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اجلمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ عربية وعاملية

«غليان» في السودان بعد األربعاء الدامي و«تصعيد مفتوح» ضد االنقالب
عواصــم - وكاالت: دعــا نشــطاء فــي 
الســودان أمس الى تصعيــد االحتجاجات 
على االنقالب العســكري الذي وقع الشهر 
املاضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية 
على املتظاهرين املطالبني بعودة احلكومة 
املدنية. ومن شأن هذا التطور أن يزيد من 
الهوة بني القادة العسكريني الذين انتزعوا 
السلطة في ٢٥ أكتوبر وحركة احتجاجية 
كبيرة تنزل إلى الشــوارع منذ االنتفاضة 
الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير 

عام ٢٠١٩.
وأصدرت مجموعة مــن جلان املقاومة 
تعكف على تنســيق احلركة االحتجاجية 
في شــرق اخلرطوم بيانا امس أعلنت فيه 
الدخول «في جدول التصعيد املفتوح حتى 

إسقاط السلطة االنقالبية».
وجاء في بيان تنســيقية جلان مقاومة 
أحياء اخلرطوم شــرق «ندعــو القطاعات 
املهنيــة والنقابيــة والعماليــة والشــعب 
السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان 
مدني شامل حدادا على أرواح شهدائنا األبرار 
ورفضا النتهاكات املجلس االنقالبي في حق 

الثوار العزل».
وقال عضو كبير في التنسيقية لوكالة 
فرانس برس، طالبا عدم نشــر اســمه، إنه 
جرت مشــاورات بني جلان املقاومة بشأن 
التصعيد. جاء ذلك فيما أطلقت قوات األمن 
الســودانية امس قنابل غاز مسيل للدموع 
على عشرات احملتجني في الضواحي الشمالية 
للخرطوم، وفي الوقت ذاته، حاولت القوات 
األمنية مرة أخرى تفريق عشرات املتظاهرين 
الذين كانوا اليزالون متجمعني قرب احلواجز 
واملتاريس التي أقاموها لقطع الطرق، في 

الضاحية الشمالية للعاصمة.
وعادت االتصاالت الهاتفية واالنترنت 
صبــاح امس بعد انقطاع خالل عملية قمع 
التظاهــرات. وقال محام أقــام دعوى ضد 
شــركات االتصــاالت في الســودان لوكالة 
رويترز إن محكمة كانت أصدرت أمرا بحبس 
مديري الشركات الثالث في البالد حلني إعادة 
اإلنترنت. في غضون ذلك، قالت جلنة أطباء 
السودان املركزية املؤيدة للحركة االحتجاجية 
إن ١٥ شــخصا على األقل قتلوا أمس األول 
لدى فــض احتجاجات في اخلرطوم ومدن 
أخرى باستخدام الرصاص والغاز املسيل 
للدمــوع، بينمــا قالت الشــرطة إن ٨٩ من 
أفــراد األمن أصيبوا وســجلت وفاة مدني 
واحد و٣٠ حالة اختناق من الغاز املســيل 

للدموع بني مدنيني.
وقالت جلنة األطباء املركزية، في صفحتها 
على فيسبوك «القوات االنقالبية تستخدم 
الرصاص احلي بكثافة في مناطق متفرقة 
في العاصمة اخلرطوم وعشرات اإلصابات 
بالرصاص احلــي بعضها حاالت حرجة». 
وأضافت أن الوفيات تركزت في مدينة بحري. 
وقتــل ١١ شــخصا على األقل بينهــم امرأة 
برصاص حي بني الرأس والصدر والبطن، 
وفق جلنة األطباء املؤيــدة لالحتجاجات. 
وفي املجموع، قتل منذ االنقالب ٣٩ شخصا 
بينهــم ثالثة مراهقني وجــرح مئات، غالبا 

خالل عمليات تفريق احملتجني.
ووصف احملتجون سلوك الشرطة أمس 
األول بأنه أعنف مما كان من قبل، في مؤشر 
جديد على أن اجليش يتطلع لترسيخ وضعه. 
رغم ان اجليش كان قد قال إن االحتجاجات 

السلمية مصرح بها.

وقالت املتظاهرة سهى (٤٢ عاما) إن قوات 
األمن مارست «قمعا عنيفا» من خالل إطالقها 

«قنابل غاز مسيل للدموع تصم اآلذان».
واتهمــت جلنة األطبــاء املركزية قوات 
األمن مبالحقــة األطباء إلى املستشــفيات 
وإطالق قنابل مسيلة للدموع على اجلرحى 

وسيارات اإلسعاف.
ودان جتمع املهنيني السودانيني، ما أسماه 
«جرائم ضد اإلنسانية»، واعتبر التجمع في 
بيان أن ما يجري في شوارع ومدن السودان 
«جرائم بشعة ضد اإلنسانية تتضمن القتل 
العمد (..) إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب 
واقتحام البيوت بالقوة املسلحة»، مع «تعمد 
قطع كل وســائل االتصال إلخفاء وتغطية 

عشرات اجلرائم األخرى».
واعتبر أن «مجزرة» امس االول «تأكيد 
على سالمة شعارات املقاومة والءاتها الثالث: 

ال تفاوض، وال شراكة، وال مساومة».
من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان أنها 
قامت «بواجب تأمني مؤسسات الدولة وجموع 
املتظاهرين»، وأنهــا «قوبلت بالعنف غير 
املبــرر جتاه أفرادها ومركباتها»، مشــيرة 
الى أنها استخدمت «احلد األدنى من القوة 
والغاز املسيل للدموع ولم تستخدم السالح 
الناري مطلقا». وعلى صعيد ردود االفعال 
الدولية ازاء التطورات املتســارعة، نددت 
مساعدة وزير اخلارجية األميركي للشؤون 
األفريقيــة مولي في، امــس بـ«العنف ضد 
متظاهرين سلميني». وقالت مولي على تويتر 
«أحزنتني تقارير عن أعمال عنف وخسائر 
في األرواح في السودان. ندين العنف ضد 
املتظاهرين الســلميني وندعو إلى احترام 

حقوق اإلنسان وحمايتها».

دعوات لعصيان مدني شامل وقنابل مسيلة للدموع مجدداً غداة سقوط أكبر عدد من القتلى

فتى سوداني يهم بإعادة إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع باجتاه قوات األمن خالل احتجاجات في اخلرطوم بحري أمس        (أ.ف.پ)

 جاسوس إليران في منزل وزير الدفاع اإلسرائيلي

ليبيا: رئيس البرملان ووزير الداخلية 
السابق ينضمان للسباق الرئاسي

وكاالت:  ـ  عواصــم 
أعلنــت أجهــزة األمــن 
اإلســرائيلية امس، أنها 
اعتقلت عامل نظافة في 
منزل وزير الدفاع بيني 
غانتس بتهمة التجسس 
لصالح إيران. وأكد مكتب 
املدعي العام وجهاز األمن 
اإلســرائيلي  الداخلــي 
(الشــاباك)، أن اتهامات 
وجهت رسميا إلى عامل 
النظافة عومري غورن، 
البالغ من العمر ٣٧ عاما، 

وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك 
له في منــزل غانتس منذ عدة ســنوات. 
ووفقا لبيانات أجهزة األمن اإلسرائيلية، 
تواصل هذا املوظف بنفسه مع مجموعة 
الهاكرز Black Shadow (الظالل السوداء) 
التي تعد مرتبطة بحكومة إيران، وعرض 
عليها التجسس على وزير الدفاع، السيما 
من خــالل تثبيت برنامج جتســس على 

حاسوبه.
وصــور العامــل بعض األغــراض في 
منــزل غانتس، مبا فيهــا مكتب الرئيس 
وحواسيب وصور له وأفراد عائلته وعلبة 
عليها عالمة اجليش اإلســرائيلي وخزنة 
 (IP) مقفلة وعناوين بروتوكول اإلنترنت
وفواتيــر ضرائب وغيرها، وأرســل هذه 
اللقطات إلــى «اجلهات اإليرانية» إلثبات 

جديته في التعاون.
وأكد بيان «الشاباك» أن املتهم، بسبب 
النظام األمني في منزل غانتس، لم يتمكن 
من الولوج إلى معلومات خطيرة، وقدمت 
الئحــة اتهام ضده إلــى احملكمة املركزية 

في اللد.
وأوضح «الشاباك» ان املشتبه به، الذي 

كان يتولى القيام بأعمال التدبير املنزلي 
والتنظيف في منزل وزير الدفاع، وجهت 
إليه اتهامات بالتجســس من قبل محكمة 
في مدينة اللد القريبة من تل أبيب، مضيفا 
أنه اعتقل بعد حتقيق في وقت سابق من 

نوفمبر اجلاري.
وسبق أن تعرض هاتف غانتس الختراق 
في مارس ٢٠١٩، ورجحت إسرائيل وقوف 

هاكرز إيرانيني وراء هذه العملية.
وقال مكتب احملامي العام في اسرائيل، 
ان احملامي الذي كلفه ملساعدة املشتبه به، 
نقــل عن األخير قوله إنــه تصرف بدافع 
«االضطرار املالي» ولم يكن ينوي اإلضرار 

باألمن القومي.
وأشار جال وولف، احملامي الذي يتولى 
الدفاع عن املشتبه به في تصريحات إلذاعة 
«كان» اإلســرائيلية، إلــى أن الرجل كان 
يسعى للحصول على األموال من دون أن 
تكــون لديه القدرة في الواقع على القيام 

بأي أعمال جتسس.
وقال وولف «ميكن ألي شخص أن يفخر 
ويقول إنه يستطيع تسليم بضائع، (لكن) 
بيان الشاباك ال يصمد أمام اختبار الواقع».

طرابلــس - وكاالت: 
ترشــح كل مــن وزيــر 
السابق  الليبي  الداخلية 
فتحــي باشــاغا ورئيس 
البرملــان عقيلــة صالح 
أمس رسميا لالنتخابات 
الرئاســية املقررة في ٢٤ 

ديسمبر املقبل.
وقــدم وزير الداخلية 
الليبيــة  فــي احلكومــة 
الســابقة، فتحي باشاغا 
أوراق ترشيحه إلى مكتب 
املفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات في العاصمة طرابلس. وبذلك 
يرتفع بلغ عدد األشخاص الذين ترشحوا 
للتنافس على منصب رئيس ليبيا إلى ١٥ 
حتى اآلن، بحســب مفوضيــة االنتخابات 
بينهم: ســيف اإلســالم جنل العقيد معمر 
القذافي واملشير خليفة. وفشل باشاغا (٥٩ 
عاما) وهو طيار عســكري متقاعد، مطلع 
فبراير املضاي في جنيڤ، في سعيه لتولي 
رئاســة احلكومة املوحــدة اجلديدة التي 
ذهبت ملنافســه عبداحلميــد الدبيبة، بعد 

تداول اسمه على نطاق واسع.
وجنا باشاغا قبل أيام من تسليم حكومة 
الوفاق السابقة السلطة للحكومة اجلديدة، 
من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

وهو يعــد كذلك الالعب الرئيســي في 
مجلس مصراتة العســكري الذي تأسس 
أثناء الثــورة قبل ١٠ أعــوام، ولعب دورا 
بارزا في مفاوضــات الصخيرات باملغرب 

في عــام ٢٠١٥ التي أدت إلى اتفاق برعاية 
األمم املتحدة.

وخــالل فتــرة توليــه منصــب وزير 
الداخليــة من ٢٠١٨ إلى مطلع ٢٠٢١، حظي 
بدعم شــعبي متصاعد، خصوصا بسبب 
مواقفه املناهضة للمجموعات املســلحة، 
ومحاوالتــه املتكــررة للحد مــن نفوذها 
ودعواته لتفكيك هذه املجموعات ودمجها. 
وفي السياق، أعلن رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح ترشــحه لالنتخابات 
الرئاســية. وقال صالح، في كلمة مسجلة 
مساء امس االول إنه سيكون «حريصا على 
توحيد املؤسسات ودعم األمن ووضع آلية 
للمحاسبة والرقابة»، مؤكدا أن «املصاحلة 

الوطنية ركن أساسي الستقرار بالدنا».
وأكد عقيلة صالح حرصه «على استرداد 
مكانة بالدنا وعزها وعلى أن تكون احلكومة 

حيث يكون املواطن» الليبي.

قدم صوراً التقطت في املنزل واقترح تثبيت برامج جتسس على كمبيوتر غانتس

حتذير أميركي - خليجي إليران
من التسبب في «أزمة نووية» وزعزعة استقرار املنطقة

عواصم - وكاالت: وجهت الواليات 
املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي 
حتذيرا مشتركا إلى إيران، محذرة إياها 
من التسبب في «أزمة نووية» وزعزعة 
استقرار الشرق األوسط بصواريخها 

الباليستية وطائراتها املسيرة.
وأكــدت األمانــة العامــة ملجلــس 
التعاون لدول اخلليج العربية في بيان 
مشترك صدر في ختام االجتماع الثاني 
ملجموعة العمل اخلليجية - األميركية 
اخلاصة بإيران والذي عقد في الرياض 
امــس األول، أهمية الشــراكة طويلة 
املدى بني الواليات املتحدة األميركية 
ومجلــس التعــاون لــدول اخلليجي 
وعزمهما املشــترك على اإلســهام في 
أمن واستقرار املنطقة وفق إطار عمل 
الشراكة االســتراتيجية بني الواليات 

املتحدة ومجلس التعاون.
ويأتي هــذا االجتماع بناء على ما 
مت االتفاق عليه في االجتماع الوزاري 
اخلليجي - األميركي املشترك املنعقد 
في ٢٣ سبتمبر املاضي في نيويورك.

وناقش االجتماع املفاوضات املتعلقة 
بامللــف النووي اإليرانــي وبرنامجها 
الصاروخي وأنشطة إيران في املنطقة 
والتعاون بني منظومة مجلس التعاون 

وأميركا في هذا املجال.
وقالت الواليات املتحدة ودول مجلس 
التعاون اخلليجي في البيان املشترك 
ان «جميــع املشــاركني فــي االجتماع 
حضوا احلكومة اإليرانية اجلديدة على 
اغتنام الفرصة الديبلوماسية» املتمثلة 
باملفاوضات املقرر استئنافها في ڤيينا 
قريبا والرامية إلنقاذ االتفاق النووي 
اإليرانــي، «للحؤول دون اندالع نزاع 
وأزمة». وفي بيانهم املشــترك أعرب 
ممثلو الواليات املتحدة والســعودية 
واإلمارات وقطر والبحرين وسلطنة 
عمان والكويت عن أسفهم ألن «إيران 
خطت خطوات ال تلبي أي احتياجات 
مدنيــة لكنها قد تكون مهمة لبرنامج 

أسلحة نووية».
وشجب البيان األميركي - اخلليجي 
العدوانيــة  املشــترك «السياســات 

واخلطيرة» التي متارسها طهران، مبا 
في ذلك «النشــر واالستخدام املباشر 
للصواريــخ الباليســتية املتطــورة» 

وللطائرات املسيرة.
كمــا حــذر البيــان مــن أن «دعــم 
إيران مليليشيات مسلحة في املنطقة 
وبرنامجهــا للصواريخ الباليســتية 
يشــكالن تهديــدا واضحــا لألمــن 

واالستقرار».
وأشــار إلى ان إيران ووكالءها في 
املنطقة اســتخدمت هذه األسلحة في 
مئات الهجمات التي استهدفت املدنيني 
والبنية التحتية احليوية في السعودية 
وضد البحارة على منت السفن التجارية 
املدنية في املياه الدولية في بحر عمان 
كما عرضت للخطر القوات األميركية 
التــي تقاتــل ضد مــا يســمى تنظيم 
(داعش). وفي بيانهم املشــترك، ذكر 
املشاركون في اجتماع الرياض، طهران 
بفوائد حتســني العالقات مع جيرانها 
العرب وبتلك التي ســتتأتى من رفع 
العقوبات األميركية املفروضة عليها 

إذا ما جنحت مفاوضات ڤيينا.
لكــن البيان املشــترك حذر من أن 
«هذه اجلهود الديبلوماسية ستفشل 
إذا ما اســتمرت إيران في التسبب في 

أزمة نووية».
واتفق املجتمعون على أن برنامج 
إيران النووي ميثل مصدر قلق بالغ، 
حيث اتخذت خطوات ليســت بحاجة 
إليها لألغراض املدنيــة ولكنها مهمة 
لبرنامج األسلحة النووية، داعني إيران 
إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ورحب املجتمعون باجلولة السابعة 
القادمة مــن مفاوضات خطــة العمل 
الشاملة املشتركة في (ڤيينا) املقررة 
في ٢٩ اجلاري ودعوا إلى العودة بصفة 
عاجلة إلى االلتزام الكامل بخطة العمل 
الشاملة املشتركة ما من شأنه أن ميهد 
الطريق أمام جهود ديبلوماسية شاملة 
جلميع األطراف املعنية ملعاجلة جميع 
القضايا املتعلقة بضمان استدامة األمن 

واألمان في املنطقة.

پولندا تناشد أوروبا دعمها لوقف املهاجرين وال تستبعد احلرب
ـ وكاالت: دعــت  عواصــم 
پولندا شركاءها األوروبيني إلى 
مســاعدتها في أزمة املهاجرين 
على حدودها مع بيالروســيا، 
حتى ال يضطــروا الى مواجهة 
ماليني الالجئني، في حني طالب 
الكسندر  البيالروسي  الرئيس 
لوكاشــينكو أوروبا بفتح ممر 

انساني الستقبالهم. 
الــوزراء  رئيــس  وحــذر 
الپولندي ماتيوش مورافيتسكي 
من استمرار السياسات األوروبية 
الضعيفة على احلدود، وقال في 
مقابلة أجراها مع صحيفة «بيلد» 
األملانية، إنه ال يســتبعد خطر 
احلرب، في ضوء التطورات على 
احلدود الپولندية البيالروسية، 
وأوضح مورافيتسكي للصحيفة 
أنــه «إذا لــم نتمكن مــن إبعاد 
آالف املهاجريــن اآلن، فســوف 
يأتــي قريبا مئــات اآلالف، بل 
املاليــني، إلى أوروبــا». وتابع: 
«إذا لم نقم بحماية حدودنا في 
أوروبــا، والدفاع عنها بصورة 
حاسمة، فهناك مئات املاليني من 
افريقيا أو الشرق األوسط، الذين 
سيحاولون القدوم إلى أوروبا، 

والسيما إلى أملانيا».
في االثناء، توجه هورست 
زيهوفــر، وزيــر الداخليــة في 
حكومة تسيير األعمال بأملانيا 
امس، إلــى العاصمة الپولندية 
وارسو من أجل توجيه الشكر 
لپولنــدا على جهودها املبذولة 
للتصدي حلركات الهجرة املنظمة 

القادمة من بيالروسيا.
مــن جانبهم، حــض وزراء 
خارجية دول مجموعة الســبع 
بيالروســيا امــس، على وضع 
حد ألزمة الهجرة عند حدودها 
مع پولندا، متهمني إياها بإثارة 

وأفاد «ندعو النظام الى الوقف 
العدوانيــة  الفــوري حلملتــه 
واالستغاللية من أجل منع املزيد 

من الوفيات واملعاناة».
واكــد الــوزراء أنــه ينبغي 
الســماح للمنظمــات الدوليــة 
ومــن  «الفــوري  بالوصــول 
للمهاجريــن  عوائــق»  دون 
احملاصرين عند احلدود لتقدمي 
مساعدات إنسانية. في املقابل، 
أعلنت الناطقة باســم الرئاسة 
البيالروسية، ناتاليا إيسمونت، 
أن نحــو ســبعة آالف الجــئ 
يتواجدون على أراضي البالد، 
من بينهــم نحو ألفي الجئ في 
املخيمات العشوائية على احلدود 
مع پولندا، مشيرة إلى أن مينسك 
لن تقوم بطرد الالجئني بالقوة.

اليوم نفــي بالتزاماتنــا! نعم، 
لألسف فقط حوالي ٤٠٠ الجئ 
وافقوا على العودة إلى وطنهم».

ميدانيا، اعتقلت قوات األمن 
الپولنديــة حوالــي ١٠٠ مهاجر 
حاولــوا عبــور احلــدود مــع 
بيالروســيا ليل أول من أمس، 
علــى مــا أعلنــت وزارة الدفاع 
الپولندية. وأفادت الوزارة بأن 
الپولنديــة اعتقلت  «األجهــزة 
مجموعــة مــن حوالــي مائــة 
مهاجر»، واتهمت بيالروسيا بأنها 
«أرغمت مهاجرين على رشــق 
اجلنــود الپولنديني باحلجارة 
لتحويل انتباههم»، مشيرة إلى 
أن «محاولة عبور احلدود جرت 
على مسافة بضع مئات األمتار 

من املكان».

وأضافت املتحدثة «الرئيس 
وجــه خالل اجتمــاع مع دوائر 
الهجــرة والهيئــات األخــرى 
بتســهيل عــودة الالجئني إلى 
أوطانهــم وتنفيــذ رغباتهــم 
األخــرى. الشــرط الوحيد هو 
الرغبة. لن نطردهم إلى العراق 
وســورية أو أي دولة أخرى». 
وأكدت أن الرئيس البيالروسي 
لوكاشينكو حتدث مع املستشارة 
األملانيــة ميــركل وقــال لها ان 
علــى االحتاد األوروبي إنشــاء 
ممر إنســاني أللفي الجئ، وأن 
مينســك ستســاعد الباقني في 
العــودة إلى بالدهم. وأشــارت 
املتحدثة إلى أن مينســك بدأت 
بعمليات اإلجــالء لالجئني إلى 
العراق قائلة «كما ترون، حتى 

«الدول السبع» تتهم بيالروسيا بترتيب عمليات الهجرة «غير الشرعية»

مهاجرون يلتمسون التدفئة بالقرب من نقطة تفتيش على احلدود البيالروسية والپولندية          (رويترز)

األزمــة عمدا وتعريــض حياة 
الناس للخطر.

واتهمــت بريطانيــا وكندا 
وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا 
واليابان والواليات املتحدة نظام 
الرئيس البيالروسي لوكاشينكو 
بترتيــب عمليــة الهجــرة غير 

الشرعية عبر حدودها.
وفــي بيــان وقــع عليــه 
االحتاد األوروبي أيضا وصدر 
عــن حكومة لندن، قال الوزراء 
«تعرض هذه األفعال الفظة حياة 
الناس للخطر». وأضافوا «نقف 
صفا واحــدا فــي تضامننا مع 
پولندا، كما مع ليتوانيا والتڤيا، 
التــي اســتهدفت جميعها بهذا 
االستخدام االستفزازي للهجرة 
غير النظامية كتكتيك مصطنع»، 

صورة تداولتها وسائل إعالم إسرائيلية للجاسوس عومري غورن

عقيلة صالح فتحي باشاغا


