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سياسة

إحياء 
»دول المحور«

اعتقد البعض أن 
الضغوط ستجعل البارزاني 

يتراجع عن االستفتاء

للحديث تتمة...

عقوبات عراقية 
إقليمية فورية 

استحقاق يواجه الحصار 
والخنق في المهد

سار إقليم كردستان بمخططه إقامة استفتاء االنفصال عن العراق، رغم كل التحذيرات المحلية والدولية من 
تلويح  مع  وأنقرة،  وطهران  بغداد  من  عقابية  بإجراءات  أمس  مؤشراتها  أول  بدأ  والتي  الخطوة،  مواجهة 

األخيرة بعمل عسكري، مما يجعل الوالدة الفعلية للدولة الكردية شديدة الصعوبة

أربيل ـ محمد شيرزاد، عثمان المختار

ــل يــــــوم أمـــــــس، 25 ســبــتــمــبــر/ ــّجــ ســ
أولــى الخطوات لوالدة  أيلول 2017، 
»دولة كردستان«، مع إجراء سلطات 
اإلقليم العراقي االستفتاء على االنفصال عن 
الــعــراق، على الــرغــم مما سبقه مــن تحذيرات 
االستحقاق.  هذا  لتأجيل  ومساٍع  وتهديدات 
إال أن هــــذه الــــــوالدة أتــــت قــيــصــريــة مـــع شبه 
إجــمــاع دولــي على رفــض الخطوة، وانطالق 
الساعة  نــيــران حتى  دون  مــن  إقليمية  حــرب 
ملعاقبة اإلقليم على خطوته ودفعه للتراجع 
عنها، عبر حــصــاره وإغـــالق منافذه وضــرب 
أبــرز أركـــان اقــتــصــاده، النفط، فــي ظــل تهديد 
تــــركــــي واضـــــــح بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة لــحــمــايــة 
ــــوع أول اشــتــبــاك مــســلــح بني  الــتــركــمــان، ووقـ
مليشيا »الحشد الشعبي« و»البشمركة« في 

إحـــدى الــبــلــدات فــي املــنــاطــق املــتــنــازع عليها. 
وفي ظل هذه األجواء، حاول مسؤولون أكراد 
توجيه رسائل طمأنة لجيران اإلقليم، إال أن 
الكردية  السلطات  اتخذتها  التي  اإلجــــراءات 
»االستقالل«،  لـ الخطوات  مسارعة  على  ــت 

ّ
دل

ــلـــــس أعــــلــــى  ــ ــــجـ ــع تــــشــــكــــيــــل »مـ ــ ــ ــا مـ ــ ــــوصـ خـــــصـ
لـــالســـتـــقـــالل« والـــحـــديـــث عــــن تــشــكــيــل لــجــان 
أخــرى منبثقة عنه تعمل على وضــع تصّور 
لعملة البالد الرسمية وجواز السفر واملرحلة 
االنــتــقــالــيــة. نــتــائــج هـــذا االســتــفــتــاء فــي إقليم 

كردستان العراق واملــدن التي تسيطر عليها 
الـــقـــوات الــكــرديــة ضــمــن مــا ُيــعــرف باملناطق 
املتنازع عليها، من بينها كركوك، جاءت كما 
كشفت األرقــام األولية أمس، وفق ما يشتهي 
ــم مـــســـعـــود الــــبــــارزانــــي وبـــاقـــي  ــيـ ــلـ زعـــيـــم اإلقـ
التي  املعلومات  إذ أشــارت  الكردية،  األحــزاب 
حصلت عليها »الــعــربــي الــجــديــد« مــن داخــل 
مركز العد والفرز في حي نشتمان الرئيسي 
وسط أربيل، إلى أن نسبة املصّوتني لصالح 
االنــفــصــال بلغت أكــثــر مــن 70 فــي املــائــة على 
الرغم من عدم فرز نتائج املراكز في أجزاء من 
فــي وقت  تعلن  أن  وُيتوقع  دهـــوك، وحلبجة. 
الحــق مــن مــســاء الــيــوم الــثــالثــاء نتائج أولية 
غــيــر رســمــيــة لــالســتــفــتــاء، وتـــجـــري عمليات 
الــعــد والــفــرز بــمــشــاركــة 400 قـــاٍض وحقوقي 
مـــن مــحــاكــم اإلقــلــيــم وبــمــراقــبــة مـــن منظمات 
 عــن منظمات 

ً
محلية ووســائــل إعـــالم، فــضــال

كان  وكما  إسرائيلية.  واحــدة  بينها  أجنبية 
مصدر  بحسب  التسريبات  أشـــارت  عا، 

ّ
متوق

ــل مــفــوضــيــة االســـتـــفـــتـــاء فــي  ــ مــطــلــع مــــن داخــ
)نعم(  اختارت  أن غالبية مريحة  إلــى  أربيل، 
أربيل ودهــوك  أمــس، وتفوقت  التصويت  في 
على السليمانية، فيما جــاءت زمــار وكركوك 
أواًل مقارنة مع باقي املدن املتنازع عليها في 

نينوى وصالح الدين وديالى بفارق كبير.

حصار وتهديدات
لم تتأخر بغداد ومعها دول الجوار، في بدء 
خــطــوات عقابية ضــد كــردســتــان. فقد صــّوت 
ــراءات  الــبــرملــان الــعــراقــي أمــس على حــزمــة إجـ
ــم، وقـــــــرر إلــــــــزام رئــيــس  ــيــ ــلــ عـــقـــابـــيـــة ضــــد اإلقــ
الــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي بــــإعــــادة انــتــشــار 
ــيـــة فــــي املــنــاطــق  الــــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـ
املتنازع عليها، ومنها كركوك، على ما كانت 

املوصل.  »داعـــش«  تنظيم  اجتياح  قبل  عليه 
ــاء الــعــام  ــ ــوة االدعـ ــراءات »دعــ ــ وتــضــّمــنــت اإلجــ
إلبعاد ومالحقة جميع املوظفني واملسؤولني 
الحكوميني من األكراد، الذين شاركوا ودعموا 
املناطق  النفط في  االستفتاء، وإعــادة حقول 
املتنازع عليها تحت إشراف وسيطرة وزارة 
النفطية  الشركات  ومنع  االتــحــاديــة«،  النفط 
مــن الــعــمــل فــي املــنــاطــق املــتــنــازع عليها. كما 
صّوت البرملان على »مطالبة وزارة الخارجية 
بمفاتحة الدول إلغالق قنصلياتها في إقليم 
كردستان، معتبرًا االستفتاء »غير دستوري 
ــع 78 نائبا في 

ّ
الــدســتــور«. كذلك وق بموجب 

رئيس  بــإقــالــة  تطالب  عريضة  على  الــبــرملــان 
الجمهورية فؤاد معصوم.

كــمــا كــشــف مــســؤول عــراقــي بــــارز فــي أمــانــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مــجــلــس الــــــــوزراء، لــــ
ــدة مــع  ــ ــديـ ــ ــادي، أجــــــــرى اتـــــصـــــاالت جـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
ــي، وتــم  ــانــ ــرانــــي حــســن روحــ والـــرئـــيـــس اإليــ

االتــــفــــاق عــلــى جــمــلــة مـــن اإلجــــــــراءات تــجــاه 
كــــردســــتــــان، بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــنـــع الـــتـــعـــامـــل مــع 
خطة  وتنفيذ  وتــجــاريــا،  اقتصاديا  اإلقــلــيــم 
للمنافذ ُيسمح خالله بمرور  إغــالق جزئي 
املــــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة فــقــط. وأضــــاف أن 
الــدول  من  طلبت  العراقية  الخارجية  وزارة 
التي لها قنصليات في أربيل إغالقها، كما 
سيتم إقالة الدبلوماسيني والسفراء األكراد 
لون العراق في الخارج وشاركوا 

ّ
الذين يمث

 عــن املــنــاصــب املهمة 
ً
فــي االســتــفــتــاء فــضــال

والحساسة التي يشغلها املسؤولون األكراد 
في بغداد، مشددًا على أن بغداد تنتظر زيارة 
األميركي  الرئيس  أميركي مبعوث من  وفد 
دونالد ترامب حول األزمة ملنع تحّولها إلى 
نزاع مسلح. كذلك أمر العبادي، قوات بالده 
واإلجبار«  »التهديد  من  املواطنني  بحماية 
فــــي مـــنـــاطـــق واقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
إقــلــيــم كــردســتــان، وفـــق بــيــان مقتضب بثه 
التلفزيون الرسمي. وفي السياق، دعا نائب 

الــرئــيــس الـــعـــراقـــي، نــــوري املــالــكــي، حكومة 
بــــــالده وحــــكــــومــــات الــــــــدول اإلقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــى 
»فرض حصار شامل« على إقليم كردستان، 
مضيفا خالل تجمع مناهض لالستفتاء في 
بغداد، أن هذه الخطوة ستكون لها »تبعات 
عــام،  بشكل  الــعــراق  على مستقبل  خطيرة« 

واإلقليم بشكل خاص.
التي  تركيا،  األبــرز من  التحرك  كــان  إقليميا، 
»إغالق  لــّوح رئيسها رجــب طيب أردوغـــان، بـ
صنبور نفط اإلقليم الكردي شمالي العراق«، 
ــان  ـــ ــال أردوغـ ــ ــّدر عــبــر تـــركـــيـــا. وقـ ــــذي يـــصـ والــ
فــــي كــلــمــة خـــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر فــي 
ــيـــوم ملن  ــنـــرى بــعــد الـ مــديــنــة إســطــنــبــول: »سـ
سيبيع اإلقــلــيــم الـــكـــردي فــي الـــعـــراق الــنــفــط؟ 
ــا نــغــلــقــه يــنــتــهــي  ــنـــدمـ ــا، وعـ ــنـ الـــصـــنـــبـــور لـــديـ
األمر«. واعتبر االستفتاء على االنفصال غير 
مـــشـــروع، وفـــي حــكــم املــلــغــي، مــن دون النظر 
ــاف: »هــو قـــرار تــفــوح منه  إلــى نتائجه. وأضــ
رائــحــة االنــتــهــازيــة«. وعـــن الــتــدابــيــر التركية 

املتوقع اتخاذها حيال اإلقليم الكردي، أشار 
أردوغــان إلى أنه حاليا ُيسمح فقط بالعبور 
إلى الجانب العراقي في املعابر الحدودية بني 
البلدين. وأضاف: »سنفصح عن تدابير أخرى 
خالل األسبوع الحالي«. وفي تهديد واضح، 
قــــال أردوغــــــــان: »كــمــا طــهــرنــا مــــدن جــرابــلــس 
ــن داعــــــش فــــي ســـوريـــة،  ــــاب مــ ــبـ ــ والـــــراعـــــي والـ
لـــن نــتــوانــى عـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات )مــشــابــهــة( 
ــزم األمـــــر«. كــذلــك أكــد  فـــي الـــعـــراق أيــضــا إذا لـ
أردوغــان، ونظيره الروسي فالديمير بوتني، 
خالل اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، على 

وحدة األراضي العراقية والسورية.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي، مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن أنــقــرة 
ســتــقــوم بعملية عــســكــريــة عــلــى الـــفـــور، »فــي 
العراق(  )في  التركمان  حال تعرض أشقاؤنا 
العتداء فعلي«. وترافقت التحذيرات التركية 
مناوراته  أمــس  التركي  الجيش  مواصلة  مع 
العسكرية في قضاء سيلوبي بوالية شرناق 

الحدودية مع العراق، وذلك لليوم الثامن على 
ــران، وبــعــد أن أعــلــنــت إغــالق  ــ الــتــوالــي. أمـــا إيـ
مــجــالــهــا الــجــوي مــع إقــلــيــم كــردســتــان ومنع 
مرور الطائرات اآلتية من تلك املنطقة عبرها، 
األعلى  اإليــرانــي  املــرشــد  أعــلــن مستشار  فقد 
الــدول  أن  صفوي،  رحيم  العسكرية  للشؤون 
األربـــــع املــحــاذيــة لــإقــلــيــم ســتــغــلــق حــدودهــا 

معه، متوعدًا باملزيد من اإلجراءات.

أول نُذر المواجهات
ــريـــحـــات عــــديــــدة مــــن قـــــيـــــادات فــي  ــد تـــصـ ــعـ بـ
ــــدت  ــوّعـ ــ ــبــــي« تـ ــعــ ــيـــات »الــــحــــشــــد الــــشــ ــيـــشـ ــلـ مـ
عليها  املتنازع  واملــدن  كركوك  إلــى  باالنتقال 
»الــعــصــابــات  واســتــعــادتــهــا مــمــن وصــفــتــهــا بـــ
الـــتـــي ال تـــرضـــخ ألوامـــــر بــــغــــداد«، فـــي إشــــارة 
إلـــى قــــوات الــبــشــمــركــة، ُســّجــل عــصــر أول من 
ــتــل عــنــصــر من 

ُ
أمـــس مــواجــهــة مــســلــحــة، إذ ق

 
ً
البشمركة باشتباكات متقطعة لم تدم طويال
مع مليشيا »العصائب« في بلدة الطوز قرب 
كــركــوك إحــــدى الــبــلــدات املــتــنــازع عــلــيــهــا. في 
مقابل ذلك، كشف ضابط رفيع في البشمركة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن رئــيــس  ــة، لــــ ــكــــرديــ الــ
اإلقــلــيــم اســتــدعــى املــزيــد مــن قـــوات االحتياط 
 
ً
واملـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن قــــــوات الــبــشــمــركــة فــضــال
ــوات الــشــرطــة املحلية  عــن 50 فــي املــائــة مــن قـ
والـــــدفـــــاع املــــدنــــي، لـــلـــدفـــع بـــهـــم إلـــــى مــنــاطــق 
كركوك،  بينها  مــن  بــغــداد  مــع  متنازع عليها 
يــأتــي تحسبا مــن محاولة  ذلـــك  أن  مــوضــحــا 
الــبــرملــان باستعادة هذه  قــرار  بــغــداد  تطبيق 
املناطق والسيطرة على الحقول النفطية. أما 
عن الخطوات التالية لالستفتاء، فقد أوضح 
عــضــو مــفــوضــيــة االســتــفــتــاء فـــي كــردســتــان، 
»الـــعـــربـــي  ــرزنـــجـــي، لــــ ــبـ مــصــطــفــى مـــحـــمـــود الـ
الــجــديــد«، أن »الــخــطــوة الــثــانــيــة بــعــد إنــجــاز 
االســتــفــتــاء هــي مــصــادقــتــهــا قــضــائــيــا لتكون 
ورقــة معتمدة ســواء في التفاوض مع بغداد 
أو مع املحيط اإلقليمي والــدولــي«. وأضــاف: 
»من ناحية قانونية تم استيفاء الشرط األول 
أهــم ميثاق في  العالم ملزم بتطبيق  والــيــوم 
األمم املتحدة املقر عام 1951 وهو حق تقرير 
املصير للشعوب«، مضيفا أن »مسألة تهديد 
كــردســتــان لـــدول الــجــوار هــي نفسها الــروايــة 
منذ قــرن كــامــل«. وكــشــف عــن »تشكيل لجنة 
بــرئــاســة هــوشــيــار زيـــبـــاري لـــزيـــارة عـــدد من 
الدول من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا 
ــعــــرض وثــيــقــة  ــتــــحــــدة لــ ــــن األمـــــــم املــ  عـ

ً
ــال فــــضــ

االستفتاء ونتائجها عليهم«.
من جهته، قــال سعيد شــقــالوي، القيادي في 
بزعامة  الكردستاني«  »الديمقراطي  الحزب 
الـــــبـــــارزانـــــي، إنـــــه »فـــــي حـــــال رفــــضــــت بـــغـــداد 
ــــوار بــاملــطــلــق مــعــنــا ورفـــضـــت نــتــائــج  فــتــح حـ
االستفتاء، فإن اإلقليم لديه خطة مرسومة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وأضـــــاف فـــي تــصــريــح لـــ
»نــتــوقــع ذلـــك جــيــدًا ونــعــتــبــر أن انـــتـــزاع حلم 
 وقد 

ً
الدولة وتحويله حقيقة لن يكون سهال

نتراجع  لــن  أننا  األهــم  لكن  بالكثير  نضحي 
ــابـــع: »يـــهـــددونـــا بــالــقــوة  حــتــى تــحــقــيــقــه«. وتـ
فمنذ  األكـــراد،  العسكرية وكأنها غريبة على 

أيام حكم العثمانيني نحن نحارب«.

صورة عن عراق ما بعد »داعش«
بشير البكر

لم تفلح كل املــحــاوالت والضغوط في ثني 
إقليم كردستان العراق عن إجراء االستفتاء 
عــلــى االنــفــصــال فــي مــوعــده املــحــدد فــي 25 
اإلجماع  مــن  الــرغــم  وعلى  سبتمبر/أيلول. 
الــعــاملــي عــلــى مــعــارضــة هـــذه الــخــطــوة، فــإن 
الـــقـــيـــادة الـــكـــرديـــة بــقــيــت عــنــد قــــرارهــــا ولــم 
التوقف عنده  تتراجع، وهــذا أمر يستدعي 
من أجل فهم األسباب الفعلية التي تقف وراء 
هذا اإلصرار. قبل كل شيء هناك مالحظتان 

رئيسيتان. األولى هي أنه كان هناك اعتقاد 
لدى الحكومة العراقية والقوى اإلقليمية أن 
الضغوط سوف تثمر في جعل رئيس إقليم 

ينتظرون 
دورهم 
للتصويت في 
أربيل أمس 
)كريس ماكغراث/
)Getty

عبد الرحمن عرابي

حصل ما توقعه علماء مادة 
االجتماع في أوروبا والواليات 

تحدة منذ سنوات، وباتت لليمني 
ُ
امل

تطرف )حزب البديل ألملانيا( 
ُ
امل

حصة من املقاعد البرملانية جنبًا 
إلى جنب مع حزب املستشارة 

أنجيال ميركل، وسط ارتفاع حدة 
الخطاب القومي في أوروبا على 

خلفية لجوء ماليني الهاربني من 
جحيم املنطقة العربية إلى القارة 

العجوز. هناك اصطدمت هواجس 
الوافدين بهواجس السكان األصليني 

الخائفني من املد الجديد، ومن تأثر 
املجتمع واالقتصاد األوروبيني سلبًا 
بتدفق املهاجرين. وزادت سياسات 

عتمدة من قبل بعض 
ُ
الدمج امل

الدول األوروبية من نقمة اليمينيني. 
وبخالف دولنا العربية، فإن صندوق 

ل منبرًا صالحًا لكل 
ّ
االقتراع ُيشك

أصحاب القضايا والرأي النتخاب 
من ُيمثلهم في البرملانات. هي لعنة 

الديمقراطية أو وجهها القبيح، 
عتدل 

ُ
الذي ُيتيح للُمتطرف كما امل

أن يصل إلى سدة القرار وينافس 
برؤيته العنصرية من هم أكثر 

انفتاحًا منه. تنقل هذه النتائج حدود 
الشرق األوسط من آسيا إلى قلب 

أوروبا التي ستتراجع فيها إنسانية 
القوانني ملصلحة النظرة الشمولية 

قّدس العرق والتفّوق على 
ُ
التي ت

ستضعفني، أسوة بدول 
ُ
حساب امل

بدع على مدى 
ُ
الشرق األوسط التي ت

السنوات في إنتاج طبقات طائفية 
وقومية ُمتصارعة على بقايا الدول. 
وقبلها بأيام خطب قادة األمم العالم 
تحدة، وغّيبوا 

ُ
من على منبر األمم امل

كل املبادئ التي قامت عليها الهيئة 
ممية من سالم وعدل وإنسانية. 

ُ
األ

وتولى الرئيس األميركي قيادة الرأي 
العام العاملي بشكل هستيري باتجاه 

الحروب. حرب نووية ضد كوريا 
الشمالية، وحرب إسقاط أنظمة في 

أميركا الجنوبية، وحرب كونية ضد 
نتج حتى 

ُ
اإلرهاب والتطرف التي لم ت

اليوم وبعد 17 عامًا على إطالقها 
إال املزيد من التطرف واإلرهاب. 

ويبقى أخطر ما في رؤية ترامب أنه 
يملك كل األدوات العسكرية الالزمة 
لتحويل التهديد إلى حرب. وإن كان 
خصمه الكوري الشمالي أقل تطورًا 
منه باملعنى العسكري، إال أن إرادة 

التحدي والقدرة على شن الحرب 
ُمشتركة بني الطرفني. ومن مفارقات 

القدر أن يمتلك مفاتيح الصواريخ 
النووية األكبر في الكوكب شخصان 

يتبادالن االتهامات بالُحمق والغباء.
تشدد في أوروبا 

ُ
وإن احتاج اليمني امل

إلى سنوات عديدة ليحوز على نسبة 
تمثيل أعلى في البرملانات تؤهله 

لتغيير السياسات العامة وهو األمر 
توقع، فإن محورًا جديدًا للدول 

ُ
امل

تطرفة بات منظورًا بني أوروبا 
ُ
امل

اليمينية وأميركا الجمهورية.  قد 
تذكر كتب التاريخ يومًا أن حصول 

حزب »البديل ألملانيا« على 89 
مقعدًا في البرملان كأحد األسباب 

غير املباشرة للحرب العاملية املقبلة، 
فاستعدوا. 

مسعود البارزاني
ال صديق دائمًا وال عدو

أربيل ـ براء الشمري

يكاد اسم مسعود مصطفى شيخ محمد 
ــبــارزانــي،  عــبــد الــســالم شــيــخ تـــاج الــديــن ال
واملواجهات  بالحروب  منذ والدتــه،  يرتبط 
املــوت  مــن  والنجاة  والــعــداوات  والتحالفات 
 إلى ما يأمل أن يكون 

ً
والتحدي... وصــوال

حــيــاة هـــادئـــة فـــي »الـــدولـــة الـــكـــرديـــة«، وإن 
ــعــراقــي فــحــســب. مسعود  كـــان بــشــقــهــا ال
البارزاني، املولود في مدينة مهاباد داخل 
إيـــران على مقربة مــن الــحــدود مــع العراق 
ــــال مــصــطــفــى  املـ والـــــــده  ــان  ــ كـ ــام 1946،  ــ عـ
البارزاني وزير دفاع جمهورية كردستان 
الــتــي ســقــطــت بــعــد والدتـــهـــا بــعــدة أشــهــر 
إثــــر هــجــوم لــلــجــيــش اإليــــرانــــي أيــــام نــظــام 
الــشــاه، مــا دعـــاه لــلــعــودة الـــى الــعــراق ومــن 
ثـــم انــتــقــل مـــع والـــــده إلـــى مــوســكــو برفقة 
قــيــادات كــرديــة أخــرى قبل أن يــعــودوا إلى 
كــردســتــان ويــتــم نفيهم مــن قــبــل الــنــظــام 
امللكي بــالــعــراق إلــى جــنــوب الــعــراق. وبعد 
انهيار امللكية في العراق عام 1958 وقيام 
الــجــمــهــوريــة، تـــم الــعــفــو عــنــهــم وإعــادتــهــم 
العراق  إلى مدينتهم اآلن )بــارزان( شمال 
وكان البارزاني آنذاك بعمر 12 عاما فقط. 
البارزاني  حياة  فــي  قليال  الــهــدوء  استمر 
حيث ســرعــان مــا انتفض األكـــراد مجددا 
بحقوق  مطالبني   1961 عـــام  بــغــداد  ضــد 
متساوية من بينها السماح بدراسة اللغة 
الــكــرديــة والــتــمــتــع بجميع االمــتــيــازات بما 
ترك  وتقاليدهم.  عــاداتــهــم  ممارسة  فيها 
الـــدراســـة وهـــو فـــي عــمــر الــســابــعــة عــشــرة 
بقيادة  الكردية  الــقــوات  بصفوف  والتحق 

ــده. يــلــقــب الـــبـــارزانـــي ابـــن الــجــبــل وهــو  ــ ــ وال
أن تطلق على  أعلى صفة تشريف يمكن 
املقاتل الكردي. شارك مع شقيقه إدريس 
البارزاني في وفد كردستان باملفاوضات 
التي جرت مع الحكومة العراقية في بغداد 
والـــتـــي انــبــثــق عــنــهــا اتــفــاقــيــة مــنــح الــحــكــم 
فـــي عـــام 1970. بعد  لــكــردســتــان  الـــذاتـــي 
اتــفــاقــيــة الــجــزائــر عـــام 1975 بـــني الــعــراق 
وإيران، عاود أكراد العراق حراكهم املسلح 

ضد بغداد. 
اســـتـــمـــر الــــحــــراك املـــســـلـــح مــــع والـــــــده املـــال 
مــصــطــفــى حــتــى عـــام 1979 حــيــث تــوفــي 
والده في الواليات املتحدة، وتولى بعد ذلك 

مــســعــود رســمــيــا مــنــصــب قـــيـــادة الــحــزب 
ــبــــارزانــــي  ــ ــح. مـــســـعـــود ال والـــــحـــــراك املـــســـلـ
ابن  كــردســتــان،  إقليم  عــامــًا(، رئيس   71(
ــارزان املــمــتــدة فــي إيــــران وتــركــيــا  ــ قبيلة بـ
ـــتـــل شــقــيــقــه إدريـــــس عــلــى يد 

ُ
والــــعــــراق، ق

الــجــيــش الــعــراقــي فــي مــعــارك عـــام 1987. 
دخـــل فــي حـــرب أهــلــيــة مــع حـــزب االتــحــاد 
بزعامة جالل الطالباني مطلع التسعينات، 
ودعــمــتــه واشــنــطــن وقــــوى غــربــيــة أخـــرى، 
الــطــالــبــانــي  بينما دعــمــت إيــــران وروســـيـــا 
حــتــى انــتــهــت الـــحـــرب عـــام 1996 بــاتــفــاق 
بــرعــايــة األمـــم املــتــحــدة فــي بــاريــس أوقــف 
القتال وتم تقاسم مناطق النفوذ بني أربيل 
)منطقة نفوذ حزب البارزاني، الديمقراطي 
نفوذ  )منطقة  والسليمانية  الكردستاني( 
االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي(. وقــبــل 
الرئيس  إلــى  الــبــارزانــي  ذلــك، لجأ مسعود 
ــدام حــســني، وتـــرأس  ــعــراقــي الـــراحـــل صــ ال
التقى بصدام  املستوى  رفيع  كرديا  وفــدا 
في إبريل/نيسان عام 1991 بعد »عاصفة 
الــصــحــراء«. وخـــالل االجــتــمــاع، تــم تقديم 
ــبـــارزانـــي  الـــشـــاي الـــــذي تـــــردد مــســعــود الـ
على  يقدم صــدام حسني  أن  قبل  بتناوله 
ــه بــكــوب  ــامـ ــاي الـــــذي أمـ ــوب الـــشـ تــبــديــل كــ
الراحل  العراقي  الرئيس  وكــأن  الــبــارزانــي، 
كان يريد إيصال رسالة مفادها أن كوب 
البارزاني لم يكن يحتوي على السم. عرف 
عــنــه ولـــعـــه بـــكـــرة الـــقـــدم حــتــى اآلن وحــبــه 
لـــلـــروايـــات وحـــرصـــه عــلــى املـــشـــاركـــة في 
ثمانية  لديه  الــذي  هــو  العسكرية،  الــنــدوات 
أوالد و35 حفيدًا. لم يكن لديه صديق دائم 

وال عدو دائم.

بورتريه ■ تحليل

عن  يتراجع  البارزاني،  مسعود  كردستان، 
 
ً
االستفتاء، ويقبل بعرض بديل ُيشّكل حال

الثانية  والنقطة  وأربيل.  وسطا بني بغداد 
ــل فـــي حــســابــات بــعــض األطـــــراف بــأن 

ّ
تــتــمــث

الصف الكردي غير موّحد املوقف من قضية 
االستفتاء، وأن هناك دواًل إقليمية لها قدرة 
عــلــى الــضــغــط مــن أجـــل تشكيل قـــوة كــرديــة 
مــعــارضــة لــالســتــفــتــاء، وهــــذا األمــــر ينطبق 
على إيــران التي تربطها عالقات متينة مع 
الرئيس  الــوطــنــي« بزعامة  حــزب »االتــحــاد 
الـــعـــراقـــي الــســابــق جــــالل طــالــبــانــي، ولــهــذا 
قــام قائد فيلق القدس في الحرس  الغرض 
الثوري اإليراني، قاسم سليماني، بأكثر من 

زيارة لإقليم.
شــــهــــد األســــــبــــــوع األخـــــيـــــر الــــســــابــــق لـــيـــوم 
جهة،  مــن  الضغوط  على  رهــانــا  االستفتاء 
ــردي مـــن جهة  ــكــ ــة شـــق الـــصـــف الــ ــاولـ ومـــحـ
ثــانــيــة. جـــرت مــســاومــات الــلــحــظــة األخــيــرة 
بني بغداد وأربيل، في ظل وساطات دولية، 
ولكن الطرف الكردي لم يتراجع، وفي الوقت 
ذاتـــه تــم لــعــب ورقـــة طــالــبــانــي، إذ بـــرز نجل 
السبت  يــوم  ليعلن  بافيل،  طالباني،  جــالل 
املاضي رفض االستفتاء، ولكنه تراجع عن 
الــســرب، وكان  موقفه بسرعة، وانــخــرط في 
ذلك إشارة إلى أن غالبية كردية مطلقة تقف 

في صف قرار إجراء االستفتاء.
الــــبــــارزانــــي نــفــســه فـــوجـــئ بـــالـــحـــالـــة الــتــي 
إلــى االستفتاء، ولم  ــدهــا قــراره بالذهاب 

ّ
ول

هذا  الــقــرار  يلقى  أن  تتوقع  حساباته  تكن 
التجاوب الشعبي من األكــراد قاطبة، األمر 
الذي وضعه أمام خيار وحيد بعدم العودة 
إلى الــوراء. وكان واضحا في األيــام الثالثة 
األخــيــرة أن الــشــارع الــكــردي ســبــق الــقــيــادة 
السياسي  السقف  ورفــع  بــأشــواط،  الكردية 
بــه، ولهذا لم يترك  أعلى مما كانت تطالب 
أو طــريــقــا  ــلـــمـــنـــاورة  لـ ــا أي هـــامـــش  أمـــامـــهـ

للعودة إلى الوراء. 
ــقـــارن خـــطـــاب الـــبـــارزانـــي فـــي بــدايــة  ــن يـ ومــ
الــذي  خطابه  مــع  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول 
تــحــّول إلـــى الــراديــكــالــيــة فــي األيــــام الثالثة 

األخيرة، يمكنه أن يفهم سر هذا االنعطاف، 
ــشـــارع الــتــقــط رســـالـــة االســتــفــتــاء  ذلــــك أن الـ
وذهب بها نحو أفق آخر هو »االستقالل«، 
وهـــذا مــا عــّبــر عــنــه الــبــارزانــي فــي مؤتمره 
ــر، حــــني نـــعـــى الـــشـــراكـــة  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــافـــي األخـ

والدولة االتحادية.
يــفــتــح االســتــفــتــاء الـــبـــاب بــاتــجــاه انــفــصــال 
ــر، وكــل  كــردســتــان، ولــيــس نــحــو أي أفـــق آخـ
مـــن يــخــّمــن غــيــر ذلــــك ال يـــريـــد قـــــراءة األمـــر 
والصريحة،  الواضحة  تعابيره  في  الواقع 
إال أن هذه النتيجة لن تكون أوتوماتيكية، 
تعيد  جــديــدة،  مــعــادلــة  تحقيقها  ويتطلب 
مختلفة.  بطريقة  الــعــراقــي  الــوضــع  هيكلة 
ــــردي تـــصـــرف بـــعـــفـــويـــة، ومـــن  ــكـ ــ ــــارع الـ ــــشـ الـ
منطلق أن »االستقالل« حق طبيعي لألكراد 
العراقية صيغا  الدولة  الذين جّربت معهم 
فشلت،  جميعها  ولــكــنــهــا  لــلــتــعــايــش،  عـــدة 
مــن الــحــكــم الـــذاتـــي إلـــى الـــدولـــة االتــحــاديــة، 
من  اللحظة حانت  أن  يــرون  فهم  وبالتالي 
أجل أن يقرروا مصيرهم، ويعلنوا دولتهم 
األرض  على  مــوجــودة  باتت  التي  املستقلة 

بكافة أركانها.
حسب وجــهــة نظر األكــــراد، ليس هــنــاك أي 
الصيغة  على  الــحــرص  إلــى  يدفعهم  سبب 
الحالية القائمة بينهم وبني بغداد، وسواء 
قــّصــرت بــغــداد بــالــوفــاء فــي الــتــزامــاتــهــا أو 
ــع الـــقـــائـــم مــنــذ سنة  ــإن الـــوضـ ــم تــقــصــر، فــ لـ
2003 تاريخ احتالل العراق، ومن ثم كتابة 
يناسبهم،  يعد  لم  عــام 2005،  الدستور في 
وهم يرون أن الفرصة باتت سانحة إلعالن 

دولتهم، وربما لن تتكرر.
إلــى ذلــك يــبــدو أن املرحلة األصــعــب هــي التي 
ــن تـــشـــبـــه، فــــي جــمــيــع  ــ ســتــلــي االســـتـــفـــتـــاء، ولـ
عرف 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  السابقة  املرحلة  األحــــوال، 

بـــالـــشـــراكـــة. وإذا كـــانـــت الـــشـــراكـــة قـــد انــتــهــت 
ــارزانــــي، فــإن  ــبــ ــا أعـــلـــن الــ بــاالســتــفــتــاء وفــــق مـ
لن تكون مقتصرة فقط على  الجديدة  الفترة 
املواجهة بــني بــغــداد وأربــيــل، بــل هــي متعلقة 
بــعــراق مــا بعد »داعـــش«، األمــر الــذي يتجاوز 

الحسابات العراقية إلى اإلقليمية والدولية.

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم )الصورة(، أن األزمة في كردستان 
بلغت ذروتها، مؤكدًا أن »بغداد ستكون الجهة التي سنتحاور معها 
بشأن تداعيات االستفتاء«. وتطرق 
يلدريم في مقابلة تلفزيونية، إلى 
وصلت  »بالفعل  قائًال  االستفتاء 
األزمة إلى نقطة الالعودة، وهي 
جديدة  تــطــورات  مرحلة  بــدايــة 
المساس  من  وحذر  جيدة«.  وغير 
شمالي  فــي  ــرى  األخـ بالعرقيات 
عن  نتغاضى  »لــن  قــائــال:  الــعــراق 
الوجود  تستهدف  خطوات  أي 

التركماني شمالي العراق«.

يلدريم: نحاور بغداد حصرًا

ستكون المرحلة األصعب 
هي التي ستلي االستفتاء 

على انفصال إقليم 
كردستان العراق، في 
مشهد يعطي فكرة 

عن صورة هذا البلد في 
مرحلة ما بعد »داعش«

احتفاالت في اإلقليم 
بإجراء االستفتاء )كريس 

)Getty/ماكغراث
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لدى البارزاني 8 أوالد و35 حفيدًا 
)أحمد ديب/فرانس برس(

انفصال كردستان

  شرق
      غرب

كوريا الشمالية: 
ترامب أعلن الحرب علينا 

اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوري 
أن  يــــــونــــــغ-هــــــو،  ري  ــي،  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
األميركي، دونالد ترامب،  الرئيس 
»أعلن الــحــرب« على بــالده، مؤكدًا 
إلسقاط  مستعدة  يــانــغ  بيونغ  أن 
قــــاذفــــات أمــيــركــيــة حــتــى مـــن دون 
أن تــدخــل مــجــالــهــا الـــجـــوي. وقـــال  
لــلــصــحــافــيــني، أمــــس، أمــــام الــفــنــدق 
الــــذي يــقــيــم فــيــه فــي نــيــويــورك، إن 
»ترامب زعم أن قيادتنا لن تستمر 
... لــقــد أعـــلـــن الـــحـــرب على 

ً
ــال ــ ــويـ ــ طـ

بـــــالدنـــــا«. وأكــــــد أن »عـــلـــى جــمــيــع 
الدول األعضاء )في األمم املتحدة( 
والــعــالــم بــأســره أن يــتــذكــروا جيدًا 
أن الــواليــات املتحدة بــدأت بإعالن 

الحرب«.
)فرانس برس(

لقاء أردوغان 
وبوتين الخميس

الــروســي، فالديمير  الرئيس  يــزور 
الخميس  أنقرة،  )الصورة(  بوتني، 
املقبل، إلجراء محادثات مع نظيره 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان،  ــركــــي، رجــ ــتــ الــ
يــتــوقــع أن تــتــنــاول الــتــطــورات في 
كل من العراق وسورية. وأعلن كل 
مـــن الــكــرمــلــني والـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
عقب اتصال هاتفي بني الزعيمني، 
أمـــــس، أن بـــوتـــني ســيــقــوم بـــزيـــارة 
عمل تستمر يوما واحدًا إلى أنقرة 

الخميس. 
أردوغــــــــــان  أن  ــلــــني،  ــرمــ ــكــ الــ وأفــــــــــاد 
وبوتني أكدا، أمس، على أن تطبيق 
خطة إقامة »مناطق خفض التوتر« 
فــي ســوريــة ستمهد الــطــريــق أمــام 
وقف العنف والتوصل إلى تسوية 

سياسية.
)فرانس برس(

إحباط هجوم لـ»داعش« 
على الحدود العراقية 

السورية
العراقية  األمــنــيــة  الــقــوات  أحبطت 
هـــجـــومـــا لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« عــلــى 
وقالت  السورية.  العراقية  الحدود 
خلية اإلعالم الحربي العراقية في 
العراقية تمكنت  الــقــوات  إن  بــيــان، 
للتنظيم على  هــجــوم  إحــبــاط  مــن 
الـــحـــدود فـــي مــنــطــقــة املــثــلــث الــتــي 
تربط الحدود مع الحمدانية شمال 
ــقـــوات  ــــى أن الـ ــراق، مـــشـــيـــرة إلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــراقــيــة قــتــلــت عــــددًا مــن عناصر 

التنظيم فيما الذ الباقون بالفرار.
)قنا(

بغداد تنفذ حكم 
اإلعدام بحق 42 مدانًا

أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ 
ــدانــــني  ــــن املــ ــم اإلعــــــــــدام بــــــــ42 مـ ــكـ حـ
بتهمة »اإلرهـــاب« األحــد، في أكبر 
إعـــدام جــمــاعــي، منذ مطلع  عملية 
ــالــــي. وأكــــــــدت الــــــــوزارة  ــام الــــحــ ــعــ الــ
فــي بــيــان، أمـــس، أن »أحــكــام املنفذ 
بــهــم اإلعــــــدام كـــانـــت ضــمــن قــانــون 
مكافحة اإلرهاب، وجرائمهم كانت 
القوات  بني الخطف وقتل عناصر 
وتفجير  املسلح  والسطو  األمنية 
عبوات ناسفة وسيارات مفخخة«.
)فرانس برس(

الرئيس اللبناني 
يبدأ زيارة إلى باريس

الــتــقــى الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، ميشال 
عـــــون، )الـــــصـــــورة(، أمــــس اإلثـــنـــني، 
ــانــــويــــل  ــــي، إيــــمــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ نــــظــــيــــره الـ
مــاكــرون، فــي بــاريــس، وذلـــك خالل 
ــوم بـــهـــا عـــون  ــقــ زيـــــــــارة رســـمـــيـــة يــ
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــي 
الــرحــلــة مـــن بـــيـــروت الــــى بـــاريـــس، 
الـــرتـــب  ــن عــــــون أن »ســـلـــســـلـــة  ــلــ أعــ
حصل  وإذا  ســتــطــبــق،  والــــرواتــــب 
بعض التأخير التقني فيها سيتم 
ــقـــرر  ــن املـ ــ اســــتــــدراكــــه الحـــــقـــــا«. ومــ
ــزور عــــون مــجــلــســي الــشــيــوخ  ــ أن يـ
والنواب ومقر الحكومة الفرنسية، 
بــاريــس، كما  الــى بلدية  باإلضافة 

يلتقي أعضاء الجالية اللبنانية.
)العربي الجديد(
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سياسة

  شرق
      غرب
غرينبالت إلى إسرائيل 

اليوم

يصل املبعوث األميركي إلى الشرق 
ــــون غــــريــــنــــبــــات  ــــسـ ــيـ ــ األوســـــــــــــــط، جـ
)الـــــصـــــورة(، إلــــى إســـرائـــيـــل، الــيــوم 
ــاء، الســـتـــكـــمـــال مـــحـــادثـــات  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
السام بني إسرائيل والفلسطينيني. 
وذكــــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
إن  أمــــــــس،  مـــــن  أول  أحــــــــرونــــــــوت«، 
لبحث  إسرائيل  سيزور  غرينبات 
بــدء املــفــاوضــات، الــتــي توقفت منذ 
رفــض  بــعــد   ،2014 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
االحتال وقف االستيطان واإلفراج 

عن أسرى فلسطينيني.
)األناضول(

االحتالل يستعد 
للمصادقة على ألفي 

وحدة استيطانية
ــلــــي، أمـــس  ــيــ ــلــــن مــــســــؤول إســــرائــ أعــ
اإلسرائيلية  الــســلــطــات  أن  اإلثــنــني، 
ــــوع املـــقـــبـــل عــلــى  ــبـ ــ ــادق األسـ ــتـــصـ سـ
ــات لــــبــــنــــاء ألـــــفـــــي وحــــــدة  ــطــ ــطــ ــخــ مــ
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة. ونــقــلــت صحيفة 
ــة، عـــن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »هـــــــــآرتـــــــــس« اإلســ
املسؤول اإلسرائيلي قوله إن »لجنة 
التخطيط العليا في اإلدارة املدنية 
اإلســرائــيــلــيــة، ســتــصــادق عــلــى هــذه 
لــم تتم  املــخــطــطــات«. وأضــــاف »إذا 
ــذه املــخــطــطــات  ــ ــلـــى هــ ــة عـ ــادقــ املــــصــ
األسبوع املقبل، فإن املصادقة ستتم 
مباشرة بعد انتهاء عيد املظلة في 

11 أكتوبر/تشرين األول املقبل«. 
)األناضول(

... ويلوح بإخالء 
تجمع »الخان األحمر«

بإخاء  اإلسرائيلية  الحكومة  وح 
ّ
تل

من  الفلسطينية  الــعــائــات  عــشــرات 
األحــمــر«  »الــخــان  السكاني  التجمع 
شــــــــرق الـــــــقـــــــدس، مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
»بــاديــة  املقبل. وقـــال رئــيــس جمعية 
القدس«، محمد الكرشان، إن عشرات 
اآلن  تعيش  التي  البدوية  العائات 
فــي تجمع »الــخــان األحــمــر«، مهددة 
بـــاإلخـــاء لــصــالــح تــوســيــع عـــدد من 
مستوطنة  خصوصًا  املستوطنات، 

»معاليه أدوميم«.
)األناضول(

مصر: سجن خالد علي 
3 أشهر

قضت محكمة جنح الدقي املصرية، 
أمس اإلثنني، بحبس املحامي خالد 
علي )الصورة( 3 أشهر وكفالة ألف 
فاضح،  فعل  ارتــكــاب  بتهمة  جنيه، 
بــعــد رفـــع يــديــه عــقــب حــكــم مصرّية 
ــر. وطــــلــــب دفـــــاع  ــيــ ــافــ ــنــ تـــــيـــــران وصــ
املــحــامــي خــالــد عــلــي مـــن املــحــكــمــة، 
خـــال الــجــلــســات املــاضــيــة، انــتــداب 
للسينما  الــعــالــي  املــعــهــد  مــن  خبير 
لفحص الصور والفيديوهات التي 
استندت إليها النيابة في القضية، 
كــمــا طــلــب تــفــريــغ كــامــيــرات مجلس 
ــــان  ــة. وكـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــن يــــــوم الـ الـــــدولـــــة عـ
املــحــامــي ســمــيــر صـــبـــري، املــعــروف 
بـــوالئـــه لــلــنــظــام املـــصـــري، قـــد تــقــدم 
بــبــاغ ضــد خــالــد عــلــي، يتهمه فيه 
وطالب  بذيئة،  بعامات  بــاإلشــارة 
بــالــتــحــقــيــق مـــعـــه بــتــهــمــة اإلســــــاءة 

للدولة والقضاء.
)العربي الجديد(

األردن: سجن 3 
فلسطينيين هّربوا أسلحة 

إلى الضفة
ــة  ــ ــ ــدول ــ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة أمـــــــــن الــ
االثنني،  أمــس  )عسكرية(،  األردنــيــة 
فلسطينيني  ثــاثــة  بسجن  أحــكــامــًا 
بــعــد إدانــتــهــم بــتــهــريــب أســلــحــة من 
ودانــت  الغربية.  الضفة  إلــى  األردن 
»تصدير  بجناية  املتهمني  املحكمة 
أســلــحــة بــقــصــد اســتــخــدامــهــا على 
وجــــه غــيــر مـــشـــروع، وبـــيـــع أســلــحــة 
غير  وجــه  على  استخدامها  بقصد 
مشروع استنادًا إلى قانون مكافحة 
اإلرهاب«. وتشير الئحة االتهام إلى 
الــقــبــض عليهم  قــبــل  املــدانــني  تمكن 
من تهريب 250 مسدسًا و40 بندقية 

إلى الضفة الغربية املحتلة.
)العربي الجديد(

باريس ـ العربي الجديد 

جدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد 
الرحمن آل ثــانــي، أمــس االثــنــني، مــن فرنسا، 
ــا يــتــعــلــق  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ثــــوابــــت قـــطـــر فــــي مــ
ــة املــفــتــعــلــة ضــدهــا مـــن قبل  ــ بــســبــل حـــل األزمـ
دول الحصار )السعودية، البحرين، اإلمارات 
ــر(، فــيــمــا أكــــد أن الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  ومــــصــ
دونالد ترامب يكثف الجهود في سبيل حل 
دبــلــومــاســي لـــأزمـــة. وقــــال الـــوزيـــر الــقــطــري، 
خـــال نــــدوة فـــي بـــاريـــس لــلــمــعــهــد الــفــرنــســي 
ــه ملــس  ــ ــــس، إنـ ــقـــدت أمــ لـــلـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة عـ
»رغــبــة أكــبــر« لــدى تــرامــب لـــرأب الــصــدع عبر 
الحوار. وأضــاف »قــال بوضوح شديد إنه ال 
يريد أن يرى صراعًا بني األصدقاء. لذا فهناك 
عــزم من قبل الــواليــات املتحدة على حل هذا 
األمــر عبر الــحــوار«. وكــان أمير قطر، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، قد التقى بترامب على 
هــامــش مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاعــات الجمعية 
العامة لأمم املتحدة، قبل أيام، وتخلل اللقاء 
أن »هناك مساعَي حالية  إلــى  إشــارة ترامب 

صالح النعامي

حــــــــذرت دراســـــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــــن مــخــاطــر 
ــران وتعاظم  بــني تركيا وإيـ الكبير  الــتــقــارب 
مــظــاهــر الــتــعــاون بــيــنــهــمــا، مــعــتــبــرة أن هــذا 
للمصالح  تهديدًا  طياته  في  يحمل  التطور 
الدراسة،  االستراتيجية إلسرائيل. وشــددت 
التي صــدرت يــوم األحــد املــاضــي عــن »مركز 
أن  اإلسرائيلي، على  القومي«  األمــن  أبحاث 
اإليراني  التركي  التقارب  خطورة  يفاقم  ما 
حــقــيــقــة أنـــه يــأتــي فـــي ظـــل تـــطـــورات سلبية 
ــرار بــاملــصــالــح  تــعــكــس تـــوجـــه أنـــقـــرة لــــإضــ
اإلســرائــيــلــيــة، ال سيما إصــــرار األتــــراك على 
تــطــويــر الــعــاقــة مــع حــركــة حــمــاس، والـــدور 
الــكــبــيــر الــــذي تــقــوم بــه الــقــيــادة الــتــركــيــة في 
ــيـــل، خــصــوصــًا في  ــرائـ الــتــحــريــض عــلــى إسـ

أعقاب أحداث األقصى األخيرة.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها كل من رئيسة 
قــســم األبـــحـــاث األســبــق فــي جــهــاز املــوســاد، 

لــحــل األزمـــــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط، ورأى أن 
حلها سيكون في وقت قريب جدًا«.  

فــي مـــوازاة ذلــك، استعرض وزيــر الخارجية 
افتعلت  التي  األزمــة  مسهب  بشكل  القطري، 
ــا مــــنــــذ شــهــر  ــورهــ ــطــ ضـــــد قــــطــــر ومــــــراحــــــل تــ
األدوات  عن   

ً
فضا املــاضــي،  يونيو/حزيران 

الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة واإلعــامــيــة التي 
اســتــخــدمــت فــيــهــا، قــبــل أن يــؤكــد أن الــدوحــة 
الــوصــايــة، وإن كانت  تــرفــض جميع أشــكــال 
تعتبر أن الــحــوار هــو الــحــل لــفــك اإلشــكــاالت 
تــشــارك بطريقة  الــذي جعلها  األمــر  العالقة، 
ــاءة مـــع جـــهـــود الـــوســـاطـــة الـــتـــي تــقــودهــا  ــنـ بـ
ــأن قطر  ــر بـ ــ الــكــويــت بــدعــم دولــــي. وفــيــمــا ذّك
الوساطة،  ومقترحات  املــبــادرة  مع  تجاوبت 
إلــى أن دول الحصار عملت على وضع  لفت 
السيادة، وقدمت مطالب  مبدأ  تهدد  أهــداف 

وضعت لترفض على حد وصفه.
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن »سبب 
األزمــة الخليجية فــرض سياسات على قطر 
تــخــالــف مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا، وهــــو مــحــاولــة 
واضــحــة لــفــرض تغيير الــنــظــام مــن الــخــارج، 
ألنــنــا ال نــشــاطــرهــم رؤيــتــهــم املــنــغــلــقــة«. لكن 
على الرغم من ذلــك أكــد أن بــاده »ستواصل 
نـــكـــون  ولــــــن  الــــشــــعــــوب  إرادة  ــــع  مـ الـــــوقـــــوف 
صــامــتــني«. كما أشـــار إلــى اســتــمــرار الــدوحــة 
فـــي ســيــاســاتــهــا مـــن أجــــل تــســويــات سلمية 

للصراعات. 
أن  إلــى  القطري  الخارجية  لفت وزيــر  وفيما 
سيادي  حــق  الدبلوماسية  الــعــاقــات  »قــطــع 
رة 

ّ
لكل دولة«، أضاف »لكن هذه األزمة ُمسخ

للتدخل في الشؤون الداخلية للدول«.

ترى أن اإلرهاب يزدهر في األنظمة املنغلقة، 
وأنـــــه يــجــب تــحــطــيــم اإلرهـــــــاب بــكــل الــســبــل، 
عسكريًا وأيضًا من خــال وضــع رؤى لخلق 

األمل والتحول اإليجابي والتنمية.
بـــاده وبأنها  الــحــصــار بخيانة  واتــهــم دول 
»قـــامـــت بــــإجــــراءات أحـــاديـــة ضـــدنـــا، مخالفة 

الــخــبــيــرة فــي الــشــأن اإليـــرانـــي سيما شــايــن، 
والباحثة في الشأن التركي ليندا شتراوس، 
إلى أن ما يفاقم األمــور خطورة في التقارب 
ــــرة بــالــنــســبــة لــلــمــصــالــح  ــقـ ــ ــران وأنـ ــهــ بــــني طــ
أيــضــًا في  أنـــه يتجسد  اإلســرائــيــلــيــة حقيقة 
ظل وقوف كل من تركيا وإيــران ضد املحور 
إسرائيل، مشيرة بشكل  من  القريب  العربي 
خاص إلى تدهور العاقات التركية املصرية 
ووقوف تركيا وإيران بدون تردد إلى جانب 
ــدول الــعــربــيــة السنية  ــ قــطــر فــي مــواجــهــة »الـ

املعتدلة«، على حد توصيف الدراسة. 
ــقــــرار الــتــركــي  وشــــــددت الــــدراســــة عــلــى أن الــ
بـــاإلســـراع بــتــدشــني الــقــاعــدة الــعــســكــريــة في 
قطر يدلل على الجدية التي تبديها أنقرة في 
الوقوف إلى جانب الدوحة، وتعكس عزمها 
عليها. وحــذرت  الحملة  أهــداف  إفشال  على 
من أن التعاون التركي اإليراني يمثل تهديدًا 
للبيئة االستراتيجية واإلقليمية إلسرائيل، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذا الـــتـــعـــاون يــتــعــاظــم في 
ظــل تــدهــور األوضــــاع فــي مــصــر. وأوضــحــت 
الدراسة أن التقارب التركي اإليراني تجسد 
ــنـــي  فــــي تـــوثـــيـــق الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري واألمـ
ــارة  ــزيــ بـــني الـــجـــانـــبـــني، مـــشـــددة عــلــى أن »الــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة« الـــتـــي قـــــام بـــهـــا رئـــيـــس هــيــئــة 
األركان في القوات املسلحة اإليرانية محمد 
بـــاقـــري ألنـــقـــرة فـــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
تحمل دالالت كبيرة. وأشارت إلى أن مظاهر 
الــتــنــســيــق الــســيــاســي واالســـتـــراتـــيـــجـــي بني 
متوقفة  باستمرار،  تتعاظم  وطــهــران  أنــقــرة 
ــادة وتــيــرة الــلــقــاءات بــني الرئيسني  عــنــد زيــ
رجــب طيب أردوغــــان وحــســن روحــانــي، إلى 

جانب تعاون كل من تركيا وإيــران وروسيا 
في التوصل التفاق خفض التوتر في سورية. 
 من إيــران وروسيا وافقتا 

ً
وأوضحت أن كا

بــإدلــب السورية  اتــفــاق أســتــانــة املتعلق  فــي 
مــن تحقيق  يمّكنها  دورًا  تــركــيــا  مــنــح  عــلــى 
مــصــالــح تــتــجــاوز مــخــاوفــهــا مــن التطلعات 
ــارت الــدراســة إلــى أن  القومية لــأكــراد. وأشــ
الــتــعــاون الــتــركــي اإليـــرانـــي يــمــّس بــخــارطــة 
في سورية، محذرة  االستراتيجية  املصالح 
ــران عــلــى تكريس  مــن أنـــه يــعــزز مــن قـــدرة إيــ

نفوذها هناك.
 ولفتت الدراسة إلى أن توثيق التعاون بني 
ــران امــتــد لــلــجــانــب االقــتــصــادي،  ــ تــركــيــا وإيـ
 مــــن طــــهــــران وأنــــقــــرة 

ً
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن كـــــا

ومــوســكــو تــوصــلــت التـــفـــاق ثــاثــي يقضي 
بــقــيــام شــركــات تــركــيــة وروســـيـــة بالتنقيب 
ــــي إيــــــــــران. وحــــــذرت  ــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـ ــ عـ
الــتــعــاون العسكري  الــدراســة مــن أن تعاظم 
ــا يــزيــد األمـــــور تعقيدًا  ــيـ بـــني تــركــيــا وروسـ
بالنسبة إلســرائــيــل، خــصــوصــًا فــي أعــقــاب 
قرار موسكو تزويد أنقرة بمنظومة الدفاع 

الجوي األحدث في العالم »أس 400«.

 وعـــزت الـــدراســـة الــتــقــارب الــتــركــي اإليــرانــي 
إلـــى حــاجــة كــل مــن طــهــران وأنــقــرة لتوحيد 
ــراد فــي شمال  ــ الــجــهــود ملــواجــهــة تــوجــه األكـ
الــعــراق لــإعــان عــن استقالهم، إلــى جانب 
خيبة أمل تركيا من الواليات املتحدة بسبب 
مــســهــا بـــاألمـــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي مـــن خــال 
اإلصـــرار على دعــم أكـــراد ســوريــة. واعتبرت 
الـــدراســـة أن نــجــاح الــــروس واإليــرانــيــني في 
إنــقــاذ نــظــام بــشــار األســـد مــن الــســقــوط دفــع 
الجديد  الواقع  التركي للتعامل مع  الرئيس 
ــة الـــكـــامـــنـــة فــي  ــاقـ ومـــحـــاولـــة اســـتـــنـــفـــاد الـــطـ
الــتــعــاون مــع طــهــران ومــوســكــو حفاظًا على 
ــــارت إلـــى أن األتـــراك  املــصــالــح الــتــركــيــة. وأشـ
معنيون بالتقارب مع إيــران من أجل إيجاد 
بــيــئــة ســيــاســيــة تــســمــح لـــقـــواتـــهـــم بــالــعــمــل 
شمال سورية ملنع األكراد من فرض حقائق 
الــــورقــــة،  وحــــســــب  األرض.  عـــلـــى  ســـيـــاســـيـــة 
 مــن اإليــرانــيــني والــــروس أدركــــوا أن 

ً
فـــإن كـــا

مهمة  تصعيب  فــي  مــهــمــًا  دورًا  أدت  تــركــيــا 
الــحــســم لــصــالــح بـــشـــار األســـــد فـــي ســوريــة 
مـــن خــــال دعــمــهــا لـــقـــوى الـــثـــورة الــســوريــة، 
ــــذي فـــاقـــم حـــاجـــة طـــهـــران ومــوســكــو  ــر الـ ــ األمـ
معها.  الــتــعــاون  تكثيف  عبر  أنــقــرة  لتحييد 
وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن انـــطـــاق تــركــيــا من 
ساهمت  الغربية  الـــدول  بــأن  مفادها  قناعة 
ــقــــاب الـــتـــي جــرت  فـــي تــحــفــيــز مـــحـــاولـــة االنــ
فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو الـــعـــام املـــاضـــي، ورفـــض 
واشنطن تسليم فتح الله غولن، الذي تتهمه 
السلطات في أنقرة بالوقوف خلف املحاولة 
للتعاون  األتـــراك  عــززا من توجه  االنقابية، 

مع طهران وموسكو.

ونــفــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري مــزاعــم دول 
الحصار بــأن قطر تتدخل في شــؤون الــدول 
األخــرى، وقــال إن تلك الــدول هي من حاولت 
بـــكـــل الـــســـبـــل فـــــرض الــــوصــــايــــة عـــلـــى الـــقـــرار 
الحكم،  نظام  في  والتدخل  لقطر،  السياسي 
العسكرية  للقوة  باللجوء  التهديد  بل جرى 

لفرض تلك الوصاية.
وبـــــنّي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري أنــــه لفهم 
األزمة الخليجية ال بد من فهم األدوات التي 
اســتــخــدمــتــهــا دول الــحــصــار ملــواجــهــة قــطــر، 
أهـــداف  اإلرهـــــاب لتحقيق  مــعــنــى  إذ حــرفــت 
ســيــاســيــة، مــؤكــدًا أن اســتــخــدام هـــذا الــســاح 
بـــتـــلـــك الـــطـــريـــقـــة يـــشـــكـــل خــــطــــرًا ألنـــــه يــحــول 
االهــتــمــام عــن حــرب اإلرهــــاب. وأعــلــن أن قطر 

لــلــقــوانــني الــدولــيــة، فــي مــحــاولــة منها لعزل 
قطر«.  

وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة أن قطر على مــا يــرام 
من الناحية االقتصادية رغم العقوبات. كما 
تطرق إلى العاقة مع إيــران، وقــال »يقولون 
إن قطر اآلن أقرب إليران. إنهم يدفعون بقطر 
صوب إيران بإجراءاتهم. إنهم يمنحون قطر 
وتــابــع  كــهــديــة«.  إقليمية  قـــوة  أي  أو  إليــــران 
»هــل هــذا هو هدفهم؟ الدفع بــدولــة.. بإحدى 
دول مجلس التعاون الخليجي صوب إيران؟ 
إنه ليس هدفًا حكيمًا«. وأشار إلى أن موقف 
قطر من األزمة السورية لم يتغير، مشيرًا إلى 
أنه »بعد ثمانية أشهر وبعد عسكرة الثورة 
)السورية( قررت قطر االنحياز لطرف. قررنا 

الوقوف إلى جانب الشعب«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــــل مـــحـــور الــحــصــار، 
الترويج  محاولة  ومــصــر،  اإلمــــارات  تحديدًا 
لــنــفــســه كـــطـــرف يــتــبــنــى مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــاب 
وتــمــويــلــه، عــبــر دعـــوة مــشــتــركــة خـــال زيـــارة 
الــفــتــاح السيسي إلى  الــرئــيــس املــصــري عبد 
أبــوظــبــي أمـــس ولــقــائــه بــولــي عــهــد أبــوظــبــي 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان الــــــدول الــعــربــيــة 
واملجتمع الدولي إلى تكثيف جهود التصدي 
ــد الــجــانــبــان  ــاب«. وأكــ ــ ــ ملــســألــة »تــمــويــل اإلرهـ
جهود  تضافر  »أهمية  رسمي  بيان  بحسب 
املجتمع  وكــذا  كافة  الشقيقة  العربية  الـــدول 
الــدولــي فــي الــتــصــدي لــهــذه اآلفـــة )اإلرهــــاب( 
ــة فــــي مــا  عـــلـــى جــمــيــع املـــســـتـــويـــات، وخــــاصــ
اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات  بــوقــف تمويل  يتعلق 
ومـــدهـــا بــالــســاح واملــقــاتــلــني وتــوفــيــر املـــاذ 

اآلمن والغطاء السياسي واإلعامي لها«.

روسيا 
تحرق إدلب

مصير غامض 
لـ»دواعش« 

الرقة

ــدة،  إلـــى ســقــوط ثــاثــة قــتــلــى مـــن عــائــلــة واحــ
ــا فـــي ريــــف جسر  كــمــا اســـتـــهـــدف عـــني الــــزرقــ
الــشــغــور وبـــلـــدة مــعــرشــوريــن ومــديــنــة خــان 
شــيــخــون، مــوقــعــًا أربــعــة قــتــلــى والــعــديــد من 
القصف  الــجــرحــى«. وأضـــاف »كما استهدف 
الغربي بعدة  إدلــب  ريــف  القنيطرة في  بلدة 
فت ثاثة قتلى وعددًا من الجرحى 

ّ
غارات، خل

ــفــــال. كما  مـــن عــائــلــة واحـــــــدة، غــالــبــيــتــهــم أطــ
أصـــيـــب الـــعـــديـــد مـــن املـــدنـــيـــني بــقــصــف على 
مــديــنــة ســراقــب ومــعــرة حــرمــة وقـــرى قيقون 
ــــني الــــزرقــــا والـــنـــهـــر األبــــيــــض فــــي الـــريـــف  وعـ
الغربي  بالريف  والعالية  وحــلــوز  الشمالي، 
لجسر الشغور، التي قتل فيها 6 مدنيني. كما 
وأطــراف  وكفرعميم  مدينة سرمني  تعرضت 
كفرنبل وكفرسجة والهبيط ومناطق أخرى 
ف أضرارًا كبيرة في 

ّ
لقصف جوي عنيف، خل

التركي،  املمتلكات«. واعتبر وزير الخارجية 
مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو، أمــــس اإلثـــنـــني، أن 
ــب الـــســـوريـــة  ــ ــ »اســــتــــهــــداف املـــدنـــيـــني فــــي إدلـ
وانهيارًا  فيها  املعلنة  للهدنة  انتهاكًا  يعني 

مسلحي التنظيم الذين يقاتلون اآلن »يمكن 
أن يكون نحو 200 مسلح من عدة جنسيات«. 
ولفتت إلى أنهم منتشرون في املناطق التي 
ال تـــزال بــيــد التنظيم »لــكــن مــن دون اتــصــال 
بينهم«، مضيفة »لم تعد لهم غرفة عمليات 
أو قيادة واحدة بعد أشهر من القتال املستمر 
والـــقـــصـــف الـــجـــوي الـــــذي دمــــر أغـــلـــب احــيــاء 

املدينة«.
ــــاص لـــدى  ــخـ ــ ــعــــوث األمــــيــــركــــي الـ ــبــ وكــــــــان املــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي، بــريــت مــاكــغــورك، قــد أكــد 
فــي بــدايــة أغــســطــس/آب املــاضــي أنـــه يوجد 
يــزالــون  ال  التنظيم  مسلحي  مــن   2000 نحو 
مــوجــوديــن فــي مــديــنــة الــرقــة، ولــكــن مــصــادر 
ولفتت  فيه«.  »مبالغ  العدد  أن  أكــدت  محلية 
إلــى أن »عــدد مسلحي التنظيم في الرقة مع 
بــدايــة حــمــلــة اســتــعــادة املــديــنــة فــي يــونــيــو/

حزيران الفائت أقل من ذلك بكثير«.
التنظيم  إلــى أن مسلحي  املــصــادر  وأشــــارت 
الذين كانوا في الرقة، من جنسيات مختلفة، 
 
ً
كتونس، والسعودية، ومصر، والعراق، فضا

ريان محمد

ــا تــصــعــيــدهــا ضــد  ــيــ ــل روســ ــواصــ تــ
مناطق  اتفاق  الداخلة ضمن  إدلــب، 
»خـــفـــض الــتــصــعــيــد«، مــوســعــة من 
عــمــلــيــة حـــــرق وتـــدمـــيـــر طـــيـــرانـــهـــا لــلــبــلــدات 
ــة  ــمــــت »قـــــــــــوات ســــوريــ ــهــ والـــــــقـــــــرى، فـــيـــمـــا اتــ
ــــوات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الـــطـــيـــران الــــروســــي وقـ
سيطرت  مواقع  باستهداف  السوري  النظام 
عليها في ريــف ديــر الـــزور، وهــو ما سارعت 

موسكو إلى نفيه.
علي،  السيد  عامر  الصحافي،  املصور  وقــال 
املــوجــود فــي إدلــــب، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــروســـي  ــد«، إن »الـ ــديـ ــجـ الـ
الــتــوالــي، حملته  الــســابــع على  واصـــل لليوم 
الجوية العنيفة على مدن وبلدات ريف إدلب، 
لتطاول الريف الغربي والشمالي للمحافظة، 
ــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــي  ــد مــ ــزيــ مـــوقـــعـــًا املــ
الدانا  مدينة  استهدف  إذ  املدنيني،  صفوف 
في ريف إدلب الشمالي بعدة غارات، ما أدى 

محمد أمين

ال تـــزال االشــتــبــاكــات ســّيــدة املــوقــف 
في مدينة الرقة أبــرز معاقل تنظيم 
»داعــــــــــــش« فـــــي ســــــوريــــــة، حــــيــــث لــم 
»قــســد«،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات  تتمكن 
املــدعــومــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، مـــن فــرض 
تــزال هناك  سيطرة كاملة على املدينة، إذ ال 
جيوب مقاومة من التنظيم. في مــوازاة ذلك، 
بدأت الواليات املتحدة تبحث مع شركاء لها 
مستقبل املحافظة، إذ يعقد مؤتمر في روما 
الــيــوم الــثــاثــاء وغـــدًا األربــعــاء، لــهــذا الغرض 
لكن املعارضة السورية رفضت املشاركة فيه. 
محافظة  بمستقبل  املــتــعــلــق  الــحــديــث  وبــــدأ 
الرقة يأخذ أكثر من منحى مع اقتراب إعان 
املدينة محررة من تنظيم »داعش«، خصوصًا 
ــــود مــطــامــع  أن أطـــرافـــًا كـــرديـــة ال تــخــفــي وجـ
والغنية  األطــراف  مترامية  املحافظة  في  لها 
 عـــن موقعها 

ً
بــــاملــــوارد االقـــتـــصـــاديـــة، فــضــا

االستراتيجي في الجغرافيا السورية.
ولم تحسم املعارك بعد في مدينة الرقة، حيث 
ى من 

ّ
ال تــزال االشتباكات دائــرة بني من تبق

مسلحي تنظيم »داعش«، وبني مقاتلي قوات 
بـ  اختصارًا  املعروفة  الديمقراطية«  »سورية 
»قــســد«، والــذيــن بــاتــوا يسيطرون على أكثر 
من 90 في املائة من املدينة بعد نحو 110 أيام 
من انطاق املرحلة األخيرة من عملية »غضب 
الفرات«، الهادفة إلى استعادة السيطرة على 
املدينة. وتــدور اشتباكات في محيط امللعب 
البلدي وسط املدينة وسط أنباء عن تجميع 
ى من املدنيني داخل امللعب، 

ّ
»داعش« ملن تبق

وهو ما بات يعرض حياتهم لخطر مباشر 
يــزال  الــجــوي واملــدفــعــي. وال  القصف  نتيجة 
ــل املــديــنــة  الــتــنــظــيــم يــحــتــفــظ بــمــواقــع لـــه داخــ
خصوصًا في منطقة التوسعية شمال غربي 
املدينة، وفــي حــارة البدو، وشــارع الكهرباء، 
ــام املـــبـــادرة  ــرى، ولــكــنــه فــقــد زمــ ــ ومــنــاطــق أخـ
والــقــدرة على املــنــاورة. ويــؤكــد ناشطون أنه 
تنهي  ربما  »صفقة«  لعقد  مــحــاوالت  توجد 
سيطرة التنظيم على أهم معاقله في سورية.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجـــود مــعــلــومــات من 
مــصــادر رســمــيــة، يمكن الــركــون إلــيــهــا، حول 
املــوجــوديــن  ــــش«  »داعـ تنظيم  مسلحي  عـــدد 
اآلن في الرقة، إال أن مصادر محلية أشارت، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن عدد 

ــــب إحــــدى  التـــفـــاقـــيـــة أســــتــــانــــة«. وتــعــتــبــر إدلــ
مناطق »خفض التصعيد«، املتفق عليها في 
روسية  وبضمانة   ،»6 »أســتــانــة  اجــتــمــاعــات 
إيرانية تركية، وهي رابع منطقة يتفق عليها 
بــعــد املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة والــغــوطــة الشرقية 

وريف حمص الشمالي.
واتهمت »قــوات سورية الديمقراطية«، أمس 
ــقــــوات الـــروســـيـــة وقــــــوات الــنــظــام  ــنــــني، الــ اإلثــ
بــاســتــهــداف عناصرها فــي ريــف ديــر الـــزور. 
وهـــــذه هـــي املـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي تــتــهــم فيها 
باستهدافها  النظام  وقـــوات  »قــســد« روســيــا 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، بــعــد إعــانــهــا 
عــن إصابة  الحالي  أيــلــول  فــي 16 سبتمبر/ 
ســتــة مــقــاتــلــني بــجــروح جــــراء قــصــف ســوري 
هذه  حينها  موسكو  ونفت  مشترك.  روســي 
الـــزور في  االتــهــامــات. وتشكل محافظة ديــر 
الــراهــن مسرحًا لسباق بــني عمليتني  الــوقــت 
عــســكــريــتــني، واحـــــدة تــقــودهــا قــــوات الــنــظــام 
السوري، بدعم روســي، في مدينة دير الزور 
وريــفــهــا الـــغـــربـــي، والــثــانــيــة تــشــنــهــا »قــــوات 
ــد(، بـــدعـــم من  ــســ ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــ

التحالف الدولي، في الريف الشرقي.
ــقــــوات ســـوريـــة  ــة لــ ــامـ ــعـ ــادة الـ ــيــ ــقــ وذكـــــــرت »الــ
الديمقراطية«، في بيان، أنه »في الوقت الذي 
تــتــقــدم فــيــه قــواتــنــا لتحرير أهــلــنــا فــي شــرق 
الـــفـــرات، فـــي إطــــار حــمــلــة عــاصــفــة الــجــزيــرة، 
ــيــــة وقــــــــوات الـــنـــظـــام،  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ قــــامــــت الـ

عن وجود مسلحني يحملون جنسيات بلدان 
 إلى أن عــددا كبيرا منهم 

ً
أجنبية عــدة، الفتة

تــــرك الـــرقـــة بــاتــجــاه ديــــر الـــــزور قــبــيــل فــرض 
ــنـــة، خــصــوصــًا  الـــحـــصـــار الـــكـــامـــل عــلــى املـــديـ
التنظيم. وهــؤالء تمركزوا في  القياديني في 
الـــزور الشرقي  مدينة امليادين فــي ريــف ديــر 

غــادر على  قبلهم، بشن هجوم  املدعومة من 
قــواتــنــا فـــي شــركــة كــونــيــكــو لــلــغــاز ومــحــطــة 
العزبة ومعمل النسيج باملدافع والطيران، ما 
أدى إلى استشهاد وجرح عدد من مقاتلينا، 
وال سيما أن تقدمنا يتم بالتنسيق مع قوات 
الـــدوام من  الــدولــي، وتجنبنا على  التحالف 
طرفنا الدخول في النزاعات الجانبية وهدر 
الــتــي يــجــب أن تسخر فــي محاربة  الــطــاقــات 
اإلرهــاب واإلرهابيني«. وأفــاد ناشطون بأنه 
وبدعم من طيران التحالف الدولي، سيطرت 
»قوات سورية الديمقراطية« على بلدة الكبر 

في ريف دير الزور الغربي.
إلـــى  ــة  ــيــ ــروســ الــ الـــــدفـــــاع  وزارة  وســـــارعـــــت 
»قــوات سورية  نفي اســتــهــداف طــائــراتــهــا لـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور، 
معتبرة أنها تحرص دومًا على ضمان دقة 
باسمها،  املتحدث  وقال  الجوية.  ضرباتها 
اللواء إيغور كوناشينكوف، »يوجه طيران 
إطــار عملية  الفضائية، في  الجوية  القوات 
ــقـــوات الــســوريــة الــخــاصــة بــتــدمــيــر املـــاذ  الـ
األخير لداعش في دير الزور، ضربات دقيقة 
عــلــى مــواقــع اإلرهــابــيــني، الــتــي تــم رصــدهــا 
وتأكيد وجودها عبر قنوات عدة«. وأضاف 
أن »الغارات يتم شنها على كل نقاط إطاق 
النار، التي تقصف مواقع القوات السورية، 
والقوات اإلضافية لإرهابيني املتقدمة من 
املناطق الخلفية«. وشدد على أن »طائرات 
مسّيرة روسية وقوات االستطاع، العاملة 
فــي منطقة ديـــر الــــزور 24 ســاعــة يــومــيــًا، ال 
تسجل أي أعمال قتالية بني مسلحي قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة والـــوحـــدات الخلفية 
إلرهــابــيــي داعـــش، وهـــذه الحقيقة واضحة 
بــشــكــل خـــــاص فــــي مـــنـــاطـــق حـــقـــول الــنــفــط 
عناصر  يخوض  حيث  باملحافظة،  والــغــاز 
داعش مواجهة شرسة ضد القوات السورية 

املتقدمة«.
أفــادت  الشرقية بريف دمــشــق،  الغوطة  وفــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن  مـــصـــادر مــحــلــيــة لــــ
»القصف العنيف يتواصل على عدة مناطق 
من الغوطة الشرقية، منها جوبر وعني ترما 
وحــــوش الـــضـــواهـــرة والـــريـــحـــان، بــصــواريــخ 
فــيــل واملــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، إضــافــة إلـــى قصف 
مــــدفــــعــــي تــــعــــرضــــت لـــــه األحــــــيــــــاء الــســكــنــيــة 
واملـــــزارع فــي مــديــنــة دومــــا، فــي ظــل مــحــاولــة 
الريحان  النظام على جبهات  اقتحام لقوات 
وحـــوش الـــضـــواهـــرة«، مــشــيــرة إلـــى »تحليق 
مكثف لطيران االستطاع في سماء الغوطة 
الــشــرقــيــة«. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن »الــقــصــف 
طــــاول أيــضــًا مــديــنــة جــســريــن، فــي حــني قتل 
ممرض جراء استهداف قوات النظام األحياء 
بــالــرشــاشــات  كفربطنا  مــديــنــة  فــي  السكنية 
الــثــقــيــلــة«. مـــن جــانــبــه، غـــرد املــتــحــدث بــاســم 
»هيئة أركان جيش اإلسام«، حمزة بيرقدار، 
على حسابه الرسمي على »تويتر«، إن هناك 
مليشيات  من  وصاروخيًا  مدفعيًا  »تمهيدًا 
ــلــــى جــــبــــهــــات حـــــــوش الــــضــــواهــــرة  األســــــــد عــ
ومجاهدو  الشرقية،  الغوطة  فــي  والــريــحــان 
تقدمهم«،  ملحاولة  يتصدون  اإلســام  جيش 
في حني أعلن »جيش اإلســام« عن »إعطاب 
دبابة طراز تي 72 ملليشيات األسد وإصابة 
طاقمها على جبهة الريحان«. وقالت مصادر 
ــوات الـــنـــظـــام تـــهـــاجـــم »مـــواقـــع  ــ مـــوالـــيـــة إن قــ
ــي مــــــــزارع الــــريــــحــــان وحــــوش  لــلــمــســلــحــني فــ
املــزارع«،  الضواهرة، وتسيطر على عــدد من 
وأن ساح الجو التابع لها »يستهدف مواقع 
ــن فــــي ريـــف  ــي مــنــطــقــة بـــيـــت جــ املـــســـلـــحـــني فــ

دمشق الجنوبي الغربي«.
ــا« لـــأنـــبـــاء الــتــابــعــة  ــ ــانـ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة »سـ
جــــرحــــى ســقــطــوا  »قـــتـــيـــلـــني و5  أن  لـــلـــنـــظـــام 
ــة بــريــف  ــقــــرداحــ جــــــراء اســـتـــهـــداف مـــديـــنـــة الــ
وأضافت  الــصــاروخــيــة«.  بالقذائف  الاذقية 
أن »مــجــمــوعــات مــنــتــشــرة فــي أقــصــى الــريــف 
الـــشـــمـــالـــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــازل 
املـــواطـــنـــني فـــي مــديــنــة الـــقـــرداحـــة بـــعـــدد من 
ــة، أســـفـــرت عـــن مقتل  ــيـ ــاروخـ ــقـــذائـــف الـــصـ الـ
القذائف  بــجــروح، وأن   5 شخصني وإصــابــة 
ــة فــي  ــاديــ تــســبــبــت أيـــضـــًا بــــوقــــوع أضـــــــرار مــ

املنازل واملمتلكات والبنى التحتية«.

التنظيم بعد  إلى أهم معاقل  والتي تحولت 
خسارة الرقة، ومعاقل أخرى في ريف حلب. 
ولم يعد أمام مسلحي تنظيم »داعش« الذين 
يقاتلون فــي الــرقــة إال ثــاثــة خــيــارات، أولها 
الـــقـــتـــال حــتــى الــلــحــظــة األخــــيــــرة فـــي املـــواقـــع 
التي ال تزال بحوزتهم، أو االستسام لقوات 
»قسد«، أو عقد صفقة تتيح لهم الخروج إلى 

دير الزور.
وتــرجــح مــصــادر محلية أن يــقــاتــل قــســم من 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم حـــتـــى املــــــــوت، ال ســيــمــا 
األجانب منهم، فيما يجنح مسلحو التنظيم 
أنفسهم  تسليم  إلــى  الــســوريــة  الجنسية  مــن 
كــمــا حـــدث فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة غــربــي الــرقــة، 
مستبعدة عقد صفقة تتيح ملسلحي التنظيم 
الـــعـــبـــور إلــــى ديــــر الـــــــزور. وكـــــان الــــــروس قد 
الفائت عقد صفقة  رفضوا في يوليو/تموز 
مع التنظيم تنص على خروج مسلحيه الى 
البادية ودير الــزور، لتجنيب املدينة الدمار، 
وهددوا بقصف أي رتل يخرج من الرقة، وهو 
من  أكــثــر  بمقتل  الصفقة، وتسبب  أفــشــل  مــا 

ألف مدني بالقصف الجوي واملدفعي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــن املـــفـــتـــرض أن يــعــقــد 
مــؤتــمــر عـــن الـــرقـــة فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة 
رومـــا، الــيــوم الثاثاء وغــدًا األربــعــاء، بدعوة 
األمـــيـــركـــيـــة، ورعـــايـــة  الـــخـــارجـــيـــة  مـــن وزارة 
إيطالية. ويشارك في املؤتمر املجلس املحلي 
والــذي  الديمقراطية  ســوريــة  بــقــوات  املرتبط 
ال يحظى بثقة الشارع في الرقة، إضافة إلى 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة، فــيــمــا رفــــض املــجــلــس 
املــحــلــي الــتــابــع لــائــتــاف الــوطــنــي الــســوري 

املشاركة في املؤتمر.
ــابــــع  ــتــ وذكــــــــــر رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس املــــحــــلــــي الــ
لـــائـــتـــاف، ســعــد الـــشـــويـــش، فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أجــنــدة مؤتمر رومــا 
غــيــر واضــــحــــة«. وأضــــــاف »نـــحـــن ال نــشــارك 
الــى أن  في مؤتمرات ال فائدة منها«، مشيرًا 
»قسد« عرضت التفاوض حول الرقة والقرى 
الــقــريــبــة مــنــهــا. وأضــــاف »رفــضــوا الــتــفــاوض 

حول مجمل محافظة الرقة كما نطلب«.
ــذه الــــقــــوات قــالــت  ــ وأوضـــــــح الـــشـــويـــش أن هـ
وتل  الطبقة  مدينتا  فيه  بما  الــرقــة  ريــف  إن 
ــيـــض »خـــــــارج الــــتــــفــــاوض« مــــع املـــعـــارضـــة  أبـ
الـــتـــي تـــريـــد إدارة املـــحـــافـــظـــة، فــيــمــا تــحــاول 
واشــنــطــن دمـــج املــجــلــســني مــعــًا فـــي مــحــاولــة 
تشّكل  التي  املعارضة، وقسد«  بني  للتوفيق 
الوحدات الكردية عمادها الرئيسي. ورفضت 
الرقة  من محافظة  عــدة  شخصيات مستقلة 
ــي هـــذا  حـــضـــور املــــؤتــــمــــر، مـــعـــتـــبـــرة عـــقـــده فــ
وطمس  الــواقــع،  »لتغيير  مــحــاولــة  التوقيت 
ــتـــي حــصــلــت بـــالـــرقـــة، والــــدمــــار،  الـــجـــرائـــم الـ
وإعطاء شرعية للمحتل«، وفق تعبير كاتب 
ــــرت  ــمــــه. وذكـ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ ــل عـ ـ

ّ
مــــن الــــرقــــة فـــض

ــد أبــنــاء  ــه مـــن املـــرجـــح تــعــيــني أحــ مـــصـــادر أنــ
املـــحـــافـــظـــة ويـــحـــمـــل الــجــنــســيــة األمـــيـــركـــيـــة، 
ويحظى بدعم من الوحدات الكردية محافظًا 

للرقة مع انتهاء املؤتمر. 
ــزب االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ وال يـــخـــفـــي حــ
الكردي وجود مطامع له في محافظة الرقة 
ذات الغالبية العربية املطلقة، إذ يسعى إلى 
تكون  أن  إلــى  يطمح  مناطق  نطاق  توسيع 
إقــلــيــمــيــًا ذات صــبــغــة كــــرديــــة فــــي ســـوريـــة. 
ومــــن الــــواضــــح أنــــه لـــن يــتــخــلــى عـــن مــديــنــة 
تــل أبــيــض عــلــى الــحــدود الــســوريــة التركية 
كونها تربط جغرافيًا بني مناطق سيطرته 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة وفـــي ريـــف حلب 
الشمالي الشرقي خصوصًا في عني العرب. 
وقــعــت تحت سيطرته  الــتــي  الطبقة  أن  كما 
لــهــا أهــمــيــة كــبــرى كــونــهــا تــضــم ســد الــفــرات 
 عن كونها عقدة 

ً
وبحيرة كبيرة خلفه، فضا

مواصات استراتيجية.

وزير الخارجية: دول الحصار حّرفت معنى اإلرهاب لتحقيق أهداف سياسية )إيمانيول دوناند/فرانس برس(

تقترب المعارك في الرقة من نهايتها )بولنت كيلش/فرانس برس(

منزل دمر بغارة روسية في خان شيخون أول من أمس )أنس دياب/األناضول(

حذرت تركيا روسيا 
من أن مواصلتها 

استهداف المدنيين 
في إدلب السورية 

تعني انتهاكًا للهدنة 
المعلنة فيها 

وانهيارًا التفاقية 
أستانة، فيما اتهمت 

»قوات سورية 
الديمقراطية«، 
المدعومة من 

التحالف الدولي، 
الطيران الروسي 

باستهداف عناصرها 
في ريف دير الزور

على  المساعي  تتركز  السورية،  الرقة  مدينة  كامل  تحرير  اقتراب  مع 
مستقبل  بحث  عن  فضًال  ــش«،  »داع عناصر  مصير  معرفة  محاولة 

المحافظة، وهي القضايا التي تحضر في مؤتمر تستضيفه روما
قضيةالحدث

»قسد« تتهم موسكو 
باستهدافها في دير الزور

مؤتمر روما يبحث 
مستقبل المدينة بغياب 

المعارضة

رصدمتابعة

80 غارة في 
يوم واحد
نقل االئتالف الوطني 
السوري عن نشطاء 

أن الطائرات الروسية شنت 
أكثر من 80 غارة، أول من 
أمس، على بلدات وقرى 

في محافظة إدلب، 
ما أدى إلى مقتل وجرح 

أكثر من 50 مدنيًا. وتشهد 
محافظة إدلب، 

لليوم السابع على 
التوالي، تصعيدًا غير 

مسبوق من قبل طائرات 
النظام وروسيا.

روسيا ال تسجل أي 
أعمال قتالية بين »قسد« 

و»داعش«

المجلس المحلي التابع 
لالئتالف رفض المشاركة 

في مؤتمر روما

اتهمت »قسد« 
روسيا باستهداف قواتها 

في »كونيكو«

بن عبدالرحمن: يدفعوننا 
صوب إيران بإجراءاتهم، 

فهل هذا هدفهم؟

من أسباب القلق 
الوقوف ضد المحور 

العربي القريب من إسرائيل

مصادر محلية قدرت 
عدد مسلحي داعش 

بنحو 200 مسلح

استعرض وزير الخارجية 
القطري، خالل ندوة 

في باريس أمس، رؤية 
الدوحة لألزمة الخليجية 

وتعقيداتها وسبل حلها

ال تخفي إسرائيل القلق 
من التقارب بين تركيا 
وإيران في عدد من 

القضايا، خصوصًا 
في سورية، فيما 

وصفته دراسة بأنه يمثل 
تهديدًا لها
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منسق »6 أبريل« السابق من اإلفراج للحبس 3 تعديالت لالتفاق السياسي الليبي
عمرو علي الممنوع من الحرية

67
سياسة

  شرق
      غرب

األمم المتحدة: روسيا 
ارتكبت انتهاكات جسيمة 

في القرم
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــريـــر عــــن حــ ــقـ ــهــــم تـ اتــ
أصدرته األمم املتحدة، أمس االثنني، 
خطيرة  انتهاكات  بارتكاب  روســيــا 
في شبه جزيرة القرم، التي احتلتها 

عام 2014. وقــال التقرير  إنه »جرى 
ــات خــــطــــيــــرة مــثــل  ــاكــ ــهــ ــتــ تــــوثــــيــــق انــ
ــال الـــعـــشـــوائـــي  ــقــ ــتــ االحــــتــــجــــاز واالعــ
واالختفاء القسري والتعذيب وحالة 
واحــدة على األقــل من اإلعــدام خارج 
ــانــــون«. واعـــتـــبـــر املـــفـــوض  ــقــ ــار الــ ــ إطــ
الــســامــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، زيـــد بن 
رعد الحسني )الصورة(، في بيان أن 
»فـــرض املــواطــنــة عــلــى ســكــان أراض 
محتلة يمكن أن يعادل إجبارهم على 
يعتبرونها  لقوة  بالوالء  يدينوا  أن 
مــعــاديــة وهــو أمــر محظور بموجب 

اتفاقية جنيف الرابعة«. 
)رويترز(

طهران ترفض اتهامات 
ترامب بالتعاون مع 

بيونغ يانغ
ــنــــني، أن  ــران، أمــــس االثــ ــهــ أعــلــنــت طــ
ــيــــس األمــــيــــركــــي  ــرئــ تــــصــــريــــحــــات الــ
ــحــت إلـــى أن 

ّ
دونـــالـــد تــرامــب الــتــي مل

إيـــران تتعاون مــع كــوريــا الشمالية 
فـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــبــــــحــــــث وتـــــطـــــويـــــر 
ــام ال  ــهــ الـــصـــواريـــخ، »عــبــثــيــة« و«اتــ
أســــاس لــــه«. وقــــال املــتــحــدث بــاســم 
الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي، 
إن »األمــــر يتعلق بــعــبــث واتـــهـــام ال 
ــــاف »لــيــس هــنــاك  ــه«. وأضـ أســــاس لــ
أي صلة فــي هــذا املــجــال بــني إيــران 

وكوريا الشمالية«.
)فرانس برس(

آبي: االنتخابات لن تلهينا 
عن مواجهة كوريا 

الشمالية
قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
ــرار الــدعــوة  آبـــي، أمـــس االثــنــني، إن قـ
ــكـــرة لــــن يــلــهــي  ــبـ ــى انـــتـــخـــابـــات مـ ــ إلــ
حـــكـــومـــتـــه عــــن مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات 
كوريا الشمالية.  وتعهد آبي بزيادة 
يانغ  بيونغ  توقف  لم  إذا  الضغوط 
ــلـــحـــتـــهـــا الــــصــــاروخــــيــــة  تــــطــــويــــر أسـ
والــنــوويــة. وجـــاءت تصريحات آبي 
في مؤتمر صحافي أعلن فيه عزمه 
على حل البرملان يوم الخميس املقبل 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
)رويترز(

كوشنير استخدم بريده 
الخاص لمراسالت رسمية

قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« إن 
ــد  ــالـ صـــهـــر الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـ
كوشنير  جــاريــد  مستشاره  تــرامــب، 

)الصورة( استخدم بريدًا إلكترونيًا 
خــاصــًا إلــى جــانــب حسابه الرسمي 
الرسائل  لتبادل  األبيض  البيت  في 
اإلدارة  فــــي  ــريــــن  آخــ مـــســـؤولـــني  مــــع 
األمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال وكـــيـــل كــوشــنــيــر، 
مـــوكـــلـــه  ــل، إن  ــ ــويــ ــ لــ أبـــــــي  ــــي  ــامـ ــ ــــحـ املـ
الــتــزم قــواعــد االحــتــفــاظ بالسجالت 
الحكومية مــن طــريــق إعـــادة إرســال 
ــتــــرونــــي إلـــى  ــكــ ــبــــريــــد اإللــ ــــل الــ ــائـ ــ رسـ

حسابه الرسمي.
)رويترز(

السودان يتطلع لعالقات 
طبيعية مع واشنطن 

أعــلــن الــــســــودان، أمـــس االثـــنـــني، أنــه 
ســيــبــذل مــزيــدًا مــن الــجــهــد لتطبيع 
عــالقــاتــه بشكل كــامــل مــع الــواليــات 
املتحدة، ُبعيد إعــالن واشنطن رفع 
ــودان مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الــتــي  ــ ــسـ ــ الـ
الواليات  إلــى  رعاياها  يحظر سفر 
ــرر الــرئــيــس االمــيــركــي  املــتــحــدة. وقــ
دونـــالـــد تــرامــب رفـــع اســـم الــســودان 
ــدول الــتــي يــمــنــع على  ــ مـــن قــائــمــة الـ
رعـــــايـــــاهـــــا مــــــن دخــــــــــول الــــــواليــــــات 
املــتــحــدة، أو يــتــم فـــرض قــيــود على 
هذا الدخول، وهي كوريا الشمالية 
وإيران وليبيا وسورية والصومال 

وتشاد وفنزويال واليمن.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

النيابة  فيها  قـــررت  الــتــي  اللحظة  نــفــس  فــي 
املصرية إخالء سبيل املنسق السابق لحركة 
شباب 6 إبريل املصرية، أصدرت قرارًا موازيًا 
ــظ عــلــيــه، وحــبــســه 15 يـــومـــًا بــعــدمــا 

ّ
بــالــتــحــف

أكــدت أن اسمه ُمــدرج على ذمة قضية أخرى 
أمـــن دولـــة واملــعــروفــة  بــرقــم 473 لسنة 2014 
إعالميًا بقضية »دعم الشرعية«، وأنه لم يتم 
املحبوس  العامني  خــالل  علي،  مــع  التحقيق 
فرج عنه 

ُ
فيهما على ذمة قضية »التظاهر« امل

منها. كان علي يستعد ألن تطأ قدماه إسفلت 
الــشــارع بعد أن قضى عامني محبوسًا على 
ذمـــة قــضــيــة »الــتــظــاهــر«، إذ أنــهــى الخميس 
املــاضــي عــقــوبــة حبسه عــامــني والــتــي قضت 
فيها محكمة جنح مستأنف املرج، بتخفيض 

الحكم من ثالث سنوات إلى سنتني.
ــة قــد  ــريــ ــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــح املــــــــرج املــــصــ ــانـ ــ وكـ
فــبــرايــر/شــبــاط 2016،  أصــــدرت حكمًا فــي 29 
بــالــســجــن 3 ســنــوات لــعــمــرو عــلــي و3 آخــريــن 
ـــ 500 جــنــيــه،  ــل مــنــهــم بــ ــم كــ ــريـ ــغـ غـــيـــابـــيـــًا، وتـ
بـ  اتهامات  العامة  النيابة  بعدما وجهت لهم 
»التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، 
واالنضمام لحركة أسست على خالف أحكام 
الــقــانــون«. لكن علي لم يكن يــدرك أن النيابة 
ستتحفظ عليه على ذمة قضية ترجع لعام 
بـــل وتــقــضــي  يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــًا،  2014، ال 
بحسبه على ذمة القضية الجديدة 15 يومًا. 
وتــداولــت صحف ومــواقــع إخــبــاريــة مصرية 

تــصــريــحــات عــلــى لـــســـان مـــصـــادر مــجــهــولــة، 
قالت فيها »إن النيابة وّجهت لعلي اتهامات 
وارتــكــاب  التظاهر  على  بالتحريض  تتعلق 
أعمال عنف، وانضمام لجماعة أسست على 
خالف أحكام القانون والدستور، وهي نفس 
االتهامات التي تم حبس عمرو بسببها في 

القضية التي أنهى فيها عقوبته«.
وعــمــرو إبراهيم علي مــبــارك )32 عــامــًا( كان 
ــدارس،  يعمل مــديــر مــشــتــريــات فــي إحـــدى املــ
قبل فصله منها على خلفية عمله السياسي 
ومعارضته للنظام وانتمائه لحركة 6 إبريل 
الــتــي شــــارك فـــي تــأســيــســهــا وكــــان منسقها 
العام حتى حبسه. تم القبض على علي يوم 
في   ،2015 عــام  سبتمبر/أيلول   22 الــثــالثــاء 
حوالى الخامسة مساًء بعدما اقتحمت قوات 
ــن املـــصـــريـــة مــنــزلــه بــمــحــافــظــة املــنــوفــيــة  ــ األمـ
إلــى مكان غير معلوم، وتــم عرضه  واقتادته 
التجمع، من  املــرج داخــل محكمة  على نيابة 
دون وجود محامني معه على خالف القانون 
ــه، وظـــل مــكــان احــتــجــازه  أو حــتــى إعـــالم ذويــ
غــيــر مــعــلــوم حــتــى يـــوم 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الحصول  مــن  مــحــامــون  تمكن  حينها   2015

على تصريح رسمي بزيارته.
يــومــهــا أكـــد مــحــامــون أنـــه تــم التحقيق معه 
ــاٍم بــاملــخــالــفــة  ــفـــردًا فــــي غـــيـــر وجــــــود مــــحــ ــنـ مـ
ــقــــرار األول  لــلــدســتــور والــــقــــانــــون، وصـــــدر الــ
بــحــبــســه 15 يـــومـــًا عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق في 
القضية، وجــرى تجديد الحبس حتى صدر 

الحكم في فبراير/شباط 2016.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

أطلق مندوبون عن وفدي الحوار عن مجلسي النواب والدولة الليبيني، في العاصمة 
التونسية، أمس اإلثنني، جلسات تعديل االتفاق السياسي، بحسب خارطة الطريق 
التي أعلن عنها مبعوث األمم املتحدة لدى ليبيا، غسان سالمة، في 20 سبتمبر/
النواب، عبد السالم نصية،  الحوار عن مجلس  الحالي. وأعلن رئيس لجنة  أيلول 
التعديل في ثالث  الوفدين سيحدد نقاط  الــذي سيناقش بني  األعــمــال  أن »جــدول 
مواد، وهي إعادة تشكيل املجلس الرئاسي، من رئيس ونائبني، وإلغاء املادة الثامنة 
أو تعديلها، إلى جانب معالجة شكل مشروع الدستور املقدم من قبل لجنة هيئة 
صياغة الدستور«. وأضاف نصية، لـ »العربي الجديد«، »ال أعتقد أن هناك إشكاليات 
ستعترض عمل الوفدين، باستثناء املادة الثامنة، التي يبدو أن االتجاه ينحو إلى 
تعديلها بداًل من إلغائها«، لكنه أحجم عن الحديث عن كيفية تعديلها. وتابع »على 
مدى العامني املاضيني واملادة الثامنة مجمدة، والعمل العسكري مستمر في امليدان، 
ما يعني أنها ألغيت عمليًا، لذا سيتجه العمل على إعادة صياغة املادة مجددًا بعد 
أن ألغاها الواقع«. وأشار إلى أن نتائج جلسات التعديل سيعرضها املمثلون على 

وفديهما لصياغتها بشكل نهائي قبل إقرارها وتضمينها في االتفاق السياسي.

لم تعد الحكومة تسيطر 
على مناطق تم إخراج 

الحوثيين منها

فقد ماليين األشخاص 
وظائفهم في القطاعين 

الخاص والعام

حصاد التحالف 
في اليمن

صنعاء، عدن ــ العربي الجديد

أكــمــلــت الــحــرب فــي الــيــمــن عامني 
ونــصــف الــعــام عــلــى بـــدء التدخل 
ــربـــي،  ــعـ ــكـــري لـــلـــتـــحـــالـــف الـ ــعـــسـ الـ
بــقــيــادة الــســعــوديــة واإلمـــــارات، وهــي الفترة 
التي تغير خاللها وجه البالد، وبات ذكرها 
ــة إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم،  ــ يــرتــبــط بـــأســـوأ أزمـ
املاليني  والفقر، ووصــول  األوبئة  وبانتشار 
 عن االنقسام، الذي 

ً
إلى حافة املجاعة، فضال

أثــره البالد بني أكثر من مركز،  تمزقت على 
في وقت كان املسار السياسي بحكم املعطل، 
ــن رحـــم  ــرز مـــالمـــح مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة مــ ــبــ وتــ
االخــتــالفــات الــداخــلــيــة األخـــيـــرة فــي أوســـاط 

قوى الشرعية واالنقالب.
وبــــدأ تــدخــل الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
أســاســي معلن، هــو االستجابة  تحت هــدف 
ــا إلــى  ــهـ ــادتـ لــطــلــب الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وإعـ
أتــبــاع جماعة  عليها  انقلب  أن  بعد  الــبــالد، 
ــلـــي عــبــدالــلــه  ــيـــني( وعـ ــه )الـــحـــوثـ ــلـ أنــــصــــار الـ
صـــالـــح، فـــي صــنــعــاء فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2014، ثم اللحاق بالرئيس عبد ربه منصور 
 .2015 آذار  مـــــــارس/  فــــي  عـــــدن  إلـــــى  هــــــادي 
ــزال املــقــر  ــ وبـــعـــد عـــامـــني ونـــصـــف الـــعـــام، ال يـ
املؤقت إلقامة الرئيس اليمني هو العاصمة 
من عودته،  الرغم  على  الــريــاض،  السعودية 
بفترات متقطعة، إلى البالد. وفي واقع األمر، 
فــقــد تــغــيــر الـــشـــيء الــكــثــيــر فـــي الــيــمــن، على 

اآلالف مــن الــضــربــات الــجــويــة، صــب خاللها 
الــقــنــابــل والــصــواريــخ عــلــى مختلف املــواقــع 
الــتــي سيطر عليها  املــفــتــرضــة واملــعــســكــرات 
ــقــــول مـــصـــادر  ــيـــون وحـــلـــفـــاؤهـــم. وتــ الـــحـــوثـ
القتلى  عــدد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يمنية، 
األطـــراف،  مختلف  مــن  للعسكريني،  الفعلي 
يــصــل إلــــى عـــشـــرات اآلالف، خـــالفـــًا لـــأرقـــام 
املعلن عنها لعدد القتلى بأنها أكثر من 13 

ألف قتيل، نحو نصفهم من املدنيني. 

عدن ومحيطها أوًال
واســـتـــطـــاع الــتــحــالــف، مــنــذ األشـــهـــر األولــــى 
لــحــربــه فـــي الـــيـــمـــن، أن يــحــقــق تـــقـــدمـــًا، عبر 
الــســيــطــرة عــلــى املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة في 
اليمن وإخراج الحوثيني منها، وفي مقدمتها 
»الحكومة  التي تصفها  املدينة  وهــي  عــدن، 
»الـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـــتـــة«. وكـــان  الـــشـــرعـــيـــة«، بــــ
التحالف يقول في األشهر األولى من الحرب 
إنه يسعى إلعادة هادي وحكومته إلى عدن، 
ــــى ألهـــــداف تــدخــلــه الــعــســكــري في  كــحــد أدنـ
الــبــالد. ونــجــح بــإخــراج الــحــوثــيــني مــن عــدن 
يوليو/ تموز وأغسطس/  ومحيطها خالل 

آب 2015.

مأرب والشمال
شمااًل، دعم التحالف سيطرة قوات الشرعية 
البالد،  النفطية، وســط  مــأرب  على محافظة 
ونجح بنقل املعركة منها إلى أطراف صنعاء 
ِنهم(، وتمدد شمااًل نحو  )مديرية  الشرقية 
محافظة الجوف، وفتح جبهات في املناطق 
الحدودية مع السعودية، بما في ذلك جبهة 
إليها  تقدمت  الــتــي  مــيــدي بمحافظة حــجــة، 
ــيـــة لــلــشــرعــيــة مــــن جــهــة  قــــــوات يــمــنــيــة مـــوالـ
السعودية، وال تزال منطقة مواجهات حتى 
التحالف،  شرع  والتزامن،  وبالترافق  اليوم. 

امتداد 30 شهرًا، فإذا كان التحالف، بقيادة 
الــريــاض وأبــوظــبــي، فشل فــي الــوصــول إلى 
حسم عسكري سريع، أو تحقيق نصر يؤدي 
إلى حل سياسي خالل هذا الوقت، فإنه، في 
املــقــابــل، نجح فــي أن يــدعــم أو يصنع واقعًا 
ــــوال  ــاءت مـــعـــه أحـ ــ ــ ــبــــالد، وسـ تـــمـــزقـــت فـــيـــه الــ
اليمنيني إلــى أبعد حــد، جنبًا إلــى جنب مع 
ــقــــالب مـــن مــــآس وأزمـــــات  مـــا تــســبــب بـــه االنــ
األكبر  الحرب  إلــى  قــادت  التي  البداية  كانت 
في تاريخ البالد. وبعد عامني ونصف العام، 
يــمــكــن تــقــيــيــم عــمــل الــتــحــالــف عــلــى عـــدد من 
ــارات: عــســكــريــًا، نــفــذ الــتــحــالــف عــشــرات  املـــسـ

وبــواجــهــة قــيــادة إمــاراتــيــة، بتنفيذ عمليات 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى أبــــــرز الــــجــــزر الــيــمــنــيــة فــي 
البحر األحــمــر، أهمها مــيــون، وبــاب املندب، 
قــــر، وحنيش الــكــبــرى والــصــغــرى، ثــم قاد 

ُ
وز

عــمــلــيــات مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، أحــكــم فيها 
سيطرته على بــاب املندب، من خــالل التقدم 
ــل الــغــربــي  ــاحـ ــنـــوب إلـــــى الـــسـ مــــن جـــهـــة الـــجـ
املخا،  وميناء  مدينة  على  والسيطرة  لتعز، 
الــقــريــب مــن أهـــم موقع  ومحيطه الــســاحــلــي 

استراتيجي في اليمن، وهو باب املندب.
امــتــدت ســيــطــرة الــتــحــالــف والـــقـــوات املــوالــيــة 
الغني  الــشــرق  إلـــى  إشـــرافـــه  تــحــت  للشرعية 
االستراتيجية،  واألهمية  والنفط  باملساحة 
وفي املقدمة منه محافظة حضرموت )نحو 
ثلث مساحة اليمن( وكذلك جزيرة سقطرى، 
الــتــي تــعــد مــحــافــظــة فـــي الــتــقــســيــم اإلداري. 
ولكن املــبــرر فــي مناطق الــشــرق، حضرموت 
على نحو خاص، لم يكن سيطرة الحوثيني، 

بل كان انتشار تنظيم »القاعدة«
 في مدينة املكال، مركز محافظة حضرموت، 
املجمل،  أخــرى، مثل شبوة. في  ومحافظات 
ــاتـــت أغــلــب  ــام، بـ ــعــ فــبــعــد عـــامـــني ونـــصـــف الــ

الجوف ومــأرب شمااًل  اليمنية، من  املناطق 
ووســطــًا، إلــى ســواحــل تعز الغربية ثــم عدن 
ومحيطها جنوبًا إلى حضرموت وسقطرى 
شــرقــًا، مـــرورًا بــأهــم الــجــزر واألجــــواء واملــيــاه 
الــيــمــنــيــة، تــحــت ســيــطــرة الــتــحــالــف والــقــوات 
للشرعية،  واملــوالــيــة  معه  املتحالفة  اليمنية 
فــــي حــــني يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون وأتـــبـــاعـــهـــم 
السيطرة على أغلب املحافظات ذات الكثافة 

السكانية، وفي مقدمتها صنعاء.
التحالف والشرعية بإخراج مدن غير  نجح 
على  وسيطر  الحوثيني،  سيطرة  مــن  قليلة 
الرغم  أنـــه، وعــلــى  اليمن، غير  أغــلــب مناطق 
من ذلك، لم تعد الحكومة الشرعية باملعنى 
الفعلي تسيطر وتــديــر دفــة األمـــور فــي تلك 
األقـــل. فما حصل على صعيد  املناطق على 
السيطرة، هو تصعيد قوى محلية، بعضها 
ذات طــابــع انفصالي، فــي حــني أن مــن يملك 
القرار هو التحالف، الذي تحول بنظر بعض 
املـــعـــارضـــني إلــــى »مـــحـــتـــل«، وخــصــوصــًا في 
الــجــنــوب والــــشــــرق، حــيــث تــتــولــى اإلمـــــارات 
واجـــهـــة عــمــل وحـــضـــور الــتــحــالــف، وتــواجــه 
إشكاالت، حتى مع الحكومة الشرعية، وهو 

األمر الذي ال ُيخفى على املتابعني لتطورات 
عدن في األشهر املاضية.

يمن ُمقسم
فــــي عـــــدن ومـــحـــيـــطـــهـــا، الــــتــــي تـــمـــثـــل مــركــز 

الجنوب اليمني قبل توحيد البالد في العام 
1990، بات من شبه املستحيل العثور على 
مـــســـؤول عــســكــري يــتــحــدر مـــن املــحــافــظــات 
والسيطرة  السلطة  أن  حــني  فــي  الشمالية، 
هي للتحالف ولقوى محلية تميل للدعوة 

»املجلس  حــال  هو  كما  لالنفصال،  العلنية 
أبوظبي  الــذي دعمت  الجنوبي«،  االنتقالي 
تأسيسه، فــي مــايــو/ أيــار املــاضــي، أو قوى 
أخرى، ال تؤيد االنفصال بالضرورة، لكنها 
مع االستقالل الذاتي. وفي كل األحوال، بات 
عــدة جوانب  مــن  عمليًا،   

ً
منفصال الــجــنــوب 

إلـــى تأسيس  عسكرية وحــكــومــيــة، وصــلــت 
مقرات للوزارات وغيرها، على نحو بدا كما 
لو أنه يؤسس لدولة وليس لسلطة محلية 

فحسب. 
واألمــــــر ال يــخــتــلــف كــثــيــرًا مـــع املــحــافــظــات 
الشرقية، وأهمها حضرموت التي تميل إلى 
االستقالل الذاتي، وفقًا للتقسيم الفيدرالي 
ــم، والــــذي  ــيـ ــالـ املـــقـــتـــرح لــلــبــالد إلــــى ســتــة أقـ
تتبناه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة رســمــيــًا. ووفــقــًا 
لــلــتــقــســيــم يـــأخـــذ إقــلــيــم حــضــرمــوت نصف 
مساحة اليمن. شمااًل، تتركز القوات املوالية 
للشرعية واملدعومة من التحالف في مأرب 
وأجــزاء من الجوف، كما تنتشر في مناطق 
متفرقة من تعز وحجة، في حني ترسخت، 
عــلــى ضــــوء الـــحـــرب، ســلــطــة الــحــوثــيــني في 
عــامــني ونصف  بعد  الــبــالد  لتبدو  صنعاء، 

الـــعـــام مـــن حــــرب الـــتـــحـــالـــف، مــنــقــســمــة بني 
االنقالبيني،  وحكومة  الشرعية  حكومتني، 
وأكثر من مركز سيطرة ونفوذ عسكري بني 
صنعاء ومــأرب وعدن وحضرموت. ويبدو 
التحالف كما لو أنه يعيد ترتيب اليمن بني 
هذه املراكز، أو جنوب وشمال على األقل، مع 
الحفاظ على وصايته أو سلطته في مناطق 

السيطرة، في هذه املرحلة على األقل.

مناطق منكوبة
ــــرب الـــتـــحـــالـــف فــي  ــك، خــلــقــت حـ ــ بــــني كــــل ذلــ
الــيــمــن مــنــاطــق مــنــكــوبــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، 
فيها  تنتشر  التي  تعز،  منها  املقدمة  وفــي 
الــقــتــال، وكــذلــك منطقة  مــن جبهات  العديد 
الجوف،  فــي  ِنــهــم، شــرق صنعاء، وجبهات 
وصــــــــواًل إلـــــى املـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، حــجــة 
وصعدة من جهة اليمن، ومناطق أخرى في 
والضالع وشبوة، حيث  البيضاء  محافظة 
»جــبــهــات املـــواجـــهـــات«، الــتــي  مـــا ُيــســمــى بـــ
سقط فيها عشرات آالف القتلى والجرحى، 
ــاول بعضها دمـــار واســـع خــلــق نــزوحــًا  وطــ
إلى الداخل في الغالب، إذ تشير أرقام األمم 
ــا بـــني مــلــيــونــني إلــــى ثــالثــة  املـــتـــحـــدة إلــــى مـ
ماليني نــازح يمني، وهو عدد يتقلص بني 

منطقة وأخرى.
بـــني كـــل مـــا ســبــق، خــلــقــت الـــحـــرب وحــصــار 
الــتــحــالــف لــلــعــديــد مــن املــنــاطــق فــي الــيــمــن، 
ــفـــوق الــــوصــــف. فــتــقــاريــر  ــة إنـــســـانـــيـــة تـ ــ أزمــ
األخــرى،  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمــم 
تشير إلى أن نحو 20 مليون يمني من بني 
البالد،  عــدد سكان  إجمالي  هــم  مليونًا   27
بحاجة إلــى نــوع مــن املــســاعــدات، واملاليني 
ــــؤالء عــلــى بــعــد خـــطـــوة مـــن املــجــاعــة،  مـــن هـ
ــقـــرب مــــن مـــلـــيـــون مـــوظـــف حــكــومــي،  ــا يـ ــ ومـ
ــم، لــم  ــ ــرهـ ــ يـــعـــولـــون املــــاليــــني مــــن أفــــــــراد أسـ
ــام، خصوصًا  يــتــســلــمــوا مــرتــبــاتــهــم مــنــذ عــ
وحلفائهم.  الحوثيني  سيطرة  مناطق  فــي 
وبــني كــل ذلـــك، فقد املــاليــني مــن األشــخــاص 
وظــائــفــهــم ومــصــادر دخــلــهــم فــي القطاعني 
الخاص والعام، مع إغالق أغلب املؤسسات 
والــــشــــركــــات، أو تـــضـــررهـــا، وأصـــيـــب نحو 
نصف مليون شخص باملرض جراء انتشار 
وبــــاء الــكــولــيــرا، فــيــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر في 
الــحــوثــيــون  الــتــي يــســيــطــر  الــصــحــة،  وزارة 
عــلــيــهــا، عـــن وفــــاة نــحــو ربـــع مــلــيــون يمني 
نــتــيــجــة األوبـــئـــة واألمــــــــراض، ومــمــن كــانــوا 
بحاجة للعالج وتعذر عالجهم على النحو 

املطلوب أو عجزوا عن توفيره.
في املحصلة، يبدو اليمن بقايا بلد تعرض 
ــدأ بـــانـــقـــالب الــحــوثــيــني  ــار كــبــيــر، بــ ــ إلــــى دمـ
واملوالني لصالح وسيطرتهم على صنعاء، 
ثم توسع وأصبح األزمة اإلنسانية األسوأ 
في العالم، وفقًا لوصف املنظمات الدولية، 
وتـــعـــطـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــؤســـســـات الـــبـــالد 
وقطاعاتها، أو تدمرت.  وحتى على مستوى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــحــالــف والــشــرعــيــة، لم 
الدولة  يقدم األخيران نموذجًا عن حضور 
ــــل إخـــفـــاق  ــــي ظـ ــــالالت، فـ ــ ــتـ ــ ــ ــة االخـ ــالـــجـ ــعـ ومـ
الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة بـــالـــوصـــول إلــــى حــل، 
الــصــورة،  الــيــوم. ويلخص جانبًا مــن  حتى 
الـــتـــي بـــــات بـــعـــض الــيــمــنــيــني يــــــرون فــيــهــا 
حصيلة تدخل التحالف، تصريح للناشطة 
الحائزة على جائزة »نوبل« للسالم، توكل 
كرمان، إذ قالت إن »التحالف العربي يمنع 
الرئيس هادي من العودة إلى عدن ويبقيه 
الرياض«.  في  الجبرية  اإلقامة  رهــن  عمليًا 
ــاء بــمــســمــيــاتــهــا،  ــيــ ــافــــت »ســـمـــوا األشــ وأضــ
هــذا تحالف ملنع عــودة الشرعية مــن جهة، 
والحتالل أجزاء من البالد من جهة أخرى«.

فشلت الغارات التي أعلن التحالف 
بعد 27 يومًا على بدء »عاصفة 
تحييد  في  نجحت  أنها  الحزم«، 
استولى  التي  البالستية  الصواريخ 
الجزء  الحوثيون عليها، وتدمير 
في  العسكرية،  القوة  من  األكبر 
الحوثيون  ــزال  ي ال  إذ  ــر  األم هــذا 
الصواريخ  يطلقون  وأتباعهم 
يوليو/تموز  حتى  البالستية، 
استعدادهم  وأعلنوا  الماضي، 
لقصف أبوظبي بهذه الصواريخ. 
السعودية  تــأمــيــن  كـــان  وإذا 
ــرز  أب مــن  اليمن  مــع  ــا  ــدوده ح
لتدخلها  المنطقية  األهـــداف 
المواجهات  ــإن  ف العسكري، 
االختراق  ومحاوالت  والــغــارات 
من قبل الحوثيين في المناطق 

الحدودية مستمرة حتى اليوم.

فشل تحييد 
الصواريخ البالستية

الرد على االنقالب 
بحرب ال أفق لنهايتها

يبدو اليمن بقايا بلد تعرض لدمار كبير )محمد حويس/فرانس برس(

سيتم تعديل االتفاق بحسب خارطة وضعها سالمة )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

إلى  ينتمون  أنهم  يُعتقد  لمسلحين  بهجوم  أربعة  وأصيب  جندي  قتل 
أكد  فيما  اليمن،  شرقي  حضرموت  محافظة  في  »القاعدة«،  تنظيم 
الشرعية،  اليمنية  الحكومة  رئيس 
عزم  )الصورة(،  دغر  بن  عبيد  أحمد 
عناصر  ــاردة  ــط م على  حكومته 
تجفيف«  »على  والعمل  التنظيم 
ــاء  ــب ــة األن ــال ــرت وك ــ مــنــابــعــه. وذك
اليمنية، بنسختها التابعة للشرعية، أن 
بن دغر أشاد، خالل لقاء مع محافظ 
بالتقدم  حسين،  بكر  أبو  اللواء  أبين، 
الحكومية   الــقــوات  حققته  ــذي  ال

في محافظة أبين.

مالحقة »القاعدة« وتجفيف منابعه

السعودية  تقوده  الذي  التحالف،  حرب  أدت 
بين  البلد  تمزيق  إلى  اليمن،  في  واإلمــارات، 
إذ  إنسانية،  أزمة  أسوأ  وإلى  وجنوب،  شمال 

إن نحو 20 مليون يمني، من أصل 27 مليونًا، 
والماليين  مساعدات،  إلــى  بحاجة  أصبحوا 
منهم على بعد خطوة من المجاعة. وعلى 

الرغم من أن التحالف استطاع إخراج مدن غير 
الحكومة  لكن  الحوثيين،  سيطرة  من  قليلة 
دفة  وتدير  على  تسيطر  تعد  لم  الشرعية 

وما  ــل،  األق على  المناطق  تلك  في  ــور  األم
حصل هو تصعيد قوى محلية، بعضها ذات 

طابع انفصالي
قضية

أمراض ومجاعة 
وتقسيم وبقايا بلد

تقريرمتابعةإضاءة

مرض 
نحو 

نصف 
مليون 
شخص 

جراء 
انتشار 

الكوليرا 
)محمد 
حويس/

فرانس 
برس(

الذكرى الـ55 لثورة 1962: ارتباط الماضي بالحاضر 
صنعاء ــ العربي الجديد

بالذكرى  العام،  هذا  اليمنيني،  احتفال  يأتي 
 ،1962 ــول  ــلــ أيــ ســبــتــمــبــر/   26 ــورة  ــثــ لــ الـــــــــ55 
ــــدالالت ذات طــابــع اســتــثــنــائــي، عــلــى ضــوء  بـ
الــوضــع الـــذي تمر بــه الــبــالد، والـــذي تحضر 
فـــيـــه عـــنـــاصـــر صــــــراع ال تــبــتــعــد كـــثـــيـــرًا عــمــا 
شهده اليمن منذ أكثر من نصف قرن، سواء 
عــلــى صعيد ســيــطــرة جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« 
الــعــســكــري بقيادة  ــل 

ّ
الــتــدخ )الــحــوثــيــني(، أو 

بها  تمر  التي  الــظــروف  ومجمل  السعودية، 
فقد  الجديد«،  »العربي  لرصد  ووفقًا  البالد. 
القت ذكرى ثورة سبتمبر هذا العام استقبااًل 
اســتــثــنــائــيــًا، إذ بــــدأ ســيــاســيــون ونــاشــطــون 
وإعالميون، منذ أسابيع، حملة على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلحــيــاء املــنــاســبــة من 
خــالل مــنــشــورات ومــقــاالت مختلفة، وصــواًل 
إلى إطارات خاصة باملناسبة جرى إدماجها 
ــلـــى الــــصــــور الـــشـــخـــصـــيـــة فــــي الــصــفــحــات  عـ
والحسابات الشخصية في مواقع التواصل. 
السياسيني  تــدويــنــات  مــن  الغالبية  وركــــزت 
أهمية  الــحــديــث عــن  بــالــثــورة، على  املحتفلة 
الــتــحــّول الــــذي صنعته الـــثـــورة، بــاعــتــبــارهــا 
أهــم محطة يمنية منذ أكثر من نصف قرن، 
مع ربطها بالوضع الذي آلت إليه البالد، من 

صعود وسيطرة جماعة »أنصار الله«
 )الــحــوثــيــني( عــلــى صــنــعــاء، بــوصــفــهــا بنظر 
مـــعـــارضـــيـــهـــا، الــتــجــســيــد املـــرحـــلـــي ملـــشـــروع 
»اإلمامة« الذي أطاحت به الثورة اليمنية قبل 
نصف قـــرن. كــل ذلـــك، دفــع الحوثيني ملحاولة 
الـــرد عــلــى مــوجــة االحــتــفــاء بــــ26 سبتمبر، إذ 

»الــلــجــنــة الــثــوريــة  أعــلــن رئــيــس مـــا ُيــســمــى بـــ
العليا«، محمد علي الحوثي، من على منصة 
الـــســـبـــعـــني، خـــــالل ذكـــــــرى اجـــتـــيـــاح جــمــاعــتــه 
مما  ذلــك  »إننا جمهوريون«، وغير  لصنعاء، 
النأي بنفسها عن تهمة  الجماعة  به  حاولت 
»اإلمامة«. وتكمن أهمية ذكرى ثورة الـ26 من 
حولها  يتفق  التي  الذكرى  بكونها  سبتمبر، 
الــيــمــنــيــون، حــتــى عــلــى مــســتــوى الــحــوثــيــني 
ــداد الــســيــاســي  ــتـ ــفــون بــأنــهــم االمـ

َّ
الـــذيـــن ُيــصــن

بــهــا، مثلما  االحــتــفــال  أقـــروا  فقد  لخصومها، 
مـــن املـــقـــرر أن تــشــهــد مــحــافــظــتــا تــعــز ومــــأرب 

ــفـــاالت يــقــيــمــهــا مـــنـــاصـــرو الــشــرعــيــة في  ــتـ احـ
ذكــرى الــثــورة. فيما أقــر حــزب »املؤتمر« الذي 
يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
تنظيم فعاليات في املحافظات إلحياء أعياد 
الــثــورة، وعلى وجــه خــاص، فــي محافظة إب، 

جنوبي غرب البالد.
كــمــا بـــدأ االنــقــالبــيــون احــتــفــاالتــهــم بــالــذكــرى 
ــــرص عـــلـــى تــضــمــيــنــهــا الـــعـــديـــد مــن  ــــط حـ وسـ
الرسائل السياسية والعسكرية، على غرار ما 
املعترف  االنقالبيني غير  فعل رئيس حكومة 
بها دوليًا، عبدالعزيز بن حبتور، الذي اعتبر 

من احتفاالت العام الماضي بذكرى الثورة )محمد حمود/األناضول(

أن  »الــعــدوان السعودي جــاء مــن أجــل تركيع 
وجنوبه  الــوطــن  شــمــال  فــي  اليمنيني  جميع 
وفــي شــرقــه وغــربــه«، بحسب كلمته فــي أحد 
ــة األنـــبـــاء  ــالـ ــا وكـ ــهــ ــتـــي أوردتــ ــفـــاالت والـ ــتـ االحـ
اليمنية بنسختها التابعة لالنقالبيني. وفيما 
تطرق إلى »ما ُيعانيه أبناء املحافظات والجزر 
الــيــمــنــيــة الــواقــعــة تــحــت االحـــتـــالل الــســعــودي 
ــــي، مـــن مـــمـــارســـات بــشــعــة وســحــل  ــاراتـ ــ – اإلمـ
فيها  املجتمع  شــرائــح  جميع  طـــاول  وتنكيل 
من مثقفني ومشايخ وأعيان وأفــراد مناوئني 
ــم االحــــتــــاللــــي«، لــفــت  ــ ــودهـ ــ لــســيــاســتــهــم ووجـ
إلــى أن »كــل شبر من األراضــي اليمنية سيتم 
تحريره ولن يرزح تحت وطأة املحتلني«، على 

حد وصفه.
بمثابة   ،1962 ســبــتــمــبــر  مـــن  الــــــ26  وُيــعــتــبــر 
الـــتـــحـــّول األهــــم فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن الــحــديــث، 
منتصف الــقــرن املــاضــي، إذ أطــاحــت الــثــورة 
ــان يحكم  ــــذي كــ بــالــنــظــام اإلمـــامـــي املــلــكــي الـ
فـــي شـــمـــال الـــيـــمـــن، والــــــذي أقـــــام بــعــد رحــيــل 
الــعــثــمــانــيــني »املــمــلــكــة املــتــوكــلــيــة الــيــمــنــيــة« 
)بــني عامي 1918 و1962(. وترتبط بعهدها 
واالتهامات  للمواطنني  املعاناة  أوجه  أقسى 
املجتمع  تقسيم  الظلم وسياسات  بممارسة 
ــلـــى كــافــة  ــلـــف عـ ــتـــخـ طــبــقــيــًا والـــتـــجـــهـــيـــل والـ
املــســتــويــات. وكــــان نــظــام الــحــكــم قــائــمــًا على 
فــكــرة »اإلمـــامـــة« الــزيــديــة، الــتــي تضع الحكم 
حقًا للمنتمني إلى »آل البيت«، على أن الدولة 
اإلمامية لم تكن في اليمن، لتلك الفترة فقط، 
بل ظهرت في مراحل متقطعة على مــدى ما 
ــــرون. فـــي املــقــابــل، جـــاءت  يــقــرب مـــن عــشــرة قـ
ثــــورة الــــــ26 مـــن ســبــتــمــبــر بــانــقــالب عسكري 

مــن وســـط الــجــيــش، أطـــاح بــالــنــظــام اإلمــامــي 
به،  بــاإلطــاحــة  مــحــاوالت سابقة فشلت  بعد 
من  كانوا مدعومني  الذين  الثوار  أعلن  فيما 
مــصــر فـــي عــهــد جــمــال عــبــدالــنــاصــر، نــظــامــًا 
ــيـــام »الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  ــقـ ــًا بـ جـــمـــهـــوريـ
ــورة حـــــرب أهــلــيــة  ــ ــثـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة«، وأعـــقـــبـــت الـ
اســتــمــرت لنحو ســبــع ســنــوات. ولجملة من 
ــاب الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، وعــلــى  ــبــ األســ
»انقالب عسكري«، إال  الرغم من أنها بدأت بـ
أنها اكتسبت طابعًا شعبيًا وثقافيًا وفكريًا 
كنتيجة  الشعب،  فئات  من مختلف  بدعمها 
لحالة االستبداد والتخلف التي كانت سائدة 
قبل الثورة، وللخطر املحدق بها، إذ واجهت 
بعد قيامها تحديات كبيرة، مع تحّول البالد 
السعودية  بــني  إقليمي،  لــصــراع  إلــى ســاحــة 
التي دعمت فلول النظام امللكي، وبني مصر 
عبدالناصر، التي أرسلت عشرات اآلالف من 
قتل  الجمهوريني،  لدعم  اليمن  إلى  جنودها 
املــعــارك، مثلما سقط آالف  آالف منهم خــالل 

اليمنيني من الطرفني.
ثــورة سبتمبر  السياق، تتداخل روابـــط  وفــي 
ــــرة  منذ  ــدائـ ــ ــع تــــطــــورات الــيــمــن والــــحــــرب الـ مـ
الحوثيني  إذ ينظر معارضو  عامني ونصف، 
ــدادًا لــلــنــظــام  ــ ــتـ ــ إلـــيـــهـــم بــوصــفــهــم يــمــثــلــون امـ
اإلمامي الذي أطيح به عام 1962، على الرغم 
مـــن نــفــيــهــم ذلـــــك. فـــي املـــقـــابـــل، يـــربـــط آخــــرون 
في  اليمن  بما شهده  اليوم  السعودية  ل 

ّ
تدخ

ل ملحاربة الجمهوريني، 
ّ

تلك املرحلة، من تدخ
كان له إلى جانب العديد من العوامل، دور في 
العقبات التي واجهت بناء الدولة اليمنية في 

ما تلى ثورة سبتمبر وحتى اليوم.
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ألمانيا: خبر سعيد بانقسام النازيين

أنجيال ميركل محكومة بـ»خيار جامايكا«

استفتاء كتالونيا بموعده... رغم الخناق

عّقد »االشتراكي 
الديمقراطي« مهمة 

ميركل بانتقاله للمعارضة

هامبورغ ـ ناصر السهلي

تسارع ظهور القراءات األوروبية 
واألملانية حول الشكل الذي يمكن 
أن تكون عليه خيارات املستشارة 
التحالفات  لجهة  مــيــركــل،  أنجيال  األملــانــيــة 
التي عليها نسجها للتمّكن من قيادة والية 
حــكــومــيــة رابـــعـــة يــكــون حــزبــهــا »املــســيــحــي 
ــي فــي  ــ ــاسـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« هــــو الــــركــــن األسـ
االئــتــالف الــحــاكــم. صحيح أن حــزب ميركل 
فــاز فــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، يــوم األحــد 
املاضي، لكن الصحيح أيضًا هو أنه أضعف 
فوز له منذ عام 1949 مع أقل من 33 في املائة 
من األصوات، في ظل اختراق تاريخي حققه 
اليمني الشعبوي املتطرف عبر حزب »البديل 
مــن أجــل أملــانــيــا«، الـــذي حصد نحو 13 في 
املائة من األصــوات و89 نائبًا للمرة األولى 
ــة. اخــــتــــراق ســـاهـــم فيه  ــازيـ ــنـ مــنــذ ســـقـــوط الـ
انــشــقــاق ضمني ألصـــوات عــديــدة مــن حزب 
ميركل وتصويتهم لحزب »البديل من أجل 
الحقيقي«، كما يسميه  »النازي  أو  أملانيا«، 
وزير الخارجية األملاني، سيغمار غابرييل. 
واجــــتــــمــــعــــت قـــــيـــــادة مـــحـــافـــظـــي »االتـــــحـــــاد 
الساعة  من  اعتبارًا  الديمقراطي«  املسيحي 
التاسعة من صباح يوم أمس، الستخالص 
األملانية  »بيلد«  صحيفة  سمته  مما  العبر 
»االنتصار الكابوسي« مليركل. وقال رئيس 
»االتـــحـــاد املــســيــحــي االجــتــمــاعــي« )الــحــزب 
الديمقراطي في منطقة  للمسيحي  الشقيق 
بــافــاريــا( هــورســت ســيــهــوفــر: »لــقــد أهملنا 
خاصرتنا اليمينية، ويتحتم علينا اآلن ردم 
الـــهـــّوة بــمــواقــف حـــازمـــة«. وكــتــبــت صحيفة 
»سودويتشه تسايتونغ«، من يسار الوسط، 
أمــس اإلثــنــني: »الــذهــول يخيم بــني صفوف 
معروفة«،  الرئيسية  واملسؤولة  املحافظني، 
في إشارة إلى ميركل وقرارها التاريخي في 
فتح حدود بلدها أمام الالجئني واملهجرين 

عام 2015.
وقرر الحزب »االشتراكي الديمقراطي« تعقيد 
ــأى االنــتــقــال  املــهــمــة أمـــام مــيــركــل، عــنــدمــا ارتــ
إلى املعارضة وعدم التحالف مع »املسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« لــتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــالفــيــة، 
بعدما دام تحالفهما طيلة السنوات الثماني 
محدودة،  ميركل  خــيــارات  لتصبح  املاضية، 
ال بل محصورة بما يسمى في أملانيا »خيار 
جــامــايــكــا«، أي الــتــحــالــف الــثــالثــي بــني حــزب 
مــيــركــل وكـــل مــن »الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــحــر«، 
و»الــخــضــر«. وقــد جــاءت تسمية »جامايكا« 
الثالثة مجتمعة،  األحـــزاب  أعـــالم  إلــى  نسبة 

فتصبح قريبة من علم دولة جامايكا.
عودة الحزب »الليبرالي الحر« إلى البرملان، 
مــع 70 نــائــبــًا، عــلــى أرضــيــة انــتــقــاد سياسة 
ــن تــســهــل  ــوء، لــ ــجــ ــلــ ــرة والــ ــهـــجـ ــي الـ مـــيـــركـــل فــ
الــبــحــث عـــن تــحــالــفــات املــســتــشــارة لتشكيل 
الحزب  يفرض  أن  دون  من  ائتالفية  حكومة 
في  األملانية  السياسة  تــوّجــه  على  متغيرات 
السياسي  املشهد  في  بالتالي،  السياق.  هــذا 
ــكـــون  ــتـ ــة املــــســــتــــقــــبــــل، سـ ــ ــــومـ ــكـ ــ لـــتـــشـــكـــيـــل حـ

الــلــيــبــرالــيــني وحــــزب »الــخــضــر« فــي املــســائــل 
الــبــيــئــيــة لــتــجــد مــيــركــل نــفــســهــا أمـــــام خــيــار 
يــصــعــب فــيــه جــمــع هــــذه األطـــــــراف، مـــن دون 
أن تــكــون هــنــاك اســتــحــالــة فـــي الــبــراغــمــاتــيــة 

السياسية األملانية املعهودة.
ــام مــيــركــل، ومـــن يــطــلــق عــلــيــهــم املــراقــبــون  أمــ
تبدو  مهام  العقالنية«،  السياسية  »الطبقة 
»صداع داخلي وخارجي«. فعدا عن مسألة  كـ
تشكيل الــحــكــومــة، ثــمــة تــحــديــات تــقــف أمــام 
األحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــتـــى فــــي مــعــســكــر 
الشقيق  البافاري  للحزب  خصوصًا  ميركل، 
ــر الـــتـــزم  ــيـ ــيـــحـــي«، فـــاألخـ »االجـــتـــمـــاعـــي املـــسـ
سياسة صارمة سابقًا بعدم توجيه انتقادات 
ــدد مـــن الــقــضــايــا  قــاســيــة بــحــق مــيــركــل فـــي عـ
التي كان من املمكن أن تؤثر أكثر على نتائج 
االنتخابات. فمطالب تشديد سياسة اللجوء 
بـــاتـــت اآلن، بــعــد نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، أكــثــر 
القيادي في »االجتماعي  وضوحًا من خالل 
املسيحي« هورست سيهوفر. وذلك أمر هام 
لهذا الحزب كونه يواجه تحديًا مباشرًا في 
انتخابات العام املقبل في بافاريا مع احتمال 
اكــتــســاح حـــزب »الــبــديــل« لــهــذه االنــتــخــابــات. 
وبتعبير وزير املواصالت عن الحزب نفسه، 

ألكسندر دوبريندت، بعيد النتائج األخيرة: 
»بات من املطلوب اآلن ردم الهوة في املواقف 
ــى تـــوّجـــه  ــ ــا يــشــيــر إلـ ــا«، مــ ــايـ ــقـــضـ مــــن تـــلـــك الـ
على  للحصول  ميركل  على  للضغط  الحزب 
عن  النظر  وبــغــض  منها.  تــنــازالت سياسية 

خيارات تشكيل الحكومة املقبلة، فإن ميركل 
تواجه مهمات ال يمكن حلها بعيدًا عن بقية 
ــــزاب واملــشــرعــني. مــن بــني هـــذه املــســائــل،  األحـ
ــقــــف الـــتـــقـــاعـــد  ــة وســ ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــضـــايـــا االقــ
ــة لــــأيــــدي الـــعـــامـــلـــة، وخـــصـــوصـــًا  ــاجــ ــحــ والــ
وقـــت قصير  مــنــذ  أعــلــنــت  الــصــحــة  أن وزارة 
الحاجة إلى 140 ألف عامل في قطاع الرعاية 
مع حلول عام 2025، هذا إلى جانب الحاجة 
لتأمني عشرات آالف املدرسني مع تزايد نسب 
املواليد وأطفال الالجئني، والحاجة ملناقشة 
بيئية  سياسات  وتفعيل  الجديدة  التقنيات 

مختلفة عن السابق.
ــــزاب التقليدية  الـــذي واجــهــتــه األحـ الــتــحــدي 
يتعلق  املتطرف  اليمني  خطاب  فــي  األملانية 
أيـــضـــًا بـــــاألوضـــــاع الـــداخـــلـــيـــة، ولـــيـــس فــقــط 
بقضايا الهجرة. فمن بني املسائل التي لعب 
 نــصــف األملــــان 

ّ
عــلــى وتـــرهـــا هــــذا الــيــمــني، أن

يعيشون فــي مــســاكــن مــســتــأجــرة، مــع زيـــادة 
كبيرة في اإليجارات التي ترهق كاهل األملان. 
أن  القضية نقطة خــالف يمكن  عتبر هــذه 

ُ
وت

بناء  مطالب  وخصوصًا  تحالف،  أي  تفّجر 
املزيد من الوحدات السكنية.

اليوم  الــوحــيــد  الجميل  الخبر  يــكــون  وربــمــا 
بالنسبة مليركل، هو االنقسام السريع داخل 
 

ّ
حـــزب »الــبــديــل مـــن أجـــل أملـــانـــيـــا«، الــــذي حــل
الــحــزب،  قـــررت زعيمة  الــبــرملــان، إذ  ثالثًا فــي 
ــــاب مـــــن الــكــتــلــة  ــــحـ ــــسـ ــري، االنـ ــتــ ــيــ ــه بــ ــ ــراوكــ ــ فــ
الــبــرملــانــيــة لــحــزبــهــا، بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، أمــس 
لتقييم  ُعقد  االثــنــني، خــالل مؤتمر صحافي 
نتيجة االنــتــخــابــات. وقــالــت بــيــتــري، قبل أن 
تنسحب من القاعة: »أعتقد أن علينا أن نقر 
بصراحة اليوم بوجود خالف على املحتوى 
في حــزب البديل من أجــل أملانيا، وأعتقد أن 
علينا أال نسكت عن ذلك، ألن املجتمع يدعو 
لــحــوار مفتوح«. ورفــضــت اإلجــابــة عــن مزيد 
من األسئلة بما يشمل ســؤااًل عما إذا كانت 
ســتــبــقــى الــزعــيــمــة املــشــاركــة لــلــحــزب، لكنها 
قــالــت إن الـــنـــاس ســيــســمــعــون أخـــبـــارًا منها 
فــي األيـــام املقبلة. وقــال قــادة الــحــزب إنهم ال 

يعرفون سبب انسحابها من املؤتمر.
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سياسة

حتى اآلن، يبدو استفتاء 
كتالونيا المقرّر في 

1 أكتوبر المقبل، 
واالنفصال عن إسبانيا، 

حتميًا، في ظّل صمود 
سلطات اإلقليم أمام 

ضغوط الحكومة 
المركزية في مدريد

لن تكون مهمة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل سهلة لتشكيل ائتالف حكومي، بعد تراجع حزبها في االنتخابات، خصوصًا مع 
قرار »االشتراكي الديمقراطي« باالنتقال إلى المعارضة، ليصبح خيارها محدودًا بتحالف مكلف

نتيجة حزب ميركل هي األسوأ له منذ 1949 )أود أندرسن/فرانس برس(

بيار عقيقي

أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى »األحـــــــــد املـــنـــتـــظـــر« فــي 
كتالونيا إسبانيا، الذي ُيفترض أن يقترع 
الــكــتــالــونــيــون ملصلحة االنــفــصــال عن  فــيــه 
الـــرأي، ال  إسبانيا، وفقًا آلخــر استطالعات 
املركزية في مدريد، تحاول  السلطات  تــزال 
منع حصول االستفتاء. وشّكلت خطواتها 
تعزيز  في  إضافية  األخيرة خطوة  األمنية 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــري اسـ ــ ــجـ ــ ــــوض ســـــــــؤال »هـــــــل يـ ــمـ ــ غـ
كتالونيا في 1 أكتوبر/تشرين األول املقبل 

أم ال؟«.
بــــدأ كـــل شــــيء مـــع تـــحـــّرك مـــدريـــد بــصــورة 
ميدانية، وقيام قوات الحرس املدني )شرطة 
شــبــه عــســكــريــة(، بــاعــتــقــال 14 شــخــصــًا من 
املسؤولني  الــذاتــي،  الحكم  حكومة  أعــضــاء 
عــــن الـــجـــانـــب الــتــنــظــيــمــي والــلــوجــيــســتــي 
ــي، قــبــل  ــاضــ ــاء املــ ــ ــعـ ــ ــــوم األربـ لـــالســـتـــفـــتـــاء، يـ
اإلفـــــراج عــنــهــم مــؤقــتــًا يـــوم الــجــمــعــة. وجـــاء 
ــّرك قــــــوات الــــحــــرس املــــدنــــي، إثـــــر تــلــكــؤ  تــــحــ
ألفًا عن  الـــ17  شرطة كتالونيا، وعناصرها 
باالعتقال،  متعلقة  قضائية  مــذكــرة  تنفيذ 

في صورة مؤكدة لرفض الغالبية الساحقة 
ــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــة  ــــان اإلقــــلــــيــــم ســ ــكـ ــ مـــــن سـ
املــركــزيــة. كــان مــن املتوقع أن تـــؤدي خطوة 
أو تأجيل  أو تجميد،  إلـــى وقـــف،  االعــتــقــال 
أن  اعــتــبــروا  الكتالونيني  أن  إال  االســتــفــتــاء، 
االستثناء  حالة  أعلنت  اإلسبانية  »الــدولــة 
فــي كــتــالــونــيــا، وتــعــّرضــت حــكــومــة اإلقــلــيــم 
العـــتـــداء يـــرمـــي إلــــى مــنــع شــعــب كــتــالــونــيــا 
مـــن الـــتـــصـــويـــت« كــمــا قــــال رئـــيـــس حــكــومــة 
إقــلــيــم كــتــالــونــيــا، كـــارلـــيـــس بــيــغــديــمــونــت، 
الــــذي جــــزم بــــأن االســتــفــتــاء ســيــجــري. كما 
انتخابية  تــوزيــع حــوالــي مليون بطاقة  تــّم 
فــي اإلقــلــيــم، حسبما أعــلــن رئــيــس الــرابــطــة 
للثقافة  »أومنيم«  النقاط  لسباق  الثقافية 
واللغة الكتالونية، خوردي كويزارت، الذي 
أضاف أنه »تّم تسليم أوراق االنتخاب إلى 
الناخبني الذين يحق لهم اإلدالء بأصواتهم 
في برشلونة ومــدن أخــرى ومجتمعات في 
كــتــالــونــيــا«. وســبــق للشرطة اإلســبــانــيــة أن 
صــــادرت نــحــو 10 مــاليــني ورقـــة اقــتــراع في 

األيام القليلة املاضية.
الــشــرطــة اإلســبــانــيــة، بــاتــت »قـــوة احــتــالل«، 
الكتالونيني.  مــن  الساحقة  الغالبية  بـــرأي 
املواطنات،  إحــدى  قالت  السياق،  هــذا  وفــي 
ــا خــيــمــيــنــيــز: »نــشــعــر أنـــنـــا مــحــتــلــون  ــوريـ نـ
بـــقـــوات الــشــرطــة اإلســبــانــيــة. نــتــظــاهــر منذ 
عــشــر ســنــوات ولـــن نــتــوقــف اآلن عــنــدمــا لم 
 ســـوى أســبــوع واحــــد. علينا املضي 

َّ
يــتــبــق

قدمًا حتى النهاية«. وكان قد وصل ما بني 
ثالثة آالف وأربعة آالف شرطي من مختلف 
تنظيم  ملنع  كتالونيا،  إلــى  إسبانيا  أرجـــاء 
اإلسباني  الداخلية  وزيــر  وكــان  االستفتاء. 
ــلــــغ مــســتــشــار  ــيـــو ثــــويــــدو أبــ ــاثـ ــنـ خـــــــوان إغـ
الكتالونية  الحكومة  فــي  األمــنــيــة  الــشــؤون 
خواكيم فــوم، بــقــرار مــدريــد إرســـال وحــدات 
مــن قــــوات األمــــن إلـــى اإلقــلــيــم لــحــفــظ األمـــن، 

وأنها »ستتحرك في حال إجراء االستفتاء«.
الـــخـــطـــوات »الــعــســكــريــة« مـــن مـــدريـــد تــبــدو 
إمكانية  من  رعبها  على  قياسًا  »مفهومة« 
اســتــقــالل كــتــالــونــيــا، خــصــوصــًا أن رئــيــس 
إقليم الباسك، إينيو أوركــولــو، دعــا األحــد، 
إلى »االعتراف بسكان  الحكومة اإلسبانية 
بإجراء  لهم  والسماح  والباسك  كاتالونيا 
ــق نــمــوذجــي  ــ اســـتـــفـــتـــاء تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر وفـ
العالم  »فــي نظر  اسكتلندا وكيبيك«. وقــال 
ــيـــة هــــي جـــــزء مــن  ــبـــانـ كـــلـــه، الـــحـــكـــومـــة اإلسـ
املشكلة وليس من الــحــل«. مع ذلــك ال يبدو 
الــتــصــويــت، مع  اإلقــلــيــم سيوقف عملية  أن 
ــــداد الــتــجــّمــعــات املــطــالــبــة بــإجــراء  تـــزايـــد أعـ
كتالونيا،  أنــحــاء  مختلف  فــي  االســتــفــتــاء، 
ــارمـــي  ــم، كـ ــيــ ــلــ ــيــــس بــــرملــــان اإلقــ وإعــــــــالن رئــ
فــوركــاديــل، فــي بــرشــلــونــة، نهاية األســبــوع 
املاضي، أن االنفصاليني »يجب أن يقاوموا 

استفزازات الحكومة املركزية«. 
ــــخ إمــكــانــيــة إجـــــراء االســتــفــتــاء في  ــا رّسـ ومــ
موعده، حتى اآلن، هو إعالن نادي برشلونة، 
ــقــــالل كـــتـــالـــونـــيـــا،  ــتــ الـــــرمـــــز الــــريــــاضــــي الســ
األســـبـــوع املـــاضـــي، أن »الـــنـــادي يــبــقــى وفيًا 
ــن األمـــــة،  ــاريـــخـــي بــــالــــدفــــاع عــ ــتـ اللــــتــــزامــــه الـ
والديمقراطية، وحرية التعبير وحق تقرير 
املصير«. وكّرس ذلك، خالل املباراة األخيرة 
ــى اإلســـبـــانـــي،  ــ ــ ــة األولـ ــدرجــ لــــه فــــي دوري الــ
بفريق  أن تجمعه  الـــصـــدف،  شــــاءت  والــتــي 
كــتــالــونــي آخــــر، وهــــو نــــادي جـــيـــرونـــا. ومــع 
الغناء  الفريقني  بــدأ جــمــهــورا  الــلــقــاء  بــدايــة 
الدقيقة 17  أنه في  دعمًا لالنفصال، وحتى 
أن ينشد  اللقاء، كان مقررًا  والثانية 14 من 
إحــراز  أن  إال  االســتــقــالل،  الجمهوران نشيد 
ــالــــذات، جعلهما  هــــدف فـــي هــــذه الــدقــيــقــة بــ
)الــدقــيــقــة 17  يحجمان عــن ذلـــك. تعني تلك 
والثانية 14(، تاريخًا قاسيًا لكتالونيا، ففي 

عام 1714 خسر اإلقليم استقالله. 

املستشارة مضطرة للذهاب نحو املفاوضات 
مـــع »الـــخـــضـــر« والـــلـــيـــبـــرالـــيـــني. بــيــد أن هــذا 
الـــخـــيـــار دونـــــه عــقــبــات كـــثـــيـــرة، لــعــل أهــمــهــا 
تــنــافــر بــرامــجــي وفـــكـــري بـــني »الــخــضــر« من 
جهة والليبراليني )في اف دي بي( من جهة 
ثــانــيــة، ثـــم مـــع املــحــافــظــني فـــي حـــزب ميركل 
ــبـــافـــاري الــشــقــيــق، »االجــتــمــاعــي  والـــحـــزب الـ
أن تلك األحــزاب  الرغم من  املسيحي«. وعلى 
ــزاب مــؤيــدة ألملــانــيــا األوروبـــيـــة، ثمة  هــي أحــ
عقبات تقف أمــام تشكيل هذا االئتالف على 
ــواقــــف الــســيــاســيــة  ــتــــالف فــــي املــ قــــاعــــدة االخــ
لهذه األحزاب في الشؤون املتعلقة باليورو، 
والــنــقــد املــوّحــد والــالجــئــني والــبــيــئــة/ املــنــاخ 
ودولــة  والخصخصة  الضريبية  والسياسة 
الرعاية والرفاهية. ويكفي التفكير في تنافر 
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االستفتاء #العراق
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■ دعم الحق الفلسطيني ال يستقيم من دون دعم الحق الكردي، ما تعرض 
له الكرد من كل األنظمة التي حكمتهم ال يقل فداحة عما تعرض له 

الفلسطينيون #كردستان

■ نحن ضحايا فكر مبعثر، واألسوأ أننا ال نتعلم من تجارب اآلخرين، طبعا 
هذا السيناريو كان متوقعا في العراق، الهدف القادم سورية وتركيا بال شك

■ #26_سبتمبر ميالد وطن لن تلغيه أي كذبه في شكل ثورة مضادة #اليمن

■ #26_سبتمبر ثورة شعبية ضد العنصرية والطائفية

■ حبس منسق حركة #6ابريل #عمرو_علي 15 يوما في قضية مفبركة، وتم 
اإلفراج عن كل من فيها، رغم كيدية االتهام

■ املدنيون ضاقوا ذرعًا بداعش، لكن ال يجب أن يموتوا أثناء محاولة 
تحريرهم منه #الرقة

■ #السلسلة رتب والرواتب صار فيها مثل الكهرباء بلبنان اجت السلسلة.. 
راحت السلسلة

■ #السلسلة 6 سنوات يكذبون على املوظفني وترتفع األسعار وتنخفض 
قيمة الرواتب وما زالوا يكذبون. كفاكم كذبًا واستخفافًا باملوظفني.

■ ليفكر الوطني في األجيال القادمة، أما السياسي فيفكر في االنتخابات 
القادمة  #قالوا_الجدود #algerie #سرقوا_الخزينة_وقالوا. 

■ قرر حزب العمال البريطاني أن ال يكون موضوع بريكست من بني 
املواضيع الثمانية التي سيجري التصويت عليها في مؤتمره. كيف يعقل 
أن تكون حزبًا رئيسيًا في البالد وتتجاهل القضية رقم واحد التي تشغل 

الرأي العام؟

مقابلة  في  أوغــلــو،  ــاووش  ج مولود  التركي،  الخارجية  ــر  وزي قــال 
تطبيع  تجاه  خطوتين  »ستتخذ  تركيا  إن  اإلثنين،  أمس  تلفزيونية، 
العالقات مع ألمانيا إذا اتخذت األخيرة خطوة« واحدة، وذلك تعليقًا 
على فوز حزب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بوالية حكومية رابعة 
أن  واعتبر  عاد  التركي  الوزير  لكن  األحد.  يوم  جرت  التي  االنتخابات  بعد 
على ألمانيا »أن تتعلم من أخطائها«، وذلك في رده على سؤال حول 

األزمة المستمرة بين البلدين.

مبادرة تركية للتهدئة

الثالثاء 26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1121  السنة الرابعة
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