشط سياسي – االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

ّ
تحث بيونغ يانغ على الإفراج
�سيول
عن كوريين جنوبيين محتجزين لديها
حثت كوريا الجنوبية أمس بيونغ يانغ على اإلفراج عن أربعة من مواطنيها
اعتقلتهم كوريا الشمالية من بينهم رجالن قاال لشبكة « »cnnاألميركية إنهما
تجسسا لحساب كوريا الجنوبية وطالب بجامعة نيويورك يبلغ عمره 21
سنة.
وقال متحدث باسم حكومة الوحدة الكورية الجنوبية للصحافيين أمس:
«مع تكرار ارتكاب كوريا الشمالية أعماال ًَ مناهضة لإلنسانية ستواجه انتقادا ً
أقوى من الكوريين الجنوبيين والمجتمع الدولي».
وفي مقابالت مع الشبكة التلفزيونية قال الرجالن إنهما تجسسا لحساب
وكالة االستخبارات الكورية الجنوبية ،وقال تشوي للشبكة إنه كان رجل أعمال
وعمل جاسوسا ً لثالث سنوات ،مشيرا ً إلى أنه اعتقل حين كان يحاول الحصول
على صناديق مواد من كوريا الشمالية مرتبطة بعمليات عسكرية.
من جهة أخرى ،أشارت « »cnnإلى أنها لم تستطع التحقق من روايتيهما من
مصدر مستقل لكنها قالت إنهما متشابهتان كما تتفقان مع تقرير بثته وسائل
اإلعالم الرسمية في كوريا الشمالية في آذار عن اعتقالهما.
وفي السياق ،قالت كوريا الشمالية إن كيم كوك جي وتشوي تشون مواطنان
كوريان جنوبيان عمال كجاسوسين لحساب وكالة المخابرات الوطنية الكورية
الجنوبية من مدينة داندونغ الحدودية الصينية.
واتهمت وسائل إعالم حكومية كورية شمالية أحدهما بإدارة «كنيسة سرية»
ونشر معلومات خارجية على وحدات تخزين بيانات نقالة وبطاقات ذاكرة في
البالد .ووصفت كوريا الجنوبية االتهامات بأنها «ال أساس لها».
وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية إن بيونغ يانغ اعتقلت
جو وون مون وهو شاب كوري جنوبي يحمل بطاقة إقامة دائمة في الواليات
المتحدة وطالب في جامعة نيويورك في  22نيسان لدى عبوره من الجانب
الصيني لنهر يالو.

لم يعرف التاريخ البشري الحديث دولة قامت على استحضار
مركبات وعناصر الخوف ،لكي يغدو مفردة الزم��ة من مفردات
الخطاب السياسي واإلعالمي لقادتهم على اختالف مشاربهم
وانتماءاتهم الفكرية والسياسية ،كدولة االحتالل «اإلسرائيلي»...
مفردات تؤكد األخطار المحدقة بدولة االحتالل :امنها ،وجودها،
بقاؤها ،تطورها وديمومتها ،مفردات تتبدل وتسبق كأولويات
نتيجة للمتغيرات الداخلية والخارجية المحيطة بدولة اإلحتالل
«اإلسرائيلي» المسكونة بفزاعة الخوف.
لقد ظ��ل األم���ن ه��و ال��م��ح��رك األس��اس��ي للسياسة العامة
«اإلسرائيلية» ،ونجح دعاة هذا التيار في بقائه كمحرك أساسي
في السياسة «اإلسرائيلية» حتى نجح دعاة تيار اإلستيطان من
كسر هذه القاعدة ،بحيث أصبح األمن فقط واحدا ً من المحركات
للسياسة العامة «اإلسرائيلية» ،وليس المحرك الرئيسي لها...
فالحكومة اليمينية المتشكلة والقائمة اآلن ،والحكومة التي
ستتشكل الحقا ً كامتداد أكثر تطرفا ً وعنصرية لما هو قائم ،أصبحت
ترى بأن الخطر على االستيطان ،هو مقتل الدولة وانهيارها...
وليس األمن فقط ،ولذلك يجب ان يكون االستيطان ،هو المحرك
األول للسياسة العامة «اإلسرائيلية» .والمجتمع «اإلسرائيلي»
شهد إزاحة مجتمعية كبيرة نحو اليمين والتطرف والعنصرية منذ
عام  ...1996وتمكنت القوى الصهيونية اليمينية ان تفرض وجهة
نظرها وسياساتها من خالل فوزها في االنتخابات وسيطرتها
على الحكم في «إسرائيل» .ونتيجة للمتغيرات العربية واإلقليمية
والدولية ،وخصوصا ً بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي ،وفق
الفهم الغربي ،وصل قادة اإلحتالل الى قناعة بأن الظروف مواتية
لهم ،لكي يرفعوا ويطرحوا شعار االحتفاظ باألمن واالستيطان
وال��س�لام معاً ،فالحالة الفلسطينية ضعيفة ومنقسمة على
ذاتها .والدول العربية تعيش أزماتها الداخلية وتتفتت قطريتها

وتتجزأ ،ومشتبكة في حالة من االحتراب المذهبي والطائفي
المدمر لها ذاتياً ...وإرادة دولية معطلة وغير قادرة على فرض
أية حلول سياسية على دولة اإلحتالل .أقطابها الرئيسية مشتبكة
ومتصارعة من أوكرانيا وحتى اليمن.
في إطار قيام دولة اإلحتالل وحتى منذ والدة الحركة الصهيونية،
وسعي قادتها الى إيجاد «وطن قومي» لهم في فلسطين كنقيض
وبديل لشعبنا الفلسطيني ،استخدم القادة الصهاينة فزاعة
الخوف والممارسات العنصرية والالسامية واالضطهاد الذي
مارسته أوروب��ا الغربية وروسيا ضد اليهود ،ومن ثم المذابح
«الهولوكست» التي ارتكبتها النازية بحق اليهود ،استثمرت كل
ذلك من أجل أن تجلب اليهود من كل أصقاع الدنيا الى فلسطين،
ومنذ ذلك برعت الحركة الصهيونية في توظيف عنصر الخوف،
لكي يصبح مركبا ً أساسيا ً يستخدم في حماية الوحدة الداخلية
للدولة وبقائها وتطورها .وكذلك يجب االستمرار في تذكير العالم
وابتزازه ،في وجه أي دعوة او طرح يدعو دولة اإلحتالل الى وقف
جرائمها ومجازرها بحق الشعب الفلسطيني ،او إدانتها على خلفية
ذلك وخرقها الفاضح للقانون والمواثيق واالتفاقات الدولية.
ونحن في المرحلة الحالية شهدنا توظيفا ً غير مسبوق من
قبل حكومة نتنياهو لألخطار المحدقة باألمن «اإلسرائيلي» ،هذا
التوظيف ،لكي يضمن لدولة االحتالل البقاء والوحدة والتطور،
فنتنياهو في االنتخابات األخيرة ،وجدناه يوظف خطر أبناء شعبنا
في الداخل الفلسطيني على يهودية دولته في حملته االنتخابية،
وكذلك ذهب الى واشنطن ّ
وأذل رئيسها اوباما في عقر داره ،لكي
يشرح للكونغرس األميركي األخطار المحدقة باألمن «اإلسرائيلي»
ووجود «اسرائيل» كدولة بإمتالك ايران السالح النووي ،او توقيع
أميركا اتفاقا ً معها حول برنامجها النووي ،وهذه مفردات تستخدم
ليس فقط من منطلقات أيديولوجية فقط ،بل هي أضحت الزمة
مثل الشِ فرة الوراثية لإلنسان ،فاليوم يجري الحديث عن الخطر
النووي اإليراني ،وكذلك عن أخطار صواريخ حزب الله والصواريخ
الفلسطينية من قطاع غزة ،والقنبلة الديمغرافية الفلسطينية،
والمتغيرات المحيطة بـ«إسرائيل» وإمكانية إمتالك الجماعات

�آبادي :لن ن�سمح بالنفاذ �إلى الحيّز الأمني لإيران تحت ذريعة التفتي�ش مجموعة االت�صال الخا�صة ب�أوكرانيا
ظريف� :صوغ ن�ص االتفاق النووي ال�شامل ٍ
ما�ض قدم ًا تعقد اجتماع ًا غد ًا

أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن صوغ
ماض قدماً ،واصفا ً العمل بأنه
نص االتفاق النووي الشامل ٍ
ّ
صعب ومازال هناك الكثير ما بين األقواس.
وأشار ظريف في تغريدة على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» إلى أن ما بين األقواس يتضمن النقاط والقضايا
الخالفية ولم يصل الطرفان فيها إلى راي مشترك ،وقال:
«إننا عازمون على إنهاء هذه األزمة المصطنعة وفتح آفاق
جديدة».
وفي السياق ،شدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة
اإليرانية اللواء حسن فيروز آبادي على أنه «خطأ كبير أن
يتصور أعداء إيران أن بإمكانهم الوصول إلى حيّز مصالح
األمن القومي ،وأن يسلبوها حقها في الدفاع عن االعتداءات
مقابل االعتراف بحقها الطبيعي في االستفادة السلمية من
الطاقة النووية».
وقال آبادي إن «هناك احتماال ً جدّيا ً بأن ال يلغي نظام
االستكبار العقوبات دفعة واحدة بعد االتفاق ،وأن يعيد
فرضها بذرائع واهية مختلفة كالصواريخ البالستية
ونقض حقوق اإلنسان».
القائد العام للقوات اإليرانية المسلحة أكد أنه «ال يسمح

بذريعة التفتيش بأن يطاول النفوذ الحيّز األمني إليران،
أو أن تؤثر المفاوضات في قدراتها الدفاعية أو في دعمها
أشقاءها المقاومين في المناطق المختلفة».
وشدد آب��ادي على إلغاء العقوبات التي فرضت على
إيران تحت الفصل السابع بشكل نهائي وعلى أن يتعهد
جميع أعضاء مجلس األمن التزام ذلك.
وباستثناء موضوع تخصيب اليورانيوم ،لفت آبادي
إلى أنه ال ينبغي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية
بأن تدخل المراكز الحساسة أو أن تتمتع بصالحيات
استثنائية في الرقابة تحت ذريعة وجود شكوك أو بناء
على أدلة واهية ،مشيرا ً إلى أن إليران «كامل الحرية في
نقل تقنيتها النووية إلى أي بلد».
وطالب آبادي دول الخمسة زائدا ً واحدا ً «بتعهد مساعدة
إي��ران في مكافحة تصنيع وتطوير األسلحة النووية
بالمنطقة وتوفير األرضية لتفكيك الترسانات النووية عبر
أصقاع العالم مع إخضاع مراكزها للتفتيش الدولي».
كما حرص آبادي على التذكير بأن أيّ تنفيذ اللتزامات
إيران يجب أن يكون منوطا ً بمصادقة الجهات الرسمية في
البالد.

تك�سا�س :هجوم على معر�ض ر�سوم كاركاتورية
للنبي محمد ...والدواع�ش ي�شيدون
قتل مسلحان وأص��ي��ب شرطي
ب��ج��روح ،ف��ي إط�لاق ن��ار وق��ع أم��ام
مركز للمعارض في والي��ة تكساس
األميركية ،حيث تقام مسابقة لرسوم
كاريكاتورية للنبي محمد.
وعقب الهجوم انتشرت تغريدات
من منتسبين إل��ى تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ترحب بالعملية وتعلن أن
التنظيم موجود في الواليات المتحدة،
وع��ل��ى إث��ر التغريدة ال��ت��ي أطلقها
الملقب بـ«أبو الحسين البريطاني»،
أغلقت السلطات األميركية حساب
المنتسب إلى «داعش».
وفي تفاصيل الهجوم ،أوضحت
عناصر من ق��وات التدخل السريع
األم��ي��رك��ي��ة «س����وات» أن المشتبه
بهما أطلقا النار على مركز «كولويل
سنتر كورتيس» ،في مدينة غارالند
تكساس ،جنوب الواليات المتحدة،

ح��ي��ث ك��ان��ت ت��ج��رى م��س��اب��ق��ة في
ال��رس��وم الكاريكاتورية محورها
النبي محمد.
وأك���دت ال��ق��وات السريعة أنها
تمكنت من تصفية المسلحين فيما
أصيب شرطي بجروح قيل إنها ال
تمثل خطرا ً على حياته.
وتبحث الشرطة األميركية حاليا ً
عن سيارة يشتبه في أنها تحوي
متفجرات ،كما أفادت مدونة الكترونية
مختصة ف��ي اع��ت��راض االت��ص��االت
الالسلكية بين أف��راد الشرطة ،أن
قوات األمن رصدت مشتبها ً به داخل
متجر على مقربة من المركز وبيده
قنبلة يدوية ،مشيرة إلى أنه تم إخالء
مركز المعارض والمتاجر القريبة
منه.
ونظمت«جمعيةالمبادرةاألميركية
للدفاع عن الحرية» المعروفة بعدائها

ل�لإس�لام ،ه��ذه الفعالية وصنفتها
ضمن خانة «حرية التعبير» ،علما ً
أن الجمعية دعت الزعيم الشعبوي
الهولندي المعادي لإلسالم غيرت
فيلدرز لحضور الفعالية ،وقد لبى
الدعوة.
وقال فيلدرز إن ما حدث صدمه،
مؤكدا ً أنه لم يصب بأي أذى ،مضيفا ً
أن��ه تحدث لمدة نصف ساعة عن
ال��رس��وم الكاريكاتورية واإلس�لام
وحرية التعبير ،ومؤكدا ً أن الهجوم
اعتداء على حق الجميع في حرية
التعبير.
وق���ال ف��ي��ل��درز ف��ي ت��غ��ري��دة على
الموقع االجتماعي «تويتر» تعليقا ً
على الحادث« :إطالق نار في غارالند
خالل مسابقة للرسوم الكاريكاتورية
للنبي محمد لحرية التعبير ،لقد
غادرت المبنى لتوي».

بعد تقرير «هيومن رايت�س ووات�ش» عن غارات �سعودية بقنابل عنقودية على اليمن

وا�شنطن :قنابلنا العنقودية تحترم �ضوابط االنفجار ب�صرامة
دافعت الواليات المتحدة عن تزويدها السعودية بقنابل
عنقودية استعملت في اليمن ،مشددة على أن منتجاتها من
هذا النوع تحترم بصرامة ضوابط االنفجار.
وق��ال مسؤول أميركي في وزارة الدفاع األميركية عقب
تقرير صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» ،أشار إلى
أن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم ذخائر عنقودية
في غاراته الجوية في اليمن «الواليات المتحدة تصنع ذخائر
عنقودية تحترم الشرط الصارم باالنفجار بشكل شبه كامل»،
مؤكدا ًَ أن نسبة القنابل الصغيرة التي قد ال تنفجر في هذا
النوع من الذخائر تقل عن 1في المئة.
وأكد المسؤول العسكري األميركي أن واشنطن ال تزود أي
دولة بذخائر عنقودية إال بعد أن تلتزم أن «ينحصر استخدام

المسلحة التكفيرية أسلحة متطورة تهدد أمن «اسرائيل» ،وسابقا ً
كان يجري الحديث عن الخطر العراقي على «اسرائيل» ،ولربما
فنزويال او حتى أي نظام عالمي جديد يدين ممارسات واحتالل
«اسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ،هو في دائرة تشكيل
الخطر على دولة اإلحتالل ،ويتهم بالالسامية والعنصرية ومعاداة
«اسرائيل» ،وهناك كثيرون من السياسيين والصحافيين الغربيين
خسروا مواقعهم الوظيفية او تعرضوا لالعتقال على خلفية
انتقاداتهم وإداناتهم لـ«إسرائيل» على خلفية جرائمها وممارساتها
القمعية واإلذاللية بحق الشعب الفلسطيني.
ه��ذه بعض أه��م تهديدات األم��ن «االسرائيلي» التي نقرأها
ونسمعها بين الحين واآلخر ،وهي مختلفة ومتنوعة ،ويختلف
ت��درج أولويتها بحسب أجندة ودواف���ع ووظيفة الجهة التي
تحدّدها ،فالمستوطنون يعتبرون الخطر على استمرار االستيطان
هو التهديد األهم ،واألمنيون ينقسمون بين أولوية الخطر اإليراني
وأولوية صواريخ حزب الله الخ...
ه��اج��س ق���ادة «اس��رائ��ي��ل» وخ��وف��ه��م ،أن ت��ج��ري متغيرات
إقليمية ودولية ،تجعل من قدرتهم على استمرار صناعة الخوف
مشكلة جدية وحقيقية ،فهم تعودوا وتربوا ومارسوا الكذب
والخداع والتضليل على العالم وعلى مجتمعهم ،بأن كل العالم
معا ٍد لهم والعرب يتربصون بهم من أجل القضاء على دولتهم.
والفلسطينيون مخادعون ال يريدون السالم ،بل هدفهم تدمير
دولة «اسرائيل» ،وأي قائد لهم يطالب بالحد األدنى من الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني ،ليس شريكا ً في «السالم» ويدعم
«اإلرهاب».
الخطر هنا ان تقل قدرة قادة دولة االحتالل على استحضار
عنصر الخوف كمركب ولبنة أساسية في األمن «اإلسرائيلي».
«اسرائيل» ستواصل سياستها القائمة على الفزع والخوف،
وسيبقى المبدأ األساسي الذي تقوم عليه ليس كما طرح عالم
اإلجتماع ديكارت «أنا اشك اذا ً فأنا موجود» ،بل «انا خائف اذا ً فأنا
موجود».
Quds.45@gmail.com

توقع وزير خارجية
خليجي سابق أن
يجري تعديل الحق
في تعيينات األسرة
السعودية األخيرة
يستبدل فيه ولي
ولي العهد محمد بن
سلمان بأحد أبناء
عمومته ،وإعادة
العمل بعرف هيئة
البيعة وعدم جواز
تعيين الملك ألحد
اي من
أبنائه في ّ
مناصب والية العهد
منعا ً لحصر التداول
بأبناء وأحفاد سلمان
بدالً من أبناء وأحفاد
عبد العزيز.

الذخائر العنقودية بأهداف عسكرية محددة بوضوح ،وأن ال
يتم استخدامها في مناطق معروف أن فيها مدنيين أو يقطنها
في العادة مدنيون» ،مضيفا ً «من الواضح أن هذا عنصر
حاسم في السياسة» األميركية التي تشرف على تصدير
القنابل العنقودية.
وأضاف المسؤول العسكري أن الواليات المتحدة «تأخذ
على محمل الجد كل المعلومات المتعلقة بسقوط قتلى
مدنيين في األعمال الحربية الجارية في اليمن» ،داعيا ً «كل
األط��راف إلى احترام القانون الدولي اإلنساني واتخاذ كل
اإلج��راءات المتاحة للحد بأكبر قدر ممكن من إلحاق الضرر
بالمدنيين».
يذكر أن القنبلة العنقودية الواحدة تحتوي على عشرات

القنابل الصغيرة يتحول بعضها إلى ما يشبه ألغاما ً خطرة
على مدنيين في حال عدم انفجارها بعد اصطدامها باألرض.
وأكد بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» وجود صور
ومقاطع فيديو وأدلة أخرى تؤكد استخدام ذخائر عنقودية
من صنع الواليات المتحدة في الغارات الجوية التي شنتها
قوات التحالف خالل األسابيع األخيرة على محافظة صعدة،
معقل الحوثيين في شمال اليمن على الحدود مع السعودية.
وأعلن البيان أن هذه الذخائر استخدمت في هضبة مزروعة
تبعد  600متر من منطقة مأهولة ،الفتا ً إلى أن هذا النوع من
الذخائر «يشكل خطرا ً طويل األم��د على حياة المدنيين»،
عالوة على أنها محظورة بموجب اتفاق أبرم في  2008ووقع
عليه  116بلداً.

أعلن دينيس بوشيلين مبعوث
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
في المفاوضات حول تسوية األزمة
األوك��ران��ي��ة أن اج��ت��م��اع مجموعة
االتصال سيعقد في  6أيار.
ونقل عن بوشيلين قوله« :تلقينا
دعوة إلى اجتماع سيعقد في مينسك
في  6أيار ،وسنبحث خالله تدشين
لجان عمل فرعية».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د مبعوث
«لوغانسك الشعبية» في المفاوضات
ف����ي إط������ار م��ج��م��وع��ة االت���ص���ال
فالديسالف داينيغو أن لوغانسك
هي األخ��رى تلقت دع��وة للمشاركة
في اجتماع مجموعة االتصال يوم
األربعاء  6أيار.
وكانت مجموعة االت��ص��ال حول
أوك��ران��ي��ا ق��د شكلت س��اب��ق �ا ً أرب��ع
م��ج��م��وع��ات ع��م��ل ف��رع��ي��ة (األم���ن،
ال��س��ي��اس��ة ،االق��ت��ص��اد ،المسائل
اإلنسانية).
وك��ان وزي��ر الخارجية اإليطالي
ب��اول��و جينتيلوني ،ق��د أع��ل��ن في
وق��ت سابق ،أن على كييف إج��راء
اإلصالحات الدستورية واالقتصادية
الالزمة ومنح منطقة دونباس جنوب
شرقي أوكرانيا حكما ً ذاتياً.
وأش�����ار ج��ي��ن��ت��ي��ل��ون��ي ،إل���ى أن
األوض��اع في أوكرانيا غير مستقرة
للغاية ،مشددا ً على ض��رورة إجراء
كييف إصالحات جدية ،ومنها إعطاء
حكم ذاتي لمنطقة دونباس ،على رغم
تأكيده دعم بالده للحكومة األوكرانية
الحالية ،مشيرا ً إلى أن هذا الموضوع
سيكون محور محادثاته مع الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو خالل
زيارته كييف ،المقررة في الـ 5من
الشهر الجاري.
وف��ي م��ا يخص العقوبات على
روسيا ،أشار الدبلوماسي اإليطالي
إلى أن ب�لاده فرضتها على موسكو
وف���ق االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األوروب���ي���ة
ال��م��وح��دة ب��ه��ذا ال��ش��أن ،إال أن ذلك
انعكس على روما بدفعها ثمنا ً باهظا ً
جراء هذه العقوبات.
وأردف ب��ال��ق��ول إن���ه ع��ل��ى رغ��م

صعوبة العودة إلى مناخ العالقات
نفسه بين روسيا والغرب ،والذي كان
سائدا ً قبل اندالع النزاع األوكراني،
فإنه من المهم بذل الجهود من أجل
إبقاء األبواب مفتوحة.
وأضاف جينتيلوني« :من الصعب
ع��دم مالحظة ال���دور ال���ذي تلعبه
روسيا في تسوية األزمات الدولية،
ابتداء من االتفاق حول ملف طهران
النووي ،وصوال إلى األزمة السورية
األكثر دراماتيكية» ،مشيرا ً إلى أن
روسيا قد تكون مفيدة في حل األزمة
الليبية أيضاً.
كما أعرب الدبلوماسي عن أمله في
أن يلبي الرئيس الروسي فالديمير
بوتين دعوة لزيارة إيطاليا ،لحضور
المعرض الدولي «إكسبو ،»2015
الذي فتح أبوابه الجمعة الماضي في
ميالن.
وأعرب الوزير اإليطالي عن قناعته
بأن هذه الزيارة ،التي لم يتم تحديد
موعدها بعد ،ستشهد لقاء جديدا ً بين
فالديمير بوتين ورئيس الحكومة
اإليطالية ماتيو رينزي.
وف������ي وق������ت س����اب����ق ،ص���رح
جينتيلوني ،بأنه يقف إل��ى جانب
تخفيف العقوبات عن روسيا ،داعيا ً
إلى التعاون مع موسكو ،في حين
ن��ق��ل ع��ن م��س��ؤول��ي��ن وسياسيين
إيطاليين ،األسبوع الماضي نية روما
رف��ض ق��رار بتمديد العقوبات على
روسيا ،وال��ذي من المتوقع اتخاذه
أثناء القمة المقبلة لالتحاد األوروبي
في تموز المقبل.
ميدانياً ،قتل جنديان أوكرانيان
وأصيب ثالثة بجروح في انفجار
قنبلة بمقاطعة لوغانسك في شرق
أوكرانيا.
وق��ال رئيس اإلدارة العسكرية
المدنية األوكرانية للمقاطعة غينادي
م��وس��ك��ال ،إن قنبلة م��زروع��ة على
حافة طريق انفجرت تحت مصفحة
ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات األوك��ران��ي��ة ق��رب
بلدة يكاتيرينوفكا بغرب مقاطعة
لوغانسك ،مشيرا ً إل��ى أن جنديين
قتال على الفور ،بينما نقل ثالثة جنود

آخرين إلى المستشفى.
وأشار بيان صادر عن رئيس إدارة
المقاطعة إل��ى أن البلدة المذكورة
هي آخر بلدة في المقاطعة سيطرت
عليها القوات األوكرانية وتقع خارج
المنطقة ال��ت��ي ت��وج��د بها حواجز
القوات األوكرانية ،كما رجح البيان
ب���أن ت��ك��ون «إح����دى المجموعات
المخربة» ق��د زرع���ت القنبلة قبل
تفجير المصفحة األوكرانية.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس العملية
العسكرية األوك��ران��ي��ة ف��ي أراض��ي
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
سيرغي غالوشكو أن قيادة القوات
األوكرانية ال تنوي سحب القوات من
بلدة شيروكينو الواقعة على خط
الفصل ق��رب م��اري��وب��ل ف��ي جنوب
مقاطعة دونيتسك بسبب كثافة
القصف في هذه المنطقة.
يذكر في ه��ذا السياق أن زعماء
«رباعية النورماندي» اتفقوا أخيرا ً
على إقامة منطقة منزوعة السالح في
محيط شيروكينو وإقامة مركز تابع
لمنظمة األم��ن والتعاون األوروب��ي
هناك وك��ذل��ك نشر ق��وات للشرطة
األوكرانية في البلدة للحفاظ على
األمن.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الدفاع في «دونيتسك الشعبية» رصد
 70من انتهاكات خرق الهدنة من قبل
الجانب األوكراني في الساعات الـ24
األخيرة في مختلف المناطق التابعة
لهذه الجمهورية المعلنة من جانب
واح��د في ش��رق أوك��ران��ي��ا ،من دون
وقوع أضرار وسقوط ضحايا نتيجة
ذلك.
يأتي ذلك على خلفية تصعيد أمني
جديد في شرق أوكرانيا يهدّد بانهيار
الهدنة القائمة في المنطقة .وكانت
قوات الدفاع الشعبي أعلنت السبت
 2أي��ار أن العسكريين األوكرانيين
فتحوا ن��ي��ران مدافعهم على مطار
دونيتسك وعدد من األحياء السكنية
المحيطة به ،مشيرين إلى أن القصف
يجرى باستخدام مدافع من عياري
 120و 152ملم.

�إيطاليا تنقذ نحو  6800مهاجر في المتو�سط
قال خفر السواحل اإليطالي إنه
جرى إنقاذ  6800مهاجر من قوارب
مكتظة كانت تعبر البحر في طريقها
إل��ى أوروب���ا خ�لال مطلع األسبوع
بينهم أم وضعت رضيعة على متن
سفينة تابعة للبحرية اإليطالية.
وعثر طاقم السفينة اإليطالية
على إمرأة في حالة وضع على متن
قارب أثناء الليل من بين  34قاربا ً
جرى رصدها خالل مطلع األسبوع.
ون��ش��رت ص���ورة للرضيعة على
االنترنت وهي نائمة في مهد موقت
مزين بقوس وردي.
ووف��ق�ا ً لتحقيق تجريه محكمة

إيطالية ،ف��إن الفوضى في ليبيا
 آخر نقطة في أحد طرق الهجرةالرئيسية إلى أوروبا  -تطلق أيدي
مهربي البشر الذين يتقاضون 90
ألف دوالر في المتوسط عن حمولة
كل قارب.
تحسن
وم��ن المرجح أن ي��ؤدي
ّ
األح����وال ال��ج��وي��ة وه���دوء البحر
خالل فصل الصيف إلى زيادة عدد
المهاجرين بشكل غير مشروع
ال��ذي��ن يصلون إل��ى إيطاليا عام
 2015إلى  200ألف بزيادة  30ألفا ً
عن العام الماضي وفقا ً لتوقعات
وزارة الداخلية.

وف���ي م���دري���د ق���ال م��ص��در من
ال��ش��رط��ة اإلسبانية إن الشرطة
رصدت  21مهاجرا ً على متن قارب
قبالة الساحل الجنوبي وأنقذتهم،
وأض��اف المصدر أن الرجال الذين
جرى إنقاذهم كلهم بخير ويعتقد
أنهم من شمال أفريقيا.
وت��ت��زاي��د أع���داد م��ن يخاطرون
بالقيام ب��ه��ذه ال��رح��ل��ة بحثا ً عن
حياة أفضل مستمرة في الزيادة
بعد أسبوعين من غرق ما يصل إلى
 900شخص في أسوأ كارثة غرق
ق��وارب في البحر المتوسط تعيها
الذاكرة.

