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اتفاقية متجددة بني الواليات املتحدة
واألنظمة الخليجية بما فيها البحرين،
ع�ب��ر رس��ائ��ل ت�ب�ث�ه��ا اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة
ب�ين ال�ح�ين واآلخ ��ر ألب ��رز حلفائها في
م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي ��ج وال� � �ش � ��رق األوس � � ��ط،
ح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى م �ص��ال �ح �ه��ا ف ��ي ال�خ�ل�ي��ج
وت �ع ��زي ��ز وج� ��وده� ��ا ال �ع �س �ك��ري .ول �ف��ت
ً
الخبير ق��ائ�لا« :بحسب معلوماتي ،إن
تصريحات السفير األم�ي��رك��ي السابق
ف��ي امل �ن��ام��ة ،آدم إي��رل��ي ،أخ �ي �رًا إلح��دى
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،ك��ان��ت رس��ال��ة «منسقة
م �س �ب �ق��ًا» ،وغ �ي ��ر م �ب��اش��رة م ��ن اإلدارة
األميركية لتأكيد االطمئنان لدى نظام
آل خليفة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ب�ع��دم التخلي
عنهم كما حدث مع حلفائهم السابقني،

جنوب السودان

وت� � �ك � ��رار م� ��ا ح � ��دث م� ��ع «ب � ��ن ع� �ل ��ي ف��ي
تونس ومبارك في مصر»» .ولفت إلى
«أن اس �ت �م��رار ه��ذا ال��دع��م اش �ت��رط على
ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م ف��ي ال �ب �ح��ري��ن ض�م��ان��ة
التخلي عن دعم العناصر ذات الطابع
اإلسالمي املتشدد« ،السلفية تحديدًا»،
ب �ح �ك��م ق��رب �ه��ا م ��ن ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة»،
وذل��ك بإبعاد ه��ذه العناصر عن مراكز
صنع القرار في الدولة ،وإقصائهم من
املشهد السياسي في املرحلة املقبلة»،
حسب تعبير الخبير.
امل� �ع ��ارض ��ة ب� ��دوره� ��ا أج �م �ع��ت ع �ل��ى أن
ال �ت �ج��رب��ة م ��ع ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م ل ��م ت��دع
ً
مجاال ألن يخرج أي حوار معه بنتائج
اي �ج ��اب �ي ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ال �ت �ص �ع �ي��د األم �ن ��ي
املستمر وحملة االعتقاالت.
األم�ين العام للتجمع ال��وح��دوي فاضل
ع� �ب ��اس ،أوض� ��ح أن ال �ت �ج �م��ع ي��دع��م اي
ح � ��وار م ��ن ش��أن��ه امل �س��اع��دة ب��ال �خ��روج
ب� � �ح � ��ل ،ل � �ك� ��ن ت� �س� �ل� �ي ��م م � �ل� ��ف ال� � �ح � ��وار
ألش � �خ� ��اص اس� �ت� �ف ��زازي�ي�ن م� ��ن ال �ن �ظ��ام
امثال وزي��ر ال��دي��وان خالد بن أحمد آل
خ�ل�ي�ف��ة ،ي�ف�ت��رض أن ي�ك��ون��وا خ ��ارج أي
حل سياسي ،باعتبارهم مسؤولني عن
اس �ت �م��رار األزم � ��ة ،ي�ث�ي��ر ال �ش �ك��وك ح��ول
تبادل األدوار بني أقطاب النظام لكسب
ال��وق��ت وع��دم وج��ود رغ�ب��ة حقيقية في
الوصول إلى توافق سياسي.
وش� ّ�دد عباس ل�ـ «األخ�ب��ار» على انعدام
الثقة بني النظام واملعارضة ،نظرًا إلى
م �م��ارس��ات ال �ن �ظ��ام ال �س��اب �ق��ة وإخ�ل�ال��ه
ب� ��ال� ��وع� ��ود ال � �ت� ��ى ك� � ��ان ي �ط �ل �ق �ه��ا إب � ��ان
م �ح��ادث��ات ع��ام  ،2001ل�ل�ت�ص��دي��ق على
ميثاق العمل ال��وط�ن��ي وم��ا بعدها من
وعود كثيرة لم تنفذ.
ب � ��دوره ،رأى ال �ق �ي��ادي ف��ي ت �ي��ار ال�ع�م��ل
اإلس �ل ��ام� � ��ي ج � � � ��واد ع � �ب ��د ال� � ��وه� � ��اب أن
ت �ص��ري �ح��ات امل �ل��ك ع��ن اح �ت��رام��ه ل��رج��ل
�أت من ف��راغ،
الدين عيسى قاسم« :ل��م ت� ِ
ب��ل تنسجم م��ع عقلية ال�ن�ف��اق وال��دج��ل
الذي يتصف بها الرجل ونظامه».
وأض� ��اف ع�ب��د ال��وه��اب ل �ـ «األخ �ب��ار» أن
«امل� �ل ��ك ي �ت �ب �ج��ح ال� �ي ��وم ب ��اح� �ت ��رام أح��د
ق ��ادة امل�ج�ت�م��ع ،ف��ي إش� ��ارة إل ��ى الشيخ
ع �ي �س��ى ق� ��اس� ��م ،ف �ي �م��ا ق ��ام ��ت أج �ه��زت��ه
ب�ت��رح�ي��ل ال �ش �ي��خ ح �س�ين ال �ن �ج��ات��ي عن
ال�ب�لاد ق�س�رًا» ،وه��و أح��د ق��ادة املجتمع
ال �ب �ح��ري �ن��ي ال� �ب ��ارزي ��ن ووك� �ي ��ل امل��رج��ع
ال �س �ي��د ع �ل��ي ال �س �ي �س �ت��ان��ي ،ب��اإلض��اف��ة

فتح باب الثقة من
جديد بين المعارضة
والنظام يحتاج إلى
ممارسات على األرض
التجربة مع النظام
ال تبشر بخروج الحوار
معه بنتائج ايجابية

إل��ى إس �ق��اط ال�ج�ن�س�ي��ة ع�ن��ه م��ع ثالثني
معارضًا ،وقد وصفهم امللك بـ «الشرذمة
ُ ّ
وال��ك��ف��ار» .وح� ّ�م��ل امل�ل��ك امل�س��ؤول�ي��ة عن
سجن آالف املعتقلني ،بمن فيهم ق��ادة
ٌ
امل �ع��ارض��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ب�م��ا أن ��ه م �س��ؤول
ع��ن األح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�س�ي�س��ة ضد
امل� �ع ��ارض�ي�ن ب �ه �ي �م �ن �ت��ه ع� �ل ��ى ال �س �ل �ط��ة
القضائية ،وانتقاء قضاة يضطهدون
امل� �ع ��ارض�ي�ن م �ق��اب��ل ح �م��اي��ة امل �ج��رم�ين
ال��ذي��ن م��ارس��وا أب�ش��ع االن�ت�ه��اك��ات ضد
اإلن �س��ان �ي��ة ،وف ��ي ظ ��ل دع �م��ه ل�س�ي��اس��ة
اإلف�ل�ات م��ن ال�ع�ق��اب بترقية املتورطني
في انتهاكات حقوق اإلنسان.
ول� � �ف � ��ت ع � �ب� ��د ال � � ��وه � � ��اب إل� � � ��ى أن ه� ��ذه
ال�ت�ص��ري�ح��ات ل��ن تنطلي ع�ل��ى الشعب
ال� � �ث � ��ائ � ��ر أو ق� � � � ��ادة امل � � �ع � ��ارض � � ٌ�ة ال� �ت ��ي
ت �ع �ل��م أب � �ع� ��اده� ��ا ،وه � ��ي ال� �ت� �ف ��اف ع�ل��ى
امل�ط��ال��ب ال�ش�ع�ب�ي��ة ب��ال�ت�ح��رر م��ن الظلم
وال ��دي� �ك� �ت ��ات ��وري ��ة ،وت �ض �ل �ي��ل امل�ج�ت�م��ع
الدولي لتفادي ضغوطه املستمرة على
النظام الحاكم.
أما رئيس ش��ورى حركة الوفاق جميل
ك��اظ��م ،ف ��رأى أن ال��دع��وة إل��ى استكمال
ال � �ح ��وار ل ��ن ت �ك ��ون ب �م �س �ت��وى ال ��ذه ��اب
خالد
ب�ع�ي�دًا ع��ن وزي ��ر ال��دي��وان امل�ل�ك��ي
ً
بن أحمد آل خليفة ،باعتباره شخصية
محورية في األسرة الحاكمة ،الفتًا إلى
وج� ��ود أزم� ��ة ث �ق��ة ب�ي�ن ال �ح �ك��م وأغ�ل�ب�ي��ة
امل � �ك� ��ون� ��ات ف � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ي،
ب�س�ب��ب اس �ت �ح �ك��ام األزم � ��ة ال��دس �ت��وري��ة
والسياسية.
وأوض � � ��ح ك ��اظ ��م ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن ف�ت��ح
ب� ��اب ال �ث �ق��ة م ��ن ج ��دي ��د ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة
وال �ن �ظ��ام ي�ح�ت��اج إل ��ى م �م��ارس��ات على

األرض ،تهيئ األج ��واء وت�ب�ن��ي جسور
الثقة بتحديد خريطة ال�ط��ري��ق لحوار
ج��اد ،يفضي إل��ى حل ع��ادل مبني على
الشراكة الوطنية.
ب � � � ��دوره ،م � �س� ��ؤول ال� ��رص� ��د وامل �ت��اب �ع��ة
ف��ي م��رك��ز ال �ب �ح��ري��ن ل �ح �ق��وق اإلن �س��ان،
س� �ي ��د ي� ��وس� ��ف امل � �ح� ��اف � �ظ ��ة ،اس �ت �ش �ه��د
بتصريحات ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب��اراك
أوب��ام��ا قبل ثالثة أع��وام ،ال��ذي ق��ال فيه
«إن � ��ه ال ي �م �ك��ن أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ح� � ٌ
�وار
ن��اج��ح وق �ي��ادات امل �ع��ارض��ة السياسية
ال �س �ل �م �ي��ة خ �ل��ف ال� �ق� �ض� �ب ��ان» ،ل �ت��أك �ي��د
انعدام فرص الحوار بالنجاح .وأوضح
املحافظة لـ «األخبار» أن املركز ال يرصد
تصريحات ،بل يرصد املمارسات التي
ت �ح �ص��ل ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ،ف��ال��دع��وة
ل � �ل � �ح� ��وار ف � ��ي ال� � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ،2013
أع �ق �ب �ه��ا اع �ت �ق��ال امل �ئ ��ات م ��ن امل��واط �ن�ين
وسقوط عشرات الشهداء ،وبعد دعوة
ول��ي ال�ع�ه��د ل�ل�ح��وار ف��ي ك��ان��ون الثاني
امل��اض��ي ح�ت��ى ن�ي�س��ان ال� �ج ��اري ،ت�لاه��ا
اع �ت �ق��ال ق��راب��ة  500م�ع�ت�ق��ل رأي وق�ت��ل
ث�لاث��ة م��واط �ن�ين ،ك��ذل��ك أص ��در ال�ق�ض��اء
ّ
«املسيس» أحكامًا قاسية بالسجن على
ع �ش��رات امل��واط �ن�ين ،ت �ب��دأ م��ن س�ن��ة إل��ى
السجن امل��ؤب��د بتهم تتعلق بنشاطهم
ال�س�ل�م��ي وال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ال� ��رأي ،ف�ي�م��ا ال
ي � ��زال االع �ت �ق ��ال ال �ت �ع �س �ف��ي وال �ت �ع��ذي��ب
ال ��وح� �ش ��ي م� �س� �ت� �م � ٌ�ر ح� �س ��ب ش � �ه� ��ادات
املعتقلني املوثقة يوميًا ،وحمالت القمع
والعقاب الجماعي على امل��دن والقرى،
وال�خ�ط��اب��ات اإلع�لام�ي��ة امل�ح��رض��ة على
ال�ك��راه�ي��ة ف��ي أج�ه��زة اإلع�ل�ام ال��رس�م��ي،
والتغاضي عن االنتهاكات اإلنسانية،
حل
تأكيد لعدم جدية النظام في إيجاد ٍ
يوقف األزمة الحقوقية ،بل هو لتفادي
الضغط الدولي وتضليل الرأي العام.
وأضاف :السلطات بيد امللك ،ما يخالف
قوله إن الشعب مصدر السلطات ،فهو
رأس ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة والتشريعية
وال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذي � ��ة وي � � � �ع� �ّي � نّ�� ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
وم� �س ��ؤول� �ي� �ه ��ا ،وق � ��د ان� �ت� �ق ��م امل� �ل ��ك م��ن
م�ع��ارض�ي��ه ع�ب��ر ت�ع�ي�ين م�ب��اش��ر ل��وك�لاء
ّ
النيابة ،كذلك باشر امللك بسن قانون
ال�س�ج��ن م��ن ث�ل�اث إل��ى خ�م��س س�ن��وات،
ي �ع��اق��ب م ��ن ي�ن�ت�ق��د ه� ��ذه ال �س �ي��اس��ة أو
ي�ط��ال��ب بانتقالها للشعب ،وق��د ح��دث
ذل � ��ك أخ� �ي� �رًا م ��ع امل� � � � ّ
�دون ع �ل��ي امل� �ع ��راج
ورجل الدين كامل الهاشمي.

سلفاكير يجري تعديالت في قيادة الجيش

ف��ي خ �ط��وة م�ف��اج�ئ��ة ،أق ��ال رئ �ي��س ج�ن��وب
السودان سلفاكير ميارديت رئيس أركان
الجيش الجنرال جيمس هوتماي ومدير
ج �ه��از االس �ت �خ �ب ��ارات م ��اش ب � ��ول ،وس��ط
تهديد مجلس األمن بفرض عقوبات على
املتسببني بانتهاكات أدت الى مقتل مئات
املدنيني في مدينة بانتيو النفطية أثناء
استيالئهم عليها.
وأع� �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال �ج �ي��ش فيليب
أق��وي��ر أن الجنرال ب��ول مالونج ح��ل محل
قائد الجيش الجنرال جيمس هوتماي.
ك�م��ا أع�ل��ن أق��وي��ر أن سلفاكير أق ��ال أيضًا
رئ �ي��س أج� �ه ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال��وط�ن�ي��ة
الجنرال م��اش ب��ول ،وع نّ�ّي� مكانه الجنرال
ماريال نور جوك.
وفيما لم يقدم سلفاكير أي سبب رسمي
لعزل هوتماي ،أشارت بعض املصادر إلى
أنه قد يكون له صلة بالهزائم التي تعرض
لها الجيش في مواجهة التمرد ال��ذي بدأ
منتصف كانون األول املاضي بقيادة رياك
مشار النائب السابق للرئيس.
ف ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،أع �ل ��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
املتمردين لول رواي كوانج أن قوات نائب

الرئيس السابق رياك مشار سيطرت على
ب�ل��دة ري�ن��ك وت�ق�ت��رب م��ن ب��ال��وج ف��ي والي��ة
أع��ال��ي ال�ن�ي��ل ،ح�ي��ث ت��وج��د أك �ب��ر منشآت
ال�ن�ف��ط ف��ي ال �بل��اد .وأض ��اف إن امل�ت�م��ردي��ن
ط��ال �ب��وا ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط م� �ج ��ددًا «ب��وق��ف
اإلنتاج وإجالء املوظفني والعمال لتجنب
الوقوع في مرمى النيران».

من جهة أخرى ،أوقف وزير العدل فولينو
وانويال إج��راءات محاكمة  4من املتهمني
ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي «م �ح��اول��ة ان �ق�ل�اب ك��ان��ون
األول امل ��اض ��ي» .وق� ��ال وزي� ��ر ال� �ع ��دل« :إن
الحكومة ،حرصًا منها على دعم وتشجيع
الحوار واملصالحة ،قررت وقف اإلجراءات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ج��اري��ة ب�خ�ص��وص املتهمني

تفرج السلطات اليوم عن اربعة من قيادات الحزب الحاكم اتهموا بالخيانة (أ ف ب)

األرب� �ع ��ة ،واإلف � ��راج ع�ن�ه��م ،ال �ي��وم ،إض��اف��ة
إلى املفرج عنهم السبعة في وقت سابق،
وإب�ق��اء االت�ه��ام ض��د ري��اك م�ش��ار ،وتعبان
دينق ،والفرد الق».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،ه � ��دد م �ج �ل��س األم � � ��ن ال ��دول ��ي
أم ��س ب��ات �خ��اذ «إج � � ��راءات م�ن��اس�ب��ة» ضد
امل� �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن ال � �ت � �ج ��اوزات ف ��ي ج �ن��وب
ال � �س� ��ودان ،ف ��ي إش � ��ارة إل� ��ى إم� �ك ��ان ف��رض
عقوبات محددة األهداف.
وفي إعالن صدر باإلجماع بلهجة حازمة،
أعرب األعضاء الخمسة عشر في املجلس
«ع� � ��ن م� �ش ��اع ��ر ال� �غ� �ض ��ب» أم � � ��ام امل � �ج ��زرة
«الفظيعة» التي نفذت في منتصف نيسان
وق �ض��ى ف�ي�ه��ا م �ئ��ات امل��دن �ي�ين ف��ي بنتيو
ع��اص�م��ة والي ��ة ال��وح��دة ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وال�ت��ي
نسبتها األم��م املتحدة إل��ى املتمردين في
جنوب السودان.
ودع��ا مجلس األم��ن إل��ى «وق��ف ف��وري لكل
االن�ت�ه��اك��ات واإلس � ��اءات ل�ح�ق��وق اإلن�س��ان
وان�ت�ه��اك��ات ال�ق��ان��ون اإلن�س��ان��ي ال��دول��ي»،
ك �م��ا ط ��ال ��ب ح �ك��وم��ة ال ��رئ �ي ��س س�ل�ف��اك�ي��ر
بحماية املدنيني.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

الكويت :مطالبة
باستجواب رئيس الوزراء
تقدم ثالثة نواب معارضني
بطلب الستجواب رئيس الوزراء
الكويتي الشيخ جابر املبارك
الصباح (الصورة) بتهمة
تقديم أموال لنواب وسوء إدارة
استثمارات الصندوق السيادي
للكويت .والطلب الذي تقدم به
النواب الثالثة :رياض العدساني،
عبد الكريم الكندري وحسني
املطيري ،قد يؤدي إلى تصويت
على مذكرة عدم تعاون ،وبالتالي
تنحي رئيس الوزراء.
واتهم النواب الثالثة رئيس الوزراء
بالفساد وبدفع أموال لعدد من
النواب.
ً
كما اعتبروه مسؤوال عن تراجع
مستوى الخدمات العامة في

الدولة التي تضخ ثالثة ماليني
ً
من الخام يوميًا وتملك أصوال
في الخارج تقدر بـ  400مليار
دوالر .وقال النواب إن الصندوق
السيادي للكويت سجل خسائر
خالل السنوات املاضية في عدد
من االستثمارات الرئيسية في
الخارج .وبالرغم من ذلك ،تم ضخ
مليارات الدوالرات اإلضافية في
هذه االستثمارات.
ّ
وحمل النواب أيضًا رئيس الوزراء
مسؤولية إغالق صحيفتني
ملدة أسبوعني ،واعتبروا أن ذلك
شكل خطوة تهدف إلى الحد من
الحريات.
كما قدم ثالثة نواب آخرين طلبًا
الستجواب رئيس الوزراء بشأن
اإلسكان وارتفاع اإليجارات
وارتفاع أسعار األراضي
والعقارات وزيادة اإليجارات.
كذلك تقدم النواب :عبد الكريم
الكندري ،رياض العدساني
وحسني القويعان باستجواب
لرئيس الوزراء يتضمن بنودًا
عدة ،بينها تصريح سابق ألحد
النواب املستقلني الشيعة بتلقيه
ً
أمواال من رئيس الوزراء لتقديمها
مساعدة إلى الحسينيات.
(أ ف ب ،األناضول)

امللك السعودي في جدة
والسبب فيروس كورونا
وصل امللك السعودي عبدالله
إلى مدينة جدة أمس في مسعى
منه لطمأنة السعوديني حول
وضع فيروس كورونا الذي
ينتشر بشكل خاص في املدينة،
والذي أودى حتى اآلن بحياة
 85شخصًا في اململكة؛ بينهم
 21شخصًا منذ بداية نيسان
الجاري ،بحسب آخر أرقام
رسمية .ونقلت صحيفة «الوطن»
عن وزير الحرس الوطني وابن
امللك ،األمير متعب ،تأكيده أن
عبدالله فضل تقديم زيارته لجدة
ليكون مع أهلها لطمأنتهم في
مواجهة الفيروس.
(أ ف ب)

