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سياسة

»المرصد« 
وتسويق النظام 

في تدمر

D D

دي ميستورا يعتبر أن 
العالم يشهد المراحل 

األخيرة لمعركة حلب

كيري يطالب بعودة 
المفاوضات وفق بيان 

جنيف بعد حلب

للحدث تتمة...

اجتماع باريس 
يسّوق شروط 

روسيا

استئناف معركتي الرقة والباب و»داعش« يتمدد لتدمر

عن  التخلي  قررت  السورية  للمعارضة  الداعمة  والعربية  الغربية  الدول  أن  يبدو 
في  ديموغرافي  تغيير  عملية  ينفذان  والنظام  روسيا  وترك  حلب،  في  المقاتلين 
المدينة، التي ما زال المسلحون المتبقون فيها يقاومون بضراوة محاوالت قوات 

النظام اقتحام المناطق التي يسيطرون عليها

محمد أمين

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  اخــتــصــر وزيــ
ــلــــو، اجــتــمــاع  مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
ــبـــت، بـــعـــبـــارات  بــــاريــــس، أمـــــس الـــسـ
واضـــحـــة: داعــمــو الـــثـــورة يــنــاقــشــون مطالب 
لهم:  »قلنا  بسخرية  وقـــال  الــســوري.  النظام 
مـــا دمــنــا نــحــن الـــــدول املــتــوافــقــة نــنــاقــش ما 
يقولونه، لتدعوا في االجتماع املقبل النظام 
في  وذلــك  مطالبهم«،  نبحث  ألننا  وداعــمــيــه 
الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه وزراء خــارجــيــة دول 
غربية يسلمون ملف حلب إلى روسيا، عبر 
تركيزهم على ضــرورة فتح ممرات إنسانية 
قــوات  بــن  املــعــارك  احتدمت  فيما  للمدنين، 
ــــوات الـــنـــظـــام،  ــة الــــســــوريــــة، وبـــــن قــ ــارضـ ــعـ املـ
ومليشيات طائفية، ومحلية تضم الشبيحة، 

مدعومة بالطيران الروسي.
ــــد هــجــمــات  ــة صـ وتـــــحـــــاول قـــــــوات املــــعــــارضــ
مــتــاحــقــة مــن مــلــيــشــيــات طــائــفــيــة عــلــى أكثر 
مــن مــحــور على جبهات الــقــتــال، حيث تــدور 
ــة  ــيـــف الـــدولـ عـــلـــى جــبــهــة حـــيـــي اإلذاعــــــــة وسـ
غــربــي املــديــنــة أقـــوى االشــتــبــاكــات وأعنفها، 
حيث تحاول املليشيات دفع قوات املعارضة 
لانسحاب من الحين االستراتيجين، ولكن 
األخيرة تكبد القوات املهاجمة خسائر فادحة. 
وقال ماجد عبد النور إن املشهد الحلبي لم 
يتغير منذ أكثر من أسبوعن، حيث القصف 
التي  املدنين، واالشتباكات  العشوائي على 
إلى  الــجــديــد«،  لـــ«الــعــربــي  ال تتوقف، مشيرًا، 
النظام على جبهة  قــوات  مــن  مقتل نحو 25 
النظام  حي اإلذاعــة، وتدمير دبابتن لقوات 
ــل الــطــيــران  ــ ــــراف حـــي املـــرجـــة. وواصـ عــلــى أطـ
باملدنين  الفتك  النظام  ومقاتات  الــروســي، 
في األحياء املحاصرة، حيث أشار ناشطون 
إلــــى تـــجـــدد الــقــصــف بـــالـــصـــواريـــخ املــظــلــيــة، 

أحياء  على  واملدفعية  املتفجرة،  والــبــرامــيــل 
الصالحن، والفردوس، وبستان القصر. 

ــوات الـــنـــظـــام مـــواصـــلـــة ســيــاســة  ــ ــاول قــ ــحــ وتــ
ــى مــن األحـــيـــاء التي 

ّ
تقطيع أوصــــال مــا تــبــق

السورية.  املــعــارضــة  فصائل  عليها  تسيطر 
ويـــــرى رئـــيـــس املــجــلــس الــعــســكــري الـــثـــوري 
الــســابــق فــي حــلــب، العميد زاهـــر الــســاكــت أن 
التقدم في حي بستان  النظام تحاول  قــوات 
الكاسة واألنــصــاري  إلــى حي  القصر، ومنه 
الـــشـــرقـــي، فـــي مــحــاولــة لــعــزلــهــمــا عـــن أحــيــاء 
ــوات املــعــارضــة  ــ املــــعــــادي والــــفــــردوس ملــنــع قـ
مــن املــنــاورة. وأشـــار الساكت، فــي حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن قـــوات املــعــارضــة 
»بــاتــت الــيــوم فــي وضــع أفــضــل مــن ذي قبل، 
الفصائل،  كل  توحيد جهود  بعد  خصوصًا 
واختيار قيادة واحدة«، داعيًا إلى بدء أعمال 
عسكرية من خارج املدينة لتخفيف الضغط 

عن مقاتلي املعارضة داخلها.
ــدور فــيــه مــعــارك  ــ ــذي كـــانـــت تـ ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
بـ«الضارية« في حلب، كــان عــدد من  وصف 

ُ
ت

وزراء خارجية الدول الداعمة للثورة السورية 
يؤكدون أن العودة الى املفاوضات هي الحل 
الـــدمـــار. وانتقد  مــن  املــزيــد  لتجنيب ســوريــة 
ــلـــو، فـــي خــتــام االجــتــمــاع الـــذي  جـــاويـــش أوغـ
والــواليــات  فيه وزراء خارجية فرنسا  شــارك 
وممثلون  وقطر  وبريطانيا  وأملانيا  املتحدة 
ردن، 

ْ
واأل وإيطاليا  ــارات  واإلمـ السعودية  عن 

ــــى وزيــــــــرة خــــارجــــيــــة االتــــحــــاد  ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
األوروبــــــــــي، فــيــديــريــكــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، تــركــيــز 
ــدول املــتــوافــقــة حــول  ــ مــنــاقــشــات اجـــتـــمـــاع  الــ
سورية في باريس، على مطالب نظام بشار 
ــيـــه بـــــداًل مـــن الــبــحــث عـــن حل  األســــــد، وداعـــمـ
ســيــاســي لـــأزمـــة. وقــــال »قــلــنــا لــهــم: مــا دمنا 
نــحــن الــــدول املــتــوافــقــة نــنــاقــش مــا يــقــولــونــه، 
لتدعوا في االجتماع املقبل النظام وداعميه، 

ــنـــا نــبــحــث مــطــالــبــهــم. إن الـــتـــعـــامـــل بــهــذا  ألنـ
املــنــطــق ســيــؤدي إلـــى عـــدم تــمــخــض اجــتــمــاع 
الــــدول املــتــوافــقــة عــن أي نــتــائــج«. وأشــــار إلــى 
املشاركة في اجتماع باريس بدأت  الــدول  أن 
وداعميه،  النظام  مطالب  ببحث  مناقشاتها 
بانسحاب املعارضة من مدينة حلب، بدال من 
بحثهم كدول متوافقة في اآلراء، سبل إيجاد 
ــة.  وانـــصـــاع  ــوريــ ــســ حــــل ســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــ

عدنان علي

)قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  أعلنت 
الرقة  معركة  مــن  الثانية  املــرحــلــة  استئناف 
ضــد تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش(، 
بـــدعـــم مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، بينما 
ــفــــرات«، والــتــي  تـــواصـــل مــجــمــوعــات »درع الــ
الباب  مدينة  نحو  تقدمها  تــركــيــا،  تدعمها 
النـــتـــزاعـــهـــا مـــن يـــد الــتــنــظــيــم، مــقــتــربــة أكــثــر 
مــن حـــدود املــديــنــة. وفـــي مــواجــهــة الضغوط 
ــــش« تقدمه  الــعــســكــريــة عــلــيــه، يـــواصـــل »داعــ
ــة تــــدمــــر فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي  ــنـ ــــوب مـــديـ صــ
ملحافظة حمص السورية، إذ تمكن عناصره 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع عــــدة فـــي محيط 
املدينة، مقتربن أكثر من تطويق املدينة التي 
خسروها لصالح قوات النظام، املدعومة من 

روسيا، قبل نحو تسعة أشهر. 
وقــــال مــديــر مــركــز الـــدراســـات والــتــوثــيــق في 
»العربي  لـ العزيز،  عبد  ناصر  تــدمــر،  مدينة 

املــجــتــمــعــون فـــي االجـــتـــمـــاع ملــطــالــب روســيــا 
الـــتـــي تـــريـــد إفـــــراغ حــلــب مـــن أهــلــهــا. وطــالــب 
وزراء خــارجــيــة فــرنــســا والــــواليــــات املــتــحــدة 
مؤتمر صحافي ختامي،  في  وأملانيا،  وقطر 
»بـــوضـــع حـــد لــلــحــرب الــهــمــجــيــة، ومــواصــلــة 
التحرك لتخفيف معاناة املدنين«، معتبرين 
أن املفاوضات تشكل »الطريق الوحيد للسام 
في سورية«. واتهم وزير الخارجية األميركي، 
جون كيري، النظام السوري بارتكاب »جرائم 
ــرائــــم حـــــرب« فـــي حــلــب،  ضـــد اإلنـــســـانـــيـــة وجــ
وحــض موسكو ودمــشــق على إنــهــاء املأساة 
ــًا  ــراء روسـ ــبـ ــرًا بــــأن خـ ــذكـ فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، مـ
محاولة  فــي  فــي جنيف  يلتقون  وأمــيــركــيــن 
للتوافق على خطة تكفل »إنقاذ حلب«. وقال 
»املقاتلون ال يثقون في أنهم إذا وافقوا على 
الرحيل ملحاولة إنقاذ حلب فــإن هــذا سينقذ 
حلب ولن يمسهم سوء«. وشدد املوفد األممي 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا على أولوية 
العالم  أن  مــن حــلــب، معتبرًا  املــدنــيــن  إجـــاء 
يشهد املراحل األخيرة ملعركة حلب. وأعلن أن 
معلومات األمم املتحدة تتحدث عن إمكانية 
تــعــرض مدنين فـــروا مــن املــنــاطــق املعارضة 
بــاتــجــاه مــنــاطــق قــــوات الــنــظــام لــلــتــوقــيــف أو 

الــــجــــديــــد«، إن »مـــــعـــــارك عــنــيــفــة تـــــــدور بــن 
ــوات الـــنـــظـــام فــــي شـــمـــال شـــرق  ــ ــ الــتــنــظــيــم وقـ
الــحــبــوب التي  املــديــنــة، عند منطقة صــوامــع 
ــة. وســيــطــر  ــنـ ــديـ تــبــعــد 14 كــيــلــومــتــرًا عــــن املـ
الــتــنــظــيــم ظــهــر الــســبــت عــلــى ثـــاثـــة حــواجــز 
ــام واملـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا  ــنـــظـ ــقــــوات الـ لــ
فــي مــحــيــط منطقة الـــصـــوامـــع«. وأضــــاف أن 
»اشــتــبــاكــات عنيفة تـــدور أيــضــًا فــي املنطقة 
الجنوبية على بعد 12 كيلومترًا، وبالتحديد 
يحاول  وهــيــال، حيث  السكري  منطقتي  فــي 
إلــى أعلى قمة في منطقة  الــوصــول  التنظيم 
عدة  تبعد  والتي  االستراتيجي،  هيال  جبل 
كيلومترات عن املدينة األثرية جنوب تدمر، 
كــمــا تــــدور مــعــارك بــن الــطــرفــن عــلــى جبهة 

الكتيبة املهجورة غرب املدينة«.
الغربية  الجهة  مــن  هجومًا  التنظيم   

ّ
ويــشــن

في ريف املدينة، وتحديدًا من محور الكتيبة 
املهجورة املقابلة ملطار »تي فور« العسكري، 
والذي يعد قاعدة النطاق الطيران الروسي 
ــقـــة، وذلـــــــك بــــهــــدف قـــطـــع الـــطـــريـــق  ــنـــطـ فــــي املـ
الفرقلس  ومنطقة  تدمر  مدينة  بن  الواصل 
التنظيم  ويبعد  حمص.  مدينة  نحو  ومنها 
الطريق.  عــن  كيلومترات  سبعة  نحو  حاليًا 
الكتيبة  على  السيطرة  مــن  تمكن  حــال  وفــي 
املهجورة، فإن ذلك سيمكنه من قطع الطريق 
نــحــو مــطــار »تـــي فـــور« ومــديــنــة تــدمــر، وهــو 
طــريــق إمــــداد الــنــظــام الــرئــيــســي فــي املنطقة 
ــــح عــبــد الــعــزيــز  الــشــرقــيــة مـــن حــمــص. وأوضـ
أن جــبــهــة الــكــتــيــبــة املـــهـــجـــورة تــعــتــبــر األهـــم 
بالنسبة  تدمر  في محيط مدينة  واألصــعــب 
ــود الــكــثــيــف لــقــوات  لــلــتــنــظــيــم بــســبــب الــــوجــ
الــنــظــام فــي تــلــك املــنــطــقــة. وأعــلــن »الــتــحــالــف 
الدولي« الذي تقوده الواليات املتحدة، أمس 
الــســبــت، أن مــقــاتــاتــه الــحــربــيــة دمــــرت 168 
ناقلة نفط تابعة لتنظيم »الدولة اإلسامية« 
التحالف،  )داعــش( قرب مدينة تدمر. وأعلن 

العنف.  وطالب كيري بعودة املفاوضات وفق 
بــيــان جنيف الـــذي صــدر فــي عــام 2012، فور 
انتهاء أزمـــة حــلــب، مشيرًا إلــى أن الــحــرب لن 
وحلفائه.  النظام،  بيد  حلب  بسقوط  تنتهي 
وتساءل وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك 
إيـــرولـــت، »أي ســـام إذا كـــان ســـام الــقــبــور«؟ 
انتقال  مشددًا على ضــرورة »تحديد شــروط 
ســيــاســي فــعــلــي مـــن شـــأنـــه ضـــمـــان مستقبل 
لسورية يسودها السام«. وأكد أن »املعارضة 
مــســتــعــدة الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات مـــن دون 
شروط مسبقة«، الفتًا إلى أن ممثل املعارضة 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، ريــاض 
ــارك فـــي اجـــتـــمـــاع بـــاريـــس،  ــ ــذي شـ ــ حـــجـــاب، الـ
أبـــــدى االســـتـــعـــداد لـــلـــتـــفـــاوض، لــكــن مــصــدرًا 
لـــن تجلس  الــهــيــئــة  دبــلــومــاســيــًا أوضـــــح أن 
إلــى طــاولــة املــفــاوضــات إال إذا أدرج االنتقال 
السياسي فــي ســوريــة بــوضــوح على جــدول 

األعمال. 
ــــي، فـــرانـــك  ــانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة األملـ ــ وطــــالــــب وزيــ
فالتر شتاينماير، النظام السوري وحليفيه 
ــرانــــي »بـــإفـــســـاح املـــجـــال أمـــام  الـــروســـي واإليــ
الــنــاس لــلــخــروج« مــن حــلــب، فيما شــن وزيــر 
الرحمن  عبد  بــن  محمد  القطري،  الخارجية 

في بيان، أن هذا القصف يعتبر أكبر ضربة 
أن  إلــى  مشيرًا  للتنظيم،  التحالف  يوجهها 
تدمير أسطول النفط قرب مدينة تدمر يعني 
إلــى مليوني  إيـــرادات تصل  التنظيم فقد  أن 
دوالر أميركي، وهي القيمة التقديرية للوقود 

الذي كان في الصهاريج.
وقال مدير مركز حمص اإلعامي، أسامة أبو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـــوات النظام  زيـــد، لـــ
اســتــقــدمــت تــعــزيــزات عــســكــريــة ضــخــمــة إلــى 
فــور العسكري، مؤلفة من عناصر  مطار تي 
وآلــيــات وأســلــحــة، وذلـــك تــخــوفــًا مــن وصــول 
تنظيم الدولة إلى املطار«. وبالتوازي مع ذلك، 
يشن »داعــش« هجومًا على منطقتي جحار 
ــزل الــنــفــطــيــتــن وجـــبـــل الـــحـــمـــرة. وتــبــعــد  ــ وجـ
تــلــك املــنــاطــق عــن طــريــق تــدمــر حــمــص قــرابــة 
10 كــيــلــومــتــرات. وتــمــكــن مــن الــســيــطــرة على 
أجزاء واسعة منها، مثل منطقتي حويسيس 
والحابات وكامل جبل هيان االستراتيجي 
وشــركــة »املــهــر« للغاز وتلتي الــبــرج واملــهــر، 
ــقـــول جـــحـــار وشــــاعــــر وجــــزل  ــــى حـ إضــــافــــة إلـ
سيطر  كما  بها.  املحيطة  واملناطق  النفطية 
النظام بن  لــقــوات  15 حــاجــزًا عسكريًا  على 
قرية جحار وشركة غاز املهر، و5 حواجز في 

منطقة جزل شمال غرب تدمر.

معركة الرقة
في غضون ذلك، أعلنت غرفة عمليات »غضب 
الفرات«، املدعومة من التحالف الدولي الذي 
ــات املـــتـــحـــدة، عــــن اســتــئــنــاف  ــ ــواليـ ــ ــقــــوده الـ تــ
الــرقــة«،  الثانية مــن عملية »تــحــريــر  املــرحــلــة 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــدف هـــذه املــرحــلــة سيكون 
عزل  مع  للرقة  الغربي  الريف  كامل  »تحرير 
املـــديـــنـــة«. وقـــالـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــغــرفــة، 
ــمـــد، فـــي بـــيـــان تــلــتــه بلغة  جــيــهــان شــيــخ أحـ
أمــام حشد من املقاتلن رفعت  عربية ركيكة 
خاله رايات حمراء وصفراء وزرقاء، مع راية 

بن جاسم آل ثاني، هجومًا على نظام األسد، 
واصفا إياه بـ«فاقد الشرعية«، مشيرًا إلى أن 
هذا النظام يقوم بتدمير سورية برمتها مع 
مليشيات طائفية تسانده، من خال اإلصرار 
على الــحــل الــعــســكــري، مطالبًا بــوقــف فــوري 

إلطاق النار، والعودة للمفاوضات.
العليا  الهيئة  أكد املتحدث باسم  من جهته، 
للمفاوضات، رياض نعسان آغا، أن املعارضة 
السورية »مؤمنة بالحل السياسي«، مشيرًا، 
في تصريح لـ »العربي الجديد«، إلى أن وقف 
الــقــصــف، والــحــديــث عــن االنــتــقــال السياسي 
»لـــيـــســـت شــــروطــــًا مـــســـبـــقـــة«، مــضــيــفــا »هــــذه 
مضامن القرارات الدولية، وليست شروطا«. 
بــمــوازاة ذلـــك، قــال رئــيــس االئــتــاف الوطني 
املعارضة  مقاتلي  إن  العبدة،  أنس  السوري، 
صــــامــــدون فـــي حـــلـــب، ويـــقـــومـــون بــــ »أعـــمـــال 
طائفية  مليشيا   66 مــواجــهــة  فــي  بــطــولــيــة« 
من 49 دولة، مشيرًا، في مؤتمر صحافي في 
النظام واملليشيات  قــوات  أن  إلى  إسطنبول، 
الطائفية املساندة لها تقوم بعمليات تهجير 
ــرقــــي، وإعـــــدامـــــات مـــيـــدانـــيـــة فــي  وتــطــهــيــر عــ
األحياء التي سيطرت عليها أخيرًا في شرقي 

حلب، موضحًا أن هناك تقارير توثق ذلك.

إنه  السورية،  الــثــورة  واحــدة فقط تمثل علم 
»قوات  تقرر في اجتماع املجلس العسكري لـ
باملرحلة  البدء  أخيرًا  الديمقراطية«  سورية 
الثانية من الحملة، والتي تهدف إلى »تحرير 
ــافـــة  كــــامــــل الــــريــــف الــــغــــربــــي مــــن الـــــرقـــــة، إضـ
إلـــى عـــزل املــديــنــة، واســـتـــمـــرار الــحــمــلــة حتى 
تحقيق كــامــل أهــدافــهــا«. وأشـــار الــبــيــان إلى 
فصائل  بانضمام  أكثر  »تتوسع  الحملة  أن 
لدير  العسكري  أخــرى، منها املجلس  وقــوى 
الـــــزور وقـــــوات الــنــخــبــة الــتــابــعــة لــتــيــار الــغــد 
ــواء ثـــوار  ــ الـــســـوري )تـــيـــار أحــمــد الــجــربــا( ولـ
الــرقــة، بــاإلضــافــة إلــى انــضــمــام 1500 مقاتل 
من املكون العربي من أبناء الرقة وريفها، تم 
تدريبهم وتسليحهم على يد قوات التحالف 

املــكــتــب السياسي  الـــدولـــي«. غــيــر أن رئــيــس 
»لــواء ثــوار الــرقــة«، محمود الــهــادي، والــذي  لـــ
أشـــار الــبــيــان إلـــى مــشــاركــتــه فــي الــحــمــلــة، لم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، هذه  يــؤكــد، فــي حديثه لـــ
املـــشـــاركـــة، مــوضــحــًا أن الـــقـــرار بـــهـــذا الــشــأن 
ــهــــادي قـــد قـــــال، في  لـــم يــتــخــذ بـــعـــد. وكـــــان الــ
إن فصيله  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وقــت سابق 
الــدولــي« وقــوات »قسد«  اتفق مع »التحالف 
الرقة  لتحرير  الحملة  قيادة  يتولى  أن  على 
رفــع علم  الــى  مقابل مشاركته فيها، إضــافــة 
الثورة السورية وليس علم »وحــدات حماية 
الــشــعــب« الــكــرديــة أو أيــة أعـــام أخـــرى، األمــر 
الـــذي رفضته »قــســد«. وتــوقــعــت املــصــادر أن 
السمن شمال  تــل  بلدة  مــن  املعركة  تستأنف 

الرقة، بحيث يجري التقّدم نحو بلدة حزيمة 
عتبر خــط الــدفــاع األخــيــر عــن مدينة 

ُ
الــتــي ت

الــرقــة، على أن تفتح مــحــاور جــديــدة بهدف 
الــرقــة عــن محيطها مــن الجهات  عــزل مدينة 
الشمالية والشرقية والغربية. وفي ما يبدو 
ــائـــرات  ــهـــذه املـــعـــركـــة، شـــنـــت طـ ــه تــمــهــيــد لـ ــ أنـ
غـــارات جــويــة مكثفة على  الــدولــي  التحالف 
نقاط حيوية في ريف الرقة الغربي، تسببت 

بتدمير جسور استراتيجية في املنطقة.

درع الفرات
ــع اســتــئــنــاف عــمــلــيــة »غــضــب  وبــــالــــتــــوازي مـ
الفرات«، تواصل عملية »درع الفرات«، والتي 
استؤنفت  الــتــي  عملياتها  تــركــيــا،  تــدعــمــهــا 
الــبــاب في  بــهــدف تحرير مدينة  يــومــن  قبل 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي مــن ســيــطــرة »داعــــش«، 
في ما فسره البعض بأنه مقايضة تمت بن 
الـــواليـــات املــتــحــدة وتــركــيــا، تتضمن إعــطــاء 
فــي عملية  الــضــوء األخــضــر للمضي  أنــقــرة 
الــطــرف عــن استئناف  مــقــابــل غضها  الــبــاب 
عــمــلــيــة »غــضــب الـــفـــرات« فـــي الـــرقـــة. وذكـــرت 
األنباء أن فصائل الجيش السوري الحر باتت 
تحيط بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي 
الغربي  املحور  محاور، خصوصًا  ثاثة  من 
ملـــديـــنـــة الــــبــــاب، مــســتــعــيــدة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قــريــتــي الــدانــا وبــيــراتــة، لتصل إلـــى مــشــارف 
املدينة، قرب مستشفى الباب الرئيسي. ومن 
الجهة الشمالية عززت فصائل »درع الفرات« 
استراتيجية،  تلة  على  فسيطرت  مواقعها، 
مـــا جــعــلــهــا عــلــى مـــشـــارف املـــديـــنـــة. وقــطــعــت 
الباب ومنبج  الــواصــل بن مدينتي  الطريق 
أمــــــام مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم، بـــعـــدمـــا ســيــطــرت 
على عــدد مــن الــقــرى والــبــلــدات على جانبي 
ــال 300  ــ الــطــريــق. وكـــانـــت أنـــقـــرة أعــلــنــت إرسـ
التركية  الخاصة  الــقــوات  من  جندي إضافي 

للمشاركة في معركة الباب.

تركيا تنتقد بحث مطالب النظام 
والمعارضة تواصل المقاومة في حلب

مهجرون في شارع الحاووز في حلب )جورج أورفيليان/فرانس برس(

القوات الكردية مصّرة على أن تكون معركة الرقة من حصتها )دليل سليمان/فرانس برس(

عبسي سميسم

ما أن تحرك تنظيم »الدولة 
االسالمية« )داعش( ضمن املنطقة 
الصحراوية املحيطة بمدينة تدمر 
وسط سورية، حتى بدأت وسائل 

اإلعالم الغربية، مستندة ملعلومات 
»املرصد السوري لحقوق اإلنسان«، 

بالترويج لحصار »تنظيم الدولة« 
ملدينة تدمر وللمدينة األثرية تحديدًا، 

في الوقت الذي كان فيه عناصر 
»داعش« يبعدون نحو سبعة 

كيلومترات عن أقرب نقطة للمدينة. 
ومن دون أن يكونوا قد استطاعوا 

فرض أي شكل من أشكال الحصار 
عليها، حتى إن طريق النقل العام 

والخاص كان ال يزال يعمل بني 
مدينتي تدمر وحمص. وبدأت 
وسائل اإلعالم الغربية تعزف 

على وتر التهديد الذي ستشهده 
املدينة األثرية التي تهم اإلعالم 

الغربي أكثر بكثير من قتل البشر. 
صور النظام السوري بمظهر 

ُ
وت

الذي يتعرض لهجمات إرهابيي 
تنظيم »داعش«. كما استخدمت 

تلك الوسائل فن التأطير اإلعالمي 
من خالل عرض صور األوركسترا 

الروسية التي كانت تعزف على 
املسرح الروماني في مدينة تدمر 

لإليحاء بأن هذه الحالة الحضارية 
لن تعود للمدينة في حال عاد 

»داعش« إليها بعدما ساعد الروس 
النظام في طرد التنظيم منها قبل 

تسعة أشهر.
كما أن أيًا من وسائل اإلعالم التي 
جاءت بـ«مانشيتات« عن حصار 

تدمر، اعتمادًا على »املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان«، لم تبني 

كيف قطع تنظيم »داعش« مئات 
الكيلومترات وسط الصحراء من 

دون أن يعترضه أحد، في حني أن 
أية طائرة كان بإمكانها استهداف 

تلك األرتال التي قدمت لتلك املسافة 
القريبة من املدينة األثرية. إن هذه 

الحالة من الترويج اإلعالمي للنظام 
كجهة تتعرض لهجمات إرهابية 

وطرف في محاربة اإلرهاب غالبًا ما 
يقوم بها »املرصد السوري لحقوق 

اإلنسان« قبيل أي حديث عن حل 
سياسي في سورية. مع العلم أن 

»املرصد« ال يزال املصدر شبه 
الوحيد للوكاالت ووسائل اإلعالم 

الغربية، والتي تأخذ منه املعلومات 
كمصدر معارض، أو محايد، األمر 

الذي يدفع للتساؤل عن مدى 
حيادية هذا املصدر والدور الذي 

يلعبه في األوقات الحرجة من خالل 
التسويق لروايات ال تخدم إال النظام 

ومعسكره، أو من خالل ضرب 
مصداقية املعارضة كلما كان هناك 

ضرورة لهذا الترويج.

زاد تنظيم »داعش« من 
مكاسبه على جبهة 
تدمر، مجبرًا النظام 
السوري على إرسال 

تعزيزات إلى المنطقة، 
فيما زادت قوات 

عملية »درع الفرات« 
ضغطها على مدينة 

الباب، وأعاد األكراد فتح 
معركة الرقة

كشف وزير الدفاع األميركي، أشتون كارتر )الصورة(، أن بالده سترسل 200 
عنصر إضافي إلى سورية للمساهمة في العمليات العسكرية في الرقة. 
له  تصريحات  خالل  كارتر،  وأوضح 
في المنامة، أن القوات التي سترسل 
مدربين  مــن  ستتألف  ســوريــة  ــى  إل
ومستشارين  الخاصة  القوات  من 
إلى  مشيرًا  األلــغــام،  إلزالـــة  ــرق  وف
جندي   300 إلى  سينضمون  أنهم 
ينتشرون  األميركية  ــقــوات  ال مــن 
ويقدمون  السورية،  األراضي  على 
التي  لــلــقــوات  عسكرية  مــشــورة 

تدعمها واشنطن.

200 أميركي إضافي
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ــــي لــضــريــح  ــارة ضـــابـــط روســ ــ ــ ــدت زيـ ــ ــ ـ
ّ
ول

ــــد مـــن أهــــم الــشــخــصــيــات  ومــضــافــة واحـ
الــحــديــث، سلطان  ســوريــة فــي تاريخها 
باشا األطرش، حالة استياء في محافظة 
ــاب مــحــاولــة  ـ

ّ
ــت الــــســــويــــداء، واعـــتـــبـــرهـــا كـ

وتشتيت  وطــنــي،  نضالي  إرث  لتشويه 
ــدى الــــســــوريــــن.  ــ ــاء لــ ــمــ ــتــ ــزات االنــ ــكــ ــرتــ مــ
وقـــام وفــد روســـي يــرأســه العقيد يــوري 
الروسية  زامــانــوف، من قاعدة حميميم 
فـــي ريــــف الـــاذقـــيـــة، يــرافــقــه مــســؤولــون 
ــريــــح ومـــضـــافـــة  ــيـــون، بـــــزيـــــارة ضــ ــلـ ــحـ مـ
سلطان بــاشــا األطـــرش فــي بــلــدة القرّيا 
بمحافظة السويداء جنوب سورية يوم 
الــثــاثــاء املـــاضـــي. وقــــام بــتــوزيــع ســال 
غذائية على األهالي ونازحن إلى البلدة 
في محاولة إلضفاء جانب إنساني على 
الزيارة. وسلطان األطرش )1891ــ 1982( 
هــو فــي طليعة الــشــخــصــيــات الــتــي كــان 
بــارز في تاريخ سورية  لها دور وطني 
ــان الـــســـّبـــاق فـــي رفــــع علم  ــ املـــعـــاصـــر. وكـ
الــثــورة العربية فــوق الــســراي الحكومي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة دمــــشــــق فــي  ــ فـ
عـــام 1918، بعدما  مــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
خاض معارك مع الجيش التركي جنوب 
دمشق، منهيًا بذلك وجودًا عثمانيًا في 

باد الشام امتد أربعة قرون.
ــتـــاره وطــنــيــون ســـوريـــون أبــرزهــم،  واخـ
ــدًا  ــ ــائـ ــ ــدر، قـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــد الـــــرحـــــمـــــن الـ ــ ــبـ ــ عـ
ــبــــرى ملـــقـــاومـــة  ــكــ ــثــــورة الــــســــوريــــة الــ ــلــ لــ
االنــــــــتــــــــداب الــــفــــرنــــســــي فــــــي مــنــتــصــف 
عــقــد الــعــشــريــنــيــات مــن الــقــرن املــاضــي. 
ــامــــن مــتــتــالــن  واســــتــــمــــرت الـــــثـــــورة عــ
خاض خالها الثوار السوريون بقيادة 
األطرش معارك دخلت الذاكرة الوطنية 
السورية، قبل أن ينسحب مع عــدد من 
بــقــي هــنــاك  إلــــى األردن، حــيــث  ــه  رجـــالـ
حــتــى عــــام 1937. واســتــقــبــل اســتــقــبــال 
األبـــطـــال إثـــر عــودتــه إلـــى دمــشــق. وأكــد 
إلــى محافظة  املنتمن  الكتاب  عــدد من 
العرب«، كما يطلق  أو »جبل  السويداء 
عــلــيــهــا الــــســــوريــــون، رفـــضـــهـــم لـــزيـــارة 
ــــي إلــــى ضـــريـــح ومــضــافــة  ضـــابـــط روسـ
ســلــطــان األطــــــرش. وأشـــــــاروا إلــــى أنــهــا 
تأتي في سياق محاوالت تشويه تاريخ 
ــن املــحــافــظــات  ــن الـــنـــضـــال لــــواحــــدة مـ مـ
الــســوريــة، وأن الــزيــارة ال تــعــدو كونها 

استعراضًا لقوة احتال.

ــــوط، أن  ــرقـ ــ وأوضـــــــح الــــكــــاتــــب، حـــافـــظ قـ
سلطان األطرش في حديث مع »العربي 
الــجــديــد« أن »الـــــروس يــحــاولــون اتــبــاع 
ســيــاســة مــارســهــا الــنــظــام خـــال عــقــود، 
وهــي دفــع رمــوز وطنية نحو انتماءات 
بعضهم  عــن  الــســوريــن  لفصل  طائفية 
وتشتيت مرتكزات انتمائهم«. وتابع أن 
»سلطان األطرش كان قائد ثورة تحرر، 
ولو امتد العمر به إلى هذه األيام لقاوم 
ــتـــال الـــروســـي لـــســـوريـــة، كــمــا فعل  االحـ
الفرنسي في عشرينيات  االنــتــداب  أيــام 
ــقـــرن املــــاضــــي«، الفـــتـــًا إلــــى أن شــعــاره  الـ
كان كالتالي »نحن طاب حرية، ولسنا 
أدوات استعمار«. ورأى قرقوط أن زيارة 
ضابط روســي إلى مضافة قائد الثورة 
السورية الكبرى ضد االنتداب الفرنسي 
تندرج في سياق محاوالت تشويه اإلرث 
الـــنـــضـــالـــي لــــأطــــرش وألهــــــل مــحــافــظــة 
السويداء من قبل روسيا وإيران ونظام 
األسد. وأضاف أن »هذه املضافة التي لم 
تغلق يومًا بوجه ضيف، أو زائر، وكانت 
ملتقى ألحرار سورية وأحرار زاروها من 
العديد من دول العالم، هي أكبر من هذه 
الزيارات ملجرمي حرب يريدون تشويه 
تاريخ سورية بتصرفات هي أقرب إلى 
عزام،  فــؤاد  الكاتب،  ورأى  اللصوصية«. 
أن زيارة الضابط الروسي ليست »ودية، 
ــة«، مــضــيــفــًا أنـــهـــا »اســـتـــعـــراض  ــديــ أو نــ
عسكري لضابط يمثل قوة محتلة، تذّكر 
بمحاوالت ضباط فرنسين زيارة جبل 
العرب أيام االنتداب، وقد رفض سلطان 
ــار إلــــى أن  ــ ــــرش اســتــقــبــالــهــم«. وأشــ األطــ
الـــضـــابـــط الــــروســــي »يــــــدرك أن ســلــطــان 
األطـــرش لــو كــان مــوجــودًا ملــا تجرأ على 
الشبيحة  حماية  تحت  مضافته  زيـــارة 

والقتلة«. 
وفشلت محاوالت حثيثة من قبل نظام 
األســد لــزرع بــذور شقاق بــن السويداء 
ــا الــتــي كــانــت املــهــد األول  وجــارتــهــا درعـ
ــــض أهـــالـــي  ــهـ ــ ــة. وأجـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــثــــورة الـ ــلــ لــ
املــحــافــظــتــن هـــذه املـــحـــاوالت عــلــى مــدى 
السنوات الخمس املاضية. وانحاز عدد 
كــبــيــر مـــن مــثــقــفــي الـــســـويـــداء وشــبــابــهــا 
إلــى الــثــورة منذ أيامها األولـــى، أبرزهم 
ــــرش، والــتــي  مــنــتــهــى، ابــنــة ســلــطــان األطـ
كان لها دور مهم في األشهر األولى من 
الـــثـــورة فــي دفـــع الــســوريــن لــاســتــمــرار 
بــثــورتــهــم ضـــد الــنــظــام، والــتــأكــيــد على 
ــدة الـــســـوريـــن، وحــقــهــم فـــي الــحــريــة  وحــ

والكرامة واملساواة.
ويقيم معظم دروز سورية في محافظة 
ــداء، وفـــــــي قـــــــرى فـــــي الــــجــــوالن  ــ ــويــ ــ ــســ ــ الــ
التابعة  القرى  املحتل، وبعض  السوري 
ملــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، وفـــي حــي جرمانا 
الدمشقي، وفي عدة قرى في ريف إدلب 
شمال ســوريــة. وانــحــاز عــدد من مثقفي 
الثورة، وقتل عدد  إلى  الطائفة  وشباب 
ــتـــعـــذيـــب فــــي مــعــتــقــات  مـــنـــهـــم تـــحـــت الـ
ــدد مـــن الــضــبــاط  الـــنـــظـــام. كــمــا انـــشـــق عــ
ــدروز عـــن جــيــش الــنــظــام، كـــان أولــهــم  ــ الــ
وأبرزهم املازم أول، خلدون زين الدين، 
بر إعان انشقاقه في سبتمبر/

ُ
الذي اعت

أيــلــول مــن عـــام 2011، تــحــواًل مهمًا في 
ــثــــورة، وتـــأكـــيـــدًا عــلــى كــونــهــا  مــســيــرة الــ

جامعة لكل السورين.
محمد...
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تعدو كونها استعراضًا 

لقوة احتالل

  شرق
      غرب

تجمع تضامنًا مع حلب 
في سراييفو

ــة  ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ــد عــــــاصــــــمــــــة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
والـــهـــرســـك، ســرايــيــفــو، الحــتــضــان 
تــجــّمــع جــمــاهــيــري، يــــوم األربـــعـــاء 
املــقــبــل، يـــهـــدف إلــــى الــتــضــامــن مع 
تشهد  التي  السورية  حلب  مدينة 
مـــأســـاة كــبــيــرة ال تــقــل شـــأنـــًا عما 
شـــهـــدتـــه ســـرايـــيـــفـــو نــفــســهــا إبــــان 
الــحــرب الــتــي اســتــمــرت بــن عامي 
مــقــتــل  إلــــــى  وأدت  و1995   1992
وســيــنــظــم  ســــكــــانــــهــــا.  مـــــن  اآلالف 
التجمع الشعبي تحت شعار »نداء 
إلــى عــواصــم الــعــالــم مــن أجــل حلب 
وسورية«، بحسب بيان صادر عن 

اللجنة املنظمة أمس السبت.
)األناضول(

اليمن: برلمان االنقالبيين 
يمنح حكومتهم الثقة

مــــنــــح مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الـــيـــمـــنـــي 
الــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه حـــزب املــؤتــمــر 
املــتــحــالــف مــع جــمــاعــة أنــصــار الله 
عبدالله  علي  برئاسة  )الحوثين( 
االنقابية  للحكومة  الثقة  صــالــح، 
الـــــتـــــي ألــــفــــهــــا شــــريــــكــــا االنـــــقـــــاب 
ــنـــعـــاء، بــرئــاســة  فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـ
عبدالعزيز بن حبتور. وذكرت قناة 
أن  للحوثين،  الــتــابــعــة  »املــســيــرة« 
مجلس النواب صوت أمس السبت 
بأغلبية 156 صوتًا )من أصل 301(، 
على منح ما سمي »حكومة اإلنقاذ 
الوطني« الثقة، بعد أيام من تقديم 
برنامجها للبرملان، ومناقشته في 

لجان متخصصة. 
)العربي الجديد(

السعودي مشعل 
السلمي رئيسًا 

للبرلمان العربي
ــــودي، مــشــعــل  ــعـ ــ ــــسـ ــنــــائــــب الـ فــــــاز الــ
البرملان  رئاسة  بمنصب  السلمي، 
ــك  الـــعـــربـــي لــلــعــامــن املــقــبــلــن، وذلـ
ــــال الـــجـــلـــســـة اإلجــــرائــــيــــة الــتــي  خــ
ــبــــت، النـــتـــخـــاب  ــدت أمــــــس الــــســ ــقــ عــ
رئيس جديد للبرملان العربي، خلفًا 
ألحــمــد بـــن مــحــمــد الــــجــــروان الـــذي 
تنافس  وقــد  رئاسته.  فترة  انتهت 
عــلــى هـــذا املــنــصــب كــل مــن النائبة 
الــســودانــيــة، ســامــيــة حــســن أحــمــد، 
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صوتًا، مقابل 13 ملنافسته.
)العربي الجديد(

القاهرة وباريس تتفقان 
على دعم الجيش الليبي

املصرية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الــقــاهــرة وفرنسا  أن  السبت،  أمــس 
اتفقتا على دعم الجيش والحرس 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـــبـــي فـ ــلـ الــــرئــــاســــي الـ
الساح  وصـــول  ومــنــع  املليشيات، 
أو  إقليمية  أطــــراف  أي  عــبــر  إلــيــهــا 
دولـــــيـــــة. وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
ــــى هـــذا  ــه تــــم الـــتـــوصـــل إلــ ــ ــيــــان أنــ بــ
ــمـــع وزيــــر  ــاء جـ ــقــ االتـــــفـــــاق خــــــال لــ
الخارجية املصري، سامح شكري، 
ووزيـــر الــدفــاع الفرنسي جــان إيف 
لـــودريـــان )الـــصـــورة(، عــلــى هامش 
ملنتدى   12 بـــالـــدورة  مــشــاركــتــهــمــا 
ــنــــامــــة«، والـــــــذي يــخــتــتــم  »حـــــــوار املــ

أعماله اليوم. 
)األناضول(

وقف إطالق النار مؤقت 
في قنفودة ببنغازي

بــــدأ الــجــيــش الــلــيــبــي املــنــبــثــق عن 
برملان طبرق، أمس السبت، تطبيق 
وقف إطاق النار ملدة ست ساعات، 
مــن أجـــل فــتــح مــمــرات آمــنــة لأسر 
العالقة في منطقة قنفودة بمدينة 
ــي الـــــبـــــاد. وأعـــلـــن  ــرقــ ــنــــغــــازي شــ بــ
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة الــعــامــة  املـ
املــســمــاري،  أحــمــد  العقيد  للجيش 
مؤقتًا إلطــاق  وقــفــًا  الجمعة،  يــوم 
ــتـــداد نــهــار الــســبــت،  ــنـــار، عــلــى امـ الـ
ــخــــروج املــدنــيــن  ملـــنـــح مـــمـــر آمـــــن لــ
مصادر  لكن  قنفودة.  في  العالقن 
الفعلي  التطبيق  أن  أكـــدت  محلية 

بدأ بعد ظهر يوم أمس. 
)األناضول(
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فتح معبر رفح للحاالت 
اإلنسانية 

ــلـــطـــات املــــصــــريــــة فــتــح  أعــــــــادت الـــسـ
ــــدودي مــــع قــطــاع  ــحــ ــ ــح الــ ــ مـــعـــبـــر رفــ
ملدة  السبت،  أمــس  استثنائيًا،  غــزة 
ثــاثــة أيـــام مــن أجــل عــبــور الــحــاالت 
ــيــــة واملــــرضــــيــــة والــــطــــاب  ــانــ اإلنــــســ
فـــي االتـــجـــاهـــن. وأوضــــحــــت هيئة 
في  حماس  لحركة  التابعة  املعابر 
أعــادت  املصرية  »السلطات  أن  غــزة 
ــبـــر رفـــــــح الـــــبـــــري الـــســـبـــت  ــعـ فــــتــــح مـ
فـــي االتـــجـــاهـــن، ملـــغـــادرة ووصــــول 

املسافرين العالقن.
 )فرانس برس(

مصر تنفي التقارب 
مع إيران

أشــــــاد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
ــــورة(، أمـــس  ــــصــ ســـامـــح شــــكــــري، )الــ
الــســبــت، »بــالــعــاقــات املــمــيــزة« بن 
مصر والسعودية، نافيًا تقارير عن 
عبرت  أن  بعد  البلدين،  بــن  خــاف 
الروسي  للتدخل  دعمها  عــن  مصر 
في سورية. وقال شكري، في املنامة، 
»من وجهة نظر مصر دعوني أؤكد 
لكم إن لدينا رؤية شديدة الوضوح 
الجوهرية  الطبيعة  يخص  مــا  فــي 
لتلك العاقة. األمن القومي العربي 
ــرابــــط والـــتـــفـــاهـــم  ــتــ يــعــتــمــد عـــلـــى الــ
املـــوجـــود بــن الــســعــوديــة ومــصــر«، 
عاقتها  توثق  ال  مصر  أن  مضيفًا 

بإيران.
)رويترز(

حماس: المساعدات 
األميركية  إلسرائيل 

دعم لإلرهاب
اعتبر املتحدث باسم حركة حماس، 
ــبـــت، أن  ــسـ ــــوم، أمـــــس الـ ــــرهـ فــــــوزي بـ
ــيـــركـــي املــالــي  ــمـــرار الـــدعـــم األمـ ــتـ اسـ
اإلسرائيلي،  لاحتال  والعسكري 
العسكرية  قــدراتــه  أجــل تطوير  مــن 
وأنظمته الصاروخية، »دعم رسمي 
لإلرهاب«. وأشار برهوم إلى أن هذا 
الدعم شرعنة وغطاء أميركي رسمي 
ملزيد من الجرائم الصهيونية بحق 
شعوب  وكافة  الفلسطيني  الشعب 
املــنــطــقــة، مـــؤكـــدًا أن الـــدعـــم بــمــثــابــة 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي  تـــشـــجـــيـــع لــــاحــ

لإلمعان في مجازره وانتهاكاته.
)العربي الجديد(

نجل مرسي: األمن خيرني 
بين الصمت واالعتقال

ــة )الـــــــــصـــــــــورة(، نــجــل  ــ ــامــ ــ ــــن أســ ــلـ ــ أعـ
الــرئــيــس املـــصـــري الـــســـابـــق، محمد 
ــبـــت، أنـــــه تــلــقــى  مــــرســــي، أمـــــس الـــسـ
اتــصــااًل هاتفيًا قبل عــام مــن جهاز 
ــــع لـــــــــوزارة  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ األمـــــــــن الـ
الداخلية، خيروه خاله بن الصمت 
أو تنفيذ قـــرار الــضــبــط واإلحــضــار 

في قضية »فض رابعة«.
وظهر أسامة مرسي خال محاكمته 
و371  محبوسًا   378( آخرين  و738 
ــًا(، بـــيـــنـــهـــم املـــــرشـــــد الــــعــــام  ــيــ ــابــ ــيــ غــ
محمد  املسلمن  اإلخــــوان  لجماعة 
بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة 
ــــال  ــــي قـــضـــيـــة »فــــــض رابــــــعــــــة«. وقـ فـ
مصدر قضائي إن نجل مرسي نفى 
االتهامات املنسوبة إليه من جانب 

النيابة العامة في القضية.
)األناضول(

مصر: حكم نهائي 
بإعدام عادل حبارة

قضت محكمة النقض املصرية، أمس 
ــدم من  ــقـ الـــســـبـــت، بـــرفـــض الــطــعــن املـ
الــقــيــادي »الــجــهــادي«، عــادل حبارة، 
و15 آخــريــن، بــإلــغــاء أحــكــام اإلعـــدام 
الــــصــــادرة بحقهم  والــســجــن املـــؤبـــد 
في قضية »أحداث رفح الثانية« في 
مــصــدر  وقـــــال   .2013 أغـــســـطـــس/آب 
قضائي، إن هذا الحكم يعني أن حكم 
اإلعــــدام بحق حــبــارة أصــبــح نهائيًا 
وغير قابل للطعن. وقتل 25 مجندًا 
فــي مــديــنــة رفـــح فــي أغــســطــس، بعد 
توقيف مسلحن للحافلة التي كانت 

تقلهم وإطاق النار عليهم.
)العربي الجديد(

الكويت ـ خالد الخالدي

أثارت تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة التي 
اختارها ممثل أمير الكويت، الشيخ صباح 
األحــمــد الــصــبــاح، رئــيــس الــحــكــومــة، الشيخ 
ــارك الـــصـــبـــاح، الــعــديــد مـــن ردود  ــبـ جــابــر املـ
املستغربة،  أو  الــغــاضــبــة  أو  املـــؤيـــدة  الــفــعــل 
ثــمــانــيــة وزراء  بــقــاء  التشكيلة  كــمــا شــهــدت 
من الحكومة السابقة، في حن تم استبدال 
سبعة وزراء بوجوه جديدة. وكان من أبرز 
الجديدة،  الــوزاريــة  التشكيلة  فــي  املــفــاجــآت 
نــقــل الــشــيــخ مــحــمــد الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح، من 
وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع التي تعتبر 
الــكــويــتــيــة  الـــســـيـــاســـة  فــــي  هــامــشــيــة  وزارة 
لوزير  الداخلية  حقيبة  وإعــطــاء  الــداخــلــيــة، 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق، خـــالـــد الــــجــــراح الــصــبــاح. 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق  وتــتــهــم املــعــارضــة وزيــ

بغداد ـ العربي الجديد

تراجعت أخبار حرب املوصل أمس السبت، 
عـــلـــى حـــســـاب تــــطــــورات أمـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
كـــان أبــرزهــا مقتل نــائــب عــراقــي عــن مدينة 
البصرة، تضاربت األنباء حوله بن اغتيال 
أو وفــاة بحادث سير. وقد استعادت قوات 
مــن الــجــيــش الــعــراقــي، أمـــس الــســبــت، حين 
جديدين من تنظيم »داعــش« شرقي مدينة 
نفسه.  املحور  في  ثالثًا  واقتحمت  املوصل، 
وقــــــال قـــائـــد الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر 
يارالله،  األمــيــر  الــركــن عبد  الفريق  املــوصــل 
في تصريح مكتوب، إن قوات جهاز مكافحة 
ــــى  اإلرهــــــــاب حــــــررت حـــيـــي الـــقـــادســـيـــة األولـ
واملــــرور شــرقــي املــوصــل بــالــكــامــل. وأضـــاف 

بـــأنـــه مــهــنــدس قــــــرارات ســحــب الــجــنــســيــات 
مــن املــعــارضــن الــســيــاســيــن وراعــــي قــانــون 
البصمة الوراثية الذي واجه انتقادات دولية 
واسعة. وكان أمير الكويت قرر وقف تنفيذ 
الخالد  ذلــك  بعد  ليعلن  وتجميده،  القانون 
أي  في  الوطن  لخدمة  أنــه سيعمل  الصباح 

مكان يراد له أن يعمل فيه.
ــــرر رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء اإلبـــقـــاء على  وقـ
أنــس الــصــالــح وزيـــرًا للمالية ونــائــب رئيس 
مجلس الوزراء. ويعتبر الوزير الشاب واحدًا 
اإلدارة  عليها  تعتمد  التي  الشخصيات  مــن 
السياسية من أجل حل األزمات. يتعلق األمر 
بالسياسات الدولية املالية وأبرزها التعامل 
مع مشكلة انخفاض أسعار البترول، وفرض 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الـــكـــمـــالـــيـــة، وفــــرض 
ضريبة القيمة املضافة، والتوسع في خطط 
الصالح  تعين  ويوحي  الباد.  في  التقشف 
ــي تــطــبــيــق خــطــة  بـــــأن الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة فــ
اإلصــــاح االقــتــصــادي، والــتــي تتضمن رفــع 
الدعم عن السلع وتخفيض جــزء من رواتــب 
العاملن في الحكومة، كون أنس الصالح هو 
من وضع هذه الخطة وصاغ أغلب قراراتها.

وســـيـــســـتـــمـــر الـــــــوزيـــــــر، مـــحـــمـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه 
الدولة لشؤون  بــوزارة  الصباح، في منصبه 
الحمود  ســلــمــان  وسيبقى  الـــــوزراء،  مجلس 
الـــصـــبـــاح كـــوزيـــر لـــإلعـــام ووزيــــــر لــلــشــبــاب. 
ويــقــول املــراقــبــون الــســيــاســيــون إن اســتــمــرار 
ــاء بــســبــب انــتــمــائــهــمــا  ــ ــريــــن جـ هـــذيـــن الــــوزيــ
إلــــى األســـــرة الــحــاكــمــة فــقــط. وتــعــد كـــل هــذه 
الحقائب شبه هامشية وذات تأثير محدود 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. وقــــــــررت الــحــكــومــة 

وبسعيه وتشجيعه ملاحقة املعارضة ونفي 
بعض أقطابها وسجن بعضهم اآلخر.

وقــال نائب مجلس األمــة، وليد الطبطبائي، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن »تـــوزيـــر الـــعـــزب هو 
ــة واضــــحــــة عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة ال تــريــد  ــ داللــ
وفــي وضع  العناد  في  التخلي عن منهجها 

يـــارالـــلـــه أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة رفـــعـــت الــعــلــم 
الـــعـــراقـــي فــــوق مــبــانــي الــحــيــن بــعــد تكبيد 
التنظيم خسائر كبيرة، من دون أن يوضح 
طبيعة تلك الخسائر. بدوره، تحدث العميد 
الــركــن ولــيــد الــعــبــيــدي آمـــر الــلــواء 73 ضمن 
الفرقة 16 فــي الجيش، عــن اقتحام قــوة من 
ــاب، حــي الــنــور شرقي  جــهــاز مكافحة اإلرهــ
املــــوصــــل. وبــحــســب املـــتـــحـــدث بـــاســـم جــهــاز 
مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، صـــبـــاح الــنــعــمــانــي، في 
تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون الــعــراقــي فـــإن الــقــوات 
العراقية املشتركة »باتت على مسافة ثاثة 
أو أربعة كيلومترات من نهر دجلة«، معربًا 
عن أمله في السيطرة على األحياء املتبقية 
على الضفة الشرقية للنهر »بنفس السرعة« 
منذ  أي  اآلن،  حــتــى  قـــواتـــه  حــقــقــتــهــا  الـــتـــي 
في  املــديــنــة  لتحرير  الشاملة  املــعــركــة  بـــدأت 
يزال  وال  املــاضــي.  األول  أكتوبر/تشرين   16
التحدي الرئيسي بالنسبة للقوات العراقية 
املشتركة هــو الــوصــول بــأســرع وقــت ممكن 
)الــغــربــي( لنهر دجلة،  األيــمــن  الساحل  إلــى 
في ظل فتح »داعـــش« جبهات مــوازيــة، كان 
آخرها في األنبار، والتي تشير تقارير إلى 
التنظيم بدأ ينقل عائات قياداته إليها  أن 

على وقع خسارته مناطق في املوصل.
وكان الحدث األمني األبرز بعيدًا عن املوصل، 
 الــنــائــب عــن تحالف 

ّ
إذ أكـــد مــصــدر أمــنــي أن

قتل  العجمان،  العظيم  عبد  العراقية  القوى 
ــح تـــعـــّرض لـــه مــوكــبــه جنوبي 

ّ
بــهــجــوم مــســل

العراق، علمًا أن وكاالت أنباء عاملية تحدثت 
عن وفاة بحادث سير. غير أن مصدرًا أمنيًا 
رفيع املستوى جــزم في اتصال مع »العربي 

ــوكــــب الـــعـــجـــمـــان تـــعـــّرض  الــــجــــديــــد« بـــــأن »مــ
ح من قبل مجهولن، في الطريق 

ّ
لهجوم مسل

الرابط بن مدينتي الناصرية والبطحاء في 
مــحــافــظــة ذي قـــار جــنــوبــي الـــعـــراق«، مشيرًا 
اعترضت طريق  حة 

ّ
املسل »املجموعة   

ّ
أن إلى 

الــنــائــب وأمـــطـــرتـــه بـــوابـــل مـــن الـــرصـــاص ما 
أســـفـــر عـــن إصـــابـــتـــه بـــجـــروح بــلــيــغــة، وعـــدد 
ــدر الــى  ــن عــنــاصــر حـــمـــايـــتـــه«. ولـــفـــت املـــصـ مـ
 »الـــعـــجـــمـــان فـــــارق الـــحـــيـــاة قــبــل وصــولــه 

ّ
أن

الـــى املــســتــشــفــى«. والــعــجــمــان هـــو نــائــب عن 
ويترأس  الــعــراق،  جنوبي  البصرة  محافظة 
لجنة األوقاف والشؤون الدينّية في البرملان 
ــراق. عــلــى صــعــيــد ســـيـــاســـي، رأى نــائــب  ــعــ الــ
إيــاد عــاوي، أن »التغلغل اإليراني  الرئيس، 
في العراق يهدد األمن القومي العربي«، نظرًا 
إلـــى مـــا ســمــاه »تــأثــيــرًا كــبــيــرًا لــطــهــران على 
عــاوي،  ونــصــح  الــعــراقــيــة«.  العاصمة  إدارة 
ــوار املــنــامــة في  ــ فـــي كــلــمــتــه ضــمــن جــلــســة حـ
البحرين، اإلدارة األميركية الجديدة بتحقيق 
السياسي في  الــتــوازن  مطلبن: أولهما دعــم 
منطقة الــشــرق االوســـــط، ثــم الــعــمــل بــاتــجــاه 
تحقيق وضــع إقليمي آمــن، من خــال ضبط 

امللف الــنــووي فــي املنطقة. كما دعــا عــاوي، 
فــي بــيــان مــنــفــصــل، أمـــس الــســبــت، إلـــى خلق 
»بيئة طــاردة لإلرهاب«. وفي سياق متصل، 
محمد  العراقية  القوى  تحالف  عضو  انتقد 
املـــشـــهـــدانـــي، الـــنـــفـــوذ اإليــــرانــــي املـــتـــزايـــد في 
ـــ«الـــعـــربـــي  الـــــعـــــراق، مــــؤكــــدًا خـــــال حـــديـــثـــه لـ
ــد« أن اإليــــرانــــيــــن »تــغــلــغــلــوا بــشــكــل  ــديـ ــجـ الـ
كــبــيــر فـــي املـــؤســـســـات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
واالجتماعية«. وأضاف املشهداني أن »كثيرًا 
من الساسة العراقين يفتخر بكونه مرتبطًا 
بإيران، بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك 
حن يؤكد أنه يتلقى املال والساح والتدريب 

من مستشارين إيرانين«. 
التي طغت على  العراقية  وفي إطــار املواقف 
ــداث الــعــســكــريــة، كــشــف رئــيــس الــبــرملــان  ــ األحـ
العراقي سليم الجبوري أن السجون العراقية 
الــذيــن  املعتقلن  بــعــشــرات اآلالف مــن  تــغــّص 
مضى على اعتقالهم سنوات طويلة، من دون 
أن تــوجــه لهم أي تــهــم. وحـــذر الــجــبــوري من 
خطورة ذلك، على اعتباره مخالفًا للدستور 
لفترة طويلة من دون  الــذي يمنع االحتجاز 
مــســّوغ قــانــونــي. وعـــن املــوضــوع نــفــســه، قــال 
قاٍض في وزارة العدل العراقية، خال حديث 
ــــوزارة أطلقت   »الــ

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــشــهــر املــاضــي ســـراح أكــثــر مــن 500 معتقل 
بالتهم  إدانتهم  تثبت  لم  ممن  نساء،  بينهم 
املــوجــهــة ضـــّدهـــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــلــجــان 
تواصل عملها وهي تطلق عددًا من املعتقلن 
 هــنــاك عــشــرات اآلالف من 

ّ
 شــهــر، لــكــن

ّ
فــي كــل

املعتقلن في تلك السجون، وملفاتهم تحتاج 
لسنوات ألجل حسمها«.

اإلبقاء على وزيرة الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية، هند الصبيح، باعتبارها الوزيرة 
الـــوزاريـــة. كما  التشكيلة  الــوحــيــدة فــي هـــذه 
تــقــرر اســتــمــرار وزيـــر اإلســكــان الــشــاب، رجــل 
األعمال، ياسر أبل، الذي تعهد بحل املشكلة 
اإلسكانية خال خمس سنوات مقبلة. وتقرر 
أيضًا تفكيك وزارة املواصات وتحويل جزء 
ــــرى وتــســمــيــة جــــزء منها  مــنــهــا لـــــــوزارات أخـ
بــاســم وزارة الــخــدمــات، والــتــي أوكــلــت أيضًا 

للوزير ياسر أبل كحقيبة ثانية له.
لكن فتيل األزمة قد يدور حول شخص واحد 
فقط هــو وزيـــر الــعــدل الــجــديــد، فــالــح الــعــزب، 
الـــــذي عــــرف بــتــوجــهــاتــه املــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة 
ــرزوق الــغــانــم،  ولــرئــيــس الــبــرملــان الــســابــق، مــ

بعض األشخاص السيئن في األماكن املهمة 
ــاف: »نحن كــنــواب فــي هذا  فــي الــبــاد«. وأضـ
الــبــرملــان لدينا كــامــل الــحــق فــي أن نستخدم 
الــدســتــوريــة ملــحــاســبــتــه ومحاسبة  ــا  ــنـ أدواتـ
غــيــره مــمــن يــتــجــاوز عــلــى الــشــعــب الــكــويــتــي 
ــاول إيـــــذاء جــــزء مــنــه ســــواء بــالــقــول أو  ــحـ ويـ

الفعل أو التحريض«، وفق تعبيره.
الشيخ  الحكومة،  رئيس  أن  من  الرغم  وعلى 
ــــزع فــتــيــل  ــاول نـ ــ ــاح، حــ ــبـ ــارك الـــصـ ــبــ جـــابـــر املــ
ــان مـــن املــمــكــن أن يسببها  الـــتـــي كــ ــات  ــ ــ األزمـ
إصـــــرار وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق عــلــى ملف 
سحب الجنسيات وقانون البصمة الوراثية، 
توعد أعضاء البرملان وزير الداخلية السابق 
ووزير الدفاع الحالي محمد الخالد الصباح 
الفترات  في  أفعاله  عن  القانونية  لة  باملساء
السابقة. وقال النائب، مبارك هيف الحجرف، 
إن »هــروب محمد الخالد الصباح من وزارة 
الداخلية يعني أنه هرب من املواجهة لكن هذا 
الجنسيات  عــن متابعة مــوضــوع  لــن يثنينا 
املسحوبة«. وأضاف: »نتمنى أال ينقل محمد 
الخالد فساد الداخلية إلى وزارة الدفاع كما 
أن تغيير الوزير ال يعني أننا لن نراقب كافة 
التجاوزات الحاصلة في هذه الــوزارة«، وفق 

تأكيده.
ــراء  ــ ــبــــون الـــســـيـــاســـيـــون إن إجـ ــقــــول املــــراقــ ويــ
نقل الخالد لـــوزارة الــدفــاع هــو إجـــراء مؤقت 
تمهيدًا لقرار عزله من الحياة السياسية في 
الكويت تمامًا، بعدما ساهم بشكل كبير في 
التي  قــراراتــه  السياسية عبر  األزمـــات  تفاقم 
القـــت مــعــارضــة شــديــدة مــن جميع األطـــراف 

الحكومية واملعارضة.

أردوغان والنظام 
الرئاسي

استنسابية 
السالح في 

العراق

ليتم  القومية،  الحركة  نائبًا إضافيًا، من   14
تــحــويــلــهــا إلـــى االســتــفــتــاء الــشــعــبــي. ويــأتــي 
ذلــك وســط ارتــفــاع دعــم الـــرأي الــعــام التركي 
املحاولة  بعد  الرئاسي،  النظام  إلى  للتحول 
االنقابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز 
املاضي، وذلك بعد الدور الكبير الذي لعبته 

الرئاسة في إفشال هذه املحاولة.
وعمل كل من حزب العدالة والتنمية والحركة 
األخير، بشكل حثيث  الشهر  القومية، خال 
لــلــتــوافــق عــلــى نــص الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
التي ستتيح تحويل نظام الحكم في تركيا 
التركية  الجمهورية  تأسيس  منذ  مــرة  ألول 
عــــام 1923، إلــــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي. وحــصــل 
يوم  الجمهورية،  رئاسة  موافقة  على  النص 
 
ً
األربــعــاء املــاضــي، بعد اللقاء الــذي جمع كا
من رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، والرئيس 

أردوغان.
وتوافق كل من »العدالة والتنمية« والحركة 

القوات األميركية في محافظات شمال وغرب 
 عـــن مــنــاطــق الـــكـــرخ فـــي بــغــداد 

ً
الـــبـــاد، فــضــا

التي يغلب عليها لون طائفي معن. وتوالت 
بعدها العمليات بشكل كبير لسحب الساح 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق،  ــتـــرة حـــكـــم رئـ ــــال فـ خـ
ــلـــت إلــــى ســحــب ســاح  نـــــوري املـــالـــكـــي، ووصـ
أبــنــاء القبائل فــي األريــــاف والــقــرى، ثــم قــوات 
ــحـــوة« املــنــاهــضــة لــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«  »الـــصـ
التي كفرت  اإلرهابية  الجماعات  انتشار  رغم 
بتهم  السنية  املناطق  كثيرة من سكان  فئات 
أو  األمنية  األجــهــزة  فــي  العمل  مثل  مختلفة، 
الــحــكــومــيــة واالنــتــمــاء إلـــى الــحــزب اإلســامــي 
)جناح جماعة اإلخوان املسلمن في العراق(، 
أو رفض العمل والتعاون مع »القاعدة« ومن 
بعدها تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(، 
والجريمة  املسلح  السطو  عــصــابــات  عــن  عــدا 

املنظمة.
ويــعــزو »مــركــز دراســــات بــغــداد األمــنــيــة« أحد 
ــــدن ســريــعــًا بــيــد »داعـــــش«  أســـبـــاب ســـقـــوط املـ
لتجريد املواطنن وأبناء القبائل من الساح، 

إسطنبول ـ باسم دباغ

التركي، رجــب طيب  الرئيس  اقترب 
أردوغــــان، ومــن ورائـــه حــزب العدالة 
حلم  تحقيق  مــن  الــحــاكــم  والتنمية 
الــتــحــول إلــــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي، وذلــــك بعد 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق حـــول نـــص الــتــعــديــات 
الدستورية مع حزب الحركة القومية )يميني 
قــومــي مــتــطــرف(، وســـط اعــتــراضــات شــديــدة 
الشعب  بحزب  ممثلن  »الكمالين«  قبل  من 
ــزاب املـــعـــارضـــة(. وتــم  ــ الــجــمــهــوري )أكـــبـــر أحـ
التعديات  على  »التوافقية«  املسودة  تقديم 
الــدســتــوريــة، مــن قــبــل الــحــزب الــحــاكــم، أمــس 
السبت، إلى رئاسة البرملان، بعد مصادقة كل 
من قيادة »العدالة والتنمية« وقيادة الحركة 
جميع  تــواقــيــع  جمع  وبــعــد  عليها،  القومية 
نواب »العدالة والتنمية« البالغ عددهم 316 
موافقة  إلــى  فقط  املقترحات  وتحتاج  نائبًا. 

بغداد ـ قاسم العلي

عــلــى غـــــرار عـــشـــرات الـــقـــوانـــن الــتــي 
ــتـــال  ــعـــد احـ صـــــــدرت فــــي الـــــعـــــراق بـ
ــبـــاد، فــــإن تــطــبــيــق قـــانـــون حــيــازة  الـ
ــى الــتــمــيــيــز  ــ ــنــــن الــــســــاح يـــخـــضـــع إلــ ــواطــ املــ
الــطــائــفــي، أو حــتــى الــقــومــي وحــتــى الــحــزبــي. 
وتـــــــــزداد شــــكــــوى حـــقـــوقـــيـــن وعـــنـــاصـــر أمـــن 
وجـــود  إزاء  الـــعـــراقـــيـــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي 
مــا يــصــفــونــه »بــاالنــتــقــائــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
الــقــانــون رقــم 13 الــخــاص بــحــيــازة األسلحة« 
إذ يبدو  الــعــراقــي وقــومــيــتــه،  بحسب طــائــفــة 
أن الــقــانــون مــعــطــل بــشــكــل كــامــل فـــي جــنــوب 
 على شكل 

ً
العراق وأجــزاء من وسطه، وفاعا

واســـع فــي شــمــال وغـــرب الــبــاد، بينما يبدو 
ــانـــون فـــي املـــنـــاطـــق املــخــتــلــطــة »مــنــافــقــا«  ــقـ الـ
وفــقــًا لــوصــف الــقــاضــي الــســابــق فــي محكمة 
أن  أكــد  الــذي  الرصافة، بهاء عمران،  جنايات 
العيب ليس في القانون بل في طريقة تنفيذه 
»الطائفية«، حيث تستثنى طائفة من سحب 
الساح وتجرد األخرى من أي ساح، حتى لو 

كانت سكن مطبخ حادة.
وتوجه اتهامات إلى قوات الجيش والشرطة 
ومليشيات »الحشد الشعبي« بتنفيذ عمليات 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال  ــعــ دهـــــم وتــفــتــيــش واســ
وغــــرب الـــعـــراق، لــســحــب مــا تسميه األســلــحــة 
غير املرخصة من املواطنن، وتشمل األسلحة 
ــرًا إلــى  ــيـ ــلـــت أخـ املــتــوســطــة والــخــفــيــفــة، ووصـ
مصادرة بنادق الصيد، بينما تتغول ظاهرة 
حــمــل الـــســـاح فـــي جــنــوب الـــعـــراق، لــتــتــجــاوز 
تخزين  إلـــى  واملــتــوســطــة،  الخفيفة  األســلــحــة 
الـــقـــاذفـــات والـــصـــواريـــخ قــصــيــرة ومــتــوســطــة 
ــات الــثــقــيــلــة املـــثـــبـــتـــة عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــــرشـ املـــــــدى والـ
وهناك  واملتفجرات.  باأللغام  انتهاء  اآلليات، 
نـــحـــو 10 أســـــــواق لــبــيــع وشـــــــراء الــــســــاح فــي 
العراق، بينما توجد نحو 60 صفحة  جنوب 
على مواقع التواصل االجتماعي، من »تويتر« 
و»فــيــســبــوك«، لــعــرض قــطــع الــســاح وبيعها 
أو شـــرائـــهـــا، وســــط صــمــت حــكــومــي مــطــبــق، 
الداخلية  وزارة  فــي  متنفذين  بــأن  واتــهــامــات 
تلك  يــديــرون  السياسية  ــزاب  ــ الــعــراقــيــة واألحـ
األســـــــواق، حــيــث تــــدر ربــحــًا يــضــاهــي تــجــارة 

املخدرات في كثير من األحيان.
ــلـــيـــات تـــجـــريـــد الـــســـاح  ــــدت أولــــــــى عـــمـ ــهـ ــ وشـ
لــلــمــواطــنــن عــــام 2004 عــلــى يد  الــشــخــصــي 

القومية على إيجاد صياغة توافقية تخص 
الصاحيات  وهــي  رئيسية،  مواضيع  ثاثة 
لغاية  الــتــركــي  الــرئــيــس  بــهــا  الــتــي سيتمتع 
التنفيذ  حيز  الدستورية  التعديات  دخــول 
الــرئــاســيــة  بــعــد االنــتــخــابــات  عـــام 2019، أي 
والبرملانية املقبلة، وكذلك النصاب القانوني 
الازم ملحاسبة رئيس الجمهورية وتحويله 
ــة األعـــلـــى إن لــــزم األمــــر،  ــدولــ إلــــى مــجــلــس الــ
وكـــذلـــك حــــدود الــصــاحــيــات الــتــي سيتمتع 
بــهــا الــرئــيــس بــمــا يــخــص إصـــــدار املــراســيــم 
الرئيس من إصــدار  يتمكن  ولــن  التشريعية. 
أي مراسيم تشريعية لغاية دخول التعديات 
وكذلك   ،2019 عــام  التنفيذ  حيز  الدستورية 
لـــن يــبــدأ تــطــبــيــق املـــــادة الــخــاصــة بــالــســمــاح 
مــع حزبه  على عاقته  الحفاظ  فــي  للرئيس 
قــبــل الــعــام نــفــســه. وعــلــى الــرغــم مــن حصول 
اإلضافية  الصاحيات  بعض  على  الرئيس 
إال أن تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي 
لن يصبح نافذًا بشكل كامل حتى عام 2019.

وبــحــســب الــتــعــديــات الــدســتــوريــة املــقــتــرحــة، 
ســيــتــمــتــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
منصب القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة 
الـــــذي يــشــغــلــه حـــالـــيـــًا، بــجــمــيــع الــصــاحــيــات 
ــوزراء، والـــذي  ــ ــ الــتــنــفــيــذيــة الــتــابــعــة لــرئــيــس الـ
سيتم إلغاؤه وتعين نواب للرئيس بداًل منه. 

في وقت انهار الجيش العراقي وشهد حاالت 
ويقول  التنظيم.  مقاتلي  أمـــام  جماعية  فـــرار 
»الــعــربــي  ــفـــاحـــي، لـــ ــز، مــحــمــد الـ ــركــ عــضــو املــ
الجديد«، إن »سياسة تطبيق القانون ال تسري 
على كــل الــطــوائــف، وهـــذا مــعــروف، وال يمكن 
املناطق باتت مناطق  إنــكــاره، لكن تلك  ألحــد 

الحكومة وتعين  الرئيس تشكيل  وسيتولى 
الوزراء والتقدم بمشروع امليزانية، وسيتمتع 
بالقدرة على إصدار املراسيم التشريعية على 
البرملان  بموافقة  إال  التنفيذ  حيز  تــدخــل  أال 
عليها، وبشرط أال تمس بالحقوق والحريات 
من  كــل  ستمتلك  كما  للمواطنن.  الشخصية 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــبــرملــان صــاحــيــة حل 
الــبــرملــان والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات تشريعية 
ــي حــــــال حـــصـــل اســـتـــعـــصـــاء ســـيـــاســـي فــي  ــ فـ
الــــبــــاد. وســيــحــظــى املــجــلــس الــنــيــابــي بــعــدد 
مــن اإلصــاحــات، مــن بينها رفــع عــدد املقاعد 
بــــدل 550 مــقــعــدًا  إلــــى 600 مــقــعــد  الــبــرملــانــيــة 
حــالــيــًا، كــمــا ســيــتــم انــتــخــاب نــــواب احــتــيــاط، 
ــتــــرشــــح  ــتــــم تـــخـــفـــيـــض عــــمــــر الــ ــيــ وكــــــذلــــــك ســ
لــعــضــويــة الــبــرملــان إلـــى 18 عــامــًا. واســتــجــاب 
القومية  الحركة  لطلبات  والتنمية«  »العدالة 
بتخفيض النصاب القانوني، ملحاسبة رئيس 
الــجــمــهــوريــة وإحـــالـــتـــه إلــــى املــجــلــس األعــلــى 
لتحويل  تقديم مقترح  للدولة. وباتت عملية 
للدولة، تحتاج  األعلى  املجلس  أمــام  الرئيس 
ألصوات 301 نائب من أصل 600. أما تشكيل 
لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق بــحــق رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
فستحتاج إلى موافقة 360 نائبًا، بينما سيتم 
للدولة  األعــلــى  املجلس  إلــى  الــرئــيــس  تحويل 

ملحاسبته بعد موافقة 401 نائب.
وبـــدا واضــحــًا أن أيــًا مــن األحــــزاب املعارضة 
للتحول إلى النظام الرئاسي وبالذات حزب 
املوافقة  وارد  فــي  ليس  الجمهوري،  الشعب 
على مسودة التعديات الدستورية. والدليل 
هــو أن زعــيــم الــحــزب، كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، 
دان الـــتـــوافـــقـــات بـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
بالعمل  الحزبن  متهمًا  القومية،  والحركة 
ــبـــاد إلــى  عــلــى تــحــويــل نـــظـــام الــحــكــم فـــي الـ
نظام يشبه ذلك القائم في كوريا الشمالية، 
في إشارة إلى سيطرة الرئيس التركي على 
قــــــرارات الــحــكــومــة عــلــى املــســتــوى الــداخــلــي 
وكـــذلـــك عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وخـــال 
زيــــارتــــه لـــجـــريـــدة »يـــنـــي جــــــاغ« املـــعـــارضـــة، 
قــال كلجدار أوغــلــو: »قبل إبــداء رأينا علينا 
أن نـــرى مــســودة املــقــتــرحــات، ولــكــن وبشكل 
فــإنــنــا سنعمل عــلــى حــمــايــة النظام  مــبــدئــي 
أن »تحويل  الديمقراطي«. واعتبر  البرملاني 
تــركــيــا إلـــى نــظــام ديــكــتــاتــوري هــو أمـــر غير 

صحيح«.
ويــبــدو أن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري يعرف 
ــقـــاف مــشــروع  ــادر عــلــى إيـ ــ ــه غــيــر قـ تــمــامــًا أنــ
الــتــحــول إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي فــي الــبــرملــان، 
ألســبــاب عـــديـــدة. وعــلــى رأس هـــذه األســبــاب 
ــقــــات بــــن الــــحــــركــــة الــقــومــيــة  ــتــــوافــ ــة الــ ــانـ ــتـ مـ
ــتـــي تــجــعــل ذلــك  و«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، والـ
هذه  زعيم  استعادة  بعد  خاصة   ،

ً
مستحيا

إثر  السيطرة عليها  الحركة، دولــت بهجلي، 
إفــشــالــه مــحــاوالت إلزاحــتــه مــن قبل عــدد من 
ــــادر أيـــضـــًا على  ــــواب الـــحـــركـــة. وهــــو غــيــر قـ نـ
ــقــــاف املــــشــــروع عـــلـــى املـــســـتـــوى الــشــعــبــي،  إيــ
فـــي حــــال تــحــويــلــه إلــــى االســـتـــفـــتـــاء، بسبب 
الوضع الصعب لحزب الشعوب الديمقراطي 
)الــجــنــاح الــســيــاســي لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي( 
البرملاني،  واملستوى  الشعبي  املستوى  على 
األمــــر الــــذي يــجــعــل الــتــحــالــف مــعــه أو حتى 
بعد  سيما  ال   ،

ً
مستحيا أمـــرًا  معه  التفاهم 

ــيــــر فــــي إدانـــــــة هـــجـــمـــات »الـــعـــمـــال  فـــشـــل األخــ
الكردستاني«.

وعلى الرغم من ذلــك، تحدث كلجدار أوغلو، 
ــــت ســــابــــق، عــــن االســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي  فــــي وقـ
ــه وبــــن  ــنـ ــيـ ونــــتــــائــــجــــه، وأجــــــــــرى مــــقــــارنــــة بـ
االستفتاء الشعبي الذي حصل على دستور 
عام 1982، الــذي هو وليد انقاب عام 1980. 
وقال: »إن دستور 1982 حظي على موافقة 92 
باملائة من املشاركن في االستفتاء الشعبي، 
وذلك ضمن شروط مشابهة للوضع الحالي، 
إذ كـــانـــت حـــالـــة الــــطــــوارئ ســـاريـــة املــفــعــول، 
وتـــم إيــقــاف الــديــمــقــراطــيــة، واآلن أيــضــًا فــإن 
»في  أنــه  وأضـــاف  فاعلة«.  غير  الديمقراطية 
حال حصول الدستور على أقل من 92 باملائة 
من األصوات في االستفتاء فإن كل صوت لم 
التشكيك  على  قـــادر  التعديات  على  يــوافــق 

بمدى مشروعيتها«.

فتدخل  املنظمة،  العصابات  لعاب  لها  يسيل 
املنزل وتسرق، وهي تعلم ان صاحب الدار ال 
يمتلك ما يدافع به عن نفسه«. ويضيف »في 
الوقت الذي نجد فيه الحكومة وقواتها تغض 
السكان  بات  الطرف عن مناطق ومحافظات، 
وفــي بعض  أسلحة متوسطة  يمتلكون  فيها 
ــيـــان ثــقــيــلــة، فـــإن هــنــاك مـــن يــتــم اعــتــقــالــه  األحـ
بــســبــب بــنــدقــيــة صــيــد، والــذريــعــة أنــهــا قابلة 
للتحويل إلى ساح قنص، أو أنها تقتل على 
لــذا تعتبر ســاحــًا ممنوعًا.  مــتــرًا،   20 مسافة 
وطــــاول األمــــر حــتــى بــعــض األســلــحــة األثــريــة 

التي ال يتوفر لها أية ذخيرة«.
وكشفت مصادر أمنية عراقية في تصريحات، 
»العربي الجديد«، أن »ظاهرة بيع مختلف  لـ
ــواًل  ــ ــ ــة، مـــــن الـــخـــفـــيـــفـــة وصـ ــ ــــحـ ــلـ ــ أنــــــــــواع األسـ
إلــــى املــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، بـــاتـــت مــنــتــشــرة 
وبــشــكــل كــبــيــر فــي جــنــوب الـــعـــراق ووســطــه، 
وهـــي تــتــم تــحــت أعـــن الــشــرطــة والــجــيــش«. 
ووفــقــا للمصادر ذاتــهــا فــإن تــجــارة الساح 
فـــي تــســع مــحــافــظــات عــراقــيــة، هـــي الــبــصــرة 
وكــربــاء والــنــجــف وذي قــار واملــثــنــى وبابل 
ــــط وبـــغـــداد، تــقــدر بأكثر  والــقــادســيــة وواسـ
مــن مــلــيــون دوالر شــهــريــًا، وتــشــمــل مختلف 
أنــواع الساح، من بينها األميركي الحديث 
ــــذي تــتــم ســرقــتــه أو تــســريــبــه مـــن مــخــازن  الـ
الــجــيــش إلــــى تــجــار الـــســـاح، والـــزبـــائـــن في 
العراقيون  ويشتهر  إيرانيون.  تجار  العادة 
في  واملــتــوســط  الخفيف  الــســاح  باستخدام 
املنازل  غالبية  وتحوي  وأحزانهم.  أفراحهم 
ـــدة على  ــ فـــي املــحــافــظــات قــطــعــة ســــاح واحـ
األقــل، حتى بــات من الــضــروري أو البديهي 
أن يــكــون هــنــاك ســـاح فــي املــنــزل بسبب ما 
املاضية.  الخمس  العقود  خــال  بالباد  مــر 
ويــضــع الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي شـــروطـــًا مــحــددة 
على  الحصول  يتطلب  إذ  األسلحة،  القتناء 
مــوافــقــة رســمــيــة. وبــحــســب الــقــانــون رقـــم 13 
األسلحة  أو تصدير  استيراد  ال يجوز  فإنه 
الحربية وأجزائها وعتادها، أو حيازتها أو 
إحرازها أو حملها أو صنعها او إصاحها 
أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو االتجار 
ــا. ويـــجـــب أن يــخــضــع الــــســــاح الــــنــــاري،  ــهـ بـ
الصيد،  وبندقية  والبندقية  املــســدس  وهــو 
األسلحة  يستثني  فيما  باقتنائه،  لتصريح 

األثرية والتذكارية والرمزية من أحكامه.
الــقــيــادي فــي جبهة الــحــراك الشعبي،  ويــقــول 
محمد عبد الله، إن سكان شمال وغرب العراق 
ال يحصلون على رخصة حيازة ساح خفيف، 
لكن غيرهم  قــانــونــيــًا،  قــدمــوا طلبًا  وإن  حتى 
يــمــلــك أســلــحــة ثــقــيــلــة، ويــتــجــول بــاملــتــوســطــة 
إلــى   

ً
والــخــفــيــفــة، مـــن دون أن يــحــتــاج أصـــــا

مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة أو رخــصــتــهــا. ويــضــيــف، 
»العربي الجديد«، أن »هناك تمييزًا طائفيًا  لـ
في تطبيق القانون، وكله تحت خانة اإلرهاب، 
كــمــا يقتل الــيــوم الكثير تــحــت هـــذا الــشــعــار«. 
ويقول الخبير األمني العراقي، عادل الدليمي، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ســوق 
عتبر واحـــدة مــن أكثر 

ُ
األســلــحــة فــي الــعــراق ت

ــــي حــجــم  ــي تـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــًا فـ ــتــ األســــــــــواق الــ
الحدود  الساح يدخل عبر  التبادل، وأكثرية 
اإليــرانــيــة خــصــوصــًا. وتــنــشــط أســــواق بــغــداد 
والــبــصــرة وإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وهــنــاك 
وسطاء وتجار دوليون يرتبون عمليات البيع 
العراق  إلــى  والــشــراء والنقل وآلــيــات إدخالها 
إن »ظاهرة  املــورديــن«. وتابع  إلــى  لتسليمها 
انـــتـــشـــار الـــســـاح تــعــتــبــر كـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة، 
في  خصوصًا  بمامستها،  الكثير  بــدأ  واآلن 
جنوب  في  تحدث  التي  العشائرية  النزاعات 
ــراق، فــيــمــا تــعــجــز الــشــرطــة عـــن الــتــدخــل،  ــعــ الــ
ــبـــيـــوت تــمــتــلــك ســاحــًا  فــبــعــض الــعــشــائــر والـ

يضاهي ما هو موجود لدى الشرطة«.

وزير الداخلية سابقًا والدفاع حاليًا محمد الخالد الصباح )جابر عبد الخالق/األناضول(

عشائر في الجنوب تملك من السالح ما ال تملكه الشرطة )حيدر حمداني/فرانس برس(

ضمن أردوغان غالبية عددية مؤيدة للتعديل الدستوري من خالل حزب دولت بهجلي )بينور غورون/األناضول(

يقترب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان 

من تحقيق آخر 
أحالمه السياسية 

ربما، بعدما تفاهم 
مع الحركة القومية 

على مسودة 
تعديالت دستورية 

لتحويل تركيا إلى 
نظام رئاسي اعتبارًا 

من عام 2019

والحزبي  الطائفي  للتمييز  العراق  في  السالح  حيازة  قانون  يخضع 
يملك  فيما  البعض،  من  السالح،  قطع  سحب  يتم  إذ  والمناطقي، 

آخرون جميع أنواع الترسانات
الغالفالقضية

آخر الطموحات على 
مرمى حجر

مسموح ومحظور حسب 
الطائفة والحزب واإلثنيّة

رصدتقرير

تعديالت 
دستورية

ستجري االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية بالتزامن في 

أكتوبر/تشرين األول 2019، 
وسيتم إلغاء القضاء 
العسكري وتخفيض 

عدد أعضاء المحكمة 
الدستورية العليا إلى 15 

قاضيًا. كما سيجري إخراج 
قيادة قوات الدرك من 
مجلس األمن القومي 

وبالتالي ستنتهي عملية 
إلحاقها بوزارة الداخلية 

بشكل كامل.

سيتم إلغاء منصب رئيس 
الوزراء وبدًال منه سيتم 

تعيين نواب للرئيس

سوق األسلحة في 
العراق من أكبر األسواق 

في حجم التبادل

الشعب الجمهوري يعتبر 
أن التعديالت ستحول تركيا 

إلى نظام ديكتاتوري

نقل محمد الخالد لوزارة 
الدفاع تمهيد لقرار عزله 

من الحياة السياسية

سليم الجبوري: عشرات 
آالف المعتقلين بال تهم 

في السجون العراقية

ظاهرة بيع األسلحة 
منتشرة بشكل كبير في 
جنوب العراق ووسطه

أتى اإلعالن عن تشكيل 
الحكومة الكويتية 
الجديدة، مصحوبًا 
بمفاجآت وبأجواء 

مشحونة، نتيجة نقمة 
أوساط سياسية واسعة 

على عدد من التعيينات

سرقت تطورات أمنية 
ومواقف سياسية 

األضواء من معارك 
الموصل، والتي ال تزال 

وتيرتها بطيئة نسبيًا، في 
مقابل استعجال أميركي 

ــ عراقي للوصول إلى 
الساحل األيمن للمدينة 

بأسرع وقت
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أّدت التعيينات التي 
قام بها الرئيس 

اليمني، عبد ربه 
منصور هادي، 

في قيادات 
بعض المناطق 

العسكرية إلى 
فتح باب المخازن 

العسكرية لنقل 
األسلحة إلى مأرب 

لقتال االنقالبيين. 
وكانت وحدات 

المنطقة 
العسكرية األولى 

في حضرموت 
محل جدل بعد 

وقوفها على 
الحياد منذ بداية 

الحرب اليمنية

عمان ـ محمد الفضيالت

أعــــاد الــكــشــف عـــن ضــلــوع بــطــريــركــيــة الــــروم 
األرثــوذكــس فــي الــقــدس املحتلة بصفقة بيع 
ــدة، إلــــى جــهــة مــجــهــولــة يــرجــح  ــديــ أراض جــ
أنها مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي، تسليط 
الكنيسة،  على  الــيــونــان  هيمنة  على  الــضــوء 
الــــعــــرب  ــا، أو مــــنــــح  ــهـ ــبـ ــتـــعـــريـ بـ ــات  ــبــ ــالــ ــطــ ومــ
ُكـــشـــف، مطلع  دورًا فـــي صــنــع الــــقــــرار. وكــــان 
الــروم  عــن توقيع بطريركية  املــاضــي،  الشهر 
ــــس عــلــى صــفــقــة بـــاعـــت بــمــوجــبــهــا  ــــوذكـ األرثـ
أرضـــــا فـــي مــديــنــة قــيــســاريــة جـــنـــوب مــديــنــة 
حــيــفــا، مــســاحــتــهــا 840 دونـــمـــا، مــقــابــل ثمن 
وأثــارت  أميركي.  دوالر  مليون  بلغ  »بــخــس« 
والقلق  فلسطينية،  أوســـاط  غضب  الصفقة 
ــتــــي حــّمــلــت  داخـــــــل األوســــــــــاط املـــســـيـــحـــيـــة الــ
املسؤولية  الكنيسة  على  اليونانية  الهيمنة 
عن التفريط بأراضي الوقف الكنسي. ويقول 
عضو املجلس املركزي األرثوذكسي، إحسان 
التصرف  البطريركية  على  »نعيب  حمارنة، 

بــــاألراضــــي عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو... الــيــونــانــيــون 
يــتــصــرفــون بـــــاألرض وكــأنــهــا أمــــالك خــاصــة 
بهم، متجاهلني أنها وقف أرثوذكسي... نحن 
العرب حريصون على تلك األرض، ونعتبرها 
ا مــن فلسطني الــتــاريــخــيــة الــتــي نرفض  ــزًء جــ
التفريط بـــذرة مــن تــرابــهــا«. وتــحــتــوي قطعة 
األرض الواقعة على الشاطئ آثارًا من حقبات 
ــيــــة وبــيــزنــطــيــة  ــانــ تـــاريـــخـــيـــة مــتــعــاقــبــة )رومــ
ــا رومـــانـــيـــا  ــي تـــضـــم مــــدرجــ ــ وإســــالمــــيــــة(، وهـ
من  ومسجدا  أثريا،  وميناء  قديمة،  وكنيسة 
العصر األموي. املعلومات الشحيحة املتوفرة 
أو تحت  أبرمت بالخفاء،  التي  حول الصفقة 
األرض  أن  تبني  يقول حمارنة،  كما  الطاولة، 
إلــى شــركــة تــدعــى »ســانــت فينسنت«،  بيعت 
وهي مسجلة في جزيرة الغرينادين الواقعة 
فــي الــبــحــر الــكــاريــبــي، فيما مــثــل الــشــركــة في 
عملية البيع محام إسرائيلي. ويبني حمارنة 
مــســاحــة  تـــفـــوق  املـــبـــاعـــة  األرض  مــســاحــة  أن 
جــــزيــــرة الــــغــــريــــنــــاديــــن، الــــتــــي ســـجـــلـــت فــيــهــا 
الشركة، كما يعتقد جازما أن الشركة ما هي 
إال واجهة لشركة إسرائيلية، وهو ما يجري 
للتأكد منه، ليصار  املركزي تحقيقا  املجلس 
إلى تبني موقف واضح من القضية. واألرض 
في  الثالث،  ثيوفيلوس  البطريرك  وقــع  التي 
وثقت  كما  بيعها،  على   ،2015 يوليو/تموز 
وســائــل إعـــالم إســرائــيــلــيــة، ســبــق أن أجرتها 
ما  1974 إلسرائيل عبر  عــام  في  البطريركية 
يسمى »دائرة أراضي إسرائيل«، بعقد تأجير 
ينتهي في عام 2109، مقابل مليون و750 ألف 

دوالر.
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــة، لــ ــارنــ ــمــ ــكـــشـــف حــ ويـ
إلقدامها  البطريركية  تسوقها  التي  املبررات 
على بيع األرض، موضحا »تقول البطريركية 
إنها باعت األرض، تحسبا لقانون إسرائيلي 

ــلـــطـــات االحــــتــــالل  قــــيــــد اإلعـــــــــــداد يـــســـمـــح لـــسـ
ــه بــعــقــود  ــ بــــمــــصــــادرة األراضــــــــــي املـــــؤجـــــرة لـ
نفعا من  أكــثــر  بيعها  أن  رأت  وبــذلــك  طويلة، 
ــبـــررات  ــرفـــض املـ «. ويـ

ً
مــصــادرتــهــا مــســتــقــبــال

الــتــي تسوقها الــبــطــريــركــيــة. وقـــال »حــتــى لو 
ــان املــــبــــرر حــقــيــقــيــا، فــــاألولــــى بـــيـــع األرض  ــ كـ
إلـــى عــنــصــر عـــربـــي. املــهــم أال تــبــاع للعنصر 
ــادرت إســرائــيــل  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي. وحـــتـــى لـــو صــ
األرض فذلك أفضل لتاريخنا ومستقبلنا. في 
النهاية يوجد قانون دولي ومحاسبة وحق 
تاريخي سبقي، املهم أال يكون لدى االحتالل 

وثيقة على أنه أصبح يملك األرض«.
اليونانية  مشكلة أرض قيسارية، والسيطرة 
على الكنيسة والتي تسهل التفريط باألرض، 
ــان األردنـــــــــــــي، قــيــس  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ طــــرحــــهــــا عــــضــــو الـ

ــان، قــبــل أســـبـــوع،  ــرملـ ــبـ زيــــاديــــن، تــحــت قــبــة الـ
مــطــالــبــا الــحــكــومــة األردنـــيـــة الــقــيــام بــدورهــا 
 .1958 لسنة  البطريركية  قــانــون  تطبيق  فــي 
وأكد حينها عروبة الكنيسة، منتقدًا سيطرة 
الــيــونــانــيــني املــفــرطــة عــلــيــهــا. ومـــنـــذ ســنــوات 
للمطالبة  العرب  املسيحيني  تتعالى أصــوات 
ــا يــصــفــونــه  بــتــعــريــب الــكــنــيــســة، مــنــتــقــديــن مـ
وإقصاء  العربي  للعنصر  اليونان  بتهميش 
ــبـــان الـــعـــرب. ويـــقـــول حــمــارنــة  الــكــهــنــة والـــرهـ
»نــحــن ال نــتــحــدث بــتــعــريــب الــكــنــيــســة، نــريــد 
الــقــرار، نــريــد أن  مــشــاركــة عربية فــي صناعة 
يــنــتــهــي الــظــلــم الــتــاريــخــي الــــذي يــتــعــرض له 
العرب داخل الكنيسة على يد اليونان. لو كان 
العنصر العربي مشاركا في صناعة القرار ملا 

شهدنا كل عمليات البيع والتأجير«.

صالح النعامي

تــكــتــســب الــــزيــــارة املـــقـــرر أن يــبــدأهــا رئــيــس 
الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
ــل، أهــمــيــة  ــبـ ــقـ ــــوع املـ ــبـ ــ ــان األسـ ــجــ ــيــ إلـــــى أذربــ
كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلســـرائـــيـــل عــلــى الصعيد 
ــادي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــراتــــيــــجــــي واألمـــــنـــــي واالقـ االســ
ويــنــعــكــس هـــذا األمــــر عــلــى املــبــاحــثــات التي 
ــــني فــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــاهـــو مـــــع املـ ــيـ ــنـ ــتـ يـــجـــريـــهـــا نـ
أذربـــيـــجـــان، واملـــقـــرر أن تــشــمــل آفــــاق تعزيز 
الـــتـــعـــاون األمـــنـــي واالســتــراتــيــجــي مـــع هــذا 
الـــبـــلـــد، الـــــــذي جــــاهــــر مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
»حليف  وسياسيون في تل أبيب بتعريفه كـ

ــتـــالل. وتــشــمــل مباحثات  مــهــم« لــكــيــان االحـ
نتنياهو فرص تدشني شراكة مع أذربيجان 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــاقـــتـــصـــاديـــات الــطــاقــة. 
وتــأتــي زيــارتــه فــي إطـــار استنفار إسرائيل 
اســتــغــالل وتوظيف  عــلــى  قــدرتــهــا  لتحسني 
في  الــتــي هيمنت عليها  الــغــاز  احــتــيــاطــات 
حـــوض الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، وضــمــان 

تسويق الغاز في أقل قدر من املخاطر.
ــى تـــجـــاوز  ــ ــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــ وتـــســـعـــى حـ
ــام نــقــل الـــغـــاز اإلســرائــيــلــي إلــى  الــعــقــبــات أمــ
إلــى مشروع  أوروبــــا، مــن خــالل انضمامها 
»الــــســــيــــل الــــجــــنــــوبــــي«، الــــــــذي يــــهــــدف إلــــى 
نــقــل عـــشـــرة مـــاليـــني مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
األذربــيــجــانــي إلــى دول أوروبــــا عبر كــل من 

جورجيا وتركيا.
مرتبطة  الشأن،  هــذا  في  إسرائيل،  ومشكلة 
بــالــتــحــديــات األمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي قد 
تــعــيــق نــقــل الـــغـــاز اإلســرائــيــلــي إلــــى تــركــيــا، 
 »Israel Defense« بحسب ما لفتت إليه مجلة
فــي وقـــت ســابــق مــن شــهــر نوفمبر/تشرين 
الثاني املــاضــي. وهــذا الغاز سيمر إمــا عبر 
أمر ينطوي  السورية، وهو  اإلقليمية  املياه 
الحرب وحركة  على مخاطرة كبيرة بسبب 
ــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــكــثــيــفــة في  املـــالحـ
املكان، وإما عبر املياه اإلقليمية القبرصية. 
لكن قبرص تبدي، حتى اآلن، اعتراضا كبيرًا 
على هذه الخطوة، وكانت قد أبطلت تفاهما 
إســـرائـــيـــلـــيـــا قــبــرصــيــا يـــونـــانـــيـــا حـــــول نــقــل 
الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبــا عبر األراضي 
القبرصية واليونانية. وفي وقت تنطلق فيه 
مفادها  فرضية  مــن  اإلسرائيلية  الحكومة 
االعــتــراض  على  النهاية  فــي  ستتغلب  أنها 
القبرصي بشأن نقل الغاز، يواصل نتنياهو 
ــدول املــصــدرة  ســيــاســة االنــفــتــاح عــلــى كــل الــ

للغاز، من أجل دراسة إمكانية بناء شراكات 
معها، ال سيما أذربيجان.

وتعد أذربيجان شريكا اقتصاديا وتجاريا 
مــهــمــا إلســـرائـــيـــل فــــي كــثــيــر مــــن املــــجــــاالت. 
وذكرت صحيفة »كالكيليست« االقتصادية 
اإلســرائــيــلــيــة أن تـــل أبــيــب تــســتــورد 40 في 
املــائــة مــن احــتــيــاجــاتــهــا النفطية مــن بــاكــو، 
التي كانت أيضا أكبر مصدر للغاز بالنسبة 
إلسرائيل قبل اكتشاف احتياطات الغاز في 

البحر املتوسط.
ــــس«، أخــــيــــرًا، عــن  ــآرتــ ــ ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »هــ
ــيــــة- ــانــ ــيــــجــ ــاحــــث فـــــي الــــعــــالقــــات األذربــ ــبــ الــ

اإلسرائيلية، أبرموب جوت، قوله إن عشرات 
أذربيجان  من  تتخذ  اإلسرائيلية  الشركات 
مـــقـــرًا لــهــا وتــنــطــلــق مـــن هـــنـــاك فـــي أنــشــطــة 
ــزءًا من  ــ مــكــثــفــة تـــجـــاه الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت جـ
الجنرال  وقــال  سابقا.  السوفييتي  االتــحــاد 
الــذي ينظر  إفرايم سنيه،  السابق،  والــوزيــر 
إلــيــه كــصــاحــب فــكــرة تــدشــني الــتــحــالــف مع 
أذربيجان بعد انهيار االتحاد السوفييتي، 
البلد  الــعــالقــات مــع هــذا  إن تدشني وتعزيز 
ــيــــل، عــلــى  يــكــتــســب أهـــمـــيـــة قـــصـــوى إلســــرائــ
اعــتــبــار أنــهــا دولـــة إســالمــيــة يحكمها نظام 

علماني وتقع في جوار دول إسالمية تؤثر 
مثل  إلســرائــيــل،  االستراتيجية  البيئة  على 

إيران وتركيا.
وكــانــت قــنــاة الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة الثانية 
 مــن وزارة 

ً
قــد كشفت، الــعــام املــاضــي، أن كــال

الخارجية وجهاز االستخبارات الخارجية، 
»املوساد«، وشعبة االستخبارات العسكرية، 
»أمان«، قد شكلت طاقما لدراسة التهديدات 
ــالـــح  ــتــــعــــرض لــــهــــا املـــصـ ــكـــن أن تــ ــمـ الــــتــــي يـ
اإلسرائيلية في الدول اإلسالمية، التي كانت 
تشكل جزءًا من االتحاد السوفييتي، ال سيما 
أذربــيــجــان. وعــنــدمــا كـــان املــشــروع الــنــووي 
اإليـــرانـــي فـــي بــــؤرة االهــتــمــام اإلســرائــيــلــي، 
كــان رهـــان إســرائــيــل على أذربــيــجــان كبيرًا. 
القرار في تل أبيب أن  وتعتقد دوائــر صنع 
العالقة الوثيقة مع باكو من شأنها تحسني 
قدرة إسرائيل على املناورة أمام إيران. وزار 
وزيـــر الــحــرب اإلســرائــيــلــي الــســابــق، موشيه 
يعلون، أذربيجان في سبتمبر/أيلول 2014 
للتباحث حول سبل توسيع التعاون األمني 

بني الجانبني.
يذكر أن إسرائيل استفادت من الصراع بني 
أذربيجان وجارتها أرمينيا، على اعتبار أن 
ــز أذربــيــجــان على التوسع 

ّ
هــذا الــصــراع حــف

فــي شــــراء األســلــحــة والــعــتــاد مــن إســرائــيــل. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« أخـــــيـــــرًا، أن 

إسرائيل صدرت منظومات 
ســالح ألذربــيــجــان منذ عــام 2012، بقيمة 5 
إلــى أنه  مليارات دوالر. وأشــارت الصحيفة 
مع  العسكرية  املواجهات  انــدالع  أعقاب  في 
أرمينيا في أبريل/نيسان املاضي، توجهت 
طائرات نقل أذربيجانية إلى إسرائيل لنقل 
الــســالح وتــعــزيــز إمــكــانــاتــهــا الــحــربــيــة ضد 

أرمينيا.
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قــواتــه بقيت محل شــك قطاع  أن  إال  للحرب، 
واســـع مــن أبــنــاء حــضــرمــوت. وكـــان لحضور 
األولـــى  العسكرية  للمنطقة  الــســابــق  الــقــائــد 
عبد الرحمن الحليلي إعالن بيان الحوثيني 
االنـــــقـــــالبـــــي عــــلــــى شــــرعــــيــــة هــــــــــــادي، أثــــنــــاء 
احــتــجــازه فــي صنعاء مطلع الــعــام املــاضــي، 
ــرز فـــي فــقــد ثــقــة الـــشـــارع فـــي والء  ــ ــر األبــ ــ األثـ

األولى محل جدل منذ انطالق عاصفة الحزم 
بــعــد وقــوفــهــا عــلــى الــحــيــاد، وعـــدم استعانة 
الحكومة الشرعية بها في أي مهمة عسكرية 
ضــد الــحــوثــيــني، وظــلــت عــلــى مــا يــبــدو تحت 

رقابة التحالف.
العسكرية  املنطقة  قائد  إعــالن  مــن  وبــالــرغــم 
األولـــى  األيــــام  األولــــى والءه للشرعية خـــالل 

F F

الشرعية  خطوة  وتثير  للشرعية.  الحليلي 
الجبهات  السالح لصالح  سحب كميات من 
كانت هناك موانع تحول  إذا  تساؤالت عما 
كالخوف من  وقــت سابق،  الخطوة في  دون 
التمرد أو حدوث إرباك داخل هذه الوحدات 
إلــى محافظات  أفــرادهــا  معظم  ينتمي  التي 
الــــشــــمــــال، وهــــــي آخــــــر قــــــوة مـــتـــمـــاســـكـــة فــي 

املناطق.  هــذه  إلــى  أفــرادهــا  ينتمي  الجنوب 
ويؤكد هذا الطرح، موقف الرئيس املخلوع، 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، الـــــذي أصـــــدر بــيــانــا 
كميات  سحب  الشرعية  قـــرار  بعد  متشنجا 
ــأرب، إذ وصــف  مــن الــســالح لــرفــد جــبــهــات مــ
»االنــفــصــالــي« مــتــوعــدًا بحرب  فــيــه هــــادي بـــ
الصحافي،  ويقول  واليابس.  األخضر  تأكل 

الناشط السياسي، عبد الجبار الجريري، إن 
بعض ألوية املنطقة العسكرية األولى كانت 
الشرعية،  إلى  تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة 
إذ إن ضــبــاط وجــنــود تــلــك األلــويــة يدينون 
بالوالء للمخلوع صالح ويخفون ذلــك، فقد 
كــانــوا يــتــرقــبــون الــفــرصــة الــســانــحــة لتغيير 
املـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة فـــي حـــضـــرمـــوت، الــتــي 
تعد الباب الخلفي لقوى الشرعية، من خالل 
أسلحة  يمتلكون  وأنهم  تمردهم، خصوصا 
كثيرة جدًا ثقيلة وخفيفة وذات طراز جديد. 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  وأشــار، 
أن الـــلـــواء 37 فــي صــحــراء حــضــرمــوت مثل، 
خالل األشهر املاضية، الحزام األمني لحماية 
ــالـــح والـــحـــوثـــيـــني،  ــــى صـ تـــهـــريـــب الــــســــالح إلـ
فغالبية ضباط هذا اللواء يتبعون املخلوع، 
ــاه فـــي رد صـــالـــح بــعــد إقــــرار  ــنــ وهــــو مـــا رأيــ
الشرعية نقل أسلحة اللواء إلى مأرب. ولفت 
ــراخ الــرئــيــس املــخــلــوع  الــجــريــري إلـــى أن صــ
ــواء 37 يـــؤكـــد أن  ــلــ عــلــى قـــــرار نــقــل ســــالح الــ
مهمة اللواء بالنسبة له كانت استراتيجية، 
الــتــمــرد طيلة  اســتــفــاد منها عناصر  وورقـــة 
الحرب. وتابع »صحيح أن خطوة نقل  أيــام 
األسلحة جاءت متأخرة، وكان من املفترض 
أن تـــكـــون مــنــذ بـــدايـــة األمـــــر، لــكــن حــســابــات 
الشرعية  وإداريــة منعت  عسكرية وميدانية 

من اتخاذ هذا القرار سابقا«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد املــحــلــل الــعــســكــري، علي 
الذهب، أن هذا اإلجراء يشير إلى أمرين، هما 
ــادي نــحــو الــتــفــوق، أواًل، ومــعــادلــة  ســعــي هــ
فــي ظل  الــقــوة،  على  السيطرة  فــي  منافسيه 
تــبــايــن كــافــة حلفائه فــي الــداخــل مــن مسألة 
شـــكـــل الــــــدولــــــة، وارتــــــبــــــاط بـــعـــضـــهـــم بـــقـــوى 
خــارجــيــة مــنــاوئــة لــتــوجــهــه مــن جــهــة ثانية. 
»العربي  لـ تصريحه  فــي  الــذهــب،  ويستبعد 
الــجــديــد«، أن يــكــون سحب الــقــوة سببه رفد 
جبهة مــأرب بقدر مــا هــو إبـــداء حسن النية 
تجاه من يلوموه على ما قــام به من تغيير 
ــى والـــلـــواء 37، وقــد  فــي قــيــادة املــنــطــقــة األولــ
تـــحـــل مــــكــــان األســـلـــحـــة املـــســـحـــوبـــة أســلــحــة 
تدعم  الــتــي  السعودية  قبل  مــن  أحـــدث منها 
الرئيس  اتخذ  »ربما  التوجه. ويضيف  هــذا 
هادي ما أشيع من أخبار حول ارتباط اللواء 
ــداث هـــذا الــتــغــيــيــر، لــكــن قــرائــن  ــ بــصــالــح إلحـ
كــثــيــرة تــؤكــد مــا ذهــبــنــا إلــيــه ســابــقــا«. وعما 
السابقني  الــقــادة  في والء  الشكوك  كانت  إذا 
لـــلـــشـــرعـــيـــة تـــســـبـــبـــت فـــــي تــــأخــــر مــــثــــل هــــذه 
الــخــطــوة، قـــال الــذهــب إن وضـــع هـــذا الــلــواء، 
املــحــاط مــن جميع الــجــهــات بــقــوات الجيش 
الوطني الجديد، وترصد واستهداف طيران 
التحالف ألي تحرك مناوئ للشرعية، يسقط 
والنشاط  التغيير  بني  ربطت  التي  املــبــررات 
الـــذي قــيــل إنـــه مــشــبــوه لــلــواء أو لبعض من 
الناشط  أو ضباطه. من جهته يرى  قياداته 
لم تكن هناك  أنــه  السياسي، هشام باجابر، 
مـــخـــاوف لــــدى الــحــكــومــة التـــخـــاذ مــثــل هــذه 
الخطوة، وخصوصا أن قيادة املنطقة األولى 
ــــدت الــشــرعــيــة. ويــصــف  الــتــزمــت الــحــيــاد وأيـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحه  فــي  بــاجــابــر، 
»املتخبطة«، ويرى أن الهدف  قرارات هادي بـ
ــد الــــفــــراغ الـــذي  ــذه الــتــغــيــيــرات هـــو سـ مـــن هــ
الــذي تزامن مع  الحليلي  الــلــواء  تركه رحيل 
خطة  لتطبيق  العربي  التحالف  دول  توجه 
تــأمــني خــطــوط نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز. ويشير 
إلـــى أن نــقــل الــســالح الــثــقــيــل مــن املــعــســكــرات 
باتجاه مـــأرب يــأتــي لــغــرض تــأمــني إمـــدادات 
النفط والــغــاز، لكن ذلــك سيكون له انعكاس 
ســلــبــي مـــن الــنــاحــيــة األمــنــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
مــدن وقــرى وادي حضرموت، فما زال خطر 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( وتنظيم 
»القاعدة« قائما، وستكون هناك فرص أكبر 
لــبــســط سيطرتها  لــلــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة« 
على وادي حضرموت إذا أفرغت املعسكرات 

من سالحها الثقيل.

متابعةتحليل

تل أبيب تستفيد من 
العالقة مع باكو لتحسين 

قدرتها على المناورة 
أمام طهران

نقل سالح حضرموت إلى مأرب

وجريح،  قتيل  بين  السبت،  أمس  يمنيًا،  جنديًا   84 عن  يقل  ال  ما  سقط 
الصولبان،  معسكر  أمام  »داعش«،  تنظيم  تبنّاها  انتحارية  عملية  في 
بمنطقة خور مكسر في محافظة عدن جنوبي اليمن. وقال مصدر 
أمني لـ»العربي الجديد« إن االحصائية األولية لضحايا التفجير الذي نفذه 
إلى  40 قتيال و46  ناسفة كان يحملها، وصلت  انتحاري بعبوة  شخص 
جريحا والعدد قابل لزيادة. وأكد المصدر أن االنتحاري فجر نفسه أثناء 

تجمع العسكريين الستالم رواتبهم.

مذبحة لـ»داعش« في عدن

تحقيق

حضرموت ـ عارف بامؤمن

فــتــحــت قــــــــرارات الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، 
ــادي، املــتــمــثــلــة  ــ عــبــدربــه مــنــصــور هــ
ــي املـــؤســـســـة  ــ ــديــــالت فـ ــعــ ــراء تــ ــ ــإجــ ــ بــ
الــعــســكــريــة الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه لتحريك 
السالح املكّدس في ألوية ومعسكرات محافظة 
حضرموت باتجاه جبهات القتال في مأرب. 
وأجرى هادي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 
تــغــيــيــرات فـــي املــؤســســة الــعــســكــريــة، شملت 
للمنطقة  قــائــدًا  الــلــواء صالح طيمس  تعيني 
للجدل  املثير  لــلــواء  األولـــى، خلفا  العسكرية 
 عن تعيني اللواء 

ً
عبد الرحمن الحليلي، فضال

يحيى أبو عوجا رئيسا لهيئة أركان املنطقة، 
للواء  قائدًا  محروس  فهمي  العميد  وتعيني 
11 حــرس الــحــدود، األمــر الــذي ساعد قيادة 
باالستعانة  أوامــرهــا  إصـــدار  على  الشرعية 
بالسالح الثقيل، والـــذي يــوجــد فــي عــدد من 
األولــى،  العسكرية  للمنطقة  التابعة  األلــويــة 
في رفد عدد من جبهات القتال مع الحوثيني 
في محافظة مأرب املحاذية لحضرموت، بعد 
مخاوف سابقة لدى الشرعية، على ما يبدو، 

من حدوث أي تمرد لو تمت الخطوة سابقا.
الــشــرعــيــة، تــم نقل  الــقــيــادة  وبتوجيهات مــن 
كميات من السالح الثقيل من اللواء 37 مدرع، 
األولـــى،  العسكرية  املنطقة  قــيــادة  مــقــر  ومـــن 
لرفد جبهات القتال ضد الحوثيني في مأرب. 
ــال مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي قــــيــــادة املــنــطــقــة  ــ وقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــعـــســـكـــريـــة األولــــــــى، لــــ
ــد الــجــبــهــات  ــ إن عــمــلــيــات نـــقـــل الــــســــالح ورفــ
ســتــســتــمــر خــــالل األيـــــام املــقــبــلــة أيـــضـــا. وفــي 
الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد شــهــود عــيــان فــي مناطق 
الجديد«، مشاهدتهم ألرتال  »العربي  لـ عدة، 
من الدبابات خرجت من عدد من املعسكرات 
في وادي حضرموت في طريقها إلى مأرب. 
ــز اإلعــــالمــــي لــلــقــوات  ــركـ وقـــــال مـــصـــدر فـــي املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ املسلحة الــشــرعــيــة، 
السالح الــذي تم رفــد جبهات مــأرب به ليس 
بالكميات الكبيرة، لكنه يتنوع بني مدرعات 
العسكرية  املنطقة  وذخــائــر. وبقيت وحــدات 

صنعاء ـ العربي الجديد

تحّولت ذكرى املولد النبوي إلى مناسبة 
سياسية بامتياز في اليمن، منذ سيطرة 
جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــني( على 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومـــــدن أخــــــرى. وفــي 
هذه املناسبة التي تصادف اليوم األحد، 
وفي التاريخ الهجري 12 من ربيع األول، 
على  البالد،  في  الرسمية  العطلة  أعلنت 
أن يــتــم االحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى عــلــى نــطــاق 
واســـع فــي الــعــديــد مــن شـــوارع العاصمة 

اليمنية.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ ــكــــان لــ وأكـــــــد ســ
باستعدادات  أيـــام  منذ  ــدأوا  بـ الحوثيني 
إحياء ذكرى املولد النبوي ونجحوا ألول 
مرة بحجز ميدان السبعني، أكبر ميادين 
ليستضيف مهرجانا  العاصمة صنعاء، 
ــقــــرر أن يـــقـــام الـــيـــوم.  جــمــاهــيــريــا مــــن املــ
ــام،  ــدأ الــحــوثــيــون اإلعــــــداد لـــه مــنــذ أيــ ــ وبـ
فــي ظــل إجــــراءات أمنية مــشــددة لحماية 
املــشــاركــني. وعــلــق الــحــوثــيــون فــي مــيــدان 
صنعاء،  فــي  متفرقة  وشــــوارع  السبعني 
الفتات موشحة باللون األخضر، احتفاًء 
ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة في  بــاملــنــاســبــة. وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مظاهر  صــنــعــاء لـــ
االحتفاء هــذا الــعــام فــي الــشــوارع العامة 
 فــي الــعــامــني 

ً
بـــدت أقـــل مــمــا كـــان حــاصــال

املـــاضـــيـــني، وذلــــك بــســبــب األزمـــــة املــالــيــة. 
الذكرى  هــذه  حّولت  قد  الجماعة  وكانت 
إلى ما يعتبره بعضهم مناسبة سياسية، 
تحتفل بها كما كانت الحكومات السابقة 
تحتفي باأليام الوطنية. ومنذ عام 2015، 
»الـــلـــجـــنـــة الـــثـــوريـــة  ــا يــســمــى بــــ أصــــــدر مــ
الــعــلــيــا«، قــــرارًا يقضي بــاعــتــبــار يـــوم 12 
ربــيــع األول مـــن كـــل عــــام، عــطــلــة رســمــيــة 
فــــي مــخــتــلــف قــــطــــاعــــات الــــبــــالد الـــعـــامـــة 
والــــخــــاصــــة. ويــســتــغــل الـــحـــوثـــيـــون هـــذه 
املناسبة كغيرها من املناسبات الدينية، 
النفوذ  واســتــعــراض  التحشيد  أجـــل  مــن 
ــيـــطـــرة لـــــدى الـــجـــمـــاعـــة، وإليـــصـــال  والـــسـ

ــة.  ــيـ ــيـــة وخـــارجـ ــلـ ــائــــل ســيــاســيــة داخـ رســ
هكذا، تبدو ذكرى املولد النبوي املناسبة 
األهــــم بــالــنــســبــة لــلــحــوثــيــني، عــلــى الــرغــم 
»الغدير«،  كـ أخــرى  مــن وجــود مناسبات 
والـــتـــي يــحــيــهــا الــحــوثــيــون وأنــصــارهــم، 
ــرقـــى ملــــا هــــو حــاصــل  لـــكـــن بــمــظــاهــر ال تـ
بــاالحــتــفــال بــمــولــد الــنــبــي. وقــبــل تــوســع 
ــرة كــان  ــيــ ــنـــوات األخــ الــحــوثــيــني فـــي الـــسـ
ــبـــوي« يــقــتــصــر على  ــنـ ــد الـ ــولــ إحـــيـــاء »املــ
ــب الــســنــيــة  ــذاهــ ــــد املــ ــــي أحـ الـــصـــوفـــيـــة وهـ
الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة فـــي أغــلــب مــنــاطــق 
الــيــمــن، وتــراجــعــت مــع انــتــشــار السلفية 
فــي العقود األخــيــرة، فــي وقــت كانت فيه 
أهم  مــن  الصوفية  لــدى شــيــوخ  املناسبة 
املــنــاســبــات الــتــي يــتــم إحــيــاؤهــا بطريقة 
يجتمع فــيــهــا الــجــانــب الــديــنــي بــاألدبــي 
ــلـــى الــعــكــس  والـــفـــنـــي، فــــي آن واحـــــــد. وعـ
ــقـــدون لــلــحــوثــيــني،  ــتـ ــنـ ــن ذلــــــك، يـــــرى املـ مــ
قــادة  أن  باعتبار  املناسبة  يحيون  أنــهــم 
الجماعة ومرجعياتها الفكرية والدينية 
البيت«، من أحفاد علي  إلــى »آل  تنتسب 
بن أبي طالب. وهذا يعني أنهم يحتفلون 
بــمــيــالد »جـــدهـــم«، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
»آل  لـــ الحكم  بتوريث  من رسائل متعلقة 
البيت«، وليس فقط باعتباره النبي الذي 
يقتدي به املسلمون، مع إقرار الكثير من 
مــنــتــقــدي الــجــمــاعــة بحقها فــي االعــتــقــاد 

وإحياء املناسبة.
لليمن، يواجه  الحالي  الــوضــع  وفــي ظــل 
االحــــتــــفــــاء الــــــذي يـــــرى مــــعــــارضــــوه بــأنــه 
ــا أخـــرى.  ــ مــبــالــغ فــيــه، انـــتـــقـــادات مـــن زاويـ
ــافـــي واملـــحـــلـــل الــيــمــنــي،  ويــــقــــول الـــصـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــحــمــد الـــخـــامـــري، لـــ
إن »االحـــتـــفـــال املــبــالــغ فــيــه واملــصــاريــف 
املــلــيــونــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا ســلــطــة األمـــر 
ــن الـــعـــبـــث غــيــر  ــ ــا مـ ــوعــ الـــــواقـــــع تـــشـــكـــل نــ
املـــبـــرر، ألنـــنـــا نــمــر بــمــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة 
وعـــــدم وجـــــود مــــــوارد دولـــــة واملـــوظـــفـــون 
أشهر  ثالثة  منذ  مرتباتهم  يستلموا  لم 

تقريبا«.

الحوثيون و»المولد«: 
مناسبة دينية برسائل سياسية

كانت الشرعية تخشى 
والءات بعض ألوية 

المنطقة األولى

تخّوف من استفادة 
القاعدة من نقل األسلحة 

للعودة إلى حضرموت

عادت الدعوات 
إلى تعريب الكنيسة 

األرثوذكسية في األراضي 
الفلسطينية إلى الواجهة 

بعد كشف قضية بيع 
أرض مدينة قيسارية 

في حيفا إلى شركة قد 
تكون مرتبطة بإسرائيل

يتوجه رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين 

نتنياهو، إلى أذربيجان 
األسبوع المقبل، في زيارة 
تعكس رهان إسرائيل على 

تعزيز عالقاتها مع هذا 
البلد، برهانات جيوسياسية 

وحسابات األمنية

تقرير تشكيالت عسكرية لحّل أزمة ثقة سياسية عمرها 
من بداية الحرب اليمنية
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  شرق
      غرب

تمديد الطوارئ 
في فرنسا

مــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
أول اجــتــمــاع لــهــا بــعــد تــولــي وزيــر 
بــرنــار كــازنــوف  الــســابــق،  الداخلية 
)الصورة(، رئاستها، خلفا لرئيس 
الوزراء املستقيل، إيمانويل فالس، 
حـــالـــة الــــطــــوارئ لــلــمــرة الــخــامــســة 
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
فــي قـــرار مــن املــفــتــرض أن يناقشه 
ويتبناه البرملان الفرنسي األسبوع 
املقبل. وشّدد كازنوف على ضرورة 
توفير الحماية للمواطنني، بسبب 
الــتــهــديــدات اإلرهـــابـــيـــة املــتــواصــلــة 

بدرجات عالية.
)العربي الجديد(

مشاورات الرئيس 
اإليطالي  لتسوية 

األزمة السياسية
أجرى الرئيس اإليطالي، سيرجيو 
مشاورات  السبت،  أمــس  ماتاريال، 
أخــــيــــرة مــــع األحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
 في أن يتوصل اعتبارًا 

ً
الكبرى، آمال

من يــوم اإلثنني إلــى تسوية األزمــة 
الــتــي نــجــمــت عـــن اســتــقــالــة رئــيــس 
الــــوزراء، ماتيو ريــنــزي. ومنذ يوم 
الـــجـــمـــعـــة يـــــــزور مــمــثــلــو األحـــــــزاب 
الــرئــاســة.  الــبــرملــان مقر  فــي  املمثلة 
ويـــدافـــع كـــل حـــزب عـــن الــحــل الـــذي 
إذ  رينزي،  بعد  ما  يقترحه ملرحلة 
تطالب بعض األحزاب، مثل »رابطة 
فيما  مبكرة،  بانتخابات  الشمال« 
تريد أخــرى تشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
)فرانس برس(

أفغانستان: اعتقال 
قيادي في »القاعدة«

األفغانية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
بــارز  قــيــادي  اعتقال  السبت،  أمــس 
فـــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة خـــالل عملية 
خــــاصــــة فــــي مـــديـــريـــة خــوجــيــانــي 
بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان. 
وقالت في بيان إن القيادي املعتقل 
بــاكــســتــانــيــة، وهــو  يــحــمــل جنسية 
الــقــاعــدة،  لتنظيم  املــالــي  املـــســـؤول 
لكن البيان لم يذكر اسم وتفاصيل 

أخرى حول القيادي املعتقل.
)العربي الجديد(

مرشح المعارضة يفوز 
برئاسة غانا

فـــــــــــــاز مــــــــرشــــــــح املـــــــــعـــــــــارضـــــــــة فــــي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي غــانــا، 
نانا أكوفو أدو، بمواجهة الرئيس 
ــانــــي  ــــون درامــ ــتــــه جـ املــنــتــهــيــة واليــ
مــاهــامــا، وذلـــك بحصوله عــلــى 53 
فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، بحسب 
ــا أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــ مـ
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. واتـــــصـــــل املـــرشـــح 
الــخــاســر بـــأدو لتهنئته بــفــوزه في 
االنــتــخــابــات، وفــق مــا أعلن مصدر 
رســـمـــي. وشـــهـــدت الـــبـــالد فـــي عهد 
ماهاما تباطؤًا في النمو وفضائح 

فساد داخل إدارته.
)فرانس برس(

وفد فلسطيني إلى 
واشنطن غدًا

وفــــــد  يــــــصــــــل  أن  املـــــــتـــــــوقـــــــع  مـــــــــن 
ــــى الــعــاصــمــة  ــيـــع إلـ فــلــســطــيــنــي رفـ
ــن، يـــــــوم غــد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ األمــــيــــركــــيــــة واشـ
لــقــاءات رسمية مع  لعقد  اإلثــنــني، 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جــون 
كــيــري، وعــــدد آخـــر مــن املــســؤولــني 

كما  املقبلة،  األميركية  اإلدارة  فــي 
ســــيــــقــــدم الـــــوفـــــد ورقــــــــة ســيــاســيــة 
وأخــرى أمنية لألميركيني. وأكدت 
ــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــســـؤولـــة  ــ ــــصــ مــ
الوفد يضم  أن  الجديد«  لـ»العربي 
ــات فــي  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــــس دائـــــــــــرة املــ ــيـ ــ رئـ
اللجنة  وعــضــو  الــتــحــريــر  منظمة 
ــة لــــحــــركــــة فــــتــــح، صـــائـــب  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
عريقات )الصورة(، ورئيس جهاز 
ماجد  الفلسطينية،  االستخبارات 
املقبل  الفلسطيني  والسفير  فــرج، 

بواشطن، حسام زملط.
)العربي الجديد(

ظلت حضرموت خارج إطار الحرب بين الشرعية وتحالف االنقالب )فرانس برس(

تضم قيسارية آثارًا رومانية وبيزنطية وإسالمية )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty( لقاء سابق بين نتنياهو ووزير الخارجية األذري إلمار ممدياروف

من احتفال الحوثيين في صنعاء بالمولد النبوي العام الماضي )محمد حمود/األناضول(



الجيش يريد توسيع نفوذه

مصر: خالف 
نفطي عسكري

ترامب وإشكالية الجمع بين السلطتين

ركس تيليرسون... رجل نفطي 
مرشح للخارجية

رفض مجلس الدولة 
مطلب وزارة الدفاع 

تخفيض سعر السوالر

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية على  الــدفــاع  تصر وزارة 
إضافية  مالية  بــمــزايــا  تحظى  أن 
ــهــــات  فــــــي تــــعــــامــــاتــــهــــا مــــــع الــــجــ
الــحــكــومــيــة األخــــــرى، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــزايـــا 
بحكم  بها،  تتمتع  التي  والتنظيمية  املالية 
مـــوازنـــة، ال  لــهــا  املستقل كمؤسسة  وضــعــهــا 
وباعتبارها  الــبــرملــان،  فــي  تفصيليًا  تناقش 
الــجــهــة الــتــنــفــيــذيــة الـــوحـــيـــدة املـــســـمـــوح لها 
ــتــــصــــاديــــة.  ــة االقــ ــمــــارســــة جـــمـــيـــع األنــــشــــطــ مــ
أن  ــتــــرول  ــبــ الــ وزارة  فــــي  مــــصــــادر  وتـــكـــشـــف 
وزارة الــدفــاع دخلت في نــزاع، خــال األشهر 
الخمسة املاضية، مع الهيئة العامة للبترول، 
ممثلة في الجمعية التعاونية للبترول، وهي 
املستوردة  الحكومية  الشركات  أكبر  إحــدى 
واملــوزعــة لــلــوقــود، وذلـــك بسبب رغــبــة هيئة 

اإلمداد والتموين في 
الجيش دفع نسبة الثلث فقط من مستحقات 
عليه  تحصل  مــا  نظير  التعاونية  الجمعية 
من خام السوالر املميز. وتشير أوراق الخاف 
بني الجهتني إلى أن وزارة الدفاع وقعت عقدًا 
البترول  في سبتمبر/أيلول 2013 مع شركة 
الــحــكــومــيــة، لــتــخــزيــن ونــقــل وتـــوريـــد أنــــواع 
نـــوع مخصص  بينها  الـــوقـــود،  مــن  مختلفة 
مــن الــســوالر بمعايير أعلى مــن املــتــداول في 

تفيد أن السوالر الذي يحصل عليه الجيش 
 بــخــصــائــص أعــلــى مـــن الــســوالر 

ً
يــنــتــج فــعــا

املعتمد في قرار رئيس الوزراء. ولم تعترض 
الــدفــاع على هــذه املستندات، وهــو ما  وزارة 
بصحة  منها  اعترافًا  الفتوى  إدارة  اعتبرته 
اكتشفت  الفتوى  إدارة  إن  بل  الهيئة،  موقف 

أيــضــًا أنـــه عــنــدمــا كـــان االتــفــاق بــني الطرفني 
عــلــى تـــوريـــد الـــســـوالر الـــخـــاص بــســعــر 5.42 
الــســوالر  كــان سعر  الــواحــد،  لليتر  جنيهات 
املتداول في األسواق 75 قرشًا فقط، ما يفقد 
وزارة الدفاع أي حق في املطالبة بتخفيض 
سعر الليتر إلى الثلث تقريبًا. وحكمت إدارة 
الفتوى في النهاية بعدم أحقية وزارة الدفاع 
بــمــا طلبته، واســتــمــرار تــوريــد الــســوالر لها 
وعدم  عليه سابقًا،  املتعاقد  املرتفع  بالسعر 
تطبيق قرار رئيس الــوزراء الخاص بالسعر 

املنخفض عليها.
السوالر  أن  البترول  وزارة  وتوضح مصادر 
ــاع من  ــدفــ الــ تــشــتــريــه وزارة  الـــــذي  الـــخـــاص 
شــركــة الــبــتــرول الــحــكــومــيــة ال يــقــتــصــر على 

أيضًا  بــل يستغل  الــحــربــيــة،  االســتــخــدامــات 
في بعض املصانع الحربية وأوجه التشغيل 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــطــلــب نـــوعـــًا جـــيـــدًا من 
الــــــوقــــــود، لـــكـــن مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود الـــتـــابـــعـــة 
»بــنــزيــنــات وطــنــيــة«،  لــلــجــيــش، واملـــعـــروفـــة بـــ
تــحــصــل عــلــى الـــوقـــود بــســعــر مــخــفــض آخـــر، 
ألنــهــا تستغله فــي أغـــراض تــجــاريــة، شأنها 
ــتـــابـــعـــة لــلــقــطــاع  ــتــــرول الـ ــبــ شـــــأن شــــركــــات الــ
الخاص. وتؤكد املصادر أن السوالر الخاص، 
الذي تنتجه شركة البترول الحكومية، يباع 
إلى مصانع وجهات أخرى بأسعار أعلى من 
5.42 جنيهات املــحــدد لـــوزارة الــدفــاع، وذلــك 
نظرًا للوضع الخاص الذي يتمتع به الجيش 

في الدولة املصرية.

8
سياسة

رغم تغلغل الجيش 
المصري في كل 

المفاصل الحياتية اليومية 
للمصريين، فإنه يحاول 

الحصول على مزايا 
إضافية في تعامالته 
مع جهات حكومية

)Getty/ترامب يلمح إلى نيته نقل أعماله ألوالده )مارك ويلسون

ركس تيليرسون هو الرئيس التنفيذي لشركة »إكسون موبيل« )بن ستنسال/فرانس برس(

F

سبق إلبراهيم محلب أن حدد سعر ليتر السوالر بـ180 قرشًا )خالد دسوقي/فرانس برس(

واشنطن ـ فكتور شلهوب

للمرة األولى في تاريخ الرئاسة األميركية، 
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ ــو دونـ ــيـــارديـــر هــ ــلـ ـــخـــب مـ

َ
ــت ـ

ْ
ــن ُيـ

يــريــد أن يــتــربــع عــلــى قــمــة هــرمــي السلطة 
الطموح  هــذا  ويــطــرح  واملــالــيــة.  السياسية 
الاعبني  القانون ومــع جميع  مع  إشكالية 
والفاعلني فــي الــفــضــاء الــعــام األمــيــركــي، ال 
سيما اإلعـــام والــكــونــغــرس والــــرأي الــعــام. 
الرئيس  على  الــفــيــدرالــي يحظر  والــقــانــون 
بــأي نــوع مــن األعــمــال التجارية،  التعاطي 
طاملا هــو يقيم فــي البيت األبــيــض. كما أن 
الــدســتــور يمنع املــســؤولــني وفــي مقدمتهم 
الــرئــيــس، مــن قــبــول »أي هــديــة أو أجـــر من 
أجــنــبــيــة خــاضــعــة  أو شـــركـــة  أي حـــكـــومـــة 
األمــر  مــن هــذا  والــهــدف  لحكومة أجنبية«. 
الــرئــيــس وجعله  قـــرار  فــي تحصني  يتمثل 
منيعًا بــحــيــث ال يــتــأثــر ولـــو بــطــريــقــة غير 
مــبــاشــرة، بــمــقــايــضــات شــبــيــهــة بــالــرشــوة. 
هنا تكمن مشكلة ترامب. فهو يملك شبكة 
مصالح في أكثر من 20 دولــة، منها الهند 
وتــركــيــا والــفــيــلــيــبــني. وعــلــى ســبــيــل املــثــال، 
سارع رئيس الفيليبني، رودريغو دوترتي، 
إلــــى اخــتــيــار أحــــد شـــركـــاء تـــرامـــب فـــي هــذا 
الخارجي.  التجاري  مبعوثه  ليكون  البلد، 
املــنــتــخــب  ــيــــركــــي  األمــ الـــرئـــيـــس  بـــقـــي  وإذا 
العنكبوتية من  الــشــبــكــة  بــهــذه  عــلــى صــلــة 
املــصــالــح املــتــنــوعــة، فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
ســتــزداد الــشــكــوك بــشــأن تــضــارب املصالح 
الخاصة والعامة. وطاملا أنه لم يفصل بني 

رئاسة  ستبقى  واضـــح،  بشكل  املستويني 
 بـــأنـــه يــقــوم 

ّ
ــن ــ تـــرامـــب مـــوضـــع تــشــكــيــك وظـ

الدولية  األطــــراف  ملــراعــاة  نــفــوذه  بتسخير 
الـــتـــي تــســهــل مــصــالــحــه الــتــجــاريــة لــديــهــا. 

 تكّرس، أن يعّرض 
ْ
ومن شأن واقع كهذا، إن

ترامب للمحاسبة القانونية، خصوصًا إذا 
تم اكتشاف مخالفات صارخة للرجل الذي 

ثبت تهربه من الضريبة لـ18 عامًا.
ومـــا يثير حــالــة مــن الــريــبــة لـــدى األوســـاط 
ــارات  األمــيــركــيــة، هـــو أن تـــرامـــب أعــطــى إشــ
ملتبسة في هذا الصدد. وكان من املفترض 
أن يحذو حذو أسافه، ليضع استثماراته 
ــة فــــــي عـــــهـــــدة صــــنــــدوق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وأصـــــــولـــــــه املـ
استثماري معزول عنه، ال يطلع حتى على 
في هذا  ليس  ترامب  لكن  مجرى عملياته. 
الــوارد. ورفــض ذلك من البداية، واألسباب 
ــتــــعــــددة: مــــن جـــهـــة، إن ثــــروتــــه مــتــنــوعــة  مــ
وتتداخل  تصفيتها.  وتصعب  ومتشابكة 
ــول الــعــقــاريــة مـــع الــتــوظــيــفــات  ــ فــيــهــا األصــ
املــالــيــة والـــقـــروض والــشــراكــات الــخــارجــيــة. 
وهـــنـــاك أيـــضـــًا مــســألــة ريــــع الـــعـــقـــود الــتــي 
تستخدم اسمه كشعار تــجــاري، ســواء في 
الـــفـــنـــادق أو األلـــبـــســـة أو املــنــتــجــات  قـــطـــاع 
الــذي  التلفزيوني  اإلنــتــاج  ومنها  األخـــرى 
ال يــزال له صلة به عن طريق أحــد البرامج 
الــفــنــيــة الـــــذي يـــبـــدأ مــســلــســلــه الـــجـــديـــد في 
يزمع  والـــذي  املقبل،  الثاني  يــنــايــر/كــانــون 
ترامب التمسك بدوره فيه كمخرج تنفيذي. 
ومن جهة ثانية، يصّر ترامب على االحتفاظ 
له ولعائلته. من  الشبكة من األعمال  بهذه 
هنا الحديث عن ضبابية مواقفه التي يريد 
الجمع فيها بني االحتفاظ بما يملك وبني 
 يتعهد بفك العاقة 

ً
سلطاته الرئاسية: تارة

مع »عملياته التجارية« أو يعترف بأهمية 
وضرورة »ترك« أعماله، وتارة أخرى يقول 
إنه ينوي »نقلها« إلى أوالده. لكن الرئيس 
ملكيته  بتعليق  بــعــد  يتعهد  لــم  املــنــتــخــب 
ال  التدخل  عــدم  فــي  الحاسمة  ورغبته  لها 
من قريب وال من بعيد بشؤونها. وكــل ما 
كشف عنه حتى اآلن، أنه باع منذ الصيف 
ــهـــم فــــي ســـوق  املــــاضــــي، مــــا يــمــلــكــه مــــن أسـ
تقريبًا.  دوالر  مليون   40 بقيمة  الــبــورصــة 
لــكــن هــــذه الـــخـــطـــوة تــبــقــى مــــحــــدودة جـــدًا. 
 عن ذلــك، لم يفصح ترامب حتى عن 

ً
فضا

مــلــفــه الــضــريــبــي. وقــــد وعــــد بـــأنـــه سيضع 
شركاته  بخصوص  الــحــروف  على  النقاط 

في 15 ديسمبر/كانون األول الجاري. 
ــرامـــب يــبــحــث عـــن طــرق  ــن املـــرجـــح أن تـ ومــ
لالتفاف على املوضوع، ويريد الجمع بني 
األعمال والرئاسة. وهذا األمر يثير املخاوف 
يعود  وبما  بالرئاسة  التجارة  تــداخــل  مــن 
على الرئيس وموقعه بالضرر البالغ الذي 
قد يصل إلى حّد اصطدامه بالقانون. ومن 
يتسبب  أن  الحالة  هــذه  فــي  املستبعد  غير 
ذلك بمحاكمته أمام الكونغرس وعزله، كما 
يتوقع األستاذ الجامعي، ألن ليكتمن، الذي 
ســبــق وتـــوقـــع فــــوز تـــرامـــب بــاالنــتــخــابــات. 
ويـــقـــول أحـــد املــراقــبــني إن »رئـــاســـة تــرامــب 
أمامها طريقني: إما ان تغّير واشنطن وإما 

أن تفجرها«.

صدر االتهام األميركي االستخباري لروسيا 
بــالــتــدخــل فـــي مــســار االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــة«  األمــيــركــيــة، بــيــنــمــا تــتــواصــل فــصــول »أزمــ
ــد تــرامــب  ــالــ اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب دونــ
مــرشــحــه ملــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة، بــدخــول 
أسماء جديدة إلى السابق، وانسحاب مرشح 
نــيــويــورك سابقًا،  بلدية  رئــيــس  هــو  رئيسي، 
رودي جولياني. وقال مسؤول أميركي رفيع 
آي  )ســي  املركزية  االستخبارات  إن  املستوى 
إلــى أن روســيــا تدخلت بالفعل  إيــه( خلصت 
فــي انــتــخــابــات الــثــامــن مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني املاضي، ملساعدة ترامب على الوصول 
إلى البيت األبيض وليس إلضعاف الثقة في 
الــنــظــام االنــتــخــابــي األمــيــركــي فــحــســب. وقــال 
»رويترز« ولصحيفة  لوكالة  املطلع  املسؤول 
االستخبارات  إن وكــاالت  »واشنطن بوسط« 
الروسية  الحكومة  مــن  مسؤولني  أن  وجـــدت 
وجــهــوا املــزيــد مــن االهــتــمــام لــتــعــزيــز جهود 
ترامب للفوز باالنتخابات مع احتدام املنافسة 
فـــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. ونــقــلــت الصحيفة 
ــيــــني تــم  ــيــــركــ األمــــيــــركــــيــــة عـــــن مــــســــؤولــــني أمــ
إطاعهم على األمر، أن وكاالت االستخبارات 
حددت أفرادًا لهم صات بالحكومة الروسية 
اإللكتروني  البريد  رسائل  من  اآلالف  سربوا 
التي تم الحصول عليها عن طريق القرصنة 
ــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب  اإللــكــتــرونــيــة مـ
تشمل مسؤول  أخــرى  الديمقراطي ومصادر 
حــمــلــة هــيــاري كــلــيــنــتــون االنــتــخــابــيــة ملوقع 
تصويت  على  التأثير  بــهــدف  »ويكيليكس« 
الــتــقــاريــر األمنية  الــنــاخــبــني. وجـــاءت نتيجة 
تلبية لطلب الرئيس باراك أوباما من أجهزة 
االستخبارات مراجعة شاملة للدور الروسي 
املــحــتــمــل فــــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
تواصل موسكو  أن  املــاضــي. ويتوقع  الثاني 
ســيــاســتــهــا الــقــائــمــة عــلــى نــفــي أي تــــورط من 

قبلها فــي االســتــحــقــاق األمــيــركــي الــــذي أتــى 
بترامب، املعجب بحكام الكرملني، إلى البيت 

األبيض. 
أما على صعيد تأليف فريق إدارة ترامب، فقد 
أن  االنتقالي  الفريق  بــارز في  كشف مسؤول 
موبيل«  »إكــســون  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ــــات املـــرشـــح  الــنــفــطــيــة، ركـــــس تـــيـــلـــيـــرســـون، بـ
ــر الــخــارجــيــة في  ــ األبـــــرز لــشــغــل مــنــصــب وزيـ
من  كل  انتهت حظوظ  بعدما  املقبلة،  اإلدارة 
الفضائح  بفعل  بيترايوس،  دايفيد  الجنرال 
أعلن،  الــذي  جولياني  ورودي  تاحقه،  التي 
مـــن تــلــقــاء نــفــســه، االنـــســـحـــاب مـــن املــنــافــســة 
اإلدارة  فــي  األهمية  املنصب شديد  هــذا  على 
األمــيــركــيــة. ويــتــوقــع أن يــعــلــن تـــرامـــب قـــراره 
بـــهـــذا الـــشـــأن خــــال األســــبــــوع الـــحـــالـــي الـــذي 
الــواليــات املتحدة غــدًا اإلثنني. وقال  يبدأ في 
املسؤول في فريق ترامب، إن تيليرسون )64 
ترامب على  مــشــاورات  أيضًا في  تقدم  عامًا( 
انتخابات  فــي  الــرئــاســي  الجمهوري  املــرشــح 
2012 ميت رومني الذي التقى بترامب مرتني 
ــا خــــال عـــشـــاء فـــي نـــيـــويـــورك. لكن  ــمـ إحـــداهـ
املسؤول أضاف أن ترشيح رومني للمنصب 
ال يــزال محل بحث إضافة إلى جون بولتون 
سفير الـــواليـــات املــتــحــدة الــســابــق لـــدى األمــم 
املــتــحــدة والــســنــاتــور بـــوب كــوركــر عــن واليــة 
جيمس  املتقاعد  البحري  واألمــيــرال  تنيسي 
ــان جـــولـــيـــانـــي قــــد جــاهــر  ــ ســـتـــافـــريـــديـــس. وكــ
طــوعــًا، بحسب  ترشحه ألي منصب  بسحب 
ما جاء في بيان عن الفريق االنتقالي لدونالد 
تــرامــب. ونـــّص الــبــيــان بــاســم تــرامــب، على أن 
ــان ســيــشــكــل عــنــصــرًا  كــ »رودي )جـــولـــيـــانـــي( 
رائــعــًا فــي اإلدارة، فــي مــنــاصــب عـــدة، لكنني 
أحترم بالكامل وأتفهم األسباب )التي تدفعه 

إلى( البقاء في القطاع الخاص«.
)العربي الجديد، رويترز(

ويسكونسن  فــي  قــاض  رفــض 
ترامب  دونــالــد  أنصار  من  طلبًا 
ــأصــوات،  لــوقــف إعـــادة فــرز ل
في  المحكمة  رفــضــت  بينما 
مرشحة  ــن  م طــلــبــًا  ميشيغن 
لتكرار  ستاين  جيل  الخضر  حــزب 
الوالية.  في  األصوات  فرز  إعادة 
إنه  قــاض  قــال  بنسلفانيا،  وفــي 
االثنين بشأن  سيصدر حكمه غدًا 
السماح ببدء إعادة فرز األصوات 
هيالري  وأصبحت  عدمه.  من 
من  أكبر  بعدد  فائزة  كلينتون 
يفوقه  تــرامــب  مــن  ــوات  ــ األص
بنحو 2.6 مليون صوت حتى اآلن.

إعادة الفرز: 
قرار بنسلفانيا غدًا

الــســوق املــصــريــة. وتـــم تــحــديــد ســعــر الليتر 
بمبلغ 5.42 جنيهات ملدة سنة واحــدة حتى 
منتصف 2014، ثم اتفق الطرفان على تمديد 
الــعــقــد واالســـتـــمـــرار فـــي الــتــوريــد بــالــشــروط 

واألسعار ذاتها.
أصدر  بشهر،  االستمرار  على  االتفاق  وبعد 
رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرارًا 
بتحديد سعر بيع ليتر السوالر باملواصفات 
العادية والخاصة بمبلغ 180 قرشًا لكل ليتر 
يسلم إلى شركات إنتاج الكهرباء، ومحطات 
الوقود، ومستودعات التوزيع العامة لباقي 
الــدفــاع  وزارة  وتلقفت  الـــســـوالر.  مستهلكي 
ــذا الـــقـــرار بــاعــتــبــاره ســبــبــًا لــخــفــض سعر  هــ
السوالر الخاص الذي تحصل عليه، وطالبت 
هيئة البترول بتعديل األسعار املتفق عليها 
سلفًا، لتكتفي بدفع 180 قرشًا لليتر الواحد، 
املتعاقد  املــبــلــغ  تــقــريــبــًا مــن  الــثــلــث  أي نسبة 
عليه سابقًا بني الطرفني. إاّل أن هيئة البترول 
رفــضــت واعــتــبــرت ذلــك ظلمًا لــهــا، فالسوالر 
الــــذي يــتــم تـــوريـــده إلـــى وزارة الـــدفـــاع ينتج 
تفوق  تشغيلية  بمواصفات  لها،  خصيصًا 
ــقــــرار رئــيــس  مـــواصـــفـــات الــــســــوالر الــــــــوارد بــ
الوزراء، فالسوالر املورد إلى وزارة الدفاع هو 
كيميائية  وبمواصفات  بذاته،  خــاص  منتج 
لتشغيل  املطلوبة  االســتــخــدام  ألنـــواع  عالية 
املعدات الحربية. ونظرًا لعدم اتفاق الجهتني 
واخــتــافــهــمــا حــــول قــيــمــة مـــا يــتــم تـــوريـــده، 
الفتوى بمجلس  إدارة  األمــر على  تــم عــرض 

الدولة لفض النزاع بينهما.
الطرفني ينص  املوقع بني  التعاقد  أن  وتبني 
الخاص  لــلــســوالر  األســاســي  السعر  أن  على 
الــدفــاع »هــو سعر  الــذي تحصل عليه وزارة 
متغير شهريًا طبقًا للسعر املعلن من الهيئة 
الــعــامــة لــلــبــتــرول، ويــكــون تــحــديــدهــا للسعر 
ملزمًا للطرفني بمجرد صدوره« ما يعني أن 
هيئة اإلمداد والتموين في الجيش والجمعية 
إلى  الــعــودة  على  اتفقتا  للبترول  التعاونية 
امللزم  الــســوالر  سعر  لتحديد  البترول  هيئة 
مستندات  الــبــتــرول  هيئة  وقــدمــت  للطرفني. 
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