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سارع كل من »التحالف الدولي« و»قوات سورية الديمقراطية« إلى إصدار مواقف 
تهدف لتبديد المخاوف بشأن خطر انهيار سد الفرات بمدينة الطبقة السورية، وتم 
اإلعالن أن فريق مهندسين عاين السد أمس اإلثنين، وأن ال »خطر عاجًال« كما سبق 

وروج تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(

أحمد حمزة

بــقــيــت تــــطــــورات الــــوضــــع املـــيـــدانـــي 
ــربـــي مـــديـــنـــة الــــرقــــة، تـــحـــديـــدًا فــي  غـ
ــا الــشــهــيــر،  ــّدهــ مـــديـــنـــة الــطــبــقــة وســ
أنباء  وطغت  السوريني.  معظم  أنظار  محط 
ــاك عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــن  ــنـ الـــكـــارثـــة املــحــتــمــلــة هـ
ــــرى فـــي ســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك  األحـــــداث األخـ
مفاوضات »جنيف5« القائمة حاليًا. ونتيجة 
التي صــدرت من جهات  الكثيرة  التحذيرات 
عدة وناشطني سوريني يحذرون من احتمال 
انهيار سد الفرات، أصدر »التحالف الدولي« 
ــذي تــــقــــوده واشـــنـــطـــن ملـــحـــاربـــة »الــــدولــــة  ــ ــ الـ
اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش(، بــيــانــًا أمـــس اإلثــنــني، 
أوضح فيه أنه يبذل جهودًا »من أجل حماية 
الــســد« الــــذي »لـــم تــتــعــرض« أســاســاتــه »ألي 
 ،»

ً
أضــــرار« وال يــواجــه حــالــيــًا »خــطــرًا عــاجــا

ــوات ســـوريـــة  ــ ــ ــده. كـــمـــا أعـــلـــنـــت »قـ ــيـ ــأكـ ــــق تـ وفـ
عملياتها  مؤقتًا  علقت  أنــهــا  الديمقراطية« 
العسكرية قرب الطبقة ألربع ساعات، بهدف 
الــســد،  فــي  أعــمــال هندسية  الــســمــاح بتنفيذ 
والتي أظهرت أنه ال يوجد أي عطل أو ضرر 
في السد، وفق متحدثة باسم هذه »القوات«.

ــر »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، فــي بــيــاٍن لـــه، أن  وذكـ
ــذي يــحــتــجــز خــلــفــه أكــثــر مـــن عــشــرة  الــســد الــ
مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب مـــن املـــيـــاه »لـــيـــس في 
خطر عاجل طاملا أنه لم يتعرض لهجوم من 
تنظيم داعــش«، مضيفًا أن »قــوات التحالف 
تــدمــيــريــة  قـــوة  ذات  مــتــفــجــرات  لـــم تستعمل 
كبيرة في عملياتها بالقرب من السد«، وهي 
تبذل جهودًا »من أجل حماية سامة السد«، 
وفـــق بــيــان »الــتــحــالــف« الــــذي أشــــار إلـــى أن 
»أســاســات السد الــواقــع على نهر الــفــرات لم 

تتعرض ألي أضرار«.
محاولة التطمني التي لجأ إليها »التحالف 

الـــدولـــي« تــزامــنــت أيــضــًا مـــع إعــــان »قـــوات 
»داعــش«  تقاتل  التي  الديمقراطية«  سورية 
القوات األميركية  بــري وجــوي توفره  بدعم 
لها، عن »وقف العمليات العسكرية قرب سد 
أربـــع ساعات  الــفــرات ملــدة  الطبقة على نهر 
لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال هــنــدســيــة فـــي الـــســـد« الـــذي 
ما زال تحت سيطرة تنظيم »داعـــش«. لكن 
دفـــاعـــات األخـــيـــر فـــي مــنــطــقــة الـــســـد تــداعــت 
املاضية. وخسر  القليلة  األيـــام  خــال  كثيرًا 
الــســبــت املـــاضـــي مــطــار الــطــبــقــة الــعــســكــري، 
ــــذي تـــحـــرزه »قـــــوات ســوريــة  ــام الــتــقــدم الـ ــ أمـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الــســاعــيــة لــبــســط نــفــوذهــا 
قبل  بــه  املحيطة  املناطق  السد وكــامــل  على 

التوجه نحو مدينة الرقة.
وعلمت »العربي الجديد« من مصادرها في 
مــديــنــة الــطــبــقــة، أن »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
أوقـــفـــت مــعــاركــهــا مـــع »داعــــــش« مـــن الــســاعــة 
الـــــــواحـــــــدة حــــتــــى الــــخــــامــــســــة ظـــــهـــــرًا، لـــتـــبـــدأ 
مــفــاوضــات مـــع قــــادة الــتــنــظــيــم فـــي املــنــطــقــة، 
ــعــيــد 

ُ
حــتــى يــتــســنــى إدخـــــال فــــرٍق هــنــدســيــة ت

الــســد إلـــى الــخــدمــة، فـــي ظـــل تــرجــيــح خــبــراء 
فـــنـــيـــني أن الـــعـــطـــل الـــحـــاصـــل فــــي الــــســــد قــد 
يستغرق إصــاحــه أكــثــر مــن يــومــني. غير أن 
ــتـــرز« نقلت عــن املــتــحــدثــة باسم  وكــالــة »رويـ
الديمقراطية«، جيهان شيخ أحمد،  »سورية 
بالدخول  املهندسني  »لفريق  السماح  تم  أنه 
مــن سير عمله وفحصه  للتحقق  الــســد  إلــى 
بشكل كامل«. وأضافت أنه »ال يوجد أي عطل 

أو ضرر بالسد أو بعمله كما يشاع«.
وكـــــان تــنــظــيــم »داعـــــــش« أعـــلـــن الــســبــت عبر 
وكــالــتــه »أعــــمــــاق«، تـــوقـــف الـــســـد عـــن الــعــمــل 
بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء املــغــذيــة لــه ذاتــيــًا، 
مـــحـــذرًا مـــن إمــكــانــيــة انــهــيــار الـــســـد »فــــي أي 
لـــحـــظـــة«، مـــا أثـــــار حــمــلــة تـــحـــذيـــرات واســعــة 
الــنــطــاق، مـــن انــهــيــار مــحــتــمــل لــلــســد، إذا ما 

ــاه فــــي الـــبـــحـــيـــرة الــتــي  ــيــ ــع مـــنـــســـوب املــ ــفــ ارتــ
يحتجز السد مياهها، والتي يبلغ طولها 80 
كيلومترًا، بعرض يصل لخمسة كيلومترات، 

وتعتبر أكبر بحيرة صناعية في سورية.
هـــذه الــتــطــورات املــتــاحــقــة، دفــعــت »مجلس 
»وزارة اإلدارة املحلية  محافظة الرقة« التابع لـ
ــة وشـــــــؤون الـــاجـــئـــني« بــالــحــكــومــة  ــ ــاثـ ــ واإلغـ

جنيف ــ باسم دباغ

ال تــبــدو الــخــافــات بــني وفــد مؤتمر القاهرة 
العليا  الهيئة  ووفــد  سليمان،  جمال  بقيادة 
رؤية  كانت  وإن  للغاية،  كبيرة  للمفاوضات 
مــنــصــة مـــوســـكـــو مـــتـــمـــايـــزة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
املتعلقة  تــلــك  أو  اإلجـــرائـــيـــة  ــــواء  الـــنـــقـــاط، سـ
سليمان  أن  إال  االتـــفـــاق،  مــشــروع  بتفاصيل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  يـــؤكـــد، فـــي حــديــثــه لـــ
»منصة القاهرة حريصة للغاية على أال يتم 
استخدامها كــرأس حربة ضد الهيئة العليا 
أنها طرف  على  تقديمها  أو  مرحلة،  أي  فــي 
مــعــاد ألي طـــرف آخـــر فــي املــعــارضــة«، وذلــك 
رغم رفض سليمان القاطع للخضوع لسلطة 

الهيئة العليا للمفاوضات، وفقًا لكامه.
ــراف مدينة  ــراون بــــازا، عــلــى أطــ فــي فــنــدق كــ
 
ً
جنيف السويسرية، كان سليمان مسترسا
ة الــتــاريــخ لفهم  فــي الحديث عــن أهمية قـــراء
مــا يــجــري فــي املنطقة، ويــقــول »إن مستقبل 
ســــوريــــة مـــنـــذ عـــــام 2013 مـــفـــتـــوح عـــلـــى كــل 

ــــذي يــتــخــذ مـــن مدينة  الــســوريــة املــؤقــتــة، والـ
أورفا التركية مقرًا له، لتوجيه »نداء عاجل« 
التي  واملــطــالــبــات  املخاطر  »مجموعة  بــشــأن 
الــرقــة«، وضـــرورة توفير ممرات  تهم مدنيي 
آمـــنـــة لـــهـــم، وبـــنـــاء مــخــيــمــات إيــــــواء طـــارئـــة. 
وطــالــب املــجــلــس فــي بــيــاٍن لــه »بــأشــد لهجة 
وبأعلى صوت باملبادرة وبالسرعة القصوى، 
إلى إعان مدينة الرقة ساحة حرب، والتدخل 
وقوانني  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب 
لبذل كل ما يمكن بذله من  قواعد االشتباك 
مساٍع عاجلة إلنقاذ السكان وحمايتهم قبل 
استفحال الخطر وانتهاء الكارثة املتدحرجة 
يوميًا إلى ما يشبه اإلبادة الجماعية لسكان 
املحافظة«. وشدد على أن »املنشآت الخدمية 
الــحــيــويــة هـــي مــنــاطــق حـــمـــراء فـــي الــقــانــون 
قانونيًا  وتترتب  استهدافها،  ُم  ُيجرَّ الدولي، 
تتقصدها  جهة  أيــة  على  جرمية  مسؤولية 
بيان  وفق  االشتباكات«،  نيران  أو  بالقصف 
»مجلس محافظة الرقة«. وأضاف املجلس أن 
»موجة النزوح الجماعي التي تحمل السكان 
مــن مــكــان إلـــى آخـــر أصــبــحــت عــبــئــًا إنسانيًا 
يفرض على كل األطراف املعنية التدخل لفتح 

االحـــتـــمـــاالت. بــتــنــا نــخــتــرع األمـــــل«. ال يــبــدو 
 فــــي مــــا يــــخــــّص نــتــائــج 

ً
ــائـــا ــفـ ــتـ ســـلـــيـــمـــان مـ

مفاوضات جنيف 5، بل ال يتوقع تحقيق أي 
خرق في املفاوضات، بالقول: »ما ننتظره هو 
أمر متواضع جدًا. ال أعتقد بأن هذه الجولة 
سيحصل فيها تقدم كبير كما يتأمل الناس 
وكــمــا يــجــب أن يــكــون. إن مــا يــأمــلــه اإلنــســان 
املفاوضات  تقدم حقيقي في  أن يحصل  هو 
الــســيــاســيــة، ولـــكـــن هــــذا بــحــســب املــعــطــيــات 

الواقعية لن يحصل«.
ويضيف أن »الغاية الوحيدة التي من املمكن 
ــمـــرار فـــي مــســار  ــتـ أن تـــكـــون مــفــيــدة مـــن االسـ
ــقــــاؤه عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة في  جــنــيــف، هـــي إبــ
انتظار شيء ما سيتبلور في الفترة املقبلة«، 
بــعــد مــعــركــة الـــرقـــة، الــتــي اعــتــبــرهــا »املــعــركــة 
»األميركيني  بــأن  اعــتــقــاده  مبديًا  الفاصلة«، 
يتمهلون حتى يتم تحرير الرقة من خالهم، 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه تــم انــتــزاع مــديــنــة حــلــب من 
الــجــمــاعــات املــســلــحــة الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا من 
ِقبل روسيا. األميركيون اآلن يريدون انتزاع 
الرقة من داعش، وخال فترة الشهرين التي 
قـــد تــحــتــاجــهــمــا املـــعـــركـــة، ســتــتــبــلــور الــرؤيــة 
األمـــيـــركـــيـــة، وبـــنـــاء عــلــيــه، أظــــن بــــأن األمــــور 

بعدها ستتحرك بشكل جدي«.
ويــؤكــد سليمان عــلــى وجـــود رؤيـــة واضــحــة 
ملــؤتــمــر مــوســكــو تــبــدو مــتــمــايــزة فـــي بعض 
نقاطها عن رؤية الهيئة العليا للمفاوضات، 
على ضــرورة  الجوهر  فــي  تلتقي  كانت  وإن 
ــراه  ــ تـــحـــقـــيـــق االنــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي الــــــــذي تـ
قائمًا  تفاصيله  بــعــض  فــي  مــوســكــو  منصة 
إنــشــاء خمسة مجالس  أســاســي على  بشكل 
ــتـــهـــاء املـــرحـــلـــة  ــانـ ــتـــة يــنــتــهــي دورهــــــــا بـ مـــؤقـ
االنــتــقــالــيــة، وهــــي كـــل مـــن املــجــلــس الــوطــنــي 
االنتقالي )برملان مؤقت( ولديه الصاحيات 
التشريعية ويعمل بموجب إعان دستوري، 
والــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة، وهــي جسم تنفيذي 

مــمــرات آمــنــة لــعــبــور األهـــالـــي، خــاصــة فئات 
واألطــفــال  الــنــســاء  مــن  املستضعفة،  املجتمع 
وكبار السن، وترتيب كل ما يلزم من حاجات 
الحال في مثل هذه  واقــع  إنسانية يفرضها 
الظروف، وأخذ التدابير الازمة إليوائهم في 
مناطق خــارج ســاحــات الــصــراع على الوجه 
الــعــاجــل، وبــمــا تمليه عــلــى الــجــمــيــع مــبــادئ 
القانون الدولي والعرف والقواعد اإلنسانية 

الواجبة في هذه األحوال«، وفق تعبيره.
أنباء خروج  بــدء سريان  ومنذ يومني، ومــع 
الـــســـد عـــن الـــخـــدمـــة، والـــتـــهـــديـــدات الــكــارثــيــة 
ــــدأت مـــوجـــات نـــزوح  ــــك، بـ ــراء ذلـ ــ املــحــتــمــلــة جـ
ــــر مـــن مــديــنــتــي الــطــبــقــة  جــمــاعــي آلالف األسـ
ــاطــــق أخــــــــرى بـــمـــنـــاطـــق نـــفـــوذ  ــنــ ــة ومــ ــ ــرقــ ــ والــ
»داعــــــــش«، إذ يـــحـــاول الـــنـــازحـــون املــدنــيــون 
يعتبرونها  قريبة،  مرتفعة  ملناطق  الوصول 
أكـــثـــر أمـــنـــًا مـــن مــنــاطــق إقــامــتــهــم. وفــــي هــذا 
ــة تــذبــح  ــ ــرقـ ــ ــيــــاق، قـــــال عـــضـــو حــمــلــة »الـ الــــســ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــيــــســــى، لــ ــعــ ــام الــ ــ ــــسـ بــــصــــمــــت«، حـ
موجات  تشهد  )التي  »املناطق  إن  الجديد«، 
نزوح بالرقة( تفتقر إلى املنظمات التي تهتم 
بإعانة النازحني. والنازحون بأغلبيتهم في 

ومــجــلــس عــســكــري انــتــقــالــي ومــجــلــس قضاء 
انتقالية ومصالحة  انتقائي ومجلس عدالة 

وطنية.
ويرى سليمان أن »املجلس الوطني االنتقالي 
إلجــراء  إمكانية  وجــود  لعدم  معّينًا  سيكون 
انــتــخــابــات، بــنــاًء على الــتــفــاهــمــات«، مقترحًا 
أن يتكّون من ثاثة أثاث املعارضة والنظام 
ــم يــنــخــرطــوا فـــي كـــل ما  ــريـــن لـ وســــوريــــني آخـ
 لــنــا أن نــخــتــزل 

ّ
يــــجــــري«. ويـــتـــابـــع »ال يـــحـــق

الـــســـوريـــني بــأنــفــســنــا كـــمـــعـــارضـــة وال يــحــق 
الكثير  هــنــاك  بالتالي  ذلـــك.  يفعل  أن  للنظام 
من السوريني ممن لم ينخرطوا في ما يجري، 
كرجال األعمال واملثقفني وأساتذة الجامعات 
الذي  املدني  واملجتمع  والحقوقيني  والكتاب 

يجب إعطاؤه الفرصة للتعبير عن نفسه«.
ويــــديــــن ســـلـــيـــمـــان كــــافــــة أســــبــــاب الــهــنــدســة 
الذي شهدته  القسري  والنزوح  الديمغرافية 
الباد منذ تحول الثورة السورية إلى صراع 
ــرًا ال أخــاقــيــًا وغــيــر  مــســلــح، مــعــتــبــرًا ذلـــك أمــ
ــرورة  ــ ــّدد أيـــضـــًا عــلــى »ضـ قـــانـــونـــي. كــمــا يـــشـ
خــــروج كــافــة املــقــاتــلــني الـــغـــربـــاء مـــن ســوريــة 
ــم وعـــقـــائـــدهـــم  ــهـ ــبـ ــذاهـ بـــكـــل تــشــكــيــاتــهــم ومـ
ــول أي مــلــيــشــيــا  ــبــ ــهـــم، وعــــــــدم قــ ــاتـ ــيـ ــنـــسـ وجـ
ــحــة مهما كــانــت، خـــارج إطـــار الـــدولـــة«. 

ّ
مــســل

»االتفاق ما بني املجلس  وهذا، بنظره، يتم بـ
الــعــســكــري االنــتــقــالــي الــــذي يــجــب أن يــكــون 
اآلن  الخدمة  على  قائمني  مــن ضباط  مكّونًا 
ــادة الــفــصــائــل  ــ ــبـــاط مــنــشــقــني وبـــعـــض قـ وضـ
يتورطوا في جرائم حــرب ويقبلون  لم  ممن 
بــالــكــيــان الـــســـوري الــديــمــقــراطــي بــعــيــدًا عن 

املشاريع اإلسامية العابرة للقارات«.
وعــن دور األســد في مستقبل ســوريــة، يقول 
املرحلة  فــي  األســـد  بــشــار  »بــقــاء  إن  سليمان 
االنـــتـــقـــالـــيـــة شـــــيء وتـــرشـــحـــه لــانــتــخــابــات 
شــيء آخــر تمامًا. ال يجب خلطهما مــعــًا. إن 
االنتقال  اتــفــاق سياسي يضمن  إنــجــاز  كــان 

إمــا فــي سياراتهم أو نصبوا خيامًا  الــعــراء، 
مؤقتة أو جلسوا بني األشجار«، مشيرًا إلى 
األمــر  كافية،  يملكون خيامًا  ال  »املــدنــيــني  أن 
الـــعـــراء«،  فـــي  بــقــاء معظمهم  إلـــى  أّدى  الــــذي 

بحسب قوله.
ــك، تــواصــلــت املــعــارك الــتــي كانت  بـــمـــوازاة ذلـ
بدأت قبل نحو أسبوع بريف حماة الشمالي، 
بـــني قـــــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات املــتــحــالــفــة 
مــعــهــا مـــن جــهــة، وفــصــائــل عــســكــريــة تــابــعــة 
الشام«  تحرير  و»هيئة  السورية  للمعارضة 
ــا انــخــفــضــت  ــهـ ــدتـ ــكـــن حـ ــة أخــــــــرى. لـ ــهـ مــــن جـ
قــيــاســًا بـــاأليـــام الــثــاثــة األولـــــى النــطــاقــهــا، 
ــفـــصـــائـــل املــهــاجــمــة  والــــتــــي حـــقـــقـــت فـــيـــهـــا الـ
تقدمًا ميدانيًا واسعًا، تمثل بالسيطرة على 
عشرات النقاط العسكرية، والقرى التي كانت 

خاضعة للنظام.
ــاط طـــائـــرة  ــ ــقـ ــ ــك، شـــهـــد يــــــوم أمــــــــس، إسـ ــ ــذلـ ــ كـ
الاذقية،  ريف  في  السوري  للنظام  مروحية 
شــمــال غـــرب ســـوريـــة. وأعــلــن فــصــيــل »حــركــة 
أحرار الشام اإلسامية« عن إسقاط املروحية 
الــعــســكــريــة، بمنطقة ســلــمــى بــجــبــل األكــــراد، 

بعد إصابتها باملضادات األرضية.

الــســيــاســي فـــي ســــوريــــة، يــتــوقــف عــلــى بــقــاء 
بــشــار األســـد فــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، عندها 
عــلــيــنــا أن نــفــكــر بــهــذا الـــتـــنـــازل، مـــن منطلق 
الواقعية  أمامنا ومن باب  املتاحة  الخيارات 
السياسية. أما عن ترشح األسد لانتخابات 
ــر غـــيـــر مــنــطــقــي وال يــخــدم  ــ ــذا أمـ ــهـ املــقــبــلــة فـ
املصالح الوطنية العليا لسورية. بشار حكم 
ســوريــة ملـــدة 17 عــامــًا، ومـــع انــتــهــاء املــرحــلــة 
االنتقالية سيكون قد مّر قرابة 19 عامًا. وهذا 
وقــت طويل جــدًا، ففي عهده وصلت سورية 
إلى ما وصلت إليه. بالتالي ال توجد مبررات 
كي يترشح، وكذلك ال مبررات للسوريني أن 

يقبلوا ترشحه مرة أخرى«.
الـــرغـــم مـــن أن ســلــيــمــان يــقــّر بأهمية  وعــلــى 

ــة املــــفــــاوض،  ــارضـ ــعـ ــــد املـ مـــســـألـــة تـــوحـــيـــد وفـ
تــقــدم  ــرًا حــاســمــًا لتحقيق  أمــ ــراه  يــ إنـــه ال  إال 
ــات، بــــاإلشــــارة إلــــى أن تــوحــيــد  ــفـــاوضـ فـــي املـ
املعارضة في جنيف 2 في وفد واحد لم يفِض 
إلــى أي تــقــدم. ويــؤكــد سليمان أن »الــلــقــاءات 
الجانبية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، 
اســتــمــرت بــعــد الــلــقــاء الــرســمــي فـــي الــجــولــة 
السابقة من املفاوضات«، مشيرًا إلى أنه »في 
في  املتواجدين  مــن  كبيرًا  عــددًا  فــإن  النهاية 
الهيئة العليا كانوا في مؤتمر القاهرة، هيئة 
الــتــنــســيــق كــانــت كــلــهــا فـــي مــؤتــمــر الــقــاهــرة، 
وكــذلــك عــدد كبير مــن الشخصيات األخــرى. 
ولــكــنــنــا نــرفــض الــتــوحــد مـــع الــهــيــئــة العليا 
ــد، ألنــنــا نــرفــض  ــ لــلــمــفــاوضــات فـــي وفـــد واحـ

الخضوع لسلطة الهيئة العليا للمفاوضات، 
ألن هذا سيفقدنا استقاليتنا تمامًا. ونحن 

ال نريد هذا الوضع«.
الذي  الكبير  الهجوم  ويتابع سليمان: »رغم 
للمفاوضات،  العليا  الهيئة  من  له  تعّرضنا 
ــا دي  ــهـ ــتــــي تــــعــــّرض لـ وكــــذلــــك الــــضــــغــــوط الــ
مــيــســتــورا بــمــا يــخــّص االعـــتـــراف بــنــا كجهة 
مــفــاوضــة، إال أنــنــا دائــمــًا مــا نعتمد سياسة 
تـــقـــوم عــلــى عــــدم تــقــويــض قــيــمــة املــعــارضــة 
فـــي املـــفـــاوضـــات والــعــمــل بــأعــلــى قـــدر ممكن 
النقطة  أمــا  من االحــتــرام والتقدير لآلخرين. 
ــتـــي ال نـــريـــد أن نـــخـــســـرهـــا، فــهــي  ــرى الـ ــ ــ األخـ
ــــي املـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي وخـــارطـــة  أوراقـــــنـــــا، وهـ
الـــطـــريـــق، ألنــــه فـــي حــــال انــضــمــامــنــا للهيئة 
بيان  نعتبر  أن  علينا  لــلــمــفــاوضــات  الــعــلــيــا 

الرياض هو املرجعية الوحيدة«.
ويـــرى جــمــال سليمان بــيــان الــريــاض عــاّمــًا 
في بعض املسائل، ولم يقدم خارطة طريق 
تفصيلية لتطبيق بيان جنيف، مشيرًا إلى 
أن »بيان الرياض تهّرب من توصيف شكل 
سورية التي نطمح إليها، دولة ديمقراطية 
املواطنية وتحفظ  وعلمانية تلتزم بحقوق 
حقوق األقليات، إلى غير ذلك«. وعن العاقة 
بني منصة القاهرة ودولتي مصر واإلمارات، 
يشدد جمال سليمان على أن »املؤتمر ليس 
ــراف مختلفة  تــحــت وصــايــة أحـــد. هــنــاك أطــ
ووطنيًا  عقانيًا  خطابًا  خطابنا  فــي  تــرى 
ــًا، وبــالــتــالــي تــدعــمــنــا ســيــاســيــًا أو  وصــــادقــ
تؤيد خطابنا. وعلى رأس هذه األطــراف أو 
الــدول مصر. وال يوجد تفّهم عميق للرؤية 
املـــصـــريـــة، فــلــلــمــصــريــني حــســاســيــة شــديــدة 
ــة فــــي أي بـــلـــد عـــربـــي،  ــدولــ لـــفـــكـــرة تـــدمـــيـــر الــ
ولديهم تخّوف شديد ضدها، وهذا ما نتفق 
مــعــهــم عــلــيــه«. ويــــرى ســلــيــمــان أن »الــنــظــام 
املصري يعنيه الحفاظ على الدولة السورية 

وليس الحفاظ على النظام«.

قوات سورية الديمقراطية تعلن 
عدم وجود عطل بعد سماحها 

لمهندسين بمعاينته

عنصر من »قسد« في محيط سد الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

سليمان: بقاء األسد في المرحلة االنتقالية شيء، وترشحه مجددًا شيء آخر )باسم دباغ(

بدر الراشد

عّبر نائب وزير الخارجية الكويتي، 
خالد الجارالله، مرارًا عن »تفاؤله« 

بالحوار الخليجي اإليراني، والذي من 
املتوقع أن »ينطلق قريبًا« بعد وساطة 

كويتية، لم تعارضها الرياض. ال 
يوجد مبرر لرفض الحوار ابتداء، 
وهذا ما فعلته السعودية على ما 
يبدو من دون أي حماس يذكر. 

والسؤال هنا، ما فرص نجاح هذا 
الحوار وما مبررات »التفاؤل« حياله؟

وهنا نذهب مباشرة إلى »الحوار على 
ماذا؟«، فالخالف مع طهران ليس 
خالفًا سياسيًا، يتعلق باختالف 

وجهات النظر حول املنطقة، وال 
خالفًا على حقل نفطي أو منطقة 

بحرية أو جزيرة غير مأهولة 
بالسكان. إيران تقوم بشكل ممنهج 

بالتدخل في الشؤون الخليجية، 
وال سيما في البحرين، وتحاول 

تحقيق اختراقات أمنية في الكويت 
والسعودية. طهران تتمدد في املنطقة 

عبر مليشيات طائفية، في العراق 
وسورية ولبنان، وحاولت تكرار 

السيناريو ذاته في اليمن، من خالل 
دعم جماعة »أنصار الله«، املكّون 

الصلب للمليشيات الحوثية.
إيران تدرك تمامًا أن تراجعها 

في دمشق أو بغداد يعني أن كل 
مشروعها في املنطقة عرضة 

لالنهيار. لذا سعت إلى اللعب على 
الساحة اليمنية، رغبة في جمع أوراق 

لعب إضافية، لالعتراف بها قوة 
أساسية في املنطقة، وهي كذلك بفعل 

حصن إيران مواقعها 
ُ
األمر الواقع. ت

عبر دعم املليشيات الطائفية، 
وتحمي أراضيها من خالل برامج 

الصواريخ الباليستية، وتفاوضت مع 
الغرب بمشروعها النووي للحصول 

على اعتراف دولي. ما تفعله إيران 
مبني على استراتيجية واسعة، 

طويلة األمد، للمناورة، لحفظ أمنها 
واستقرار النظام فيها من جهة، 

وفرض هيمنتها ونفوذها من جهة 
آخرى.

الطريقة األمثل لتحقيق هذه 
االستراتيجية كانت عبر التدخل في 

املنطقة، والتعامل مع الدول العربية 
حديقة خلفية لها. هل هذا قابل 
للتفاوض مع اإليرانيني؟ ال يبدو 

كذلك. واألخطر، أن ما يحدث مسألة 
حياة أو موت بالنسبة للعرب، رغم 

أنهم بال أوراق لعب.

يرى المعارض السوري 
جمال سليمان أن تعّدد 
وفود المعارضة يجب 

أن يكون مصدر قوة لها 
ال مصدر انقسام، في 
وقٍت يرفع فيه شعار 

»الواقعية السياسية« في 
موضوع بقاء األسد في 

المرحلة االنتقالية

فكرة  على  سليمان  جمال  يوافق  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  بخالف 
مناقشة السالل األربع التي طرحها المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا 
)الصورة(، بالتوازي، وذلك باعتبار أنه 
من  اتفاق  أي  عن  اإلعالن  يتم  »لن 
دون االنتهاء من جميع السالل التي 
على  ويشّدد  مناقشتها«.  تجب 
دستوري  ــالن  إع مناقشة  ضــرورة 
للجمهورية  الــعــام  ــار  اإلطـ يضع 
السورية ما بعد بشار األسد، ويمنح 
االنتقالي،  الحكم  لهيئة  الشرعية 
السوريين  ــق  ح ــادر  ــص ي ال  ولــكــن 

األصيل في كتابة دستورهم.

تأييد سالل دي ميستورا
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البحر الميت ـ معن البياري

عندما أعلن وزير الدولة األردني لشؤون 
اإلعام، محمد املومني، األسبوع املاضي، 
أن »سورية حاضرة بعلمها ومقعدها« 
الـــتـــي تستضيفها  الــعــربــيــة  الــقــمــة  فـــي 
بــاده فــي منطقة البحر املــيــت، كــان ذلك 
شــّدد  التي  التأكيدات  على  منه  تنويعًا 
عــلــيــهــا املـــســـؤولـــون األردنــــيــــون، ومــنــهــم 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، بــأن 
»قرار تعليق عضوية سورية في جامعة 
ــى الــجــامــعــة  ــ ــيـــة يــــعــــود إلــ الــــــــدول الـــعـــربـ
نــفــســهــا، ولـــيـــس إلـــــى الــــدولــــة املــضــيــفــة 
لــلــقــمــة«. وذلــــك فــي مــعــرض ردود عــّمــان 
على ما تردد عن ضغوط مصرية عليها 
لدعوة نظام بشار األسد إلى القمة. ومن 
الافت أن علم سورية الحاضر في املقعد 
الـــفـــارغ فـــي اجــتــمــاع الــقــمــة، وكـــذلـــك في 
اختتمت  التي  التحضيرية  االجتماعات 
في قاعة امللك الحسني بن طال في مركز 
املؤتمرات في البحر امليت )55 كيلومترًا 
ــة الــرســمــي  ــان(، هـــو عــلــم ســـوريـ ــّمــ عـــن عــ
الذي يعتمده النظام، وليس العلم الذي 
الــســوريــة. وليست  الــثــورة  قـــوى  تتبناه 
يــتــابــعــون  إعـــامـــيـــون  رّدده  ــا  مــ ــة  ــابــ دعــ
أعمال القمة من أن مبعوث األمم املتحدة 
ــة، الــــســــويــــدي اإليـــطـــالـــي،  ــ ــــوريـ بـــشـــأن سـ
ــل 

ّ
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، هـــو مـــن يــمــث

ســـوريـــة فـــي هـــذا الــتــجــمــع الــعــربــي، فقد 
تولى إحاطة وزراء الخارجية العرب، في 
اجتماعهم الــذي أقــرَّ أمــس جــدول أعمال 
الــقــمــة، بــتــطــورات املــفــاوضــات الــســوريــة 
بني النظام وقــوى املعارضة في جنيف. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه عــّبــر في 
كــلــمــتــه أمــــام الـــــــوزراء الـــعـــرب فـــي جلسة 
مغلقة عــن اســتــيــائــه مــن نــشــوب مــعــارك 
ومــواجــهــات جــديــدة داخــــل دمــشــق وفــي 
حــمــاة، وهـــو مــا أبـــدى انــزعــاجــه مــنــه في 
السورية  املــعــارضــة  مــع ممثلي  اتــه  لــقــاء
فــي جــنــيــف الــتــي غـــادرهـــا مــتــوجــهــًا إلــى 
الــديــن  األردن، وأبـــقـــى نــائــبــه رمــــزي عـــز 
رمــــزي فــيــهــا، ملــواصــلــة االجــتــمــاعــات مع 
التقى،  الــنــظــام واملــعــارضــة. وقــد  ممثلي 
ــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــــي االجـــتـــمـــاع  عـــلـــى هـ
الــــــوزاري الــعــربــي، مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 

ــادل الــجــبــيــر، ولــــم يــرشــح  ــ الـــســـعـــودي، عـ
فــيــه، غير أن  عــن لقائهما شــيء مما دار 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مــصــادر كشفت لـــ
»دي مــيــســتــورا طــلــب ضــغــطــًا ســعــوديــًا 
على املعارضة السورية، من أجل إحداث 
مــــداوالت جنيف 5، يختتم  فــي  اخــتــراق 
به مهمته األممية، قبل مغادرته موقعه 
ــًا لــــأمــــني الــــعــــام لــأمــم  مـــبـــعـــوثـــًا خــــاصــ

املتحدة في سورية«. 
وجـــــاء فـــي مـــشـــروع الــــقــــرار الـــــذي انــتــهــى 
إلــيــه اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، 
املستوى  على  الجامعة  مجلس  تكليف 
الــــوزاري، بالنظر فــي وضــع آلية محددة 
ملساعدة الدول العربية املضيفة لاجئني 
السوريني، وفق مبدأ تقاسم األعباء بما 
املترتبة  باألعباء  االضطاع  من  يمكنها 
الجوانب  استضافتهم من مختلف  على 
املادية والخدمية. والتأكيد على أن وجود 
الاجئني هو وضــع مؤقت، والعمل علي 
تهيئة الظروف لعودتهم إلى بادهم في 
أسرع فرصة. وكانت عّمان قد نجحت في 
إدراج بند دعــم الــدول املــجــاورة لسورية، 
الـــاجـــئـــني  آالف  ــات  ــئــ مــ الســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
والـــنـــازحـــني. ويــشــدد مــشــروع الـــقـــرار في 
الوحيد  الــحــل  أن  على  السياسي  الــشــأن 
املمكن للقضية السورية يتمثل في الحل 
الــســيــاســي الــقــائــم عــلــى مــشــاركــة جميع 
ــراف الـــســـوريـــة، بــمــا يــلــبــي تطلعات  ــ األطــ
الشعب الــســوري، وفــقــًا ملــا ورد فــي بيان 
جنيف 1، واســتــنــادًا إلــى مــا نــّصــت عليه 
القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، 
ــن الــدولــي  ــرار مــجــلــس األمــ وخــصــوصــًا قــ
ــوزاري  ــ ــرر املــجــلــس الــ ــك، قــ ــ 2254. إلــــى ذلـ
الـــعـــربـــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــركـــزيـــة قضية 
فلسطني بالنسبة لأمة العربية، والتزام 
العربية،  السام  بمبادرة  العربية  الــدول 
ورفــــــــــض املــــجــــلــــس تــــرشــــيــــح إســــرائــــيــــل 
لعضوية مجلس األمــن عام 2020-2019، 
لــعــدم انــطــبــاق مــقــومــات الــتــرشــح عليها 
بـــمـــوجـــب مـــيـــثـــاق األمــــــم املـــتـــحـــدة، وذلــــك 
ألنــهــا قــوة احــتــال ذات سجل طــويــل من 

االنتهاكات الجسيمة ألحكام امليثاق.
ــرار يــديــن  ــ ــ ــمــــاع قـ ــتــ وقـــــد صـــــدر عــــن االجــ
التدخات اإليرانية في الشؤون الداخلية 
على  التأكيد مجددًا  مع  العربية،  للدول 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا  ــداءات الـ ــ ــتــ ــ ــة االعــ ــ ــ إدانـ
سفارة السعودية في طهران وقنصليتها 
التصريحات  واستنكار  وإدانـــة  العامة، 
ضد  املــســتــمــرة  والــعــدائــيــة  التحريضية 
الدول العربية، مع التأكيد على أهمية أن 
قائمة على مبدأ  التعاون  تكون عاقات 
حــســن الـــجـــوار واالمــتــنــاع عــن اســتــغــال 
الــقــوة. وقــد تسلم رئــاســة املجلس وزيــر 
الــصــفــدي، من  أيمن  األردنــــي،  الخارجية 
نــظــيــره املــوريــتــانــي، أســلــكــو ولـــد أحــمــد 
أزيــد بيه. وقــال الصفدي، في كلمته، إن 
العمل  بمؤسسات  الــعــربــي  املــواطــن  ثقة 
الـــعـــربـــي املـــشـــتـــرك تـــراجـــعـــت أكــــثــــر، وأن 
قد  املشتركني  العربي  والفعل  التنسيق 
غــابــا. وفـــي كلمته أمـــام الـــــوزراء الــعــرب، 
قال األمني العام لجامعة الدول العربية، 
ــيــــط، إن »الـــــعـــــرب عــلــى  ــغــ ــد أبــــــو الــ ــمــ أحــ
اســـتـــعـــداد كـــامـــل لــلــتــعــامــل مـــع أي جهد 
دولـــي مخلص، مــن أجــل إنــهــاء الــصــراع، 
املستقلة،  الفلسطينية  الـــدولـــة  وإقـــامـــة 

وعاصمتها القدس الشرقية«.

يبدو أن المبعوث 
األممي ستيفان دي 

ميستورا، هو من 
»يمثل« سورية بالقمة 

العربية باألردن، في 
ظل بقاء علم النظام 

على طاولة القمة

طلب دي ميستورا 
ضغطًا سعوديًا 
على المعارضة 

دي ميستورا يمثل سورية 
في القمة العربية
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      غرب
تونس: مساءلة وزير 

الخارجية حول سورية
ــام لــــحــــزب الـــتـــيـــار  ــ ــعـ ــ أكــــــد األمـــــــني الـ
في  النائب  التونسي،  الديمقراطي 
مجلس النواب، غازي الشواشي، أنه 
الخارجية  وزيــر  بمساءلة  »سيقوم 
الــتــونــســيــة، خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، 
حـــول األســبــاب الــتــي دفــعــت تونس 
للقرار  التصويت  عن  االمتناع  إلــى 
ــقــــوق اإلنــــســــان  األمــــمــــي ملـــجـــلـــس حــ
التابع لأمم املتحدة، والذي تضمن 
إدانــــــــة االنـــتـــهـــاكـــات املــنــهــجــيــة فــي 
ســـوريـــة، وتــعــمــد الــنــظــام الـــســـوري 
وحــلــفــائــه قــصــف األحــيــاء السكنية 

شرق حلب، السنة املاضية«. 
)العربي الجديد(

ألمانيا: أنصار ميركل 
يحتفلون باالنتصار 

في السار 
احتفى الحزب املحافظ الذي تقوده 
ميركل  أنجيا  األملانية،  املستشارة 
ــنــــني، بــفــوزه  )الـــــصـــــورة(، أمــــس االثــ
ــار، على  ــســ الــكــبــيــر فـــي مــقــاطــعــة الــ
االشـــتـــراكـــيـــني الــديــمــوقــراطــيــني في 

بوفييه،  فولكر  وعلق  االنتخابات. 
أحـــد زعــمــاء حـــزب الــديــمــوقــراطــيــني 
املسيحيني غداة فوز الحزب: »بدأت 
ــم الـــحـــزب  ــيـ ــــول زعـ الـــهـــالـــة تــــــزول حـ
االشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي، مــارتــن 
الــتــي ذكـــرت استطاعات  شــولــتــز«، 
رأي أخيرة أنه يشكل تهديدًا مليركل.
)فرانس برس(

بدء مفاوضات 
أممية حول حظر 

األسلحة النووية
أطلقت أكثر من 100 دولة في األمم 
املــتــحــدة، أمــس االثــنــني، مفاوضات 
لحظر  معاهدة  حــول  غير مسبوقة 
أمــل خفض  النووية، على  األسلحة 
خطر وقوع حرب نووية، على الرغم 
من اعتراضات القوى الكبرى. وكان 
األول  أكتوبر/تشرين  في  تقرر،  قد 
نّص  املفاوضات على  بــدء  املاضي، 
مــلــزم قــانــونــيــًا، بــدعــم مــن 123 بلدًا 
ــتـــحـــدة. إال أن  أعـــضـــاء فـــي األمـــــم املـ
معظم القوى النووية املعلنة أو غير 
املــعــلــنــة صــوتــت ضـــد حــصــول هــذه 
املــفــاوضــات، مثل الــواليــات املتحدة 
ــل وبــريــطــانــيــا  ــيــ ــرائــ وفـــرنـــســـا وإســ
وروسيا، أو امتنعت عن التصويت 

مثل الصني والهند وباكستان.
)فرانس برس(

»األطلسي« يجتمع 
الجمعة  بحضور تيلرسون

أكد الحلف األطلسي، أمس االثنني، 
ــاع وزراء  ــمــ ــتــ اجــ عــــقــــد  ــتـــم  ــيـ ــه سـ ــ ــ أنـ
الجمعة  يــوم  الحلف،  خارجية دول 
ــل، بــمــشــاركــة  ــســ ــروكــ املــــقــــبــــل، فــــي بــ
ــيــــة  ــارجــ ــخــ ــن وزيـــــــــــر الــ ــ ــ مــــرتــــقــــبــــة مـ
ــلــــرســــون  ــيــ األمـــــــيـــــــركـــــــي، ريــــــكــــــس تــ
ــان تــيــلــرســون أعــلــن  ـــورة(. وكــ )الــــصـ
أنــه ســيــزور الجمعة بــروكــســل، لكن 
الذي  الحلف  اجتماع  موعد  تغيير 
كان مقررًا يومي 5 و6 أبريل/نيسان 
املقبل، سيجعله حاضرًا لاجتماع.
)فرانس برس(

فرنسا: لوبان تواجه أزمة
 تمويل قبل الرئاسيات

ذكـــــــــرت مــــرشــــحــــة حـــــــزب »الـــجـــبـــهـــة 
ــطــــرف  ــتــ ــنــــي املــ ــيــ ــمــ ــيــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة« الــ
الفرنسية،  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
مارين لوبان، أمس االثنني، أنها »لم 
تدّبر بعد كل التمويل الذي تحتاجه 
الرغم  على  االنــتــخــابــيــة«،  لحملتها 
من اقتراب موعد الجولة األولى من 
االنــتــخــابــات فــي 23 أبــريــل/نــيــســان 
املقبل. وقالت في تصريحات لراديو 
ــارة ملــوســكــو  ــ ــ »أوروبـــــــــا 1«، بـــعـــد زيـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، إنـــهـــا »لــــم تتلق 
ــا وال أي  ــيـ ــادي مـــن روسـ ــ ــم مـ أي دعــ
وأضــافــت  روســيــة«.  مالية  مؤسسة 
ــا مـــمـــنـــوعـــة مــــن االقـــــتـــــراض مــن  ــ ــ »أنـ
أتــعــرض  فــرنــســيــة، واآلن  مـــصـــارف 
مصرف  مــن  قـــرض  لطلب  للتوبيخ 

أجنبي. ماذا يفترض أن أفعل؟«.
)رويترز(
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عباس في بروكسل لنيل 
دعم أوروبي

محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  عقد 
عباس )الــصــورة(، أمس اإلثنني، في 
بــروكــســل لــقــاءات مــع كــل مــن رئيس 
املــجــلــس األوروبــــــي دونـــالـــد تــوســك، 
ورئيس البرملان األوروبي أنطونيو 
للسياسة  العليا  واملمثلة  تــاجــانــي، 
ــاد  الـــخـــارجـــيـــة واألمـــنـــيـــة فــــي االتـــحـ
ــا مـــوغـــيـــريـــنـــي،  ــكـ ــيـــدريـ األوروبـــــــــــي فـ
ــيـــة جــان  ورئــيــس املــفــوضــيــة األوروبـ
ــلـــود يـــونـــكـــر. وأوضـــــــح عـــقـــب هـــذه  كـ
الـــلـــقـــاءات تــمــســكــه بــــ«حـــل الــدولــتــني 
أن  ــرًا  ــبـ ــتـ ــعـ مـ  ،»1967 حــــــــدود  عــــلــــى 
ــلـــة االســـتـــيـــطـــان ومـــصـــادرة  »مـــواصـ
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن شــأنــهــا 
خلق واقع الدولة الواحدة مع نظام 

فصل عنصري«.
)العربي الجديد(

»حماس« تمنع النشر 
حول استشهاد فقهاء

ــة »حـــــــمـــــــاس«، أمــــس  ــ ــركـ ــ ــرت حـ ــ ــظـ ــ حـ
اإلثـــنـــني، نــشــر الــتــحــقــيــقــات بقضية 
ــازن فــقــهــاء، الـــذي  ــ مــقــتــل الـــقـــيـــادي مـ
تــتــهــم إســرائــيــل بــاغــتــيــالــه فـــي غـــزة، 
بــحــســب املــكــتــب اإلعـــامـــي لــحــمــاس. 
وذكـــر املــكــتــب أن »الــنــائــب الــعــام في 
غزة أصدر قرارًا بحظر نشر وتداول 
أي تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــقــات 
املــتــعــلــقــة بــقــضــيــة اغـــتـــيـــال الــشــهــيــد 
مــــازن فــقــهــاء. ويــشــمــل الـــقـــرار حظر 
ــقـــل عــــن املـــــصـــــادر املـــجـــهـــولـــة أو  ــنـ الـ
ــة  ــافـ وســــائــــل اإلعــــــــام الـــعـــبـــريـــة، وكـ
ــاء اإلعـــــام  ــائــــل اإلعـــــــام ونـــشـــطـ وســ
الـــجـــديـــد«. وأعــــــادت »حـــمـــاس« فتح 
ــا بــعــد  ــيـ ــزئـ ــيـــت حـــــانـــــون، جـ مـــعـــبـــر بـ
إغاقه ليوم واحد إثر اغتيال فقهاء.
)فرانس برس(

الرئيس اإلسرائيلي يرفض
العفو عن أولمرت

رؤوفــني  اإلسرائيلي  الرئيس  رفــض 
ريــفــلــني، أمـــس اإلثـــنـــني، طــلــب العفو 
عـــن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق إيــهــود 
أوملــــرت )الـــصـــورة( لــإفــراج عــنــه من 
حكم بالسجن لـ27 شهرًا بعد إدانته 
بتهم فــســاد. ودخـــل أوملــــرت السجن 
في فبراير/شباطر 2016. وطلب من 
ــــرت هو  ريــفــلــني مــنــحــه الــعــفــو. وأوملــ
أول رئيس حكومة يدخل السجن في 

تاريخ االحتال اإلسرائيلي.
)فرانس برس(

إيقاف 22 يهوديًا 
 متشددًا بسبب 

»جرائم جنسية«
أوقــــــفــــــت الـــــشـــــرطـــــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، 
أمـــس اإلثـــنـــني، 22 يــهــوديــا مــتــشــددًا 
ارتكابهم جرائم جنسية  يشتبه في 
ــدديـــن  ــتـــشـ فـــــي أوســــــــــاط الــــيــــهــــود املـ
تــــم الـــتـــســـتـــر عـــلـــيـــهـــا، بـــعـــد تــحــقــيــق 
ــعـــات املـــتـــشـــددة  ــمـ ــتـ ــي املـــجـ ــ ســــــري فـ
الــتــي تــتــبــع تــعــالــيــم ديــنــيــة صــارمــة. 
ــوفــــني  ــوقــ »املــ أن  ــة  ــرطــ ــشــ الــ وذكـــــــــرت 
20 و60 عاما،  أعمارهم بني  تتراوح 
ــم يــعــيــشــون فــي أوســــاط الــيــهــود  وهـ
املتشددين في القدس وبيت شيمش، 
وبني براك قرب تل ابيب، باإلضافة 
إلى مستوطنة بيتار عيليت لليهود 
املتشددين بالضفة الغربية املحتلة، 
وقــــامــــوا بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم جــنــســيــة 

بحق نساء وشبان وحتى أطفال«.
)فرانس برس(

فرنسا تطلب المؤبد 
الثالث لكارلوس

طـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــس 
اإلثــنــني، بــإنــزال حكم ثالث بالسجن 
املــــؤبــــد عـــلـــى الـــفـــنـــزويـــلـــي، إيــلــيــتــش 
الذي  »كــارلــوس«،  راميريز سانشيز 
يـــقـــضـــي حـــالـــيـــا حـــكـــمـــني بــالــســجــن 
املـــؤبـــد، بــعــد إدانـــتـــه فـــي تــفــجــيــر في 
عــام 1974. وينفي كارلوس  بــاريــس 
تورطه في الهجوم. وخال املحاكمة 
ــتـــي  ــتــــي اســــتــــمــــرت أســــبــــوعــــني والـ الــ
يتوقع أن يصدر فيها حكم بعد غد 
الخميس، قال كارلوس إنه يجب أن 

ال يطلب منه الشهادة ضد نفسه.
)فرانس برس(

مع بدء الثورة شارك 
عدد من أبناء قمحانة 

في التظاهرات

مطار حماة العسكري 
يفصل المدينة عن 

ريفها الغربي

أخطر 
مواقع حماة

عدنان علي

تــتــواصــل املــعــارك فــي ريــف حماة 
املسلحة  الفصائل  بــني  الشمالي 
الساعية  الــســوري  النظام  وقــوات 
ــام مـــن املـــعـــارك الــتــي حــقــقــت خالها  بــعــد أيــ
املعارضة مكاسب هامة على األرض،  قــوات 
إلـــى اســتــيــعــاب الــصــدمــة، والــقــيــام بهجمات 
مــعــاكــســة بــاالعــتــمــاد عــلــى ســــاح الــطــيــران، 
الروسي، مع وصول االشتباكات  خصوصا 
إلـــى الــنــقــاط الــصــعــبــة، الــتــي تــتــمــتــرس فيها 
ــنــــوات وعـــمـــلـــت عــلــى  ــوات الـــنـــظـــام مـــنـــذ ســ ــ قــ
تحصينها بشكل جيد. وتبرز خمسة مواقع 

أساسية تمثل أهم تلك النقاط.

بلدة قمحانة
املعارضة على مدينة  عقب سيطرة فصائل 
مـــعـــردس فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، بــاتــت 
عــلــى أبــــواب بــلــدة قــمــحــانــة، املــوالــيــة للنظام 
الــــســــوري. وتــبــعــد قــمــحــانــة 6 كــيــلــومــتــرات 
ــــى الـــشـــرق منها  شــمــالــي مــديــنــة حـــمـــاة، وإلـ
يقع جبل زين العابدين االستراتيجي. تحّد 
البلدة من الشمال مدينة طيبة اإلمام، وفيها 
والغربي،  الطحانة،  وادي  هــي:  أوديـــة  ستة 
وجــحــا، واملــيــدات، وحــرســني، ووادي ســوار، 
الغربية.  الشمالية  الجهة  مــن  يحدها  الــذي 
اسم  على  ــاعــي، 

ّ
الــدف بمنطقة  البلدة  تشتهر 

ناعورتي  جانب  إلــى  فيها،  األكبر  الناعورة 

ــذا الـــواقـــع جعلها  ــ لــلــقــتــال إلــــى جــانــبــه. وهـ
فـــي حــالــة عــــداء مـــع املــــدن املــــجــــاورة بسبب 
انتسب  الــذيــن  أبنائها  مــن  الشبيحة  أعـــداد 
عشرات منهم إلــى قــوات »الــدفــاع الوطني«. 
املعارضة في  مقاتلي  أهالي  ويقطن بعض 
الحارة الغربية من البلدة، وعند أي محاولة 
مـــن قــبــل املــعــارضــة القــتــحــام قــمــحــانــة، يتم 
احتجاز أقربائهم وأخذهم كرهائن من قبل 
املليشيات الستخدامهم كدروع بشرية، كما 
املــعــارضــة مــن دخــول  حصل عندما تمكنت 
قمحانة في الشهر السابع لعام 2014. خال 
زيارة السفير األميركي روبرت فورد لحماة، 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز عـــام 2011، مــنــع أهــالــي 
من  الشمالي  الريف  من  املتظاهرين  البلدة 
الـــعـــبـــور إلــــى مــديــنــة حـــمـــاة لــلــمــشــاركــة في 
التظاهرة التي أعلن عنها آنذاك، ما أدى إلى 
صدامات مع أبناء املناطق املجاورة، تدخلت 
ــا قــــــوات األمــــــن وحـــســـمـــت األمــــر  ــرهــ عـــلـــى أثــ
اعتقال  بــعــد  الــبــلــدة،  فــي  الشبيحة  لــصــالــح 
املــنــاوئــني لــلــنــظــام مــن أبــنــائــهــا. ثــم عـــاودت 
اقــتــحــام الــبــلــدة فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2012، 
وللشبيحة  للموالني  كمعقل  البلدة  مكّرسة 
ــهــــاربــــني مــــن املـــنـــاطـــق األخــــــــرى املـــنـــاوئـــة  الــ
للنظام، وهــو مــا أدى إلــى نــزوح الكثير من 
ــــى الــنــظــام  ــــد أذكــ ــدة. وقـ ــلـ ــبـ ــائـــات عــــن الـ ــعـ الـ
فكرة أن »البلدة موالية لــه«، بهدف توسيع 
املــجــاورة، عبر  البلدات  الفجوة بينها وبني 
انتقام  عــن عمليات  بــث دعــايــات وشائعات 
البلدات  البلدة من جانب  أبناء  جــرت بحق 
املـــجـــاورة. وتــضــم الــبــلــدة الــيــوم الــعــديــد من 
املــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــلــنــظــام، مــثــل مليشيا 
الدفاع الوطني، ومليشيا »نسور الزوبعة«، 
القومي  السوري  للحزب  العسكري  الجناح 
االجــتــمــاعــي، لــكــن دورهـــمـــا تــراجــع لصالح 
استلمت  التي  الفاطميون«،  »لـــواء  مليشيا 
ــور فــي الــبــلــدة، ويــتــم استخدامها  زمـــام األمـ
بأعداد كبيرة في خطوط الدفاع األولى عن 

املرديشة والناصرية. وتنتشر على أطرافها 
عـــشـــرات املـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، مــثــل معمل 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــامــــل الــــــزيــــــوت، إضـ ــعــ الــــحــــديــــد ومــ
وبعض  الحبوب  وتغليف  الزيتون  معاصر 
ــة. يــبــلــغ عـــدد  ــيـ ــغـــذائـ مـــعـــامـــل الـــصـــنـــاعـــات الـ
سكان قمحانة حوالي 17 ألف نسمة، ويصل 
التابعة لها،  املـــزارع  ألفا مع  إلــى 25  عددهم 
مــثــل أرزة الــشــرقــيــة وقــصــيــعــيــة وبــلــحــســني 

والجرابيات وزور الناصرية وزور أبو زيد.
ومـــع بـــدء الـــثـــورة الــســوريــة شــــارك عــــدٍد من 
ــلـــدة فــــي أولــــــى الـــتـــظـــاهـــرات ضــد  ــبـ ــاء الـ ــنــ أبــ
النظام داخلها وفي مدينة حماة، وبعضهم 
قاتل ضد النظام، إال أن النسبة األكبر أيدت 
ــــوات مــــن أبــنــائــهــا  ــام، بــــل وتــشــكــلــت قــ ــظـ ــنـ الـ

البلدة. كما تتواجد مجموعات تابعة لحزب 
الله ومجموعات أخرى تسمى »الطراميح« 
تتبع مباشرة للعقيد املوالي للنظام سهيل 
الحسن. وتمت تسميتهم بهذا االسم نسبة 
لوائل الصالح، أحد معاوني سهيل الحسن 
والذي قتل في ريف حلب، كان سهيل الحسن 
تسمية  تمت  مقتله  وبعد  بالطرماح،  به 

ّ
لق

عدد من املجموعات التابعة له بالطراميح. 
ومـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، فــقــد تــم تحصني 
الــبــلــدة خــال الــفــتــرات املــاضــيــة بشكل جيد 
الذين  املــعــارضــة  فــي وجــه مقاتلي  للوقوف 
حاولوا اقتحامها غير مرة، ولتكون مرتكزًا 

لقوات النظام في بيئة غير صديقة له.

جبل زين العابدين
ــن الـــعـــابـــديـــن، فـــي ريــــف حــمــاة  يــقــع جــبــل زيــ
ــى الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة حــمــاة،  الــشــمــالــي، إلــ
ارتفاعه  ويبلغ  كيلومترات،   6 عنها  ويبعد 
حــــوالــــي 620 مــــتــــرًا، ويــــطــــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 
ــذي يـــربـــط حــمــاه  ــ األوتــــوســــتــــراد الــــدولــــي الــ
بإدلب وحلب. تختلف الروايات حول هوية 
الــشــخــص املـــدفـــون فـــي هــــذا الــجــبــل، والــــذي 

يــقــصــد الــجــبــل بــســبــبــه بــعــض املــصــطــافــني. 
ووفق بعض الروايات، فإن ذلك الشخص هو 
زين العابدين بن علي، أي ابن اإلمام علي بن 
أبي طالب، كان من الذين خرجوا من كرباء 
بعد أن أصابه مرض، ووصل إلى هذا الجبل، 
وأقـــام فيه حتى مــمــاتــه. لكن ال يــوجــد دليل 

علمي وتاريخي على صحة هذه الرواية.
الريف  فــي  النقاط  أعلى  مــن  الجبل  ويعتبر 
مدينة  كشف  منه  ويمكن  لحماة،  الشمالي 
حــمــاة بشكل كــامــل، إضــافــة ملــســاحــة كبيرة 
في مختلف الجهات، لذا يعد النقطة األكثر 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي املــنــطــقــة. ووفـــقـــا ملــصــادر 
عــدة، فإن الجبل يضم مجموعتني للقصف، 
األولـــــى فـــي قــمــتــه تــتــضــمــن مـــدافـــع مــيــدانــيــة 
ــود  ــع وجــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــــخ روسـ ــــواريـ وراجـــــمـــــات صـ
ــلـــومـــات بــــأنــــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى صــــواريــــخ  مـــعـ
قصيرة وربما متوسطة املــدى يتم إطاقها 
ــال الـــــســـــوري. وتـــقـــع املــجــمــوعــة  ــمـ عـــلـــى الـــشـ
الثانية في سفحه، وهي عبارة عن راجمات 
صـــواريـــخ، مــع مــعــلــومــات عــن احــتــوائــه على 
مخازن لغاز الكلور، الذي يستخدمه النظام 
فــــي قـــصـــف املـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الرئيسية  النقطة  الجبل  ويعتبر  املعارضة. 
في مدينة حماة  النظام  مواقع  التي تحمي 
العسكري. والسيطرة عليه تعني  ومطارها 
الــدولــي، ومنع  السيطرة على األوتــوســتــراد 
قــــوات الــنــظــام مـــن كــشــف مــســاحــات واســعــة 

تحركات  لحماة، حيث  الشمالي  الــريــف  مــن 
قوات املعارضة السورية، ما يمنح املعارضة 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــرك بــحــريــة كــبــيــرة. ويــرى 
الجبل  على  السيطرة  أن  عسكريون  خــبــراء 
تعني ســقــوط ريــف حــمــاة الــشــرقــي ومدينة 

البحوث  معمل  إلــى  إضــافــة  حماة عسكريا، 
العلمية في حماة، الذي يشرف عليه الحرس 
الثوري اإليراني. والسيطرة على الجبل تعد 
املــقــدمــة الـــضـــروريـــة لــلــســيــطــرة عــلــى الجبل 
ــر الـــهـــام أيـــضـــا، ولــــو بـــدرجـــة أقــــل وهــو  ــ اآلخـ
جبل كفراع، الذي يوصف بأنه بمثابة القرن 
اآلخر لحماة، وإذا أمسكت املعارضة بقرني 
املدينة، يسهل عليها السيطرة على الجسد.

مطار حماة
املـــوقـــع الــعــســكــري الــثــالــث الـــهـــام فـــي حــمــاة 
هـــو مـــطـــارهـــا الــعــســكــري الـــــذي يــشــكــل حــدًا 
عن  املدينة  ويفصل  الغربية  الجهة  مــن  لها 
أهــم مراكز  أحــد  املطار  الغربي. وُيعّد  ريفها 
ــة، خــصــوصــا  ــوريـ الــنــظــام الــعــســكــريــة فـــي سـ
في املنطقة الوسطى، التي تضم محافظتي 
حماة وحمص. ووفقا ملعطيات عدة، ُيعتبر 
املطار املركز األول لصنع البراميل املتفجرة 
فـــي ســـوريـــة. وُيـــعـــّد أيـــضـــا قـــاعـــدة النــطــاق 
كبير  معتقل  وفيه  املــدى،  بعيدة  الصواريخ 

للمدنيني الذين يقّدر عددهم باآلالف.
ــات قـــــام بـــهـــا نـــاشـــطـــون،  ــيـ ــائـ ووفــــقــــا إلحـــصـ

50 طلعة جوية  يسجل مطار حماة حوالي 
في اليوم الواحد، 30 منها على ريف حماة، 
املناطق  الصواريخ على  إطــاق  إلــى  إضافة 
عدة  ســاعــات  املــعــارضــة  لسيطرة  الخاضعة 
يوميا. وبسبب تحصينه من جميع الجهات 
املــوالــي، إضافة  الغربي  الريف  واتصاله مع 
إلــى الــكــم الــهــائــل الـــذي يحويه مــن األسلحة 
املعارضة  مقاتلو  يــقــوم  والــذخــائــر،  الثقيلة 
ــالـــصـــواريـــخ. ومــن  بــاســتــهــدافــه مـــن بــعــيــد بـ
املـــتـــوقـــع أن يــــكــــون الــــهــــدف األصــــعــــب أمــــام 
ى لهم الوصول 

ّ
مقاتلي املعارضة إذا ما تسن

إلــــى تــخــومــه، ومـــحـــاولـــة اقــتــحــامــه. ُيــضــاف 
املــطــار  إلـــى ذلــــك، وجــــود آالف املعتقلني فــي 
والذين يخشى مقاتلو املعارضة من عمليات 
اقتحام  حــاولــوا  حـــال  فــي  بحقهم  انتقامية 

املطار.

مدينة حماة
تعّد مدينة حماة الرابعة من ناحية السكان 
في سورية بعد دمشق وحلب وحمص. تقع 
على نهر العاصي وسط الباد، وهي مركز 
مــحــافــظــة حـــمـــاة. يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نحو 
السنوات  النظام خال  مليون نسمة. وعمل 
شهدت  التي  املدينة  تحصني  على  املاضية 
إيــران وروسيا  لكل من  أيضا حضورًا قويا 
بــهــدف تــحــويــل املــديــنــة إلـــى ثــكــنــة عسكريٍة 

كبيرة ومحّصنة من جميع املحاور.
وجرى استخدام اللواء 47 لتحصني املدينة 
من الجهة الجنوبية، ومطار حماة العسكري 
واملــكــنــنــة  الــغــربــيــة،  الــجــهــة  مـــن  لتحصينها 
ــة، الــــتــــي تــــم تــحــويــلــهــا إلـــــى ثــكــنــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
الشرقية،  الجهة  مــن  لتحصينها  عسكرية، 
زين  جبل  الشمال  مــن  املدينة  يحمي  بينما 
العابدين. وفي سعيه لتعزيز سيطرته على 
للسكن  أنــصــاره  النظام  مدينة حــمــاة، جلب 
فــيــهــا، وخــصــص أجــــزاء مــن مــشــاريــع البناء 
في بعض أحياء حماة ملن يدعوهم عائات 
وأبناء الشهداء، بينما تشن أجهزته األمنية 
الشبان  تستهدف  منتظمة  اعتقال  حــمــات 
ــي املـــديـــنـــة بـــهـــدف ســـوقـــهـــم إلـــــى الــخــدمــة  فــ

العسكرية أو دفعهم إلى الهجرة.

اللواء 47
ــلـــواء 47 جــنــوب املــديــنــة عــلــى طــريــق  يــقــع الـ
لجبل  الشمالي  السفح  على  حــمــص،  حــمــاة 
الكيلومترات  مئات  على  مسيطرًا  األربعني، 
مـــن األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة الــخــصــبــة، مــحــواًل 
ــادر  مـــصـ وتــــقــــول  بـــــــور.  أراٍض  ــى  ــ إلــ إيــــاهــــا 
حقواًل  يضّم  »الــلــواء  إن  السورية  املعارضة 
ــــي مــشــاة  وقـــــاعـــــات لـــلـــتـــدريـــب، وحــــقــــول رمــ
ودبــابــات ومــضــاد دبــابــات، وحــقــول تدريب 
رياضة ومعسكرات، وهــو مركز هــام إليــران 
كــان مرتفع  أنــه يقع في  والنظام، وال سميا 
خارج املدينة«. ويشير العميد املنشق أحمد 
إلــى أن »البطوالت الحقيقية للواء 47  بــري، 
دبابات، ظهرت بشكل حقيقي في عام 1973، 
عــنــدمــا قـــامـــت ثـــــورة فـــي حـــمـــاة ضـــد إعـــان 
اللواء  لكن  األســد،  الدستور في عهد حافظ 
فشل أمام العدو الصهيوني في العام نفسه، 

ولم يثبت ساعات خال حرب تشرين«.
ويــلــفــت بـــري إلـــى دور رئــيــســي لـــلـــواء خــال 
مـــجـــزرة حــمــاة فـــي عــــام 1982، حـــني »كــانــت 
مدفعيته تقصف املدينة من مكانها، في حني 
املدينة،  دباباته وعرباته وجنوده  اقتحمت 
ــلــــواء إلــــى ســجــن لــلــمــدنــيــني  وتـــحـــول مــقــر الــ
ومقر للتعذيب والقتل«. وما أن بدأت الثورة 
عـــام 2011 حــتــى انــتــشــر الـــلـــواء، وبــــدأ بقمع 
املتظاهرين، وجعل املقر قاعدة إليران وحزب 

الله عبر ضرب وتعذيب املتظاهرين«.

في  العليا  المحكمة  أعلنت 
ــا، أمـــس االثــنــيــن، أنــهــا  ــي ــان ــب إس
ستحقق في شكوى جنائية ضد 
واالستخبارات  األمن  قوات  أفراد 
بعد  الــســوري،  للنظام  التابعة 
من  إسبانية  مواطنة  تقديم 
أصل سوري شكوى تتهم فيها 
الدولة  إرهاب  بممارسة  النظام 
وإخفاء قسري ألشخاص، وذلك 
تثبت  أدلة  على  حصلت  بعدما 
عام  وأُعدم  ُعّذب  شقيقها  أن 
2013 في مركز بدمشق تسيطر 
ونقلت  الــنــظــام.  قـــوات  عليه 
المحامي  عن  ــرز«  ــت »روي وكالة 
التي   ،»37 »غرنيكا  بمؤسسة 
توبي  لها،  مقرًا  لندن  من  تتخذ 
شكوى  أول  هــذه  أن  كــادمــان، 
جنائية ضد قوات النظام تحقق 

فيها محكمة أجنبية.

مقاضاة النظام 
في إسبانيا

المعارضة السورية 
تستهدف 5 معاقل للنظام

احتدمت معارك أرياف حماة أخيرًا )عمر حاج قدور/فرانس برس(

المعارضة  مقاتلي  من  الثانية  الدفعة  اإلثنين  أمــس  صباح  خرجت 
نحو  الوعر بحمص، متوجهة  المسلحة والمدنيين في حي  السورية 
في  وذلك  سورية،  شمال  جرابلس 
االتفاق  تطبيق  استكمال  ــار  إط
والنظام  المعارضة  عقدته  الذي 
برعاية روسية قبل نحو أسبوعين، 
من  عائلة   370 يقارب  ما  خرج  إذ 
بينهم حاالت مصابة بمرض مزمن 
الذين  عدد  وُقدر  حرب.  وإصابات 
تم إجالؤهم بالحافالت، أمس، ما 
شخص،  و2000  شخصًا   1850 بين 

من الراغبين بالخروج.

استئناف تهجير سكان الوعر

مواقع   5 الــســوريــة  المعارضة  تستهدف 
في  النظام  قــوات  ركــيــزة  ُتشّكل  أساسية 
بلدة  وهي  سورية،  وسط  حماة،  محافظة 

حماة،  ومطار  العابدين،  زين  وجبل  قمحانة، 
ومدينة حماة، ومنطقة اللواء 47. وانطالقًا 
من قمحانة، فإن السيطرة على تلك المواقع 

تغيير  المسلحة  المعارضة  لفصائل  ُتتيح 
هزيمة  وإلحاق  الميداني،  الوضع  مجريات 
األسد  بشار  نظام  بقوات  مهمة  عسكرية 

اإليرانيين والروس والمليشيات، في  وحلفائه 
على  تؤثر  أن  نجحت،  إذا  شأنها،  من  خطوة 

مجمل الوضع في الشمال السوري
تحقيق

نجاح الخطة ينذر بتحوالت 
ميدانية شماًال

حقق 
مقاتلو 

المعارضة 
مكاسب 

هامة 
على 

األرض 
)عارف 

وتد/
األناضول(

المغرب: أولويات حكومة العثماني وتحّدياتهاالجزائر: خطوة متقدمة على طريق تفكيك »داعش«
الرباط  ـ حسن األشرف

بعد  الــجــديــدة  املغربية  الحكومة  تشكيل  مــع 
طول انتظار، بعدما فشل األمني العام لحزب 
بــنــكــيــران، في  اإللـــه  »الــعــدالــة والتنمية«، عبد 
مــا يزيد عــن خمسة  دامــت  محاولة تشكيلها 
أشــــهــــر، يــــواجــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد، 
التحديات  مــن  العديد  العثماني،  سعدالدين 
ــريـــق االئــــتــــاف الــحــكــومــي  ــتـــي تـــقـــف فــــي طـ الـ
ــــزب »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«  ــــذي ســـيـــقـــوده حـ الــ
بــعــد فــــوزه فـــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــتــي 
املاضي.  األول  تشرين  أكتوبر/   7 فــي  نظمت 
ويتشكل االئتاف الحكومي الجديد من ستة 
أحـــزاب، هــي: »الــعــدالــة والتنمية«، و»االتــحــاد 
الشعبية«، و»االتحاد  االشتراكي«، و»الحركة 
ــــة«،  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــدم واالشـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــدســــــتــــــوري«، و»الـ
ــد اخــتــار  و»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــأحــــرار«. وقــ
حـــــزب »األصـــــالـــــة واملـــــعـــــاصـــــرة«  الـــبـــقـــاء فــي 
صــــف املــــعــــارضــــة، فــــي حــــني لــــم يـــصـــدر حـــزب 
»االستقال« أي موقف واضــح حيال حكومة 

العثماني.
وبانتظار أن يتم تعيني وزراء الحكومة رسميا 
في قرار يصدر عن العاهل املغربي امللك محمد 
السادس، ثمة تحديات سياسية صعبة تقف 
القيادي  ويــقــول  العثماني.  وجــه حكومة  فــي 
فـــي حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، عــبــدالــعــزيــز 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  أفــتــاتــي، 
عدد  »التنافر بني  في  يتمثل  التحديات  أبــرز 
مــن األحــــزاب املــشــاركــة بالحكومة الــجــديــدة«. 
ــــزب »االتــــحــــاد  ويــــشــــرح الـــقـــيـــادي ذاتــــــه أن حـ

االشتراكي« دخل قسرًا إلى هذه الحكومة. 

ويــصــف أفــتــاتــي هــــذه الــحــكــومــة بــاعــتــبــارهــا 
»هجينة وغريبة«. ويضيف أن »حزبي االتحاد 
االشتراكي واالتحاد الدستوري سبق لهما أن 
عارضا عددًا من امللفات الحكومية الكبرى في 
عهد بنكيران«، وفق قوله. وكان الحزبان ضد 
ــدة إصـــاحـــات طــرحــتــهــا حــكــومــة بــنــكــيــران،  عـ
وشملت ملفات حيوية، مثل صندوق املقاصة، 
التقاعد، مــا يدفع إلى  وأيــضــا إصــاح أنظمة 
هــذان  كيف سيتعاطى  ملعرفة  التساؤل  طــرح 
الــحــزبــان مـــع هـــذه املــلــفــات اإلصـــاحـــيـــة، بعد 
يتحدث  جهته،  مــن  الحكومة.  إلــى  دخولهما 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة مــراكــش، 
الدكتور محمد الزهراوي، عن عدد من امللفات 

املــتــعــلــقــة بــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
والتي ستكون من أبرز التحديات أمام حكومة 
الــعــثــمــانــي، وتــســتــوجــب إعـــطـــاءهـــا اهــتــمــامــا 
خــاصــا عــلــى مــســتــوى الــبــرامــج والــســيــاســات. 
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ وينّبه في حديث 
محفوف  سياق  في  تعمل  الجديدة  الحكومة 
بــاملــخــاطــر، إذ تــحــذر معظم املـــؤشـــرات، ســواء 
الدولية،  أو  الوطنية  الصادرة عن املؤسسات 
ـــف 

ّ
ــاقـــم األوضـــــــــاع املـــعـــيـــشـــيـــة. ويـــصـــن ــفـ مــــن تـ

إلى  التي تستلزم معالجة عاجلة  األولــويــات 
بقطاع  يرتبط  األول،  أســاســيــة:  ملفات  ثــاثــة 
تشكيل  مسار  تعثر  أن  خاصة  االستثمارات، 
الــحــكــومــة طــــوال األشـــهـــر الــخــمــســة املــاضــيــة، 

انعكس بشكل سلبي على مناخ االستثمارات. 
وامللف الثاني، بحسب املتحدث، يتمثل في 
القطاع  هــذا  إن  إذ  العمومي،  التعليم  قطاع 
والــخــوف من  القلق  تثير  فــي وضعية  بــات 
إفاس املدرسة املغربية، وتداعيات ذلك على 
مستقبل األجيال الناشئة، على حد تعبيره. 
ويــتــابــع الــــزهــــراوي أن قــطــاع الــتــعــلــيــم وصــل 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن االرتـــجـــال 
والعشوائية، مبرزًا أن هذا الوضع ساهم في 
»تـــغـــول لــوبــيــات الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي الــتــي 
ــيـــوب اآلبــــــــاء، وتــســتــغــل  أصـــبـــحـــت تــمــتــص جـ
ــراغ املــســتــشــري عــلــى مــســتــوى الــقــوانــني  ــفــ الــ

املنظمة لهذا القطاع«. 
أمـــا املــلــف الــثــالــث الــــذي يــفــرض تــحــديــا أمـــام 
حكومة العثماني، فهو، كما يقول الزهراوي، 
»غياب الحوكمة على مستوى اإلدارة املغربية 
الــتــي تعاني منذ ســنــوات مــن انــعــدام مبادئ 

التدبير الحكيم في تسيير )شؤونها(«.
ويشير إلى أن الوضع املتردي واملتخلف داخل 
اإلدارة تم اإلقرار به في خطاب امللك بمناسبة 
الخريفية« للبرملان في شهر  »الــدورة  افتتاح 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــــاضــــي«. وبـــــنّي أن 
»الحكومة املقبلة مطالبة بالتركيز على هذه 
الــــورش الــحــيــويــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى االبــتــكــار 
أداة  تعتبر  اإلدارة  أن  ســيــمــا  ال  والــعــصــرنــة، 
التنمية والتطور«، وفق تعبيره. ويخلص إلى 
أن قطاعي الصحة والعدل بدورهما في أمّس 
إلــى ســيــاســات عمومية ومخططات  الــحــاجــة 
لتجاوز  عملية  إجابات  تقديم  بهدف  طارئة، 
الوضع الحالي الذي تشير كل املؤشرات إلى 

تفاقمه.

الجزائر ـ  عثمان لحياني

الثانية  املرحلة  الجزائري  قطع جهاز األمن 
من تفكيك خايا تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعـــش( فــي الــجــزائــر، بعدما نجح فــي قتل 
أمـــيـــر أبـــــرز ســـريـــة تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم شــرقــي 
ــبــــاد، وتــمــكــن مـــن تــفــكــيــك تــنــظــيــم »جــنــد  الــ
»داعــــــش«، الــــــذي كـــان  الـــخـــافـــة« املــــوالــــي لـــــــ
مــتــمــركــزًا قـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وبــات 
األمن على أبــواب إنجاز املرحلة الثالثة من 
التنظيم  إلــى منع  الــهــادفــة  األمــنــيــة،  الخطة 
من تثبيت أي وجود ميداني له في الجزائر 
والقضاء النهائي على كل خاياه. بعد ستة 
أشهر من املاحقة األمنية، نجح جهاز األمن 
الداخلي، في الوصول إلى أمير أبــرز سرية 
»داعش« في الجزائر، وعليه قضت  لـ تابعة 
وحــــدة خــاصــة مـــن الــجــيــش مــســاء الــســبــت، 
عــلــى أمـــيـــر »ســـريـــة الـــغـــربـــاء« لــوعــيــرة نــور 
منطقة  في  الهمام«،  »أبو  بـ املعروف  الدين، 
جبل الوحش في ضواحي مدينة قسنطينة 
الـــتـــي تــبــعــد 440 كــيــلــومــتــرًا عـــن الــعــاصــمــة 
الجزائر. وأبو الهمام متهم بالوقوف خلف 
الــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة عــدة 
األمير  وهــو  للجزائر.  الشرقية  املنطقة  فــي 
»داعـــش« فــي الــجــزائــر يتم  الــثــانــي الــتــابــع لــــ
تحييده، بعد اعتقال األجهزة األمنية ملحمد 
بذراع، املعروف بأبي مصعب، في نهاية عام 

.2015
ــبــــل »داعــــــــــش« كــــــان أبــــــو الــــهــــمــــام، بـــائـــع  وقــ
»القاعدة  التحق بتنظيم  قد  خضار سابق، 
ــرب اإلســـــامـــــي« عـــــام 2008،  ــغــ ــي بـــــاد املــ فــ

مـــبـــاشـــرة بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن الــــذي 
ــام. فـــي عـــام 2015،  دخــلــه فـــي قــضــيــة حـــق عــ
»داعــش« في  لـــ نجحت خلية صغيرة تابعة 
مع  تــزامــنــا  لصالحه،  وتجنيده  اســتــدراجــه 
إعان مجموعة من املسلحني االنشقاق عن 
تنظيم »القاعدة في باد املغرب اإلسامي« 
ــد الــــخــــافــــة«،  ــنــ ــيـــســـهـــم لــتــنــظــيــم »جــ وتـــأسـ
والتمركز في منطقة البويرة، على بعد 120 
مع  الــجــزائــريــة.  العاصمة  شــرقــي  كيلومترًا 
العلم أن الجيش نجح في القضاء على أغلب 

عناصر التنظيم منذ مارس/آذار 2016.

ــتــل مــرافــق 
ُ
وخــــال عملية الــســبــت املــاضــي ق

»داعـــش«،  أمــيــر »ســريــة الــغــربــاء« الــتــابــعــة لــــ
املـــدعـــو بــــال وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1983، 
والــتــحــق بــالــجــمــاعــات املــســلــحــة عـــام 2005. 
ــر »داعــــــــــــش« فــي  ــنــــاصــ ــــت أن عــ ــــافــ ومـــــــن الــ
الــــجــــزائــــر، أغــلــبــهــم الـــتـــحـــقـــوا بــاملــجــمــوعــات 
اإلرهــابــيــة فــي فترة مــا بعد إقـــرار املصالحة 
ــّدر مــحــلــلــون أن »حـــداثـــة سن  ــ الــوطــنــيــة. وقــ
أغلب عناصر داعش، وضعف تجربتهم في 
النشاط اإلرهابي، ساعد كثيرًا أجهزة األمن 
األخــيــرة،  األمنية  نجاحاتها  فــي  الجزائرية 

تشييع جزائري قضى باعتداءات داعش في نوفمبر 2015 ضد باريس )فاروق باطيش/فرانس برس(

التنافر بين أحزاب الحكومة أكبر التحديات أمام العثماني )جالل المرشدي/األناضول(

متابعةرصد

ومّكنها من الوصول السريع إلى أمير سرية 
داعش«. من جهته، أكد املحلل مبروك كاحي 
الــجــديــد«، أن »أمــيــر سرية داعــش  »العربي  لـ
الـــــذي تـــم الـــقـــضـــاء عــلــيــه أخـــيـــرًا مـــع رفــيــقــه، 
ذ محاولة تفجير 

ّ
وكذلك االنتحاري الذي نف

مركز األمن في منطقة قسنطينة في 3 مارس 
املـــاضـــي، وكـــذلـــك املــســلــحــني االثـــنـــني الــلــذيــن 
ذا عملية اغتيال ضابط شرطة في مدينة 

ّ
نف

قسنطينة في أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
كانوا من العناصر البارزة في التنظيم«.

وأضـــــاف أن »الــعــنــاصــر يــفــتــقــدون لــلــخــبــرة، 
ــلـــى األمـــــــن الـــجـــزائـــري  ــّهــــل عـ األمـــــــر الـــــــذي ســ
تتّبعهم والقضاء عليهم في ظروف وجيزة، 
وهم يشتغلون بطريقة العصابات اإلجرامية 
للتوجه  يفتقدون  ألنــهــم  الــدقــيــق،  بالتعبير 
 

ّ
االيـــديـــولـــوجـــي الـــداعـــشـــي، تــحــديــدًا فـــي ظــل
الكبير لتنظيم داعش في استدراج  اإلخفاق 
وتجنيد مــزيــد مــن الــعــنــاصــر«. ولــفــت كاحي 
إلى أن »تفوق األمن الجزائري استباقيا في 
مــنــع تــســلــل عــنــاصــر تــحــمــل هـــذا الــفــكــر التي 
تــعــمــل عــلــى نـــشـــره وتــوطــيــنــه فـــي الــجــزائــر 
وتــطــويــق كـــل مـــحـــاوالت الــتــجــنــيــد ومــراقــبــة 
ــــل االجــــتــــمــــاعــــي، ووعـــــي  ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــط الـ
الجزائيني بمخاطر االنفات األمني والتعلم 
من التجربة السابقة والتجارب املريرة التي 
العربية، ساهم كثيرًا  الــدول  تمر بها بعض 
ـــدي لــتــنــظــيــم داعـــش  فـــي تــقــويــض وجـــــود جـ

وتهديد حقيقي لأمن الداخلي للجزائر«.
ــبــــدايــــة االســـتـــعـــراضـــيـــة  ــن الــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
لتنظيم »داعـــــش« فـــي الـــجـــزائـــر، مــنــذ إعـــان 
الخافة« االنشقاق عن تنظيم  تنظيم »جند 

ــغـــرب اإلســــامــــي« في  ــاعـــدة فـــي بــــاد املـ ــقـ »الـ
»داعش«  أغسطس/آب 2014، وإعان الوالء لـ
ومبايعة أبو بكر البغدادي، وقيام عناصره 
باختطاف املواطن الفرنسي هيرفي غوردال 
بنفس  وإعـــدامـــه   ،2014 سبتمبر/أيلول  فــي 
طريقة إعدامات »داعــش«، إال أن التنظيم لم 
ينجح في القيام بأية عملية إلى غاية إعانه 
فـــي أكــتــوبــر املـــاضـــي اغــتــيــال ضــابــط شــرطــة 
داخل مطعم في مدينة قسنطينة، ثم املحاولة 
لــأمــن في  ملــركــز  انــتــحــاري  لتفجير  الفاشلة 
نفس املدينة. واعتبر مراقبون أن »العمليتني 
لتنظيم  التابعة  الــغــربــاء  لسرية  األخــيــرتــني 
إضافة  كانتا  قسنطينة،  منطقة  فــي  داعـــش 
إلى محاولة تثبيت وجود داعش في ساحة 

النشاط اإلرهابي في الجزائر«.
ــا لــلــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون األمـــنـــيـــة أكـــرم  ــقـ ووفـ
خــــريــــف، فـــــإن »داعــــــــش يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــاوز 
تنظيم الــقــاعــدة فــي بـــاد املــغــرب اإلســامــي، 
الــــذي تــتــمــركــز أغــلــب مــجــمــوعــاتــه فــي محور 
ــرداس وتــــيــــزي وزو والــــبــــويــــرة حــتــى  ــ ــومــ ــ بــ
منطقة جيجل، على محور يمتد بطول 400 
صغيرة  مجموعات  فيها  تنتشر  كيلومتر، 
»العربي  تابعة للقاعدة«. وأردف في حديث لـ
الــجــديــد«، بـــأن »املــعــطــيــات املــيــدانــيــة لــم تكن 
لصالح داعش، خصوصا أن تنظيم القاعدة 
وهو  تنظيم جديد  تأييد  من  أخيرًا  استفاد 
أنـــصـــار اإلســـــام، الــنــاتــج عـــن تــحــالــف ثــاثــة 
تنظيمات تنشط في منطقة الساحل وشمال 
الذي  الجزائر،  الحدود مع  القريبة من  مالي 
يــمــثــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي الــتــهــديــد األمــنــي 

األبرز بالنسبة للجزائر«.
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العراق: رشاوى في وزارة الدفاع لقاء تجنّب القتال

ترامب يكلف صهره بإصالح اإلدارة... والكونغرس سيستجوبه

67
سياسة

  شرق
      غرب

ارتفاع عدد قتلى مجزرة 
الموصل إلى 531

ــاع  ــدفـ ــد مـــســـؤولـــون فــــي دائـــــــرة الـ ــ أكـ
ــنــــن،  ــة، أمــــــس االثــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــي الــ ــ ــدنـ ــ املـ
ــزرة املـــوصـــل  أن عـــــدد ضـــحـــايـــا مــــجــ
بينهم  مــن  إلـــى 531 شخصًا  ارتــفــع 
رفع  بعد  اآلن،  200 طفل حتى  نحو 
ــارع مــســتــشــفــى  ــ ســـقـــف مـــنـــزل فــــي شــ
ــدة  ــديـ ــــل الـــجـ الــــرحــــمــــة بـــحـــي املـــــوصـ
عــثــر تــحــتــه عــلــى عــائــلــة مــؤلــفــة من 
رجـــل وســيــدتــن يــرجــح أن أحــدهــمــا 
آخــرون بينهم  الجدة ومعهم سبعة 
ثــاث أطــفــال. وأرســلــت بــغــداد فريقًا 
مساعدًا من مديرية دفاع املدني في 
الكرخ للمساهمة في جهود انتشال 
الــضــحــايــا بسبب عـــدم كــفــايــة الــفــرق 

املوجودة هناك.
)العربي الجديد(

مقتل ثالثة جنود 
يمنيين وستة مسلحين

قـــتـــل ثــــاثــــة جــــنــــود يــمــنــيــن وســتــة 
مسلحن في اعتداء مسلح استهدف 
مبنى حكوميًا في محافظة لحج في 
جنوب اليمن أمــس االثــنــن، بحسب 
ــــح أن  مـــا أكـــد مـــســـؤول أمـــنـــي. وأوضـ
انتحاري  يقودها  مفخخة  »ســيــارة 
انفجرت عند مدخل مبنى« السلطة 
كبرى  الحوطة،  مديرية  فــي  املحلية 
مــــدن لـــحـــج، أعــقــبــه »هـــجـــوم مسلح 
ــن قــبــل اإلرهـــابـــيـــن« فـــي مــحــاولــة  مـ
لــلــســيــطــرة عــلــى املــبــنــى، مــن دون أن 
ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  يـــحـــدد الــتــنــظــيــم الـ

املهاجمون.
)فرانس برس(

وفد قبلي ليبي من 
الجنوب في إيطاليا

تــوّجــه وفــد ليبي يتكّون مــن قبائل 
سليمان،  وأوالد  والــتــبــو  الـــطـــوارق 
ــا، لــبــحــث عــدة  ــ يـــوم األحــــد إلـــى رومـ
ــا مـــلـــف الـــســـام  ــ ــــرزهـ ــن أبـ مـــلـــفـــات مــ
ــــن قــبــائــل  وتـــحـــقـــيـــق املـــصـــالـــحـــة بـ
ــنـــوب، والــتــنــمــيــة فـــي املــنــطــقــة،  الـــجـ
ــة إلــــى مــكــافــحــة اإلرهـــــاب  ــافـ بـــاإلضـ
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وحــمــايــة 
ــــدود، بــحــســب مــــا كـــشـــف أمـــس  ــــحـ الـ
اإلثنن، أحد شيوخ قبيلة الطوارق 
دون ذكــر اسمه. ومــن أبــرز األسماء 
املــشــاركــة فـــي وفـــد قــبــائــل الــجــنــوب 
ــة، والــــــــــذي يــــتــــكــــون مـــــن 53  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
الــتــبــو، مينا  شــخــصــًا، شــيــخ قبيلة 
ــــوارق،  ــطـ ــ ــح، وشـــيـــخ قــبــيــلــة الـ ــالــ صــ
أبـــوبـــكـــر الـــفـــقـــي، ومــــن قــبــيــلــة أوالد 

سليمان هناك علي بوسعدة.
)األناضول(

األمم المتحدة تستضيف
زعيمي قبرص في 2 إبريل

أعلنت األمم املتحدة أمس االثنن، أن 
مصطفى  األتـــراك  القبارصة  زعيمي 
أكــيــنــجــي، والــقــبــارصــة الــيــونــانــيــن 
نـــــــيـــــــكـــــــوس أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــاديـــــــس، 
ســيــلــتــقــيــان عــلــى مـــأدبـــة عــشــاء يــوم 
األحد املقبل في أول لقاء بينهما منذ 
توقف مفاجئ في محادثات السام 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط، بحسب مــا جاء 
ــادر عــن مكتب مبعوث  فــي بــيــان صـ
األمـــــــم املـــتـــحـــدة الــــخــــاص لـــقـــبـــرص، 
إسنب بارث إيد. وسيقام العشاء في 
عليها  تشرف  التي  العازلة  املنطقة 
األمم املتحدة، والتي تقسم العاصمة 

القبرصية نيقوسيا.
)رويترز(

بدء التصويت التركي 
على االستفتاء 

في الخارج
ــنــــون األتـــــــــراك املــقــيــمــون  ــواطــ بـــــدأ املــ
فــرنــســا ودول أوروبــــيــــة أخـــرى  فـــي 
االثـــنـــن،  أمــــس  بـــأصـــواتـــهـــم،  اإلدالء 
ــعـــديـــات  ــتـ ــاء عــــلــــى الـ ــتــ ــفــ ــتــ فـــــي االســ
ــا أن  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ ــة الــ ــتــــوريــ الــــدســ
تــعــزز ســلــطــات الــرئــيــس رجـــب طيب 
أردوغــان. وفي أملانيا، توجه األتراك 
توزعت  التي  االقتراع  إلى صناديق 
ــا  ــا فــــي 13 مــنــطــقــة أبــــرزهــ ــزهــ ــراكــ مــ
ــــدن مـــيـــونـــخ و  الـــعـــاصـــمـــة بـــرلـــن ومــ

كولونيا وهامبورغ.
)األناضول، رويترز(

بغداد ـ براء الشمري

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع العراقية، 
يوم الجمعة، عن عمليات ابتزاز كبيرة تقوم 
سياسية  بــأحــزاب  مرتبطة  »مــافــيــات«  بها 
كبيرة  مالية  مبالغ  تلقي  شملت  متنفذة، 
وبالعملة الصعبة، لقاء خدمات نقل ضباط 
وجـــنـــود مـــن خــطــوط الــتــمــاس فـــي املــعــارك 
الــــدائــــرة مـــع تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« 
إلــى مناطق  )داعــش( شمال العراق وغربه، 
مستقرة، وكذلك صفقات ترفيع أو تنسيب 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــهـــدف االســ فــــي دوائـــــــر مـــهـــمـــة، بـ
لقاء  تفرض هناك  التي  والرشى  العموالت 
تمرير بعض األعمال للمواطنن، كحواجز 

ــالـــد تــرامــب،  ــف الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـ
ّ
كــل

صهره جاريد كوشنر، أمس االثنن، بمهمة 
فــــي إدارة  تـــعـــديـــات وإصـــــاحـــــات  إجــــــــراء 
الــبــيــت األبــــيــــض، مـــن خــــال تــطــبــيــق أفــكــار 
مــن عــالــم األعــمــال قــد تــقــود إلــى خصخصة 
بعض الخدمات الحكومية، حسبما أوردت 
صحيفة »واشنطن بوست«، في وقت ذكرت 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، أمـــس  فـــيـــه صــحــيــفــة »نــ
االثنن، أن لجنة االستخبارات في مجلس 
الشيوخ األميركي تنوي استجواب كوشنر 
العاقة  بشأن  تجريها  تحقيقات  إطــار  في 
واملسؤولن  تــرامــب  الرئيس  مساعدي  بــن 
الــــــــــروس. وبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن 
بوست« قرر ترامب تدشن مكتب التطوير 
فــي الــبــيــت األبــيــض الـــذي سيشمل إصــاح 

القاهرة ـ العربي الجديد

ضـــــّم نـــظـــام الـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــدالــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــاصـــة بــالــنــائــب 
الــســادات إلــى مجموعة  السابق محمد أنــور 
املنظمات الحقوقية واملجتمع املدني، والتي 
يــتــم الــتــحــقــيــق مــعــهــا فـــي الــقــضــيــة املــعــروفــة 
ــبـــي ملــنــظــمــات  ــنـ ــمـــويـــل األجـ ــتـ ـــ »الـ ــًا بــ ــيـ إعـــامـ
املجتمع املدني«. وجرى التحقيق مع عدد من 
بتهم مختلفة،  الجمعيات  العاملن في هذه 
منها تلقي أموال من جهات أجنبية معادية 
ملصر، وإخفاء أرباح الجمعيات واملساعدات 
التي تتلقاها من الداخل والخارج، وممارسة 
أنشطة تجارية من دون تسجيل مسبق ومن 
للدولة،  املستحقة عليها  الضرائب  أداء  دون 
وذلك بهدف مواصلة الضغط على السادات 
بعد فصله من البرملان، ومحاولة منع شقيقه 
عفت من الترشح على مقعده في االنتخابات 

التشريعية التكميلية املقررة الشهر املقبل.
واعتبر النظام املصري أنور السادات خصمًا 
وحقوقية  برملانية  معارضة  تزعمه  منذ  لــه 
تــنــظــيــم الجمعيات  قـــانـــون  ملـــشـــروع  واســـعـــة 
األهلية، خصوصًا بعد رصد األجهزة األمنية 
لقاءات له مع سفراء بعض الــدول األوروبية 
الــتــي هــــددت الحــقــًا بــوقــف دعــمــهــا املجتمع 
املــدنــي املــصــري بمختلف صـــوره، ســـواء في 
املـــجـــاالت الــتــنــمــويــة أو الــحــقــوقــيــة فــي حالة 
صدور القانون أو إعادة النظر فيه. هذا األمر 
أجبر السيسي على إصدار تعليماته لرئيس 
مجلس النواب علي عبدالعال بإبقاء مشروع 
قـــانـــون تــنــظــيــم الــجــمــعــيــات األهــلــيــة بــحــوزة 
الجمهورية،  لرئاسة  إرساله  وعــدم  البرملان، 
لتحاشي إصداره في املستقبل القريب، وذلك 
خــشــيــة تـــعـــرض الــســيــســي لــضــغــوط دولــيــة 
وانتقادات الذعــة بسبب خطورة املــواد التي 
تحيل أمر إدارة املجتمع املدني إلى األجهزة 
»العربي  لـ قضائية  مــصــادر  وقــالــت  األمنية. 
الــجــديــد« إن الــنــيــابــة ســتــوّجــه اســتــدعــاءات 
للسادات نفسه والعاملن معه في الجمعيات 
الخاصة به، وذلك بعدما صدر قرار بمنعهم 

ــل املــــدن  الــتــفــتــيــش الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى مــــداخــ
ونقاط الجمارك وغيرها.

في هذا السياق، نّوه ضابط بــوزارة الدفاع 
»العربي الجديد«، إلى أن »ما ال  في بغداد لـ
 عن 200 ضابط ومنتسب تم نقلهم من 

ّ
يقل

مع  واملعارك  االشتباكات  ومناطق  خطوط 
تنظيم داعــش إلــى مناطق أخــرى مستقرة، 
لــقــاء مــبــالــغ مــالــيــة تــصــل إلـــى نــحــو 30 ألــف 
ــذا الــعــام  ــّم نــقــل الـــعـــشـــرات هــ ــد تــ دوالر. وقــ
ــــر ومــراكــز  بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، لــكــن إلـــى دوائـ
ونقاط وحواجز  الحدودية  كاملنافذ  مهمة، 
ــر أخــــرى على  ــ الــتــفــتــيــش والـــجـــمـــارك ودوائــ
تماس مع املواطنن، لقاء مبالغ تصل إلى 
150 ألف دوالر، تسمح للضابط أو الجندي 
بــاالســتــفــادة مــالــيــًا، مــن تـــواجـــده هــنــاك من 
خـــــال الــــرشــــى والــــعــــمــــوالت الــــتــــي تــفــرض 
ــقـــاء تــســهــيــل  ــنـــن أو الـــتـــجـــار لـ ــواطـ عـــلـــى املـ

معاماتهم«. 
ــّن الـــضـــابـــط أن »شـــبـــكـــات أو جــمــاعــات  ــ وبـ
داخل وزارة الدفاع متورطة بهذه العمليات، 
بــيــنــهــم ضـــبـــاط كـــبـــار عــلــى صــلــة بـــأحـــزاب 
ــارزة فــي الــبــرملــان  سياسية وشــخــصــيــات بــ
ومدعومون من قبلهم«. وأضــاف أن »هناك 
ضباطا دفعوا أموااًل لسياسين وبرملانين 
التقاعد،  على  إحالتهم  وعــدم  بقائهم  لقاء 
من خــال التوسط لهم لــدى املسؤولن في 
الــــوزراء رغــم تجاوزهم  الــــوزارة أو مجلس 

اإلجــراءات اإلداريــة، وتحقيق وعود الحملة 
االنــتــخــابــيــة، مــثــل إصـــاح الــرعــايــة لقدامى 
املــحــاربــن، ومكافحة اإلدمـــان على األدويــة 
ــال تــرامــب  ــيـــون. وقــ الــتــي تــحــتــوي عــلــى األفـ
»وعدُت الشعب األميركي بأن أعطي نتائج 
وأطــبــق عــلــى الــحــكــومــة نهجي الــقــائــم على 
أقل من  املهل املحددة، وبكلفة  اإلنجاز قبل 
امليزانية«. وتابعت الصحيفة أن هذا املكتب 
سيضم مديرين سابقن من القطاع الخاص 
لديهم أفكار جديدة لطريقة إدارة الحكومة.

معاملة المواطنين كزبائن
إنــه  مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر كــوشــنــر للصحيفة 
»يجب أن تــدار الحكومة مثلما تــدار شركة 
ــا هــــو أن  ــنـ ــلـ أمـــيـــركـــيـــة عـــظـــيـــمـــة«. وقــــــال »أمـ

املسؤولن  استدعاء  سيتم  كذلك  السفر.  من 
ــى نــيــابــة  ــ ــذه الـــجـــمـــعـــيـــات إلــ ــ املـــالـــيـــن فــــي هــ
بمديري  أســـوة  الضريبي،  الــتــهــرب  مكافحة 
التحفظ  تم  الذين  الحقوقية  املراكز  عــدد من 
عـــلـــى أمــــوالــــهــــم ســـلـــفـــًا بــــــقــــــرارات قـــضـــائـــيـــة. 
من  مشتركة  لجنة  أعدتها  تقارير  وأشـــارت 
ووزارة  الــضــرائــب  ومــصــلــحــة  املــالــيــة  وزارة 
األمــــوال،  مكافحة غسيل  الــتــضــامــن ووحــــدة 
إلـــى اتــهــام جمعيات الـــســـادات مــن بــن أكثر 
مــن 20 مــركــزًا حــقــوقــيــًا بــالــتــهــرب الضريبي 

وبغسيل األموال.
ــادر أن مــــن بــــن االتـــهـــامـــات  ــافــــت املــــصــ وأضــ
ــلـــســـادات والـــعـــامـــلـــن مــعــه أيــضــًا  املـــوّجـــهـــة لـ
ــاءة  ــهــــات خــــارجــــيــــة لــــإســ ــل مــــع جــ ــواصــ ــتــ الــ
لصورة مصر في الخارج، وهو االتهام الذي 
وّجــهــتــه هــيــئــة الــتــحــقــيــق مـــن قــبــل للنشطاء 
حــســام بهجت وجــمــال عــيــد وعـــزة سليمان، 
ما يعني أن هيئة التحقيق توشك على طلب 
منع الــســادات من التصرف في أمــوالــه، وأنه 
فــي حــالــة ثــبــوت االتــهــامــات فــي التحقيقات 
أكبر  لعقوبات  معرضن  املتهمون  فسيكون 

الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الــعــمــيــد حــســن علي 
قــد أعــلــن فــي وقــت ســابــق، عــن القبض على 
شخصن متلبسن بجرائم نصب واحتيال 
عــلــى املــواطــنــن، بــداعــي الــتــعــيــن فــي مــاك 
مالية،  مبالغ  تقاضي  مقابل  الــدفــاع  وزارة 
موضحًا في بيان أن أحد الشخصن مدني 
واآلخـــر منسوب إلــى وزارة الــدفــاع. وأشــار 
األمــنــيــة استحصلت على  »املـــفـــرزة  أن  إلـــى 
القبض على  أمــر قضائي بالتحري وإلــقــاء 

 
ً
قائا شوارتسمان،  ستيفن  لاستثمارات، 
إن »هناك حاجة لتحديد ما هي السياسات 
التي تزيد االحتكاك )الضغوط( على النظام 
في  ملحوظة  فوائد  أن تصاحبها  دون  من 
املقابل«. وتابع أنه »من السهل على القطاع 
الخاص تحديد نقاط االحتكاك هذه والقيام 

بذلك بشكل سريع«، وفق تعبيره.

استجواب كوشنر
في غضون ذلك، تنوي لجنة االستخبارات 
ــتـــجـــواب كــوشــنــر  فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ اسـ
للتحقيق معه بشأن قضية عاقة مساعدي 
ترامب مع مسوؤلن روس. وفي حال حصل 
ــرب  ــ ذلــــــك، ســـيـــكـــون كـــوشـــنـــر الـــشـــخـــص األقـ
إلــى تــرامــب الـــذي يتم اســتــجــوابــه فــي إطــار 

إرسال قرار اتهام إلى النائب العام بحق عدد 
لــم يــســددوا الضرائب  الــذيــن  مــن الحقوقين 
إلى الدولة أو سددوا نسبة قليلة أو متاعبًا 
فــيــهــا، وســيــحــيــل الــنــائــب الــعــام بــــدوره قــرار 
التي  القضائية  التحقيق  هيئة  إلــى  االتــهــام 
حتى  عبداملجيد،  هــشــام  الــقــاضــي  يترأسها 
الجنايات  محكمة  إلــى  القضية  تحريك  يتم 
ككتلة واحدة بمختلف االتهامات املتضمنة 
األجنبي«  »التمويل  قضية  زالــت  ومــا  فيها. 
املحظور نشر تفاصيلها في اإلعام املصري 
فـــي حـــــوزة وحـــــدة مــكــافــحــة غــســيــل األمـــــوال 
ودعم اإلرهاب التي يترأسها القاضي أحمد 
السيسي شقيق رئيس الجمهورية، إذ طلبت 
والرقابة  االستخبارات  جهازي  من  الــوحــدة 
املراكز  اإلداريـــة تقارير إضافية عن عــدد من 
التي لم يتم االستعام عنها من قبل، تمهيدًا 

إلحالتها إلى قضاة التحقيق املنتدبن.
وأكدت املصادر أن الوضع اإلقليمي والدولي 
لنظام السيسي، خصوصًا بعد تولي دونالد 
ترامب رئاسة الواليات املتحدة، بات يسمح 
للنظام بسرعة التصرف في القضية، بعدما 
كــان يــواجــه عــراقــيــل متمثلة فــي اعــتــراضــات 
اإلدارة األمــيــركــيــة الــســابــقــة عــلــى اإلجــــراءات 
ضـــد الــحــقــوقــيــن وتــضــيــيــق املـــجـــال الـــعـــام، 
باإلضافة النشغال الدول األوروبية بقضايا 
أكثر أهمية مع تعدد االنتخابات في  أخــرى 

دولها الكبرى.
ــيــــة مــــنــــع عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  وشــــــهــــــدت الــــقــــضــ
عتبر 

ُ
وت بأموالهم،  التصرف  من  الحقوقين 

ــرة بمحكمة  ــ قـــــرارات املــنــع الـــصـــادرة مـــن دائـ
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، مــؤقــتــة إلـــى حـــن انــتــهــاء 
لــهــا عــاقــة بالعقوبات  الــتــحــقــيــقــات، ولــيــس 
ــفــرض على املتهمن فــي القضية، 

ُ
ت قــد  الــتــي 

والـــتـــي قـــد تــصــل إلــــى الــســجــن املـــؤبـــد، نــظــرًا 
املـــادة 78 من  التــهــام جميع النشطاء بــخــرق 
املادة  العقوبات. وعــّدل السيسي هذه  قانون 
بالسجن  لتعاقب   2014 سبتمبر/أيلول  فــي 
املؤبد وغرامة نصف مليون جنيه )نحو 27 
 من »يطلب لنفسه أو لغيره أو 

َّ
ألف دوالر( كل

قِبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، 
شخص  مــن  أو  ملصلحتها،  يعملون  ممن  أو 
محلية  منظمة  مــن  أو  اعــتــبــاري،  أو  طبيعي 
أيـــة جــهــة أخـــرى ال تتبع دولــة  أو  أو أجنبية 
سائلة  أمــــوااًل  لصالحها،  تعمل  وال  أجنبية 
أو  أســلــحــة  أو  آالت  أو  عـــتـــادًا  أو  مــنــقــولــة  أو 
ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخــرى، أو 
وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار 
بمصلحة قومية، أو املساس باستقال الباد 
أو وحــدتــهــا أو ســامــة أراضــيــهــا، أو الــقــيــام 
بأعمال عدائية ضد مصر أو اإلخال باألمن 

والسلم العام«.

استفادة  حالة  في  كونهم  القانونية  السن 
مالية من بقائهم«.

ولــفــت إلــى أن »هـــذه املــافــيــات تتحكم أيضًا 
بالتعيينات والقبول في الكلية العسكرية، 
من أجــل إرغــام املعينن والطاب املقبولن 
ــدًا  ــؤكـ ــلـــى دفــــــع األمـــــــــــــوال«، مـ ــــي الـــكـــلـــيـــة عـ فـ
بــأحــزاب سياسية  الجماعات  ارتــبــاط هــذه 
متنفذة تمتلك أذرعا سياسية في الحكومة 
والــبــرملــان. وكـــان مــديــر التفتيش فــي وزارة 

نحقق النجاح ونكسب رضا زبائننا، وهم 
املواطنون«، على حد تعبيره. وكوشنر )36 
عامًا( من كبار مستشاري ترامب، وله نفوذ 
على السياسات الداخلية والخارجية. إال أن 
ترامب  أن مستشار  إلــى  أشـــارت  الصحيفة 
لــلــمــســائــل االســتــراتــيــجــيــة، ســتــيــف بــانــون، 
الــذي دعــا إلــى »تفكيك الــدولــة اإلداريــــة« لن 
إلى  وأشـــارت  الجديد.  الفريق  ضمن  يكون 
أنه من املتوقع أن يركز املكتب الجديد عمله 
والــبــيــانــات،  التكنولوجيا  عــلــى  خــصــوصــًا 
إذ إن الــبــيــت األبـــيـــض يــتــعــاون مـــع املــديــر 
ــع مــؤســس  ــوك، ومــ ــ ــل، تــيــم كـ ــ الــتــنــفــيــذي آلبـ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت بــيــل غــيــتــس«، ومــؤســس 
شركة »تيسا«، إيلون ماسك. وعلق املدير 
ــتـــون غـــــروب«  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »بـــاكـــسـ

نشاط  ممارسة  باتهامات  الخاصة  تلك  من 
أمـــوال من  أو تلقي  أهــلــي مــن دون ترخيص 
ــة  ــ الـــخـــارج مـــن دون إخـــطـــار الــجــهــات اإلداريـ
املصرية، باإلضافة لعقوبة التهرب الضريبي 

الذي له عقوبة وجوبية هي الحبس.
الــتــحــرك القضائي ضد  وذكـــرت املــصــادر أن 
ــهـــدف لــتــقــلــيــم أظــــافــــره وتــكــبــيــل  ــادات يـ ــ ــــسـ الـ
بعدما  خصوصًا  واملالية،  اإلعامية  حركته 
بــلــغــت األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة مـــحـــاولـــتـــه دخــــول 
مجال اإلعام من خال شراء نسبة من أسهم 

محطات فضائية وصحف خاصة.
ــادر  ــ ــــصـ ــت املـ ــ ــحــ ــ ــب، أوضــ ــ ــريــ ــ ــاق قــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
القضائية أن نيابة التهرب الضريبي بصدد 

الشخصن، وبعد صحة املعلومات نصبت 
متلبسن  عليهما  الــقــبــض  وألـــقـــت  كــمــيــنــًا، 
بتسلم مبلغ 1500 دوالر من أحد املواطنن، 
عــلــى أن يــقــومــا بــتــعــيــيــنــه فـــي مــــاك وزارة 
الـــدفـــاع«. فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت عضو 
الـــبـــرملـــان عـــالـــيـــة نـــصـــيـــف، أنـــهـــا »ســتــعــمــل 
عــلــى اســتــدعــاء شــخــص فـــي وزارة الــدفــاع 
إلــــى الـــبـــرملـــان«، مـــؤكـــدة فـــي بـــيـــان أن »هـــذا 
لتمرير  ومــنــصــبــه  لــقــبــه  يستغل  الــشــخــص 
بعض القرارات املشبوهة لصالح الشركات 
وأضافت  الــــوزارة«.  مع  املتعاقدة  األجنبية 
أنه »تم وضع اليد على وثائق ومستندات 
وأدلـــــة قــاطــعــة، تــثــبــت تــــورط وتـــواطـــؤ هــذا 
الــشــخــص مـــع شــخــصــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة 
باالتفاق مع إحدى الشركات األجنبية على 
أحد  مـــدرج  وتصميم  بمخططات  التاعب 
»وجــود  إلــى  مشيرة  العسكرية«،  املــطــارات 
فساد مالي في هذا االتفاق يقدر بنحو 18 

مليون دوالر«.
ــل مــن  ــ »مــــاحــــقــــة كــ وتـــــــوّعـــــــدت نـــصـــيـــف بـــــ
تـــورط فــي هـــذا الــفــســاد مهما كـــان منصبه 
أو صــلــة قــرابــتــه مـــن أي مـــســـؤول كــبــيــر في 
باستدعاء  »ســتــقــوم  أنــهــا  مبّينة  الـــدولـــة«، 
 الشخص املشبوه إلى البرملان، ولن تخضع 
ــهــــات الـــتـــي  ــغــــوط تـــمـــارســـهـــا الــــجــ  أليــــــة ضــ
يــعــتــقــد هــــذا الــشــخــص أنـــهـــا ســتــحــمــيــه من 

املساءلة البرملانية«.

التحقيقات التي يجريها الكونغرس في دور 
روسيا في االنتخابات الرئاسية األميركية 
عام 2016. ونقلت الصحيفة عن مسؤولن 
األميركية  اإلدارة  في  تعلن عن هويتهم  لم 
تعتزم  اللجنة  إن  قولهم  الكونغرس،  وفــي 
توجيه أسئلة إلى كوشنر بشأن اجتماعن 
الـــروســـي، ســيــرغــي كيسلياك،  الــســفــيــر  مـــع 
فــي بـــرج تــرامــب بــنــيــويــورك فــي ديسمبر/

كـــانـــون األول بـــاإلضـــافـــة إلــــى اجــتــمــاع مع 
مــديــر بــنــك »الــتــنــمــيــة« الــحــكــومــي الــروســي. 
وكان هذا البنك بن املصارف الروسية التي 
فرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
عقوبات عليها عام 2014 بعد ضم موسكو 

لشبه جزيرة القرم، إثر األزمة األوكرانية.
)فرانس برس، رويترز(

ربيع روسيا 
المفاجئ

االنتخابات الرئاسية في مارس/ آذار 2018.
وفــيــمــا يستبعد عـــدد مــن الــخــبــراء أن تــؤدي 
ضعضعة  إلــى  الحالية  االحتجاجات  موجة 
الحكم بروسيا، من املتوقع أن يشكل تعامل 
واعتقالهم،  املتظاهرين  مع  األمنية  األجهزة 
مــــادة تــجــاذب جــديــدة بــن روســيــا والــغــرب. 
صحيح أن ظــروف تحركات يــوم األحــد وما 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــرات  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــــــــذّكــــــــــر مــــــــوجــــــــة الـ
واالعتقاالت التي شهدتها موسكو 
وغــيــرهــا مـــن املــــدن الــروســيــة يــوم 
احتجاجات  مــن  روســيــا  عاشته  بما  األحـــد، 
حاشدة في نهاية عام 2011 والنصف األول 
مــن عـــام 2012، رفــضــًا ملــا يــقــول املــعــارضــون 
إنـــه كـــان تـــزويـــرًا لــنــتــائــج انــتــخــابــات مجلس 
الدوما )النواب( وعودة فاديمير بوتن إلى 
الرئاسة بعدما شغل منصب رئيس الوزراء 
إلــى عام  خــال الفترة املمتدة مــن عــام 2008 
تـــغـــيـــرت األوضــــــاع  الـــحـــن  ــك  ــ ذلـ مـــنـــذ   .2012
الداخلية والدولية كثيرًا، إذ أدى قيام روسيا 
بــضــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي مـــــارس/ آذار 
إلى  التأييد لبوتن  ارتفاع نسبة  إلى   ،2014
أكثر من 80 في املــائــة، وتــراجــع كبير لحركة 
االحتجاج، بل توقفها بشكل شبه كامل، قبل 
أن تبدأ ملفات السياسة الداخلية واملشكات 
الفساد  وقضايا  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
بــفــرض نفسها مــن جــديــد مــع اقــتــراب موعد 

تــداعــيــات فــي موسكو،  يمكن أن يعقبها مــن 
ــيـــــن  ــ ــان األوروبـ ــرهــ ــد تـــكـــون غـــيـــر كـــافـــيـــة لــ قــ
واألمــيــركــيــن عــلــى تــغــيــرات داخــلــيــة جــذريــة 
بروسيا، ال سيما بعدما تميزت التظاهرات 
للمعارضة  القديمة  الــوجــوه  جميع  بغياب 
ــة، بــاســتــثــنــاء  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــر الـــنـــظـــامـــيـــة« الـ ــيــ »غــ
مؤسس »صندوق مكافحة الفساد«، أليكسي 
الواجهة منذ إعان  إلــى  الــذي عــاد  نافالني، 
نيته خـــوض ســبــاق االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  إعــان  لكن 
األميركية مارك تونر، مساء األحد، عن إدانة 
واشنطن بشدة العتقال »مئات« املتظاهرين، 
يشكل رسالة ربما يكون مفادها أن الواليات 
ــا بـــوتـــن.  ــيــ ــن تــتــســاهــل مــــع روســ ــتـــحـــدة لــ املـ
وقـــال تــونــر إن واشــنــطــن تعتبر االعــتــقــاالت 
»تحديًا للقيم الديمقراطية«، داعيًا الحكومة 
الروسية »إلى اإلفراج فورًا عن كل املتظاهرين 

السلمين«، وفق قوله.
ــات  ــلـــومـ ــعـ ويــــشــــيــــر نــــائــــب مــــديــــر »مـــــركـــــز املـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة« فـــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو، مـــكـــســـيـــم 
في  العالية  املــشــاركــة  أن  إلــى  الفنيتشينكو، 

احــتــجــاجــات األحــــد، ال ســيــمــا ارتـــفـــاع نسبة 
املشاركن الشباب وحتى املراهقن، تعود إلى 
وجود أجندة واضحة ونجاح حملة الترويج 
لها بالتزامن مع تداول واسع النطاق لتحقيق 
ــــدوق مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد« الــــــذي يــتــهــم  ــنـ ــ »صـ
الروسي، دميتري مدفيديف،  الــوزراء  رئيس 
»الــعــربــي  لـــ الفنيتشينكو  ويــقــول  بــالــفــســاد. 
الــــجــــديــــد«، إن »الــتــحــقــيــق حـــظـــي بــانــتــشــار 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  واســـــع عــلــى مـــواقـــع الـ
الليبرالية، وتمكن نافالني  ووسائل اإلعــام 
مــن تعبئة عـــدد كــبــيــر مــن املــتــظــاهــريــن على 
الرغم من أن التظاهرة لم يكن مصرحًا بها، 
ولذلك يؤخذ عليه في الوقت نفسه أنه عّرض 

مــؤيــديــه لخطر االعــتــقــال«، وفـــق قــولــه. وفــي 
الــواقــع، تشكل هــذه املسألة ثغرة شكلية، قد 
املــعــارضــن،  بعض  تحفظات  جهة  مــن  تثير 
من  كذريعة  ثانية  مــن جهة  تستخدم  لكنها 
ــذا ما  قــبــل الــكــرمــلــن لتبرير االعــتــقــاالت. وهـ
تجلى، أمس االثنن، في تصريحات املتحدث 
بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، الـــذي 
وقال  »استفزازًا«.  تشكل  التظاهرة  أن  اعتبر 
ــا رأيـــنـــاه فـــي الــعــديــد مـــن املـــواقـــع وربــمــا  »مــ
فــي مــوســكــو أكــثــر مــن غــيــرهــا كـــان اســتــفــزازًا 
 »

ً
وكذبًا«. وأضاف أن نافالني »كذب صراحة

بــقــولــه إن هـــذه الــتــظــاهــرات »قــانــونــيــة«. كما 
ذكر أن الكرملن يحترم الحق في االحتجاج 

والتعبير عــن املــواقــف »فــي إطـــار الــقــانــون«، 
لكنه يرفض تظاهرات األحد ويعتبرها غير 
قانونية، في إشــارة إلــى عــدم اتباع الجهات 
الداعية للتظاهرات إلجراءات الحصول على 
موافقة من السلطات املحلية. وقال بيسكوف 
من  لــكــل  ممكنًا  ذلـــك  »ســيــكــون  للصحافين: 
الــتــام بقوانيننا،  االلــتــزام  يريد أن يعمل مــع 
ولم تكن هناك أي عوائق أمام ذلك أبدًا«، على 

حد تعبيره.
على الرغم من تمترس الكرملن وراء ذريعة 
لــلــتــظــاهــرة«، إال أن ذلــك لم  »عـــدم الترخيص 
يجنبه اإلدانـــة األوروبــيــة. وقــد عّبر االتحاد 
األوروبي عن رفضه لسلوك األجهزة األمنية 

الروسية، داعيًا روسيا، في بيان، إلى اإلفراج 
»بــــا تــأخــيــر عـــن املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن«، 
وإلـــى »احــتــرام الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة بالكامل 
واحترام هذه الحقوق واإلفراج با تأخير عن 

املتظاهرين السلمين الذين أوقفوا«.
وكــان نافالني وغيره من موظفي »صندوق 
مكافحة الفساد« قد اعتقلوا أثناء تظاهرات 
الصحافية،  سكرتيرته  أفــــادت  فيما  األحــــد، 
كــيــرا يــارمــيــش، بــأنــه يــواجــه تــهــمــة »تنظيم 
ــاكـــن عــامــة  ــع لــلــمــواطــنــن فـــي أمـ ــ تـــحـــرك واسـ
أسفر عن اإلخال بالنظام العام«، ما يعرضه 
لــعــقــوبــات مــتــعــلــقــة بـــغـــرامـــة مــالــيــة أو عمل 
أمــس  بـــــدأت،  إداري. وقــــد  أو حــبــس  إلـــزامـــي 

 أمــام 
ً
االثـــنـــن، محاكمته بــهــذه الــتــهــمــة فــعــا

مــحــكــمــة تـــفـــيـــرســـكـــوي فــــي وســـــط مــوســكــو، 
لكنه  يــومــًا.  ملــدة 15  املحكمة سجنه  وقـــررت 
يبدو مصممًا على املواجهة، إذ كتب نافالني 
في تغريدة على مواقع التواصل االجتماعي 
قال فيها »سيأتي اليوم الذي سنحاكمهم فيه 
)بنزاهة هذه املرة(«، في إشارة إلى السلطات 
الروسية. ويبدو أن الكرملن يستعد لتوجيه 
ســلــة مـــن االتـــهـــامـــات ملــنــظــمــي الـــتـــظـــاهـــرات، 
فـــي مــحــاولــة لــتــعــريــضــهــم ألحـــكـــام قضائية 
مشددة. وهذا ما يظهره قول املتحدث باسم 
الكرملن، بيسكوف، أمس االثنن، إن »هناك 
وعــودًا  تلقوا  موسكو  فــي  قــّصــر  متظاهرين 
بالحصول على أموال إذا تم القبض عليهم«، 
وفـــــق تـــعـــبـــيـــره. وبـــســـؤالـــه عــــن مـــصـــدر هـــذه 
ــذه حــقــائــق«،  املــعــلــومــات، قـــال بــيــســكــوف »هــ

لكنه لم يقدم أي دليل بشأن هذه الوقائع.
وحــــــــــول مــــكــــانــــة نــــافــــالــــنــــي عــــلــــى الــــســــاحــــة 
األخــيــرة،  أنشطته  بعد  الــروســيــة  السياسية 
املــعــلــومــات السياسية«،  يــقــول مــديــر »مــركــز 
مــكــســيــم الفــنــيــتــشــيــنــكــو، إن »الـــحـــديـــث عــن 
انــتــقــال نــافــالــنــي إلـــى ســيــاســي مـــن مستوى 
فـــيـــدرالـــي ســـابـــق ألوانــــــه، إذ يــجــب أن يــكــون 
 في 

ّ
لــه بــرنــامــج واضـــح ولــيــس مــجــرد ســجــل

مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، بــحــســب تــعــبــيــره. وبــعــد 
السياسي  املحلل  يقلل  األخــيــرة،  التظاهرات 
ــنـــي فــــي خـــوض  ــالـ ــافـ ــــرص نـ الـــــروســـــي مــــن فــ
ــقـــول في  ســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. ويـ
هـــذا الــســيــاق، إنـــه »فـــي حـــال تــوجــه نافالني 
ماحقته  فستتم  التظاهرات،  تصعيد  نحو 
جنائيًا أو إداريًا، خاصة أنه قد تم رفع قضية 
جنائية بسبب اعتداء على عنصر أمني يوم 

األحد«. ويشير الفنيتشينكو إلى أنه »قد يتم 
اتهام نافالني بتنظيم التظاهرة التي حدث 
خالها ذلك، كما أنه يواجه تهمًا في قضية 
الفساد في شركة كيروفليس الروسية«، كما 

ذكر املتحدث نفسه.
للتحركات  املقبلة  السيناريوهات  تكن  وأيــًا 
االحــتــجــاجــيــة، يـــحـــاول الــكــرمــلــن الــتــرويــج 
بــــأن  ــكـــوف  ــيـــسـ بـ ــا، إذ صــــــــّرح  ــهــ ــتــ ملــــحــــدوديــ
»الــكــرمــلــن يــتــعــامــل بحكمة شــديــدة فــي ما 
يــتــعــلــق بــحــجــم االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي وقــعــت 
األحد، وال يميل إلى التقليل منها أو املبالغة 
فيها«، على حد قوله. في السياق ذاته، يقلل 
الصحافي املعارض الروسي، أوليغ كاشن، 
أن  معتبرًا  الــجــديــدة،  التظاهرات  أهمية  مــن 
مـــوجـــات االحـــتـــجـــاجـــات تــتــكــرر فـــي روســيــا 
وسط تغّير وجوه املعارضة مع بقاء السلطة 
كما هي. وفي مقال بعنوان »تناوب املعارضة 
مع بقاء السلطة: دروس ربيع االحتجاجات 
ــد«، نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة »ريـــبـــابـــلـــيـــك«  ــديــ ــجــ الــ
اإللكترونية، أمس االثنن، يشير كاشن إلى 
أن روســيــا تشهد مــوجــة مــن االحــتــجــاجــات 
ــرات  ــيـ ــــن »مـــسـ ــمـــس ســـــنـــــوات، بـــــــدءًا مـ ــــل خـ كـ
الرافضن« في موسكو وسانت بطرسبورغ 
في ربيع 2007، ثم احتجاجات 2012-2011، 
قبل »ربيع االحتجاجات املفاجئ« هذا العام. 
ويوضح كاتب املقال أن مسيرات عام 2007 
جاءت نتيجة للتحالف بن الليبرالين »غير 
النظامين« واملعارض إدوارد ليمونوف، ثم 
تحالف جميع الزعماء »غير النظامين« في 
احتجاجات ساحة بولوتنايا في عام 2012، 
تفيرسكايا«  بشارع  »املراهقن  إلى  وصــواًل 

يوم األحد املاضي.

أُسقطت عضوية السادات من البرلمان سابقًا )العربي الجديد(

من اعتقاالت يوم األحد في موسكو )سيفا كاراكان/األناضول(

من معارك الموصل األخيرة )يونس كيليس/األناضول(

شهدتها  التي  الواسعة  االحتجاجات  تطرح 
روسيا ضد الفساد، يوم األحد، تساؤالت عدة 
حول إمكانية عودة الشارع الروسي للتظاهر 
ضد السلطة، وعن المدى السياسي للتحركات 
المحتملة، وكذلك حول طريقة تعامل الغرب 
المعارضة  زعيم  طالت  التي  االعتقاالت  مع 

أليكسي نافالني

قضية

المعارضة غير جاهزة 
لمواجهة حكم بوتين

الحديث عن انتقال نافالني 
إلى سياسي من مستوى 

فيدرالي سابق ألوانه

الكرملين: متظاهرون 
قّصر تلقوا وعودًا بأموال 

إذا تم القبض عليهم

النيابة ستوّجه 
استدعاءات للسادات 

والعاملين معه

تبرز ظاهرة فساد 
جديدة في وزارة الدفاع 

العراقية، عنوانها 
»الهروب من ساحات 

القتال ضد داعش مقابل 
مبالغ مالية«، في داللة 

على استفحال الفساد

يضغط النظام المصري 
على النائب السابق محمد 

أنور السادات، عبر ضم 
الجمعيات التابعة له إلى 

مجموعة المنظمات 
التي يتم التحقيق معها

ساخرا:  بالقول  الوضع  كاشين،  أوليغ  المعارض  الصحافي  يختصر 
يتغيران،  الرئيس ومحيطه ال  بأن  »هناك قانون غريب في روسيا مفاده 
خمس  كل  المعارضة  تتغير  بينما 
»عندما  قائًال:  ويختم  ســنــوات«. 
والــمــعــارضــة،  السلطة  تتغير  ال 
يحدث انفجار«، الفتًا إلى أن »الدول 
االنفجار  تتجنب  الديمقراطية 
النظام  لكن  السلطة،  تــداول  عبر 
االنفجار  يتجنب  المتسلط  الروسي 
عن طريق تناوب المتظاهرين كل 
خمس سنوات« وهم اليوم بقيادة 

أليكسي نافالني )الصورة(.

المعارضة تتغير والسلطة ثابتة

السادات أحدث أهداف السيسي بقضية التمويل األجنبي
تقرير

متابعة

خاص
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تعيينات من دون إجماع... وكابول مستفيدة

الخالفات الداخلية تحصد قيادات »طالبان«
كابول ــ صبغة اهلل صابر

باتت الخالفات الداخلية في حركة 
»طالبان« في أفغانستان تهددها 
بالتشتت واالنقسام إلى جماعات 
متناحرة، وهو ما بدأت تبرز بــوادره، بينما 
كانت الحركة معروفة أيام مؤسسها املال عمر 
مجاهد بالتماسك والوحدة. كما أن استمرار 
الــتــصــدعــات الــداخــلــيــة، ســيــجــعــل »طــالــبــان« 
تــمــشــي عـــلـــى خـــطـــى »األحـــــــــزاب الـــجـــهـــاديـــة« 
والتي  ألفغانستان  السوفييتي  الــغــزو  إبــان 
دفعت البالد إلى أتون حرب داخلية استمرت 

ألعوام عديدة بعد هزيمة الروس.
ولــم تسفر الــخــالفــات الــداخــلــيــة، بــن قــيــادات 
»طــــالــــبــــان«، والـــتـــي بـــــرزت بــعــد اإلعــــــالن عن 
وفاة زعيمها املال عمر في يوليو/ تموز من 
بــن األطياف  الــعــام 2015، عــن حصول قتال 
املتخاصمة في شتى األقاليم، بل آل األمر إلى 
قيادين في ظــروف غامضة  اغتياالت وقتل 
ــــى الـــخـــالفـــات  ــان إلـ ــيــ تـــرجـــع فــــي مــعــظــم األحــ
ــة، أو الــــعــــداء مــــع تــنــظــيــم »الــــدولــــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ
اإلسالمية« )داعش(. وفي هذا الصدد، أفادت 
مصادر أفغانية بأن القيادي في الحركة املال 
إسحاق جالد، الذي كان يشغل منصب قاٍض 
فــي الــحــركــة، وبــقــي لــفــتــرة مــســؤواًل عسكريًا 
في عــدد من األقاليم، قد اغتيل يــوم الجمعة 
املــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة كـــويـــتـــا الــبــاكــســتــانــيــة. 
وقـــال مــســؤول أمــن إقليم غــزنــة العميد أمن 
ــتــل نتيجة 

ُ
الــلــه أمــرخــيــل، إن املـــال إســحــاق ق

ــات الـــداخـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة كـــوشـــالغ  الـــخـــالفـ
بمدينة كويتا، جنوب غرب باكستان، حيث 
كـــان يسكن مــع أســرتــه، مــوضــحــًا أن جثمان 
أنــدر، مسقط رأسه  إلــى منطقة  قل 

ُ
ن القيادي 

ــاف  ــ ــط الـــــبـــــالد. وأضــ ــ ــم غــــزنــــة، وســ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
أمرخيل أن املال إسحاق كان قياديًا بارزًا في 
الجيش  العشرات من جنود  وأن  »طــالــبــان«، 
أعدموا  قــد  املحلية  الحكومة  فــي  والعاملن 
نتيجة حكمه عليهم، إذ كان قاضي »طالبان« 

في إقليم غزنة.
وتطول قائمة القيادين في »طالبان« الذين 
أبرزهم  الداخلية،  الــخــالفــات  نتيجة  تلوا 

ُ
ق

الـــوصـــول إلـــى الــكــثــيــر مـــن قـــيـــادات الــحــركــة 
والقضاء عليهم. وقالت الحكومة األفغانية 
للحركة  األول  الصف  في  القيادي  مقتل  إن 
املال عبد السالم في إقليم قندوز هذا الشهر، 
كــــان نــجــاحــًا كــبــيــرًا لــلــحــكــومــة األفــغــانــيــة، 
ــارت إلــــى أن  ــ ــبـــان« أشــ ــالـ إال أن مـــصـــادر »طـ
الخالفات الداخلية مّكنت القوات األفغانية 
مــن الـــوصـــول إلــيــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
القيادي في الحركة املال عبد املنان أخوند، 
ــــت فـــي إقــلــيــمــي هلمند  فـــي مــنــشــورات ُوزعـ

وهـــــــرات وغـــيـــرهـــمـــا، إن الـــســـيـــاســـة الــهــشــة 
الحركة  لــزعــيــم  الضعيفة  واالســتــراتــيــجــيــة 
الله أخــونــد زاده هــي التي أدت  املــال هيبت 
ــــن من  ــــوات األمـ ــن قـ إلــــى قــتــل الـــرجـــل، وتــمــكُّ
كشف مــكــان إقــامــتــه والــقــضــاء عليه. وهــدد 
باتخاذ خطوات أخرى إذا ما استمر زعيم 

الحركة في سياساته.
ومن أهم وأبرز أسباب الخالفات الداخلية في 
»طالبان« فقدان القيادة وتعين الزعامة من 
قياديون منشقون.  يقول  كما  اإلجماع،  دون 
كــذلــك إقـــدام الــزعــيــم الــحــالــي املــال هيبت الله 
القادة  عــدد كبير من  إقالة  زاده على  أخوند 
هم من املقربن من 

ّ
امليدانين في الحركة، وجل

مؤسس الحركة املال عمر، وهو ما أشار إليه 
املال عبد املنان أخوند.

إضافة إلى ذلك، جاء ظهور تنظيم »داعش« 
ونـــفـــوذه فـــي شــــرق وجـــنـــوب الـــبـــالد فـــي ظل 
الــخــالفــات الــداخــلــيــة فــي »طــالــبــان«، مــا دفــع 

تركها  إلــى  الحركة  في  القيادين  من  الكثير 
ــتـــعـــل فــتــيــل  ــتــــوّجــــه نـــحـــو الــتــنــظــيــم. واشـ والــ

الحرب بن الحركة والتنظيم.
كــذلــك يشير الــبــعــض إلـــى تــقــارب »طــالــبــان« 
مع موسكو وطهران، وهو ما أدى إلى فجوة 
كبيرة بن قيادات الحركة، ويتحدث البعض 
عن أن زعيم الحركة أجرى التغييرات األخيرة 
استخبارات  من  بإشارة  القيادي  الصف  في 
املنطقة، ذلــك ألن الــدعــم الــروســي واإليــرانــي 
ــان« هـــو ملـــحـــاربـــة »داعــــــــش«، وذلـــك  ــبـ ــالـ »طـ ـــ لـ

يستدعي تغيير القيادة امليدانية.
أبرز  وروسيا  بإيران  »طالبان«  عالقة  عّد 

ُ
وت

أسباب االنشقاق، ويبدو من سير األحداث أن 
عن  البداية  في  تغاضت  األفغانية  الحكومة 
عالقة الحركة بموسكو وطهران، وهو ما أدى 
إلى استياء قيادين في »طالبان«، خصوصًا 
الــذيــن شــاركــوا فــي »الــجــهــاد« األفــغــانــي ضد 
ــي الــــحــــركــــة، الـــذيـــن  الــــــــروس واملـــتـــشـــدديـــن فــ
الحركة  إلــى موقف مؤسس  بذلك  يستدلون 
ــران. ومــن هـــؤالء أســـرة املال  املــال عمر إزاء إيــ

عمر والقادة املقربون منه.
ولكن روسيا تنفي بشكل متكرر تقديم الدعم 
ــبـــان«. وقــبــل بــضــعــة أيـــــام، قــال  ــالـ لــحــركــة »طـ
زامير  أفغانستان  الخاص في  ممثل روسيا 
لوكالة »ريا نوفوستي«، عن هذا  كابولوف، 
املوضوع، إنها »ادعاءات كاذبة تمامًا وأوهام 
لــتــبــريــر انـــهـــيـــار الــعــســكــريــن والـــســـيـــاســـات 
األميركية في أفغانستان. ليس هناك تفسير 
آخـــر«. وجـــاء ذلــك بعدما كــان الــقــائــد األعلى 
لقوات حلف شمال األطلسي في أفغانستان 
قال خالل  قد  كورتس سكاباروتي،  الجنرال 
جلسة اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس، إن روســيــا 

تزّود »ربما« حركة »طالبان« باألسلحة.
وال تلوح في األفق أي بوادر لحل النزاعات 
ــــف عــمــلــيــات  ــل الـــحـــركـــة ووقـ ــ الــداخــلــيــة داخـ
االغــتــيــال، مــا يشير إلــى أن هــذه الخالفات، 
إضافة إلى العداء مع »داعش«، سيقضيان 
ــيــــادات  ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن قــ فــــي املـــســـتـــقـــبـــل عـ
الحركة، ال سيما أن االستخبارات األفغانية 
على  القضاء  تستغالنها ألجل  واألميركية 

قيادة الحركة.

في  قياديين  تعرض  إلى  أفغانستان،  في  »داعش«  تنظيم  ظهور  إلى  إضافة  »طالبان«  حركة  في  الداخلية  الخالفات  أدت 
الحركة لعمليات اغتيال، من دون أي بوادر لحل هذه الخالفات، ما يشير إلى أن الحركة ستفقد الكثير من قادتها

)Getty/مقاتلون من »طالبان« يسلمون أنفسهم للسلطات األفغانية )فريدة أميني

ــه، الــقــيــادي الـــبـــارز في  ــلـ املـــال مــنــصــور دادالـ
الحركة وشقيق املــال دادالــلــه، أحــد املقربن 
تل في 

ُ
من مؤسس الحركة املال عمر، وقد ق

إقــلــيــم زابــــل، إضــافــة إلـــى املـــال عــبــد الــرقــيــب، 
وزيـــر املــهــاجــريــن إبـــان حــكــومــة »طــالــبــان«، 
وقد اغتيل في مدينة بيشاور الباكستانية، 
واملال نصير الدين حقاني، القيادي الشهير 
وقد  »طالبان«،  لـ املوالية  في شبكة حقاني 
الباكستانية  العاصمة  اغتيل في ضواحي 
إسالم أباد، واملولوي محمد عالم، القيادي 
الذي اغتيل في مدينة كويتا الباكستانية، 
ــائـــد املـــيـــدانـــي فــي  ــقـ وقـــــــاري ســـيـــد مـــــــراد، الـ
الــــحــــركــــة واغــــتــــيــــل فـــــي مــــديــــنــــة بــــيــــشــــاور. 
ــة الــثــانــيــة، فــهــم كثر  ــادة مـــن الـــدرجـ ــقـ أمــــا الـ
ـــتـــلـــوا فــــي مــديــنــتــي بــيــشــاور 

ُ
ومــعــظــمــهــم ق

وكويتا الباكستانيتن.
كــمــا مــّكــنــت الـــخـــالفـــات الـــداخـــلـــيـــة جــهــازي 
االســـتـــخـــبـــارات األفــغــانــيــة واألمــيــركــيــة من 

ال بوادر لحل 
النزاعات الداخلية بالحركة 

ووقف االغتياالت


