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سياسة

ال عيد للسوريين

ضغطت السعودية 
قبل عقود على الكويت 

لوقف دعم المقاومة 
الفلسطينية

السعودية ضغطت 
على البحرين في 

بداية األلفية لعرقلة 
المصالحة الوطنية

للحديث تتمة...

قطر ليست 
األولى وقد 

ال تكون األخيرة

تفنيد بنود وثيقة »االستسـالم بال قيد أو شرط«

ولـ»مطالبهم«.  المحور،  دول  إلمالءات  االستسالم  عدم  أهمية  قطر  دولة  تدرك 
التنازل،  التي تعرّضت لها دول خليجية أخرى تظهر كيف يؤدي  السابقة  فالتجارب 
الذي يستبعد أن تقدمه قطر، إلى خسارة القرار المستقل، وكيف يمهد الستهداف 

دول خليجية أخرى بعد قطر، أبزرها الكويت.

الكويت ـ العربي الجديد

سلمت دول محور الرياض - أبوظبي 
 
ً
قائمة طويلة،  مماطلة  وبعد  أخيرًا، 
بــمــطــالــبــهــا تـــجـــاه قـــطـــر شــمــلــت 13 
القطرية  الخارجية  وزارة  عنها  قالت  مطلبًا 
 فــي أعمالها 

ً
إنــهــا غــيــر واقــعــيــة وتــعــّد تــدخــا

الــــســــيــــاديــــة، لــكــنــهــا ســــتــــرد عــلــيــهــا احـــتـــرامـــًا 
لــلــوســيــط الـــكـــويـــتـــي. وفــشــلــت الــقــائــمــة الــتــي 
الــتــصــعــيــد فــي تــقــديــم أي دليل  قــدمــتــهــا دول 
أو مــبــرر لــحــصــار قــطــر، وإنــمــا ظــهــرت كأنها 
إمــــــاءات يــمــلــيــهــا طــــرف مــنــتــصــر عــلــى طــرف 
مـــهـــزوم فـــي حـــرب بــربــريــة، مـــع أن قــطــر دولـــة 
ذات ســيــادة وقــانــون ولها الحق فــي التعامل 
الخارجية  فــي سياستها  شــاءت  بــأي طريقة 
أو الــداخــلــيــة بــمــا ال يــخــالــف الــقــانــون الــدولــي 

ومواثيق األمم املتحدة.
ــانــــت دول خــلــيــجــيــة مــشــابــهــة لــقــطــر فــي  وعــ
املساحة الجغرافية من محاوالت لدول كبيرة 
الداخلية  فرض وصاية عليها في سياستها 
ــــن ضــغــطــت  ــل ذلــــــك حـ والــــخــــارجــــيــــة. وحــــصــ
ــي ســبــعــيــنــيــات  ــة عـــلـــى الـــكـــويـــت فــ ــعـــوديـ الـــسـ
الــدعــم عن  لقطع  املــاضــي  الــقــرن  وثمانينيات 
املــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة املـــقـــاومـــة إلســرائــيــل 
جــبــر 

ُ
والــعــامــلــة فـــي األردن ولــبــنــان آنـــــذاك. وأ

الــــعــــشــــرات مــــن الـــكـــتـــاب والــــرســــامــــن الـــعـــرب 
ــد مـــطـــر،  ــمــ ــــي، أحــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وأبــــــرزهــــــم الــــشــــاعــــر الـ
الكويت،  مغادرة  على  العلي،  ناجي  والرسام 
في تلك الفترة، بطلب من دول وقوى إقليمية. 
كـــمـــا أن الـــســـعـــوديـــة مــــارســــت ضـــغـــوطـــًا عــلــى 
األلفية، في محاولة منها  بداية  البحرين في 
بن  آنـــذاك  الوطنية  املصالحة  عملية  لعرقلة 

القوى البحرينية املختلفة.
لــكــن الــقــطــريــن هــــذه املــــرة يــعــلــمــون جــيــدًا أن 
الــدول األخــرى في التعاطي مع  تكرار أخطاء 

مسألة التدخات الخليجية في تسيير شؤون 
الدولة والتهاون في تفريط السيادة الوطنية 
ــقــــرارات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة يعني  عــلــى الــ
تفقد سيادتها على سياستها  قــد  الــدولــة  أن 
وعــلــى مــواطــنــيــهــا وهـــو أمـــر أســـوأ بكثير من 
االســـتـــعـــمـــار الـــــذي كــــان يــعــطــي قـــيـــادة الــبــلــد 
الــســيــاســيــة مــســاحــة إضــافــيــة تــتــحــرك فــيــهــا. 
إغــاق وسائل  الثاثة عشر  املطالب  وشملت 
إعــــام تــدعــمــهــا دولــــة قــطــر، وقــطــع الــعــاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إيـــــــران وإغـــــــاق الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية وقطع العاقات مع تركيا، 
ــوان  ــ ــ وقـــطـــع عــــاقــــات قـــطـــر مــــع جـــمـــاعـــة »اإلخـ
أي شــخــص  تـــجـــنـــيـــس  ومـــــنـــــع  املــــســــلــــمــــن« 
ــثــــاث )الـــســـعـــوديـــة  مــــن الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة الــ
ــارات والــبــحــريــن( بــاإلضــافــة إلــى مصر،  ــ واإلمـ
كافة  أراضيها وتسليم  من  وطــرد مواطنيهم 
املطلوبن على قائمة اإلرهاب التي أصدرتها 
هذه الدول، على الرغم من عدم اعتراف مجلس 

األمن الدولي بها.
لــكــن هـــذه املــطــالــب الــتــعــجــيــزيــة تــجــاهــلــت أن 
اإلمارات هي الدولة الخليجية األكثر تعاونًا 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مــــع إيــــــــران، إذ بــلــغ 
إيــران واإلمــارات  التبادل التجاري بن  حجم 
الــشــريــك  لــتــكــون  عـــام 2016  مــلــيــار دوالر   16
الـــتـــجـــاري الــثــانــي عــاملــيــًا مـــع إيـــــران مـــن بعد 
الصن. وتمتلك اإلمارات أيضًا عدة اتفاقيات 
عــســكــريــة مــــع دول غـــربـــيـــة أبــــرزهــــا فــرنــســا، 
ــارات قــامــت بتجنيس  ــ بــاإلضــافــة إلـــى أن اإلمـ
والـــيـــمـــن  الــــســــعــــوديــــة  ــنــــي  مــــواطــ ــن  ــ مـ اآلالف 
البحرين مع اآلالف  والبحرين، وكذلك فعلت 

من املقيمن الباكستانين والهنود.
كــمــا أن قــائــمــة املـــطـــالـــب تــجــاهــلــت أن كــثــيــرًا 
ــاء الــقــبــائــل  ــنــ مــــن الــخــلــيــجــيــن، وتـــحـــديـــدًا أبــ
الخليجية، هم متنقلون بن أراضــي قبائلهم 
ــرورًا  ــ الـــتـــي تــمــتــد مــــن قـــطـــر حـــتـــى الـــكـــويـــت مـ

يمتلك  منهم  كثيرًا  أن  يعني  ما  بالسعودية، 
جــذورًا مشتركة في هــذه الــدول الثاث وتعد 
ــة الجنسية أمـــرًا شــائــعــًا في  ــيـ مــســألــة ازدواجـ
الخليج، بسبب انقسام القبائل بن األراضي 
الخليجية وتنقلها املستمر سابقًا، بحثًا عن 
ــزاد. وال تقتصر هـــذه املــطــالــب على  ــ الــكــأ والـ
دولة قطر بل تعد رسالة لدول خليجية أخرى 

لندن ــ العربي الجديد

ة الـــســـريـــعـــة لــلــمــطــالــب الــــــ13  تــحــيــل الـــــقـــــراء
ــدول املــحــاصــرة لــقــطــر، إلــى  الــتــي سلمتها الــ
الــوســيــط الــكــويــتــي فــي ســاعــات مــتــأخــرة من 
ليل الخميس، إلى مفهوم »االستسام« الذي 
روزفلت  فرانكلن  األميركي  الرئيس  اقترحه 
فــي مــؤتــمــر الــــدار الــبــيــضــاء املــغــربــيــة فــي 24 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1943 إلنــهــاء الــحــرب 
مع أملانيا الهتلرية، كبديل ملعاهدات الصلح 
التي كان معمواًل بها إلنهاء حالة الحرب بن 
دولــتــن. وقـــد عـــرف مــفــهــوم روزفــلــت باتفاق 
ــرجــم 

ُ
ــــرط«. وت »االســـتـــســـام بــــدون قــيــد أو شـ

حرفيًا باستسام القوات األملانية بدون قيد 
أو شرط في مدينة ريمس الفرنسية بتاريخ 8 
مايو/ أيار 1945، ومدينة برلن األملانية في 
رض اتفاق »االستسام 

ُ
اليوم التالي. كذلك ف

ــرط« عــلــى الـــيـــابـــان، عندما  ــدون قــيــد أو شــ بــ
جــبــر اإلمـــبـــراطـــور هــيــروهــيــتــو عــلــى توقيع 

ُ
أ

صك االستسام في 14 أغسطس/ آب 1945، 
و2 سبتمبر/ أيلول من العام عينه على ظهر 

أبرزها الكويت. فاألخيرة تشبه قطر، لناحية 
أنها بلد صغير الحجم وغني بالنفط ويمتلك 
إعــام شعبية ولديها قاعدة  برملانًا ووسائل 
ــعـــت اتـــفـــاقـــًا مــطــلــع هــــذا الــعــام  أمـــيـــركـــيـــة. ووقـ
يقضي بفتح مكتب لحلف »شمال األطلسي« 
ــي الــــبــــاد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن خمس  فـ
اتفاقيات عسكرية وقعها وزير الدفاع، الشيخ 
ــان  مــحــمــد الــخــالــد الــصــبــاح، مـــع رئــيــس األركــ
التركي، خلوصي أكار، قبل عدة أشهر للتعاون 

في املجاالت األمنية واالستخباراتية.
لــكــن أخــطــر مـــا فـــي هــــذه املــطــالــب وقــــد يمس 
الــكــويــت ويــدخــلــهــا فـــي مــعــمــعــة الـــصـــراع هو 
مسألة تقديم املوجودين على الئحة اإلرهاب 
املـــزعـــومـــة الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا هــــذه الــــــدول إلــى 
وتشتمل  ملحاكمتهم.  ــارات  ــ واإلمـ الــســعــوديــة 
هـــذه الــقــائــمــة عــلــى ثــاثــة مــواطــنــن كويتين 
والفكرية  السياسية  األوســـاط  مــن  يعتبرون 
فــي الــكــويــت، وهـــم حــجــاج الــعــجــمــي، وحــاكــم 
املــطــيــري، وحــامــد الــعــلــي، وســبــق ألحــدهــم أن 
قاد حزبًا سياسيًا يمتلك تأثيرًا في البرملان 
الــكــويــتــي. وتــجــاهــلــت الــكــويــت وجــــود قائمة 
اإلرهـــــــــاب ولـــــم تــــصــــدر بــــيــــان تـــأيـــيـــد لـــهـــا أو 
استنكار، في محاولة منها لعدم الدخول في 

الطراد األميركي »ميسوري«. وتقضي نظرية 
»االســتــســام بـــدون قــيــد أو شـــرط« أن تكون 
ــنــتــصــرة في 

ُ
ــــدول امل الــيــد الــعــلــيــا لــلــدولــة / الـ

ترتيب عاقاتها مع الدولة / الدول املهزومة، 
من دون أن ترتبط معها بأي التزام ذي صفة 
حقوقية، عدا االلتزام األخاقي الذي تفرضه 
املعاملة اإلنسانية، ما يعني عمليًا، خضوع 
الــدولــة / الــــدول املــهــزومــة، إلرادة وإمــــاءات 
التعبير عنها في  الــتــي يتم  الــغــالــب  الــفــريــق 

الئحة شروط ومطالب.

استسالم... ال صلح
بــالــعــودة إلـــى الــوثــيــقــة الــتــي أرســلــتــهــا دول 
الـــحـــصـــار لــــدولــــة قـــطـــر، يـــتـــبـــّن أن الــوثــيــقــة 
مفهوم  ت 

ّ
تبن واملــضــمــون،  الشكل  حيث  مــن 

روزفــلــت »االســتــســام بـــدون قيد أو شــرط«، 
ــفـــرض وصــــايــــة واضـــحـــة  ــح لـ ــ مــــع مـــيـــل واضــ
»املهزومة«.  الدولة  على  نتصرة« 

ُ
»امل للدول 

وقد تضّمنت الوثيقة، والتي نشرتها وكالة 
ــــرس«، بــــنــــودًا تـــكـــاد تــحــاكــي  ــ »أســـوشـــيـــتـــد بـ
وثــيــقــة االســتــســام الــيــابــانــيــة. فــقــد جـــاء في 
مـــقـــدمـــة املـــطـــالـــب »إعـــــــان قـــطـــر رســـمـــيـــًا عــن 
ــران  ــ خـــفـــض الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــع إيـ
ــادرة الــعــنــاصــر  ــ ــغـ ــ وإغـــــــاق املـــلـــحـــقـــيـــات، ومـ
التابعة واملرتبطة بالحرس الثوري اإليراني 
ــتــــصــــار عــلــى  مــــن األراضــــــــي الـــقـــطـــريـــة، واالقــ
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري مـــع إيــــــران، بــمــا ال يخل 
بالعقوبات املفروضة دوليًا وأميركيًا عليها، 
وبــمــا ال يــخــل بــأمــن مجلس الــتــعــاون لــدول 
عسكري  تعاون  أي  وقطع  العربية،  الخليج 
أو استخباراتي مع إيران«. أما البند الثاني 
فتناول عاقة قطر مع تركيا، وطالب البيان 
بــأن تــقــوم قطر »بــاإلغــاق الــفــوري للقاعدة 
إنشاؤها حاليًا،  الجاري  التركية  العسكرية 
ووقـــف أي تــعــاون عسكري مــع تركيا داخــل 
األراضـــــي الــقــطــريــة«. وطـــالـــب الــبــنــد الــثــامــن 

للقائمة. وتمتلك  املــصــدرة  الــدول  مشاكل مع 
ُعمان، عاقات  الكويت، شأنها شأن سلطنة 
جيدة مع إيــران في كافة املجاالت السياسية 
الشيخ  الكويت،  ألمير  وسبق  واالقتصادية. 
ــاح، أن زار  ــبــ الــــصــ الـــجـــابـــر  ــبــــاح األحــــمــــد  صــ
ــورة اإليـــرانـــيـــة  ــثــ طــــهــــران والـــتـــقـــى بـــمـــرشـــد الــ
الخافات  لحل  وكــان وسيطًا  علي خامنئي. 
ُعــمــان  سلطنة  أن  كــمــا  اإليــرانــيــة،  الخليجية 
الــدول  بــن  السرية  املــفــاوضــات  قامت بقيادة 
ــار املــبــاحــثــات الــتــي  ــ الــغــربــيــة وإيــــــران فـــي إطـ
ــام 2015،  ــ ــــى االتــــفــــاق الــــنــــووي عـ ــلــــت إلـ أوصــ
مــن دون عــلــم الــــدول الــخــلــيــجــيــة. لــكــن ُعــمــان، 
تبدو خاضعة  ال  وقــطــر،  الكويت  على عكس 
لابتزاز بقائمة املطالب تلك بسبب وضعها 
الــجــغــرافــي املــنــفــصــل عـــن الــخــلــيــج وتــنــوعــهــا 
ــتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة  ــبــــي املـــخـــتـــلـــف وســـيـــاسـ املــــذهــ
فـــي الــحــيــاد ورفــضــهــا الـــدخـــول فـــي الــوحــدة 
ــرح فــكــرتــهــا الــعــاهــل  ــ الــخــلــيــجــيــة مـــنـــذ أن طـ
السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، في 

أعقاب الربيع العربي.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال األكــاديــمــي والــبــاحــث 
في  املطيري،  عبدالرحمن  الدكتور  الكويتي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قــطــر ليست  حــديــث لـــ

والخسائر  الضحايا  عن  »التعويض  بـ قطر 
كافة وما فات من كسب للدول األربع، بسبب 
السابقة،  السنوات  خــال  القطرية  السياسة 
وسوف تحدد اآللية في االتفاق الذي سيوقع 
مــع قــطــر«. وطــالــب البند الــتــاســع »أن تلتزم 
قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها 
ــربـــي عــلــى كـــافـــة األصـــعـــدة  ــعـ الــخــلــيــجــي والـ
واجتماعيًا  واقتصاديًا  وسياسيًا  عسكريًا 
وأمنيًا، بما يضمن األمن القومي الخليجي 
الــريــاض  اتــفــاق  بتفعيل  وقيامها  والــعــربــي 
لعام  التكميلي  الــريــاض  لعام 2013 واتــفــاق 
2014«. وفــي لغة تهديد واضــحــة مــن الــدول 
ــة« اشـــتـــرط  ــزومــ ــهــ ــتـــصـــرة« لـــلـــدولـــة »املــ ــنـ »املـ
البيان في البند الثاني عشر، أن تتم املوافقة 
التأكيد  أيـــام، مــع  على املطالب خــال عشرة 
في البند األخير على ضرورة »إعداد تقارير 
متابعة دوريــة مــرة كل شهر للسنة األولــى، 
الثانية، ومــرة  للسنة  كــل ثاثة أشهر  ومــرة 
كل سنة ملدة عشر سنوات«، للتأكد من التزام 

»الدولة املهزومة« تجاه الدول »املنتصرة«.

تناقضات في الجوهر
ــران وتــركــيــا، وبمعزل  فــي املطلبن حــول إيـ
عـــن كـــل مـــا يــحــتــويــه املــطــلــبــان مـــن انــتــهــاك 
وبعيدًا  مستقلة،  لــدولــة  الوطنية  للسيادة 
عن كل ما تضمنه هذا املطلب من افتراءات 
ــل، مـــن قــبــيــل،  ــيـ غــيــر مـــدعـــومـــة بــســنــد أو دلـ
ــن الـــحـــرس  ــات أي وجــــــود لـــعـــنـــاصـــر مــ ــبــ إثــ
الثوري اإليراني في قطر، فإن من حق قطر، 
وهي الدولة ذات السيادة الكاملة، والعضو 
في األمم املتحدة، استضافة من تشاء على 
)كما  تركيًا  أو  إيرانيًا  كــان  أراضيها ســواء 
ــاء فــي املــطــلــب الــثــانــي( وفــقــًا ملصالحها  جـ
ــذا الـــوجـــود ال يشّكل  الــوطــنــيــة، طــاملــا أن هـ
تهديدًا ألطــراف أخــرى. وكما لم تثبت دول 
الحصار وجود عناصر من الحرس الثوري 

ــي يـــجـــري  ــتــ ــون األخـــــيـــــرة الــ ــكــ األولـــــــــى ولــــــن تــ
التخطيط لفرض الوصاية عليها في الخليج 
بدعوى »املجال الحيوي« وبذريعة أنها يجب 
األكــبــر منها. وأضــاف  لــلــدول  أن تكون تابعة 
السعودية  للسياسات  احــتــرامــي  »مــع   :

ً
قــائــا

االستقالية  قــيــاس  مسألة  لكن  واإلمــاراتــيــة، 
فـــي الـــقـــرار الــوطــنــي تــبــعــًا لــحــجــم الـــدولـــة لن 
يــكــون فــي صــالــح كــا الــدولــتــن أمـــام إيـــران أو 
استخفافًا  يمثل  بــريــطــانــيــا، وهـــو  أو  أمــيــركــا 
 مــا تــريــده مــن قوانن 

ّ
بحق أي دولـــة فــي ســن

ومن منع ما تريده من قوانن وفي انتهاج أي 
سياسة تريدها، ما دامت ال تضر أي أحد من 

جيرانها«، وفق تعبيره.
الـــتـــعـــاون  وأضــــحــــت مـــنـــظـــومـــة دول مــجــلــس 
العام  األمــن  الخليجي مفككة في ظل صمت 
لــلــمــجــلــس عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشــــد الــزيــانــي، 
ورفضه القيام بدوره في التصريح والوساطة 
حـــول »حــصــار قــطــر«، وتــطــوع أمــيــر الــكــويــت 
كبديل عنه لحل األزمـــة، فيما يبدو أن قائمة 
الـــ13 أمست الخنجر األخير في حلم  املطالب 
ــل مـــحـــاولـــة قــوى  الــــوحــــدة الــخــلــيــجــيــة، فـــي ظـ
الــدول األخرى  خليجية فرض سيادتها على 

تحت دعوى الحجم الجغرافي.

اإليراني في قطر، فإنها لم تثبت أن وجود 
قوات تركية في قطر يهدد أمنها القومي، أو 

أمن مجلس التعاون.
ــًا مــــن دول الـــحـــصـــار فــــي مــحــاولــة  ــانـ ــعـ وإمـ
ــادة الـــقـــطـــريـــة، طـــالـــبـــت فــي  ــيــ انـــتـــهـــاك الــــســ
الجزيرة  قنوات  »إغاق  بـ السادس،  املطلب 
والقنوات التابعة لها«. وفي املطلب الحادي 
»إغــاق كــافــة وســائــل اإلعـــام التي  عــشــر، بـــ
تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، 
على سبيل املثال: مواقع عربي 21، العربي 
الــجــديــد، مكملن، الــشــرق، مــيــدل إيــســت آي 
املــثــال ال الحصر«.  إلـــخ.. وذلـــك على سبيل 
ــنــــاك ال يــتــعــلــق بــــمــــدى قــبــول  ــؤال هــ ــ ــســ ــ والــ
سافر  تدخل  فيها  التي  املطالب  لهذه  قطر 

فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــقــطــريــة، وانــتــهــاك 
واضــح للسيادة، وإنما هل تقبل دول مثل 
ــات املــتــحــدة،  الــوســيــطــة الــكــويــت، أو الـــواليـ
 عن 

ً
وبــريــطــانــيــا، وأملــانــيــا، وفــرنــســا، فــضــا

اإلنسان  بحقوق  املهتمة  الدولية  املنظمات 
والتعبير  رأي  فـــي  مـــن حـــريـــات  األســاســيــة 
واملعرفة، بمثل هذه املطالب غير املسبوقة، 
الــحــر،  الــعــالــم  قــيــم  والــتــي تصيب سهامها 

قبل أن تصل قطر.
ويقف املطلب السابع متمّيزًا وسط املطالب 
ــــف الــتــدخــل  »وقـ ـــ ــ الــــــــــ13، إذ يـــطـــالـــب قـــطـــر بـ
ــــؤون الـــــدول الــداخــلــيــة ومــصــالــحــهــا  فـــي شـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة«. وكـــــــــأن املــــطــــالــــب الـــســـابـــقـــة 
 
ً
تدخا تعد  ال  الــســابــع،  للمطلب  والــاحــقــة 

سافرًا في شؤون قطر الداخلية والخارجية، 
بــل تتعّدى ذلــك إلــى حــّد فــرض حــدود على 
ــات قــطــر الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، من  عـــاقـ
دون احترام لسيادة وطنية، أو مراعاة ألي 
أصول دبلوماسية. ومن الواضح أن الجانب 
املصري، لم يغفل تحقيق مكاسب مالية من 
الخليجي، فحشر نفسه  الخليجي  الخاف 
»التعويض  في البند الثامن عبر املطالبة بـ
ــا فــات  عـــن الــضــحــايــا والــخــســائــر كـــافـــة ومــ
السياسة  ــــع، بسبب  لــلــدول األربـ مــن كــســب 
الــقــطــريــة خـــال الــســنــوات الــســابــقــة«. وكــأن 
نظام عبد الفتاح السيسي وجد في األزمة 
فرصة لتصريف كل أزماته االقتصادية على 
حساب قطر. وطالب البيان في البند التاسع 
دولـــة منسجمة  تــكــون  بــأن  قطر  تلتزم  »أن 
مع محيطها الخليجي والعربي على كافة 
األصـــعـــدة، عــســكــريــًا، ســيــاســيــًا، اقــتــصــاديــًا، 
اجتماعيًا، أمنيًا، بما يضمن األمن القومي 
نــدري حقيقة عن  الخليجي والعربي«، وال 
أي انسجام تتحدث الدول املحاصرة لقطر، 
اليمن الجارة، والتي  هل هو االنسجام مع 
تقف على أعتاب كارثة إنسانية بعد ثاث 
سنوات من حرب ظاملة، ال مبرر لها. ثم أي 
الحصار،  تزعمه دول  عــربــي«  »قــومــي  أمــن 
بينما  أبوابها إلسرائيل  شرع 

ُ
ت التي  وهــي 

تــغــلــق أبــوابــهــا فـــي وجـــه فــصــائــل املــقــاومــة 
وشــروط  »املــنــتــصــر«،  وبلغة  الفلسطينية. 
ــلـــت فـــي »االســـتـــســـام بــــدون شــــرط أو  روزفـ
قيد« تطلب دول الحصار في البند الثاني 
»كــافــة هذه  تتم موافقة قطر على  أن  عشر، 
الطلبات خال 10 أيــام من تاريخ تقديمها 
الــعــدالــة  وإال تعتبر الغـــيـــة«. وكــــأن شــــروط 
ــدعــي أي اتــهــامــات 

ُ
تقضي بـــأن ُيــقــبــل مــن امل

من دون أدلة، أو بينات، أو براهن، أو حتى 
ــتــهــم« مــن الـــدفـــاع أو 

ُ
قـــرائـــن، وأال ُيــمــنــع »امل

حتى التوضيح؟

»المطالب« الخليجية: تاريخ طويل من الرغبة 
السعودية ــ اإلماراتية في فرض الوصاية

في قطاع غزة األسبوع الماضي )علي جاد اهلل/األناضول(

تظاهرات ضد الدول التي تحاول محاصرة قطر أمام السفارة اإلماراتية في لندن )إيزابيل إنفانتس/األناضول(

عبسي سميسم

على الرغم من صمود هدنة تخفيف 
مناطق التوتر ومساهمتها في 

الحد من القتل في سورية، إال أن 
السوريني استقبلوا عيد الفطر 

بكثير من املنغصات التي عكرت 
فرحتهم للعام السابع على التوالي، 
سواء لناحية عدم وضوح الرؤية ملا 

يخطط ملستقبلهم أو لناحية املشاكل 
التي تفتعلها الجهات املسيطرة على 

كل منطقة من األراضي السورية. 
ففي مناطق سيطرة املعارضة في 
الشمال السوري، وعلى الرغم من 
الهدوء النسبي الذي تشهده تلك 
املناطق، بسبب انحسار املعارك 

واالشتباكات وغياب الطيران عن 
األجواء إال أن املدنيني في تلك املناطق 

لم يسلموا من خطر املفخخات 
والعبوات الناسفة في األسواق وفي 
أماكن التجمعات العامة، والتي كان 

من شأنها أن تعكر صفو عيٍد كانوا 
يأملون بأن يكون العيد األكثر هدوءا 

في مناطقهم منذ خمس سنوات.
وفي مناطق سيطرة املليشيات 
الكردية التابعة لحزب »االتحاد 

الديمقراطي«، شمال شرق سورية، 
لم تسمح تلك املليشيات لألهالي بأن 
يستكملوا ما تيّسر من فرحة العيد 

بلقاء أقاربهم. وأصدرت قرارات بمنع 
أي مواطن من سكان تلك املناطق، 

كان قد لجأ إلى تركيا بسبب ظروف 
الحرب، من قضاء إجازة العيد مع 

أهلة وأقاربه، ما لم يكن قد قرر 
العودة بشكل نهائي إلى بلده. أي 

أن القوات الكردية لم تأذن ألي زائر 
آٍت من تركيا بالدخول إلى مناطق 

سيطرتها، وأجبرته على العودة إلى 
األراضي التركية، األمر الذي حّول 
العيد إلى مصيبة لدى الكثير من 

العائالت التي سافر بعض أبنائها 
لقضاء إجازة العيد في سورية.

وفي مناطق سيطرة تنظيم »داعش« 
ال يزال املدنيون هم املتضرر األكبر 
من العمليات العسكرية الدائرة في 

مناطقهم وال يزال العدد األكبر 
من الضحايا هم من املدنيني الذين 
يدفعون الثمن األكبر بسبب تدمير 

كل البنى التحتية وبالتالي غياب الحد 
األدنى من الخدمات. وفي مناطق 

سيطرة النظام السوري ال يختلف 
وضع املواطنني كثيرًا عن وضعهم 

في باقي املناطق لناحية الغالء وعدم 
القدرة على تأمني متطلبات العيش أو 
حتى الحصول على الحد األدنى من 
 عن انتشار 

ً
مستلزمات العيد، فضال

الحواجز األمنية التي تعرض الكثير 
من أبنائهم لخطر االعتقال بأية 

لحظة وإفساد فرحة العيد.

تبدو قائمة المطالب 
الخليجية لقطر أشبه 

باتفاق »االستسالم بدون 
قيد أو شرط«، والذي 

طرحه الرئيس األميركي 
فرانكلين روزفلت، لتأمين 

استسالم ألمانيا واليابان 
في الحرب العالمية الثانية

وشــروط  ومــزاعــم  مغالطات  من  الوثيقة  في  جــاء  ما  إلــى  بالنظر 
وقيود، ال يمكن ألي دولة ذات سيادة القبول بها، أو حتى الرد عليها، 
في  عليه  المتعارف  إطــار  خــارج 
الدولية، من وجوب  النزاعات  حل 
واحترام  الوطنية،  السيادة  احترام 
الدولي، فإنه من  القانون  قواعد 
الحلفاء  يسعد  أن  الُمنتظر  غير 
قطري،  استسالم  بخطاب  الجدد 
ــاب االســتــســالم  ــط ــرار خ ــ عــلــى غ
هيروهيتو  اإلمبراطور  بثه  الــذي 
الراديو،  عبر  شعبه  إلى  )الصورة( 

ومّهد الحتالل اليابان.

ال تنتظروا هيروهيتو قطريًا
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الدوحة ـ العربي الجديد

أوحـــت دولـــة قطر بشكل الـــرد الـــذي قد 
الــخــارجــيــة  عـــن وزارة  يـــصـــدر رســمــيــًا 
ردًا على الئحة »املطالب« الذي تقدمت 
بــهــا الــــدول األربــــع الــتــي تــحــاول فــرض 
الــحــصــار عــلــيــهــا، فــوصــفــت اإلمـــــاءات 
ــر مـــتـــوازنـــة  ــيـ بـــأنـــهـــا غـــيـــر مــنــطــقــيــة وغـ
وغـــيـــر واقـــعـــيـــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ. 
ــر الــدولــة  فـــي غــضــون ذلــــك، واصــــل وزيــ
اإلمـــاراتـــيـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنـــور 
ــاش، تــنــفــيــذ املـــهـــمـــة املـــرســـومـــة لــه  ــرقــ قــ
التصعيدية ضد  التصريحات  بتوزيع 
الوساطة  أمــام  الطريق  قاطعًا  الدوحة، 
الــكــويــتــيــة الـــتـــي اتـــهـــم قــطــر بــإفــشــالــهــا 
بأنها سّربت لإلعام  ادعائه  من خال 
مضمون الئحة اإلماءات الـ13، معترفًا، 
ضمنيًا، بأنه لم يعد في جعبة املحور 
 الحملة ضد قطر، املزيد من 

ّ
الذي يشن

األوراق ضـــد قــطــر، مـــن خـــال قــولــه إن 
جــوابــًا سلبيًا مــن قــطــر إزاء اإلمــــاءات 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــكــــون نــتــيــجــتــه املـ ــــن تــ الــــــــــ13 لـ
ــراق والــــطــــاق. وفــي  ــفـ الــتــصــعــيــد، بـــل الـ
حـــن تــلــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
ــن آل ثــــانــــي،  ــمــ ــرحــ مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الــ
مجموعة اتصاالت هاتفية من نظرائه 
األمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون واألملــانــي 
سيغمار غابرييل واإليطالي أنجيلينو 
ألـــفـــانـــو، تــمــحــورت حــــول الــحــمــلــة ضد 
بــلــده، فـــإن مــوقــفــًا قــطــريــًا رســمــيــًا أولــيــًا 
صدر عن الدوحة، ممثلة بمدير مكتب 
االتــصــال الــحــكــومــي، الــشــيــخ ســيــف بن 
ــــوم أمـــس  ــان يـ ــيـ ــد آل ثــــانــــي، فــــي بـ ــمـ أحـ
الــســبــت، اعــتــبــر فــيــه أن الئــحــة املــطــالــب 
»غـــيـــر  ــار  ــحــــصــ الــ عـــــن دول  الــــــصــــــادرة 
منطقية وتــتــعــدى عــلــى ســيــادة قــطــر«. 
وقال بن أحمد آل ثاني إن مطالب دول 
الــحــصــار »ليست ملــحــاربــة اإلرهــــاب بل 
للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في 
الــخــارجــيــة«. وتــابــع أن هذه  سياستها 
املــطــالــب »ال تــتــســق مـــع املــعــايــيــر الــتــي 
الــخــارجــيــة األميركية  وضــعــهــا وزارتــــا 
والبريطانية بأن تكون منطقية وقابلة 
وكانت  ومــتــوازنــة«.  وواقــعــيــة  للتنفيذ 
أعلنت  قـــد  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

مساء الجمعة أنها ستسلم ردهــا على 
الــقــائــمــة الــتــي وصــلــتــهــا، إلـــى الــوســيــط 
السفير  رأى  الــســيــاق،  وفـــي  الــكــويــتــي. 
القطري في الواليات املتحدة مشعل بن 
آل ثاني في تغريدات على موقع  حمد 
الــائــحــة هــدفــهــا »معاقبة  »تــويــتــر« أن 
قطر على استقالها«.  كما سبق للجنة 
القطرية لحقوق اإلنسان )حكومية(، أن 
طالبت حكومتها برفض مطالب »دول 
الــحــصــار«، وذلــك فــي بيان للجنة، يوم 
القطرية  األنــبــاء  وكــالــة  نشرته  السبت، 
ــا(. وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة إن  ــ ــنـ ــ الـــرســـمـــيـــة )قـ
تنتهك  مطالب  بقائمة  فوجئ  »الــعــالــم 
ــان وغــيــرهــا  ــ ــــسـ ــات حـــقـــوق اإلنـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
مــن االتــفــاقــيــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة«. 
وشــّددت على أن رفــع الحصار »واجــب 
أو شـــرط، وال يمكن أن  قــيــد  فـــورا دون 
ــه يــتــنــافــى أصــــا مع  يــخــضــع لـــذلـــك ألنــ
اللجنة،  الدولية«. واعتبرت  االتفاقيات 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــالــــب والـ ــطــ تـــلـــك املــ ــول  ــ ــبـ ــ أن »قـ
ــة  ــيـ لـــة الـــدولـ ــر لـــلـــمـــســـاء ــطـ ــعـــرض قـ ــيـ سـ
اتفاقيات  بشأن  بالتزاماتها  واإلخـــال 
اللجنة،  حــقــوق اإلنـــســـان«. وأوضـــحـــت 
أن »بعض الــشــروط الــــواردة فــي قائمة 
املــطــالــب تــتــعــلــق بــانــتــهــاكــات جسيمة 
لحقوق اإلنسان كالحق في حرية الرأي 
والحق  الجنسية  في  والحق  والتعبير 
اللجنة أن »طلب  اللجوء«. وأبــرزت  في 
رفــض تجنيس مــواطــنــي الـــدول األربــع 
املوجودين حاليًا في  املحاصرة وطرد 
ــرارات الـــصـــادرة  ــقــ قــطــر، يــتــنــافــى مـــع الــ
عن مجلس حقوق اإلنسان التي تنص 
على الحق في الجنسية وعدم الحرمان 
التعسفي منها«. وفي ما يتعلق بطلب 
تسليم املطلوبن، ذكرت اللجنة أن ذلك 
اتــفــاقــيــات حقوق  »يــتــنــافــى قطعيا مــع 
اإلنــســان والــلــجــوء ومــعــايــيــر املحاكمة 
الــعــادلــة وحــتــى مـــع االتــفــاقــيــة األمــنــيــة 
الخليجية«.  التعاون  مجلس  دول  بن 
ــى أنــهــا  وأشـــــــارت الــلــجــنــة الــقــطــريــة، إلــ
قانونية وقضائية  »تحركات  بـ ستقوم 
ملنع تلك االنتهاكات الــواردة في قائمة 
الدولية  املسؤوليات  وتحديد  املطالب 
للدول املحاصرة في املحافل الدولية«. 

عــلــى صــعــيــد آخــــر، دعـــت أبــوظــبــي إلــى 
ضمانات أوروبية وأميركية لتنفيذ أي 
اتفاق مع قطر، مؤكدة، في الوقت ذاته، 
أن األزمة »عادت إلى مربعها األول بعد 
للدوحة  الخليجية  الــشــروط  تسريب« 
إلنـــهـــاء األزمــــــة عــلــى حـــد تــعــبــيــر أنـــور 
قرقاش في حديث لصحافين في دبي. 
وقال قرقاش »ال نريد وساطة أوروبية، 
وأعتقد أن األوروبين ال يريدون لعب 
دور الــوســيــط. دورهــــم يــجــب أن يكون 
الضغط على قطر«. وادعــى قرقاش أن 
الدوحة قامت بتسريب مضمون الئحة 
»املطالب« الـ13. ورأى أن هذا التسريب 
إلـــــــى مـــربـــعـــهـــا األول  »يــــعــــيــــد األزمــــــــــة 
ويــعــرقــل الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة«. لكنه 
أنه »ستكون هناك محاولة  شدد على 
دبــلــومــاســيــة أو اثــنــتــن، وبــعــد ذلـــك إن 
عــاقــات  )...( ستتغير  األمـــر  ينجح  لــم 
قطر مع الــدول الثاث« الخليجية، في 
إشارة فهمها بعضهم على أنها تلميح 
إمكانية تجميد عضوية قطر من  إلــى 

مجلس التعاون الخليجي.

الدوحة: الشروط غير منطقية 
وغير قابلة للتنفيذ

ألمحت دولة قطر 
إلى رفضها المطلق 
لالئحة اإلمالءات الـ13 

التي وصلتها من 
الدول التي تشن حملة 

ضدها، بينما لّوحت 
اإلمارات بـ»الطالق«

اإلمارات تلّوح 
بطالق الدول الخليجية 

الثالث مع قطر
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هرتسوغ: إسرائيل تتجه 
نحو الفاشية

اعترف زعيم املعارضة اإلسرائيلية، 
يتسحاق هرتسوغ )الصورة(، أمس 
الــســبــت، أن إســرائــيــل »تــتــجــه نحو 
الـــفـــاشـــيـــة«، وأن »مــصــيــرهــا كــدولــة 
ــال  ــ ــــك«. وقـ ــحــ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى املــ
ــــزب »املــعــســكــر  ــم حـ ــيـ هـــرتـــســـوغ، زعـ
ــي نــــــدوة ثــقــافــيــة،  ــيـــونـــي«، فــ الـــصـــهـ

وســــط األراضــــــي املــحــتــلــة: »يــنــبــغــي 
ــلــــى مــصــيــر  ــلـــق عــ ــقـ ــلــــى كـــــل مـــــن يـ عــ
ــة، أن  ــيـ ــاشـ ــفـ الـــــدولـــــة، ويــــــود مـــنـــع الـ
يــدعــم االنــتــقــال إلـــى كــتــلــة سياسية 
هرتسوغ  ويشير  ومعتدلة«.  كبيرة 
بــذلــك إلـــى مــســاعــي تشكيل ائــتــاف 
جديد، يميل نحو اليسار، الستبدال 
والـــذي  الــحــاكــم،  اليميني  االئـــتـــاف 

يقوده بنيامن نتنياهو. 
)األناضول(

مقتل قيادي حوثي 
في مأرب

ــتــــوى مــن  ــع املــــســ ــيــ ــادي رفــ ــ ــيـ ــ قـــتـــل قـ
السبت،  أمــس  »الحوثين«،  جماعة 
اليمني،  الجيش  مــع  مواجهات  فــي 
فيما قتل 20 عنصرًا من الجماعة في 
غارات للتحالف العربي، بمحافظة 
مـــــــــــأرب شــــــرقــــــي الـــــيـــــمـــــن، بـــحـــســـب 
»املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«.  مــصــدريــن لــــ
وقال مصدر في »املقاومة الشعبية« 
املساندة للجيش، إن العقيد حسن 
قاسم السقاف، قتل اليوم )أمس( في 
املعارك مع الجيش اليمني بمنطقة 

ملتقى املحجزة غربي مأرب.
)األناضول(

إيران: تفكيك خلية 
إرهابية في كردستان

ــأن قــــوات  ــ أفـــــــادت مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة بـ
الحرس الثوري دخلت في اشتباكات 
مع عناصر من »خلية إرهابية« في 
ــتـــان شـــمـــال غــربــي  مــحــافــظــة كـــردسـ
ــبــــاد، مـــا أســـفـــر فـــي الــنــهــايــة عن  الــ
إعامية  مــصــادر  وذكـــرت  تفكيكها. 
أن االشتباكات تسببت بمقتل ثاثة 
أشــخــاص مــن هــذه الخلية واعتقال 
 عن مــصــادرة عدد 

ً
فــرد منها، فضا

مـــن الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة. وذكـــر 
ــذه الــخــلــيــة  ــ الــــحــــرس الــــثــــوري أن هـ
كــانــت تــخــطــط لتنفيذ عــمــلــيــات في 

الداخل اإليراني. 
)العربي الجديد(

باكستان: 57 قتيًال 
حصيلة »الجمعة 

األسود«
ــفــــعــــت، أمـــــس الـــســـبـــت، حــصــيــلــة  ارتــ
االعتداءات التي ضربت يوم الجمعة 
 .

ً
ثاث مدن في باكستان إلى 57 قتيا

كبرى  كويتا،  في  مسؤولون  وأعلن 
املضطرب،  بالوشستان  إقليم  مــدن 

ارتــفــاع عــدد قتلى تفجير استهدف 
مكتب قائد الشرطة إلى 14 شخصًا، 
مـــن ضــمــنــهــم 10 شــرطــيــن. وتــبــنــى 
االعــــتــــداء كـــل مـــن تــنــظــيــم »داعـــــش« 
و»جماعة األحرار«، الفصيل املنشق 
عــن حــركــة »طــالــبــان بــاكــســتــان«. في 
الــشــمــال، أســفــر هــجــوم مـــــزدوج في 
ســـوق مــزدحــمــة فــي بــاراشــيــنــار عن 
أكثر من  مقتل 39 شخصًا وإصابة 
ــريــــن. يــــوم الــجــمــعــة أيــضــًا،  200 آخــ
قــتــل مــســلــحــون عــلــى دراجـــــة أربــعــة 
أثــنــاء تناولهم وجبة  رجـــال شــرطــة 

السحور في مدينة كراتشي.
)فرانس برس(

جنوب السودان 
بال احتفال استقالل 

للعام الثاني
ــــوب الــــــــســــــــودان، لـــلـــعـــام  ــنـ ــ ــــى جـ ــغـ ــ ألـ
الثاني على التوالي، احتفال ذكرى 
استقاله الذي يصادف في التاسع 
من يوليو/ تموز. وأعلنت الحكومة 
أن سبب اإللــغــاء يــعــود إلــى أسباب 
مــالــيــة. وقــــال وزيــــر اإلعـــــام مــايــكــل 
ــــوي »لــــــن نـــحـــتـــفـــل« بـــالـــذكـــرى  ــاكـ ــ مـ
هـــنـــاك  االســــتــــقــــال ألن  الــــســــادســــة 
أناسًا يحتاجون إلى املال الذي كنا 

سننفقه على االحتفال«.
)فرانس برس(
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التواصل الروسي ـ 
األميركي مستمر 

فوق سورية
أعـــلـــن الــجــيــش األمـــيـــركـــي أن »خــط 
االتــصــال مــع روســيــا بشأن مناطق 
عــــدم االشـــتـــبـــاك، الـــــذي يـــهـــدف إلــى 
ـــادي أي تــــصــــادم عـــــــارض فـــوق  ــفـ ـ تـ
سورية، ال يزال يعمل«، حتى بعدما 
هــددت موسكو بقطعه بسبب قيام 
واشنطن بإسقاط طــائــرة عسكرية 
ســـوريـــة، يـــوم األحـــد املـــاضـــي. وقــال 
املــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف بــقــيــادة 
ــــدة، الـــكـــولـــونـــيـــل  ــــحـ ــتـ ــ ــات املـ ــ ــ ــواليـ ــ ــ الـ
رايـــان ديــلــون، فــي مؤتمر صحافي 
ـــاع األمـــيـــركـــيـــة  ـ ـ ـــدفـ ـ ـ بـــمـــقـــر وزارة الـ
ــاء الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــــسـ ــــون(، مـ ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ )الـ
إن »خـــــط عـــــدم االشــــتــــبــــاك مــفــتــوح 

ويعمل«.
)رويترز(

أردوغان: سنمنع قيام
دولة شمالي سورية

ــد الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب  أكـ
أردوغان، )الصورة(، أمس السبت، 
ــدًا بــقــيــام  ــ أن »بــــــاده لـــن تــســمــح أبـ
دولة شمالي سورية«. وأضاف في 
كلمة ألــقــاهــا فــي مــركــز بــلــدة أقجة 
قلعة، التابعة لوالية شانلي أورفا 
جــنــوب شــرقــي تــركــيــا، إن »بــــاده 
التي ألحقت أكبر الهزائم بتنظيم 
داعــــــــــش، تــــتــــعــــّرض لـــاســـتـــهـــداف 
ــلـــمـــؤامـــرات في  بــســبــب إفــشــالــهــا لـ
سورية«. وأكد أنه »في حال شكلت 
التطورات السلبية املستمرة حاليًا 
في سورية أي تهديد على حدودنا 
ــا ســنــفــعــل مــا  ــنــ لــيــعــلــم الــــعــــالــــم أنــ

فعلناه في درع الفرات«. 
)قنا(

أستانة لرسم حدود 
مناطق خفض التصعيد 

أعـــربـــت كــازاخــســتــان عـــن أمــلــهــا في 
أن تــولــي واشــنــطــن اهــتــمــامــًا كافيًا 
إلنــشــاء »مناطق خفض التصعيد« 
في سورية، وسط أنباء عن التوصل 
ــم حـــدود منطقتني مــن هــذه  إلـــى رسـ
املناطق األربع، والتي ستكون محور 
اجتماع أستانة الشهر املقبل. وقال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــازاخــســتــانــي، 
خــيــرات عبد الــرحــمــانــوف، فــي كلمة 
خــال منتدى اإلعـــام األوراســــي في 
العاصمة الكازاخستانية أستانة، 
أمس السبت، إنه »حان الوقت للعمل 
الجاد من أجل إنشاء مناطق تخفيف 
التصعيد فــي ســوريــة، ونعلق آمــاالً 
كبيرة على أن يبدي جميع املراقبني، 
ــــي ذلــــــك الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة،  بـــمـــا فـ
اهــتــمــامــًا مناسبًا بــهــذا اإلنــجــاز في 

إطار عملية أستانة«.
)العربي الجديد(

جولة العبادي محور 
اتصال مع تليرسون

بحث وزيـــر الخارجية األميركية، 
ريــكــس تــلــيــرســون )الــــصــــورة(، مع 
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، حيدر 
العبادي، نتائج جولته اإلقليمية، 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــفــ ــلــ ــن املــ ــ وعـــــــــددًا مـ
العراقية، مجّددًا دعم باده للعراق 
ــّد تــنــظــيــم »داعـــــش«.  فـــي حــربــه ضــ
ــدره  وذكــــــــر بــــيــــان صــــحــــافــــي، أصـــــ
ه »تم 

ّ
املكتب اإلعامي للعبادي، أن

استعراض نتائج الزيارة األخيرة 
ــة لـــلـــســـعـــوديـــة  ــكــــومــ ــيــــس الــــحــ لــــرئــ

وإيران والكويت«.
 )العربي الجديد(

قصف إسرائيلي على 
الجوالن المحتل

أعــلــن جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
ــداف مـــوقـــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أمـــــــس الــــســــبــــت، اسـ
ــي الــقــنــيــطــرة،  لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، فــ
شـــمـــال الــــجــــوالن املـــحـــتـــل، ردًا عــلــى 
ســقــوط عــشــرة قـــذائـــف مــدفــعــيــة في 
ــح املـــتـــحـــّدث بــاســم  ــ ــه. وأوضــ ــيــ أراضــ
الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، 
ــه الـــــرســـــمـــــي، بـــمـــوقـــع  ــابــ ــســ ــلــــى حــ عــ
ــائـــرات االحــتــال  ، »طـ

ّ
»فــيــســبــوك« أن

دّمـــــــرت دبـــابـــتـــني لـــلـــنـــظـــام، ومــوقــعــًا 
خــرجــت مــنــه عــشــر قــذائــف مدفعية، 

سقطت شمال الجوالن املحتل«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ براء الشمري

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــصـــريـــح قــــــــادة وضـــبـــاط 
عراقيني بأن يكون حسم معركة املوصل قبل 
نهاية شهر رمــضــان، إال أن استمرار القتال 
ــانـــب األيـــمـــن  ــع تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي الـــجـ مــ
لــلــمــوصــل يــشــيــر إلــــى أن الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
خــســرت الــرهــان بحلول عيد الفطر مــن دون 
أي مــؤشــرات لنهاية املــعــركــة. ويــتــزامــن هــذا 
الــتــبــاطــؤ مـــع ســعــي »داعـــــــش« إلــــى تــوســيــع 
ــقــــوات  ــــال إقــــحــــام الــ نــــطــــاق مــــعــــاركــــه مــــن خــ
الــعــراقــيــة فــي حـــرب اســتــنــزاف فــي الــصــحــراء 
الغربية للعراق املمتدة في محافظة األنبار، 
مــن خــال عملياته املتفرقة الــتــي تستهدف 
جنودًا عراقيني وعناصر بحرس الحدود، ما 
دفع زعماء قبليني للمطالبة بتدخل أميركي 

مباشر لحسم معارك الصحراء.
ــي الـــشـــرطـــة  ــ وقــــــــال ضــــابــــط بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد فـ
االتحادية العراقية إن حسم معركة الجانب 
األيمن للموصل قبل نهاية شهر رمضان أمر 

بغداد ـ سالم الجاف

التحضيرات النتخابات الــبــرملــان العراقي 
التي مــن املــقــرر إجــراؤهــا مطلع عــام 2018، 
انــطــلــقــت مــبــكــرة مـــن قــبــل األحـــــزاب والــكــتــل 
ــبـــاد. ومــنــذ  ــامـــات فـــي الـ الــســيــاســيــة والـــزعـ
بــدايــة عــام 2017 شــهــدت الساحة العراقية 
تـــوّجـــه كــبــار املــســؤولــني وعــــدد مـــن الــنــواب 
إلــى مباحثات ومــشــاورات مكثفة نتج عن 
بعضها تشكيل كتل وتحالفات انتخابية 
بــدا بعضها مفاجئًا. فقد تــقــاربــت تــيــارات 
إسامية مــع أخــرى قومية وأحـــزاب مدنية 
مع قــوى إسامية، ما يؤشر إلــى تغييرات 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة املــقــبــلــة 

استعدادًا لخوض االنتخابات املقبلة.
وكـــشـــف نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، جعفر املــوســوي، عن  لـــ
اتــفــاق مــع »ائــتــاف الوطنية« بزعامة إيــاد 
عـــــاوي لــتــشــكــيــل تــحــالــف ســيــاســي جــديــد 
بــني الــطــرفــني. وأعــلــن املــوســوي فــي حديث 

صعب جـــدًا، فــي ظــل الــظــروف الحالية التي 
تــشــهــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع »داعـــــش« الــــذي ال 
يزال يسيطر على مساحات مهمة من أحياء 
»العربي  املدينة القديمة. وبنّي خال حديثه لـ
الــجــديــد« أن الــقــيــادات األمــنــيــة هــيــأت جميع 
الظروف إلعان النصر النهائي في املوصل 
بحلول عيد الفطر، لكن ظروف املعركة حالت 

دون ذلك.
وكــان قائد جهاز مكافحة اإلرهــاب العراقي، 
الفريق الــركــن عبد الغني األســـدي، قــد أعلن 
في وقت سابق من الشهر الحالي أن معركة 
املوصل ستحسم قبل عيد الفطر. كذلك سبق 
أن أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق 
أول ركـــن عــثــمــان الــغــانــمــي، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املاضي، أن معركة املوصل ستنتهي بالنصر 

قبل حلول شهر يونيو/ حزيران الحالي.
ولم يقتصر القتال في املوصل على األحياء 
التي ال تــزال تحت سيطرة تنظيم »داعــش« 
في الساحل األيمن للمدينة، إذ شهد الجانب 
األيـــســـر املـــحـــرر مــنــذ يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املاضي، تفجيرات انتحارية تسببت بسقوط 
ــلـــيـــة اإلعـــــام  ــى. وأعـــلـــنـــت »خـ ــ ــرحـ ــ قـــتـــلـــى وجـ
الـــحـــربـــي« الـــعـــراقـــيـــة، لــيــل الــجــمــعــة-الــســبــت، 
عــن سقوط قتلى وجــرحــى بثاثة تفجيرات 
انتحارية ضربت الساحل األيسر للموصل، 
 فــــي بـــيـــان أن ثـــاثـــة انـــتـــحـــاريـــني 

ً
مـــوضـــحـــة

يــرتــدون أحــزمــة نــاســفــة فــّجــروا أنفسهم في 
حــي املــثــنــى بــالــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــمــوصــل، ما 
أدى إلى سقوط عدد من املواطنني بني قتيل 

وجريح.
ذا السياق، رأى أســتــاذ االستراتيجية  فــي هــ

الغربية بمحافظة األنبار واستدراج القوات 
العراقية ملعارك ضارية هناك«، وفق قوله.

ر املــقــدم فــي »قـــيـــادة عــمــلــيــات الــجــزيــرة 
ّ
وحــــذ

والبادية« للجيش العراقي، املسؤولة عن أمن 
غــرب األنــبــار، فــاضــل املعيني، مــن مــحــاوالت 
ــــال املــــســــاحــــات  ــغـ ــ ــتـ ــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« اسـ

»الــعــربــي الــجــديــد« عــن حــصــول اتــفــاق في  لـــ
هذا الصدد وتوحيد املواقف بشأن ملفات 
سياسية عــدة فــي الــبــاد. وأضـــاف »اتفقنا 
على تشكيل جبهة برملانية مــوّحــدة تضم 
ــرار الــصــدريــة وائــتــاف  ــ أعـــضـــاء كــتــلــة األحــ
ـــراع فــــي تـــشـــريـــع الـــقـــوانـــني  الـــوطـــنـــيـــة لــــإسـ
املهمة واملعطلة ووضع الحلول واملعالجات 
الصحيحة للمشكات التي تمر بها الباد، 
والسعي إليجاد تفاهمات متطابقة ملرحلة 
ما بعد تحرير املوصل من )تنظيم( داعش«، 

وفق قوله.
وبــنّي املــوســوي أن هــذه الخطوة »تأتي في 
وقــت تــبــدو فيه الــبــاد بــأمــّس الــحــاجــة إلى 
تكاتف الــجــهــود وتــوحــيــد الـــرؤى والسعي 
الــجــاد التــخــاذ املــواقــف الوطنية بــنــاًء على 
األسس واملصالح العامة بعيدًا عن املصالح 
الـــفـــئـــويـــة والـــحـــزبـــيـــة الـــضـــيـــقـــة«. وأكــــــد أن 
»الطرفني اتفقا على ضرورة تسارع الخطى 
من أجل تصحيح مسار العملية االنتخابية 
ــر أعـــــــضـــــــاء مـــفـــوضـــيـــة  ــيــ ــيــ ــغــ مـــــــن خـــــــــال تــ
االنـــتـــخـــابـــات واخـــتـــيـــار أعـــضـــاء مستقلني 
ـــرار قــانــون  ــون تطلعات الجماهير وإقـ ــّب ــل ي
ــــوت الــنــاخــب  انـــتـــخـــابـــي جـــديـــد يــضــمــن صـ
ويسهم فــي إيــجــاد عملية سياسية تسير 
وفـــق إرادة املــواطــن الــعــراقــي«. وأوضــــح أن 
إيجاد مشروع سياسي مبني على أساس 
ــة الحالية  ــي ل ــعــمــ مــهــنــي لتصحيح مــســار ال
ــان هــو املتفق  والــســيــر بــالــبــاد إلـــى بــر األمــ

عليه حاليًا بني الجهتني، بحسب تأكيده.
ومـــن املـــعـــروف أن كتلتي الــصــدر وعـــاوي 
كانتا على خاف كامل بعد أحداث النجف 

عام 2004، والتي شهدت اقتتااًل بني الجيش 
العراقي و»جيش املهدي« بزعامة الصدر، 
ــوزراء آنــــذاك.  ــ ــي عــــاوي رئــاســة الــ

ّ
إبــــان تــول

من جانبه، قــال القيادي في حــزب »ائتاف 
الوطنية«، النائب في البرملان، عبد الكريم 
ات  »العربي الــجــديــد«، إن »اللقاء عبطان، لـ
الــــتــــي حــــدثــــت مــــع قـــــــادة الـــتـــيـــار الــــصــــدري 
كانت ناجحة«. وأضــاف أن »الدولة املدنية 
ــع مــــا بــعــد  ــ ــــوضـ وحـــكـــومـــة املــــؤســــســــات والـ
داعــش ونــقــاط وملفات نتفق عليها تمامًا 
مـــع الـــصـــدريـــني«. وتـــابـــع »ربـــمـــا بــعــد عيد 
الفطر سيبدأ لقاء جديد لوضع النقاط على 
الــحــروف ويتم االتــفــاق على مسائل أخــرى 
بــاعــتــبــار الــتــيــار الـــصـــدري تــيــارًا ذا امــتــداد 
عــروبــي ومقوماته تشبه مقومات القائمة 
ــــور،  الـــوطـــنـــيـــة ونـــتـــفـــق عـــلـــى كــثــيــر مــــن األمــ
ال ســيــمــا مـــغـــادرة الــطــائــفــيــة، وغــيــرهــا من 
املسائل التي تخدم البلد«، على حد تعبيره.

بـــمـــوازاة ذلـــك، تشير تــســريــبــات كــرديــة إلــى 
تقارب واضح بني حزب »الدعوة اإلسامية« 
بزعامة نوري املالكي، مع »االتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي« بــزعــامــة جـــال الــطــالــبــانــي، 

لــتــشــكــيــل تــحــالــف ثـــنـــائـــي. وذكـــــر ســيــاســي 
ــارز أن الــتــوافــق مــوجــود لكن حتى  كـــردي بـ
اآلن هــنــاك مباحثات للتوصل إلــى صيغة 
اتـــفـــاق مــعــيــنــة وقــــد يــنــضــم حــــزب إســامــي 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة االنـ ــمــ ــائــ ــقــ ــفــــس الــ ــنــــي إلـــــــى نــ ســ

املحتملة، وفقًا لقوله.
فــي املــقــابــل، أّكـــد مــحــافــظ املــوصــل الــســابــق، 
القيادي في »اتحاد القوى العراقية«، أثيل 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  النجيفي، فــي حــديــث لـــ
ــقــــارب كــبــيــر مـــع الــحــزب  وجـــــود تـــوافـــق وتــ
ــانــــي« بـــزعـــامـــة  ــتــ ــردســ ــكــ ــراطــــي الــ ــقــ ــمــ ــديــ »الــ
ــــي، لـــلـــدخـــول فــــي قــائــمــة  ــــرزانـ ــبـ ــ مـــســـعـــود الـ
انــتــخــابــيــة واحــــدة أو الــتــوحــد بــعــد انــتــهــاء 
االنــتــخــابــات داخـــل قبة الــبــرملــان. وأكـــد عقد 
ات فــي أربــيــل حــول  الــجــانــبــني سلسلة لــقــاء

التحالف الجديد املحتمل.
وينظر مراقبون سياسيون في بغداد إلى 
هــذه التوجهات الجديدة للكتل واألحـــزاب 
ــي الــعــمــلــيــة  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــقـــطـــة تــــحــــول فـ
السياسية بــالــبــاد. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
أســتــاذ الــعــلــوم السياسية بجامعة بــغــداد، 
عبد الرحمن حسني، إن التحالفات الجديدة 
تــؤكــد وجـــود خــوف حقيقي لــدى الــقــيــادات 
العراقية التي ظهرت بعد االحتال األميركي 
عام 2003، من فقدان مناصبها بعد 14 عامًا 
من االحتال. وأضــاف أن »شعبية األحزاب 
ضعفت كــثــيــرًا وهــنــاك خـــوف مــن دخولهم 
بنسخة مشابهة ومكررة النتخابات 2014، 
وتلك التي جــرت عــام 2010، لذلك يبحثون 
عــن شكل جــديــد لتحالفات أخـــرى ووجــوه 

جديدة«، وفق تعبيره.

فـــي جــامــعــة »الـــنـــهـــريـــن«، عــلــي الــــبــــدري، أن 
القوات العراقية خسرت رهان تحرير املوصل 
قبل نهاية شهر رمضان، منتقدًا في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اســتــعــجــال الـــقـــيـــادات  ـــ لـ
األمنية بالحديث املسبق عن النصر. وأضاف 
»ســبــق لــقــيــادات أمنية أن تحدثت عــن نصر 
في يونيو/ حزيران الحالي، وآخــرون قالوا 
إن املوصل ستتحرر في ذكرى احتالها من 
قبل داعش في العاشر من يونيو/ حزيران، 
وغيرهم أكد أن الحسم سيكون قبل العيد«. 
وبــنّي أن أيًا من هذه التنبؤات لم يصدق، إذ 
إن العيد قــد أتــى ولــم تنته معركة املــوصــل. 
وتابع أن »داعش لم يكتف بتأخير حسم هذه 
املعركة، بل يسعى لنقل معاركه إلى الصحراء 

الصحراوية التي تربط محافظتي املوصل 
وصاح الدين الشماليتني بمحافظة األنبار 
»الــعــربــي  الــغــربــيــة، مــوضــحــًا خـــال حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن التنظيم يحاول بسط سيطرته 
عــلــى الـــطـــرق الـــصـــحـــراويـــة لــضــمــان وصـــول 

اإلمدادات العسكرية والغذائية ملقاتليه. 
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة أن قـــوة من 
الجيش انتشرت بشكل مكثف على الطريق 
الصحراوي الذي يربط بني مدينة بيجي في 
محافظة صاح الدين، ومدينة حديثة غرب 
محافظة األنبار. وأوضحت في بيان أن هذا 
االنتشار جاء لحفظ األمن، وتفويت الفرصة 
ــقـــل املـــوقـــع  ــة. ونـ ــيــ ــابــ عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات اإلرهــ
الرسمي لوزارة الدفاع عن آمر »اللواء السابع 
والعشرين« بالجيش العراقي، العميد الركن 
عبد الكريم حسني، قوله إن الصحراء الغربية 
لــأنــبــار تمثل خــط الــصــد األول بــني الــعــراق 
وسورية، مشيرًا إلى وجود عمليات عسكرية 
للقوات العراقية ملطاردة تنظيم »داعش« في 

عمق الصحراء.
ــر »فــــــوج الــشــهــيــد جـــال  ــ ــال آمـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــار«، العقيد عــاشــور جــلــو، إن  ــبـ بــطــوارئ األنـ
معارك القوات العراقية مع تنظيم »داعــش« 
في صحراء األنبار لن تحسم من دون تدخل 
»العربي  مباشر للقوات األميركية. وأوضح لـ
الــجــديــد« أن صــحــراء املــحــافــظــة واســعــة وال 
يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــن دون عــمــلــيــات 
استكشاف جوي. وأضــاف أن »أي جيش في 
العالم يمكن أن يضيع فــي صــحــراء األنــبــار، 
لــذلــك ال بـــد مـــن عــمــلــيــات جــويــة تــســانــد أيــة 

عملية برية لتحريرها من سيطرة داعش«.

مباركة أميركية 
للحملة على دير الزور

أبرز ألوية 
ومليشيات 

الفصائل 
الموالية

ــزاء واســعــة  ــ ــــش« عــلــى كــامــل ريــفــهــا وأجــ »داعــ
من مدينة ديــر الــزور مركز املحافظة. وأكــدت 
مــصــادر إعامية أن »هــذه املليشيات تقدمت 
داخل الحدود اإلدارية ملحافظة دير الزور، من 
ريفها الجنوبي الشرقي، القريب من الحدود 
مـــع الــــعــــراق«، مــشــيــرة إلــــى »ســيــطــرتــهــا على 
مــواقــع عـــدة«. كما جــاء هــذا التطور فــي إطــار 
ــتــزاع السيطرة  سعي النظام وحلفائه إلــى ان
عــلــى كــامــل الــبــاديــة الــســوريــة، بــعــد أن حققت 
قواته تقدمًا ملحوظًا في محيط مدينة تدمر.

ولــــكــــن الـــــافـــــت أن الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي ضــد 
»داعــش« بقيادة الواليات املتحدة، رّحب يوم 
الــجــمــعــة، بــتــقــدم قـــوات الــنــظــام فــي داخـــل ديــر 
الزور. ونقلت وسائل إعام عن املتحدث باسم 
الــتــحــالــف، الــكــولــونــيــل ريـــان ديــلــون، قــولــه إن 
»هــدف الــواليــات املتحدة هو هزيمة التنظيم 
أينما وجـــد«، مضيفًا أنــه »إذا كــان اآلخـــرون، 
بمن فيهم الــنــظــام الــســوري وروســيــا وإيـــران 
ينوون محاربة التنظيم فليس لدينا مشكلة«. 

ــواء الـــقـــدس« في  ــ مــالــيــة مــنــتــظــمــة. وتــشــكــل »لـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2013 مــن دون إعــان 
رسمي، وهو يتكون من ثاث كتائب، ويتوزع 
عناصره في محيط مخيم النيرب وقرب مطار 
الــنــيــرب الــعــســكــري واملـــدنـــي، وكــذلــك فــي قــرى 
العزيزة والشيخ لطفي وحيان وغرب سجن 
حلب املــركــزي ومحيط مخيم حــنــدرات، وفي 
محيط مبنى االستخبارات الجوية، ويقوده 
ــو فــلــســطــيــنــي  ــ ــد، وهــ ــيـ ــعـ املــــدعــــو مـــحـــمـــد الـــسـ
ــوري، مـــرتـــبـــط بـــاالســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة  ــ ــ سـ
واإليــرانــيــة. وقـــام عناصر هــذا الــلــواء بنصب 
الحواجز في مخيم النيرب، واعتقال الشباب 
الفلسطينيني، باإلضافة إلــى افتتاح سجون 
في املخيم العتقال الشبان املناهضني للنظام، 

أو املعترضني على سلوك عناصر اللواء.
أمــــا الــجــســم الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي األكــثــر 
أهمية مما ســبــق، والـــذي يعمل الــنــظــام على 
زجه في معاركه بشكل مضطرد، فهو »جيش 
التحرير الفلسطيني« املــوجــود فــي ســوريــة، 
والــــــذي يــتــبــع نــظــريــًا إلــــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

محمد أمين

تتبّدل األوضــاع امليدانية في الشرق 
الـــــســـــوري عـــقـــب دخـــــــول مــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة الـــحـــدود اإلداريــــــة ملحافظة 
ديــر الـــزور، وتأكيد التحالف الــدولــي بقيادة 
 

ّ
ــات املـــتـــحـــدة تــرحــيــبــه بــــذلــــك، فــــي ظـــل ــ ــــواليـ الـ
ــعــات بــأن يشهد ريــف املحافظة الــواســع، 

ّ
تــوق

معركة كبرى مع تنظيم »داعش«. وتأتي هذه 
التطورات في وقٍت يحاول فيه النظام استباق 
تــثــبــيــت خـــرائـــط مــنــاطــق خــفــض الـــتـــوتـــر في 
مؤتمر أستانة املقبل، بتوسيع نطاق سيطرته 
فــي شــرق العاصمة دمــشــق. فــي هــذا السياق، 
دخـــلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام، ومــلــيــشــيــات مــحــلــيــة 
وإيــرانــيــة تساندها أبــرزهــا حركة »النجباء« 
العراقية، الحدود اإلدارية ملحافظة دير الزور 
فــي شــرق ســوريــة، وذلــك فــي سعيها املحموم 
لفرض نفسها العبًا رئيسيًا في معركة تحرير 
املحافظة الغنية بالنفط والتي يسيطر تنظيم 

عدنان أحمد

على مــدار سنوات الحرب الست، لم 
يكف النظام السوري عن محاوالته 
الــــــزج بــالــفــلــســطــيــنــيــني، الــــذيــــن كـــان 
عــددهــم يــزيــد عــن نــصــف مــلــيــون، فــي املــعــارك 
الــتــي يــخــوضــهــا عــلــى الــعــديــد مــن الــجــبــهــات، 
 
ً
مستخدمًا غــالــبــًا وســائــل اإلكـــــراه، ومستغا
ــتـــي يــعــيــشــونــهــا جــــراء  الــــظــــروف الــصــعــبــة الـ
ــع بــنــحــو نــصــفــهــم إلـــى  ــ ــو مــــا دفـ ــ الــــحــــرب، وهـ
مـــغـــادرة الـــبـــاد، والــتــوجــه إلـــى شــتــى أصــقــاع 
ــة. ومــنــذ  ــ ــيـ ــ الـــعـــالـــم، خــصــوصــًا الـــــدول األوروبـ
ــلـــحـــرب، لــعــبــت الــفــصــائــل  ــهـــور األولـــــــى لـ الـــشـ
الفلسطينية، املعروفة بقربها من النظام، مثل 
»الجبهة الشعبية- الــقــيــادة الــعــامــة«، بقيادة 
أحــمــد جــبــريــل، و»فــتــح االنــتــفــاضــة«، املنشق 
عــن حــركــة »فــتــح« مــنــذ الــعــام 1983، و»قـــوات 
ــي الـــــــذراع الــعــســكــري لــحــزب  الـــصـــاعـــقـــة«، وهــ
»البعث« الفلسطيني/الفرع السوري، و»جبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني«، بقيادة خالد 
عبد املجيد، دورًا متناميًا في إسناد النظام 
الــــســــوري داخــــــل الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خــصــوصــًا مــخــيــم الــيــرمــوك جــنــوبــي دمــشــق. 
ــع فــصــائــل  ــذا الـــســـيـــاق، مـ ــدمـــت، فـــي هــ ــطـ واصـ
املعارضة السورية القادمة من منطقة الحجر 
األســـود املــجــاورة، الــتــي استطاعت السيطرة 
على املخيم نهاية 2012، فلجأ النظام بعدها 
إلــى محاصرة املخيم تدريجيًا، وصـــواًل إلى 
ــعــام 2013،  محاصرته بشكل تــام منتصف ال
وهـــو حــصــار تــســاهــم فــي فــرضــه، حــتــى اآلن، 
الفصائل الفلسطينية املذكورة، قبل أن ينضم 

إليها أخيرًا »جيش التحرير الفلسطيني«.
وخـــال املــواجــهــات مــع فصائل املــعــارضــة في 
حــلــب شـــمـــال ســـوريـــة، لــجــأ الــنــظــام الـــســـوري 
وإيران إلى تشكيل ما يعرف بـ«لواء القدس«، 
ــان يـــتـــكـــون فــــي بـــدايـــاتـــه مــــن أغــلــبــيــة  ــ ــذي كـ ــ الــ
ــلـــواء فـــي الــعــديــد  ــارك هـــذا الـ ــ فــلــســطــيــنــيــة. وشـ
ــبـــهـــات مــديــنــة  ــلـــى خــــطــــوط جـ ــارك عـ ــ ــعـ ــ مــــن املـ
حــلــب وريـــفـــهـــا، مـــا تــســبــب بــمــقــتــل املـــئـــات من 
أفـــراده، الــذيــن يقدر عــددهــم اإلجمالي بـــ1800 
ــل، بينهم نــحــو 500 فلسطيني. ويــقــول  ــات مــق
نــاشــطــون، مــن أبــنــاء مخيم الــنــيــرب، إن »لــواء 
القدس« يستغل تــردي األوضــاع االقتصادية 
وانعدام املــوارد املالية للعائات الفلسطينية 
وانــتــشــار الــبــطــالــة، لــيــغــري الــشــبــاب بــرواتــب 

كــمــا رّحـــب ديــلــون بـــأي تــحــرك لــقــوات النظام 
باتجاه مدينة البوكمال الواقعة على الحدود 
الــعــراقــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــتــحــالــف الــدولــي 
ال يــســعــى فــــي مــعــركــتــه إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

األراضي، بل فقط محاربة تنظيم داعش«.
ورأى محللون أن »هذا التصريح يشّكل تحّواًل 
عقد 

ُ
في املوقف األميركي فاالجتماعات التي ت

ــّمــــان بــــني الـــــروس  ــــة عــ ــيـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة األردنـ
واألميركيني، أثمرت تفاهمات تتيح دورًا ما 
لــقــوات الــنــظــام، ومليشيات إيـــران فــي معركة 
دير الــزور، وهو ما يناقض الهدف األميركي 

املعلن للحد من النفوذ اإليراني في سورية«.
ووجــود قــوات النظام داخــل مدينة دير الزور 
مـــحـــدود، وهـــو عـــبـــارة عـــن املـــطـــار الــعــســكــري، 
ــا ســيــطــرة »داعــــش«  وأحـــيـــاء بــالــقــرب مــنــه، أمـ
فــعــلــى بـــاقـــي املـــحـــافـــظـــة. وتـــقـــابـــل ديــــر الــــزور 
منطقة األنبار العراقية، التي يفرض »داعش« 
سيطرة على أجزاء منها ومنها مدينة القائم 
األقــرب إلــى ديــر الـــزور، ما يعني أن املحافظة 
مقبلة على معركة وجود للتنظيم من املتوقع 
ــر الـــــزور في  أن تــكــون ضـــاريـــة. كــمــا تــأتــي ديــ
مقدمة اهتمام القيادة اإليــرانــيــة، فالسيطرة 
عليها يحقق هدفًا استراتيجيًا لطهران بفتح 

ــقــيــادة أركـــان الجيش  الفلسطينية، وعمليًا ل
النظامي الــســوري. وينتشر »جيش التحرير 
الفلسطيني« فــي العديد مــن الـــدول العربية، 
مثل األردن )لــواء بــدر( ومصر. وكــان تأسس 
أواًل في العراق، على يد عبد الكريم قاسم، في 
الــعــام 1961. وفــي ســوريــة، يتكون »الجيش« 

طريق بري يربطها بالبحر األبيض املتوسط، 
وخــلــق واقـــع مــيــدانــي يصعب عــلــى واشنطن 
الــقــفــز فـــوقـــه، ويـــثـــّبـــت إيــــــران فـــي الــجــغــرافــيــا 
واملستقبل الــســوري. فــي املــقــابــل، ربــمــا يأتي 
 الــطــرف األمــيــركــي عــن تــوغــل مليشيات 

ّ
غــض

ــة ملــحــافــظــة ديــر  ــ ــ إيـــرانـــيـــة فـــي الـــحـــدود اإلداريـ
الــــــــزور كـــمـــحـــاولـــة مــــن واشـــنـــطـــن لـــدفـــع هـــذه 
املليشيات لــصــدام مــع »داعـــش« الستنزافها. 
وتعّد مدينتا امليادين والبوكمال، شرق دير 
الـــزور، أهــم معقلني للتنظيم في سورية بعد 
مــحــاصــرة مسلحيه فــي مــديــنــة الــرقــة، والــتــي 
يــوشــك عــلــى خــســارتــهــا. وتـــؤكـــد مـــصـــادر في 
املــعــارضــة الــســوريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« بأن 
»أغلب قيادات التنظيم غادرت الرقة واستقرت 
في امليادين، والبوكمال للتحضير للمعركة 
الكبرى املتوقعة فــي صيف هــذا الــعــام أو في 

خريفه على أبعد تقدير«.
يــاق، يضغط مسلحو التنظيم على  فــي الــســ
قوات النظام داخل مدينة دير الزور، في مسعى 
لطردها منها، ومن مطارها العسكري، فيما 
تــحــدث مــصــدر عــســكــري فــي قـــوات الــنــظــام أن 
طيران األخير دمر الجمعة مقرات وتجمعات 
ونــقــاط تحصني لتنظيم »داعـــش« فــي أحياء 
الحميدية والعرفي وخسارات ومحيط الفوج 
137 ومحيط البانوراما ومنطقة املجبل، وفي 
قرى الجنينة وعياش والبغيلية في ريف دير 
الـــزور. كما يتعرض ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
لقصف مستمر من طيران النظام، ومقاتات 
ــيـــة يــــؤدي إلـــى مــقــتــل مــدنــيــني، إذ تشير  روسـ
مصادر إعامية إلى مقتل املئات منذ أواخر 
مايو/أيار املاضي وحتى 22 يونيو/حزيران 
ــر، يـــحـــاول الــنــظــام  ــ الـــحـــالـــي. عــلــى صــعــيــد آخـ
تثبيت واقع ميداني جديد في شرقي دمشق 
قبيل وضع خرائط مناطق تخفيف التوتر في 
مــؤتــمــر أســتــانــة العتيد مطلع الــشــهــر املقبل. 
وتسعى قوات النظام من خال تحركها الذي 
بدأ يوم الثاثاء املاضي، للسيطرة على حي 
جوبر شرقي العاصمة دمشق. وهو آخر حي 
بيد قوات املعارضة السورية في تلك املنطقة، 
وذلـــك بعد نحو شهرين مــن سيطرتها على 
حيي تشرين والــقــابــون، وتهجير املــئــات من 

املقاتلني، واملدنيني منهما.
ــيـــاق، يـــقـــول الـــنـــاشـــط اإلعـــامـــي  فـــي هــــذا الـــسـ
مــحــمــد الــغــوطــانــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
»الــطــيــران الـــروســـي يسهم فــي مــعــركــة جوبر 
مع قوات النظام التي تحاول التقدم من جهة 
معمل كراش، ومن محور طيبة، وجسر زملكا 
شمال حي جوبر«، موضحًا أن »هــذه القوات 
ــنـــوب الـــحـــي مـــن جهة  تـــحـــاول الـــتـــقـــدم مـــن جـ
منطقة الــكــبــاس، ووادي عــني تــرمــا«. ويشير 
إلى أن »محاوالتها باءت بالفشل أمام تصّدي 
مقاتلي املعارضة لها«. ويبنّي الغوطاني أن 
»الــنــظــام فــتــح مــيــاه الــصــرف الــصــحــي املقبلة 
مــن الــعــاصــمــة دمــشــق عــلــى وادي عــني تــرمــا، 
فاضطر مقاتلو املعارضة للتراجع والتمترس 
في نقاط ربــاط جــديــدة«، الفتًا إلــى أن »قــوات 
الــنــظــام تــضــغــط فــجــرًا للسيطرة عــلــى نــقــاط، 
ولــكــن قــــوات املــعــارضــة تستعيد مـــا خسرته 
فــي ســاعــات الــنــهــار«. ويشير الــغــوطــانــي إلى 
ــدم بــاتــجــاه  ــقـ ــتـ ــاول الـ ــحــ ــام تــ ــظـ ــنـ أن »قـــــــوات الـ
منطقة عني ترما داخــل الغوطة الشرقية، في 
خــرق واضـــح التــفــاق الــتــهــدئــة«، موضحًا بأن 
»الــقــصــف الـــجـــوي واملـــدفـــعـــي يــشــمــل مــنــاطــق 
داخـــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وهـــو مــا يـــؤدي إلــى 
مقتل مدنيني«، منّوهًا إلــى أن »قــوات النظام 
تــحــاول السيطرة على عــني تــرمــا لفصل حي 

جوبر عن الغوطة الشرقية لدمشق«.
ــتـــب اإلعـــــامـــــي لــفــيــلــق  ــكـ مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد املـ
»الـــرحـــمـــن« الــتــابــع لــلــجــيــش الـــســـوري الــحــر، 
ــدة فــــي جــبــهــة عــــني تــرمــا  ــ ــاط عـ ــقـ اســـتـــعـــادة نـ
بـــالـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، إثـــــر عــمــلــيــة عــســكــريــة 
مــعــاكــســة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــنــظــام اســتــقــدم 
تعزيزات عسكرية إضافية إلــى املنطقة«. في 
ــبـــاد، أعــلــنــت غــرفــة عمليات  درعـــــا، جــنــوب الـ
»الـــبـــنـــيـــان املــــرصــــوص« الـــتـــي تــضــم فــصــائــل 
تابعة للمعارضة الــســوريــة، مقتل مجموعة 
مــن مقاتلي »الــفــرقــة الــرابــعــة« التابعة لقوات 

النظام، شرقي مخيم درعا.

من ثاثة ألوية مشاة وصاعقة، وهي »قوات 
ــي قـــطـــنـــا قــــــرب دمـــشـــق،  ــ ــا فـ ــقــــرهــ ــطــــني« ومــ حــ
و»قـــوات أجــنــاديــن« ومقرها فــي جبل الشيخ 
عــلــى الــحــدود مــع فلسطني املــحــتــلــة، و»قـــوات 
القادسية« وتتمركز قرب محافظة السويداء 
جنوبي الباد، باإلضافة إلى بعض الكتائب 
املستقلة املساندة. ومنذ السنة الثانية للحرب 
الـــســـوريـــة، زاد الــضــغــط عــلــى ضــبــاط وأفــــراد 
»جيش التحرير الفلسطيني« بغية زجهم في 
معارك النظام، ما تسبب في حدوث انشقاقات 

واعتقاالت وإعدامات في صفوفهم.
ويــؤكــد الــنــاشــط الفلسطيني، املــحــامــي أيمن 
فهمي أبو هاشم، أنه منذ بداية اندالع الحراك 
الــثــوري عمل الــنــظــام الــســوري على مسارين 
مـــتـــازمـــني بـــمـــا يــتــعــلــق بــــ«جـــيـــش الــتــحــريــر 
الفلسطيني«: األول »تصفية أي صـــوت من 
داخــل هــذه املؤسسة يدعو إلــى تحييد ألوية 
وكتائب جيش التحرير عن الصراع الناشب 
بني السلطة وقــوى الــثــورة. وهــذا ما ظهر في 
عمليات اغتيال طاولت العديد من الضباط، 
فـــي الـــفـــتـــرة األولــــــى مـــن الــــثــــورة، بـــهـــدف منع 
تشكل أي تمرد داخل صفوف جيش التحرير 
الفلسطيني على سياسات النظام في توريط 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر فــــي مــعــركــتــه ضــــد الــشــعــب 
الــــســــوري، ال ســيــمــا أن اســـتـــهـــداف تــجــمــعــات 
الاجئني الفلسطينيني من قبل قوات النظام 
 هـــامـــًا لــتــحــفــيــز قـــــادة كــتــائــب في 

ً
كــــان عـــامـــا

جــيــش الــتــحــريــر عــلــى االنــشــقــاق واالنــضــمــام 
إلــى صــفــوف الــثــورة. وهـــذا مــا حــدث بالفعل، 
حني انشق العقيدان قحطان طباشة وخالد 
الحسن، مع عناصرهما، بعد هجوم النظام 
على مخيمي درعا واليرموك«، وقاما بتشكيل 

»جيش التحرير الفلسطيني الحر«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف أبـــو هــاشــم، فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، أن املـــســـار الــثــانــي »كــــان اســتــثــمــار 
النظام في جيش التحرير الفلسطيني، بعد 
عدة سنوات من تغيير عقيدة هذا الجيش، من 
ذراع عسكرية ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
وله دور وطني في مواجهة العدو اإلسرائيلي 
ـــى أداة  ـ ـ وتــــحــــريــــر األرض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إلـ
عــســكــريــة يــســيــطــر الـــنـــظـــام عــلــيــهــا مــــن كــافــة 
ــيــة واللوجستية والتنظيمية  ــجــوانــب، املــال ال
والتدريبية«. وأوضح أنه في كثير من األحيان 
كان يتم الدفع بعناصر »جيش التحرير« إلى 
املقدمة للتضحية بهم، ونقلهم إلى الجبهات 
املشتعلة، وكـــان ذلـــك يــتــم بــتــواطــؤ مــن قــيــادة 
»جيش التحرير« وموافقتها، على أن يكون 
ضباطها وجنودها وقودًا في محارق رئيس 

النظام السوري، بشار األسد.
وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــارت »مجموعة العمل 
ــــى وجــــود  ــة« إلـ ــوريــ ــــل فــلــســطــيــنــيــي ســ مــــن أجـ
حالة من السخط بني الاجئني الفلسطينيني 
فــي املــخــيــمــات والــتــجــمــعــات الفلسطينية في 
سورية وخارجها، بعد سقوط ضحايا جدد 
بني الشباب الفلسطينيني من عناصر »جيش 
التحرير الفلسطيني« في ســوريــة. وارتفعت 
حــصــيــلــة ضــحــايــا عــنــاصــر »جــيــش الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــي« مــنــذ بــــدء أحــــــداث الـــحـــرب في 
ســوريــة إلـــى 201 الجـــئ بحسب إحــصــائــيــات 
املجموعة. ويتهم أهالي املجندين والضحايا 
ــتـــحـــريـــر  ــــش الـ ــيـ ــ ــادة »جـ ــ ــيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني قــ
الــفــلــســطــيــنــي«، وعــلــى رأســـهـــم رئــيــس أركــانــه 
طــــارق الــخــضــراء، بــــزجِّ أبــنــائــهــم فــي الــصــراع 
الــــدائــــر فــــي ســــوريــــة، وإراقــــــــة دمــــــاء الــشــبــاب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــركــة لــيــســت مــعــركــتــهــم، 
وإرســالــهــم بعيدًا عــن املخيمات الفلسطينية 
وعــن حمايتها. وأشــارت مصادر عــدة إلــى أن 
النظام بدأ أخيرًا بزّج عناصر مجموعة »لواء 
الــقــدس«، املوالية لــه، في معاركه ضد تنظيم 

»داعش« في مناطق دير الزور وتدمر.

)Getty/تمكن »داعش« من تأخير حسم معركة الموصل )مارتن إيم

يتوزع لواء القدس حول مخيم حندرات )جورج أورفليان/فرانس برس(

المعارضة في معركة جوبر )عّمار البوشي/األناضول(

بدأت معطيات 
الصراع تتبّدل في 

الشرق السوري، 
تحديدًا في دير 
الزور، مع تقّدم 

قوات النظام 
وترحيب التحالف 

الدولي بذلك، وسط 
معطيات تشير إلى 
صدام محتمل بين 
المليشيات اإليرانية 

و»داعش« في 
المنطقة. في 

المقابل، يتواصل 
ضغط قوات 

النظام على جوبر

في  المتواجدة  الفلسطينية  الفصائل  بعناصر  السوري  م  ا ظ ن ل ا ج  ز
سورية في حربه ضد المعارضة السورية، بعد أن كان دورها يقتصر 

على مواجهة العدو اإلسرائيلي وتحرير األرض الفلسطينية
قضيةالحدث

النظام يصّوب على محيط 
دمشق

استغالل فلسطينيي سورية

خاصمتابعة

األمراض 
تغزو الرقة

تحدثت تقارير محلية 
عن انتشار عدد من األمراض 

الخطيرة داخل مدينة 
الرقة، في ظل تردي 

الوضع الصحي والطبي، 
مشيرة إلى »انتشار أمراض 
اللشمانيا والحصبة والسل 

بين األطفال«. كذلك أكدت 
مصادر محلية أن »طيران 
التحالف الدولي دّمر كل 

مستشفيات الرقة، ما أسهم 
في تردي الوضع«.

قوات النظام تحاول 
التقدم باتجاه عين ترما 

داخل الغوطة

النظام بدأ أخيرًا بزّج »لواء 
القدس« في معاركه 

ضد »داعش«

التحالف الدولي رّحب 
بتقدم قوات النظام 

داخل دير الزور

داعش يسعى لنقل 
المعركة إلى الصحراء 

الغربية في األنبار

التحالفات الجديدة 
تؤّكد خوف القيادات 
من غضب المواطنين

تساهم فصائل 
فلسطينية في حصار 

النظام لمخيم اليرموك

بعد صدور تأكيدات بأن 
حسم معركة الموصل 

سيتم قبل نهاية رمضان، 
تشير الوقائع إلى استحالة 
تحقيق الهدف مع نية 

»داعش« فتح جبهة األنبار

تعكس االتصاالت الجارية 
بين األطراف العراقية، في 
إطار االستعداد لالنتخابات 

البرلمانية المقبلة، أن 
الجميع متخّوف من 

نقمة المواطنين

األحد 25  يونيو/ حزيران  2017 م  1 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1028  السنة الثالثة
Sunday 25 June 2017

األحد 25  يونيو/ حزيران  2017 م  1 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1028  السنة الثالثة
Sunday 25 June 2017



لم يتأخر التيار 
اليساري في 

المغرب بإعالن 
دعمه لـ»حراك 

الريف«، الذي 
يرى فيه حراكًا 

اجتماعيًا وسياسيًا 
جديدًا يعيد 

الروح إلى حركة 
20 فبراير، بينما 
كانت مواقف 

اإلسالميين متباينة 
تجاه هذا الحراك، 

بين التجاهل 
والرفض وحتى 

التأييد والمشاركة 
المتأخرة في 

االحتجاجات

سيناء ـ محمود خليل

شـــهـــدت األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة نــشــاطــا 
ــــذي بــايــع  ــة ســيــنــاء« الـ ــ لــخــايــا تــنــظــيــم »واليــ
»داعش« في مدينة العريش، عاصمة محافظة 
شمال سيناء املصرية، في مقابل هدوء نسبي 
في رفــح والشيخ زويــد في املحافظة نفسها. 
وبحسب مراقبني للشأن السيناوي، فإن هذا 
ــذي تعيشه املدينتان اللتان  ــهــدوء الحذر ال ال
ــتــــداءات عــلــى قــــوات األمــن  شــهــدتــا مــئــات االعــ
املــصــريــة، لــم تــعــش مــثــلــه مــنــذ أشــهــر طــويــلــة، 
مــا يطرح عــامــات استفهام عــن أســبــاب ذلــك، 
واستراتيجية التنظيم الجديدة في التعامل 
مــع ســاحــة ســيــنــاء. وعــلــى عــكــس املــتــوقــع بــأن 
تشهد سيناء سيناريو رمــضــان عــام 2015، 
بــمــحــاولــة الــتــنــظــيــم الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
واســــعــــة مــــن شـــمـــال ســـيـــنـــاء، فــــي ظــــل خــفــوت 
نشاطه، والذي فهم على أنه تحضيٌر لهجوم 
واسع، إال أن الشهر انقضى، من دون هجمات 

تذكر.
وتركزت هجمات التنظيم خال شهر رمضان 
فــي مــديــنــة الــعــريــش، مــن خـــال تصفية عــدد 

من العاملني في الشرطة املصرية، واختطاف 
مـــواطـــنـــني، وتــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة وقــيــامــه 
بهجمات محدودة ضد قوات الجيش. وتظهر 
في مقدمة األسباب التي قد تكمن وراء الهدوء 
في نشاط التنظيم، الجبهة التي فتحها مع 
مجموعات مسلحة تابعة لقبيلة الترابني، إذ 
إن حالة االستنفار ما زالت قائمة في مناطق 
جنوب املدينتني منذ إبريل/ نيسان املاضي. 
األمر الذي من شأنه أن يدفع التنظيم لتأمني 
ظـــهـــره املـــكـــشـــوف لــلــقــبــيــلــة، عــــدا عـــن مــتــابــعــة 
جبهته املشتعلة منذ أربــع سنوات مع األمن 
املــــصــــري. وبـــحـــســـب مــــصــــادر قــبــلــيــة مــطــلــعــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن »التنظيم  تــحــدثــت لـــ
بات يركز على األمن االستخباراتي أكثر من 
الــعــســكــري، نــظــرًا لحالة الــقــرب الــجــغــرافــي بل 
االلــتــحــام بــني قبيلة الــتــرابــني ومـــواقـــع واليــة 
سيناء ونقاط تمركزه في أغلب مناطق جنوب 
مدينتي رفح والشيخ زويد، وهذا ما انعكس 
سلبا عــلــى تــحــركــات التنظيم بــعــد املــواجــهــة 
التي اندلعت منذ إبريل املنصرم«. وأوضحت 
املــصــادر ذاتها أن »شهر رمضان كــان يعتبر 
موسما لنشاط القتال لدى والية سيناء منذ 
سنوات، إال أن هذا العام كان ماحظا للجميع 
قلة نشاط التنظيم، واقتصاره على هجمات 
مـــحـــدودة فـــي الـــعـــريـــش، بــيــنــمــا ســــاد الــهــدوء 

أرجاء بقية مناطق شمال ووسط سيناء«.
وأعـــــــاد بـــعـــض املـــراقـــبـــني حـــالـــة الــــهــــدوء إلـــى 
»اإلربـــــــــــاك الـــــــذي يــــســــود داعـــــــش فــــي الــــعــــراق 
وسورية على إثر التطورات امليدانية األخيرة، 
ــة واملــــــوصــــــل، والـــحـــديـــث  ــ ــرقـ ــ ــــي مـــديـــنـــتـــي الـ فـ
الـــروســـي عـــن تــصــفــيــة زعــيــم داعــــش أبــــو بكر 
 
ً
البغدادي في غارة جوية قبل أيــام«. وإضافة
إلـــى مـــا ســبــق، فـــإن الــخــســائــر الــبــشــريــة الــتــي 
ــة ســيــنــاء« فـــي مــواجــهــتــه مع  ــ مــنــي بــهــا »واليـ

مجموعات قبيلة الترابني، والتي على قلتها 
 بخسائره في مواجهة 

ً
إال أنها كبيرة مقارنة

الــجــيــش املـــصـــري، والــــذي يعتمد فــي غالبية 
هجماته على الكر والــفــر، والــضــرب عــن بعد، 
من دون أي خسائر بشرية، قد تكون أحدثت 

نوعا من التوجه إلعادة ترتيب الصفوف.
وبالنظر إلــى أن »واليـــة سيناء« يعتمد على 
اتـــه الــكــبــيــرة في  أســلــوب املــفــاجــأة فــي اعـــتـــداء
مناطق وجوده كافة، فإن الهدوء الحذر الذي 
يخيم على أجــواء املنطقة قد تتبعه عاصفة، 
 اعتماد التنظيم استراتيجية تشير 

ّ
فــي ظــل

إلـــى رغــبــة جــامــحــة فــي الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
ــه عــشــرات االعـــتـــداءات ضد 

ّ
الــعــريــش، بعد شــن

قــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة. بـــــدورهـــــا، بــاتــت 
الحمات العسكرية للجيش ضد قرى جنوب 

ــاطـــق، شبه  ــنـ رفــــح والـــشـــيـــخ زويــــــد، وبــقــيــة املـ
مختفية منذ أسابيع، وكأنها تهدئة ضمنية 
مـــن قــبــل الــطــرفــني، كـــون الــحــمــات تــتــصــاعــد، 
بــاإلضــافــة للقصف الــجــوي فــي حـــال تعرض 
ــن قــبــل الــتــنــظــيــم.  قـــــوات الــجــيــش لــهــجــمــات مـ
ويجني املواطن السيناوي ثمار هــذا الهدوء 
بــســبــب دفـــعـــه فـــاتـــورتـــهـــا مــنــذ أربـــــع ســنــوات 
ــلـــى والـــجـــرحـــى  ــتـ ــقـ ــائـــمـــة ال تــنــتــهــي مــــن الـ ــقـ بـ
واملعتقلني واملفقودين واملختفني قسرًا، عدا 
عن خسائر مادية ال يمكن حصرها، وال أحد 
يعّوضها. وتبقى األيام املقبلة كفيلة بإظهار 
مــا يخفيه الــهــدوء الغريب مــن كافة النواحي 
في ساحة سيناء، والتي اعتادت على نشاط 
ــن مــنــذ  ــ املـــواجـــهـــة بــــني الــتــنــظــيــم وقـــــــوات األمــ
سنوات، عقب االنقاب العسكري صيف 2013.

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم تنتِه قضية جزيرتي تــيــران وصنافير، 
على الرغم من إعان الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي، في وقٍت سابق، أن »قضية 
ــرتـــني انـــتـــهـــت«، إذ كــشــفــت مـــصـــادر  ــزيـ ــجـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن »هناك  خــاصــة لـــ
ضغوطا بطرق مختلفة مــن داخــل مجلس 
الــنــواب املــصــري، وأجــهــزة سيادية وأمنية 
في الدولة، ملنع أية استقاالت جماعية من 
البرملان، على خلفية رفض عدد من أعضاء 
الــــبــــرملــــان، املـــوافـــقـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم 
الــحــدود البحرية بــني مصر والــســعــوديــة«. 

وســـعـــى الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لــتــفــكــيــك الــجــبــهــة 
البرملانية التي تشكلت على خلفية رفض 
الــتــنــازل عــن جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر، ملا 
فيها من تبعات على صورة مجلس النواب، 
 عـــن تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى الــنــظــام 

ً
فـــضـــا

ككل، بعد فقدان املعارضة »الشكلية« التي 
تستكمل الــديــكــور، وســـط أغلبية شّكلتها 

أجهزة الدولة. 
وأرسل 115 نائبا مذكرة للسيسي، ملطالبته 
بـــعـــدم الــتــصــديــق عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن تــيــران 
وصنافير، وإرجاء األمر لحني صدور حكم 
املحكمة الدستورية العليا وبناء على هذا 
الــحــكــم تـــكـــون إمــــا االتـــفـــاقـــيـــة مــنــعــدمــة فا 
عــاقــة لــلــبــرملــان بــهــا أو إعــادتــهــا للمجلس 

لتصبح في واليته. 
بالتالي يقوم بإجراء دراسة دقيقة ومتأنية 
ــتـــور وتـــزيـــل الـــريـــبـــة من  تـــتـــوافـــق مـــع الـــدسـ
صــدور الشعب املــصــري الــذي يثق معظمه 
فـــي مــصــريــة الــجــزيــرتــني، وفــقــا ملـــا تــرصــده 
ــــوى  ــقـ ــ ــات املـــهـــنـــيـــة واألحـــــــــــــزاب والـ الــــنــــقــــابــ
الــســيــاســيــة، بــل ومــركــز بــصــيــرة الحكومي 
ــة فقط  ــائـ نــفــســه، والـــــذي أعــلــن أن 11 فـــي املـ
يصدقون بأن الجزيرتني تتبعان السعودية، 
وهــي النسبة التي يشكك مراقبون فــي أنه 

ُمبالغ فيها بشكل كبير.
وربط نواب تكتل »25ـ ـ 30«، تقديم استقاالت 
ــــواب بــتــصــديــق  ــنـ ــ جـــمـــاعـــيـــة مــــن مـــجـــلـــس الـ
السيسي على االتفاقية، وهو ما لم يحدث 
حتى اآلن رغم مرور ما يزيد عن أسبوع على 
موافقة مجلس النواب عليها. وكشف أحد 
ــنــواب الرافضني للتنازل عــن الجزيرتني،  ال
عن تعرضه وعدد آخر من زمائه الرافضني 
لاتفاقية لــضــغــوط شــديــدة داخـــل وخـــارج 
»الــعــربــي  ــنــــواب. وقــــال الــنــائــب لـــ مــجــلــس الــ

ــه »تــلــقــى اتـــصـــاالت عــديــدة من  الــجــديــد« إنـ
نــواب مؤيدين لاتفاقية، يحاولون إقناعه 
بعدم االتجاه لاستقالة من مجلس النواب 
على خلفية املوافقة على التنازل عن تيران 

وصنافير«. 
وأضاف أن »االتصاالت التي تلقاها حذرت 
مـــن االصــطــفــاف فـــي صـــف تــكــتــل )25 ـــــ 30( 
ــانـــي، والــــــذي يــضــم شــخــصــيــات هي  ــبـــرملـ الـ
فــــي األســـــــاس تــتــخــذ مـــوقـــفـــا مـــعـــارضـــا مــن 
 إن »االنضمام 

ً
السيسي«. وتابع النائب قائا

أو التنسيق مع تكتل )25 ــ 30( تحت القبة، 
أمــر يغضب األغلبية البرملانية ممثلة في 
ائــتــاف )دعـــم مــصــر(، خصوصا أن األخير 
تـــعـــّرض لــحــمــلــة تــخــويــن وتــشــويــه مـــن قبل 
نواب االئتاف«. وأشار إلى أن »التحذيرات 
تطرقت إلــى ضـــرورة عــدم السير فــي نفس 
ـــ 30(، بتقديم اســتــقــاالت  اتــجــاه تكتل )25 ـ
ــر اإلصـــرار  ــنـــواب، إثـ جماعية مــن مجلس الـ
على تمرير اتفاقية تيران وصنافير. وهو 
ما قد يترتب عليه من أزمات خاصة لهؤالء 

النواب في دوائرهم«. 
ــواب األغــلــبــيــة  وشـــــّدد عــلــى أن »عـــــددًا مـــن نــ
حــــاولــــوا طــــرح عــــدد مـــن الــســلــبــيــات إذا ما 
قـــرر عـــدد مـــن الــرافــضــني لــاتــفــاقــيــة تقديم 
استقاالت جماعية من البرملان، تحديدًا في 

ما يتعلق بضياع األموال التي أنفقوها في 
االنتخابات«. ولفت إلى أن »السلبيات التي 
عرضها نــواب األغلبية تتعلق بفقدان ثقة 
الــشــارع فــي هـــؤالء الــنــواب الــذيــن يــدرســون 
االســتــقــالــة، إذ إنــهــم بــذلــك يــخــذلــون كــل من 
انتخبهم مــن أبــنــاء الـــدوائـــر املختلفة، بما 
يـــهـــدد إمـــكـــانـــيـــة نــجــاحــهــم فــــي أي دورات 

برملانية مقبلة«.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــد نـــائـــب آخـــــر تــلــقــيــه 
اتـــصـــاالت مـــن جــهــات ســيــاديــة وأمــنــيــة في 
الدولة، في محاولة إلثنائه عن فكرة التقدم 
»العربي  باستقاالت جماعية. وقال النائب لـ
الـــجـــديـــد« إن »مــمــثــلــي الــجــهــات الــســيــاديــة 
طــــالــــبــــوا بــــــضــــــرورة عـــــــدم اتـــــخـــــاذ خـــطـــوة 
االستقاالت الجماعية، ملا يمكن أن تمثله من 
ضغط على النظام، ليس في مسألة تمرير 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بني مصر 
والسعودية، ولكن في أي حراك شعبي ضد 
الــســيــســي فــيــمــا بــعــد، أو ربــمــا هـــي خــطــوة 
ملــا بــعــدهــا«. وأضــــاف أن »الــضــغــوط أخــذت 
صـــــورة تـــهـــديـــدات بــــاإلضــــرار بمصالحهم 
وأعــمــالــهــم إذا مــا قـــرر هــو وآخـــــرون اتــخــاذ 

هذه الخطوة«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــخــبــيــر الــســيــاســي محمد 
عــز، إن »مــحــاوالت الــنــظــام الــحــالــي إلفشال 
االســتــقــاالت الجماعية مــن مجلس الــنــواب، 
ــــر مـــتـــوقـــع، ملــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــــن ضــيــاع  أمـ
املــعــارضــة الشكلية فــي الــبــرملــان«. وأضــاف 
في حديٍث لـ »العربي الجديد«، بأن »النظام 
الحالي يرغب فــي بقاء املعارضة الشكلية 
ــنــــواب، وكـــأن  الســتــكــمــال ديـــكـــور مــجــلــس الــ
بــه مــعــارضــة فــي حــني أن األجـــهـــزة األمنية 
والسيادية بقيادة نجل السيسي تسيطر 

على املجلس تماما«.
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مــهــاجــمــة الــحــكــومــة ملـــا اعــتــبــرتــه ضــعــفــا في 
التجاوب مع مطالب الشارع، وأيضا بسبب 
اتــهــم بعض  الـــذي  الحكومية  ـاغ األغلبية  ـ ب
الــوطــن.  وخيانة  باالنفصال  الــريــف  ء  نشطا
أمـــا الــنــاشــط الــيــســاري واملــعــتــقــل السياسي 
ــام  ــع، فــاتــخــذ قــبــل أيـ ــوديــ الـــســـابـــق صــــاح الــ
بــرفــقــة شــخــصــيــات أخــــرى مـــبـــادرة الــذهــاب 

وخـــرجـــت شــخــصــيــات يـــســـاريـــة تـــدعـــم حـــراك 
الريف واحتجاجات أهالي الحسيمة، من أجل 
نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم التي يصفها 
يساريون باملشروعة، كما كانت لهم مواقف 

منتقدة العتقال نشطاء وقيادات الحراك.
ولم تتردد األمينة العامة للحزب »االشتراكي 
املوحد«، القيادية اليسارية نبيلة منيب، في 

إلــى الحسيمة، بهدف لقاء نشطاء الحراك، 
ــــني الـــدولـــة  ــتـــوســـط بــيــنــهــم وبـ ومـــحـــاولـــة الـ
لـــوقـــف االحـــتـــقـــان، لــكــن املــحــتــجــني رفــضــوا 
الــتــجــاوب مــع هـــذه املـــبـــادرة، وطــالــبــوا أواًل 
بحرية املعتقلني. التيار اليساري وجــد في 
االحــتــجــاجــات القائمة فــي الــريــف نــوعــا من 
»التعويض« على اختفاء حركة 20 فبراير 

التي انطلقت عام 2011 بالتزامن مع الربيع 
الــعــربــي، قــبــل أن تــمــيــل نــحــو األفــــول بسبب 
خــافــات داخــلــيــة وعـــوامـــل خــارجــيــة. ويــرى 
الــكــثــيــر مـــن الـــيـــســـاريـــني فـــي االحــتــجــاجــات 
الـــتـــي تـــعـــّم مـــديـــنـــة الــحــســيــمــة ومــحــيــطــهــا، 
ــــرى في  كــمــا بـــاتـــت تــتــمــدد عــلــى مــنــاطــق أخـ
الــبــاد ولــو بوتيرة أخـــف، حــراكــا اجتماعيا 

وســيــاســيــا جـــديـــدًا يــعــيــد الـــــروح إلــــى جسد 
حركة 20 فبراير، باعتبارها تتّوج تطلعات 

وطموحات اليسار املغربي.
أما اإلساميون املغاربة، فقابلوا حراك الريف 
بمواقف متعددة، وانقسموا بني من اعتبروا 
االحتجاجات أمرًا مشروعا شرط الحفاظ على 
االستقرار، ومن تجاهلوا ما يحدث، ومن دعا 
لــعــدم املــشــاركــة فــي الــوقــفــات املــؤيــدة للحراك. 
وأظهر جزء عريض من التيار السلفي نزوعا 
نحو رفــض الــحــراك الــقــائــم فــي الــريــف، ســواء 
بتجاهل مشايخ السلفية ملا يجري، أو حثهم 
على عدم تعريض أمن الباد للمخاطر، وعلى 
رأسهم الشيخ السلفي عبد الرحمان املغراوي.

سلفيون آخــرون، وإن لم يتقاسموا املرجعية 
اإلســامــيــة نفسها مــع املـــغـــراوي، أعــربــوا عن 
رفضهم الستمرار االحتجاجات في الشارع، 
ــــذي اتــهــم  ومــنــهــم الــشــيــخ مــحــمــد الــــفــــزازي، الـ
ــقـــرار الـــوطـــن،  ــتـ ــراك بــمــحــاولــة ضــــرب اسـ الــــحــ
 قرية كانت 

ً
واســتــدل بــاآليــة »ضــرب الله مثا

آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون«. لكن سلفيني 
ــهـــم مــن  ــانــــوا مــتــهــمــني قـــبـــل خـــروجـ ــريــــن كــ آخــ
السجن بتهم تتعلق بقانون اإلرهاب، أظهروا 
نــوعــا مــن الــدعــم للمحتجني فــي الــريــف، ومن 
بينهم الشيخ حسن الكتاني، الذي شدد على 
أن »العصا الغليظة لن تنهي حراك الريف، بل 
سينهيه حل مشاكله«. كما ذهب الشيخ عمر 
الــحــدوشــي إلـــى تــأيــيــد مــطــالــب املحتجني في 

الريف.
ــة »الـــتـــوحـــيـــد واإلصــــــــــاح«، الــــــذراع  ــركـ ــا حـ ــ أمـ
ــدعــــوي لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« قــائــد  الــ
الحكومة الحالية، فاتخذت مواقف متذبذبة 
حيال حــراك الريف، فبعد دعــوة أحد فروعها 
فـــي مــديــنــة فــــاس إلــــى مــقــاطــعــة الــتــظــاهــرات 
الــداعــمــة لــحــراك الـــريـــف، بــاعــتــبــارهــا »وقــفــات 
احتجاجية غير مسؤولة«، خرج زعيم الحركة 
عــبــد الــرحــيــم الــشــيــخــي لــيــؤكــد أنــــه لـــم يمنع 
االحــتــجــاج، لكن شــرط أن »تتم االحتجاجات 
في إطار احترام االستقرار«. واتخذت جماعة 
ــدل واإلحــــــــســــــــان«، أقــــــــوى الــتــنــظــيــمــات  ــ ــعــ ــ »الــ
اإلسامية في الباد، موقفا داعما للحراك في 
الــريــف، على الــرغــم مــن تأخرها فــي املشاركة 
امليدانية ملــــؤازرة مطالب املحتجني، إذ دعت 
إلى املشاركة في مسيرة يوم األحد 11 يونيو/

حزيران الحالي، فيما اكتفت سابقا بإصدار 
بـــاغـــات وتــصــريــحــات لــقــيــاديــيــهــا تــصــب في 

اتجاه مؤازرة الحراك.
وبدت الجماعة بهذا املوقف كمن ال يرغب في 
تصّدر املشهد، فهي تدعم الحراك في الريف، 
لكنها ال تريد أن تظهر في صدارته، وهو ما 
فــســره أحـــد قيادييها بــالــقــول »كــلــمــا خرجنا 
في حركة احتجاجية، اتخذها النظام ذريعة 
لــضــرب تــلــك االحــتــجــاجــات«. وأكــــدت »الــعــدل 
واإلحـــســـان« أنــهــا حــاضــرة فــي حـــراك الــريــف، 
بــاعــتــبــار أنــــه »حــيــثــمــا كـــانـــت هـــنـــاك مــطــالــب 
مشروعة ولها مقاربة سلمية، تكون الجماعة 
حاضرة، من دون أن تعنيها الصدارة، وإنما 

ما يعنيها مطالب الشعب«، وفق تعبيرها.
ــــدوء الـــنـــســـبـــي، تـــجـــددت  ــهـ ــ ــن الـ وبـــعـــد أيــــــام مــ
االحتجاجات في إقليم الحسيمة وبعض مدن 
ــتــراويــح ليلة الخميس،  املــغــرب بــعــد صـــاة ال
في الوقت التي دعت كل من »هيومن رايتس 
ووتــــــش« و»مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة« بــعــدم 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريـ ــم مــرتــبــطــة بـــحـ ــهـ ــه أي تـ ــيـ تـــوجـ
أو الــتــظــاهــر الــســلــمــي فـــي حـــق قــائــد الــحــراك 
ــتـــج ســـكـــان الــحــســيــمــة  نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي. واحـ
ــام  ــ ــــوق ســـطـــوح املــــنــــازل وأمـ ــقـــرع األوانــــــــي فـ بـ
أبــواب املنازل، للتعبير عن احتجاجهم جراء 
االعتقاالت التي طالت نشطاء الحراك. ونشر 
بــعــض الــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــني عــلــى شــبــكــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة، مــقــاطــع فــيــديــو لهذه 

األشكال االحتجاجية الجديدة.

رصدخاص

115 نائبًا يطالبون 
السيسي بعدم التصديق 

على التنازل عن الجزيرتين

حراك الريف بين اإلسالميين واليساريين

جمع  »لقاًء  أن  السبت،  أمس  إسرائيل«،  أوف  »تايمز  صحيفة  ت  ف ش ك
وزير االتصال اإلسرائيلي أيوب قرا وزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي 
عن  الصحيفة  ونقلت  الماضي«.  الشهر  كيتو  اإلكوادور  عاصمة  ي  ف
مصدر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية استغرابه لـ»كيف يمكن لوزير في 
وأوضحت  مسبق«.  إذن  دون  من  رسمي  بنشاط  يقوم  أن  كومة  ح ل ا
أن »القرا، قال إن كل ما قام به يندرج في إطار سعيه إلى الدفع نحو 

السالم بين إسرائيل والدول العربية«.

لقاء إسرائيلي مع البوليساريو

تحقيق

الرباط ـ حسن األشرف

تــــــــمــــــــايــــــــزت مــــــــــواقــــــــــف يــــــســــــاريــــــني 
ــــني فــــــي املــــــغــــــرب حـــيـــال  ــيــ ــ ــامــ ــ وإســ
االحتجاجات التي تشهدها مدينة 
الــحــســيــمــة واملــنــاطــق األخـــــرى، والـــتـــي بــاتــت 
»حراك الريف«، وتتواصل بوتيرات  عرف بـ

ُ
ت

مختلفة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري 
فــي الحسيمة فــي 26 أكتوبر/تشرين األول 
املاضي. في املواقف الداخلية من هذا الحراك، 
فـــإن الــيــســاريــني املــغــاربــة أبــانــوا عــن دعمهم 
لــحــراك الـــريـــف، ســـواء مــن خـــال تصريحات 
شخصيات أو ناشطني ينتمون إلى الطيف 
الــــيــــســــاري فـــــي الــــــبــــــاد، أو عـــبـــر مـــــبـــــادرات 
تــــؤازر املحتجني فــي مطالبهم االقــتــصــاديــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــــا الــطــيــف اإلســــامــــي فقد 
كـــان مــتــوزعــا حــيــال واقـــع حـــراك الــريــف، بني 
ــا يــحــصــل فـــي املــنــطــقــة، وبــني  مـــن تــجــاهــل مـ
آخــريــن رفــضــوا الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع لدعم 
ــــرون  ــيـــون آخـ االحـــتـــجـــاجـــات، بــيــنــمــا إســـامـ

أعلنوا تأييدهم للحراك بشكل متأخر.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل شــــّكــــلــــت مــــــواقــــــف وشــــــعــــــارات 
وتصريحات قـــادة الــحــراك فــي الــريــف عوامل 
ــاري مــع  ــســ ــيــ ــعـــاطـــف الــــتــــيــــار الــ ــى تـ ــ دفــــعــــت إلــ
ــتـــجـــاجـــات، خــصــوصــا بــفــضــل شـــعـــارات  االحـ
تطالب بالحرية والــعــدالــة والــكــرامــة وتوزيع 
الــثــروات، بينما انجذب قليل من اإلساميني 
نحو خطابات الزفزافي التي كان يــورد فيها 
اســـتـــدالالت ذات ُبــعــد ديــنــي، مــثــل حــديــثــه عن 

االستشهاد والخليفة عمر بن الخطاب.
ــراك الــريــف جــاء مبكرًا مــن ِقــبــل التيار  دعــم حـ
ــــن خــــــال تــأســيــس  ــــرب مـ ــغـ ــ ــــي املـ الــــيــــســــاري فـ
ناشطني وحقوقيني ينتسبون إلــى خلفيات 
ــة »الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــدعـــم الـــحـــراك  ــاريـ يـــسـ
بــالــريــف«، أســابــيــع قــبــل تــأجــج االحــتــجــاجــات 
ــريـــف. هـــذه الــلــجــنــة أعــلــنــت فــور  فــي منطقة الـ
تأسيسها عن تنظيم قافلة تضامنية وطنية 
»لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة« تنطلق 
من كل مناطق الباد صوب الحسيمة، غير أن 
م لعدم التجاوب الكافي. 

َّ
نظ

ُ
القافلة املعنية لم ت

بــدأت قضية وجــود سجون فــي مناطق 
ســيــطــرة اإلمــــــــارات فـــي الـــيـــمـــن، يــمــارس 
فيها تعذيب املعتقلني، تتفاعل يمنيا 
ــا. فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة اليمنية  ــيـ ودولـ
الشرعية، أمــس السبت، أنها تحقق في 
تقارير تفيد أن قــوات تدعمها اإلمــارات 
تــديــر ســجــونــا ســريــة فــي جــنــوب اليمن 
ويـــخـــضـــع املـــعـــتـــقـــلـــون فــيــهــا لــلــتــعــذيــب 
ــتــــهــــاكــــات، فــيــمــا بــــــرزت مــطــالــبــات  واالنــ
بــمــجــلــس الــشــيــوخ األمــيــركــي بــضــرورة 
ــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــيــة، ال سيما  ال
أن هــنــاك حــديــثــا عــن مــشــاركــة محققني 
ــتـــجـــوابـــات مــعــتــقــلــني  أمـــيـــركـــيـــني فــــي اسـ
تـــعـــرضـــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب. وكــــانــــت مــنــظــمــة 
»هيومن رايتس ووتش« ذكرت األسبوع 
املــاضــي، إنها وثقت حــاالت 49 شخصا 
بينهم أربعة أطفال، قالت إنهم تعرضوا 
لاعتقال التعسفي أو االختفاء القسري 

في عدن وحضرموت العام املاضي.
وصرح رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن 
ــه شــّكــل لجنة وزاريــــة للتحقيق  دغـــر، أنـ
ات انتهاكات حقوق اإلنسان  في »ادعــاء
في املناطق املــحــررة«. ونص األمــر الذي 
حمل تاريخ 22 يونيو/حزيران على أن 
تباشر اللجنة عملها »من تاريخ اليوم 
وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء 
خال مدة 15 يوما من تاريخه«. ومهام 
اللجنة تتمثل في »النظر في االدعاءات 
املــــتــــداولــــة حـــــول االنــــتــــهــــاكــــات لــحــقــوق 
اإلنـــســـان فــي املــنــاطــق املـــحـــررة وتــقــتــرح 
الــــــــردود املــمــكــنــة عـــلـــى تـــلـــك االدعــــــــاءات 
ووضع آلية ملعالجة وحل أي إشكاليات 

مستقبلية بهذا الخصوص«.
وذكر تقرير »هيومن رايتس ووتش« أن 
قــوات تدعمها اإلمــارات قبضت على 38 
على األقـــل مــن املعتقلني. وقــالــت مديرة 
قــســم الــشــرق األوســــط بــاملــنــظــمــة، ســارة 
ليا ويتسون، في بيان إن اإلمارات تدير 
ســجــنــني عــلــى األقــــل مـــن بـــني 11 سجنا 

غير رسمي، في حني تدير قــوات يمنية 
تدعمها اإلمارات باقي السجون. وطلب 
مسؤولو لجنة القوات املسلحة بمجلس 
الشيوخ األميركي من وزير الدفاع، جيم 
ماتيس، يــوم الجمعة، التحقيق فــي أي 
مـــشـــاركـــة ملــحــقــقــني أمــيــركــيــني بــســجــون 
ســـريـــة بــالــيــمــن، بــعــدمــا ذكـــــرت تــقــاريــر 
أن ســجــنــاء تــعــرضــوا لــلــتــعــذيــب هــنــاك. 
وكانت وكالة »أسوشييتد برس« نشرت 
تقريرًا يوم األربعاء، ذكر أن نحو 2000 
رجل اختفوا في سجون سرية في اليمن 
تديرها اإلمارات أو قوات يمنية دربتها 
 عن 

ً
الدولة الخليجية. وذكر التقرير نقا

مسؤولني كبار بوزارة الدفاع األميركية 
أن قوات أميركية شاركت في استجواب 
معتقلني. ونــفــى مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
املشاركة أو العلم بأي انتهاكات لحقوق 
اإلنسان. لكن الحصول على أي معلومات 
ربما تكون انتزعت تحت التعذيب على 
يــد طـــرف آخـــر يمثل انــتــهــاكــا لاتفاقية 

الدولية ملناهضة التعذيب.
ــا مــــن ذلــــــك، طـــلـــب رئـــيـــس لــجــنــة  انـــطـــاقـ
القوات املسلحة، السناتور الجمهوري، 
جــون مكني، والسناتور جــاك ريــد، وهو 
أبـــرز األعــضــاء الديمقراطيني باللجنة، 
ــراء مــراجــعــة فـــوريـــة في  ــ مـــن مــاتــيــس إجـ
االنــتــهــاكــات املحتملة بما فــي ذلــك دعم 
ــال  ــاركــــت فـــيـــهـــا. وقــ ــقــــوات شــ ــركـــي لــ ــيـ أمـ
مكني وريــد في رسالة إن أي إشــارة إلى 
تــواطــؤ الـــواليـــات املــتــحــدة فــي التعذيب 
ــن الــقــومــي األمـــيـــركـــي. وطــلــب  تــضــر األمــ
االثــنــان مــن ماتيس أيــضــا تقييم مــا قد 
مته بشأن 

ّ
تكون القوات األميركية قد عل

االنتهاكات املحتملة وتقديم تقرير إلى 
ــــت مـــمـــكـــن. وقــــاال  ــرع وقـ ــ الــلــجــنــة فــــي أســ
»نـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة بـــأنـــكـــم مــثــلــنــا تــمــامــا 
تــعــتــبــرون تــلــك املـــزاعـــم مــقــلــقــة لــلــغــايــة«، 

وفق تعبيرهما.
)رويترز(

هل يتم التحقيق بسجون 
التعذيب اإلماراتية في اليمن؟

مواقف وشعارات الحراك 
دفعت إلى اكتساب 

تعاطف التيار اليساري 

»العدل واإلحسان« دعمت 
الحراك رغم أنها تأخرت 

في المشاركة الميدانية

خفتت اعتداءات تنظيم 
»والية سيناء« في رفح 

والشيخ زويد، في مقابل 
تصعيد في العريش، مع 

تسجيل عدم وقوع أي 
اعتداء كبير في شهر 

رمضان

اتخذت قضية جزيرتي 
تيران وصنافير مسارًا 

جديدًا بعد بروز نوايا 
لتقديم استقاالت جماعية 
من البرلمان المصري، في 

ظّل ممارسة ضغوط 
أمنية لمنع اإلقدام على 

هذه الخطوة

تقرير المغرب: احتجاجات الحسيمة تقّسم األحزاب انطالقًا 
من الخلفيات العقائدية
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  شرق
      غرب

إلغاء منصب المبعوث 
األميركي إلى أفغانستان وباكستان
ــــوم  ــــت الـــــــــواليـــــــــات املـــــتـــــحـــــدة يـ ــغــ ــ ألــ
الجمعة، منصب مبعوثها الخاص 
إلــــى أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان. وقــد 
ــة لـــوريـــل  تـــركـــت املـــبـــعـــوثـــة الـــخـــاصـ
فيه  يخلفها  ولـــن  منصبها   ، ر ـ ـ ل ـ ـ ي ـ ـ م
أحد، وفق ما قال مسؤول في وزارة 
الخارجية طالبا عــدم كشف اسمه. 
وكــان هذا املنصب أنشئ بناء على 
ــنــــزاع فــــي أفــغــانــســتــان  ـ  الـ

ّ
فـــكـــرة أن

والـــوضـــع فـــي بــاكــســتــان يــرتــبــطــان 
ارتباطا وثيقا وأنــه يجب التعامل 
 الرئيس 

ّ
معهما بشكل مشترك. لكن

دونالد ترامب كان قد تعّهد بالحد 
من موازنة الخارجية، وقّرر الوزير 
ريكس تيلرسون، إلغاء العديد من 

مناصب املبعوثني الخاصني.
)فرانس برس(

شولتز: ترامب وبوتين 
وأردوغان مستبدون

ــم الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  ــيـ ــلـــن زعـ أعـ
االشــتــراكــي األملــانــي، مــارتــن شولتز 
)الـــصـــورة(، إنــه يجب على االتــحــاد 
ـــــي أن يـــصـــبـــح أقــــــــوى ردًا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ األوروبـ
ــة فــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ ــلــــى تــ عــ
الواليات املتحدة وروسيا وتركيا. 
ــيـــات لــصــحــيــفــة  وقـــــــال فــــي تـــصـــرحـ
ــيـــو بــــريــــس« األملـــانـــيـــة،  ــور نـ ــ ــاسـ ــ »بـ
نــشــرت أمـــس الــســبــت، إن الـــرؤســـاء 
األميركي دونالد ترامب، والروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــني، والـــتـــركـــي رجــب 
طيب أردوغــان، يتصرفون »كحكام 

مستبدين«.
)رويترز(

»سي آي إيه« أبلغت 
أوباما  بنيّة بوتين 

مساعدة ترامب
ذكـــرت صحيفة »واشــنــطــن بوست« 
ــارات املــركــزيــة  ــبـ ــتـــخـ أن وكـــالـــة االسـ
)سي آي إيه( أبلغت الرئيس السابق 
باراك أوباما، بأغسطس/آب املاضي 
أن الـــرئـــيـــس الــــــروســــــي، فــاديــمــيــر 
ــر بـــعـــمـــلـــيـــات االخــــتــــراق  ــ بــــوتــــني، أمــ
اإللكتروني ضد الحزب الديمقراطي 
ملساعدة دونــالــد تــرامــب على الفوز 
باالنتخابات الرئاسية. وأوضحت 
أن هـــذه املــعــلــومــات أحــدثــت صدمة 
ــــواء  ــيــــض. لـــكـــن فــــي أجـ بــالــبــيــت األبــ
مـــن الــثــقــة بـــفـــوز املــرشــحــة هــيــاري 
كلينتون ومخاوف من اتهام أوباما 
بـــالـــتـــاعـــب بـــاالنـــتـــخـــابـــات، اكــتــفــت 
ــه بــتــوجــيــه إنـــــــذارات ملــوســكــو  ــ ــ إدارتـ
ــراءات املــضــادة ملــا بعد  وتــركــت اإلجــ

االنتخابات.
)فرانس برس(

فيران رئيسًا للكتلة النيابية 
لحزب ماكرون

انــتــخــب الــوزيــر الــفــرنــســي الــســابــق، 
ريــــشــــار فــــيــــران )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
الـــســـبـــت، رئــيــســا لــلــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
لـــحـــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى األمـــــام« 
ــه الرئيس إيمانويل  الــذي ينتمي ل
مــــاكــــرون. وواجــــــه فـــيـــران اتــهــامــات 
بــمــعــامــات مــالــيــة غــيــر الئــقــة خــال 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي قــضــاهــا في 
أول حكومة بعهد ماكرون. وصوت 
306 نـــواب لــصــالــح فــيــران فــي حني 

امتنع اثنان عن التصويت.
)رويترز(

كولومبيا: اإلفراج 
عن الصحافيين 

الهولنديين
أفـــــرج »جـــيـــش الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
ــبــــت، عـــــن الـــصـــحـــافـــيـــني  ــســ ــــس الــ ــ أمـ
الهولنديني اللذين خطفا في بداية 
األســـبـــوع شــمــال شـــرق كــولــومــبــيــا، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت اإلدارة املــكــلــفــة 
الدفاع عن حقوق املواطنني. وكانت 
الشرطة قد أعلنت تعرض املراسل 
ديـــرك يــوهــانــيــس بــولــت )62 عــامــا( 
واملصور أوجينيو إرنست فولندر 
)58 عــامــا(، للخطف بــشــمــال إقليم 
ســــانــــتــــانــــديــــر قــــــــرب الـــــــحـــــــدود مــع 

فنزويا.
)فرانس برس(

من االحتجاجات في الحسيمة )فرانس برس(

)Getty( يقود حملة االستقالة من البرلمان )تكتل )25 ــ 30

ُهّجر بعض األهالي من سيناء )إبراهيم رمضان/األناضول(

اإلمارات متهمة بدعم مجموعات ترتكب جرائم في الجنوب اليمني )صالح العبيدي/فرانس برس(



تهجير للمقدسيين انتقامًا لعدم استسالمهم

باب العامود... ساحة الشهداء هدف للقمع

»السوالر« المصري يعود إلى غزة

قطع األشجار من باب 
العامود وحتى مغارة 

القطن األثرية

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

منذ اندالع هّبة القدس قبل نحو 
ــلــــق الــفــلــســطــيــنــيــون  عــــامــــن، أطــ
عــلــى ســاحــة بـــاب الــعــامــود )بــاب 
ــة إلـــى الــبــلــدة الــقــديــمــة من  ــؤديـ ــشـــق(، املـ دمـ
القدس، اسمًا جديدًا، هو »ساحة الشهداء«، 
نسبة إلـــى الــعــدد األكــبــر مــن شــهــداء الهّبة 
ــذ بــعــض الــشــهــداء 

ّ
الــذيــن قــتــلــوا هــنــاك. ونــف

ــوا جــنــودًا  ــابــ عــمــلــيــات طـــعـــن، فــقــتــلــوا وأصــ
إســرائــيــلــيــن، كما هــو الــحــال بالنسبة إلى 
سعيد محمد علي علقم، من مخيم شعفاط 
ــبــه نـــشـــطـــاء، بعد 

ّ
ــال الــــقــــدس، الـــــذي لــق ــمـ شـ

»أسد القدس«، بعد أن استل  استشهاده، بـ
سكينه وقــتــل شــرطــيــًا وأصــــاب آخــريــن من 
وحــــدة الــنــخــبــة فـــي الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــــال  ــت دمـــــــــاؤهـــــــــم، خـ ــ ــالــ ــ ــــن ســ ــمـ ــ وغـــــــيـــــــره مـ
محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، أو بشبهة 

محاولة القيام بهذا األمر.
لم يكن سعيد محمد علقم الشهيد الوحيد 
هناك، فمن قلب الساحة كان مهند الحلبي 
ــي الــبــلــدة  ــواد فــ الــــــذي ســـــار إلـــــى شــــــارع الــــــ
القديمة من الــقــدس، حتى وصــل إلــى هدفه 
ليقتل مستوطنًا أنــهــى خــدمــتــه فــي جيش 
االحتال ويصيب آخرين. ومنذ ذلك الوقت، 
يطلق املقدسيون على الــشــارع اســم مهند 
الحلبي، الذي كانت عمليته الفدائية بداية 
»ثــورة السكاكن«. وســاحــة باب  ملــا ُعــرف بـــ
العامود ذاتها وّدعـــت، في الجمعة الثالثة 
من شهر رمضان، ثاثة من أبناء قرية دير 
أبـــو مشعل فــي محافظة رام الــلــه، سقطوا 
ــذوا عملية فدائية، 

ّ
شهداء هناك بعد أن نــف

تلت خالها مجندة إسرائيلية، وأصيب 
ُ
ق

ــة فـــــي أذهــــــان  ــاحــ ــســ رت الــ
ّ
جـــــنـــــدي. وتــــــجــــــذ

املــقــدســيــن لــتــكــون ســـاحـــة لــلــشــهــداء فــقــط. 
ــت العملية، بنتائجها، سببًا لغضب  ــان وك
إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، عــّبــر عــنــه رئيس 
حكومة االحــتــال، بنيامن نتنياهو، الذي 
أصدر أمرًا بفحص إمكانية تحويل ساحة 
»مــنــطــقــة  ــــى مــــا أســــمــــاه بـــ ــــاب الـــعـــامـــود إلـ بـ
مة«، على حد وصفه، أي أن يجري فيها 

ّ
معق

تفتيش كل من يدخل عبر باب العامود.
ــم تــكــتــف قــــــوات االحــــتــــال بــــإغــــاق هـــذه  ــ ولـ
الــــســــاحــــة، بـــــل اتـــــخـــــذت إجــــــــــــراءات قــمــعــيــة 
ــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  وعــقــابــيــة بــحــق املـــواطـ
مـــن أبـــنـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، الـــذيـــن سحبت 
ــم إلــــــى الــــقــــدس،  ــهــ ــولــ ــاريــــح دخــ مـــنـــهـــم تــــصــ
وداخــل فلسطن املحتلة عــام 1948. وشنت 
قـــوات االحــتــال حملة تــرحــيــل هــي األوســـع 
ــقـــدس، إذ  نــطــاقــًا بــحــق هــــؤالء عـــن مــديــنــة الـ
تــم تــرحــيــل اآلالف منهم بــالــقــوة مــن أنــحــاء 
ــنــة. وكخطوة انتقامية ملقتل املجندة،  املــدي
اقتحم املئات من عناصر الوحدات الخاصة 
فــي شــرطــة االحــتــال املــســجــد األقــصــى بعد 
ذلــك، وأصــابــوا العشرات من املصلن. وقال 
مــديــر املــســجــد األقــصــى، أحـــد املــصــابــن في 
ــتـــال األقـــصـــى، الشيخ  اقــتــحــام شــرطــة االحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  عــمــر الـــكـــســـوانـــي، لــــ

طــواقــم مــن بلدية االحــتــال تقطع األشــجــار 
على امتداد املنطقة من باب العامود وحتى 
مغارة القطن األثرية، لتجعل األرض هناك 
جرداء مكشوفة، توفر أمنًا لجنود االحتال 
ــة مـــــن فــلــســطــيــنــيــن  ــعـ ــتـــوقـ مـــــن هـــجـــمـــات مـ
، في حن أضيف املزيد من كاميرات 

ً
مستقبا

املراقبة في املنطقة، وتم وضع نقاط مراقبة 
متطورة على أسطح البنايات العالية.

ووصف القيادي في حركة »فتح«، حاتم عبد 
»العربي الجديد«، في وقت سابق،  القادر، لـ
ــارة ريــفــلــن إلــــى ســـاحـــة الـــعـــامـــود بــأنــهــا  ــ زيــ
استفزازية، وتحمل دالالت خطيرة، وتعكس 
التوجه املستقبلي لحكومة االحتال حيال 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة وســــاحــــة بـــــاب الـــعـــامـــود، 
الــتــي بــاتــت ســاحــة لــلــشــهــداء الفلسطينين. 
ر من تبعات قــرار نتنياهو إغــاق باب 

ّ
وحــذ

العامود، معتبرًا أن »خطوة كهذه ستؤدي 
إلى مزيد من التصعيد واملواجهة«. في هذا 
الوقت، توقعت مصادر مسؤولة في الغرفة 
التجارية الصناعية العربية في القدس أن 
ات االحــتــال فــي بــاب العامود  تـــؤدي إجــــراء
إلى انتكاسة جديدة ألسواق البلدة القديمة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن ركــــــود تــــجــــاري حــــــاد، إذ 

ُسجل، خال األيــام املاضية، انخفاض كبير 
فـــي أعـــــداد املــتــســوقــن داخــــل هــــذه األســــواق 
بسبب ما يتعرضون له من عمليات تنكيل 
وإذالل في بــاب العامود، كما أفــاد أمــن سر 
»العربي  الغرفة التجارية، حجازي الرشق، لـ

الجديد«. وحذر الرشق من أكبر انتكاسة قد 
تواجه الحركة التجارية في البلدة القديمة، 
ــال تــــم تــنــفــيــذ تـــعـــلـــيـــمـــات نــتــنــيــاهــو  ــ فــــي حــ
العنصرية بحق ساحة باب العامود، البوابة 

الرئيسية للبلدة القديمة على العالم.
من جانبه، وصــف الخبير الفلسطيني في 
ــــؤون الــــقــــدس واألقــــصــــى واالســـتـــيـــطـــان،  شــ
جمال عــمــرو، اســتــهــداف سلطات االحتال 
بــاب العامود، أحــد أهــم األبــواب التاريخية 
ــــدس، بــــأنــــه آخـــر  ــقـ ــ لـــلـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــــن الـ
ــربــــات الـــقـــاصـــمـــة املـــوجـــهـــة لــأقــصــى  الــــضــ
والقدس القديمة، ويشكل امتدادًا لضربات 
أخــرى طــاولــت الــرمــوز التاريخية واألثــريــة 
ــة، بــــهــــدف بــــنــــاء روايـــــــــة يـــهـــوديـــة  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ لـ
مزعومة عــن صلتهم بالقدس ومسجدها. 
ــعـــربـــي  ر عــــمــــرو، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ

ّ
وحــــــــذ

الــجــديــد«، مــن أن هـــذا االســتــهــداف للقدس 
القديمة، بمساحتها املــعــروفــة، وبما فيها 
مــن مــقــدســات ورمــــوز تــاريــخــيــة، كاألقصى 
ــــط الــــــبــــــراق، والــــقــــصــــور الــعــبــاســيــة  ــائـ ــ وحـ
واألموية، وكذلك ما تحت املسجد األقصى 
مــن مــســاحــات، يشكل نقطة االرتـــكـــاز التي 
ســـتـــؤدي إلـــى حـــرب عــاملــيــة ثــالــثــة، بحسب 
قوله. وأشار عمرو إلى أن »األسلوب املتبع 
بــهــذا الــشــأن هــو عــســكــري بــامــتــيــاز، وليس 
ــنـــوات احــتــالــهــم  ــــال سـ خــبــط عـــشـــواء، وخـ
ــوا أســـمـــاء عــبــرانــيــة ألبــــواب  ــ

ّ
ــل املـــاضـــيـــة أحــ

ــتــــي بــــاتــــوا يــحــكــمــون  املــــديــــنــــة املــــقــــدســــة الــ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وهــــو مـــا فــعــلــوه أيــضــًا 
بتسمياتهم الجديدة لكثير مــن الساحات 
والــــشــــوارع، وحــتــى أســـمـــاء بــعــض األحــيــاء 
املتاخمة للبلدة القديمة، بداًل من أسمائها 
األصلية«. وأكد أن االستهداف اإلسرائيلي 
للمباني والـــبـــوابـــات، ذات الــرمــزيــة، كانت 
لغة إسرائيلية موفقة جــدًا، نقلوها للزائر 
األجـــنـــبـــي، ومــــن خــالــهــا يـــحـــاولـــون تــقــديــم 
روايـــــــة مــخــتــلــقــة ومـــزعـــومـــة ومــضــلــلــة عــن 
كامل جوهر الصراع، ونجحوا إلى حد ما 
في تسويقها على كل زائر للقدس القديمة 

وأماكنها املقدسة.
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سياسة

دخلت أولى حصص 
السوالر المصري إلى 

قطاع غزة، ربما كنتيجة 
أولية التفاق قد يكون 

أبرمه وفد حركة 
»حماس« الذي زار 

القاهرة قبل أيام

استغل االحتالل اإلسرائيلي العملية الفدائية بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة لمواصلة استهداف القدس. ونفذ 
إجراءات قمعية وعقابية بحق المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية، الذين تم ترحيل اآلالف منهم عن القدس

جنود االحتالل يعتقلون شابًا فلسطينيًا في أمام باب العامود في فبراير 2016 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بــدأت محطات الــوقــود الــخــاصــة، فــي قطاع 
غـــزة، اعــتــبــارًا مــن يـــوم أمـــس الــســبــت، ببيع 
ــراؤه مــن مــصــر، عبر  وقـــود »ســــوالر« تــم شــ
ــرة األولـــى  ــذه املــ مــعــبــر رفـــح الــــحــــدودي. وهــ
ــلـــطـــات املـــصـــريـــة،  الــــتــــي تـــســـمـــح فـــيـــهـــا الـــسـ
رســمــيــًا بـــدخـــول »الــــســــوالر« إلــــى مــحــطــات 
الــوقــود بــغــزة. وكـــان الــوقــود املــســتــورد من 
مصر، يدخل إلى غزة عبر أنفاق التهريب، 
قبل االنــقــاب العسكري ضد حكم الرئيس 
املصري املعزول، محمد مرسي، في يوليو/

تموز 2013. 
وقــال مدير »هيئة البترول« بـــوزارة املالية 
ــزة، خليل شقفة، إن السلطات  فــي قــطــاع غـ
ــــف لــتــر  املـــصـــريـــة ســحــمــت بــــإدخــــال 700 ألـ
مـــن »الــــســــوالر«، لــصــالــح مــحــطــات الــوقــود 
ــر فـــي الــحــكــومــة  الـــخـــاصـــة. وأضــــــاف الــــوزيــ
الـــتـــي تـــديـــرهـــا حـــركـــة حــــمــــاس، أن تـــوريـــد 
الــوقــود للمحطات الخاصة جــاء بناًء على 
تــفــاهــمــات مـــع الــســلــطــات املـــصـــريـــة، جــرت 
أخــيــرًا، وتضمنت إدخــــال الــوقــود ملصلحة 
مؤسسات القطاع الخاص. وأعرب عن أمله 
في سماح السلطات املصرية بإدخال مادة 
البنزين إلى جانب »السوالر« خال الفترة 

املــقــبــلــة. ولــفــت شــقــفــة إلـــى أن ســعــر الــوقــود 
املــســتــورد مــن مصر سيكون منخفضًا عن 
سعر »الــســوالر« الـــذي يصل مــن إسرائيل، 
بنحو »شيقل« واحد للتر، أي أقل من دوالر 
ــد أمـــيـــركـــي. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر »الــــســــوالر«  ــ واحــ
اإلســرائــيــلــي املـــورد لــغــزة نحو 5.37 شيقل 
للتر الواحد )ما يعادل 1.5 دوالر(، في حن 
يباع »السوالر« اآلتي من مصر بـ4.37 شيقل 
)أي 1.2 دوالر(. وتابع شقفة أن »انخفاض 
ســعــر الــــســــوالر املـــصـــري عـــن اإلســرائــيــلــي، 
سينعكس على املستهلك والــســوق املحلي 

بشكل إيجابي«.

إقبال السائقين
فــي غضون ذلــك، بــدأت هــذه الخطوة تلقى 
أصــــــــداًء إيـــجـــابـــيـــة فــــي أوســـــــاط املـــواطـــنـــن 
ــلـــكـــن فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، والــــذيــــن  ــتـــهـ واملـــسـ
يـــنـــتـــظـــرون املــــزيــــد مــــن الــتــســهــيــات بــشــأن 
الــــــــواردات، ال ســيــمــا تــلــك املــتــعــلــقــة بــتــأمــن 

حاجاتهم اليومية. 
ولــقــي »الـــســـوالر« املــرســل مــن مــصــر إقــبــااًل 
كــبــيــرًا مــن قــبــل مــالــكــي الــســيــارات، والــذيــن 
ــيـــر لـــشـــرائـــه، نــظــرًا  ــفـــوا ضـــمـــن طـــوابـ اصـــطـ
ــي مــن  ــ ــن نــظــيــره اآلتـ ــره، عـ ــعـ النـــخـــفـــاض سـ
ــلــــي. وفـــــي هـــذا  ــيــ ــرائــ ــــال اإلســ ــتـ ــ دولــــــة االحـ
ــد مـــالـــكـــي مــحــطــة »بــئــر  الــــســــيــــاق، قـــــال أحـــ
السبع للبترول«، في مدينة غــزة، محمود 
هــنــيــة »وصـــلـــنـــا الـــيـــوم الــــســــوالر املـــصـــري 
بــكــمــيــات جـــيـــدة، ونـــأمـــل أن تــشــهــد األيــــام 

املقبلة كميات أكبر«. 
وأضــــــاف: »شـــهـــد الـــســـوالر املـــصـــري إقـــبـــااًل 
كبيرًا من قبل املواطنن، النخفاض سعره 
بــشــيــقــل واحــــــد )لـــلـــتـــر( مـــقـــارنـــة بـــالـــوقـــود 
اإلسرائيلي«، وفق تعبيره. وتابع املتحدث 
نفسه أن »تــلــك الــخــطــوة تشكل بـــادرة خير 
من السلطات املصرية، ونتمنى أن تستمر 

ملـــا لــهــا مـــن إيــجــابــيــات لــصــالــح االقــتــصــاد 
الفلسطيني«، على حد قوله.

دحالن سّهل الصفقة؟
ويعتمد قطاع غــزة على الــوقــود املستورد 
مــــن إســــرائــــيــــل، والــــــــذي تـــجـــبـــي الــحــكــومــة 
الفلسطينية فــي رام الــلــه، الــضــرائــب عنه. 
ولــــم يـــصـــدر رد فــعــل فـــــوري مـــن الــحــكــومــة 
الفلسطينية حــيــال هــذا التطور بــن مصر 
ــادر صــحــافــيــة  ــقــــول مــــصــ ــاع غــــــزة. وتــ ــطــ وقــ
إن عـــاقـــات مــصــر والــســلــطــة الفلسطينية 
مـــتـــوتـــرة، بــســبــب الـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة الــتــي 
تجمع القاهرة بالقيادي املفصول من حركة 

فتح، محمد دحان.
وكــانــت السلطات املــصــريــة قــد سمحت يوم 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، بــتــوريــد نــحــو مليوني 
ومــائــتــي ألــــف لــتــر مـــن »الــــســــوالر« الــخــاص 
ــر  بــمــحــطــة تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، بــحــســب وزيــ
املالية في غزة. وكانت السلطات في القاهرة 
قــد وعـــدت حــركــة حــمــاس بتخفيف املعاناة 
ــزة عــبــر فــتــح معبر  اإلنــســانــيــة عـــن قــطــاع غــ
ــك، وعـــــد الـــطـــرف  ــذلــ رفـــــح بــشــكــل مـــنـــتـــظـــم. كــ
املصري بفتح معبر تجاري لتسهيل الحركة 
التجارية من وإلى القطاع، بحسب القيادي 
في »حماس«، خليل الحية، املوجود في غزة.

يـــشـــار إلــــى أن وفـــــدًا قــيــاديــًا مـــن »حـــمـــاس« 
عاد إلى قطاع غزة، في 12 يونيو/حزيران 
الحالي، آتيًا من العاصمة املصرية القاهرة، 
عقب زيارة استمرت أسبوعًا، التقى خالها 
بمسؤولن في جهاز االستخبارات املصرية. 
وأقرت »حماس« بأن وفدها اجتمع مع قادة 
فلسطينين مقربن من محمد دحان الذي 
نــّســق مــع الــســلــطــات املــصــريــة تنفيذ جملة 
من التسهيات لقطاع غــزة، قد تشمل فتح 

معبر رفح أمام املسافرين قريبًا.
)األناضول(

ــداء عــلــى املــصــلــن  ــتــ اقــتــحــام األقـــصـــى واالعــ
هو رد انتقامي على مقتل املجندة، وفق ما 
أبلغه أحد ضباط االحتال. بيد أن الخطوة 
االستفزازية األبرز التي سجلت، تمثلت في 
قيام الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفــن ريفلن، 
بــزيــارة مفاجئة ملنطقة باب  لعملية،  ا بعد 
العامود، وتوقفه بالقرب من نقطة املراقبة 
الـــتـــي أقـــامـــهـــا االحــــتــــال عـــلـــى مـــدخـــل بـــاب 
العامود، واستمع من جنود الــوحــدة، التي 
كــانــت املــجــنــدة عنصرًا فيها، لتفاصيل ما 
جـــرى. وبــعــد أن نــدد بالعملية، دعــا أجهزة 
أمــــن االحـــتـــال إلــــى مــاحــقــة الــجــهــات الــتــي 
تقف وراء العملية، واتخاذ إجراءات عقابية 
صارمة ضد أهالي الشهداء. وبالتزامن مع 
هـــذه الــجــولــة االســتــفــزازيــة لــريــفــلــن، كــانــت 

الحدث

■ وزير خارجية السويد السابق والرئيس الحالي ملجلس أوروبا 
ب من #قطر تذكر بمطالب 

َ
لشؤون العاقات الخارجية: قائمة املطال

فيينا من صربيا صيف 1914

■ #حصار_قطر، هو حرب على الحرية والديمقراطية للشعوب العربية 
وهو ارتهان لسياسة االستعمار الغربي

■ من دمر مئذنة الجامع األموي في #حلب هو نفسه من دمر #الحدباء 
في #املوصل. حلب شقيقة املوصل في كل شيء

■ اسألوا أنفسكم ملاذا يستميت #بشار_األسد في مقاتلة #الجيش_الحر 
وال يخوض اي معركة حقيقية ضد #داعش؟ أليست #الرقة مدينة 

سورية؟ أليس داعش خطرًا على #سورية؟

■ مئات العمليات االرهابية حصلت في #مصر فن ادلتك ع وقوف قطر 
وراها؟ وانا ابن اختي ضابط جيش واستشهد في سينا مش من حقي 

اعرف من قتله وتقدم دليل؟

■ قبل أيام تنادت نساء الجوالن القنيطرة للتبرع بحليهن لثوار #درعا. 
اليوم واآلن رجال الجوالن القنيطره يتبرعون بأرواحهم للثورة. تحية 

للزنود السمر

 على أكتافها واآلن درعا تحمل الثورة على 
ً
■ حملت درعا الثورة بداية

أكتافها وحيدة ال أحد يساندها بعد هدوء معظم الجبهات مع النظام 
ومليشياته

■ كام ليبرمان وإجراءات السيسي بإدخال الوقود لـ #غزة تثبت أن 
اسرائيل غير مستعدة ملواجهة #حماس في الوقت الحالي. وتريد أن 

تأجل املواجهة الحقًا

■ حرق #روما وكان هدفه في بناء روما جديدة متطورة، نيرون الجديد 
عاوزها كده محروقه وكمان جيران روما، لتسليم كل شيء السرائيل من 

النهر الكبير إلى قطاع غزة

»اإلرهاب« وهي حركة مقاومة بفلسطن؟ بس  ■ ليه تتهمون حماس بـ
عشان قال #دونالد_ترامب انها ارهابية صارت إرهابية؟

أمس  شماسنة،  منصور  ــرار«،  األح »وفــاء  بصفقة  المحرر  األسير  د  ا ــ ف أ
بالصفقة  المحررين  السبت، أن »عناصر أمنية فلسطينية طالبت األسرى 
التي  االحتجاجية  االعتصام  خيمة  بإزالة  أسبوع،  منذ  تصمين  ع م ل ا و
الضفة  وسط  اهلل  بــرام  الفلسطينية  الحكومة  مقر  أمــام  ها  و م ا ق أ
الخيمة، على  إزالة  المحررين  »العناصر طلبت من  أن  لغربية«. وأوضح  ا
أن يعودوا بعد عيد الفطر، لكن األسرى المحررين رفضوا الطلب حتى 

االستجابة لمطالبهم بإعادة رواتبهم«.

األمن الفلسطيني طلب فض اعتصام

األحد 25  يونيو/ حزيران  2017 م  1 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1028  السنة الثالثة
Sunday 25 June 2017


