
الفساد و»داعش« يفتكان باألنبار
»اإلرهاب األبيض« يضرب أكبر المحافظات

خطاب ملك المغرب: أفريقيا تغيّب قضايا الداخلإسبانيا تنتقم من مسؤول جريمة برشلونة

يحدث اآلن
من  ومطلوبين  إرهابيين  تهريب  إلى  وصل  والذي  فيها،  الفساد  استشراء  من  العراقية  األنبار  محافظة  تعاني 
السجون، باإلضافة إلى مخاوف من استفادة تنظيم »داعش« مما أصبح يطلق عليه »اإلرهاب األبيض« في أكبر 

محافظات العراق

23
سياسة

عبد الرحمن عرابي

سرت قلعة »داعش« في املوصل، 
ُ
ك

وها هي مواقعه تتهاوى على حدود 
لبنان الشرقية مع سورية. عاش 

العراقيون والسوريون واللبنانيون 
رعب التنظيم على مدى سنوات، 

قبل أن يظهر الحجم الفعلي لقدراته 
امليدانية بعد سقوط الهالة اإلعالمية 
التي أحاط نفسه بها، والتي ساهمت 

عدسات اإلعالم في تضخيمها 
بشكل كبير، إما ألهداف تحذيرية 
أو ملنح خصوم التنظيم مشروعية 

إضافية عبر تضخيم شبح آلة القتل 
ستجدة. هم مقاتلون عاديون إذا 

ُ
امل

صح التعبير.
 لم ُيقدموا أية معارك استثنائية أو 

ُيظهروا بسالة خارقة في الدفاع عن 
أي موقع احتلوه. ولم ُيظهروا أي 

فروسية خالل »فتح« البلدات واملدن 
وضمها للخالفة املزعومة. بطوالتهم 
خرجت على طريقة إجرام 

ُ
الوحيدة أ

أمام أسرى ُمكّبلني. آخر صورهم 
الفعلية أتت من الحدود اللبنانية 

السورية. تحدث أحد أمرائهم عن 
»لعبة« قادتهم إلى التحصن في 

ختلطة. 
ُ
الجرود اللبنانية - السورية امل

تحدث وكأنه لم يكن جزءًا من تنظيم 
قتل عسكريني ومدنيني لبنانيني. 
اللعبة انتهت بالنسبة إليه فسلم 
نفسه إلى »حزب الله«، النقيض 

»داعش« الذي يحارب إلى  الطائفي لـ
جانب 3 أنظمة في املنطقة )لبنان، 

سورية، العراق(، وربما رابع في 
اليمن. كما انتشر تسجيل لوصية 

أحد االنتحاريني الفاشلني في 
الجرود. حاول الرجل التقدم بسيارة 
مفخخة باتجاه مواقع الجيش، ففجر 

عناصره سيارته قبل أن يصل. 
فقد الرجل حياته من دون مقابل. 

جمعت الجرود هذين النموذجني من 
»رجال داعش« في بقعة جغرافية 
محصورة من دون أن تجمعهما 

م 
ّ
عقيدة واحدة أو إرادة واحدة. سل
غرر به 

ُ
»األمير« نفسه ومضى امل

إلى نهاية تافهة. تحدث ثالث منهم 
إلى العدسات التي واكبت عملية 
االستسالم نافيًا أن يكون قتال 

العناصر من أجل دين أو قضية. 
هكذا أنهت كلمات قليلة أسطورة 
عاشها اللبنانيون لسنوات طويلة 

عن الرعب القادم من الشرق. وبقدر 
ما كانت التفجيرات االنتحارية التي 

نفذها عناصر التنظيم في عدد 
من املناطق اللبنانية حقيقية، بقدر 
ما كانت صورة مقاتليه هشة عند 

اقتراب لحظة النهاية. وهي لحظة 
سجل العام املاضي 

ُ
كان يمكن أن ت

أو الذي سبقه، ولكن غياب اإلرادة 
الرسمية قتل اللبنانيني كما قتلتهم 

تفجيرات »داعش«.

»داعش« لبنان: 
أكبر موجة انشقاقات في صفوف  »داعش« ـ العراقسقوط األسطورة

بغداد ـ علي الحسيني، أحمد النعيمي

يعاني الجناح العراقي في تنظيم »داعش« من أكبر حالة 
بعدما تحولت  تأسيسه  به منذ  داخلي تعصف  انقسام 
املعلومات عن  الخالفات السابقة داخل التنظيم، والتي 
كانت ترد من خالل معطيات استخبارية، إلى انشقاقات 
ــيــــادات. الـــتـــقـــاريـــر الــعــســكــريــة  ــقــ كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــ
املاضي، من بغداد،  الجمعة  يــوم  التي صــدرت،  العراقية 
وتمت مطابقتها مع مصادر محلية داخل مناطق نفوذ 
»داعـــش« غــرب الــعــراق، تؤكد وجــود خالفات حــادة نتج 
عنها، حتى اآلن، مقتل عدد من قيادات وعناصر التنظيم 
عبر عمليات اغتيال أو من خالل أحكام أصدرتها محاكم 

التنظيم الشرعية. 
إلــى عاصمة محددة في  »داعــش« حاليًا  ويفتقر تنظيم 
ــان خـــالل الــســنــوات الـــثـــالث املــاضــيــة بعد  الـــعـــراق كــمــا كـ
خسارته املوصل ومن قبلها الفلوجة والرمادي والرطبة 
وهيت. وقد جعل هذا األمر القرارات منقسمة بني قيادة 
بلدتي الحويجة فــي كــركــوك والــقــائــم فــي األنــبــار، وهما 
أبرز بلدتني ال تزاالن تحت سيطرة التنظيم. كما أن مقتل 

املستوى  عــلــى  التنظيم  فــي  األول  الــصــف  قــيــادات  أغــلــب 
الشرعي والعسكري أدى إلى تعدد مصادر اتخاذ القرار 
فــي خطوات  املركزية  الــعــراق وانتهاء مرحلة  فــي  داخــلــه 
الــذي يلف مصير  الغموض  ذلــك  إلــى  التنظيم. ويضاف 
ــدادي بــالــنــســبــة ملــقــاتــلــي  ــغـ ــبـ زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبــــو بــكــر الـ
التنظيم. ووفقًا لتقارير صادرة عن وكالة االستخبارات 
العراقية فإن عدد عناصر التنظيم انخفض إلى أقل من 
4 اآلف عنصر قتالي في عموم مــدن الــعــراق خــالل شهر 
أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي نــتــيــجــة فـــــرار أو مــقــتــل عــنــاصــر 
املستوى في وكالة  رفيع  وقــال مسؤول عراقي  التنظيم. 

االســـتـــخـــبـــارات، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
أكــد بداية  الــعــراق  فــي  أميركيًا مشتركًا  »تــقــريــرًا عــراقــيــًا 
نهاية تنظيم داعش في العراق ككيان قائم معلوم وبدء 

تحوله إلى عصابات وخاليا مبعثرة«. 
ولــفــت املـــســـؤول إلـــى أن انــقــطــاع الــتــواصــل بـــني قــيــادات 
التنظيم بــعــد قــطــع الــعــراقــيــني أغــلــب الــطــرق والــســيــطــرة 
التشويش  أجــهــزة  األمــيــركــي  الــطــيــران  واعــتــمــاد  عليها 
الــتــي قــطــعــت االتـــصـــاالت الــهــاتــفــيــة واإلنــتــرنــت عــن مــدن 
التنظيم أيــضــًا »ســاهــم فــي تــوســيــع الــشــق داخـــل نسيج 
داعش«. وتتصارع حاليًا القائم والحويجة على السلطة 
فـــي إدارة الــجــنــاح الـــعـــراقـــي بــالــتــنــظــيــم وســــط خــالفــات 
البلدتني.  املوجودة خــارج  والخاليا  القيادات  حــادة بني 
وقـــال الــعــقــيــد فـــالح فــاضــل الــعــبــادي مــن قــيــادة الــشــرطــة 
االتــحــاديــة الــعــراقــيــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
من  الحصول عليها  »وثائق ومعلومات مهمة جــرى  إن 
مقرات التنظيم باملوصل تؤكد انخفاض عدد املتطوعني 
فــي صــفــوف داعـــش إلــى أقــل مستوى لــه منذ تأسيسه«. 
وبــحــســب مــا يـــرد فــي الــوثــائــق تــوجــد شــكــوى مــن إقــبــال 
انــتــحــاريــة. كما  عــلــى تنفيذ عمليات  الــعــرب  املــجــاهــديــن 

الــعــراق ويــبــحــث عــن طريقة  تــؤكــد أن قسمًا منهم غـــادر 
للعودة إلى بلده، ال سيما العناصر املتحدرين من دول 

املغرب العربي وأوروبا.
من جهته، قال مقرر لجنة األمن والدفاع العراقية، شاخوان 
املعلومات  إن  الجديد«،  »العربي  عبدالله، في حديث مع 
املتوفرة لدينا حول وضع التنظيم حاليًا مبشرة للغاية. 
وأضاف »هناك خالفات واقتتال وتنازع، وزيادة الضغط 
عليه عسكريًا ستوضح ذلك أكثر«. ويضيف »كان تحرير 
املوصل القشة التي قصمت ظهر البعير. الخالف الحالي 
بينهم سببه وجود قيادات ميدانية يتمردون على زعيم 
وال  بخسارتهم  بالتسبب  ويتهمونه  البغدادي  التنظيم 

يعتبرونه قائدًا كفؤًا«. 
كــمــا لــفــت عــبــدالــلــه إلـــى أن »قــطــع إمـــــدادات داعـــش وطــرق 
التواصل بني عناصر التنظيم كان له تأثير كبير. وحسب 
املــعــلــومــات الــتــي لــديــنــا فــــإن عــنــاصــر داعــــش طــلــبــوا من 
البغدادي إرسال مقاتلني لهم من مدينة الرقة ملساندتهم 
بالقتال في املوصل، لكنه لم ينفذ ذلك، ما جعل القيادات 
الــعــســكــريــة يــحــمــلــونــه مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي خــســارتــهــم 

ل الرقة على املوصل«.
ّ

املوصل ويتهمونه بأنه فض

بغداد ـ أحمد النعيمي

بمعدل 10 عمليات إرهابية ينفذها 
فــي األنــبــار،  تنظيم »داعـــش« يوميًا 
كــبــرى مــحــافــظــات الـــعـــراق، وفـــي ظل 
فــي دوائـــر ومؤسسات  الفساد  ارتــفــاع نسبة 
الـــدولـــة، تــتــضــاعــف مـــأســـاة ســكــان املــحــافــظــة 
أخيرًا،  مدنها،  كبرى  الفلوجة،  خرجت  التي 
ــــون حــــرب طــاحــنــة انــتــهــت بــتــحــريــرهــا  مـــن أتـ
مــن »داعـــــش«، الـــذي مــا زالـــت خــاليــاه تنتشر 
قــربــهــا وداخــــــل الـــصـــحـــراء تــتــربــص الـــعـــودة 
ــا بــــــني وقــــــــت وآخــــــــر.  ــهـ ــنـ ــات تـــشـ ــمــ ــجــ ــر هــ ــبــ عــ
ويــــواجــــه مــحــافــظ األنــــبــــار وغــالــبــيــة أعــضــاء 
املحلية( ومدراء  )الحكومة  املحافظة  مجلس 
دوائــــــر حــكــومــيــة مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال قــضــائــيــة 
بــتــهــم الـــفـــســـاد والــتــســبــب بــضــيــاع أكـــثـــر من 
20 مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي خـــالل عــامــني فــقــط، 
النازحني املخصصة ملعسكرات  بينها أمــوال 
الـــنـــزوح واملــخــيــمــات، فــي وقـــت مــا تــــزال مــدن 
فــي املــحــافــظــة، كــالــفــلــوجــة والـــرمـــادي وهيت 
والـــرطـــبـــة والـــكـــرمـــة والـــخـــالـــديـــة والــعــامــريــة، 
تفتقد للمياه والكهرباء والخدمات الصحية. 
وحذر مسؤولون عراقيون من أن يكون الفساد 
املستشري في املحافظة سببًا لعودة »داعش« 
وســـقـــوط املــحــافــظــة فـــي بــراثــنــه مــــرة أخــــرى، 
الشرطة بالفساد،  اتهام جهاز  خصوصًا مع 
عبر إطالق سراح سجناء من التنظيم مقابل 
رئيس  بتدخل  مطالبني  كبيرة،  مالية  مبالغ 
الـــــــوزراء، حــيــدر الـــعـــبـــادي، فـــي مــلــف الــفــســاد 

الــذي أطلق عليه أخيرًا مصطلح  باملحافظة، 
شعبي هو »اإلرهاب األبيض«.

ــاب، فــإن  ــ وإلـــى جــانــب ثــنــائــي الــفــســاد واإلرهــ
أخذ  السياسية  املحافظة  كتل  بــني  الــصــراع 
منحى أخطر، بسبب التنافس على املناصب 
التنفيذية في املحافظة. ويقول نائب محافظ 
األنـــبـــار الـــســـابـــق، جـــاســـم الــعــســل، إن »عــلــى 
رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، التدخل فورًا 
مــن أجــل إنــقــاذ األنــبــار والــحــفــاظ على هيبة 
الــقــانــون فــي املــحــافــظــة الــتــي تعيش صــراعــًا 
ُيــطــاق«. وأوضــح  ال  ماليًا  سياسيًا وفــســادًا 
العسل، في بيان صحافي األربــعــاء املاضي، 
أنــه »تــم توجيه مناشدات إلــى كافة الجهات 

الرقابية في البالد للتدخل فــورًا لوقف هدر 
املال العام، والذي يتم بشكل صارخ وواضح 
للجميع«. وأعلن أن »قيمة الهدر املالي زادت، 
خالل العام الحالي، عن عشرة مليارات دينار 
تدخلوا  كبارًا  أن »سياسيني  مبينًا  عراقي«، 
مــذكــرات  الــقــضــاء ومــنــع تنفيذ  عــمــل  لعرقلة 
ــي املـــحـــافـــظـــة،  االعــــتــــقــــال بـــحـــق مـــســـؤولـــني فــ

أبرزهم املحافظ صهيب الراوي«.
مـــن جــانــبــه، يـــقـــول عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
»العربي الجديد«،  األنبار، صباح الكرحوت، لـ
إن »نسبة الفساد بلغت أكثر من 50 في املائة 
في مؤسسات ودوائر الدولة داخل املحافظة«، 
مضيفًا أن »الحل هو تغييرات إدارية شاملة 

وفتح  تحقيق  لــجــان  وتشكيل  املحافظة  فــي 
الــفــســاد بشكل واضــح  الــنــزاهــة ملفات  هيئة 
أمام سكان املحافظة«. وكان القضاء العراقي 
أصدر، نهاية الشهر املاضي، مذكرات اعتقال 
ــراوي، و18  الــ األنــبــار، صهيب  بحق محافظ 
مـــن أصـــل 30 عــضــوًا فـــي مــجــلــس املــحــافــظــة، 
بغداد  التي خصصتها  األمـــوال  بتهم سرقة 
من  املقدمة  باملساعدات  والتالعب  للنازحني 
األمم املتحدة، باإلضافة إلى سوء االستغالل 
ومدير  مــســؤواًل   21 يواجه  بينما  الوظيفي، 
دائـــــرة تــهــم فـــســـاد، أبـــرزهـــا تــعــيــني خــريــجــي 
ــات مــــقــــابــــل مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة وســــــوء  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
اســتــغــالل الــســلــطــة والــتــالعــب بــمــبــالــغ عقود 
حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا اســـتـــيـــراد أدويــــة 
معطوبة  طبية  وأجــهــزة  الصالحية  منتهية 
وسيارات بضعف ثمنها الحقيقي، وإضافة 
تقارير  الــدوائــر ورفــع  مبالغ على مشتريات 
 عن 

ً
بــإنــجــاز مــشــاريــع ال وجــــود لــهــا، فــضــال

تــعــيــني أقـــربـــاء لــهــم أو أعـــضـــاء مـــن أحــزابــهــم 
ــق.  ــــن دون وجــــــه حـ الـــســـيـــاســـيـــة مـ وكـــتـــلـــهـــم 
فــي محافظة  الــنــزاهــة  ويــوضــح عضو لجنة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  األنــبــار، محمد طــالــب، لـــ
أن »مذكرات اعتقال صــدرت بحق مسؤولني 
لــم ينفذ أي منها حتى  الــفــســاد، لكن  بسبب 
كما  سياسية،  منها  كثيرة،  العــتــبــارات  اآلن 
إلى  عوائلهم  مع  انتقلوا  منهم  الكثيرين  أن 

األردن وأربيل وتركيا«.
إلــى ذلــك، يقول قــادة في الجيش العراقي إن 
املحافظة،  فــي  تضاعفت  »داعــــش«  هــجــمــات 

يـــشـــنـــون هـــجـــمـــات خــاطــفــة  إذ إن عـــنـــاصـــره 
اســـتـــنـــزافـــيـــة تــســتــهــدف الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
وقــــوات الــعــشــائــر فــي مــحــيــط املــــدن املــحــررة. 
فــي حديثه  الــفــراجــي،  املــقــدم حميد  ويعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــحــافــظــة بحاجة  لـــ
إلى ثورة إصالح إدارية وتعزيز األمن فيها«، 
مــضــيــفــًا »لــــم نــعــد نــســتــغــرب عــنــدمــا يطلق 

الـــنـــاس عــلــى الـــفـــســـاد املــــوجــــود فـــي األنـــبـــار 
ــيـــــض، فـــهـــو يــقــتــلــهــم فــي  ــ اســـــم اإلرهـــــــــاب األبـ
وحتى  واملــخــيــمــات  والـــشـــوارع  املستشفيات 
داخل منازلهم«. وأكد أن »العمليات اإلرهابية 
ترتفع بني حني وآخــر، وداعــش كثف خطابه 
اإلعــالمــي الـــذي يــركــز على فــســاد املسؤولني 

وسرقتهم ما وصفه بأموال املسلمني«.

ــــار  ــبـ ــ ــــان مـــحـــافـــظـــة األنـ ــكـ ــ ــلــــغ تـــــعـــــداد سـ ــبــ ويــ
ــيـــونـــي شــــخــــص، يــــتــــوزعــــون عــلــى  ــلـ نـــحـــو مـ
ــــادي وهــيــت  ــرمـ ــ مــــدن الــفــلــوجــة والـــكـــرمـــة والـ
والخالدية والرطبة والعامرية، بينما ال تزال 
ثالث من مدنها، هي القائم وراوة وعنة، في 
أقصى الغرب عند الحدود مع سورية، قابعة 
تــحــت احـــتـــالل تــنــظــيــم »داعــــــش«. وتــتــصــارع 

سياسيًا كتل الحزب اإلسالمي وحركة الحل 
والقائمة العراقية، وتحاول كل كتلة اإلطاحة 
بــغــريــمــتــهــا مـــن خـــالل بـــوابـــة الــفــســاد، إال أن 
ومسؤولني  أعضاًء  طاولت  القضاء  مذكرات 
مـــن الــكــتــل الـــثـــالث عــلــى حـــد ســــــواء. ويــقــول 
ــار، فـــرحـــان الــكــربــولــي،  ــبــ عــضــو مــجــلــس األنــ
»العربي الجديد«، إن »الصراع في املحافظة  لـ
بعيد عن األخـــالق، وبصراحة وضــع األنبار 
غير مطمئن في ظل هذا الصراع«. وحذر من 
أن هذا الصراع قد يقود إلى توقف كثير من 
 عــن زعزعة 

ً
الــدولــي للمحافظة، فضال الــدعــم 

األمن واستغالل الوضع من قبل التنظيم«.
ويعتبر مراقبون أن الفساد في أجهزة األمن 
يــمــكــن أن يــقــود املــحــافــظــة إلـــى االنــهــيــار مــرة 
ــرى، وســـقـــوطـــهـــا بـــيـــد »داعـــــــــش«. وكــشــف  ــ ــ أخـ
ــبـــار، طــلــب عــدم  مــصــدر أمــنــي مــن شــرطــة األنـ
ــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، عــــن »وجــــــــود عــمــلــيــات  الـ
فـــســـاد كــبــيــرة فـــي جـــهـــاز الـــشـــرطـــة، تـــبـــدأ من 
تلقي رشــاوى مالية وهدايا وتنتهي بعقود 
تجهيز وتسليح وبناء مخافر ومراكز شرطة، 
خالل  مــن  للسجناء  تهريب  عمليات  وحــتــى 
إخــراج  خاللها  يتم  وهمية  هجمات  افــتــعــال 
وحــذر  جنائية«.  بتهم  ومطلوبني  إرهــابــيــني 
عضو مجلس شيوخ األنبار، أحمد الدليمي، 
ــاء الـــتـــحـــريـــر بــســبــب  ــ ــيـــاع دمــ ــفـــه ضـ مـــمـــا وصـ
عــن هجمات  »نسمع  وقـــال  الــفــســاد.  عمليات 
ــع ذلــك  إرهـــابـــيـــة جـــديـــدة تــهــز املــحــافــظــة، ومــ
املحافظة  أن  يعتبرون  املسؤولني  فــإن بعض 
كنز، يأخذون منه األمــوال بال رقيب وبطرق 
تعد  لــم  الــدولــيــة  املنظمات  أن  مختلفة، حتى 
تثق بهم، فأصبحت توفد مندوبني لإلشراف 
على تــوزيــع املــعــونــات واملــســاعــدات«. وأكــدت 
مـــصـــادر فـــي مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن العبادي  فــي بــغــداد، لـــ
الفساد  يستعد التخاذ خطوات كبيرة تجاه 
إلى  والبصرة، مشيرة  األنبار  في محافظتي 
أن اإلجراءات قد تشمل طرد مسؤولني وإحالة 
ــــى الـــقـــضـــاء وتــنــصــيــب مــســؤولــني  آخــــريــــن إلـ
يقودون املحافظة حتى إبريل/ نيسان املقبل، 

موعد إجراء االنتخابات البرملانية واملحلية.

خـــرجـــت إســـبـــانـــيـــا مــنــتــصــرة مـــبـــدئـــيـــًا، أمـــس 
اإلثــنــني، بعد قتلها آخــر عضو في املجموعة 
وكامبريلس،  برشلونة  هجومي  شنت  التي 
ــل يــونــس أبـــو يــعــقــوب، والـــذي  املــغــربــي األصــ
كانت تبحث عنه منذ ارتكابه عملية الدهس 
 ،

ً
في برشلونة، والتي أدت إلى سقوط 13 قتيال

قبل أن يقتل شخصًا ليسرق سيارته. 
وأعلن مصدر مقرب من التحقيق في اعتداءي 

الرباط ـ حسن األشرف

نزل خطاب العاهل املغربي محمد السادس، 
ـــ64 عــلــى قــيــام »ثـــورة  ــ بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
ــردًا وســـالمـــًا عــلــى عــدد  ــ املـــلـــك والـــشـــعـــب«، بـ
مــن املــســؤولــني والـــــــوزراء، وحــتــى األحــــزاب 
أياديهم  يضعون  كــانــوا  الــذيــن  السياسية، 
على قلوبهم خشية أن يتطرق الخطاب إلى 
قــرارات حاسمة زجرية في حقهم، باإلعفاء 
أو املحاسبة. الخطاب امللكي، الذي ُبث ليلة 
األحـــد االثــنــني، خــال مــن الــقــرارات الــتــي كان 
الــوطــنــي، وروج لها  الــعــام  الـــرأي  ينتظرها 
الــعــديــد مـــن املــحــلــلــيــني واملــهــتــمــني بــالــشــأن 
تداعيات  بخصوص  الــبــالد،  في  السياسي 
 
ً
االحـــتـــقـــان فـــي عــــدد مـــن املـــنـــاطـــق، وتــفــاعــال

مــع مــا يــســمــى »حــــراك الـــريـــف« املــمــتــد منذ 
أشهر. وذهب قطاع عريض من الرأي العام 
الداخلي، ومعه تعليقات وتحليالت الكثير 
مـــن املــنــابــر اإلخـــبـــاريـــة، إلـــى أن خــطــاب 20 
قــرارات  امللك للحسم في  أغسطس سيفرده 
قد تخلط أوراق املشهد السياسي والحزبي 
بالبالد. وكثرت التكهنات والتوقعات حيال 
ما يعتزم رئيس الدولة املغربية اتخاذه من 
»قــــــرارات كـــبـــرى«، مـــن إعــــالن لــحــل الــبــرملــان 
إعفاء  إلــى  انتخابات مبكرة،  في  والــشــروع 
مسؤولني ووزراء بعينهم، أو تقديم رئيس 

أن  املاضي،  الخميس  وكامبريلس،  برشلونة 
الــذي يشتبه بأنه  أبــو يعقوب  الشرطة قتلت 
التي دهست حشدًا في هذه  الشاحنة  سائق 
تل في سوبيراتس، 

ُ
ق أنه  إلى  املدينة، مشيرة 

غــرب برشلونة،  كيلومترًا   60 بعد نحو  على 
وأنــــــــه كـــــــان يــــضــــع حـــــزامـــــًا نــــاســــفــــًا. وكــــانــــت 
السلطات اإلسبانية أبلغت كل أجهزة الشرطة 
البالغ  املغربي،  يعقوب  أبــو  بفرار  األوروبــيــة 
مــن الــعــمــر 22 عــامــًا، والــــذي قــتــل 13 شخصًا 

دهسًا في برشلونة، الخميس املاضي. 
ونــــشــــرت صــحــيــفــة »الـــبـــايـــيـــس« اإلســبــانــيــة 
صـــورًا ملــن تــقــول إنـــه أبـــو يــعــقــوب يسير بعد 
 نحيفًا 

ً
هجوم برشلونة. وتظهر الصور رجال

يرتدي نظارة شمسية ويسير داخل سوق »ال 
بوكيريا«، قبالة الس رامبالس في برشلونة. 
ــفـــتـــرض أن تــنــشــر الـــســـلـــطـــات اإلســبــانــيــة  ويـ
معلومات عن إمام مغربي، ُيدعى عبد الباقي 
ــع إلــى  الــســعــدي، فـــي األربـــعـــني مـــن الــعــمــر، دفـ
باملجموعة  التحقوا  الــذيــن  الــشــبــان  الــتــطــرف 
وكامبريلس.  برشلونة  اعــتــداءي  ذت 

ّ
نف التي 

وكان يعيش مثل عدد من املهاجمني اآلخرين 
في مدينة ريبول على سفح جبال البيرينيه، 
حيث قــامــت الــشــرطــة بعمليات دهــم جــديــدة، 
بعد تفتيش منزل اإلمام للمرة األولى، السبت 
املاضي. والسعدي مختٍف منذ نحو أسبوع، 
تل 

ُ
ق يكون  أن  احتمال  عــن  الشرطة  وتحدثت 

الحكومة الستقالته، بل وصلت التحليالت 
ــــالن املــلــك  ــ إلـــــى حــــد الـــتـــكـــهـــن بـــإمـــكـــانـــيـــة إعـ
حــالــة االســتــثــنــاء فــي الــبــالد. هـــذه الــقــرارات 
الــســيــاســيــة الــتــي تـــم الــتــرويــج لــهــا لـــم تــأت 
ــاءت فـــي ســـيـــاق اســتــمــرار  ــ اعــتــبــاطــًا، بـــل جـ
أزمة الريف املستفحلة منذ أكتوبر/تشرين 
حـــدة  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  ــــي،  ــاضـ ــ املـ األول 
االحــتــجــاجــات خــفــت بــشــكــل مــلــمــوس، كما 
أتــت فــي خضم غصب ملكي واضـــح حيال 

الطبقة السياسية.
أفــرد في »خطاب  وكــان العاهل املغربي قد 
الــــعــــرش« لـــيـــوم 30 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي 
حيزًا هاجم فيه بشكل غير مسبوق الطبقة 
ــه ال  الــســيــاســيــة املــغــربــيــة، إلـــى حـــد قــولــه إنـ
يثق في عدد من السياسيني. وألقى محمد 
السادس بالالئمة على األحزاب السياسية 
في ما يجري من تذمر واحتقان اجتماعي 
فــي مــديــنــة الــحــســيــمــة بــالــخــصــوص، ودعــا 
االستقالة  أو  بجدية  العمل  إلــى  املسؤولني 
من مناصبهم. وخالل األسابيع الثالثة التي 
فصلت بــني خــطــاب الــعــرش وخــطــاب ثــورة 
املــلــك والــشــعــب، ارتــفــع الــضــغــط السياسي 
كثيرًا. وشهدت الفترة نفسها استقالة زعيم 
العماري،  إلياس  حزب األصالة واملعاصرة 
فيما تردد أن امللك مقبل على قرارات بإعفاء 
البالد. وجــاء »الخطاب  مسؤولني كبار في 

فــي االنــفــجــار الـــذي وقــع األربــعــاء املــاضــي في 
مــنــزل فــي ألــكــانــار فــي كــتــالــونــيــا، حــيــث كانت 
تــعــد الــخــلــيــة »اعـــتـــداء أو أكـــثـــر«، بــعــد العثور 
على أكثر مــن 120 جــرة غــاز ومـــواد متفجرة. 
وأعلن قائد شرطة كتالونيا، خوسيب لويس 
ترابيرو، أن منفذي الهجمات كانوا يستعدون 
لتنفيذ »اعــتــداء أو أكــثــر« فــي »وقــت وشيك«، 
عندما أدى خلل إلى االنفجار الذي دمر املنزل 
الذي كانت تعد فيه الهجمات. وفي هذا املنزل، 
أشهر،  كــانــوا يشغلونه منذ نحو ستة  الــذي 
قــــام عــنــاصــر املــجــمــوعــة بــتــخــزيــن 120 جــرة 
غــاز على األقـــل، حسب تــرابــيــرو، الــذي قــال إن 
الشرطة اكتشفت ذلك عندما كانت تفتش في 

أنقاض املنزل.
ــاءل الـــصـــحـــف الــبــلــجــيــكــيــة عــــن إقـــامـــة  ــتـــسـ وتـ
الــســعــدي فــي 2016 فــي بــلــجــيــكــا، فــي منطقة 
ــبـــرى لــبــروكــســل.  ــكـ مــاشــيــلــني بـــالـــضـــاحـــيـــة الـ
ونقلت صحيفة »الــبــايــيــس« عــن مــصــادر أنه 
تــوجــه فــي الــســنــتــني األخــيــرتــني إلـــى بلجيكا 
وكــذلــك إلــى املــغــرب وفرنسا، وربــمــا كــان على 
اتـــصـــال بــتــنــظــيــم »داعــــــــش«. وكـــــان الــســعــدي 
املاضي، كما ذكرت  ُسجن لجنح صغيرة في 
وســائــل إعـــالم إســبــانــيــة. ونــقــلــت »الــبــايــيــس« 
و»املــــونــــدو« عـــن مـــصـــادر فـــي جــهــاز مكافحة 
اإلرهاب أنه التقى في السجن الذي خرج منه، 
على  سجناء   ،2012 الثاني  يناير/كانون  في 

املنتظر« مخيبًا ملن كانوا يتوقعونه خطابًا 
صارمًا مثل سابقه، أو من كانوا يتنبؤون 
ــة، إذ تــضــمــن فــــي مــجــمــلــه  ــ ــالـ ــ ــرارات اإلقـ ــ ــقـ ــ بـ
ــارة  ــقـ الـــحـــديـــث عــــن عــــالقــــات املــــغــــرب مــــع الـ
األفريقية كخيار استراتيجي للدولة. وكان 
الفتًا في الخطاب املذكور انتقاد امللك لبعض 
األصــوات »القليلة« التي كانت تتحدث عن 
تبذير املغرب لثرواته في أفريقيا عوض أن 
في  خاصة  املغربي،  الشعب  منها  يستفيد 

مناطق االحتقان مثل الريف.
العاهل املغربي كان حاسمًا في هذه النقطة، 
بل وصــف من يــرّوج ملا سماها املغالطات، 
ــد الـــخـــيـــر واملـــصـــلـــحـــة لــلــبــالد،  ــريـ ــه ال يـ ــأنـ بـ
مــعــتــبــرًا أن تــوجــه املــغــرب نــحــو أفــريــقــيــا له 
فوائد على االقتصاد الوطني، وأيضًا على 
ويمكن  للمملكة.  الــتــرابــيــة  الــوحــدة  قضية 
تفسير خــلــو خــطــاب املــلــك مــن أيـــة إشـــارات 
إلى السياسة الداخلية، وعدم تضمنه ألية 

عالقة باعتداءات مــارس/آذار 2004 التي أدت 
إلى مقتل 191 شخصًا في قطارات للضواحي 

في مدريد.
وشـــــددت الــســلــطــات إجـــــــراءات الــتــدقــيــق عند 
الحدود اإلسبانية. كما داهمت عددا من املنازل 
في بلدة ريبوي، حيث كان يعيش الكثير من 
املشتبه بهم في الخلية املؤلفة من 12 شخصًا 
التي يعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم. والتقى 
قادة جميع األحــزاب السياسية الرئيسية في 
إسبانيا، ملراجعة اإلجراءات األمنية، في إطار 
جهود بــني األحـــزاب ملواجهة اإلرهـــاب بشكل 

موحد.
وشارك نحو ألفي شخص، أول من أمس، في 
في  أقيم  االعتداءين،  تكريمًا لضحايا  قــداٍس 

كاتدرائية »ساغرادا فاميليا« في برشلونة.
يواكيم  كتالونيا،  إقليم  داخلية  وزيــر  وأعلن 
ــفـــاع  ــــس، ارتـ ــورن، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــ ــ ــ فـ
ــتــــداءي بــرشــلــونــة وكــامــبــريــلــس،  حــصــيــلــة اعــ
 ،

ً
اللذين تبناهما تنظيم »داعش«، إلى 15 قتيال

بعد الــعــثــور على رجــل ميتًا فــي ســيــارة بعد 
ساعات من اعتداء برشلونة في منطقة سانت 
جـــاســـت ديـــســـفـــرن قــــرب بـــرشـــلـــونـــة. وأعــلــنــت 
الــذي ُعثر  بــاو بيريز )34 عاما(  السلطات أن 
عليه ميتًا بعد طعنه في سيارة على مشارف 

تل على يد أبو يعقوب. 
ُ
برشلونة ق

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

لــذلــك فــي خطاب  قـــرارات حاسمة كما مهد 
الــعــرش، إلــى عــوامــل عــدة رئيسة، أولــهــا أن 
الخطاب يتعلق بذكرى منفى جده السلطان 
فترة  إلـــى مدغشقر خـــالل  الــخــامــس  محمد 
االستعمار الفرنسي. وألن »املناسبة شرط« 
كــمــا يــقــال، فـــإن الــخــطــاب لــم يــكــن ممكنًا أن 
الداخلية  واألوضـــاع  السياسة  إلــى  يتطرق 
الحديث  منه  كــان مطلوبًا  مــا  بقدر  للبالد، 
معها  املغرب  السمراء، وعالقات  القارة  عن 
في إطار مبدأ رابح ــ رابح. أما الدافع الثاني 
لــعــدم طــرح املــلــك املــغــربــي قــــرارات سياسية 
، فيعود 

ً
تتعلق بالوضع في الحسيمة مثال

اعتالئه  املغربي دأب منذ  العاهل  إلى كون 
سدة الحكم في يوليو/تموز 1999، على أن 
الداخلي  للوضع  العرش  خطاب  يخصص 
وخــطــاب »ثـــورة املــلــك والــشــعــب« للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــمــلــكــة. أمــــا الــســبــب الــثــالــث 
الــقــرارات الحاسمة من الخطاب  الــذي أبعد 
رئيس  انتظار  فــي  فيتمثل  الجديد،  امللكي 
الدولة لنتائج التحقيق الذي باشرته لجنة 
مــشــتــركــة بـــني وزارتـــــــي الـــداخـــلـــيـــة واملــالــيــة 
بــخــصــوص املــتــســبــبــني فـــي تــعــثــر مــشــروع 
الحسيمة منارة املتوسط الذي سبق للملك 
تــنــفــذ عــــدد من  أن أطــلــقــه ســنــة 2015 ولــــم 
مشاريعه على أرض الواقع، ما أفضى إلى 

احتقان سكان املنطقة.

طاول الفساد 
المساعدات 

المقدمة إلى 
النازحين )علي 

محمد/األناضول(

انخفاض عدد المتطوعين 
في صفوف داعش إلى أقل 

مستوى له منذ تأسيسه

جاء الخطاب مخيبًا لمن 
كانوا يتوقعونه خطابًا 

صارمًا مثل سابقه

استطاعت السلطات 
اإلسبانية االنتقام من آخر 

أعضاء المجموعة التي 
خططت لهجومي 
برشلونة وكامبريلس

ورود في موقع الهجوم في برشلونة أمس )خافيير سوريانو/فرانس برس(

سجلت معارك تلعفر في الساعات الماضية تقدمًا للقوات المهاجمة 
مقاتلي  على  االستسالم  عــروض  تكرار  وسط  »داعــش«  حساب  على 
التنظيم. وقال معاون قائد المحور الغربي في الجيش العميد أحمد 
فياض الجبوري لـ»العربي الجديد« إن »التقدم كبير وهذا يعطينا فرصة 
لإلعالن عن أن تحرير المدينة مجرد وقت ال أكثر«، بعدما تم تحرير قرى 
بطيشة وخفاجة وحلبية العليا ومزاريف وحالوة وقزل وكسر المحراب 

وتل السبماك وجبل زمبر وطريق المحلبية والعبرة.

تحرير تلعفر مسألة وقت

وفقًا ملسؤول أمني عراقي، فإن »التصدع الحالي 
داخل التنظيم يعود ألسباب عدة، من بينها تحميل 
عدد من القيادات مسؤولية خسارة املوصل لزعيم 

التنظيم أبو بكر البغدادي )الصورة( وتجاهل 
توصيات القيادات امليدانية بعدم التحصن داخل 
املدينة بل التوجه لفتح جبهات جديدة في مناطق 

 
ً
مهمة للحكومة تشغلها عن مهاجمة املوصل، فضال

عن منع قيادة التنظيم خروج األهالي من املوصل«.

قتل تنظيم »داعش« قياديني عراقيني هما الشيخ 
سعيد الجبوري بتهمة نقض بيعة أمير املؤمنني 
والتمرد على قراراته، والشيخ محمد طيب امللقب 

بأبي جابر العراقي بتهمة »التولي من الزحف« 
بمعنى الفرار من القتال، وهي تهمة تستوجب القتل 

في أبجديات تنظيم داعش. إال أن مصادر محلية 
»العربي الجديد« أن مقتل الشيخني  عراقية أكدت لـ

جاء بسبب تمردهما على قرارات البغدادي تحديدًا.

مسؤولية 
البغدادي 

عن معركة 
الموصل

تصفيات بتهم 
التمرد والتولي 

من الزحف

SCOOPللحديث تتمة...
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  شرق
      غرب

سورية ومحاربة »داعش« 
بين ماتيس وملك األردن

بحث العاهل األردني، امللك عبدالله 
الــدفــاع األميركي،  الثاني، مــع وزيــر 
ــيـــس )الـــــــصـــــــورة(، فــي  ــاتـ جـــيـــمـــس مـ
عمان أمس اإلثنني، األزمة السورية 
واســتــراتــيــجــيــة الــحــرب ضــد تنظيم 
»داعـــــــــــش« فـــــي ســـــوريـــــة والــــــعــــــراق. 
وأكـــد مــاتــيــس، بحسب بــيــان صــادر 
ــم اإلدارة  ــ عـــن الــــديــــوان املــلــكــي، »دعـ
األميركية لألردن، ورغبتها بتوفير 
لزيادة هذا  املمكنة  الوسائل  جميع 
الدعم ملساعدة اململكة على مواجهة 

التحديات«.
)فرانس برس(

تحذير حقوقي من 
تكرار انتهاكات الموصل 

في تلعفر 
حــــــذر »املـــــرصـــــد الــــعــــراقــــي لــحــقــوق 
اإلنــــــســــــان«، وهـــــي مــنــظــمــة عــراقــيــة 
ــنـــني، مـــن تــكــرار  مــســتــقــلــة، أمــــس اإلثـ
تــجــربــة االنــتــهــاكــات وســقــوط قتلى 
فــي قضاء  املــوصــل  بمدينة  مدنيني 
تــلــعــفــر خـــــالل الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
ــن تــنــظــيــم  ــ الســـــتـــــعـــــادة الــــقــــضــــاء مــ
»داعش«. وذكر »املرصد«، في تقرير، 
إن »على القوات املشاركة في معركة 
اهتمام  إيــالء  تلعفر،  قضاء  تحرير 
أكــبــر بــســالمــة املــدنــيــني املــوجــوديــن 
هناك، وعدم تكرار تجربة الخسائر 
املدنية الكبيرة في معركة املوصل«.
)األناضول(

إيران ترحب بوساطات مع 
السعودية

وزارة  بـــــــاســـــــم  املــــــتــــــحــــــدث  أعـــــــلـــــــن 
اإليرانية، بهرام قاسمي،  الخارجية 
أمــس اإلثــنــني، أن بـــالده تــرحــب بأي 
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تــقــلــيــص حجم 
مؤكدًا  برمتها،  املنطقة  فــي  الــتــوتــر 
وجــــــــود »وســــــاطــــــات عــــــدة لــتــرمــيــم 
عــالقــات طــهــران والـــريـــاض«، حسب 
ــذه  تـــعـــبـــيـــره. وقــــــال قـــاســـمـــي إن »هــ
الــوســاطــات لــوحــدهــا لــم تكن كافية 
املــفــتــرض  بـــالـــغ. مـــن  تــقــدم  لتحقيق 
بالنسبة  الــعــوامــل  بعض  تتغير  أن 
العالقات  يحسن  بما  البلدين،  لكال 
ويقلل من التوتر«. وأكد أن بالده لم 
تــرفــض أيــًا مــن املـــبـــادرات، لكنه قال 

»إنها لم تكن موفقة«.
)العربي الجديد(

جابري أنصاري يدعو
عون لزيارة طهران

بدأ مساعد وزير الخارجية اإليراني 
للشؤون العربية واألفريقية، حسني 
جــابــري أنــصــاري )الـــصـــورة(، أمــس 
اإلثــــــنــــــني، جــــولــــة عــــلــــى املــــســــؤولــــني 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، اســـتـــهـــلـــهـــا بــتــســلــيــم 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
دعوة لزيارة إيران. ويشمل برنامج 
الــزيــارة مــواعــيــد مــع رئــيــس مجلس 
النواب، نبيه بري، ووزير الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، ورئــــيــــس الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي االشــتــراكــي، الــنــائــب وليد 
ــابـــري رئــيــس  جـــنـــبـــالط. ويــلــتــقــي جـ
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، الـــيـــوم 

الثالثاء في بيت الوسط. 
)العربي الجديد(

»فجر الجرود«: ضبط 
أسلحة ومتفجرات

ــانــــي، أمــــس  ــنــ ــبــ ــلــ ــيــــش الــ ــن الــــجــ ــ ــلـ ــ أعـ
اإلثـــنـــني، عــن ضــبــطــه كــمــيــات كبيرة 
واملتفجرات  والذخيرة  األسلحة  من 
ــل املــراكــز  واألعـــتـــدة الــعــســكــريــة داخــ
التي استعادها من تنظيم »داعش« 
ــاع ورأس  ــ ــقـ ــ الـ ــدات  ــ ــلـ ــ بـ ــي أطـــــــــراف  ــ فـ
ــال. وذكــــــر الــجــيــش،  ــ ــرسـ ــ بــعــلــبــك وعـ
ــالــــث مــن  ــثــ فـــــي بــــيــــان فـــــي الـــــيـــــوم الــ
عمليات  إن  الــجــرود«،  »فجر  عملية 
الــبــحــث والــتــفــتــيــش الـــتـــي قــــام بها 
ــتـــي اســـتـــعـــادهـــا مــن  فــــي املـــنـــاطـــق الـ
الــتــنــظــيــم، خــصــوصــًا داخــــل املــراكــز 
واملــــغــــاور والــــخــــنــــادق، أســـفـــرت عن 
ضبطه لكميات كبيرة من األسلحة 
والـــذخـــائـــر واملـــتـــفـــجـــرات واألعـــتـــدة 

العسكرية.
)العربي الجديد(



كشف خطاب 
بشار األسد حول 

اتفاقيات »خفض 
التصعيد«، أن 

النظام ال يتعامل 
جديًا مع هذه 

االتفاقيات، فيما 
أعلنت روسيا زيادة 

عدد طلعاتها 
الجوية دعمًا 

للهجوم الذي 
تشنه قوات 
النظام على 

مواقع »داعش« 
في دير الزور. 

هكذا، يظهر أن 
مناطق عدم 

التصعيد ليست 
سوى حيلة 

إلعادة الزمن 
لما قبل الثورة

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــــي تــــطــــور جــــديــــد ألزمــــــــة جـــــزيـــــرة الــــــــوراق 
املصرية، التي تسعى الدولة لتهجير أهلها، 
مـــن أجــــل تــحــويــلــهــا إلــــى مـــركـــز اســتــثــمــاري 
ــاملـــي، بــعــد بــيــعــهــا ملــســتــثــمــريــن  وســـيـــاحـــي عـ
ــيــــن، فـــوجـــئ أهــــالــــي الــــجــــزيــــرة، عــلــى  ــاراتــ إمــ
مدار األسبوع املاضي، بمسؤولن في هيئة 
الــجــزيــرة،  إلـــى  بــالــنــزول  املــســاحــة العسكرية 
ومحاولة إجبار األهالي على توقيع إقرارات 
تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من األراضي 
ــا مــصــادرتــهــا تــحــت بند  ــ أو الـــعـــقـــارات، وإمـ
العامة. وأكــد مندوبو هيئة املساحة  املنفعة 
الــهــنــدســيــة في  الــتــابــعــة للهيئة  الــعــســكــريــة، 
ــوات املـــســـلـــحـــة، الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا الــــلــــواء  ــ ــقـ ــ الـ
الــوزيــر، بحسب بعض األهــالــي، الذين  كامل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه فــي حالة  تــحــدثــوا لـــ
عــدم توقيع األهــالــي على تلك اإلقــــرارات في 
والحصول  ممتلكاتهم  لبيع  الــراهــن  الــوقــت 
عــلــى املــبــالــغ املـــقـــررة ســلــفــا، والــتــي تــقــدر بـــ4 
مــايــن و800 ألــــف جــنــيــه لـــلـــفـــدان، لـــن يحق 

ذلــك، وسيتم سحب  بعد  التوقيع  طلب  لهم 
األراضي بالقوة، على الرغم من أنها ملكيات 
خاصة محفوظة بنص الدستور، وال يجوز 
إجــبــارهــم عــلــى الــتــفــريــط فــيــهــا. وعــلــى مـــدار 
الــيــومــن املــاضــيــن نــظــم األهـــالـــي مــســيــرات 
ــان طـــافـــت أرجــــــاء الـــجـــزيـــرة، لــتــأكــيــد  ــفـ ــاألكـ بـ
التفريط  تمسكهم بحقهم في األرض، وعــدم 
فيها تحت أي ظرف، رافضن املحاوالت التي 
 في الهيئة الهندسية 

ً
يقودها الجيش، ممثا

ــة، لــتــهــجــيــرهــم قــــســــرًا مــن  ــلـــحـ لــــلــــقــــوات املـــسـ
أراضــيــهــم. وقــال أحــد الــقــيــادات الشعبية في 
الوزير  اللواء كامل  أن وعدنا  الجزيرة »بعد 
خــــال املــؤتــمــر الــــذي جــمــعــنــا بـــه عــلــى أرض 
الجزيرة أخــيــرًا بعدم املــســاس بــأي شبر من 
ترضي  تفاهمات  إلــى  الــتــوصــل  قبل  األرض 
جميع األطــــراف، واإلفــــراج عــن الــشــبــاب الـــ19 
املقبوض عليهم منذ أحداث 19 يوليو/تموز 
املاضي، فوجئنا بعدها بمندوبن من هيئة 
املــســاحــة الــعــســكــريــة يــنــزلــون إلــــى الــجــزيــرة 
ومـــعـــهـــم اإلقـــــــــــرارات، مـــهـــدديـــن األهــــالــــي إمـــا 
أو سحبها«،  أراضينا  التوقيع بقبولنا بيع 
 »هـــل هـــذا هــو جـــزاء استقبالنا له 

ً
مــتــســائــا

وسماعه بعد أن ظننا أنه جاء بحل لألزمة؟«.
وكـــانـــت مـــصـــادر فـــي وزارة الـــعـــدل املــصــريــة 
الجديد«،  »العربي  لـ وقــت سابق  في  كشفت، 
عــــن صــــــدور تــعــلــيــمــات مــــن هــيــئــة املــســاحــة 
الــهــنــدســيــة في  الــتــابــعــة للهيئة  الــعــســكــريــة، 
القوات املسلحة، بوقف التعامل على أراضي 
مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها 
قـــرار مــن رئــيــس الـــــوزراء، شــريــف إسماعيل، 
بــإخــراجــهــا مــن نــطــاق املــحــمــيــات الطبيعية. 
ــل قــــــرار إســـمـــاعـــيـــل 17 جــــزيــــرة نــيــلــيــة  ــمـ وشـ
مــأهــولــة بــالــســكــان، يــقــع معظمها فــي نطاق 
إقليم القاهرة الكبرى، وفي مقدمتها الوراق 

والـــدهـــب والــقــرصــايــة فــي مــحــافــظــة الــجــيــزة. 
ــقـــرار الـــصـــادر عن  وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن الـ
هـــيـــئـــة املـــســـاحـــة الـــعـــســـكـــريـــة يـــقـــضـــي بــعــدم 
الجزر  تلك  لسكان  ملكية  عقود  أي  تسجيل 
بــالــشــهــر الــعــقــاري نــهــائــيــا، وهـــو مـــا يكشف 
عن نوايا لــدى الــدولــة إلخــاء تلك الجزر من 

السكان، لتنفيذ مشروعات سياحية عليها.
القوات  في  الهندسية  اإلدارة  مدير  واجتمع 
ــلـــى كــافــة  ــــشــــرف عـ

ُ
ــاتــــت ت ــتــــي بــ ــة، الــ ــلـــحـ املـــسـ

بعد  تنفيذها  يتم  التي  الحكومية  املشاريع 
ــاوالت الــتــابــعــة لــقــطــاع  ــقــ إقـــصـــاء شـــركـــات املــ
األعـــمـــال الــحــكــومــي وكــذلــك شــركــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص، مــع أهــالــي الــجــزيــرة، قــبــل أســبــوع، 
فــي لــقــاء شــابــه الكثير مــن الــتــوتــر، ولــم ينتِه 
ــــى أي قــــــــرارات مـــلـــمـــوســـة، فــــي ظــــل تــمــســك  إلـ

األهــالــي بحقهم فــي عـــدم مــغــادرة األراضــــي. 
ــرارًا،  وأصـــــدرت هــيــئــة املــســاحــة الــعــســكــريــة قــ
ــه األهــــــالــــــي، لـــتـــوســـيـــع حــــــرم الـــطـــريـــق  رفــــضــ
الـــــذي يمر  ــفــــرج،  الــ بــمــحــور روض  الـــخـــاص 
فــــوق الـــجـــزيـــرة، إلــــى 100 مــتــر عــلــى جــانــبــي 
الطريق، متجاوزة بذلك املتعارف عليه بشأن 
حــرم الــطــرق، والـــذي يبلغ 25 مترًا فقط على 
جانبي الطرق واملحاور الكبرى. وكان موقع 
»العربي الجديد« كشف في تقرير منتصف 
يوليو املــاضــي، عن قيام شركة »أر إس بي« 
الهندسية، التي تمتلك فروعا في دبي ولندن 
وسنغافورة، وعدة مدن كبرى أخــرى، بنشر 
بـــعـــض الــــصــــور عـــلـــى مــوقــعــهــا عـــلـــى شــبــكــة 
اإلنترنت، مشيرة إلى أنها »تصميم مقترح« 

لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

القدس المحتلة ـ محمد محسن

لــم تكن هّبة األقــصــى األخــيــرة التي تفّجرت 
فــرض وقائع جديدة  االحتال  بعد محاولة 
عــلــى األرض تــحــكــم ســيــطــرتــه عــلــى املسجد 
األقصى، فوق ما له من سيطرة ونفوذ، أول 
الفلسطينية  التحركات  سلسلة  فــي  محطة 
التي تتصدى لاعتداءات الطويلة على هذا 
املــســجــد، والــتــي كــانــت ابـــتـــدأت فــي الــحــادي 
والــعــشــريــن مــن شــهــر أغــســطــس/آب مــن عــام 
املــســجــد  إحـــــــراق  مــــن خـــــال جـــريـــمـــة   ،1969
ت ذكراها الـ48 أمس اإلثنن.

ّ
األقصى التي حل

وشكلت الــهــّبــة األخــيــرة، الــتــي ارتــقــى فيها 

ثــمــانــيــة مـــن الــشــهــداء فـــي الـــقـــدس وحــدهــا، 
ــيـــون  ــقـــدسـ املـ ــة إذ جــــّســــد  ــيــ ــاســ مـــحـــطـــة أســ
حــالــة خــاصــة بهم فــي الــدفــاع عــن األقــصــى، 
ــعـــة شــــهــــداء، ثـــم فــرض  بــتــقــديــمــهــم أواًل أربـ
التراجع  وقائع على االحتال أجبرته على 
عــن خــطــواتــه االســتــفــزازيــة بــوضــع بــوابــات 
إلــكــتــرونــيــة، والــتــي كـــادت أن تــحــول محيط 
األقــصــى إلــى سجن كبير وتــحــول املصلن 
إلـــى أســـرى لــلــبــوابــات وإلجـــــراءات الفحص 

اإللكترونية.
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يــــقــــول الـــشـــيـــخ عــكــرمــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ صــــبــــري رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة اإلسـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: إن »الـــهـــّبـــة  ـــ الــــقــــدس لـ
األخيرة محطة مباركة من محطات الرباط 
ــــدأت بـــعـــد جــريــمــة  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي ابـ
ــى. والـــفـــضـــل فيما  إحــــــراق املــســجــد األقــــصــ
حققته هذه الهبة يعود لشبابنا أواًل الذين 
انخرطوا في حــراك سلمي مع مرجعياتهم 
الدينية، ليحققوا ما حققوه من نتائج، مع 
تأكيدنا أن عدونا ال يؤمن جانبه، وهو ما 
يتطلب يقظة دائمة، ألن األقصى ال يزال في 
ــزال املستوطنون  خــطــر شــديــد، وحــيــث ال يـ

يقتحمونه يوميا بأعداد كبيرة«.
وتشمل ممارسات االحتال التي استهدفت 
األقـــصـــى عــــزل املــصــلــن عــنــه ومــنــعــهــم من 
ــراءات طــاولــت عــلــى مــدى  ــ دخــولــه، وهـــي إجـ
أكــثــر مــن 1200  ــــوام 2007 ولــغــايــة اآلن  األعـ
ــد، مـــــن حـــــــــراس األقـــــصـــــى ومـــوظـــفـــي  ــعــ ــبــ مــ
ــوز  ــرمــ ــعــــض الــ ــات، وبــ ــ ــطــ ــ ــرابــ ــ األوقــــــــــاف واملــ

الدينية والوطنية.
ــادر مــــســــؤول مــلــف  ــ ــقـ ــ ويــــــرى حـــاتـــم عـــبـــد الـ
القدس في حركة فتح، أن إجراءات االحتال 
ــم تــتــوقــف  ــ ــــى لـ ــــصـ ــه بـــحـــق األقـ ــ اتــ ــداء ــ ــتــ ــ واعــ
عــلــى مـــدى عــقــود االحـــتـــال ملــديــنــة الــقــدس، 

وأخطرها كــان جريمة إحـــراق األقــصــى، ثم 
قــتــل املــصــلــن الحــقــا فــي املـــجـــازر الشهيرة 
الــتــي ارتــكــبــت فــي ســاحــاتــه، ومنها مجزرة 
األقصى األولــى التي حدثت في 8 أكتوبر/

ارتقى  وفيها   ،1990 عــام  مــن  األول  تشرين 
نــحــو عــشــريــن شــهــيــدا إضـــافـــة إلــــى مــئــات 
الـــجـــرحـــى، حـــن هـــب املـــصـــلـــون دفـــاعـــا عن 
غرشون  املتطرف  الحاخام  ملنع  مسجدهم 
سلمون من إدخال ما يسمى حجر األساس 

للهيكل املزعوم. 
ــقــــادر »أعـــقـــب ذلــــك مــجــزرة  ويـــتـــابـــع عــبــد الــ
ثانية عقب استباحة رئيس وزراء االحتال 
األســبــق أريــيــل شــــارون للمسجد فــي شهر 
سبتمبر/أيلول من عام 2000، وكانت سببا 
النــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة الـــتـــي ارتــقــى 
فــيــهــا آالف الـــشـــهـــداء فـــي املـــواجـــهـــات الــتــي 
الوطن على مدى  عمت مختلف محافظات 

سنوات«. 
ــمــــرو، الــخــبــيــر  مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول جـــمـــال عــ
املــخــتــص بــشــؤون الــقــدس واملــقــدســات، إنــه 
مع مرور الذكرى الثامنة واألربعن لجريمة 
إحراق األقصى، فاألخطار ال تزال حاضرة، 
ــيــــرة بــكــل مـــا حــقــقــتــه،  وهـــّبـــة األقـــصـــى األخــ
ــــال ومــســتــوطــنــيــه  ــتـ ــ ــم تــمــنــع تـــغـــول االحـ لــ
األقــصــى. ويلفت عمرو  الحقا ضــد املسجد 

إلـــى أنـــه فــي غــضــون الــعــام املــنــصــرم وحــده 
ألــف مستوطن،  مــن 14  أكــثــر  اقتحام  سجل 
فــي حــن ارتــفــع عــدد املقتحمن منذ مطلع 
العام الحالي وحتى أغسطس/ آب الحالي 
من هذا العام، ووصل إلى أكثر من عشرين 
ــذا الـــعـــام  ــ ــد يـــصـــل حـــتـــى نـــهـــايـــة هـ ــ ــا، وقـ ــفــ ألــ
إلــى أكــثــر مــن ثــاثــن ألــفــا بــاعــتــراف جماعة 
»الهيكل« هــي منظمة  »الــهــيــكــل«. وجــمــاعــة 
يهودية متطرفة تقود االقتحامات اليومية 

للمسجد األقصى.
وكما يقول عــمــرو، فــي حديث مــع »العربي 
الــجــديــد«، فـــإن فــتــيــل الــنــار الــــذي أشــعــل به 
ــان فــي  الـــيـــهـــودي األســــتــــرالــــي مـــايـــكـــل روهـــــ
املسجد األقصى ال يزال وبعد مرور ثمانية 
وأربــعــن عاما على جريمة إحـــراق املسجد 
، وينذر بأخطار شديدة جدًا تهدد 

ً
مشتعا

وجود املسجد األقصى.
ــــان  ــإن روهـ ــ ــق املـــعـــلـــومـــات املــــتــــوفــــرة، فـ ــ ووفــ
ــارس/ ــى فــلــســطــن املــحــتــلــة فـــي مــ ــل إلــ وصــ

أسترالي  بجواز سفر   ،1969 العام  من  آذار 
وانـــضـــم إلــــى أحــــد الــكــيــبــوتــســات الــزراعــيــة 
وتعلم العبرية هناك، فيما انتقل روهان في 
 1969 العام  من  يوليو/تموز  من  العشرين 
للعيش فــي الـــقـــدس. حــــاول روهــــان إحـــراق 
األقصى مرتن، أوالهما باءت بالفشل إلى 
أن نجح إحراقه في الحادي والعشرين من 
عــام 1969، بعدما دخل  مــن  آب  أغــســطــس/ 
ثم تمكن من  أجنبي، ومــن  املسجد كسائح 
الفرار، واعتقل بعدها بيومن من قبل قوات 
الــتــي رفــضــت محاكمته بــادعــاء  االحـــتـــال، 
أنـــه يــعــانــي مــشــاكــل نــفــســيــة فـــي عـــام 1974 
للمستشفى، وبعد ضغوطات من  وإدخاله 
أستراليا، وهناك  إلــى  روهـــان  عــاد  عائلته، 

توفي في العام 1995.

45
سياسة

مصر: مسيرات أكفان في الوراق ضّد التهجيرفي ذكرى إحراق المسجد األقصى: نيران االحتالل مستمرة

ــرحــت ســابــقــا بــالــنــســبــة إلـــى وقـــف األعــمــال 
ُ
ط

الــقــتــالــيــة«، مــعــتــبــرًا أنــهــا مــؤقــتــة، وأن قــواتــه 
أن  أو  القتالية،  األعمال  ستتابع  ومليشياته 
على فصائل املعارضة التي تقاتله أن تدخل 
إلـــى أن  فــي عملية مصالحة حــصــرًا، مــشــيــرًا 
مــا دون ذلـــك ال يعتبر مــقــبــواًل لــنــظــامــه. ولــم 
يــأت األســـد بجديد عما يــكــرره منذ زمــن في 

عن ترما بأكثر من 10 صواريخ أرض- أرض.
ــيــــس الـــنـــظـــام الــــســــوري،  وكــــشــــف خــــطــــاب رئــ
بشار األسد، األحد املاضي، عن رؤية النظام 
األســد  إن  إذ  التصعيد«،  »خــفــض  التفاقيات 
اعــتــبــر، خـــال حــديــثــه لــلــمــرة األولــــى عــن هــذه 
ــا »ال تــخــتــلــف بــالــخــطــوط  ــهـ االتـــفـــاقـــيـــات، أنـ
التي  املــبــادرات  كــل  العريضة وبالجوهر عــن 

F F

مــواجــهــة أي مــحــاولــة لــحــل األزمــــة الــســوريــة، 
إذ يرى أن جوهر أي محاولة يجب أن يكون 
»وقف سفك الدماء، وعودة املهجرين، وإدخال 
ــدات اإلنـــســـانـــيـــة، وإعــــطــــاء الــفــرصــة  ــاعــ ــســ املــ
اإلرهــاب  للخروج من تحت غطاء  لإلرهابن 
وتــســويــة األوضـــــاع وبــالــتــالــي االنــتــقــال إلــى 
حضن الدولة. هذا هو الشكل العام والهدف 

إلى  للوصول  أيضا  تهدف  وطبعا  النهائي. 
عــودة سيطرة  وبالتالي  الوطنية،  املصالحة 
الدولة وخروج املسلحن وتسليم الساح، أي 
الكامل«. وذكر  الطبيعي  الوضع  إلى  العودة 
األســد صراحة أنه »ال يوجد أمر واقــع، طاملا 
أننا مستمرون  القتال، فطاملا  لم نوقف  أننا 
بــضــرب اإلرهـــــاب عــلــى نــفــس الــســاحــة، فــهــذا 

يــعــنــي أن اإلرهـــــــاب ســيــضــعــف فـــي املــنــاطــق 
األخــــرى. نضربه فــي مــكــان فيضعف فــي كل 
األماكن األخرى. وطاملا أن القتال مستمر ضد 
اإلرهابين فهذا يعني أنه ال يوجد أمر واقع 
وال يوجد تقسيم، وهذا الكام غير مطروح، 
وبكل تأكيد لن نوافق عليه كحكومة سورية 
ــرح، ولكنه 

ُ
تحت أي عنوان، طبعا في حال ط

لم ُيطرح«.
 ،

ً
مستقبا ما سيحصل  النظام  رئيس  وبــّن 

من وجهة نظره. وقال »عمليا، الشيء الوحيد 
الذي نقوم به هو تشكيل لجان للحوار من قبل 
الدولة السورية، وسيتم تشكيل لجان مقابلة 
من قبل األطراف، أو من قبل السكان القاطنن 
كــرت 

ُ
ذ التي  البنود  ملناقشة  املناطق  تلك  في 

أعاه بهدف الوصول إلى املصالحة الوطنية 
كهدف نهائي«، معتبرًا أن »أي شيء أقل من 
خــروج اإلرهابين وعــودة سيطرة الدولة، ال 
يسمى مصالحة. وعندها ال نكون قد وصلنا 
إلــــى الــــهــــدف. لـــذلـــك لــنــا مــصــلــحــة فـــي نــجــاح 
هذه املبادرة، وسنعمل كل ما نستطيع لكي 
األطــراف  تنجح، لكن هــذا أيضا يعتمد على 
األخــرى، سواء املوجودة في تلك املناطق، أو 
إيجابا  أو  فيها سلبا  التي ستؤثر  األطـــراف 
مــن خـــارج الــحــدود الــســوريــة. هـــذا املــوضــوع 
وقدرتها«.  مصداقيتها  وعلى  عليها  يعتمد 
وتـــرى مــصــادر مــعــارضــة مــن دمــشــق، طلبت 
»العربي  عــدم كشف هويتها، في حديث مع 
الـــجـــديـــد«، أن »األســـــد يــثــبــت فـــي كـــل حــديــث 
أنـــه مــن شــبــه املستحيل أن يكون  أو خــطــاب 
فهو  السورية،  لألزمة  إيجاد حل  في  شريكا 
مــصــر، بــعــد كـــل هـــذه الــســنــوات والــــدمــــار، أن 
يختزل الحل بخروج من يوصمهم باإلرهاب 
أو اســـتـــســـامـــهـــم، وعــــــــودة بـــســـط ســيــطــرتــه 
عــلــى تــلــك املــنــاطــق، تــحــت شــعــار الــعــودة إلــى 
حضن الوطن، في داللــة واضحة أنه ال يريد 
الــذي خرج  الشعب  االعــتــراف حتى بمطالب 
عليه، ويبتعد بكل األشكال عن طرح أي نوع 
أو  بالحكم،  الناس  إشــراك  أو  التشاركية  من 
حتى املساهمة في إدارة شؤونهم، وهــذا لن 
يــــؤدي إلـــى نــهــايــة لــألزمــة الــســوريــة وال إلــى 
أي مــصــالــحــة، فــالــرضــوخ ال يــمــكــن اعــتــبــاره 
مصالحة سوى لدى األسد«. ولفتت املصادر 
إلى أن »األسد ليس طرفا في هذه االتفاقيات، 
كحال املــعــارضــة، وليس كــل مــا يتحدث عنه 
اليوم  الواقع، فهو  أن يكون معِبرًا عن  يمكن 
إلى جمهوره في محاولة منه  يوجه حديثه 
يرشح  بما  من مخاوفه وصدمته  للتخفيف 
من اتفاق خفض التصعيد، عقب سنوات من 
املــؤامــرة الكونية ووصــم جميع  الحديث عن 
املناهضن له باإلرهاب، في حن أنهم اليوم 
قد يستطيعون إدارة شؤونهم، ويقدم لهم ما 
الطبيعية،  الحياة  إلى  للعودة  له  يحتاجون 

من دون أن يفرض األسد سطوته عليهم«.
ــك، أعــلــن رئــيــس إدارة الــعــمــلــيــات في  إلـــى ذلــ
هيئة األركــان الروسية، سيرغي رودسكوي، 
أمس اإلثنن، أن قوات النظام السوري تقترب 
من »إنجاز عملية تحرير املنطقة الوسطى«، 
مشيرًا إلى تنفيذ الطيران الروسي نحو ألف 
طلعة قتالية منذ بداية أغسطس/آب الحالي 
ــقـــوات. وقــــال رودســـكـــوي،  لــدعــم تــقــدم هـــذه الـ
األخــيــر،  الشهر  »خـــال  فــي مؤتمر صحافي، 
القوات  ســوريــة.  في  تغييرات جذرية  حدثت 
الحكومية، بــدعــم مــن ســاح الــجــو الــروســي، 
حــقــقــت نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة، وألـــحـــقـــت هــزيــمــة 
كـــبـــيـــرة بــمــجــمــوعــة داعــــــش وســـــط ســـوريـــة، 
من  كــامــل  بشكل  محافظة حلب  تحرير  وتــم 

اإلرهابين«. 
مــن  زاد  الـــــروســـــي  ــو  الــــجــ »ســـــــاح  أن  وأكـــــــد 
طــلــعــاتــه إلــــى 60-70 طــلــعــة يــومــيــا لــلــقــضــاء 
يحاولون  الذين  اإلرهابين  على مجموعات 
التراجع نحو دير الزور«، مشيرًا إلى أن قوات 
تنظيم  تنفذ هجومها على  الــســوري  النظام 

»داعش« في دير الزور من 3 محاور.

تقريرإضاءة

في غضون العام 
المنصرم سجل اقتحام 

أكثر من 14 ألف مستوطن

حيلة مناطق خفض التصعيد

من  كل  مع  السورية،  للمفاوضات  العليا  الهيئة  اجتماعات  استمرت 
ممثلي ما يسمى منّصتي القاهرة وموسكو، في مقر الهيئة العليا، 
في الرياض، أمس اإلثنين، حتى المساء، إذ كان من المفترض أن يصدر 
توحيد  على  اتفقت  الثالثة  األطراف  كانت  إذا  ما  يوضح  ختامي  بيان 
وفد المفاوضات باسم المعارضة في جنيف أم ال. وقادت السعودية، 
القاهرة  المعارضة لتضم منّصتي  الماضية، ضغوطًا على  الفترة  في 

وموسكو، المتهمتين بـ»المعارضة الناعمة«، إلى صفوفها.

اجتماعات المعارضة في الرياض

الحدث

ريان محمد

بــات واضحا أن لنظام بشار األسد 
فــهــمــا خـــاصـــا التـــفـــاقـــيـــات »خــفــض 
إن  التي رعتها روسيا،  التصعيد«، 
كان في الجنوب الغربي من الباد، الذي يضم 
الغوطة  في  أو  والسويداء،  ودرعــا  القنيطرة 
الشرقية املجاورة للعاصمة دمشق، أو ريف 
حمص الشمالي، إذ يعتبر خرق وقف إطاق 
النار من قبل النظام ومليشياته، بن الحن 
االتفاقيات،  هــذه  فــي  رئيسية  واآلخــــر، سمة 
فا يكاد يمر يوم إال ويتم استهداف إحدى 
تــلــك املــنــاطــق بــرمــايــات املــدفــعــيــة الثقيلة أو 

راجمات الصواريخ.
ففي ريف حمص الشمالي، قال مدير »مركز 
حمص اإلعامي«، أسامة أبو زيد، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »تــعــرضــت تلبيسة، 
يــــــوم األحـــــــد املـــــاضـــــي، إلــــــى قـــصـــف مــدفــعــي 
وإصابة  قتيلن  إلــى سقوط  أدى  مــا  عنيف، 
أكـــثـــر مـــن 10 مـــدنـــيـــن، جــلــهــم مـــن األطـــفـــال، 
باإلضافة إلى تعرض مبان سكنية للتدمير. 
تــلــدو في  الفرحانية ومــديــنــة  تــم قصف  كما 
والــزعــفــرانــة  الغنطو  وبــلــدة  الــحــولــة،  منطقة 
وأم شـــرشـــوح وســنــيــســل بــقــذائــف املــدفــعــيــة 
»اشتباكات  أن  وأضـــاف  والـــهـــاون«.  الثقيلة 
عنيفة دارت بن الفصائل املسلحة املعارضة 
وقــــوات الــنــظــام عــلــى جــبــهــات قـــرى املــشــروع 
واملــحــطــة وســنــيــســل، وتـــم الــتــصــدي ملحاولة 
تسلل مليشيات النظام، وسط قصف مدفعي 
وفي  االشــتــبــاكــات«.  منطقة  استهدف  عنيف 
درعــــا، اســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام، لــيــل األحــد 
اإلثنن، حي طريق السد بعدة قذائف هاون. 
وكانت استهدفت الطريق الواصل بن بلدتي 
املدفعية  الشرقية والصورة بقذائف  الغارية 
الــثــقــيــلــة. كــمــا اســتــهــدفــت بــاملــدفــعــيــة الثقيلة 
دوما في الغوطة الشرقية قبل يومن، وهي 
معقل »جيش اإلسام«، الذي وقع مع الروس 
ــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد«، بــرعــايــة  ــفــــاق »خـ عـــلـــى اتــ
إليه  الرحمن«  »فيلق  انضم  والــذي  مصرية، 
أخيرًا، في حن استهدفت حي جوبر وبلدة 

بيروت ـ العربي الجديد

ســاد الغموض والــتــضــارب فــي األنــبــاء، 
ــنــــه وزيـــــر  ــــن عــ ــلـ ــ أمـــــــس االثــــــنــــــن، مـــــا أعـ
الداخلية اللبناني، نهاد املشنوق، حول 
إحـــبـــاط مــخــطــط تــفــجــيــر طـــائـــرة تــابــعــة 
لــشــركــة طــيــران اإلمـــــارات كــانــت متجهة 
مـــن أســتــرالــيــا إلــــى أبــوظــبــي فـــي مطلع 
أغسطس/آب الحالي. فقد أكدت الشركة، 
في بيان »عدم صحة ما تردد من أنباء 
حــول تــعــرض إحـــدى طــائــراتــهــا ملخطط 
باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال  تفجير«. 
املــمــلــوكــة لحكومة  ــة  ــيـ ــاراتـ اإلمـ الــنــاقــلــة 
دبي، في بيان مقتضب، إن هذه األنباء 
ــائــــل  ــر بــــعــــض الــــوســ ــبــ ــــرت عــ ــــشـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
اإلعــامــيــة مغلوطة وعــاريــة تــمــامــا عن 

الصحة.
ــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي نــهــاد  ــــان وزيـ وكـ
املــشــنــوق، قــد قـــال فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــلـــي،  ــوى األمــــــن الـــداخـ ــ عـــقـــده فــــي مـــقـــر قـ
بــشــكــل عــاجــل، فــي بـــيـــروت، ظــهــر أمــس، 
إن باده اعتقلت لبنانيا، خطط لتنفيذ 
طــيــران  تتبع  طــائــرة  فــي  تفجير  عملية 
اإلمارات، كانت متجهة من أستراليا إلى 
أبــوظــبــي. وقــالــت الــشــرطــة األســتــرالــيــة، 
فـــي 4 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، إن أحــد 
كبار قادة تنظيم »داعــش« أرسل أجزاء 
لــصــنــع عـــبـــوة نــاســفــة يـــدويـــة الــصــنــع، 
لــلــرجــلــن الـــلـــذيـــن اعــتــقــا عــلــى خلفية 
ــاب تــابــعــة  ــ ــائـــرة ركـ ــقـــاط طـ مـــؤامـــرة إلسـ
ــيــــران االتــــحــــاد« اإلمـــاراتـــيـــة  لــشــركــة »طــ

كانت ستقلع من مطار سيدني.
وأعلن املشنوق عن إحباط عملية تفجير 
ــــال انــتــقــالــهــا مــن  ــيــــة خـ ــاراتــ ــائــــرة إمــ طــ
مدينة سيدني إلى إمارة أبوظبي، عبر 
انتحاري لبناني كان يتواصل مع قيادة 
تنظيم »داعش« في الرقة السورية. وقال 
املشنوق إن »شعبة املعلومات في قوى 

األمن الداخلي )فرقة النخبة في الشرطة 
الــلــبــنــانــيــة وعــمــلــهــا مــعــنــي خــصــوصــا 
بــقــضــايــا اإلرهـــــــاب والـــعـــمـــالـــة ملصلحة 
إســـرائـــيـــل( كــشــفــت انــتــقــال شـــاب مـــن آل 
الــخــيــاط مـــن شــمــالــي لــبــنــان إلــــى الــرقــة 
السورية قبل عــام ونصف بعد مبايعة 
داعـــــــش، وتـــواصـــلـــه مــــع 3 مــــن أشــقــائــه 
الـــذيـــن يــحــمــلــون الــجــنــســيــة األســتــرالــيــة 
التفجير«.  عملية  لتنفيذ  وتــجــنــيــدهــم 
املعلومات  »شعبة  أن  املشنوق  وكشف 
باملخطط  األسترالية  السلطات  أبلغت 
ــيـــف شــقــيــقــن فــــي أســـتـــرالـــيـــا  ــم تـــوقـ ــتـ فـ
ــان«. وكـــانـــت الــخــطــة  ــنـ ــبـ ــالـــث فـــي لـ ــثـ والـ
»تــفــجــيــر لــعــبــة بـــاربـــي وآلـــة  تــقــتــضــي بـــ
فرم لحمة كانت مفخخة بعد 20 دقيقة 
مــن إقــاع الــطــائــرة«. وبحسب املشنوق 
 فـــي مــطــار ســيــدنــي ســاعــد 

ً
ــامـــا فـــإن »عـ

االنتحاري املفترض على إدخال حقيبة 
ــى املــطــار  ــة إلـ ــ يـــد بــداخــلــهــا الــلــعــبــة واآللـ
الحقيبة  وزن  ولــكــن  تــفــتــيــش،  دون  مــن 
عــنــد بــوابــة املــطــار أدى إلـــى كــشــف وزن 
ــــودة أحــد  ــد وإفـــشـــال الــعــمــلــيــة ثـــم عـ ــ زائـ
األشقاء واسمه عامر إلى بيروت حيث 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــؤال  ــ عـــلـــى ســ أوقــــــــف«. وردا 
الـــجـــديـــد« قــــال املـــشـــنـــوق إن لــبــنــان »ال 
يشكل بيئة حاضنة لداعش«، وأن عدد 
لداعش  املبايعن  اللبنانين  العناصر 
الرقة« ال يتجاوز 300  في  واملوجودين 
عــنــصــر كــحــد أقـــصـــى«. ودعــــا املــشــنــوق 
خــال املؤتمر إلــى« رفــع الحصار املالي 
املــــفــــروض عـــلـــى قـــــوى األمــــــن الـــداخـــلـــي 
مــن قــبــل أحـــد األطــــراف السياسية دون 
وجـــه حـــق«. علما أن وزيـــر املــالــيــة علي 
»حركة  إلــى  ينتمي  الـــذي  خليل،  حسن 
ــل« يــمــتــنــع مــنــذ 6 أشـــهـــر عـــن صــرف  ــ أمـ
مــخــصــصــات قـــوى األمــــن الــداخــلــي بعد 
في  الشمال  ملنطقة  جــديــد  مــديــر  تعين 
قوى األمن من دون الرجوع إلى الحركة.

سجال لبناني إماراتي حول 
مخطط تفجير طائرة

يثبت األسد في خطاباته 
استحالة أن يكون شريكًا 

في إيجاد حل سياسي

األسد: أي شيء أقل 
من عودة سيطرة الدولة، 

ال يسمى مصالحة

خيرت هيئة المساحة 
العسكرية في مصر 
أهالي جزيرة الوراق 
بين بيع أراضيهم أو 

مصادرتها، فيما رد 
األهالي بتنظيم مسيرات 

باألكفان في الجزيرة

تكرّس هبّة األقصى 
التي تفّجرت أخيرًا مسيرة 

طويلة من تصدي 
الفلسطينيين لسلسلة 

االعتداءات الممنهجة 
على المسجد األقصى 

من قبل االحتالل 
ومستوطنيه

تقرير قوات النظام تترجم رؤية األسد: حل مؤقت إلعادة 
األوضاع إلى ما قبل الثورة

  شرق
      غرب

أردوغان وباقري ناقشا 
عملية عسكرية مشتركة 

ــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب  أكــ
ــان )الـــصـــورة(، أمــس اإلثــنــن،  أردوغــ
أن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة ضــــد مــقــاتــلــن 
أكــــــراد »مــــطــــروح عــلــى الـــــــدوام على 
أنه تمت  إلى  أجندة تركيا«، مشيرًا 
مــنــاقــشــة الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة خــارجــيــة 
خــال الــزيــارة الــتــي قــام بها رئيس 
ــرانــــي، الــجــنــرال محمد  ــان اإليــ ــ األركــ
حسن باقري، إلى العاصمة التركية 
أنــقــرة، قبل أيـــام. وأضـــاف أردوغـــان، 
في مؤتمر صحافي أمس، »لقد قام 
كـــل مـــن رئــيــســي األركــــــان بمناقشة 
كيفية القيام بهذه العملية وبعدها 
الــدبــلــومــاســيــة«. وبحسب  الـــشـــؤون 
تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة »تــوركــيــي« 
التركية على صفحتها األولى، أمس 
ــنــــن، فــــإن طـــهـــران قـــدمـــت خــال  اإلثــ
زيــــــارة بـــاقـــري »اقـــتـــراحـــا مــفــاجــئــا« 
ألنـــقـــرة لـــبـــدء تـــعـــاون مــشــتــرك ضد 
املسلحن األكراد في منطقتي قنديل 
ــار فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق. مــن  ــنـــجـ وسـ
فــي تصريحات  بــاقــري،  قــال  جهته، 
أمـــــس، إن زيــــارتــــه إلــــى تــركــيــا على 
رأس وفد عسكري، األسبوع الفائت، 
كانت إيجابية، مؤكدًا عقد تفاهمات 

أمنية ثنائية بن الطرفن.  
)العربي الجديد، فرانس برس(

تعويل أردني على زيارة 
الرئيس التركي 

ــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي،  ــ ــ أحـــيـــطـــت زيـ
رجب طيب أردوغــان، أمس اإلثنن، 
منذ  األردن،  إلــــى  لـــه  األولــــــى  وهــــي 
باهتمام  لتركيا،  رئيسا  أصبح  أن 
ــأن تــكــون  ــط تـــقـــديـــرات بــ كــبــيــر، وســ
نــقــطــة تـــحـــول مـــتـــدرج فـــي الــعــاقــة 
الفاترة بن عّمان وأنقرة.  وحرص 
أردوغـــان قبل بــدء زيــارتــه الرسمية 
تعني  إيجابية  رسالة  توجيه  على 
الكثير للقيادة األردنية، عبر دورها 
في حماية األماكن املقدسة بمدينة 

القدس. 
)العربي الجديد(

الفروف: أهداف روسيا 
ومصر متطابقة  

ــــي،  ــــروسـ ــيــــة الـ قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــ
)الـــصـــورة(، خال  سيرغي الفـــروف 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
املـــــــصـــــــري، ســـــامـــــح شــــــكــــــري، بــعــد 
مــحــادثــاتــهــمــا فـــي مـــوســـكـــو، أمــس 
اإلثنن، إن »روسيا تقدر عاليا جدًا 
دور مـــصـــر فــــي تـــســـويـــة الـــنـــزاعـــات 
بــاملــنــطــقــة«. وأشـــــار إلــــى أن أهــــداف 
البلدين في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا متطابقة. 
)العربي الجديد(

 
روسيا تتبنى تصفية 

200 »داعشي« بمحيط 
دير الزور

 نــقــلــت وكــــــاالت أنـــبـــاء روســـيـــة عن 
وزارة الدفاع الروسية، قولها أمس 
اإلثـــنـــن، إن ســــاح الـــجـــو الـــروســـي 
 مــــن مــقــاتــلــي 

ً
ــر طــــابــــورًا طــــويــــا ــ دمـ

ــــان فــــي طــريــقــه  تــنــظــيــم »داعــــــــش« كـ
إلى مدينة دير الــزور السورية مما 
أسفر عن مقتل 200 متشدد. وقالت 
قواته  يحشد  التنظيم  إن  ــوزارة،  ــ الـ

حول دير الزور.
)رويترز(

... والتحالف يقتل 27 
مدنيًّا في الرقة

قتل 27 مدنّيا بينهم أطفال، أول من 
أمــــس األحـــــد، فـــي قــصــف للتحالف 
الدولي بقيادة واشنطن على منطقة 
سكنية ال تزال تحت سيطرة تنظيم 
»داعــش« في مدينة الرقة السورية، 
وفـــــــق مـــــا أفــــــــاد املـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق اإلنسان، أمس اإلثنن. وقال 
املــرصــد، رامـــي عبد الرحمن،  مــديــر 
لوكالة فرانس برس، »أسفر قصف 
الــدولــي األحــد على حارة  للتحالف 
الــبــدو املكتظة بــالــســكــان فــي وســط 
مــديــنــة الـــرقـــة عـــن مــقــتــل 27 مــدنــيــا، 

بينهم سبعة أطفال«.
)فرانس برس(

مرت أمس الذكرى الرابعة لمجزرة الغوطة )تولغا أكمن/األناضول(

من مواجهات أهالي الوراق وقوات األمن الشهر الماضي )طارق وجيه/فرانس برس(

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق )حسين بيضون(

انتهاكات االحتالل بحق المقدسيين ال تتوقف )مصطفى الخاروف/األناضول(
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منفذ اعتداء فنلندا هو 
عبد الرحمن مشكاح

فنلندية  أمــنــيــة  مــعــلــومــات  كــشــفــت 
تنفيذ  فــي  الرئيسي  بــه  املشتبه  أن 
ــنـــة تـــوركـــو  ــداء بـــســـكـــن بـــمـــديـ ــ ــتــ ــ اعــ
جــنــوب غـــرب فــنــلــنــدا، يـــوم الجمعة 
املاضي، يدعى عبد الرحمن مشكاح 
ــا(، ويـــتـــحـــدر مـــن املـــغـــرب.   ــامــ )18 عــ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة االسـ
تلقت  تــوركــو  شــرطــة  أن  الفنلندية 
بــــــــاغــــــــات، فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــن 
ــام، أن مــشــكــاح »يـــبـــدو أنــه  ــعـ هـــذا الـ
أصـــبـــح مــتــطــرفــا ويــظــهــر اهــتــمــامــا 
بــأيــديــولــوجــيــات مــتــطــرفــة«. إال أن 
الباغات »لم تتضمن أي معلومات 

عن خطر وقوع اعتداء وشيك«.
)فرانس برس(

اإلليزيه يمنح زوجة 
ماكرون دورًا رسميًّا

منحت بريجيت ماكرون )الصورة(، 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  زوجة 
ماكرون، أمس اإلثنن، دورًا رسميا 

ــفــــافــــيــــة« تــم  فـــــي إطــــــــار »شـــــرعـــــة شــ
اإلعــان عنها، ما يشكل سابقة في 
التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. 
املتصلة  الشفافية  »شرعة  وتفصل 
بوضع زوجة رئيس الدولة« أعمال 
تمثيل عادية ستقوم بها بريجيت 
ماكرون، من دون أن يكون لها راتب 
وال مــيــزانــيــة خــاصــة وال مــكــتــب. إال 
أنـــــه ســـيـــحـــق لـــهـــا بـــعـــض الــنــفــقــات 

ومستشارين من الرئاسة.
)فرانس برس(

حادثة الدهس في 
فرنسا غير إرهابية

قتلت امرأة فرنسية وأصيب آخرون 
ــــت أمــــس  ــعـ ــ ــة دهـــــــس وقـ ــ ــادثــ ــ ــي حــ ــ فــ
فــــي مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا الــســاحــلــيــة 
محطتي  استهدفت  فرنسا  جــنــوب 
موقفن  واقتحمت سيارة  حافات. 
لـــلـــحـــافـــات، صـــبـــاح أمــــس اإلثـــنـــن، 
قــبــل أن تــعــتــقــل الـــشـــرطـــة ســائــقــهــا، 
وفق مصادر في الشرطة، كما رجح 
»فرضية  للجمهورية  العام  النائب 
االضطراب النفسي« ملنفذ الحادثة.
)فرانس برس(

كاليفورنيا: اشتباكات 
حول »أميركا أوًال« 

واجه محتجون مناهضون للهجرة 
ومـــن مــؤيــدي شــعــار »أمــيــركــا أواًل« 
ــــي تـــظـــاهـــرة  ــر كـــثـــيـــرًا فـ ــبــ ــدًا أكــ ــشــ حــ

ــلــــدة الغـــونـــابـــيـــتـــش  مــــضــــادة فــــي بــ
بجنوب كاليفورنيا، يوم األحد، ما 
دفع الشرطة إلى العمل على الفصل 
بــن الــطــرفــن. واحــتــشــد نحو 2500 
ــبـــاراة  ــــى مـ شـــخـــص فــيــمــا تـــحـــول إلـ
ــيــــاح لـــكـــنـــهـــا لــم  ــــي الــــصــ ــة فـ ــبـ ــاخـ صـ
تتحول لنوع العنف الــذي وقــع في 
احــتــجــاجــات الــقــومــيــن الــبــيــض في 
أخيرًا.  تشارلوتسفيل في فرجينيا 
وأقـــــامـــــت الــــشــــرطــــة مــــتــــاريــــس ملــنــع 
هــجــمــات الـــدهـــس بــالــســيــارات مثل 

التي وقعت في تشارلوتسفيل.
)رويترز(

... وصدامات مشابهة 
في كيبيك

حدثت صدامات عنيفة بن الشرطة 
ومــتــظــاهــريــن وســـط مــديــنــة كيبيك 
ــد، عــلــى هــامــش  ــ الــكــنــديــة، يـــوم األحـ
ــامـــن مــع  ــتـــضـ ــلـ تــــظــــاهــــرة نـــظـــمـــت لـ
املهاجرين وأخرى مناهضة للهجرة 
غير النظامية. وكان أنصار اليمن 
ــوا إلــــى الــتــظــاهــرة  ــ املــتــطــرف قـــد دعـ
املناهضة وشهدت مشاركة خجولة 
بـــاملـــقـــارنـــة مــــع الـــتـــظـــاهـــرة الــثــانــيــة 
ــن. واحـــتـــشـــد  ــريـ ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ ــدة لـ ــ ــؤيــ ــ املــ
بــعــد  مــتــظــاهــر  و500   400 بــــن  مــــا 
ــــط مـــديـــنـــة كــيــبــيــك  ــد وسـ ــ ظـــهـــر األحــ
 
ً
تــلــبــيــة لـــنـــداء أطــلــقــتــه حـــركـــة “أهــــا
ــنـــشـــط ضــــّد  بــــالــــاجــــئــــن“، الــــتــــي تـ
ــات الـــعـــنـــصـــريـــة املـــتـــطـــرفـــة،  ــركــ الــــحــ
وكانت املظاهرة تهدف في األساس 
ــاهـــرة لــلــيــمــن  ــتـــظـ ــى الــــتــــصــــدي لـ ــ إلــ

املتطرف.
)فرانس برس(

صنعاء ــ العربي الجديد

عند أي صراع أو تنافس سياسي في اليمن، 
ــي املـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة خـــصـــوصـــا، تعتبر  وفــ
 محوريا في ترجيح كفة األطراف 

ً
القبيلة عاما

الــســيــاســيــة املــتــنــافــســة أو املـــتـــصـــارعـــة عــلــى 
السلطة. ضمن هذا السياق يعطي الحوثيون 
اهتماما ملحوظا للخطاب املوجه إلى القبيلة، 
الجماعة  جانب  إلــى  مشاركتها  واستنهاض 
ــد الــجــبــهــات بــاملــقــاتــلــن، مــنــذ سيطرتهم  ورفــ
على صنعاء، وخال الحرب. ويظهر االهتمام 
في بيان رئيس »اللجنة الثورية العليا«، الذي 
دعا خاله إلى اعتصامات في مداخل صنعاء، 
ــيــــة أدت  ــتــــرة املــــاضــ ــفــ ــا أنــــــه خــــــال الــ ــحـ مـــوضـ
القبيلة اليمنية دورًا بــارزًا، وكــان لها »الــدور 
الــبــارز العملي العلني« فــي مــا ســّمــاه »ثــورة 
اجــتــيــاح  ذكــــرى   ،»2014 أيــلــول  سبتمبر/   21

الحوثين لصنعاء.
ــيـــة، ســعــى الــحــوثــيــون  وخـــــال األيــــــام املـــاضـ
مــنــاطــق سنحان  قــبــلــي ألبــنــاء  لــقــاء  لتنظيم 
وباد الروس، جنوب العاصمة، وهي املناطق 
التي يتحدر منها صالح، وتعتبر من محاور 
نــفــوذه، فــي وقــٍت بــدت فيه خطوة الحوثين 
مــحــاولــة إلثـــبـــات حــضــور فـــي تــلــك املــنــاطــق. 
وفـــي املــقــابــل، ومـــع تــمــتــع الــحــوثــيــن بنفوذ 
متفاوت على القبائل املحيطة بصنعاء وفي 
مــحــافــظــة عـــمـــران شــمــالــهــا وغـــيـــرهـــا، يبقى 
الــنــفــوذ والتعامل  تــاريــخ طــويــل مــن  لصالح 
مع مختلف القبائل ومعرفة مفاتيحها، األمر 
الــذي كــان أحــد عوامل دعــم حكمه لعقود في 
قبائل  مستوى  على  وحتى  املاضية،  الفترة 

ــانـــت بــزعــامــة  ــتـــي كـ ــيـــرة، مـــثـــل حــــاشــــد، الـ ــبـ كـ
بن  انقسمت  والتي  األحمر،  عبدالله  الشيخ 
أيضا  املحسوبن  األحمر  أبناء  وبــن  صالح 
كـــخـــصـــوم مــشــتــركــن لـــصـــالـــح والـــحـــوثـــيـــن. 
ووفــقــا لــذلــك، فــإنــه يــوجــد نــفــوذ للطرفن في 

أوساط القبائل.
وكان للقبيلة دور بارز خال توسع الحوثين 
ــنـــعـــاء، بـــاالســـتـــفـــادة مــن  ــــى صـ مــــن صـــعـــدة إلـ
فــي ســيــاق صراعه  تسهيات قدمها صــالــح، 
مع أوالد الشيخ األحمر )زعماء قبيلة حاشد(، 
الذين كان والدهم أحد أبرز أذرع نظام صالح، 
لكن أبــنــاءه أيـــدوا الــثــورة عــام 2011. وتكمن 
في  أغلبها  يقطن  الــتــي  القبيلة،  هــذه  أهمية 
مــحــافــظــة عـــمـــران، فــي أنــهــا كــانــت أبــــرز عقبة 
في طريق الحوثين من صعدة إلى صنعاء. 
وعـــلـــى مـــداخـــل الـــعـــاصـــمـــة، أقـــــام الــحــوثــيــون 
أدت  اعتصامات مسلحة،  قبل ثاث سنوات، 
قبائل ما ُيسمى بـ«طوق صنعاء«، في إشارة 
الــتــي تحيط بالعاصمة  املــنــاطــق  قــبــائــل  إلـــى 
غير  بدعمها.  دورًا  باملعصم،  الــســوار  إحاطة 
ــردد الــــيــــوم، هـــل يمكن  ــتـ ــؤال، الـــــذي يـ ــســ أن الــ
الـــدور مــن قبل الحوثين ضد  أن يتكرر هــذا 
صالح، بعد أن دعوا إلى اعتصامات مسلحة 
عــلــى مـــداخـــل صـــنـــعـــاء، عــلــى غـــــرار مـــا حــدث 
فــي الــعــام 2014؟ وهــنــاك مــن يــرى أن القبائل 
التي وقفت مع الحوثي، أو جزءًا منها، قامت 
بذلك بإيعاز من صالح لانقاب على هادي، 
وبالتالي فقد ال تقف مع الحوثي ضد صالح، 
األمر الذي ال يمكن الحسم فيه، قبل أن تتضح 
الحوثيون  يقيمها  أن  املقرر  الحشود  مامح 

على مداخل صنعاء

ــــدر مـــا ُيــســمــى  ــــزب املـــؤتـــمـــر، أصـ فـــي خــضــم الــتــوتــر املــتــصــاعــد بـــن الــحــوثــيــن وحـ
اليمن  الله« )الحوثين( في  التابع لجماعة »أنصار  بـ«املجلس السياسي األعلى«، 
وحلفائها، أول من أمس، قرارًا بتعين القيادي البارز في الجماعة، أبو علي الحاكم، 
رئيسا الستخبارات وزارة الدفاع. وذكرت وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، بنسختها 
التي يديرها الحوثيون، أن رئيس املجلس السياسي، صالح الصماد، عن القيادي 
لهيئة  رئيسا  الــحــاكــم«،  بـ«أبوعلي  املــعــروف  الحاكم،  يحيى  عبدالله  الجماعة،  فــي 
االستخبارات في وزارة الدفاع. ويعد الحاكم من أبرز القيادات العسكرية للجماعة، 
لتوسع  قــائــدًا عسكريا  بــاعــتــبــاره  األمـــن 2216  ــرار مجلس  قـ عــقــوبــات  وقـــد شملته 
الحوثين إلى صنعاء عام 2014. وخال العامن املاضين، عينه الحوثيون، قائدًا 
للمنطقة العسكرية الرابعة في تعز ومحيطها. وكان تعيينه في منصب رفيع داخل 
الجيش قد أثار استياء واسعا نظرًا لعدم توليه أي منصب سابق داخل املؤسسة 
الــعــســكــريــة. وفــيــمــا شــكــل تعيينه فــي حينه ســابــقــة، فــإنــه فــي الـــواقـــع، لــم يسبق أن 
ُعرف في اليمن، وجود مسمى »هيئة االستخبارات بــوزارة الدفاع«، ولكن ثمة في 
الهيكل دائرة استخباراتية، تتبع الوزارة. وتلجأ الجماعة، مع كل تحول سياسي أو 
عسكري مفصلي في تاريخها، إلى إيكال مهام عسكرية تعتبرها حساسة ألبو علي 

الحاكم الذي يوصف من قبل بعضهم بأنه ذراعها للترهيب.
)العربي الجديد(

يتمتع صالح بنفوذ 
على أبرز تكوينات قوات 

الجيش واألمن

أوراق سياسية 
وعسكرية عديدة تحسم 

هوية من يفرض قراره

الحوثي vs صالح: 
الغلبة لمن؟

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

تــــــشــــــيــــــر مــــــعــــــظــــــم الــــــــتــــــــطــــــــورات 
ــرة يــمــنــيــا،  ــ ــواتـ ــ ــتـ ــ واملــــعــــطــــيــــات املـ
 
ً
إلـــى أن تــحــالــف االنـــقـــاب، ممثا

)الحوثين( وحــزب  الــلــه«  »أنــصــار  بجماعة 
ــه عـــلـــي عــبــدالــلــه  ــرأسـ ــتـ »املــــؤتــــمــــر«، الــــــذي يـ
الشريكن  وأن  النهاية،  مــن  يقترب  صــالــح، 
دخــا مرحلة يختبر فيها كــل طــرف نفوذه 
ــراره وســيــطــرتــه في  ــ وقـــدرتـــه عــلــى فــــرض قــ
مقابل اآلخر، األمر الذي يبعث على التساؤل 
حول ماذا يملك كل طرف من أدوات وأوراق 
واقتصادية،  وشعبية  وسياسية  عسكرية 
لــتــكــون لــه قـــدرة أكــثــر عــلــى لــي ذراع اآلخـــر؟ 
ــانــــت الـــخـــافـــات بــــن الـــطـــرفـــن تـــطـــورت  وكــ
دراماتيكيا خال األيام املاضية، مع اقتراب 
الخميس  يوم  الجماهيري  املهرجان  موعد 
املقبل، والــذي يستعد حــزب صالح إلقامته 
مــنــذ شــهــريــن، ويـــرى الــحــوثــيــون أنـــه موجه 
ضدهم بالدرجة األولــى، األمــر الــذي دفعهم 
أبــرزهــا  قـــرارات عملية،  واتــخــاذ  لاستنفار 
الــــدعــــوة إلـــــى تـــدشـــن اعـــتـــصـــامـــات لــحــشــد 
الــعــاصــمــة صنعاء،  مــداخــل  عــلــى  املسلحن 
في اليوم نفسه، الذي من املقرر أن ُيقام فيه 

مهرجان حزب صالح.
واتخذت الخافات طابع املواجهة الكامية 

 حقيقية فــي مــواجــهــة«، ما 
ً
الــشــراكــة شــراكــة

وصفه بـ«العدوان« )التحالف(، وكذلك »إدارة 
شؤون الباد سياسيا وثقافيا واجتماعيا، 
ولكن لألسف الشديد هناك لجان إشرافية«. 
وأملح صالح إلى توتر قد تشهده العاصمة 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــر الـــحـــوثـــيـــن مــــا ُيــســمــى 
بـ«اللجان الشعبية«. وشملت املناكفات بن 
ــــورة لــلــرئــيــس الــيــمــنــي،  الــطــرفــن ظـــهـــور صـ
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي، فــي الفــتــة دعائية 
لحزب صالح في أحد شوارع صنعاء. وظهر 
صالح، في الصورة، لحظة تسليمه »الراية 
الوطنية« إلى خلفه هادي، في حفل تسليم 
وتحدثت مصادر   .2012 الــعــام  فــي  السلطة 
مقربة مــن حــزب صــالــح عــن إنـــزال الــصــورة 
واســتــبــدالــهــا بــأخــرى، فــي مــحــاولــة لتهدئة 
اللغط الـــذي ُيــثــار حــولــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
كانت تحمل  أنها  املعلقن  رأى بعض  ذلــك، 

رسالة سياسية، وقد وصلت.

أسباب عدة للخالفات
وتــنــطــلــق الــخــافــات بـــن الــحــوثــي وصــالــح 
مــن أســبــاب وعــوامــل مــتــعــددة تجعل األزمــة 
الــحــاصــلــة مــرشــحــة لــلــتــحــول مـــبـــاشـــرة من 
ــراع املــــبــــاشــــر، الـــــذي  ــ ــــصــ الـــتـــحـــالـــف إلــــــى الــ
يستدعي من كل طرف حشد أوراقه وعوامل 
قوته، ليس بالضرورة ملواجهة مسلحة، بل 
إلثبات كل طرف قوته وقدرته على التأثير 
في املآالت املحتملة للحرب وفرص التسوية، 
وعــلــى التحكم بــمــجــرى األمــــور فــي مناطق 
ــه،  ــ ــلـــى الــصــعــيــد ذاتـ ســـيـــطـــرة الـــطـــرفـــن. وعـ
وفــــي ظـــل تــمــتــع الــطــرفــن بــحــضــور ونــفــوذ 
فإن  مختلط ومتفاوت بن منطقة وأخـــرى، 
أحــد االحــتــمــاالت هــو أن يـــؤدي استنهاض 
صــالــح ألوراقــــه ونــشــاط حــزبــه واالســتــنــفــار 
املقابل من الحوثين، إلى حالة يدرك معها 
كــل طــرف حجمه وقــدرتــه فــي مقابل اآلخــر، 
وبالتالي قد ال تحدث مواجهة، بقدر ما تتم 

بــن زعيم جماعة »أنــصــار الــلــه« فــي اليمن، 
عبدامللك الحوثي والرئيس اليمني املخلوع، 
ــول  ــن دخــ  عــ

ً
ــح، فـــضـــا ــالــ عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــ

ــرفـــن عـــلـــى خــــط املـــعـــركـــة.  ــطـ ــن الـ قــــيــــادات مــ
ــه زعــيــم جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه«  وبــعــدمــا وّجـ
فــي الــيــمــن، عــبــداملــلــك الــحــوثــي، يـــوم السبت 
انـــتـــقـــادات ضــمــنــيــة لحليفه حــزب  املـــاضـــي، 
»املـــؤتـــمـــر«، الــــذي يــتــرأســه صــالــح، وقــــال إن 
الظهر«،  لـ«الطعن من  الحوثين يتعرضون 
رد صالح في خطاب ألقاه أمام اجتماع مع 
قيادات حزبه، يوم األحد، بشكل مباشر على 
 »اتفقنا على 

ً
الحوثي، وخاطبه باالسم قائا

مراجعة أو تنازالت تجنب الطرفن األسوأ، 
مــا لــم ترتفع حــدة التصعيد، كــأحــد املــآالت 

املحتملة ملجمل املعطيات.

اإلمارات والقوة العسكرية
ويحظى صالح وحزبه، ضمنيا، بدعم إماراتي 
ليست جديدة  املذكور، مؤشراته  الصراع  في 
لكنها زادت مع احتدام الخاف بن الحليفن 
اللدودين، صالح والحوثي. وجاءت تغريدات 
الخارجية،  للشؤون  اإلمــاراتــيــة  الــدولــة  وزيـــر 
أنور قرقاش، أمس االثنن، لتؤكد انحياز أبو 
ظبي لصالح، فكتب قرقاش أن »خطاب صالح 
األخـــيـــر ظـــاهـــره خـــاف مـــع الــشــريــك الــحــوثــي 
ــقـــاب، ويبقى  حـــول الــســلــطــة فــي مــنــاطــق اإلنـ
السياسي  الجمود  أنه قد يمثل فرصة لكسر 
الــــذي كــرســه تــعــنــت الــحــوثــي«. ولـــم يــعــد ســرًا 
ــر ســعــوديــة، تعمل  ــارات، ومــعــهــا دوائــ ــ أن اإلمــ
على مشروع لتعويم حــزب صالح، من خال 
مــا يــقــال إنـــه »تــأهــيــل« نــجــل املــخــلــوع، أحــمــد، 
ليكون  ظــبــي،  أبــو  فــي  لليمن  السابق  السفير 

نجم املرحلة املقبلة ورمزها السياسي األول.
ــدى قـــوة  ــ ــة الــــتــــســــاؤالت مــ ــقـــدمـ ويــــأتــــي فــــي مـ

وســيــطــرة كـــل طــــرف فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تـــزال 
ــلـــب  ــل أغـ ــمــ ــشــ ــرة الـــــطـــــرفـــــن، وتــ ــطــ ــيــ تــــحــــت ســ
مــحــافــظــات الــشــمــال والـــغـــرب وجــنــوبــي غــرب 
لصنعاء،  بالنسبة  خاصة  أهمية  مــع  الــبــاد، 
بــاعــتــبــارهــا عــاصــمــة الـــبـــاد ومـــركـــز تــجــاذب 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة مــن قــبــل الــطــرفــن. وتفيد 
لـ«العربي  الشرعية  من  قريبة  يمنية  مصادر 
ــا قــبــل  ــ ــــد«، بــــــأن الــــحــــوثــــيــــن، وإلـــــــى مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــل الــعــســكــري  ــتـــدخـ تـــصـــاعـــد الــــحــــرب وبــــــدء الـ
كــانــوا يملكون  الــســعــوديــة،  بــقــيــادة  للتحالف 
التنظيمين  املــســلــحــن  مــن  مليشياوية  قـــوة 
ومــــن مــجــنــديــن مـــن أبـــنـــاء الـــقـــبـــائـــل، تـــتـــراوح 
الــتــقــديــرات فــي أعـــدادهـــا بــن 20 إلـــى 40 ألــف 
»اللجان  تحت مسمى  للجماعة،  تابع  مسلح 
الــشــعــبــيــة«، وجـــرى دمـــج أغلبهم فــي الجيش 
واألمـــــن مـــن خــــال املـــؤســـســـات الـــتـــي تسيطر 
عليها الجماعة وحلفاؤها في صنعاء. وعلى 
سبيل املثال، كشف وزير الداخلية في حكومة 
»االنقابين«، في أغسطس/ آب العام املاضي، 
عن دمج 18 ألف عنصر مما ُيسمى بـ«اللجان 
الشعبية« التابعة للحوثين في أجهزة وزارة 
الداخلية، وهناك أنباء عن ضم عدد قد يكون 

تــوزع املجندون  الــدفــاع، فيما  أكبر في وزارة 
املختلفة.  واألمنية  العسكرية  التشكيات  في 
مــن جــانــبــه، يتمتع صــالــح بــنــفــوذ عــلــى أبــرز 
ــيـــش واألمــــــــن الــيــمــنــي  ــنـــات قـــــــوات الـــجـ ــكـــويـ تـ
الــتــقــلــيــديــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا قـــــوات »الـــحـــرس 

ــــوة داخــــل  ــرز قـ ــ ــتـــي كـــانـــت أبــ الـــجـــمـــهـــوري«، الـ
الــجــيــش الــيــمــنــي، بــقــيــادة نجله األكــبــر أحمد 
العام 2013، وكانت معسكراتها تحيط  حتى 
بالعاصمة من أغلب الجهات وفي محافظات 
أخرى. وفيما كانت التقديرات تشير إلى أنها 

تتألف من أكثر من 17 لواًء، فإنه ال يتوافر رقم 
باستثناء  إلــيــهــا،  املنتسبن  بـــأعـــداد  رســمــي 
أنــهــا تــقــدر بــعــشــرات اآلالف. وبــاإلضــافــة إلــى 
ذلك، تعرضت جميع معسكرات قوات الحرس 
الواقعة  التشكيات  من  وغيرها  الجمهوري، 
تحت نفوذ صالح والحوثين، لقصف جوي 
املحافظات  فــي  املــعــســكــرات  وانــهــارت  مكثف، 
الــجــنــوبــيــة وفــــي بــعــض مــنــاطــق املـــواجـــهـــات، 
وهناك ألوية انحازت للشرعية، كما هو الحال 
 عن العسكرين الذين تركوا 

ً
في مــأرب، فضا

معسكراتهم وعادوا إلى بيوتهم منذ سيطرة 
الحوثين على صنعاء، وهناك من أيد قوات 
ــة لــلــشــرعــيــة وانــــضــــم إلــيــهــا.  ــيـ ــوالـ الـــجـــيـــش املـ
ــع الـــحـــرب وظـــروفـــهـــا املــخــتــلــفــة،  ــ وبــســبــب واقـ
الجانب  الحديث في  الصعب بمكان  فإنه من 
الــعــســكــري واألمـــنـــي عــن مـــدى قـــوة كــل طــرف، 
وطبيعة نفوذ كل من الحوثي وصالح، داخل 
كل قــوة، وصــواًل إلى حجم الخسائر الناتجة 
ــن الـــحـــرب وعــــشــــرات اآلالف مـــن الــضــربــات  عـ
ــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــخــتــلــف املـــواقـــع  الـــجـــويـ
واملعسكرات منذ ما يقرب من عامن ونصف 
ــا الــــذي تــبــقــى مــنــهــا بــعــد كـــل ذلـــك.  الـــعـــام، ومــ

على مستوى املسؤوليات واملناصب، يتولى 
االنقابين  الدفاع في حكومة  منصب وزيــر 
ــي، )حــقــيــبــة  ــفــ ــاطــ ــعــ فـــــي صــــنــــعــــاء، نــــاصــــر الــ
على  محسوبا  ليس  الــوزيــر  لكن  للحوثين، 
ــد الــعــســكــريــن في  الــجــمــاعــة بـــقـــدر كـــونـــه أحــ
الـــجـــيـــش(، فـــي مــقــابــل تـــولـــي قـــيـــادي حــوثــي 
وهو  لــألركــان،  العامة  الهيئة  رئيس  منصب 
العميد محمد عبد الكريم الغماري، في حن 
الداخلية من املحسوبن على حزب  أن وزيــر 
صالح، وهو اللواء محمد عبد الله القوسي، 
ــود نـــائـــب وزيــــــر تـــابـــع لــلــحــوثــيــن فــي  ــوجــ بــ
الــوزارة نفسها. وفي مقابل النفوذ التقليدي 
والــــواضــــح، عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــســـتـــوى، لــحــزب 
صــالــح فــي صــنــعــاء، تــأتــي صــعــدة كمحافظة 
شــبــه مــغــلــقــة ومــحــصــنــة لــصــالــح الــحــوثــيــن. 
ويختلف األمر في بقية املحافظات، وأبرزها 
الــحــديــدة )غـــــرب(، وعـــمـــران )شـــمـــال(، وذمـــار 
)جنوب صنعاء(، وصواًل إلى إب وتعز، وهي 
مــنــاطــق نـــفـــوذ مــشــتــرك غــيــر واضـــــح املــعــالــم 
مـــن حــيــث الــحــضــور الــعــســكــري، لــكــنــهــا على 
رجح فيها 

ُ
مستوى القاعدة الجماهيرية، قد ت
كفة حزب صالح بنسبة أو بأخرى.

الجانب السياسي
سياسيا، يأتي على رأس العوامل املؤثرة في 
السياق، ما يتردد عن دعــم إمــاراتــي سعودي 
يــؤدي فيها حــزب صالح دورًا، وفي  لتسوية 
الــدرجــة الــثــانــيــة، تــأتــي األوراق الــتــي يحتفظ 
بها كل طرف محليا. فعلى مستوى الحوثين، 
تحتفظ الجماعة بما ُيسمى بـ«اللجنة الثورية 
الحوثي،  يــرأســهــا محمد علي  الــتــي  الــعــلــيــا«، 
ــالـــعـــودة إلــــى الــســلــطــة  ــــوح مـــن خــالــهــا بـ

ّ
ــل وتــ

عبر مــا ُيسمى بـــ«اإلعــان الــدســتــوري«، الــذي 
حكمت، من خاله، الجماعة منفردة ملا يقرب 
من عام ونصف العام. وحاليا يرأس »املجلس 
الــســيــاســي األعـــلـــى«، املـــؤلـــف بــاملــنــاصــفــة بن 
الــطــرفــن، قــيــادي فــي الــجــمــاعــة، وهـــو صالح 
الصماد. وباإلضافة إلى ذلك، دعم الحوثيون 
مجالس على غرار ما ُيسمى بـ«مجلس حكماء 
بــأحــزاب صغيرة  الــجــمــاعــة  الــيــمــن«. وتتمتع 
بـــالـــقـــرب منها  مــتــحــالــفــة مــعــهــا أو مـــعـــروفـــة 
أن  يمكن  شخصيات  وهناك  الحق«،  كـ«حزب 
تظل في املنطقة الرمادية وتنحاز للمنتصر، 

أو تحدد موقفها على ضوء النتائج.
من جانبه، يتمتع صالح بنفوذ متعدد األوجه 
الذي  البرملان،  ويعتبر  الدولة.  مؤسسات  في 
الــحــزب  ويحتفظ  فــيــه  بأغلبية  حــزبــه  يتمتع 
بقيادته، من أبرز املؤسسات التي تدعمه على 
اإلطــاق. ويشغل رئاسة ما ُيسمى بـ«حكومة 
اإلنقاذ الوطني«، التي شكلها الطرفان أواخر 
العام املاضي، محافظ عدن األسبق، املحسوب 
على املؤتمر، عبد العزيز بن حبتور. ومن غير 
املستبعد أن يحصل حزب صالح على تأييد 
أو  للشرعية  مــؤيــدة  أو شخصيات  قـــوى  مــن 
وقــفــت فــي املنتصف، إذا دخــل فــي خــاف مع 
الــحــوثــيــن، وهـــو مــا كــانــت قــد بـــدأت مامحه 
ــيــــادات لــلــحــزب  بــالــظــهــور مـــن خــــال إعـــــان قــ
للمهرجان  تأييدها  الــبــاد،  خـــارج  مــتــواجــدة 
املقرر أن ُيقام الخميس املقبل. وهناك عوامل 
أخرى يمكن أن تصب في خدمة حزب صالح، 
كــحــالــة االحــتــقــان الــســائــدة مـــن قــبــل موظفي 
الدولة وأوساط شعبية مختلفة من اليمنين 
إزاء الوضع الذي آلت إليه الباد بعد سيطرة 
الحوثين على صنعاء، وكذلك بسبب انقطاع 
ما يقرب من عام،  املوظفن منذ  املرتبات عن 
وهــــو األمـــــر الـــــذي كــــان بــعــض الــحــوثــيــن قد 
حوا إليه خال األيــام املاضية، باإلعان عن 

ّ
مل

أنهم ليسوا املسؤولن الوحيدين عن الوضع 
الحاصل في مؤسسات الدولة.

االعتصامات  في  آخر  بُعد  هناك 
يتمثل  العاصمة،  مداخل  على 
يمهد  أن  يمكن  ذلــك  كــون  في 
لتطويقها أو التأثير على التحركات 
ــي مــداخــلــهــا، وخــصــوصــً أن  ف
حددتها  التي  األماكن  من  عددًا 
قرب  يقع  لالعتصام  الجماعة 
سيطرة  تحت  كانت  معسكرات 
لصالح.  بالوالء  المعروفة  القوات 
احــتــمــال  أن  ــن  ــم م ــرغ ال ــى  وعــل
وحزب  الحوثيين  خالفات  احتواء 
االفتراق  أن  إال  واردًا،  يبقى  صالح 
لطرفين  طبيعية  محصلة  يعد 
الكثير من  يختلف كل منهما في 
وجمعتهما  والوسائل،  األهداف 
لـــم تعد  ربـــمـــا  ــة،  ــيـ آنـ ــح  ــال ــص م
مرحلة  مالمح  ــروز  ب مع   كذلك، 
كثيرة  تغييرات  ــع  وم ــدة،  ــدي ج

شهدتها البالد.

تكرار سيناريو 
تطويق العاصمة؟

تبادل اتهامات يسبق 
يوم الحشد

االحتقان يطاول أنصار صالح والحوثي )محمد حمود/األناضول(

أبو علي الحاكم )وسط( من أبرز قياديي الجماعة )فايسبوك(

كبيرًا  عبئً  االقتصادي  الجانب  يُعتبر 
في ظل األزمة الخانقة التي تعيشها 
البالد والحصار. ومن الواضح، وفقً 
للعديد من المؤشرات الواقعية، أن 
عناوينه  وأبــرز  االقتصادي،  الواقع 
مرتبات  تسليم  عدم  اإلطالق  على 
نحو  منذ  الحكوميين  الموظفين 
ــم عــوامــل تصاعد  عـــام، مــن أه
ما  وهو  الحوثيين،  ضد  االحتقان 
عبد  الجماعة،  زعيم  إليه  تطرق 
الــمــلــك الــحــوثــي )الـــصـــورة(، في 
جماعته  إن  بقوله  األخير،  خطابه 
عن  المسؤولية  وحدها  تتحمل  ال 
مؤسسات  تعيشه  الــذي  الــوضــع 

الدولة.

عبء االقتصاد

تبدو العالقة بين طرفي االنقالب في اليمن، 
عبداهلل  علي  المخلوع  والرئيس  الحوثيين 
تبادل  عدة.  احتماالت  على  مفتوحة  صالح، 

االتهامات اليومي بين الطرفين، حالة االستنفار 
يوم  حشَدي  بانتظار  صنعاء  العاصمة  داخل 
الخميس المقبل، توحي بأن المواجهة واردة 

األزمــة.  احتواء  سيناريو  استبعاد  دون  من 
ويملك الحوثيون وصالح، أوراق قوة عديدة، 
وقبلية،  واقتصادية  وعسكرية  سياسية 

يمكن االعتماد عليها للتحكم باألوضاع على 
األرض وقد تجبر الطرفين على إجراء مراجعة 

أو تقديم تنازالت في اللحظة األخيرة
الغالف

اإلمارات تدعم صالح في 
صراعه مع الحوثيين

تعرضت 
ملصقات 

تحمل 
صور 

صالح 
للتمزيق 

في 
صنعاء 

)محمد 
حويس/ 

فرانس 
برس(

من صنعاء إلى عدن... تطورات تعكس واقع التقسيم
صنعاء ــ العربي الجديد

يشهد اليمن تطورات متسارعة، من العاصمة 
صــنــعــاء الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة االنــقــابــيــن، 
إلى مدينة عدن التي تشهد صراعا بن أطراف 
محسوبة عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وأخـــرى 
عــلــى اإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، عــلــى نحو 
يبدو معه، أن الباد تعيش املشاهد األخيرة 
الــتــي صبغت  والــتــحــالــفــات  الــحــرب  لخريطة 
ما يقرب من عام ونصف العام، ويمثل واقع 
الــتــقــســيــم والـــوضـــع اإلنــســانــي واالقــتــصــادي 

الكارثي، أبرز نتائجها حتى اليوم. 
وكـــانـــت الــعــاصــمــة صــنــعــاء، قـــد قــفــزت خــال 
األيــام املاضية، مجددًا، إلى واجهة األحــداث، 
مع التصعيد الحاصل، بن جماعة أنصار الله 
)الحوثين( وحزب املؤتمر الذي يترأسه علي 
عبدالله صالح، واللذين تحالفا في االنقاب 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قــبــل ثــاثــة أعــــوام، 
ثـــم بــالــحــرب مـــع الــتــدخــل الــعــســكــري بــقــيــادة 
السعودية واإلمــارات، لكنهما وصا على ما 
يبدو إلى مفترق طرق ينهي تحالفهما، إن لم 

يتحول إلى مواجهة مباشرة. 
الحوثي،  الله«، عبدامللك  وأملح زعيم »أنصار 
في أحدث خطاباته يوم السبت املاضي، إلى 
بن  الخافات  بتأجيج  التحالف  يؤديه  دور 
يتبناهما  مسارين  من  بالتحذير  الشريكن، 
واآلخــــــر  الــــعــــســــكــــري،  ــــو  هـ األول  الــــتــــحــــالــــف، 
يستهدف »الجبهة الداخلية«، أي أنه يسعى 
لشق تحالف الطرفن، وأبعد من ذلك، تحدث 
الحوثي، عن أن جماعته تتعرض لـ«الطعن من 
الــظــهــر«، فــي اتــهــامــات ضمنية لحزب صالح 
أنـــه لخدمة  الــجــمــاعــة  تـــرى  بــاتــت  بلعب دور 

الــعــديــد مــن السياسين  خــصــومــهــا. ويــنــظــر 
آراءهـــم »العربي  الــذيــن تقصت  مــن  اليمنين 
ــة فــي  ــلـ ــــورات الـــحـــاصـ ــــطـ ــتـ ــ ــــد«، إلــــــى الـ ــــديـ ــــجـ الـ
مرحلة  على  قويا  مــؤشــرًا  بوصفها  صنعاء، 
جـــديـــدة تــعــيــد صــيــاغــة خــريــطــة الــتــحــالــفــات 
ــل مــنــاطــق ســيــطــرة الــطــرفــن،  والــســيــطــرة داخـ
ويسعى أحد الطرفن، لتكون له الكلمة األولى 
فيها، فيما يبدي حوثيون، تخوفا من سعي 
»أجـــنـــدات« سياسية  لتمرير  صــالــح وحــزبــه 
تــســتــهــدف ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة فــــي صــنــعــاء، 
الفترة  تسريبات  تحدثت  أن  بعد  خصوصا، 

والرياض  أبوظبي  تواصل بن  املاضية، عن 
مع مسؤولن في حزب صالح، إلبــرام صفقة 
تنهي الحرب على نحو يسمح للحزب بلعب 

دور في املرحلة املقبلة. 
ــــدن الــــبــــاد، والـــتـــي  ــم مـ ــ ــانـــي أهـ ــدن، ثـ ــ ــــي عــ وفـ
ــوات الــتــحــالــف  ــ يــســيــطــر عــلــيــهــا خــلــيــط مـــن قـ
عــبــدربــه منصور  للرئيس  املــوالــيــة  والـــقـــوات 
هادي وتشكيات ومليشيات أخرى، مدعومة 
مــــن اإلمــــــــــارات، شـــهـــدت األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، 
تكون  أن  املستبعد  غير  مــن  ملفتة،  تــطــورات 
يمنية  معادلة  بــروز  قبل  مــا  ترتيبات  ضمن 

تفسيرات عدة ألسباب انتشار القوات السعودية في عدن )أحمد فروان/فرانس برس(

فيها،  التوقعات  أبــرز  جديدة، بشكل رسمي، 
ضي نحو االنفصال. 

ُ
امل

ومن أبرز التطورات في السياق، األنباء التي 
قــوة عسكرية سعودية،  تحدثت عن وصــول 
ــادر، إنــهــا  ــ ــــصـ ــى املـــديـــنـــة، قـــالـــت بـــعـــض املـ ــ إلـ
ــة، كــالــقــصــر  ــامـ ســتــتــولــى حــمــايــة مــنــشــآت هـ
الرئاسي ومطار عدن الدولي واملرفأ البحري 
مــغــادرة كتيبة من  مــع  املدينة، بالتزامن  فــي 
الــقــوات اإلمــاراتــيــة املــديــنــة، األمـــر الـــذي فتح 
الــبــاب أمـــام التكهنات والــتــســاؤالت حــول ما 

وراء هذه التطورات. 
وفي السياق، نفى مصدر قريب من »املجلس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، طــلــب عـــدم تسميته، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن يــكــون وصـــول قــوات 
سعودية في إطار خطوات تدريجية النتزاع 
الرياض زمام السيطرة في عدن، من أبوظبي، 
وذكـــر أن الــقــوات جـــاءت لتعزيز قــوة سابقة 
ــجــري 

ُ
مـــوجـــودة فــي املــديــنــة، وأن اإلمـــــارات ت

 لقواتها بن الحن واآلخر. 
ً
تبديا

ــقـــوات الــســعــوديــة، قـــد جــاء  وكــــان وصــــول الـ
ــيــــس الــحــكــومــة  ــد أيـــــــام مــــن مـــــغـــــادرة رئــ ــعـ بـ
اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن، 
وتوجههما  للمدينة،  املفلحي،  عبدالعزيز 
إلـــى الـــريـــاض. وكـــان األخــيــر قــد وجـــه مطلع 
للقوات  انــتــقــادات ضمنية  الـــجـــاري،  الــشــهــر 
اإلمـــــاراتـــــيـــــة، ولـــلـــوصـــايـــة الــــتــــي تــمــارســهــا 
األخــيــرة على عــدن، واملجموعات واألطـــراف 
ــوصــف 

ُ
املــحــلــيــة الــتــي تــدعــمــهــا أبــوظــبــي، وت

بــأنــهــا »مــتــمــردة«، عــلــى الــحــكــومــة الشرعية 
املنادي  الجنوبي  والحراك  أبوظبي  وتوالي 

باالنفصال، بالدرجة األولى. 
مــن زاويـــة أخـــرى، شهدت عــدن فــي األسابيع 

األخيرة، تطورات الفتة، ولكن من نوع آخر، 
يمكن أن يكون في إطار الخطوات التي تهيئ 
لــانــفــصــال، إذ افــتــتــح رئــيــس الـــــــوزراء مــقــرًا 
إلــى  الـــــوزراء،  لــرئــاســة  ــر  لكلية عسكرية وآخـ
جانب مشاريع أخرى، ينظر إليها العديد من 
املتابعن، بأنها تؤسس لبنية تحتية لدولة 
مــنــفــصــلــة، أو حــكــم ذاتــــي فــي جــنــوب الــيــمــن، 
 
ً
أ أقرب إلى االنفصال، بعد أن بات الواقع مهيَّ

إلى حد كبير. 
تــطــورات صنعاء وعــدن  السياق، تبدو  وفــي 
أبـــرز تجليات  أحــد  إلــى حــد كبير،  املنفصلة 
نتائج الــحــرب، الــتــي وإن بــدا أنــهــا قــد تكون 
ــرة، إال أن تــرســيــخ  ــيــ وصـــلـــت مــراحــلــهــا األخــ
واقـــــع االنـــفـــصـــال إلــــى جـــنـــوب وشـــمـــال على 
األقل، بات أبرز النتائج العملية، ويبدو كأن 
الحوثين وصالح،  بن  في صنعاء  الصراع 
يــتــمــحــور حــــول مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، ولــيــس 
لليمن املوحد، الذي بات الجنوب فيها تحت 
سيطرة قوات التحالف وقوات محلية مؤلفة 

من جنوبين بشكل شبه كلي. 
وبــن صنعاء وعــدن، يبرز مركزان ثانويان، 
يعكسان حالة االنقسام في الباد، األول في 
إقليما  تــكــون  ألن  تتطلع  الــتــي  حــضــرمــوت، 
 شرق الباد، واآلخر، في مأرب وسط 

ً
مستقا

اليمن، الواقعة تحت سيطرة القوى الشمالية 
التحالف،  مــن  واملــدعــومــة  للشرعية  املــؤيــدة 
وبــن واقـــع التقسيم والــصــراع الــداخــلــي في 
األجزاء املتفرقة، تعيش الباد مع دمار واسع 
منهار،  شبه  واقــتــصــاد  التحتية،  البنية  فــي 
وأوضاع إنسانية كارثية، يقف فيها املاين 
لتقارير منظمات  املــجــاعــة، وفــقــا  على حــافــة 

األمم املتحدة اإلنسانية. 
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بيونغ يانغ ترد على »أولتشي« بالماء

مناورات أميركية ــ كورية تشغل العالم

وفاة آخر أميركي »وفي للزعيم«واشنطن ترد على موسكو: ال فيزا

فتحت كوريا الشمالية 
سدًا مائيًا ربما يتسبب 
بفيضان في الجنوب

ــــول  ــيـ ــ ــأ واشـــــنـــــطـــــن وسـ ــبــ ــعــ ــم تــ ــ ــ لـ
بــتــحــذيــرات بــيــونــغ يــانــغ مـــن أن 
األميركية  الــعــســكــريــة  ــنـــاورات  املـ
ــــ الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة الــســنــويــة بنسختها 
ــنـــن،  ــــس االثـ ــدأت أمـ ــتــــي بــــ ــذا الــــعــــام، والــ ــهـ لـ
وتــســتــمــر عــشــرة أيــــام، »تــصــب الــزيــت على 
النار«، علمًا أنها تعتمد إلى حد كبير على 
لصد  الكمبيوتر،  بأجهزة  وهمية  عمليات 
أي هجوم قد تتعرض له كوريا الجنوبية. 
وبدأت قوات من كوريا الجنوبية والواليات 
املــتــحــدة، مــنــاوراتــهــا وســـط تــوتــرات بشأن 
ــة الـــصـــاروخـــيـــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــا الـــشـ ــ ــوريـ ــ ــج كـ ــ ــرامـ ــ بـ
العسكرية  الــتــدريــبــات  وتستمر  والــنــوويــة. 
حــتــى 31 أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي، وتــشــمــل 
إلــى  تــهــدف  بالكمبيوتر  مــحــاكــاة  عمليات 
االستعداد لحرب مع بيونغ يانغ التي تملك 
أسلحة نووية. وتجرى مناورات »أولتشي 
فريدوم غارديان« )أولتشي حارس الحرية( 
كــل صــيــف، وتــثــيــر ردودًا غــاضــبــة مــن قبل 
كوريا الشمالية التي تعتبرها تجربة غزو. 
الــرد بطريقة  قــررت  ويــبــدو أن بيونغ يانغ 
ــلـــن مـــســـؤولـــون  ــــذه املـــــــرة، إذ أعـ مــخــتــلــفــة هـ
ــيـــون، أمــــــس، أن مــنــســوب  ــنـــوبـ ــــون جـ ــــوريـ كـ
املياه في نهر إمجن املتدفق نحو الجنوب 
الجانب  فتح  أن  بعد  خطير،  بشكل  ارتــفــع 
الــكــوري الشمالي السد الــحــدودي مــن دون 
ســابــق إنــــذار. وأوضــحــت وكــالــة »يــونــهــاب« 
ارتفاع  الــكــوري الجنوبي رصــد  أن الجيش 
لــم ترسل  النهر، فيما  فــي  املــيــاه  مستويات 

بيونغ يانغ أي إنذارات بهذا الشأن.
وعادة ما ترد كوريا الشمالية على املناورات 
األميركية الكورية الجنوبية املشتركة بإجراء 
تــجــارب عــلــى أســلــحــة وســلــســلــة مــن الخطب 
النارية. وخالل تدريبات العام املاضي أطلقت 
ــا الــشــمــالــيــة صــــاروخــــا بــالــســتــيــا مــن  كــــوريــ
غواصة، حلق مسافة 500 كيلومتر، في أطول 
الــصــواريــخ.  الــنــوع مــن  مسافة يقطعها ذلــك 
وبعد أيــام على تلك املــنــاورات أجــرت تجربة 

نووية خامسة كانت األكبر حتى اآلن. 
ــي فــــريــــدوم  ــشــ ــتــ ــاورات »أولــ ــ ــنــ ــ وتـــتـــضـــمـــن مــ
غارديان«، والتي تجرى سنويًا منذ 1976، 
وتحمل اســم جنرال دافــع عن مملكة كورية 
ــزاة الــصــيــنــيــن،  ــ ــغـ ــ ــي مـــواجـــهـــة الـ ســـابـــقـــة فــ
محاكاة على الكومبيوتر لتقييم القدرة على 
كـــوري شمالي. وأوضــحــت  عـــدوان  مواجهة 
لــم يعرف  أنـــه  صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« 
بعد ما إذا كانت قاذفات أميركية تستطيع 
املــنــاورات.  حمل قنابل نووية ستشارك في 
ويشارك 17500 جندي أميركي في املناورات 
بانخفاض عن 25 ألفًا في العام املاضي. وقال 

ــنـــوبـــي، مـــــون جــيــه- ــيـــس الــــكــــوري الـــجـ ــرئـ الـ
ذات  املشتركة،  العسكرية  املــنــاورات  أن  إن، 
طبيعة دفاعية تمامًا، وال تهدف إلى زيادة 
الــتــوتــرات فــي شبه الجزيرة الــكــوريــة. وقــال 
لــوزراء في الحكومة: »ليس هناك نية على 
اإلطالق لتصعيد التوتر العسكري في شبه 
تقام  التدريبات  هــذه  ألن  الكورية،  الجزيرة 

»يجب  وتابع:  دفاعية«.  وطبيعتها  سنويًا 
جهودنا  بــشــأن  الشمالية  كــوريــا  تــبــالــغ  أال 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــســـالم، ويــجــب أال تــخــوض 
أيـــضـــًا فـــي اســـتـــفـــزازات تـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
الــــوضــــع مــســتــغــلــة )الــــتــــدريــــبــــات( كـــمـــبـــرر«. 
ووصفت الواليات املتحدة أيضًا التدريبات 
املــشــتــركــة بــأنــهــا »دفـــاعـــيـــة الـــطـــابـــع«، وهــو 
وصـــف رفــضــتــه وســـائـــل إعــــالم رســمــيــة في 
كوريا الشمالية، معتبرة أنه »قناع خداعي«. 
وقــالــت املــتــحــدثــة بــاســم الــجــيــش األمــيــركــي، 
تــومــاس، »إنها من أجــل االستعداد  ميشيل 
تحسبًا لوقوع أمر كبير نحتاج بسببه إلى 
حماية جمهورية كوريا«، مستخدمة االسم 
الرسمي لكوريا الجنوبية. ووصفت وسائل 
فــي بيونغ يانغ مــنــاورات  الرسمية  اإلعـــالم 

الــعــام الــحــالــي بــأنــهــا خــطــوة »مــتــهــورة« قد 
تؤدي إلى »مرحلة من حرب نووية ال يمكن 
قالت  التدريبات  وعشية  عليها«.  السيطرة 
كوريا الشمالية إن الواليات املتحدة »تصب 
الزيت على النار«. وحذرت بيونغ يانغ، في 
مــقــالــة فـــي صــحــيــفــة »رودونـــــــغ ســيــنــمــون«، 
مـــن »مــرحــلــة مـــن الـــحـــرب الــنــوويــة ال يمكن 
يمكن  الجزيرة  على شبه  عليها«  السيطرة 
أن تشمل األراضي األميركية. وأضافت »إذا 
تخيلت الواليات املتحدة أن حربًا في شبه 
الجزيرة هي على أبــواب دولــة أخــرى بعيدًا 
في املحيط الهادئ فإنها تخطئ أكثر من أي 

وقت مضى«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(
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ردت واشنطن على 
تقليص موسكو 

عديد موظفيها في 
السفارات والقنصليات 
على أراضيها، بتعليق 

عملية إعطاء تأشيرات 
دخول للروس إلى أميركا

شهد التوتر الكوري الشمالي ــ األميركي محطة جديدة مرشحة لالستمرار عشرة أيام، هي مدة المناورات العسكرية 
األميركية ــ الكورية الجنوبية التي تنظر إليها دولة الشمال على أنها تمرين على غزو أراضيها

)Getty/شرطي كوري شمالي يشارك في المناورات أمس )شونغ سونغ جون

موسكو ــ العربي الجديد

تواصلت الحرب الدبلوماسية بن أميركا 
الــســفــارة األميركية  وروســيــا، مــع تعليق 
في موسكو مؤقتًا تأشيرات الدخول إلى 
الواليات املتحدة، اعتبارًا من الغد، بسبب 
خــفــض عــــدد املـــوظـــفـــن الــدبــلــومــاســيــن، 
الــــذي أمــــرت بـــه مــوســكــو ردًا عــلــى فــرض 
غضب  الخطوة  وأثـــارت  عليها.  عقوبات 
مــوســكــو، الـــتـــي اعــتــبــرت أنـــهـــا »مــحــاولــة 
الــروس  املواطنن  جــديــدة إلثـــارة استياء 

من السلطات الروسية«.
للعمل  املسافرين  ستمس  التي  والخطوة 
ــة هــــي األحـــــــدث فــي  ــ ــدراســ ــ ــيـــاحـــة والــ والـــسـ
ــة الــتــي  ــادلـ ــبـ ــتـ ــن اإلجـــــــــــراءات املـ ســلــســلــة مــ
دفــعــت الـــعـــالقـــات بـــن الــبــلــديــن إلــــى مــزيــد 
مـــن الـــتـــدهـــور، وأحـــبـــطـــت آمـــــال الــجــانــبــن 
ترامب  دونــالــد  ــي 

ّ
تــول بعد  فــي تحسينها، 

رئاسة الواليات املتحدة، في يناير/كانون 
ــــروس  ــانـــي املــــاضــــي. كـــمـــا تــعــنــي أن الـ ــثـ الـ
ــبــــن فــــي زيــــــــارة الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة  الــــراغــ
للسياحة أو العمل أو الدراسة لن يتمكنوا 
من التقديم للحصول على تأشيرات دخول 
عبر القنصليات األميركية خارج موسكو، 
ــى الــعــاصــمــة  وســيــتــعــن عــلــيــهــم الــســفــر إلــ
لوجستيًا  تحديًا  ذلــك  وسيمثل  الروسية. 
الــروس الذين تمتد بالدهم،  كبيرًا لبعض 
العالم،  األكبر مساحة على مستوى  وهــي 
فـــي 11 مــنــطــقــة زمــنــيــة. وكـــانـــت الــســلــطــات 
الروسية أمرت أميركا بسحب 755 موظفًا 
لينخفض  وقــنــصــلــيــاتــهــا،  مـــن ســفــارتــهــا 

عـــددهـــم اإلجـــمـــالـــي مـــن أكــثــر مـــن ألــــف إلــى 
الكونغرس  تصويت  على  ردًا  وذلـــك   ،455
األمــيــركــي عــلــى قــانــون تــشــديــد الــعــقــوبــات 

بحق روسيا.
وأوضـــحـــت الــســفــارة األمــيــركــيــة، فــي بيان 
أنـــه سيتم استئناف  ــشــر عــلــى مــوقــعــهــا، 

ُ
ن

مــن  األول  ــن  ــ مــ بـــــــــدءًا  ــرات  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــتـ ــ الـ ــنــــح  مــ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، لــكــن بـــأعـــداد أقــل. 
بينما تقرر وقف إجراء املقابالت مع طالبي 
القنصليات  فــي  الهجرة  لغير  التأشيرات 
األمــيــركــيــة، فـــي مــــدن ســانــت بــطــرســبــورغ 
ويــكــاتــيــريــنــبــورغ وفــالديــفــوســتــوك، حتى 
إشــعــار آخـــر. وأعــلــنــت الــســفــارة األميركية 
فها عن إصدار التأشيرات 

ّ
في موسكو توق

ــيـــة إيـــاهـــم إلــى  ملــواطــنــي بـــيـــالروســـيـــا، داعـ
إجــــراء املــقــابــالت فــي الــســفــارات األميركية 
فــي وارســــو أو كــيــيــف أو فــيــلــنــوس. ورأت 

السفارة أن قرار الجانب الروسي تقليص 
عــــدد مــوظــفــيــهــا »يـــضـــع عـــالمـــة اســتــفــهــام 
حـــول جــديــة حـــرص روســيــا عــلــى تحسن 
»إر  ونقلت صحيفة  الــثــنــائــيــة«.  الــعــالقــات 
ــا« الــروســيــة، عــن مــســؤول فــي مركز  بــي كـ
آلية  إن  قوله  التأشيرات  لطالبي  خــدمــات 
البت في قرار منح التأشيرة األميركية من 
انتظار موعد  فترة  لم تتغير، ولكن  عدمه 
أو أسبوعن  أســبــوع  مــن  ارتــفــعــت  املقابلة 

سابقًا إلى نحو شهرين. 
ونـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي 
الفــــروف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
املصري، سامح شكري، في موسكو، بهذا 
اإلجـــراء واعــتــبــره »مــحــاولــة جــديــدة إلثــارة 
ــــروس مـــن الــســلــطــات  اســتــيــاء املــواطــنــن الـ
الروسية. إنه منطق معروف جيدًا... وهذا 
منطق من ينظمون ثــورات ملونة«. ووعد 
الفروف بأن يقوم الجانب الروسي بدراسة 
خطوات واشنطن األخيرة بشكل دقيق قبل 

اتخاذه قرارًا حول أي تدابير جوابية«.
ــلـــن، أمـــس  ــكـــرمـ ــة، أعـــلـــن الـ ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــبـــل لـــدى  ــقـ اإلثـــــنـــــن، أن ســـفـــيـــر روســــيــــا املـ
ــولــــي  ــاتــ ــكــــون أنــ ــيــ الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة ســ
أنــتــونــوف، وهــو مــســؤول سابق فــي وزارة 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــاع مــــــــدرج عـــلـــى الئــــحــــة الـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
ــة األوكـــرانـــيـــة.  ــ ــدوره فـــي األزمـ ــ ــة لـ ــيــ األوروبــ
ويــتــســلــم أنــتــونــوف املــنــصــب مـــن سيرغي 
كــيــســلــيــاك الـــــذي كــــان شــخــصــيــة رئــيــســيــة 
ــل روســــي محتمل 

ّ
فــي الـــجـــدال بــشــأن تــدخ

فــي االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، نــظــرًا لعالقته 
بأعضاء في الحملة االنتخابية لترامب. 

وأنــتــونــوف )62 ســنــة( دبــلــومــاســي يشغل 
ــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  حـــالـــيـــًا مــنــصــب نـ
الفترة بن 2011 و2016  أن شغل في  بعد 
الـــدفـــاع، وهـــي الفترة  منصب نــائــب وزيـــر 
التي تزامنت مع ضم موسكو شبه جزيرة 
منذ  أنتونوف  أوكــرانــيــا. وتولى  من  القرم 
العام  الخارجية،  وزارة  توليه منصبه في 
املـــاضـــي، مــهــمــة صــلــة الــوصــل بــن وزارتــــه 
وبــن وزارة الــدفــاع. وقــال أحــد األشخاص 
ــتـــونـــوف إنــــه رجــل  الـــذيـــن تــعــامــلــوا مـــع أنـ
صلب وذو طراز عسكري. وتولى كيسلياك 
منصب سفير موسكو في واشنطن ألكثر 

من تسع سنوات.

منذ عقود،  املستمرة،  العداء  تمنع حالة  لم 
ــات املــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة،  بـــن الـــواليـ
مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــن األمــيــركــيــن من 
ــرار االنـــشـــقـــاق عـــن جــيــش بــالدهــم  ــ اتـــخـــاذ قـ
يانغ وحتى  بيونغ  في  العيش  وتفضيلهم 
ــــؤالء، الــجــنــدي جيمس  مــمــاتــهــم. مـــن بـــن هـ
جوزف درسنوك الذي اختار منذ عام 1962 
الــحــيــاة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وبـــنـــاء حــيــاة 
ــدة فــيــهــا، مــتــبــنــيــًا إلــــى جـــانـــب أبــنــائــه  ــديـ جـ
مواقفها املعادية للواليات املتحدة. وكشف 
تيد وجيمس درسنوك، نجال الجندي الذي 
فر إلى بيونغ يانغ بعد انشقاقه عن جيش 
بلده بعد الحرب الكورية )1950-1953(، قبل 
أيام، عن وفاة والدهما، العام املاضي، بعدما 
عــّبــر على فـــراش املـــوت عــن وفــائــه لـ«الزعيم 

العظيم كيم جونغ أون«، على حد قولهما.
ــنــــوك ضــمــن مــجــمــوعــة صــغــيــرة  وكـــــان درســ
مــن الــجــنــود انــشــقــت عــن الــجــيــش األمــيــركــي 
وفــّرت إلى كوريا الشمالية بعد الحرب بن 
الكوريتن. وقد عبر املنطقة املنزوعة السالح 
التي تقسم شبه الجزيرة في 1962، بعد أن 
أوقف في كوريا الجنوبية. وهو آخر جندي 
كان على قيد الحياة في هذه املجموعة من 
الــعــســكــريــن األمــيــركــيــن. وأكــــد نــجــاله تيد 
وجيمس درسنوك، في مقابلة مسجلة نشرت 
الــجــمــعــة عــلــى املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي الـــكـــوري 
أن  »أوريــمــيــنــزوكــيــري«،  الحكومي  الشمالي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  توفي  والدهما 

2016 إثر جلطة دماغية.
وقال األخ األكبر تيد درسنوك »والدنا كان 
ــل عـــلـــى كــل  بــــن أيــــــدي الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــصـ
الحّب والعناية من قبل الحزب حتى وفاته 
عن 74 عــامــًا«. وظهر تيد مثل شقيقه ببزة 
الجيش الكوري وعلى كتفه وســام مؤسس 
ايل سونغ، باإلضافة  كوريا الشمالية، كيم 
إلـــــى وســــــام ابـــنـــه وخـــلـــفـــه كـــيـــم جـــونـــغ يـــل. 
بلهجة  الكورية  اللغة  تكلم  األخــوان  ويتقن 
ــــاف تــيــد، الــــذي يحمل  شــمــالــيــة قـــويـــة. وأضـ
»والدنا  كورياهو هونغ ســون تشول،  اســم 
طلب منا خدمة زعيمنا العظيم كيم جونغ 
العالقات  تــوتــر  على  وتعليقًا  بــتــفــان«.  أون 
بـــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يـــانـــغ عــلــى خلفية 
ر 

ّ
والــنــووي، حذ البالستي  األخــيــرة  برنامج 

تــيــد »اإلمــبــريــالــيــن األمــيــركــيــن« مــن إثـــارة 

»هستيريا الحرب« من دون معرفة أي شيء 
عن الجيش الكوري الشمالي أو عن الشعب. 
وأكــد أنــه في حــال انــدالع الحرب »لــن نفّوت 
فــرصــة محو الــواليــات املــتــحــدة عــن خريطة 

العالم إلى األبد«. 
ووصل التوتر بن البلدين إلى الــذروة منذ 
ــــرت بــيــونــغ يـــانـــغ فــــي  يــولــيــو/تــمــوز  أن أجـ
عابرة  بالستية  صاروخية  تجربة  املاضي 
ر الرئيس األمــيــركــي، دونالد 

ّ
لــلــقــارات. وحـــذ

التهديدات  أن  مــن  الشمالية  كــوريــا  تــرامــب، 
الجديدة ستواجه »بالنار والغضب«. ورّدت 
ــغ مــــن جــهــتــهــا واعـــــــدة بــقــصــف  ــانـ بـــيـــونـــغ يـ
املحيط  فــي  األميركية  غـــوام  محيط جــزيــرة 

الهادئ، قبل تعليق املشروع.
باسمه  أيضًا  يعرف  الــذي  واعتبر جيمس، 
الـــكـــوري هــونــغ تــشــول، أن »قــائــدنــا األعــلــى 
الــعــزيــز هـــو كــيــم جــــونــــغ-أون وإذا كـــان إلــى 
2006، شكل  وفــي  مــؤكــد«.  فالنصر  جانبنا 
بـــرنـــامـــج  ــور  ــحــ مــ جـــيـــمـــس درســـــنـــــوك األب 
الحدود«  »عبور  بعنوان  بريطاني  وثائقي 
إنــه راض عن حياته في بيونغ  قــال خالله، 
يانغ، حيث يستفيد الناس عامة من مستوى 
حــيــاة أفــضــل مــن مــنــاطــق أخــــرى فــي كــوريــا 
الشمالية. وقال في مقابلة مع قناة »سي بي 
يــغــادر بيونغ يانغ  لــن  إنــه  األميركية،  اس« 

دم لي ذهب بمليار دوالر«.
ُ
»ولو ق

)فرانس برس(

ــمــركــز الــوطــنــي  ــس ال ــي ــن رئ ــل أع
النووي،  الخطر  لتقليص  الروسي 
اإلثنين،  أمس  ريجكوف،  سيرغي 
ــات  ــلــوالي ل مــشــتــركــة  بــعــثــة  أن 
ستقوم  وبــريــطــانــيــا  الــمــتــحــدة 
لمراقبة  استكشافية  بطلعة 
ــي روســيــا  ــ األجــــواء فـــوق أراض
اتفاقية  إطـــار  فــي  وبــيــاروســيــا 
السماء المفتوحة في الفترة من 
الحالي.  أغسطس/آب   26 إلى   21
ــروس  وســيــكــون األخــصــائــيــون ال
أثناء  المراقبة  طائرات  متن  على 
الشديدة  الرقابة  لفرض  الرحلة 

على مسار الرحلة المتفق عليه.

أميركا وبريطانيا 
تراقبان روسيا

وزير الدفاع األميركي، جيمس ماتيس، أول 
من أمــس، إن تقليل عديد القوات األميركية 
املشاركة يعكس تناقص الحاجة إلى األفراد 
خــاللــه ولــيــس بسبب الــتــوتــرات مــع بيونغ 
ــي الـــتـــدريـــبـــات نــحــو  ــارك فــ ــشــ ــغ. كـــمـــا يــ ــانــ يــ
50 ألـــف جــنــدي كــــوري جــنــوبــي. وانــضــمــت 
دول حــلــيــفــة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة لــتــدريــبــات 
ــذا الـــعـــام، إذ تـــشـــارك قــــوات مـــن أســتــرالــيــا  هـ
وبــريــطــانــيــا وكــنــدا وكــولــومــبــيــا والــدنــمــارك 
وهــولــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا فــيــهــا. ووصــــل قائد 
قــيــادة املــحــيــط الـــهـــادئ فــي ســـالح البحرية 
ــاريـــس إلــى  ــاري هـ ــ ــركـــي، األدمــــيــــرال هـ ــيـ األمـ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ملــتــابــعــة هــــذه املـــنـــاورات 
ومناقشة التهديد الذي يشكله البرنامجان 
النووي والبالستي لكوريا الشمالية. وأعلن 

إضاءةالحدث

الثالثاء 22  أغسطس/ آب  2017 م  30 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1086  السنة الثالثة
Tuesday 22 August 2017


