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القدس المنسية

وائل قنديل

قد يكون صحيحًا أن اتجاه دونالد 
ترامب إلى التصعيد، حتى حافة 

الهاوية، مع طهران، يأتي في سياق 
لعبته املفضلة مع الخليج املتخم 

باألموال، التي يعرف كيف يغترف 
منها، بأسهل مما يلعب الغولف.

لكن املؤكد، أن دونالد ترامب ال يذكر 
العربية السعودية، إال وهو يتحدث 
عن األموال، التي ينبغي أن تدفعها 

صاغرة، لقاء الحفاظ على وجودها، 
واستمرار حكامها على عروشهم..أو 
حني يتناول ما تعرف بصفقة القرن.

بينما ال يأتي دونالد ترامب على ذكر 
إيران، إال وهو يتحدث عن أمن الكيان 
الصهيوني وأمانه، من زاوية البرنامج 

النووي اإليراني، وسعي طهران إلى 
الوصول إلى تفوق تسليحي.

دع مشاعرك جانبًا، وقل من األكثر 
مدعاة لإلعجاب؟

نظام إيراني شيعي فارسي… 
إلى آخر هذه التصنيفات، تختلف 
معه وترفض تورطه في مستنقع 

الدم السوري، لكنه يمتلك رؤية 
حضارية وموقفًا وجوديًا واضحًا، 
يدافع بهما عن طموحه للمستقبل 
ووفائه للتاريخ؟ أم نظام سعودي 

سني عربي، يرى في نفسه خادمًا 
للحرمني الشريفني، لكنه يتلقى 

صفعات متواصلة تخدش الكرامة 
من رئيس أميركي متعصب ضد 

الحقوق العربية والفلسطينية، 
على نحو يتفوق به على اليمني 

الصهيوني املتطرف؟
قل ما شئت في الشطط املذهبي 

الطائفي الذي يمارسه اإليرانيون، 
وسأقول أكثر مما تشاء في أن 

النظام اإليراني أراق دماء الشعب 
السوري، ولعب أسوأ األدوار في 
الحرب على الثورة السورية، كما 

له إسهامه فيما جرى بالعراق 
والعراقيني، وال أستبعد معك 

أن يكون كل كالمه عن القدس 
وفلسطني من باب اإلنشائيات 

 ملشاعر املسلمني، 
ً
البالغية، دغدغة

لكنك ال يمكن أن تنكر أننا بصدد 
نظام ال يزال يمتلك الحد األدنى من 

اإلحساس بالكرامة القومية، ولديه ما 
يمكن تسميته »قضية وطنية« هي 

محل احترام وتقدير.
إيران اآلن تقف بمواجهة تحرشات 
ذلك األحمق الذي يجلس في البيت 

األبيض، ممسكًا بمفاتيح قيادة 
العالم، مثل صبي نزق وموتور، إلى 

درجة الجنون، وجد نفسه فجأة 
يلهو بحقيبة نووية، ويمسك بمفاتيح 

اإلدارة والتحكم والتشغيل ألضخم 
ترسانة سالح، يهدد بها األقوياء، 
ويبتز الصغار املنفوخني أوهامًا 

وثروة، لدرجة إجبارهم على خلع 
ثياب الكرامة الوطنية في صمت.
إيران، التي لست ممن ينكرون 

كراهيتها التاريخية العميقة للعرب، 
أو يبرئونها من تدمير العراق 

وذبح الثورة السورية، هي الوحيدة 
بمنطقتنا التعيسة التي ال تزال تقول 

لواشنطن وتل أبيب: ال... 
ا، ستقول إن ترامب 

ً
حسن

يستخدمها فزاعة كي يواصل حلب 
أموال السعودية، ال أستطيع أن أنفي 

أو أؤكد، لكني أستطيع أن أقول إن 
إيران امتلكت من القوة ما يجعلها 
صالحة إلثارة الفزع، املدر للثروة 
الخليجية، سواء كان هذا املناخ، 

املفزع، مصنوعًا بالتواطؤ بني ترامب 
وطهران، أو طبيعيًا، وليد معدالت 

تنامي القوة وفوائضها.
في كل هذه املتاهة املظلمة التي 

تتخبط فيها املنطقة العربية، من 
املهم أن تحاول أن تحتفظ بعقلك 

واعيًا وضميرك يقظًا، وهم يحاولون 
إقناعك بأن إيران، وليست إسرائيل 

هي العدو، وأن أحمد ياسني وعبد 
العزيز الرنتيسي وعشرات آخرين 

ممن تفخر بهم األمم إرهابيون، 
ثم يتناغمون حد التطابق مع ما 

تنتجه آلة الخطاب الصهيوني، وهم 
يحسبون أنهم يصنعون الحداثة 

ويلتحقون بالعصر.
مرة أخرى: إيران، مثل تركيا، جارة 

للعرب وجزء أصيل من املنطقة، 
لديهما طموح إمبراطوري، وقد تكون 

خصمًا حضاريًا ومنافسًا، لكن 
إيران وتركيا ال يمكن أن تصنفا 

»عدوين«. العدو هو إسرائيل وكل 
من يصادقها ويتحالف معها ويقمع 

شعبه ويقتله من أجلها.

انزعوا المفاتيح 
من يد هذا 

المجنون

مرور
الكرام

مسؤول إيراني: واشنطن 
ستضطر لتفاوض 

أكثر جدية الحقًا

حّذر وزير إسرائيلي 
من هجمات إيرانية أو 

بالوكالة على بالده

للحديث تتمة...

شروط إيرانية 
لمفاوضة 
واشنطن

الجزائر: 3 نقاط خالفية بين الجيش والحراك الشعبي

مع توقع المسؤولين اإليرانيين بأن التهديدات والتحركات األميركية لن تصل إلى حد 
الحرب، فإنهم يتمسكون حتى اليوم برفض التفاوض مع إدارة دونالد ترامب، مع 
إشارتهم إلى عدم جدية الرئيس األميركي، فيما يصرون على رفع الضغوط عنهم 

وتخلي واشنطن عن أي حوار مشروط

طهران ـ العربي الجديد

عــلــى قـــاعـــدة أن الـــواليـــات املــتــحــدة، 
وجه  على  ترامب  دونالد  والرئيس 
التحديد، ال يرغب بتفاوض حقيقي، 
تتشبث طــهــران بــمــوقــفــهــا رفـــض الــتــفــاوض 
الباب  عــدم إغالقها  مــع  مــع واشنطن،  حاليًا 
عن  وحــديــثــهــا   

ً
مستقبال العملية  هـــذه  أمـــام 

أن واشــنــطــن ستضطر إلـــى طـــرح الــتــفــاوض 
معها بشكل أكثر جدية خالل املرحلة املقبلة. 
يــأتــي ذلـــك فــي مــــوازاة رفـــع نــبــرة الــتــهــديــدات 
القطعات  باستهداف  وتلويحها  اإليــرانــيــة، 
الحربية األميركية في مياه الخليج. وتنطلق 
طــهــران مــن مــوقــف قــائــم على رفــض الــدخــول 
في مفاوضات ستكون خاسرة فيها، في ظل 
شــــروط واشــنــطــن لــلــتــفــاوض والــتــي تــطــاول 
املنطقة،  فــي  لــطــهــران  الــصــاروخــي  البرنامج 
ــيـــرة بــانــتــظــار مــبــادرة  وبــالــتــالــي تــبــدو األخـ
أمــيــركــيــة، فـــــ«إذا دعـــت الــحــاجــة، األمــيــركــيــون 
لديهم أرقام هواتفنا« بحسب تعبير مسؤول 
إيراني أمــس، وذلــك في ظل رهــان إيــران على 
أن الضغوط األميركية مجرد »حرب نفسية« 

ولن تتطور إلى مواجهة عسكرية.
وتـــطـــرح طـــهـــران جــمــلــة شــــروط لــلــدخــول في 
أي تـــفـــاوض مــحــتــمــل مـــع واشـــنـــطـــن، تتمثل 
فـــي ثـــالثـــة، هـــي »الـــتـــراجـــع عـــن الـــضـــغـــوط«، 
وهــنــا املــقــصــود بــالــدرجــة األولــــى العقوبات 
ــتـــي تــثــقــل كـــاهـــل االقـــتـــصـــاد  ــتـــصـــاديـــة الـ االقـ
»التصرفات  عــن  االعــتــذار  وتقديم  اإليــرانــي، 
غــيــر الــشــرعــيــة«، و«االحــــتــــرام املـــتـــبـــادل«. أمــا 
الــدوافــع من وراء الــشــروط اإليــرانــيــة، فأولها 
أنها تأتي في سياق »املناكفة« في مواجهة 
»الـــــشـــــروط الـــتـــعـــجـــيـــزيـــة األمــــيــــركــــيــــة« الــتــي 
تعتبرها طهران »غير قابلة للتطبيق«، وهي 
الصاروخي  برنامجها  عن  بتخليها  تتعلق 

ودورهـــــــــــــــــا اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي ووقــــــــــــف تـــخـــصـــيـــب 
طهران  تقول  أن  الثاني  والدافع  اليورانيوم. 
لــلــعــالــم إنــهــا ال تــرفــض الــتــفــاوض مــن حيث 
إذ كانت قد دخلت في مفاوضات مع  املبدأ، 
اإلدارة األميركية السابقة. والدافع الثالث أن 
الــطــرف األميركي،  أن  يــرى  الجانب اإليــرانــي 
على الرغم من دعواته »املتكررة« للتفاوض، 
ــًا فــــي ظــل  إال أنـــــه ال يـــريـــد ذلــــــك، وخـــصـــوصـ
سيطرة متشددين على مراكز صناعة القرار 
دعــوات  تأخذ طهران  ال  وبالتالي  األميركي، 

ترامب للتفاوض على محمل الجد.
وواصـــل املــســؤولــون اإليــرانــيــون أمــس األحــد 
تصعيد نبرتهم تجاه واشنطن. وهّدد قائد 
القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير علي 
باستهداف  املــتــحــدة  الــواليــات  زاده،  حــاجــي 
حـــامـــلـــة طـــائـــراتـــهـــا »أبـــــراهـــــام لـــنـــكـــولـــن« فــي 
منطقة الخليج. وقال في تصريح نقلته وكالة 
ــا«، إن حــامــلــة الــطــائــرات كــانــت تشكل  ــنـ »إسـ
تهديدًا في السابق بالنسبة إليران، أما اليوم 
 »وضــــع األمــيــركــيــن، 

ً
فــهــي مــســتــهــدفــة، قــائــال

مثل قطع اللحم التي بن أسناننا«. وأعلن أن 
القوات اإليرانية سترد على أي تحرك من قبل 
األميركين، متابعًا »كانوا في السابق خطرًا 
الــفــرصــة«. وذكــر أن  علينا، واآلن هــم بمثابة 
بـــــالده تــمــتــلــك صـــواريـــخ قـــــادرة عــلــى قصف 
سفينة على بعد 300 كيلومتر، وأن مدى هذه 
الصواريخ ارتفع إلى 700 كيلومتر من خالل 

إجراءات اتخذوها أخيرًا.
فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال رئــيــس لــجــنــة األمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرملــان 
ــلـــه فـــالحـــت بـــيـــشـــه، إن  اإليـــــرانـــــي، حــشــمــت الـ
بـــــالده بــإمــكــانــهــا »اســـتـــهـــداف أهــــــداف على 
مــســافــة ألــفــي كيلومتر فــي إطـــار الــدفــاع عن 
الطائرات  أرادت حامالت  حــال  وفــي  نفسها، 
األمـــيـــركـــيـــة الـــقـــيـــام بــــشــــيء، فـــهـــي تــبــعــد عــن 

فــالحــت بيشه،  كــيــلــومــتــر«. ورأى  إيــــران 500 
أمس  اإليــرانــي  للبرملان  مغلق  اجــتــمــاع  بعد 
مــع الــقــائــد الــعــام للحرس الــثــوري اإليــرانــي، 
الجنرال حسن سالمي، وفقًا لوكالة »فارس« 
إيــران قط  أن »حربًا لن تحدث مع  اإليرانية، 
لعلم األميركين عــدم إمكانية ذلــك«، واصفًا 
بـــ«حــرب نفسية إلضافتها  يــجــري حاليًا  مــا 

إلى العقوبات والضغوط االقتصادية«.
وفـــي مــا يتعلق بــإمــكــانــيــة دخــــول بــــالده في 
تــفــاوض مــع اإلدارة األمــيــركــيــة، قـــال فالحت 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــن إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي،  مـــنـــذ الـــتـــاســـع مــ
تـــاريـــخ تــســلــم عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح رئــاســة 
الدولة مؤقتًا في الجزائر ودعوته إلى تنظيم 
انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز 
العسكرية،  املؤسسة  مــن  مطلق  بدعم  املقبل، 
سيما  ال  السياسي،  باملشهد  الجمود  يحيط 
ــوم الــثــالثــاء املــاضــي،  بــعــدمــا جـــدد الــجــيــش يـ
نور  برئاسة  وبالحكومة  صالح  بنب  تمسكه 
إلى  املــؤدي  الدستوري  وبالحل  بــدوي  الدين 
الحراك  رّد  املقابل  في  الرئاسية.  االنتخابات 
بقاء  أي  بــرفــض  بمطالبه،  املتمسك  الشعبي 
لـــرمـــوز نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة ورفض إجراء االنتخابات الرئاسية 
الشعبي  الحراك  يطرح  كما  تحت وصايتهم. 
الذي تدعمه قوى املعارضة السياسية بدائل 
ســيــاســيــة بـــدت واضــحــة فــي الــشــعــارات التي 
الــحــراك، وهي  ُرفعت في الجمعة األخيرة من 
مــتــعــلــقــة بــتــعــيــن رئـــيـــس انــتــقــالــي وتــشــكــيــل 
حكومة كفاءات مستقلة وهيئة عليا، تشرف 
بالكامل على تنظيم االنتخابات، وسط إصرار 

ــفـــاوض لـــه ظـــروفـــه الــخــاصــة،  ــتـ بــيــشــه إن »الـ
وإيــران بعد الثورة اإلسالمية قد دخلت مرة 
ــفـــاوضـــات بــشــأن  ــاد فـــي املـ ــدة بــشــكــل جــ ــ واحــ
الــنــووي«، مؤكدًا أنه »تقرر أن تكون  االتفاق 
ــح ـ  ــذه املـــفـــاوضـــات عــلــى قـــاعـــدة ربـ نــتــيــجــة هـ
ربـــح، لكن لــم يتحقق ذلـــك«. وأكـــد أن طهران 
»لن تدخل مفاوضات نتيجتها ربح-خسارة 
)لـــهـــا(« الفــتــًا إلـــى أن الــبــيــت األبــيــض »أظــهــر 
ــفـــاوض فـــي الــوقــت  ــتـ أن ســيــاســتــه لــيــســت الـ
الـــراهـــن«. وأضـــاف »فــي حــال تــوفــرت ظــروف 
لــلــتــفــاوض فــعــلــى األمــيــركــيــن الـــتـــراجـــع عن 
بعض سياساتهم«، مشيرًا إلى أن واشنطن 
»ســتــضــطــر إلـــى طـــرح الــتــفــاوض مــع طــهــران 
بــشــكــل أكــثــر جــديــة خــــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة«، 
وذلـــــك تــعــلــيــقــًا عــلــى دعــــــوات أطــلــقــهــا أخــيــرًا 
ــد أن  ــراء مـــفـــاوضـــات. وأكــ ــ ــران إلجـ ــ تـــرامـــب إليـ
 
ً
»أحــــدًا مــن إيــــران لــن يتصل بــتــرامــب«، قــائــال
ــن بــقــيــة الــــــــدول مــثــل  إن إيــــــــران »تـــخـــتـــلـــف عــ
كوريا الشمالية«. كما نقل فالحت بيشه عن 
ســالمــي، تــأكــيــده »أن إيــــران لــديــهــا اســتــعــداد 
كاٍف للحرب لدرجة يمكنها أن تنتصر فيها«.
وفــــي اإلطــــــار نــفــســه، قــــال مــســاعــد الـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة لــلــخــارجــيــة اإليــــرانــــيــــة، عــبــاس 
فــهــم  الــــحــــاجــــة،  دعــــــت  »إذا  إنــــــه  عــــراقــــجــــي، 
)األميركيون( لديهم أرقام هواتفنا«، معتبرًا 

عــلــى عــــدم تــســلــيــمــه بــعــهــدة الــحــل الــســيــاســي 
بن  الخالف  نقاط  تلخيص  ويمكن  للجيش. 
الجيش والحراك املدعوم من املعارضة بثالث 

نقاط أساسية.
بمسألة  الخالفات  مــن  األولـــى  النقطة  تتعلق 
ــت في 

ّ
تــنــّحــي رمـــوز نــظــام بوتفليقة الــتــي ظــل

السلطة، إذ يرفض الحراك استمرار بن صالح 
ــبـــرملـــان، مـــعـــاذ بـــوشـــارب.  ــيـــس الـ ــــدوي ورئـ وبــ
ــاع كـــامـــل لـــدى  ــمـ ــاجـ ويـــحـــظـــى هـــــذا املـــطـــلـــب بـ
ــــوى املــــــــواالة نــفــســهــا  املـــعـــارضـــة وعــــــدد مــــن قـ
الــتــي تـــرى أن بــن صــالــح وبــــدوي وبــوشــارب 
 .

ّ
يمثلون عــقــدة فــي األزمــــة، ال جـــزءًا مــن الــحــل

وفــيــمــا يــطــالــب الـــحـــراك الــشــعــبــي بــإبــعــادهــم 
ــات بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة  ــاســ ــيــ ــســ بـــســـبـــب تـــمـــثـــيـــلـــهـــم لــ
ودعــمــهــم لــتــرشــحــه لــواليــة رئــاســيــة خامسة، 
ويعتبر  مطلب،  هــكــذا  على  الجيش  يعترض 
أن بــقــاءهــم ال يــتــعــلــق بــشــخــصــيــاتــهــم، بــقــدر 
مــا يتصل بــاالســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة التي 
تضع بن صالح كرئيس سابق ملجلس األمة 
فــي منصب رئيس الــدولــة ملــدة 90 يومًا وفقًا 
ــادة 102 مــن الــدســتــور. وهـــو الــنــّص  لــنــّص املــ
نفسه الــذي ال يسمح بــإجــراء تعديل أو إقالة 
االستقالة  اخــتــارت  إذا  إال  الحالية  للحكومة 
لكن  الدستور.  للمادة 104 من  الطوعية وفقًا 
رئيس حزب طالئع الحريات علي بن فليس، 
أبــــدى اعــتــقــاده فــي تــقــديــر مــوقــف نــشــره يــوم 
الــســبــت املـــاضـــي، فـــي صــحــيــفــة جـــزائـــريـــة، أن 
»تخطي هذه العقبة األولى ليس ببعيد املنال 
واضحة  سياسية  إرادة  على  فقط  يعتمد  إذ 
وثـــابـــتـــة، وتــجــد ســنــدهــا فـــي الـــدســـتـــور الـــذي 
يسمح بتطبيق املادتن 7 و8« اللتن تنصان 

على تطبيق السيادة الشعبية.
»لــم ُيستوف أي شرط  أنــه  بــن فليس  واعتبر 
ــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في  ــ ــــروري إلجـ ضـ
أفــضــل الـــظـــروف، وفـــي الــســيــاق الــحــالــي وفــي 
غياب أدنى اتفاق حول التحضير لالنتخابات 

أن تـــرامـــب يــســعــى لــلــخــروج مـــن »صــعــوبــات 
وأزمة أحدثها لنفسه، وأميركا ليست بحاجة 
إلى وسيط أو رقم هاتف«، وذلك تعليقًا على 
مــا كشفته قــنــاة »ســي إن إن« السبت عــن أن 
ــًا لــلــســلــطــات الــســويــســريــة  تـــرامـــب مــــرر رقـــمـ
إلعطائه لإليرانين في حال أرادوا التواصل 
نادي  مع  مقابلة  في  عراقجي،  واعتبر  معه. 
الــشــبــاب«، أن رســائــل متناقضة  »املــراســلــن 
ــى أن  ــيــــض«، الفـــتـــًا إلــ ــن الــبــيــت األبــ ــســمــع مـ

ُ
ت

األخير »يفتقد لسياسة منسجمة وعقالنية 
تجاه إيران واملنطقة وربما العالم«.

فــي الــســيــاق، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، عــبــر »تـــويـــتـــر« أمــس 
األميركي  القومي  األمــن  إن مستشار  األحـــد، 
ــًا النـــســـحـــاب  ــع خـــطـــطـ ــ ــ ــون وضـ ــتــ ــولــ ــون بــ ــ ــ جـ
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ ــن االتــ ــ ــدة مـ ــتــــحــ الــــــواليــــــات املــ
وانتهاج سياسات أكثر عدائية حيال طهران، 
حتى من قبل توليه املنصب الحالي. وتابع 
»مخطط مفصل ملعلومات مخابراتية كاذبة، 
وحرب ال تنتهي، وعروض غير جادة إلجراء 
ــام الــهــواتــف  مــحــادثــات... مــا ينقصه هــو أرقــ

فحسب«.
في موازاة ذلك، دخل وزير الطاقة اإلسرائيلي 
يــــوفــــال شــتــايــنــتــز عـــلـــى الــــخــــط، مــــحــــذرًا مــن 
هجمات إيــرانــيــة مــبــاشــرة أو بــالــوكــالــة على 

وعــمــلــيــة تــنــظــيــمــهــا ومــراقــبــتــهــا، فــــإن إجــــراء 
الــرئــاســيــات فــي األجـــل املــحــدد هــو أمــر بعيد، 
بل وبعيد جدًا، عن أن يكون الحل لألزمة. بل 
تشّكل مخاطر حقيقية تزيد الطن بلة«. ودعا 
إلـــى تــأجــيــل االنــتــخــابــات مـــن »أجــــل الــســمــاح 
بعملية إجرائها الالحق في ظروف أكثر قبواًل 

 اعتراضًا عليها«.
ّ

وأقل
نــقــطــة الـــخـــالف الــثــانــيــة الــتــي تــتــصــادم فيها 
املـــواقـــف بـــن الــجــيــش والــــحــــراك واملـــعـــارضـــة، 
تتصل باالنتخابات الرئاسية. ويرى الجيش 
أن »االنتخابات هي املخرج املمكن الذي يتيح 
إرادتــه السيدة«، بحسب  التعبير عن  للشعب 
آخــر خطاب ألقاه قائد أركــان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح يوم الثالثاء املاضي. ويصّر 
إلى  العهدة  الدولة على نقل  الجيش ورئيس 
رئــيــس شــرعــي ومــنــتــخــب، يــتــولــى اســتــكــمــال 
ويعتبر  الــشــعــبــيــة،  الــتــطــلــعــات  بــاقــي  تحقيق 
الجيش أن عدم الذهاب إلى انتخابات يوليو/

ــراغ دســتــوري  تــمــوز يــضــع الــبــلــد فـــي حــالــة فــ
الدستورية  الرئاسية  العهدة  انتهاء  بسبب 
لنب صالح في التاسع من يوليو. ولــم يتردد 
الجيش في تقديم تعهد بمواكبة االنتخابات، 
الــبــلــديــات والــقــضــاة يرفضون  ــاء  إال أن رؤســ
اإلشراف عليها. كما يناهض الحراك الشعبي 

واملعارضة
 فكرة إجرائها في موعدها لسببن.

الــشــروط  ــر 
ّ
تــوف عــدم  فــي  السبب األول يتمثل 

املــطــروحــة لتنظيم االنــتــخــابــات، بما فــي ذلك 
إنشاء هيئة عليا مستقلة لالنتخابات، تتولى 
بشكل كامل اإلشــراف على تفاصيل العملية، 
إلى  املرشحن  وقــبــول  الناخبن  تسجيل  مــن 
اإلشــراف على االقتراع وإعــالن النتائج. وهو 
ما ال يتيحه عامل الوقت الذي يضغط بشدة. 
وبــافــتــراض إجـــراء االنــتــخــابــات فــي موعدها، 
فـــإن مــوعــد تسليم مــلــفــات الــتــرشــيــحــات يبدأ 
فــي 23 مــايــو/أيــار الحالي، مــن دون أن يكون 

بن طهران  املواجهة  إذا تصاعدت  إسرائيل 
وواشــــنــــطــــن. وقـــــــال فــــي حــــديــــث تــلــفــزيــونــي 
ــاع بشكل مــا بــن إيــران  »إذا اشتعلت األوضـ
والــواليــات املتحدة، أو بن إيــران وجيرانها، 
ــؤدي ذلـــك إلـــى تفعيل  فــأنــا ال أســتــبــعــد أن يــ
دور حزب الله والجهاد اإلسالمي من غزة أو 
حتى أن يحاولوا إطــالق صواريخ من إيران 

على دولة إسرائيل«.
ــام الــــواقــــع الـــقـــائـــم، ُيــســتــبــعــد حـــصـــول أي  ــ أمـ
ــة فــــي الـــوقـــت  ــيــ ــرانــ ــفــــاوضــــات أمـــيـــركـــيـــة إيــ مــ
الراهن، انطالقًا من رفض طهران أي تفاوض 
»تحت الضغط«. وكان املرشد اإليراني علي 
خــامــنــئــي، قــد أعــلــن فــي أغــســطــس/آب 2018، 
»حظر أي تفاوض في أي مستوى مع اإلدارة 
وُيستشف  الراهنة«.  الظروف  في  األميركية 
من تحليالت وتصريحات إيرانية، أن كل ما 
يريده ترامب في الوقت الراهن من الجلوس 
ــيـــن، هـــو الــتــقــاط صــــور إعــالمــيــة  ــرانـ مـــع اإليـ
معهم فحسب، وليس إجراء تفاوض حقيقي، 
املنتصر  الــرابــح  نفسه بمظهر  ليظهر  وذلــك 
ــى ذلـــــــك، فـــإن  ــ ــخ. إلــ ــ ــراضــ ــ وإيــــــــــران بــمــظــهــر الــ
الــدخــول  فــي  الــتــي تواجهها طــهــران  املشكلة 
فــي أي مــفــاوضــات مــع واشــنــطــن، أنــهــا أمــام 
السرية  بـ«الخطوط  يؤمن  ال  أميركي  رئيس 

والخلفية« من وراء الكواليس.

أي من الشخصيات السياسية وقادة األحزاب 
ــيــــح وجـــمـــع  ــتــــرشــ ــارات الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد ســــحــــب اســ ــ قــ
الــتــفــويــضــات املــطــلــوبــة )60 ألــــف تــوقــيــع من 
الناخبن أو 600 توقيع من أعضاء املجالس 
املنتخبة(، على أن يبقى للمجلس الدستوري 
الثالث  فــي  املقبولن  املرشحن  قائمة  إعـــالن 
ــران املـــقـــبـــل، لـــتـــبـــدأ بــعــدهــا  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ مــــن يـ
غير  وهـــذا  يــونــيــو.   9 فــي  االنتخابية  الحملة 

ممكن في الوقت الحالي.
أما السبب الثاني لرفض االنتخابات فيرتبط 
باالعتراض الجماعي على إشراف بن صالح 
وبـــدوي على االنــتــخــابــات. وقـــال الــنــاشــط في 
ــراك الــشــعــبــي، مــصــطــفــى بـــوشـــاشـــي في  ــحــ الــ
تيزي وزو  فــي  السبت،  نــدوة سياسية مساء 

الحالي  الحكومة  »رئيس  إن  الجزائر،  شرقي 
كـــان والــيــًا ووزيــــرًا لــلــداخــلــيــة، وهـــو الـــذي قــام 
بــالــتــزويــر فــي الــســنــوات الــعــشــر األخـــيـــرة. هل 
)رئيس  أول  كــوزيــر  فيه  الثقة  أن نضع  يمكن 
وتنظيم  االنــتــخــابــات  هـــذه  لتنظيم  حــكــومــة( 

مستقبلنا«؟
ثالث نقطة خالف عالقة بن الجيش والحراك 
االنتقالية  املرحلة  بمقترح  تتصل  الشعبي، 
والــهــيــئــة الــرئــاســيــة، الــتــي يــطــرحــهــا الــحــراك 
اعــتــقــاد لدى  السياسية. ويــســود  واملــعــارضــة 
الـــطـــرفـــن أن الـــحـــل يــكــمــن فـــي »إنــــشــــاء هيئة 
نزيهة  ثــالث شخصيات  مــن  تتكون  رئــاســيــة 
ومــســتــقــلــة، تــديــر فــتــرة انــتــقــالــيــة مـــحـــدودة ال 
ـــف حـــكـــومـــة كـــفـــاءات 

ّ
ــل ــكـ ــة، وتـ ــنـ ــتـــجـــاوز الـــسـ تـ

املتعلقة  الــقــوانــن  تعديل  عــل  تعمل  مستقلة، 
عليا،  مستقلة  هــيــئــة  وإنـــشـــاء  بــاالنــتــخــابــات 
تــنــقــل إلــيــهــا بــشــكــل كــامــل صــالحــيــات تنظيم 
ومراقبة االنتخابات، بداًل من وزارة الداخلية«.
وفــــي الـــســـيـــاق، أبـــــدى رئـــيـــس جــبــهــة الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، عــبــد الــلــه جـــاب الــلــه، اعــتــقــاده في 
تــقــديــر مـــوقـــف نـــشـــره يــــوم الــســبــت املـــاضـــي، 
 األزمـــــــة، يكمن 

ّ
بــــأن »الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــحـــل

الــدخــول فــي مرحلة انتقالية مــحــددة من  فــي 
قــبــل رئـــيـــس، أو مــجــلــس رئـــاســـي، مـــكـــّون من 
أشخاص مثقفن، يملكون خبرة في التنظيم، 
ويـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــســـيـــرة الـــحـــســـنـــة والــســمــعــة 
الطيبة لدى الشعب. كما لم تكن لهم مشاركة 
في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من 

جماعة الريع وال من أوليائهم«.
االنتقالية  املرحلة  أن  يعتبر  الجيش  أن  غير 
ــيــــة، مــــجــــرد مــقــتــرح  وفــــكــــرة الـــهـــيـــئـــة الــــرئــــاســ
عـــلـــى اإلرادة  لــلــســطــو  ــغــــرض« ومـــحـــاولـــة  »مــ
املــخــابــرات  قــائــد  أن  فــي  بــل يشتبه  الشعبية، 
األســـبـــق مــحــمــد مــديــن والــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
القضاء  قبل  مــن  املعتقلن  بوتفليقة،  شقيق 

العسكري، يقفان وراءه.
أن  بـــســـكـــري  ــهــــدي  مــ ــنــــاشــــط  الــ بــــــــــدوره، رأى 
»اإلشكال األساسي الراهن في الجزائر، نابع 
مــن تــدخــل قــيــادة أركـــان الجيش فــي الــشــؤون 
السياسية. وهذا أمر يجب أن يتوقف، ألنه قد 
يوّرط الجيش«. وأضاف في حديٍث لـ«العربي 
ــقــــوي هــــو عــنــدمــا  الــــجــــديــــد«، أن »الـــجـــيـــش الــ
يــكــون مــحــايــدا، وتــســيــيــس الــجــيــش ُيضعف 
املــؤســســة، ومــطــالــب املجتمع واضــحــة وهــي: 
رحيل عناصر النظام املنبوذة وتكريس دولة 
»إذا استمر الضغط  أنــه  إلــى  القانون«. ولفت 
مــن طــرف املجتمع، فــإن قــيــادة أركـــان الجيش 
ستتوجه إلى تقديم تنازالت حتمًا على بعض 
كاستقالة  الــحــراك،  مع  فيها  املختلفة  النقاط 

.»
ً
الحكومة ورئيس البرملان مثال

رفض الدخول في عملية خاسرة 
وشكوك بجدية عروض ترامب

من تظاهرات ضد الواليات المتحدة في طهران )فرانس برس(

ترفض المعارضة عسكرة الحّل السياسي )العربي الجديد(

وليد التليلي

انتفض شباب في مدينة صغيرة 
من محافظة سيدي بوزيد اسمها 

السعيدة، أمام حالة النسيان 
والتجاهل التي يعاني منها أهلنا 

في األرض املحتلة، وقاموا بتزيني 
قباب مساجدهم باللون الذهبي، 

لون قبة الصخرة، تذكيرًا بالبوصلة 
وسعيًا لطرح أسئلة في أذهان 

صغار القرية واملارين منها على 
الطريق. ويصّر شباب املبادرة على 

أنها »رمزية« و«قد ال تغّير شيئًا في 
الوجع الفلسطيني«، ولكنهم يدركون 

أن هدفهم األساسي هو أن تبقى 
القضية حّية دائمًا في كل مكان 

عربي، أمام انكفاء الجميع وانغماس 
العرب في قضايا محلية ال تنتهي 

أبدًا.
تعكس الفكرة مدى وعي الشباب 

العربي، على الرغم من مشاكله 
التي ال تحصى وال تعد، من بطالة 

دائمة وآمال تضيع على مقاعد 
الدراسة وسياسيني منهمكني في 
هتك األعراض وفي الصراع على 

السلطة، لكن ال شيء ُينسي الوجع 
األكبر، على الرغم من إصرار أغبياء 

العرب على تدمير كل فرصة لتحرير 
اإلنسان العربي وإطالق قدراته 

لتطوير األوطان. ويكفي أن يلتفت 
الواحد منا في أي اتجاه ليرى ما 
يقترفه الطغاة العرب من جرائم 

تاريخية في حق هذه الشعوب، غير 
عابئني بآالف القتلى والجرحى 

وماليني املهّجرين واملدن التي تتحّول 
إلى أكوام من رماد. كما يتبارز 

العرب بالتدخل في شؤون إخوانهم 
 على آخر. ومثال ذلك 

ٍّ
ولنصرة شق

ما يحدث في ليبيا والسودان بالذات. 
ال يوقفهم رمضان وال تردعهم أية 
قيمة إنسانية في شهر يصّدعون 
آذاننا في تلفزيوناتهم، بأنه شهر 

التسامح واإلخاء والتآزر، بينما تعبر 
طائراتهم سرًا لدعم املجرمني والقتلة، 
فتدّك بيوتًا آمنة وتهّجر عائالت من 

مساكنها وتفتح أبواب وطن على 
املجهول، وتبرم صفقات مع الكيان 

املحتل.
ولكن شباب السعيدة في سيدي 

بوزيد، كما شباب عرب كثر في كل 
البالد، أحياء ويتنفسون وواعون، 
وال يعّولون على مثل هؤالء القادة 

األغبياء الذين ستالحقهم دماء 
رون 

ّ
األبرياء ولو بعد حني، ويذك

اإلسرائيلي الذي صار يتبجح 
بصداقته مع قادة عرب، أنهم لن 

ينسوا ولن يطّبعوا مع األمر الواقع، 
وتبقى القدس املحتلة بوصلتهم وإن 

تحالف كل الكون ضدهم.

تزداد حّدة الخالفات
 بين الجيش الجزائري 

والحراك الشعبي، 
تحديدًا بما يتعلق 

بإدارة المرحلة االنتقالية 
واالنتخابات الرئاسية، في 
ظّل مخاوف المعارضة 

من العسكرة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس األحد، أن أحد المسلحين اللذين تم 
بومرداس، 70  بوالية  السبت في منطقة دلس  القضاء عليهما مساء 
هو  العاصمة،  شرقي  كيلومترًا 
»خطاب«،  المكنى  رشيد  مسرور 
اإلرهابية  بالجماعات  التحق  والذي 
سنة 2008، في حين ال تزال عملية 
ــة اإلرهــابــي  ــوي ــعــرف عــلــى ه ــت ال
من  وحــدة  وكانت  جــاريــة.  الثاني 
إرهابيين،  على  قضت  قد  الجيش 
وصفهما الجيش بالخطيرين، وتم 
بحوزتهما،  كانت  أسلحة  استرجاع 

فيما ُقتل جنديان خالل العملية.

التعرف إلى هوية مسلح

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

كـــــشـــــف مــــــــســــــــؤول حـــــكـــــومـــــي عــــــراقــــــي، 
»جــــهــــات   

ّ
أن الــــــجــــــديــــــد«،  لــــــ«الـــــعـــــربـــــي 

ــدأت الــعــمــل لتوحيد  مــرتــبــطــة بـــإيـــران بــ
املـــنـــضـــويـــة  ـــحـــة 

ّ
املـــســـل الـــفـــصـــائـــل  رؤى 

داخـــــل الــحــشــد الــشــعــبــي، فــيــمــا يتعلق 
بالتصعيد األميركي اإليراني«. وأضاف 
أن »قيادات سياسية كبيرة في الحشد، 
منها األمن العام للهيئة هادي العامري 
لهذا  التنسيق  على  يعملون  وآخــــرون، 
التوجه، إذ يجرون تحركات واتصاالت 
بالفصائل املنضوية تحت الحشد، بما 
فــيــهــا فــصــيــل مـــقـــتـــدى الــــصــــدر )ســـرايـــا 
وسرايا  والنجباء  والعصائب،  السالم( 
الــخــراســانــي وكــافــة الــفــصــائــل األخــــرى، 

ألجل توحيد الرؤى ضّد واشنطن«.
 »الـــداعـــمـــن لـــهـــذا الــتــوجــه 

ّ
 وأوضـــــح أن

يـــريـــدون أن يــكــون هــنــاك مــوقــف موحد 
األمــيــركــي، وال  الـــوجـــود  للفصائل ضـــّد 
ــــروج أي مـــن تــلــك الــفــصــائــل  يـــريـــدون خـ
 
ّ
ــذا الــــرؤيــــة الـــجـــامـــعـــة«، مــبــيــنــًا أن عـــن هــ
ــددًا مـــن تــلــك الــفــصــائــل مــحــرجــة بن  ــ »عـ
ــا  ــهـ الـــتـــزامـــاتـــهـــا لـــلـــحـــكـــومـــة وبــــــن والئـ
 فصائل أخــرى وافــقــت على 

ّ
إليـــران، وأن

التوجه، بينما ال تزال مجموعات أخرى 
الــذي  الــوقــت  وفــي  بمواقفها«.  متذبذبة 
جّددت بعض فصائل »الحشد الشعبي« 
تعهداتها للحكومة العراقية، بأال يكون 
لــهــا مــوقــف مــنــاوئ لــواشــنــطــن، يصعب 

ضبط مجموعات أخرى. 
 »التوجه 

ّ
وأشـــار املــســؤول نفسه إلــى أن

الـــحـــالـــي لــلــفــصــائــل الـــتـــي لــديــهــا غــطــاء 
ســيــاســي ســيــكــون نــحــو مـــوقـــف مــوحــد 
الــقــوات األجنبية  لتمرير قــانــون إخـــراج 
 قــد يــدفــع عــن الــعــراق 

ّ
مــن الـــعـــراق، كــحــل

شبح الخطر فــي حــال وقعت حــرب بن 
ــران«، وســـــط تــوقــعــات  ــ ــهــ ــ ــنـــطـــن وطــ واشـ
العامري(  )بزعامة  بأن تتولى كتل بدر 
وسائرون )بزعامة الصدر( والعصائب 
)بزعامة قيس الخزعلي( الحشد لتمرير 
 املـــواقـــف 

ّ
ــإن ــ ــّر فـ ــ قــ

ُ
ــال أ ــروع، وفــــي حــ ــشــ املــ

األخرى ستتحد تباعًا«. ولفت املسؤول 
املــســلــحــة  الـــفـــصـــائـــل  »اتـــــحـــــاد   

ّ
أن إلــــــى 

تـــجـــاه  ــــوة عـــســـكـــريـــة  ــطـ ــ التـــــخـــــاذ أي خـ
النقاش«،  الوجود األميركي ما زال قيد 
الــعــســكــري  ــيــــار   »الــــخــ

ّ
أن ــّددًا عـــلـــى  ــ ــشـ ــ مـ

صــعــب عــلــى أغــلــب تــلــك الــفــصــائــل، فهي 
أميركا،  العسكرية مع  املواجهة  تريد  ال 
فها الكثير، وتريد 

ّ
لعلمها أن ذلك سيكل

الــتــخــلــص مـــن الـــوجـــود األمـــيـــركـــي عبر 
البرملان«.  القانونية، وعن طريق  الطرق 
 »وضع الفصائل ما زال مربكًا 

ّ
واعتبر أن

بــشــأن أي  اخــتــالف فيما بينها  وهــنــاك 
األميركية  املصالح  تحرك عسكري ضّد 
في العراق، في حال استدعت الضرورة«.
ويأتي هــذا الحراك في وقــت تجري فيه 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة خـــطـــوات مــنــاوئــة. 
وبــعــدمــا كـــانـــت حــصــلــت عــلــى تــعــهــدات 
ســـابـــقـــة مــــن بـــعـــض مـــكـــونـــات الـــحـــشـــد، 
األميركية،  املصالح  ضــّد  التحّرك  بعدم 
فإنها  االلتزامات،  تلك  وتسعى لتجديد 
تــحــاول أيــضــًا الــحــصــول على ضمانات 
ــن فـــصـــائـــل إضــــافــــيــــة. ويــــعــــد مـــوقـــف  ــ مـ
املوالية  املسلحة  والفصائل  املليشيات 
إليران، غير مطمئن للجهات السياسية 
 ارتــبــاطــهــا 

ّ
الــعــراقــيــة ولــلــحــكــومــة، إذ أن

الــوثــيــق بــطــهــران قـــد يــحــرج الــحــكــومــة. 
األمــر الــذي دفــع سياسين إلــى املطالبة 

بوساطة عراقية بن أميركا وإيران. 
 وقال زعيم تّيار الحكمة عّمار الحكيم، 
في تصريح له إنه »يجب على العراق أن 
يــؤدي دور الوسيط، والــوقــوف ضــّد أي 
حرب قد تحدث في املنطقة«، مشّددًا على 
أن »تــســعــى حــكــومــة عــــادل عــبــد املــهــدي 
ألخــــذ دورهـــــا فـــي تــقــلــيــل حــــّدة الــصــراع 
الـــدائـــر بـــن الــطــرفــن، الــــذي ســتــكــون له 
 
ّ
آثار سلبية على العراق«. وأشار إلى أن
»العراق يقع في قلب املنطقة من الناحية 
الجغرافية، وعليه أن يكون مؤثرًا لتأدية 
ــرار املــنــطــقــة وإبـــعـــادهـــا  ــقـ ــتـ دور فـــي اسـ
عــن الـــحـــروب«. وعــلــى الــرغــم مــن اتــحــاد 
عـــشـــرات مـــن فــصــائــل املــلــيــشــيــات تحت 
 هناك 

ّ
 أن

ّ
الــشــعــبــي«، إال غــطــاء »الــحــشــد 

انقسامات في الرؤى والتوجهات بينها 
إزاء قضايا املنطقة، كما بوجود خالفات 
ــن فــصــائــل  ــديـــد مــ ــعـ ــعـــات بــــن الـ ــاطـ ــقـ وتـ
الــحــشــد الــشــعــبــي، لــعــل أبــرزهــا الــخــالف 
بن الصدر الذي يتزعم »سرايا السالم« 
والــخــزعــلــي الــــذي يــتــزعــم »الــعــصــائــب«، 
في  والتقاطعات  الخالفات  من  وغيرها 
مراقبن،  وبحسب  والتوجهات.  الـــرؤى 
 الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات مـــن قبل 

ّ
ــإن فــ

فــصــائــل املــلــيــشــيــات، بــعــدم الــخــروج عن 
إرادة الحكومة أمر صعب، وقد تزج تلك 

الفصائل، العراق بأزمات خطيرة.
وقال املحلل السياسي، جّبار العلواني، 
»الـــحـــكـــومـــة  الــــجــــديــــد«، إن  ــعــــربــــي  ـــ«الــ لــ
إيـــران ومــن أميركا،  نفسها محرجة مــن 
وال تستطيع منح أي منهما ضمانات«، 
 »ال شيء بيد الحكومة، وأن 

ّ
الفتًا إلى أن

الحشد والتحرك  خــروج بعض فصائل 
أمر  الــبــالد  فــي  األميركية  املصالح  ضــّد 
وارد«. وأكـــد أن »قــــادة الــحــشــد يــريــدون 
يـــريـــدون  ذلـــــك، وال  إزاء  ــدًا  مـــوحـ مــوقــفــًا 
انقسامًا في الحشد، خصوصًا مع منح 
بــعــض الــفــصــائــل تــعــّهــدات لــلــحــكــومــة«، 
 »ذلك سيجر العراق نحو أزمات 

ّ
مبينًا أن

خطيرة، فالحكومة نفسها ال تعرف ماذا 
تعمل ومع من ستقف«.

تهديدات واشنطن تستنفر حلفاء طهران

حراك لتوحيد مواقف 
الحشد الشعبي

تعمل فصائل الحشد 
الشعبي على توحيد 
مواقفها في سياق 
المواجهة األميركية

اإليرانية المتصاعدة

خالف بين الفصائل 
بشأن التحرك ضّد 

المصالح األميركية
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سياسة

  شرق
      غرب
اإلمارات تؤكد تخريب

4 سفن تجارية
اإلمــاراتــيــة،  الخارجية  وزارة  أكـــدت 
ــالــــة »رويـــــتـــــرز«  أمــــــس األحـــــــــد، لــــوكــ
تعرض أربع سفن تجارية لعمليات 
تــخــريــبــيــة قـــــرب املــــيــــاه اإلقــلــيــمــيــة 
للدولة بدون وقوع خسائر بشرية.  
وكــــــان املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي لــحــكــومــة 
الـــفـــجـــيـــرة بــــــاإلمــــــارات، نـــفـــى أمــــس،  
عن  تحدثت  إعالمية  تقارير  صحة 
وقوع انفجارات في ميناء الفجيرة. 
وكـــانـــت قــنــاة املــيــاديــن )املــحــســوبــة 
عـــلـــى حـــــزب الــــلــــه( ذكــــــرت أن ســبــع 
نــاقــالت نــفــط تــعــرضــت لــهــجــوم في 
مــيــنــاء الــفــجــيــرة  الــــذي يــقــع خـــارج 

مضيق هرمز مباشرة. 
)رويترز(

االحتالل يمنع االعتكاف 
في األقصى

اقـــــــتـــــــحـــــــمـــــــت قـــــــــــــــــــوات االحــــــــــتــــــــــالل 
املسجد  السبت،  مساء  اإلسرائيلي، 
األقــصــى، وقامت بــإخــراج العشرات 
مــن املــصــلــن املعتكفن مــنــه. وأفـــاد 
ـــوات  ــأن »قــ ــ أحـــــد حــــــراس املـــســـجـــد بـ
االحتالل استبقت إخراج املعتكفن 
بإغالق جميع بوابات األقصى قبل 
ــــوات خـــاصـــة بــمــرافــقــة  أن تــقــتــحــم قـ
ضــبــاط كــبــار فـــي شــرطــة االحــتــالل 
وتقوم  املغاربة،  بــاب  من  الساحات 

بإخراج املعتكفن من املسجد«.
)العربي الجديد(

نتنياهو يطلب وقتًا
إضافيًا لتشكيل حكومته

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بنيامن نتنياهو، أمس األحــد، أنه 
اإلسرائيلي  الرئيس  مــن  »سيطلب 
رؤوفــــن ريــفــلــن، املــزيــد مــن الــوقــت 
جديدة«،  ائتالفية  حكومة  لتشكيل 
ــاد الـــيـــهـــوديـــة  ــيــ ــاألعــ ــك بــ ــ  ذلــ

ً
ــلـــال ــعـ مـ

ــف 
ّ
وتــفــجــر األوضــــــاع مـــع غــــزة. وكــل

ــان  ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ إبــ  17 فــــــي  ــلــــن  ــفــ ريــ
باملهمة  رسميا  نتنياهو  املــاضــي، 
التي يجب أن ينجزها وفقا للقانون 
فــي غــضــون 28 يــومــا، مــع إمكانية 
عند  ألســبــوعــن  التلقائي  التمديد 
ــلــــب. ومــــــن املــــتــــوقــــع أن يــشــمــل  الــــطــ
ــــالف الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد 16  ــتـ ــ االئـ
ــوًا مـــــن األحــــــــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة  ــ ــــضـ عـ
املتشددة، والحزب القومي اليميني 
وحزب  بيتنا«  و«إسرائيل  املتشدد 

»كوالنو« اليميني الوسطي.
)فرانس برس(

... ويعلن بناء »قرية« 
ترامب في الجوالن 

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بــــنــــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(، 
أمــس األحـــد، أن الــبــدء »بــبــنــاء بلدة، 
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــم الـــرئـ ــ ســتــحــمــل اسـ
دونالد ترامب«، في هضبة الجوالن 
السورية املحتلة. وأضاف نتنياهو، 
في تغريدة على »تويتر«، أنه »عثرنا 
على موقع معن في هضبة الجوالن، 
حــيــث ســتــقــام الــبــلــدة الــتــي ستحمل 
تــرامــب، وقد  الرئيس األميركي  اســم 

شرعنا في عملية البناء«.
)األناضول(

السعودية تعلن مقتل
8 في القطيف

مساء  السعودية،  السلطات  أعلنت 
الـــســـبـــت، قـــتـــل عـــنـــاصـــرهـــا األمــنــيــة 
ــــن فــــــي مــنــطــقــة  ــنـ ــ ــــواطـ لـــثـــمـــانـــيـــة مـ
األغــلــبــيــة  ذات  الـــشـــرقـــيـــة  الـــقـــطـــيـــف 
الشيعية، مّدعية أنهم شكلوا »خلية 
السلطات،  إرهابية«. وبحسب بيان 
ــة جــــــاء جــــــّراء  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ فــــــإن مـــقـــتـــل الـ
ــاك ُمـــســـلـــح« مــــع عــنــاصــرهــا  ــبـ ــتـ »اشـ
ــلـــى شــقــة  األمـــنـــيـــة الــــتــــي داهــــمــــت عـ
ــابـــس بــبــلــدة  ــنـ ســكــنــيــة فــــي حــــي سـ
البيان  القطيف. وصــف  فــي  تـــاروت 
املــجــمــوعــة بــأنــهــا »خــلــيــة إرهــابــيــة« 
واتـــهـــمـــهـــم بـــالـــتـــخـــطـــيـــط ملــهــاجــمــة 
مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة وأهــــــــداف أمــنــيــة، 
فيما لم تكشف السلطات عن أسماء 
ــات أفــــــراد الــخــلــيــة الــثــمــانــيــة  ــويــ وهــ

الذين قتلوا جميعًا.
)أسوشييتد برس(

رام اهلل ـ العربي الجديد

قــوات  أن  أمــس األحـــد،  كشف تقرير حقوقي، 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي اعتقلت خــالل شهري 
مـــارس/آذار وإبــريــل/ نيسان املاضين، 905 
فــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة 
 و23 سيدة. 

ً
وقطاع غزة، من بينهم 133 طفال

وأوضحت مؤسسات تعنى بشؤون األسرى، 
وهـــــي هـــيـــئـــة شـــــــؤون األســــــــرى واملــــحــــرريــــن، 
ونــــــــادي األســــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــؤســـســـة 
الــضــمــيــر لــرعــايــة األســيــر وحــقــوق اإلنــســان، 
في تقرير مشترك لها أن »سلطات االحتالل 
 وقــاصــرًا في 

ً
اعتقال نحو 250 طفال تواصل 

ــا عــدد  ســجــون مــجــدو وعــوفــر والــــدامــــون. أمـ
األسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علمًا أن 
السجون بلغ 5700 أسير،  فــي  األســـرى  عــدد 
فيما بلغت أعداد أوامر االعتقال اإلداري 112 
أمرًا، علمًا أن عدد األسرى اإلدارين بلغ نحو 

500 أسير«.
ونـــوهـــت املـــؤســـســـات إلــــى أن »قــــــوات الــقــمــع 
واصــلــت  االحــتــالل  معتقالت  إلدارة  الــتــابــعــة 
اتــهــا عــلــى األســــرى وتــصــاعــدت عقب  اعــتــداء
التابعة  القمع  قــوات  ذتها 

ّ
نف اقتحام  عملية 

مـــارس   24 فـــي  االحــــتــــالل،  مــعــتــقــالت  إلدارة 
املاضي، حن شهد قسم 3 في معتقل النقب 
ــرى  ــّد بـــن األســ ــ الـــصـــحـــراوي املـــواجـــهـــة األشــ
وقـــــوات الــقــمــع، وخــاللــهــا اســتــخــدمــت قـــوات 
ــاز، وأطـــلـــقـــت  ــ ــغــ ــ ــ ــل الــــصــــوت وال ــابـ ــنـ ــع قـ ــمـ ــقـ الـ
ــلــــى األســــــــــرى وهـــــــو رصـــــاص  الــــــرصــــــاص عــ

خــاص بــدأت تستخدمه بحق األســرى خالل 
االقتحامات منذ مطلع العام الحالي، عدا عن 
الضرب املبّرح الذي طاول كافة األسرى داخل 
القسم، ورد األسرى بمواجهة القوات بطعن 
اثنن من السجانن«. ووصل عدد املصابن 
بــن صــفــوف األســــرى فــي عملية الــقــمــع إلــى 
120 أســـيـــرًا، تــركــزت اإلصـــابـــات عــلــى الـــرأس 
صـــيـــب عــدة 

ُ
واألطـــــــراف، وجــــزء كــبــيــر مــنــهــم أ

إصابات، وكانت غالبيتها كسورا في الرأس 
واألطـــــراف واألســـنـــان والـــحـــوض، وإصــابــات 
بليغة في العيون، وجــرى نقل ما ال يقل عن 

20 أسيرًا إلى املستشفيات.
وأجـــــرت إدارة املــعــتــقــل مــحــاكــمــات لــألســرى 
وفرضت عليهم غرامات مالية بقيمة 12 ألف 
شيكل )نحو 3300 دوالر(، وصادرت ما تبقى 
من مقتنيات داخل القسم كاملالعق، واألكواب، 
ــل ملــدة  ــ ــارة املــحــامــن واألهـ ــ ومــنــعــتــهــم مـــن زيـ
شهر. وبعد خطوات نضالية نفذها األسرى 
في بداية شهر إبريل املاضي، تمكن األسرى 
مـــن وضـــع حـــد لــــإلجــــراءات الــتــنــكــيــلــيــة بحق 
األســـرى داخـــل الــقــســم، والــتــوصــل إلــى اتفاق 
الــتــوقــف عــن نــصــب أجــهــزة الــتــشــويــش التي 
ــرى  ــ تــســبــبــت بــتــصــاعــد املـــواجـــهـــة بــــن األسـ

وإدارة املعتقالت منذ فبراير املاضي. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــرضــت مــحــكــمــة االحــتــالل 
اإلسرائيلية في عوفر غرامات مالية باهظة 
بحق األطــفــال والــقــاصــريــن، خــالل الشهرين 
ألــف  إلـــى 78  املــاضــيــن، وصــلــت بمجموعها 

شيكل )ما يعادل 21 ألف دوالر(.

أعلن وزيــر الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه تتم دراســة »آلية قانونية« 
دولية ملحاكمة املقاتلن األجانب في تنظيم »داعش« في املناطق الكردية في سورية. 
وقــال لــودريــان أمــس األحــد لصحيفة »لــو بــاريــزيــان«: »نـــدرس إمكانية إنــشــاء آلية 
قانونية مــحــددة«. وأضـــاف: »قــد تستوحى هــذه اآللية من أمثلة أخــرى في النظام 
القضائي الدولي، كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة األفريقية« بدون مزيد من 
التفاصيل.  ورفض وزير الخارجية الفرنسي أّي مقارنة مع محكمة نورمبرغ، التي 
حاكمت املسؤولن النازين بعد 1945. وقال: »إنها مقارنة ثقيلة املعاني تاريخيًا«. 
وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية »مستعدة« إلعادة يتامى مقاتلن فرنسين بعد 
إعادة خمسة إلى فرنسا في مارس/ آذار املاضي. في املقابل تعارض فرنسا عودة 
الرجال والنساء الذين سيحاكمون، »حيثما ارتكبوا جرائمهم« بحسب الوزير، الذي 
قال إنه مستعّد فقط لدرس ملفات األطفال املسجونن مع أمهاتهم في املخيمات، 
وفق »كل حالة على حدة«. وكانت الحكومة الفرنسية تنوي إعادة 163 مواطنًا من 
أصل 250، هم رجــال ونساء وأطفال مسجونون أو محتجزون في مخيمات تحت 
داخلية نشرتها  وثــائــق  تغير موقفها بحسب  أن  قبل  فــي ســوريــة،  الــكــرد  سيطرة 

صحيفة »ليبيراسيون« في إبريل/ نيسان املاضي.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أكدت قوى إعالن الحرية والتغيير السودانية، 
أمـــس األحــــد، أن املــفــاوضــات املــبــاشــرة بينها 
وبــــــن املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري ســـتـــبـــدأ رســمــيــًا 
الــيــوم اإلثــنــن، وستستمر دون تــوقــف ملــدة 3 
وكانت  الخالفية.  القضايا  كافة  لحسم  أيـــام، 
املعارضة السودانية رفضت، السبت املاضي، 
ــلـــس الـــعـــســـكـــري الســتــئــنــاف  دعـــــــوة مــــن املـــجـ
التفاوض بـ«النهج القديم« ذاته، الذي اعتبره 
ــــدوى«، واقـــتـــرحـــت »مـــفـــاوضـــات  ــ »غـــيـــر ذي جـ
مستمرة مدتها 72 ساعة يكون بعدها الشعب 
على بــّيــنــة«. وقـــال عضو الــوفــد املــفــاوض مع 
املجلس الــعــســكــري، مــدنــي عــبــاس مــدنــي، في 
ــد«، إن املــجــلــس  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث مـ
وافق على فكرة املفاوضات املستمرة، مشيرًا 
الحرية والتغيير سيحمل معه  أن »وفــد  إلــى 
ردًا مكتوبًا يحتوي  اإلثنن  خالل مفاوضات 
جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا الــخــالفــيــة مـــع املــجــلــس 
العسكري للتفاوض حولها«. وأوضح أن أبرز 
الــطــرفــن تتعلق بتصور  الــخــالف بــن  نــقــاط 
كــل طــرف لنظام الحكم، الــذي يــريــده املجلس 
العسكري نظامًا رئاسيًا، وتريده قوى إعالن 
الحرية والتغيير نظامًا برملانيًا خالل الفترة 
 عن الخالف حول مدة الفترة 

ً
االنتقالية، فضال

العسكري  املجلس  يقترحها  التي  االنتقالية 
بسنتن فقط، بينما تقترح قوى نداء السودان 
إبــريــل/ نيسان املاضي،  4 ســنــوات. ومنذ 13 
أي بــعــد يــومــن مــن اإلطــاحــة بــنــظــام الرئيس 
ــــجــــرى مـــفـــاوضـــات 

ُ
املـــخـــلـــوع عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، ت

بــن املــجــلــس الــعــســكــري بــرئــاســة الــفــريــق أول 

عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــــوى إعــــالن الــحــريــة 
والتغيير التي قادت االحتجاجات في البالد 

منذ 19 ديسمبر/كانون األول املاضي.
ــادة هــيــكــلــة تــحــالــف  ــ ــ ــول مــــا ُيــــثــــار عــــن إعـ ــ وحــ
يقال عن خالفات بن  الحرية والتغيير، ومــا 
مــكــونــات الــتــحــالــف، أكـــد مــدنــي عــبــاس مدني 
بالفعل هو هيكل خاص  الحالي  »الهيكل  أن 
بفترة املقاومة، وأنه وحرصًا على استمرارية 
التحالف بعد تكوين الحكومة االنتقالية، يتم 
ليس  لكنه  الهيكلة،  إعـــادة  فــي  التفكير جديًا 
موضوعًا لــه األولــويــة فــي الــوقــت الــراهــن، وال 

يرتبط باملفاوضات مع املجلس العسكري«.
ــن تـــجـــمـــع املـــهـــنـــيـــن  ــ ــلـ ــ ــة أخـــــــــــرى، أعـ ــهــ ــن جــ مــــ

ــان أمــــــس األحـــــــــد، عــن  ــيــ ــي بــ ــ الــــســــودانــــيــــن، فـ
محاوالت جديدة جرت لفض بعض املتاريس 
ــام مــحــيــط قــيــادة  ــ فـــي ســـاحـــات االعـــتـــصـــام أمـ
ــــي لـــكـــن »أفـــشـــلـــتـــهـــا روح  ــــودانـ ــــسـ الـــجـــيـــش الـ

املقاومة الجبارة لثائرات وثوار امليدان«.
ــاف الـــبـــيـــان أن »االعــــتــــصــــام تـــمـــدد إلـــى  ــ ــ وأضـ
جماهيري  تصعيد  بفعل  جــديــدة  مــســاحــات 
واٍع ألهمية مواصلة املقاومة«، حاثًا الجميع 
على »التوجه إلى القيادة العامة فورًا ملساندة 
بالهدوء  »التحلي  إلى  دعا  كما  املعتصمن«، 
التامة،  بالسلمية  والتمسك  النفس،  وضبط 
وتفادي الدخول في أي مواجهات مع أي جهة 

مهما كانت الظروف«.

عّمان ـ أنور الزيادات

الـــرأي، قــد تضعها في  تــواجــه الحكومة األردنــيــة مشكلة جــديــدة عنوانها معتقلو 
مواجهة مع الشارع، على الرغم من التعديل الــوزاري قبل أيام في محاولة لتهدئة 
الحكومة،  تواجهها  التي  األزمــة  الـــرزاز. جديد  الشعبي ضد حكومة عمر  الغضب 
ــرأي  ــراج عـــن كــافــة معتقلي الـ ــاإلفـ ــة بـ ــيـ تــمــثــل فـــي مــطــالــبــة الــنــقــابــات املــهــنــيــة األردنـ
والتعبير السلمي، وذلك بعد حملة اعتقاالت قامت بها األجهزة األمنية طاولت عددًا 
من النشطاء والحراكين في األيام االخيرة، ليرتفع عدد املعتقلن في قضايا الرأي 
الــرأي والحرية واملظلومن في األردن، إلى  في األردن، وفق لجنة متابعة معتقلي 
18 مواطنًا. وفي بيان لهذه النقابات أصدرته أمس األحــد، دعت لوقف ما وصفته 
الــعــامــة وحــقــوق املــواطــن املكفولة دســتــوريــًا وقانونيًا«.  الــحــريــات  بـــ«الــتــعــدي على 
وحذرت من »شيوع اليأس بن املواطنن بالتزامن مع خيبة أمل شعبية إزاء الفريق 
الحكومي«. وقالت النقابات إنها »تقرأ في التعديل الحكومي األخير، على ما شابه 
الشعبية،  االحتجاجات  للتعاطي مع   

ً
 خشنة

ً
عــوار دستوري وقانوني، مقاربة من 

تجلت في حملة اعتقاالت لعدد من الناشطن السياسين، وانعكاسًا لعقلية أمنية 
عرفية وعودة إلى منهجية أثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطن«. 
وتسببت االحتجاجات التي قادتها النقابات املهنية األردنية في رمضان املاضي، 
على قانون الضريبة، برحيل حكومة هاني امللقي، ومجيء حكومة رئيس الوزراء 
الرسمية  النقابات عن »خيبة أملها لعدم االستجابة  الــرزاز. وأعربت  الحالي عمر 
آلمال وطموحات ووجع املواطنن، والتي تالزمت )خيبة األمل( مع تصاعد األخطار 
األردن  على  وانعكاساتها  الــقــرن«  مقدمتها »صفقة  وفــي  واألمـــة،  بالوطن  املحدقة 

والقضية الفلسطينية«.
وما زالت االعتقاالت التي تنفذها األجهزة األمنية تثير ردود فعل غاضبة في بعض 
مناطق اململكة، فقد أطلقت قوات الــدرك الغاز املسيل للدموع بكثافة، ليلة السبت، 
الــزرقــاء،  بمحافظة  الهاشمية  منطقة  فــي  حسن  بني  قبيلة  مــن  محتجن  بــاتــجــاه 
احتجاجا على اعتقال املحامي نعيم أبو ردنية املشاقبة. كما نفذ ناشطون من حراك 
قبيلة عباد املطالب باإلصالح اعتصاما على الدوار الثامن في غرب العاصمة عمان، 
للمطالبة باإلفراج عن جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الناشط أحمد النعيمات 

الذي جرى اعتقاله منتصف مساء الجمعة.

قصفت قوات النظام 
والمليشيات محيط 

نقطة مراقبة تركية

اعتبارات عدة 
تمنع إرسال مقاتلين 

مصريين إلى ليبيا

يبقى هدف النظام 
السيطرة على الطريق 

الذي يربط حلب بالساحل

سفينة مصرية تشّوش 
على أجهزة مراقبة 

حكومة الوفاق

التوغل 
في إدلب

أمين العاصي

 االشــــتــــبــــاكــــات فــي 
ً
ــدأت قـــلـــيـــال ــ ــ هـ

شــمــال غــربــي ســوريــة، بــن قــوات 
ــا  ــيـ ــة مــــن روسـ ــومــ ــدعــ الــــنــــظــــام املــ
ــة، وبـــن  ــهــ ــــن جــ ــيـــات تـــســـانـــدهـــا مـ ــيـــشـ ــلـ ومـ
املعارضة السورية املسلحة من جهة أخرى، 
التي كانت تراجعت عن عدة بلدات في األيام 
الهائلة  الــتــدمــيــريــة  الــقــوة  األخـــيـــرة، بسبب 
الــذي  الـــروســـي،  الــطــيــران  الــتــي استخدمها 
الناري.  غطائه  تحت  النظام  قــوات  تتحرك 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع وتـــيـــرة الــقــصــف 
الجوي والعمليات العسكرية، إال أن مدفعية 
النظام الثقيلة استمرت بقصف مناطق في 
ريفي حماة وإدلب، في مؤشر على أن قوات 
الشهر  بما حققته خــالل  لــم تكتف  الــنــظــام 
الــحــالــي، وربــمــا تــهــدف إلـــى تــوســيــع نطاق 
هجومها. ولكن عوامل عسكرية وسياسية 
لعلها ستحول دون ذلك، إذ تؤكد املعارضة 
أنــهــا جــاهــزة لكل االحــتــمــاالت، مشككة في 
التوغل شمااًل في  النظام على  قــوات  قــدرة 

عمق محافظة إدلب.
بــيــنــمــا بـــرز تــطــور مــيــدانــي الفـــت أمــــس، إذ 
ذكــرت وكــالــة »األنــاضــول« أن قــوات النظام 
أمس  استهدفت  لــهــا،  املــوالــيــة  واملليشيات 
األحــــــد بـــاملـــدفـــعـــيـــة مــحــيــط نــقــطــة املـــراقـــبـــة 
التركية رقم 10، التي تقع في منطقة الزاوية 
إدلــب، وشمال غربي حماة، ضمن  جنوبي 
مـــنـــطـــقـــة »خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد«. وبــحــســب 
الوكالة، فإن هذا القصف املدفعي، الذي ُيعد 
الثالث خالل األسبوعن األخيرين، لم يسفر 
عن أضرار في النقطة. وسبق أن استهدفت 
ذاتها،  التركية  املراقبة  نقطة  النظام  قــوات 
فــي 29 إبــريــل/ نيسان املــاضــي، و4 مايو/ 

أيار الحالي.
الــهــادفــة  الــنــظــام خططها  قـــوات  وال تخفي 
إلـــى الــتــوســع لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل الــريــف 
الــشــمــالــي ملــديــنــة حـــمـــاة، الــــذي يــضــم مــدنــًا 
ــــورك  ــة مــنــهــا الــلــطــامــنــة ومـ ــامـ ومـــنـــاطـــق هـ
على  »الــســهــلــة«  السيطرة  عقب  وكــفــرزيــتــا، 
مــديــنــة قــلــعــة املــضــيــق، الــتــي بــاتــت »مــديــنــة 

شهداء اإلســالم في داريــا« و«لــواء الحرية« 
و«الــفــرقــة 23«. وإلــى جانب هــذه الفصائل، 
ــرز في  ــ هــنــاك »جــيــش الـــعـــزة« الــفــصــيــل األبـ
ريف حماة الشمالي الذي ُيعتبر من أفضل 
ــتـــدريـــب  ــيـــش الــــحــــّر لـــجـــهـــة الـ ــائـــل الـــجـ فـــصـ
والــتــســلــيــح، ويـــضـــم ضــبــاطــًا مــنــشــقــن عن 
جــيــش الـــنـــظـــام يـــتـــولـــون قـــيـــادتـــه وتـــدريـــب 

عناصره.
ــتــــراب  ولـــــم يـــنـــزلـــق هـــــذا الـــجـــيـــش إلـــــى االحــ
الداخلي والصدامات بن الفصائل و«هيئة 
تحرير الشام«، كما لم يتدخل في الشؤون 
املــدنــيــة، وانــحــصــر اهــتــمــامــه ونــشــاطــه في 
مقاتلة قوات النظام وصدها عن ريف حماة 
الـــدفـــاع األول عــن محافظة  الــشــمــالــي، خــط 

إدلب.
ويـــبـــرر عــــدد مـــن قـــــادة فــصــائــل املــعــارضــة 
ــن قــلــعــة املــضــيــق وكــفــرنــبــودة  تــراجــعــهــا عـ
وقرى أخرى، بالقول إن القصف الجوي من 
 عن 

ً
الطيران الروسي »غير مسبوق«، فضال

كون هذه املناطق »كانت مكشوفة ناريًا من 
قبل قوات النظام«، مضيفن: »لوال الغطاء 
القوات  ملا استطاعت هذه  الروسي  الجوي 

التقدم على اإلطالق«.
ــر الـــحـــالـــي  ــهـ ــوم الــــتــــاســــع مــــن الـــشـ ــ وكـــــــان يــ
 عــلــى الــشــارع الــســوري املـــعـــارض، إذ 

ً
ثــقــيــال

خشي من تكرار سيناريوهات أحياء حلب 

أشباح« وفق وصف مصدر محلي، إذ نزح 
أهــلــهــا تــفــاديــًا لــعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة واســعــة 
أطلقت  التي  النظام  قــوات  قبل  مــن  النطاق 
الشبيحة لتعفيش  يد عناصرها وعناصر 

البيوت وسرقة محتوياتها.
ويبدو أن أسبابًا عسكرية وسياسية حالت 
دون توغل قــوات النظام في عمق محافظة 
إدلـــــب، إذ يــــدرك الــنــظــام وحــلــفــاؤه الـــروس 
واإليـــرانـــيـــون أن الــتــوغــل فـــي املــحــافــظــة لن 
يــكــون نـــزهـــة، بـــل إن عــنــاصــر هــــذه الــقــوات 
لفصائل  التابعن  املقاتلن  آالف  ستواجه 
املعارضة املسلحة ولـ«هيئة تحرير الشام« 
منح لهم 

ُ
)جبهة النصرة سابقًا(، الذين لم ت

القتال في قلعة املضيق ومحيطها،  فرصة 
ألســـبـــاب يـــبـــدو أن لــهــا عـــالقـــة بــتــفــاهــمــات 
إقليمية سمحت لقوات النظام بالتقّدم في 

عدة مناطق.
ــنـــوات مـــن الــقــتــال  وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ســبــع سـ
ضد قوات النظام، يمتلك مقاتلو املعارضة 
تدريبًا وتمرسًا عاليًا يمكنهما من الصمود 
أمــام قــوات النظام، على الــرغــم مــن القصف 
الجوي »املتوحش«، وخصوصًا أن املعركة 
املنتظرة واملتوقعة ستكون األخيرة، إذ »ال 
إدلــــب بــعــد إدلــــب« كــي ينتقل إلــيــهــا هــؤالء 
املقاتلون الذين يعتبرون املواجهة مع قوات 
النظام »معركة موت أو حياة«، وفق قيادي 
لـ«العربي  أكــد  الــحــر،  الــســوري  الجيش  فــي 
ــــذا الـــجـــيـــش »مــســتــعــد لــكــل  ــد« أن هـ ــديـ الـــجـ
الشاملة«،  املــواجــهــة  فيها  بما  االحــتــمــاالت 

وفق قوله.
عّد محافظة إدلب املعقل األبرز لفصائل 

ُ
وت

ــة، وخــــصــــوصــــًا بــعــد  ــلــــحــ ــارضـــــة املــــســ ــعـــ املـــ
تهجير عــدد كبير من مقاتلي ريــف دمشق 
وجنوب سورية وريف حمص الشمالي إلى 
الفصائل  السوري. وانضوت أغلب  الشمال 
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  جــنــاح  تحت 
الشام«  »فيلق  هــي:   ،

ً
فصيال  11 تضم  التي 

و«جــيــش إدلـــب الــحــر« و«الــفــرقــة الساحلية 
ــة الـــســـاحـــلـــيـــة الـــثـــانـــيـــة«  ــرقــ ــفــ األولـــــــــى« و«الــ
الثاني«  و«الفرقة األولى مشاة« و«الجيش 
و«جيش النخبة« و«جيش النصر« و«لواء 

ــا  الــشــرقــيــة وغــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة ودرعـ
تراجع  اليوم  هــذا  بعدما شهد  والقنيطرة، 
وفقدانها  دراماتيكيًا،  املعارضة  الفصائل 
زمــنــيــة قصيرة.  فــتــرة  أهـــم مناطقها خـــالل 
ولكن الفصائل امتّصت الصدمة العسكرية 
ــلـــعـــة املـــضـــيـــق،  األولــــــــى فــــي كـــفـــرنـــبـــودة وقـ
وعادت إلى املبادرة من جديد، ما وضع حدًا 
لتقّدم قوات النظام، التي يبدو أنها اكتفت 
بما حققته في الفترة الراهنة، ولكن عينها 
ــزال عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الــــذي يــربــط  ال تــ
الــســوري، إال أن  بن مدينة حلب والساحل 
صعبة،  تــبــدو  كــامــل  بشكل  عليه  السيطرة 

على األقل في املدى املنظور.
تأمن الطريق املذكور وطريق حلب - حماة، 
ــعـــارضـــة و«هـــيـــئـــة تــحــريــر  يــتــطــلــب طــــرد املـ
الــشــام« مــن مـــدن وبــلــدات هــامــة منها خــان 
شيخون وسراقب وأريحا ومعرة النعمان، 
النظام،  قــوات  أمــر ليس بيسير على  وهــذا 
التي تبدو غير مستعدة ملواجهة شاملة مع 
أبعاد  تــدرك جيدًا  التي  املــعــارضــة،  فصائل 

ومآالت أي تراجع جديد على مصيرها.
وتعليقًا على ذلك، رأى القيادي في الجيش 
الــــســــوري الـــحـــر الــعــقــيــد فـــاتـــح حـــســـون، أن 
قـــدرات تمّكنها من  الــنــظــام »ال تملك  قـــوات 
اقتحام أي منطقة بمعزل عن الدعم الروسي 
تـــكـــتـــيـــك األرض  ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ واإليـــــــرانـــــــي، واسـ
ــيـــران واملـــدفـــعـــيـــة«.  ــة مـــن قــبــل الـــطـ املـــحـــروقـ
الجديد«:  »العربي  مــع  فــي حديث  وأضـــاف 
والجنابرة  كــفــرنــبــودة  على  هجومها  »فــي 
وتل عثمان، كانت القوات املهاجمة خليطًا 
مــن عــدة قــوات متباينة االنــتــمــاء والــقــيــادة، 

الخامس  الفيلق  مــن  مجموعات  ضمت  إذ 
املــدعــوم مــن روســيــا، واملــشــّكــل مــن عناصر 
ــوات مـــن الــفــرقــة الــتــاســعــة  ــ املــصــالــحــات، وقـ
اإليرانية،  التبعية  ذات  الرابعة  الفرقة  ومن 
الفلسطيني، ومليشيا  القدس  لــواء  وقــوات 
ــــوات تتبع  تــتــبــع لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، وقـ
للمخابرات الجوية، ومليشيا تتبع للدفاع 

املحلي، وأخرى تتبع للدفاع الوطني«.
واعـــتـــبـــر حـــســـون أن »عـــــدم وحـــــدة الــقــيــادة 
 

ّ
القوات املهاجمة، يدل والتجانس بن هذه 

مة 
ّ
على عدم وجود تشكيالت عسكرية منظ

ى من جيش النظام، وعــدم قدرة 
ّ
في ما تبق

أي مــكــّون مــن هـــذه الـــقـــوات املــهــاجــمــة على 
تنفيذ عمل قتالي بشكل منفرد، إضافة إلى 
الحاجة املاّسة للطيران الروسي الذي يمهد 
بــكــثــافــة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، ثـــم يــدعــم نــاريــًا 
أثــنــاء الــعــمــل الــعــســكــري، ثــم يــرافــق الــقــوات 
املهاجمة في العمق، ومن ثم ال يمكن لهذه 
 هجومها من جبهة 

ّ
القوات املتابعة في شن

واحــــدة، لـــذا قــد يلجأ الــــروس واإليــرانــيــون 
لفتح جبهات من مناطق أخرى«.

الــقــوات املهاجمة  وأوضــح حسون أن خطة 
»قــضــم مــنــاطــق مــحــددة بــالــتــتــالــي ال دفعة 
واحـــــدة، فــبــعــد الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة يتم 
تنظيم الدفاع وإعادة تطوير الهجوم، وفتح 
أو غير  مــحــاور وجــبــهــات جــديــدة متصلة 
متصلة بمساعدة الطيران«. وأكد أن »قوى 
الجيش الحر أثبتت أنها جديرة بالتصدي 
لهذه القوات، وهي تعتمد وفق إمكانياتها 
جيوب  وتنفيذ  الــكــمــائــن  عــلــى  التسليحية 
قتال تجّر إليها القوات املهاجمة، واإلغارة 

ليكون  لــلــدفــاع،  تنظيمها  بـــدء  عــنــد  عليها 
ــيــــران  ــر يـــجـــبـــر الــــطــ ــبــــاشــ ــاك تـــــمـــــاّس مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــذا ما  واملــدفــعــيــة عــلــى إيـــقـــاف الــقــصــف، وهــ
يفسر العدد الكبير لقتلى ومصابي النظام 

وداعميه«.
وإلـــــى جـــانـــب الـــعـــوامـــل الــعــســكــريــة، هــنــاك 
موانع سياسية تحول دون توسيع نطاق 
ــــب  ــل مـــحـــافـــظـــة إدلـ ــامــ الــــهــــجــــوم لـــيـــشـــمـــل كــ
ومــحــيــطــهــا، فــاملــنــطــقــة ال تــــــزال مــحــكــومــة 
بـــاتـــفـــاق ســـوتـــشـــي املــــبــــرم بــــن الــجــانــبــن 
ــتـــركـــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  الــــروســــي والـ
املــاضــي، الـــذي تـــّم بــمــوجــبــه إنــشــاء منطقة 
النظام  إدلــب بن مناطق  عازلة في محيط 
 ال 

ّ
واملــعــارضــة. وانهيار هــذا االتــفــاق الهش

التي تربط بن  العالقات  يصّب في صالح 
أنقرة وموسكو، ومن ثم فإن هجومًا واسع 
العالقات  انتقال  يعني  إدلــب  على  النطاق 
ــراك إلـــى مــرحــلــة الــصــدام  ــ بــن الــــروس واألتـ
فـــي ســـوريـــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن خلط 
أوراق الـــصـــراع وعــــودة الــقــضــيــة الــســوريــة 
ليسوا  الــروس  أن  األول. ويبدو  املربع  إلــى 
بوارد توسيع نطاق املواجهات، كيال يكون 
لــهــا تــبــعــات ســلــبــيــة عــلــى 4 مــاليــن مــدنــي 
في شمال غربي سورية، ربما تقوم تركيا 
فـــي نــهــايــة املـــطـــاف بــفــتــح الــطــريــق أمــامــهــم 
ــة. وتــــدرك روســيــا أن  ــيــ ــاّرة األوروبــ ــقـ إلـــى الـ
هجومًا واسع النطاق سيؤدي إلى »غضب 
تركي«، مع ما يستتبع ذلك من تبّدل كبير 
في املوقف باتجاه الجانب األميركي، الذي 
يـــبـــدو حـــريـــصـــًا عـــلـــى إرضـــــــاء األتــــــــراك فــي 

منطقة شرقي نهر الفرات.

موانع عسكرية وسياسية 
أمام رغبة النظام السوري

بلدة كفرنبودة بعد دخول قوات النظام إليها )جورج أورفليان/فرانس برس(

عادت االشتباكات في اليومين الماضيين )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/يترقب المعتصمون ما ستحمله المفاوضات )ديفيد ديغنو

لودريان رفض تقديم تفاصيل بشأن اآللية )جو كالمار/فرانس برس(

بالطيران  مدعومة  السوري،  النظام  قــوات  نجاح  من  الرغم  على 
حماة  ــف  ري فــي  تــقــّدم  بتحقيق  مــتــعــددة،  ومليشيات   الــروســي 
الشمالي في األيام األخيرة، إال أن توّغلها داخل محافظة إدلب يبدو 
المقاتلين  آالف  وجود  مع  وعسكرية،  سياسية  عوامل  بسبب  صعبًا، 

داخل المحافظة

السودان

خاص

تقريررصدمتابعة

الثانية  زيـــارتـــه  فــي  وأن حفتر  بــســيــنــاء. 
خالل معركة طرابلس إلى القاهرة، طلب 
من السيسي إرســال مجموعة أحــدث من 

األسلحة املدفعية والخفيفة تحديدًا«.
ــــب.  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــو الـ ــهــ ــــي فــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــل الـ ــكــ ــشــ أمــــــــا الــ
ولــفــتــت املــصــادر إلـــى أن »وحــــدات كاملة 
مـــن مــلــيــشــيــات حــفــتــر تــتــلــقــى تــدريــبــات 
مــنــتــظــمــة بـــمـــعـــســـكـــرات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
ــدة مــحــمــد  ــ ــاعــ ــ ــن قــ ــ ــري بــــالــــقــــرب مــ ــ ــــصــ املــ
وأن  العلمن،  بمنطقة  العسكرية  نجيب 
املــقــاتــلــن الــجــدد الــذيــن انــضــمــوا لحفتر 
فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة ولــــم يــتــلــقــوا هــذه 
األيــام  خــالل  إرسالهم  سيتم  التدريبات، 
املــقــبــلــة لــتــلــقــيــهــا فــــي مـــصـــر عـــلـــى أيــــدي 
ضباط خبراء مصرين«. والشكل الثالث 
مــن املــســاعــدة، بحسب املــصــادر املصرية 
ــــن »وجـــــــــود ســـفـــيـــنـــة تــشــويــش  ــــارة عـ ــبـ ــ عـ
مــصــريــة لــلــتــأثــيــر عــلــى أجـــهـــزة املــراقــبــة 
الخاصة بقوات حكومة الوفاق وإضعاف 
قــدرتــهــا عــلــى رصـــد الــتــحــركــات الــجــويــة 
التابعة ملليشيات حفتر، وفي املقابل فإن 
األخيرة تملك أجهزة دفاع جوي مصرية 
في  أسبقية  اآلن  حتى  تمنحها  متطورة 
املـــعـــارك الــجــويــة، أمـــا الــشــكــل الـــرابـــع من 
والصيانة  الــوقــود  توفير  فهو  املساعدة 

خاصة للطائرات واملدرعات«.
وكــان حفتر قــد أنهى مــن أيــام زيـــارة إلى 
مــصــر اســتــغــرقــت 3 أيــــام الــتــقــى خــاللــهــا 
بالسيسي في نفس توقيت زيارة رئيس 
إلــى أملانيا  الــســراج  الــوفــاق فائز  حكومة 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا. وتعّمد 
للتأكيد  إعــالن استقباله حفتر  السيسي 
على دعمه في مواجهة األفكار األوروبية 
ــــرددة واملـــتـــنـــاقـــضـــة بـــشـــأن تـــطـــورات  ــتـ ــ املـ
األوضـــــــاع فـــي لــيــبــيــا، ولــتــوجــيــه رســالــة 
وولي  السيسي  وقــوف  استمرار  مفادها 
عــهــد أبــوظــبــي محمد بــن زايــــد مــع حفتر 
إلنــتــاج واقـــع سياسي جــديــد، وسعيهما 
إلنهاء عهد حكومة الوفاق وخلق حكومة 
ــدة عـــلـــى أســــــس مـــخـــتـــلـــفـــة عـــمـــا تــم  ــ ــديـ ــ جـ
االتفاق عليه في السنوات املاضية. ورأت 
املصادر املصرية أن »دراسة السيسي مع 
دوائــر عربية وأوروبية وأميركية الدعوة 
ملؤتمر جديد حول ليبيا يتم فيه استبعاد 
جماعة  لفكر  القريبة  اإلسالمية  التيارات 
اإلخوان املسلمن وقمعها سياسيًا، يسير 
بالتوازي مع محاولة دعم حفتر لتحقيق 
ــــــح عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املـــيـــدانـــي.  تــــقــــدم واضـ
مـــا يــجــعــل مــســاعــدتــه أولـــويـــة لـــدى مصر 

حاليًا«.

ومــحــاواًل  »عــادلــة ومستحقة«،  مــســانــدة 
تـــصـــويـــر حــفــتــر كـــقـــائـــد لــجــيــش نــظــامــي 
ورسمي ليبي، قافزًا على كل االعتبارات 
توقيعها  السابق  واالتفاقات  السياسية 

في هذا الصدد.
كــمــا أن هـــنـــاك ســبــبــًا آخــــر لـــعـــدم إرســــال 
قوات مصرية إلى ليبيا، يكمن في خشية 
ميداني  الــتــعــّرض إلحــــراج  مــن  السيسي 
املتقدم  موقعه  خــســارة  وبالتالي  هــنــاك، 
مـــن وجــهــة نــظــر الــعــالــم كــالعــب أســاســي 
في امللف الليبي، ألن أي هزيمة أو تعثر 
املصرية سيفسر مباشرة كفشل  للقوات 
لــذلــك يفضل حتى اآلن  فــي إدارة األزمــــة. 
املــضــي قــدمــًا مـــع اإلمـــــــارات والــســعــوديــة 
بــأشــكــال مختلفة وعلى  فــي دعـــم حــفــتــر 
ــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســــيــــاســــيــــة  ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
واســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة، مـــن دون الـــزج 
بالجيش املصري مباشرة في حرب غير 

معروفة األبعاد.
وكـــانـــت مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الــلــيــبــيــة تــــداولــــت مــقــاطــع فــيــديــو تظهر 
العثور على أوراق نقدية مصرية في أحد 
املطار،  في محور طريق  تمركزات حفتر 
في الوقت الذي أكدت فيه املصادر الليبية 
أن هناك وحدات برية مصرية تشارك في 
مليشيات  نفذتها  التي  العمليات  بعض 
ــادر املـــصـــريـــة تمضي  حــفــتــر. لــكــن املــــصــ
فــي تــقــديــم مــعــلــومــات مــغــايــرة، موضحة 
أن »الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري املــــصــــري لــحــفــتــر 
يــأتــي فـــي 4 أشـــكـــال أســاســيــة: األول هو 
اإلمــــداد املــســتــديــم بــاملــدرعــات املتوسطة 
الخفيفة  واألســلــحــة  املدفعية  واألســلــحــة 
والذخيرة. ومعظم الذي تم توريده حتى 
معتمدة  تعد  لــم  قديمة  أسلحة  هــو  اآلن 
فـــي املـــواجـــهـــات لــــدى الــجــيــش املـــصـــري، 
العمليات  في  سابقًا  استخدم  وبعضها 

القاهرة ـ العربي الجديد

تابعة  عسكرية  مــصــادر  تــحــدثــت  بينما 
ملليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر 
لـ«العربي الجديد« عن »مشاركة مقاتلن 
أخيرًا  إلــى جانبها  الــقــتــال  فــي  مصرين 
في العملية العسكرية القتحام العاصمة 
ــلـــس، وأن غـــرفـــة قـــيـــادة الــعــمــلــيــات  طـــرابـ
الرابطة في مدينة غربان يشارك  بفندق 
فيها ضــبــاط مــصــريــون«، أكـــدت مصادر 
ــلــعــة عــلــى املــلــف الــلــيــبــي، في 

ّ
مــصــريــة مــط

حديث مع »العربي الجديد«، أن »املشاركة 
املصرية ملساندة حفتر لم تبلغ حتى اآلن 
حد إرسال ضباط أو مقاتلن إلى ليبيا، 
ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
تعقيد  بالطبع  بينها  مــن  ليس  وأمــنــيــة، 
اإلجــــــراءات الــدســتــوريــة إلرســــال الــقــوات 
الــخــارج  فــي  مــهــام عسكرية  فــي  املسلحة 

بقرار جمهوري«. 
»يوجد  فإنه  املصرية،  املصادر  وبحسب 
ــــدة تــمــنــع إرســـــــال مــقــاتــلــن  اعــــتــــبــــارات عـ
مـــصـــريـــن إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، أهـــمـــهـــا الــتــبــاس 
مليشيات  تحقيق  وعـــدم  هــنــاك  األجــــواء 
فإن  بالتالي  كافيًا.  ميدانيًا  تقدمًا  حفتر 
طيارين  إلسقاط  قائمة  احتماالت  هناك 
قتلى  أو  ــرى  ــ أسـ أو ضـــبـــاط  مــقــاتــلــن  أو 
أثــنــاء املــعــارك، وفــي هــذه الحالة ستكون 
اآلثار السلبية وخيمة على نظام الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي، ليس على 
مــســتــوى اإلحــــــراج الـــداخـــلـــي، بـــل يتعلق 
ــيــــًا ومـــحـــاولـــتـــه  األمـــــــر بــــصــــورتــــه خــــارجــ
املتكررة  دعواته  مصداقية  على  الحفاظ 
لـــــعـــــدم تــــحــــويــــل لـــيـــبـــيـــا لــــســــاحــــة حــــرب 

بالوكالة.
ــالــــة حـــســـب الـــتـــعـــريـــف  ــالــــوكــ ــرب بــ ــ ــحــ ــ والــ
ــــذي يـــحـــاول الــســيــســي فــرضــه  الــضــيــق الـ
ــل الـــــــدول  ــ ــــرسـ ــلــــى األحــــــــــــداث هـــــو أن تـ عــ
املختلفة قواتها للمحاربة في ليبيا إلى 
جـــانـــب حــفــتــر أو حــكــومــة الــــوفــــاق، لكنه 
ال يـــجـــد غـــضـــاضـــة فــــي مـــســـانـــدة حــفــتــر 
فـــي مــعــركــتــه ضـــد طــرابــلــس زاعـــمـــًا أنــهــا 

4 مستويات من الدعم المصري لحفتر
نفي إرسال ضباط أو مقاتلين

مع عودة المعارك 
على جبهات العاصمة 

طرابلس تتضح أكثر 
طبيعة الدعم المصري 

لخليفة حفتر
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حزب بريكست متفوق
أوروبيًا في بريطانيا

ــــزب بــريــكــســت الــجــديــد  ــاعـــف حـ ضـ
الــبــريــطــانــي، الـــذي يــدعــو النفصال 
ــاد  ــ ــــحـ ــن االتـ ــ ــًا عــ ــامــ ــمــ بــــريــــطــــانــــيــــا تــ
األوروبـــــــــــــــــي، تــــقــــدمــــه عــــلــــى بـــاقـــي 
األحــزاب البريطانية، في استطالع 
لـــلـــرأي صـــــدر، أمــــس األحــــــد، بــشــأن 
األوروبــيــة،  البرملانية  االنــتــخــابــات 
املـــقـــررة بـــن 23  و26 مـــايـــو/ أيـــار 
استطالعات  آخــر  وكشفت  الحالي. 
الــــرأي، أن »الــحــزب بــقــيــادة نايجل 
فـــــاراج )الــــصــــورة( حــصــل عــلــى 34 
ــا الـــتـــصـــويـــت،  ــوايــ ــن نــ ــة مــ ــائــ ــي املــ فــ
ليضاعف تقدمه على حزب العمال، 
أكبر أحزاب املعارضة، إلى 13 نقطة 
خــــالل أســـبـــوعـــن، مـــا يــضــعــه على 
مسار الحصول على أصوات تفوق 
ما سيحصل عليه أكبر حزبن في 

بريطانيا معًا«.
)قنا(

فتح باب الترشيح
لرئاسة إقليم كردستان

ــــررت هــيــئــة رئـــاســـة بـــرملـــان إقــلــيــم  قـ
كردستان العراق، أمس األحد، فتح 
باب الترشح ملنصب رئيس اإلقليم. 
وصادق برملان كردستان األسبوع 
ــــون  ــانـ ــ ــــى تــــفــــعــــيــــل قـ ــلـ ــ املــــــــاضــــــــي، عـ
نائبًا.   89 اإلقليم بتصويت  رئاسة 
وبحسب قانون رئاسة اإلقليم فإنه 
ــدة شــــــروط ملــن  ــ يـــجـــب أن تـــتـــوفـــر عـ
نــفــســه للمنصب أهــمــهــا أال  يــرشــح 
يقل عمره عــن 40 عــامــًا، وأن يكون 
مــن مــواطــنــي وســاكــنــي كــردســتــان، 
السياسية  حقوقه  بجميع  متمتعًا 

واملدنية.
)العربي الجديد(

»الحشد الشعبي« 
ينسحب من غرب الموصل

أفاد مسؤولون عراقيون في بغداد 
ــد، أن »عملية  ونــيــنــوى، أمـــس األحــ
الشعبي  الحشد  فصائل  انسحاب 
املجاورة  املوصل  غــرب  مناطق  من 
لــألراضــي السورية قد بــدأت فعليًا 
ــــوات  ــبــــت، لـــتـــحـــل قـ مـــنـــذ لـــيـــلـــة الــــســ
الــجــيــش والــشــرطــة الــنــظــامــيــة بــداًل 
عنها«، في خطوة قد تضفي مزيدًا 
الشمالية  املــدن  على  االستقرار  من 
العراقية املحررة من سيطرة تنظيم 
من  التي يشكو سكانها  »داعـــش«، 
انتهاكات وتسلط لفصائل مسلحة 

فيها تابعة للحشد الشعبي.
)العربي الجديد(

مقتل 13 من »طالبان«
في اشتباكات بقندهار

تل 13 مسلحًا من عناصر حركة 
ُ
ق

»طالبان« في اشتباكات مع قوات 
األمن األفغانية اندلعت في منطقة 
ــنـــدهـــار  ــة قـ ــعـ ــاطـ ــقـ مـــــــــــاروف، فـــــي مـ
الـــواقـــعـــة جــنــوبــي الـــبـــالد. وذكــــرت 
فــي  األفـــغـــانـــيـــة،  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة 
بيان، أن »االشتباكات أسفرت عن 
وإصابة  13 مسلحًا،  على  القضاء 
10 آخرين«. ولفت البيان إلى أنه لم 
تقع أية خسائر في صفوف قوات 

الشرطة جراء االشتباكات.
)قنا(

غوايدو يطلب دعمًا
عسكريًا أميركيًا

أعــلــن رئــيــس الــبــرملــان الــفــنــزويــلــي 
ــــورة(، الـــذي  ــــصـ ــــوان غـــوايـــدو )الـ خـ
ــبـــالد، أنـــه  ــلـ أعـــلـــن نــفــســه رئـــيـــســـًا لـ
ــات  ــلــــواليــ ــن مـــبـــعـــوثـــه لــ ــ ــــب مــ ــلـ ــ »طـ
إجراء  فيتشيو،  كارلوس  املتحدة، 
محادثات مع مسؤولن في وزارة 
مع  للتعاون  )البنتاغون(،  الــدفــاع 
ــة  ــ ــركــــي لـــحـــل األزمــ ــيــ ــيـــش األمــ الـــجـ
ــل 

ّ
ــنـــزويـــال«. وعــل الــســيــاســيــة فـــي فـ

ــه أمــــــــام حــــشــــد مــن  ــبـ ــلـ غــــــوايــــــدو طـ
أنـــصـــاره فــي الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس، 
»وجـــود عــنــاصــر ملــنــظــمــة جيش  بــــ
ــر الــــوطــــنــــي الـــكـــولـــومـــبـــي  ــريـ ــتـــحـ الـ
فنزويال،  داخــل  ومليشيات كوبية 
يـــعـــد بــمــثــابــة  الــــتــــواجــــد  وأن هـــــذا 

احتالل«.
)األناضول(

بعد مقتل صالح قام 
الحوثيون بطرد جماعته 

من مناصب إدارية

ممارسات الحوثيين أقرب 
إلى هيئة األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر

صنعاء: مدينة 
اللون الوحيد

صنعاء ـ صادق عبدالحق

ــًا لـــصـــالـــح  ــيـ ــلـ مــــنــــذ مــــيــــل الــــكــــفــــة كـ
صهم من الرئيس 

ّ
الحوثين وتخل

ــلـــه صـــالـــح،  الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـ
 ،2017 األول  ديسمبر/كانون  مــن  الــرابــع  فــي 
شهدت صنعاء تحّوالت كثيرة، بعضها غير 
مرئي ملن يعيشون خارجها، لتصبح مدينة 
ذات لون واحد، وصوت واحد، وقوة واحدة، 

وهو اتجاه يتعزز كل يوم حتى اآلن.
بالتزامن   ،2017 ديسمبر  من  الثاني  صباح 
مع دعوة صالح إلى االنتفاضة ضد حلفائه 
الحوثين، غسل الكثيرون سياراتهم املطلية 
بـــاألخـــضـــر بــمــنــاســبــة املـــولـــد الـــنـــبـــوي الـــذي 
مسبوقة،  غــيــر  بــمــظــاهــر  الــحــوثــيــون  يحييه 
وتخلص آخرون من شعارات جماعة »أنصار 
أو  منازلهم  على  املرفوعة  )الحوثين(  الله« 
الــذي بدت  الشارع  سياراتهم، خشية غضب 
شعارات  مزقت  شعبية  بتظاهرات  مالمحه 
الــجــمــاعــة املــرفــوعــة فــي الـــشـــوارع ألول مــرة، 

وآخر مرة أيضًا.
ــتــل 

ُ
ــومــــن، ق ، فــبــعــد يــ

ً
ــــال ــــويـ ــم يـــــدم األمــــــر طـ لــ

صالح. كانت أول خطوة قام بها الحوثيون 
العليا وحتى اإلداريــة  املناصب  هي تصفية 
مــن أولــئــك الــذيــن أصــبــحــوا يــوصــفــون بأنهم 
»عفاشيون«، نسبة إلى لقب صالح )عفاش(، 

الحوثي بعد تقييمهم الدقيق، والتأكد من 
عقد 

ُ
قــد أدت مــفــعــولــهــا مــعــهــم. ت الـــــدورة  أن 

أمــاكــن مغلقة وسرية،  فــي  الثقافية  الـــدورات 
ــاركـــون بـــبـــاصـــات مــعــتــمــة،  ُيــنــقــل إلــيــهــا املـــشـ
على  ويخضعون،  هواتفهم،  منهم  وتصادر 
ــام أو أســابــيــع، ملــحــاضــرات مسجلة  مــــدار أيــ
الحوثي،  املؤسس حسن  للحوثي، وشقيقه 
ودروس دينية يلقيها محاضرون يعيشون 
مــــع املـــســـتـــهـــدفـــن بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، ملـــراقـــبـــة 
ــرأ عــلــيــهــم،  ــتـــي تـــطـ ــرات الـ ــيـ ــغـ ــتـ ســلــوكــهــم والـ
وأبـــرزهـــا طــريــقــة تــأديــتــهــم شــعــار الــجــمــاعــة 
)الـــصـــرخـــة(، ودرجـــــة حــمــاســهــم عــنــد تــرديــد 
وطبيعة  الصلوات،  في  وانتظامهم  الشعار، 
مداخالتهم. عبر هذه الدورات تحّول كثيرون 
ــيـــن  ــالــــح الـــعـــســـكـــريـــن واملـــدنـ مــــن رجـــــــال صــ
الحوثين،  لجماعة  مــوالــن  إلــى  والقبلين، 
املقابل على امتيازات وظيفية  وحصلوا في 
وفقًا لدرجة الوالء. وبهذه الطريقة أصبحت 
الدولة  ومــؤســســات  للسلطة  كمركز  صنعاء 
 ثانيًا 

ً
الواقعة تحت سيطرة الحوثين، معقال

للجماعة بعد صعدة.
ــا الـــحـــوثـــيـــون  ــاهــ ــنــ ــــي جــ ــتـ ــ أمـــــــا املــــكــــاســــب الـ
و»املـــــتـــــحـــــوثـــــون«، واألخــــــيــــــر تــــوصــــيــــف ملــن 
عــمــل مــع الــجــمــاعــة أو الــتــحــق بــهــا بحثًا عن 
املــصــلــحــة ولـــيـــس بـــدوافـــع فــكــريــة، ولــــم يكن 
ظهرت  فقد  مسبقًا،  إليها  باالنتماء  معروفًا 
في شوارع وأحياء صنعاء، على شكل مباٍن 
وعقارات تنمو كل يوم، خصوصًا على أطراف 
املدينة، وبشكل باذخ وُمبالغ في التعبير عن 

ثراء أصحاب هذه املنشآت الجديدة.
في الجانب األمني، وعلى الرغم من القبضة 
ــا تــســتــهــدف  ــهــ ــلـــحـــوثـــيـــن، إال أنــ لـ املـــــشـــــددة 
الـــنـــاشـــطـــن واملــــعــــارضــــن لـــهـــم تـــحـــديـــدًا مــن 
دون غــيــرهــم، بينما انــتــشــرت ظــاهــرة خطف 
األمن  لكن  الفتيات بشكل الفــت في صنعاء، 
ق 

ّ
لــم يــلــِق الــقــبــض عــلــى أي متهم فــيــهــا. يعل

ــانـــت صـــفـــة عـــفـــاشـــي تــشــيــر إلـــى  ــعـــد أن كـ وبـ
حــلــيــف، أصــبــحــت تــشــيــر إلــــى خــصــم خطير 
يــجــب إزاحـــتـــه، إال مـــن نــجــح فـــي امــتــحــانــات 
الوالء للحوثين، عبر مراحل متعددة، أولها 

»دورة ثقافية«. التحاقه بـ
تم تعميم الــدورات الثقافية بشكل إجباري 
الــدولــة فــي القطاعن  عــلــى جميع مــوظــفــي 
املـــدنـــي والـــعـــســـكـــري بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. 
وتـــتـــفـــاوت مــــدة هــــذه الــــــدورة وفــقــًا ألهــمــيــة 
املستهدفن منها، فالقيادات العليا واملهمة 
تــخــضــع لـــــــدورات مــكــثــفــة تــعــقــد غــالــبــًا في 
يلتقي  وقــد  الجماعة،  معقل  صعدة  مدينة 
مــنــتــســبــوهــا بـــزعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد املــلــك 

ضابط أمن رفيع أصبح بال عمل بعد سيطرة 
الــحــوثــيــن عــلــى األجــهــزة األمــنــيــة، عــلــى ذلــك 
الــجــديــد«، إن »الحوثين  »الــعــربــي  لـــ بــالــقــول 
أول سلطة يمنية تقوم باعتقال الفتيات من 
املــقــاهــي والـــشـــوارع، وأثــنــاء مــشــاركــتــهــن في 
تــظــاهــرات ضـــد الــجــمــاعــة، وهـــم ال يهتمون 
بأية أخالقيات في هذا الجانب، بل يشجعون 
ــاب الــفــتــيــات مـــن الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــن  ــ إرهـ
ــة«، الفـــتـــًا إلـــــى أن  ــرفـ ــتـــطـ كـــجـــمـــاعـــة ديـــنـــيـــة مـ
مسؤولي األمن ال يمكن أن يلقوا القبض على 
عنصر حوثي مهما كانت جرائمه، وال يمكن 
أن  بغير  الظاهرة  هــذه  عــن  تفسير سكوتهم 

املتهمن منهم.
جــامــع الــصــالــح، املــســجــد الــــذي بــنــاه صــالــح 
أواخر عهده، وانطلقت منه شرارة املواجهات 
ــّد أحــد  ــعــ ــ بـــن جــمــاعــتــه وبــــن الــحــوثــيــن وُي
معالم صنعاء البارزة، أصبح جامع الشعب، 
مرة،  ألول  الجماعة  عليه شعارات  وارتفعت 
بل إن خطيب املسجد الذي كان ظاهر الوالء 
لــصــالــح، تـــحـــّول إلـــى داعـــيـــة لــلــحــوثــيــن منذ 
ــالـــح، ويــلــقــي حــالــيــًا  ــيـــوم الــتــالــي ملــقــتــل صـ الـ
مــحــاضــرات مــتــعــددة عــلــى طـــالب الجامعات 

الــيــمــنــيــة الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
لتمجيد الحوثي.

بــالــتــزامــن، تــحــّول مــيــدان السبعن املــحــاذي 
للجامع، وهو أكبر ساحات صنعاء، إلى قاعة 
بالحوثين،  الخاصة  للمناسبات  احتفاالت 
ــاد، الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــمـ ــبـــر لـــصـــالـــح الـــصـ وقـ
للمجلس السياسي األعلى )أعلى منصب في 
تل في غــارة جوية 

ُ
الــذي ق سلطة الحوثين( 

للتحالف في إبريل/نيسان 2018. هذا امليدان 
كان رمزًا للجمهورية وحربها ونضالها، ثم 
مــســاحــة خـــاصـــة بـــحـــزب »املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
ــــح، ونـــظـــمـــت فـــيـــه تـــظـــاهـــرات  ــالـ ــ ــام« وصـ ــ ــعـ ــ الـ
 2017 أغسطس/آب  إلــى   2011 منذ  ألنصاره 
»املـــؤتـــمـــر«  الـــــذي شــهــد أكـــبـــر وآخـــــر حــشــد لــــ
للصراع  مقدمة  التاريخ  ذلك  ل 

ّ
ومث وصالح، 

كانت  بينما  الحوثين.  وبــن  بينه  الحتمي 
أول فعالية للحوثين في امليدان هي فعالية 
املولد النبوي، التي انتهت تداعياتها بإزاحة 
ــد الــــرســــمــــي فــي  ــهـ ــشـ ــــن املـ ــه مـ ــ ــزبـ ــ ــالــــح وحـ صــ

صنعاء أواخر عام 2017.
تقاطعات شوارع  املتجّولون في  الباعة  كان 
ــالــــح ونــجــلــه  صـــنـــعـــاء يـــبـــيـــعـــون صـــــــورة صــ

األحياء،  اليمنين  القادة  أحمد، حصريًا من 
إلــى جــانــب صـــورة الــرئــيــس الــراحــل إبراهيم 
اليمنين  إلى قلوب  الرؤساء  أحــّب  الحمدي، 
حتى اآلن. وبعد 2015 انضمت صور مؤسس 
وشقيقه  الحوثي  حسن  الحوثين  جماعة 

عــبــد املـــلـــك، الــزعــيــم الــحــالــي لــلــجــمــاعــة، إلــى 
الــســلــع الــرائــجــة فــي تــقــاطــعــات الـــشـــوارع، مع 
اســـتـــمـــرار صــــور صــالــح ونــجــلــه. ولــكــن منذ 
أو  بيع صــور صالح  أصبح   ،2017 ديسمبر 
نجله تهمة قد تؤدي بمن يجرؤ على بيعها 

إلى املعتقل، لتهيمن صور زعماء الحوثين 
على املشهد بشكل حصري.

فــي الــجــانــب اإلعـــالمـــي، كـــان الــحــوثــيــون منذ 
ــصــوا مــن كــل الصحف 

ّ
مــطــلــع 2015 قــد تــخــل

واملـــواقـــع والــقــنــوات الــتــي تنشر أو تــبــث من 
»اليمن  وقــنــاة  صحيفة  باستثناء  صــنــعــاء، 
االشتباكات  ومــع  لصالح.  التابعتن  اليوم« 
الــتــي أنــهــت الــتــحــالــف بــيــنــهــم وبــــن صــالــح، 
وكان  للحوثين،  مباشرا  هدفًا  القناة  كانت 
الكفة  بثها مؤشرًا واضحًا على ميل  إيقاف 
عــزلــت صــالــح عــن جمهوره  فــقــد  لصالحهم، 
الجمهور.  على  بها  يطل  لــه  وحــيــدة  كنافذة 
القناة كان خطابها وأغلب  وعندما عاد بث 
وجوهها نسخة حوثية ال عالقة لها بصالح 

وال بقناة »اليمن اليوم« املعروفة للمشاهد.
كــانــت تــلــك آخـــر مــالمــح الــتــعــدد أو الثنائية 
لإلعالم في صنعاء، فلم يعد هناك من خطاب 
وال صحيفة وال قناة وال إذاعة يمكن أن تقّدم 
خطابًا مختلفًا أو مناهضًا لتوّجه الجماعة، 
وهاجرت مجموعة من اإلعالمين املؤتمرين 
لــتــلــتــحــق بــمــجــمــوعــات ســابــقــة فـــي الــشــتــات 
الداخلي والخارجي. غياب التعدد اإلعالمي 

بكثير  أدى  صنعاء،  في  الورقية  والصحافة 
التجاري،  نشاطها  تغيير  إلــى  املكتبات  مــن 
إلى  كافتيريا، وبعضها  إلى  تحّول  بعضها 
مــحــل لــبــيــع املــعــســل ومــســتــلــزمــات الــتــدخــن، 
ومـــن لــم يــهــن عــلــيــه تغيير نــشــاطــه ضــم إلــى 
ســلــعــه املـــعـــروضـــة بــعــض الــتــحــف والــهــدايــا 
توقفت  الكتب  فحتى  محله،  إيــجــار  لتوفير 

عن دخول اليمن منذ عام 2015.
مــقــاهــي صــنــعــاء ومــطــاعــمــهــا ومــتــنــزهــاتــهــا 
الحوثين،  لجماعة  هدفًا  أصبحت  القليلة، 
ملنع االختالط بن الشباب والشابات، وفرض 
شروط صارمة عليها لتوفير مداخل خاصة 
ومــســتــقــلــة لــلــنــســاء، فـــي مـــمـــارســـات تــوحــي 
األمـــر باملعروف  كــيــان شبيه بهيئة  بــوجــود 
والـــنـــهـــي عـــن املــنــكــر فـــي الـــســـعـــوديـــة، ولــكــنــه 
كيان غير معلن، شمل نشاطه أروقة وقاعات 
ــتــــي أصـــبـــحـــت مــجــهــزة  جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء الــ
بكاميرات مراقبة في كل زواياها، وبن وقت 
وآخر تنشر إعالنات تحذيرية من االختالط، 
الشابات مسؤولية ذلك مباشرة في  محملة 
آخر إعالن تحذيري. حتى لوحات اإلعالنات 
ــة، ولــــوحــــات املــــحــــالت، وواجــــهــــات  ــاريـ ــتـــجـ الـ
صور  مــن  خالية  أصبحت  البضائع،  عــرض 
الــنــســاء ألول مـــرة، بــل إن املــالبــس النسائية 
الــداخــلــيــة أصــبــحــت تــبــاع بــالــطــلــب مـــن دون 
 
ً
عرضها في مكان واضح، باعتبار ذلك عمال

 باآلداب العامة.
ً
مخال

في املقابل، تنتشر صور عمالقة تغطي أفق 
املدينة وجدرانها وشوارعها، مؤطرة باللون 
األخـــضـــر األثـــيـــر لــــدى الـــجـــمـــاعـــة، وتــحــتــوي 
أو شــعــارات  قياداتها وقــتــالهــا،  على وجـــوه 
الــصــرخــة والـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة املــنــتــجــات 
األميركية واإلسرائيلية غير املوجودة عمليًا 
فـــي الـــســـوق الــيــمــنــيــة، بــاســتــثــنــاء الــســيــارات 
الحوثيون  يقتنيها  التي  القليلة  األميركية 
ــارات مـــن خـــطـــابـــات زعــيــم  ــبــ أنــفــســهــم، مـــع عــ
ــرى  ــ ــا، وعــــــبــــــارات أخـ ــهــ الـــجـــمـــاعـــة ومــــؤســــســ
تحريضية ضد مخالفي الجماعة في الداخل 
والـــخـــارج، وال يــجــرؤ أحـــد عــلــى االعـــتـــراض، 
ــم تـــشـــويـــه جـــــــدران مـــنـــزلـــه بــتــلــك  ــو تــ حـــتـــى لــ

العبارات رغمًا عنه.
يقول الشاعر ن. م.، الــذي يعيش في صنعاء 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه عــرف  مــنــذ عـــقـــود، لـــ
املصير الذي ستصل إليه مدينته منذ دخول 
بيت  يومها  استدعى  وأنــه  إليها،  الحوثين 
البردوني: »دخلت صنعاء بابا ثانيا، ليتها 
ــق مــواطــن 

ّ
تـــدري إلـــى أيـــن انــفــتــح«. فيما يــعــل

عـــجـــوز فــــي صـــنـــعـــاء عـــلـــى الــــوضــــع الــجــديــد 
بالقول  الحوثين،  سلطة  ظل  في  للعاصمة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ذلــــك نــتــيــجــة ســوء  لــــ
فقد  األحــــزاب،  كــل  مــن  اليمنين  السياسين 
تعاملوا مع الجماعة كأداة لتصفية الثارات، 
النتيجة.  تــكــون هــذه  أن  الطبيعي  وكـــان مــن 
لــكــنــه يــشــدد عــلــى أن صــنــعــاء الــتــي يعرفها 
ســتــعــود حــتــمــًا، فــقــد عــــاش فــيــهــا مــنــذ عهد 
لظالم، على  أنها ال تستلم  اإلمــامــة، ويعرف 

حد قوله.
في  برفعه  املسموح  والوحيد  الــواحــد  اللون 
الحوثين، والصوت  صنعاء هو لون شعار 
ــــوف هــو  ــيـــد الــــــذي يـــرتـــفـــع مــــن دون خـ الـــوحـ
ــارع واملــســجــد  ــ ــشـ ــ صـــوتـــهـــم، فــــي اإلذاعــــــــة والـ
ى 

ّ
واملقهى والجامعة واملدرسة. حتى ما تبق

مـــن حــــزب »املـــؤتـــمـــر« الـــــذي أعـــلـــن اســتــمــرار 
تــحــالــفــه مـــع الــحــوثــيــن بــعــد قــتــلــهــم زعــيــمــه 
ومــــؤســــســــه، أصـــبـــح مـــؤتـــمـــرًا آخــــــر، يـــشـــارك 
ظـــاهـــريـــًا فـــي بــعــض املـــنـــاصـــب، مـــن دون أي 
ــــان شــريــكــًا  ــرار، وبـــعـــد أن كـ ــ ــ صـــالحـــيـــة وال قـ
نسبيًا، أصبح تابعًا بشكل كامل للحوثين 

بنفس اللون ونفس الصوت.

اليمن  لدى  األميركي  السفير  دعا 
تولر،  ماثيو  مهامه،  المنتهية 
بالرئيس  وداعــــي  ــقــاء  ل ــالل  خـ
هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني 
مقاومة  ــى  إل أمـــس،  مــن  أول 
لتقسيم  يسعون  الذين  »أولئك 
اليمن، على أُسس الدين أو القبيلة 
أو المنطقة أو أي أُسس أخرى«، 
قلوبهم  في  يملكون  ال  ألنهم 
اليمني. وشدد  الشعب  مصلحة 
على أن الوحدة بالنسبة لليمنيين 
موازاة  في  أساسي.  تطلع  هي 
السفير  عن  أيام  قبل  نقل  ذلك، 
اليمن  ــدى  ل الجديد  األمــيــركــي 
تأكيده  هــيــنــزيــل،  كــريــســتــوفــر 
التي  الحرب  إلنهاء  بالده  تطلع 
خالل  مــن  الــحــوثــيــون  فرضها 

الحل السياسي.

دعم أميركي 
للوحدة

الحوثيون يقضون 
على كل صوت معارض

سيطر الحوثيون على كل مظاهر الحياة )محمد حويس/فرانس برس(

ذكرت وكالة »سبأ« التابعة للحكومة اليمنية أن قوات الجيش الموالية 
الصفراء  مديرية  في  للحوثيين  هجومًا  أمــس  أحبطت  للشرعية 
ــح قــائــد  ــ فـــي صـــعـــدة. وأوضـ
أحمد  العميد  الــكــواســر،  لـــواء 
»قــوات  أن  للوكالة  المرقشي، 
الجيش الوطني أحبطت الهجوم 
مديرية  في  الرزامات  جبهة  في 
الصفراء ولقي العديد من عناصر 
مصرعهم«،  الحوثية  المليشيا 
مشيرًا إلى أن العملية جاءت بعد 
الوطني  للجيش  المستمر  التقدم 

في جبهة الصفراء«.

إحباط هجوم بصعدة

لم تكن صورة العاصمة اليمنية صنعاء كما 
عمد  عليها  سيطرتهم  فمنذ  اليوم،  هي 
واقع  على  تغييرات  ــراء  إج إلــى  الحوثيون 

معارضة  أصوات  أي  على  وقضوا  المدينة، 
لهم، ليصبح صوتهم هو الوحيد المسموح 
ــدارس.  ــم وال والمساجد  ــوارع  ــش ال فــي  بــه 

عبد  علي  مقتل  مع  األكبر  االنــقــالب  ــان  وك
 ،2017 األول  ديسمبر/كانون  في  صالح  اهلل 
جماعته  بطرد  ذلك  بعد  الحوثيون  قام  إذ 

على  ثقافية«  »دورات  وفرضوا  الدولة،  من 
جميع الموظفين، بالتوازي مع القضاء على 

كل إعالم معارض ومنع االختالط 
الغالف

»دورات تثقيفية« ومنع 
اختالط وإسكات اإلعالم

وحدها 
شعارات 

الحوثيين 
وأعالمهم 
مسموحة 

في 
العاصمة 

)محمد 
حويس/

فرانس برس(

»المجلس االنتقالي« يحاور نفسه: فشل باحتكار تمثيل جنوب اليمن
عدن ـ أسعد سليمان

فــشــلــت اإلمــــــارات وحــلــفــاؤهــا فـــي »املــجــلــس 
ــــي(،  ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ االنــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« )االنـ
فـــي حــشــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــجــنــوبــيــة، 
للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه املجلس 
بن القوى الجنوبية، قبل نحو أسبوع، في 
وإصباغ  الجنوب  تمثيل  الحتكار  محاولة 
وتحركاتها  اإلمــــارات  وجـــود  على  شرعية 
وذلك  حلفائها،  بواسطة  اليمن  جنوب  في 
الــقــوى السياسية في  أبـــرز  بعد أن رفــضــت 

جنوب اليمن املشاركة في هذا الحوار.
الــحــوار الـــذي استمر لــيــوم واحـــد فــي عــدن، 
قاطعته أبرز القوى واملكّونات، في مقدمتها 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــحــراك الــجــنــوبــي، الـــذي 
يــتــزعــمــه حــســن بـــاعـــوم، إضـــافـــة إلـــى مــكــون 
اليمني  الــرئــيــس  فصيل  الجنوبي  الــحــراك 
 عن تيار 

ً
األسبق علي سالم البيض، فضال

مــؤتــمــر الــقــاهــرة، الــتــابــع لــلــرئــيــس اليمني 
ــر مـــحـــمـــد، واملـــجـــلـــس  ــاصــ ــــق عـــلـــي نــ ــبـ ــ األسـ
الثوري الذي يتزعمه فؤاد راشد. كذلك قاطع 
املؤتمر الجنوبيون املوجودون في السلطة، 
إلــــى جــانــب أحـــــزاب ومـــكـــونـــات اجــتــمــاعــيــة. 
غياب  أن  الجنوبين  مــن  الكثير  يــرى  لذلك 
هذه األطراف األكثر تأثيرًا في الجنوب في 

هذا الحوار كاٍف للحديث عن فشله.
»الــعــربــي  وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن بــاعــوم، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــحـــوار لـــم يــكــن ذات جـــدوى 
ــع أنــفــســهــم  والـــقـــائـــمـــن عــلــيــه حــــاولــــوا وضــ
أوصـــيـــاء ال شـــركـــاء فـــي الـــحـــوار، كــمــا أنــهــم 
لــم يــبــذلــوا جــهــدًا إلقــنــاع الــقــوى الجنوبية 
بــضــرورة املــشــاركــة فــي هـــذا الـــحـــوار. ولفت 
اإلقــرار  أن »املجلس االنتقالي« يرفض  إلــى 

ــات الــجــنــوبــيــة  ــّونـ ــكـ بـــأنـــه واحـــــد مـــن بـــن املـ
املــتــعــددة ويــريــد أن يجعل مــن هــذا الــحــوار 
شّماعة لخداع الشارع الجنوبي الذي رفض 
ادعاءه تمثيل الجنوب والتعذر بالتفويض 
الــشــعــبــي. ووفـــق املــصــدر، فـــإن »االنــتــقــالــي« 
إلــى حــوار، ُمطالب بالخروج  قبل أن يدعو 
مـــن عـــبـــاءة اإلمــــــــارات ومــصــالــحــهــا، وذلـــك 
كــبــادرة حــتــى يقبل مــكــّون املــجــلــس األعــلــى 
بقيادة باعوم البحث في موضوع املشاركة 
ــــالءات  إمــ ــوار جـــنـــوبـــي مــــن دون  ــ فــــي أي حــ
ــام تــوافــق الجنوبين  تــقــف حــجــر عــثــرة أمــ

ــاف املـــصـــدر:  ــ عــلــى تــمــثــيــل قــضــيــتــهــم. وأضــ
»كــان واضــحــًا أن االنتقالي لــم يــرد للحوار 
أن يــنــجــح بــقــدر مـــا أراد تــخــفــيــف الــضــغــط 
الــشــعــبــي الــــذي يــواجــهــه، بــســبــب محاولته 
ادعاء األحقية في تمثيل الجنوب بالتزامن 

مع تزايد املعارضن له«.
ــال أحـــمـــد عــبــدالــلــه، وهــــو من  مـــن جــهــتــه، قــ
وممن  الجنوبين  االجتماعين  القيادين 
ثــوار الجنوب ضد االستعمار  شــاركــوا مع 
ــذا الــــحــــوار لــــم يـــكـــن إال  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، إن هـ
مــحــاولــة جــديــدة الحــتــالل جــديــد للجنوب 

يحاول »االنتقالي« تقديم نفسه كممثل وحيد للقضية الجنوبية )األناضول(

ــي أفــكــار 
ّ
ــاٍد جــنــوبــيــة، وتــبــن وبــاســتــخــدام أيــ

ــاب نــــضــــاالت الــشــعــب  اإلمـــــــــارات عـــلـــى حـــسـ
البريطاني  االحــتــالل  طــرد  الـــذي  الجنوبي 
وسيطرد أي احــتــالل. وأضــاف عبدالله في 
»العربي الجديد«، أن هذا الحوار  تصريح لـ
املهزلة فشل ويجب أن يفشل، وعلى القوى 
بوصاية  بينها  بحوار  تقبل  أال  الجنوبية 
مــن أحـــد، ســـواء داخــلــيــة أو خــارجــيــة وعلى 
حــســاب األرض والــدولــة. وأشـــار إلــى أن أي 
الجنوبية  الــقــوى  كــل  أن يضم  حـــوار يجب 
وال يستثني أحدًا، ومن دون الكفيل، قاصدًا 

اإلمارات التي تقف خلف »االنتقالي«.
الــوجــوه املحسوبة على  ومــع ظهور بعض 
ــّونـــات ســيــاســيــة جــنــوبــيــة فـــي انــطــالق  ــكـ مـ
ــــراف »املجلس  الـــحـــوار، اتــهــمــت بــعــض األطـ
ــراف  ــ االنـــتـــقـــالـــي« بـــمـــحـــاوالت اخـــتـــراق األطـ
فــي شؤونها،  ــل 

ّ
والــتــدخ األخـــرى  الجنوبية 

كـــحـــال املــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــحـــراك الـــثـــوري، 
والــذي أكد في تصريح للمتحدث الرسمي 
ــه رئيس  بــاســمــه محمد الــحــضــرمــي، ووزعــ
املجلس فؤاد راشد، أن »االنتقالي« يحاول 
ــل فــي شــؤونــه. وأكـــد الــحــضــرمــي في 

ّ
الــتــدخ

ــذي تــلــقــت »الــعــربــي الــجــديــد«  الــتــصــريــح الــ
نسخة منه، أن سامي السعدي، وهو رئيس 
الــرقــابــة فــي املجلس األعــلــى، وحضر  هيئة 
الــــحــــوار، عــضــويــتــه فـــي املــجــلــس مــجــّمــدة، 
بــعــدمــا ارتــكــب مــخــالــفــات مــتــعــددة، آخــرهــا 
ادعــــــــاؤه تــمــثــيــل املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــحــراك 
الثوري في اللقاء الذي دعا إليه »االنتقالي«. 
وحضر السعدي اللقاء مع ثالثة آخرين تم 

تجميد عضويتهم في املجلس األعلى.
وأســـف الــحــضــرمــي لــلــجــوء »االنــتــقــالــي« إلــى 
ل في شؤون املجلس األعلى، وتكريس 

ّ
التدخ

صــحــفــه وأقـــالمـــه وأدواتــــــه ملــهــاجــمــة املجلس 
والتشجيع على الحرب اإلعالمية واملغالطات، 
الــحــوار الجنوبي، مؤكدًا  إلــى  في حن يدعو 
أن هــيــئــة رئـــاســـة املــجــلــس األعـــلـــى ومــجــالــس 
املـــحـــافـــظـــات مــتــمــاســكــة، مــعــلــنــًا أن املــجــلــس 
األعــلــى لــلــحــراك الـــثـــوري ســيــقــاطــع أي حــوار 
ل في 

ّ
مع »االنتقالي«، حتى يتوقف عن التدخ

شؤون املكّونات الجنوبية األخرى.
وكان املجلس األعلى قد اتهم في تصريحات 
سابقة، »االنتقالي« بأنه يحاور نفسه، من 
خـــالل الـــحـــوار مــع بــعــض مــكــّونــات هــي في 
األصل مشاِركة في »االنتقالي«، مثل بعض 
ــراكــــي و»املـــؤتـــمـــر«  ــتــ ــاء الــــحــــزب االشــ أعــــضــ
ــقـــودون »املــجــلــس  مـــن الــجــنــوبــيــن الـــذيـــن يـ
االنتقالي«، فيما تجاهل األطراف الجنوبية 

املؤثرة وحاول فرض نفسه كوصي.
ــا إلـــى حــــوار قــال  وكــــان »االنــتــقــالــي« قــد دعـ
إنـــه ســيــكــون تــحــت رعــايــتــه وإشـــرافـــه، فيما 
ــــوى الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــقــ ــ ــ اعـــتـــبـــرتـــه األطـــــــــــراف وال
مـــحـــاولـــة تــنــصــيــب نــفــســه كــحــاكــم ومــمــثــل 
ــرى الــعــديــد مـــن املــتــابــعــن أن  لــلــجــنــوب. ويــ
»املــجــلــس االنــتــقــالــي« أراد إقــنــاع األطــــراف 
الجنوبية،  للقضية  املمثل  بأنه  الخارجية 
وهذا جوهر الخالف بن األطراف الجنوبية 
بكل مكّوناتها، إذ يقول كل طرف بأحقيته 
املقابل،  فــي  الجنوبية.  القضية  تمثيل  فــي 
تعتبر أطــراف كانت ضمن صفوف الحراك 
وأصــبــحــت مــنــخــرطــة ضــمــن الــشــرعــيــة، أن 
في  حقها  على  حصلت  الجنوبية  القضية 
 إال تطبيق 

َ
مؤتمر الحوار الوطني، ولم يبق

أكــده قيادي  مــا  النتائج على األرض، وفــق 
فـــي الـــحـــراك أصــبــح مـــســـؤواًل فـــي الــشــرعــيــة 

»العربي الجديد«. لـ

6 أشهر على اتفاق الحديدة: أولى مؤشرات التقّدم
عادل األحمدي

اتــفــاق استوكهولم بشأن  مــن جــديــد، يعود 
مدينة الحديدة اليمنية، إلى صدارة امللفات 
املــرتــبــطــة بـــاألزمـــة فــي الـــبـــالد، بــعــد اإلعـــالن 
أخيرًا عن بدء »الخطوة األولــى« في طريق 
املنصوص عليها  االنتشار«  »إعــادة  تنفيذ 
ــٍد، وهــو  ــ فـــي االتـــفـــاق، ولــكــن مـــن طـــرف واحــ
جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن(، وســط 
ــظ وشـــكـــوك الــجــانــب الــحــكــومــي. وهــو 

ّ
تــحــف

األمر الذي ُعّد حصيلة أشهر من االجتماعات 
والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي ســيــطــرت تــقــريــبــًا على 
الرامية  الدولية  الجهود  نقاشات  مختلف 
إلــى إحـــالل الــســالم فــي الــبــالد بقيادة األمــم 
ــق الـــيـــوم 13 مـــايـــو/أيـــار،  ــوافــ ــدة. ويــ ــتـــحـ املـ
ــرام االتـــفـــاق في  ــ إكـــمـــال ســتــة أشــهــر عــلــى إبـ
13 ديسمبر/كانون األول املاضي، في وقٍت 
ــادة  تشهد فــيــه مــديــنــة الــحــديــدة إكــمــال »إعـ
الحوثيون،  بــدأه  الجانب«،  أحــادي  انتشار 
الــســبــت املـــاضـــي، بـــإشـــراف ومــتــابــعــة بعثة 
األمـــم املــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــُحــديــدة، التي 
بإعادة  الجماعة  بمبادرة  ترحيبها  أعلنت 
ــدة الـــثـــالثـــة  ــديــ ــحــ ــار مــــن مــــوانــــئ الــ ــشــ ــتــ االنــ
في  عــيــســى(،  ورأس  والصليف،  )الــحــديــدة، 
املــاضــي وحتى يــوم غد  الفترة بــن السبت 
الثالثاء، لتنتهي قبل يوم واحد من اجتماع 
الــحــاصــل في  الــتــقــدم  مجلس األمـــن لتقييم 

تنفيذ االتفاق، املقرر يوم األربعاء.
»العربي الجديد«  وكشفت مصادر محلية لـ
عــن أن »خـــطـــوات إعــــادة االنــتــشــار ومجمل 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــي شــــرع فــيــهــا الــحــوثــيــون، 
ــم تــخــتــلــف كــثــيــرًا  مـــنـــذ الـــســـبـــت املــــاضــــي، لــ
فرق األمم المتحدة في الحديدة )فرانس برس(عـــن اإلجـــــــراءات الــتــي ســبــق وأعــلــنــت عنها 

الجماعة من طرف واحد )التسليم من قوات 
تابعة لها إلى أخرى خاضعة لسيطرتها(، 
ــرة طــرف  ــم املــتــحــدة هـــذه املــ ســـوى بـــأن األمــ
حاضر ومراقب على اإلجراءات املندرجة في 

إطار تنفيذ )املرحلة األولى( من االتفاق«.
فة اإلشــراف 

ّ
وأكــدت بعثة األمــم املتحدة املكل

على تنفيذ اتفاق الحديدة، أن عملية »إعادة 
االنتشار« تسير وفق »الخطط املوضوعة«. 
وقــالــت البعثة فــي بيان أمــس »مضى اليوم 
األول مــن إعــــادة انــتــشــار قــــوات أنــصــار الله 
)الــحــوثــيــن( مــن املـــوانـــئ الــثــالثــة، الــُحــديــدة 

لــلــخــطــط  ــًا  ــقـ عـــيـــســـى، وفـ والـــصـــلـــيـــف ورأس 
املوانئ  مراقبة  »جــرت  وتابعت  املوضوعة«. 
الــثــالثــة فــي وقـــت واحــــد مــن قــبــل فـــرق األمــم 
املــتــحــدة عــنــد خـــروج الــقــوات العسكرية من 
ــوانـــئ وتـــولـــى خــفــر الـــســـواحـــل مــســؤولــيــة  املـ
األمـــن فــيــهــا«، مــشــيــرة إلـــى أن األيــــام التالية 
ستركز على إزالة املظاهر املسلحة واأللغام. 
رســمــي«  »تحقيق  بــإجــراء  البعثة  وســتــقــوم 
لــعــمــلــيــة انـــســـحـــاب الـــحـــوثـــيـــن مــــن املـــوانـــئ 
الــثــالثــاء. وأّكــــد رئــيــس لجنة التنسيق  يـــوم 
وإعـــــــادة االنـــتـــشـــار فـــي الـــحـــديـــدة، الــجــنــرال 

مــايــكــل لــولــيــســغــارد، أنـــه »يــتــعــن أن ُينظر 
إلـــى هـــذه الــخــطــوة األولــيــة بوصفها الــجــزء 
األول مــــن املـــفـــهـــوم املـــتـــفـــق عــلــيــه لــلــمــرحــلــة 
األولــى من عمليات إعــادة االنتشار األوســع 
الــُحــديــدة«. وتــابــع بحسب بيان البعثة،  فــي 
أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أعــربــت عــن الــتــزامــهــا 
»بتنفيذ الجزء الخاص بها من املرحلة األولى 
عند طلب األمـــم املــتــحــدة ذلـــك«. مــن جهتها، 
ذكرت وكالة »فرانس برس« أن مصدرًا مقّربًا 
مت إلى خفر 

ّ
 املوانئ ُسل

ّ
من الحوثين قال إن

قبل  عنها  مسؤولن  كانوا  الذين  السواحل 
قرابة خمس  قبل  عليها  الحوثّين  استيالء 
سنوات. وأفاد مصّور في »فرانس برس« في 
الحوثين  قـــّوات  ــه شاهد 

ّ
أن الصليف  ميناء 

ــغــادر املــوقــع، فيما كــان رجــال فــي زي خفر 
ُ
ت

السواحل يدخلونه.
وعــلــى الــرغــم مــن تــذبــذب املــوقــف الحكومي 
بــــن الــــرفــــض والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي اإلجـــــــــراءات 
واعتبارها »مسرحية« وبن التحفظ نتيجة 
الــدولــي وانــتــظــار مــا ستسفر عنه  الضغط 
إيجابية،  مؤشرات  بــرزت  برمتها،  العملية 
خـــــــالل اجــــتــــمــــاع ُعــــقــــد بـــــن رئــــيــــس لــجــنــة 
الــحــديــدة،  فــي  ــادة االنــتــشــار  ــ التنسيق وإعـ
الـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد، مـــع الــفــريــق 
الفريق  اللجنة. وأعلن عضو  الحكومي في 
صـــادق دويــــد، عــن أنـــه »جـــرى االتــفــاق على 
ضرورة أن تفضي انسحابات الحوثين من 
املوانئ إلى إطــار زمني محدد لتفعيل آلية 
املتحدة،  لألمم  التابعة  والتفتيش  التحقق 
وعلى اإلطار الزمني إلزالة األلغام واملظاهر 
 عـــن آلـــيـــة اإلشـــــــراف على 

ً
املــســلــحــة، فـــضـــال

واردات املوانئ، واإلطــار الزمني الستكمال 
املرحلة األولى«.
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نصر اهلل 
صفير

بيروت ــ محمد شبارو

مــنــذ بـــطـــريـــرك املــــوارنــــة الــيــاس 
ى البطريركية 

ّ
الحويك الذي تول

 1899 عـــــامـــــي  بــــــن  املــــــارونــــــيــــــة 
مؤثرًا  بطريركًا  لبنان  يعرف  لــم  و1931، 
ــه صـــفـــيـــر، الــــــذي قـــاد  ــلـ ــان نـــصـــر الـ ــ كـــمـــا كـ
الــبــطــريــركــيــة املــارونــيــة بــن عــامــي 1986 
و2011، ورحــل فجر األحــد 12 مايو/أيار 
مستشفى  فـــي  عـــامـــًا   99 عــمــر  عـــن   2019
ــو، بـــيـــروت. بـــن الــرجــلــن أكــثــر  أوتـــيـــل ديــ
ــد، وتـــجـــمـــعـــهـــمـــا الــكــثــيــر  ــقــ ــــن نـــصـــف عــ مـ
مرحلتيهما.  طــبــعــت  الــتــي  الــســمــات  مـــن 
بــأنــهــمــا كــانــا  املــقــارنــة بينهما  تــخــتــصــر 
رجلي دين بأدوار سياسية واسعة. األول 
نال لقب بطريرك »لبنان الكبير«، بما أنه 
كان عراب إنشائه عام 1920، والثاني نال 
لــقــب بــطــريــرك »االســـتـــقـــالل الـــثـــانـــي«، في 
إشارة إلى انسحاب الجيش السوري من 
لبنان في عام 2005، بما أنه كان محركه. 
راكم صفير خالل فترة توليه البطريركية 
املـــارونـــيـــة الــكــثــيــر مـــن الــخــصــوم، وحــتــى 
ــداء، حــالــه كــحــال أي شخصية قــررت  األعــ
دخـــــول غـــمـــار الـــســـيـــاســـة، خــصــوصــًا في 
بلدان منطقتنا، لكن األكيد أن الرجل طبع 
خالل عقدين ونصف العقد مرحلة كاملة 
تـــهـــا بــمــعــزل عـــنـــه. لـــم يكن  ال يــمــكــن قـــراء
صفير رجــل ديــن فحسب. كــان خــالل تلك 
لبنانيًا،  مسيحيًا  مارونيًا  زعيمًا  الفترة 
ـــــرح اســـمـــه يــومــًا 

ُ
وربـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب ط

بـــصـــورة جـــديـــة فـــي األروقـــــــة الــســيــاســيــة 
لرئاسة الجمهورية. كان ذلك في املرحلة 
يوم   ،2005 شباط  فبراير/   14 تلت  التي 
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة األســـبـــق رفــيــق 
الحريري، ويوم ولدت »انتفاضة 14 آذار« 
التي ساهمت في إخراج الجيش السوري 

من لبنان.
ُيقال في لبنان إن املرحلة التي عاصرها 
صــفــيــر هــــي الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــه دخــــول 
الــســيــاســة. عمليًا عـــاش صــفــيــر، املــولــود 
ــفــــون فــــي كــــســــروان )شـــمـــال  فــــي قـــريـــة ريــ
شرقي بيروت( في 15 مايو 1920، الحرب 
األهلية اللبنانية كلها بتفاصيلها )1975 
)1990(، ومرحلة  الطائف  واتفاق   ،)1990
الوصاية السورية )1976 2005(، ومرحلة 
ــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي لـــجـــنـــوب لــبــنــان  ــ االحـ
)1978 2000(. نجح في قيادة املسيحين 

في لبنان، في مرحلة كانت فيها قياداتهم 
كلها إما في السجن )رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع(، وإما في املنفى 
)رئيس الجمهورية األسبق أمن الجميل، 

والرئيس الحالي ميشال عون(.
بـــــــدأت واليـــــــة صـــفـــيـــر الـــبـــطـــريـــركـــيـــة عـــام 
بداية  سياسيًا،  دقيقة  مرحلة  فــي   1986
مـــن وقـــوفـــه فـــي وجــــه إمــكــانــيــة انــتــخــاب 
حليف سورية في لبنان الرئيس األسبق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، رئــيــســًا لــلــجــمــهــوريــة 
ــام 1988، ثـــم اعـــتـــراضـــه عــلــى الــتــوافــق  عــ
السوري - األميركي على انتخاب النائب 
املقرب من دمشق مخايل الضاهر لرئاسة 
الجمهورية )وهو ما لم يحصل(، إضافة 
عــون،  ميشال  تكليف  على  اعتراضه  إلــى 
الذي كان قائدًا للجيش، بتشكيل حكومة 
انتقالية عسكرية بعد انتهاء والية أمن 
 ،1988 أيــلــول  سبتمبر/   21 فــي  الجميل 
مــن دون انــتــخــاب رئــيــس جــديــد. صــدامــه 
فه اعتداء أنصار األخير عليه، 

ّ
مع عون كل

حن اقتحموا املقّر البطريركي في بكركي 
كسروان.

الــذي أصبح فيه صفير  األول  اليوم  منذ 
ــان يــعــلــم أن اســمــه مــوضــوع  بــطــريــركــًا، كـ
عـــلـــى لــــوائــــح االغــــتــــيــــال. فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 
الـــفـــتـــوى  ودار  بـــكـــركـــي  مــحــيــطــا  ــــصــــف 

ُ
ق

ــن. كــــــان صــفــيــر  ــزامــ ــتــ ــالــ )فــــــي بـــــيـــــروت( بــ
خالد،  حسن  آنــــذاك،  الجمهورية  ومفتي 
الــــذي يــتــهــم الــنــظــام الـــســـوري بــاغــتــيــالــه، 
يــتــمــوضــعــان فـــي مـــكـــان واحــــــد، ونــجــحــا 
في بناء جسور مشتركة بن املسيحين 
واملسلمن يمكن التأسيس عبرها وسط 
لغة السالح التي كانت تحكم البلد. وقف 
ــال إن »الــغــربــيــة )بــيــروت  خــالــد يــومــًا وقــ
الغربية التي كان سكانها بمعظمهم من 
قصف من الغربية )في إشارة 

ُ
املسلمن(، ت

السوري في أحياء بيروت  الحضور  إلى 
الــغــربــيــة(«. بــعــد أيــــام مــن اغــتــيــال املفتي 
خالد، وصلت الرسالة إلى بكركي أيضًا، 
فــقــرر صفير فــتــح الــصــرح أمـــام املــعــزيــن، 
ــو اغــتــيــال  مـــعـــتـــبـــرًا أن اغـــتـــيـــال خـــالـــد هــ
لــلــوطــن. رد صــفــيــر عــلــى اغــتــيــال املــفــتــي، 
ومضى في مشروع إنهاء الحرب األهلية 
ــأي ثــمــن. فـــي تــلــك املــرحــلــة بــــدأت عــالقــة  بـ
صــفــيــر بــرفــيــق الـــحـــريـــري تـــتـــرســـخ. كــان 
بتكليف  الطائف  التفاق  عرابًا  الحريري 
سعودي، وكان صفير أبًا روحيًا لالتفاق، 

فعمل عــلــى تــســويــقــه وحــتــى إقــنــاع قائد 
القوات اللبنانية سمير جعجع به، وهذا 

ما حصل.
الــحــرب األهلية، مــع بــروز مالمح  انتهت 
ــداد  ــعـ ــتـ مــرحــلــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا »االسـ
ملــواجــهــة الــنــفــوذ الـــســـوري«. بعد إقصاء 
ــادات املـــســـيـــحـــيـــة، بـــــات صــفــيــر  ــيــ ــقــ ــل الــ كــ
حصنًا  بكركي  وبــاتــت  سياسيًا،  زعيمًا 
ــقـــــن مــن  ــ ــــارضـــــن واملـــــالحـ ــعـ ــ ــة املـ ــايـ ــمـ لـــحـ
ــام الـــــســـــوري واألجــــــهــــــزة األمـــنـــيـــة  ــنــــظــ الــ
الــلــبــنــانــيــة الــتــابــعــة لـــه. املــواجــهــة األولـــى 
قـــّر قانون 

ُ
أ وقــعــت فــي عــام 1992. يومها 

انتخابي كان يهدف إلى إطباق سيطرة 
الــشــخــصــيــات املـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــنــظــام 
الــــســــوري عــلــى الـــحـــيـــاة الــنــيــابــيــة، فــكــان 
خــيــار املــقــاطــعــة الــــذي دعـــا إلــيــه صفير، 
الــذي أكد أن األغلبية الساحقة مسيحيًا 
تقف إلى جانب بكركي. وبن عامي 1992 
أنه  مفادها  ملعادلة  لبنان  و2000 خضع 
مــن الــصــعــب فــتــح مــعــركــة ضــد الــوصــايــة 
الــســوريــة، فــي ظــل االحــتــالل اإلسرائيلي 
لــجــنــوب لــبــنــان، واالعـــــتـــــداءات املــتــكــررة 
ضـــده، وأبــرزهــا عـــدوان عناقيد الغضب 
الـــــعـــــدوان  هـــــــذا  خـــــــالل   .1996 عـــــــام  فـــــي 
ــام  ــائـــس أمــ ــنـ ــكـ فـــتـــح صــفــيــر األديـــــــــرة والـ
الـــنـــازحـــن مـــن الـــجـــنـــوب. بـــعـــدهـــا، شــّكــل 
ــن الــجــنــوب  االنــــســــحــــاب اإلســـرائـــيـــلـــي مــ

فــي عـــام 2000 مــوعــدًا لــبــدء املــعــركــة ضد 
الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة. انــطــلــق صــفــيــر من 
»قرنة  لقاء  لتأسيس  املسيحية  حيثيته 
شـــهـــوان« )فـــي منطقة قــرنــة شــهــوان في 
املــن الشمالي شــرق بــيــروت( املــعــارض، 
الــذي ضّم شخصيات مسيحية مستقلة 
وأحــــزابــــًا رئــيــســيــة، جــمــعــتــهــا مــعــارضــة 
الــنــفــوذ الـــســـوري فــي لــبــنــان. قـــّدم صفير 
والطائفي  الــديــنــي  بكركي  غــطــاء  يومها 
لربما  مــن دونــه  الــذي  للقاء،  والسياسي 
لقي 

ُ
كان من الصعب عقده، ال بل كان قد أ

القبض على املشاركن فيه.
 من ثــالث سنوات 

ّ
رّســخ صفير خــالل أقــل

مـــعـــارضـــة مــســيــحــيــة مــتــمــاســكــة، مــدركــًا 
ــلـــى تــجــربــة  ــاًء عـ ــ ــنـ ــ ــه، بـ ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الــثــمــانــيــنــيــات وعـــالقـــتـــه بــاملــفــتــي حسن 
الوصاية السورية  أن املعركة ضد  خالد، 
فــقــط. عليه،  مــعــركــة وطــنــيــة، ال مسيحية 
كان  شــهــوان«،  »قرنة  لقاء  مع  وبالتزامن 
الحزب  رئيس  مــع  العالقة  يرسخ  صفير 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، لتتوج 
الزعيم  عــام 2001، بن  الجبل  بمصالحة 
الـــديـــنـــي الــســيــاســي لــلــمــســيــحــيــن، وبــن 
جنبالط، فكانت خيارًا استراتيجيًا أنهت 
مرحلة ســوداء من تاريخ لبنان، وفتحت 
التعاون  من خاللها  يمكن  حقبة جديدة 
بعد  والـــــدروز،  املسيحين  بــن  سياسيًا 
فــي حينه  ُعــــرف  بــمــا  عـــام 1983،  تهجير 
الفصول  أكثر  الجبل«، وهــي من  بـ«حرب 

الدموية للحرب األهلية اللبنانية.
مـــع بـــدايـــة عـــام 2004 كــانــت الـــصـــورة قد 
اكــتــمــلــت عــنــد صــفــيــر. مـــعـــارضـــة ثــالثــيــة 
ومكوناتها وطنية،  اللبناني  الداخل  في 
ــلـــى رأســـهـــا  تـــضـــم أغــلــبــيــة مــســيــحــيــة وعـ
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ ــيـــة درزيــــــــة عـ ــبـ ــلـ ــر، وأغـ ــيـ ــفـ صـ
جـــنـــبـــالط، وأغــلــبــيــة ســنــيــة عــلــى رأســهــا 
رفــيــق الـــحـــريـــري، إضـــافـــة إلـــى املستقلن 
ــن هــــم خــــارج  ــ فــــي الـــطـــوائـــف األخـــــــرى ومـ
االصــطــفــافــات الــديــنــيــة. كــانــت املــعــارضــة 
ــان يـــعـــرف بــلــقــاء »الــبــريــســتــول«  أو مـــا كــ
)إســـــــم الــــفــــنــــدق الـــبـــيـــروتـــي الـــــــذي تــجــرأ 
عــلــى اســتــضــافــة االجــتــمــاعــات( قــد بــدأت 
معركتها على أكثر من صعيد، داخلي عبر 
تــوحــيــد الــصــفــوف والــتــوســع، وخــارجــيــًا 
عبر عالقات رجــاالت هــذا الفريق ومنهم 
صفير الذي كان ُيستقبل في تلك املرحلة 
فـــي الــبــيــت األبـــيـــض واإللـــيـــزيـــه اســتــقــبــال 
ــريـــري، كــان  ــع اغـــتـــيـــال الـــحـ الــــرؤســــاء. ومــ
الــحــديــث وقتها عــن الئــحــة اغــتــيــال تضم 
صفير وجــنــبــالط أيــضــًا، خــصــوصــًا بعد 
مــعــركــة الــتــمــديــد لــلــرئــيــس الــســابــق إميل 
لـــحـــود، الــتــي عــارضــهــا الـــثـــالثـــي. يــومــهــا 
وصـــف الــحــريــري صفير بــأنــه »بــطــريــرك 
الحريري  اغتيال  الــكــالم«. وصلت رسالة 
ــبـــادر صــفــيــر، كــمــا عــنــد اغــتــيــال خــالــد،  فـ
الوطنية  للوحدة  هــي  اللحظة  أن  مــدركــًا 
وإلعادة التشبيك بن املكونات اللبنانية. 
أرسل مطران بيروت بولس مطر لحضور 
اجتماع املعارضة في قصر قريطم )قصر 
الحريري(، الذي أعلن املواجهة مع النظام 
ــــوري، بـــرعـــايـــة وحـــضـــور  ــسـ ــ الــلــبــنــانــي الـ
بــكــركــي، وســيــدهــا الـــذي بـــات الحــقــًا رمــزًا 
السني  للشارع  وحــتــى  آذار«،   14« لــقــوى 
املــؤيــد لــلــحــريــري، لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة 
بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان 

عام 2005.

سياسة

لبطريرك الموارنة نصر اهلل بطرس صفير، الذي توفي 
فجر أمس األحد عن 99 عامًا، تاريخ طويل في مواجهة 
نفوذ النظام السوري في لبنان، حتى أنه  لقب ببطريرك 
اللبنانية  المعارضة  قائد  يُعتبر  إذ  الثاني«،  »االستقالل 

ضد نظام األسد خالل مرحلة وصايته

ُطرح اسم صفير لرئاسة الجمهورية في 2005 )حسين بيضون(

لبنان  مــن  الــســوري  الجيش  انسحاب  بعد 
في عام 2005 ارتاح بطريرك موارنة لبنان، 
نــصــر الـــلـــه بـــطـــرس صــفــيــر. ابــتــعــد الــرجــل 
عن صــدارة املشهد، هو الــذي كانت عظاته 
األسبوعية استحقاقات سياسية ُمنتظرة. 
خصوصًا  لبنانية،  لبنانية  اللعبة  بــاتــت 
بــعــد االنـــقـــســـام الـــعـــمـــودي فـــي الـــبـــالد بن 
واالتـــهـــامـــات  آذار«،  و«14  آذار«   8« قــــوى 
منحازة  بأنها  لبكركي  مــرارًا  ُوّجهت  التي 
لفريق ضد آخر. لم يكن صفير يريد صراعًا 
ــرى مــســيــحــيــًا  ــاألحــ لــبــنــانــيــًا لــبــنــانــيــًا أو بــ
وقف  بعدما  ابتعد،  ربما  ولهذا  مسيحيًا، 
انتفاضة »14  مــا حققته  إكــمــال  يومًا ضــد 
إميل  الجمهورية  برئيس  واإلطاحة  آذار«، 
لحود، الذي كان جزءًا أساسيًا من املنظومة 
ــة الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة املــشــتــركــة.  ــيـ ــنـ األمـ
اعــتــرض صفير على إســقــاطــه فــي الــشــارع 
خــوفــًا عــلــى املـــوقـــع املــســيــحــي فـــي املــعــادلــة 
اللبنانية. ونقل عنه يومها قوله »إذا كان 
هــنــاك مــن بـــاب قــانــونــي يستطيع إســقــاط 
إميل لحود فليكن الباب القانوني، أما إذا 
ــان بــالــقــوة ولــتــجــمــيــع الـــنـــاس وحــشــدهــم  كـ
حـــول الــقــصــر، وأن تــأتــي فــئــة تــطــلــق الــنــار 
على الجماهير فإن هذا الوضع مسيء جدًا 
لــلــبــلــد، فــــإذا انــطــلــقــت الــنــار تنطلق شـــرارة 
ال يــعــود بــاإلمــكــان حــصــرهــا فــي مــا بــعــد«. 
الطائفي  باملنطق  تمسكه  عليه  أخــذ  لذلك 
ال املــواطــنــي الــوطــنــي. وانــتــهــت بــذلــك قــوى 
كليًا  بــاإلطــاحــة  تــنــجــح  أن  قــبــل  آذار«   14«

العالقة بن صفير  بالنظام املشترك. ربما 
ــــون، كـــانـــت هـــي األصـــعـــب. هي  ومــيــشــال عـ
ــتــــي فــــرضــــت عـــلـــيـــه خـــــيـــــارات االبـــتـــعـــاد،  الــ
خصوصًا بعد استدارة عون وتحالفه مع 
الــنــظــام الــســوري وحـــزب الــلــه الـــذي انتقده 
صفير مرارًا. وبينما كان يؤكد أنه  ال يمكن 

إلغاء وجــوده كحزب مسلح إال أنــه وصفه 
بأنه »حالة شاذة« في لبنان.

ــــون، وقـــبـــل اســـتـــدارتـــه تلك  مـــع الــعــلــم أن عـ
بــاتــجــاه الــتــحــالــف مـــع دمـــشـــق، شــــارك في 
انــتــخــابــات عـــام 2005، وحــصــل عــلــى نحو 
70 في املائة من أصوات املسيحين. يومها 

زعيمها«،  طائفة  لكل  »أصــبــح  قــال صفير: 
الذكر،  الطائفي سيئ  املنطق  ورســخ بذلك 
وطوى صفحة النزاع مع الرئيس الحالي، 
علمًا أن صفير قـــال بــعــد ســقــوط عـــون في 
»خلص   :1990 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   13
ــابـــــوس«، وكـــــــان يـــقـــصـــد بــه  ــكـــ ـــى( الـــ ــهـ ــتــ )انــ

»انتهاء الحرب«.
ــيــــر فــــــي بــــــيــــــان، وقــــــال  ــفــ ونـــــعـــــى عــــــــون صــ
صلبًا   

ً
رجـــال الوطنية  الــســاحــة  »ستفتقده 

فـــي دفـــاعـــه عـــن ســـيـــادة لــبــنــان واســتــقــاللــه 
وكرامة شعبه«، فيما قال رئيس الحكومة 
»يترك  إن صفير  بيان  فــي  الحريري  سعد 
واعتبر  لبنان«.  تاريخ  في  مشرقة  صفحة 
إرثــــا للقيم  أنـــه »جــّســد بشخصه وبــعــمــلــه 
الـــروحـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، فـــي مــرحــلــة صعبة 
مــن تــاريــخ لــبــنــان ارتــفــع مــعــهــا بالصالبة 
والـــقـــدوة والــثــبــات والــشــجــاعــة الـــى مرتبة 
الـــرمـــز الـــوطـــنـــي، الـــــذي أســـهـــم بــكــل تــأكــيــد 
لبنان من  األحـــداث، ونقل  بتحويل مجرى 
حال الى حال«. أما رئيس الحزب التقدمي 
االشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــالط، فــوصــفــه بــأنــه 
»بــطــريــرك االســتــقــالل واملــصــالــحــة واملحبة 
الحالي  البطريرك  أكــد  والــســالم«، في حن 
ــراعــــي فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه الــوكــالــة  بـــشـــارة الــ
الــوطــنــيــة أن صــفــيــر كــان«أيــقــونــة الــكــرســي 
الــبــطــريــركــي وعــمــيــد الــكــنــيــســة املـــارونـــيـــة 
وعماد الوطن«. وجاء في البيان »الكنيسة 

املارونية في يتم ولبنان في حزن«.
محمد...
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