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بــرم 
ُ
الــســبــت، تــطــور أدى إلــى تعطيل اتــفــاق أ

بني فصائل املعارضة والنظام يوم الجمعة، 
ــران الحسم العسكري  الــنــظــام وإيــ نــّيــة  وأكـــد 
املــعــارضــة على توقيع  املنطقة، وإجــبــار  فــي 
فــرض هيمنة مطلقة على  لهما  يتيح  اتفاق 
خاصرة دمشق الشمالية الغربية. فقد اغتيل 
على  الغضبان  حسن  أحــمــد  املتقاعد  الــلــواء 
يـــد ضــابــط فـــي الـــحـــرس الــجــمــهــوري الــتــابــع 
لــلــنــظــام، غـــــداة الـــتـــوصـــل التـــفـــاق بـــني قـــوات 
النظام والفصائل املعارضة، ويسمح بدخول 
ورش الصيانة لبدء عملية إصــاح األضــرار 

التي لحقت بمنشأة نبع الفيجة.
وقال املحامي فؤاد أبو حطب، وهو املفّوض 
ــة لـــــــوادي بــــــردى فــي  ــيـ ــدنـ ــن الـــفـــعـــالـــيـــات املـ عــ
الله«  »العربي الجديد«، إن »حزب  لـ الخارج، 
ــاق الـــــذي تم  ــفــ أفـــشـــل بــمــقــتــل الــغــضــبــان االتــ
التوصل إليه مع النظام. وأضاف أن »توقيع 
االتفاق بني الفعاليات في وادي بردى، وبني 
الوطني  األمـــن  فــي مكتب  الــنــظــام  عــن  ممثل 
ــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، تضّمن  الــــذي يــتــزعــمــه الـ
ــول  ــع دخــ ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ ــار، بـ ــ ــنـ ــ وقـــــف إطــــــاق الـ
ورشـــات إصــاح لنبع عــني الفيجة، مــن دون 
أن يــنــّص عــلــى دخــــول قــــوات الــنــظــام وحــزب 
الله إلى املنطقة«. ولفت إلى أن قوات النظام 
وحــــزب الــلــه لــم تــلــتــزم بــاالتــفــاق، واســتــمــرت 
بــالــقــصــف، مـــع مـــحـــاوالت االقـــتـــحـــام الـــبـــري، 
فــذهــب وفــد وادي بـــردى بــرئــاســة الغضبان، 
وهو وفق االتفاق مكلف من قبل بشار األسد 
شــخــصــيــا بـــــإدارة املــنــطــقــة أمــنــيــا وعــســكــريــا، 
ملــقــابــلــة الــعــمــيــد قـــيـــس فــــــروة املــــســــؤول عــن 
ــــي قـــــــوات الـــنـــظـــام  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فـ
بالوادي عند حاجز قرية دير قانون، لوضعه 
في صورة خروقات االتفاق، وفوجئ الجميع 
بقيام ضابط من الحرس الجمهوري بإطاق 
رصاصتني على اللواء الغضبان ما أدى إلى 
مقتله. وأشــار أبو حطب إلى أن إطاق النار 
جاء بناء على تحريض من »حزب الله« الذي 
ليس من صالحه تطبيق االتفاق، فهو يريد 
بــردى عسكريا،  وادي  السيطرة على منطقة 
ــــي بــالــســيــطــرة  ــرانـ ــ الســـتـــكـــمـــال املــــشــــروع اإليـ

وحلفائه  النظام  خــروقــات  بعد  أستانة  إلــى 
في وادي بردى.

مجزرة بحق المدنيين
وارتكبت قوات النظام السوري مجزرة بحق 
املدنيني في منطقة وادي بردى، الواقعة على 
دمشق،  غــرب  كيلومترًا شمال   15 نحو  ُبعد 
في سياق محاوالتها للسيطرة عليها. وجاء 
اتفاق تهدئة  القوات  ذلك بعدما نسفت هذه 
في املنطقة كانت قد توّصلت إليه املعارضة 
والــنــظــام، بــعــد قتلها الــلــواء املــتــقــاعــد أحمد 
حــســن الــغــضــبــان، والـــــذي كــــان يـــشـــرف على 
أن  املعارضة  االتــفــاق، مع تأكيد مصادر في 
النظام و»حزب الله« يقفان وراء هذا الحادث، 
للسيطرة على كامل الوادي وتهجير سكانه.
وأكدت الهيئة اإلعامية في وادي بردى أمس 
األحــد، مقتل أكثر من 12 مدنيا وإصــابــة 20 
آخــريــن فــي قــريــة ديــر قــانــون، إثــر استهداف 
دبابة تابعة لقوات النظام تجّمعا للمدنيني. 
بــردى،  وادي  فــي  اإلعامية  الهيئة  وبحسب 
استهدف القصف مركز تجّمع للنازحني في 
الــقــريــة. وهـــذه الحصيلة مــن الــضــحــايــا هي 
األعلى خال يوم واحد في املنطقة منذ بدء 
الهدنة أوائل الشهر الحالي. وجاءت املجزرة، 
بعد ساعات من سيطرة قوات النظام و»حزب 
الــلــه« على قرية عــني الــخــضــراء، الواقعة بني 
قريتي بّسيم وعني الفيجة أبرز قرى الوادي، 
والـــذي يغذي  الشهير،  املــيــاه  نبع  يقع  حيث 
ــة من  ــائـ الــعــاصــمــة دمـــشـــق بــنــحــو 70 فـــي املـ

احتياجاتها من مياه الشرب.
ــام مــــع »حــــــزب الـــلـــه«  ــنـــظـ ــعــــت قــــــوات الـ ووضــ
عني  قرية  على  للسيطرة  العسكري  ثقلهما 
الــوقــت ذاتـــه على  الــفــيــجــة، إذ يضغطان فــي 
ــر مـــقـــرن، لتضييق  قــريــتــي كــفــيــر الـــزيـــت وديــ
املعارضة  فصائل  أمــام  العسكرية  الخيارات 
املسلحة. وذكر ناشطون محليون أن فصائل 
املــعــارضــة تــتــصــّدى ملــحــاوالت قـــوات النظام 
و»حزب الله« التقدم على محور عني الفيجة، 
بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف تتعرض 
له القرية واملناطق املحيطة بها. وبرز، مساء 
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ــرت  ــلــــى ريــــــــف دمــــــشــــــق. واعــــتــــبــ ـــة عــ الــــكــــامــــلـ
الفعاليات املدنية في وادي بردى أن اغتيال 
الغضبان بمثابة قضاء على »كل أمل في حل 
سلمي يحقن الدماء«، مطالبة قادة الفصائل 
منذ  أنقرة  التركية  العاصمة  في  املجتمعني 
»اإلعـــان  بــــ أيــــام للتحضير ملــؤتــمــر أســتــانــة 
بشكل واضح عن انهيار العملية السياسية، 
وعــــدم الــتــوجــه إلـــى أســتــانــة«. كــذلــك طالبت 
الفعاليات تركيا كونها طرفا ضامنا التفاق 
مسؤولياتها«،  »تحّمل  بـ النار،  إطــاق  وقف 
ــع بـــاتـــجـــاه إدخـــــــال مـــراقـــبـــني أمــمــني  ــ ــدفـ ــ و»الـ
إلــى وادي بـــردى، ملراقبة وقــف إطــاق النار، 
ــلـــه من  وانـــســـحـــاب قـــــوات الـــنـــظـــام وحـــــزب الـ

املناطق التي سيطرت عليها بعد بدء تنفيذ 
الرسمي باسم  االتــفــاق«. كذلك قال املتحدث 
بـــــردى« عمر  »الــهــيــئــة اإلعـــامـــيـــة فـــي وادي 
»االتفاق  إن  بــرس«  »فرانس  لوكالة  الشامي 
)أمــس( بعد  اليوم  ُيعتبر ملغى منذ صباح 
خرقه من النظام مــرات عــدة، خصوصا بعد 

مقتل الغضبان«.
ــر الــصــحــافــي مــحــمــد فــــارس،  مـــن جــهــتــه، ذكــ
وهو من أبناء منطقة وادي بــردى، أن مقتل 
 خــطــرًا عــن تــدمــيــر منشأة 

ّ
الــغــضــبــان ال يــقــل

نـــبـــع الـــفـــيـــجـــة، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن الـــغـــضـــبـــان 
ــوادي«،  ــراف فــي الــ »كـــان مــقــبــواًل مــن كــل األطــ
النظام وحــزب  أن  الــوقــت عينه  فــي  موضحا 

ــصــا مـــن شــخــصــيــة كــــان لــهــا ثقل 
ّ
الــلــه »تــخــل

تفاوضي، وتتمتع بالشجاعة، ووجوده كان 
يؤدي دورًا مهما في إفشال مخطط إخضاع 
املنطقة، وتسليمها لحزب الله«. في املقابل، 
قّدم النظام رواية مختلفة لاغتيال، إذ قالت 
وكالة »سانا« التابعة للنظام إن »إرهابيني 
»بعد خروجه  الغضبان  على  النار«  أطلقوا 
مـــــن اجــــتــــمــــاع مـــــع مـــتـــزعـــمـــي املـــجـــمـــوعـــات 

اإلرهابية املسلحة في قرية عني الفيجة«.

محاوالت الستمرار التقّدم
ــام وحــلــيــفــتــه إيـــــــران بــعــرض  ــظـ ــنـ وضــــــرب الـ
ــة،  ــوريـ ــــف إطــــــاق فــــي سـ ــفــــاق وقـ الـــحـــائـــط اتــ

والــــذي دخـــل حــّيــز التنفيذ فــي الــثــاثــني من 
إذ  تــركــيــة،  املــاضــي بضمانة روســيــة  الشهر 
اســـتـــمـــرا فـــي مـــحـــاولـــة تــطــويــع الـــقـــرى الــتــي 
وادي  منطقة  فــي  املــعــارضــة  عليها  تسيطر 
تح بتوقيع االتفاق، 

ُ
بردى، مغلقني باب أمل ف

إليجاد حل سياسي في سورية.
ــلــــى الـــحـــســـم  ــاؤه عــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ويــــصــــر الــــنــــظــــام وحـ
العسكري، خافا إلرادة دولية تبدو عاجزة 
ــســــوري، وعــمــلــيــات  ــدم الــ ــ عـــن وقــــف نـــزيـــف الـ
الــتــهــجــيــر واســـعـــة الــنــطــاق الـــتـــي يـــقـــوم بها 
مباشرة،  روســيــة  بمساعدة  وإيـــران،  النظام 
خصوصا في دمشق ومحيطها، وصواًل إلى 
تــوّجــه واضــح  فــي  الــغــربــي،  القلمون  منطقة 
والديمغرافية  العسكرية  الــســيــطــرة  لــفــرض 
جــنــوب سورية  مــن  املــمــتــدة  الجغرافيا  على 
إلى الساحل السوري، مرورًا بمدينة حمص 
ــا الــــغــــربــــي، لـــتـــأمـــني الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــهـ ــفـ وريـ

»سورية املفيدة«.
ــنــــظــــام وحــــلــــفــــاؤه أن املـــعـــارضـــة  الــ ويـــــــــدرك 
الــــســــوريــــة بــــاتــــت فــــي وضـــــع ال يـــســـمـــح لــهــا 
بتخفيف الضغط عن املناطق التي يهاجمها 
ــردى، إذ بــاتــت  ــ بــ فـــي مــنــطــقــة وادي  الـــنـــظـــام 
الحيلة«،  »قليلة  املسلحة  املعارضة  فصائل 
خصوصا بعد خسارتها معاقلها في مدينة 
حلب، وهذا ما يفّسر استمرار الهجوم على 
ــــوادي، عــلــى الــرغــم مــن كــل املــحــاوالت  قـــرى الـ
التي ُبذلت الحتواء املوقف خشية أن يفضي 
إلــــى »تــفــجــيــر« اتـــفـــاق وقــــف الـــنـــار، وهــــو ما 
ســـيـــؤدي إلــــى تــبــعــات كــارثــيــة عــلــى املــشــهــد 

السوري برمته.
ــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــات مــوالــيــة  ــ ــانـــت قـ وكـ
 عـــن حـــزب الــلــه قـــد بــــدأت فـــي الــواحــد 

ً
فــضــا

والعشرين من الشهر املاضي حملة عسكرية 
واسعة النطاق أدت إلى مقتل وإصابة املئات 
وغايتها  آالف،  عـــدة  وتهجير  املــدنــيــني،  مــن 
الــســيــطــرة عــلــى عــشــر قــــرى تــســيــطــر عليها 
املــعــارضــة فــي وادي بــــردى مــنــذ عـــام 2012، 
وهي: بّسيمة، وعني الخضراء، وعني الفيجة، 
ــر قـــانـــون،  ــ ــقـــرن، وكــفــيــر الــــزيــــت، وديـ ــر مـ ــ وديـ
والــحــســيــنــيــة، وكـــفـــر الـــعـــوامـــيـــد، وبــرهــلــيــا، 

وسوق وادي بردى، وتتوزع هذه القرى على 
ضــفــتــي نــهــر بــــردى الــــذي يــنــبــع مـــن منطقة 

الزبداني.
وتــعــرضــت مــنــشــأة ومــبــنــى نــبــع الــفــيــجــة في 
25 مـــن الــشــهــر املـــاضـــي لــقــصــف بــالــبــرامــيــل 
املــتــفــجــرة مـــن مـــروحـــيـــات الـــنـــظـــام، وهــــو ما 
أدى، وفــــق مـــصـــادر املـــعـــارضـــة، إلــــى خـــروج 
كبيرة  كميات  وتــســّرب  الخدمة،  عن  املنشأة 
»الثلث« من مياه النبع، وغورها في  درت بـ

ُ
ق

املغذي  املائي  األرض، وهــو ما هــدد املصدر 
للمايني في العاصمة دمشق.

وتـــتـــعـــرض قــــرى الـــــــوادي مــنــذ بــــدء الــحــمــلــة 
لــحــمــات قــصــف مــســتــمــرة بــمــخــتــلــف أنــــواع 
األســـلـــحـــة، بــمــا فــيــهــا الـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة 
واملوّجهة، والبراميل املتفجرة، وهو ما أدى 
إلــى تدمير واســـع الــنــطــاق طـــاول كــل الــقــرى، 

خصوصا بّسيمة، وعني الفيجة.
وأكـــــــدت مــــصــــادر فــــي املـــعـــارضـــة أن الــفــرقــة 
»الـــحـــرس الــجــمــهــوري«  ـــ الـــرابـــعـــة الــتــابــعــة لـ
ويــقــودهــا فعليا مــاهــر األســـد شقيق رئيس 
النظام بشار األسد »تشّكل رأس حربة« في 
عد 

ُ
الحملة العسكرية على منطقة الوادي. وت

هـــذه الــفــرقــة مــن أشـــرس فـــرق قـــوات الــنــظــام، 
ــازر فـــي دمــشــق  ــبـــت الـــعـــديـــد مـــن املــــجــ ــكـ وارتـ
الــثــورة، وتقع منطقة  وريفها خــال سنوات 
الرئيسية  الــشــمــال مــن مقراتها  إلــى  الــــوادي 

شمال وشمال غربي العاصمة دمشق.

مفاوضات أستانة مهددة
ــات  ــثـ ــاحـ ــبـ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لـــــم تــــخــــرج املـ
»الـــتـــشـــاوريـــة« فـــي أنـــقـــرة بـــني قــــادة فــصــائــل 
وشــخــصــيــات مــعــارضــة ســوريــة ومــســؤولــني 
ــراك بنتائج واضــحــة، لجهة املــشــاركــة في  أتـ
مؤتمر أستانة املرتقب، إذ يلعب خرق اتفاق 
بــــــردى دورًا  فــــي وادي  ــار  ــنــ الــ إطــــــاق  ــــف  وقـ
ــردد املـــعـــارضـــة حـــيـــال حسم  ــ مـــحـــوريـــا فـــي تـ
قرارها باملشاركة، وتشكيل وفدها املفاوض.

ومن املتوقع أن تلقي األحداث املتسارعة في 
املساعي  على  بظالها  بـــردى  وادي  منطقة 
املعارضة  أجــل جمع  مــن  الــروســيــة،  التركية 
والـــنـــظـــام عــلــى طـــاولـــة تـــفـــاوض جـــديـــدة في 
الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة أســـتـــانـــة فـــي الــثــالــث 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مــــن أجـــل 
تثبيت وقف إطــاق النار، في خطوة تسبق 

مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية.
ــار مـــصـــدر رفـــيـــع املــســتــوى فـــي الــهــيــئــة  ــ وأشــ
ــرق اتـــفـــاق  ــ ــــى أن خـ الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات إلـ
وقف إطاق النار في وادي بردى دليل على 
عــــدم جـــديـــة الــــــروس فـــي مــســاعــي الـــوصـــول 
الدولية،  الشرعية  قـــرارات  وفــق  تسوية  إلــى 
»العربي الجديد« إلى أن  مشيرًا في حديث لـ
»األيام املقبلة صعبة«، موضحا أن »الجميع 
ــدأوا يــبــحــثــون عن  ــ تــخــلــوا عــن الــســوريــني وبـ

مصالحهم«، وفق املصدر.
وفــــــي ســــيــــاق مـــســـاعـــي مـــوســـكـــو لــتــرســيــخ 
ــة، نــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء  ــا فـــي ســــوريــ وجــــودهــ
»إنــتــرفــاكــس« الــروســيــة أمــس عــن مــصــدر لم 
تــســمــه أن مــوســكــو تــنــوي تــطــويــر وتــوســيــع 
قواعدها البحرية والجوية في سورية. وقال 
إن روســيــا ستبدأ بإصاح  للوكالة  املــصــدر 
الجوية قرب  ثــاٍن في قاعدة حميميم  مــدرج 
مدينة الاذقية، في حني سيتم تطوير قاعدة 
طرطوس البحرية لتتمكن من استقبال سفن 
أكبر مثل الطرادات. وقال املصدر إن روسيا 
ــواريــــخ دفـــاعـــيـــة أرض- ســتــنــشــر أنــظــمــة صــ
 عــن قاذفات 

ً
جــو مــن طــراز »إس-300« فضا

صواريخ »باستيون« في طرطوس.

مجزرة وادي بردى 
لنسف التهدئة

دير الزور »على ضفتي الموت«

ــوري  ــس ــظــام ال ــن ــوات ال ــ واصــلــت ق
أمس  النار  إطــالق  لوقف  خروقاتها 
األحد. وأفاد الدفاع المدني في ريف 
دمشق بأن قوات النظام استهدفت 
في  السكنية  األحــيــاء  عنيف  بشكل 
بالمدفعية  وبقين  مضايا  بلدتي 
عن  أنــبــاء  ورود  دون  مــن  الثقيلة، 
وقوع ضحايا. في سياق آخر، ذكرت 
سورية  ــوات  »قـ أن  محلية  مــصــادر 
قرى  على  سيطرت  الديمقراطية« 
التكماني  وتريجة،  وبيوض،  الوديان، 
ــارك مع  ــع ــة بــعــد م ــرق ــي ريـــف ال ف
بين  المعارك  تستمر  بينما  ــش«،  »داع

الطرفين في محيط قرية الفتيح.

قصف مضايا 
وبقين

الحدث

قضية

محمد أمين

لم يوقف النظام السوري و»حزب 
ــل التــــفــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـــــــلـــــــه«، مــــنــــذ الـ
ــــاق الــــنــــار فــــي ســـوريـــة  وقـــــف إطـــ
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون  شهر  أواخــر 
االتــفــاق، وسعيهما  هــذا  لنسف  محاولتهما 
لاستمرار بالضغط ميدانيا على املعارضة 
السورية. هذه املحاوالت التي كانت متقطعة 
ــبـــوعـــني، شـــهـــدت مــنــذ مــســاء  مــنــذ نــحــو األسـ
أول من أمس السبت وطوال يوم أمس األحد 
املتقاعد  الــلــواء  اغتيال  مــع  األعــنــف،  فصلها 
ــذي كـــان يشرف  أحــمــد حــســن الــغــضــبــان، والــ
مـــن طــــرف الــنــظــام عــلــى اتـــفـــاق لــلــتــهــدئــة في 
وادي بردى، إضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق 
املدنيني في قرية دير قانون في الــوادي راح 

أكثر من 30 قتيًال 
وجريحًا من المدنيين 

بقصف على دير قانون

موسكو تنوي تطوير 
قواعدها البحرية 

والجوية في سورية

تصعيد عسكري يخرق الهدنة ويهدد المفاوضات

»داعش« ونظام األسد يتسببان 
بمعاناة مزدوجة لألهالي

 وجــريــحــا. وال 
ً
ضحيتها أكــثــر مــن 30 قــتــيــا

النظام  مخطط  عــن  التصعيد  هـــذا  ينفصل 
وحلفائه لتهجير كامل منطقة ريف دمشق، 
وهـــو مـــا كــانــت تــركــيــا قـــد حــــذرت املــعــارضــة 
منه خــال اجــتــمــاعــات أنــقــرة الــتــشــاوريــة، ما 
يــــدل عــلــى أن الــنــظــام يـــصـــّر عــلــى الــســيــطــرة 
عــلــى منطقة ريـــف دمــشــق ملــا لــهــا مــن أهمية 
بالنسبة ملخططه. مع العلم أن النظام كان قد 
حاول استثناءها من اتفاق وقف النار، إال أن 
التطورات  بــاءت بالفشل. هذه  هذه املحاولة 
امليدانية تتزامن مع استمرار مشاورات أنقرة 
بني املعارضة ومسؤولني أتــراك، بغية حسم 
تــصــور املــعــارضــة وطــرحــهــا ملــؤتــمــر أستانة 
التفاوضي املقرر في 23 يناير/كانون الثاني 
الحالي، مع بروز دعوات للمعارضة باإلعان 
التوّجه  وعـــدم  السياسية  العملية  فشل  عــن 

الحر وجرح 30 آخرين، أمس األحد،  السوري  الجيش  ُقتل 12 عنصرًا من 
إثر هجوم بسيارة مفخخة نفذه تنظيم »داعش« شرقي مدينة الباب، 
وكالة  ونقلت  ــة.  ســوري شمالي 
»األناضول« عن مصادر محلية، أن 
التنظيم استهدف بسيارة مفخخة 
قرية جب البرازي الخاضعة لسيطرة 
الجيش السوري الحر شرقي مدينة 
هذا  سقوط  إلــى  أدى  ما  الــبــاب، 
ــن الــضــحــايــا. وذكـــرت  ــدد م ــع ال
الوكالة أن مستشفى والية كليس 
جرحوا  سوريًا   15 استقبل  التركية 

في تفجير السيارة المفخخة.

أطلق تنظيم »داعش« أمس األحد سراح 320 عراقيًا كان يحتجزهم في 
لوكالة  الدليمي،  وليد  األنبار،  عمليات  قيادة  في  العقيد  وقال  سورية. 
»األناضول« إن التنظيم أطلق سراح 
على  القائم  مدينة  فــي  ــؤالء  ه
الحدود العراقية السورية. وأضاف 
تلك  اختطف  قد  كان  التنظيم  أن 
الــعــام  منتصف  بــعــد  الــعــنــاصــر، 
سورية  ــى  إل ونقلهم  الــمــاضــي، 
أن  إلــى  الفتًا  هــنــاك،  واحتجزهم 
»داعش« اتهم المختطفين بتزويد 
عن  بمعلومات  العراقية  القوات 

مقاره غربي األنبار.

استهداف الجيش الحر

»الدولة« يطلق معتقلين عراقيين

يافطة تضامنية مع دير الزور )فيليب هوغين/فرانس برس(

من قصف للنظام على إدلب يوم السبت )أحمد معمر/األناضول(

اإلنــــســــانــــيــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة فـــيـــهـــا، ومـــعـــانـــاة 
النازحني من مناطق تنظيم »داعش«.

وقــال الناشط فــراس عــاوي، أحــد املشرفني 
الفكرة  إن  املـــوت«،  على حملة »على ضفتي 
جاءت بعد توقيع اتفاق لوقف إطاق النار 
بني فصائل املعارضة السورية والنظام، في 
29 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، والـــذي 
خا من االشارة إلى ضرورة تحييد املدنيني 
في دير الزور، خصوصا أن االتفاق استثنى 
مناطق سيطرة »داعش« واستهداف مقراته 
الــتــي تقع بــني املــدنــيــني. ويــشــارك فــي حملة 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة املــدنــيــني في 
دير الزور )على ضفتي املوت(، 28 مؤسسة 
ــر الــــــــزور، إضـــافـــة  ــ وهـــيـــئـــة ومــنــظــمــة مــــن ديـ
ــرى اعـــتـــمـــاد  ـــ ـــد جـ ــى 286 شـــخـــصـــيـــة، وقـــ ــ إلــ
ــارة  شــعــار »عــلــى ضفتي املــــوت« بغية اإلشـ
إلـــى وجـــود ديـــر الــــزور عــلــى ضفتي تنظيم 

»داعش« ونظام بشار األسد.
ــــرى بـــاســـم »وجـــع  كــمــا تـــم إطـــــاق حــمــلــة أخـ
ــفـــرات« بــالــتــعــاون مــع نــاشــطــني مــن الــرقــة  الـ
ــــب، هــدفــهــا لــفــت االهــتــمــام إلــى  وحــلــب وإدلــ
معاناة النازحني من مناطق سيطرة تنظيم 
علبة« املوجهة 

ُ
»داعــش«، ودحــض التهم »امل

عدنان علي

ــر الـــــــزور شـــرقـــي ســـوريـــة  ــ ــالــــي ديـ يــعــيــش أهــ
أنــفــســهــم  يـــــجـــــدون  مـــــــزدوجـــــــة، إذ  مــــعــــانــــاة 
»الدولة  الــذي يشنه تنظيم  الهجوم  ضحايا 
اإلسامية« )داعش( على املنطقة، إضافة إلى 
بحقهم.  القمعية  السوري  النظام  ممارسات 
وواصـــــــــل تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، أمــــــس األحــــــد، 
ــر الــــزور،  هــجــومــه عــلــى قــــوات الــنــظــام فــي ديـ
والذي ُوصف باألعنف حتى اآلن، إذ نجح في 
انتزاع بعض املواقع، وتضييق الخناق على 
مطار دير الزور العسكري، بينما تشن قوات 
التنظيم  مواقع  على  واسعا  هجوما  النظام 
فــي تــدمــر شــرقــي حــمــص، ضــمــن محاولتها 
استعادة حقول النفط والغاز التي خسرتها 

الشهر املاضي.
وبــحــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة، تــمــّكــن عناصر 
»داعـــش« فــي ديــر الـــزور أمـــس، مــن السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة ســكــن املــهــنــدســني غــــرب مــطــار 
املحافظة العسكري، بعد تقّدمهم ليلة السبت 
ــرواد في  ــراف جمعية الــ فــي تلة الــبــروك وأطــ
جبهة البغيلية. كما أعلن التنظيم سيطرته 
الجاهزية«  »ســكــن  مباني  على  كــامــل  بشكل 
ــزور- ــ ــر الــ ــ ــكـــن الـــضـــبـــاط( عـــلـــى طـــريـــق ديـ )سـ
دمــشــق، الــواقــعــة مــقــابــل فـــرع املــــرور وشــركــة 
ه 

ّ
املــوارد املائية، وذلك بعد هجوم عنيف شن

من محورين، سبقه تفجير سيارة مفخخة، 
ما تسّبب في فرار أغلب عناصر قوات النظام 
ومــلــيــشــيــاتــه إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــق وضــمــن 

األحياء الواقعة تحت سيطرته في املدينة.
»داعــــــــــش«  عــــنــــاصــــر  إن  نـــــاشـــــطـــــون  وقــــــــــال 
ــنــــاريــــة عـــلـــى طــريــق  أحـــكـــمـــوا ســيــطــرتــهــم الــ
املــطــار الــعــســكــري، بــعــد هــجــوم عــنــيــف نفذه 
انـــغـــمـــاســـيـــون، إذ تـــســـلـــلـــوا داخـــــــل الـــرحـــبـــة 
العسكرية. ومع هذه التطورات، لم يعد تحت 
سيطرة الــنــظــام ســوى طــريــق واحـــد باتجاه 
املطار، يمر عبر السكن الجامعي، ومنها إلى 
حاجز الجوية، ثم مساكن املطار، وهو سالك 
بصعوبة بسبب انكشافه في بعض األماكن 

قــــوات الــنــظــام وتــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي ريــف 
حمص الشرقي، خصوصا في محيط مطار 
ــرب املــحــطــة الــرابــعــة،  تــيــفــور الــعــســكــري، وقــ
فــي إطـــار هــجــوم واســـع تشنه قـــوات النظام 
عــلــى املــنــطــقــة، بــغــيــة اســـتـــعـــادة مـــا خــســرتــه 
أخــيــرًا امـــام التنظيم مــن حــقــوق نفط وغــاز. 
قبل  التنظيم بعربة مفخخة  وقــد استهدف 
يـــومـــني، تــجــمــعــا لـــقـــوات الــنــظــام فـــي محيط 
ــا أســـفـــر عـــن وقـــــوع قتلى  مـــطـــار الــتــيــفــور مـ

وجرحى في صفوفها.
الـــعـــمـــلـــيـــة  إن  الـــــنـــــظـــــام  مــــــصــــــادر  وتــــــقــــــول 
فيها  ُيشارك  السبت،  بــدأت  التي  العسكرية 
ــثـــر مــــن 10 آالف مـــقـــاتـــل، غــالــبــيــتــهــم مــن  أكـ
مــجــمــوعــات »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي«، و»صـــقـــور 
الـــصـــحـــراء«، ومــجــمــوعــات يــقــودهــا العقيد 
سهيل الحسن، وتــهــدف إلــى اســتــعــادة آبــار 
الــغــاز والنفط فــي جــزل والــشــاعــر ومــهــر في 
تدمر  مــديــنــة  األولــــى، واســتــعــادة  مرحلتها 
املــصــادر  وأضــافــت  النهائية.  مرحلتها  فــي 
ــوات املـــهـــاجـــمـــة تــمــكــنــت مــــن الـــتـــقـــّدم  ــقــ أن الــ
الشمالي  املحور  عند  كيلومترات   3 ملسافة 
ــى أن  ــ الـــشـــرقـــي ملـــطـــار الـــتـــيـــفـــور، مـــشـــيـــرة إلـ
العملية تتم تحت غطاء كثيف من الطيران 
الحربي السوري والروسي، وقصف مدفعي 
املتطور،  الــعــتــاد  مــن مجموعة  وصــاروخــي 

التي وصلت أخيرًا إلى ريف تدمر.

غارات روسية
ــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«  ــ ــالـ ــ ــالــــت وكـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
ــــوات الــنــظــام ســيــطــرت على  الـــروســـيـــة إن قـ
الرابعة  املحطة  تــال حاكمة شــمــال وشـــرق 
ت 

ّ
غــرب مدينة تدمر فــي ريــف حمص. وشن

ــة غـــــــــارات عــــــدة عـــلـــى تــلــة  ــ ــيـ ــ ــرات روسـ ــ ــائــ ــ طــ
الصوانة ومحيط مدينة تدمر ومحيط قرية 
الــشــريــفــة فـــي ريــــف حــمــص الـــشـــرقـــي، فيما 
أشــار ناشطون إلــى أن تنظيم »داعــش« قام 
بــنــقــل بــعــض املـــعـــدات مــن حــقــول الــنــفــط في 
شاعر وجزل واملهر على منت سيارات شحن 

إلى محافظتي الرقة ودير الزور.

ومــن  التنظيم.  مــع  متعاطفون  بــأنــهــم  لــهــم، 
أهــــــداف الــحــمــلــة أيـــضـــا بــحــســب املــنــظــمــني، 
االشــــارة إلــى أن التحالف الــدولــي وروســيــا 
في  التنظيم،  مناطق  فــي  املدنيني  يقصفان 
أيــضــا مــنــه، وبــالــتــالــي يبقى  ظــل معاناتهم 
املدنّيون هم املتضرر األكبر في كل الحاالت.
وكانت نخبة من أبناء املدينة من إعاميني 
وحــقــوقــيــني ونــاشــطــني ومــواطــنــني، وجــهــوا 
إلى  بيانا  الحالي،  الشهر  مــن  الخامس  فــي 
مجلس األمن، واملبعوث األممي إلى سورية 
العربية،  والجامعة  مــســتــورا،  دي  ستيفان 
ــيـــا، والــفــصــائــل  والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، وتـــركـ
املــشــاركــة بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، طــالــبــوا فيه 
املدنيني في مدينة دير  بضرورة وقــف قتل 
الزور التي تتعرض لشتى أنواع االنتهاكات، 
من ِقبل تنظيم »داعــش« ونظام األسد على 
حد سواء. وجاء في البيان، أن نحو 600 ألف 
مــدنــي، يعانون مــن حصار خانق ومــزدوج 
مــن قبل تنظيم »داعــــش« ونــظــام األســـد، إذ 

يفتقدون ألدنى مقومات الحياة.

معارك شرقي حمص
االشتباكات بني  تتواصل  ذلــك،  في غضون 

لنيران »داعــش«. وقالت حسابات مقربة من 
»داعش« على اإلنترنت، إن عددًا من عناصر 
ــة املـــقـــابـــلـــة لــكــتــيــبــة الــتــأمــني  ــبـ حـــمـــايـــة الـــرحـ
موا 

ّ
بالقرب من مطار دير الزور العسكري، سل

أنفسهم مع أسلحتهم لعناصر التنظيم، بعد 
الوطني«  »الدفاع  مليشيا  عناصر  انسحاب 
من الرحبة التي سيطر عليها التنظيم بشكل 
كــامــل. ووفــــق نــاشــطــني، فـــإن مــعــظــم عناصر 
الرحبة قرب مطار دير الزور التابعني لقوات 
النظام، هم من املعتقلني الذين جلبهم النظام 
من سجن عدرا، ليقاتلوا مرغمني في صفوفه 

على جبهات دير الزور.
وكــان »داعــش« قد بــدأ فجر السبت، هجومه 
الــجــديــد واألوســــع حتى اآلن فــي ديــر الـــزور، 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــطـ ــ ــا ومـ ــهــ ــاتــ ــهــ ــبــ ــل مــــخــــتــــلــــف جــ ــ ــمــ ــ وشــ
ــبـــدو كـــمـــحـــاولـــة جـــديـــدة  الـــعـــســـكـــري، فــيــمــا يـ
مــن الــتــنــظــيــم، الســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى ما 
تبقى مــن أحــيــاء ومــنــاطــق فــي املــحــافــظــة، ما 
الــنــظــام، وهي  قــوات  زالــت خاضعة لسيطرة 
أحـــيـــاء الـــجـــورة والــقــصــور ومــســاكــن عــيــاش 
ــى املــــطــــار. ويــحــاصــر  ــة إلــ ــافـ ــفـــني، إضـ واملـــوظـ
التنظيم هذه املناطق منذ نحو عامني، وقد 
شن هجمات عــدة خــال هــذه الفترة محاواًل 
إتمام سيطرته على كامل املحافظة، وهو ما 

باء بالفشل ضمن الهجمات السابقة.
ــقــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ديـــر  ــرافــ وتــ
الــزور، مع غارات صباحية استهدفت مدينة 
املـــيـــاديـــن فـــي ريــــف املــحــافــظــة الـــشـــرقـــي، من 
طــائــرات ُيعتقد أنــهــا روســيــة، وأســفــرت عن 
إصابات بني املدنيني، وتركزت على الشارع 

العام ومعمل الكونسروة.
ُمنيت  التي  النظام  قــوات  قامت  مــن جهتها، 
اليومني  خــال  املــعــارك  فــي  بشرية  بخسائر 
املاضيني، باستهداف أحياء مدينة دير الزور 
باألسلحة  التنظيم  ســيــطــرة  تــحــت  الــواقــعــة 
الــثــقــيــلــة واملـــتـــوســـطـــة، بــالــتــزامــن مـــع غــــارات 
ــاء  ــيـ جــــويــــة، فــيــمــا اســـتـــهـــدف »داعــــــــش« األحـ
الواقعة تحت سيطرة النظام بقذائف الهاون 

موقعا ثاثة قتلى مدنيني.

وجع المدنيين
ــزور مــعــانــاة  ــ ــ ــر الـ ــ ــي فــــي ديـ ــالــ ويـــعـــيـــش األهــ
ــن جـــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام الــتــي  ــة مــ ــ ــــزدوجـ مـ
الخاضعة  املناطق  عشوائي  بشكل  تقصف 
لــســيــطــرة تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، بــيــنــمــا تــقــوم 
بــحــمــات اعــتــقــال وتــنــكــيــل بــحــق املــواطــنــني 
املـــوجـــوديـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، الــذيــن 
يــتــعــرضــون بـــدورهـــم لــلــقــصــف مـــن عناصر 
»داعش«، ما أسفر عن مقتل ثاثة منهم يوم 

السبت.
وعلى صعيد ممارسات قوات النظام بحق 
ــة أمــنــيــة تــابــعــة لــفــرع  ــ األهـــالـــي، قــامــت دوريـ
ــن الــعــســكــري األســــبــــوع املــــاضــــي، بشن  ــ األمـ
الشبان  من  العديد  طاولت  اعتقاالت  حملة 
ــاء الـــقـــصـــور والـــــجـــــورة وهـــرابـــش  ــيــ ــي أحــ فــ
املحاصرة، بهدف زّجهم في أعمال السخرة 
ــاق والـــــســـــواتـــــر والـــتـــنـــظـــيـــف.  ــ ــفــ ــ ــفـــر األنــ كـــحـ
وفــيــمــا تــتــعــرض مــنــاطــق ســيــطــرة »داعــــش« 
ــــي ديــــــر الــــــــــزور، لـــهـــجـــمـــات مـــســـتـــمـــرة مــن  فـ
 جــانــب طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي والــطــيــران 
ــون فــــي مــنــاطــق  ــيــ ــدنــ ــانـــي املــ ــعـ ــي، يـ ــ ــروســ ــ الــ
ســيــطــرة الــنــظــام بــــدورهــــم، جــــراء الــحــمــات 
 
ً
األمنية املتاحقة ألجهزة أمن األخير، فضا
الــذي تتعرض له مناطقهم من  عن القصف 

قبل »داعش«.
وإزاء هذه املعاناة التي يعيشها أهالي دير 
الـــزور والــتــي تتفاقم يــومــا بعد آخـــر، أطلق 
ناشطون سوريون من أبناء املدينة، حملتني 
تحت عــنــوان »عــلــى ضفتي املـــوت« و»وجــع 
ــــرات«، بــغــيــة لــفــت االنـــتـــبـــاه إلــــى املــحــنــة  ــفـ ــ الـ
األوضــاع  وتــدهــور  مدينتهم  تعيشها  التي 

عناصر »داعش« 
أحكموا سيطرتهم على 

طريق المطار العسكري
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بوادر تمّرد ألهالي سيناء

اليمن: تصعيد يستبق جولة ولد الشيخ
تعويل على استقرار سياسي ومالي

قوى أوروبية تختار »موقف المشاهد«

45
سياسة

وائل قنديل

سحق عبد الفتاح السيسي الجماهير 
في مناسبتني: األولى 14 أغسطس/
آب 2013، والثانية في 11 نوفمبر/

تشرين الثاني 2016. انتقم 
السيسي من الجماهير مرتني: األولى 

بالرصاص في رابعة والنهضة، 
والثانية باملعارضة الصفيقة الرخوة، 
التي صنعت له أكذوبة ثورة الغالبة، 

وباعتها له رخيصة هزيلة تافهة، 
لينتشي بعدها، مباهيًا بأنه نجح في 

السيطرة على الجماهير. ثم كانت 
الثالثة، مع عملية استدراج قضية 

تيران وصنافير إلى مقابر األحزاب 
املهجورة، لتتحول من قضية شارع 
يغلي إلى مسرحية أحزاب مجمدة، 

ومعبأة في أكياس النظام.
ظهر حمدين صباحي ودخل بتياره 

الشعبي، في تيار ديمقراطي، ضم 
خليطًا من أحزاب، بعضها عتيق 

في السن، وبعضها حديث. غير أنها 
جميعًا شابت وهرمت عندما قررت 
إجراء عمليات تجميل في أوكار 30 

يونيو.
قفزوا جميعًا على قضية شابة، 

مجالها الحيوي نضال في الشارع، 
على رأسه سياسي شاب، هو خالد 
علي، وسحبوها إلى مقار األحزاب، 

املعتمة، ثم سلموها للنظام، حني 
قرروا استئذانه، واستسماحه، في 

»تظاهرة برخصة« كان موعدها أول 
من أمس السبت 14 يناير في محيط 
مجلس الوزراء. غير أن قضاء النظام 

رفض، وقال إنه يسمح بالتظاهر، 
في مكان في املسافة بني مشرحة 

املوتى في منطقة زينهم، وبني سجن 
القلعة من ناحية، وسجن العقرب 

املخيف، من ناحية ثالثة، فقط، هناك 
في حديقة الفسطاط، يمكن ملعارضة 

حمدين وأشباهه أن تنظم وقفة أو 
تظاهرة في حديقة النظام الخلفية.

في البداية، تظاهر الداعون إلى 
التظاهرة بأنهم فوجئوا بقرار 

نقلها، ثم تداعوا إلى النظر في األمر، 
ففوجئوا بأن الجماهير الغاضبة 
قبلت التحدي وقالت نذهب، وهنا 

وجدت املعارضة النظامية نفسها في 
ورطة، فقرر بعض أنفارها إصدار 
بيان مهذب ولطيف عن إلغاء رحلة 

حديقة الفسطاط، بحجة رفض قرار 
النظام القضائي، أو القضاء النظامي، 
برفض الوقوف أمام مجلس الوزراء، 
ثم دعت هذه املعارضة الكسيرة إلى 
وقفة أمام مجلس الدولة، اليوم، أثناء 
نظر دعوى الطعن في حكم بطالن 

تسليم تيران وصنافير، لتبدأ أصوات 
تعارض، من داخل املعارضة، الوقوف 

عند مجلس الدولة، كي ال تؤثر على 
عمل القضاء!!

في النضال املشروع من أجل 
الجزيرتني، أو غيرهما، السالح األول 
هو املواطن، هو اإلنسان، املقتول في 

رابعة العدوية، واملقتول في سيناء، 
واملسفوك دمه في جرائم تحمل 

ي خلية« املقتول، 
ّ
عنوان »األمن يصف

 وحرمانًا من 
ً
في السجون، إهماال

العالج، من دون أن يناضل من أجله 
املناضلون، ويعتبرون حياته مقدسة، 

مثلها مثل تراب الوطن ورماله.
لكن املفارقة أن بعض الذين هبطوا 
على سطح قضية تيران وصنافير 
هم أنفسهم ضالعون في إراقة دم 

املواطن.
في هذه األثناء، ُيمعن النظام في 

املقتلة، بحجة الحرب على اإلرهاب 
في سيناء، فيقتاد سجناء ومختفني 

قسريًا في سلخاناته، فتيانا في عمر 
الزهور، إلى ميدان معركته ويعلن 

تصفيتهم في اشتباك، يحتفظ هو 
وحده بإمكانية روايته على النحو 

الذي يريد، في ظل سكوٍت قاتٍل من 
املعنيني بالدفاع عن حق اإلنسان في 

الحياة.  وبالتوازي مع ذلك، تستمر 
محرقة ثورة يناير، بتسجيالت 
النظام ملكاملات رموزها. يحدث 

كل ذلك، بينما املعارضة النظامية 
ال تفعل أكثر من تدجني الغضب، 

وإجهاض أي قدرة للجماهير 
على الفعل. تتحول املعارضة إلى 

مجموعة من البهاليل والعصافير، 
حني تحصر الخالف مع السيسي 
في تيران وصنافير، وتتعامى عن 
الحقيقة الساطعة، وهي أن مشكلة 
الجزيرتني ليست سوى واحدة من 

تجليات الداء العضال الذي تسبب فيه 
فيروس مدمر، حّول مصر الرسمية 

إلى دولة مسعورة تلتهم الخرائط 
وتفترس الجماهير وتنهش ثورتها.

تيران وصنافير 
وطراطير وعصافير

مرور
الكرام

القاهرة ـ العربي الجديد

يــواجــه الــنــظــام املــصــري الــحــالــي بــرئــاســة 
ــة  ــه، أزمــ ــزتــ ــهــ ــتـــاح الــســيــســي وأجــ ــفـ عـــبـــد الـ
كبيرة في حسم الصراع املسلح في سيناء 
لصالحه، على الــرغــم ُمــضــي مــا يــزيــد عن 
ــــاث ســــنــــوات، خـــصـــوصـــا مــــع اســـتـــمـــرار  ثـ
الجسدية،  التصفية  االنتهاكات وعمليات 
فيما يدفع األهالي ثمن هذا الصراع. وقد 
ظــهــرت أخــيــرًا بـــوادر تــمــّرد مــن قبل أهالي 
العريش على انتهاكات وممارسات القوات 

املشتركة من الجيش والشرطة.
الــجــمــعــة،  يــــوم  الــداخــلــيــة،  وأعــلــنــت وزارة 
العريش،  مدينة  في  شبان  عشرة  تصفية 
بدعوى انضمامهم لتنظيم »والية سيناء« 
إرهــابــيــة،  عمليات  تنفيذ  فــي  وضــلــوعــهــم 
بــيــد أن ســتــة مــن الــشــبــاب كــانــوا مختفني 
قسريا، وهو ما دفع عائات العريش إلى 
التهديد بالعصيان املدني واتخاذ خطوات 

تصعيدية رّدًا على هذه املمارسات.
واجــتــمــعــت عـــائـــات الــعــريــش بـــديـــوان آل 
ــتــــواصــــل مــع  أيــــــــوب، وأعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا الــ
ــي تــصــفــيــة  ــة لــلــتــحــقــيــق فــ ــيـ ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
الــشــبــاب، وســـط مــطــالــبــات بــمــحــاســبــة كل 
املـــتـــورطـــني فـــي هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات، مــهــددة 
الــجــزئــي والــشــامــل مع  املــدنــي  بالعصيان 
فــي جميع  األهــالــي  لــجــان ملناقشة  تكوين 
شوارع ومناطق العريش. وطالب عدد من 
حاضري االجتماع نواب شمال سيناء في 

البرملان بتقديم استقاالتهم.
ــــون أن  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــذا الــــــصــــــدد، اعــــتــــبــــر مـ ــ ــ فـــــي هـ
الـــقـــوات املشتركة  مــمــارســات وانــتــهــاكــات 
مـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة، هـــي أحـــد أســبــاب 
ــدم حــســم املـــعـــركـــة فـــي ســـيـــنـــاء، تــحــديــدًا  عــ
ولديه  قــوي  تنظيم  مــواجــهــة  مــع صعوبة 
ــدرات قــتــالــيــة كــبــيــرة. ورأوا أن اســتــمــرار  قــ
االنــتــهــاكــات يــزيــد مــن الــفــجــوة بــني أهــالــي 
ــة، بــمــا يــســهــم في  ــدولــ ســيــنــاء وأجــــهــــزة الــ
مــّد أمــد الــصــراع، خصوصا أن املعركة لن 
األهالي،  على  االعتماد  دون  هناك  حسم 

ُ
ت

في رْصد تحركات التنظيم املسلح.

صنعاء ـ العربي الجديد

املبعوث  زيـــارة  اليمنية  األوســــاط  تترقب 
الشيخ  ولــد  إسماعيل  اليمن،  إلــى  األممي 
أحــمــد، هـــذا األســـبـــوع، إلـــى مــديــنــتــي عــدن 
وصنعاء، بالتزامن مع تواصل التصعيد 
العسكري على أكثر من جبهة في الباد، 
ــيــــرة الـــضـــربـــات  ــــت فــــي وتــ مــــع ارتــــفــــاع الفـ
الــجــويــة فــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
في ظل تواصل اإلضرابات في الجامعات 
ــــب  الـــحـــكـــومـــيـــة بـــســـبـــب أزمـــــــة تــــأخــــر رواتــ
املوظفني منذ أربعة أشهر، على الرغم من 

الوعود الحكومية بصرفها قريبا.
وأعلنت مصادر في قوات الجيش اليمني 
الشعبية«،  و»املــقــاومــة  للشرعية  املــوالــيــة 
أمــــس األحـــــد، أنــهــا ســيــطــرت عــلــى مــواقــع 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة الــعــمــري فـــي مــديــريــة 
بـــــــاب عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ملــحــافــظــة 

ُ
ذ

ــنــــدب، فـــي ظـــل مــعــارك  تـــعـــز، قــــرب بــــاب املــ
مــتــواصــلــة مـــع مــســلــحــي جــمــاعــة أنــصــار 
الله )الحوثيني( والقوات املوالية للرئيس 
املخلوع علي عبدالله صالح، منذ أكثر من 
التحالف  فيها مقاتات  أسبوع، وتشارك 
الــعــربــي بــضــربــات مــتــجــددة ضـــد أهـــداف 

مفترضة لانقابيني.
وجاء تواصل معركة الساحل الغربي في 
الــيــمــن، فــي ظــل ارتــفــاع وتــيــرة املــواجــهــات 
الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز وضـــواحـــيـــهـــا، 
تحديدًا في املناطق الغربية منها، والتي 
أشــارت قــوات الشرعية إلــى أنها سيطرت 
ــــي األيــــــام  ــــع مـــتـــفـــرقـــة مـــنـــهـــا فـ ــــواقـ عـــلـــى مـ
املــاضــيــة، وســط مــحــاوالت فــي املــقــابــل من 
السيطرة  الحوثيني وحلفائهم الستعادة 
عــلــى املـــواقـــع. مـــن جــهــتــهــا لــفــتــت مــصــادر 
تابعة لـ»املقاومة« إلى أن »عشرات القتلى 
أغلبهم من االنقابيني سقطوا خال األيام 
األخيرة، خصوصا في املعركة الساحلية، 
كما سقطوا بسبب الغارات الجوية، والتي 
ومختلف  املــواجــهــات،  مناطق  استهدفت 
املــنــاطــق الــســاحــلــيــة، بــمــا فــيــهــا محافظة 

الحديدة«.
فـــي صــنــعــاء، ارتــفــعــت وتـــيـــرة الــضــربــات 
ــام  ــ ــقـــاتـــات الـــتـــحـــالـــف فــــي األيـ الـــجـــويـــة ملـ
األخيرة، إذ عادت الغارات التي تستهدف 

كما أفادت مصادر قبلية بأن أهالي الشباب 
رفـــضـــوا بــشــكــل كـــامـــل الـــلـــجـــوء إلــــى وزيـــر 
ذويــهــم،  تصفية  فــي  للتحقيق  الــداخــلــيــة، 
الواقعة.  عــن  األول  املــســؤول  أنــه  معتبرين 
الجديد«، أن  لـ »العربي  وأضافت املصادر 
»عــددًا من شيوخ القبائل وأهالي الشباب 
وأجهزة  الرئاسة  مؤسسة  إلى  سيلجأون 
ــة، لـــوقـــف االنــتــهــاكــات  ــدولــ ســـيـــاديـــة فـــي الــ
ضــد أهــالــي ســيــنــاء«. وتــابــعــت أن »هــنــاك 
اتـــجـــاهـــا لــلــتــواصــل مـــع مــســتــشــار رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــأمــن الــقــومــي، الــلــواء أحمد 
جمال الدين، لوقف االنتهاكات والتحقيق 
ــة مــقــتــل الـــشـــبـــاب والـــتـــوســـع في  ــعـ فـــي واقـ
الشباب  على  العشوائي  القبض  عمليات 
واالخــتــفــاء الــقــســري«. ولــفــتــت إلـــى أن »مــا 
ينذر  العريش،  وأخــيــرًا  فــي سيناء  يحدث 
بكارثة حقيقية، لناحية إعطاء مشروعية 
ــارت إلـــى أن »مــمــارســات  ــ لــلــتــنــظــيــم«. وأشــ
الــقــوات املشتركة مــن الجيش  وانــتــهــاكــات 
والــشــرطــة ضــد أهــالــي ســيــنــاء، تــعــرقــل أي 
جهود للتعاون مع أجهزة الدولة ملواجهة 

الجماعات املسلحة«.
ونّوهت املصادر إلى أن »عــددًا من وجهاء 
وشيوخ سيناء، حذروا في لقاءات سابقة 
مــع قـــيـــادات بــأجــهــزة ســيــاديــة ومستشار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مـــن اســـتـــمـــرار نفس 
الــســيــاســات الــخــاطــئــة، الــتــي دفــعــت بعض 
الـــشـــبـــاب إلــــى الــتــنــظــيــم املــســلــح لــانــتــقــام 
ــــددت عــلــى أن  ــاكـــات«. وشــ ــهـ ــتـ مـــن تــلــك االنـ
»األوضاع في سيناء تزداد سوءًا. واعتبرت 
ــــف  ـ

ْ
ــــي ســـيـــنـــاء وق ــالـ ــ أن »أهـــــــم مـــطـــالـــب أهـ

املـــمـــارســـات واالنـــتـــهـــاكـــات، والـــتـــوســـع في 
دائـــرة االشــتــبــاه، واإلفـــراج عــن كــل الشباب 

مــعــســكــرات يــســيــطــر عــلــيــهــا االنــقــابــيــون 
ــان أغــلــبــهــا  ــ بــــوتــــيــــرة يــــومــــيــــة، بـــعـــد أن كــ
مــحــصــورًا فـــي الــشــهــريــن املــاضــيــني على 
مديرية  مقدمتها  وفي  ضواحي صنعاء، 
ِنــــــهــــــم، والــــــتــــــي تــــشــــهــــد مـــــواجـــــهـــــات بــني 
قـــوات الــشــرعــيــة املــتــقــدمــة مــن مـــأرب نحو 
الـــعـــاصـــمـــة مــــن جـــهـــة، وبـــــني االنــقــابــيــني 
ــقـــدم  ــتـ ــــون مـــنـــعـــهـــا مـــــن الـ ــاولـ ــ ــــحـ الـــــذيـــــن يـ
ويـــنـــفـــذون هــجــمــات مـــضـــادة بـــني الــحــني 

واآلخر، من جهة أخرى.
كذلك عــادت محافظة الجوف إلى صدارة 
 مواجهات ميدانية عنيفة 

ّ
األحداث في ظل

ــتـــون، والـــتـــي أعلنت  شــهــدتــهــا مــديــريــة املـ
مواقع  في  التقّدم  الشرعية  قــوات  خالها 
ــعــتــبــر إلـــى 

ُ
جــــديــــدة، عــلــمــا أن املـــديـــريـــة ت

أبــرزهــا املصلوب  جانب مديريات أخــرى، 
والغيل وخب والشعف، ساحة مواجهات 
تتواصل  فيما  تــهــدأ،  ال  بوتيرة  متقطعة، 
املواجهات والغارات في محافظة صعدة، 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا الــــحــــدوديــــة مــــع الـــســـعـــوديـــة 

تحديدًا بوتيرة يومية.
زيارة  اليمنية  األوســاط  تترقب  سياسيا، 
املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل ولد 
الــشــيــخ أحــمــد، والــــذي أعــلــن مــنــذ أيـــام أنــه 
عبدربه  بالرئيس  لالتقاء  عــدن  ســيــزور 
مـــنـــصـــور هـــــــادي ومــــســــؤولــــي الـــحـــكـــومـــة 

أهالي  »تــحــركــات  أن  وتــابــعــت  املعتقلني«. 
عتبر أول 

ُ
الشباب الذين تمت تصفيتهم، ت

تحرك نوعي من جانب أهالي سيناء، وهو 
ما يعّمق من الفجوة بني األهالي والقوات 

املشتركة املكلفة بمواجهة اإلرهاب«.
وأوضحت املصادر أن »كل وجهاء وشيوخ 
الدولة من استمرار  سيناء حــذروا أجهزة 
ــلـــى الـــعـــكـــس لــــم تــتــوقــف  االنـــتـــهـــاكـــات، وعـ
ولكنها تزايدت«، منوهة إلى أن »األهالي لم 
يثيروا أزمة في تشديد اإلجراءات وتقييد 
حينما  ولكن  الكمائن،  على  التنقل  حرية 
يـــصـــل األمــــــر إلـــــى الـــتـــصـــفـــيـــات الــجــســديــة 
للشباب بــمــا يــوحــي بــوجــود قــصــديــة في 

القتل، فعندها ال يمكن السكوت«.
ــي الـــحـــركـــات  ــ ــه، قــــــال بــــاحــــث فـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
اإلسامية إن »أحد أسباب قوة فرع تنظيم 
داعــــــش فــــي ســـيـــنـــاء حـــتـــى اآلن، هــــو عـــدم 
أن  فــي حــني  القبلي،  النظام  مــع  اصطدامه 
قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة تسعى لــهــدمــه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضـــاف الــبــاحــث لـــ
لــهــا طبيعة خــاصــة عــن مختلف  »ســيــنــاء 
النظام  ويحكمها  مــصــر،  فــي  املــحــافــظــات 
الــقــبــلــي، ومــســألــة الـــثـــأر ركـــن أســـاســـي من 
ــا يــدفــع  ــو مـ ــان فــكــرهــا وعـــاداتـــهـــا. وهــ ــ أركــ
بعض الشباب لانضمام إلى التنظيمات 
املــســلــحــة لــلــرد عــلــى االنــتــهــاكــات«. وتــابــع 
ــة ســيــنــاء يستمد  ــ  إن »تــنــظــيــم واليـ

ً
قـــائـــا

بمواجهة  فة 
َّ
املكل الــقــوات  أخطاء  من  قوته 

ــلـــى إظــــهــــار نــفــســه  اإلرهـــــــــــاب، ويـــعـــتـــمـــد عـ
املخلص واملنتقم من هذه االنتهاكات«.

األمني، محمود  الخبير  اعتبر  من جهته، 
ــوات مــكــافــحــة  ــ ــ قــــطــــري، أن »مــــمــــارســــات قـ
اإلرهــــــــــاب، يـــشـــوبـــهـــا عـــــدم احـــتـــرافـــيـــة فــي 
التعامل، وهو ما ينذر باستمرار اإلرهاب 
في سيناء«. وشدد في حديٍث مع »العربي 
الجديد«، على أنه »ال بد من التحقيق في 
املخطئ،  ومحاسبة  انــتــهــاكــات  وقــائــع  أي 
ــــني األهــــالــــي  مـــنـــعـــا لـــتـــصـــاعـــد األزمـــــــــــات بـ
املكلفة بمواجهة اإلرهاب،  الدولة  وأجهزة 
بــمــا يــزيــد مــن صــعــوبــة مــواجــهــة اإلرهــــاب 

هناك«.

الـــشـــرعـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى زيــــــارة مــقــررة 
بممثلي  لالتقاء  صنعاء،  العاصمة  إلــى 
االنـــقـــابـــيـــني. وســـيـــعـــرض عــلــى الــطــرفــني 
)الــــحــــكــــومــــة والـــــحـــــوثـــــيـــــني(، مـــقـــتـــرحـــات 
باستئناف وقــف إطــاق الــنــار، ومــا تــردد 
عــن وجـــود نسخة مــعــدلــة مــن املــقــتــرحــات 
ــة طـــريـــق لــحــل  ــارطـ ــخـ ــة كـ ــدمـ ــقـ ــة املـ ــيـ ــمـ األمـ

سياسي لأزمة في الباد.
فــي غــضــون ذلــــك، يــتــواصــل اإلضـــــراب في 
مناطق  في  الواقعة  الحكومية  الجامعات 
سيطرة الحوثيني، وفي مقدمتها جامعة 
ــلــــى  ــلــــس األعــ صــــنــــعــــاء، إثـــــــر إعـــــــــان املــــجــ
ــابــــات الــــتــــدريــــس فــي  ــقــ ــــني نــ لــلــتــنــســيــق بـ
الجامعات، يوم السبت، استمرار اإلضراب 
للمطالبة  التوالي،  على  الثاني  لأسبوع 
ــيـــني ومــوظــفــي  ــمـ ــاديـ بـــصـــرف رواتـــــــب األكـ
الــجــامــعــات، والــذيــن كغيرهم مــن موظفي 
مــخــتــلــف قــــطــــاعــــات الـــــدولـــــة فــــي مــنــاطــق 
موا رواتبهم 

ّ
سيطرة االنقابيني، لم يتسل
منذ سبتمبر/أيلول املاضي.

كذلك تستمر االتصاالت واملفاوضات التي 
صنعاء  فــي  االنقابيني  حكومة  تجريها 
مع النقابات املعنية، فيما أكدت الحكومة 
الشرعية التي تتخذ من عدن مقرًا مؤقتا 
لها، أنها ملتزمة بصرف رواتب املوظفني 

بمختلف محافظات الباد.

هدد األهالي 
بالعصيان المدني 

الجزئي والشامل

اشترط الغرب 
عدم تضّرر إسرائيل 

من االتفاقية

تنسيق مصري روسي 
لجمع حفتر والسراج في القاهرة

القاهرة ـ العربي الجديد

الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  لـــ دبلوماسية مصرية  مــصــادر  كشفت 
أن تنسيقا يــجــري بــني مــصــر وروســيــا لعقد لــقــاء ثــنــائــي بني 
رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، 
»عملية الكرامة«،  واللواء خليفة حفتر الذي يقود ما ُيسمى بـ
في القاهرة، برعاية روسية لحسم النقاط العالقة في االتفاق 

السياسي بني أطراف األزمة الليبية.
أن روسيا تسعى لانتهاء بسرعة من حل  املصادر  وأضافت 
من  تمّكنت  بعدما  املشهد، خصوصا  وتــصــّدر  الليبية  األزمـــة 
الــقــيــام بـــدور بـــارز فــي الــصــراع الــســوري، موضحة أن روسيا 
نــجــحــت بــإقــنــاع حــفــتــر بـــضـــرورة املــوافــقــة عــلــى لــقــاء الــســراج، 

خصوصا على ضوء رفضه أكثر من مرة اللقاء في القاهرة في 
أوقات سابقة.

يشار إلى أن السراج التقى يومي الخميس والجمعة املاضيني، 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس األركان املصري 
الجمهورية  رئــاســة  ِقبل  مــن  املكلف  حــجــازي،  الفريق محمود 
املصرية باإلشراف على امللف الليبي، لبحث األوضاع في ليبيا 
ورأب الصدع بني أطــراف األزمــة هناك. وفي الوقت الــذي غادر 
فيه السراج القاهرة متجها إلى طرابلس، كانت طائرة خاصة 
تقل املبعوث األمــمــي إلــى ليبيا مــارتــن كوبلر تحط فــي مطار 
القاهرة. والتقى املبعوث الدولي، رئيس األركان املصري الذي 
القاهرة  املــشــاورات التي تمت في  أطلعه بــدوره على حصيلة 

على مدار األيام القليلة املاضية.

يوم حاسم قانونيًا لـ
تيران وصنافير

بعض  تصرّ  فيما  قضائي،  طرق  مفترق  أمام  اليوم،  وصنافير،  تيران  ملف  يبدو 
الدوائر الرسمية على عدم االنتهاء من الملف قريبًا، نتيجة حسابات متشابكة للنظام 

المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــــدائـــــرة  ــنـــطـــق  تـ املــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
األولـــــــــــــــــى لـــــفـــــحـــــص الـــــــطـــــــعـــــــون فـــي 
املــحــكــمــة اإلداريـــــــة الــعــلــيــا املــصــريــة، 
الـــيـــوم االثـــنـــني، بحكمها فـــي طــعــن الــحــكــومــة 
ببطان  اإلداري،  الــقــضــاء  محكمة  حكم  على 
اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة بــني مصر 
ملكية  نقل  عليها  يترتب  الــتــي  والــســعــوديــة، 
مــدخــل خليج  فــي  تــيــران وصنافير،  جزيرتي 
الــعــقــبــة، إلـــى الــســعــوديــة، بــعــدمــا بقيتا تحت 
ــوال فــــتــــرات الــــحــــروب  ــ ــ ــيــــادة املـــصـــريـــة طـ الــــســ
ــقـــرن الــعــشــريــن.  الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـ
قد  أنــه  مــن  أهميته  املــرتــقــب  الحكم  ويكتسب 
تترتب عليه مشكلة دستورية، ربما قد تكون 
األصـــعـــب فـــي تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث، بسبب 
تنازع اختصاص مراجعة االتفاقيات الدولية 
ــادة بــــني الـــقـــضـــاء  ــيــ املـــتـــعـــلـــقـــة بـــــأوضـــــاع الــــســ
والـــبـــرملـــان، نــظــرًا إلحــالــة الــحــكــومــة االتــفــاقــيــة 
إلــى مجلس الــنــواب، الشهر املــاضــي، وتمسك 
ــأن  ــيـــــس لـــجـــنـــتـــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـ ــ ــه ورئـ ــيـــسـ رئـ
الدولية سلطة حصرية  االتفاقيات  »مراجعة 
الرقابة  حــق  القضاء  يملك  وال  فقط،  للبرملان 

عليها باعتبارها من أعمال السيادة«.
ومن املنتظر اليوم أيضا أن يحتشد اآلالف من 
الجزيرتني  تبعية  لنقل  الــرافــضــني  املصريني 
فــي مــبــنــى مــجــلــس الـــدولـــة بــحــي الــدقــي الــذي 
يــحــتــضــن املــحــكــمــة اإلداريــــــة الــعــلــيــا. ويــســود 
ــتــــفــــاؤل داخــــــل أوســــــــاط املـــعـــســـكـــر الـــرافـــض  الــ
اتسم  التي  للمرونة  نظرًا  الترسيم،  التفاقية 
ــاح لهم  ــمـ بــهــا تــعــامــل املــحــكــمــة مــعــهــم والـــسـ
بتقديم جميع ما لديهم من مستندات ووثائق، 
املفوضني  إلــى صــدور تقرير هيئة  باإلضافة 
نقل  ببطان  درجــة  أول  بتأييد حكم  موصيا 
تبعية الــجــزيــرتــني. وتــمــلــك املــحــكــمــة الــيــوم 4 

احتماالت رئيسية للتصرف في القضية.
االحــتــمــال األول، وهـــو األرجــــح وفــقــا ملــصــادر 
املقدم  الطعن  تــرفــض  أن  وحقوقية،  قضائية 
مــن الــحــكــومــة، مــؤيــدة بــذلــك حــكــم أول درجـــة، 
النفاذ،  وواجــب  وباتا  نهائيا  الحكم  ليصبح 
وال يــجــوز الــطــعــن عــلــيــه إاّل بــواســطــة دعـــوى 
بطان أصلية. وهي دعوى ال تقبل إال في حالة 
تناولها  في  شكليا  القانون  املحكمة  مخالفة 
للقضية أو اتــصــالــهــا بــهــا مــن دون ســنــد من 
القانون، لكنها ال تطعن في الحكم موضوعيا. 
االحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي، هـــو إحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 
دائـــرة املــوضــوع فــي املحكمة اإلداريــــة العليا 
لــتــعــلــق الــطــعــن بــمــبــدأ جــديــد مــرتــبــط بــرقــابــة 
بوضع  املتعلقة  السيادة  أعمال  على  القضاء 
وفي  الخارجية.  وعاقاتها  اإلقليمي  الــدولــة 
هــذه الــحــالــة ستكون دائـــرة املــوضــوع مكونة 
مــن رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة املــســتــشــار محمد 
مسعود وأعضاء دائرة الفحص التي ستنطق 

بالحكم اليوم.
طعن  املحكمة  تقبل  أن  هو  الثالث،  االحتمال 
ــة،  الــحــكــومــة، فــتــوقــف تــنــفــيــذ حــكــم أول درجــ
وتــحــيــل الــقــضــيــة إلـــى دائــــرة املـــوضـــوع أيضا 
لتصدر حكما باتا فيها. وهذا االحتمال ربما 
يكون األضعف بالنظر للمعطيات التي حدثت 
خال نظر القضية من إحالة لهيئة املفوضني 

وإيداع تقرير يوصي برفض الطعن.
االحتمال الرابع هو أن تؤجل املحكمة الفصل 
بالحكم  النطق  أجــل  بمد  ســـواء  القضية،  فــي 
لــتــقــديــم أي مــن  ــة، أو  ــ ــداولــ ــ املــ ــال  ــمـ ــتـ اكـ لـــعـــدم 
الخصوم طلبا إلعادة فتح باب املرافعة نظرًا 
ــداث، تتمثل  ملــا اســتــجــّد عــلــى القضية مــن أحــ
فــي اتــصــال مجلس الــنــواب بــاالتــفــاقــيــة محل 
املــســؤولــني الحكوميني  الــطــعــن. ويـــرى بعض 
فإنه  باالتفاقية  الــبــرملــان  اتــصــال  بمجرد  أنــه 
يــجــب أن تــمــتــنــع جــمــيــع الــســلــطــات األخــــرى 
)الــتــنــفــيــذيــة والـــقـــضـــائـــيـــة( عــــن الـــتـــدخـــل فــي 
الــنــواب  مجلس  ينتهي  بعدما  إال  االتــفــاقــيــة، 
 عن 

ً
أو رفضها، فضا من فحصها وإقــرارهــا 

أن حكم القضاء اإلداري ببطان االتفاقية كان 
ــرج رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، عــلــي عبد  قـــد أخــ
العال، من الخصومة في الدعوى، باعتبار أن 
االتفاقية لم تكن قد ُعرضت عليه وقت صدور 

الحكم في 21 يونيو/حزيران املاضي.
ــّد الــــدوائــــر الــقــانــونــيــة  ــاق، تـــعـ ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــة ومــــجــــلــــس الــــنــــواب  ــومــ ــكــ ــحــ ــة والــ ــاســ ــرئــ ــالــ بــ
الحكم  مــع  لــلــتــعــامــل  مختلفة  ســيــنــاريــوهــات 
الـــــذي لـــن يـــخـــرج عـــن االحـــتـــمـــاالت الــســابــقــة، 
فإن »شعورًا  الجديد«،  »العربي  وفقا ملصادر 

بالقلق يساور هذه الدوائر خوفا من استمرار 
الصدام بني السلطتني القضائية والتشريعية 
ما  وهــو  االتفاقية«.  ببطان  الحكم  إذا صــدر 

يعني بطان اتصال مجلس النواب 
بمناقشتها،  أو  بتسلمها  ســـواء  بــاالتــفــاقــيــة، 
ــة عــلــيــهــا، وذلـــــك لــوجــود  ــقـ ــوافـ نــاهــيــك عـــن املـ
الدستور  مــن   151 املـــادة  بمخالفتها  شبهات 
الــتــي تــحــظــر، بــاملــطــلــق، عــلــى جــمــيــع سلطات 

الدولة التنازل عن أي جزء من أراضــي مصر، 
ــراء اســتــفــتــاء شــعــبــي عــلــى هــذا  ــ وال تــتــيــح إجـ

األمر.
في هذا الصدد، ينّوه مصدر وزاري، تحدث مع 
»العربي الجديد«، إلى أنه »مهما كانت نتيجة 
هذا الحكم، فلن يؤثر على سلطة البرملان في 
ــا، ألن رئيس  ــرارهـ إقــــرار االتــفــاقــيــة أو عـــدم إقـ
القضية.  فــي  ليس مختصما  الــنــواب  مجلس 

بــالــتــالــي إذا صـــدر الــحــكــم بــبــطــان االتــفــاقــيــة 
لـــن يـــكـــون لـــه مــحــل مـــن الــتــنــفــيــذ، وســتــصــبــح 
الكلمة األخيرة للبرملان، ولن يتمكن أحد من 
املحكمة  أمـــام  إاّل  منه  يــصــدر  مــا  الطعن على 

الدستورية العليا«.
من جهتها، تفيد مصادر حكومية في وزارة 
ــتـــمـــرار في  ــبـــرملـــان يــمــلــك االسـ ــأن »الـ الـــعـــدل، بــ
مناقشة االتفاقية أيا كان الحكم الذي سيصدر 

اليوم، وإذا وافق عليها فسوف يكون محظورًا 
على محكمة القضاء اإلداري أو اإلدارية العليا 
املضي قدما في نظر القضية، سواء في صورة 
املــتــداول حاليا أو أي دعــاوى جديدة،  الطعن 
ألن الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة املــخــتــصــة بــمــراقــبــة 
الـــقـــوانـــني هـــي املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، 
واملعروفة ببطء نظر الدعاوى، مما قد يؤدي 

إلى تعطيل القضية لشهور أو سنوات«.
وتــضــيــف املــــصــــادر بــــأن »هـــنـــاك مـــســـارًا آخــر 
غــائــبــا عـــن نــظــر مــعــظــم املــتــابــعــني، هـــو لــجــوء 
الــحــكــومــة إلــــى املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا 
بدعاوى تناقض األحكام بني القضاء اإلداري 
واإلداريــــــــة الــعــلــيــا مـــن نــاحــيــة وبــــني محكمة 
األمور املستعجلة من ناحية أخرى«. وتوضح 
الـــدولـــة مــحــامــي الحكومة  أن »هــيــئــة قــضــايــا 
من  املتوقع  الحكم  بإحالة  بالتأكيد،  ستقوم، 
اإلدارية العليا ببطان االتفاقية إلى املحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، بــدعــوى وجـــود تناقض 
بــيــنــه وبــــني حــكــم مــحــكــمــة مــســتــأنــف األمــــور 
املــســتــعــجــلــة الـــصـــادر الــشــهــر املـــاضـــي، بــوقــف 
تنفيذ حكم القضاء اإلداري وببطان تعّرض 

القضاء ألعمال السيادة«.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يـــقـــول مـــصـــدر فـــي وزارة 
املــــصــــري  الــــرئــــيــــس  الــــخــــارجــــيــــة إن »نـــــظـــــام 
اآلن، وبــشــكــل  يــهــمــه  الــســيــســي  عـــبـــدالـــفـــتـــاح 
مــرحــلــي، إظــهــار الــجــديــة فــي إنــهــاء إجــــراءات 
تــســلــيــم الـــجـــزيـــرتـــني لـــلـــســـعـــوديـــة، وتــحــســني 
االقــتــصــادي  املــســتــوى  عــاقــاتــه باململكة على 
والسياسي«. ويشير إلى »وجــود وجهة نظر 
لدى مسؤولني كثر عن امللف مفادها االنتظار 
لحني هدوء الغضب الشعبي والنيابي القائم 
حــالــيــا، ومـــمـــارســـة عــمــلــيــة إقـــنـــاع واســتــمــالــة 
لــلــنــواب، ثــم تمرير االتــفــاقــيــة بسرعة،  هــادئــة 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء عــلــى  ــة مـــجـ ــقــ ــوافــ كــــمــــا تــــمــــت مــ
االتفاقية بسرعة«. ويضيف املصدر أن »هناك 
لطمأنتها،  السعودية  مع  مستمرة  اتــصــاالت 
خوفا من احتماالت لجوئها إلى األمم املتحدة 
أو التحكيم الدولي لحسم مصير الجزيرتني، 
السعودية ستكون موثقة  أي شكوى من  ألن 
فعليا  وافقت  املصرية  الحكومة  بأن  ومدعمة 
على االتفاقية ونقل ملكية الجزيرتني. بالتالي 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك حــجــيــة ألي قــــــرارات محلية 
 
ً
مصرية، سواء من البرملان أو القضاء، فضا

ــــروج الـــخـــافـــات بـــني الــبــلــديــن على  عـــن أن خـ
الثنائية  الــعــاقــة  املـــأ دولــيــا سيعني دخـــول 
السعودية  منع  مجرد  مــن  أكثر  مظلما؛  نفقا 
تــصــديــر اإلمـــــدادات الــبــتــرولــيــة، املــتــفــق عليها 

سلفا، للشهر الرابع على التوالي«.

المصادر  تعتبره  مــا  حــدث  إذا 
قضايا  هيئة  مــن  أكــيــدًا  ــرًا  »أمـ
إلى  الحكومة  بلجوء  الدولة«، 
العليا،  الــدســتــوريــة  المحكمة 
المحكمة  أمام  تكون  فسوف 
في  األحكام  لتناقض  دعويان 
زالــت  مــا  فهي  القضية،  هــذه 
سابقة  تناقض  دعـــوى  تنظر 
حكم  بشأن  الحكومة  أقامتها 
أول درجة، بعدما صدر حكمان 
اإلداري  القضاء  من  متناقضان 
األول  المستعجلة،  واألمــــور 
في  باالستمرار  الحكومة  يلزم 
يوقف  والثاني  الحكم،  تنفيذ 
الحكم ويعتبره منعدمًا.  تنفيذ 
العدل،  وزارة  لمصادر  ووفقًا 
المحكمة  ــى  إل »الــلــجــوء  ــإن  ف
في  كلمتها  وانتظار  الدستورية 
تمييع  إلــى  ســيــؤدي  القضية 

بعض المواقف.

خيار »الدستورية«

SCOOP

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلنت مصادر دبلوماسية غربية في 
العاصمة املصرية القاهرة، أن »بعض 
القوى األوروبية البارزة على الساحة 
الدولية، لم تبِد اعتراضا على مسألة 
تــســلــيــم جـــزيـــرتـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
الترسيم  لــلــســعــوديــة وفــقــا التــفــاقــيــة 
أن »سفراء  البلدين«. وأوضــحــت  بني 
من  الرغم  على  بالقاهرة،  كبرى  دول 
تأكدهم وقناعتهم بأن الجزر مصرية 
ــــع خـــزانـــة الـــوثـــائـــق الــخــاصــة  مـــن واقـ
ــذه الــــــــــدول، تــــحــــديــــدًا بــريــطــانــيــا  ــهــ بــ
أنها  إال  املتحدة،  والــواليــات  وفرنسا 
فــقــط، نظرًا  املــشــاهــد  ستلتزم مــوقــف 
لــكــون هــذا االتــفــاق يضمن مــزيــدًا من 

االستقرار في الشرق األوسط«.
إلى  الدبلوماسية  املــصــادر  وأشـــارت 
أن »مــوقــف الـــدول األوروبــيــة الكبرى 
من االتفاق يأتي ألنه في حال إتمامه، 
ســتــلــتــزم الــســعــوديــة بــتــقــديــم حــزمــة 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة كـــبـــرى لــلــقــاهــرة، 
بشكل يدفع نحو حل جزء من األزمة 
تعانيها  الــتــي  العنيفة  االقــتــصــاديــة 
مــصــر، وال يــبــدو مــنــهــا ســـوى الــجــزء 
الــقــلــيــل فـــقـــط عـــلـــى الـــســـطـــح. كـــمـــا أن 

هــذه املــســاعــدات ستقوم الــقــاهــرة من 
خالها بدفع جزء من االستحقاقات 
املجموعات  مــن  لــعــدد  املــقــررة عليها 
ــبـــرى  ــكـ االقــــتــــصــــاديــــة األوروبــــــــيــــــــة الـ
ــة  ــافـ ــتــــي تــســتــثــمــر فــــي مــــصــــر، إضـ الــ
لــكــونــهــا ســتــضــمــن عــاقــة جــيــدة بني 
الشركاء  الخليج ومصر، بما يشجع 
الخليجيني على تحمل األعباء املالية 

ملصر لبعض الوقت«.
وأكـــدت املــصــادر أن »عـــددًا مــن القوى 
األوروبـــيـــة اشــتــرطــت فــي بــدايــة األمــر 
عـــدم تــضــرر إســرائــيــل مـــن أي اتــفــاق 
في املنطقة«، مشيرة إلى أن »ترحيب 
للجزيرتني  مصر  بتسليم  إســرائــيــل 
ــان هــــو الــخــطــوة  ــ ــة، كـ ــعـــوديـ ــــى الـــسـ إلـ
الــحــاســمــة الــتــي دفــعــت بـــالـــقـــرار إلــى 

الصدارة«.
ــل كــــشــــفــــت املـــــــصـــــــادر أن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي املـ

لكافة  مرضية  »هناك صيغة جديدة 
ــلـــف  األطــــــــــــراف تـــســـعـــى لـــتـــجـــمـــيـــد املـ
لبعض الــوقــت لــحــني تــبــريــد الــشــارع 
املـــصـــري وتـــجـــاوز الــنــقــاط الــخــافــيــة 
أن  إلى  القانونية والقضائية«، الفتة 
الجزيرتني  تسليم  تضمن  »الصيغة 
للسعودية«. وتنظر املحكمة اإلدارية 
ـــنــــني، فــــي الــطــعــن  الـــعـــلـــيـــا، الــــيــــوم االثـ
املـــقـــدم لــوقــف حــكــم الــقــضــاء اإلداري 
بني  الحدود  ترسيم  اتفاقية  ببطان 
ــتـــي تــنــازلــت  مــصــر والـــســـعـــوديـــة، والـ
سيادتها  عــن  الــقــاهــرة،  بمقتضاها 
على جزيرتي تيران وصنافير. وهي 
ــم تــوقــيــعــهــا خــال  االتــفــاقــيــة الـــتـــي تـ
زيارة العاهل السعودي امللك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز للقاهرة فــي إبــريــل/

نيسان 2016 قبل أن تتسبب في حالة 
السياسي  النظام  دفعت  الغضب  من 

لتأجيل تسليمها.
الــدفــاع عــن األرض  كما أعلنت حملة 
التراجع عن التظاهرة التي دعت لها 
في وقــت سابق، بعد أن قامت وزارة 
مجلس  محيط  مــن  بنقلها  الداخلية 
الــوزراء إلى حديقة الفسطاط، داعية 
لــلــحــشــد أمــــام مــجــلــس الـــدولـــة الــيــوم 

خال نظر القضية.

4 سيناريوهات 
أمام المحكمة اإلدارية العليا 

وحسابات سياسية 
تعقد موقف السيسي

يتوقع اليوم أن يحتشد اآلالف من المصريين الرافضين لنقل تبعية الجزيرتين )محمد الراعي/األناضول(

ينتظر أن يزور المبعوث األممي إلى اليمن عدن وصنعاء )محمد حويس/ فرانس برس(

 أطفأت شمعتها 
السادسة

للحدث تتمة...

وليد التليلي

سم يوم أول من أمس السبت، 
ّ
ات

14 يناير/كانون الثاني الحالي، 
ذكرى الثورة السادسة في تونس، 

بمشاهد متناقضة بني مختلف 
املدن التونسية قد تبدو غريبة على 
متابع يرى املشهد من بعيد بشكل 
كامل وينظر إلى كل التفاصيل في 
الوقت نفسه. فبينما كانت عائالت 

تونسية مع أطفالها تحتفي في 
العاصمة بالذكرى وتجدد األمل في 
مستقبل الثورة، كان محتجون في 
بنقردان وقفصة وغيرها، يشعلون 

اإلطارات املطاطية، بينما كانت 
الثلوج تزحف على الشمال الغربي 
لتبدأ معاناة األهالي املوسمية مع 

كل شتاء.
وفي مشهد آخر من مساء السبت، 

كان الضحايا يسردون وقائع ما 
حصل لهم من معاناة أيام اندالع 

الثورة. وفي القاعة نفسها كان 
الرئيس السابق، منصف املرزوقي، 

وعدد من السياسيني يؤكدون أن 
شعلة الثورة لم تنطفئ، وأن مسار 

العدالة االنتقالية هي بعض ثمراتها. 
وفي ذات اللحظة تقريبًا كان رئيس 
الحكومة، يوسف الشاهد، في مكان 

آخر، يحتفي مع عدد من الطلبة 
بالثورة، يقدم رؤاه للتغيير وبرامج 

حكومته لحلحلة الوضع.
وأخيرًا، اختار الرئيس الباجي 

قائد السبسي أن يذهب إلى قفصة 
ويلتقي عمال الحوض املنجمي، في 

رهان واضح على قطاع حساس 
للغاية اقتصاديًا، بينما كانت 

املعارضة في املنطقة نفسها، تشير 
إلى أن ما أعلنه من إجراءات ليس 

ّر رماد في العيون.
َ
إال مجرد ذ

ب، اعتاد 
ّ
مشهد سينمائي مرك

عليه التونسيون تقريبًا، بني خوف 
ورجاء، وأمل وإحباط، وتأكيد على 

مسار ثورة غّيرت مسار البالد، 
وسيذكر التاريخ أيضًا أنها غّيرت 

أكثر من ذلك، وطرحت أفكارًا 
كت بلدانًا   وحرَّ

ً
واستهدفت عقوال

وقوى، وبني حمالت تشكيك دورية 
 واهتمامًا من 

ً
لم تعد تلقى باال

تونسيني، ينعمون بنسائم الحرية، 
امهم... يتذّمرون من 

َّ
وينتقدون حك

وضعهم اليوم، ولكنهم يأملون في 
غد أحسن، يعرفون أنه سيكون 

أحسن.
ولكن هذا املشهد التونسي، وعلى 

راته البسيطة، التي لم تهدد 
ّ
تعث

بناءه ولم توقف مساره منذ ست 
سنوات، يتأكد اليوم أنه مثال ممكن 

ومتاح، وبديل عن خيارات أخرى 
لم تنتج غير سفك الدماء وفوضى 

التقاتل والتقسيم، من دون أن 
تتوقف نخبه لحظة لتتمّعن في 

حجم الخراب الذي أحدثته حولها.
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      غرب

البحرين: احتجاجات 
بعد إعدام ثالثة 

ــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ نــــــفــــــذت الـ
بـــاإلعـــدام رميًا  ــد، حكمًا  أمـــس األحــ
بحرينيني  ثالثة  بحق  بالرصاص 
يــنــتــمــون لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، بعد 
إدانــــتــــهــــم بــقــتــل ثـــالثـــة رجــــــال أمـــن 
بينهم ضابط إماراتي في مارس/

رئيس  ذكــر  مــا  بحسب   ،2014 آذار 
»نيابة الجرائم اإلرهابية« املحامي 
ــام، أحــــمــــد الـــــحـــــمـــــادي. وبـــعـــد  ــ ــعــ ــ ــ ال
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اإلعـــــــــدام، األولـــــى 
ــوات، قـــام  ــ ــنـ ــ فــــي الـــبـــحـــريـــن مـــنـــذ سـ
محتجون بحرق إطــارات، بعد يوم 
ــاءت في  ــ مـــن تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة جـ
أعـــقـــاب انـــتـــشـــار خــبــر قــــرب تنفيذ 

اإلعدامات.
)فرانس برس(

»التحالف اإلسالمي« 
يدعم عملية 
»درع الفرات«

الدولي  املؤتمر  في  املشاركون  أكــد 
ــدول اإلســالمــيــة  ــ لــتــعــزيــز جـــهـــود الــ
ــة املــــشــــاركــــة فـــــي خــطــة  ــقــ ــديــ والــــصــ
التحالف العسكري الدولي لهزيمة 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
يهدد  يمثل خطرًا  التنظيم  هــذا  أن 
بأكمله،  الــدولــي  واملجتمع  املنطقة 
»درع  لعملية  مــســانــدتــهــم  معلنني 
الفرات« التي تقودها تركيا بشمال 
ســوريــة ملحاربة »داعــــش«. وأصــدر 
املــشــاركــون فــي املــؤتــمــر الــــذي عقد 
بالرياض ملدة يومني، بيان ختامي، 
أمس األحد، عبروا فيه عن إدانتهم 
لجرائم »داعــش« بحق األبرياء من 
كل األديـــان واألعـــراف واالتجاهات 

السياسية.
)العربي الجديد(

عام على االتفاق 
النووي مع إيران

يبدو االتفاق النووي مع إيران بعد 
ــام مـــن تــوقــيــعــه، مـــهـــدد بــوصــول  عــ
الرئيس دونــالــد تــرامــب )الــصــورة( 
إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض، ال ســيــمــا أنــه 
هذا  االتــفــاق.  لهذا  مناهضته  أعلن 
التي أدلى  ما تعكسه التصريحات 
بها نائب وزير الخارجية اإليراني، 
عـــبـــاس عــرقــجــي، أمــــس األحـــــد، في 
مؤتمر صحافي في طهران، بقوله: 
»ســــواء )بـــــاراك( أوبــامــا أو تــرامــب، 
ــركــــي مــطــالــب  ــيــ ــإن الــــرئــــيــــس األمــ ــ فــ
تتنافى«  الــتــي  التشريعات  بــإلــغــاء 

مع بنود االتفاق النووي.
)فرانس برس(

 االحتالل يستهدف 
موقعًا عسكريًا 

لـ »حماس«
ذكر شهود عيان فلسطينيون، أن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي أطلقت 
قــذيــفــة مــدفــعــيــة وطـــلـــقـــات نـــاريـــة، 
ــــس األحـــــــد، تـــجـــاه مـــوقـــع رصـــد  أمـ
يــتــبــع لـــ »كــتــائــب الــقــســام«، الــــذراع 
قرب  »حــمــاس«،  لحركة  العسكرية 
مــوقــع »صــوفــا« الــعــســكــري شرقي 
مــديــنــة رفـــــح، جـــنـــوب قـــطـــاع غـــزة. 
فلسطينية  أمنية  مصادر  وذكــرت 
ــا  ــار أديــ ــنــ الــ الـــقـــصـــف وإطـــــــالق   

ّ
أن

ألضرار مادية، دون وقوع إصابات 
بشرية.

)العربي الجديد(

ليبيا: سقوط طائرة 
حربية لقوات حفتر

أكــــــــــدت قــــــيــــــادة قــــــــــوات مــــــا ُيــــعــــرف 
»عــمــلــيــة الــكــرامــة« بــقــيــادة الــلــواء  بـــ
)الــصــورة(،  حفتر  خليفة  املتقاعد، 
ــن نـــوع  ــة، مــ ــيـ ــربـ ــرة حـ ــائــ ســـقـــوط طــ
مــيــغ 23، صــبــاح أمـــس األحــــد بعد 
 
ً
إصابتها بصاروخ حراري، مشيرة

إلـــى أن قــائــد الــطــائــرة نــجــا بعدما 
تــمــكــن مــــن الـــهـــبـــوط عـــبـــر الـــطـــائـــرة 
إثــــر إصــابــتــهــا مـــبـــاشـــرة. لــكــن هــذه 
الجوية  أن عملياتها  أكــدت  القوات 
قــنــفــودة وبصنيب  عــلــى مــنــطــقــتــي 
غرب املدينة متواصلة ضد مقاتلي 

شورى املدينة بحرًا وبرًا.
)العربي الجديد(

دفعت سلسلة االعتداءات اإلرهابية األخيرة 
ــة بـــغـــداد  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــتـــي ضـــربـــت الـــعـــاصـــمـــة الـ
في  واستهدفت  املاضيني،  األسبوعني  خــالل 
سكنية،  ومــنــاطــق  شعبية  أســواقــًا  مجملها 
إعــادة  إلــى  قتيل وجــريــح،   500 فة نحو 

ّ
مخل

الــحــيــاة ملــشــروع ســـور بــغــداد املــثــيــر للجدل، 
بــعــد نــحــو ســتــة أشـــهـــر عــلــى قـــــرار حــكــومــي 
رافقه  الــذي  الواسع  الجدل  بسبب  بتجميده 
واملخاوف من تحّوله إلى جــدار عزل طائفي 
وتمييز  ديــمــغــرافــي  تغيير  خــاللــه  مــن  ينفذ 

طائفي لسكان حزام بغداد.
قــــيــــادات  ــــد« أن  ــــديـ ــــجـ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ وعــــلــــمــــت »الـ
رئيس  مــن  إيجابية  ــارات  إشـ ت 

ّ
تلق عسكرية 

الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، حــول إعـــادة العمل 
بالسور بعد فشل ثالث خطط أمنية ُوضعت 
املسلحة  الهجمات  ومــنــع  العاصمة  لتأمني 
والــتــفــجــيــرات الــتــي يــنــفــذهــا تنظيم »الــدولــة 

اإلسالمية« )داعش(.
وقال مسؤول عراقي رفيع في مكتب العبادي، 
إن الــســور سيتم العمل بــه مــجــددًا مــن خالل 
ــداد تـــحـــديـــدًا ويـــلـــتـــف عــلــى  ــغــ نــقــطــة غـــــرب بــ
الــحــزامــني الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، وســُيــشــرف 
الجيش على تنفيذه مع لجنة األمن والدفاع 
»الــعــربــي  الــبــرملــانــيــة، مــوضــحــًا فـــي حــديــث لـــ
الجديد« أن نحو 50 ألف كتلة أسمنتية سيتم 
نقلها من داخــل بغداد وعــدد من املحافظات 
إلى أطراف العاصمة، وسيتم البدء باملناطق 
الهشة أواًل في نصب السور ثم خندق تحته 
إلى  الفتًا  وكــامــيــرات،  مراقبة  نقاط  وتجهيز 
أن »عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش يــتــســلــلــون إلــى 

العاصمة مشيًا عبر املناطق الزراعية«.
وكـــان الــعــبــادي قـــال فــي الــثــانــي مــن يوليو/
تموز 2016، إن »بغداد عاصمة كل العراقيني 

عمان ـ محمد الفضيالت

أمـــس  األردن،  ــواب  ــ نــ ُيـــشـــهـــر  أن  مــــقــــررًا  ــان  ــ كـ
األحد، سالحهم الرقابي، ويصوتوا، استنادًا 
وزير  في  الثقة  طــرح  على  الدستور،  ألحكام 
لم يحدث،  الداخلية، سالمة حماد. لكن ذلــك 
التعديل  الــوزيــر خــرج من الحكومة بعد  ألن 
االضـــــطـــــراري الــــــذي أجـــــــراه رئـــيـــس الـــــــوزراء 

األردني، هاني امللقي، وحاز موافقة ملكية.
الـــوزاري ساهم في ظاهره في نزع  التعديل 
فتيل أزمة نيابية-حكومية، أعقبت االعتداءات 
اإلرهابية في مدينة الكرك الجنوبية، الشهر 
املاضي. وكان بعض النواب قد حّملوا الوزير 
األمني  التقصير   

َ
مسؤولية منصبه،  املغادر 

الذي أفضى إلى مقتل 11 رجل أمن، ومدنيني، 
الثقة  وسائحة كندية. وقدموا مذكرة لطرح 
بـــه، وقـــد اســتــحــق مــوعــدهــا الــدســتــوري منذ 
يوم الجمعة املاضي. غير أن تعديل اللحظة 
األخــيــرة أخــفــى وراءه إصـــرارًا حكوميًا على 
الــدور الرقابي للمجلس، والــذي  عــدم تفعيل 
تخشى الحكومات املتعاقبة، وليس حكومة 

امللقي فقط، من تفعيله.
ويــنــظــر الـــنـــواب الـــذيـــن تــبــنــوا مـــذكـــرة حجب 
الثقة، بارتياح، إلى مغادرة حماد الحكومة. 
ــقـــوي  ويـــعـــتـــبـــرون أن اإلطـــــاحـــــة بــــالــــرجــــل الـ
الــذي يصفه  جــاءت نتيجة طبيعية ملوقفهم 
الحباشنة،  الكرك، صــداح  مدينة  عن  النائب 
»الصلب«، بدون أن يخفي أن رغبته ورغبة  بـ
الــعــديــد مـــن زمـــالئـــه كــانــت اإلطـــاحـــة بحماد 
تحت قبة البرملان، ملا سيكون لذلك من أثر في 
النواب  النمطية عن مجلس  الصورة  تغيير 
األردنــــــي لــــدى غــالــبــيــة املـــواطـــنـــني، عــلــى حد 
قوله. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الحباشنة 
أن ما حدث مؤشر على قوة البرملان، ورسالة 
للمسؤولني بأن هناك من يحاسبهم في حال 

قّصروا في أداء واجبهم.
تـــعـــديـــل وزاري  إلــــــى  املـــلـــقـــي يـــطـــمـــح  وكـــــــان 

وإنــه ال يمكن أن يكون هناك جــدار أو سور 
يعزلها أو يمنع مدنيني آخرين من دخولها«. 
وأضـــاف أن تــأمــني بــغــداد سيكون مــن خالل 
إعادة تنظيم نقاط التفتيش وإغالق الثغرات 
فـــي تــأمــني حــــدود املــديــنــة وفــــي ذات الــوقــت 
ــراد مـــن وإلــــى املــديــنــة«.  ــ تــســهــيــل انــتــقــال األفــ
ــبــر تــجــمــيــدًا أو إلـــغـــاء لفكرة 

ُ
هـــذا الـــكـــالم اعــت

ــاء الـــســـور حــيــنــهــا، لــيــتــوقــف الــعــمــل به  إنـــشـ
بشكل نهائي بعد نحو شهر من قرار لقيادة 

عمليات بغداد ببناء هذا السور.
وطالبت لجنة األمن والدفاع البرملانية قيادة 
عمليات بغداد ورئيس الوزراء باإلسراع في 
مشروع سور بغداد بهدف »الحد من دخول 
اإلرهـــابـــيـــني إلـــى الــعــاصــمــة ومــســاهــمــتــه في 
تحقيق األمن لها«. وقال عضو اللجنة نيازي 
»العربي الجديد«،  معمار أوغلو، في حديث لـ
إن أسباب إنشاء »سور بغداد« هي عدم قدرة 
حزام  مناطق  على  السيطرة  على  العمليات 
 
ً
بغداد الشمالية والغربية والجنوبية، فضال
عن عدم إمكانية األجهزة األمنية منع تسلل 
ــيـــارات املــفــخــخــة وتــســلــل االنــتــحــاريــني،  الـــسـ
األمـــن والــدفــاع ستقوم  أن لجنة  إلــى  مشيرًا 
األمنية خالل  القيادات  من  عــدد  باستضافة 
عمليات وشرطة  قــائــدا  بينهم  املقبلة  األيـــام 

بغداد ملناقشة املشروع.
مــن جــهــتــه، أكـــد املــســتــشــار اإلعـــالمـــي لــــوزارة 
الـــــدفـــــاع الـــــلـــــواء الــــركــــن مـــحـــمـــد الـــعـــســـكـــري، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، نـــقـــل أغــــلــــب الــكــتــل  لـــــ
العاصمة  مناطق  فــي  املــوجــودة  األسمنتية 
ليتم نشرها على السور، موضحًا أن خمس 
كــتــائــب هــنــدســيــة لــقــيــادات فـــرق هـــي األولـــى 
ــة عــشــرة  ـــاديــ ــحـ ــة والــ ــعـ ــاسـ ــتـ ــة والـ ــادســ ــســ والــ
ــــك وســـتـــكـــون  والـــســـابـــعـــة عــــشــــرة تـــتـــولـــى ذلــ
املرحلة األولــى بطول 100 كيلومتر، مضيفًا 
أن »الـــســـور يــتــضــّمــن حــفــر خــنــدق بــعــرض 3 
للطرق  وإجـــراء تسوية  مترين  أمــتــار وعمق 
ــى أن  ــ ــكـــري إلــ ــعـــسـ املـــحـــيـــطـــة بـــــــه«. وأشــــــــار الـ
الكتل  كــل  نصب  ستتضمن  الثانية  املرحلة 
أبــراج  بعد رفعها من مناطق بغداد ونصب 
كاميرات  نصب  إلــى  إضافة  معينة  ملسافات 
 عن 

ً
مراقبة ملراقبة املساحة بني األبراج، فضال

محاذية  متواصلة  عسكرية  دوريـــات  إجـــراء 
لهذا السور.

ــوم املــــشــــروع عــلــى بـــنـــاء ســــور بــارتــفــاع  ــقـ ويـ
ثــالثــة أمـــتـــار تــعــلــوه أســــالك شــائــكــة وتحته 
خندق بعرض ثالثة أمتار وعمق مترين وفي 
مناطق يصل إلى عرض أربعة أمتار. ويبدأ 

ــار هـــادئـــة«، حــاصــرًا توقيته  ُيــجــريــه عــلــى »نـ
بــني خــيــاريــن: إمـــا فــي أعــقــاب إقــــرار املــوازنــة 
الـــنـــواب  الـــعـــامـــة لــســنــة 2017، والـــتـــي شــــرع 
ــد، عــلــى أن  فــي مناقشتها، مــســاء أمـــس األحــ
يــصــوتــوا عــلــيــهــا نــهــايــة األســـبـــوع الــحــالــي، 
تستضيفها  الـــتـــي  الــعــربــيــة  الــقــمــة  بــعــد  أو 
اململكة، نهاية مارس/آذار املقبل. لكن رئيس 
الوزراء لم يفوت فرصة التعديل االضطراري. 
وبـــعـــدمـــا حــصــل عــلــى الـــضـــوء األخـــضـــر من 
 عــلــى مـــن يــعــتــبــرهــم 

َ
الــقــصــر املـــلـــكـــي، أْجــــَهــــز

ــرؤوس  ــ خــصــومــه فـــي الــحــكــومــة، وأطــــــاح »بـ
للحكومات«  »العابرين  نادي  كبيرة« دخلت 
بإسناد من مركز القوى في صنع القرار الذي 
الفريق  الــقــدرة على فــرض أسماء في  يمتلك 
ــوزاري عــلــى رؤســــاء الــحــكــومــات املكلفني،  ــ الــ
كما حدث مع امللقي عند تشكيله حكومتيه 

األولى والثانية.
ــيــــس الــحــكــومــة  ــتــــي امـــتـــلـــكـــهـــا رئــ والـــــقـــــوة الــ
الثاني  التعديل  فــي  الخاصة  رؤيــتــه  لتنفيذ 
عــلــى حــكــومــتــه الــثــانــيــة الــتــي شكلها فــي 28 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، عــّبــر عــنــهــا خــالل 
السبت  ُعــقــدت  الــتــي  الـــــوزراء  جلسة مجلس 
الـــــوزراء استقالتهم  املـــاضـــي، وقـــدم خــاللــهــا 
بناًء على طلبه، تمهيدًا إلجراء التعديل الذي 
 امللقي، خالل 

َ
تم ظهر أمس األحد. ولم يتوان

أنه  األسمنتي فقط من منطقة الحسينة، إال 
تــم اقــتــطــاع جـــزء مــن مــديــنــة خـــان بــنــي سعد 

التابعة ملحافظة ديالى.
السور  عليها  يشيد  الــتــي  املناطق  وتتميز 
ــا يثير  ــد مـ ــ بــأنــهــا ذات مـــكـــون طــائــفــي واحـ
ــيـــات تـــهـــجـــيـــر واســـعـــة  ــلـ ــمـ ــاوف مـــــن عـ ــ ــخــ ــ املــ
لــســكــانــهــا. ويــبــلــغ طــــول الـــســـور نــحــو 200 
ــــري، ومــن  كــيــلــومــتــر يــلــف بـــغـــداد بــشــكــل دائــ
املـــقـــّدر أن تــبــلــغ كــلــفــتــه أكــثــر مـــن 30 مليون 
تعويض  أي  املـــشـــروع  يــتــضــمــن  وال  دوالر. 
لــلــســكــان مـــن أصـــحـــاب املــــنــــازل أو الــحــقــول 
الخندق ونصب  التي سيتم حفر  الــزراعــيــة 
الــســور فــي أراضــيــهــم، لــكــن قــد يــتــم منحهم 

أراضي في املحافظات املجاورة.
ويرى سياسيون ومراقبون أن مشروع السور 
والــخــنــدق يــحــمــل نــوايــا طــائــفــيــة وسياسية 
فــي الــوقــت نفسه بــعــيــدة عــن أهــــداف حماية 
بــغــداد وتحصينها مــن املــخــاطــر اإلرهــابــيــة. 

في الداخلية خلفًا لحماد، ليحمل مهمة رفع 
بعد  األمنية  األجهزة  التنسيق بني  مستوى 
التنسيق. وتمكن  لغياب  الكبيرة  االنتقادات 
ــر  املــلــقــي مـــن اإلطــــاحــــة بــنــائــبــه الـــثـــالـــث، وزيـ
الــخــارجــيــة نــاصــر جـــودة، الـــذي سجل أطــول 
مــدة بــقــاء فــي املنصب بشكل مــتــواصــل منذ 
عـــام 2009. وأســـنـــدت الــخــارجــيــة لــإعــالمــي، 
ــذي تــقــلــد ســابــقــًا منصب  أيــمــن الــصــفــدي، الــ
وزيــر دولــة لشؤون اإلعــالم واالتــصــال. وكان 
املــلــقــي مــهــد لــإطــاحــة بـــجـــودة بــاســتــحــداث 
منصب وزير دولة لشؤون الخارجية، وعاد 
الوزير،  التعديل، لينتقل  ليلغي املنصب في 
الــخــصــاونــة، لحمل حقيبة وزيـــر دولــة  بشر 

للشؤون القانونية.
وخرج النائب األول، وزير التربية والتعليم، 
محمد الذنيبات، في التعديل الــوزاري، على 
الرغم من اإلنجازات الكبيرة التي حققها هذا 
الوزير خالل وجوده في منصبه. وحل مكانه 
الــرزاز،  املدنية، عمر  الدولة  أعمدة تيار  أحــد 

الذي ينادي بإجراء »
جراحة عميقة للمناهج الدراسية لتخليصها 
من الفكر التكفيري«. كما خرج النائب الثاني، 
ــواد  ــؤون االســـتـــثـــمـــار، جــ ــشــ ــة لــ ــ ــــدولـ وزيــــــر الـ
كــان سببًا في  الحكومة بعدما  العناني، من 
النقد للحكومة لفشل اجتراح حلول  توجيه 
وقد  املواطنني.  جيوب  عن  بعيدًا  اقتصادية 
ألغي بخروجه املنصب الذي كان يشغله. كما 
لــشــؤون االقتصاد  ألغي منصب وزيــر دولــة 
بخروج الوزير، يوسف منصور، في التعديل 

الوزاري.
بــوزيــر سابق،  التعديل  فــي  امللقي  واستعان 
الــبــرملــانــي املــخــضــرم املــعــروف بــعــدائــه لتيار 
اإلســـــالم الــســيــاســي، هـــو مـــمـــدوح الــعــبــادي، 
الـــذي أســنــد إلــيــه حقيبة وزيـــر دولـــة لشؤون 
رئاسة الوزراء خلفًا للمغادر فواز أرشيدات. 
ــات  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ ــ ــادي ال ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ويــــعــــكــــس دخــــــــــول ال
الــعــشــائــريــة والــعــائــلــيــة الــتــي تــحــكــم تشكيل 
ــاء دخـــولـــه  ــ جـ ــد  ــ وقـ األردن.  فــــي  الـــحـــكـــومـــات 
الشباب »النشيط«، رامي  على حساب وزيــر 
الـــوريـــكـــات، الــــذي غــــادر فــي الــتــعــديــل، ليحل 

مكانه الوزير، حديثة الخريشا.
 
ً
ــات كـــــان مــســتــحــيــال ــكــ ــوريــ واإلبـــــقـــــاء عـــلـــى الــ

بــعــد دخــــول الــعــبــادي الــــذي هـــو والــــد زوجـــة 
فإن  املسربة،  املعلومات  وبحسب  الوريكات. 
ــل االنــســحــاب إلفــســاح املجال 

ّ
الــوريــكــات فــض

أمام العبادي، وحتى ال يتسبب بقاؤهما معًا 
في التشكيلة الحكومية باالنتقادات.

غربًا من منطقة الخمس بيوت عند سيطرة 
ــقــــور وهــــــي مـــنـــاطـــق تـــابـــعـــة ملــحــافــظــة  الــــصــ
ــــى عـــقـــرقـــوف ثــم  ــار، ويـــلـــتـــف شــــمــــااًل إلـ ــ ــبـ ــ األنـ
التاجي والطارمية ثم منطقة السدة التابعة 
ملــحــافــظــة صـــالح الــديــن وفـــق املــخــطــط، فيما 
اقتطاع  وتــم  الــرضــوانــيــة،  إلــى  يلتف جنوبًا 
التابعة لألنبار  الــزيــدان والسعدان  جــزء من 
أيضًا، مرورًا بصدر اليوسفية ثم املحمودية 
املــشــروع في  يــبــدو  واللطيفة جــنــوبــًا. بينما 
املحور الشرقي رمزيًا، إذ يقتصر على السور 

تلك الجلسة، عن توجيه لوم قاٍس لوزراء بعد 
التنسيق  تقديمهم االستقالة، محوره غياب 

والنميمة ونقص الوالء.
ــمـــل رســــائــــل  ــيـــح أن الــــتــــعــــديــــل لـــــم يـــحـ صـــحـ
سياسية قوية في ما يتعلق بالوزراء الجدد، 
ــه حـــمـــل رســــائــــل تــتــعــلــق بـــاملـــغـــادريـــن،  ــ إال أنـ
قوة  أكثر  بــات  الحكومة  رئيس  بــأن  مفادها 
من  ممانعة  دون  مــن  سياساته  تنفيذ  على 

مراكز صنع القرار.
التعديل سبعة وزراء مناصبهم،  وغــادر في 
ــثــــالثــــة، وألـــحـــقـــت  ــواب الـــرئـــيـــس الــ ــ ــ بــيــنــهــم نـ
بالثامن الذي طاوله التعديل، حقيبة وزارية 
ــان يحملها قــبــل الــتــعــديــل.  غــيــر تــلــك الــتــي كـ
ثالثة  بينهم  وزراء  خمسة  الحكومة  ودخـــل 
مخضرمون، كما شمل التعديل إلغاء وزارتني 
األسبق،  الداخلية  وزيــر  وعــاد  اقتصاديتني. 
البرملاني السابق، غالب الزعبي، إلى مقعده 

نهاية  أعلنت  قد  الداخلية  وزارة  كانت  فيما 
العام املاضي أن بناء السور هو قرار عسكري 
الــســيــاســة.  أو  بالطائفية  لــه  وأمــنــي ال شـــأن 
أمــا ائــتــالف »مــتــحــدون« الــذي يتزعمه نائب 
فاعتبر  النجيفي،  أســامــة  الــعــراقــي  الــرئــيــس 
م مهام أمن العاصمة 

ّ
سل

ُ
أنه كان األولــى أن ت

بــغــداد  الـــداخـــلـــيـــة ومـــهـــام حـــــزام  إلــــى وزارة 
لوزارة الدفاع وإكمال إعداد الفرقة التكتيكية 
املــســؤولــة عــن أمـــن بــغــداد كــوحــدة استجابة 
ســريــعــة لــلــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة والــجــنــائــيــة 
الخاصة بــداًل مــن هــذا املــشــروع. وقــال عضو 
»العربي  لـ العاني  ظافر  »متحدون«  ائتالف 
ــهـــدف مـــن بــنــاء الـــســـور هو  الـــجـــديـــد«، إن »الـ
الــبــالد على  الــحــدود وتقسيم  إعـــادة ترسيم 
أســس مذهبية وعــرقــيــة«، مــحــذرًا مــن »مغبة 
مشروع سور بغداد األمني كونه يهدد السلم 

املجتمعي العراقي«.
عبد الله...

األميركيون في العراق

ومعسكرات عدة غرب البالد وشماله ووسطه 
ترافقهم ترسانة عسكرية من األسلحة الثقيلة 

والطائرات القتالية واملروحية. 
وبــحــســب أرقــــام مــســربــة منتصف عـــام 2015، 
كــان عــدد الــقــوات األميركية يــتــراوح ما بني 5 
آالف إلى 5700 عنصر، ما يعني زيادة بنحو 
الضعف حتى مطلع عام 2016 الحالي. وغالبًا 
ما تكون تلك القوات آتية من تركيا والكويت 
عبر القواعد األميركية هناك. وتدخل األجواء 
العراقية بشكل مباشر نحو القواعد املوجودة 
في غرب وشمال البالد من دون املرور بمطار 

بغداد الدولي.
ويــنــظــر »الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي« الـــحـــاكـــم الـــذي 
املتوالية منذ  العراق  يتولى رئاسة حكومات 
األميركي  الوجود  إلى  البالد عام 2003،  غزو 
بــقــلــق كــبــيــر، ال ســيــمــا الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي أو 
املـــعـــروف بــجــنــاح رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، 
 
ً
ــــي إليـــــــــران. لـــكـــن كــتــال ــوالـ ــ ــالــــكــــي، املـ نــــــوري املــ
ســيــاســيــة أخــــرى تــرحــب بــالــوجــود األمــيــركــي 
وتعتبره فرصة للحد من النفوذ اإليراني في 
البالد مثل القوى السنية والكردية واملسيحية 

والتيار املدني املستقل.
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون فـــي الــحــكــومــة 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة مــــوجــــودة حــالــيــًا في  إن الــ
ثمانية مواقع مختلفة أبرزها: األنبار، كبرى 
ــراق. وتــنــتــشــر الـــقـــوات داخـــل  ــعــ مــحــافــظــات الــ
قاعدتي عــني األســـد، القريبة مــن الــحــدود مع 
الــفــلــوجــة،  الــحــبــانــيــة، غــربــي  األردن، وقـــاعـــدة 
وفــــي مــعــســكــر مــتــوســط الــحــجــم قــــرب مــطــار 
بغداد الدولي، ومعسكر جنوب شرق تكريت، 
عاصمة محافظة صالح الدين املحلية، إضافة 
إلـــى معسكرين فــي نــيــنــوى وآخـــر فــي أربــيــل، 
ــراق، ومـــوقـــع  ــ ــعـ ــ عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ
ــة،  ــة الـــســـوريـ ــيـ صــغــيــر قـــــرب الــــحــــدود الـــعـــراقـ

بغداد ـ عبد اهلل الثويني 
األنبار ـ علي الحسيني

قائد عسكري  بنبرة حــادة يحاول 
الــعــراقــيــة  ــاع  ــدفـ الـ رفــيــع فـــي وزارة 
الـــتـــهـــرب مـــن اإلجــــابــــة عـــن الـــســـؤال 
األكــثــر إحـــراجـــًا لــلــمــســؤولــني فــي بــغــداد حــول 
البالد.  في  األميركية  للقوات  الحقيقي  العدد 
ــًا مـــن تــجــاوز  نــبــرتــه تــعــكــس اســـتـــيـــاًء واضـــحـ
الواليات املتحدة للمؤسسة الرسمية العراقية 
بــشــأن انــتــشــار قــواتــهــا هــنــاك. وكــالمــه يكشف 
العراقية،  للسيادة  انتهاك واشنطن  عن مدى 
إذ يـــقـــول: »إذا كــــان رئــيــس الـــــــوزراء نــفــســه ال 
يــعــرف كــم عــددهــم الحقيقي هــل ســأعــرف أنا 
أو  ذلــك؟ هم يدخلون ويخرجون بال تأشيرة 
تنسيق مسبق ويملكون ثالثة مدارج طائرات 
في الحبانية وعني األسد والقيارة إضافة إلى 

مطار أربيل الدولي«.
ــام املـــســـربـــة عـــن الــعــدد  ــ ــ وتــشــيــر غــالــبــيــة األرقـ
إلــى وجــود  الــعــراق  فــي  الحقيقي لألميركيني 
ما بني 8 آالف إلى 10 آالف عنصر، يتوزعون 
املعارك  في  عــدة: جنود يشاركون  فئات  على 
وآخرون استشاريون أو متعاقدون عسكريون 
وفنيون إضافة إلى موظفني مدنيني يعملون 
لحساب وزارة الدفاع األميركية. لكن هناك من 

يتحدث عن أرقام أعلى من ذلك.
ــم مــــن نـــفـــي مـــســـؤولـــني عــراقــيــني  وعـــلـــى الــــرغــ
ــربـــي الـــجـــديـــد« صحة  ــعـ تـــواصـــلـــت مــعــهــم »الـ
تــقــاريــر إخــبــاريــة تــحــدثــت األســـبـــوع املــاضــي 
عــن وصـــول 4 آالف جــنــدي إلـــى قــاعــدة غربي 
املـــاضـــي، إال أن هـــذا ال ينفي  الــشــهــر  ــعـــراق  الـ
استمرار عملية تبديل تلك القوات أو اإلضافة 
عليها بشكل تدريجي. وبلغ عدد القوات أكثر 
مــن 10 آالف عــســكــري يــتــوزعــون عــلــى قــواعــد 

غــرب املــوصــل. ويكشف مسؤول عراقي بــارز، 
»العربي  تحفظ عــن ذكــر اســمــه، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، عما وصــفــه »تــوســع تــدريــجــي غير 
ويبنّي  الــعــراق«.  فــي  األميركية  للقوات  معلن 
الــضــعــف منذ  بــنــحــو  الـــقـــوات زادت  »تــلــك  أن 
أن  اآلن«، مؤكدًا  عــام وبضعة أشهر عن  نحو 
»رئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي يــعــلــم ذلـــك لــكــنــه ال 
يعرف بالتحديد عددهم الحقيقي اآلن إال ما 
يقوله األميركيون له، وهو مضطر للموافقة، 
ألن أي تخفيف أميركي للمعركة في املوصل 

الخسائر  مــن  مــزيــدًا  الـــفـــرات يعني  أعــالــي  أو 
البشرية للجيش العراقي الذي يتحرك بشكل 
األميركي«،  الدعم  أقل بفضل  جيد وبخسائر 
إلــى أن بغداد  املــســؤول العراقي. ويلفت  وفــق 
ال تـــزال تخضع لــرقــابــة جــويــة أمــيــركــيــة على 
أطـــرافـــهـــا لـــرصـــد أي تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة من 
تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش(. وحــول 
في  األميركي  اإلجمالي  للوجود  األدق  الــرقــم 
الــعــراق، يؤكد أنهم »أكــثــر بقليل مــن 10 آالف 
ومصنفاتهم  تسمياتهم  بمختلف  عــســكــري 

العسكرية«. ويعتبر مؤيدو الوجود األميركي 
فــي الــعــراق أنـــه يشكل ضــمــانــة إلعــــادة سكان 
املدن ومنع حدوث تغيير ديموغرافي والحد 
مـــن الــنــفــوذ اإليـــرانـــي الــعــســكــري والــســيــاســي 
ف »التحالف 

ّ
على حد سواء. في املقابل، يصن

هذا  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  الوطني« 
الـــوجـــود بــاعــتــبــاره احـــتـــالاًل جـــديـــدًا لــلــعــراق 
ــوات األمـــيـــركـــيـــة.  ــقــ ويـــطـــالـــبـــون بـــانـــســـحـــاب الــ
وترجح مصادر في بغداد أن واشنطن ستزيد 
مــن الــقــوات األمــيــركــيــة فــي الــعــراق بعد تسلم 

الرئيس الجديد املنتخب، دونالد ترامب، وال 
التدخل  يــؤيــد  الجديد  فريقه  أغــلــب  أن  سيما 
العسكري املباشر في العراق ولهم تصريحات 

عدائية تجاه إيران ودورها في العراق.
ويقول عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان 
ــوان عـــبـــد الــــلــــه، إن الــــقــــوات  ــ ــاخـ ــ الــــعــــراقــــي، شـ
األميركية تساند بشكل مباشر وغير مباشر 
ــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي اســـتـــعـــادة املـــوصـــل من  الـ
ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــتــــراض كــتــل ســيــاســيــة وبـــعـــض الـــقـــيـــادات  اعــ

ــقـــوات  األمـــنـــيـــة عـــلـــى ذلــــــك، تـــحـــت حـــجـــة أن الـ
طرد  فــي  والــخــبــرة  اإلمكانية  لديها  العراقية 
محافظتي  فــي  فعلت  كــمــا  التنظيم  مسلحي 
ــيــــر إلـــــــى أن  صـــــــالح الـــــديـــــن واألنــــــــبــــــــار. ويــــشــ
واإلسناد  بالدعم  رحبت  العراقية  »الحكومة 
املــقــدم مــن الــقــوات األمــيــركــيــة عبر مشاركتها 
بــشــكــل جــزئــي فــي مــعــارك الــتــحــريــر مــن جهة 
وعــبــر تــقــديــم املـــشـــورة الــعــســكــريــة والــتــدريــب 
وتجهيز الــقــوات الــعــراقــيــة مــن جــهــة أخـــرى«، 

الفتًا إلى أن »عددهم الدقيق غير معروف«.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــجــدد »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
مــوقــفــه الــثــابــت بــرفــض أي شــكــل مـــن أشــكــال 
النائب  ويقول  الــعــراق.  في  األميركي  الوجود 
»العربي  ــرار«، ريــاض غــالــي، لـ عــن كتلة »األحــ
الــجــديــد« إن »مــوقــف الــتــيــار الـــصـــدري بشأن 
وضع القوات األميركية ثابت ويرفض وجود 
ــركـــي وتـــحـــت أيـــــة صـــفـــة ألنـــه  ــيـ أي جـــنـــدي أمـ
ويبنّي  لقوله.  وفقًا  الوطنية«  السيادة  يمس 
الوضع  السلبية على  املــؤثــرات  مــن  أنــه »يعد 
األمني«، محذرًا في الوقت نفسه من مشاركة 

القوات األميركية في عمليات تحرير املوصل 
الــحــشــد الشعبي  قـــيـــادة مــلــيــشــيــات  لــــدى  ألن 
تحفظات على هذه املشاركة التي ستؤدي إلى 
فقدان معركة تحرير املوصل طابعها العراقي. 
ويؤكد أن كتلته دعت جميع الكتل السياسية 
إلـــى تــبــنــي مــوقــف مــوحــد مــن رفـــض الــوجــود 
األميركي، خصوصًا أن نهاية »داعش« باتت 
قـــريـــبـــة وال حـــاجـــة لــــقــــوات أجـــنـــبـــيـــة، بــحــســب 
تعبيره. وكانت وزارة الدفاع األميركية أعلنت 
فــي شهر سبتمبر/أيلول املــاضــي عــن إرســال 
600 جندي إلى العراق لتعزيز مهام التدريب 
وتقديم املشورة واإلرشاد للقوات العراقية في 

حربها ضد تنظيم »داعش«.
أنــه ال يوجد إجماع سياسي  ويبدو واضحًا 
عـــــراقـــــي حـــــــول الــــــوجــــــود األمـــــيـــــركـــــي. ويـــــرى 
»التحالف الكردستاني« أن واشنطن لن تزيد 
بقواعد  الحالية  العسكري  وجــودهــا  مناطق 
والعاصمة  األنــبــار  محافظة  فــي  بها  خــاصــة 
بغداد ومحافظة نينوى وإقليم كردستان، إال 
أنها ستزيد من عدد الجنود في تلك القواعد، 
ــد  ــة ورصــ ــابــ ــن نـــشـــر مـــنـــظـــومـــات رقــ  عــ

ً
فـــضـــال

جـــوي وتــشــارك بــمــهــام إعــــادة إغـــالق الــحــدود 
الــعــراق وســوريــة، بحسب مصادر  البرية بني 
النائبة عن  التحالف. وتقول  رسمية في هذا 
»الـــتـــحـــالـــف الـــكـــردســـتـــانـــي«، نــجــيــبــة نــجــيــب، 
السياسية،  »األطـــراف  إن  الجديد«  »العربي  لـ
 مسيحية وتركمانية، 

ً
الكردية والسنية، وكتال

وأخرى تمثل التيار املدني في العراق، رحبت 
واعتبرته  األميركي  العسكري  الــوجــود  بهذا 
على  اإليرانية  الهيمنة  لوقف  الحلول  أفضل 
العراق وتوسعها األخير من خالل استغاللها 
ورقة تنظيم داعش«. وتشير إلى أن »األجندة 
األميركية تصرح بوجوب إعــادة السكان إلى 
املدن التي نزحوا منها خالل املعارك مع تنظيم 
داعش وإزالة آثار املعارك واملساعدة في بناء 
الشرطة واالستخبارات في  قــوات محلية من 

تلك املدن«، بحسب قولها.

تعّرضت بغداد العتداءات عديدة في الفترة األخيرة )أمير سعدي/األناضول(

ناصر جودة كان يتولى الخارجية منذ 2009 )صفا كرسان/األناضول(

القوات األميركية تساند القوات العراقية والبشمركة ضد »داعش« )يونس كيليس/األناضول(

»إذا كان رئيس الوزراء نفسه ال يعرف كم عددهم الحقيقي هل سأعرف أنا ذلك؟«، عبارة ترد 
األميركية  القوات  واقع  لتلخص  العراقية  الدفاع  وزارة  في  رفيع  عسكري  قائد  لسان  على 
العبادي.  إلى سّر تجهله حتى حكومة حيدر  الرسمي أقرب  يبدو عديدها  التي  العراق  في 

وبينما تزيد واشنطن عديد قواتها بال تنسيق مسبق وبشكل غير معلن، موزعة إياهم على 
الوجود  تعزيز  مسألة  حيال  العراق  في  اآلراء  تنقسم  العسكرية،  القواعد  من  مجموعة 
العسكري األميركي في البالد بالتزامن مع اشتداد معركة تحرير الموصل من تنظيم »داعش«

الغالف

سّر تجهله حكومة العبادي: 
زيادة القوات بصمت وبال تنسيق

القوات األميركية 
موجودة حاليًا في 

ثمانية مواقع مختلفة

ال يوجد إجماع 
سياسي عراقي حول 

الوجود األميركي

يبلغ طول السور 
نحو 200 كيلومتر يلف 

بغداد بشكل دائري

إصرار حكومي على 
عدم تفعيل الدور 

الرقابي للبرلمان

عادت السلطات العراقية 
إلى إطالق مشروع سور 

بغداد، بعد التفجيرات 
األخيرة التي ضربت 

العاصمة، لتثير المخاوف 
من عمليات تهجير 
للمناطق التي يشيد 

فيها السور

ال يحمل التعديل الوزاري 
في األردن أبعادًا سياسية 

فعلية بقدر ما يشكل 
»عقابًا« للوزراء المتمردين 

على رئيس الحكومة 
هاني الملقي

على الرغم من أن واشنطن اعترفت بوجود القوات األميركية في بغداد 
وفي  الخضراء،  المنطقة  داخــل  المنتشرة  المشتركة  القوات  ضمن 
محافظتي صالح الدين والموصل، 
إال أن اإلدارة األميركية رفضت بشكل 
في  بمشاركتها  ــراف  االعــت رسمي 
القتال ضد تنظيم »داعش«، معلنًة 
أن دورها يقتصر فقط على تقديم 
األميركي،  الرئيس  وكــان  المشورة. 
بـــاراك أوبــامــا )الــصــورة(، قــد أعلن 
الــعــراق،  بـــالده مــن  سحب قـــوات 
أن  عليه  الصعب  من  فإنه  وبالتالي 

يعترف بإعادته لها.

ال اعتراف بمقاتلة »داعش«

األردن قضية
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المقررات تتمسك بحل الدولتين وتطمينات من كيري لنتنياهو

مؤتمر باريس... أفضل الممكن؟

اتفاق على عقد 
اجتماع جديد بحلول 

نهاية عام 2017

باريس ـ العربي الجديد

الختامي  البيان  حملت مقررات 
جهود  إلحياء  الدولي  للمؤتمر 
ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــ ــام بـ ــ ــ ــسـ ـــ ــ ال
واإلســــرائــــيــــلــــيــــن، والـــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
باريس أمس األحد، بغياب الفلسطينين 
واإلسرائلين، نتيجة املوقف اإلسرائيلي 
الـــرافـــض لــلــمــؤتــمــر، رســائــل واضــحــة في 
مـــا يــتــعــلــق بــالــتــفــاهــمــات الـــدولـــيـــة حــيــال 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضـــي  في  الحل 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األميركي، جون كيري، قد استبق صدور 
ــامـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر، بــتــطــمــن  ــتـ الــــبــــيــــان الـــخـ
إســرائــيــل بـــأن »الــبــيــان وقــــــرارات مؤتمر 
مقترحات  إلــى  يتحّوال الحقًا  لن  باريس 
ــن الـــدولـــي، ولــن  لـــقـــرارات عــن مجلس األمـ
إضافية  مقررات  أو  تكون هناك خطوات 

ضد إسرائيل«.

مقررات المؤتمر
ــد الـــبـــيـــان الــخــتــامــي ملــؤتــمــر بــاريــس  ــ وأكـ
حــل  »أســـــــــاس«  تـــشـــّكـــل   1967 حــــــدود  أن 
ــبــــن  ــانــ الـــــــدولـــــــتـــــــن، وســـــــــط دعـــــــــــوة الــــجــ
»التوقف  إلــى  واإلســرائــيــلــي  الفلسطيني 
عــــن خــــطــــوات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب تــســتــبــق 
ــع  ــا الــــوضــ ــايــ ــة مـــــفـــــاوضـــــات قــــضــ ــيـــجـ ــتـ نـ
واألمن  والحدود  القدس  ومنها  النهائي 
الكبرى  الــقــوى  أعلنت  كما  والــاجــئــون«. 
ترحيبها بجهود دفع السام في الشرق 
األوســـط، بما في ذلــك قــرار مجلس األمن 
االستيطاني.  الــنــشــاط  يــديــن  الـــذي   2334
إلــى االتــفــاق على عقد اجتماع  ــارت  وأشــ
ــق مــــع املـــشـــاركـــن املــعــنــيــن بــحــلــول  ــ الحـ
نهاية العام الحالي. في مقابل ذلك تجنب 
البيان النهائي أي انتقاد صريح لخطط 
الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترامب 

لنقل السفارة األميركية إلى القدس.
وجــــــــــاءت املـــــــقـــــــررات بــــعــــدمــــا احــتــضــنــت 
العاصمة الفرنسية باريس، أمس األحد، 
املؤتمر بحضور أكثر من 70 دولة وخمس 
ــة، وفـــــي غـــيـــاب مــمــثــلــن  ــ ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــات دولـ
ــي والـــســـلـــطـــة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــن االحـــــتـــــال اإلســ ــ عـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــــرأس وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان مـــــارك آيــــرولــــت، أشــغــال 
املــؤتــمــر الـــذي انعقد فــي قــاعــة املــؤتــمــرات 
فــي  الــفــرنــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بــمــقــر وزارة 

الدائرة الخامسة عشرة بباريس.
 االعــتــراضــات اإلسرائيلية على 

ّ
وفــي ظــل

ــر، كـــشـــفـــت الــــقــــنــــاة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــمــ ــؤتــ املــ
العاشرة، مساء أمس، أن »وزير الخارجية 
ــــرى اتـــصـــااًل  األمـــيـــركـــي، جــــون كـــيـــري، أجـ
الحكومة اإلسرائيلية،  هاتفيًا مع رئيس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــؤكــدًا لــه أن الــبــيــان 
وقرارات مؤتمر باريس لن يتحّوال الحقًا 
األمن  لقرارات عن مجلس  إلى مقترحات 

ــيــــن، بـــهـــدف  ــســ ــرنــ ــفــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــ
فــرض شـــروط على إســرائــيــل ال تتناسب 
ــة«. واعـــتـــبـــر أن  ــيـ ــنـ واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـــوطـ
»املؤتمر يبعد السام وال يقّربه ألنه يزيد 
الفلسطينية ورفــض  املــواقــف  تــشــدد  مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــدخــــول فـــي مــفــاوضــات 

مباشرة من دون شروط مسبقة«.
أن طلبت  اإلســرائــيــلــيــة  للحكومة  وســبــق 
مــن الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب دونــالــد 
الفرنسية  الحكومة  لدى  التدخل  ترامب، 
السماح  لعدم  عليها  الضغط  ومــمــارســة 
بـــصـــدور قـــــــرارات تـــتـــعـــارض مـــع مــواقــف 
ب 

ّ
وتجن نتنياهو،  يقوده  الــذي  االئتاف 

إصدار أية توصية بالتوجه ملجلس األمن 

الــــدولــــي، ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك خـــطـــوات أو 
ــيـــل«. وهــو  ــررات إضــافــيــة ضـــد إســـرائـ ــقـ مـ
ما كان يخشاه نتنياهو، خصوصًا بعد 
ــدور الــــقــــرار 2334 عـــن مــجــلــس األمـــن  ــ صـ
املــاضــي، والــذي يدين االستيطان  الشهر 

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.

رفض إسرائيلي للمؤتمر 
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد أعـــلـــن مــــــــرارًا خـــال 
الــفــتــرة املــاضــيــة مــوقــفــه الـــرافـــض ملؤتمر 
ــد،  ــ ــــس األحــ بـــــاريـــــس. وجـــــــدد مــــوقــــفــــه، أمــ
اإلسرائيلية  الحكومة  جلسة  فــي  بقوله 
ــيــــة، إن »مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس هــو  ــبــــوعــ األســ
مـــؤتـــمـــر عـــبـــثـــي يـــعـــقـــد بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــن 

الــــدولــــي لــتــمــريــر قـــــــرارات جـــديـــدة بــشــأن 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. وكشفت 
صــحــيــفــة »مــيــكــور ريـــشـــون« فـــي عــددهــا 
الــــصــــادر أمـــــس، أن »مـــســـتـــشـــاري تــرامــب 
اســتــجــابــوا بــالــفــعــل لــلــطــلــب اإلســرائــيــلــي 
وطلبوا  الفرنسية  بالحكومة  واتــصــلــوا 
منها عــدم اإلقــدام على أيــة خطوة تهدف 
إلى فرض حل على الحكومة اإلسرائيلية«. 
ــة فــــي إســـرائـــيـــل،  ــارضــ ــعــ ــيــــم املــ وكـــــــان زعــ
يــتــســحــاق هــرتــســوغ، قــد رأى بــأنــه »كــان 
من الضروري على نتنياهو املشاركة في 
السياسة  املؤتمر، من أجل عرض موقف 
اإلسرائيلية بشكل واضــح حــول الصراع 
الــفــرار  مــن دون  اإلســرائــيــلــي  الفلسطيني 

من املعركة«.

وجهات نظر فلسطينية
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  دعـــــت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أمــــس،  الفلسطينية 
ــى دعـــم  ــ الــــجــــديــــدة، بـــرئـــاســـة تــــرامــــب، إلـ
مخرجات مؤتمر باريس والبناء عليها 
ــــاق مـــفـــاوضـــات مــجــديــة وحــقــيــقــيــة  إلطـ
الــصــراع.  الدولتن وإنــهــاء  لتطبيق حــل 
ودعـــــــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
بــيــان لــهــا، املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي وقـــواه 
ـــى الــتــعــامــل  الــســيــاســيــة وفـــعـــالـــيـــاتـــه إلــ
بإيجابية مع مؤتمر باريس ومخرجاته 
السام  أجــل تحقيق  مــن  كفرصة ثمينة 
بن الشعبن الفلسطيني واإلسرائيلي. 
وحّيت الخارجية الفلسطينية »الجهود 
املؤتمر،  هــذا  لعقد  الصديقة  الفرنسية 
مع  واإلقليمي  الدولي  التجاوب  وأيضًا 
هذه الجهود«. وأكــدت كذلك أنه »ملجرد 
انعقاد املؤتمر في هذا الظرف هو نجاح 
التي  الفلسطينية  لــلــدبــلــومــاســيــة  ــر  آخـ
يقودها الرئيس محمود عباس، بهدف 
إطــاق عملية مفاوضات جــادة ومثمرة 
واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الطرفن  بن 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــام الـ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــــات ال ــيـ ــ ــعـ ــ ــــرجـ وفـــــــــق مـ
محدد،  زمني  جــدول  وضمن  والعربية، 
وبـــإشـــراف ومــتــابــعــة دولـــيـــة«. وشـــددت 
»تــمــادي  أن  عــلــى  الفلسطينية  الـــــوزارة 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي تــدمــيــر حل 
يستدعي  بـــات  األرض،  عــلــى  الــدولــتــن 
أكثر  من أي وقت مضى، عقد هذا املؤتمر 
الــدولــي لتكريس املــشــاركــة الــدولــيــة في 
جـــهـــود إنـــقـــاذ حـــل الـــدولـــتـــن وتــحــقــيــق 
ــــام، وأن تــطــبــيــق مـــخـــرجـــات هـــذا  ــــسـ الـ
دولية  جبهة  تشكيل  يستدعي  املؤتمر 
عريضة تدعم وتساند تلك املخرجات«. 

ــة املـــقـــاومـــة  ــركـ مــــن جــهــتــهــا، انـــتـــقـــدت حـ
ــة »حـــــــمـــــــاس«، االســـتـــضـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
ــاد املــتــحــدث  ــ ــ الــفــرنــســيــة لــلــمــؤتــمــر. وأفـ
باسم الحركة، حازم قاسم، بأن »حماس 
ترى في املؤتمر مضيعة للوقت ونسخة 
مـــكـــررة مـــن مـــؤتـــمـــرات الـــســـام الــســابــقــة 
ــاف أن »املــؤتــمــر انعقد  الــفــاشــلــة«. وأضــ
في ظل ازدياد الهجمة اإلسرائيلية على 
الــفــلــســطــيــنــيــن واســـتـــمـــرار االســتــيــطــان 
والتهويد، ومؤتمر باريس لن ينتج عنه 
شـــيء يــنــصــف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
»عدم  ودعا قاسم السلطة الفلسطينية لـ
ــفـــات إلــــى حـــالـــة الــعــبــث بــالــقــضــيــة  ــتـ االلـ
ــلـــى تــحــقــيــق  الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــمــــل عـ

املصالحة وإنهاء االنقسام«.

مواقف دولية
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، على دعم 
بـــــاده إلحـــــال ســــام »دائـــــــم« و»شـــامـــل« 
فــــي الــــشــــرق األوســـــــــط. وذكــــــــرت مـــصـــادر 
ــلـــومـــاســـيـــة لـــوكـــالـــة »األنـــــــاضـــــــول« أن  دبـ
»جاويش أوغلو شّدد خال املؤتمر على 
حاجة املنطقة لسام دائم وشامل«. ودعا 
الفلسطينية،  األراضــــــي  احـــتـــال  إلنـــهـــاء 
وأشــار إلــى أهمية قيام دولــة فلسطينية 
السام  مستقلة ذات ســيــادة، في تحقيق 

في املنطقة.
ــتـــه، شـــــــارك الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  مــــن جـــهـ
فـــرانـــســـوا هـــوالنـــد، فـــي املـــؤتـــمـــر، مـــشـــّددًا 
السام  دعــم  بخيار  فرنسا  »تشبث  على 
على  القائم  والفلسطينين  إسرائيل  بن 
السبيل  الدولتن، والــذي يبقى  مبدأ حل 
ــــام واألمـــــــــن فــي  ــسـ ــ ــد لـــضـــمـــان الـ ــيــ الــــوحــ
إسرائيل وفلسطن«. ورأى هوالند أن حل 
الــدولــتــن »لــيــس حلما لــدولــة معينة، بل 
إنــه كــان ومــا زال هدفًا للمجتمع الدولي 
بــتــعــدد اخــتــافــاتــه نــحــو املــســتــقــل، ولــهــذا 
أريد بهذه الدورة وهذا املؤتمر أن نجعل 
أولــويــات  مــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة  حــل 

املتجمع الدولي«.
وبــخــاف املــؤتــمــر الـــدولـــي الــســابــق الــذي 
دعت إليه فرنسا وانعقد في باريس في 3 
يونيو/حزيران املاضي، شارك في مؤتمر 
أمـــس 40 دولــــة إضــافــيــة، وحــضــره وزيــر 
الخارجية األميركي جون كيري، واألمن 
الـــعـــام الــجــديــد لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــس واملــمــثــلــة الــعــلــيــا لــلــســيــاســة 
فيديريكا  األوروبــــي  لاتحاد  الخارجية 

موغيريني.
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــــت املــ ــفـ ــ ــــوقـ وتـ
أبريل/نيسان  شهر  نهاية  اإلسرائيلية، 
نـــتـــائـــج  أيـــــــة  تـــحـــقـــيـــق  دون  مـــــن   ،2014
تــذكــر، بــعــد تــســعــة أشــهــر مــن املــبــاحــثــات 
ــة أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــــيــــــــة، بــســبــب  ــايــ بــــرعــ
رفـــض اإلســرائــيــلــيــن وقـــف االســتــيــطــان، 
وقبول حدود 1967 أساسًا للمفاوضات، 
واإلفراج عن معتقلن فلسطينين قدماء 

في سجونها.

بمقررات  األحد،  أمس  فرنسا،  استضافته  والذي  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين  السالم  جهود  إلحياء  الدولي  المؤتمر  انتهى 
واضحة ترى في حدود 1967 أساسًا لحل الدولتين، لكن تحويل مقررات المؤتمر إلى مشاريع لقرارات أممية يبدو صعبًا  في ظل 

تعهدات وزير الخارجية األميركية إلسرائيل بأن نتائج المؤتمر لن تتحول إلى قرارات دولية.

شارك أكثر من 70 دولة و5 منظمات دولية في المؤتمر )برتران غاي/فرانس برس(

باريس ـ محمد المزديوي

لم يستحوذ اللقاء األخير حول السام 
في الشرق األوسط خال والية الرئيس 
)الــصــورة(،  هوالند  فرانسوا  الفرنسي 
ــركــــي  ــيــ ــيـــــس األمــ ــ ــرئـ ــ ــل وصـــــــــول الـ ــ ــبـ ــ وقـ
املــنــتــخــب، دونـــالـــد تـــرامـــب إلــــى الــبــيــت 
األبيض، والــذي عقد في باريس أمس 
ــارز فـــي اإلعـــام  ــــد، عــلــى اهــتــمــام بــ األحـ
منهمكة  اإلخبارية  القنوات  الفرنسي. 
في تغطية مختلف مناظرات مرشحي 
التي  التمهيدية  لــانــتــخــابــات  الــيــســار 
االشــتــراكــي الخــتــيــار  الــحــزب  ينظمها 
مــرشــحــه لــلــرئــاســة، فـــي حـــن لـــم تــفــرد 
غالبية الصحف مساحة واسعة ملؤتمر 
ــاريــــس، بــاســتــثــنــاء مـــا قــدمــتــه ثــاث  بــ
صـــحـــف، هـــي »الكــــــــروا«، و»لـــومـــونـــد«، 
مــن  ديـــــمـــــانـــــش«،  دو  ــال  ــ ــ ــورنـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ و»لـ

تعليقات.
ــص مـــحـــرر الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة في 

ّ
يــلــخ

صــحــيــفــة »لـــوجـــورنـــال دو ديــمــانــش«، 
ــات  ــ ــانــ ــ ــو، رهــ ــونــــصــ ــمــ ــيــ ــلــ فــــــرانــــــســــــوا كــ
مــؤتــمــر بـــاريـــس مـــن أجــــل الـــســـام في 
ــقــــد أمــــس  الـــــشـــــرق األوســــــــــــط، الـــــــــذي عــ
»ملــاذا  افتتاحيته:  فــي  بتساؤل  األحـــد، 
مواجهة  في  املستحيل  فرنسا  تحاول 
»ملاذا   :

ً
متسائا ويستطرد  إسرائيل«؟ 

محاولة إنعاش هذه املحاولة إلحضار 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 
طاولة املفاوضات بعد انتخاب دونالد 
تــرامــب )رئــيــســًا لــلــواليــات املــتــحــدة(«؟ 

 
ّ

وإذا كان مؤتمر باريس يراهن على حل
الدولتن، »كيف يمكن بالتالي تشجيع 
حـــل الـــدولـــتـــن مـــن دون دعــــم حــكــومــة 

ترامب«؟ بحسب الكاتب الفرنسي. 
ومــــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة إقـــــدام الــطــرف 
ــازل تـــجـــاه  ــ ــنـ ــ ــي عـــلـــى أي تـ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ

ــا يــــقــــول املـــحـــلـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كــــمــ
دافـــيـــد خــالــفــا، لــصــحــيــفــة »لــوجــورنــال 
دو ديــــمــــانــــش«، هــــو أن »نــتــنــيــاهــو ال 
املناورة  هامش  ألن  الحركة،  يستطيع 
ــص فـــي تــحــالــفــه الــحــكــومــي، 

َّ
ــقــل

َ
لـــديـــه ت

ــلـــتـــوســـع  لـ ــد  ــ ــ ــؤيـ ــ ــ املـ ــمـــــن  ــ ــيـ ــ الـ ــــل  ــــظـ يـ إذ 
ــدًا«، بــحــســب ما  ــ واالســتــيــطــان قــويــًا جـ

ورد في الصحيفة. 
ويـــخـــلـــص كــلــيــمــونــصــو إلـــــى أن لــقــاء 
بـــاريـــس لــيــس لـــه ســــوى هــــدف واحــــد، 
أي  الــخــطــر«،  نــاقــوس  فــي »دق  يتمثل 
فلسطينية  انــتــفــاضــة  انــــــدالع  »خـــطـــر 
دونالد  سياسات  صّبت  مــا  إذا  ثالثة، 
ترامب الزيت على النار«، وفق تعبيره.

ــد، فـــقـــد كـــّرســـت  أمـــــا صــحــيــفــة لــــومــــونــ
افــتــتــاحــيــتــهــا لــيــوم 14 يــنــايــر/كــانــون 
باعتباره  بــاريــس،  للقاء   2016 الثاني 
ــا بـــــــأال نـــتـــخـــلـــى عـــــن حــل  ــنــ ــمــــح لــ »يــــســ
الدولتن«. ورأت االفتتاحية أن »فرنسا 
على حق في مواصلة الكفاح لتسهيل 
 للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني«.

ّ
حل

ــــت صـــحـــيـــفـــة »الكــــــــــْروا«  ــّرسـ ــ بـــــدورهـــــا كـ
مؤتمر  ملــوضــوع  كبيرًا  حــيــزًا  الفرنسية 
باريس، وأفردت صفحتن للحدث، على 
مدى خمسة أيــام، تحت عنوان عريض: 
»أي ســــام مـــن أجــــل الـــشـــرق األوســـــط«؟ 
ــلــــف حـــــــول »إســـــرائـــــيـــــل- وفـــــــي إطـــــــــار مــ
ــل الـــدولـــتـــن«،  ــدوٌد مـــن أجــ ــ فــلــســطــن، حــ
يـــدعـــو الـــصـــحـــافـــي الـــســـويـــســـري، ِمــتــن 
 لدولة واحدة«، مقدمًا 

ّ
أرديتي، إلى »حل

الكونفدرالية السويسرية كمثال لذلك.

مع الحدث
»خطوة رمزية« للدبلوماسية الفرنسية

أبرز  لم يبد اإلعالم الفرنسي اهتمامًا واسعًا بمؤتمر باريس حول السالم بالشرق األوسط، لكن 
التعليقات تطرقت إلى طابعه الرمزي، وإلى »مثابرة« الدبلوماسية الفرنسية


