
محمد أمين

تحرير  »جبهة  بــن  هــدنــة هشة  انتهت 
ــهـــة، و»هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــة«، مــــن جـ ــ ــــوريـ سـ
الـــشـــام« )تــحــالــف تـــقـــوده الــنــصــرة( من 
جــهــة ثــانــيــة، فــي محافظة إدلـــب وريــف 
حلب الــغــربــي شــمــال غــربــي ســوريــة، إذ 
عـــاد الــطــرفــان إلـــى االقــتــتــال الــعــســكــري 
واإلعـــامـــي. وتــتــهــم فــصــائــل تــابــعــة إلــى 
ــة تــحــريــر  ــئـ ــيـ املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة »هـ
الـــشـــام«، الــتــي تشكل »جــبــهــة الــنــصــرة« 
»الــتــعــنــت«، فيما  نــواتــهــا الــرئــيــســيــة، بـــ
ــة  ــارضــ ــعــ ــل املــ ــائــ تـــتـــهـــم األخـــــــيـــــــرة فــــصــ
ــراف  بــمــحــاولــة الــحــصــول عــلــى ثــقــة أطــ
ــــدت  ــــرب عــلــيــهــا. وأكـ  حـ

ّ
خـــارجـــيـــة بـــشـــن

ــبــــاكــــات بــن  ــتــ ــادر مـــحـــلـــيـــة أن اشــ ــ ــــصـ مـ
الــطــرفــن تـــدور فــي ريــف حلب الغربي، 
ــام«  حـــيـــث تــســعــى »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـ
الستعادة ما خسرته من مواقع في هذه 
الزنكي«،  الدين  املنطقة من »حركة نور 
أحد أهم فصائل »جبهة تحرير الشام« 
التي تضم أيضًا فصيل »أحرار الشام«، 
وتــتــلــقــى مــســانــدة مـــن فــصــائــل أخــــرى، 
ــام«، أحــد  أبـــرزهـــا فــصــيــل »صـــقـــور الــــشــ
أهـــم فــصــائــل املــعــارضــة فــي ريـــف إدلـــب، 

و»الفرقة 13«، و»فيلق الشام«.
وكانت اندلعت أول من أمس مواجهات، 
ــة«، عــلــى  ــيــ ــدامــ »الــ ـــ وصــفــتــهــا مــــصــــادر بــ
أطــــراف مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان فــي ريــف 
إدلب الجنوبي، أدت إلى مقتل وإصابة 
الشام«،  عدد من عناصر »هيئة تحرير 
وســيــطــرة فصيل »صــقــور الــشــام« على 
ــارت املـــصـــادر إلــى  ــ ــرادة. وأشــ ــ مــنــطــقــة جــ
أن الــتــوتــر ســّيــد املــوقــف فــي ريـــف إدلــب 
املعارضة  فصائل  أن  مؤكدة  الجنوبي، 
مدينة  عن  الدفاع  على  السورية مصرة 
»هيئة  لـ هدفًا  تعد  التي  النعمان  معرة 
تــحــريــر الــــشــــام«. وكـــانـــت هــــذه األطــــراف 
ــــى اتــــفــــاق تـــهـــدئـــة مــنــتــصــف  تـــوصـــلـــت إلـ
ــة مــن  ــاطــ مـــــــــــــــارس/آذار الــــحــــالــــي، بــــوســ
»فيلق الــشــام«، ينص على وقــف إطــاق 
الــنــار، وبــحــث املــلــفــات الــعــالــقــة بينهما، 
وتجنب االحــتــراب الــداخــلــي الـــذي أنهك 
ــة لــقــوات  ــعـ ــا يـــكـــون ذريـ ــمـ الـــطـــرفـــن، وربـ
النظام السوري للتوغل في املنطقة بعد 
الشرقية  الــغــوطــة  فــي  العمليات  انــتــهــاء 
لدمشق. وكان االقتتال بن الطرفن بدأ 

في العشرين من فبراير/شباط املاضي 
عــقــب تشكيل »جــبــهــة تــحــريــر ســوريــة«، 
إذ حـــاولـــت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« وأد 
الــتــشــكــيــل فــي بــدايــتــه، لــكــن مــحــاوالتــهــا 
ــــادر فــي  ــــصـ ــــد مـ ــــؤكـ ــل. وتـ ــشـ ــفـ ــالـ بـــــــاءت بـ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أن »هــيــئــة تــحــريــر 
الشام« تشترط إعــادة ما خسرته خال 
ــات، خــصــوصــًا مــــدن دارة عــزة  ــهـ ــواجـ املـ
فــي ريــف حلب الــغــربــي، وأريــحــا ومعرة 
النعمان وخان شيخون في ريف إدلب، 
إال أن »جــبــهــة تــحــريــر ســوريــة« رفضت 
ــــى أن  ــادر إلـ ــر. وأشــــــــارت املــــصــ ــ ــ ــــذا األمـ هـ
ــات فـــشـــلـــت بـــســـبـــب »تـــعـــنـــت  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ املــ
قــائــد هيئة تــحــريــر الـــشـــام«، أبـــو محمد 
الــجــوالنــي »فـــي مــطــالــبــه«، مــوضــحــة أن 
تسليم  فكرة  طرحت  املــعــارضــة  فصائل 
ــــى إدارات  إلـ ــر والـــــدوائـــــر  ــابـ ــعـ ــــدن واملـ املــ
الـــطـــرح قـــوبـــل بــالــرفــض  مـــدنـــيـــة، إال أن 
ــن قـــبـــل »الـــهـــيـــئـــة«. واتــهــمــت  ــع مــ ــاطـ ــقـ الـ
»هيئة تحرير الشام« فصائل املعارضة 
ــدأت الــتــجــهــيــز لــحــربــنــا«،  ــ بــأنــهــا مـــن »بــ
مشيرة، في بيان صدر الجمعة املاضي، 
إلـــى أن فــصــائــل املــعــارضــة ربــطــت ملف 
بآخرين  األخــيــر  الــقــتــال  فــي  املحتجزين 
ــتـــجـــزوا بـــنـــاء عــلــى خــلــفــيــات أخــــرى.  احـ
واتهمت فصائل املعارضة برفض إنشاء 
غــرفــة عــمــلــيــات عــســكــريــة مــعــهــا، زاعــمــة 
أن املــعــارضــة »أوقـــــدت حــربــهــا ملــحــاولــة 
ــعـــض األطـــــــراف  ــة بـ ــقـ ــلـــى ثـ الــــحــــصــــول عـ

الخارجية«.
»جــــســــور«  مــــركــــز  ــي  ــ فـ ــاحــــث  ــبــ الــ ورأى 
لــلــدراســات، عــبــد الـــوهـــاب الــعــاصــي، أن 
»هيئة تحرير الشام« تسعى إلى »كسر 
حركة نور الدين الزنكي قبل أي تفاوض 
جــــدي مـــع تــحــريــر ســــوريــــة«. وأضـــــاف، 
فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
السياسة التي تتبعها »جبهة النصرة« 
ــات مــــع مـــكـــونـــات  ــخــــافــ ــة الــ ــزئـ هــــي تـــجـ
»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر ســــــوريــــــة«، وتــحــيــيــد 
»الزنكي«، ومن ثم فرض وجهة نظرها 
على »أحـــرار الــشــام« و»صــقــور الــشــام«. 
إلـــى ذلـــك، يــتــصــاعــد االســتــيــاء الشعبي 
التي واجهت  الشام«  من »هيئة تحرير 
تــظــاهــرات شعبية ضــدهــا بــالــرصــاص. 
أن تظاهرة في  وأكـــدت مــصــادر محلية 
ــريـــف حـــلـــب الــغــربــي  مـــديـــنـــة األتــــــــارب بـ
إطــاق  إلــى  املــاضــي،  الجمعة  تعرضت، 
رصـــــــاص عـــشـــوائـــي مــــصــــدره عــنــاصــر 
»هيئة تحرير الشام« املتمركزين داخل 
»الفوج 46«. وقالت املصادر إن عشرات 
ــة جــب  ــ ــاحـ ــ ــــي سـ املــــدنــــيــــن تـــجـــمـــعـــوا فــ
»هيئة  املدينة، مطالبن  الصخر وســط 
بقذائف  قصفها،  بوقف  الشام«  تحرير 
املدفعية والدبابات، لقرى في ريف حلب 
نور  »حــركــة  تقع تحت سيطرة  الغربي 

الدين الزنكي«. 
ــــك، قــتــل وأصـــيـــب مــدنــيــون،  ــمــــوازاة ذلـ بــ
أمـــــس الـــســـبـــت، جــــــراء انـــفـــجـــار ســـيـــارة 
أبـــرز معاقل  مفخخة فــي مــديــنــة إدلــــب، 
الــشــام« في شمال غربي  »هيئة تحرير 
ــد الــــســــوري  ــ ــــرصــ ــة. وأشـــــــــار »املــ ــ ــوريــ ــ ســ
لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان« إلـــــى مــقــتــل ســبــعــة 
مــدنــيــن، وإصــابــة 25 بعضهم بجروح 
خطيرة، موضحًا أن االنفجار الذي هز 
املدينة وقع قرب مبنى »حكومة اإلنقاذ 

الوطني« التابعة إلى »الهيئة«.
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لعبة التهجير

دعت الحكومة البريطانية 
موسكو إلى وقف 

دعمها لحصار الغوطة

األمم المتحدة لم تقّدم 
ضمانات بشأن أمن الباقين 

في الغوطة

للحديث تتمة...

القطاع األوسط 
للغوطة 

يلحق بحرستا

دوما آخر المدن بيد المعارضـة: مفاوضات أم قتال؟

مدينة  إخالء  وبعد  الغوطة،  أهالي  على  التهجير  وروسيا،  السوري  النظام  فرض 
مع  اتفاق  بعد  األوسط  القطاع  ومسلحي  أهالي  إخراج  السبت  أمس  بدأ  حرستا، 
النظام  إعالن  وفق  شخص  آالف   105 المهجرين  عدد  ليتعدى  الرحمن«،  »فيلق 

وروسيا، فيما يبقى أمن من بقي في الغوطة غير مضمون

أحمد حمزة

مـــع دخـــــول حـــافـــات الــتــهــجــيــر قبل 
ــى الـــغـــوطـــة  ــ ــ ــــس الــــســــبــــت إلـ ــ ظــــهــــر أمـ
الــشــرقــيــة، لــبــدء تنفيذ اتــفــاق أفضى 
الــرحــمــن« مع  »فيلق  نقل مقاتلي فصيل  إلــى 
للغوطة،  القطاع األوســط  العائات في  مئات 
إلــى شــمــال غــرب ســوريــة، وبــعــد دخـــول قــوات 
النظام السوري وسيطرتها بشكل كامل على 
ــا شــمــال الــغــوطــة،  حــرســتــا، تــكــون مــديــنــة دومـ
ـــت لــلــمــعــارضــة 

ّ
ــتـــي تـــبـــق ــنـــاطـــق الـ ــر املـ ــ هــــي آخـ

الشرقية لدمشق،  الغوطة  السورية في عموم 
ويـــكـــون الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــدعـــم روســــــي، قد 
أخــضــع فعليًا أكــثــر مــن ثــاثــة أربــــاع مساحة 
التي كانت خــارج سيطرته قبل بدء  الغوطة، 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة األضـــخـــم مـــن نــوعــهــا في 
ريـــف دمــشــق فــي 18 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي. 
مخططهما  وروسيا  النظام  يستكمل  وبذلك 
ــول عـــدد  ــ لــتــهــجــيــر أهــــالــــي الـــغـــوطـــة، مــــع وصــ
املــهــجــريــن مـــن املــنــطــقــة أمــــس إلــــى 105 آالف 
بــحــســب إعــــان الــطــرفــن، فــيــمــا يــتــركــز القسم 
األكــبــر مــن األهــالــي املتبقن فــي الــغــوطــة، في 
املخاوف بشأن مصير  مدينة دومــا. وتتزايد 
املدنين ال سيما بعد تأكيد  »فيلق الرحمن«  
عـــدم ثقته بــضــمــانــات روســيــا بــشــأن أمـــن من 
يرغب في البقاء بالغوطة وتأكيده بأن األمم 
هــؤالء،  أمــن  تقّدم ضمانات بشأن  لم  املتحدة 
فيما لم يكن حال املهجرين إلى مناطق النظام 
أنهم  أظــهــرت مقاطع مــصــورة  أفــضــل، بعدما 
يــتــعــرضــون ألبــشــع مــحــاوالت االســتــغــال من 
الــنــظــام ورجـــالـــه، وكـــان آخـــر فــصــولــهــا مقطع 
السوري  الشعب  مجلس  عضو  أظهر  فيديو 
املدنين املهجرين،  محمد قبنض، وهو يبتز 
إذ كان يطلب من األطفال والنساء أن يهتفوا 
»بـــالـــروح بــالــدم نــفــديــك يــا بــشــار«، و»يعيش 

بــشــار األســــد«، قــبــل تــوزيــع املــيــاه عليهم. في 
غضون ذلك، خرقت بريطانيا، أمس، الصمت 
ــة، إذ  ــغـــوطـ ــيـــال مــــا تـــتـــعـــرض لــــه الـ ــدولــــي حـ الــ
دعت الحكومة البريطانية موسكو إلى وقف 
دعمها لحصار النظام السوري على الغوطة. 
البريطانية  الــحــكــومــة  بــاســم  املــتــحــدث  وقــــال 
فــي الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا إدويـــن 
ــيـــان، إن قــصــف الــغــوطــة من  ســـامـــويـــل، فـــي بـ
قبل قــوات النظام وروســيــا بــا هـــوادة »يأتي 
ــــي مــكــافــحــة  بــنــتــيــجــة عـــكـــســـيـــة لـــجـــهـــودنـــا فـ
وروســيــا«.  نحن  نكافحها  إرهابية  جماعات 
باستهداف  الجماعي  العقاب  أن  على  وشــدد 
 
ً
د جيا

ّ
املدنين »ال يحقق نتائج أبدًا، بل يول

من العداء واأللم. نريد مكافحة اإلرهابين، ال 
توفير بيئة ألجيال جديدة من اإلرهابين«.

وكـــان االتــفــاق فــي الــقــطــاع األوســــط، الـــذي تم 
مفاوضاٍت  بعد  الجمعة،  إليه مساء  التوصل 
جـــرت فــي حــي جــوبــر بــن ممثلن عــن »فيلق 
الــرحــمــن« وعــســكــريــن روس بــرعــايــة ممثلن 
عن األمــم املتحدة، قد تم البدء بتنفيذه أمس 
ــرحــــى وحـــــــــاالت صـــحـــيـــة حـــرجـــة  بـــــإخـــــراج جــ
عــن طــريــق الــهــال األحــمــر مــن قــطــاع الغوطة 
إلــى مستشفيات في مدينة دمشق،  األوســـط، 
بــضــمــانــة روســيــة أن ال يــتــعــرضــوا لــــأذى أو 
االعتقال هناك. ويتبع ذلك بحسب االتفاق، بدء 
خروج املقاتلن بساحهم الفردي وأجهزتهم 
الشخصية، ومن يرغب من املدنين إلى شمال 
غــرب ســوريــة، وفــق ترجيحات أن تبلغ أعــداد 
الذين سيتم نقلهم، نحو سبعة آالف شخص. 
وعلى الرغم من ذلك، فقد أعرب »فيلق الرحمن« 
عــن عـــدم ثقته بــضــمــانــات روســيــا بــشــأن أمــن 
من يرغب في البقاء بالغوطة، معلنًا أن األمم 
هــؤالء،  أمــن  تقّدم ضمانات بشأن  لم  املتحدة 
كما نقلت قناة »الجزيرة« أمس عن املتحدث 
باسم الفيلق. وشهدت معظم مناطق الغوطة 

الشرقية، خصوصًا مدن القطاع األوسط التي 
لــم تكن قــد دخلتها قـــوات الــنــظــام بــعــد، وهي 
زمــلــكــا، حـــزة، عــربــن، وعـــن تــرمــا، مــنــذ مساء 
الذي  لاتفاق،  التوصل  هــدوءًا عقب  الجمعة، 
نّص بداية على وقف إطاق النار، وكان ذلك 
تزامن مع بدء دخول قوات النظام إلى مدينة 
عن ترما بعد انسحاب »فيلق الرحمن« منها.
ــي مـــديـــنـــة عــربــن  ــادر مــحــلــيــة فــ ــالــــت مــــصــ وقــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه مــنــذ لــيــل الــجــمــعــة- لـــ

عدنان علي

بــعــد اتـــضـــاح مــصــيــر مــــدن وبـــلـــدات الــقــطــاع 
األوســـــط مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة إضـــافـــة إلــى 
اتفاقات  فيها  الفصائل  توقيع  إثــر  حرستا، 
أســـفـــرت عـــن تــهــجــيــر املــقــاتــلــن وعــائــاتــهــم، 
وخــــــروج آالف املــقــاتــلــن مـــن تــلــك املــنــاطــق، 
يبقى مصير منطقة شمال الغوطة غامضًا، 
ــــام« الــذي  أي مــنــاطــق ســيــطــرة »جــيــش اإلسـ
ــبـــرى مـــدن  ــا، كـ ــ ــ يــتــمــركــز خـــصـــوصـــًا فــــي دومـ
الغوطة، وُيعتبر الفصيل األكبر بن فصائل 
املــعــارضــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. وتختلف 
الــتــوقــعــات ملــصــيــر دومــــا و»جــيــش اإلســــام« 
فيها، فبينما أكد األخير رفضه الخروج من 
املــنــطــقــة، تــبــرز مــعــلــومــات حــــول مــفــاوضــات 
املنطقة،  لتحديد مصير  روســيــا  مــع  تــجــري 
مــن دون الــوصــول إلــى أي اتــفــاق حتى اآلن، 
ــذا الــفــصــيــل أوراق قــــوى، قد  عــلــمــًا أن بــيــد هـ
تسمح له بفرض شروط خال أي مفاوضات.

السبت، بدأت لجنة محلية مؤلفة من عسكرين 
ومدنين، بتسجيل أسماء الراغبن بالخروج 
الـــســـوري، بينما تم  الــشــمــال  إلـــى  مــن املنطقة 
تجهيز الجرحى واملصابن واملرضى لنقلهم 
إلى خارج الغوطة. وعلمت »العربي الجديد«، 
أن نقطة انطاق الحافات املقررة وفق االتفاق، 
تقع قــرب جامع غبير في مدينة عربن، على 
أن تسير الــحــافــات إلـــى أوتــوســتــراد دمشق-

حمص الــدولــي، لتصل الحقًا إلــى نقطة قلعة 
املضيق في ريف حماة، وهي املنطقة الفاصلة 
بن مناطق سيطرة النظام وفصائل املعارضة 

على تخوم محافظة إدلب.
إلــــى ذلـــــك، يــتــم الــتــحــضــيــر فـــي مــديــنــة دومـــا 
ــرى بـــن الـــنـــظـــام وفــصــيــل  ــ ــبـــادل أسـ لــعــمــلــيــة تـ
»جـــيـــش اإلســــــام« وإخـــــاء جـــرحـــى ومــرضــى 
ــى اتـــــفـــــاق مــــبــــدئــــي ضــمــن  ــ ــ ــل إلـ ــتــــوصــ بــــعــــد الــ
وفق  أممية،  برعاية  الطرفن  بن  املفاوضات 
مــا أفـــادت بــه مــصــادر محلية. وقــالــت مصادر 
مبدئيًا  سيفرج  اإلســــام«  »جــيــش  إن  محلية 
املعتقلن  مــن  مــن خمسن شخصًا  أكــثــر  عــن 
ــن قـــــوات الــنــظــام  ــن بــيــنــهــم عــنــاصــر مـ لـــديـــه مـ
املتوقع  الــوافــديــن، فيما من  عبر معبر مخيم 
أن يتزامن ذلــك مــع إخـــراج جرحى ومصابن 
من دومــا لتلقي الــعــاج. وفــي سياق مسلسل 

وبعد خسارته البلدات الزراعية في الشرق مع 
بداية حملة النظام وروسيا في 18 فبراير/
ــا والــنــشــابــيــة  ــرزمــ شـــبـــاط املــــاضــــي، مـــثـــل حــ
وحــــوش الـــظـــواهـــرة والــشــيــفــيــونــيــة واتـــاويـــا 
وحـــــوش الـــزريـــقـــيـــة، بـــاتـــت ســيــطــرة »جــيــش 
اإلســـــام« تنحصر فــي املــنــاطــق الــعــمــرانــيــة، 
خصوصًا مدينة دوما، التي تضم اليوم أكثر 
ألــف نسمة، هــم سكانها األصليون  مــن 120 
إضــافــة إلــى نــازحــن إليها مــن املناطق التي 
سيطرت عليها قوات النظام، علمًا أن بضعة 
املــــرضــــى والـــجـــرحـــى،  مــــن  آالف، خـــصـــوصـــًا 
خــرجــوا إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام خــال 
األسابيع املاضية عبر معبر مخيم الوافدين.
وتــدور تكهنات حول الخيارات املتاحة أمام 
اتــفــاق تهجير  »جيش اإلســــام«، بــن توقيع 
أو  الغوطة،  الفصائل األخــرى في  كما فعلت 
ــرز كـــام لــقــائــد »جــيــش  مــواصــلــة الــقــتــال. وبــ
اإلســـــــام«، عــصــام بــويــضــانــي، فـــي تسجيل 
صوتي أمس، أكد فيه بقاء فصيله في الغوطة 
: »نحن 

ً
الشرقية ورفضه الخروج منها، قائا

فـــي الــغــوطــة ثــابــتــون آلخــــر قـــطـــرة، وحــزمــنــا 
أمرنا على أال نخرج منها«. بويضاني، وفي 
نــشــرتــه حسابات  الـــذي  الــصــوتــي  التسجيل 
 أهــالــي 

ّ
مــقــربــة مـــن »جــيــش اإلســـــــام«، حــــض

وقــــــادة الــفــصــائــل فـــي درعـــــا جـــنـــوب الـــبـــاد، 
عــلــى فــتــح الــجــبــهــات وعـــدم الــســمــاح للنظام 
بـــاالســـتـــفـــراد بــفــصــائــل املـــعـــارضـــة الـــواحـــدة 
تلو األخــــرى. واعــتــبــر أن »وجـــود مجاهدين 
بالقرب من العاصمة دمشق هو نصر للثورة 
ــذه الــقــوة  الـــســـوريـــة، ويــجــب الــحــفــاظ عــلــى هـ
الفصائل  وطالب  اإلســـام«.  بجيش  املتمثلة 
في درعا بالقيام بعمل عسكري ضد النظام 
السوري، الفتًا إلى أن بعض املناطق تتجهز 
لشن هجوم كبير ضد قــوات النظام، وأن أي 
النظام  درعـــا سُيضعف  فــي  تــحــرك عسكري 
ُيعد  الحالي  الــوقــت  أن  معتبرًا  كبير،  بشكل 

الــغــوطــة، وصلت صباح أمس  أهــالــي  تهجير 
الــســبــت، الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن مــهــجــري مدينة 
غرب  املضيق شمال  قلعة  معبر  إلــى  حرستا 
حماة، تمهيدًا لانتقال إلى مناطق أخرى في 
ريـــف إدلـــب وحــلــب، فيما بـــدأت قـــوات النظام 
وقالت مصادر  إلى مدينة حرستا.  بالدخول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــدفــعــة الــثــانــيــة من  لـــ
املــهــجــريــن وصــلــت إلـــى الــحــاجــز الــفــاصــل بن 
املعارضة السورية والنظام على أطراف بلدة 
قلعة املضيق شمال غــرب حــمــاة. وقــد ضمت 
الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن املــهــجــريــن وفـــق املــصــادر 
ذاتــهــا، قــرابــة ثــاثــة آالف مــن مقاتلي »أحـــرار 
أو  »املصالحة  لـ الــرافــضــن  الــشــام« واملــدنــيــن 
الــتــســويــة« مــع الــنــظــام الـــســـوري. مــن جهتها 
قــالــت وكــالــة أنــبــاء »ســـانـــا« الــتــابــعــة للنظام، 
إن عــدد مــن خــرجــوا مــن مدينة حرستا 4614 
شخصًا عبر 89 حافلة، معلنة خلو املدينة من 

مقاتلي املعارضة السورية املسلحة.
ووفق التطورات الحاصلة منذ أيام، والتوصل 
الغوطة  التفاقيات نقل مقاتلن ومدنين من 
إلى شمال سورية، ومع تواصل خروج بعض 
املــدنــيــن نــحــو مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، فــإن 
عــشــرات آالف املــدنــيــن الــذيــن كــانــوا يقطنون 
العسكرية  الحملة  بــدء  مــع  الشرقية  الــغــوطــة 

فــرصــة لــلــقــيــام بحملة ضـــده، خــصــوصــًا أنــه 
عناصر  على  ويعتمد  النخبة  من  قوته  د 

َ
ق

َ
ف

يكون  لن  التحرك  إن   
ً
قائا املهاِدنة،  املناطق 

ــقــــط، وإنــــمــــا هــــو لــأمــة  ــرة الــــغــــوطــــة فــ ــنـــصـ لـ
جــمــعــاء، ومـــحـــذرًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن »أن 
انتهاء الثورة يعني أنه ال تقوم قائمة ألهل 

نة لسنوات طويلة«. السُّ
ــار بــويــضــانــي إلـــى أن الــنــظــام عــمــد إلــى  وأشــ
املقاتلن  وتحييد  وتقسيمها  الباد  تجزئة 
في بعض املناطق، ويحاول اآلن تحييد درعا 
وإدلب ليتمكن من االنفراد بالغوطة وينهي 
لــه االنــتــقــال إلــى باقي  ملفها، وذلـــك سيتيح 
املناطق والهجوم عليها، خصوصًا أن أعدادًا 
كبيرة من قواته املوجودة في الغوطة ستكون 
جــاهــزة لــخــوض مــعــارك فــي جــبــهــات أخـــرى. 
الفصائل مع  اتفاقات عقدتها  أن أي  واعتبر 
جــهــات خــارجــيــة مـــن »غـــرفـــة تــنــســيــق الــدعــم 
وغــيــرهــا« لــن تــنــفــعــهــا، مــوضــحــًا أن »جيش 
ــد تـــلـــك االرتــــبــــاطــــات إال  اإلســـــــــام« لـــيـــس ضــ
أنــه يــرفــض أن تتحول إلــى »عــبــوديــة والتي 
ستكون نهايتها أوامر بالخروج من املناطق 
ر عليها كما حدث مع فيلق الرحمن، 

َ
املسيط

والذي كان يتغنى أنه فصيل غير مؤدلج وله 
ارتــبــاطــاتــه إال أن نهايته كــانــت الــخــروج من 

الغوطة«.
ورأى بويضاني، أن »الحملة العسكرية على 
الغوطة الشرقية مؤقتة، سيكون بعدها نصر 
عظيم لأمة« حسب تعبيره. وأضاف أن عدد 
عــنــاصــر قـــوات الــنــظــام فــي الــغــوطــة يضاهي 
كل املناطق، على خلفية نقاط تمركز مقاتلي 
املعارضة الكثيرة في محيط الغوطة، والتي 
ــداد كــبــيــرة مــن املــقــاتــلــن، مشيرًا  تــحــتــاج ألعــ
إلــى أن »قتلى قـــوات األســـد منذ الــيــوم األول 
لــلــمــعــركــة بــلــغ أكـــثـــر مـــن 1500 عــنــصــر، إلــى 

جانب ضعفن من الجرحى«.
من جهته، وّجه رئيس املكتب السياسي في 

األشـــــرس مـــن نــوعــهــا ضـــد مــنــاطــقــهــم فـــي 18 
فبراير/شباط املاضي، يتوزعون إما في دوما 
ــم الــذيــن يــتــمــســكــون بــعــدم الـــخـــروج منها  وهـ
ــواء املــؤقــتــة«،  حتى الــيــوم، أو فــي »مــراكــز اإليــ
الوضع  أيــام  قبل  املتحدة  األمــم  التي وصفت 
»املأساوي«، والتي احتجز النظام فيها  فيها بـ
مــن خــرج عبر املعابر التي تــم اإلعـــان عنها، 
خـــصـــوصـــًا جـــنـــوب وســـــط الــــغــــوطــــة، ومــعــبــر 
مدنيون  سيتوجه  فيما  شــمــالــهــا؛  الــوافــديــن 
ــط إلــــى شـــمـــال غــرب  ــ بـــقـــوا فـــي الـــقـــطـــاع األوســ
سورية. وال تــزال مدينة دومــا شمال الغوطة 
ــيـــوم عـــشـــرات آالف املــدنــيــن.  تـــحـــوي حــتــى الـ
ويتعذر تحديد أعدادهم بدقة، نظرًا الستمرار 
لكن  متفاوتة،  وبــأعــداد  يوميًا  الــنــزوح  حركة 
»العربي  ناشطن في مدينة دوما أوضحوا لـ
الجديد«، أن ما بن 120 ألفًا و180 ألف مدني 
هـــو عــــدد املـــدنـــيـــن داخـــــل املـــديـــنـــة والــــــذي تم 

إحصاؤه خال األسبوع املاضي.
حاليًا،  املستمرة  الــنــزوح  مــع حركة  ويصعب 
حــصــر أعـــــداد املــدنــيــن املــتــبــقــن فـــي الــغــوطــة 
بــصــورة دقــيــقــة، لــكــن وزارة الــدفــاع الــروســيــة 
تــحــدثــت عــن أن مــن خــرجــوا مــن الــغــوطــة عبر 
ــلـــغ عــــددهــــم نـــحـــو مــائــة  ــة« بـ ــ ــنـ ــ ــر اآلمـ ــابــ ــعــ »املــ

وخمسة أالف شخص.

»جيش اإلســام« محمد علوش، في تغريدة 
»فيلق  له على »تويتر«، انتقادًا غير مباشر لـ
ــعــت 

ّ
الـــرحـــمـــن« والــفــصــائــل األخـــــرى الــتــي وق

 »لن 
ً
على اتفاقات للخروج من الغوطة، قائا

يضرنا من خذلنا بإذن الله«.
وجــــاء كـــام بــويــضــانــي بــعــد أخـــبـــار تـــرددت 
في األيام األخيرة عن مفاوضات تجري بن 
ممثلن عــن دومـــا وقــــوات الــنــظــام وروســيــا، 
تتوالها رسميًا »اللجنة املدنية«، والتي قالت 
في بيان لها أمس على »تليغرام« إنها »تعمل 
بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن قــــوة وجـــهـــد، وتــتــصــدى 
لدراسة وصياغة املبادرات ومتابعة األطراف 
األخــــــرى، بــالــتــشــاور مـــع الــجــمــيــع مـــن داخـــل 
وبالتواصل مع مختلف  الغوطة وخارجها، 

الوصول  والــدولــيــة، بهدف  املحلية  األطـــراف 
ــا يــحــقــق تــطــلــعــات األهــــالــــي ويــضــمــن  إلــــى مـ
ــافــــت الــلــجــنــة أن »عــمــلــيــة  ســـامـــتـــهـــم«. وأضــ
الــتــفــاوض شــاقــة جـــدًا وتــحــتــاج مــنــا جميعًا 
قد  الغوطة  الصبر والتحمل، ونحن في  إلى 
وعلينا  السابقة  الشدائد  من  كثيرًا  تحملنًا 
الـــيـــوم أن نــتــحــلــى بــالــحــكــمــة والــــهــــدوء أكــثــر 
مـــن الــســابــق، فــاألهــالــي هـــم رأســمــالــنــا وهــم 
الــداعــمــون لــنــا فــي هـــذه املـــفـــاوضـــات، ونحن 
لن نخذلهم«. وأكدت أنه »ما زال في جعبتنا 
أهمها صمود  الــقــوة ومــن  أوراق  مــن  الكثير 
املــدنــيــن وثــبــاتــهــم فـــي أرضـــهـــم الــتــي رويـــت 
بــدمــاء الــشــهــداء، والــخــروقــات الــتــي يرتكبها 
الــنــظــام يــومــيــًا مـــا هـــي إال لــتــخــفــيــض سقف 

املطالب املحقة لنا بالعيش اآلمن في بادنا، 
املــســؤولــيــة وحجم  قـــدر  عــلــى  فلنكن جميعًا 
أنــه كان  اللجنة  التضحيات«. وأوضــح بيان 
مــن املــقــرر عقد جــولــة تفاوضية مــســاء أمس 
السبت، إال أنه تم تأجيل االجتماع بناء على 
 ذلك بانشغاله 

ً
طلب الجانب الروسي »معلا

التأكيد  مع  األوســط،  القطاع  اتفاقية  بإنهاء 
على استمرار وقف إطاق النار«.

ورجــــــــح مــــديــــر املـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
ــمــــن، أن تــــؤدي  ــبـــد الــــرحــ ــان، رامـــــــي عـ ــ ــســ ــ اإلنــ
املفاوضات إلى اتفاق يقضي بتحويل دوما 
إلى منطقة »مصالحة«، على أن تعود إليها 
الــدولــة مــع بــقــاء مقاتلي »جيش  مــؤســســات 
اإلســـام« مــن دون دخــول قــوات الــنــظــام، كما 

نقلت عنه وكالة »فرانس برس«.
مـــن جــهــة الــنــظــام، تــتــصــاعــد دعـــــوات لحسم 
بالتوجه  تهديد  مع  نهائيًا،  الغوطة  مصير 
إلى درعا قريبًا. غير أن بعض املواقع املوالية 
للنظام عّبرت عن خشيتها على مصير العدد 
الكبير من األسرى واملحتجزين لدى »جيش 
اإلســــــــام« والـــــــذي قــــّدرتــــه بـــــــــ3500 شــخــص. 
ونشرت بعض تلك املواقع أسماء املئات من 
أنصار النظام من عسكرين ومدنين، قالت 

إنهم محتجزون في سجن التوبة في دوما.
ــــام«،  لـــدى »جــيــش اإلسـ ورأى مــتــابــعــون أن 
إضــافــة إلــى ورقــة األســـرى، أوراق قــوة أخــرى 
يــمــكــن أن تــقــوي مــوقــعــه فــي املــفــاوضــات مع 
النظام، أهمها قوته العسكرية الكبيرة قياسًا 
املــقــاتــلــن  يــضــم آالف  إذ  الـــفـــصـــائـــل،  بــبــقــيــة 
لفت  ثقيلة. كما  املدربن واملزودين بأسلحة 
الـــذي يتلقاه الجيش من  آخـــرون إلــى الــدعــم 
السعودية، والذي قد ُيترجم بتفاهم روسي-
ســــعــــودي بــــشــــأن دور ســـيـــاســـي مــــا يـــؤديـــه 
»جــيــش اإلســــام« فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة، بغية 
تحقيق قدر من التوازن، كي ال يبدو النظام 

ة« في سورية.
ّ
وكأنه انتصر على »السن

أكثر من 100 ألف مهجر خالل أيام ومخاوف 
على حياة الباقين في المنطقة

مدنيون يخرجون من عربين أمس )عبدالمنعم عيسى/فرانس برس(

)Getty( تعرضت دوما لقصف هائل خالل الفترة األخيرة

عبسي سميسم

في الوقت الذي كانت قوات النظام 
السوري، املغطاة من روسيا، ترتكب 

املجازر في الغوطة الشرقية بهدف 
إجبار أهلها على التهجير، كانت 
إحدى فصائل تنظيم داعش التي 

ال تتجاوز املئات تقتحم حي القدم 
الدمشقي وتسيطر عليه لتوسع 

مناطق سيطرتها هناك، وتضمها 
إلى مناطق الحجر األسود ومخيمي 

اليرموك وفلسطني. 
 
ً
يوضح هذا األمر بشكل ال يدع مجاال
للبس طبيعة املخطط الذي تعمل عليه 

روسيا وإيران في محيط دمشق 
من أجل ضرب عصفورين بحجر 
واحد، هما تأمني محيط دمشق مع 

اإلبقاء على مبرر محاربة النظام 
»إرهاب« يستطيع التحكم به،  لـ

والسيطرة عليه باللحظة التي يجدها 
مناسبة، وبنفس الوقت إجراء عملية 

تغيير ديمغرافي تخدم املخطط 
اإليراني القائم على تغيير التركيبة 

السكانية في محيط دمشق، وبشكل 
يمنع السكان من العودة إلى بيوتهم 
على املدى القريب واملتوسط، بهدف 

ترسيخه كواقع على املدى البعيد.
لو كانت األولوية هي محاربة 

اإلرهاب، كما تدعي روسيا، لكانت 
األولوية للقضاء على تنظيم داعش 
املتمركز في مدينة دمشق وضمن 
أحياء دمشقية، وهو أمر ال يتطلب 
من النظام أكثر من بضع ساعات، 

في حني أن معركة الغوطة التي كلفت 
حرق غوطة دمشق الشرقية وقتل 

اآلف األبرياء من املواطنني كانت من 
أجل 240 عنصرًا فقط من هيئة 

تحرير الشام، روسيا من عرقلت 
خروجهم من الغوطة.

يبدو واضحًا أن استراتيجية 
التهجير في محيط دمشق تقوم على 

اإلبقاء على تنظيم داعش الضعيف 
في جنوب دمشق، والذي ال يتجاوز 
تعداد عناصره املئات، وذلك بهدف 
منع األهالي من العودة إلى بيوتهم 

بحجة وجود تنظيم داعش. أما 
الهدف في غوطة دمشق فهو يقوم 

على القضاء على فصائل املعارضة 
املسلحة وتهجير سكان الغوطة 
بحجة محاربة اإلرهاب وتهديد 
العاصمة، وإن بدت تلك الحجة 

كنكتة سخيفة، إال أن التوافق الدولي، 
خصوصًا بني موسكو وطهران، 
يبدو أنه من سهل مهمة روسيا 

في حرب االبادة التي قامت بها في 
الغوطة الشرقية، من دون أن تكلف 

أية دولة من الدول التي سكتت أو 
شجبت أو نددت بما يجري بالغوطة 
نفسها عناء السؤال عن سبب ترك 

النظام لتنظيم داعش شبه املنهار 
في خاصرة دمشق الجنوبية وتركه 
يتوسع هناك دون أدنى إجراء بحقه.

بات مصير دوما، آخر 
مدن الغوطة الخاضعة 
للمعارضة، غامضًا بعد 

اتفاقات التهجير في باقي 
المناطق، فبينما يؤكد 

»جيش اإلسالم« رفضه 
الخروج منها، ُتجري 

»لجنة مدنية« مفاوضات 
لتحديد مصير المدينة

ترددت معلومات عن مفاوضات تجري بين »جيش اإلسالم« وممثلين 
عن النظام وروسيا، األمر الذي نفاه »جيش اإلسالم«. وأوضح الناشط في 
لـ»العربي  ــالح،  ص أبــو  بــالل  دومــا، 
تتم  الــمــفــاوضــات  أن  ــد«،  ــجــدي ال
والجانب  المدنية  اللجنة  بين  فقط 
اللجنة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الـــروســـي، 
الروسي  للجانب  مقترحات  قّدمت 
كما  التهجير.  ــض  رف على  تــركــز 
أوضح الناشط اإلعالمي في دوما، 
قيس الحسن، لـ»العربي الجديد«، أن 
هناك إجماعًا بين األهالي ومقاتلي 

المعارضة على رفض التهجير.

رفض الخروج
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عودة المواجهات في الشمال السوري
»النصرة« تحاول تعويض خسائرها

تحاول »هيئة تحرير 
الشام« )تحالف تقوده 
النصرة( فرض وجهة 

نظرها على فصائل 
المعارضة في

شمال غربي سورية

يتصاعد االستياء 
الشعبي من »هيئة 

تحرير الشام«

  شرق
      غرب
تركيا: قواتنا ستصل 

حتى أطراف حلب 
أعلن رئيس أركان الجيش التركي، 
خــلــوصــي أكـــــار )الـــــصـــــورة(، أمــس 
 قوات باده املشاركة في 

ّ
السبت، أن

الــزيــتــون«، ستصل  عملية »غــصــن 
ــلـــب عــنــد  ــنـــة حـ ــتـــى أطــــــــراف مـــديـ حـ
الخاضعتن  والــزهــراء  ّبل 

ُ
ن بلدتي 

السيطرة  حكم 
ُ
لت النظام،  لسيطرة 

عــلــى كــامــل منطقة عــفــريــن. وشــدد 
أكــــــــــار، خـــــــال فـــعـــالـــيـــة أكـــاديـــمـــيـــة 
بــعــنــوان »تــركــيــا وســيــاســات األمــن 
أنقرة، على  في  والتعليم«،  العاملي 
 »تركيا ال تستهدف على اإلطاق 

ّ
أن

ــــدة الـــتـــراب والـــســـيـــاســـة، ســـواء  وحـ
 
ّ
في سورية أو الــعــراق«، مضيفًا أن
باده »ستواصل مكافحة اإلرهاب 
في الداخل والخارج، حتى القضاء 
على آخــر إرهــابــي، مــن دون تفرقة 

بن التنظيمات اإلرهابية«.
)العربي الجديد(

ماكرون يطالب أردوغان
بإدخال المساعدات إلى 

عفرين
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  شدد 
ــــال هــاتــفــي  مــــــاكــــــرون، خــــــال اتـــــصـ
ــيــــره الـــــتـــــركـــــي، رجــــــــب طــيــب  ــنــــظــ بــ
السبت، على قلقه  أمــس  ــان،  أردوغــ
ه تركيا على 

ّ
إزاء الهجوم الذي تشن

عفرين، مشيرًا إلى »ضرورة إفساح 
 أمام إدخال املساعدات 

ً
املجال كاما

اإلنسانية« إليها. من جهته، اعتبر 
ــر لــحــزب  ــمـ ــؤتـ أردوغــــــــــــان، خــــــال مـ
أنــــه »ال يحق  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
ألحد القول إن تركيا وقواتها تقوم 

باحتال سورية«. 
)فرانس برس، األناضول(

إسرائيل غير قلقة من
التقارب الروسي اللبناني 

ــة إســرائــيــلــيــة أن  ــ اســتــنــتــجــت دراسـ
املظاهر التي تدلل على بدء تشّكل 
تحالف بن روسيا ولبنان لن تؤثر 
سلبًا على العاقة بن موسكو وتل 
الــدراســة، الصادرة  أبيب. وأشـــارت 
عن »مركز بيغن السادات للدراسات 
لجامعة  الــتــابــع  االســتــراتــيــجــيــة«، 
أول  إيـــان«، ونشرها موقعه  »بــار 
مــن أمــــس، إلـــى أن روســيــا اتجهت 
إلى تعزيز عاقاتها مع لبنان، في 
املهمة  مصالحها  لحماية  مسعى 
ــلـــى الـــســـاحـــل الـــــســـــوري، بــســبــب  عـ
مــوقــع لــبــنــان الــجــغــرافــي، وطبيعة 

انتشار منشآته العسكرية.
)العربي الجديد(

قاسمي: العقوبات 
األميركية تحّرك معاٍد 

إليران
ــران، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــهــ ــ وصــــفــــت طــ
الـــتـــي فــرضــتــهــا وزارة  الـــعـــقـــوبـــات 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة، أول مــن أمــس، 
إيرانين وشركة  أفــراد  على عشرة 
»الـــتـــحـــركـــات املـــعـــاديـــة  واحـــــــــدة، بــــ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــــي بـ ــأتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ إليــــــــــــران، الـ
اتهامات وافتراءات واهية«. واعتبر 

الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث 
اإليرانية، بهرام قاسمي )الصورة(، 
أن »هــــذه الــخــطــوة األمــيــركــيــة غير 
مسببات  أي  تحمل  وال  قــانــونــيــة، 
ــداء  مــنــطــقــيــة، وتــــــدل فـــقـــط عـــلـــى عــ

اإلدارة األميركية لطهران«.
)العربي الجديد(

ترحيب فلسطيني
بأربعة قرارات أممية 

ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  رّحــــــب املـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــوســـف املـــحـــمـــود، 
ــبـــت، بـــاعـــتـــمـــاد مــجــلــس  أمـــــس الـــسـ
حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع إلـــى األمــم 
ــة قــــــــــرارات خـــاصـــة  ــ ــعـ ــ ــتــــحــــدة أربـ املــ
وقــال،  ساحقة.  بأغلبية  بفلسطن 
»التصويت ملصلحة  إن  بــيــان،  فــي 
تــــلــــك الـــــــقـــــــرارات يـــعـــتـــبـــر انــــحــــيــــازًا 
وتعبيرًا  وفــلــســطــن،  للحق  عــاملــيــًا 
عــن طــهــارة التمسك بــالــوقــوف في 
واالحتال،  والغطرسة  الظلم  وجه 

ورفضًا للغة االبتزاز والتهديد«.
)العربي الجديد(



لم يغيّر تعزيز 
االحتالل قواته 

البرية على الخط 
الفاصل مع غزة 

واألسالك الشائكة، 
التي رصدتها 

»العربي الجديد«، 
من حماسة 

الفلسطينيين 
الذين يستعدون 
إلطالق »مسيرة 

العودة الكبرى«، 
الجمعة المقبل، 
التي تعتبر فرصة 
لتحويل الطاقات 

المختلفة إلى 
عمل جماهيري 

منظم وقوي 
يوصل الرسائل 

المرادة إلى كل 
األطراف

اإلسكندرية ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا كــــان الــرئــيــس املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، ُيلقي كلمة في افتتاح مؤتمر علمي 
فــي الــقــاهــرة، متحدثًا عــن مواجهة اإلرهـــاب، 
الذي وعد بأن سيناء ستتخلص منه قريبًا، 
دوى انفجار في قلب اإلسكندرية، استهدف 
الساحلية،  املحافظة  فــي  األمــن  مدير  موكب 
ــواء مــصــطــفــى الــنــمــر، أثـــنـــاء مـــــروره أمـــام  ــلـ الـ
فــنــدق تــابــع لــلــقــوات املــســلــحــة، مـــا أدى إلــى 
مقتل شرطيني وإصابة 5 آخرين، فيما قتل 
4 عــســكــريــني فــي ســيــنــاء، مــا يــطــرح عــامــات 
اســـتـــفـــهـــام عـــــدة حـــــول تـــوقـــيـــت االعـــــتـــــداءات 

واألهداف منها.
 مــنــطــقــة رشــــدي 

ّ
ــز ــ وجــــــاء الــتــفــجــيــر الــــــذي هـ

فــي اإلســكــنــدريــة، قبيل ســاعــات مــن انــطــاق 
على  إجــراؤهــا  املقرر  الرئاسية،  االنتخابات 
مدار ثاثة أيام، اعتبارًا من يوم غد اإلثنني، 
الفتاح  عبد  للرئيس  سلفًا  محسومة  وتعد 
املصرية،  الداخلية  وزارة  وذكـــرت  السيسي. 

رعت أسفل إحدى 
ُ
في بيان، أن »عبوة ناسفة ز

السيارات، وانفجرت على جانب الطريق في 
شارع املعسكر الروماني، بدائرة قسم شرطة 
ســيــدي جــابــر فــي مــديــريــة أمـــن اإلســكــنــدريــة، 
ــن  ــر أمــ ــ ــديـ ــ ــب مـ ــ ــوكـ ــ ــع مـــــــــرور مـ ــ بــــالــــتــــزامــــن مــ
املحافظة، اللواء مصطفى النمر، ما أسفر عن 
مقتل شرطيني وإصــابــة 4 آخــريــن مــن القوة 
ــد عــنــاصــر  ــة أحــ ــابـ  عـــن إصـ

ً
املـــرافـــقـــة«، فـــضـــا

القوات البحرية، صودف وجوده في محيط 
الفندق العسكري أثناء وقوع االنفجار.

ــارت وزارة الــداخــلــيــة، فـــي الــبــيــان، إلــى  ــ وأشــ
ــيــــادات األمـــنـــيـــة فــــي املـــحـــافـــظـــة،  ــــقــ انـــتـــقـــال ال
وقوات الحماية املدنية، إلى موقع االنفجار، 
الســتــكــمــال إجـــــــراءات الـــوقـــوف عــلــى ظـــروف 
ــم تــعــلــن أي  ــادث، بــيــنــمــا لــ ــ ــحـ ــ ومـــابـــســـات الـ
جــهــة بــعــد مــســؤولــيــتــهــا عــن الــتــفــجــيــر، الــذي 
ــخــــوض الـــجـــيـــش املـــصـــري  ــًا لــ ــبــ ــأتــــي مــــواكــ يــ
»واليــة سيناء«  تنظيم  عملية عسكرية ضد 
اإلرهابي، في محافظة شمال سيناء. وأسفر 
التفجير عن مقتل رقيب الشرطة، علي جال 
)45 سنة(، وكان يعمل سائقًا لسيارة حراسة 
مدير أمن اإلسكندرية، الذي لم يتعرض ألي 
العام، املستشار  النائب  إصابات، فيما كلف 
الــدولــة  أمــن  نبيل صـــادق، فريقًا مــن نيابتي 
ــراءات  ــ الــعــلــيــا وســـيـــدي جـــابـــر، بــاتــخــاذ اإلجــ
القانونية الازمة. وفرضت قوات من الجيش 
االنفجار،  مكان  حــول  أمنيًا  طوقًا  والشرطة 
الـــذي وقــع بمواجهة فــنــدق »رويــــال توليب« 
التابع للجيش. وتحفظت أجهزة األمن على 
مــجــمــوعــة مـــن كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة املـــوجـــودة 

بمحيط الحادث، تمهيدًا لتفريغها. 
التفجير عقب زيــارة السيسي إلحدى  وجــاء 
الــقــواعــد الــجــويــة فــي ســيــنــاء، أول مــن أمــس، 
ــه مــــــع بــــعــــض ضـــــبـــــاط وجــــنــــود  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ

ــيــــش والــــــشــــــرطــــــة، مــــــن املـــــشـــــاركـــــني فــي  ــجــ الــ
العملية العسكرية الجارية في سيناء. وقال 
السيسي، خال االجتماع، »سنأتي إلى هنا 
قــريــبــًا لــاحــتــفــال بالنصر عــلــى خــــوارج هــذا 
العصر... وعقيدة الجيش املصري هي حماية 
أحد«.  االعتداء على  والوطن، وليس  الشعب 
ولـــم يــتــعــرض الــســيــســي صــراحــة إلـــى حــادث 
اإلســكــنــدريــة، غير أنــه قـــال، خــال كلمته في 
املؤتمر القومي للبحث العلمي، أمس السبت، 
إن »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي ســيــنــاء حققت 
نــجــاحــات كــبــيــرة نــحــو مــحــاصــرة اإلرهـــــاب، 
ــاء  ــدمــ ــل الــ ــعــ ــيــــه«، مـــضـــيـــفـــًا »لــ ــلــ والــــقــــضــــاء عــ
الـــطـــاهـــرة الـــتـــي ســـالـــت مـــن شـــهـــداء وأبـــطـــال 
وأبناء مصر تكون لنا نبراسًا منيرًا، ودافعًا 

قويًا، لتحقيق ما استشهد هؤالء من أجله«.
وكان تنظيم »والية سيناء«، املوالي لتنظيم 

»داعــــش«، قــد دعــا فــي إصـــدار مــرئــي بعنوان 
ــراد  »املــجــابــهــة الـــفـــاشـــلـــة«، أمــــس الــســبــت، أفــ
وضـــبـــاط الــجــيــش املـــصـــري إلــــى االنـــشـــقـــاق، 
واالنـــضـــمـــام إلــــى الــتــنــظــيــم، عـــارضـــًا مــقــاطــع 
مــــصــــورة قـــصـــيـــرة لـــضـــابـــط مـــنـــشـــق، يــوجــه 
الجيش واملجندين،  فــي  إلــى زمــائــه  رســالــة 
فــي سابقة هــي األولـــى مــن نوعها. وبحسب 
شر عبر حسابات مقرّبة من 

ُ
اإلصدار، الذي ن

ــــة ســيــنــاء«، عــلــى مــوقــع »تـــويـــتـــر«، فــإن  »واليـ
متنوعة  هجمات  تنفيذ  مــن  تمّكن  التنظيم 
ضـــد قـــــوات الـــجـــيـــش، مــنــهــا الــســيــطــرة على 
كمائن ومواقع عسكرية في سيناء، ونصب 
كــمــائــن عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي بـــني مدينتي 
العريش وبئر العبد، وقتل عدد من املجندين

مــن الــجــيــش والــشــرطــة، أثــنــاء مـــرورهـــم على 
الحواجز التابعة للتنظيم.

بغداد ـ براء الشمري

ــابــــات  ــتــــخــ ــد الــــعــــكــــســــي لــــانــ ــ ــعــ ــ ــــع بـــــــــدء الــ مـــ
التشريعية في العراق، املقرر أن تجرى بعد 
نحو سبعة أسابيع، تشهد كواليس »حزب 
الــدعــوة« الــحــاكــم فــي الــعــراق حــراكــًا واســعــًا، 
للتوصل إلى اسم الشخصية التي ستطرح 

لتولي منصب رئيس الوزراء املقبل.
ــيـــاســـي مـــطـــلـــع مــــقــــّرب مــن  وأكـــــــد مــــصــــدر سـ
حــــوارات مكثفة يجريها  »الـــدعـــوة«، وجـــود 
الــصــف األول مــن قـــيـــادات الـــحـــزب، مــن أجــل 
التوصل إلى الشخصية التي سيتم طرحها 
لــتــولــي مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء. مــوضــحــًا، 

ــفـــاق،  ــه لـــم يــتــم االتـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ لــــ
حتى اآلن، على هذه الشخصية. وأشــار إلى 
بــني معسكري  ــزال محتدمًا  يـ ال  الــخــاف  أن 
ــبــــادي، ونـــائـــب  ــيـــدر الــــعــ ــيـــس الــــــــــوزراء، حـ رئـ
الرئيس العراقي، نوري املالكي، حول أحقية 
تمثيل »حزب الدعوة« في االنتخابات، الفتًا 
بــذلــت، خال  التي  الجهود  إلــى فشل جميع 

األسابيع املاضية، للتقريب بني الطرفني.
وأوضــــح املــصــدر أن »مــجــلــس شـــورى حــزب 
بالقصيرة،  ليست  مــدة  يبذل، منذ  الــدعــوة« 
جهودًا كبيرة، للتوصل إلى صيغة مناسبة 
ترضي جميع األطراف، وتضمن عدم خروج 
منصب رئيس الــوزراء من قبضة »الدعوة«. 
وأكـــد املــصــدر أن قــيــادات بـــارزة فــي الــحــزب، 
ــارق نــجــم وعـــبـــد الــحــلــيــم الــزهــيــري،  ــ مــثــل طـ
تقوم بدور كبير ملساعدة األطراف املتنافسة 
ــلـــى مــــرشــــح واحـــــــد لـــرئـــاســـة  فــــي االتـــــفـــــاق عـ
الــحــكــومــة. وأضــــاف أن »املــعــضــلــة تكمن في 
اختاف برنامجي العبادي واملالكي«، مبينًا 
ــة الـــقـــانـــون«، نـــوري  ان رئــيــس »ائـــتـــاف دولــ
أغلبية  حكومة  تشكيل  على  يــصــّر  املــالــكــي، 
ــا اعــتــبــر إقـــصـــاًء  ــو مـ بــعــد االنـــتـــخـــابـــات، وهــ
لبقية املكونات، بحسب رأي رئيس »تحالف 
ــادي، الـــــذي يـــؤكـــد أن  ــبـ ــعـ الـــنـــصـــر«، حـــيـــدر الـ
توافقية  حكومة  تشكيل  يتضمن  برنامجه 

حقيقية.
ويأتي هذا الحراك في وقت ُيجري فيه املالكي 
جوالت ولقاءات مع مراجع دينية إلقناعهم 
يتبناه.  الــذي  السياسية  األغلبية  بمشروع 
ــع، بمساعدة  كما يــقــوم املــالــكــي بــحــراك واسـ
ــواب ائــتــافــه، مـــن أجـــل الــتــرويــج لحكومة  نــ
بتشكيلها  يطالب  التي  السياسية  األغلبية 
بعد االنتخابات املقبلة. وأكد املالكي، خال 
الفياض،  إسحاق  الديني  باملرجع  اجتماعه 

تجاوز  على  أنــه مصمم  النجف،  مدينة  فــي 
ــاء نــهــج  ــ ــهـ ــ املــــاضــــي وإحـــــــــداث الــتــغــيــيــر وإنـ
ــــذي لـــم يــــأت لــلــعــراق بــشــيء،  املــحــاصــصــة الـ
الناس   

ّ
بحث والعلماء  الــديــن  رجــال  مطالبًا 

عــلــى املـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة فـــي االنــتــخــابــات، 
الخدمات  لتقديم  تسعى  بحكومة  واملــجــيء 
وتلبية مطالب جميع العراقيني. وأكد بيان 
ملكتب املالكي أن األخير »ناقش مع الفياض 
الــديــن فــي تنوير املجتمع ونشر  دور رجــال 
الوعي«، معتبرًا أن »الدين من أكبر الدعائم 

البشرية املؤدية لإلصاح والتغيير«. 
كما أكد املالكي، خال لقاء منفصل مع وفد 
من محافظة النجف، أنه يعمل على تشكيل 
حكومة قوية قادرة على إكمال عملية البناء 
ــه لـــن يــســمــح بــعــرقــلــة  والـــتـــقـــدم، مــوضــحــًا أنــ
املـــشـــاريـــع الـــخـــدمـــيـــة الـــتـــي تـــهـــم املـــواطـــنـــني 
ألسباب سياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح 

بالعودة  إلى املاضي.
وقالت عضوة البرملان العراقي عن »ائتاف 
ــــب الـــــخـــــزرجـــــي، إن  ــنـ ــ دولـــــــــة الــــــقــــــانــــــون«، زيـ
»ائتافها لن يقبل بتشكيل حكومة للشراكة 
واملحاصصة«، مشددة على »ضرورة تشكيل 
حــكــومــة أغــلــبــيــة«. وأوضـــحـــت، فــي بــيــان، أن 
»شــعــار األغــلــبــيــة سيعمل عــلــى إنــقــاذ البلد 
وخـــاصـــه«. وأشـــــارت إلـــى أن »املــحــاصــصــة 

املقيتة نخرت جسد الباد«، مؤكدة أن »على 
األغلبية  بشعار  تؤمن  أن  السياسية  القوى 
السياسية، الذي أطلقه ائتاف دولة القانون، 
وعــــدم الـــعـــودة إلـــى الــشــراكــة الــتــي لـــن تــقــدم 
شيئًا، بل ستزيد األوضــاع ســوءًا« على حد 
العبادي  رفــض  اآلخـــر،  الجانب  على  قولها. 
تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة تــقــصــي األخـــريـــن. 
مــبــيــنــًا، خــــال مــؤتــمــر فـــي بـــغـــداد األســـبـــوع 

املاضي، أن األغلبية تستبعد الشركاء.
والصراع املعلن بني املالكي والعبادي بشأن 
مشروع الحكومة ما هو إال انعكاس لصراع 
خــفــي يــجــري داخـــل أروقــــة »حـــزب الــدعــوة«، 
إلــيــه، بحسب أستاذ  الــرجــان  الـــذي ينتمي 
العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان 
العيداني، الذي يعّبر عن اعتقاده أن القنوات 
الــخــلــفــيــة لــلــحــزب هــي الــتــي ســتــحــدد هوية 
الرئيس املقبل للحكومة. وقال العيداني إن 
لــم يكن معروفًا إال بعد أن أصبح  »املــالــكــي 
رئــيــســًا لــــلــــوزراء، والـــعـــبـــادي لـــم يــكــن مــؤثــرًا 
الحكومة«، موضحًا،  رئاسة  يتولى  أن  قبل 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن رغــــبــــات »حــــزب  ـــ لــ
الدعوة«، ومدى قدرته على تحقيق اإلجماع 
أو األغلبية داخله، هي التي ستحسم األمر 
للحزب  أن  األخــيــرة، ال سيما  اللحظات  فــي 
ســوابــق فــي هــذا املــجــال. وتــابــع أن »التكهن 
بـــاســـم رئـــيـــس الــــــــــوزراء املـــقـــبـــل أمـــــر صــعــب 
، بــســبــب وجــود 

ً
جــــدًا، إن لــم يــكــن مــســتــحــيــا

عوامل عدة دافعة ومعرقلة الختيار بعض 
الــــذي أصبح  ــر  األمــ أن  مبينًا  األشـــخـــاص«، 
شبه مؤكد هو أن »حزب الدعوة« سيبقى في 
السلطة بعد أن دخل االنتخابات بقائمتني، 
إحداهما للمالكي واألخرى للعبادي، وكلتا 
من  واســـع  طيف  بتأييد  تحظى  القائمتني 

»الجماهير الشيعية«. 
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االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتال. 
نــشــاط سلمي منظم ســتــقــوم به  وهـــذا أول 
الجماهير الفلسطينية الغاضبة في القطاع 
الساحلي املحاصر، ويحمل أكثر من رسالة. 
وهـــو تــحــرك مــرتــبــط فــي األســــاس بــوصــول 
األوضاع في غزة إلى حافة الهاوية، ولرفض 
مـــشـــاريـــع تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

العسكري  التواجد  وبــات ياحظ  الــحــدود. 
اإلسرائيلي املكثف في بعض نقاط التماس 
الحدودية، إلى الشرق من مدينة غزة، وإلى 
الشرق من  الشرق من مخيم جباليا، وإلــى 
ــي املـــنـــاطـــق الــتــي  ــان يـــونـــس، وهــ مــديــنــة خــ
تجري فيها كل يوم جمعة تظاهرات قوية، 
منذ قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 

ــا. ــرهــ ــريــ ــمــ الـــــتـــــي يـــــجـــــري الــــعــــمــــل عــــلــــى تــ
كبيرة  مناورة  اإلسرائيلي  االحتال  وُيجري 
للتدرب على كيفية مواجهة »مسيرة العودة« 
التي يتجهز الفلسطينيون للبدء فيها، وفق 
مــا ذكـــرت صحيفة »مــعــاريــف« اإلســرائــيــلــيــة، 
 هــنــاك مـــخـــاوف مـــن أن 

ّ
الــتــي أشـــــارت إلــــى أن

املسيرة  في  املشاركني  مع  املواجهات  فضي 
ُ
ت

إلــى سقوط العشرات، ما يمكن أن يسهم في 
تدهور الوضع األمني، إلى حد تفّجر مواجهة 

شاملة مع حركة »حماس«.

دعوات للقمع
ــائــــل اإلعـــــــام اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــتـــمـــت وســ واهـ
خــــال األيـــــام املـــاضـــيـــة، بــفــعــالــيــة »مــســيــرة 

الـــعـــودة« بــشــكــل مــلــفــت لــلــنــظــر، ومــنــهــا من 
ــــب بـــعـــيـــدًا فــــي الــتــحــلــيــل لــلــتــحــذيــر مــن  ذهـ
ــالــــب بـــالـــتـــعـــامـــل الــقــاســي  خـــطـــورتـــهـــا، وطــ
معها، ألنها بداية خطيرة لعمل منظم من 
القطاع املــحــاصــر. وحــاولــت إســرائــيــل ربط 
التي تسيطر  التظاهرات بحركة »حماس« 
ــبـــرت أنـــهـــا مــخــرج  ــتـ عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، واعـ
ــروج مــن  ــخــ تــــحــــاول مــــن خـــالـــه الـــحـــركـــة الــ
 »مسيرة 

ّ
إن أزمــاتــهــا، لكن »حــمــاس« تقول 

العودة« جزء من عمل وطني شامل ستقوم 
به كل الفصائل والشعب الفلسطيني. لكن 
املفروض  والواقع  اإلسرائيلية  التحذيرات 
على األرض ال يغير حماسة الفلسطينيني 
النضالي  العمل  فــي  حــيــال تجربة جــديــدة 
الــســلــمــي. وهــــم إذ يــعــتــقــدون أن إســرائــيــل 
ــقـــوة مـــفـــرطـــة مــــع الــجــمــاهــيــر  ســتــتــعــامــل بـ
ــه مــن الــواجــب إيــصــال  ـ

ّ
املــحــتــشــدة، يـــرون أن

الــرســائــل األســاســيــة مــن وراء هــذا الــحــراك. 
الــعــودة« كنشاط  وتــبــلــورت فــكــرة »مسيرة 
شـــبـــابـــي ووطــــنــــي، عـــبـــر صـــفـــحـــات مـــواقـــع 
ت 

ّ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وعــقــب ذلـــك، تبن

القطاع،  الفلسطينية في  الفصائل والقوى 
الـــفـــكـــرة، وأطــلــقــت فــعــالــيــاتــهــا رســمــيــًا، في 
مؤتمر صحافي قبل أيــام، شاركت فيه كل 
الــفــصــائــل، قــبــالــة الــحــدود الــشــرقــيــة ملدينة 
به  تقوم  مــا   

ّ
أن فلسطينيون  ويعتقد  غــزة. 

قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي عــلــى الــحــدود 
في  الراغبني  لتخويف  محاولة  وخارجها، 
التي  الجماهيرية،  الفعاليات  في  املشاركة 
وتحمل  سلمية،  تــكــون  أن  على  يحرصون 
رسائل مختلفة لكل األطــراف، وتؤكد على 

حق العودة في ظل محاوالت شطبه.

تجربة جديدة
الكاتب واملحلل السياسي، إبراهيم  ويقول 
 جماهير 

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــدهــون، 

قطاع غزة لم تجرب من قبل فعاليات سلمية 
لــه، وهي  التخطيط  يــجــري  الـــذي  بالحجم 
فرصة لتحويل الطاقات املختلفة إلى عمل 
جــمــاهــيــري منظم وقـــوي يــوصــل الــرســائــل 
للمدهون،  األطـــراف. وبالنسبة  لكل  املـــرادة 
أكثر  يشعر،  بــات  الفلسطيني  الشعب   

ّ
فــإن

من أي وقــت مضى، بحجم املــؤامــرات التي 
تتعرض لها قضيته، وفي ظل تآكل حقوقه، 
وبات، بشكل منظم، يتم إشغاله عن قضيته 
بــقــضــايــا هــامــشــيــة لـــم يــكــن يــهــتــم بــهــا في 
السلمية،  الشعبية  واملسيرات  وقت سابق. 
ــا تـــحـــيـــيـــد الــــــســــــاح، وتـــعـــيـــد  ــهـ ــيـ يــــجــــري فـ
الصراع مع املحتل اإلسرائيلي إلى طبيعته 
الفلسطينيني   

ّ
أن املــدهــون  ويــؤكــد  األولــــى. 

ــقـــوة ملــنــع اســـتـــمـــرار الــتــدهــور  يــمــتــلــكــون الـ
الــداخــلــي، ووقــف مــحــاوالت التصفية التي 
 
ّ
إلـــى أن الــوطــنــيــة. ويــشــيــر  تــهــدد قضيتهم 

»مــســيــرة الـــعـــودة« مــشــروع وطــنــي حقيقي 
فــالــشــعــب  األرض،  عــلــى  يــتــطــور  أن  يــجــب 
الفلسطيني صاحب حق، ويطالب بحريته 
أن يعيش بكرامة  وأرضــه وحقوقه، ويريد 
فـــي وطـــنـــه، ويـــســـتـــرد حـــقـــوقـــه، ويــمــنــع أي 
تغّول عليها من قبل الساعني إلى تصفية 
 
ّ
القضية. وبعيدًا عن كل املخاوف، يبدو أن

عزيمة الفلسطينيني هذه املرة أقوى من أي 
 اإلصـــرار لتجاوز مرحلة 

ّ
وقــت مــضــى، وأن

الخوف والتردد باتت أوضــح من ذي قبل. 
شيئًا  هــنــاك   

ّ
أن الفلسطينيون  يعتقد  وال 

يــخــســرونــه إذا مـــا قـــــررت قـــــوات االحـــتـــال 
التعامل بقسوة وبقوة مفرطة مع املسيرة. 
الــعــودة«  »مــســيــرة  على  القائمون  ويسعى 
ــل اإلعـــــــــام الـــعـــربـــيـــة  ــ ــائـ ــ إلــــــى تـــحـــشـــيـــد وسـ
والدولية، ملنع إسرائيل من استخدام القوة 
 التغطية 

ّ
املفرطة تجاه الجماهير. ويرون أن

اإلعـــامـــيـــة ســتــمــنــع االحـــتـــال مـــن ارتـــكـــاب 
ــــادة فـــي جــيــش االحـــتـــال  ــــاول قـ مـــجـــازر، حـ

الحديث عنها لتخويف الفلسطينيني.

الحدثتقرير

التكهن باسم رئيس 
الوزراء المقبل أمر 

صعب جدًا

االحتالل يسابق الزمن لمنع »مسيرة العودة«

أعلنت »كتائب القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، أمس السبت، 
إجراء مناورات دفاعية، تحت اسم »الصمود والتحدي«، كان مخططًا 
كل  إن  الجديد«،  لـ»العربي  مصادر،  وقالت  األحد.  اليوم  مسبقًا،  لها 
أجهزة أمن الكتائب ستشارك في المناورات، التي ستشمل للمرة األولى 
والتجهيز.  التدريب  ضمن  علني،  بشكل  غزة  بحر  على  صواريخ  إطالق 
وأوضحت أنه سيتم التدرب على التصدي لعمليات إنزال من الطوافات 

تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي.

مناورات دفاعية لـ»القسام« اليوم

قضية

غزة ـ ضياء خليل

عــلــى ُبــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن الــســيــاج 
الـــفـــاصـــل )الـــــحـــــدود(، شـــرقـــي قــطــاع 
غـــزة، تعمل قـــوات مــعــززة مــن جيش 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي، منذ أيـــام، على وضع 
ــدة، فــــي مـــحـــاولـــة ملــنــع  ــ ــديـ ــ أســـــــاك شـــائـــكـــة جـ
ــيـــاج بــاتــجــاه  الــفــلــســطــيــنــيــني مــــن عـــبـــور الـــسـ

األراضي الفلسطينية املحتلة.
ــــذ اإلعــــــــــان الــــرســــمــــي عـــــن الــتــجــهــيــز  ــنـ ــ ومـ
لفعاليات متدحرجة، تحت مسمى »مسيرة 
الـــعـــودة الــكــبــرى«، بــاتــت الـــحـــدود الشرقية 
والشمالية للقطاع مسرحًا لعمليات أمنية 
وعسكرية إسرائيلية يومية. وبات واضحًا 
 االحتال اإلسرائيلي 

ُ
من اإلجراءات، خشية

مــــن اقـــــتـــــراب الــفــلــســطــيــنــيــني مــــن الـــســـيـــاج 
وتجاوز الحدود. وتشهد الحدود الشرقية 
حــركــة مــتــســارعــة مــن قــبــل جــيــش االحــتــال 
اإلسرائيلي، في ظل وضع القيادتني األمنية 
والسياسية في دولة االحتال عدة خيارات 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة الــتــي 
تكون  أن  واملــتــوقــع  لــهــا،  التحضير  يــجــري 

بحشد جماهيري غير مسبوق.

تعزيزات إسرائيلية
جرافات  ترافقهم  إسرائيليون،  جنود  ويقوم 
وآليات عسكرية، بتسوية األراضي الحدودية، 
ووضـــــــع األســــــــاك الـــشـــائـــكـــة الــــدائــــريــــة عــلــى 
األرض، لجعل اقتحام الفلسطينيني للحدود 
أمــــرًا صــعــبــًا، فــيــمــا تــقــوم قــــوات أخــــرى بــرفــع 
سواتر من الرمال داخل الحدود، لتمركز قوات 
للمتظاهرين.  التصدي  بها  املنوط  االحتال 
الــفــلــســطــيــنــيــني،  آالف  ــرج  ــخــ يــ أن  ــتــــوقــــع  ويــ
يـــوم الــجــمــعــة املــقــبــل، إلـــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
تظاهرات  أولـــى  فــي  غـــزة،  لقطاع  والشمالية 
ــبــــرى«، الـــتـــي تــتــزامــن  ــكــ ــيـــرة الــــعــــودة الــ »مـــسـ
فعالياتها املتدحرجة مع ذكرى يوم األرض، 
بــأرضــهــم  الفلسطينيني  تــمــّســك  يــؤكــد  الــــذي 
الـــتـــي تــعــد مـــركـــزًا لــصــراعــهــم مـــع االحـــتـــال.

وعززت إسرائيل وجود قواتها البرية على 

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية شركات  الطيران  وزارة  أخطرت 
الــســيــاحــة املــحــلــيــة بــأنــهــا ســتــســيــر أول 
رحـــلـــة جـــويـــة مـــن الـــقـــاهـــرة إلــــى مــوســكــو 
على منت خطوط »مصر للطيران« في 12 
إبريل/ نيسان املقبل، وذلك للمرة األولى 
مــنــذ وقــــف الـــرحـــات الــجــويــة بـــني مصر 
الـــعـــام 2015، على  فـــي خــريــف  وروســـيـــا 
الروسية  الــطــائــرة  خلفية حـــادث ســقــوط 
فـــي ســـيـــنـــاء، والــــــذي تــشــيــر الــــدالئــــل إلــى 
كونه إرهــابــيــًا، وارتكبه شــاب روســي تم 
تجنيده بواسطة تنظيم »والية سيناء«، 

التابع لتنظيم »داعش«.
الطيران املصرية  وقــال مصدر في وزارة 
مـــســـؤولـــني مـــصـــريـــني ســيــتــوجــهــون  إن 
خال أيام إلى موسكو، بناء على تنسيق 
ــيـــع املـــســـتـــوى بــــني رئـــيـــســـي الــبــلــديــن،  رفـ
السيسي،  الفتاح  وعبد  بوتني  فاديمير 
لتفعيل  تكميلية  وثــائــق  عــلــى  للتوقيع 
بـــروتـــوكـــول اســتــئــنــاف الـــرحـــات املــوقــع 
األول  كــانــون  فــي ديسمبر/  البلدين  بــني 
املاضي، األمر الذي كانت قد كشفت عنه 
»العربي الجديد« في 19 فبراير/ شباط 
ــــدر أن »مـــصـــر  املـــــاضـــــي. وأضـــــــــاف املـــــصـ
لـــلـــطـــيـــران« ســـتـــطـــرح الــــحــــجــــوزات عــلــى 
ــى إلـــى مــوســكــو بــأســعــار  ــ رحــاتــهــا األولـ
تطرأ  قــد  مشاكل  ألي  »تحسبًا  مخفضة 
قد  مــا  التكميلية،  الــوثــائــق  خــال توقيع 

يؤدي إلى تأجيل استئناف الرحات
 الــجــويــة بــني الــبــلــديــن«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
الرحات بني  تبدأ  أن  اتفاقًا على  هناك 
الـــقـــاهـــرة ومــوســكــو فــقــط، وأن تــتــوســع 
مدينتي  لتشمل  الــصــيــف  أشــهــر  خـــال 
شــرم الشيخ والغردقة، وذلــك بناء على 
تــقــاريــر أمــنــيــة أعــدتــهــا وفـــود التفتيش 
ــيـــرًا، وكــشــفــت عـــن مشاكل  الــروســيــة أخـ
ــاري املــديــنــتــني  ــطــ ــديــــدة فــــي تـــأمـــني مــ عــ
الساحليتني، اللتني تعتبران الوجهتني 

األولى والثانية للسياحة الروسية.

وأكد املصدر أنه بعد قبول مصر وجود 
ــبـــة  ملـــراقـ ــا  ــهــ ــاراتــ ــطــ مــ فـــــي  خـــــبـــــراء روس 
ــة، اتــــفــــق الــــطــــرفــــان  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ اإلجـــــــــــــــراءات األمـ
عــلــى تـــرك بــعــض الــتــفــاصــيــل ملــفــاوضــات 
ســـتـــجـــرى فــــي مـــوســـكـــو قــبــيــل الــتــوقــيــع، 
ــات الــــخــــبــــراء  ــ ــيـ ــ ــــاحـ أولــــــهــــــا مــــســــألــــة صـ
ــاقـــي الـــرحـــات  ــى بـ ــ الـــــــروس بــالــنــســبــة إلـ
الخبراء  وثانيها سلطات  الروسية،  غير 
ــــروس عــلــى الـــرحـــات الــروســيــة ومـــدى  الـ
واألمــر  بعضها،  لوقف  تدخلهم  إمكانية 
ــــة حــضــور وفــــود التفتيش  الــثــالــث دوريـ
الــــتــــي ســـتـــكـــون لـــهـــا صـــاحـــيـــة مـــراقـــبـــة 
السلطات املصرية والخبراء الروس على 
حد سواء. وذكر املصدر أيضًا أن السيسي 
أصدر تعليمات لوزارة الداخلية بسرعة 
تدريب وتأهيل 1000 عنصر أمني شاب 
فــي أملــانــيــا وبــريــطــانــيــا، لــيــتــولــوا تنفيذ 
خطة طويلة األجل لتحسني األداء األمني 
باملطارات املصرية، وارتباطًا بذلك بدأت 
ــتـــواصـــل مـــع الــســلــطــات  الــحــكــومــة فـــي الـ
األمــنــيــة واملــاحــيــة فــي الــدولــتــني لسرعة 
بعدما  وذلــك  التدريبية،  الـــدورات  تنفيذ 
للرئاسة ورئاسة  الطيران  اشتكت وزارة 
ــــوزراء مــن ســـوء أداء عــنــاصــر الــشــرطــة،  الـ
ومستوى  نــوعــيــة  بتحسني  ومطالبتها 
أخطاء جسيمة  اكتشاف  بعد  عناصرها 
ــل وفـــــــــود الـــتـــفـــتـــيـــش  ــبــ ــن قــ ــ ومـــــتـــــكـــــررة مــ

الروسية.
وكــــان اإلرجــــــاء الـــروســـي املــتــكــرر لــعــودة 
الــــرحــــات قــــد أدى إلـــــى حــــــدوث ارتـــبـــاك 
ــة،  ــيـ ــيـــاحـ ــات الـــسـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مــــتــــزايــــد لـــــــدى الـ
ــتــــي يــتــشــارك  ــة والــــروســــيــــة، والــ ــريـ املـــصـ
الفنادق  املـــال، وبعض  فــي رأس  بعضها 
الخاصة،  الطيران  واملنتجعات وشركات 
إذ أدى اإلرجاء إلى عدم استقرار األسعار، 
باإلضافة إلى غموض مصير الحجوزات 
الــشــركــات املصرية  الــتــي تــعــاقــدت عليها 
روســيــا لحضور  إلـــى  عــمــائــهــا  لتسفير 
املقررة  القدم  لكرة  العالم  كــأس  مباريات 

في يونيو/ حزيران املقبل.

استئناف مرتقب للرحالت 
بين موسكو والقاهرة

تتزامن »مسيرة العودة 
الكبرى« مع ذكرى 

يوم األرض

لم ُتجّرب سابقًا فعاليات 
بالحجم الذي يجري 

التخطيط له

استهدف موكب مدير 
األمن في محافظة 

اإلسكندرية، اللواء 
مصطفى النمر، بالتزامن 
مع حديث الرئيس، عبد 

الفتاح السيسي، عن 
أن العملية في سيناء 

حققت نجاحات

انطلقت مباحثات داخل 
حزب الدعوة لالتفاق 

على اسم رئيس الحكومة 
المقبل، بهدف عدم 

خروج هذا المنصب من 
يد الحزب، وسط صراع 

بين حيدر العبادي ونوري 
المالكي

خاص »العربي الجديد« ترصد االجراءات على حدود غزة: 
أسالك شائكة جديدة وتعزيز للقوات البرية 

خالل تسوية قوات االحتالل األرض شرق غزة )عبدالحكيم أبو رياش(

  شرق
      غرب

عراك وشتائم 
في البرلمان التونسي

في  العامة  الجلسات  قاعة  تحولت 
الـــبـــرملـــان الــتــونــســي، أمــــس الــســبــت، 
ــراع انـــطـــلـــق بــتــبــادل  ــ ــــى حــلــبــة صــ إلـ
تــهــم وشـــتـــائـــم لــتــتــحــول إلــــى عـــراك 
ــــدي وســـــط فــوضــى  ــــاأليـ ــك بـ ــابـ ــشـ وتـ
حالت دون تواصل الجلسة. وأشعل 
ــة«  ــهــــضــ ــنــ رفــــــــض نــــــــــواب حــــــــزب »الــ
و»الجبهة  الديمقراطية«  و»الكتلة 
ــة« تـــســـجـــيـــل حـــضـــورهـــم،  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
القاعة، بهدف إبطال  الخاف داخل 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت لــلــتــمــديــد لهيئة 
الخاف  وتطور  والــكــرامــة.  الحقيقة 
إلــى تشابك بــاأليــدي وســبــاب داخــل 
قــاعــة الجلسات بــني نـــواب »الــنــداء« 
و»النهضة« و»الكتلة الديمقراطية«.
)العربي الجديد(

السراج وحفتر يقتربان 
من التحالف

أفــــادت مــصــادر مــقــربــة مــن حكومة 
الجديد«  »العربي  لـ الليبية  الوفاق 
عـــن عـــزم عـــدد مـــن وزراء الــحــكــومــة 
زيارة مناطق في شرق ليبيا ضمن 
ترتيبات جرت بعد التقارب األخير 
بــني رئــيــس املجلس الــرئــاســي فائز 
السراج )الصورة( وعدد من قيادات 
شرق الباد، ال سيما خليفة حفتر. 
والصحة  املــالــيــة  وزراء  أن  وكشفت 
ــدل، بـــاإلضـــافـــة  ــ ــعــ ــ والـــتـــخـــطـــيـــط والــ
لــــــــوزيــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة مــــــــن ضـــمـــن 
املــرشــحــني لــزيــارة شــرق الــبــاد. في 
غــضــون ذلـــك، أكــد ســكــان مــن مدينة 
أوبــاري جنوب ليبيا تعرض منزل 
فيها لقصف جوي مجهول املصدر. 
)العربي الجديد(

السودان ينفي تلقيه 
مساعدات عسكرية 

قطرية
السودانية  الخارجية  وزارة  نفت 
بتلقي  للخرطوم  أســمــرا  اتــهــامــات 
ــدات عـــســـكـــريـــة خـــارجـــيـــة  مـــــســـــاعـــ
مرتقب  إريــتــري  لهجوم  للتصدي 
وزارة  وكـــــانـــــت  الــــــــســــــــودان.  ــلــــى  عــ
اإلعام اإلريترية، اتهمت الخميس 
على  بالحصول  الــســودان  املاضي 
طائرات من قطر لرد هجوم محتمل 
زعـــمـــت الــــخــــرطــــوم أنـــــه ســيــنــطــلــق 
من داخــل األراضــي اإلريترية، كما 
اتــهــمــت الـــســـودان بــإيــواء وتــدريــب 
معارضني إريتريني. لكن املتحدث 
باسم الخارجية السودانية، جعفر 
قــال إن كل اتهامات  سومي توتو، 

أسمرا »ملفقة«. 
)العربي الجديد(

روسيا تنفي تواصل
بوتين وسكريبال

أعـــــــرب املـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــرمــلــني 
في تصريحات  بيسكوف،  ديمتري 
أمــس الــســبــت، عــن انــزعــاج موسكو 
ــة إزاء  ــ ــيـ ــ مـــن مـــوقـــف الــــــدول األوروبـ
قـــضـــيـــة تــســمــيــم الـــعـــمـــيـــل املـــــــزدوج 
وابنته  سكريبال  سيرغي  السابق 
ــرا. فـــــي الــــســــيــــاق، نــفــى  ــتــ ــلــ ــكــ فـــــي إنــ
تحدثت  التي  املعلومات  بيسكوف 
ــال ســكــريــبــال، رســـالـــة إلــى  ــ عـــن إرسـ
بوتني  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
)الــصــورة( يطلب فيها الــعــودة إلى 
الباد، مؤكدًا عدم وجود أي تواصل 

بني بوتني والعميل املزدوج.
)رويترز، قنا(

فرنسا: وفاة ضابط بعد
إصابته بهجوم تريب

ــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي  أعــ
جــيــرار كولومب أمــس السبت وفــاة 
الضابط في الدرك أرنو بلترام الذي 
ــل مـــحـــل امـــــــرأة كـــانـــت مــحــتــجــزة  حــ
رهينة، وأصيب إصابة خطرة خال 
متجر  فــي  الرهائن  احتجاز  عملية 
فــي تــريــب جــنــوب فــرنــســا الجمعة. 
أمـــــا الــتــحــقــيــق بـــالـــقـــضـــيـــة، فــيــركــز 
على أوســاط منفذ الهجوم رضوان 
لقديم. وُوضــع صديق للقديم يبلغ 
مــــن الـــعـــمـــر 17 عــــامــــًا قـــيـــد الــحــجــز 
ــرأة كــانــت  ــ االحــتــيــاطــي، وكـــذلـــك »امــ

تعيش مع« املهاجم.
)فرانس برس( يتمسك المالكي بتشكيل حكومة أغلبية بعد االنتخابات )علي السعدي/فرانس برس(

السيسي يريد تأهيل 1000 عنصر أمني )محمد الشاهد/فرانس برس(

األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018

األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018

عناصر أمن في موقع االنفجار في اإلسكندرية أمس )العربي الجديد(



السعودية  بقيادة  أطلق  الذي  التحالف،  أن  يعتقدون  اليمنيون  كان 
عاصفة الحزم ليل 25- 26 مارس/آذار 2015، سيتدّخل إلعادة الشرعية 
لكن النتائج جاءت عكسية، بعدما فقدت الشرعية جزءًا كبيرًا مما كان 
متبقيًا لها من نفوذ، فيما استغل الحوثيون الوضع لتعزيز سلطتهم

منذ تدخله في 
الحرب اليمنية في 

مارس/آذار 2015، 
خلق التحالف 
العربي جيوشًا 

عدة في اليمن، 
بلغ عددها أربعة 

جيوش، لكنها 
لم تحسم الحرب 

ضد الحوثيين 
من جهة، ولم 
تدعم الشرعية 

اليمنية بشكل 
كاٍف من جهة 
أخرى، لتتحول 

بسبب والءاتها 
وأهدافها المتباينة 
إلى مهدد الستقرار 

وأمن ووحدة 
الدولة

67
سياسة

باملدنيني  الســتــهــانــتــه  عــارمــا  شعبيا  غــضــبــا 
العزل واستهدافهم في منازلهم ومناسباتهم، 
كــمــا حـــدث فــي ذمــــار بــقــصــف قــاعــة عـــرس في 
املدنيني  من  العشرات  أوقعت  سنبان  منطقة 
من دون وجود أي قيادة حوثية من ضمنهم، 
ــارات الــتــي تــســتــهــدف املــدنــيــني  ــغـ ــا زالــــت الـ ومـ

مستمرة حتى اآلن.
مــنــح قــصــف الــتــحــالــف الــحــوثــيــني والء بعض 
ــتــــي الـــتـــزمـــت الـــحـــيـــاد  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الــــقــــيــــادات الـ
الراعي رئيس  الصراع، فيحيى  والصمت في 
مجلس النواب الذي يخوله الدستور اليمني 
ــراغ مــنــصــب الــرئــيــس  حــكــم الـــبـــاد فـــي حـــال فــ
إلى  العاصمة  الــتــزم الصمت وغـــادر  ونــائــبــه، 
قريته في منطقة جهران بمحافظة ذمار، لكن 
طـــيـــران الــتــحــالــف قــصــف مــنــزلــه وقــتــل نجله 
وحّراسه وكاد يقتل الراعي شخصيا، ليعود 
الرجل إلى صنعاء ويقف في صف الحوثيني، 
ــم يــحــمــه مــــن قـــصـــف الــتــحــالــف  ألن صــمــتــه لــ

األعمى.
وكان ذلك سببا جوهريا في تمكني الحوثيني 
الــبــرملــان فــي صنعاء وعجز  مــن عقد جلسات 
الشرعية عن ذلك حتى اليوم، فآخر محاوالتها 
لعقد جلسة برملانية في عــدن خــال فبراير/
شباط املاضي، فشلت بسبب رفض »املجلس 
إمــاراتــيــا، لها، وكــان أحد  املــدعــوم  االنتقالي« 
ــــداف االشــتــبــاكــات الــتــي خــاضــهــا املجلس  أهـ
ضد حكومة هادي نهاية يناير/كانون الثاني 
املاضي. ووسط كل ذلك، لم يبذل التحالف أي 
جهد ملنع العبث بالشرعية التي قال إنه أتى 
إلعادتها للسلطة في صنعاء، فوجدت نفسها 

وقد خسرت عدن.
ــــردًا مــع  ــفـ ــ ــنـ ــ ــــون حـــــــــــوارًا مـ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ خـــــــاض الـ
 ،2016 مطلع  الــجــنــوب  ظــهــران  فــي  الحوثيني 
ثــّم في مسقط وغيرها من املــدن، وهــذا األمــر، 
مثلما أضعف موقف حزب »املؤتمر الشعبي« 
العام بصنعاء، أثار غضب الشرعية وتذمرها، 
فهي الحليف الذي أدخل التحالف إلى اليمن 
ــيـــة األخـــاقـــيـــة والــوطــنــيــة  ــّمـــل املـــســـؤولـ وتـــحـ

لتعز من الجهة الجنوبية، وهو ما منح ورقة 
املوّحد  اليمن  باستهداف  للحوثيني  دعائية 

من قبل التحالف.
ز التحالف شكوك استهدافه لوحدة اليمن 

ّ
عز

ــــرد جــمــاعــي  ـــذ ســـيـــاســـات طـ
ّ
ــف بـــقـــوة عـــنـــدمـــا نـ

ملــواطــنــي الــشــمــال مــن املــحــافــظــات الجنوبية، 
وبشكل مهني، رافقته تصرفات غير إنسانية 
فـــي عــمــلــيــات الـــطـــرد، مـــع تــوجــيــه تــهــم ألبــنــاء 
الــشــمــال بــأنــهــم مـــوالـــون لــلــحــوثــيــني وصــالــح 

م.
ّ
يومها، وتم ترويج هذه التهم بشكل منظ

ل الــبــري مــن الجنوب، وهو 
ّ

وأتـــاح بــدء التدخ
»أنصار  مركز هيمنة جماعة  نقطة عن  أبعد 
الــلــه« فــي شــمــال الــشــمــال، الفرصة للحوثيني 
لــتــعــزيــز قبضتهم عــلــى مــنــاطــق الــشــمــال، من 
دون أي قــوة صــّد، ودفــع بــاآلالف من الشباب 
لانخراط في صفوفهم كمقاتلني ألنهم القوة 
املسيطرة على األرض التي يمكنها مكافأتهم 
ــدم وجـــود   عــ

ّ
ــل ــزال الــعــقــاب بـــهـــم، فـــي ظــ ــ أو إنــ

خيارات أخرى ولو متأخرة.
ــف الــتــحــالــف عــنــد هـــذا الــحــد، بــل إنــه 

ّ
لــم يــتــوق

الكبرى  للقاعة  الشهير  قصفه  فــي  اســتــهــدف 
أثناء مراسيم عزاء آل الرويشان في أكتوبر/
الــجــيــش  قـــيـــادات  ــرز  ــ أبـ  ،2016 األول  تــشــريــن 
والدولة التي بقيت في صنعاء من دون إعان 
كقائد  للحوثيني،  بــاالنــحــيــاز  واضـــح  مــوقــف 
قـــوات االحــتــيــاط الــعــام )الــحــرس الجمهوري 
سابقا( علي الجائفي، الذي حال دون سيطرة 
الــحــوثــيــني عــلــى أقــــوى مــكــونــات الــجــيــش من 
ــتـــى مــقــتــلــه،  ألــــويــــة الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري حـ
السياسي  هــال،  عبدالقادر  العاصمة  وأمــني 
الــذي كان يمتلك عاقات قوية مع كل أطراف 
فقط  مقتله  بعد  الحوثيون  وأحــكــم  الــصــراع، 
من  ى 

ّ
تبق ومــا  صنعاء  على  القوية  قبضتهم 

املؤسسات السيادية للدولة املوجودة فيها.
ولـــم يقتصر قــصــف الــتــحــالــف الــكــارثــي على 
الــقــاعــة الــكــبــرى، بـــل شــمــل األحـــيـــاء السكنية 
ومنازل املواطنني، من دون دالئل على سقوط 
أي قيادة حوثية كبيرة فيها، بل كسب بجدارة 

الــتــحــالــف   
ّ
لــكــنــهــا رأت أن ــــك،  الــنــاتــجــة عـــن ذلـ

يـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مـــع خــصــومــهــا مـــن دون 
أّدى ضمن  ــف نفسه إشــعــارهــا، وذلـــك 

ّ
يــكــل أن 

معطيات أخرى، إلى إفشال مفاوضات السام 
في الكويت وجنيف خال 2016، وإلى إفشال 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي الــســابــق  مـــبـــادرة وزيــ
جون كيري في 2016، وتعزيز حالة عدم الثقة 

املستمرة بني التحالف والشرعية.
وعــنــدمــا وصـــل الــحــوثــيــون إلـــى نقطة حرجة 
أمــام موظفي الــدولــة، بعدما عــجــزوا عــن دفع 
رواتــبــهــم فــي أغــســطــس/آب عـــام 2016، أعلن 
هـــــادي قــــــراره الــشــهــيــر بــنــقــل الــبــنــك املـــركـــزي 
الواقع تحت سلطة الحوثيني من صنعاء إلى 

عدن، وكان ذلك القرار هدية ثمينة للحوثيني 
الـــذيـــن ألـــقـــوا مــســؤولــيــتــهــم عـــن دفـــع مــرتــبــات 
1.25 مليون موظف من املدنيني والعسكريني 
ــيـــرة قـــرارًا  ــادي. اتـــخـــذت األخـ ــ عــلــى شــرعــيــة هـ
جعلها فجأة في ورطة غير مسبوقة، فهي ال 
مرتبات  لدفع  الكافية  املالية  اإليـــرادات  تملك 
املـــوظـــفـــني، ولــــم يــعــد هــنــاك احــتــيــاطــي نــقــدي 
للبنك الــذي قــّررت نقله إلى عدن من دون أية 
الــجــديــد، ووقــف  مــن مقره  بتفعيله  ضمانات 
الــتــحــالــف أيــضــا مــتــفــرجــا مــن دون أي تدخل 

إلنقاذها.
ل 

ّ
كان اليمنيون يعتقدون أن التحالف سيتدخ

ــم إلعـــــــــادة الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــاسـ ــ بـــشـــكـــل ســــريــــع وحـ

وتمكينها من ممارسة سلطاتها على األرض، 
لكنه عمل على إطالة أمد الحرب حتى تحّولت 
ــا، ومــــشــــروع لــديــه  ــهـ ــة بـــذاتـ ــارثــ إلــــى عــــبء وكــ
أهــداف أخــرى تقتضي إطالة الحرب من دون 
أيـــة نــتــائــج إيــجــابــيــة، فــفــقــدت الــشــرعــيــة بذلك 

جزءًا كبيرًا من املتعاطفني معها.
وبــــداًل مــن تــعــزيــز جــبــهــات الــقــتــال الــداخــلــيــة، 
بحيث  لها  دعــمــه  تقنني  على  التحالف  عمل 
ال تتمّكن مــن االنــتــصــار عــلــى الــحــوثــيــني وال 
تقع فــي الــيــأس الــكــامــل مــن املــعــركــة، فدعُمها 
لديها  يكون  بحيث  وظيفيا،  كــان  باألسلحة 
فـــرصـــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد املـــعـــركـــة والـــحـــيـــاة، 
ولــكــنــه ال يــمــنــحــهــا أيــــة مــيــزة نــوعــيــة تسمح 

انتصار يحافظ على معنويات  بتحقيق  لها 
مقاتليها عــلــى أقـــل تــقــديــر، إلـــى درجـــة أن أي 
الحرب  فــي خــطــوط  الشرعية  ملقاتلي  تــجــاوز 
ــران  ــيـ ــنـ »الـ ـــ املــــرســــومــــة يــــــؤدي إلـــــى الـــعـــقـــاب بـ
الصديقة« التي تقصف مقاتلي الشرعية بداًل 
عــن مقاتلي الــحــوثــيــني، كــمــا حـــدث فــي مــأرب 

ونهم وتعز والجوف وميدي.
وبات السؤال األبرز اليوم على لسان كل يمني 
هــو: ملــاذا لــم تعد الشرعية إلــى عــدن وغيرها 
أو مــأرب شمااًل؟  املــحــررة جنوبا  املناطق  من 
لكنه لم يجد إجابة شافية، وهــذا األمــر جعل 
موقف الشرعية في أضعف حاالته أمام املزاج 
بزيارة  له  ُيسمح  لم  فهادي  املتغّير،  الشعبي 
الــتــي  الــيــمــن مــنــذ فـــبـــرايـــر 2017، وحــكــومــتــه 
تغامر بــني فــتــرة وأخـــرى بــالــعــودة إلــى عــدن، 
إلــى  الــتــحــالــف إلعــادتــهــا  أدوات  يــتــم تسليط 
املنفى، كما حــدث أخيرًا بعد اشتباكات عدن 

أواخر يناير املاضي.
ــادة  ــ ــالــــضــــرورة إعـ ــؤال هـــنـــا ال يــعــنــي بــ ــ ــسـ ــ والـ
الرئيس  مستوى  على  الــداخــل  إلــى  الشرعية 
ــاذا لـــم تـــمـــارس األجــهــزة  والــحــكــومــة، ولــكــن ملــ
األمــــن  األرض،  عـــلـــى  وظــيــفــتــهــا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
املسؤوليات  مــن  وغيرها  والصحة  والتعليم 
املـــعـــروفـــة أليــــة ســلــطــة؟ األمـــــر بــبــســاطــة غير 
الـــذي ال يرغب  التحالف  بــه مــن قبل  مسموح 
بعودة الشرعية أو بسط سيطرتها على أراض 
أصبحت في قبضته هو، ولم تعد في قبضة 
الخصم املوضوعي  أنه أصبح  أي  الحوثيني، 
على  لوجودها  يمكن  التي  الشرعية  للسلطة 
األرض أن يمنع التحالف واإلمــارات تحديدًا، 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــوانـــئ وجــــزر وســواحــل 
الــبــلــد مــن ســقــطــرى حــتــى الــخــوخــة، فــي وقــت 
ل هذه الجغرافيا هدفا استراتيجيا لدولة 

ّ
تمث

املــوانــئ الــعــابــرة لــلــقــارات الــتــي أرادت استام 
فاتورة تدخلها قبل انتهاء املعركة.

لقد تمت فكفكة املؤسسات الرسمية للدولة 
قبضة  تحت  يقع  منها  تبقى  ومــا  اليمنية، 
الـــحـــوثـــيـــني. أّمـــــا الـــشـــرعـــيـــة، فـــا ســلــطــة لها 

أكثر من الخطابات في املناسبات الرسمية، 
وتــحــّمــل أعــبــاء خطايا الــتــحــالــف. لــم يسمح 
ــإعــــادة   بــ

ً
ــثــــا ــالـــف لـــحـــكـــومـــة هـــــــادي مــ ــتـــحـ الـ

ــرادات  ــ ــاز لــتــوفــيــر إيــ ــغـ تــصــديــر الــنــفــط أو الـ
القدرة على دفــع رواتــب موظفيها،  تمنحها 
ــــوى الـــجـــيـــش واألمـــــــن الــتــابــعــة  ــا زالــــــت قـ ــ ومـ
الشهرية  التحالف  هــبــات  تنتظر  للشرعية 
املنتظمة لدفع رواتب مقاتليها بكل مظاهر 

الفساد التي تعتريها.
ــك، فــــــإن حــــــزب »اإلصــــــــــــــاح«، أكــــبــــر قـــوة  ــ ــذلـ ــ كـ
سياسية وقفت في صف هادي، أصبح خصما 
لــلــتــحــالــف. وكــلــمــا عـــني هـــــادي مــحــافــظــا من 
اإلصاح كمحافظ عدن األسبق نائف البكري، 
يتم إجباره على إقالته وتعيني آخر مقرب من 
أبو ظبي كعيدروس الزبيدي، الذي تحّول إلى 
رئيس للمجلس االنتقالي الجنوبي املناهض 
لــلــشــرعــيــة والــــداعــــي النــفــصــال الـــجـــنـــوب. أمــا 
مــحــافــظ الــبــيــضــاء نـــايـــف الــقــيــســي، فــلــم يتم 
االكــتــفــاء بــإقــالــتــه، بـــل تــّمــت إضــافــتــه لقائمة 
الداعمني لــإرهــاب. وتــكــرر األمــر مــع القيادي 
اإلصــاحــي فــي مــقــاومــة الــجــوف حــســن أبــكــر، 
ــة الــبــيــضــاء  ــاومـ ــقـ ــادي الـــســـلـــفـــي فــــي مـ ــيــ ــقــ والــ
عــبــد الـــوهـــاب الــحــمــيــقــانــي، بــمــا يــعــيــنــه ذلــك 
مــن إضــعــاف ملــركــز الــشــرعــيــة، خصوصا أمــام 
املــجــتــمــع الـــدولـــي. وبــغــض الــنــظــر عـــن صحة 
املــعــطــيــات املــبــنــي عــلــيــهــا لــوضــعــهــم فـــي تلك 
الحوثيني بأنهم  ادعــاءات  القائمة، فذلك عزز 

يقاتلون »القاعدة« و»داعش«.
لـــم تــســتــطــع الــشــرعــيــة مـــن مــنــفــاهــا مــخــاطــبــة 
ــل، فــقــد تـــركـــت الــســاحــة  ــداخــ املـــواطـــنـــني فـــي الــ
اإلعــامــيــة املــحــلــيــة لــلــحــوثــيــني الــذيــن أطــلــقــوا 
عشرات اإلذاعات املحلية لتشكيل الرأي العام 
املوالي لهم، بينما فشلت الشرعية في إطاق 
إذاعــــــة مــحــلــيــة واحــــــدة فـــي أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
صنعاء، واكتفت بقنوات فضائية متبدلة، وال 
 لعدم توفر 

ً
يستطيع املواطن متابعتها أصا

الكهرباء.
وبــاإلضــافــة إلــى كــل ذلـــك، يــدعــم التحالف أية 
إلى  لتتحول  بإقالتها  هــادي  يقوم  شخصية 
معارض له، وتنسى املعركة التي كانت شريكة 
فيها ضد الحوثيني، كما حدث مع عيدروس 
الزبيدي وهاني بن بريك ومحافظي عدد من 
قيادات  الجنوب، في وقت تستمر  محافظات 
مناصبها  فــي  مخجل  بشكل  فــاســدة  شرعية 
 تلو فشل، وتنال غضب ولعنات 

ً
لتحقق فشا

املـــواطـــن، بـــداًل مــن عــقــد اآلمــــال عليها إلعـــادة 
الدولة املسلوبة.

وأخــــيــــرًا، قـــّدمـــت الـــســـعـــوديـــة الـــهـــديـــة األثــمــن 
الرسوم  بفرض  املتعلقة  بقراراتها  للحوثيني 
ــَودة عــشــرات  ــْعـ الــجــديــدة عــلــى املــغــتــربــني، وسـ
املــهــن الــتــي يــعــمــل بــهــا املــغــتــربــون اليمنيون 
تحديدًا. وبينما كان متوقعا أن تمنح هادي 
موقفا مشرفا أمام شعبه باستثناء املغتربني 
ــدر  ــن اإلجـــــــــــراءات األخـــــيـــــرة، أصــ الــيــمــنــيــني مــ
الــرئــيــس -كـــإقـــرار بفشله فــي مــعــالــجــة قضية 
املغتربني- قرارًا بإعفاء املغتربني العائدين من 
السعودية من الرسوم الجمركية على أثاثهم 
وممتلكاتهم الشخصية. ولم يقم أحد بإباغ 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ــه يـــرســـم مـــامـــح هــزيــمــتــه وخــــســــارة بــلــده   أنــ
ــادي أن  ــ ــإبـــاغ هـ فـــي مــعــركــة مــصــيــريــة، وال بـ
املغتربني العائدين بشكل جماعي مشمولون 
بالعفو من الجمارك بحكم القانون، وأن قراره 
األخـــيـــر ال يــعــنــي شــيــئــا مــطــلــقــا، إال إظـــهـــاره 

كرئيس يتصرف بدون دراية وال حكمة.

حرب التحالف 
بنتائج عكسية

4 جيوش موازية تتقاسم اليمن

لألمم  الــعــام  األمــيــن  ــل  ــي ــّذر وك ــ ح
مارك  اإلنسانية،  للشؤون  المتحدة 
مخاطر  من  أمس،  من  أول  لوكوك، 
الستة  األشهر  خالل  مجاعة  حــدوث 
اليمن،  بينها  دول،  أربع  في  المقبلة 
اليمن  جعل  إلى  الحرب  أدت  بعدما 
يشهد »أسوأ أزمة إنسانية في العالم«، 
الذي استخدمته األمم  التعبير  بحسب 
 22 نحو  ويحتاج  سابقًا.  المتحدة 
مليون يمني، بينهم نحو مليوني نازح، 
أضحى  ونصفهم  المساعدة،  إلــى 
المساعدات.  إلــى  ماسة  حاجة  في 
تفّشي  األوضـــاع  ســوء  من  وفاقم 

الكوليرا العام الماضي.

مجاعة وكوليرا 
ونزوح

الغالف

تحقيق

صنعاء ـ توفيق الجند

بعد 3 ســنــوات مــن الــحــرب، تظهر 
ـــل 

ّ
تـــدخ أن  األرض  عـــلـــى  املـــعـــادلـــة 

ــيــــادة  ــقــ ــــي« بــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ــــف ال ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
تقوية  إلــى  عمليا  أّدى  اليمن،  فــي  السعودية 
الرئيس عبدربه  الحوثيني وإضعاف شرعية 
مـــنـــصـــور هــــــــادي، بـــعـــكـــس األهـــــــــداف املــعــلــنــة 
 ذلك تم وفقا لسياسات 

ّ
للتحالف، كما بدا أن

ــا كــانــت  مــتــبــعــة ولـــيـــس بــمــجــرد الـــصـــدفـــة. ومــ
الغرف  اليمنية تكتفي بترديده في  الحكومة 
وتشكل  علنا.  بــه  تجاهر  الــيــوم  باتت  املغلقة 
الــرســالــة الــتــي وجهتها الــحــكــومــة، قــبــل أيـــام، 
الــدولــي، بما تتضمنه من  إلــى مجلس األمـــن 

بدًال من تعزيز الجبهات 
عمل التحالف على تقنين 

دعمه لها

لم يسمح التحالف 
لحكومة هادي بإعادة 

تصدير النفط أو الغاز

تمكين الحوثيين وإضعاف الشرعية حصاد 3 سنوات من التدخل

كيانات عسكرية متباينة الوالءات 
واألهداف وتهدد بتفكيك الدولة

الداللة  أبوظبي،  تحديدًا  للتحالف،  انتقادات 
األبرز على ما آلت إليه األوضــاع من إضعاف 
عامها  الحرب  دخــول  مع  ونفوذها  للشرعية 

الرابع. 
مــن عدن  انطاقا  الــبــري  التحالف تدخله  بــدأ 
والــجــنــوب، وبــعــد السيطرة على عــدن ولحج 
ـــفـــت قـــواتـــه املــســنــودة 

ّ
وأبـــــني والـــضـــالـــع، تـــوق

 عــلــى تـــخـــوم تــعــز، 
ً
بـــاملـــقـــاومـــة املــحــلــيــة فـــجـــأة

الــشــطــريــة بني  الــــحــــدود  عــنــد   
ّ

أدق بــشــكــل  أو 
الــوحــدة، وذلــك أوحــى  الشمال والجنوب قبل 
على  لليمن  تفكيك  مــشــروع  بــوجــود  مباشرة 
املقدم  البلد  لــوحــدة  الضامن  الخطاب  عكس 
مـــن الــتــحــالــف، خــصــوصــا أن ذلــــك تـــزامـــن مع 
واإلنسانية  العسكرية  املــعــونــات  تقديم  منع 

بدأ المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث )الصورة(، أمس، زيارة إلى 
صنعاء،  بمطار  عقده  صحافي  مؤتمر  في  غريفيث،  وقال  صنعاء. 
اإلصغاء  هــي  األولـــى  »مهمتي 
وجهات  مختلف  إلى  واالستماع 
من  ستطرح  التي  واآلراء  النظر 
لتكون  بهم،  سألتقي  من  جميع 
أبني  وشاملة  كاملة  فكرة  لدي 
واآلراء  األفكار  من  جملة  عليها 
سيلتقي  أنه  وبيّن  بها«.  ألتحدث 
ــزاب  واألح السياسية  الكتل  بقادة 
ــي لــإلــمــام  ــدولـ والــمــجــتــمــع الـ
بطبيعة الوضع الراهن في اليمن.

االســم«  »طيبة  معسكر  تحرير  السبت،  أمــس  اليمني،  الجيش  أعلن 
االستراتيجي الواقع في محافظة الجوف من سيطرة جماعة الحوثيين. 
للقوات  اإلعــالمــي  المركز  ــال  وق
»طيبة  معسكر  أهمية  إن  اليمنية 
في  تكمن  االستراتيجي،  ــم«  االس
تستخدمه  كانت  المليشيات  »أن 
كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد 
إليه من صعدة وغيرها  التعزيزات 
المعسكر  ويقع  المناطق«.  من 
فاصلة  منطقة  في  إليه  المشار 
)معقل  صعدة  محافظتي  بين 

الحوثيين( والجوف.

غريفيث بصنعاء بمهمة »استماع«

تحرير معسكر استراتيجي

قوات »االنتقالي« قامت بمحاولة انقالب في عدن في يناير الماضي )صالح العبيدي/فرانس برس(

أدت الحرب إلى نزوح ماليين اليمنيين )عبدو حيدر/فرانس برس(

املوالي لإمارات محافظا لعدن وشال شائع 
على  قبضة حديدية  فــرض  تم  مديرًا ألمنها، 
عـــدن، بــالــتــزامــن مــع ظــهــور الــقــيــادي السلفي، 
وزيــر الدولة هاني بن بريك في واجهة قوات 
الحزام األمني، إلى جانب القائد امليداني نبيل 
فــي وقف  القبضة فشلت  املــشــوشــي. لكن تلك 
هجمات القاعدة في املدينة التي شهدت أسوأ 
االعتداءات اإلرهابية، لكنها نجحت بقوة في 
عدن  مــن  الحكومة  وطـــرد  الشرعية،  تقويض 
مــع عــدم الــســمــاح لــهــادي بــالــعــودة إليها منذ 

فبراير/شباط 2017.
اســتــمــر الــزبــيــدي وبـــن بــريــك بــعــدم االمــتــثــال 
لتوجيهات هادي الذي هو من أصدر قرارات 
تــعــيــيــنــهــمــا، وعـــنـــدمـــا قـــــام بـــإزاحـــتـــهـــمـــا مــن 
قــامــا   ،2017 إبــريــل/نــيــســان  فـــي  منصبيهما 
االنتقالي  املجلس  بإعان تشكيل  الفور  على 
وهـــو   .2017 مــــايــــو/أيــــار   11 فــــي  الـــجـــنـــوبـــي 
ــارات إلــى قوة  املجلس الــذي تــحــّول بدعم اإلمـ
ســيــاســيــة مــع قــــوات عــســكــريــة مــدربــة مــوالــيــة 
لها، منادية بفصل الجنوب عن الشمال. وفي 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي تــم تشكيل 
برئاسة  للمجلس  التابعة  الوطنية  الجمعية 
بــن بــريــك، ومــنــحــت حــضــرمــوت فــي الجمعية 
100 مقعد من أصــل 303 مقاعد مكّونة منها 
الجمعية. مــع الــعــلــم أن قـــوات الــحــزام األمــنــي 

شــّكــلــت الـــكـــيـــانـــات الــعــســكــريــة الـــتـــي أنــشــأهــا 
التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن 
مـــنـــذ أواخـــــــر عـــــام 2015، أكـــبـــر ورقــــــة ضــغــط 
بــيــد الــتــحــالــف ضــد شــرعــيــة الــرئــيــس عبدربه 
التي دخل لدعمها وإعادتها  منصور هــادي، 
للسلطة حسب أهدافه املعلنة ليلة 26 مارس/

تــقــريــر  كــشــف  الـــســـيـــاق،  هــــذا  فـــي   .2015 آذار 
لجنة الخبراء األممية بشأن اليمن املقدم إلى 
مجلس األمن في يناير/كانون الثاني املاضي 
الحضرمية  النخب  )قــوات  الكيانات  هــذه  عن 
والشبوانية واملهرية مع قوات الحزام األمني 
فـــي عـــدن ولــحــج وأبـــــني( أو الـــقـــوات »املــقــاتــلــة 
بالوكالة« كما وصفها التقرير. وأضاف أنها 
»مدعومة من دول أعضاء في التحالف، وأنها 
شّكلت تهديدًا لاستقرار واألمن والسام في 
اليمن، وستؤدي لتفكيك الدولة اليمنية ما لم 
العلم  مــع  مــبــاشــرة«.  يمنية  لسيطرة  تخضع 
أن هــــذه الــكــيــانــات مــؤســســة فـــي املــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة مــن الــيــمــن، وال تــديــن بـــالـــوالء وال 
ــر الــجــيــش الـــوطـــنـــي وقـــيـــاداتـــه  ــأوامــ تــأتــمــر بــ
عسكريون  خــبــراء  ويــقــوم  للشرعية،  املــوالــيــة 
تابعون للتحالف بتدريبها في مقرات داخل 
اليمن،  وخـــارج  باملكا،  الــريــان  كمطار  اليمن 
من  مرتباتها  وتتسلم  إريــتــريــا،  فــي  تــحــديــدًا 
قبل اإلمارات لكنها تسلم إلى أفرادها بالريال 
الــســعــودي )ال بــالــدرهــم اإلمــاراتــي( وتــبــدأ من 
للمجند  دوالرًا(   320( ســـعـــودي  ــال  ريــ  1200

املبتدئ، وترتفع بارتفاع الرتبة العسكرية.
الكيانات ومجالها  هذه  ومهام  من تصرفات 
الــــجــــغــــرافــــي، يــــبــــدو واضــــحــــا أن الــــهــــدف مــن 
ــع خــصــوم  تــشــكــيــلــهــا ال يـــرتـــبـــط بـــالـــحـــرب مــ
الــتــحــالــف مــن الــحــوثــيــني، بــل بــالــضــغــط على 
هادي  بالرئيس  املمثلة  الشرعية  من  حلفائه 
وحــكــومــتــه. لــكــن هـــذه الــشــرعــيــة ذاتــهــا ضّمت 
ــــى كـــشـــوفـــات  قـــــــوات الـــنـــخـــبـــة الـــحـــضـــرمـــيـــة إلــ
الثانية  العسكرية  للمنطقة  الــتــابــع  الــجــيــش 
بقيادة محافظ حضرموت اللواء فرج ساملني 
البحسني، إلى جانب منصبه كمحافظ. ويتم 
مع  اليمني  بالريال  عسكرية  مرتبات  صــرف 
كـــل دفـــعـــة مـــن املـــرتـــبـــات غــيــر املــنــتــظــمــة الــتــي 
 2015 سبتمبر/أيلول  في  الجيش.  يتسلمها 

ــــى مـــيـــنـــاء املــخــا  بـــلـــحـــاف لــتــصــديــر الــــغــــاز، إلـ
عــلــى الــبــحــر األحــمــر. بــالــتــالــي لــم يــعــد لــهــادي 
والجيش الوطني املوالي له في الجنوب عدا 
الــوادي ومركزها سيئون،  منطقة حضرموت 
وهناك مساع حالية للسيطرة عليها من قبل 
قــــوات الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة. بــعــد مــقــتــل علي 
ــالـــح، اســتــقــطــبــت اإلمـــــــارات نجل  عــبــدالــلــه صـ
شقيقه وقائد حراسته )طــارق صالح( لجمع 
بــقــايــا الــــقــــوات املـــوالـــيـــة لــعــمــه وتــشــكــيــل قــوة 
بــاالعــتــراف الصريح بشرعية  لــم تقم  جــديــدة 
هـــــادي، بـــل أعــلــنــت وقــوفــهــا ضـــد الــحــوثــيــني، 
واتــــخــــذت مـــن مــنــاطــق جــنــوبــيــة كـــعـــدن مــقــرًا 
ملعسكرات تجميع وتدريب هذه القوات بدعم 
إمــاراتــي. هــذه الــقــوات خلقت مــعــادلــة جديدة 
ــراف بـــعـــنـــوان »تـــقـــاســـم غــنــائــم مـــا بعد  لــــأطــ
الـــراهـــنـــة«، عــلــى أن نصيبها هـــو من  الـــحـــرب 

رصيد هادي، ال من رصيد الحوثيني.
بــنــاًء عــلــى املــعــطــيــات الــحــالــيــة أصــبــح لليمن 
أربــعــة جــيــوش متباينة الــــوالءات واألهــــداف، 
هــادي وهو  والرئيس  للشرعية  تابع  أحــدهــا 
األضخم عــددًا، والثاني تابع للحوثيني وهو 
أغـــلـــب الــجــيــش الــيــمــنــي الـــــذي كــــان مـــوجـــودًا 
ــرب. أمـــــا الـــثـــالـــث فــمــتــمــثــل  ــ ــحـ ــ قـــبـــل انــــــــدالع الـ
ــوات الــنــخــب الــحــضــرمــيــة والــشــبــوانــيــة،  فـــي قــ
وبعض األلــويــة فــي سقطرى واملــهــرة، وقــوات 
الــحــزام األمــنــي املــوالــيــة لـــإمـــارات وحلفائها 
وسيطة  محلية  ملــظــات  عــدة  مسميات  تحت 
كــاملــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، أمـــا الجيش 
الرابع فهو بقايا الجيش املوالي لصالح الذي 

يعاد تجميعه حاليا برعاية إماراتية.
أما من حيث املساحة املسيطر عليها، فتأتي 
القوات املوالية لإمارات أواًل، وتسيطر القوات 
أراٍض مــقــاربــة ملساحة  لــهــادي عــلــى  املــوالــيــة 
أما  التي يسيطر عليها الحوثيون،  األراضــي 
ــارق صــالــح فــلــيــس له  الــجــيــش الــــذي يــعــده طــ
جــغــرافــيــا حــتــى اآلن ســـوى املــعــســكــرات الــتــي 
ــدن والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي،  ــ تـــضـــم أفــــــــراده فــــي عـ
على حصته  هناك وسيحصل  يقف  لــن  لكنه 
جغرافيا من رصيد الحوثيني، وسياسيا من 

رصيد الشرعية.
توفيق...

تــشــّكــلــت مــــن مـــنـــاطـــق مــــحــــددة فــــي الــجــنــوب 
اشـــتـــهـــرت تــقــلــيــديــا بـــصـــراعـــهـــا مــــع مــنــاطــق 
أخـــــرى، خــصــوصــا مــنــذ أحـــــداث يــنــايــر 1986 
فــي يافع وردفـــان والــضــالــع، واألخــيــرة تحّدر 
الزبيدي، ومدير أمن عدن شال شائع.  منها 
ــارات تــلــك الخلفية  ــ ــ واســتــغــل الــتــحــالــف واإلمـ
أبني  محافظتي  جناح  ضد  حلفائهم  لتقوية 
شبوة، الذي شّكل هادي أغلب القوات املوالية 
الرئاسية منها، باعتباره  الحماية  له كألوية 
أحــــد أبـــنـــاء أبــــني. فــفــّســر الــبــعــض اشــتــبــاكــات 
يــنــايــر املـــاضـــي بــاعــتــبــارهــا امــــتــــدادًا ألحــــداث 
الشبوانية  النخبة  تشكيل  ومــع   .1986 يناير 
التي  املناطقية  كان ذلك اختراقا لبيئة هادي 

استند إليها.
مــن جــهــتــه، قـــال عنصر فــي »الـــحـــزام األمــنــي« 
»العربي الجديد«، إن »قادة الحزام ومشّرفي  لـ
اإلمارات، كانوا يأمرون بمهاجمة قوات األمن 
لكن  )رّبــوهــم(،  لهم  الرسمية بعدن، ويقولون 
بعد تولي شال شائع إدارة أمن عدن توقفت 
تــلــك األوامـــــر، ألن شــــااًل مــن رجــــال ولـــي عهد 

اإلمارات محمد بن زايد«.
اليمنية غير  واملـــوانـــئ  الــســواحــل  وأصــبــحــت 
الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــني واقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
ــــوات مــوالــيــة لــــإمــــارات ولـــيـــس لـــهـــادي، من  قـ
ميناء عــدن إلــى جــزيــرة ســقــطــرى، إلــى ميناء 

التحالف  قـــوات  سيطرة  مــن  شهرين  بعد  أي 
الــعــربــي عــلــى عــــدن فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2015، 
البكري عن  نائف  عــدن يومها  كشف محافظ 
قيام التحالف بإعداد وتشكيل قوات عسكرية 
محلية في عدن. ونجحت الضغوط على هادي 
بعدها في إزاحة الرجل من منصبه كمحافظ 
لعدن. وكانت اإلمــارات تحديدًا قد استقطبت 
قيادات جنوبية ناشطة ضمن صفوف الحراك 
الجنوبي، لتنفيذ أجندات خاصة بها، ظهرت 

فصولها مع مرور الوقت.
الــوظــيــفــة األولـــــى لــتــلــك الـــقـــوات كــانــت إزاحــــة 
ــــوات مــقــاومــة جــنــوبــيــة مــوالــيــة لــهــادي  ــة قـ أيــ
ــــاح )اإلخـــــــوان املــســلــمــني في  أو لـــحـــزب اإلصــ
اليمن(، تحديدًا بحكم موقف اإلمــارات منهم. 
ــهـــدت عــــدن بــعــد دخـــــول الــتــحــالــف إلــيــهــا  وشـ
اضـــطـــرابـــا أمــنــيــا غــيــر مــســبــوق، وكــــان املــبــرر 
ُعــرفــت  لـــإمـــارات  األول لتمكني قـــوات مــوالــيــة 
»الحزام األمني«. وقامت قوات الحزام  الحقا بـ
أو منافسة  بإزاحة كل من يشكلون معارضة 
ــن فــي  ــ ــرار األمــ ــ ــ مــحــتــمــلــة لـــهـــا تـــحـــت شـــعـــار إقـ
املدينة. وكانت تلك االضطرابات أيضا مبررًا 
لــطــرد أبـــنـــاء املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة مـــن عــدن 
وغيرها من محافظات الجنوب، وتّم التعامل 
معهم باعتبارهم عماء محتملني للحوثيني 
والــرئــيــس الــراحــل عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح. لكن 
عـــدن لـــم تــســتــقــر بــعــد طـــرد الــشــمــالــيــني، وفــي 
ــه لــم يــكــونــوا هــدفــا وحــيــدًا لــقــوات  الــوقــت ذاتــ

الحزام.
الحقا، تّم خلق مبرر جديد إلزاحة معارضني 
آخــريــن لــقــوات الــحــزام واإلمــــارات مــعــا، لكنهم 
هذه املرة ليسوا من الشماليني بل من القوى 
الجنوبية املوالية للشرعية، وأبرزهم عناصر 
الـــذيـــن تــعــّرضــوا للتضييق  ــــاح،  حـــزب اإلصــ
واملاحقة وتمت مداهمة مقراتهم باستمرار، 
ــر تــنــظــيــمــا وقـــــــدرة عـــلـــى الــعــمــل  ــثــ ألنـــهـــم األكــ
املــيــدانــي ولــهــم مــوقــف مــعــاد ملــطــالــب الــحــراك 

االنفصالية منذ وقت مبكر.
ــاعــــدة« واإلرهــــــاب  ــقــ ومــثــلــمــا كــــان تــنــظــيــم »الــ
مــبــررًا لتمكني الــحــزام األمــنــي فــي عــدن، كانت 
هــــي نــفــســهــا حـــجـــة لــتــشــكــيــل قــــــوات الــنــخــبــة 
الحضرمية مطلع 2016، والخاضعة بدورها 

فــإخــراج  لـــإمـــارات،  ووالء  وتــدريــبــا  تسليحا 
»الــــقــــاعــــدة« الـــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى املـــكـــا بــني 
مبررًا  كــان   2016 وأبريل   2015 أبريل/نيسان 
بــإشــراف  حضرمية  عسكرية  قـــوات  لتشكيل 
إمــاراتــي، لكن خــروج »الــقــاعــدة« تم بناء على 
اتـــفـــاقـــات غـــيـــر مــعــلــنــة ســمــحــت لــعــنــاصــرهــا 
الــتــي قــامــوا بنهبها  بــالــخــروج مــع أسلحتهم 
مــن مــخــازن ومــعــســكــرات الــجــيــش الــيــمــنــي، إذ 
ــحـــدودة مـــع قـــوات  حــدثــت فــقــط اشــتــبــاكــات مـ
إماراتية بدعم أميركي للتغطية على الصفقة 
املبرمة بمساعدة شخصيات قبلية حضرمية.

عناصر »القاعدة« الذين خرج كثير منهم من 
قــّدمــوا ذريعة إضافية  إلــى شبوة  حضرموت 
الشبوانية  النخبة  قـــوات  لتشكيل  لـــإمـــارات 
أواخــــر 2016، ولـــم تــقــم هـــذه الـــقـــوات بــإخــراج 
ــن بـــعـــض مـــنـــاطـــق شـــبـــوة إال فــي  الــــقــــاعــــدة مــ
األمم  تقرير لجنة خبراء   .2017 أغسطس/آب 
املتحدة األخير قدر عدد قوات الحزام األمني بـ 
15 ألف مقاتل في عدن ولحج وأبني، واتهمها 
الدولي  للقانون  متعددة  انتهاكات  بارتكاب 
مع  اشتباكات  عــدة  وأنها خاضت  اإلنساني، 
ــرأي الــذي  ــادي. ودعـــم هــذا الـ قـــوات الــرئــيــس هـ
القائمة  املعطيات  األمميون  الخبراء  أصـــدره 
على األرض، وممارسات القوات التي خلقتها 
اإلمــــــــــارات، إذ خـــاضـــت اشـــتـــبـــاكـــات مــتــعــددة 
مـــع الـــقـــوات املـــوالـــيـــة لـــهـــادي مــنــذ تأسيسها 
حـــتـــى أحـــــــــداث عــــــدن أواخـــــــــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
كــلــهــا لتقليص  املـــاضـــي، والـــتـــي أدت  الــثــانــي 
إضافة  األرض،  على  الشرعية  وحــضــور  دور 
إلــــى تــمــزيــق الــنــســيــج الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي بني 
الشطرين الجنوبي والشمالي عبر املمارسات 
فــي محافظات  الشمال  أبــنــاء  العنصرية ضــد 
الـــجـــنـــوب. بـــعـــد تــعــيــني عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي 

تقرير أممي: شّكلت 
الجيوش األربعة تهديدًا 

لالستقرار واألمن
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البرلمان األلماني ساحة للمواجهة

»البديل« يبدأ مطاردة مبكرة لحكومة ميركل

جيل ثاٍن من الشعبويين في هولندا
تييري باوديت 

يوجد 297 نائبًا وموظفًا 
من أنصار »البديل«

 في البرلمان

برلين ـ شادي عاكوم

ــبــــديــــل مــــن أجـــل  أطــــلــــق حـــــزب »الــ
أملانيا« اليميني الشعبوي، الذي 
بـــات أقـــوى كتلة مــعــارضــة داخــل 
الــبــرملــان األملــانــي )الــبــونــدســتــاغ(، املواجهة 
وحكومتها،  ميركل  أنجيال  املستشارة  مــع 
عــنــدمــا رد زعــيــم الــحــزب املــشــارك ألكسندر 
ــلـــى بــيــان  غـــــاوالنـــــد أمـــــــام الـــبـــونـــدســـتـــاغ عـ
سياسة الحكومة الجديدة وخطوط عملها 
ــام تــحــالــف  ــيـ الـــعـــريـــضـــة، مــنــتــقــدًا طـــريـــقـــة قـ
غروكو، ليدل ذلك على أن الجلسات املقبلة 
داخــــل الــبــرملــان االتـــحـــادي ســتــحــتــدم خــالل 

مناقشة امللفات األساسية واملهمة.
وانـــتـــقـــد زعــــيــــم أكــــبــــر فـــصـــيـــل مــــعــــارض فــي 
تقليديًا  حقه  مــن  بــات  والـــذي  البوندستاغ، 
ــق على 

ّ
يــعــل فـــريـــق ســيــاســي  أول  يـــكـــون  أن 

بيان الحكومة، في كلمته على بيان سياسة 
املــــســــتــــشــــارة، ســيــاســتــهــا بــــشــــأن الـــالجـــئـــن 
واالنــــدمــــاج، بــعــد عــرضــهــا بــيــان حكومتها 
أمـــام الــبــرملــان. وقـــال غـــاوالنـــد فــي كلمته إن 
االنتخابية  الحملة  تناقش خــالل  لم  ميركل 
وال في اتفاق االئتالف أو في بيان الحكومة 
الدولة  تكّبدتها  التي  الباهظة«  »التكاليف 
اللجوء واملهاجرين، معتبرًا  بسبب سياسة 
لــالجــئــن قسمت  الــصــديــقــة  أن ســيــاســتــهــا 
أملانيا وعزلت البالد داخل االتحاد األوروبي.

جــيــدًا  دوره  يـــــــدرك  »الــــبــــديــــل«  أن  ويــــبــــدو 
البرملانية،  للخبرة  افــتــقــاره  مــن  الــرغــم  على 
وينوي التعويض ذلك بالخبرة الشخصية 
والعملية لــنــوابــه فــي الــعــديــد مــن املــجــاالت، 
خصوصًا أن الحزب أعلن عقب فوزه الصارخ 
في االنتخابات العامة الخريف املاضي عن 
البلد«،  و»استعادة  ميركل  بمطاردة  رغبته 
ويعمد حاليًا إلى تكثيف الحضور اإلعالمي 
في  واالســتــثــمــار  والــتــركــيــز  ميركل  ملجابهة 
إليها  بالنسبة  ضعف  نــقــاط  تشكل  ملفات 

على مساحة البالد.
إال أن هذا األمر ليس غائبًا عن ميركل التي 
أعــلــنــت أمـــــام الــــنــــواب أنـــهـــا تــمــتــلــك تــصــورًا 
ومن  لحكومتها.  األهـــداف  ومحدد  واضحًا 
أهم هذه األهــداف التغلب على االنقسامات 
داخل املجتمع مع نهاية الدورة التشريعية 
أنها ستستخدم  ميركل  وأكـــدت   .2021 عــام 
كل طاقتها وقوتها وكل ما لديها لتحقيق 
األفــضــل للمواطن األملــانــي ولكل الــنــاس في 
البالد، من دون أن تنفي حصول أخطاء في 
سياسة اللجوء أدت إلى تقسيم في املجتمع. 
وانتقدت بشكل صريح ردة الفعل األوروبية 
ــتــــأخــــرة جـــــدًا عـــلـــى تـــحـــركـــات الـــالجـــئـــن،  املــ
اعتقدنا  فــاتــرة،  فعلنا  ردة  »كــانــت  بقولها 
أن املشاكل لن تؤثر علينا، وكــان هــذا خطأ 
أملانيا بشكل  أنجزته  مــذكــرة بما  ســاذجــًا«، 
أن تشدد  قــبــل  ــة،  ــ األزمـ عــلــى  عـــام وبتغلبها 
عــلــى أنـــه ال يــنــبــغــي أن يــتــكــرر هـــذا الــوضــع 
االستثنائي، وستتم مواصلة العمل وتقديم 
الــدعــم املــالــي لــــدول جــــوار ســوريــة وضــمــان 
ــئـــن بــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي  ــاق الـــالجـ ــفــ اتــ

التي تملك األكثرية ترفضها على  الحاكمة 
غير  إنما  مرغوبة سياسيًا،  أنها  من  الرغم 

قابلة للتطبيق.
ــزب الــيــمــيــنــي  ــ ــحـ ــ إلــــــى ذلــــــــك، عـــمـــد نــــــــواب الـ
ــراد  ــ ــــدد مــــن األفــ ــــى تـــوظـــيـــف عـ الـــشـــعـــبـــوي إلـ
ملفاتهم.  فــي  ملساندتهم  لــلــحــزب  املــؤيــديــن 
أنــه  وذكــــرت صحيفة »دي تــســايــت« أخــيــرًا 
أصــبــح هــنــاك 297 نــائــبــًا ومــوظــفــًا يـــدورون 
في فلك حزب »البديل« يعملون داخل أروقة 
أن كل عضو يتلقى  العلم  البوندستاغ، مع 
ويمكنه  كــتــعــويــض،  شــهــريــًا  يــــورو   20870
ــذا املــــــال تـــوظـــيـــف األشـــخـــاص  ــ ــــالل هـ مــــن خـ
ــيـــاســـي.  ــلـــه الـــسـ الـــــذيـــــن يـــدعـــمـــونـــه فـــــي عـــمـ
وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــــه بـــعـــد تــقــصــي 
خــلــفــيــة هــــــــؤالء، يـــتـــبـــن أن الــــعــــديــــد مــنــهــم 
نشروا سابقًا تعليقات عنصرية وكان لهم 
حــضــور فــي تــظــاهــرات حــركــة »بــيــغــيــدا« أو 
واالجتماعية  اإلعــالمــيــة  للشبكات  متابعة 
للجماعات املعادية لألجانب، وأن ما ال يقل 
عن 27 نائبًا من أعضاء املجموعة البرملانية 
»البديل«  لـ التابعن  البرملانين  واملوظفن 
لــديــهــم خــلــفــيــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة واضـــحـــة. 
حتى أن إدارة البوندستاغ كتبت أن الشرطة 

االتحادية رفضت منح بطاقة دخول ملوظف 
أن يشّكل خطرًا،  لبياناتها يمكن  ألنه وفقًا 
آخرين  صحافين  أو  ملوظفن  خالفًا  وذلــك 

لديهم حرية الوصول إلى مكاتب البرملان.
أن  فــي  الــخــوف يكمن  أن  مــراقــبــون  ويعتبر 

يــســاهــم نــــواب »الــبــديــل« عــبــر املخصصات 
ــراد ودعـــم جمعيات  فــي تــأمــن مــعــاشــات أفــ
ــاب  ــ

ّ
ــت وكــ نـــشـــر  ودور  وأنـــــديـــــة  ومـــنـــظـــمـــات 

ــأخــــرى بــالــجــنــاح  مــرتــبــطــن بــطــريــقــة أو بــ
الضرائب  دافعي  أمــوال  اليميني، وذلــك من 
من املواطنن، وتحقيق أهدافهم بقلب أسس 

الديمقراطية في البالد.
ولم يكتف اليمن بذلك، بل بات يلجأ لإلعالم 
ــــذي عـــــاداه فـــي أوقـــــات ســابــقــة، ويــحــرض  الـ
عــلــى األجـــانـــب والــالجــئــن واإلســــــالم، وهــو 
أخــبــار مبتكرة تكون  يخطط إلنــشــاء غــرفــة 
نقطة تــحــول فــي أملــانــيــا، بحسب مــا ذكــرت 
مــجــلــة »فـــوكـــس« األملـــانـــيـــة أخـــيـــرًا، وتــعــيــن 

متخصصن بشؤون اإلعالم والتواصل.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، جــــرى أخـــيـــرًا تــنــفــيــذ وقــفــة 
»الــبــديــل« ملنع مشروع  مــن قبل  احتجاجية 
بــنــاء مــســجــد فـــي بـــرلـــن، وتــــم خــاللــهــا رفــع 
شــعــارات »أوقــفــوا األســلــمــة«. وكــتــب الحزب 
ــابـــق إن مــخــطــط  ــــت سـ عـــلـــى مـــوقـــعـــه فــــي وقـ
بــنــاء مسجد يشكل اســتــفــزازًا، الفــتــًا إلــى أن 
املشروع يقع إلى جانب مقبرة بروتستانتية 
 
ً
ــة، »وهـــــــذا يــمــثــل دلـــيـــال ــيـ ــاريـــخـ وكـــنـــيـــســـة تـ
ــا«. هــذا  مـــتـــزايـــدًا لــحــكــم اإلســــــالم فـــي بــــالدنــ
ــــزب فــي  ــــحـ ــز عـــلـــيـــه مــــســــؤولــــو الـ ــركــ األمـــــــر يــ
إطالالتهم وتصريحاتهم، والتي كان آخرها 
مـــا صــرحــت بـــه رئــيــســة كــتــلــة »الـــبـــديـــل« في 
إخبارية  لقناة  فــايــدل،  أليس  البوندستاغ، 
نسبة  ارتــفــاع  على  حديثها  صوبت  عندما 
ــئـــون،  الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي يـــتـــســـّبـــب بـــهـــا الـــالجـ
فيما  منهم،  الوافدين  على  األمـــوال  وتبذير 
املــتــقــاعــدون مــن األملــــان يــجــمــعــون الــعــبــوات 
الفارغة من الحاويات في بلد صناعي مثل 
أملــانــيــا، مــشــيــرة إلـــى اســتــفــادة الـــالجـــئ من 
التأمن الصحي كما املواطنن الذي عملوا 
ودفعوا الضرائب. وأضافت أن االئتالف لم 
املشاكل  حــل  لكيفية  حقيقية  أجــوبــة  يــعــط 
األســـاســـيـــة وأهــمــهــا الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــقــة 
الــوســطــى، مشيرة إلــى األعــبــاء املــالــيــة التي 
مع  األوروبــيــة  للموازنة  أملانيا  ستتكّبدها 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
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سياسة

يعتبر زعيم »المنتدى 
للديمقراطية« الهولندي، 

تييري باوديت، من الجيل 
الثاني من الشعبويين، 

ويعتمد أساليب جديدة 
إليصال رسائله

فتح حزب »البديل من أجل ألمانيا« معركته باكرًا ضد المستشارة األلمانية أنجيال ميركل وحكومتها، إذ لم يتأخر في مهاجمة 
بيان الحكومة في البرلمان، مركزًا على سياستها تجاه الالجئين، وسط توقعات بأن يتحول »البوندستاغ« إلى ساحة للمواجهة

غاوالند خالل مروره أمام ميركل في البرلمان  )جون ماكدوغال/فرانس برس(

ناصر السهلي

يــبــدو أن هــولــنــدا، مثل دول أوروبــيــة عــديــدة، 
»املنتدى  اقتحم  إذ  أكثر،  التشدد  نحو  تتجه 
ــقــــومــــي، بـــزعـــامـــة تــيــيــري  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــ
ــنـــة(، املــشــهــد الــســيــاســي في  بـــاوديـــت )35 سـ
العاصمة أمستردام، بحصوله على 3 مقاعد 
من أصل 45 مقعدًا في املجلس البلدي، وذلك 

في االنتخابات التي جرت األربعاء املاضي.
وتقُدم »املنتدى للديمقراطية« في أمستردام، 
التي كانت مغلقة على اليسار ويسار الوسط، 
أعـــاد الــجــدل مــجــددًا بــشــأن نــاخــبــن يبحثون 
عــن »تــطــرف أكــثــر« يــتــجــاوز »حـــزب الــحــريــة«، 
والهجرة  لــإلســالم  املــعــادي  اليميني  بــزعــامــة 
الــذي لم يستطع،  في هولندا، خيرت فيلدرز، 
رغم كل مواقفه، احتالل أي مقعد في مجلس 
الــرأي،  استطالعات  وتظهر  العاصمة.  بلدية 
ونتائج االنتخابات املحلية، أن شعبية حزب 
انــتــقــااًل واضــحــًا يجري  فيلدرز تــتــراجــع، وأن 
نحو »املنتدى«، وهو ما يعزز فرص باوديت، 
الذي اقتحم بخطاباته معسكر اليمن القومي 
ر 

ّ
املتشدد، بالتقدم خطوة نحو هدفه، الذي بش

به العام املــاضــي، وهــو أنــه سيصبح »رئيس 
وزراء هــولــنــدا املــقــبــل«، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 

أن الحزب لم يحصل، منذ تأسيسه قبل نحو 
ــل 150  ــامـــن، ســــوى عــلــى مــقــعــديــن مـــن أصــ عـ
مــقــعــدًا بــرملــانــيــًا. وكــشــفــت اســتــطــالعــات الـــرأي 
حــــول شــعــبــيــة بــــاوديــــت، نــشــر أخـــيـــرًا، عـــن أن 
واحدًا من كل 10 هولندين يرون فيه الرئيس 
املقبل للحكومة. ويعني هذا األمر أن باوديت 
ــقــــادات صـــريـــحـــة الســتــقــبــال  ــتــ تـــمـــكـــن، عـــبـــر انــ
ــــي  الــالجــئــن واملــهــاجــريــن ولــالتــحــاد األوروبـ
ــــى »ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــبـــاشـــرة« عــبــر  ودعــــوتــــه إلـ
االســتــفــتــاءات، مــن سحب ناخبن مــن رئيس 
ــه، ومـــن خيرت  الـــــوزراء الــلــيــبــرالــي، مـــارك روتــ
للتصويت  املستعدين  بعض  ويقول  فيلدرز. 
لـــه إن تــيــيــري بـــاوديـــت »يــعــبــر عـــن الــقــلــق من 
الــتــشــدد والــهــجــرة، وهـــو ال يــخــشــى الــتــحــدث 
عن مخاوف الهولندين، إذ إنه يرى أن هناك 
مشكلة مع املسلمن«. وبحسب صحيفة »دي 
يؤيد  مــن  »ســعــادة  فــإن  الهولندية  تليغراف« 
األحــزاب  بتفوقه على  كانت مضاعفة  الحزب 

التقليدية في عقر دارهم«. 
)الخضر  »غروينلينك«  حصول  من  وبالرغم 
ــتــــراكــــي( عــلــى 10 مــقــاعــد في  ــيـــســـاري االشــ الـ
كبيرًا  انتصارًا  ما يعد  البلدي، وهو  املجلس 
ــًا، فـــــإن أعـــــن املــــراقــــبــــن ركــــــزت عــلــى  ــقــ وســــاحــ
باعتباره  بمقعدين،  املتطرف  اليمن  انتصار 
»اقــتــحــامــا غــيــر مــســبــوق لــلــقــومــيــن«. واعتبر 
بــاوديــت، في خطاب »انــتــصــاره«، أن ما جرى 
ــرًا تــقــلــيــديــًا وعــاديــًا،  فــي أمــســتــردام »لــيــس أمــ
الصحيحة،  السكة  على  األمـــور  نضع  فنحن 
ــع الــعــصــي فـــي دوالـــيـــبـــنـــا«. ويــبــدو  ــم وضــ رغــ
واضحًا بالنسبة إلى السياسين الهولندين 
ــــن، الـــذيـــن يـــراقـــبـــون تـــطـــور تــقــدم  ــيــ ــ واألوروبــ
اليمن القومي، أن حصول حزب جديد، مندفع 
 16 على نحو  التشدد،  نحو  فيلدرز  مــن  أكثر 
الــرأي ليس باألمر  املائة من استطالعات  في 

العادي. ومن الالفت أن أساليب هذا السياسي 
إنــه يعتمد طريقة  إذ  للجدل،  اليميني مثيرة 
صاخبة وشبابية لتسويق نفسه وسياساته، 
إن كـــان عــبــر بـــزة رســمــيــة، أو عــبــر املوسيقى 
الــصــاخــبــة. وفــيــلــدرز وبـــاوديـــت متفقان على 
»وقف الهجرة الجماعية« وهما »ضد االتحاد 
األوروبــــــــــــي ووســـــائـــــل اإلعـــــــــالم الـــســـيـــاســـيـــة« 
على  والليبرالية  اليسارية  النخب  و»هيمنة 
الــفــرق هو  لكن  املجتمع«،  فــي  املستويات  كــل 
أن فيلدرز يبدو »من الطراز القديم«، الذي ردد 
كثيرًا خطاباته عن »مساواة اإلسالم بالعنف 
ــاب والــتــخــلــف«، فــيــمــا بـــاوديـــت يــبــدو  ــ ــ واإلرهـ
»أكثر عصرية وشبابًا، وأقل أذيــة«. ووصفت 
ــة بــــاوديــــت بــأنــه  ــ ــيـ ــ صــحــف هــولــنــديــة وأوروبـ
مــن »الــجــيــل الــثــانــي مــن الــشــعــبــويــن«، الــذيــن 
يــســتــخــدمــون وســـائـــل عــصــريــة وثــقــافــيــة، إن 
كان عبر املوسيقى الكالسيكية أو الصاخبة، 
إليـــصـــال رســـائـــلـــهـــم، مــعــتــبــرة أنــــه »يـــريـــد أن 
عصري  كشخص  الشباب  لــدى  نفسه  يسوق 

ولطيف وجذاب للنساء«.  
ــة لــم تنس  ــيـ لــكــن الــصــحــافــة املحلية واألوروبـ
نـــبـــش »عــــالقــــاتــــه« مــــع روســــيــــا، مـــثـــل رئــيــســة 
حزب »الجبهة الوطنية« اليميني املتشدد في 
فــرنــســا، مــاريــن لــوبــان، وزعــيــم حــزب »البديل 
فتبشير  غــاوالنــد.  ألكسندر  أملانيا«،  أجــل  من 
ــاوديـــت بــالــديــمــقــراطــيــة املـــبـــاشـــرة أنــتــج في  بـ
الــتــصــويــت في  مـــنـــه،  بـــمـــبـــادرة  ــام 2016،  ــعـ الـ
استفتاء شعبي ضد اتفاق االتحاد األوروبي 
الحكومة،  رئيس  تجاهل  وفتح  أوكرانيا.  مع 
مــــارك روتــــه، لــنــتــائــج االســتــفــتــاء، الــبــاب أمــام 
ــزيــــادة شعبيته  لــ بــــاوديــــت الســـتـــغـــالل األمـــــر 
واالحــتــفــاء بــهــا بــالــفــوز ملقعدين فــي املجلس 
التحول  البلدي ألمستردام كثابت من ثوابت 

اليميني، األكثر تشددًا في هولندا.

البوندستاغ قد رفض أخيرًا  وتركيا. وكان 
األول  »الــبــديــل«،  كتلة  بهما  تــقــّدمــت  طلبن 
لــحــظــر تـــام لــلــنــقــاب فــي األمـــاكـــن الــعــامــة، إذ 
عــــارض الـــحـــزب نــفــســه كــمــدافــع عـــن حــقــوق 
ــمـــات مــن  ــلـ ــدة الــــنــــســــاء املـــسـ ــاعــ ــســ املــــــــرأة وملــ
الفردية  بالحرية  حقهن  وحماية  املنقبات 
بـــدل الــوصــايــة والــتــمــيــيــز غــيــر مــقــبــول ضد 
فــنــّص على وضع  الثاني  الطلب  أمــا  املـــرأة. 
ضـــوابـــط شــامــلــة عــلــى الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
األملانية، وأن يتم رفض طلب أي الجئ يأتي 
مــن بلد آمـــن. ويــقــول مــراقــبــون إن »الــبــديــل« 
يــعــلــم مــســبــقــًا أن تـــلـــك الـــطـــلـــبـــات ســتــســقــط 
أنـــه يسعى  إال  الــبــرملــان،  داخـــل  بالتصويت 
للفت أنظار املواطنن األملان إلى أهمية هذا 
النوع من القضايا والطلبات، فيما األحزاب 

إضاءة

■ النظام يذل الهاربن من جحيم #الغوطة: الهتاف لبشار مقابل عبوة 
مياه

■ ليس بمخٍز أو محزن أو يدعو إلى القهر إن خسرت معركة أو جولة 
منها، وإنما الذي يشعر بالذل والعار والقهر هو الخيانة والغدر بأهل 

الثورة ورفاق الدرب..

■ العمليات اإلرهابية لها أسباب كثيرة من انتقام جماعة إرهابية 
من النظام  إلى محاولة النظام التأثير على قرارات الشعب وتخويفه 

واألخطر أن يكون سببها صراع داخل مؤسسات الدولة، مهما كان سبب 
عملية #االسكندرية السيسي فشل فى حماية الشعب والقضاء على 

اإلرهاب #ليه_هاتقاطع_االنتخابات

■ اختيار منطقة رشدي وتحديدًا هذا املربع  لغز عجيب! منطقة عسكرية 
وعمارات لضباط الجيش وفندق للجيش وسكن بعثات دبلوماسية 

وبنوك ومقر شركات  كبرى! إيه اللي بيحصل؟ #اإلسكندرية 

■ ثالث سنوات من الحرب اليمنية لم تؤّد بنا إال إلى الخراب والدمار 
والنزوح من جميع أنحاء البالد #اليمن

■ أي شرعية غير قادرة على تنظيم جيشها الوطني ومنع األسماء 
الوهمية ودفع رواتبهم بشكل منتظم ودعم الجبهة اإلعالمية وتوحيدها 

بما يمكنها من إيضاح الصورة الحقيقية للعالم عما يجري في #اليمن 
ومواجهة إعالم الحوثي الكاذب ومن لف لفهم هذه الشرعية #لن_تنتصر 

ولن يحترمها أحد وقد يتجاوزها الجميع

■ بسبب الفجور والنزق السياسي لحكام ما بعد 2012 تجاهلوا املدماك 
الرئيسي للمستقبل اآلمن ودولة املؤسسات وهي املصالحة الوطنية 

وتطبيع األوضاع بن القوى السياسية وقوى املجتمع املختلفة، فضاعت 
تل اليمنيون..

ُ
اليمن وق

■ وزير الداخلية اللبناني املؤتمن على العملية االنتخابية ما بضيع 
فرصة إلهانة الناس 

■ على #املشنوق أن يقدم اعتذاره من الشعب اللبناني أو االستقالة فورا 
#نحنا_مواطنن_مش_اوباش

حكومي  بيان  أول  في  ميركل،  أنجيال  األلمانية،  المستشارة  تخف  لم 
لها بعد تنصيبها للمرة الرابعة في منصبها، وجود قلق لديها بشأن 
بشأن  »القلق  أن  إلى  البرلمان  أمام  ولفتت  األلماني.  المجتمع  تماسك 
أكثر  أصبحت  السياسي  النقاش  ولهجة  كبيرًا،  أصبح  مجتمعنا  تماسك 
فظاظة، وأزمة الالجئين والتغلّب عليها قسما المجتمع بشدة، على 
الرغم من أن األحوال االقتصادية في ألمانيا تسير على نحو جيد جدًا لم 

تشهده البالد منذ إعادة توحيدها«.

قلق بشأن تماسك المجتمع

األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018




