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الشعب هو السبب

D D

وائل قنديل

في مصر، والدول االستبدادية 
املحكومة بطغاة دمويني وعنصريني 
فقط، مطلوب من األطباء أن يكونوا 

قتلة، ومن املحامني أن يكونوا 
فاشيني، باسم الوطنية. مجددًا، تندلع 

ألسنة هذه الوطنية املدمرة ملناسبة 
مشاركة فتحي سرور، أستاذ 

القانون والوزير السابق ورئيس 
مجلس الشعب في مرحلة حكم 

حسني مبارك، وآمال عثمان عميدة 
الحقوق والوزيرة السابقة، في الدفاع 
عن متهمني، مختلفني سياسيًا، في 

القضية املعروفة باسم »الكيانات 
ى أعراض أخطر 

ّ
اإلرهابية«. هنا تتجل

أمراض االنقالب الذي وقع في مصر، 
والذي التهم كل ما هو إنساني 

وأخالقي، في طريقه لتصنيع مجتمع 
متوحش. رأينا ذلك، في أبشع 

تجلياته، مع مجزرة القرن في رابعة 
العدوية، بعد تواتر األخبار عن رفض 
مستشفيات وأطباء استقبال جرحى 

املذبحة، وتركهم للموت، كما عرفنا 
 للضمير حني راح أطباء 

ً
غيابًا كامال

في مصلحة الطب الشرعي يزيفون 
تقارير الوفاة، باألمر واإلكراه، 

وبعضهم فعلها ظنًا أنه يقوم بدور 
وطني، وتابعنا مقايضات وضيعة 

على ذوي الضحايا لكي يتمكنوا من 
استالم ودفن جثامني ضحاياهم.

رأينا ذلك، كذلك، على منصات 
 يخلطون 

ً
القضاء، حني عرفنا قضاة

بني دور الحكم الذي يفصل بني 
متخاصمني، ودور الخصم الذي 

يواجه عدوه، املتهم، وال يتوّرعون عن 
إعالن انحيازاتهم الفكرية، وتسّيد 

اختياراتهم السياسية.
واآلن، تمارس عصابات الوطنية 

امللوثة بكل عوادم االنحطاط 
اإلنساني، االبتزاز نفسه على 

محامني اختاروا أن يقوموا بدورهم، 
كما رسمه قسم مهنة املحاماة 

وقوانينها وأخالقياتها وأعرافها، 
ورأينا فريقًا يقوم بتخوين املحامني، 

الذين يترافعون عن متهمني من 
اإلخوان واملعارضني، وفي املقابل 

وجدنا فريقًا آخر يأخذ على اإلخوان 
االستعانة بمحامني مختلفني معهم 

سياسيًا، وكالهما يمضي بهذا 
النفس الفاشي اإلقصائي إلى آخر 
الشوط، فيعتبر األمر خروجًا على 

مقتضيات الوطنية.
في مهنة الطب، هناك قسم أبقراط 
الشهير، الذي تجد روحه تسري 

في نصوص قسم األطباء في كل 
املجتمعات، بما في ذلك املجتمعات 
»أقسم بالله  العربية التي تلخصه بـ

العظيم أن أراقب الله في مهنتي. 
وأن أصون حياة اإلنسان في كافة 
أدوارها، في كل الظروف واألحوال، 

 وسعي في استنقاذها من املوت 
ً

باذال
واملرض واأللم والقلق، وأن أحفظ 

للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، 
وأكتم سّرهم. وأن أكون على الدوام 

 رعايتي 
ً

من وسائل رحمة الله، باذال
الطبية للقريب والبعيد، الصالح 

والطالح، والصديق والعدو«.
وفي املحاماة هناك قسم مقدس 

أيضًا »أقسم بالله العظيم أن أمارس 
أعمال املحاماة بالشرف واألمانة 
واالستقالل وأن أحافظ على سر 

مهنة املحاماة وتقاليدها وأن أحترم 
الدستور والقانون«.

في أزمنة مضت، كانت أكثر إنسانية، 
وأخالقية، كان القديس الشيوعي، 

نجيب الهاللي، يترافع عن اإلسالميني 
في مواجهة جبروت دولة مبارك 

القمعية، وكان محامون إسالميون 
يدافعون عن حقوق املتهمني من 

أقصى اليسار، وكذلك كان الراحالن 
العظيمان من أهل مهنة العدل، عادل 

عيد وأحمد سيف اإلسالم حمد.
أتذكر أنه قبيل ثورة يناير بشهور أو 
أسابيع، كان عصام سلطان محاميًا 

عن مؤمنة كامل في نزاع قضائي 
بينها وبني جريدة الشروق، بشأن 

حوار منشور عن تزوير االنتخابات 
لصالحها، مرشحة للحزب الوطني، 
الذي كان عصام سلطان معارضًا 

شرسًا له، ومع ذلك بقي سلطان 
صديقًا ومصدرًا محترمًا للصحيفة، 

وبقيت الصحيفة منبرًا لعرض آراء 
وأخبار محامي خصومها، بل إنه 

كان دائمًا سباقًا في الدفاع عن 
صحافيني، بعضهم يغرس أنيابه 
ومخالبه في لحمه وسمعته، اآلن، 
بينما هو قابع في سجنه الظالم.

فتحي سرور 
محامي اإلخوان: 

يا للهول!

مرور
الكرام

انسحبت لجنة املــفــاوضــات عــن ريــف حمص الشمالي، أمــس األحـــد، مــن االجتماع 
الــحــاســم الـــذي كـــان مــقــررًا عــقــده مــع الــجــانــب الـــروســـي، وذلـــك بسبب إصــــرار الــوفــد 

الروسي على نقل مكان االجتماع إلى مناطق سيطرة النظام.
الــدار  أيــام عــدة فــي معبر  وكــانــت عقدت مفاوضات غير حاسمة بــني الطرفني قبل 
الكبيرة، رغم طلب الوفد الروسي نقل مكان االجتماع إلى فندق سفير حمص أو إلى 

مناطق سيطرة النظام.
وأفاد بيان للجنة التفاوض في حينه، أن »املفاوضات تناولت وضع املنطقة الحالي 
واملستقبلي، وتّم االتفاق على وقف إطالق النار حتى االجتماع املقرر، على أن ُيلزم 
الجانب الروسي النظام بوقف إطالق النار«. وذكرت فصائل املنطقة أنها »تؤيد أي 

مفاوضات جادة ال تؤدي إلى تهجير األهالي وتدمير املنطقة«.
غير أن النظام لم يلتزم بوقف إطالق النار، وواصل خالل األيام املاضية استهداف 
مناطق ريف حمص الشمالي بالقصف الجوي واملدفعي، في حني حاول في ساعة 
القريبة مــن قريتي عني  التقدم مــن أحــد الحواجز  ـ األحــد  متأخرة مــن ليلة السبت 
الدنانير والغاصبية باتجاه نقاط محور عني حسني. وذكرت فصائل املعارضة أنه 
»تــّم نصب كمني للعناصر املتقدمة وإحباط محاولتهم بعد تكبيدهم خسائر في 

العتاد واألفراد«. 
)العربي الجديد(

املعقل  كانت  التي  الــســوريــة،  الــرقــة  مدينة  فــي  مقابر جماعية  على  العثور  يتوالى 
الرئيس لتنظيم »داعش« في سورية قبل طرده منها. وأعلنت وسائل إعالم النظام 
السوري، أنه »تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 82 جنديًا من جيش النظام 
السوري، كان أعدمهم تنظيم داعش في قرية حلوعبد شمال الرقة«، وذلك بعد يوم 
من العثور على عشرات الجثث العائدة إلى عناصر من تنظيم »داعــش« ومدنيني 

داخل مقبرة جماعية في الرقة.
الــرقــة املــدنــي، التابع  الــعــريــان، رئيس لجنة إعـــادة اإلعــمــار بمجلس  وقــال عبدالله 
ملليشيات »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، إنه »تم رفع عشرات الجثث من املقبرة 
الجماعية التي تحتوي على ما بني 150 و200 جثة، عائدة إلى مدنيني وعناصر من 
داعش«. وأوضح أن »عناصر التنظيم كانوا تحّصنوا داخل املستشفى الوطني مع 

بعض املدنيني، خالل الحملة على املدينة العام املاضي«.
وتقع املقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان التنظيم 
قد تحصن فيه قبل أن يخسر معركة الرقة، وكان هذا  املكان الوحيد املتاح كما يبدو 

للدفن، وفق العريان.  
إنها »عــثــرت على  املــاضــي  فــي منتصف فبراير/شباط  النظام قالت  قــوات  وكــانــت 
مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم جثث 34 شخصًا قتلهم تنظيم داعش«. وفي 

نهاية ديسمبر/كانون األول، ُعثر أيضًا على مقبرتني جماعيتني.
)العربي الجديد(

عدنان علي

تشير مــعــلــومــات مــتــواتــرة إلـــى نــشــوب خــالفــات كــبــيــرة داخـــل تنظيم »داعــــش« في 
السوريون  »داعــش«  األساسيان عناصر  مناطق سيطرته شرقي سورية، قطباها 
والعراقيون من جهة، والعناصر األجنبية بمن فيهم التونسيون واملغاربة من جهة 

أخرى.
وحسب املعطيات املتوفرة، فقد تطورت الخالفات في األيام األخيرة إلى اشتباكات 
وتصفيات واعتقاالت أطاحت عــددًا من عناصر التنظيم وكــوادره، في وقت حاول 

»داعش« التكتم عليها.
لــشــؤون املنطقة الشرقية في  الــســيــاق، ذكـــرت شبكة »فـــرات بــوســت« املتابعة  وفــي 
سورية، أن »خالفات حادة نشبت بني أعضاء اللجنة املفوضة الحاكمة في التنظيم، 
الــتــونــســي زعــيــمــًا للتنظيم خلفًا لزعيمه  أبـــو فــاطــمــة  اقــتــراح تــرشــيــح  عــلــى خلفية 
الحالي أبو بكر البغدادي، وذلك  بناء على طلب العناصر املغاربة واألجانب بعد 

غياب البغدادي عن ساحات القتال«.
وفي سياق هذه التوترات، قتل عناصر املكتب األمني في تنظيم  داعش أبو خالد 
 عــن قــتــل زوجــتــه، وذلـــك بعد 

ً
الــتــونــســي وهـــو أحـــد قــيــاديــي ديــــوان التسليح فــضــال

التيار  أعــدم  كما  للبغدادي.  بيعته  تــرك  خلفية  على  منزلهما  مــن  بالقرب  اشتباك 
الشعفة،  بــلــدة  وســط  الجنسية(  )مغربي  التنظيم  عناصر  أحــد  للبغدادي  املــوالــي 

بتهمة أنه من »الخوارج«، وهي التهمة التي باتت تطلق على املعادين للبغدادي.

غارة جوية كل دقيقتين 
تستهدف اليرموك 

وحي الحجر األسود

هددت روسيا المعارضة 
في القلمون بارتكاب 

مجازر بحق المدنيين

للحديث تتمة...

النظام يستبيح 
جنوب دمشق

القواعد األميركية بسورية... هل تستطيع قوة عربية ملء الفراغ؟

الحجر  وحي  اليرموك  مخيم  على  قصفهم  من  وحلفاؤه  السوري  النظام  يكثّف 
األسود، في رسالة إلى المعارضة في جنوب دمشق لدفعها إلى االستسالم والخروج 
األمر  وهو  المدنيين،  بحق  بمجازر  تهديدها  أو  عليها،  تسيطر  التي  المناطق  من 

الذي دفع األخيرة إلى قبول »تسوية« في القلمون الشرقي

محمد أمين

تحّول الجنوب الدمشقي إلى ميدان 
معارك يستخدم فيه النظام السوري 
وحــلــفــاؤه الـــروس واإليــرانــيــون أكثر 
األسلحة فتكًا باملدنيني، في محاولة إلخضاع 
هـــذا الــجــنــوب املــحــاصــر مــنــذ خــمــس ســنــوات، 
وهو ما تسّبب بأزمات إنسانية جديدة. وبات 
مـــن الــــواضــــح أن الـــنـــظـــام يــســعــى إلــــى »نــصــر 
مـــتـــوحـــش«، مــســتــفــيــدًا مـــن تـــــراٍخ دولــــي يــكــاد 
يــصــل إلــــى مــرحــلــة الـــرضـــى عــمــا يــقــتــرفــه من 
مجازر بحق املدنيني تحت ذريعة مفضوحة 
وهي »محاربة اإلرهــاب«، وهي الذريعة التي 
يستخدمها النظام وحلفاؤه لتحقيق »حسم 
عــســكــري« عــلــى املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، لخلط 
إلى  للوصول  الــتــفــاوض  طــاولــة  األوراق على 
الــروس  الــنــظــام، ويــرســخ  حــل سياسي يثّبت 
واإليــرانــيــني فــي ســوريــة، الــذيــن يــكــاد يتحول 
وجــودهــم فــي ســوريــة إلــى مستوى االحــتــالل 
مفاصل  في  يتحكمون  باتوا  بعدما  املباشر، 

القرار السوري.
ــاؤه مـــن االنــقــســام  ــفـ ــلـ ويــســتــفــيــد الـــنـــظـــام وحـ
الــدولــي املتواصل بشأن ســوريــة، الــذي ترجم 
بـــانـــتـــهـــاء االجـــتـــمـــاع غـــيـــر الـــرســـمـــي لــســفــراء 
الدول األعضاء في مجلس األمن في السويد، 
الجهود وتجاوز  تكثيف  على  باتفاق شكلي 
الخالفات للتوصل إلى حل للنزاع في سورية. 
وقــــال الــســفــيــر الــســويــدي لـــدى األمــــم املــتــحــدة 
اولوف سكوج أمس »هناك اتفاق على العودة 
بــشــكــل جـــدي إلـــى الــحــل الــســيــاســي فـــي إطـــار 
عملية جنيف التابعة لألمم املتحدة«. وأضاف 
»ســـنـــعـــمـــل جــــاهــــديــــن خــــــالل األيـــــــــام املـــقـــبـــلـــة، 
لــالتــفــاق على آلــيــة جــديــة تــحــدد إذا مــا كانت 
األسلحة الكيميائية قد استخدمت، ومن هو 
املسؤول عن هذا األمر«. من جهته، قال السفير 
الــفــرنــســي، فــرنــســوا دوالتــــر، لــوكــالــة »فــرانــس 

ــذه الـــخـــلـــوة »أتــــاحــــت ألعـــضـــاء  ــ بـــــــرس«، إن هـ
مــجــلــس األمــــن الــتــخــلــي عـــن عــمــلــيــة التسيير 
اآللــيــة والـــدخـــول فــي نــقــاش فــعــلــي ومــعــمــق«. 
البدء  »حاولنا   

ً
قائال الفرنسي  السفير  وختم 

في تحديد مناطق التالقي املمكنة«.
مــيــدانــيــًا، أكــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الـــغـــارات 
اليرموك وحي  التي تستهدف مخيم  الجوية 
الحجر األسود »كثيفة، وبمعدل غارة جوية كل 
النظام  طيران  »يستخدم  مضيفة:  دقيقتني«، 
ــيــــة، الـــصـــواريـــخ والــبــرامــيــل  ومـــقـــاتـــالت روســ
ــرة، عـــــدا عــــن الــــراجــــمــــات وصــــواريــــخ  ــجـ ــفـ ــتـ املـ
العملية  »هــذه  املدفعي«، وإن  الفيل والقصف 
ــر الـــتـــي تــســتــهــدف تــنــظــيــم  ــبــ الـــعـــســـكـــريـــة األكــ
داعــــش فـــي جــنــوب دمــشــق مــنــذ بـــدء الــصــراع 
عــلــى ســـوريـــة«. وأشــــارت املــصــادر فــي حديث 
أن القصف الجوي  إلى  مع »العربي الجديد« 
واملدفعي »غير مسبوق«، مضيفة أن »النظام 
يستهدف املدنيني بصورة أساسية، ال سيما 
فــي أحــيــاء املــغــاربــة والــعــروبــة وامــتــداد شــارع 
الـــثـــالثـــي«، مــوضــحــة أن »نــحــو 75 فـــي املــائــة 
بالكامل«.  مدمرة  أصبحت  املخيم  مباني  من 
القتلى  أن هناك عشرات  إلــى  املصادر  ولفتت 
مــن املــدنــيــني مــا زالــــوا تــحــت األنــقــاض بسبب 
ــه تــم تــدمــيــر مستشفى  تــعــذر انــتــشــالــهــم، وأنــ
ــــو املــســتــشــفــى  فــلــســطــني بــــصــــورة كـــامـــلـــة، وهـ
ــان يـــقـــّدم الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  ــــذي كــ الــوحــيــد الـ

الطارئة إلى أهالي املخيم.
ــبــــوع  وكــــانــــت قـــــــوات الـــنـــظـــام قــــد بـــــــدأت األســ
املاضي، عملية عسكرية ضد تنظيم »داعش« 
املسيطر على الجزء األكبر من مخيم اليرموك، 
إلــى  الفلسطينيني  الــالجــئــني  مــخــيــمــات  أبــــرز 
على  النصرة«  »جبهة  تسيطر  فيما  ســوريــة، 
جانب من هــذا املخيم املحاصر منذ سنوات، 
والــــــــذي تـــعـــرض لــعــمــلــيــات قـــصـــف أدت إلـــى 
أغــلــب سكانه،  مــئــات وتشريد  مقتل وإصــابــة 
إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــني  عـــشـــرات آالف  إذ هـــاجـــر 

دول الـــجـــوار الـــســـوري وإلـــى بــلــدان أوروبـــيـــة. 
 في 

َ
ــم يـــبـــق ــه لـ ــى أنــ ــدة إلــ وتــشــيــر تـــقـــديـــرات عــ

املخيم سوى ثالثة آالف مدني، من بني قرابة 
الفلسطينيني،  الالجئني  مــن  ربعهم  املــلــيــون، 
والبقية من املواطنني من مختلف املحافظات 
الــســوريــة، فيما بقي فــي حــي الحجر األســود 
نحو ثالثة آالف مدني من نحو نصف مليون 
كانوا يقطنون فيه عام 2011. ووصف الناشط 
اإلعالمي رائد الدمشقي، املوجود في الجنوب 

عبسي سميسم

ــاد مــوضــوع االســتــعــاضــة بــقــوات عربية  أعـ
عن القوات األميركية املتواجدة في سورية، 
كــشــفــتــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  والــــــــذي 
التي طرحتها  الفكرة  األميركية،  جــورنــال« 
الــســعــوديــة، وتــــم رفــضــهــا مـــن قــبــل اإلدارة 
األمــيــركــيــة فــي الــعــام 2015، قــبــيــل الــتــدخــل 
الروسي العسكري، والتي تقوم على إرسال 
قوات برية، على شكل قوات تحالف عربية، 
إلــــى ســــوريــــة، لــتــأمــني املـــدنـــيـــني الــســوريــني 
ــددة، وذلـــــك على  ــحــ ضــمــن مــنــاطــق آمـــنـــة مــ
خلفية املطالبات بمناطق آمنة في سورية. 
وجــــاء تــأكــيــد الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن خــالل 
الــدفــاع  تــصــريــحــات مــتــحــدث بــاســم وزارة 
)البنتاغون( على صحة ما جاء  األميركية 
في صحيفة »وول ستريت جورنال« ليزيد 
مـــن تــعــقــيــدات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة، ســـواء 
تقوم  عربية  قــوة  تشكيل  إمكانية  لناحية 

الـــدمـــشـــقـــي، مــــا يـــحـــدث فــــي املـــخـــيـــم والــحــجــر 
»الــكــارثــي«، مضيفًا فــي حــديــث مع  األســـود بـــ
الــجــديــد«: »اآلن )ظهر أمــس األحــد(،  »العربي 
مئات الصواريخ تنهال على الحجر األسود، 
ــراف بــلــدة يــلــدا. صــواريــخ الــفــيــل لــم تهدأ  وأطــ
منذ أيـــام، وعلى مــدار 24 ســاعــة«، مضيفًا أن 
»قــــوات الــنــظــام ال تــريــد أن يبقى شـــيء قائمًا 
الــيــرمــوك. تنهال  األســـود ومخيم  الحجر  فــي 
بـــاألرض  الــصــواريــخ عــلــى األبــنــيــة فتسويها 
ــد أن قــــوات الــنــظــام تــحــاول  عــلــى الـــفـــور«. وأكــ
اقتحام املنطقة من محاور عدة، ما يعني نّية 
قوات النظام ومليشيات فلسطينية تساندها 
ارتكاب مجزرة جماعية، والقيام بعملية إبادة 
آلالف املدنيني املحصورين في منطقة ضيقة 
وال سبيل أمامهم للخروج إلى أماكن سيطرة 
املعارضة في يلدا أو ببيال. وبات من الواضح 
أن النظام يــريــد إيــصــال رســائــل »دامــيــة« إلى 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي املناطق التي ال تــزال 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، مــفــادهــا »إمــــا االســتــســالم 
الجماعية«، في ظل صمت  اإلبــادة  انتظار  أو 
يـــكـــاد يــتــحــول إلــــى رضــــى مـــن قــبــل املــجــتــمــع 
الدولي الذي لم يتحرك إليقاف املذبحة بحق 
السوريني. كما يهدف النظام إلى »زرع الرعب« 
سيطرة جنوب دمشق 

ُ
في فصائل املعارضة امل

بــهــذه املــهــمــة، أو لــنــاحــيــة قــــدرة هـــذه الــقــوة 
عــلــى مـــلء الـــفـــراغ الــــذي ســتــتــركــه الـــواليـــات 
املتحدة، أو لناحية سماح الدول اإلقليمية 
الــقــوات على حدودها  التي ستتمركز هــذه 

بهذا األمر.

عقبات رغم االستعداد السعودي
وبــالــرغــم مــن تأكيد الــســعــوديــة، عبر وزيــر 
خــارجــيــتــهــا عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، اســـتـــعـــدادهـــا 
للمشاركة بقوة تكون ضمن قوات التحالف 
اإلســالمــي ضــد اإلرهـــاب فــي ســوريــة، إال أن 
تنفيذ هـــذا املـــشـــروع قــد يــفــتــح الــبــاب على 
مجموعة من التعقيدات التي تجعل تنفيذه 
بسبب  وذلـــك  للتطبيق،  الــقــابــل  غير  بحكم 
طــبــيــعــة وحــســاســيــة املــنــاطــق الــتــي تنتشر 
ــقـــوات األمــيــركــيــة، والـــتـــي يــمــكــن أن  فــيــهــا الـ
تــتــســبــب بـــصـــدام بـــني تــلــك الـــقـــوات والــقــوى 

اإلقليمية في املنطقة. 
مناطق شرق  في  األميركية  القوات  تنتشر 
وشمال شرق سورية ضمن مناطق حدودية 
يتطلب قدوم قوات بديلة لها، موافقة بعض 
الدول، والتي من الصعب أن تقبل باستقدام 

مثل هذه القوات العربية. 
ــلــــت بـــــقـــــوات عــســكــريــة  تــــركــــيــــا الــــتــــي تــــدخــ
ضـــمـــن األراضــــــــي الـــســـوريـــة بـــهـــدف تــأمــني 
إلــى حزب  التابعة  املليشيات  حــدودهــا مــن 
االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، وتــنــســق وتــفــاوض 
األمـــيـــركـــيـــني عـــلـــى املـــنـــاطـــق املــتــبــقــيــة عــلــى 
ــرد املــلــيــشــيــا  ــ ــــدودي بـــعـــد طـ ــحـ ــ شــريــطــهــا الـ
الـــكـــرديـــة مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن، مـــن الــصــعــب 
ــيـــة بــديــلــة  أن تـــســـمـــح بــــدخــــول قـــــــوات عـــربـ
لـــلـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أن وجـــــود قـــوات 
عـــربـــيـــة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق مـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
العراقية، وتحتوي معظم الثروات الباطنية 
الــســوريــة، وتــقــع عــلــى خــط طــهــران بــيــروت 
الذي تعمل إيران على فتحه، قد يفتح الباب 

ويــلــدا، وبيت سحم، وجزء  ببيال  بلدات  على 
من الحجر األسود، كي تقبل بإجراء »تسوية« 
والخروج بموجبها  السالح،  تتضمن تسليم 
مـــع مــدنــيــني مـــن جــنــوب دمــشــق إلـــى الــشــمــال 
السوري على غرار الفصائل األخرى في ريف 
دمــشــق. وُيــعــد الــجــنــوب الــدمــشــقــي »املــطــمــع« 
اإليــرانــي األبـــرز فــي العاصمة الــســوريــة، فهو 
يــتــاخــم منطقة الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمشق 
الــتــي تحولت إلــى »محمية إيــرانــيــة«. وأكــدت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن الــجــانــب اإليـــرانـــي عــرقــل 
اتفاقًا مع تنظيم »داعش« للخروج من الحجر 
األســـــود ومــخــيــم الـــيـــرمـــوك، لــتــدمــيــر املــنــطــقــة 
ــــادة إعــمــارهــا بــمــا يــتــنــاســب مع  بــالــكــامــل وإعـ
ــلـــى الـــجـــنـــوب  ــي لــلــســطــو عـ ــ ــرانــ ــ املـــخـــطـــط اإليــ
الدمشقي بدءًا من مدينة داريا، مرورًا بأحياء 
كــفــرســوســة والـــقـــدم والــعــســالــي، والــتــضــامــن، 
والــحــجــر األســــــود، ومــخــيــم الـــيـــرمـــوك، ويــلــدا 

وبييال، وانتهاء بمنطقة السيدة زينب.
تتواصل  الدمشقي،  الجنوب  من  بعيد  وغير 
عمليات إجالء القلمون الشرقي شمال شرقي 
دمــشــق، ومــن املــقــرر نقل آالف الــســوريــني إلى 
الشمال السوري، الذي بات يكتظ باملهجرين 
من كل أنحاء سورية. ومن الواضح أن النظام 
»االستسالم  زاويـــة  فــي  املعارضة  يريد حشر 

ــران وتــلــك  ــ أمــــام احــتــمــاالت تــصــعــيــد بـــني إيـ
القوات، هذا باإلضافة إلى دخول الواليات 
التصعيد  خفض  ملنطقة  كضامن  املــتــحــدة 
األولــــــــى الــــواقــــعــــة فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
عــلــى حــــدود كـــل مـــن األردن وإســـرائـــيـــل، ما 
يتطلب موافقتهما لدخول قوات عربية إلى 
املنطقة. كما أن استعداد دول عربية أخرى، 
أمرًا  يبدو  سورية  لدخول  السعودية،  غير 
مــســتــبــعــدًا. ومـــصـــر الـــتـــي تـــأتـــي عــلــى رأس 
التحالف  هــذا  فــي  للدخول  املرشحة  الـــدول 
اليمن،  التدخل بقوات عسكرية في  رفضت 
رغم تبعيتها للسعودية، ورغم أن تعقيدات 

الوضع في اليمن أقل بكثير من سورية.

12 قاعدة عسكرية 
وتمتلك الواليات املتحدة 12 قاعدة عسكرية 
فـــي ســــوريــــة، تــمــتــد مـــن الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
األردنـــيـــة جــنــوبــًا، وحــتــى الـــحـــدود التركية 
شــمــااًل. ففي أقــصــى الجنوب الــســوري تقع 
بالقرب  األميركية  العسكرية  التنف  قاعدة 
من املثلث الحدودي لكل من العراق واألردن 
ــة، فـــي مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة تتبع  مـــع ســـوريـ
إداريًا ملحافظة حمص. ويتواجد في املوقع 
عــنــاصــر عــســكــريــة أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، 
باإلضافة إلى مقاتلني من الفصيل، املدعوم 
بقيادة  الثورة«،  »مغاوير  املسمى  أميركيًا، 
شمال  وفــي  طـــالع.  مهند  املنشق،  الضابط 
شــــرق مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور يـــوجـــد قــاعــدة 
الخير.  صــبــاح  بــلــدة  فــي  أميركية  عسكرية 
والقاعدة، التي أطلق عليها تسمية »صباح 
الــخــيــر« بــنــاًء عــلــى اســـم الــبــلــدة، عــبــارة عن 
قـــاعـــدتـــني عـــســـكـــريـــتـــني تـــســـتـــخـــدمـــان فــقــط 

لهبوط املروحيات الحربية.
قاعدة  فهي  الثالثة،  األميركية  القاعدة  أمــا 
تل سمن، وتقع شمال مدينة الرقة مباشرة، 
ومـــهـــمـــتـــهـــا »بـــحـــســـب مــــصــــادر عــســكــريــة« 

الــضــيــق«، بــعــد أن فــقــدت األخــيــرة الكثير من 
أوراق قوتها. وأكدت مصادر في أحد فصائل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــجــانــب  املـــعـــارضـــة لــــ
الروسي »خّير املعارضة في القلمون الشرقي 
آالف  ارتكاب مجازر بحق  أو  االستسالم  بني 
املدنيني في املنطقة«، مضيفة: »اخترنا تجّرع 
ســــّم الـــتـــســـويـــات لــتــجــنــيــب املـــدنـــيـــني مــصــيــرًا 
قاسيًا«. وأكدت هذه املصادر أن الروس قالوا: 
»لن نسمح ببقاء أي قوات إال قوات النظام في 
مناطق املعارضة«، مضيفة: »كانوا واضحني 
فـــي تــهــديــدهــم بـــإبـــادة املـــدنـــيـــني، فـــي حــــال لم 
نـــوافـــق عــلــى تــســلــيــم األســلــحــة والـــخـــروج من 

املنطقة بالسالح الفردي«.
وتأتي »رسائل الدم« في الجنوب الدمشقي 
ــــدأت فــيــه املـــفـــاوضـــات فـــي ريــف  فـــي وقــــت بـ
حــمــص الــشــمــالــي، وأجـــــزاء مــن ريـــف حماة 
الــجــنــوبــي، لــتــدفــع املـــعـــارضـــة إلــــى الــخــيــار 
الصعب وهو »االستسالم« لحماية املدنيني 
الذين كانوا النقطة األضعف لدى املعارضة 
ــم معاقلها  الــتــي اضــطــرت لــلــخــروج مــن أهـ
حماية لهم، خصوصًا في مدينة حلب وفي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة وفـــي وادي بـــردى شمال 
ــدة فـــي الــغــوطــة  غـــربـــي دمـــشـــق ومـــنـــاطـــق عــ

الغربية، وفي القلمون الشرقي.

تنظيم  مسلحي  اتــصــاالت  وقطع  التنصت 
باإلضافة  والسلكية،  الالسلكية  »داعــــش« 
ــقــــر املــــركــــزي  ــر االتـــــصـــــال مــــع املــ ــيـ ــى تـــوفـ ــ إلــ
فيما  اإلرهـــــاب.  ملكافحة  الــدولــي  للتحالف 
تقع القاعدة العسكرية الرابعة في محافظة 
التي  الطبقة  فــي مدينة  أيــضــًا، وتقع  الــرقــة 
الــرقــة. وهــذه القاعدة  تتبع إداريـــا ملحافظة 

تستعمل كمهبط للطائرات األميركية.
وتقع القاعدة العسكرية األميركية الخامسة 
الشمالي،  ريــف حلب  في  الجلبية  بلدة  في 
إلـــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة مــنــبــج بــالــقــرب من 

الحدود مع تركيا. 
وتعتبر هذه القاعدة منطقة مغلقة تحتوي 
على 40 طائرة نقل عسكري حديثة ومدرج 

ثقيلة  بأسلحة  للطائرات وقاذفات مجهزة 
حــديــثــة وغـــيـــرهـــا مـــن األســـلـــحـــة الــحــديــثــة. 
ــدة الـــجـــلـــبـــيـــة تــقــع  ــ ــاعـ ــ ــن قـ ــ ــرب مـ ــ ــغـ ــ وإلــــــــى الـ
في  السادسة  األميركية  العسكرية  القاعدة 
بــلــدة حـــرب عــشــق فــي ريـــف حــلــب الشمالي 
وتـــؤوي مجموعات  التركية،  الــحــدود  قــرب 
القوات األميركية. أما  صغيرة مجوقلة من 
القاعدة العسكرية السابعة فتقع في مدينة 
مــنــبــج فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. وتكتسب 
هذه القاعدة أهمية استراتيجية كبيرة، إذ 
تتواجد في منطقة يحتمل أن تشهد صراعًا 
بني الجيش التركي والجيش السوري الحر 
من جهة ومليشيا »وحدات حماية الشعب« 
ــنـــة مــن  الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى املـــديـ

جهة أخــرى. وتملك أميركا قاعدة عسكرية 
ثــامــنــة فــي بــلــدة عــني عيسى شــمــال مدينة 
الــحــدود مــع تركيا،  الــرقــة، ليس بعيدًا عــن 
تستعمل لنقل الذخيرة والسالح إلى »قوات 
سورية الديمقراطية« )قسد(، ويبلغ تعداد 
أميركي و75 عنصرًا  200 عسكري  أفرادها 
ــوات الـــفـــرنـــســـيـــة بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ ــقـ ــ مــــن الـ
هناك  أن  كما  الجديد«.  »العربي  لـ عسكرية 
قـــاعـــدة عــســكــريــة تــاســعــة فـــي بـــلـــدة ديــريــك 
فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة فــي أقــصــى الــشــمــال 
الــشــرقــي لــســوريــة، وهــي عــبــارة عــن كتلتني 
اإلنـــزال  قـــوات  أفـــواج  نشر  يتم  عسكريتني، 
ــة إلــى  ــافـ الـــجـــوي األمـــيـــركـــيـــة فــيــهــا، بـــاإلضـ
يتم  كما  العسكرية.  النقل  طــائــرات  هــبــوط 
تقديم الدعم األكبر لوحدات »قوات سورية 
العسكرية.  القاعدة  هــذه  من  الديمقراطية« 
وتقع القاعدة العسكرية األميركية العاشرة 
فــي جــبــل مشتنور فــي شــمــال شـــرق مدينة 
الشريط  مــن  جـــدًا  قــريــبــة  فــي منطقة  منبج 
الحدودي مع تركيا، وهي عبارة عن مركز 
يــوجــد فــيــه أجـــهـــزة إرســـــال تــابــعــة لــلــقــوات 
الـــخـــاصـــة األمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة. ويــبــلــغ 
العدد اإلجمالي للعناصر في القاعدة نحو 

200 جندي. 
وتقع القاعدة العسكرية األميركية رقم 11 في 
بلدة سيرين شرقي نهر الفرات، وهي قاعدة 
قــريــبــة جـــدًا مــن الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، 
ــزال  ــ ــدات اإلنـ ــ وتــســتــخــدم كــمــوقــع لــنــشــر وحــ
األخــيــرة،  العسكرية  القاعدة  أمــا  األميركية. 
فهي قاعدة تل تمر، التي تقع في مدينة تل 
تقع  والــتــي  الحسكة،  ملحافظة  التابعة  تمر 
فــي شــمــال غـــرب مــديــنــة الــحــســكــة، ويــتــواجــد 
جنديًا  و70  أميركي  جندي   200 نحو  فيها 
فرنسيًا. وتم في القاعدة تدريب مجموعات 
سورية  »جيش  باسم  تعرف  كانت  مسلحة 

الجديد« الذي ما لبث أن تفكك.

قصف غير مسبوق 
يستهدف اليرموك والحجر األسود 

ويركز على المدنيين

يستمر تهجير أهالي القلمون الشرقي )سمير الدومي/ فرانس برس(

قاعدة أميركية قرب منبج، إبريل 2018 )دليل سليمان/فرانس برس(

وليد التليلي

فقد التونسيون صبرهم أمام صراع 
اتحاد الشغل والحكومة، واستماتة 

الطرفني على موقفيهما. كما تزايدت 
مخاوف التونسيني من اإلضرار 
بمستقبل أبنائهم على مشارف 

انتهاء عام دراسي. ال أحد يعرف إن 
كان ابنه قد نجح أم ال، وربما يذهب 

الجميع إلى سنة بيضاء أي كأنها لم 
تكن أو كانت مجرد قوس عابر في 

حياة التونسيني.
تحول التونسيون إلى رهائن بني 
 منهما 

ّ
الطرفني، بينما يصر كل

على أنه حريص على الشعب. في 
الحقيقة، يتابع التونسيون منذ 

أشهر حوار الطرشان، ال أحد يسمع 
اآلخر وينتظر كل منهما أن يصرخ 

منافسه من األلم وينهار، بينما يصّر 
على أن يدفعه إلى مواجهة مع الشعب 

مع الوصول إلى األمتار األخيرة 
من عمر هذا الصراع. وعندما يقول 

األمني العام التحاد الشغل في 
تونس نور الدين الطبوبي إن »رئيس 

الحكومة ال يتحكم بقراراته« وإنه 
»غّير مضمون خطابه في ظرف ربع 

ساعة«، فإن هناك مشكلة حقيقية 
في البالد وأزمة ثقة يمكن أن تنهار 

معها أي مفاوضات وأي اتفاقات بني 
األطراف.

دعا الطبوبي، رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي، إلى التدخل 

 ›‹أوجه نداء 
ً
العاجل لحل األزمة: قائال

 لرئيس الجمهورية للتدخل 
ً
عاجال

وإيجاد الحلول ألن تونس في خطر 
كبير جدًا«. لكن اللوم ليس على 
اتحاد الشغل وال على الحكومة، 

وإنما على الشعب نفسه وقواه الحية 
وأحزابه وجمعياته، فقد بقي الجميع 

يتابع هذه األزمة التي انطلقت منذ 
أشهر وكأن األمر ال يعنيهم، وأمس 
األحد استفاق أولياء أمور التالميذ 
أخيرًا من سباتهم العميق وكأنهم 

كانوا مخدرين طيلة هذه الفترة. دعت 
الجمعية التونسية لألولياء والتالميذ 
السبسي أيضًا إلى »التدخل العاجل، 

اعتبارًا ملسؤوليته الوطنية ولقدرته 
املؤكدة على تسوية الخالف بني 

الطرفني النقابي والحكومي، قصد 
إعادة التالمذة إلى مدارسهم«.

أخيرًا تنبهوا إلى ضرورة الحوار 
والخطر القائم وأن السبسي يملك 

الحل ألزمة طويلة جدًا. لكن هل 
كان السبسي خارج البالد كل 

هذه األشهر ولم يكن على علم بما 
يجري؟ وهل كان ينتظر دعوات 

أولياء األمور للتدخل؟
يحدث كل هذا فيما قيادّيو األحزاب 

عوا رؤوس املواطنني  الذين صدَّ
بالصراخ كل يوم في التلفزيونات 

حول قضايا تافهة، غائبون وكأنهم 
غادروا البلد نهائيًا، بينما الحقيقة أن 

الجميع يخشى التدخل لعله يصاب 
بشظايا هذه املعركة، وهم منهمكون 

في البحث عن مواقع جديدة إنهم 
ينتظرون استحقاقات 2019 التي 

جّمدت كل شيء.

تملك واشنطن 12 
قاعدة في سورية، 

تقع غالبيتها منها على 
حدود سورية مع دول 

الجوار، وهو أمر سيزيد 
من تعقيد عملية نشر 

قوات عربية كبديل عن 
القوات األميركية، في 
ظل توقع رفض تلك 

الدول هذا األمر

مشتركًا  تمرينًا  األحــد،  أمس  وأميركيون،  أردنيون  عسكريون  أجــرى 
أو  كيميائي  هجوم  حدوث  أو  ترقب  حالة  في  التصرف  كيفية  بشأن 
في  وذلــك  ــووي،  ن أو  بيولوجي 
شمال  الــزرقــاء  مدينة  في  مركز 
التمرين  وجــاء  عّمان.  العاصمة 
حول سبل مكافحة أسلحة الدمار 
»األسد  مناورات  إطار  في  الشامل، 
المتأهب« التي بدأت يوم 15 إبريل/ 
أن تستمر حتى 26  نيسان ويتوقع 
بعد  التمرين  ويأتي  الحالي.  إبريل 
نفذه  الــذي  الكيميائي  الهجوم 

النظام السوري في دوما.

تمرين على مكافحة أسلحة الدمار
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لبنان: اعتداء على مرشح 
مناوئ لحزب اهلل

ــكـــي«  ــنــــا حـ ــبــــعــ أعــــلــــنــــت الئـــــحـــــة »شــ
أمس  لبنان،  في جنوب  االنتخابية 
ــــّرض املــــرشــــح عــن  ــعـ ــ األحــــــــد، عــــن »تـ
ــلـــي األمـــــــن )الـــــصـــــورة(  الــــائــــحــــة عـ
ــثــــر مــــن 40 شــابــا  ــداء مــــن أكــ ــتــ لــــاعــ
يــنــتــمــون إلـــى حـــزب الــلــه فـــي بلدته 
ــه إلـــــى الـــشـــارع  ــزولــ ــاء نــ ــنــ ــرا، أثــ ــقــ شــ
االنتخابية  حملته  شــبــاب  ملشاركة 
ــور«.  ــ ــــصـ ــتــــات والـ فــــي تــعــلــيــق الــــافــ
ــداء  ــتــ ــا جـــــرى بـــأنـــه »اعــ ــفــــت مــ ووصــ
سافر ومهن على مرشح النتخابات 

مفترض أن تكون ديمقراطية«. 
)العربي الجديد(

انتهاكات االحتالل 
متواصلة في الضفة

ــت قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي، 
ّ
شــن

أمس األحد، حملة اعتقاالت واسعة 
طاولت عددًا من الفلسطينين خال 
عمليات اقــتــحــام لــقــرى وبــلــدات في 
الضفة الغربية املحتلة، وسط اندالع 
مـــواجـــهـــات مـــع الـــشـــبـــان. وانــدلــعــت 
ــــي جــــيــــوس ومــخــيــم  ــات فـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ املـ
الــعــروب، كما اعتقل االحــتــال عــددًا 
ريما ورنتيس  بيت  الشبان في  من 
ونــعــلــن وســـلـــواد وكــوبــر وســنــجــل. 
وكانت قــوات االحــتــال قد اقتحمت 
الغربية،  بالضفة  عدة  وبلدات  قرى 
ودهــمــت عـــددًا مــن املـــنـــازل وشــرعــت 

بتفتيشها.
)العربي الجديد(

المالكي: واشنطن 
فقدت مصداقيتها

ــر الـــخـــارجـــيـــة واملــغــتــربــن  ــ ــد وزيــ ــ أكـ
ــــي  ــكـ ــ ــالـ ــ ــي ريـــــــــــــاض املـ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
ــد، أن »إلــغــاء  )الـــصـــورة(، أمـــس األحــ
ــة مــصــطــلــح  ــيــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
)األراضــــــــــــي املـــحـــتـــلـــة( واســـتـــبـــدالـــه 
ــاع غــــزة(  ــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــ )الـــضـ ـــ بـ
لـــن يــغــيــر مـــن واقــــع األمــــر والــوضــع 
الفلسطينية  لـــأراضـــي  الــقــانــونــي 
أي شــــــيء«. وأوضـــــــح، فـــي تــصــريــح 
الرسمية،  إلذاعــة »صــوت فلسطن« 
إســــقــــاط مــصــطــلــح  »مــــــحــــــاوالت  أن 
بــأن  ــة  داللـ املحتلة يعطي  األراضــــي 
الواليات املتحدة فقدت مصداقيتها 

بالكامل«.
)العربي الجديد(

نداء لعائالت فلسطينيين 
مختطفين في مصر

فلسطينين  ــبــان 
ُ

ش عــائــات  أطلقت 
ــــال عـــبـــورهـــم مــــن وإلــــى  اخـــتـــفـــوا خـ
قــطــاع غـــزة عــبــر األراضــــي املــصــريــة، 
 للكشف 

ً
أمــــس األحـــــد، نـــــداًء عـــاجـــا

عــن مــصــيــر أبــنــائــهــم الــذيــن اختفت 
آثــارهــم أثناء سفرهم قبل أيــام عبر 
ــوا أمــــام  ــ ــفـ ــ ــــري، ووقـ ــبـ ــ مـــعـــبـــر رفـــــح الـ
غــزة،  بمدينة  األحــمــر  الصليب  مقر 
ــــادي الـــجـــهـــات  ــنـ ــ ــــات تـ ــتـ ــ ــعـــــن الفـ ــ رافـ
ــلــــومــــات عــن  ــعــ املـــعـــنـــيـــة بـــتـــقـــديـــم مــ
أوالدهم، وتزامنت الوقفة مع وجود 
ــيـــا فــي  ــــاس« حـــالـ ــمـ ــ وفـــــد حــــركــــة »حـ
الـــقـــاهـــرة، وقـــد طــالــبــوا بــالــعــمــل مع 
السلطات املصرية واملجتمع املحلي 
والدولي من أجل الكشف عن مصير 

أبنائهم.
)العربي الجديد(

العراق: قتلنا 36 داعشيًا 
في سورية

أعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
الجوية،  الــضــربــة  تفاصيل  ــد،  األحـ
ــتــــي نـــفـــذتـــهـــا مــــقــــاتــــات عـــراقـــيـــة  الــ
قبل أيــام ضد تنظيم »داعـــش« في 
36 عنصرًا  مقتل  مــؤكــدة  ســوريــة، 
من التنظيم، حسبما ذكر املتحدث 
باسم مركز اإلعام األمني، العميد 
يــحــيــى رســــول، فــي بــيــان. وأضـــاف 
أن »منتسبي طيران القوة الجوية 
 ،16 أف  ــرات  ــ ــائــ ــ طــ عـــبـــر  وّجــــــهــــــوا، 
ضــربــات داخـــل األراضــــي السورية 
الــحــالــي  إبـــريـــل/نـــيـــســـان  يـــــوم 19 
ــهــــداف األوكـــــــــار والـــعـــنـــاصـــر  ــتــ الســ
التي تشكل خطرًا على  اإلرهــابــيــة، 

العراق«.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الفلسطيني،  األكاديمي  اغتيال  عملية  تشير 
ــة املـــالـــيـــزيـــة  ــمــ فـــــــــادي الــــبــــطــــش، فـــــي الــــعــــاصــ
اختارتها  التي  للعناوين  ووفــقــا  كــواالملــبــور، 
ــحــــف اإلســــرائــــيــــلــــيــــة لـــــــإشـــــــارة بــشــكــل  الــــصــ
ــة، إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــح إلــــــى الـــجـــريـــمـــة اإلســ ــريــ صــ
حجم االســتــهــداف وعمق العمل الــذي قــام به 
العملية.  تنفيذ  قبيل  اإلسرائيلي  »املــوســاد« 
ــارة إلــــى أن مـــجـــرد تــســاؤل  ــ ــ ــن املــفــيــد اإلشـ ومــ
الــصــحــافــيــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، واســتــخــدامــهــم 
العملية«،  نفذ  مــن  املــوســاد  كــان  »إذا  لتعبير 
إلــى تأكيد دور  تــهــدف  هــو بمثابة كلمة ســر 
»املـــــوســـــاد« أو مـــســـؤولـــيـــة االحــــتــــال عــــن أي 
عملية كهذه، سواء كانت اغتيااًل وتصفية، أم 
في ظروف  »مجهواًل  تفجيرًا  أو  قصفا جويا 
غــامــضــة«. ومـــا يــزيــد تــرجــيــح هـــذه الــخــيــارات 
أيضا نزوع الصحافة غداة أي عملية من هذا 
النوع إلى التفاخر في عمليات سابقة نفذها 
االحتال، مع استخدام التعبير الثابت نفسه 
فـــي الــصــحــافــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة »وفـــــق مــصــادر 

أجنبية«.
لــكــن عملية اغــتــيــال الــبــطــش، زادت أيــضــا في 
الصحف  الــتــي كشفتها  املــعــلــومــات  مــن  سيل 
االحتال  دولــة  تنسبه  مــا  حــول  اإلسرائيلية، 
ملــالــيــزيــا بــاعــتــبــارهــا قــاعــدة لتعليم وتــدريــب 
عــنــاصــر نــخــبــويــة فـــي حــركــة »حـــمـــاس« على 
أراضــيــهــا، وبــحــســب تــقــريــر ملــوقــع »يــديــعــوت 
أحرونوت« أمس األحد قاعدة بعيدة عن العن 
 
ً
للتدريبات العسكرية، وهو أمر لم يمنع مثا
يقيس ويحدد  اختيار عنوان  »يديعوت« من 
مسافة ُبعد الهدف عن »أيادي إسرائيل«، هو: 
كــيــلــومــتــر«، وهــي  »تصفية عــن مــســافــة 7600 

بغداد ـ زيد سالم

يحتدم الصراع بن األحزاب والكتل السياسية 
املــنــضــويــة ضــمــن الــتــحــالــف الــوطــنــي الــحــاكــم 
فــي الـــعـــراق قــبــل أقـــل مــن أربــعــة أســابــيــع على 
املقررة في 12 مايو/  التشريعية  االنتخابات 
تحرص  لتشكيل حكومة جديدة  املقبل،  أيــار 
األحزاب السياسية على أن تكون مناسبة لها. 
واألهم من ذلك الظفر بمنصب رئيس مجلس 
الوزراء، أعلى املناصب الحكومية في العراق، 
ــــوة« مـــنـــذ عـــام  ــــدعـ ــــزب الـ ــذي يــحــتــكــره »حــ ــ ــ والـ
الباد،  فــي  برملانية  انتخابات  أول  إثــر   2005
املالكي  نــوري  ثم  أواًل  الجعفري  إبراهيم  عبر 
لـــدورتـــن مــتــتــالــيــتــن. وانــتــهــى عــهــد املــالــكــي 
بسيطرة تنظيم »داعش« على ست محافظات 
عراقية ونزوح خمسة ماين مواطن وخراب 
 عن والدة أكثر 

ً
كبير في ميزانية الباد، فضا

من 70 مليشيا مسلحة. واآلن يشغل املنصب 
حيدر العبادي الطامح لدورة ثانية.

ولم تتماسك القوى العربية الشيعية في هذه 
االنــتــخــابــات، فــشــهــدت انــقــســامــات وتأسيس 
ــفــــردة، عـــلـــى عـــكـــس االنـــتـــخـــابـــات  ــنــ أحــــــــزاب مــ
ــالـــف  ــتـــحـ الــــســــابــــقــــة الــــتــــي تـــمـــثـــلـــت بــــقــــوة »الـ
ـــل املــــكــــون الـــشـــيـــعـــي فــي 

ّ
ــنــــي« الــــــذي مـــث الــــوطــ

املتطلعن  أكثر  أن  ويبدو  العراقية.  الحكومة 
إلى منصب رئيس الوزراء هما تيار الحكمة، 
حــديــث الــــوالدة واملــنــشــق عــن املجلس األعلى 
ــالـــف  ــتـــحـ ــي، ويــــتــــزعــــمــــه رئــــيــــس »الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلسـ
»سائرون«  وتحالف  الحكيم،  عمار  الوطني« 
ــوم بــصــيــغــة رســمــيــة مـــن زعــيــم »الــتــيــار  املـــدعـ
الصدري« مقتدى الصدر، الذي كان قد أعلن، 
فــي وقــت ســابــق، دعــمــه للعبادي لنيله واليــة 
ثــانــيــة بــحــكــم الـــعـــراق. غــيــر أن هـــذا الـــدعـــم لم 
لــم يستمر سوى  بعد تحالف قصير  يستمر 
ــع تــحــالــف  لـــســـاعـــات بـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة مـ

عمليا املسافة بن دولة االحتال وبن ماليزيا. 
في املقابل اختارت صحيفة »يسرائيل هيوم« 
عنوانا رئيسيا لها هو: »اليد الخفية: تصفية 

دكتور الطائرات املسيرة«.
ــارات واضـــحـــة، لفت  ــ وبــشــكــل ال يخلو مــن إشـ
مـــراســـل »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، الــخــبــيــر في 
ــــؤون االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــجـــســـس، رونــــن  شــ
بــيــرغــمــان، إلـــى أن »املــــّس بــفــادي الــبــطــش هو 
عــمــلــيــا الـــطـــرف املــكــشــوف والـــصـــاخـــب لجهد 
فيه على  الــنــطــاق شـــارك  استخباراتي واســـع 
مـــا يـــبـــدو »الــــعــــشــــرات« وربـــمـــا أكـــثـــر )يــقــصــد 
املــئــات( مــن رجـــال االســتــخــبــارات مــن مختلف 
ــن رصــــــدوه  ــ ــذيـ ــ ــتـــخـــصـــصـــات واملـــــــهـــــــارات الـ الـ
ــاره خــــطــــرًا واضـــــحـــــا وفــــــوريــــــا يـــبـــرر  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة 
اتــخــاذ خطوة  األخــاقــيــة،  والقانونية وحــتــى 

متطرفة من نوع التصفية الجسدية«.
ويعني هذا التوصيف أن ماليزيا كانت ساحة 
امتدت  األمــد  مراقبة ورصــد طويلة  لعمليات 
عــلــى شــهــور، نــشــط فــيــهــا عــمــاء لـــ«املــوســاد« 
فـــي مـــراقـــبـــة الــبــطــش وربـــمـــا ســــــواه، تــمــهــيــدًا 
بيرغمان  أكــد  الــتــي  االغــتــيــال،  عملية  لتنفيذ 
أنها تتماشى مع توصيف رئيس »املوساد« 
بقوله:  الجهاز  لعمل  كوهن  يوسي  السابق 
نقطع  أن  وظيفتنا  اللعبة،  اســم  هي  »املعركة 
كالتي يمكن  الــعــدو،  مــن  استراتيجية  قـــدرات 
مــواطــنــي دولــة  أن تمس بمستقبل وأمـــن  لها 
إســرائــيــل. وعــنــد الــلــزوم يجب املــس بــاألعــداء 

أنفسهم«.
في املقابل، أبرز تقرير آخر ملوقع »يديعوت«، 
 على أن ماليزيا تشّكل جزءًا 

ً
ما اعتبره دليا

مـــن ثـــاثـــة مـــيـــاديـــن لــعــمــل حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
 من ماليزيا مرورًا بتركيا وانتهاء بغزة، 

ً
بداية

بــنــاء القوة  وهــي ثــاثــة ميادين تشّكل مــوقــع 
الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، خــصــوصــا بــاســتــخــدام 
ــمــــاس«  ـــخـــب تــــــرى »حــ

ُ
مـــالـــيـــزيـــا حـــاضـــنـــة لـــن

فـــي قـــدراتـــهـــم أداة ملــراكــمــة وتــحــســن قــوتــهــا 
العسكرية وخبراتها املختلفة.

منذ  تحّولت  ماليزيا  فــإن  التقرير،  وبحسب 
ســــنــــوات عــــديــــدة مــــقــــرًا وأرضــــــــا لــلــتــدريــبــات 
ــلـــي »حـــــمـــــاس«،  ــاتـ ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة وتــــأهــــيــــل مـ
وبــالــتــالــي فـــإن اغــتــيــال الــبــطــش فــيــهــا يشّكل 
حلقة في مسلسل محاوالت ضرب الحاضنة 
ــيــــويــــة لــنــشــطــاء  ــة اآلســ ــ ــدولـ ــ الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الـ
»حـــــمـــــاس«. وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن جــهــاز 
»الشاباك«  العامة  اإلسرائيلية  االستخبارات 
ى 

ّ
كشف في السنوات األخيرة حاالت عدة تلق

»الــــفــــتــــح« الــــــــذي يـــمـــثـــل مـــلـــيـــشـــيـــات الــحــشــد 
الشعبي، وهي غير متفقة مع مقتدى الصدر.

فــي هــذا الــســيــاق، قــال وزيـــر عــراقــي لـ«العربي 
ــيـــس الــحــكــومــة املــقــبــلــة لن  ــد«، إن »رئـ ــديـ ــجـ الـ
يكون من حزب الدعوة، فهناك غضب شعبي 
كــبــيــر مـــن الــــحــــزب، ومــــا تــســبــب بـــه مـــن فشل 
ــع بـــــإدارة املــلــفــات األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة  ذريــ
ــع الــــــدول الــعــربــيــة،  ــات الـــخـــارجـــيـــة مـ ــعـــاقـ والـ
 عن رفض العرب السنة لشخصيات هذا 

ً
فضا

الحزب«، مشيرًا إلى أن »مقتدى الصدر وعمار 
الــحــكــيــم هــمــا األقــــــرب لــتــرشــيــح شــخــصــيــات 
مهمة لقيادة البلد بداًل من العبادي في حال 

لم يقدم استقالته من الحزب«.
وأضــــاف أن »فــشــل الــعــبــادي ببعض املــلــفــات، 
مــنــهــا مــحــاســبــة الــفــاســديــن خــــال الــســنــوات 
ــــدر وحـــتـــى  ــــصـ ــتـــدى الـ ــقـ املــــاضــــيــــة، أغــــضــــب مـ
بالتصريحات  العبادي  انشغل  فقد  الحكيم، 
والــــتــــلــــمــــيــــحــــات، ولــــــــم يـــســـتـــطـــع مـــحـــاســـبـــة 
ــــت بـــــــكـــــــوارث، مـــنـــهـــا مــا  ــــورطــ شـــخـــصـــيـــات تــ
حــــدث فـــي املـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة 
واحــتــالــهــا مــن قبل عــصــابــات داعــــش«، الفتا 
إلى أن »الصدر أعــّد قائمة تتضمن مجموعة 
أسماء لترشيحها إلى رئاسة الحكومة، فهو 
يــريــد هـــذا املــنــصــب لــيــس لــيــكــون خــاضــعــا لــه، 
معه  يتحالف  لــم  الــذي  بالعبادي  نكاية  إنما 
بظروف غامضة«. وتم استبعاد عودة رئيس 

فلسطينين  مع  تجنيده  تم  الــذي  القواسمي 
آخرين أثناء تلقيهم دراساتهم الجامعية في 
رسميا  االحــتــال  حكومة  ووضــعــت  ماليزيا. 
وصف »محور ماليزيا-تركيا-الضفة الغربية« 
في الئحة االتهام التي قّدمتها ضد القواسمي، 
الطلبة  من  العناصر  لتدريب عشرات  كمسار 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــجــامــعــة اإلســـامـــيـــة في 
ماليزيا، حيث يتم تجنيد الطلبة في ماليزيا 
وتــدريــبــهــم ثــم إرســالــهــم إلـــى تــركــيــا للتدريب 
العسكري على حساب »حماس«، ومن هناك 
لتشكيل  املحتلة  الغربية  الضفة  إلــى  الــعــودة 
بنية وشــبــكــة مــن الــخــايــا الــنــائــمــة. وبحسب 
تـــقـــديـــرات »الــــشــــابــــاك«، فــقــد تــمــّكــنــت الــحــركــة 
بـــهـــذه الــطــريــقــة مـــن تــجــنــيــد عـــشـــرات الــطــلــبــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــــــذي درســــــــوا فــــي مــالــيــزيــا 
وضمتهم إلى الذراع العسكرية للحركة. وكان 
قل في فبراير/شباط 2015 

ُ
اعت القواسمي قد 

ووجــهــت لــه لــوائــح اتــهــام بتلقي األمــــوال من 

املــطــروح في  نــرى أن  اللحظة، وال  حتى هــذه 
األفق حتى هذه اللحظة مناسب إلدارة العراق 
خال املرحلة السياسية املقبلة، واملوجودون 
حاليا ال يمثلون خيارًا جيدًا لنا«. ولفت إلى 
أن »العبادي رئيس أنتجته الظروف، وإال فإنه 
لم يكن من املرشحن إلدارة الباد. في املرحلة 
التعامل  فــي  األرقــــام  لــغــة  سنستخدم  املقبلة 
املقبل من  املشهد  املنصب، وسنحدد  مع هذا 

خال ما نحصل عليه من أصوات«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت ســـــام ســـمـــيـــســـم، وهـــي 
مــرشــحــة لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة عـــن حــزب 
»املرحلة  أن  الــصــدر،  مــن  املــدعــوم  االستقامة 
املقبلة تحددها الجماهير الراغبة بالتغيير«، 
الــجــديــد«، أن »االســتــقــامــة  لـــ«الــعــربــي  مبينة 
أعدت قائمة بصفات رئيس الحكومة املقبلة، 
غير  املخلصن  الوطنين  مــن  يكون  أن  على 
يكون  وأن  بالفساد،  متهم  وغير  الطائفين 
مــن )الــتــكــنــوقــراط(، ولــم نحدد أســمــاء لشغل 
منصب رئيس الحكومة، ألن هذا األمر مرتبط 
ــدوره،  ــ ــابـــات«. بـ ــتـــخـ ــا بــعــد االنـ بــتــحــالــفــات مـ
آلية  شرح املحلل السياسي أحمد الشريفي، 
اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة املــقــبــلــة، 
مبينا أن »الرئيس املقبل سيكون مفاجأة لكل 
باالنتخابات«.  املشاركة  السياسية  األحــزاب 
وقال لـ«العربي الجديد«، إن »الحكومة املقبلة 
بــرمــتــهــا ســتــكــون )تـــكـــنـــوقـــراط(، ولـــن تشهد 
وجود نزاعات طائفية وال مبدأ املحاصصة، 
الــــتــــي ســتــصــعــد  الـــشـــخـــصـــيـــات  وذلــــــــك ألن 
للبرملان ستكون جديدة ولن تخضع لكتلها 
ــا«. وأضــــــاف أن »شـــكـــل الــحــكــومــة  ــهــ ــزابــ وأحــ
املـــقـــبـــلـــة، وتـــســـمـــيـــة رئـــيـــســـهـــا، ســيــحــددهــمــا 
ــــو املـــحـــور  ــراق وهـ ـــعــ ــرز عـــلـــى الـ ــ ــ الـــتـــأثـــيـــر األبـ
الثاثي املتمثل ببريطانيا والواليات املتحدة 
وفرنسا«، مشيرًا إلى أن »نتائج االنتخابات 
لتحقيق  الــكــافــي  الــرصــيــد  تحقق  لــن  املقبلة 
إذ  الــحــكــومــة،  الــضــاغــطــة بتشكيل  األغــلــبــيــة 
لن  وبــالــتــالــي  مــتــقــاربــة،  النتائج ستكون  إن 
يستطيع أي طرف فرض إرادتــه«. ولفت إلى 
أن »املحور الثاثي املؤثر على العراق، ليس 
راضيا على الرئيس الحالي حيدر العبادي، 
لكونه لم يفتح ملفات الفساد واإلرهــاب ولم 
يحاسب املتورطن بخراب الباد واحتالها 
مــن قبل تنظيم داعـــش، وذلــك ألنــه يعرف أن 
املتورطن هم من أبناء جلدته، من القيادين 
ــزب الــــدعــــوة«، مــســتــدركــا أن »املـــحـــور  فـــي حــ
لتصريف  كرئيس  بالعبادي  مقتنع  الثاثي 

أعمال الباد فقط«.

ــمـــاس« تــدريــبــات عسكرية  فــيــهــا مــقــاتــلــو »حـ
وسط موافقة صامتة من الدولة اآلسيوية.

ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
املاليزي محمد نجيب، لقطاع غزة عام 2013، 
حــيــث أبـــدى أســفــه عــلــى تصفية قــائــد الـــذراع 
ووضــع  الــجــعــبــري،  أحــمــد  للحركة  العسكرية 
حـــجـــر األســــــــاس لـــتـــرمـــيـــم أحـــــد مــــقــــار الــحــكــم 
والقيادة الرسمية لـ«حماس« في القطاع الذي 
كـــان الــطــيــران الــحــربــي لــاحــتــال قــصــفــه. كما 
إلــى اعتقال »الــشــابــاك« لوسيم  التقرير  أشــار 

رئاسة  إلــى  املــالــكــي،  نــوري  السابق  الحكومة 
الــحــكــومــة، فــقــد صـــرح أكــثــر مــن مـــرة ملحطات 
تــلــفــزيــونــيــة عــراقــيــة، بــأنــه »ال يــريــد الـــعـــودة، 
إلى تحقيق  املقبلة  املرحلة  إنما يهدف خال 
مشروع األغلبية السياسية، الذي يحتاج إلى 
الــنــواب«، أي أكثر من  165 مقعدًا فــي مجلس 

نصف عدد املقاعد البرملانية.
من جانبه، أشار املتحدث باسم تيار الحكمة، 
نوفل أبو رغيف، إلى أن »تيار الحكمة كحزب 
مــشــارك بــاالنــتــخــابــات املقبلة، ال يــرى أيــا من 
الوجوه الحالية ومن شاركت في إدارة العراق 
في املرحلة املاضية، بمن فيهم حيدر العبادي، 
قــادرة على إدارة الــبــاد. وحتى هــذه اللحظة 
مجلس  رئــيــس  توصيفات  عــن  نتحدث  نحن 
أو  عــن شخصية  العتيد وال نتحدث  الــــوزراء 
اسم معن«. وأضــاف، في حديٍث مع »العربي 
الــــجــــديــــد«: »نــمــتــلــك رصــــيــــدًا يــؤهــلــنــا لــنــقــدم 
مــرشــحــن لــرئــاســة الــــــوزراء، ولــكــنــنــا لــم نقدم 

»حماس«، والتدرب عسكريا في تركيا. وذكر 
تقرير »يديعوت« أن اعتقال القواسمي كشف 
أنه تم  التحقيقات اإلسرائيلية  أيضا بحسب 
وضع اسمن على قائمة أهداف االستخبارات 
اإلسرائيلية، معن الخطيب ورضوان األطرش، 
الـــقـــواســـمـــي قــَســم  وهـــمـــا »أشــــرفــــا عـــلـــى أداء 
ذلك،  إلــى  ماليزيا«.  في  لـ«حماس«  االنضمام 
ادعى تقرير »يديعوت أحرونوت«، أن ماليزيا 
ضالعة ولها عاقة بمحاولة حركة »حماس« 
تنفيذ انقاب ضد سلطة محمود عباس في 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي أواســــط عـــام 2014، وأنــه 
ــقــلــوا في 

ُ
مـــن بـــن 93 نــاشــطــا لــــ«حـــمـــاس« اعــت

قــوات االحتال  الفترة، )نصفهم من قبل  تلك 
اإلسرائيلي(، كان بينهم عدد كبير من الطلبة 
مــالــيــزيــا، وعملوا  فــي جــامــعــة  الــذيــن تعلموا 
ضد  عــمــلــيــات  لتنفيذ  تحتية  بــنــيــة  لتشكيل 
استقرار  الغربية لضرب  الضفة  في  إسرائيل 

السلطة الفلسطينية وإسقاط سلطتها.

اغتيال الكفاءات العلمية

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه لـــــــــم يـــــــــتـــــــــردد وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 
االســـتـــخـــبـــارات فـــي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، 
نقل  مــا  بحسب  بالتهديد،  كــاتــس،  يسرائيل 
مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، بــالــعــودة إلــى 
ــادة حــركــة  ــ ــيـــاالت وتــصــفــيــة قـ ــتـ ســيــاســة االغـ
ــال اتـــجـــهـــت األخــــيــــرة إلـــى  ــ »حــــمــــاس« فــــي حـ
ــارج إســرائــيــل  تــنــفــيــذ هــجــمــات وعــمــلــيــات خــ
ــك ردًا عــلــى تــصــريــحــات رئـــيـــس املــكــتــب  ــ وذلـ
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل هنية، 
الــتــي أوردتــهــا وكــالــة األنـــاضـــول، والــتــي قال 
ــــذوي الــبــطــش  فــيــهــا خــــال تــقــديــمــه الـــعـــزاء لـ
»إن املوساد نقل املعركة بن الطرفن خارج 
مــا رد عليه كاتس  املحتلة«. وهــو  األراضــــي 
ــتـــرح عــلــى إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي   »أقـ

ً
قـــائـــا

في  إســرائــيــلــيــن  بتنفيذ عمليات ضــد  هـــدد 
الخارج، أن يتحدث أقل وأن يحذر أكثر. عليه 
أن يدرك أن غزة أقرب بكثير من ماليزيا. وهو 
مــا قلته أيــضــا ردًا عــلــى نــشــر صـــور قناصة 
ضباط  إلــى  ساحهم  يوجهون  فلسطينين 
ــذا تــجــاوز  ــ ــر أن »هـ ــ ــتـــوى«. وذكـ رفــيــعــي املـــسـ
الــنــشــاط سيعيد  للخط األحـــمـــر، ومــثــل هـــذا 
إســـرائـــيـــل إلــــى اعــتــمــاد ســيــاســة االغــتــيــاالت 
قادة »حماس«، ومن  والتصفيات، وسيكون 
ضمنهم هنية، مرشحن بأن يصابوا بشكل 

قاس«.
ــاد« بــالــوقــوف  وكــــان هــنــيــة قـــد اتــهــم »املــــوســ
»عايشنا  بقوله  البطش  اغتيال  عملية  وراء 
عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال لــلــعــديــد مـــن عــلــمــاء األمـــة 
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــــي كـــل مــــرة كــان 
يــتــبــدى أن هـــنـــاك أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات، في 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ مـــقـــدمـــتـــهـــا جــــهــــاز املــــــوســــــاد اإلســ
العلم  روافـــع  كــل  ليقتلوا  العلماء  تستهدف 
ــذه األمـــــــة«.  ــ ــهــــوض فــــي هــ ــنــ والــــحــــضــــارة والــ
ــلـــت وفــــــًدا إلــى  وذكـــــر أن حـــركـــة حـــمـــاس أرسـ

صالح النعامي

ــال الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــــعـــــّد عـــمـــلـــيـــات االغـ
ُ
ت

تنفذها إســرائــيــل وتــطــاول بشكل 
خاص أصحاب املؤهات العلمية 
من الفلسطينين الذين يمكنهم املساهمة في 
تطوير قدرات مقاتلة العدو، عنصرًا أساسيا 
مــن اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــروب الــتــي تشنها تل 
أبيب. وتقوم هذه االستراتيجية على تنفيذ 
كل العمليات العسكرية واالستخبارية التي 
»الــعــدو«  قـــدرة  تقليص  أن تضمن  يــفــتــرض 
في  تسهم  أن  يمكن  بإمكانيات  الــتــزود  على 
إحداث تحّول في موازين القوى، والذي يميل 
ــــك مـــن خــــال ضــرب  ملــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وذلـ
املــاديــة، كما يحدث عند  املــقــدرات العسكرية 
مهاجمة مخازن وإرساليات الساح، أو عبر 
تطوير  على  القادرة  البشرية  القوى  تعطيل 
التقنيات العسكرية للعدو، بحيث تمّكنه من 

امتاك ساح كاسر للتوازن.

بصمة الموساد
تعليقات  فــي  وردت  الــتــي  التسريبات   

ّ
وتـــدل

بــعــض كـــبـــار املــعــلــقــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، على 
فــادي  الفلسطيني  الــطــاقــة  عــالــم  اغــتــيــال  أن 
الــبــطــش يـــوم الــســبــت املــاضــي، فــي العاصمة 
ــنــــدرج ضـــمـــن هـــذه  ــيـــزيـــة كــــواالملــــبــــور، يــ ــالـ املـ
األمــــــن  وزيـــــــــر  كــــــــان  وإن  االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
اإلســرائــيــلــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان حـــاول أمــس 
إبعاد األنظار عن مسؤولية االحتال، نافيا 
االتــهــامــات بــأن يكون جهاز »املــوســاد« وراء 
البطش، مدعيا أن عملية قتله كانت  اغتيال 
عبارة عن »تصفية حسابات«. لكن ليبرمان 
 إن 

ً
نفسه سرعان ما أقّر بأهمية البطش قائا

»مهمته كانت تطوير مدى ودقة الصواريخ«. 

مــالــيــزيــا لعقد لــقــاءات مــع املــســؤولــن هناك 
للوقوف على كل مابسات الجريمة، وإعان 
نتيجة التحقيقات، وذلــك فيما أجــرى أطباء 
شرعيون في ماليزيا، أمس األحــد، تشريحا 
لجثمان البطش وسط تكتم الشرطة املاليزية 
التي جمعتها بشأن  املعلومات األولية  على 
اغــتــيــال الــعــالــم الــفــلــســطــيــنــي فــــادي الــبــطــش 
وتــجــنــبــهــا تــوجــيــه أي اتـــهـــام رســـمـــي بــعــد، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا بــحــاجــة ملـــزيـــد مـــن املــعــلــومــات 

واألدلة لفك رموز جريمة االغتيال.

تاريخ طويل من االستهداف
ــه االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي الســتــهــداف  ـ تـــوجُّ
الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة ذات الـــعـــاقـــة بــبــرامــج 
املقاومة  العربي ولــدى  العالم  التسليح في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــــدأ فــــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
املـــاضـــي. فــفــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي »املـــوســـاد: 
«، الــــــذي بــثــتــه قـــنـــاة الــتــلــفــزة 

ٍّ
ــــف ــــخـ قـــصـــة تـ

اإلســرائــيــلــيــة الــثــامــنــة أخـــيـــرًا، كــشــف رافـــي 
القائد األسبق لشعبة العمليات في  إيتان، 
بـ »قيساريا«، تفاصيل  »املوساد« املعروفة 

ــه شـــخـــصـــيـــا مــطــلــع  ــعــ املـــخـــطـــط الـــــــذي وضــ
العلماء  من  مجموعة  لتصفية  الستينيات 
ــان، الــذيــن عــمــلــوا فــي الـــدائـــرة العلمية  ــ األملـ
ــّروا إلــى  ــ ــــف هــتــلــر، وفــ ــنـــازي أدولـ لــلــزعــيــم الـ
الثانية  العاملية  الــحــرب  انــتــهــاء  بعد  مصر 
أن »مصر  إلــى  إيتان  وأشــار   .)1945-1939(
بـــرئـــاســـة جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر عـــمـــدت إلــى 
العلماء في تطوير برنامج  توظيف هــؤالء 
املـــدى، مما حدا  الــصــواريــخ بعيدة  إلنــتــاج 
املصرين  تمكن  لــعــدم  للتدخل  بــإســرائــيــل 

ــان يــمــكــن أن  ــ ــــاح كـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى سـ
ــلــــي، ال ســـيـــمـــا أن  ــيــ ــرائــ يــــهــــدد الـــعـــمـــق اإلســ
الــجــيــش املــصــري كـــان عــلــى حـــدود غـــزة مع 
إســـرائـــيـــل«. وحــســب الــجــنــرال اإلســرائــيــلــي 
األملــان  العلماء  املــوســاد بتصفية  »قــام  فقد 
الخطة  إلــى تصفية  أفضى  ما  القاهرة،  في 
املــصــريــة إلنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة املـــدى 

بحلول عام 1965«.
وفـــــي ســـيـــاق املــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــقــد 
أولـــت إســرائــيــل أهــمــيــة قــصــوى الســتــهــداف 

الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة ذات الــعــاقــة بــتــطــويــر 
ــة. فـــقـــد طـــــــاردت إســـرائـــيـــل  ــاومــ ــقــ قـــــــدرات املــ
الـــذي كــان أول من  املهندس يحيى عــيــاش، 
ــارات املــفــخــخــة، الــتــي  ــيـ أعــــد األحـــزمـــة والـــسـ
الرد على  استخدمتها حركة »حماس« في 
املجزرة التي نفذها باروخ غولدشتاين في 

املسجد اإلبراهيمي عام 1994.
وأولــــت إســرائــيــل اهــتــمــامــا كــبــيــرًا باعتقال 
املهندس عبد الله البرغوثي، القيادي البارز 
فـــي »كــتــائــب عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام«، الــجــنــاح 

الــعــســكــري لـــ«حــمــاس«، الـــذي ديـــن بتطوير 
ــة الـــنـــاســـفـــة الــتــي  ــ ــزمـ ــ ــاج مـــعـــظـــم األحـ ــ ــتـ ــ وإنـ
استخدمت في تنفيذ العمليات التفجيرية 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــحـــركـــة خــــال انــتــفــاضــة 

األقصى )2005-2000(.
إسرائيل على  أقدمت  ثماني سنوات  وقبل 
اخـــتـــطـــاف مـــديـــر مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
فــي غــزة املهندس ضـــرار أبــو سيسي أثناء 
وجــــوده مــع زوجــتــه األوكــرانــيــة فــي كييف، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ودانــــــتــــــه مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة إســـرائـ

بــمــســاعــدة »كــتــائــب الــقــســام« عــلــى تطوير 
ديسمبر/ وفـــي  الــصــاروخــيــة.  منظومتها 

مــهــنــدس  اغـــتـــيـــال  تــــم   2016 األول  كــــانــــون 
ــــزواري، بفعل  الــ الــتــونــســي محمد  الــطــيــران 
اإلسرائيلية  االستخبارية  األجهزة  حــرص 
أن »االغــتــيــال جــاء ليس فقط  على تسريب 
ــاعـــدة حـــمـــاس عــلــى  بــســبــب دوره فــــي مـــسـ
ــدون طـــيـــار، بـــل بشكل  تــطــويــر الـــطـــائـــرات بــ
خاص ألنه كان يعكف على تطوير غواصة 
غير مأهولة، خططت حماس الستخدامها 
فـــي املـــــّس بــحــقــول الـــغـــاز الـــتـــي اكــتــشــفــتــهــا 
ــواحـــــل الـــشـــمـــالـــيـــة  ــة الـــــســـ ــالــ ــبــ إســـــرائـــــيـــــل قــ
إلى  أيضا  لفلسطن«. وقد عمدت إسرائيل 
الــذرة  مــن علماء  األقـــل  اغتيال خمسة على 
اإليرانين، ضمن مخطط تل أبيب إلحباط 

املشروع النووي اإليراني.
ــلـــي  ــيـ ــــال الــــجــــدل اإلســـرائـ ويـــتـــضـــح مــــن خــ
املتعلق بحادثتي اغتيال الزواري والبطش 
أن الهدف من العمليتن هو التشويش على 
مخططات »حماس« ملراكمة القوة النوعية 
ــدم الــســمــاح بـــوصـــول هــــذه املــخــطــطــات  ــ وعـ
ــــدل الــتــجــربــة على  ملــحــطــتــهــا الــنــهــائــيــة. وتـ
أن عــمــلــيــات االغــتــيــال نــجــحــت، فـــي أحــســن 
ــوال، فـــي الــتــشــويــش عــلــى مــخــطــطــات  األحــــــ
الــتــعــاظــم الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة ولـــم تفض 
إلى القضاء عليها. فعلى سبيل املثال، على 
الــرغــم مــن أن قــطــاع غــزة متاخم إلسرائيل، 
بــقــدرات عسكرية  ومــع أن إســرائــيــل تتمتع 
لـــم تنجح  واســـتـــخـــبـــاريـــة كـــبـــيـــرة، إال أنـــهـــا 
ــاط قــــــدرة املــــقــــاومــــة عـــلـــى تــطــويــر  ــبــ فــــي إحــ
الصواريخ. ففي عام 2006، طّورت املقاومة 
ــتـــراوح مــداهــا  فـــي غـــزة صـــواريـــخ بــدائــيــة يـ
بن 5 و7 كيلومترات. واآلن وبعد 12 عاما، 
املــقــاومــة مــن تطوير صــواريــخ  فقد تمكنت 
يتراوح مداها بن 80 و100 كيلومتر يمكن 
إلـــى حيفا والــقــدس املحتلة،  الــوصــول  لــهــا 

حسبما أكد اإلسرائيليون.

جهد استخباري كبير سبق اغتيال البطش )فرانس برس(

يطمح العبادي للبقاء في منصب رئيس الوزراء )حيدر حمداني/فرانس برس(

البطش متهم بتطوير مدى ودقة الصواريخ )علي جاداهلل/األناضول(

عمل »الموساد« اإلسرائيلي دائمًا على التخلّص من الكفاءات العلمية التي تزخر بها المقاومة 
العالم  اغتيال  قضية  وما  قوتها.  تعظيم  من  منعها  بغية  السنوات،  مّر  على  الفلسطينية 
اغتيال  العمليات، والتي سبقها  البطش في ماليزيا سوى جزء من هذه  الفلسطيني فادي 

التجارب أظهرت أن مسعى االحتالل لمنع  الزواري. غير أن  التونسي محمد  مهندس الطيران 
العمليات أدت في  ينجح، وأن هذه  لم  االغتياالت،  النوعية عبر  القوة  »حماس« من مراكمة 

أحسن األحوال، إلى التشويش على مخططات المقاومة ولم تقض عليها
الغالف

رهان إسرائيلي خاسر لمنع 
تراكم قوة المقاومة

ه االحتالل الستهداف  توجُّ
الكفاءات العلمية بدأ 

في الستينيات

هدد وزير إسرائيلي 
بالعودة إلى سياسة 

تصفية قادة »حماس«

ماليزيا كانت ساحة 
لعمليات مراقبة طويلة 

نشط فيها »الموساد«

ترجيحات بأن رئيس 
الوزراء المقبل لن يكون 

من حزب الدعوة

تكشف عملية اغتيال 
فادي البطش، وتسريبات 
اإلعالم اإلسرائيلي حولها، 

حجم نشاط »الموساد« 
في ماليزيا، التي يعتبرها 

االحتالل قاعدة تعليم 
وتدريب لعناصر في 

»حماس«

مع انطالق الماراثون 
االنتخابي في العراق، 

تتجه األنظار لرئاسة 
الحكومة، وسط 

ترجيحات بأن عّمار 
الحكيم ومقتدى الصدر 
سيختاران رئيس الحكومة

أعلن السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور اآلغا، بحسب وكالة »األناضول«، 
تأجيل نقل جثمان فادي البطش ليوم أو يومين، حتى إنهاء اإلجراءات 
الماليزي  الجانبين  مع  التنسيقية 
ــي الــســيــاق، أقر  والــمــصــري. وف
أفيغدور  اإلسرائيلي،  ــن  األم ــر  وزي
مقابلة  فــي  )الــصــورة(،  ليبرمان 
إذاعية، أن االحتالل يجري اتصاالت 
لمنع  المصرية  الحكومة  مــع 
قطاع  إلــى  البطش  جثمان  نقل 
غزة، معلنًا أن حكومة االحتالل ال 
إلى  شهداء  جثامين  بنقل  تسمح 

غزة عبر معابرها البرية.

محاولة عرقلة نقل الجثمان

خاص رصد

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة
Monday 23 April 2018

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة
Monday 23 April 2018



وتيرة بطيئة ووعود خياليةغموض مستمر بشأن حفتر... وغارات على مصراتة
حملة بلديات تونس

67
سياسة

  شرق
      غرب

النخبة الحضرمية تعتقل 
معارضًا لإلمارات

ــــت قـــــــــــــــوات مـــــــــن الــــنــــخــــبــــة  ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اعــ
الناشط  السبت،  الحضرمية، مساء 
الـــســـيـــاســـي واملـــــدنـــــي مـــحـــمـــد عــبــد 
ــن مــنــزلــه  ــر، مـ ــابـ ــن عــلــي جـ ــقـــوي بـ الـ
فـــي مــديــنــة املـــكـــا، مـــركـــز مــحــافــظــة 
حـــضـــرمـــوت شــــرقــــي الـــيـــمـــن. وقــــال 
ــي الــــجــــديــــد« إن  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــدر لــ مــــصــ
العسكرية  االســتــخــبــارات  مـــن  قـــوة 
التابعة للنخبة الحضرمية اعتقلت 
بــن علي جــابــر مــن منزله واقــتــادتــه 
إلـــى جــهــة مــجــهــولــة. وجـــاء اعتقاله 
بعد ساعات من نشره تدوينة على 
حسابه في »فيسبوك«، انتقد فيها 
التدخات اإلماراتية في مؤسسات 

الدولة بحضرموت.
)العربي الجديد(

160 قتيًال وجريحًا 
بتفجير في كابول

تل 48 شخصًا على األقل وأصيب 
ُ
ق

112 آخـــريـــن، فـــي هــجــوم انــتــحــاري 
ــانــــات  ــيــ أمــــــــــام مـــــركـــــز لـــتـــســـجـــيـــل بــ
الــنــاخــبــن فــي الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة 
كابول أمس األحد. وقال قائد شرطة 
إن  أمـــــن،  داوود  الـــجـــنـــرال  ــابــــول،  كــ
انتحاريًا استهدف صباحًا املدنين 

الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا لــتــســلــم بــطــاقــات 
ــلــــن تــنــظــيــم  الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة. وأعــ
»داعش« مسؤوليته عن الهجوم في 
بيان نقلته وكالة »أعماق« املتحدثة 
بــاســمــه، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه اســتــهــدف 

الشيعة »املرتدين«.
)أسوشيتد برس(

ترامب: طريق حل األزمة 
الكورية طويل

ــد  ــالــ قــــــال الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي دونــ
تـــرامـــب إن الــطــريــق أمــــام حـــل أزمـــة 
 .»

ً
يـــزال طــويــا الشمالية »ال  كــوريــا 

وكــتــب تــرامــب عــلــى »تــويــتــر« أمــس 
األحد: »ال يزال الطريق صوب إنهاء 
. ربما 

ً
الشمالية طــويــا أزمــة كوريا 

الوقت  )الــجــهــود( وربــمــا ال،  تنجح 
ســيــخــبــرنــا فـــقـــط... لــكــن مـــا أقــــوم به 
حــالــيــًا كـــان يــنــبــغــي الــقــيــام بـــه منذ 

وقت طويل!«. 
)رويترز(

تفاقم األزمة السياسية 
في أرمينيا

تـــفـــاقـــمـــت األزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
عشرة  نحو  منذ  بأرمينيا  تعصف 
أيـــــــام، مــــع اعـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــات أمـــس 
األحد زعيم حركة االحتجاج نيكول 
ــــورة(، بـــعـــد فــشــل  ــــصــ بــاشــيــنــيــان )الــ
ــــوزراء سيرج  لــقــاء جمعه بــرئــيــس الـ

التظاهرات  واســتــمــرار  سركيسيان 
التي تتخللها صدامات مع الشرطة. 
وكـــــــــان بـــاشـــيـــنـــيـــان قـــــد شـــــــــارك فــي 
ــام كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون مع  لــقــاء أمــ
ســركــيــســيــان فـــي فــنــدق بــالــعــاصــمــة 
األرمــيــنــيــة، ومـــا لــبــث أن تــوقــف بعد 
الرجلن.  بــن  للعبارات  حــاد  تــبــادل 
وقــــــال بــاشــيــنــيــان ملــــحــــاوره »جــئــت 
ألتحدث عن استقالتك«. ورد رئيس 
الوزراء »هذا ليس حوارًا، إنه ابتزاز«.
)فرانس برس(

15 نائبًا تركيًا ينضمون 
إلى الحزب »الجيد«

قـــال مــســؤولــون مــن حـــزب »الشعب 
الــجــمــهــوري« املـــعـــارض فــي تــركــيــا، 
أمس األحد، إن 15 من نوابه انضموا 
الناشئ حديثًا  »الجيد«  إلــى حــزب 
حتى يتسنى له خوض االنتخابات 
املــــبــــكــــرة املـــــقـــــررة فــــي 24 يـــونـــيـــو/ 
ــد انـــفـــصـــال  ــعــ ــبــــل. وبــ ــقــ حـــــزيـــــران املــ
النواب عنه سينخفض عدد املقاعد 
التي يشغلها »الشعب الجمهوري« 
ــان.  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ فــــــي  مــــقــــعــــدًا   116 إلــــــــى 
ــعـــب  وقــــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم »الـــشـ
الـــجـــمـــهـــوري« بــولــنــت تــــزجــــان، في 
أسماء  تكتب  »لن  مؤتمر صحافي، 
الـــتـــاريـــخ بوصفهم  فـــي  أصــدقــائــنــا 
نــوابــًا تــركــوا حــزبــهــم بــل بوصفهم 

أبطااًل أنقذوا الديمقراطية«. 
)رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

الصحية  الحالة  الغموض حول  استمرار  مع 
ــان طـــبـــرق خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــرملــ لـــقـــائـــد قــــــوات بــ
ــاورات  ــ ــشـ ــ ــــس، تــســتــمــر املـ ــاريـ ــ ــــود فــــي بـ ــــوجـ املـ
الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن املــــرشــــحــــن املــحــتــمــلــن 
لخافته فيما برز أمس إعان القوات التابعة 
ـــت غـــــــارات جـــويـــة ضــــد »مـــواقـــع 

ّ
ــه أنـــهـــا شـــن لــ

وقــال  مــن مدينة مصراتة.  بالقرب  إرهــابــيــة«، 
القوات، أحمد املسماري،  املتحدث باسم هذه 
إن »ثـــاث غـــارات جــويــة يــوم السبت املــاضــي، 
دّمـــرت عــشــرات األســلــحــة واملــركــبــات فــي بلدة 
الــســدادة، على بعد نحو 76 كيلومترًا شرقي 
مصراتة، مستهدفة جماعة مرتبطة بالقاعدة، 

تقف وراء هجمات عديدة وقعت أخيرًا«.
في غضون ذلك، قالت مصادر برملانية ليبية 
متواجدة فــي طــبــرق، فــي حديث مــع »العربي 
الجديد«، إن »أطباء حفتر أكدوا أنه دخل في 
نوبات عدة من الغيبوبة وتّم توصيل جسمه 
ــــدم في  بــأجــهــزة لــتــقــوم مـــقـــام الــقــلــب لــضــخ الـ
جسمه«، وأنــه بات »في حالة موت سريري«، 

على حد قولها.
مــن جهة ثانية تطرقت املــصــادر إلــى وجــود 
خـــــاف بــــن داعــــمــــي حـــفـــتـــر، وتــــحــــديــــدًا بــن 
أبوظبي وباريس من خال سعي كل منهما 
املصادر  وأكــدت  لدعم مرشح لخافة حفتر. 
الــرازق  عبد  لكن  طويلة  املرشحن  قائمة  أن 
الحاسي، وشعيب  الــســام  الــنــاظــوري وعبد 
الصابر هم األكثر تداواًل في أوساط العواصم 
صار  فيما  الليبي،  بالشأن  املهتمة  الدولية 
الحاسي األكثر حظًا من بينهم«. في موازاة 

ذلــك، كشفت املــصــادر أن دخــول املــغــرب على 
خط األزمة، عبر دعوة رئيس مجلس النواب 
الــدولــة خالد  عقيلة صــالــح ورئــيــس مجلس 
املــشــري إلجـــراء لــقــاءات فيها خــال األسبوع 
ــركـــي فــــي مــحــاولــة  ــيـ ــالـــي جـــــاء بـــدفـــع أمـ الـــحـ
الليبية على استغال فرصة  األطــراف  لحث 
خروج حفتر من املشهد لتحقيق توافق أكثر. 
ولفتت املصادر إلى أن »لقاء املغرب املرتقب 
سيتناول مسألة توحيد املؤسسة العسكرية 
الليبية«. وذكـــرت أن »املــغــرب عــاد ألداء دور 
ــام بــــه فــــي االتــــفــــاق الــســيــاســي  ــ ــا قـ مـــشـــابـــه ملــ
املعروف باسم اتفاق الصخيرات، ولكن هذه 
العسكرية بشكل  املــؤســســة  أمــر  املـــرة لحسم 
جـــذري وانــهــاء الــخــاف حــولــهــا«، مــؤكــدة أن 
الليبي  املــلــف  فــي  بـــدت منخرطة  »واشــنــطــن 

بــشــكــل أكــثــر كـــثـــافـــة«. ووفـــقـــًا لــلــمــصــادر فــإن 
الغربي  الــجــانــب  »الـــربـــاط ستسعى إلشــــراك 
ــلـــس فــــي الـــدفـــع  ــرابـ ــبــــاد وتـــحـــديـــدًا طـ ــن الــ مــ
لتولي مناصب  بــارزة  بشخصيات عسكرية 
مهمة في قيادة مؤسسة الجيش في خطوة 
مــنــهــا ملــواكــبــة لـــقـــاءات الـــقـــاهـــرة، الــتــي جــرت 
املسلحة في  املجموعات  بــهــدف دمــج  أخــيــرًا 
ــقـــســـام مــؤســســة  ــاء انـ ــهــ الــــشــــرق والــــغــــرب إلنــ

الجيش«.
وبحسب املصادر فإن كل الجهود السياسية 
فــي ليبيا تــوقــفــت بــانــتــظــار مــا ســتــؤول إليه 
لقاءات الرباط وسط تعويل الفاعلن املحلين 
الرباط وقدرتها على  لقاءات  والدولين على 
إحـــــداث تـــقـــارب فــعــلــي بـــن طــرفــي األزمـــــة في 

طبرق وطرابلس. 

تونس ـ آدم يوسف

الثاني. وعلى  األحــد، أسبوعها  أمــس  البلدية في تونس،  االنتخابية  الحملة  دخلت 
الرغم من اقتراب موعد االقتراع في السادس من مايو/ أيار املقبل، فإن الحملة ال تزال 
تتسم بوتيرة بطيئة، وسط ارتفاع سقف الوعود االنتخابية، التي تتجاوز الخيال 

لدى بعض املرشحن.
وتتنافس في االنتخابات أكثر من 2070 قائمة انتخابية وافقت عليها الهيئة العليا 
املستقلة لانتخابات، تضمُّ ما يناهز الـ54 ألف مرشح في 350 دائرة بلدية، النتخاب 
ع القوائم االنتخابية بن األحزاب واالئتافات الحزبية 

ّ
7500 مستشار بلدي. وتتوز

واملستقلن، فيما تقّدر هيئة االنتخابات أن نصف املرشحن تقريبًا من النساء، وأكثر 
 أعمارهم عن 35 سنة. واتسمت انطاقة الحملة االنتخابية 

ُّ
من 50 في املائة منهم تقل

في 14 إبريل/ نيسان الحالي بكونها متواضعة، إذ اقتصرت على املدن الكبرى، مع 
ظهور خجول للقوائم املستقلة واألحزاب الصغرى واالئتافات.

في موازاة ذلك، تبنى بعض املرشحن وعودًا أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، في 
محاولة لجذب الناخبن. وبلغ األمر ببعض املرشحن حّد إطاق وعود بإنجاز بناء 
مستشفيات ومراكز صحية وكليات وطرق عامة ومصانع ومطارات، في مناطق ال 

تتجاوز ميزانية البلدية فيها 500 ألف دينار.
التونسية، منها مدينة منزل  املــدن  عــدد من  الجديد« في  »العربي  لـ  وأظهرت جولة 
ومدينة  منوبة،  ملحافظة  التابعة  الليل  واد  ومدينة  نابل،  ملحافظة  التابعة  بوزلفة 
هرقلة التابعة ملحافظة سوسة، ومدينة بئر مشارقة التابعة ملحافظة زغوان، ومدينة 
الزهراء التابعة ملحافظة بن عروس، وجود حضور واضح لألحزاب الكبرى، بمشاركة 
رؤساء أحزاب وقيادات حزبية مركزية ووزراء وكتاب دولة في الحكومة ونواب في 

البرملان، انخرطوا جميعهم في الحمات االنتخابية دعمًا لقوائمهم الحزبية.
من جهتها، رصدت منظمة »مراقبون« املختصة بمتابعة االنتخابات في تقريٍر لها 
مجموعة من التجاوزات، من بينها على سبيل املثال سماح الهيئة العليا املستقلة 
لانتخابات لقائمة انتخابية بوضع صورة مرشح يرتدي زّي شرطي ويعرف نفسه 
بأنه عقيد في قوات األمن الداخلي، كذلك سمحت بتعليق قوائم تقتصر على صور 
الــذكــور وتحجب صــور املــرشــحــات. كذلك سّجلت »مــراقــبــون« تفشي ظــاهــرة تمزيق 

امللصقات في عدد من الدوائر االنتخابية.

يخلو قانون األحزاب 
من أي نّص يسمح 
بدمج األحزاب إداريًا

استهداف المدنيين 
في الصلو أدى إلى 

سقوط عشرات الضحايا

مقترح بتعديل قانون 
األحزاب لتقليل عددها 
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ناشط يمني: ال دالالت 
على أن استهداف 

المدنيين بتعز لن يتكرر

تعثّر الظهير 
الحزبي للسيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــواجـــه دائــــــرة الـــرئـــيـــس املــصــري 
ــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي عــقــبــات  عـ
تدفع  ربما  وسياسية  دســتــوريــة 
ــــى تـــأجـــيـــل إتــــمــــام مــــشــــروع إنــــشــــاء ظــهــيــر  إلـ
سياسي واسع للسيسي، إلى ما بعد نهاية 
وهو   ،2020 عــام  الحالي  التشريعي  الفصل 
تــوقــيــت قـــد يـــكـــون مــنــاســبــًا مـــن الــنــاحــيــتــن 
إلنشاء  فقط  ليس  والتشريعية  السياسية 
املؤيدة  األحــزاب  مظلة حزبية واسعة تضم 
السيسي، أو ائتافات عدة بينها، بل أيضًا 
لــتــمــريــر مـــشـــروع لــتــعــديــل الــدســتــور يسمح 
بـــإعـــادة انــتــخــاب الــســيــســي مـــرة أخـــرى على 

األقل بعد نهاية واليته الثانية عام 2022.
ــــي حـــزبـــي  ــادر ســـيـــاســـيـــة فــ ــ ــــصــ ــفــــت مــ ــشــ وكــ
ــَيــــن  ــر« املــــوالــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ »مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــن« و»املـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــلـــواء  لــلــســيــســي لـــ
عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية 
العامة،  االستخبارات  بأعمال مدير  والقائم 
ــة  ــ ــن حــــــــدوث أزمـ ــ رة مـ

ّ
ــر مـــــحـــــذ ــاريــ ــقــ تـــلـــقـــى تــ

دستورية في حال اإلقدام على دمج األحزاب 
ــدة خــال  ــدة أو ائـــتـــافـــات عــ ــ فـــي مــظــلــة واحــ
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــحـــالـــي، وذلــــك ألن أي 
الصفة  تغيير  عليه  سيترتب  للدمج  إجـــراء 
الحزبية ملئات من أعضاء األكثرية النيابية 

- دعم مصر«.
عليه  املتفق  أنــه »بحسب  املصادر  وأضافت 
ــاء األكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة قسمًا  ســيــمــثــل أعـــضـ
كــبــيــرًا مــن قــيــادات املــظــلــة الــحــزبــيــة املــوحــدة 
عــلــى املــســتــويــن األعــلــى والــوســيــط، وهــنــاك 
ــة يــتــمــتــعــون  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ عـــــشـــــرات مـــــن نــــــــواب األكـ
الــقــانــون،  ــام  أمـ مستقلون  وهـــم  بعضويتها 
وليسوا منتمن إلى أي حزب. بالتالي، فإن 
للنظام،  املهمة  املستقلة،  العناصر  انضمام 
إلــــى الـــحـــزب املـــوحـــد أو أي مـــن االئــتــافــات 
ــيــــؤدي إلـــى  ــرر تــشــكــيــلــهــا، ســ ــقــ الـــحـــزبـــيـــة املــ
البرملان،  بها  يدخلون  التي  صفتهم  تغيير 

األكثرية  ملرشحي  الحزبية  الصفة  تحديد 
النيابية على أساس األوضاع الجديدة بعد 

الدمج.
ويــحــقــق هـــذا املــقــتــرح هــدفــًا آخـــر هــو إعــطــاء 
ــلـــة فــي  ــثـ ــيــــســــي، مـــمـ الــــفــــرصــــة لــــــدائــــــرة الــــســ
االســتــخــبــارات الــعــامــة والــحــربــيــة والــرقــابــة 
اإلداريــــــــــة لــتــنــســيــق الــــخــــطــــوات الــتــنــفــيــذيــة 
 عـــدم تحديد 

ّ
إلتــمــام عملية الـــدمـــج، فــي ظـــل

ــاء املـــرجـــو ضــمــهــم حــتــى اآلن،  عــــدد األعــــضــ
ولـــم يــتــم تــحــديــد املـــقـــار الــحــزبــيــة املستغلة 
لقيادات األحزاب  اململوكة  واألماكن األخرى 
فـــي املــحــافــظــات الــرئــيــســيــة لــبــحــث إمــكــانــيــة 
ــلــــحــــزب الـــكـــبـــيـــر أو  ــار لــ ــقــ ــمــ اســــتــــغــــالــــهــــا كــ

االئتافات.
والـــــهـــــدف األهــــــــم لـــــإرجـــــاء عـــلـــى املـــســـتـــوى 
الـــســـيـــاســـي، هـــو حــســم املــنــافــســة املــســتــعــرة 
الصغيرة على  األحــــزاب  قــيــادات  بــن  حاليًا 
ــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة املـــنـــتـــظـــرة فــــي الـــحـــزب  املـ
بــاألســاس بن  تـــدور  الكبير. وهــي منافسة 
الــقــيــادات الــذيــن كــانــوا يعملون فــي السابق 
ضباطًا بالجيش أو الشرطة، بينما يتوارى 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة رجــــال األعـــمـــال وبــصــفــة 
خـــاصـــة الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــــى الــحــزب 

مــمــا يــــؤدي قــانــونــًا إلـــى ســقــوط عضويتهم 
مباشرة«. وأشارت املصادر إلى أن »التقارير 
ــا قـــانـــونـــيـــون مــن  ــ ــــدادهـ الـــتـــي عـــكـــف عـــلـــى إعـ
رت أيــضــًا من 

ّ
داخــــل الــبــرملــان وخـــارجـــه، حــــذ

األكثرية  فــي تحويل  دســتــوريــة  عــدم  شبهة 
الــنــيــابــيــة بـــالـــصـــورة الــتــي شــكــلــت بــهــا منذ 
انتخاب البرملان إلى حزب سياسي، ألن هذا 
بتغيير  ــدة 

ّ
مــعــق قــانــونــيــة  إجـــــراءات  يتطلب 

خليطة  كمجموعة  املعتمدة  األكثرية  صفة 
من املستقلن والحزبين، إلى كتلة برملانية 
ــل لـــائـــتـــافـــات  ــتـ ــــد، أو عــــــدة كـ ــــديـ لــــحــــزب جـ
الحزبية الكبيرة. وسيتم نشر قرار التحويل 
مجلس  لائحة  وفقًا  الرسمية  الجريدة  في 
ــذي قــــد يـــســـمـــح بــالــطــعــن  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الـــــنـــــواب. األمـ
عــلــى دســتــوريــتــهــا، ملخالفة ذلـــك اإلجــــراءات 
املنصوص عليها في الئحة املجلس وقانون 

االنتخابات«.
كـــذلـــك تــطــرقــت الــتــقــاريــر إلــــى مــشــكــلــة خــلــّو 
قانون األحزاب السياسية بصورته الحالية 
ــًا  مـــن أي نـــّص يــســمــح بــدمــج األحـــــزاب إداريــ
وماليًا، مما يعني أن الحل األسهل هو هجر 
جميع األحزاب القديمة وتشكيل حزب كبير 
ف 

ّ
أو ائــتــافــات حــزبــيــة جــديــدة، مــمــا سيخل

مــــشــــاكــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى قـــــواعـــــد األحــــــــزاب 
ــا يــســمــح لــقــيــاداتــهــا الــذيــن  ــمـ الــقــديــمــة، وربـ
لـــن تــعــتــمــد عــلــيــهــم الــســلــطــة فـــي تكويناتها 
الــجــديــدة بــاالســتــقــال بــهــا واالســتــفــادة من 

مواردها املالية.
ــك املــــشــــكــــات الـــــثـــــاث بــــدأ  ــلـ ــتـ وارتـــــبـــــاطـــــًا بـ
بهاء  محمد  للسيسي  الــقــانــونــي  املــســتــشــار 
أبــوشــقــة ومــجــمــوعــة قــانــونــيــة صــغــيــرة من 
مساعديه بحث الحلول التشريعية والعملية 
لــهــا، وعــلــى رأس املــقــتــرحــات تــأجــيــل اتــخــاذ 
ــزاب حتى  ــ الــخــطــوات الــتــنــفــيــذيــة لــدمــج األحـ
نــهــايــة الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــحــالــي، لتكون 
إجـــــــراءات الـــدمـــج جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ املــبــاشــر 
خال العطلة البرملانية التي ستشهد إجراء 
يتم  أن  املقبلة، على  التشريعية  االنتخابات 

الــوطــنــي الــحــاكــم فــي عهد الــرئــيــس املخلوع 
حــســنــي مــــبــــارك. فـــاملـــرجـــح أن يــبــتــعــدوا من 
ــورة الــصــف األول، مـــع إبــقــائــهــم مــصــدرًا  صــ

أساسيًا للدعم املالي والحشد الجماهيري.
املـــــــصـــــــادر، إن »خـــــلـــــّو األحــــــــزاب  وبــــحــــســــب 
ــيـــات الــســيــاســيــة  ــن الـــشـــخـــصـ ــ الـــصـــغـــيـــرة مـ
الــشــهــيــرة أو ذوات الـــبـــاع فـــي الــعــمــل الــعــام 
أدى إلــــى ازدحـــــــام بـــن الـــراغـــبـــن فـــي تــولــي 
، ال ســيــمــا أن 

ً
املــنــاصــب الــقــيــاديــة مــســتــقــبــا

بــعــض األحـــــزاب تــعــتــقــد أنــهــا تــمــلــك رصــيــدًا 
جــمــاهــيــريــًا أكـــبـــر مـــن غــيــرهــا وبـــالـــتـــالـــي ال 
لة إقامة حوار 

ّ
ترّحب باالندماج معها، مفض

جديد مع أحــزاب صغيرة أخــرى. األمر الذي 
وعائلية  اعــتــبــارات شخصية  فــيــه  تــتــداخــل 
وقبلية عدة، وهو ما قد يدفع دائرة السيسي 
إلـــى تــعــديــل جــزئــي لــلــخــطــة األصــلــيــة، فيتم 
دمــج األحـــزاب فــي حزبن كبيرين أو ثاثة، 
ال في حزب واحــد، تافيًا للمشاكل البينية، 
ولضمان كفاءة اإلدارة، مع استمرار ارتباط 
 - االستخباراتية  السيسي  بدائرة  اإلدارتــن 

الرقابية مباشرة.
ــا أن »املـــقـــتـــرحـــات  ــهــ وكـــشـــفـــت املــــصــــادر ذاتــ
طريقة  على  تقتصر  ال  املــتــداولــة  القانونية 
إخراج الظهير السياسي الجديد، بل تشمل 
أيضًا تعديل قانون األحــزاب لتقليل عددها 
مـــن حـــوالـــى 125 حــالــيــًا إلـــى نــحــو 25 فــقــط، 
فتتضمن تــعــديــل شــــروط اســتــمــرار إشــهــار 
مالي  دعــم  ــزاب لضمان حصولها على  األحـ

 عن تصعيب شروط إشهار 
ً
من الدولة، فضا

األحزاب الجديدة«.
التوكيات  زيــادة عدد  املقترحات،  تلك  ومن 
املــطــلــوبــة إلشـــهـــار أي حـــزب جــديــد مـــن ألــف 
لتصبح  محافظات،   10 على  موزعة  توكيل 
محافظة   15 عــلــى  مـــوزعـــة  تــوكــيــل  آالف   10
على األقــل، ومنح لجنة األحــزاب السياسية 
املشكلة برئاسة النائب األول لرئيس محكمة 
النقض سلطة الرقابة الدورية على األحزاب 
الــحــزب إذا انخفض  إلزالـــة شــروط استمرار 
عـــدد الــعــضــويــات الــعــامــلــة فــيــه إلـــى مــا دون 

عدد التوكيات املطلوبة عند التأسيس.
الــــجــــديــــد« أن نـــشـــرت  »الــــعــــربــــي  لـــــ وســــبــــق 
ــرايــــر/ شــــبــــاط املــــاضــــي تـــقـــريـــرًا عــن  ــبــ فــــي فــ
تشكيل ظهيره  إعــــادة  إلـــى  السيسي  اتــجــاه 
 فـــي »جــمــعــيــة ســيــاســيــة 

ً
الــســيــاســي، مــمــثــا

تضم ائتاف الغالبية النيابية »دعم مصر«، 
 100 بينهم  مــن  نائبًا   320 الـــذي يضم نحو 
ممثل تقريبًا لسبعة أحزاب تديرها مباشرة 
 أولـــى إلنــشــاء حزب 

ً
ــرة السيسي، خــطــوة دائـ

كبير تنضوي تحته األحزاب السبعة املمثلة 
ــبـــرملـــان وبـــعـــض األحـــــــزاب الــصــغــيــرة  فــــي  الـ
األخــــرى، أو إنــشــاء بضعة ائــتــافــات حزبية 
ــد والــلــجــنــة  ــوفــ كـــمـــا صـــــرح رئـــيـــس حـــــزب الــ
مطلع  أبــوشــقــة  بــهــاء  بــالــبــرملــان  التشريعية 

الشهر الحالي«.
ــة لــــانــــضــــمــــام حــتــى  ــ ــحـ ــ ــــرشـ واألحـــــــــــــــزاب املـ
اآلن، هــــي الــســبــعــة املـــكـــّونـــة الئــــتــــاف دعـــم 

مــصــر الـــبـــرملـــانـــي؛ مــســتــقــبــل وطـــــن، وحــمــاة 
الــوطــن، واملــؤتــمــر، ومــصــر بــلــدي، والشعب 
ــة، ومـــصـــر الــحــديــثــة،  ــريـ الـــجـــمـــهـــوري، والـــحـ
وأحزاب أخرى هي: املحافظون برئاسة رجل 
األعــمــال أكمل قــرطــام، الــذي تــتــراوح عاقته 
بــدائــرة السيسي بن الشد والــجــذب بسبب 
ــان مــصــر الـــذي  طــمــوحــه الــســيــاســي، وفـــرسـ
ــدد مـــن الــعــســكــريــن الـــقـــدمـــاء، و30  يـــديـــره عـ
يونيو، وحقوق اإلنسان واملواطنة، ونهضة 
السيسي  مــؤيــدة  ــزاب  أحــ وجميعها  مــصــر. 
وفــاشــلــة فــي الـــوجـــود الــشــعــبــي، كــمــا سيتم 
ضـــم جــمــيــع الـــنـــواب املــســتــقــلــن بــاالئــتــاف 

للحزب.
ووفقًا للمصادر، إن »دور املعارضة في الخطة 
واملصرين  الوفد  ألحــزاب  الجديدة سيكون 
األحرار، والغد الذي يرأسه املرشح الرئاسي 
الخاسر موسى مصطفى موسى  الــصــوري 
والــذي تعّبر تصريحاته األخيرة عن سعيه 
إلى مكاسب حزبية بعد الدور الذي أداه في 
الديمقراطي  املصري  والــحــزب  االنتخابات، 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــضــم عـــــددًا مـــن أعــضــاء 
باملجلس  أعــضــاء  ويــمــثــلــه  الــخــمــســن  لجنة 
القومي لحقوق اإلنسان، والتجمع اليساري 
فــقــد شعبيته وحــركــيــتــه عــلــى األرض  الــــذي 
ويقتصر نشاطه حاليًا على إصدار صحيفة 
األهـــالـــي األســـبـــوعـــيـــة، والـــعـــربـــي الــنــاصــري 
الذي ما زالت تواليه بعض الكوادر القديمة 

في املحافظات«.

محاذير دستورية وسياسية 
تعرقل والدته

يحاول السيسي اإلطباق على البرلمان والمعارضة معًا )األناضول(

منزل مدمر بسبب غارات جوية في تعز )أحمد الباشا/فرانس برس(

شنّت قوات حفتر غارات قرب مصراتة )عبداهلل دومة/فرانس برس(

للرئيس  حزبي  ظهير  والدة  مسار  تعرقل  عدة  محاذير  هناك  أن  يبدو 
االنتخابات  البحث حتى  الفتاح السيسي، ما يعني تأجيل  المصري عبد 
البرلمان  التشريعية عام 2020، وذلك بهدف السيطرة المطلقة على 

ومعارضته، كتكريس لسياسة السيسي منذ انقالب يوليو عام 2013

متابعة

تقرير

رصد

S C O O P

أخرى  غــارة  استهدفت  فيما  وجريحان، 
منزل محمد عبده سعيد أدت إلى جرح 
خــمــس نـــســـاء، وغـــــارة رابـــعـــة اســتــهــدفــت 
مــنــزل املـــواطـــن مــحــمــد ســعــيــد الــصــلــوي 
وقتلت شخصن وأصابت اثنن آخرين.

وسبق ذلك استهداف مقاتات التحالف، 
في 17 أغسطس/آب 2016، منزاًل في قرية 
الشرف أدى إلــى مقتل ثــاث نساء. وفي 
غــارة أخــرى فــي الــيــوم نفسه، استهدفت 
املقاتات منزل خالد محمد، ما أسفر عن 
مقتل 4 أطفال. وكانت مقاتات التحالف 
قد استهدفت، في 7 فبراير/شباط 2016، 
بغارة جوية، منزل محمد سعيد مغلس، 
وقــتــلــت امـــرأتـــن وأصـــابـــت ثــالــثــة، وبعد 
تل سبعة 

ُ
خمسة أيام من الشهر نفسه، ق

أشخاص بغارة أخرى. وبينما تتواصل 
هــذه السلسلة مــن غـــارات التحالف على 
منازل مدنين في مديرية الصلو، يبقى 
الــحــصــار الـــذي يفرضه الــحــوثــيــون على 
مــنــافــذ مــديــنــة تــعــز قــائــمــًا، فــي ظــل فشل 
التحالف في تحرير املدينة التي تعاني 

من الحصار منذ سنوات.
ــــداف الـــتـــحـــالـــف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــقـــًا عــــلــــى اسـ وتـــعـ
ــيـــن فــــي تـــعـــز، عـــلـــى الـــرغـــم  ــازل املـــدنـ ــنــ مــ
مــن أنــهــا ال تــحــتــوي عــلــى أي عــامــة ألي 
نــشــاط عــســكــري، يــؤكــد الــنــاشــط صــاح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه  الــشــرجــبــي لـــ
بــالــتــقــادم، مضيفًا:  تــنــتــهــي  الـــجـــرائـــم ال 
»ســيــبــقــى الـــنـــاجـــون مـــن الـــعـــائـــات الــتــي 
ـــهـــدفـــت يـــســـألـــون ملـــــاذا تـــم قــصــفــهــم، 

ُ
اســـت

ويطالبون بمحاكمة املسؤولن عن تلك 
حقوقية  منظمات  اكتفت  التي  الجرائم، 
ــراف بــاتــخــاذ  ــ بــتــصــريــحــات تــطــالــب األطــ
ــة  ــروريـ اإلجـــــــــــراءات الــتــصــحــيــحــيــة الـــضـ
ب تكرارها مجددًا، لكن ليست هناك 

ّ
لتجن

أي عامة على أن ذلك سيحدث«، مشيرًا 
إلــــى أنــــه »بــعــد ثــــاث ســـنـــوات و4 أشــهــر 
ها 

ّ
على انطاق حملة القصف التي يشن

التحالف، يستمر سقوط قتلى وجرحى 
مــن املدنين األبــريــاء كــل يــوم، مما يثير 
ــادة حـــول اســتــخــفــاٍف واضـــح  شــكــوكــًا جــ
ــيـــن واملـــــبـــــادئ األســـاســـيـــة  ــدنـ بـــحـــيـــاة املـ
لــلــقــانــون اإلنــســانــي الـــدولـــي، بــاســتــمــرار 
الــتــي تسبب خسائر  الــضــربــات الــجــويــة 

مدنية وتشّكل جرائم حرب«.
من جهته، يقول املحامي مختار الوافي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــوصــل إلــى  لــــ
ــٍل لــهــذه الــحــرب عــن طــريــق الــتــفــاوض  حـ
ــت 

ّ
ــنــــال، بــيــنــمــا أخــل يـــبـــدو أمـــــرًا بــعــيــد املــ

جــمــيــع األطــــــراف املـــشـــاركـــة فـــي الـــصـــراع 
بالتزاماتها حسب القانون الدولي«.

املــديــريــة بــاتــت مــتــكــررة، وتـــأتـــي حــادثــة 
الثماني سنوات  ابنة  مقتل الطفلة منار 
تحت حطام منزل جدها املزارع عبدالله 
عــبــده حــمــود الــشــهــاب )60 عــامــًا(، الــذي 
قتل وعائلته بالكامل في منطقة الشرف 
ــًا، لــتــكــشــف  ــ ــــضـ ــة الـــصـــلـــو أيـ ــريــ ــديــ ــي مــ ــ فـ
االنتهاكات التي يرتكبها التحالف بحق 

أهالي اليمن.
ــد الـــطـــفـــلـــة مــــنــــار، عــــبــــده ســـعـــيـــد، لــم  ــ ــ والـ
يــســتــوعــب، حــتــى الــلــحــظــة، أنــــه لـــن يــرى 
 أخرى. كانت منار واحدة من 

ً
طفلته مرة

ــتــلــوا بــن 11 شخصًا من 
ُ
أربــعــة أطــفــال ق

أفراد العائلة في الحادثة نفسها، بينهم 
خــمــس نــســاء، فــي ضــربــٍة جــويــة يـــوم 29 
املاضي،  العام  من  األول  أكتوبر/تشرين 
دمـــرت مــنــزل عــبــدالــلــه الــشــهــاب فــي قرية 

الشرف من مديرية الصلو.
ــي،  ــبــ ــرجــ ــشــ ــــول الـــــنـــــاشـــــط صـــــــــاح الــ ــقــ ــ يــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه فــي ذلـــك الــيــوم  لـــ
ــانـــدة  ــالـــف املـــسـ ــتـــحـ ــقـــت مــــقــــاتــــات الـ ـ

ّ
ــل حـ

في  الشرعية،  للحكومة  التابعة  للقوات 
ســمــاء قــريــة الــشــرف فــي مــديــريــة الصلو 
بشكل مكثف ونفذت غارات عدة متفرقة 
بعيدة عن القرية، قبل أن تستهدف عند 
منزل  فجرًا  والنصف  الخامسة  الساعة 
إلــــى مقتله  أدى  مـــا  الـــشـــهـــاب،  عــبــدالــلــه 
ــراد أســرتــه الــبــالــغ عــددهــم 11  وجميع أفـ
فردًا، وأصبح منزل الضحية ركامًا، ولم 
 من األســرة غير االبــن األكبر عمار 

َ
يتبق

عبدالله الشهاب، وشقيقته )والدة منار( 
التي كانت في صنعاء.

الــتــحــالــف سلسلة من  ــت مــقــاتــات 
ّ
وشــن

الغارات استهدفت املدنين أكثر من مرة 
اليوم  في مديرية الصلو، إذ قصفت في 
فــي 29  أي  الشهاب،  نفسه لقصف منزل 
املواطن  منزل  املاضي،  العام  من  أكتوبر 
يعقوب هائل، وراح ضحية ذلك 5 قتلى 

تعز ـ وجدي السالمي

وفي  اليمن،  في  املدنيون  يدفع  ما  كثيرًا 
محافظة تعز تحديدًا، ثمن حرب التحالف 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة واإلمـــــــــــــــارات ضــد 
الحوثين منذ ثــاث ســنــوات، خصوصًا 
التي ال توفر  الجوية،  القصف  في حملة 
النساء واألطفال، مثل الطفلة منار عبده 
ــتــلــت وكــامــل 

ُ
ســعــيــد )8 ســـنـــوات( الــتــي ق
أفراد عائلتها في تعز أخيرًا.

ولـــــعـــــل الــــــوضــــــع فــــــي الـــــصـــــلـــــو، إحــــــدى 
املــديــريــات الــواقــعــة جــنــوبــي تــعــز، ُيــقــّدم 
صــــورة واضـــحـــة عـــن الـــفـــاتـــورة الــكــبــيــرة 
الــتــي يــدفــعــهــا املـــدنـــيـــون. املــديــريــة الــتــي 
تشهد في مناطقها الحدودية مع مديرية 
قــوات الحوثين  دمنة خدير مــعــارك مــع 
استهدفتها  متقطع،  بشكل  وحلفائهم 
مــقــاتــات الــتــحــالــف، عــلــى مـــدى أكــثــر من 
ثــاث ســنــوات مــن الــحــرب بشكل متكرر، 
ولـــم تــوفــر املــنــازل الــســكــنــيــة، والــعــائــات 
التي كان أفرادها نائمن في منازلهم، أو 
يمارسون حياتهم اليومية في مزارعهم، 
ليصل عدد ضحايا غارات التحالف إلى 
عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي صفوف 
فــقــدت جميع  أســــرة   11 بينهم  املــدنــيــن 

أفرادها أو معظمهم.
يــوم الــثــامــن مــن إبــريــل/نــيــســان الحالي، 
ــيــــادات  قــ ــه  ــيـ فـ الـــــــذي زارت  الــــيــــوم  ــو  ــ وهــ
وبحرينية  وإماراتية  سعودية  عسكرية 
يومًا  كــان  الصلو،  مديرية  التحالف  مــن 
قــاســيــًا بــالــنــســبــة لــســكــان قــريــة مــوقــعــة، 
ـــجـــعـــوا 

ُ
ــن ف ــ ــذيـ ــ ــلــــو، الـ ــــي الــــصــ الــــواقــــعــــة فـ

باستهداف منزل املواطن صــادق محمد 
ــفــــر عــــن مــقــتــل  ــاج، مــــا أســ ــ ــحـ ــ ــلـــه الـ ــبـــدالـ عـ
15 شــخــصــًا مـــن األســـــــرة، بــيــنــهــم نــســاء 
ــال. لــــم تـــكـــن جـــريـــمـــة إبـــــــادة أســــرة  ــ ــفـ ــ وأطـ
الحاج هي الحادثة الوحيدة التي قتلت 
فيها مقاتات التحالف مدنين في تلك 
فجريمة  تــعــز،  جنوبي  الريفية  املــديــريــة 
ــتــــهــــداف مـــســـاكـــن املـــدنـــيـــن فــــي هـــذه  اســ

المجازر تنهك الصلو اليمنية
غارات التحالف تنهي حياة أسر بأكملها

يُقّدم المشهد في 
مديرية الصلو جنوبي 

تعز اليمنية، صورة عن 
معاناة المدنيين جراء 

ما يزيد عن ثالثة أعوام 
من الحرب

تراجع جبهات الحدود بالتزامن مع تصعيد الساحل

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

بالتزامن مع التصعيد العسكري في الساحل 
الـــغـــربـــي لــلــيــمــن، تـــراجـــعـــت حــــدة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة لــلــشــرعــيــة فـــي مــنــاطــق محافظة 
صعدة الحدودية، في األيام القليلة املاضية، 
ــداد  ــ ــفـــاض فــــي أعـ ــــى جـــنـــب مــــع انـــخـ جــنــبــًا إلـ
الله  أنصار  التي تطلقها جماعة  الصواريخ 
)الحوثين(، باتجاه السعودية، فيما بحثت 
 زيــــادة 

َ
ــيــــادات الــجــيــش املـــوالـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة قــ

ــيـــرة عــمــلــيــاتــهــا فـــي جــبــهــات املــحــافــظــات  وتـ
ــه تــشــكــيــل ضــغــط  ــأنـ الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــمـــا مــــن شـ
إضافي على الحوثين، وكنوع من التنافس 
القوات  مــع  امليدانية  العمليات  صـــدارة  على 

املدعومة إماراتيًا.

مواجهات صعدة
فــي هــذا السياق، أكــدت مــصــادر يمنية قريبة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــن قــــوات الــشــرعــيــة لـــ
الــحــدوديــة ملحافظة  »املــواجــهــات فــي املناطق 
األيــام  صــعــدة تراجعت بشكل ملحوظ خــال 
على  الغالب  فــي  واقتصرت  املاضية،  القليلة 
أعــمــال الــقــصــف والــقــنــص املــتــبــادل بــن قــوات 
وبن  جهة  مــن  السعودية  والــقــوات  الشرعية 
إلى  ذلــك  أخــــرى«، معيدة  مــن جهة  الحوثين 
»خــطــة الــجــيــش اليمني بــتــأمــن املــواقــع التي 
تـــقـــّدم إلــيــهــا عــبــر أكـــثـــر مـــن جــبــهــة حـــدوديـــة 
قــبــل الــتــقــدم فــي أي مــواقــع جـــديـــدة، وفـــي ظل 
التي يزرعها  األلــغــام  املناطق وكثافة  وعــورة 

الحوثيون في املنطقة«.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، كـــان الفــتــًا تــزامــن هــذا 
الـــتـــراجـــع الــنــســبــي مـــع انــخــفــاض واضــــح في 
تجاه  الحوثية  البالستية  الــصــواريــخ  أعـــداد 
الــســعــوديــة، فــبــعــد أن أعــلــنــت الــجــمــاعــة أنــهــا 
إطــاق صــواريــخ يومية تجاه  دشنت مرحلة 
السعودية وأطلقت ما يزيد عن 20 صاروخًا 
ــريــــل/  إبــ ومـــنـــتـــصـــف  آذار  مـــــــــارس/   23 ــــن  بـ
نيسان الحالي، انخفضت الوتيرة أخيرًا رغم 
استمرار مواجهات الحدود والقصف املتبادل 
السعودية والحوثين،  القوات  باملدفعية بن 

إضافة إلى الغارات الجوية.
املاضية  األيـــام  فــي  الحوثين  تركيز  وتــوّجــه 
املحورية  املعركة  الغربي، حيث  الساحل  إلــى 
التي حشد لها التحالف بقيادة العميد طارق 
الغربية  املناطق  تأمن  إلــى  والــهــادفــة  صالح 
لتعز، وصواًل إلى مدينة الحديدة. وزار رئيس 

»املـــجـــلـــس الــســيــاســي األعـــلـــى«،  مـــا ُيــســمــى بــــ
عقد  وفيها  أخــيــرًا،  الحديدة  الصماد،  صالح 
الــكــثــيــر مـــن االجــتــمــاعــات وقــــام بــســلــســلــة من 
الزيارات امليدانية، التي هدفها باملجمل، حشد 
أكبر قــدر من ممكن من املقاتلن في وجــه أي 
وكذلك  الحديدة،  من  بالقرب  عسكرية  عملية 
رفع معنويات مقاتلي الجماعة، وأغلبهم من 
الحوثيون لهزيمة  املجندين حديثًا. ويسعى 
طارق صالح الذي يقاتل بقوات تشير غالبية 
املـــصـــادر إلـــى أن قــوامــهــا ثــاثــة آالف جــنــدي 
ُيعرف  أغلبهم من منتسبي ما كان  وضابط، 
»قــــوات الـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري«، الــتــي كــانــت  ـــ بــ
األقوى بن مكّونات الجيش اليمني واملوالية 

لعلي عبدالله صالح ونجله األكبر أحمد. 
بالترافق مع ذلــك، وصل الفريق علي محسن 
األحمر، نائب الرئيس اليمني، القائد الفعلي 
الشمالية،  املناطق  في  الشرعية  قــوات  ألغلب 
إلــــى مــحــافــظــة مــــــأرب، مــنــذ يـــومـــن. وأفـــــادت 
»العربي  لـ اليمني  الجيش  من  قريبة  مصادر 
ــارة كــانــت بــهــدف بحث  ــزيــ الـــجـــديـــد«، بـــأن »الــ
تصعيد وتيرة العمليات العسكرية في األيام 
ــاور الــبــيــضــاء  ــع املــقــبــلــة، عــلــى مـــحـ ــيـ ــابـ واألسـ

والــجــوف وأطــــراف مـــأرب الغربية )صــــرواح(، 
الحوثين  على  مسبوق  غير  ضغط  لتشكيل 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون عــلــى أكـــثـــر مـــن الــجــبــهــة من 
الــســاحــل الــغــربــي إلــــى الـــحـــدود وصـــــواًل إلــى 
مـــأرب والــبــيــضــاء، فــي ظــل حــالــة مــن املنافسة 
بـــن الـــقـــوات املــدعــومــة مـــن األحـــمـــر فـــي مـــأرب 
ومحيطها وبن املدعومة إماراتيًا في الساحل 
اإلعــامــي بن  التراشق  الغربي، مع حالة من 

مناصرين للطرفن«.

التقّدم في البيضاء
تقدمًا  أخــيــرًا  الشرعية حققت  قـــوات  وكــانــت 
مــهــمــًا فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســـط الــبــاد، 
وتــحــديــدًا فـــي جــبــهــة قــانــيــة. وهـــي محافظة 
ملوقعها  استثنائية،  عسكرية  أهمية  تحتل 
الــذي يربط ثماني محافظات من  الجغرافي 
الشمال إلى الجنوب، وأبرز املناطق املحيطة 
ــار، الــتــي مـــن شـــأن تــقــدم  ــ بــهــا، كــمــحــافــظــة ذمـ
الــشــرعــيــة فـــي الــبــيــضــاء أن يــشــّكــل تــهــديــدًا 
للحوثين فــي ذمـــار، علمًا أن األخــيــرة تمثل 
البوابة الجنوبية إلى العاصمة صنعاء. مع 
العلم أنه على الرغم من التحركات العسكرية 
في غرب وشمال ووسط الباد، إال أن التقدم 
ــقــــوات املــدعــومــة  ــــذي حــقــقــتــه الــشــرعــيــة والــ الـ
إمـــاراتـــيـــًا، يــبــقــى مـــحـــدودًا بــالــنــظــر إلـــى عــدم 
وصـــولـــه إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة فـــي مــحــافــظــة 
ــــزال الــتــقــدم األهـــــم، واملـــهـــدد  الـــحـــديـــدة، وال يـ
الوقت ذاتــه، محصورًا في منطقة ميدي  في 
البيضاء  وبمحافظة  غربًا  حجة،  بمحافظة 

وسط الباد.

تقرير

توّجه تركيز الحوثيين 
في األيام الماضية إلى 

الساحل الغربي

بات الساحل اليمني 
محور المرحلة المقبلة 

في معارك البالد، في 
ظّل سباق بين الشرعية 

والقوات المدعومة من 
اإلمارات للسيطرة على 

المنطقة واإلطباق على 
الحوثيين من الساحل
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القبائل أحدث ورقة في معركة الحدود

عودة التوتر األفغاني الباكستاني

مهمة »نووية« لماكرون في واشنطن

دعت أفغانستان 
لحل الخالفات مع 

باكستان بالحوار

كابول ـ صبغة اهلل صابر

املاضي  األســبــوع  منتصف  شهد 
معركة قوية بني القوات األفغانية 
ــــدود،  ــــحـ ــى الـ ــلـ ــيـــة عـ ــتـــانـ ــبـــاكـــسـ والـ
بـــإقـــلـــيـــم خــوســت  مـــنـــغـــل  مــنــطــقــة زازي  فــــي 
وإصابة  مقتل  إلــى  أدت  أفغانستان،  جنوب 
الــعــديــد مــن الــطــرفــني. مــعــركــة شغلت أذهـــان 
الباكستانيني واألفغان على كافة األصعدة، 
 اهــتــمــام بــاكــســتــانــي مــتــزايــد بــشــأن 

ّ
ــل فـــي ظــ

الــجــنــود الــذيــن ســقــطــوا، وعــلــى وقـــع اعــتــبــار 
أفغانستان أن من األنشطة الباكستانية على 

الحدود، تحريك القبائل.
في هذا السياق، لم تكن االنتهاكات الحدودية 
اللذين تربطهما عالقات دينية  البلدين  بني 
جديدة،  واقتصادية،  وجغرافية  واجتماعية 
بـــل هـــي »اعـــتـــيـــاديـــة«، مـــن وقـــــٍت آلخـــــر. غير 
ــرة، هـــو تــحــريــك الــقــبــائــل  ــ أن الــجــديــد هـــذه املـ
ملــواجــهــة بــعــضــهــا الــبــعــض، بــعــد أن عــاشــت 
بـــدورهـــا لــعــشــرات الــســنــني عــلــى طــرفــي خط 
ــد )الـــخـــط الــــحــــدودي بـــني الــبــلــديــن(،  ديــــورنــ
حتى إنــهــا دعــت إلــى إلــغــائــه، محتجة كذلك 
الشائكة  األســالك  السياج ونصب  بناء  على 
حْمل  أن  كما  الباكستانية.  الــقــوات  قبل  مــن 
تــلــك الــقــبــائــل الـــســـالح بــعــضــهــا ضـــد بعض 
إنذار  بمثابة  الكثيرين، كونه  استغراب  أثار 
بأن »القوى املحلية والدولية قد تطلق لعبة 
القاطنة على  القبائل  جديدة تستخدم فيها 

طرفي الحدود كوقود حرب ال أكثر«.
وبــــــــــدأت املــــعــــركــــة األخـــــــيـــــــرة، وفــــقــــا لـــســـكـــان 
الــقــوات  حــاولــت  أن  بعد  منغل،  زازي  منطقة 
ــاج فــــي األراضــــــي  ــيـ الــبــاكــســتــانــيــة نـــصـــب سـ
إلــــــى مـــقـــتـــل خــمــســة  األفــــغــــانــــيــــة، مـــمـــا أدى 
ــان.  ــغــ ــنــــني مــــن قـــبـــائـــل األفــ بــاكــســتــانــيــني واثــ
وفــي هــذا الصدد، قــال ولــي خــان، أحــد سكان 
النار  فتح  أول من  زازي منغل، وهــو  منطقة 
منها  اثنني  وقتل  الباكستانية  الــقــوات  على 
بعد أن قتلت أحــد أصدقائه: »كنا نعمل في 
رأيـــنـــا جـــنـــودًا باكستانيني  عــنــدمــا  حــقــولــنــا 
يــعــمــلــون عــلــى مــرتــفــعــات قــريــتــنــا«. ثــم بــدأت 
القبائل بالتواصل، وفي فترة وجيزة تجّمع 
عـــشـــرات الــشــبــاب، فــذهــب خــمــســة مــنــهــم إلــى 
الباكستانية،  القوات  للتحدث مع  املرتفعات 
كــــان مــنــهــم ولــــي خـــــان. وقـــــال خــــان »عــنــدمــا 
اقتربنا من القوات الباكستانية أمرتنا بعدم 
بعد  على  ونــحــن  لها  قلنا  صوبها،  التحرك 
لنا، فلماذا  إن األراضـــي  نحو 20 مترًا منهم 
دخلوا إليها؟«، مشيرًا إلى أن »البداية كانت 
القوات  أطلقت  وبعدها  الكالمية،  باملشادات 
مقتل  إلــى  أدى  ما  علينا،  النار  الباكستانية 
أحـــد الــقــبــلــيــني، واشــتــبــك آخــــرون مــع الــقــوات 
وجرحوا  خمسة  منها  وقتلوا  الباكستانية 
آخـــريـــن. ومـــن ثـــم تــدخــلــت الــقــبــائــل والـــقـــوات 

األفغانية«.
إذ  مختلفة،  بــدت  الباكستانية  الــروايــة  لكن 
الباكستانية كانت تقوم بنصب  »القوات  إن 
األســالك الشائكة وهي تفعل ذلك منذ فترة، 
عندما أطلقت قبائل األفغان النار عليهم، ثم 

الـــقـــبـــائـــل  ــــــل 
ّ

تــــــدخ كــــــــان  الــــــالفــــــت  غــــيــــر أن 
لها واستدعائها 

ّ
الباكستانية وطريقة تدخ

من قبل الجيش الباكستاني. األمر الذي أثار 
اســتــغــراب الــكــثــيــريــن، فــطــرحــوا أســئــلــة عــدة 
القبائل وتأثيره على  حول هدف استدعاء 
الــحــدود. مع العلم أن الجيش  الوضع على 
الباكستاني ليس كالجيش األفغاني، فهو 
لــيــس بــحــاجــة إلــــى اســـتـــدعـــاء الــقــبــائــل في 
مــنــاوشــات حــدوديــة دائــمــة. ثــمــة تفسيرات 
مختلفة لذلك، وقد بّرر الجانب الباكستاني 
الجيش  مع  األفغانية  القبائل  بوقوف  ذلــك 
األفغاني، وبالتالي كان من املفترض وقوف 
الباكستانية بجانب قواتها. ولكن  القبائل 
ثــمــة مـــن رأى أن لـــأمـــر أبـــعـــادًا أخـــــرى. في 
الباكستاني  كــتــب اإلعـــالمـــي  الــســيــاق،  هـــذا 
أزاد، على صفحته في »فيسبوك«،  افتخار 
إزاء  ــائــــل  ــبــ ــقــ الــ تـــقـــســـيـــم  هـــــو  »الــــــهــــــدف  أن 
ــمــت احــتــجــاجــات 

ّ
حــركــة الــبــشــتــون الــتــي نــظ

ومــســيــرات فــي مــديــنــة الهــــور، أمـــس األحـــد، 
على أن تنظم احتجاجات ومسيرات مماثلة 
فـــي 29 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي فـــي مدينة 
ــوات، قــبــل الــتــقــريــر بــشــأن االعــتــصــام في  ســ
إسالم آباد. وبالتالي كان الهدف هو تقسيم 

قــبــائــل الــبــشــتــون وجــلــبــهــا لــلــمــعــارك على 
الحدود، ال سيما أن الدعايات عبر مكّبرات 
الـــصـــوت كــانــت تــقــول إن األفـــغـــان هــاجــمــوا 
االستخبارات  الهجوم  وراء  وإن  باكستان، 
آخــرون  اعتبر  بينما  واألميركية«.  الهندية 

ــرب بــني  ــ أن »الــــهــــدف هــــو إشــــعــــال فــتــيــل حـ
قــبــائــل الـــطـــرفـــني، وبــالــتــالــي يــمــكــن لــلــقــوى 
ذ مخططاتها، إذ إن 

ّ
املحلية والدولية أن تنف

تماسك تلك القبائل ووحدتها أفشل الكثير 
مــن املخططات على مــّر الــتــاريــخ«. وهــو ما 
األفغانية  إلــيــه صحيفة »ســرخــط«  أشـــارت 
الباكستانية  الــقــبــائــل  »تــحــريــك  إن  بــالــقــول 
القبائل  تقسيم  منها  كثيرة،  أهــداف  وراءه 
من  البشتونية  الــحــركــة  إزاء  الباكستانية 
ــلـــق عـــــداء بــيــنــهــا وبــــني الــقــبــائــل  جـــهـــة، وخـ
يكون  وبالتالي  ثانية،  جهة  مــن  األفغانية 
خــط ديـــورنـــد املــتــنــازع عــلــيــه بــني الــدولــتــني 
وكل  املتخاصمة،  القبائل  بني   

ً
فاصال خطا 

منها ستكون بحاجة إلى الحكومات ألجل 
مواصلة العداء«.

وكان زعيم حركة البشتون، منظور بشتون، 
قد أكد، قبل أيام، في أحد تسجيالته املصورة، 
أنـــه »يــخــشــى الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، كــمــا أن 
قــيــاديــني فـــي الــحــركــة بــيــد جــمــاعــات ديــنــيــة، 
ومنها حركة طالبان وبعض املنشقني عنها، 
وأن تلك األحزاب تهددها بالقتل واالغتيال«. 
أمــا الــرئــاســة األفــغــانــيــة، فاعتبرت، فــي بيان 
العالقة مع باكستان  لها، أن »جميع امللفات 
ال بــد أن يــتــم الــتــبــاحــث بــشــأنــهــا، ومــنــهــا ما 
حدث أخيرًا على الحدود«. كما قال الرئيس 
»املباحثات  إن  الله  عبد  الله  عبد  التنفيذي 
الحدود  على  التصعيد  بشأن  باكستان  مــع 
حــوار  عبر  النتائج  إلــى  وسنصل  متواصلة 

بناء«.
قبائل  أن  بــدا  الرسمية،  املــواقــف  عــن  وبعيدًا 
الطرفني أدركــت خطورة املوقف، ما دفع إلى 
قبائل  مــع  الباكستانية  كــرم  قبائل  اجــتــمــاع 
إقليم خوست األفغانية، يوم األربعاء املاضي، 
في منطقة لكي تيكه، للموافقة على مواصلة 
الــحــوار، وعـــدم اتــخــاذ الــجــهــات الرسمية أي 
إجــراء على الحدود من دون التشاور معها. 
كــمــا وافــقــت الــقــبــائــل عــلــى اســتــمــرار الــحــوار 
ــل الـــتـــنـــســـيـــق، ولــــعــــدم حــمــلــهــا الـــســـالح  ــ ألجــ
بعضها ضــد بــعــض. وقـــد حــضــر االجــتــمــاع 

مسؤولون أمنيون من الطرفني.

8
سياسة

يركز الرئيس الفرنسي خالل 
زيارته إلى واشنطن التي 

تبدأ اليوم االثنين على 
إقناع الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بتليين 
موقفه في ملف إيران 

النووي

H

اعتادت الحدود األفغانية ـ الباكستانية أن تكون ساحة توتر من حيٍن إلى آخر، إال أنها هذه المرة باتت ساحة لصراعات القبائل، في 
أسوأ سيناريو ممكن للبلدين، وسط تحذيرات من خطورة إقحام القبائل ووضعها وجهًا لوجه على الحدود

الحدود باتت أكثر سخونة من قبل )عامر قريشي/فرانس برس(

ثمة دفٌء وانسيابية في العالقات الشخصية 
بـــني الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ــب، فــهــمــا  ــرامــ ــد تــ ــالــ ونـــظـــيـــره األمــــيــــركــــي، دونــ
يــتــواصــالن، هــاتــفــيــا، مــرتــني إلـــى ثـــالث مــرات 
ــا مـــــرات عــــدة فـــي األســـبـــوع  ــانـ ــيـ شـــهـــريـــا، وأحـ
الواحد. هذا الدفء أسهم في اتفاق الحليفني 
 غارات على 

ّ
الغربيني، مع بريطانيا، على شن

السوري، ردًا على استخدامه للسالح  النظام 
الكيميائي في دوما، لكن على الرغم من ذلك، 
تــبــدو زيــــارة مــاكــرون إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــيـــوم االثـــنـــني وتــنــتــهــي بــعــد غد  الـــتـــي تـــبـــدأ الـ
األربـــعـــاء صــعــبــة، إذ يــتــصــدرهــا بــحــث املــلــف 

النووي اإليراني.
ــرامــــب مـــــــرارًا فــــي تـــأكـــيـــد رفــضــه  ــردد تــ ــتــ ــم يــ لــ
لالتفاق الــنــووي مــع إيـــران الـــذي تــم التوصل 
مــن خالل  بتعديله،  واملطالبة   2015 فــي  إلــيــه 
فــرض شــروط إضافية على الطرف اإليــرانــي. 
وهو موقف متشدد تشارك الواليات املتحدة 

فيه حليفتيها، السعودية وإسرائيل. 
ــلـــى مــــوقــــف أمـــيـــركـــي  ــرون يــــعــــول عـ ــ ــاكـ ــ لـــكـــن مـ
مــتــصــالــح، قــبــل قــــرار تـــرامـــب الــنــهــائــي، الـــذي 
ســـيـــصـــدر بـــعـــد أســـبـــوعـــني فـــقـــط. وســـيـــحـــاول 
االتفاق  إقناع ترامب بعدم »تمزيق«  ماكرون 
النووي مع إيران. ويسود »األمل« في اإلليزيه 

بــــــأن »تــــســــاعــــد« زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
نــظــيــره األمــيــركــي »عــلــى الــتــحــرك فــي االتــجــاه 
الــصــحــيــح« حــــول هــــذه الــقــضــيــة الــتــي تشكل 
أولوية قصوى مع اقتراب انتهاء مهلة االنذار 
الثاني  يناير/كانون  في  ترامب  وّجهه  الــذي 
املاضي إلى املوقعني األوروبيني على االتفاق 
)فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأملــانــيــا( فــي 12 مــايــو/

ــدول الــثــالث قبل  أيـــار املــقــبــل. وإذا لــم تــجــد الــ
هـــذا املــوعــد طــريــقــة لــفــرض مــزيــد مــن الــقــيــود 
على االتفاق املوقعةعام 2015 مع إيران ملنعها 
من الحصول على القنبلة الذرية، فان ترامب، 
الذي يندد بوجود عيوب في االتفاق النووي، 
طهران  ضــد  بالعقوبات  العمل  بــإعــادة  يهدد 

واالنسحاب من االتفاق.
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ فــرنــســا كـــانـــت أولـــــى الــــــدول األوروبـ
ســارعــت إلـــى مــالقــاة املــخــاوف األمــيــركــيــة عن 
طريق التنديد بدور ايران في الشرق األوسط 
الوسيط  دور  وهــو  البالستية،  وصواريخها 

الذي يشيد به الدبلوماسيون األميركيون.
ــاء نـــدوتـــه  ــنــ ــرنـــســـي، أثــ ــفـ ــرق الـــرئـــيـــس الـ ــطــ وتــ
السعودي، محمد  العهد  ولــي  مع  الصحافية 
ــرًا إلــــى املــــوضــــوع، مــتــفــّهــمــا  ــيـ بـــن ســلــمــان، أخـ
النووي وتحدث  االتفاق  السعودي من   

َ
القلق

عن الضغط على إيران في ما يخص قدراتها 
البالستية وسياستها التوسعية في املنطقة. 
وهــــــذا املــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي الــــحــــذر مــــن إيـــــران 
تتقاسمه أملــانــيــا وبــريــطــانــيــا، وهــمــا مــن بني 

الدول املوقعة على االتفاق النووي مع إيران.
فــــوجــــئــــوا أول  الــــذيــــن  أن األوروبـــــــيـــــــني،  ــا  ــمـ كـ
األمــر بــإنــذار تــرامــب ســرعــان مــا أبـــدوا عزمهم 
إنقاذ االتــفــاق الــنــووي الــذي تم التوصل إليه 
بتأدية  قــامــوا  أنــهــم  يعتبرون  كما  بصعوبة، 
العقدة  لكن  اقتراح حلول.  مهمتهم من خــالل 
مــاذا  مــعــرفــة  عـــدم  القضية هــي  فــي  الحقيقية 
سيرضي ترامب الــذي لن يتخذ قــراره إال في 
اللحظة األخــيــرة، حسب تحذيرات من جميع 

األطـــراف. وبحسب مــا أوردت وكــالــة »فرانس 
برس« يقول عدد من الدبلوماسيني الغربيني 
»إن تــرامــب يــكــره االتـــفـــاق«. ويــعــتــرف بعض 
األميركي  نظيرهم  أن  األوروبــيــني  املفاوضني 
بالتحديد  براين هوك ال يعرف  الدبلوماسي 
مــــا إذا كــــانــــت نــتــيــجــة املــــفــــاوضــــات ســتــنــقــذ 
ــاق فـــي نــهــايــة املـــطـــاف، وهــــو مـــا أقــــّر به  ــفـ االتـ
هوك إذ قال أخيرًا »إذا توصلنا إلى اتفاق مع 
الرئيس الذي  األوروبــيــني«، فسيتم رفعه إلى 

»سيتخذ قراره«.
الجانب  وقد تزايد اإلحساس بالتشاؤم لدى 
األوروبــــــي مـــع الــتــعــيــيــنــات األخـــيـــرة للرئيس 
األمــيــركــي الـــذي اخــتــار اثــنــني مــن »الــصــقــور«، 
مـــايـــك بــومــبــيــو كـــوزيـــر لــلــخــارجــيــة )يــنــتــظــر 
مــصــادقــة الــكــونــغــرس عــلــى تــعــيــيــنــه( وجـــون 
ــقــــومــــي، فــيــمــا  بـــولـــتـــون مـــســـتـــشـــارًا لــــأمــــن الــ
ترامب   

ّ
الضغط حــث تواصل بعض جماعات 

على  إعــالن عــودة العقوبات املرتبطة بامللف 
مــع تحديد موعد  مــايــو،  الــنــووي بحلول 12 
جــديــد مــن أجـــل بـــدء ســريــانــهــا، وهـــذه طريقة 
تسمح، من وجهة نظر البعض، بكسب الوقت 

مع إظهار العزم.
وســواء كــان األمــر يتعلق بـ »تمزيق« االتفاق 
يبقى من  الــتــنــازلــي،  بالعد  الــبــدء  أو  مباشرة 
الــصــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــالــنــتــيــجــة، خــصــوصــا في 
باستئناف  اإليرانية  التهديدات  تصاعد  ظل 
ــيـــوم.  وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه  ــيـــورانـ تــخــصــيــب الـ
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف  
يـــوم الــســبــت املــاضــي، مــحــذرًا مــن أن »طــهــران 
ســتــســتــأنــف تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــقــوة في 
حال االنسحاب من االتفاق«. كما أكد الرئيس 
اإليــرانــي، حسن روحــانــي، هــذا التوجه بقوله 
أول من أمس السبت، إن »منظمة الطاقة الذرية 
لدينا مستعدة تماما... بتصرفات يتوقعونها 

وأخرى ال يتوقعونها«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تدخلت القوات الحدودية األفغانية، ومن ثم 
بدأت املواجهات التي استمرت ساعات عدة«. 
وانتهت القصة بعد التفاوض مع املسؤولني 
ــنـــار بني  ــــالق الـ ــلـــن وقــــف إطـ عـ

ُ
األمـــنـــيـــني، ثـــم أ

الطرفني، وتسليم الجانب األفغاني جثامني 
القتلى الباكستانيني مع جندي معتقل.

فـــي هــــذا اإلطـــــــار، قــــال حـــاكـــم إقــلــيــم خــوســت 
ــانـــي، حــكــم خــــان حــبــيــبــي، فـــي مــؤتــمــر  ــغـ األفـ
بالقرب  املاضي،  اإلثنني  يوم  صحافي عقده 
منا 

ّ
انتهى وسل »األمــر  إن  املعركة،  مكان  من 

الباكستاني،  الــجــانــب  إلـــى  الــقــتــلــى  جــثــامــني 
واملـــعـــركـــة كــانــت تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رســالــة 
قوية إلى جارتنا، مفادها أن األفغان، القبائل 
والــجــيــش، لــن يــســاومــوا على ســيــادة الــدولــة 

ولن يتركوا شبرًا من أراضيها آلخرين«.

متابعة

■ اإلعالمي املقرب من الديوان امللكي عبد الحميد الحكيم يهنئ #إسرائيل 
بالذكرى الـ70 الحتالل #فلسطني ويقول : »حقكم تاريخي تؤكده الكتب 

السماوية«!

■ نائب رئيس الوزراء املاليزي قال سنطلب من الشرطة الدولية تعقب 
منفذي اغتيال فادي البطش. هذا يعني أنهم هربوا.   املوساد خبير في 

شؤون اإلرهاب واالغتياالت ...

■ النظام السوري الذي حاصر مخيم اليرموك ومخيم فلسطني ألكثر من 
خمس سنوات ونّكل وقتل واعتقل خيرة مناضليه السلميني وسمح لتمدد 

قوى الثورة املضادة من الرايات السود في أرجائه... اليوم يقوم بتنفيذ 
الجزء األخير من الجريمة بالتعاون مع داعش وأخوتها.

#اليرموك #سوريا #فلسطني

■ مصر واإلمارات تعقدان جلسات من أجل اختيار شخص مكان خليفة 
#حفتر ثم تتحدثان أمامنا عن السيادة الوطنية لليبيا 

■ تخيل: وزير يموت يعينو بداله ولده!؟  نائب في مجلس نواب يموت 
يعينو ولده؟!  رئيس وزراء يموت يعينو ولده !؟ 

قائد عام قوات مسلحة او رئيس اركان يموت يعينو ولده مكانه ؟! ما 
صارتش حتي في أحقر دولة في العالم #حفتر #ليبيا

■ أصبحت السجون في عهد عبد الفتاح السيسي شاهدة على جريمة 
إهدار النفس البشرية وتشويهها، والتي تهدف في األساس إلى تحطيم 

معنويات املعتقلني، ليس فقط التعذيب الجسدي الذي أصبح عادة 
رياضية يومية يقوم بها الجالدون أصحاب الوجوه العكرة، بل أيضا 

التعذيب النفسي الذي يجري على قدم وساق بأعصاب باردة

■ جريمة اغتيال #حنا_لحود في تعز جزء ال يتجزأ من الجريمة الكبرى 
املتمثلة في االستهداف الالإنساني للمحافظة واإِليغال الظالم في حصار 

أبنائها . #اليمن

■ قمة التضحية تكون بتشتغل بمؤسسة انسانية، ولهدف انساني، 
وكرمال كل الناس، بغض النظر عن لونن وعرقن ودينن.. رغم كل االختالف 

بتشتغل كرمالن.. كيف اذا قّدمت حياتك على مذبح االنسانية .. لروحك 
السالم االبدي ..  #حنا_لحود

الجماعة  الباكستانية، ومنها  الدينية  األحزاب  برز قياديون محليون في 
في  األخيرة  المواجهة  خــالل  اإلســالم،  علماء  وجمعية  اإلسالمية 
الجماعة  في  للقيادي  مصور  تسجيل  ونُشر  منغل.  زازي  منطقة 
اإلسالمية، حاجي محمد سليم، في مقاطعة كرم، ناشد فيه القبائل 
بـ«الخروج مع أي سالح متاح لهم، والتحرك صوب الحدود، للوقوف 
نواجه  »نحن  خان:  سليم  وقال  المرابطة«.  الباكستانية  القوات  بجانب 

معركة اليوم مع الهنود واألميركيين وليس األفغان«.

دور األحزاب الدينية

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة
Monday 23 April 2018


