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جوب��ا/   - �خلرط��وم   
متابعة �إخبارية 

فيما مل يتبق �صوى اقل من �صهر ون�صف 
ال�صهر على موعد االعالن الر�صمي عن 
يف  ال�صودانية  اجل��ن��وب  دول���ة  والدة 
التا�صع من متوز القادم، ارتفعت وترية 

جديد  م��ن  ال�صمال التوتر  ب���ن 
واجل��ن��وب 

ال�صودانين و�صار احلديث عن احلرب 
قوات  قيام  بعد  ال�صيما  متداوال،  اأم��را 
ابيي  مدينة  على  بال�صيطرة  ال�صمال 
قنبلة  ت�صكل  وال��ت��ي  عليها  امل��ت��ن��ازع 
فان  فتيلها  ن���زع  ي��ت��م  مل  اإن  م��وق��وت��ة 
ال�صودان �صيكون على �صفا حرب اأهلية 

طاحنة تعيد االأمور اإىل املربع االأول.
ف��ف��ي اب��ي��ي ف���ر اك���ر م���ن 150 األ���ف 

يف  ال���دائ���رة  امل���ع���ارك  م��ن  �صخ�ص 
�صيطرت  وال���ت���ي  امل��دي��ن��ة 
ال�صلطة  قوات  عليها 

امل�����رك�����زي�����ة يف 
ال�����������ص�����م�����ال 

تاأكيد  ك���ررت  ال��ت��ي 
مطالبتها بهذه 

مع  عليها  املتنازع  املنطقة 
اجلنوبين.

ال�صوداين  الرئي�ص  واأع��ل��ن 
الثالثاء  االأول  اأم�����ص  ال��ب�����ص��ري  ع��م��ر 
ين�صحب  ل��ن  ال�����ص��وداين  اجل��ي�����ص  اأن 
امل��ت��ن��ازع عليها بن  اب��ي��ي  م��دي��ن��ة  م��ن 
ال�صمال واجلنوب، معتربا اأنها "ار�ص 
الدويل  املجتمع  يطالب  فيما  �صمالية" 

بان�صحاب القوات ال�صمالية.
امل�صلحة  ال��ق��وات  "اأعطيت  واأ���ص��اف 
اأي  ح��دوث  حالة  يف  االأخ�صر  ال�صوء 
الرجوع  دون  عليها  بالرد  ا�صتفزازات 
للعودة  م�صتعدون  ون��ح��ن   )...( اإيل 

للحرب".
االأحد  ال�صمالية  الدبابات  و�صيطرت 
امل��ا���ص��ي ع��ل��ى اب���ي���ي، م��ن��ت��ه��ك��ة بذلك 
 2005 يف  انهت  التي  ال�صالم  اتفاقات 
ال�صودان  �صمال  ب��ن  االهلية  احل��رب 
امل�صلم والعربي، وجنوبه الذي ي�صكل 

امل�صيحيون االأكرية فيه، واأ�صفرت عن 
مليوين قتيل.

وعمليات  مندلعة  النريان  كانت  وفيما 
ال�����ص��ل��ب وال���ن���ه���ب ج����اري����ة االث���ن���ن 
على  ال���واق���ع���ة  امل��دي��ن��ة  امل��ا���ص��ي يف 
اآالف  فر  اجلنوبية،  ال�صمالية  احل��دود 
االأ�صخا�ص نحو اجلنوب، وخ�صو�صا 

يف اجتاه مدينة اقوك.
االقمار  ع��رب  ملتقطة  �صور  واظ��ه��رت 
حرب"  "جرائم  ان  اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة 
املتنازع  اب��ي��ي  م��ن��ط��ق��ة  يف  ارت��ك��ب��ت 
عليها على احلدود بن �صمال وجنوب 
االحد  م��ن��ذ  حتتلها  وال��ت��ي  ال�����ص��ودان 
ال���ق���وات ال�����ص��م��ال��ي��ة ك��م��ا اف�����اد  ام�ص 
االربعاء م�صروع �صنتينل ملراقبة القرى 
اال�صطناعية.  االقمار  عرب  ال�صودانية 
وق���ال ج��ون ب��راد���ص��و م��دي��ر جمموعة 
تدعم م�صروع �صنتينل ان "هذه ال�صور 
حرب  ج��رائ��م  على  موثقة  اأدل���ة  ت��ق��دم 

وجرائم �صد االإن�صانية يف ابيي".
"م�صروع  عليها  ح�صل  التي  وال�صور 
وقام  اال�صطناعية"  لالقمار  �صنتينل 
بوا�صطة  "هجمات  تظهر  بتحليلها 

اآليات مدرعة وتدمري قرى".
وقالت املجموعة يف بيان "هناك جتمع 
دبابات ومروحيات" و"انت�صار لقوات 
على طول ال�صوارع الرئي�صية يف ابيي 
كان  اب��ي��ي  اج��ت��ي��اح  اأن  اإىل  ي�صري  م��ا 

متعمدا وخمططا له ب�صكل جيد".
وم�صروع �صنتينل ميوله ب�صكل خا�ص 
بهدف  كلوين  جورج  االمريكي  املمثل 
اال�صتفتاء  بعد  عنف  اعمال  اي  مراقبة 
الذي  ال�صودان  جنوب  ا�صتقالل  حول 

نظم يف كانون الثاين.
االمم  مكتب  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة 
"تفيد  ج��ن��ي��ف  يف  ب����ريز  ال��ي��زاب��ي��ت 
حواىل  هناك  ان  اق��وك  يف  التقديرات 

وحولها".  املدينة  يف  ن��ازح  الف   150
اال�صخا�ص  "هوؤالء  اأن  واأ����ص���اف���ت 
ق��د غ����ادروا اب��ي��ي، ان��ه��م ي��ف��رون نحو 

اجلنوب".
وجت���اه���ل���ت احل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة يف 
ن���داءات  الب�صري  ب��رئ��ا���ص��ة  اخل��رط��وم 
الدولية  واملجموعة  ال�صودان  جنوب 
ل�صحب قواته التي دخلت االأحد املا�صي 
يف ابيي، اإحدى ابرز نقاط التوتر بن 

اجلانبن.
االمم  يف  االمريكية  ال�صفرية  وق��ال��ت 
"نطالب  راي�������ص  �����ص����وزان  امل���ت���ح���دة 
امل�صروط  وغ��ري  ال��ك��ام��ل  باالن�صحاب 

والفوري لقوات �صمال ال�صودان".
ويف بروك�صل، اعتربت وزيرة خارجية 
االحتاد االوروبي كاثرين ا�صتون "من 
ال�صروري ان تتوقف االعمال احلربية 
ال�صمالية  القوات  تن�صحب  وان  ف��ورا 
من ابيي لتفادي تعر�ص اتفاق ال�صالم 
ال��ع��ام 2005(  ال�����ص��ام��ل )ال����ذي وق���ع 

الخفاق خطري".
اطالق  ا�صتهدف  مت�صل  �صعيد  وعلى 
نار بعد ظهر  ام�ص االول الثالثاء اأربع 
املتحدة  االمم  لبعثة  تابعة  مروحيات 
قاعدتها  مغادرتها  اثناء  ال�صودان  يف 
لالأمم  بيان  اف��اد  كما  ابيي  مدينة  يف 

املتحدة مت تلقيه اأم�ص االأربعاء.
"املروحيات  ان  نف�صه  امل�صدر  وق��ال 
التي كانت تقل طواقمها فقط مل ت�صب 

ومتكنت من الهبوط بامان".
"اإطالق  اإن  املتحدة  االأمم  واأو�صحت 
ال��ن��ار ح��وايل 14 م��رة ج��رى م��ن عدة 
جممع  من  يبدو  ما  على  قريبة  مواقع 

بعثة االأمم املتحدة".
"انفجار  ب���  ن���ددت ك��ن��دا  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 
العنف يف ابيي" داعية "الطرفن" اإىل 

االن�صحاب.
وك������رر وزي������ر االإع��������الم يف ج��ن��وب 
اأن  بنجامن  م��اري��ال  برنابا  ال�����ص��ودان 
اأن  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  "على 
القانوين  غ��ري  الح��ت��الل��ه��ا  ح���دا  ت�صع 

وتغادر ابيي".

ل��ك��ن وزي����ر ال���دف���اع ال�������ص���وداين عبد 
الرحيم حممد ح�صن، قال يف ت�صريح 
ان  ال�����ص��ودان��ي��ة،  االأن��ب��اء  نقلته وك��ال��ة 
"ابيي �صتبقى مدينة �صمالية حتى يقرر 

ال�صكان م�صريها باأنف�صهم".
وكان من املقرر اأن ت�صوت منطقة ابيي 
اخل�صبة التي يدعي ال�صمال واجلنوب 
اأحقيتهما فيها، على تقرير م�صريها يف 
بالتزامن مع اال�صتفتاء  الثاين،  كانون 
�صوت  ال���ذي  اجل��ن��وب  ا�صتقالل  على 
ل�صالح  �صاحقة  باأغلبية  ال�صكان  فيه 

اال�صتقالل.
م�صري  على  الت�صويت  يجر  مل  انه  اإال 
من  ح��ول  خالفات  ب�صبب  املنطقة  تلك 
يحق لهم الت�صويت. و�صيطرت القوات 

احلكومية على تلك املنطقة ال�صبت.
)ال�صمايل(  "اجلي�ص  اإن  ح�صن  وق��ال 
�صيبقى يف ابيي من اجل احلفاظ على 
اتخاذ  يتم  ان  اىل  واال�صتقرار  االأم��ن 

قرار �صيا�صي".
االجرامية  "االعمال  على  واحتجاجا 
يف ابيي"، ا�صتقال لوكا بيونغ الوزير 
اجل��ن��وب��ي يف ح��ك��وم��ة ال���وح���دة يف 

اخلرطوم.
ابيي  منطقة  من  املتحدر  بيونغ  وق��ال 
ت�صكيل  من  نتمكن  اأن  يف  ناأمل  "كنا 
ما  يف  تقيمان  للحياة  قابلتن  دولتن 
اخلرطوم  لكن  جيدة،  عالقات  بينهما 

غري مهتمة بال�صالم على ما يبدو".
التي  احل����رب  ج��رائ��م  "مع  واأ����ص���اف 
يرتكبها يف ابيي حزب املوؤمتر الوطني 
)احلاكم(، ال ا�صتطيع اأن اأبقى عن طيبة 

خاطر ع�صوا يف احلكومة".
م��ن اجل  ن���زاع  واب��ي��ي ه��ي يف �صلب 
اأي�صًا  ولكنها  امل��ي��اه،  اإىل  ال��و���ص��ول 
تاريخية،  قبلية  خ�صومات  �صلب  يف 
منذ  العنف  الأع��م��ال  ت�صعيدا  وت�صهد 
ال��ث��اين حول  ك��ان��ون  اال���ص��ت��ف��ت��اء يف 
اخليار  فيه  فاز  الذي  ال�صودان  جنوب 

االنف�صايل باأكرية �صاحقة.
وفتح هذا الفوز الطريق ال�صتقالل هذه 

املنطقة املقرر يف متوز.

�لب��س�ي�ر: ن�ح�ن م�س�ت�ع�دون لل�ع�ودة �إىل �حلرب 

فرار ع�شرات االآالف من ابيي ومطالبة دولية باإنهاء �شيطرة ال�شمال على املدينة

 ترجمة: �بت�سام عبد �هلل

متكن جي بهادير موؤلف كتاب "�لبحار 
�ملميتة" من �إجر�ء مقابلة مع عبد �هلل بوياه 

�ب�سري �لرجل �لذي يدعي باختطاف �أكرث 
من �سفينة يف خليج عدن، وقد تطلب �للقاء 

�ت�ساالت د�مت خم�سة �أيام، فمن �ل�سعب 
جد�ً متابعة حركة �لقر��سنة �ل�سوماليني 

ب�سرعة حركتهم و�نتقالهم من مكان �إىل 
�آخر وتغيريهم �ملتو��سل الأرقام هو�تفهم.

وبع���د �ص���عوبات عدة حتدد ي���وم اللق���اء وكان على 
جي بهادير املرور ب�ص���يارته القدمي���ة )مع اثنن من 
احلرا�ص( يف ال�صارع الوحيد املبلط ملدينة غارووي، 
وكانت ت�صري خلفهم �صيارة الندغرو�ص جديدة )دليل 
عل���ى الروة املتدفقة اجلدي���دة(، وفيما عدا ذلك كان 
ال�صارع خاليًا يوؤدي اإىل �صحراء حجرية فيها بع�ص 
االأع�ص���اب الربية، ولقد �صاور بهادير اخلوف من ان 
يق���اد اىل حي���ث يتم قتله والتخل�ص من���ه )مثل اأفالم 

ال�ص فيغا�ص للع�صابات(.
واأخ���ريًا و�ص���ل الرك���ب اىل منطقة مهج���ورة ونزل 
من الالندغرو�ص عبد الله بويهاه اب�ص���ري و�ص���خ�ص 
يدع���ى وور�ص���يم اأ�ص���ر االأخ���ري عل���ى اأن يت���م اللقاء 
يف مكان مفت���وح، كان بومي���اه يف االأربعينيات من 
عمره طويل القامة ب�ص���كل ملح���وظ واأجواء اخلطر 
حتي���ط ب���ه وقد خ���زر بهادي���ر بنظ���رة ثاقبة لي�ص���ل 
اإىل اأعماق���ه وبداأ ال�ص���ري قدم���ًا، كان يرتدي املالب�ص 
الوطنية والعمامة و�صااًل مزخرفًا على كتفه االأي�صر، 
وط���اف يف املكان حيث ب�ص���اتن الطماطم والليمون 
ثم ا�ص���تقر يف بقعة ظليلة خالية.. و�صكلت االأغ�صان 

املت�صابكة حولها اأحواء الكهف.

كان املكان �ص���به خاليًا ما عدا زوجة �صاحب املزرعة 
البعي���دة ن�ص���بيًا، وم���ع ذل���ك اتخ���ذ رج���ال احلماية 

مواقعهم يف عدد من االأماكن.
كان وور�ص���يم يرتج���م ال���كالم ب���ن بهادي���ر وبوياه 
كلم���ة  ا�ص���تخدام  م���ن  خ���اف  اأن���ه  بهادي���ر  ويق���ول 
"قر�ص���ان" التي ال يحبها )املقاتلون ال�صوماليون( 
فهم يف�ص���لون ت�ص���مية )املنقذون للبحار( او كما قال 
بوي���اه اإن اأعماله���م ته���دف حلماي���ة البح���ر، مياههم 
الوطنية واأنها مبثابة �ص���رائب �ص���رعية يح�ص���لون 

عليها بداًل من حكومتهم امليتة.
كانت ق�ص���ته ت�ص���به ق�ص����ص اأخ���رى يرويها �ص���كان 
ال�صواحل الذين يتحولون اىل قرا�صنة منذ اأكر من 
20 عامًا، كان يف عام 1994 ما يزال يعمل يف �ص���يد 
ال�صفن االأجنبية  ال�صواطئ، ولكن  "ال�ص���رطان" من 
احلديثة التي جاءت اىل تلك ال�صواطئ لل�صيد حرمت 
ال�ص���يادين املحلين من م���ورد اأرزاقهم، ومعظم تلك 
ال�ص���فن كانت �صينية، تايوانية، وكورية، ومل تكتف 
�صفن ال�ص���يد تلك من العمل قرب ال�صواحل فقط، بل 
اأنه���ا كانت لديها م���ن االأجهزة التي تن���زل بعيدًا اإىل 
االأعماق لتجمع كل ما تريده مهددة م�صتقبل احلرفة 

بالن�صبة لل�صكان املحلين.
ويق���ول عب���د الل���ه بوي���اه اب�ص���ري: الي���وم ال توج���د 
ال�ص���رطانات يف مي���اه �ص���واحلنا، ولذل���ك ال�ص���بب 
ب���داأ يبحث عن اأن���واع اأخرى على ال�ص���طح من دون 

اال�صطرار اإىل الغو�ص عميقًا يف البحر.
وهك���ذا متكن ما ب���ن 1995-1997 من اال�ص���تيالء 
على ثالث �ص���فن اأجنبية ثم تطورت اأعماله وات�صعت 
باالتف���اق م���ع الرج���ال ذوي النف���وذ واأ�ص���بح لدي���ه 
رجال م�ص���لحون ومدافع �ص���د الطائرات واأ�صخا�ص 
م�ص���وؤولون ع���ن العالق���ات واالت�ص���االت، وتكي���ف 
بوي���اه م���ع البيئ���ة املتغ���رية مثل بقي���ة ال�ص���يادين 
الناجحن، لقد كان بوياه رائدًا يف جماله كما ت�صفه 

ال�صحف املحلية.

علم �الآخرين قوة �لقر�سنة
ويف منطق���ة اي���ل )Eyl( اليوم نحو 500 قر�ص���ان 
وبوياه اب�صري رئي�صهم والذي يقول: "انني اأتراأ�ص 
جلن���ة مركزي���ة موؤلف���ة م���ن روؤ�ص���اء 35 جمموع���ة، 
ولك���ن ه���ذا املن�ص���ب الرئا�ص���ي ال ي�ص���بغ علي���ه قوة 

)اوتوقراطية( مطلقة التي يت�صف بها دائمًا روؤ�صاء 
الع�صابات التقليديون.

ان قرا�ص���نة اإيل يعملون �ص���من قواع���د كوفيدرالية 
مريح���ة وبوياه هو املن�ص���ق فيما بينهم وامل�ص���وؤول 
عن التمويل واإ�ص���دار اأوام���ر املهمات، ومن يريد ان 
ي�ص���بح قر�ص���انًا من تل���ك املنطقة ويع���رتف به عليه 
الع���ودة اىل بوي���اه ال���ذي مينح���ه املوافق���ة على ان 
يكون: "حاماًل ال�ص���الح، بط���اًل ويتقبل املوت" وهي 
�ص���فات تعترب امتيازًا الأعداد من املواطنن املحلين 
ال�صباب الذين يح�صون بالياأ�ص والذين يبحثون عن 
عم���ل م���ا. وعندما �ص���األ بوياه فيم���ا ان كان مبقدور 
رجاله مغادرة ال�ص���ومال ان حققوا ثروة ما، فاأجاب 
�صاحكًا وهو يهز راأ�صه: الطرق الوحيد للخروج هو 

املوت.
وعب���د بوياه اب�ص���ري يق���ول اأنه اختطف 25 �ص���فينة 

ب���ل  واأخ���رى،  �ص���فينة  ب���ن  ميي���زون  ال  ورجال���ه 
يتوجهون نحو اأي واحدة منها تلوح اأمامهم، وعلى 
الرغ���م م���ن ان غايتهم ه���ي حماي���ة املي���اه االإقليمية 
ال�صومالية فاأنهم يف حماوة احلرب ال يهتمون بتلك 
احل���دود يطاردون هدفهم حتى ينال���وا منه او يفلت 
منهم، ويقرتب رجال بوياه م���ن الطريدة ويرفعون 
اأ�ص���لحتهم مهددي���ن وهم يلتف���ون حوله���ا مثل ذئاب 
ب�ص���رية فان اأوقفت ال�ص���فينة حمركاته���ا فذلك يعني 
ان املط���اردة انته���ت، ولكن ان مل يتحق���ق ذلك فاأنهم 
يقذف���ون حباله���م عليها وي�ص���عدون اىل �ص���طح تلك 
ال�ص���فينة وي�ص���تولون عليه���ا، وال���رد بالن���ريان من 
قبل بحارة ال�ص���فينة ال يح���دث اإال نادرًا وهو ال يفيد 
ب�صيء وال يوؤدي اإىل نتيجة وهذه العملية من روؤية 
ال�ص���فينة اإىل التوجه نحوها واىل اال�ص���تيالء عليها 
ال ي�ص���تغرق غري 30 دقيقة. ويقول بوياه: اإن ن�صبة 

25%-30% م���ن احلاالت حققت جناح���ًا ويعود ذلك 
اإىل �ص���رعة ال�ص���فن احلديث���ة اأو ب�ص���بب تدخ���ل من 
ال�صلطات ال�صومالية، وال�صفينة التي يتم اال�صتيالء 
عليها تقاد عادة اإىل ميناء اآمن و�ص���ديق، حيث يقوم 
احلرا����ص واملرتجم���ون الذي���ن يتم ا�ص���تقدامهم من 
ال�ص���اطئ لالإ�ص���راف على االأ�ص���رى من خ���الل عملية 
التفاو����ص عل���ى دفع الفدي���ة، وما ان يتم احل�ص���ول 
عل���ى الفدي���ة غالبًا م���ا تاأتي ع���ن طريق بن���وك لندن 
ودب���ي وت�ص���ل باأم���ان اإىل �ص���طح ال�ص���فينة ويت���م 
تق�صيمها بن جميع اجلهات امل�صوؤولة، ن�صفه يذهب 
اإىل املهاجمن الذين ا�ص���تولوا على ال�ص���فينة، وثلث 
يذه���ب اإىل مم���ويل العملي���ة الذين زودوا ال�ص���فينة 
بالوق���ود واالأجهزة وال�ص���الح، اأما ال�ص���د�ص املتبقي 
فيذه���ب اإىل اآخري���ن ومنهم احلرا�ص على ال�ص���اطئ 
واملراقبن لالأ�صرى الذين يزودون ال�صفينة بالطعام 

والذين يتولون الرتجمة لالأ�ص���رى )وهم يف الغالب 
من ط���الل املدار����ص االإعدادي���ة( بل وحت���ى للعجزة 
والفق���راء يف جمتمعهم، وكما يق���ول عبد الله بوياه 
اب�ص���ري: اإن هذا العمل قد جعل���ه مثل روبن هود بن 

�صكان ايل.
ويقول بوياه: نحن ل�ص���نا بقتلة بل مهاجمن.. نحن 
مل نقتل اأحدًا قط، بل نهاجم ال�صفن فقط، ويوؤكد انه 
عمل خطاأ وللتاأكيد على ذلك قال: انه قبل وقت ق�صري 
يتحدث عرب اإذاعة اي���ل مناديًا اإىل اإعالن الهدنة بن 
القرا�ص���نة واإيق���اف فعالياته���م، وان ه���ذا االأم���ر قد 
�ص���در من قبل اللجنة املركزية وال يعترب راأيًا خا�صًا 
وان عار����ص اأحده���م هذا االأم���ر فاأنه �ص���يتعاون مع 
احلكومة الإلق���اء القب�ص عليهم، وق���د حدثت بالفعل 
خمالفات م���ن البع�ص لذلك االإعالن بع���د اأيام قليلة. 

فهل �صيعود بوياه اأي�صًا عن قراره؟
ويجيب بقوله: ال.. اإنها ق�صية اأخالقية، بداأنا ندرك 
غنن���ا على خطاأ وان النا�ص ب�ص���كل عام ال يقفون يف 
�ص���فنا وان رج���ال الدين يقفون �ص���دنا الن ما نفعله 

حرام.
وب���داأ بوي���اه يتملم���ل يف نهاي���ة الكالم م�ص���ريًا اإىل 
انق�ص���اء الوقت، ولكن بهادر �ص���األه عن اأخطر عملية 
قام بها.. والتمعت عينا بوياه وقال: �ص���فينة نوري 
الذهبي���ة وه���ي ياباني���ة ناقل���ة للم���واد الكيماوي���ة 
ا�ص���توىل عليها يف ت�ص���رين االأول ع���ام 2007 وهي 
على م�صافة 14كم عن ال�صواطئ ال�صمالية لل�صومال، 
وبعد اإي�ص���ال ال�ص���فينة اإىل ال�ص���اطئ حا�صرتها يف 
احل���ال ال�ص���فن البحري���ة االأمريكية، وقد حا�ص���رته 

�صبع �صفن بحرية.
ومل ت�ص���تطع ال�ص���فن االأمريكية من اإط���الق النريان 
ل���ن املواد الكيماوية كان �ص���هلة االتقاد واال�ص���تعال، 
وبعد مفاو�ص���ات مع االأمريكين مت دفع فدية قدرها 
1.5 ملي���ون دوالر من اأجل اإطالق �ص���راح االأ�ص���رى 
اليابانين مع �صمان �ص���المة بوياه ورجاله وتاأمن 
الطري���ق لهم. وعندما انته���ى احلديث قام بوياه من 
مكانه و�ص���ار يف املقدمة بخطوات �ص���ريعة متوجهًا 
نحو الطريق ال�صريع.. �ص���عد اىل اإحدى ال�صيارات 

التي كانت يف االنتظار و�صعدنا اإىل اأخرى.

 عن/ �لغارديان

الغاردي��ان حت��اور اح��د قرا�شن��ة ال�شف��ن.. نح��ن ال نح��ب كلم��ة قر�ش��ان الأنن��ا منق��ذون للبح��ار

 و��سنطن/ متابعة �إخبارية 

يف �صعيها املتوا�ص����ل الحتواء الربنامج النووي 
االإي����راين املثري للجدل فر�ص����ت الواليات املتحدة  
ام�ص االول الثالثاء عقوبات جديدة على "�ص����بعة 
كيانات اجنبية" موؤكدة من جديد اأنها ت�ص����ع هذا 
امللف عل����ى الرغم من اهتماماتها الدولية املتعددة 
يف اولوية امللفات التي تتابعها وت�صعها يف دائرة 
اخلطر الذي يهدد االمن وال�صلم العاملين متوعدة 
كل م����ن يدعم ايران بانه �ص����يتحمل نتائج خطرية 
.وج����اء يف بيان ل����وزارة اخلارجية االمريكية ان 
وزيرة اخلارجية هي����الري كلينتون "توجه بهذه 
املنا�صبة ر�ص����الة وا�صحة اىل ال�صركات يف العامل 
اجمع: من يوا�ص����لون دعم قطاع الطاقة االيراين 
ب�ص����كل غ����ري م�ص����وؤول وي�ص����اعدون اي����ران عل����ى 
التمل�ص من العقوبات االقت�ص����ادية �ص����يتحملون 
�ص����ركة  العقوب����ات  خطرية".وطال����ت  نتائ����ج 
برتوليو�ص الفنزويلية )فيديفي�ص����ا( و�صركة "بي 
�صي �ص����ي اآي" )جري�ص����ي/ايران( و�صركة رويال 
اوي�ص����رت غ����روب )االم����ارات( و�ص����ركة �ص����بيدي 
�ص����يب )االمارات/ايران( و�صركة تانكر با�صيفيك 
غ����روب  ب����رازرز  اوف����ر  و�ص����ركة  )�ص����نغافورة( 
�ص����يربوكينغ  ا�صو�ص����ييتد  و�ص����ركة  )ا�ص����رائيل( 

)موناكو(.
وزي����رة  م�ص����اعد  �ص����تاينربغ  جيم�����ص  وحت����دث 
اخلارجية االمريكي����ة الذي اعل����ن العقوبات، عن 

"�صغط متزايد على ايران كي حترتم التزاماتها 
الدولي����ة" م����ن خ����الل ال�ص����فافية ح����ول برناجمها 

النووي.
وكان االحتاد االوروبي قد اعلن  االثنن  املا�صي 
فر�����ص عقوبات على اكر من مئة �ص����ركة ي�ص����تبه 
ب����ان لها �ص����الت بالربنام����ج النووي والبال�ص����تي 
معظمه����م  ا�ص����خا�ص  خم�ص����ة  وعل����ى  االي����راين 
م�ص����وؤولون يف �ص����ركات.وتتهم جمموع����ة الدول 
املتح����دة  والوالي����ات  وال�ص����ن  )املاني����ا  ال�ص����ت 
وفرن�ص����ا وبريطانيا ورو�صيا( ايران بانها ت�صعى 
للح�ص����ول عل����ى ال�ص����الح الن����ووي حت����ت �ص����تار 
برنامج مدين. وبعد عقوبات قا�صية تبنتها االمم 
املتحدة قبل حواىل عام اتبعتها بلقاءين فا�ص����لن 
يف كان����ون االول  وكانون الثاين  فان املحاوالت 

ال�صتئناف احلوار مع ايران تتعر.
وبالن�ص����بة للواليات املتحدة فان االجراءات التي 
اعلن����ت ام�����ص االول الثالث����اء هي خط����وة جديدة 
القناع ال�ص����ركات يف العامل اجم����ع بعدم التعاطي 

مع ايران.
كما متكنت الدبلوما�صية االمريكية من اقناع عدد 
كب����ري من ال�ص����ركات الدولي����ة بقط����ع عالقاتها مع 
ايران. كما امتنعت �صركة لويدز للتاأمن البحري 

عن تاأمن ال�صفن وال�صلع النفطية يف ايران.
وباالإ�صافة اإىل ذلك فر�صت وا�صنطن اأم�ص االأول 
الثالثاء عقوبات على 16 كيانا اأجنبيا لها عالقات 
جتارية يف جمال اإنتاج اأ�صلحة الدمار ال�صامل يف 

اإيران وكوريا ال�صمالية و�صوريا.
ويتعل����ق االم����ر ب�ص����ركتن بيالرو�ص����يتن وثالث 
�ص����ركات �ص����ينية باالإ�ص����افة اإىل مواطن �ص����يني 
وخم�����ص �ص����ركات ومواط����ن يف اي����ران و�ص����ركة 
كورية �صمالية و�صركة فنزويلية، بح�صب ما اعلن 
جيم�ص �صتاينربغ ، وفر�صت عقوبات اي�صا على 

فيلق القد�ص التابع للحر�ص الثوري االيراين.
م����ن جهته، �ص����رح نائب م�صت�ص����ار الرئي�ص باراك 
اوبام����ا ل�ص����وؤون االم����ن القوم����ي ب����ن رود�����ص ان 

"الر�ص����الة الت����ي نري����د توجيهه����ا اىل احلكوم����ة 
االيرانية هي ان الثمن الذي يرتتب على االخالل 
بواجباتها �صيتفاقم". وا�صاف "�صنزيد ال�صغوط 
من غ����ري توق����ف. �صنوا�ص����ل البحث عن و�ص����ائل 

ت�صكل ت�صييقا ا�صافيا للخناق".
و�ص����دد رود�ص على ان العقوبات اال�ص����افية التي 
اقرتها االدارة االمريكية ام�ص االول الثالثاء هي 
ر�ص����الة موجهة اىل ال�ص����ركات الدولية مفادها ان 

اخر". مكان  يف  باالعمال  القيام  االجدى  "من 

عقوبات اأمريكية على �شركات اإماراتية و�شنغافورية واإ�شرائيلية لتعاونها مع اإيران

 باري�س/ متابعة �إخبارية 

الع���اج ومتك���ن  �ص���احل  ازم���ة  انته���ت 
ت�ص���لم  م���ن  وت���ارا  احل�ص���ن  الرئي����ص 
الب���الد  رئا�ص���ة  يف  ال�ص���رعية  �ص���لطته 
ل���وران  غرمي���ه  م���ع  دام  �ص���راع  بع���د 
غباغبو ا�ص���تمر اكر من �ص���تة اأ�ص���هر، 
لك���ن تداعي���ات ال�ص���راع مل تنت���ه، ب���ل 
ب���داأت فاآالف ال�ص���حايا الذين �ص���قطوا 
نتيجة املواجهات بن اأن�صار الغرمين 
اأ�ص���وات دولي���ة تطال���ب يف  ارتفع���ت 
التحقي���ق يف كيفي���ة مقتله���م وتق���دمي 
اجلن���اة للعدال���ة بته���م ارت���كاب جرائم 

حرب وجرائم �صد االإن�صانية.
فقد اأعلنت منظم���ة العفو الدولية اأم�ص 
االأربع���اء اأن الق���وات املوالي���ة للرئي�ص 
غباغب���و  ل���وران  ال�ص���ابق  العاج���ي 
اجلدي���د  للرئي����ص  املوالي���ة  والق���وات 
احل�ص���ن وت���ارا ارتكب���ت جرائ���م حرب 
�ص���احل  االإن�ص���انية يف  �ص���د  وجرائ���م 
العاج خالل ال�ص���تة اأ�ص���هر التي اأعقبت 

االنتخابات الرئا�صية.

وقالت منظمة "امن�صتي انرتنا�صونال" 
يف بيان اإن "املعلومات التي مت جمعها 
من قبل امن�صتي انرتنا�صونال تظهر اإن 
جميع االأط���راف ارتكب���ت جرائم بحق 
القانون الدويل خ�صو�صا جرائم حرب 

وجرائم �صد االإن�صانية".
�ص���خ�ص  اآالف  ثالث���ة  ح���وايل  وقت���ل 
ونزح مليون اآخرون، ح�صب ال�صلطات 
العاجي���ة ب�ص���بب اأعم���ال العن���ف الت���ي 
اأعقب���ت رف�ص الرئي����ص املنتهية واليته 
لوران غباغبو االعرتاف بفوز خ�ص���مه 
احل�صن وتارا يف االنتخابات الرئا�صية 

التي جرت يف ت�صرين الثاين 2010.
واعتق���ل لوران غباغبو يف 11 ني�ص���ان  
يف اأبيدجان بعد هجوم �ص���نته القوات 
املوالية للح�صن وتارا بدعم من اجلي�ص 

الفرن�صي واالأمم املتحدة.
ويف تقري���ر م���ن 84 �ص���فحة بعن���وان 
"طلب���وا من���ه هويته وقتلوه" ن�ص���رت 
منظمة العفو الدولية �ص���هادات �صحايا 
و�ص���هود عي���ان ع���ن جم���ازر وعملي���ات 
اغت�ص���اب ومط���اردة خ�صو�ص���ا نهاية 

اآذار يف منطق���ة دويكوي���ه الت���ي تبع���د 
ح���وايل 500 كل���م من اأبيدج���ان بغرب 

البالد.
وج���اء يف التقري���ر "منذ كان���ون االأول 
2010، ارتكب���ت القوات وامليلي�ص���يات 
املوالية لل���وران غباغبو اأي�ص���ا جرائم 
ح���رب وجرائم �ص���د االإن�ص���انية" وذلك 
نقال عن �ص���هادات عن اأ�صخا�ص احرقوا 
اأحي���اء الأنه���م م�ص���لمون. كم���ا حتدثت 
املنظم���ة ع���ن الق�ص���ف الذي ا�ص���تهدف 
نهاي���ة �ص���باط  ح���ي ابوب���و ال�ص���عبي 
يف ابيدج���ان ال���ذي كان ي�ص���يطر علي���ه 

املتمردون.
ووعد الرئي�ص احل�ص���ن وتارا بت�صكيل 
وم�ص���احلة"  وحقيق���ة  "ح���وار  جلن���ة 
وطل���ب من املحكم���ة اجلنائي���ة الدولية 
التحقي���ق يف املج���ازر وخ�صو�ص���ا يف 
الغرب وهي خط���وة رحبت بها منظمة 
العفو الدولية التي اعتربت انه "بدون 
عدال���ة جلميع ال�ص���حايا ف���اأن الدعوات 
للم�ص���احلة ق���د توؤدي اإىل ت�ص���وية غري 

م�صتقرة وغري كافية".

�شاحل الع�اج.. وت�ارا وغباغب�و م�ش�وؤوالن 
عن جرائم حرب واأخرى �شد االإن�شانية

�شكان �بيي يفرون و�شبح �حلرب يخيم عليها...   �أ.ف.ب

�شغط �مريكي متز�يد على �لربنامج �لنووي �الير�ين


