
على وقع استمرار املعارك بني تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش( وقـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، عــلــى جــبــهــة مــطــار 
دّمر  تدمر،  العسكري، غرب  »التيفور« 
في  الروماني  املسرح  واجهة  التنظيم 

 إدانات أممية واسعة.
ّ

املدينة، في ظل
في هذا السياق، أفاد عضو »تنسيقية 
ــر«، خــالــد الــحــمــصــي،  ــثـــورة فـــي تـــدمـ الـ
بأن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
التترابيلون  أقــدم على تدمير  »داعــش 
وأجزاء من املسرح الروماني في تدمر، 
بتفخيخ  التنظيم  عــنــاصــر  قــيــام  بــعــد 
ونسف التترابيلون بشكل شبه كامل، 
الداخلية  الــواجــهــة  تفخيخ  تــم  بينما 

للمسرح الروماني ونسفها«.
النظام  »عــمــلــيــات  أن  الحمصي  وذكـــر 
تــتــمــركــز فـــي مــحــيــط مـــطـــار الــتــيــفــور، 
البعيد جــدًا عــن املــديــنــة، ولــم تستطع 
ــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات املـــوالـــيـــة  قــــــوات الـ
املطار،  فــي محيط  يذكر  تقدم  تحقيق 
للنظام  القتلى  في حني سقط عشرات 
ــيــــة«. وأضـــــــاف أن  ــــال األيـــــــام املــــاضــ خـ
لــم يقصف املدينة  الــحــربــي  »الــطــيــران 
منذ أسبوع، مركزًا غاراته على محيط 
مــــطــــار الـــتـــيـــفـــور املـــحـــاصـــر مــــن ثـــاث 
جهات حيث تدور اشتباكات عنيفة«. 
وبـــــنّي أن »عـــــدد املـــدنـــيـــني فـــي املــديــنــة 
قليل جــدًا، وحوالى 70 مدنيًا ما زالوا 
سيطرته  مــنــذ  ــــش،  داعـ لـــدى  معتقلني 

على املدينة«.
ــار  ــام لــــآثــ ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــديــ ــ بـــــــــــــدوره، قـــــــال املــ
ــــون عــبــد  ــأمـ ــ ــة، مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ واملــــتــــاحــــف الـ
الكريم، فــي حديث مــع وكــالــة »فرانس 
بـــــرس«، إن »داعــــــش، كــمــا عــلــمــنــا منذ 
األثــري،  التترابيلون  دّمــر  أيـــام،  عشرة 

وهو عبارة عن 16 عمودًا«.
األمــم  ملنظمة  العامة  املــديــرة  وشجبت 
ــلـــم والــثــقــافــة  ــعـ ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـ املـ
»يـــونـــســـكـــو«، إيــريــنــا بـــوكـــوفـــا، أعــمــال 
الــتــدمــيــر الــجــديــدة، ووصــفــتــهــا بأنها 
»جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب 
ــافــــت  ــة«. وأضــ ــيــ ــانــ الـــــســـــوري ولــــإنــــســ
فـــي بــيــان أن »هــــذه الــضــربــة الــجــديــدة 

املــوّجــهــة إلـــى الـــتـــراث الــثــقــافــي، تثبت 
ــداف الــتــطــهــيــر الــثــقــافــي،  ــــدى اســـتـــهـ مـ
الـــــــذي يــــقــــوم بــــه املـــتـــطـــرفـــون لــلــحــيــاة 
أجل  من  التاريخية،  واملعالم  البشرية 
حــرمــان الــشــعــب الـــســـوري مــن ماضيه 
ومـــن مــســتــقــبــلــه«. وذكــــرت أن »حــمــايــة 
الحياة  حماية  عــن  تنفصل  ال  الــتــراث 
أمــس،  اليونسكو  وأعــلــنــت  الــبــشــريــة«. 
أن »الــدمــار الكامل طــاول 30 في املائة 
من املدينة القديمة جراء املعارك، فيما 

لحقت أضرار بالغة بما تبقى منها«.
أما ديمتري بيسكوف، املتحدث باسم 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــني، 
الحقيقية  »املــأســاة  بـــ التدمير  فوصف 
ــــم«. وأضـــــــــاف فــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــنــــوز الـ ألقـــــــدم كــ
أن »مــا يحدث  حديٍث مع الصحافيني 
في تدمر هو مأساة حقيقية من وجهة 
ــاريـــخـــي.  ــتـ ــــراث الـــثـــقـــافـــي والـ ــتـ ــ نـــظـــر الـ
االرهـــابـــيـــون مــســتــمــرون فـــي أعــمــالــهــم 

الهمجية«.
ــدم مــســرح  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر مــــســــرح تــــدمــــر أقـ
ــة تــــــدمــــــر األثــــــريــــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أثـــــــــــري فـــــــي مـ
الـــســـوريـــة، ويــعــتــقــد عــلــمــاء اآلثـــــار أنــه 
الـــقـــرن  ــن  ــ مـ األول  الـــنـــصـــف  ــــي  فـ ــي  ــنــ ــ ُب
ــانـــي املـــــيـــــادي، وقـــــد أعـــيـــد بـــنـــاؤه  ــثـ الـ
ــدمـــا  ــنـ عـ  ،273 عـــــــــام  انــــــهــــــيــــــاره  ــد  ــ ــعـ ــ  بـ
املدينة، وقد كان  الرومان على  سيطر 
مــدفــونــًا تحت الــرمــل حتى عــام 1950، 
ثم جرت أعمال التنقيب والترميم عام 

 .1952
ــا الـــتـــتـــرابـــيـــلـــون فــتــتــألــف مــــن أربــــع  ــ أمـ
مجموعات، كل واحدة مؤلفة من أربعة 
أعــــمــــدة، تــيــجــانــهــا كـــورنـــثـــيـــة، وكــانــت 
غــرانــيــتــيــة وزهـــريـــة الـــلـــون، ُجــلــبــت من 
 منها 

َ
أســوان في وادي النيل ولــم يبق

سوى واحد، أما البقية فُرّممت بأعمدة 
غــرانــيــتــيــة عـــاديـــة، مبنية عــلــى قــاعــدة 
مــرّبــعــًا سقوفها  مــتــرًا   18 مــســاحــتــهــا 
وأفـــاريـــزهـــا مـــزخـــرفـــة. وفــــي مـــركـــز كل 
ـــاء أو تمثال  مــجــمــوعــة كـــان هــنــاك وعـ

لشخصية مهمة.
ــدا عــمــلــيــات الــتــدمــيــر لـــآثـــار، نفذ  ــ وعـ
إعــدام  يــوم الخميس، عملية  »داعـــش« 
جماعية شملت 12 شخصًا في مدينة 
ــفـــون من  تـــدمـــر، هـــم مــــدّرســــون ومـــوظـ
الجيش  مــن  وعناصر  لــديــه،  املعتقلني 
الـــحـــر مـــن فــصــائــل الــقــلــمــون الــشــرقــي 
الــنــظــام ومليشياته من  مــن  وعــنــاصــر 
ــدم أربــعــة  ــ عـ

ُ
األســــرى لـــدى الــتــنــظــيــم. وأ

أشــخــاص فــي املــســرح األثــــري، وأربــعــة 
أشــخــاص فــي ســاحــة املتحف، وأربــعــة 
ــي الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ـــاص فـ ــخــ ــ أشـ
الروسية في الجمعية الغربية بحسب 

»تنسيقية الثورة في تدمر«.
وكــــان الــتــنــظــيــم قــد ســيــطــر عــلــى تدمر 
ومحيطها بما فيها من آبار نفط وغاز، 
للمرة الثانية في نهاية العام املاضي، 
بــعــد نــحــو تــســعــة أشـــهـــر مـــن ســيــطــرة 
النظام عليها مدعومًا من الروس. ومن 
يــولــيــو/تــمــوز 2015 وحــتــى أكــتــوبــر/

تشرين األول منه، قام »داعش« بأعمال 
اآلثــار  تخريب عــدة، وقطع رأس مدير 
عامًا(،   82( األســعــد،  املدينة، خالد  في 
الذي شغل هذا املنصب طيلة خمسني 

عامًا.
ريان...
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للحدث تتمة...

محاوالت 
روسية لتعويم 

مؤتمر أستانة

دير الزور تحت نار »الدولة«... والمطار ضامن بقاء النظام

النار قبيل انطالق مؤتمر أستانة  النظام السوري خروقاته لوقف إطالق  لم يوقف 
المقرر االثنين المقبل، والذي تدفع موسكو باتجاه تعويمه وخروجه بنتائج لصالح 
النظام، فيما نفت المعارضة وجود مبادرات مسبقة لطرحها خالل المفاوضات، 

مشددة على موقفها بأن الحل يبدأ من رحيل النظام بجميع رموزه

عدنان علي

ــاه تـــعـــويـــم  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــا بـ ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ ــدفـ ــ تـ
ــة الــــتــــي تـــبـــدأ  ــانــ ــتــ مــــفــــاوضــــات أســ
ــريــــب  االثــــــــنــــــــني املــــــقــــــبــــــل، مــــــــع تــــســ
املؤتمر،  معلومات عن مبادرات سيشهدها 
نفتها أوســاط املعارضة التي ال تــزال تصر 
ــيــــل نــــظــــام بــــشــــار األســـــــد بــجــمــيــع  ــلـــى رحــ عـ
الــنــظــام وحلفاؤه  ــوزه، فيما واصـــل هــذا  رمــ
وادي  فــي  وخــصــوصــًا  امليدانية  خروقاتهم 
الرغم من التوصل التفاق أمس  بــردى على 
األول لتسوية فرضت تهجيرًا على مقاتلي 
املـــعـــارضـــة. وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
تكريس موسكو وجودها في سورية، عبر 
التي تسمح  اتفاقية طرطوس  النظام  إقــرار 
قاعدة حميميم  في  الروسية  الــقــوات  ببقاء 
با مقابل ملدة 49 عامًا، على أن ُيمدد االتفاق 
لـ25 سنة إضافية، في حال موافقة الطرفني، 

شرت أمس.
ُ
وفق ما جاء في الوثيقة التي ن

الـــروســـي، سيرغي  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ ورأى 
الفـــــــــروف، أن تـــقـــدمـــًا إيـــجـــابـــيـــًا جـــــرى عــلــى 
صعيد تسوية الــصــراع في ســوريــة، مشيرًا 
املرتقبة  املــحــادثــات  تعتبر  موسكو  أن  إلــى 
فــي أستانة بمثابة »إســهــام هــام فــي وضع 
مــعــايــيــر الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة في 
ــة، الـــتـــي ســتــســتــمــر ضــمــن فــعــالــيــات  ســــوريــ
فــبــرايــر/ شــبــاط«.  أوســـع فــي جنيف مطلع 
وأضاف الفروف أمس الجمعة خال افتتاح 
جلسة املباحثات السياسية لدول مجموعة 
شنغهاي للتعاون، أن »الجميع اآلن متفقون 
على أنه ال بديل عن الحوار السياسي لحل 
ــة مـــن خـــال الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل  ــ األزمـ

على أساس قرارات مجلس األمن الدولي«.
وجاء ذلك بعدما أورد موقع »روسيا اليوم« 
 عما وصفه بمصدر مقرب من الفصائل 

ً
نقا

املــســلــحــة املــشــاركــة فــي اجــتــمــاع أســتــانــة، أن 
املبادرات التي اتفقت املعارضة على طرحها 
في املحادثات، تضم تشكيل كتائب مشتركة 
مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا ومـــقـــاتـــلـــي قــــــــوات الـــنـــظـــام 
ملــحــاربــة  »داعــــش«. ونقل املــوقــع عــن املصدر 
قــولــه لــوكــالــتــي »ســبــوتــنــيــك« و»نــوفــوســتــي« 
املعارضة محمد  رئيس وفد  إن  الروسيتني، 
عــــلــــوش، ســـيـــفـــاوض عـــلـــى تــحــيــيــد »جــيــش 
اإلسام«، واالنسحاب من محيط دمشق بما 
يشمل تسليم ساح الفصائل، »فيما لن يقوم 
الجيش السوري بتسليم ساحه ألنه جيش 
الدولة«. وتابع أن مبادرات الوفد تتضمن، في 
السابقة،  البنود  التوصل لاتفاق على  حال 
طرح اقتراح انسحاب القوات التابعة لـ«حزب 
الــلــه« وإيــــران، واســتــقــدام قـــوات فصل لجمع 
بــالــتــوازي مع  أمميني،  الــســاح عبر مراقبني 
عودة قوات النظام إلى ثكناتها، مشيرًا إلى 
أن املقترحات تشمل تشكيل كتائب مشتركة 
من فصائل املعارضة وجيش النظام ملقاتلة 

»داعش«
وحـــاولـــت »الــعــربــي الــجــديــد« الــتــواصــل مع 
»جــــيــــش اإلســــــــــام« والـــفـــصـــائـــل  ـــ مـــمـــثـــلـــني لــ
املــشــاركــة فــي مــفــاوضــات أســتــانــة للتعليق 
على هــذه »املــبــادرة«، إال أن هــؤالء امتنعوا 
ــواء املـــنـــشـــق مــحــمــد  ــلــ عــــن الــتــعــلــيــق. لـــكـــن الــ
الــحــاج عــلــي، سخر منها واعــتــبــر أنــهــا غير 
»العربي  لـ تصريح  فــي  واستبعد  منطقية، 
الــلــه« واملليشيات  الــجــديــد«، موافقة »حــزب 
الــتــابــعــة إليـــــران عــلــى الـــخـــروج مـــن ســوريــة 
بالسهولة التي يظنها البعض. كما استبعد 
الحاج علي أن توافق فصائل املعارضة على 
مناقشة  حــتــى  أو  للنظام  ســاحــهــا  تسليم 

هذا املوضوع في الوقت الراهن.
ــن »فــيــلــق  ــ ــوان مـ ــ ــلـ ــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال وائــــــــل عـ ــ مـ
الرحمن« لــدى سؤاله عن هــذه »املــبــادرة«، إن 

»جيش  مــع  السيطرة  يتقاسم  الـــذي  الفيلق، 
اإلســـــــام« فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، ال عــلــم له 
املبادرة، فيما قال مسؤول  بوجود مثل هذه 
املشارك  »فاستقم«  لتجّمع  السياسي  املكتب 
إنه  في مفاوضات أستانة زكريا ماحفجي، 
ال يوجد أي شيء مقرر مسبقًا بشأن أستانة.

جاء ذلك فيما أعلن املتحدث اإلعامي باسم 
وفـــد املــعــارضــة إلـــى املــفــاوضــات أســامــة أبــو 

ريان محمد

ــرقـــي ســــوريــــة مــحــور  ــر الـــــــزور شـ ــ ــزال ديـ ــ ال تــ
اشتباكات عنيفة بني قــوات النظام السوري 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــة، وتــــنــــظــــيــــم »الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــه مــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
ــرى، في  ــ ــــش( مـــن جــهــة أخــ ــ ــيـــة« )داعـ اإلســـامـ
محاولة من األخير إلخراج النظام من املدينة 
العسكري،  الــزور  ديــر  والسيطرة على مطار 
ــذي ُيــبــقــي  ــ ــد« الـ ــوتــ ــذي يـــوصـــف بـــأنـــه »الــ ــ والــ

للنظام وجودًا في محافظة دير الزور.
وأفـــاد الــنــاشــط اإلعــامــي عــامــر هــويــدي، في 
االشتباكات  بأن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
العنيفة استمرت، أمس الجمعة، بني تنظيم 
»داعـــــش« وقــــوات الــنــظــام فــي مــحــيــط كتيبة 
املــديــنــة وفي  املــطــل على  الــــرادار على الجبل 
ــواء 137  ــ ــلـ ــ ــا جـــنـــوبـــًا ومـــحـــيـــط الـ ــانــــورامــ ــبــ الــ
عــلــى طــريــق دمـــشـــق-ديـــر الــــــزور، تــزامــنــًا مع 
اشــتــبــاكــات عنيفة فــي أغــلــب جــبــهــات أحــيــاء 
ــت 

ّ
ــنـــظـــام شــن املـــديـــنـــة. وأضـــــــاف أن قــــــوات الـ

زيد، أن كل الفصائل وافقت على الذهاب إلى 
أستانة بوفد موّحد بما فيها »أحرار الشام« 
التي دعمت الوفد من دون أن تشارك بممثل 
ــــاف أبـــو زيـــد فـــي تــغــريــدات عبر  عــنــهــا. وأضـ
»تــويــتــر«، أن الــطــرف التركي أكــد بعد نقاش 
مع الروس أن الجولة األولى هي فقط لتثبيت 
وقــف إطـــاق الــنــار ومــراقــبــتــه. وأعــلــن أن وفد 
املعارضة مدعم بخبراء سياسيني بالتنسيق 
الكامل مع الهيئة العليا للمفاوضات، كاشفًا 
عـــن انــضــمــام فــصــائــل »الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة« 
الــتــابــعــة للجيش الــحــر فــي درعـــا إلـــى الــوفــد 
مــمــثــلــة بــعــدد مـــن الــضــبــاط. وجــــدد الــتــأكــيــد 
على مــوقــف املــعــارضــة بــأن أي حــل سياسي 
يبدأ من رحيل النظام بجميع رموزه وأركانه 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة وفــــق بـــيـــان جــنــيــف 1، 
مشددًا على عدم البحث في مستقبل العملية 

السياسية قبل تحقيق الهدنة.
وتــشــيــر مــصــادر فــي املــعــارضــة إلـــى أن عــددًا 
مـــن الــفــصــائــل الــتــي كــانــت تــرفــض املــشــاركــة 
ــيـــش إدلــــب  فــــي مـــحـــادثـــات أســـتـــانـــة مـــثـــل »جـ
الحر« و«جيش املجاهدين« و«أجناد الشام« 
و«صــقــور الــشــام« و«أهـــل الــشــام« إضــافــة إلى 
الساحلية«،  األولــى  و«الفرقة  الــعــزة«  »جيش 

دير  فــي  املقابر  منطقة  على  واســعــًا  هجومًا 
الــــزور الــتــي ســيــطــر عليها »داعـــــش« أخــيــرًا، 
ــع تــمــهــيــد  ــهـــجـــوم مــ ــن فـــيـــه الـ ــزامــ فــــي وقـــــت تــ
للطيران الحربي الروسي، بينما رد التنظيم 
بالعديد  النظام  مناطق سيطرة  باستهداف 
من قذائف الهاون، ما تسّبب بسقوط عدد من 
كما  املدنيني.  صفوف  في  والجرحى  القتلى 
ذكـــر أن الــطــيــران املــروحــي اســتــمــر بالهبوط 
القامشلي  قادمًا من مدينة  اللواء 137،  قرب 
عسكرية  تــعــزيــزات  لجلب  حــمــاة،  ومحافظة 

لقوات النظام في دير الزور.
وتــتــجــه األنــظــار إلـــى املــطــار الــعــســكــري نطرًا 
ألهــمــيــتــه، وهــــو يــبــعــد عـــن املــديــنــة نــحــو 10 
ــتـــخـــدام عــســكــري  كـــيـــلـــومـــتـــرات، وهــــو ذو اسـ
ومدني كان يخدم دير الزور والرقة، وال يكل 
»داعــش« عن محاولة السيطرة عليه لتأمني 
نحو  املــطــار  محيط  يبلغ  الخلفية.  خطوطه 
مــدرج طــيــران ال يتجاوز  12 كيلومترًا وفيه 
طوله 3 كيلومترات، وُيعتبر ثالث مطار في 
ســـوريـــة بــحــســب تــقــاريــر عــســكــريــة، فــيــمــا ال 
الطائرات  دقيقة حول عدد  تتوفر معلومات 
الــحــربــيــة واملــــروحــــيــــات املــتــبــقــيــة الـــيـــوم في 
مــطــار ديــر الــــزور، إذ كــانــت تبلغ 54 حظيرة 
6 مروحيات  إلــى  إضــافــة  الــحــربــي،  للطيران 
أتـــت مــن مــطــار الــطــبــقــة، فــي حــني يــقــدر عــدد 
املقاتلني بنحو ألفي مقاتل، إضافة إلى عدد 
»الدفاع  املوالية وعلى رأسها  املليشيات  من 

الوطني«.
وكــانــت مــحــاوالت السيطرة على مــطــار دير 
الزور، الذي ُيعتبر القاعدة األقوى في املنطقة 
بسبب تسليحه العالي ومساحاته الشاسعة 
املـــكـــشـــوفـــة، إضـــافـــة إلــــى أنــــه طـــريـــق اإلمـــــداد 
الــوحــيــد للنظام مــنــذ ســنــوات، قــد بـــدأت من 
ِقبل فصائل املعارضة املسلحة في أواخر عام 
تقّدم  أي  أن تحقق  لــم تستطع  والــتــي   ،2012
ُيــذكــر طـــوال عــامــني مــن املـــحـــاوالت والــقــتــال، 

للمشاركة  لها  مندوبني  تسمية  على  وافقت 
في املفاوضات.

في غضون ذلك، برز تصريح لنائب رئيس 
الـــذي قال  الــتــركــي محمد شمشيك،  ــوزراء  الــ
إن أنقرة تعتبر أن تسوية الصراع السوري 
من دون رئيس النظام السوري بشار األسد، 
عد في الوقت الراهن، أمرًا غير واقعي. وقال 

ُ
ت

خـــال نــــدوة عــلــى هــامــش مــنــتــدى دافــــوس: 
»األســــد يتحمل مــســؤولــيــة مــعــانــاة الشعب 
براغماتيني،  نــكــون  أن  يجب  لكن  الــســوري، 
ــع. والــــوضــــع تــغــيــر  ــ ــواقـ ــ وأن نــنــطــلــق مــــن الـ
تواصل  أن  لتركيا  يمكن  ال  ولــذلــك  جــذريــًا، 
اإلصرار على تسوية األزمة من دون األسد. 
إنــه أمــر غير واقــعــي«. وفــي وقــت الحــق نفى 
ــقــل عــنــه، إال أن شــريــط فيديو 

ُ
شمشيك مــا ن

تم تداوله لهذه الندوة برز فيه قول املسؤول 
التركي لهذا الكام.

في السياق، أعرب املبعوث األممي الخاص 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن أمله 
في تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف. وقـــــال إن مهمته  قــبــل 
كــرئــيــس لــلــوفــد األمـــمـــي إلـــى أســتــانــة تبقى 
كما هي وتتمثل في دعم وقف إطاق النار 

املــطــار،  تــرّكــز على الجهة الشرقية مــن  الـــذي 
والذي استمر عقب سيطرة تنظيم »داعش« 
الــيــوم، إذ استطاع أخيرًا  فــي عــام 2014 إلــى 
فــرض حصار على املطار من جهاته األربــع، 
ــداد بـــني املـــطـــار واألحـــيـــاء  ــ وقــطــع طــريــق اإلمــ

الشرقية.
وهو  عسكر،  حسام  املنشق  الضابط  يشرح 
ابــن ديــر الـــزور وأحــد الضباط الــذيــن قاتلوا 
في صفوف الجيش الحر على جبهة املطار، 
»العربي الجديد«، أن »ملطار دير  في حديث لـ
الــــزور أهــمــيــة كــبــيــرة، فــهــو أواًل أكــبــر قــاعــدة 
جوية عسكرية للنظام في املنطقة الشرقية، 
املــدنــيــة بسبب وجــود  لــأغــراض  وُيستخدم 
قسم للطيران املدني«، موضحًا أن »الطائرات 
املــطــار ليست على  فــي  املــوجــودة  العسكرية 
درجــــة عــالــيــة مـــن الـــحـــداثـــة، إن لـــم نــقــل إنــهــا 
قــديــمــة، فــهــو كـــان ومـــا زال مــخــصــصــًا فــقــط، 
لطائرات ميغ 21 والسوخوي 22، وحوامات 
مــي 17، وبــعــد بــدايــة املــعــارك فــي ديـــر الـــزور 
تـــم اســتــقــدام حـــوامـــات حــديــثــة مـــن نـــوع مي 
املهبط  تــوســعــة  تــمــت   2005 عـــام  وبــعــد   ،24
الشحن  قــادرًا على استقبال طــائــرات  ليكون 

العسكرية ال يوشن«.
ويــشــيــر عــســكــر إلــــى أن »فـــصـــائـــل الــجــيــش 
الحر حاولت حصار املطار بهدف إضعافه 
ــه ومــــــن ثــم  ــيـ وتـــثـــبـــيـــط الــــحــــركــــة الــــجــــويــــة فـ
اقتحامه، على أساس نظرية يتحدث عنها 
كل أبناء املنطقة حتى البسطاء منهم، تفيد 
الـــزور يعني تحرير  بــأن تحرير مــطــار ديــر 
ــيـــح«، مــضــيــفــًا  ــلـــة، وهــــــذا صـــحـ ــنـــة كـــامـ املـــديـ
أن »هــــذه املـــحـــاوالت بــــاءت بــالــفــشــل، وذلـــك 
ألســبــاب عــــدة، أهــمــهــا وقــــوف قــريــة الــجــفــرة 
املــوالــيــة فــي صــف الــنــظــام وهــي واقــعــة على 
للمطار،  الرئيسي  والباب  الجنوبية  الجهة 
إذ تــحــّولــت هــــذه الــقــريــة مـــع مــجــمــوعــة من 
إلــى خــط دفــاعــي متقّدم عــن الجهة  أبنائها 

والحد من أعمال العنف وزيــادة املساعدات 
اإلنسانية وإيجاد حل سياسي في سورية.

في ظل هذه األجواء، واصل النظام السوري 
خـــروقـــاتـــه املـــيـــدانـــيـــة، خــصــوصــًا فـــي وادي 
ــد مـــن االتـــفـــاق الـــذي  ــــردى. وبــعــد يـــوم واحــ بـ
الـــوادي، صّعدت قوات  إليه في  التوصل  تم 
الــوادي  العسكرية في  النظام من عملياتها 
عــبــر قــصــف بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة استهدف 
قــريــتــي عــني الــفــيــجــة وديـــر مــقــرن، كــمــا أفــاد 
بــردى«  فــي وادي  اإلعــامــيــة  »الهيئة  عضو 
ـــ«الـــعـــربـــي  ــارق أبـــــو جــــيــــب، فــــي حــــديــــث لـ ــ ــ طـ
ــتــل نــحــو 110 عــنــاصــر من 

ُ
الــجــديــد«. كــمــا ق

ــرة ســـابـــقـــًا(  ــنــــصــ ــتــــح الـــــشـــــام« )الــ جـــبـــهـــة »فــ
ــيـــب آخــــــرون، لــيــل الــخــمــيــس-الــجــمــعــة،  صـ

ُ
وأ

أميركية،  ها 
ّ
أن ُيعتقد  بقصف جوي لطائرة 

عــلــى مــعــســكــر لـــتـــدريـــب املــقــاتــلــني فـــي ريــف 
حــلــب الــغــربــي. كــمــا قــالــت مـــصـــادر مــحــلــّيــة، 
 طاول 

ً
»العربي الجديد«، إن قصفًا مماثا لـ

»حركة نور الدين زنكي« العاملة في  مقرًا لـ
مقاتلني،  عــن مقتل ثاثة  أسفر  ريــف حلب، 
ــارة  ــ وإصـــــابـــــة آخـــــريـــــن. كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت غـ
املجاهدين«  »جــيــش  لفصيل  مــقــرًا  روســيــة، 

في حلب، لم تسفر عن وقوع إصابات.

الجنوبية للمطار، أما الجهة الشمالية منه 
فــهــي عـــبـــارة عـــن أرض مــكــشــوفــة وســلــســلــة 
الــنــظــام بدفع  قــام  املــطــار  جبلية مطلة على 
نقطتني،  كانت عبارة عن  مجموعة حراسة 
ــا يـــعـــرف بــمــوقــع الـــجـــبـــل، فــيــمــا من  ــي مـ وهــ
الجهة الغربية تقع مساكن املطار، املتصلة 
جغرافيًا مع اللواء 113 املمتد من السلسلة 

اعلى هرابش حتى معامل البلوك حاليًا«.
إمداد  كنقطة  ُيستخدم  »املطار  أن  ويوضح 
رئيسية ووحيدة للنظام، إذ يتم عن طريقه 
ــيــــرة واملــــــواد  اســـتـــقـــدام الـــتـــعـــزيـــزات والــــذخــ
الــغــذائــيــة واملــحــروقــات، وإرســــال املــوقــوفــني 
واملــعــتــقــلــني إلــــى دمـــشـــق، إضـــافـــة إلــــى نقل 
املــدنــيــني الــفــاريــن مــن الــحــصــار مــقــابــل دفــع 

مبالغ مالية طائلة لضباط قوات النظام«.
ــال ســـقـــط املـــطـــار  ــ ــي حـ ــ ــه »فـ ــ ويــــــرى عــســكــر أنـ
سيكون له أثر كبير جدًا في تحطيم معنويات 
قوات النظام، وسيكون قطع شريانه األخير، 
ما يعني سقوط األحياء التي ما يزال النظام 
يسيطر عليها في دير الزور، كما أنه سيشكل 
خسارة للقاعدة الوحيدة القادرة على تقديم 
الـــدعـــم واإلمـــــــداد، فـــي حــــال بــــدأت الــعــمــلــيــات 

العسكرية للقضاء على داعش في املنطقة«.
أمــا حــول »داعـــش«، الــذي يسيطر على الرقة 
التيفور، فيوضح  إلــى مطار  وتدمر وصــواًل 
ــود قــــوات  ــ عــســكــر أن »الــتــنــظــيــم يــعــتــبــر وجــ
النظام في جزء من دير الزور أشبه بالخنجر 
فـــي الـــخـــاصـــرة، لـــذلـــك يـــحـــاول إنـــهـــاء وجـــود 

الـــنـــظـــام تـــمـــامـــًا«، مــــقــــّدرًا أن يـــكـــون الــتــنــظــيــم 
إلى عدد  »يستخدم نحو 300 مقاتل إضافة 
من االنتحاريني واالنغماسيني، وأن تستغرق 
املعركة نحو 10 أيام على األقل في حال واصل 
التنظيم هجومه بذات الوتيرة، ولم يستطع 
النظام استقدام تعزيزات تسمح له باالنتقال 
من الدفاع إلى الهجوم املعاكس«. ويلفت إلى 
أن »العمليات العسكرية الحالية بحاجة إلى 
فعال  الــجــوي  فالقصف  األرض،  عــلــى  قـــوات 
فــقــط بــاســتــهــداف املـــقـــرات وأمـــاكـــن الــتــواجــد 
حتى لو كانت محصنة، لكن اثناء العمليات 
تــأثــيــر هـــذا الــقــصــف قليل بسبب االشــتــبــاك، 
أنــه يشل حركة اإلمـــداد أثناء  على الرغم من 
 
ً
املعركة، لكن تخطيط وتحضير املعركة ليا

يجعل هذه الورقة خارج يد النظام«.
ويـــحـــذر نــاشــطــون مــمــا قـــد تــنــتــجــه ســيــطــرة 
»داعـــش« على مناطق النظام في ديــر الــزور 
عبر تفاهم ما، األمــر الــذي سيجعل التنظيم 
ــرة مــــن األســـلـــحـــة  ــيـ ــبـ ــلـــى كـــمـــيـــة كـ يـــحـــصـــل عـ
والــذخــيــرة، إضــافــة إلـــى وقـــوع مــجــازر بحق 
ــيـــني، بــتــهــم »الـــعـــمـــالـــة لــلــنــظــام والــكــفــر  ــدنـ املـ
التنظيم  فيها  يبرر  التي  التهم  من  وغيرها 
قــتــل الـــنـــاس«. ويــــرى مــتــابــعــون أنـــه بحسب 
الغربيني  املسؤولني  تصريحات  من  العديد 
املـــعـــارك عــلــى األرض، فهي  وتــحــلــيــل حــركــة 
ــفـــضـــي إلـــــــى طـــــــرد »داعـــــــــــش« مـــــن مـــنـــاطـــق  تـ
ــة وريـــــف حلب  ــرقــ ــراق والــ ــعــ ســيــطــرتــه فـــي الــ
وتدمر ومحيطها إلــى ديــر الـــزور، حيث يتم 
حصاره وبدء املعركة الكبرى للقضاء عليه، 
وهي معركة ستكون طويلة زمنيًا وبحاجة 
إلــى قــوات كبيرة على األرض. ومــن املحتمل 
إضافة  فيها،  املــعــارضــة  فصائل  تنخرط  أن 
إلــى قــوات أجنبية وغطاء جــوي دولــي لهذه 
املــعــركــة، األمــــر الــــذي ال يــغــيــب عـــن التنظيم 
الــــذي يعتبر مــعــركــتــه عــلــى املــطــار جــــزءًا من 

استعداده للمعركة الكبرى.

المعارضة تنفي وجود مبادرات مسبقة 
والنظام يواصل التصعيد الميداني

خرجت تظاهرات في سورية أمس تطالب بإسقاط النظام )أحمد األحمد/األناضول(

مخاوف على مصير المدنيين )أحمد عبود/فرانس برس(

نضال محمد وتد

منذ انتخابه رئيسًا للواليات املتحدة، 
لم يتوقف دونالد ترامب، الذي تسلم 
مهام منصبه رسميًا، أمس الجمعة، 

عن كيل الوعود لصالح املوقف 
اإلسرائيلي، بما في ذلك تكرار الوعد 

بنقل سفارة الواليات املتحدة من 
تل أبيب إلى القدس املحتلة. ومع 

تسلم ترامب مهام منصبه، ُينتظر 
أن يسارع حزب »البيت اليهودي«، 

الراعي للمستوطنني في الضفة 
الغربية، غدًا األحد، وفي األيام املقبلة، 

إلى انتهاز فرصة دخول ترامب 
للبيت األبيض لتمرير مشروع ضم 
مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة 

اإلسرائيلية، إلى جانب سلسلة 
من الخطوات االستيطانية األخرى، 
بالركون إلى دعم تلقائي ومباشر 

من البيت األبيض تحت قيادة ترامب.
لم ُيخِف اإلسرائيليون منذ اللحظة 

األولى النتصار ترامب، تفاؤلهم 
بوصوله إلى البيت األبيض، ووصل 
األمر حد إعالن زعيم حزب »البيت 
اليهودي«، نفتالي بينت، أن انتخاب 
ترامب يعني طي ملف فكرة الدولة 

الفلسطينية وحل الدولتني، فيما 
أبقى نتنياهو، ولو ظاهريًا، على 

موقفه املعلن بأنه يؤيد حل الدولتني 
لكنه ال يجد شريكًا فلسطينيًا لهذا 

الحل.
واليوم، مع تولي ترامب مهام 

منصبه، سيتغير املشهد والخطاب 
اإلسرائيليان، ليس فقط بفعل 
املوقف املساند واملؤيد املتوقع 

لصالح إسرائيل، وإنما أيضًا بفعل 
املنافسات الداخلية في معسكر 

اليمني اإلسرائيلي، خصوصًا 
بني »البيت اليهودي« بقيادة بينت 
و»الليكود« بقيادة نتنياهو نفسه.
صحيح أنه ليس واضحًا إلى حد 

اليوم، حجم التأييد الذي سيمنحه 
ترامب إلسرائيل، وال ما هي خططه 

أو مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، 
وهل سيكون ذلك وفق اعتبارات 
السياسة األميركية التقليدية في 

الشرق األوسط، أم أنه يعتزم إطالق 
يدي صهره جاريد كوشنير، 

اليهودي األصل، بشكل كلي، في 
ملف املفاوضات للتسوية الدائمة مع 

الفلسطينيني.
مع ذلك، يمكن القول، من دون جهد 
كبير، إن السنة األولى لوالية ترامب، 

واألشهر األولى منها، لحني بلورة 
سياسته الخارجية ككل، والشرق 

أوسطية على نحو خاص، ستكون 
بمثابة هدية لحكومة إسرائيل، 

تعفيها من مخاوف اتخاذ خطوات 
عملية ضدها في مجلس األمن 

الدولي، وتبطل كل أثر أو تأثير فعلي 
وميداني للقرار 2334. العام الحالي 

سيشهد إذًا نشاطًا إسرائيليًا 
محمومًا لزرع مزيد من الحقائق 

على األرض، وليس فقط عليها وإنما 
أيضًا لفرض إمالءات وتنازالت على 

القيادة الفلسطينية في رام الله.

تتواصل المواجهات 
العنيفة بين تنظيم 

»داعش« والنظام 
السوري في دير الزور، 

وتتجه األنظار إلى مطار 
المنطقة العسكري، 

الذي يُعتبر الضامن 
لبقاء النظام في تلك 

المنطقة، نظرًا ألهميته 
العسكرية

لتنظيم  هجوم  جرّاء  آخرون،  تسعة  وأصيب  أتراك  جنود  خمسة  ُقتل 
الشرقي لحلب.  الريف  الباب في  »داعش« بسيارة مفخخة قرب منطقة 
التركية  ــان  األرك لرئاسة  بيان  وأفــاد 
مفخخة،  سيارة  فّجر  »داعش«  بأن 
أمس الجمعة، في قرية السفالنية 
بالقرب من الباب، ما أّدى إلى سقوط 
الضحايا. وكان الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان )الصورة(، قد أعلن 
قبل أيام، ارتفاع عدد قتلى الجيش 
»درع  عملية  في  المشارك  التركي 
الفرات« في ريف حلب الشمالي إلى 

35 قتيًال.
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  شرق
      غرب

وقفات احتجاج 
تنديدًا بانتهاكات  

االحتالل بأم الحيران

أدى أكثر من ألفي شخص من الداخل 
صــاة  الــجــمــعــة،  أمـــس  الفلسطيني، 
الجمعة في أراضي قرية أم الحيران، 
املنكوبة في النقب، وذلك تلبية لقرار 
لفلسطينيي  العليا  املــتــابــعــة  لجنة 
الداخل، فيما نظمت وقفات احتجاج 
مــتــفــرقــة فــي بــلــدات الــجــيــل واملــثــلــث، 
وأّم الــصــاة فــي أم الــحــيــران وخطب 
)الصورة(،  الشيخ رائد صاح  فيها 
الــذي أفــرج عنه هذا األسبوع بعد 9 
أشــهــر مــن الــســجــن. مــن جهة أخــرى، 
ــّدم مــركــز عــدالــة الــقــانــونــي لأقلية  قـ
النائب  مع  الــداخــل  في  الفلسطينية 
ــالــــب أبــــــو عـــــــرار أمـــــــس، الـــتـــمـــاســـًا  طــ
إللــزام  العليا  اإلسرائيلية  للمحكمة 
الشرطة اإلسرائيلية بتسليم جثمان 
ــو الــقــيــعــان، إلــى  الــشــهــيــد يــعــقــوب أبـ

ذويه لدفنه. 
)العربي الجديد(

إفشال لقاء تطبيعي 
في القدس المحتلة

أفـــشـــل نـــاشـــطـــون مـــقـــدســـيـــون، أمــس 
الــجــمــعــة، لـــقـــاًء تــطــبــيــعــيــًا فـــي فــنــدق 
»األمـــــــبـــــــســـــــادور« فـــــي حـــــي الـــشـــيـــخ 
ــا إلــيــه  ــراح بــالــقــدس املــحــتــلــة، دعــ ــ جـ
تحالف السام الفلسطيني ونظيره 
ــم الـــنـــاشـــطـــون  ــ ــهـ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي. واتـ
األشــــخــــاص الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى الــلــقــاء 
ــتــــال الــتــي  بـــاســـتـــدعـــاء شـــرطـــة االحــ
احــــتــــجــــزت الــــبــــطــــاقــــات الــشــخــصــيــة 
ــلـــت  لـــــعـــــدد مــــــن الــــنــــاشــــطــــني وســـجـ
ــام هــويــاتــهــم، فيما غـــادر نصف  أرقــ
املشاركني اللقاء ومن بينهم القيادي 
في تحالف السام أشرف العجرمي. 
)العربي الجديد(

ترجيحات إسرائيلية 
بانتخابات  مبكرة 

في سبتمبر

كــشــف مــحــرر الـــشـــؤون الــحــزبــيــة في 
فيرتر،  يــوســي  »هـــآرتـــس«،  صحيفة 
أن »ثاثة من رؤساء  الجمعة،  أمس 
الــحــالــي لحكومة  ــتـــاف  أحـــــزاب االئـ
باتوا  )الــصــورة(  نتنياهو  بنيامني 
عــلــى قــنــاعــة بــنــهــايــة عــهــد رئيسهم، 
واقــــــتــــــراب املــــوعــــد الـــــــذي ســيــضــطــر 
فــيــه إلـــى االســتــقــالــة مــن منصبه مع 
تقديم لوائح اتهام ضده«. وبحسب 
لــرؤســاء  الــتــقــديــرات  فـــإن  الصحيفة 
ــم يــكــشــف عن  ــذه األحـــــــزاب الـــتـــي لـ هــ
هــويــتــهــا، تــشــيــر إلــــى أن الــتــطــورات 
املــتــوقــعــة ملــلــفــات نــتــنــيــاهــو تــؤســس 
ــتــــمــــال تـــقـــديـــمـــه اســـتـــقـــالـــتـــه فــي  الحــ
ــو/ حـــــزيـــــران  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ أواخــــــــــــر شــــهــــر يـ
واالتــفــاق على تحديد موعد  املقبل، 
لــانــتــخــابــات املــبــكــرة فــي سبتمبر/

أيلول املقبل.
)العربي الجديد(

زيارة مفاجئة لمقتدى 
الصدر إلى لبنان

ــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام«  أفــ
فــــي لـــبـــنـــان بــــوصــــول زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري في العراق مقتدى الصدر، 
أمس الجمعة، إلى العاصمة بيروت 
الــعــراق،  آتــيــا مــن مدينة النجف فــي 
في زيــارة لم ُيعلن عنها ُمسبقًا. مع 
العلم أنه سبق للصدر زيارة لبنان، 
الــعــام املـــاضـــي، أثــنــاء الــخــافــات مع 
ــــوري  ــة الــــســــابــــق نـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ

املالكي.
)العربي الجديد(

اشتباكات »فتح الشام« 
و»أحرار الشام« مستمرة

ــن جـــبـــهـــة »فـــتـــح  ــ هــــاجــــم عـــنـــاصـــر مـ
ــًا(، أمـــس  ــقــ ــابــ ــرة ســ ــنــــصــ الـــــشـــــام« )الــ
الــجــمــعــة، حـــواجـــز تــابــعــة لـــ»حــركــة 
ــرار الـــشـــام اإلســـامـــيـــة« فـــي جبل  ــ أحـ
الـــزاويـــة لــتــنــدلــع اشــتــبــاكــات عنيفة 
بني الطرفني أدت لسقوط العديد من 
الجرحى وانسحاب عناصر األحرار، 
بــعــد يــــوم مـــن اشـــتـــبـــاكـــات مــشــابــهــة 
بــريــف مــديــنــة جــســر الــشــغــور، غــرب 

إدلب. 
)العربي الجديد(

إدانات أممية لـ»ضرب التراث الثقافي«

»داعش« يدّمر آثار تدمر
أجمعت ردود 

الفعل، أمس، على 
إدانة تدمير تنظيم 

»داعش« واجهة 
المسرح الروماني 

في مدينة تدمر، 
بما في ذلك وصف 

»يونسكو« للتدمير بأنه 
»جريمة حرب«

مديرة »يونسكو«: 
جريمة حرب 

وخسارة كبيرة
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  شرق
      غرب

أبو الغيط يزور لبنان

قام األمني العام للجامعة العربية، 
أحمد أبــو الغيط )الــصــورة(، أمس 
الجمعة، بزيارة قصيرة إلى لبنان، 
التقى خالها  لــســاعــات،  اســتــمــرت 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، مــيــشــال عـــون، 
ــواب، نــبــيــه  ــ ــنـ ــ ورئـــيـــســـي مــجــلــس الـ
بـــري، والــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
ــة ألحــــد  ــديـ ــقـ ــفـ ــام بــــجــــولــــة تـ ــ ــ كــــمــــا قـ
الــســوريــني في  الــاجــئــني  مخيمات 

لبنان.
)العربي الجديد(

محاولة اغتيال وزير 
الداخلية الليبي األسبق 

في بنغازي
نجا وزير الداخلية الليبي األسبق، 
عاشور شوايل، ونجله، من محاولة 
اغــتــيــال بــواســطــة هــجــوم بــســيــارة 
في  املــاجــوري  فــي منطقة  مفخخة 
بنغازي، شرق ليبيا، أمس الجمعة. 
وأدى االنفجار إلى وقــوع عدد من 
اإلصــــابــــات فـــي صـــفـــوف املــدنــيــني. 
وذكر مصدر بمركز بنغازي الطبي 
أن اإلصابات متفاوتة لكنها ليست 
بــأن شوايل ونجله  خطيرة. وأفــاد 

ال يزاالن في املستشفى للعاج.
)العربي الجديد(

حفتر يلتقي رئيس 
األركان المصري بالقاهرة

»عــمــلــيــة  الــتــقــى قـــائـــد مـــا يــســمــى بـــ
الـــكـــرامـــة« الـــلـــواء املــتــقــاعــد، خليفة 
حــفــتــر )الــــصــــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، 
مع رئيس األركان املصري الفريق، 
محمود حجازي. وبحث الجانبان 
آخر ما توصلت له لقاءات الجانب 
املصري مع عدد من الوفود الليبية 
املــمــثــلــة لــكــافــة األطــــــــراف. وتــطــرقــا 
لــــلــــقــــاء املـــــنـــــوي عــــقــــده بـــــني حــفــتــر 
ورئــيــس حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، 
فــائــز الـــســـراج، قــريــبــًا فــي الــقــاهــرة. 
وتأتي زيــارة حفتر عشية اجتماع 
دول الــجــوار الــلــيــبــي، املــقــرر الــيــوم 
الــســبــت فــي مــقــر وزارة الــخــارجــيــة 

املصرية.
)العربي الجديد(

منفذ اعتداء اسطنبول: 
المعلومات عن »داعش« 

مقابل ايجاد ابني
اعــتــداء إسطنبول خال  أكــد منفذ 
ـــقــــادر  الـ عـــبـــد  ــة،  ــنــ الــــســ لـــيـــلـــة رأس 
ماشاريبوف، أن ثاثة من عناصر 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( 
ــوا أخـــــــذوا مـــنـــه ابـــنـــه حـــتـــى ال  ــانــ كــ
يشكل عقبة في وجه فراره، مشيرًا 
إلى أنهم وعدوه بإعادته له عندما 
يــغــادر إســطــنــبــول. وذكـــرت تقارير 
إعـــامـــيـــة تــركــيــة أن مــاشــاريــبــوف 
طـــالـــب الــســلــطــات بــمــعــلــومــات عن 
ابــنــه، مــؤكــدًا أنـــه سيبلغ األجــهــزة 
ــه  ــع اتــــصــــاالتــ ــيـ ــمـ ــيــــة عـــــن جـ ــتــــركــ الــ
ــال تم  مـــع تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي حــ
العثور على ابــنــه. فــي املــقــابــل، قال 
مــاشــاريــبــوف إنــــه غــيــر نــــادم على 
فعلته وبأنه سيكررها لو أتيح له 

ذلك.
)العربي الجديد(

سائق يدهس حشدًا 
في أستراليا ويوقع 

ثالثة قتلى
بث سائق مجنون الفوضى، أمس 
اندفع  الجمعة، في ملبورن عندما 
بسيارة نحو حشد متسببًا بمقتل 
ثــاثــة أشــخــاص وجـــرح 15 آخرين 
قــبــل أن يــتــم تــوقــيــفــه، بــحــســب ما 
أعلنت شرطة والية فكتوريا، والتي 
 
ً
عما الــحــادث  يكون  أن  استبعدت 
عن  عيان  إرهابيًا. وتحدث شهود 
»جثث تطير في الهواء«. وتخشى 
أســتــرالــيــا وقـــوع هــجــمــات لتنظيم 
»الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش( على 
أعلنت  السلطات  وكانت  أراضيها. 
لتنفيذ  مــخــطــطــات  أحــبــطــت  أنـــهـــا 
ــداءات فـــي مـــلـــبـــورن يــــوم عيد  ــ ــتـ ــ اعـ

املياد.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

السودانية  السفارة  في  أعلن مصدر مسؤول 
بــحــقــهــا في  بــــاده متمسكة  أن  الـــقـــاهـــرة،  فـــي 
ــــني، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــاتـ ــ مــنــطــقــة حــــايــــب وشـ
األيــــــــام الــقــلــيــلــة املـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد إجــــــــراءات 
لــلــتــحــرك فــي هـــذا املــلــف. وأوضــــح املــصــدر أن 
الخرطوم خاطبت الجانب املصري على مدار 
ســتــة أشــهــر بــثــاث مـــراســـات رســمــيــة بــشــأن 
الحقوق السودانية في منطقة املثلث الذهبي 
فــي حــايــب وشـــاتـــني، مــن دون تــلــقــي رد من 
الــجــانــب املــصــري، مضيفًا »الــجــانــب املصري 
يتعامل مع الخرطوم في هذا الشأن بنوع من 
االســتــخــفــاف، إال أنــنــا نملك كــثــيــرًا مــن أوراق 
الضغط، التي يمكن أن نستخدمها السترداد 
بني  التاريخية  العاقة  نقدر  لكننا  حقوقنا، 

شعبي وادي النيل«.
وحول ما إذا كان الحديث، في الوقت الراهن، 
ــزاع بـــني مــصــر والـــســـعـــوديـــة على  ــنــ بـــشـــأن الــ

جزيرتي تيران وصنافير

القاهرة ـ العربي الجديد

تسعى أجــهــزة ســيــاديــة وأمــنــيــة فــي مصر، 
إلى إخماد انتفاضة أهالي مدينة العريش 
فــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، خـــال الــفــتــرة 
الحالية، عقب وجــود حالة غضب موسعة 
قـــوات األمـــن 10 شــبــان، كانوا  بعد تصفية 
مختفني قسريًا، بدعوى ضلوعهم في أعمال 
إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. حالة 
الغضب في مدينة العريش، لم تقتصر فقط 
على أهالي الشبان العشرة، ولكنها امتدت 
لــتــشــمــل كــبــار الـــعـــائـــات وأعـــضـــاء مجلس 
ــنـــواب، خــصــوصــًا مــع وجــــود تــخــّوف من  الـ

تكرار الوقائع نفسها مع شبان آخرين.

الغضب يشمل الجميع 
وتـــجـــّمـــع عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن كــــبــــار الـــعـــائـــات 
والوجهاء في مدينة العريش وتحديدًا في 
ديــوان »آل أيــوب«، السبت املاضي، واتفقوا 

 سيكون مدعاة للجانب السوداني للمطالبة 
ــال املــــصــــدر املــــســــؤول »ســنــظــهــر  ــ بـــحـــقـــوقـــه، قـ
بترابنا  متمسكني  غير  وكــأنــنــا  شعبنا  أمـــام 
ــــن مــلــف  ــــك عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ ــذلـ ــ الــــوطــــنــــي، ولـ
في  الحديث  يزيد  وصنافير  تــيــران  جزيرتي 
الـــشـــارع الــســودانــي بــشــأن حــايــب وشــاتــني، 
وخصوصًا أن الحقوق في هذه الحالة أوضح 
كــثــيــرًا، والــوثــائــق والــتــاريــخ يــؤكــدان حقوقنا 

فيهما«. 
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، كــشــف مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
»العربي  لـ خــال تصريحات خاصة  مــصــري، 
الــجــديــد«، عــن أن مــســؤولــني مــصــريــني طلبوا 
بدور  القيام  أخيرًا،  السعوديني  نظرائهم  من 
لـــدى الـــســـودان لــوقــف املــطــالــبــة بــضــم حايب 
وشاتني في هذه األثناء، لعدم إثارة الشارع 
املصري أكثر من الــازم إلى حني الخروج من 
البحرية  الحدود  اتفاقية تعيني  تمرير  مــأزق 
بني مصر والسعودية، والتي تنازلت القاهرة 
بــمــقــتــضــاهــا عـــن ســيــادتــهــا عــلــى الــجــزيــرتــني 
ــد املـــصـــدر أن املــــشــــاورات غير  ــ لـــلـــريـــاض. وأكـ
املعلنة بــني الــجــانــبــني، املــصــري والــســعــودي، 
ــعـــــام إلتـــمـــام  ــّرقــــت إلــــــى تـــهـــيـــئـــة الــــجــــو الـــ ــطــ تــ
االتفاقية، لكن في الوقت املناسب، مشيرًا إلى 
أن املسؤولني املصريني أكدوا أنه سيكون من 
الصعب اتخاذ أي خطوات فعلية بشأن ملف 
الجزيرتني في ظل املطالبات السودانية بفتح 
وشاتني،  حايب  بشأن  مباشرة  مفاوضات 
وأن هذا سيزيد من تأجيج الغضب أكثر في 

الشارع املصري، ومع قوى املعارضة.
وأوضـــح املــصــدر أن مصر أبــدت تفهمًا كبيرًا 
ومــرونــة فــي مــلــف إنــشــاء الــقــاعــدة العسكرية 

ــيـــة طــلــبــت مــــن بــعــثــتــهــا  »الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
لدى األمــم املتحدة إبقاء شكوى السودان في 
الـــدولـــي املتعلقة بـــحـــدوده مع  مــجــلــس األمــــن 
ــه »تـــمـــت مــخــاطــبــة بعثة  ــــح أنــ مـــصـــر«. وأوضــ
الــــســــودان إبـــقـــاء شـــكـــوى الــــســــودان بمجلس 
األمن الدولي قيد النظر، املتعلقة بحدوده مع 

ــر الـــداخـــلـــيـــة، مــجــدي  ــ عــلــى رفــــض لـــقـــاء وزيـ
عــبــد الـــغـــفـــار، مــعــتــبــريــن إيــــاه خــصــمــًا لــهــم، 
مـــع مــطــالــبــة كــافــة أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
عــن دوائــــر محافظة شــمــال ســيــنــاء بتقديم 
اســتــقــاالتــهــم مـــن املــجــلــس، احــتــجــاجــًا على 
ــن ِقـــبـــل أجــهــزة  »اإلجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة« مـ
أبناء املحافظة، خصوصًا في  الدولة بحق 
الــشــبــان. وتوسعت  مــن   10 أعــقــاب تصفية 
ــي الـــحـــمـــات األمــنــيــة  ــزة األمـــنـــيـــة فــ ــ ــهـ ــ األجـ
داخل مدينة العريش، منذ تصفية الشبان 
الـــعـــشـــرة، وأقـــدمـــت عــلــى قــتــل مـــواطـــن أمـــام 
ــه فــي  ــلـــوعـ زوجــــتــــه وأطــــفــــالــــه، بــــدعــــوى ضـ

العمليات اإلرهابية.
وتــحــّولــت جــنــازات الــشــبــان فــي قلب مدينة 
الـــعـــريـــش، إلــــى تـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة، وســط 
انتقادات واسعة النتهاكات وزارة الداخلية، 
وتنديد بالقتل خارج إطار القانون. وقالت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة إن أهـــالـــي مــديــنــة الــعــريــش 
ــد انــتــهــاكــات  ُيــــصــــّرون عــلــى الــتــصــعــيــد ضـ
قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة، وتـــحـــديـــدًا عقب 
في  اعتقالهم  بعد  الــشــبــان،  مــن   10 تصفية 
فترات مختلفة، بدعوى ضلوعهم بعمليات 

إرهابية ضد القوات املسلحة وأفراد األمن.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــادر لــــ ــافــــت املــــصــ وأضــ
أن األوضـــــــاع فـــي ســيــنــاء ولـــيـــس الــعــريــش 
املاضية،  الفترة  تــوتــرًا خــال  ازدادت  فــقــط، 
مــع اســتــمــرار االنــتــهــاكــات فــي حــق األهــالــي، 
وصلت إلى التصفيات الجسدية، للتغطية 
عــلــى فــشــل الــــقــــوات املــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
ــــي مــــواجــــهــــة تـــنـــظـــيـــم »واليــــــة  والــــشــــرطــــة فـ

سيناء«.

ضغوط أجهزة سيادية
ــغـــوط  ــن وجـــــــــود ضـ ــ ــت املـــــــصـــــــادر عــ ــفــ ــشــ وكــ
في  والفاعلني  الشبان  أهالي  على  مورست 
االنــتــفــاضــة ضــد األجــهــزة األمــنــيــة، مــن ِقبل 
أجــهــزة ســيــاديــة وبــعــض املــوالــني لــهــا، على 
مدار األيام القليلة املاضية. وأشارت إلى أن 
هذه الضغوط تتعلق باتصاالت مع أهالي 
الشبان وكبار العائات للتهدئة، مع وجود 
في  أكــثــر،  بــهــم  بالتنكيل  مبطنة  تــهــديــدات 
حــال تصعيد األمــر، وســط وجــود مؤشرات 

للتراجع من قبل بعض األهالي.
ت 

ّ
ولفتت املصادر إلى أن قوات الشرطة شن

حــمــات اعــتــقــاالت لــأهــالــي والــشــبــاب على 
ــام املـــاضـــيـــة، عــبــر حـــمـــات أمــنــيــة  ــ ــدار األيــ ــ مـ
ــدة، فــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــ لــلــتــفــتــيــش فــــي أحــــيــــاء عـ
لتحجيم أي انتفاضة تجاه وزارة الداخلية. 
وأفـــــادت بـــوجـــود حــالــة غــضــب شـــديـــدة بني 
ــي الــــعــــريــــش، ظــــهــــرت خــــــال تــشــيــيــع  ــ ــالـ ــ أهـ
كبيرة،  أعـــداد  فيه  شــاركــت  الـــذي  الجثامني 
وســـط هــتــافــات مـــنـــددة بــانــتــهــاكــات أجــهــزة 
األمــــن، خــصــوصــًا مــع وجـــود تضييق على 

استام الجثامني.

ــراك الـــحـــالـــي فـــي مــديــنــة  ــبـــرت أن الــــحــ ــتـ واعـ
كل  في  موسعة  النتفاضة  مقّدمة  العريش، 
ســيــنــاء، رفــضــًا لــانــتــهــاكــات، ولـــذلـــك هــنــاك 
ســعــي لــــوأده بــشــكــل كــبــيــر، خــوفــًا مــن حالة 
تمرد فعلية تؤدي إلى مزيد من االضطرابات 
واألزمات في سيناء. وأكدت أن عددًا من كبار 
بالكشف  سيادية  أجــهــزة  طالبوا  العائات 
من  قسريًا  واملختفني  املعتقلني  مصير  عــن 
الشباب، الذين تم القبض عليهم عشوائيًا أو 
خال حمات أمنية خال األشهر املاضية، 
اعتقاله  مـــدة  تــصــل  بعضهم  أن  خــصــوصــًا 
إلى ثاث سنوات، من دون معرفة أماكنهم 
أو التهم املوجهة إليهم. وأوضحت املصادر 
ذاتــهــا أن عــمــلــيــات الــقــبــض عــلــى املــواطــنــني 
فــي الــعــريــش، ال تكون بحق أبــنــاء عائلة آل 
العشرة، وإنما هي  الشبان  أهالي  أو  أيــوب 

محاوالت لتهريب وتخويف اآلخرين.
وبــدأ عــدد من أهالي سيناء في البحث عن 
مــصــيــر ذويـــهـــم الـــذيـــن ألــقــت قــــوات الجيش 
والشرطة القبض عليهم على مدار السنوات 
الــثــاث املــاضــيــة، وأغلبهم غير مــتــورط في 
 
ً
أعــمــال عنف ولــم تــوّجــه لــه اتــهــامــات، فضا

عن عدم معرفة مكان احتجازهم.
الداخلية  تــواصــل وزارة  ذاتــــه،  الــســيــاق  فــي 
ــدة مـــن مــديــنــة  ــيـــاء عــ حـــمـــات أمــنــيــة فـــي أحـ
ــــي صـــفـــوف  الــــعــــريــــش، وســــــط اعــــتــــقــــاالت فـ
ــــي خـــــال تــفــتــيــش املـــــنـــــازل، وإغـــــاق  ــالـ ــ األهـ
»والية  تنظيم  أعلن  فيما  الرئيسية،  الطرق 
سيناء« قتل 4 مجندين في الجيش املصري 
األبــيــض، جنوب  الجامع  فــي حاجز  قنصًا، 

مدينة العريش، الثاثاء املاضي.

السعودية في جيبوتي، بعدما كانت القاهرة 
متمسكة برفضها، على اعتبار أن هذه املنطقة 
هي منطقة نفوذ مصري، وأن هذا أمر موجود 
في األعراف الدبلوماسية العربية، مشيرًا إلى 
أنـــه فــي حـــال إتــمــام اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة، ربــمــا يــكــون هــنــاك تــعــاون مصري 
هذه  بشأن  العسكري  الصعيد  على  سعودي 
سوداني  دبلوماسي  مسؤول  وكــان  القاعدة. 
أعلن تجديد باده شكواها في مجلس األمن 
الــــدولــــي املــتــعــلــقــة بـــحـــدودهـــا مـــع مـــصـــر، في 
املتنازع  إلــى منطقة حايب وشاتني  إشــارة 
وكالة  ونقلت  عقود.  منذ  البلدين  بني  عليها 
ــاء الـــســـودانـــيـــة الــرســمــيــة عـــن املـــســـؤول  ــبــ األنــ
ــه، الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، إن  ــولــ الـــدبـــلـــومـــاســـي قــ

مصر«. وفي أبريل/نيسان من العام املاضي، 
رفــضــت الــقــاهــرة، طــلــب الــخــرطــوم الــتــفــاوض 
ــاتــــني،  ــايــــب وشــ ــبــــاشــــر حــــــول مـــنـــطـــقـــة حــ املــ
وهو  عقود،  منذ  البلدين  بني  عليها  املتنازع 
الطلب، الذي لّوحت خاله السودان باللجوء 
ــــي. ويــتــطــلــب الــتــحــكــيــم  ــــدولـ ــــى الــتــحــكــيــم الـ إلـ
الدولي أن تقبل الدولتان املتنازعتان اللجوء 
إلــيــه، وهــو األمـــر الـــذي لــم تعلن مصر فــي أي 

وقت املوافقة عليه بشأن حايب وشاتني.
ــادر ســيــاســيــة  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت مــــصــ
تصريحات   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ مصرية، 

وزير الدفاع املصري صدقي صبحي األخيرة، 
ــاوالت »تــبــريــد الـــشـــارع«  تــأتــي فـــي إطــــار مـــحـ
بـــشـــأن قــضــيــة نـــقـــل تــبــعــيــة جـــزيـــرتـــي تـــيـــران 
وصنافير، ال سيما بعد حكم املحكمة اإلدارية 
اتفاقية تعيني  النهائي بتأكيد بطان  العليا 

الحدود البحرية بني مصر واململكة.
وكـــان صبحي قــد قـــال، فــي مــراســم االحــتــفــال 
بانتهاء فترة اإلعداد العسكري لطلبة الكليات 
 »مصر تعيش ميادًا 

ّ
واملعاهد العسكرية، إن

الــســيــادة فيها للشعب  لــدولــة حديثة،  جــديــدًا 
وال سيادة على أرض مصر إال لشعب مصر، 
وقــواتــهــا املسلحة تثبت فــي كــل يـــوم والءهـــا 

ملصر ولشعبها«.
 تــصــريــحــات صبحي 

ّ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

ــنــــه وبــــني  ــيــ »تــــــأتــــــي بــــعــــد تـــنـــســـيـــق كـــــامـــــل بــ
حول  السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس 
 »موقف الجانبني 

ّ
مضمونها«، مشددة على أن

ــواء مــؤســســة الــرئــاســة أو قـــيـــادة الــجــيــش،  ســ
واحـــد مــن هــذه القضية، ولــيــس لديهما أزمــة 

في التنازل عن الجزيرتني للسعودية«.

تحصين العالقات 
األلمانية ـ التونسية

تركيا نحو 
حكومة 
ائتالفية؟

 الـــشـــاهـــد، أملـــانـــيـــا فـــي 14 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط، 
قــبــل زيــــارة مــرتــقــبــة لــلــمــســتــشــارة األملــانــيــة، 
أنجيا ميركل، إلى تونس في مارس/ آذار 

املقبل«.
وقـــد بـــدأ الــشــاهــد حملته لــتــعــديــل املــواقــف 
األملانية ورفع اللبس الحاصل قبل أسبوع، 
بــلــقــائــه الــجــالــيــة األملـــانـــيـــة فـــي تــونــس يــوم 
عيد الثورة )14 يناير/ كانون الثاني(، في 
اجتماع نظمته الغرفة التجارية التونسية 
ــونــــس مــن  ــوقــــف تــ ــة، لـــتـــوضـــيـــح مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ
املواضيع املطروحة على مستوى العاقات 
بني البلدين، التي تهددها تداعيات هجوم 
األملانية  األحـــزاب  بعض  واستثمار  بــرلــني، 
ــداء فـــي الـــصـــراع الــســيــاســي األملـــانـــي  ــتــ االعــ
التي  التشريعية  االنتخابات  قبل  األملــانــي 
ســـتـــجـــري بــــني أغـــســـطـــس/ آب وأكـــتـــوبـــر/ 

تشرين األول املقبلني.

الدولة ووحدة وتضامن األمة التركية. وقال 
السابقة،  الدستورية  »التعديات  إن  النائب 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية  أتــاحــت  والــتــي 
الحكم،   في نظام 

ً
ــدت خلا

ّ
بشكل مباشر، ول

التنافس بني رئيس الحكومة  قد يفتح باب 
ورئيس الجمهورية في وقت الحق«. وأضاف 
أنـــه »لــتــافــي عـــدم االســتــقــرار الــســيــاســي في 
املستقبل، كان ال بد من تشريع األمر الواقع، 
وفـــي سبيل ذلـــك تــم الــتــوافــق عــلــى تعديات 

دستورية جديدة«، وفق تأكيده.
لــــكــــن الــــنــــائــــب لــــفــــت إلـــــــى أن »تــــمــــريــــر هــــذه 
ب 

ّ
يتطل الشعبي  االســتــفــتــاء  فــي  الــتــعــديــات 

تــضــافــر جــهــود الــحــزبــني )الــحــركــة الــقــومــيــة 
والــعــدالــة والــتــنــمــيــة(، األمــــر الــــذي يستدعي 
بينهما«، بحسب  ائــتــافــيــة  حــكــومــة  تــكــويــن 
قــولــه. وتــابــع أن حــكــومــة كــهــذه تــهــدف »أواًل 
املوافقة  على  املواطنني  لحث  الحملة  إلدارة 
الباد  إدارة شــؤون  وثانيًا  التعديات،  على 
عام  انتخابات  لحني  االنتقالية  املرحلة  فــي 
الــســام مع  2019«. وذكـــر أن »انــهــيــار عملية 

تونس ـ وليد التليلي

ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــرت الــ ــ ــاشــ ــ بــ
اســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة ُوصـــــــــــفـــــــــــت 
»املــــســــتــــعــــجــــلــــة« لـــــــــرأب الــــصــــدع  ـــ بــ
ــن تــــداعــــيــــات اعـــتـــداء  ــع أملــــانــــيــــا، لـــلـــحـــّد مــ مــ
ســـوق املــيــاد فــي بــرلــني، فــي 19 ديسمبر/ 
التونسي  ذه 

ّ
نف الــذي  املاضي،  األول  كانون 

أنــيــس الــعــمــاري. وذكــــرت مــصــادر برملانية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــونــس   وحــزبــيــة لـــ
مكثفة  دبلوماسية  حملة  برنامج  وضعت 
ــدأت بـــزيـــارة كــاتــب  مــتــعــددة االتـــجـــاهـــات، بــ
املكلف بملف  الخارجية  لــدى وزيــر  الــدولــة 
املــهــاجــريــن، إلــــى أملـــانـــيـــا، وســتــلــيــهــا زيــــارة 
ــيـــس الـــبـــرملـــان  ــقــــوده رئـ ــد بـــرملـــانـــي قــــد يــ ــ وفـ
مــحــمــد الــنــاصــر فــي الــقــريــب الــعــاجــل، على 
الحكومة يوسف  رئيس  بــزيــارة  تختتم  أن 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــي فـــي  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــر الــــــبــــــرملــــــان ال ــمــ ــتــ يــــســ
على  التصويت  من  الثانية  الجولة 
التعديات الدستورية التي ستتيح 
الــتــحــّول مـــن الــنــظــام الــبــرملــانــي إلـــى الــنــظــام 
إمكانية  الحديث عن  عــودة  الرئاسي، وســط 
ــدة يـــكـــون لــحــزب  ــديـ قـــيـــام حــكــومــة تــركــيــة جـ
أكثر من  مــرة منذ  القومية«، وألول  »الحركة 
15 عــامــًا، حصة فيها، فــي إطــار اتــفــاق سري 

مع حزب »العدالة والتنمية« الحاكم.
بها رئيس  أدلـــى  الــتــي  التصريحات  وكــانــت 
ــوزراء الــتــركــي، بــن علي يــلــدريــم، قبل أيــام،  الــ
ــادت فــتــح مــوضــوع مــشــاركــة »الــحــركــة  قــد أعــ
الــقــومــيــة« فــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة، ســــواء في 
تحويل  فيها  سيتم  التي  االنتقالية  املرحلة 
استفتاء شعبي،  إلى  الدستورية  التعديات 
أو بعد إقــرار النظام الرئاسي ودخوله حيز 
التنفيذ عقب انتخابات 2019. وأثناء املقابلة 
التي أجــراهــا مع قناة »فوكس تي فــي«، قال 
ــم إنـــــه »بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــســتــفــيــد حـــزب  ــلـــدريـ يـ
الــحــركــة الــقــومــيــة مــن الــعــمــلــيــة، وفـــي مرحلة 
الــنــظــام الــرئــاســي مــن املــمــكــن أن يــتــم تعيني 
وزراء قــريــبــني )مــنــهــا(، أو حــتــى مــن الحركة 
الــقــومــيــة«، مضيفًا أنـــه »فـــي الــنــهــايــة تجري 

السياسية بحسب توازنات املجتمع«.
وعلى الرغم من أن تصريحات يلدريم قوبلت 
بــنــوع مـــن الــدهــشــة فـــي الـــشـــارع الــتــركــي، إال 
أنــــه يــبــدو أن األمــــر كــــان مــخــتــلــفــًا فـــي أروقــــة 
صــنــع الـــقـــرار أنـــقـــرة. والــحــديــث عــن إمكانية 
القومية«  »الحركة  بمشاركة  حكومة  تكوين 
ال يـــزال مــتــداواًل منذ فــتــرة طــويــلــة، ال سيما 
بــعــد الــتــعــاون املــكــثــف بــني قـــيـــادات »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« و»الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي سبيل 
تــقــديــم الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــتــي تهّيئ 

األرضية لانتقال نحو النظام الرئاسي.
ــم، ذكـــر  ــلــــدريــ وحـــــــول خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات يــ
أحـــد نــــواب »الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي الــبــرملــان 
التركي، طالبًا عــدم كشف اســمــه، فــي حديث 
ــذه الـــحـــركـــة لــم  ــ ــي الــــجــــديــــد«، أن هـ ــعـــربـ »الـ ـــ لـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« حـــول  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــع »الـ ــ ــوافــــق مـ ــتــ تــ
ــل الـــحـــصـــول  ــ ــتــــوريــــة ألجــ الـــتـــعـــديـــات الــــدســ
أن  على مناصب في الحكومة«. وشــدد على 
الــســبــب الــرئــيــس لــتــحــركــات قـــيـــادات الحركة 
يــكــمــن بــرغــبــتــهــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

هواجس تونس
ــــرب  ــن ضـ ــ ــ ــــس مـ ــونــ ــ ــاوف تــ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـــــــــزايـــــــــدت مـ
أملانيا  أن  خصوصًا  البلدين،  بني  العاقات 
كـــانـــت مـــن أكـــبـــر الـــداعـــمـــني لــتــونــس مـــا بعد 
ــّرر تــحــويــل ديــونــهــا إلــى  الـــثـــورة، وأول مــن قـ
مشاريع استثمارية لدعم االقتصاد املتعثر، 
أمنية هامة  إلى تقديم مساعدات  باإلضافة 
وحــاســمــة فـــي مــراقــبــة الـــحـــدود وتــأهــيــلــهــا، 
لــلــحــّد مــن تــدفــق الــســاح واإلرهـــابـــيـــني منذ 
ــــوات، وســـبـــقـــت فــــي ذلـــــك كــــل الـــداعـــمـــني  ــنـ ــ سـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــني لـــتـــونـــس، بـــمـــن فـــيـــهـــم فــرنــســا 
املــتــحــدة. كما تخشى تونس من  والــواليــات 
تــصــاعــد خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض من 
الــحــزبــيــة عــلــى مهاجريها،  ــراف  ــ بــعــض األطـ
الــذيــن يبلغ عــددهــم حــوالــي 94 ألــفــًا. وسبق 
أن شـــّدد عــدد مــن املــســؤولــني األملـــان على أن 
بشأن  كفاية  تتعاون  ال  التي  الـــدول  »بعض 
يمكنها  ال  الشرعيني،  غير  املهاجرين  ملف 
التنموية«.  برلني  نيل مساعدة  تأمل في  أن 
واســتــهــدف الــتــحــذيــر دول املـــغـــرب الــعــربــي، 
خصوصًا تونس. ونقلت وكاالت األنباء عن 
وزيــر الــعــدل األملــانــي، هيكو مــاس، قوله إنه 
»يتعني ممارسة الضغط الضروري على من 
»املساعدة  إلى  كفاية«، مشيرًا  يتعاونون  ال 

ــــزب الـــعـــمـــال( الــكــردســتــانــي أدى تــقــريــبــًا  )حـ
اليمينية  الكتلة  في  الخافات  جميع  إلذابــة 
الحكومة  يــبــدو تشكيل  وبــالــتــالــي  الــتــركــيــة، 
االئــتــافــيــة مــســألــة وقــــت ال أكــــثــــر«. وفــــي ما 
احتمال  بشأن  املفاوضات  بتفاصيل  يتعلق 
قــيــام ائـــتـــاف حــكــومــي جـــديـــد، أكـــد أن أحـــدًا 

ــاعــــدة االقـــتـــصـــاديـــة«.  عـــلـــى الــتــنــمــيــة واملــــســ
مقاطعة شمال  داخلية  وزيــر  اعتبر  بـــدوره، 
ــاغــــر، أن األمــــر  الــــرايــــن وســـتـــفـــالـــيـــا، رالــــــف يــ
ــة«. وكــــان  ــويــ ــدمــ »يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة بـــرلـــني الــ
ــر اتــهــامــه بشكل  أخــطــر مـــا صــــدر عـــن الـــوزيـ
في  بالتقصير  التونسية  للسلطات  مباشر 
العملية.  فــي  األول  املتهم  ملف  مــع  التعامل 
وستفاليا،  الــرايــن  شــمــال  مقاطعة  وملــوقــف 
أهمية فائقة، لكون قوتها االقتصادية أقوى 
مــمــا تــنــتــجــه إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال مـــعـــًا، ما 
بالغة  أهمية  مسؤوليها  تصريحات  يمنح 
فــي تــحــديــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة األملــانــيــة، 
 عن وجود العدد األكبر من املهاجرين 

ً
فضا

ــة )حــــوالــــي  ــعـ ــاطـ ــقـ الـــتـــونـــســـيـــني فــــي هــــــذه املـ
ــًا(. لــذلــك ســيــتــوجــه الـــوفـــد الــبــرملــانــي  ــفـ 40 ألـ
ــاء مــــســــؤولــــني فـــــي بــــرملــــان  ــقــ ــلــ ــتــــونــــســــي لــ الــ
هــــذه املـــقـــاطـــعـــة، ولـــقـــاء يـــاغـــر، واملـــســـؤولـــني 
»تحميل  بــأن  الجميع  وتذكير  الفيدراليني، 
الكثير  فيه  بــرلــني  اعــتــداء  تــونــس مسؤولية 

من اإلجحاف«.

ملف المهاجرين
ووفقًا ملصادر متابعة، فإن »رئيس الحكومة 
يــوســف الــشــاهــد، ســيــنــاقــش مـــع املــســؤولــني 
األملـــــــان مـــلـــف املـــهـــاجـــريـــن الــتــونــســيــني غــيــر 
الــشــرعــيــني الـــذيـــن تــرغــب أملــانــيــا بــإعــادتــهــم 
إلــى تــونــس، ويبلغ عــددهــم 1257 تونسيًا«. 
لنظرائهم  التونسيون  املسؤولون  وسيؤكد 
األملـــــان أن »ال اعـــتـــراض لــديــهــم عــلــى عـــودة 
املهاجرين، على أن تتم بعد دراسة ملفاتهم 
ــدًا، والــتــأكــد مــن أنــهــم تونسيون  واحـــدًا واحــ
بالفعل، وأن ظروف األمن القومي التونسي 
م التمّعن في كل هذه امللفات«، رافضني 

ّ
تحت

العودة الجماعية لهؤالء.
األملــانــيــة،  فيله«  إذاعـــة »دوتــشــيــه  نقلت  كما 
االقتصادي  التنمية والتعاون  تحذير وزير 
األملـــانـــي غـــيـــرد مـــولـــر، حــــول تــقــلــيــص حجم 
العربي،  املغرب  املساعدات املخصصة لدول 
في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين 
أمــل لهم في الحصول على  غير شرعيني ال 
إقــامــة داخـــل بــــاده. وشــــّدد عــلــى أن »هدفنا 
األساسي ال بد أن يتمثل في ضمان استقرار 
املنطقة برمتها )شمال أفريقيا(، بما في ذلك 
ــاف أن »االنــهــيــار االقــتــصــادي  مــصــر«. وأضــ
لـــهـــذه الــــــدول ســـيـــؤدي إلــــى مــشــاكــل أكـــبـــر«. 
وأوضح مولر أن »املساعدات التنموية التي 
اســتــقــرار  هــبــات، ألن  ليست  أملــانــيــا  تقدمها 
الـــــدول يــخــدم بـــاألســـاس مــصــلــحــة أملــانــيــا«، 
املــســاعــدات تــخــصــص في  مضيفًا أن »هــــذه 
آليات  مجاالت تدعم الشباب، وهي بدورها 

للحد من الهجرة«.
ــا زعــيــم الــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي  أمـ
األخير من  العدد  فذكر في  زيغمار غابريل، 
ــر شبيغل« األملــانــيــة، بـــأن »مـــن ال  مجلة »ديـ
يتعاونون بشكل كاٍف ال يمكنهم االستفادة 
ــا أيـــده  ــو مـ مـــن مــســاعــدتــنــا الــتــنــمــويــة«. وهــ
بــقــوة وزيــــر الــداخــلــيــة األملـــانـــي تــومــاس دي 
ميزيير، العضو في الحزب املحافظ بزعامة 
املستشارة أنجيا ميركل، في حوار أدلى به 

ملؤسسة »ايه آر دي« مساء األحد املاضي.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، الــــبــــاجــــي قــائــد 
تـــتـــحـــمـــل  أكـــــــــد أن »بـــــــــــــاده  ــد  ــ ــ قـ ــــي،  ــــسـ ــبـ ــ ــــسـ الـ
مسؤولياتها تجاه شركائها بأوروبا، وعلى 
بــلــد يتحّمل  تــونــس  تــطــمــئــن ألن  أن  ــا  ــ أوروبــ
ــه«، حــســبــمــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة  ــاتـ ــيـ مـــســـؤولـ
ــه »ال يــمــكــنــنــا  ــ »فــــرانــــس بـــــــرس«. وأضـــــــاف أنـ
تونسيني  يستبقي  أن  بــلــد  عــلــى  نــفــرض  أن 
فـــي وضــــع غــيــر قـــانـــونـــي، لــكــن يــجــب أواًل أن 
واقــع  أنهم تونسيون، وهــذا ليس  مــن  نتأكد 
الــحــال دائــمــًا«. وتــطــّرق السبسي إلــى قضية 
الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه »لدينا 
اتفاقيات مع أوروبا، ولدينا اتفاقيات ثنائية 
طّبق«. 

ُ
مع بعض الدول بما فيها أملانيا وست

وتأتي هذه املواقف وسط تغيرات سياسية 
التشريعية،  لانتخابات  اســتــعــدادًا  أملانية، 
 تــشــّعــب رهــــانــــات مــلــف املــهــاجــريــن 

ّ
فـــي ظــــل

ــه، ومــــحــــاولــــة بـــعـــض األحــــــــزاب  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ وتـ
استثماره في الحمات االنتخابية.

القومية، دولت  الحركة  إال زعيم  »ال يعرفها 
ــركــــي، رجـــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ بـــهـــجـــلـــي، والــ
أردوغـــــان، رئــيــس الـــــوزراء، بــن عــلــي يــلــدريــم، 

وبضعة أشخاص آخرين«، بحسب تعبيره.
وخــلــص الــنــائــب إلـــى أن »تــركــيــا مـــرت وتمر 
وتتلقى  تاريخها،  فــي  للغاية  حرجة  بفترة 
الــهــجــمــات مــن كــل حـــدب وصــــوب، وللحفاظ 
ــقـــرار ال بـــد مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة  ــتـ عــلــى االسـ
ــان مـــن املــمــكــن أن يـــكـــون لــحــزب  ــ واســـعـــة، وكـ
تراجع  لكنه  فيها،  دور  الــجــمــهــوري  الشعب 
عــن روح الـــوحـــدة الــتــي حــلــت بــعــد املــحــاولــة 
ــة، مــــمــــا أبـــــقـــــاه خـــــارج  ــلــ ــاشــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــقــ االنــ

الحسابات«، وفق تعبيره.
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ ــر بـــعـــض نــــــواب »الــ ــ ــّب وعــ
»العربي الجديد« عن تفاجئهم بتصريحات  لـ
يلدريم. وقلل بعضهم من شأنها مؤكدين أن 
حديث رئيس الوزراء التركي يتعلق بما بعد 
انتخابات 2019.  بعد  أي  االنتقالية،  املرحلة 
وأشار أحد النواب، طالبًا عدم ذكر اسمه، إلى 
أن هذا االحتمال غير مستبعد على اإلطاق. 
وقــال »تــواتــرت بعض األحــاديــث في الدوائر 
الحزبية الضيقة حول األمر، وسمعنا بعض 
التلميحات إلى أن األمر قد يبدأ التمهيد له 
بشكل رسمي في نهاية يناير/كانون الثاني 
ــالـــي، فــلــنــنــتــظــر نــهــايــة الــشــهــر ونـــــرى«،  الـــحـ

بحسب قوله.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــديــث في 
األروقــة الضيقة يــدور حول إمكانية تشكيل 
حــكــومــة ائــتــافــيــة بـــني »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
و»الحركة القومية«، يتولى بموجبها األخير 
ــد مــنــاصــب نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء وســت  أحــ
الرئاسي  النظام  تثبيت  يشبه  بما  وزارات، 
الذي  األمــر   ،2019 النتخابات  االنتظار  دون 
نــظــر إلــيــه بــعــض نـــواب »الــعــدالــة والتنمية« 
بـــاعـــتـــبـــاره مــبــالــغــًا فـــيـــه. وأكـــــد أحــــد الـــنـــواب 
ــر تــعــيــني نــائــب  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »أمـ لــــ
لرئيس الوزراء عن الحركة القومية أمر شبه 
مؤكد، خصوصًا بعد تجربتنا مع منتسبي 
ــذات بـــعـــد انــضــمــام  ــ ــالـ ــ ــة الـــقـــومـــيـــة وبـ الـــحـــركـ
ــة(، طـــوغـــرول  ــركـ ــحـ ــن الـ ــادي املــنــشــق عـ ــيـ ــقـ )الـ
تــوركــيــش، وســيــكــون ضــمــن الــحــكــومــة الــتــي 
ستدير شؤون الباد حتى انتخابات 2019«، 
كما قــال الــنــائــب، الفــتــًا إلــى أن »الــحــديــث عن 
الـــوزارات الست مبالغ فيه، وال يتناسب مع 
عـــدد مــقــاعــد الــحــركــة الــقــومــيــة فــي الــبــرملــان«، 
بــحــســب قـــولـــه. وتــوركــيــش هـــو ابـــن مــؤســس 
حــــزب »الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة« لــكــنــه انـــشـــق عن 
ــاركـــة في  الـــحـــركـــة بــعــد رفــــض بــهــجــلــي املـــشـ
الــحــكــومــة االئــتــافــيــة الــتــي تــلــت انــتــخــابــات 
يونيو/حزيران 2015، وال يزال يشغل منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء. وتـــأتـــي تــصــريــحــات 
يــلــدريــم لتفتح الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة عــودة 
تــوركــيــش إلـــى »الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي إطــار 
مــصــالــحــة مـــع بــهــجــلــي، تــمــكــنــه مـــن الــحــفــاظ 
الحكومة ولكن كممثل عن  على منصبه في 

»الحركة القومية«.
ونـــفـــى زعـــيـــم هـــــذه الـــحـــركـــة، بــهــجــلــي، هـــذه 
ــددًا عــلــى  ــشــ ، مــ

ً
ــلـــومـــات جــمــلــة تـــفـــصـــيـــا ــعـ املـ

أن حــزبــه لـــم يــكــن أبــــدًا فـــي مــوقــف املــفــاوض 
أثناء  الحكومة  فــي  مكاسب  على  للحصول 
الــتــوافــق عــلــى الــتــعــديــات الــدســتــوريــة. لكن 
مــراقــبــني يـــؤكـــدون أن هـــذا الــنــفــي ال يختلف 
عــــن طـــريـــقـــة بــهــجــلــي فــــي الــتــمــهــيــد لـــأمـــور 
والتحوالت التي ينوي فعلها، تمامًا كما فعل 
عند بدء املباحثات مع »العدالة والتنمية« في 
سبيل تمرير التعديات الدستورية. وبعدما 
أكــــد أنــــه ســيــمــرر هــــذه الــتــعــديــات وســيــديــر 
حملة رافضة لها في االستفتاء الشعبي، عاد 
وعدل موقفه داعيًا الجميع للتصويت بنعم 

سواء في البرملان أو في االستفتاء.

رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض حول حاليب وشالتين )األناضول(

تصريحات يلدريم قوبلت بنوع من الدهشة في الشارع التركي )خليل صقركايا/األناضول(

ميركل والسبسي في ألمانيا عام 2015 )سفن هوب/فرانس برس(

تبذل السلطات 
التونسية جهودًا 

حثيثة لرأب الصدع 
في العالقات 

المتردية مع ألمانيا، 
على خلفية اعتداء 

برلين الشهر الماضي 
وضلوع شخص 
تونسي فيه من 

جهة، والمهاجرين 
التونسيين غير 

الشرعيين من جهة 
أخرى، من دون 
تناسي الخطاب 

السياسي الذي يسبق 
االنتخابات األلمانية

بين  تركيا  في  ائتالفية  حكومة  تشكيل  احتمال  عن  الحديث  يجري 
»الحركة القومية« و»العدالة والتنمية«. البعض يعتقد أن الخطوة 
ستتم بعد إقرار التعديالت الدستورية، وآخرون يتوقعونها بعد 2019

سيناريوهاتقضية

استراتيجية دبلوماسية 
مستعجلة الحتواء 
ارتدادات اعتداء برلين

تفاهمات »الحركة القومية« 
و»العدالة والتنمية« قد تنسحب 

على مجلس الوزراء

خاصخاص

محاكمات 
دولية

بحث البرلمان التونسي 
أمس في الئحة مقترحة 

من كتلة الحرة، تدعو 
الحكومة لتصنيف الجرائم 

المقترفة من تونسيين 
في ليبيا والعراق وسورية 

كجرائم إبادة وجرائم 
ضد اإلنسانية. ودعت 

الالئحة لمحاكمة العائدين 
واتخاذ اإلجراءات لتعهد 
المحكمة الجنائية الدولية 

بتتبع من بقي خارج 
تونس.

المساعدات التنموية 
التي تقدمها ألمانيا 

ليست هبات

تمرير التعديالت في 
االستفتاء يتطلّب تضافر 

جهود الحزبين

الشاهد سيناقش 
مع المسؤولين األلمان 

ملف المهاجرين

مرونة مصرية تجاه 
إنشاء القاعدة السعودية 

في جيبوتي

السعي لوأد 
الحراك خوفًا من حالة 

تمرد فعلية

يلدريم: من الممكن 
تعيين وزراء من 

الحركة القومية

تحاول القاهرة توسيط 
الرياض مع الخرطوم 

لحثها على التخلي عن  
مطلب استرداد حاليب 

وشالتين، لعدم إثارة 
الشارع المصري أكثر

تحاول أجهزة مصرية 
قمع التحركات 

االحتجاجية ألهالي 
العريش )شمال سيناء( عبر 
ضغوط عليهم، وصلت 

إلى حد توجيه تهديدات 
بالتنكيل بهم
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البرتقال«، من تصاعد  بـ»مدينة  التي تعرف  تعاني محافظة ديالى، 
بعد  إال  الطائفية  تعرف  لم  التي  المحافظة  المليشيات.  انتهاكات 

دخول المليشيات تبدو كمدينة أشباح اليوم

يبدو التوتر بين 
األكراد والتحالف 

الحاكم في بغداد 
حول المناطق 

المتنازع عليها في 
محافظة نينوى، 

مفتوح على 
احتماالت عدة. 
ويحاول األكراد 

فرض أمر واقع 
من خالل سيطرة 

البشمركة على 
14 مدينة و380 
قرية ورفضهم 
االنسحاب منها 

بعد انتهاء تحرير 
الموصل

67
سياسة

األبــطــال«، أو »الله ينصركم«. ثم نجيب عن 
نــقــول  وأال  وود،  صــــدر  بـــرحـــابـــة  ســـــؤال  أي 
نحن صحافيون على اإلطاق بل مواطنون 
عــــاديــــون، وأن ســبــب زيــــــارة املــحــافــظــة هو 
يبدو مقبواًل  فالعذر  زراعــيــة،  لشراء معدات 
كــثــيــرًا ألي حـــاجـــز تــفــتــيــش يـــرغـــب بــمــعــرفــة 
ــذه، خــصــوصــًا أنـــه مــوســم  ســبــب زيــارتــنــا هــ
الزراعة الشتوية الحالي، واألهم من ذلك أن 
املليشيات تملك سوقًا كبيرة لهذا النوع من 
حقول  حاصدات  مصادرتها  بفعل  التجارة 
محافظات صــاح الــديــن واألنــبــار واالتــجــار 

بها داخل ديالى.
يمكن ببساطة لسكان مدينة بعقوبة معرفة 
لم  فاملدينة  إليهم،  الــوافــد  الغريب  الشخص 
آالف  يوميًا عشرات  تستقبل  كالسابق  تعد 
الـــزوار، ســواء السياح الوافدين إلــى منتجع 
الــراغــبــني بالتسوق  الــســيــاحــي، أو  الــصــدور 
منها. إال أن ذلك لم يمنع من كان في مقهى 
شعبي وسط بعقوبة من الترحاب، ودعوتنا 
إلى الشاي وكاسات »الباقاء« )فول(. املقهى 
نــفــســه، تــعــرض إلـــى اعـــتـــداء إرهـــابـــي، تبناه 
ــــش( قبل  تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــ
مـــواطـــنـــني، غالبيتهم  تــجــمــع  أشـــهـــر، خــــال 
شبان، ملتابعة مباراة بني فريقي ريال مدريد 
وبرشلونة. وأسفر االعتداء عن مقتل وجرح 

العشرات من املدنيني، بينهم أطفال.
العراقي  البرملان  ويمثل محافظة ديالى في 
ــقـــوى  14 نــــائــــبــــًا، غــالــبــيــتــهــم مــــن اتــــحــــاد الـ
تلك  فــي  السكانية  الغالبية  بفعل  العراقية، 
املحافظة  نـــواب  مــن  سبعة  أن  إال  املحافظة، 
ال يــســتــطــيــعــون دخــولــهــا مــنــذ الـــعـــام 2014، 
وهو ما يؤكده أحد أعضاء البرملان السبعة 
لـ«العربي الجديد«، مبينًا أنه لم يزر مدينته، 
منذ أكثر من عامني، بسبب املليشيات التي 
تــوعــدت بــقــتــلــه. ويــضــيــف »مــحــافــظ ديــالــى، 
منصب  أيضًا  يشغل  الــذي  التميمي،  مثنى 
ــدر فــــي املـــحـــافـــظـــة، وصـــل  ــ زعـــيـــم مــلــيــشــيــا بـ
بـــانـــقـــاب يــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر االنـــقـــابـــات 
ــكـــريـــة، بـــعـــد أن أحــــاطــــت املــلــيــشــيــات  الـــعـــسـ
املجمعي،  عــامــر  املــخــلــوع،  املــحــافــظ  بمكتب 

بــالــنــســبــة إلـــى الــصــحــافــيــني خـــال الــعــامــني 
املاضيني.

ــول الـــطـــريـــق الــــرابــــط بــــني بـــغـــداد  ــ ــلـــى طـ وعـ
وديالى، استوقفت السيارة التي تقل فريق 
الــجــديــد«، أربــعــة حواجز  تحقيق »الــعــربــي 
التي  للمليشيات،  أخــرى  وتسعة  للجيش، 
بــــدت مــنــفــصــلــة عـــن حـــواجـــز أخــــــرى، تــكــاد 
تكون شبه شكلية تابعة للشرطة العراقية. 
تفتيش  نقطة  بــني  اإلجـــــراءات  تختلف  وال 
وأخـــرى. الــســؤال عن هوية من في السيارة 
السيارة نفسها.  يكون مقدمًا على تفتيش 
وفـــــي الـــــعـــــادة، فـــــإن الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى نــقــاط 
ولحاهم  املرقطة  بمابسهم  تلك،  التفتيش 
الــكــثــة، يــكــونــون عــلــى درايــــة تــامــة بــأســمــاء 
الــعــوائــل والــقــبــائــل وطــائــفــة كـــل مــنــهــا، فا 
بشكل  الطائفية  الهوية  عن  للسؤال  حاجة 

مباشر.
ــؤال الــكــاســيــكــي« املـــعـــروف  ــن ثـــم »الــــســ ومــ
فــي الــعــراق داخـــل نــقــاط التفتيش »مــن أين 
أتيت وإلى أين أنت ذاهب؟«. وتنتشر صور 
كــبــيــرة، بــعــضــهــا ظــهــر بــالــيــًا بــفــعــل الــزمــن، 
لــزعــيــم الـــثـــورة اإليــرانــيــة الـــراحـــل روح الله 
وصور  خامنئي،  علي  والحالي  الخميني، 
الــعــراق  فــي  أخـــرى لقتلى مليشيات قــضــوا 
ــة، عــلــى مــســافــات لــيــســت مــتــبــاعــدة  وســـوريـ
ــــول الــطــريــق  عــــن بــعــضــهــا بـــعـــضـــًا، عـــلـــى طـ
البالغ نحو 70 كيلومترًا، حتى مركز مدينة 

بعقوبة عاصمة محافظة ديالى.
ــادات الحاج  كــان يتعني علينا أن نتبع إرشـ
محمد )66 عــامــًا(، وهــو صــاحــب متجر في 
الرابط  منطقة خان بني سعد على الطريق 
ــــداد، اشـــتـــريـــنـــا مـــنـــه كــمــيــة  ــغـ ــ بــــني ديــــالــــى وبـ
ارتفاع درجة  كبيرة من قناني املياه بسبب 
إليقافها  الــســيــارة وحاجتنا  مــحــرك  حـــرارة 
وذلـــك حتى  لتبريدها،  وأخـــرى  مسافة  بــني 
ــــى وجـــهـــتـــنـــا، وهـــي  نــنــجــح فــــي الــــوصــــول إلـ
مــديــنــة بــعــقــوبــة. ومـــن اإلرشـــــــادات أن نفتح 
نوافذ السيارة، وأن نضحك في وجوه أفراد 
الــجــيــش أو املــلــيــشــيــات، ونــبــادرهــم بــعــبــارة 
ــه يــســاعــدهــم  ــلــ ــة »الــ ــيـ ــراقـ ــعـ عـــلـــى الـــلـــهـــجـــة الـ

الـــذي اضــطــر إلـــى مــغــادرة املــحــافــظــة. وبعد 
يــومــني صــدر حكم قضائي مــن محكمة في 
ديالى بالقبض عليه ومن ثم جرى تصويت 
صوري داخل مجلس املحافظة على إقالته. 
وعــلــى الــرغــم مــن نقض املحكمة االتــحــاديــة 
في بغداد لقرار اإلطاحة باملحافظ السابق، 
واعــتــبــرت تــنــصــيــب الــتــمــيــمــي غــيــر شــرعــي، 
اآلن،  أنــه ما زال يحتفظ بمنصبه، حتى  إال 
وسط تغاضي بغداد، وهو أمر يثير العديد 
ــد عــضــو  ــؤكــ ــفــــهــــام«. ويــ ــتــ ــات االســ ــن عــــامــ مــ
الــبــرملــان نــفــســه أن »رئــيــس الــبــرملــان، سليم 
الــجــبــوري، ذهــب قبل نحو ثاثة أشهر إلى 
املـــقـــداديـــة، لــكــنــه مــنــع مــن دخــولــهــا واضــطــر 

للعودة إلى بغداد، وتناقلت خالها وسائل 
اإلعام العراقية ذلك، لكن من دون أن تتحرك 

الحكومة لوضع حد ملا يحدث في ديالى«.
ومــــع تــعــذر الــحــصــول عــلــى مـــســـؤول واحـــد 
يوافق على ذكر اسمه الصريح للتحدث عن 
الحزب  قيادي في  ديالى، يؤكد  الوضع في 
الديمقراطي في مدينة كار التابعة لديالى، 
وتخضع حاليًا لسيطرة البشمركة الكردية، 
تابعة  مليشيات  مــن  مختطفة  املحافظة  أن 
إليــران وتتعرض لتغيير ديموغرافي كبير. 
املسؤول  خــوشــنــاو،  جــال  العقيد  ويضيف 
فــي قـــوات الــبــشــمــركــة، أن »الــســكــان الــذيــن ال 
ــفــــرار مـــن املــحــافــظــة يــأتــون  يــســتــطــيــعــون الــ

لــســيــطــرة البشمركة،  الـــى مــنــاطــق خــاضــعــة 
ــرب يـــتـــطـــوعـــون مــع  ــ ــعـ ــ ــان الـ ــبــ ــعــــض الــــشــ وبــ
فقط  ومــهــام مختلفة،  أعــمــال  فــي  البشمركة 
للحصول على حصانة، فاملليشيات ال تريد 
االحتكاك بقواتنا«. وأشار إلى وجود »أكثر 
من 20 سجنًا تابعة للمليشيات، يقبع فيها 
آالف املدنيني األبرياء، وهم يمثلون مصدر 
ثم  تعتقلهم  الــتــي  للمليشيات،  مــالــي  دخــل 
تساوم ذويهم على املال إلطاق سراحهم«، 
مــؤكــدًا اســتــمــرار عمليات جلب عــائــات من 
مــدن الجنوب، وأخـــرى مــن مناطق األهـــوار، 
ــقــــرى واملـــــــدن الـــحـــدوديـــة  وإســـكـــانـــهـــا فــــي الــ
مــع إيـــران بعد طــرد أهلها بحجة اإلرهـــاب، 

والجميع يعلم بذلك. كما أن دوائر التسجيل 
وتم  املليشيات  لسيطرة  خضعت  الــعــقــاري 
االستياء على ممتلكات مسيحيي وصابئة 
ديـــالـــى، الـــذيـــن فـــر غــالــبــيــتــهــم إلــــى الــســويــد 
وفرنسا، مستفيدين من برنامج أطلقته تلك 

الدول الحتضان مسيحيي العراق.
ويقول مسؤول في مجلس محافظة ديالى 
إلــــى منصب  الــتــمــيــمــي   »وصــــــول مــثــنــى 

ّ
إن

املــحــافــظ، لـــم يــكــن قــانــونــيــًا، بـــل كـــان عــبــارة 
عــن انــقــاب مــدعــوم بــقــوة الـــســـاح«، مبينًا، 
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ــعـ خــــال حــديــثــه مـــع »الـ

»الــتــمــيــمــي، وبــدعــم مــن زعــيــم مليشيا بــدر، 
ــادي الـــعـــامـــري، اســتــطــاع كــســب عــــدد من  ــ هـ
أعـــضـــاء الــقــائــمــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي املــحــافــظــة، 
والتهديد،  املالية  كالرشى  مختلفة،  بطرق 
واســتــطــاع إســقــاط املــحــافــظ الــســابــق، بقوة 
الــســاح، إذ كانت مليشيا بــدر التي ينتمي 
إليها املحافظ تهدد وتتوعد وترسل رسائل 
التهديد، دعمًا للتميمي«. وأضاف املسؤول، 
 »التميمي، 

ّ
إن الــذي طلب عــدم كشف اسمه، 

ــر إدارة 
ّ

املــنــصــب، ســخ وبــعــد سيطرته عــلــى 
املحافظة لخدمة مليشياته وتوفير الساح 
والعتاد والدعم الكامل، لتصبح أكبر تهديد 
في املحافظة، وتصول وتجول أينما وكيفما 
 »املحافظ قمع كل األصوات 

ّ
شاءت«، مؤكدًا أن

الــتــي تــطــالــب بــإقــالــتــه، عـــن طــريــق الــقــانــون 
ــــره لـــخـــدمـــتـــه إلصــــــــدار مــــذكــــرات 

ّ
ــــذي ســــخ ــ الـ

االعتقال ضــّد كل من يقف بوجهه«. وأشــار 
 »مــعــارضــي املــحــافــظ لــم يتبق منهم 

ّ
إلــى أن

 حالة الرعب 
ّ
 بعدد األصابع، إذ إن

ّ
اليوم إال

من  منعتهم  الجسدية  والتصفية  والــخــوف 
دخـــول املــحــافــظــة«، مــؤكــدًا »تــــورط املحافظ 
ومليشياته بعدد من الجرائم، ومنها مقتل 
نائب املحافظ، زاهد الجبوري، ومقتل عضو 

مجلس املحافظة، أحمد الحربي«. 
وخال زيارة إلى مقر منظمة محلية تعني 
بغداد  من  وتتخذ  ديالى،  محافظة  بشؤون 
مقرًا لها بعد قتل رئيسها السابق وتفجير 
مقرها، كانت سيدة عّرفت عن نفسها باسم 
ســحــر الــشــمــري، تــحــاول تــرجــمــة تــقــريــر إلــى 

الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة إلرســـالـــه إلـــى بــعــثــة األمــم 
املتحدة. تقول إنها توثق حاالت االنتهاكات 
بـــــــأول. وتــضــيــف  الـــيـــومـــيـــة وتـــرســـلـــهـــا أول 
الشمري، لـ«العربي الجديد«، هناك كثير من 
الجرائم، لكن أكثرها بشاعة ما جرى خال 
العامني املاضيني فقد قتل اآلالف من السكان 
وهــجــر عــشــرات اآلالف اآلخـــريـــن، مــؤكــدة أن 
العامني  30 جريمة قتل جماعي وقعت بني 
لم  الــضــحــايــا،  مــئــات  أوقــعــت  2013 و2016، 
ولـــم تعلق  أي تحقيق  بــهــا  الــحــكــومــة  تفتح 
املليشيات، ومنها جريمة  عليها، خوفًا من 
بعقوبة، عندما هاجمت  فــي  جــامــع ســاريــة 
املــلــيــشــيــات الـــجـــامـــع وأســـقـــطـــت نـــحـــو 200 
قتيل وجريح، ثم جريمة جامع الصديق في 
ناحية الوجيهية التابعة إلى قضاء املقدادية 
 وجريحًا، ثم جريمة جامع 

ً
بواقع 190 قتيا

مــصــعــب فـــي مــنــطــقــة حــمــريــن الــتــابــعــة إلــى 
 
ً
ناحية السعدية في ديالى بنحو 160 قتيا
والتي  املــقــداديــة،  وجــريــحــًا، وجريمة سجن 
، ومأساة قرية القراغول 

ً
سقط فيها 27 قتيا

أطــفــال. وتضيف  ، بينهم 
ً
قــتــيــا بــواقــع 132 

ويسيطر  مختطفة،  »املحافظة  أن  الشمري 
ــعـــروف بــجــرائــمــه،  عــلــيــهــا زعـــيـــم مــلــيــشــيــا مـ
أنــه ال فتنة طائفية بني  لكن يجب أن نؤكد 
تستهدف  مليشيات  القضية  إنما  السكان، 
سكان املحافظة على أسس طائفية، وإيران 

تقف وراء ذلك«.
لـــم يــنــجــح مــحــافــظ ديـــالـــى الــحــالــي، وزعــيــم 
مليشيا »بــــدر« فــيــهــا، مــثــنــى الــتــمــيــمــي، في 
إحـــــداث أي تــغــيــيــر إيــجــابــي عــلــى صــورتــه، 
ــتـــاذ الــــذي يــجــب أن يــكــون  فــحــتــى لــقــب األسـ
مـــاصـــقـــًا ملــنــصــب املـــحـــافـــظ فــــي الــــعــــراق لــم 
ــلـــيـــه بـــــني األوســـــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة،  يـــحـــصـــل عـ
يكون مصطلح  أن  الرسمية. ويمكن  وحتى 
»حجي مثنى« أو »الحجي« كافيًا ملعرفة أن 
املقصود هو املحافظ. ومن يحاول التنكيل 
بــه يــســتــخــدم عــبــارة »مــثــنــى مــســتــودعــات«، 
وهـــو مــا تــم االســتــفــهــام عــنــه مــن خـــال أهــل 
املــديــنــة، إذ أشــــاروا إلــى أن التسمية جــاءت 
مـــن تــهــم قــديــمــة تـــواجـــه املــحــافــظ بــالــتــورط 
في سرقة مستودعات حكومية بعد سقوط 
ــــو ســر  ــــال الــــغــــزو األمــــيــــركــــي، وهـ بــــغــــداد خـ
تــكــويــن ثــروتــه، الــتــي أهــلــتــه لــتــولــي منصب 

مليشياوي هام، ومن ثم أن يكون محافظًا.
ويــــــــؤكــــــــد مـــــــصـــــــدر رفـــــــيـــــــع املــــــســــــتــــــوى فـــي 
أن  ــغــــداد  بــ فــــي  الـــعـــراقـــيـــة  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة 
ــرة بــعــمــلــيــات  ــاشــ ــبــ ــمـــي مـــــتـــــورط مــ ــيـ ــمـ ــتـ »الـ
واجتماعية  سياسية  لشخصيات  اغــتــيــال 
ــة«. ويــضــيــف  ــيـ ــفـ ــائـ ــــع طـ ــــدوافـ ــة بـ ــريـ ــائـ وعـــشـ
الـــضـــابـــط، وهــــو عــمــيــد فـــي مــديــريــة شـــؤون 
ــالـــوزارة فــي بــغــداد طــلــب عــدم  املــحــافــظــات بـ
الكشف عن اسمه خال لقاء جرى في مكتبه 
مع »العربي الجديد«، إن »التميمي باق في 
مــنــصــبــه، وقــــرار املــحــكــمــة الــقــاضــي ببطان 
تــســمــيــتــه مــحــافــظــًا أوقــــف بــفــيــتــو إيـــرانـــي«، 
التهم،  عــشــرات  يــواجــه  »املــحــافــظ  أن  مبينًا 
العراقيني  بحق  وتفجير  قتل  جرائم  بينها 
السنة في املحافظة، وإطــاق يد املليشيات، 
 عن تنفيذ عمليات إقصاء طائفية في 

ً
فضا

دوائـــر ومــؤســســات الــدولــة«. ويــقــول النائب 
عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي لـ«العربي 
في  السائدة  الساح هي  »لغة  إن  الجديد«، 
املحافظة اليوم«، مضيفًا »الوضع في ديالى 
من سيئ الى أسوأ«. وقال »رسالتي للجميع، 
في  البرتقال«  وتشتري  أهلها  تفقد  ديــالــى 
ــارة إلـــى صــفــة »مــديــنــة الــبــرتــقــال« الــتــي  ــ إشـ

كانت تطلق على املحافظة.

ديالى 
»أرض البرتقال الحزين«

لغم المناطق المتنازع عليها

أبـــو حــســيــن، وهـــو صاحب  كــشــف 
مقهى، وفقد ابنه في اعتداء وقع 
الجديد«،  لـ«العربي  الماضي،  العام 
من  القريب  التحرير،  حي  »في  أنه  عن 
استعدادات  هناك  كانت  المقهى، 
الظهيرة،  وقــت  ــاف  زف حفل  لبدء 
فالناس باتوا يحتفلون صباحًا أو خالل 
الشمس  غروب  فبعد  فقط،  الظهر 
ما  أشبه  ديالى  مــدن  غالبية  تصبح 
فيها  يتجول  ال  أشباح  بمدينة  تكون 
وأضاف  والمليشيات«.  األمن  أفراد  إال 
زفاف  أجل  »االحتفاالت قائمة من  أن 
وهما  طــه،  الحاج  بنت  على  أحمد 

من طائفتين مختلفتين«.

الفرح 
خالل النهار فقط

الغالف

قضية

ديالى ـ على الحسيني
        أحمد النعيمي

»مــديــنــة الــبــرتــقــال تــرحــب بــكــم«. 
الفــــتــــة يـــصـــل عـــمـــرهـــا ألكــــثــــر مــن 
ــًا عـــنـــد املــــدخــــل الــرئــيــس  ــامـ 90 عـ
ملحافظة ديالى شرق العراق، والحدودية مع 
إيران، غير أنها لم تعد كذلك، فحتى سكانها 
ــرى، تــاركــني  يــهــربــون منها إلـــى مــنــاطــق أخــ
مــنــازلــهــم وكـــل مــمــتــلــكــاتــهــم بــفــعــل عمليات 
القتل اليومية واالعتقاالت العشوائية التي 
تــنــفــذ فــــي املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة، 
وبــدفــع مــبــاشــر مــن كــبــار املــســؤولــني فيها، 
وأحــــزاب  مليشيات  إلـــى  غالبيتهم  ينتمي 
سياسية راديكالية معروفة بوالئها إليران، 
مفاصل  غالبية  على  املليشيات  تسيطر  إذ 

تكتظ السجون 
بالمعتقلين الذين أمضى 

بعضهم سنوات

سبعة من نواب 
المحافظة ال يستطيعون 

دخولها 

يوميات محافظة تعاني التهجير وتجاوزات المليشيات

تمّسك البشمركة بعدم االنسحاب 
ينذر باقتتال آخر على أرض نينوى

الــحــيــاة هــنــاك. وتــعــود آخـــر زيــــارة ملــســؤول، 
أو موظف أممي، إلــى املحافظة إلــى ما قبل 
املجتمع  منظمات  هجرتها  بينما  عــامــني، 
أبوابها  الــدولــيــة  املنظمات  وأغــلــقــت  املــدنــي 
ونــقــلــتــهــا إلـــــى مـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة أو 
بــــغــــداد، فــيــمــا تــكــتــظ الـــســـجـــون الــرســمــيــة، 
وغـــيـــر الــرســمــيــة فــيــهــا، بــاملــعــتــقــلــني الــذيــن 
أمــضــى بعضهم ســنــوات عــــدة، مــن دون أن 
 
ً
يحال إلــى القضاء، هــذا إن كــان هناك أصا

مرعبة  صـــورة  العتقالهم.  قضائية  مــذكــرة 
للمحافظة املاصقة للحدود اإليرانية، فآلة 
طائفي  أســاس  على  مستمرة  فيها  البطش 
منذ ســنــوات طويلة، وســط صمت حكومي 
مــطــبــق وتــعــتــيــم إعــامــي غــيــر مــســبــوق، من 
ــــال ســلــســلــة اغـــتـــيـــاالت لــصــحــافــيــني، إذ  خـ
تصدرت ديالى قائمة أخطر مناطق العراق 

أعلن الجيش العراقي، أمس الجمعة، عن استعادة السيطرة على مناطق 
جديدة في أقصى الشمال من الساحل األيسر لمدينة الموصل، وهو أمر 
على  هجومًا  تشن  أن  لها  سيتيح 
يزال خاضعًا  الذي ما  األيمن  الجانب 
تنظيم »داعش«  لسيطرة مسلحي 
من  الغربية  الجهة  في  بالكامل 
النهر. وأكد قائد الحملة العسكرية 
أن  ياراهلل،  األمير  عبد  الموصل  في 
مهامها  أكملت  العراقية  القوات 
للموصل،  الشمالي  المحور  في 
ــرات األحــيــاء  ــش ــدًا تــحــريــر ع ــؤك م

والمناطق في الجانب الشرقي.

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الخميس، عن احتجاجها 
لقضاء  التابعة  آمرلي  ناحية  بتحويل  العراقية  الحكومة  قــرار  على 
محافظة  ضمن  طوزخورماتو 
إداري  ــى قــضــاء  إل ــديــن  ال ــالح  ص
تغيير  »أي  أن  معتبرة  مستقل، 
المناطق  ديمغرافي وإداري في 
يتم  أن  يــجــب  عليها  الــمــتــنــازع 
وقــررت  اإلقليم«.  مع  بالتنسيق 
فصل  العراقية  الداخلية  وزارة 
قضاء  إلـــى  وتحويلها  ــي  ــرل آم
من  مقرّب  مقام  قائم  وتعيين 

مليشيات الحشد الشعبي عليها.

التقدم في الموصل مستمر

خالف حول وضعية آمرلي

بقاء البشمركة في مناطق سيطرت عليها في الموصل يثير اعتراض بغداد )أود أندرسون/فرانس برس(

المليشيات تسيطر على مفاصل الحياة في ديالى )يونس البياتي/فرانس برس(

موضوع حدوث قتال بني الجانبني مرهونًا 
ــتـــان«.  ــلـــي فـــي إقــلــيــم كـــردسـ بـــالـــوضـــع الـــداخـ
وأضاف أن »الطرف املقابل ينظر إلينا، وإذا 
كنا متحدين وعلى موقف واحد، لن يقوموا 
بمواجهتنا، لكن إذا كنا ضعفاء ومنقسمني 
وعــلــى خــــاف، فــســنــتــعــرض ملــشــاكــل عــديــدة، 

والحشد الشعبي إحداها«، بحسب تعبيره.
من جهته، أكد عضو حركة »التغيير« الكردية، 
من  تنسحب  لــن  »البشمركة  أن  علي،  محمد 
ــامـــت بـــتـــحـــريـــرهـــا، لـــوجـــود  ــتـــي قـ املـــنـــاطـــق الـ
إشــكــاالت عـــدة فــي مــا يتعلق بــهــذه املناطق 
بــغــض الــنــظــر عـــن االتـــفـــاقـــات بـــني الــحــكــومــة 
االتحادية وحكومة أربيل، وهذا واقع يفرض 
نفسه في الباد«، على حد وصفه. وأشار في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن »املناطق 
التي تم تحريرها هي مناطق استقطعت من 
من  البشمركة  قــوات  واستعادتها  كردستان 
القتلى  مــئــات  بــدمــاء  داعـــش  تنظيم  سيطرة 
ولن تتخلى عنها أربيل بأي ثمن«، على حد 

قوله.
ــعـــل مــن  هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات وغــــيــــرهــــا تـــجـ
مسألة تفجر أزمة سياسية تسبق املواجهة 
الـــعـــســـكـــريـــة، مـــســـألـــة وقــــــت ال أكـــــثـــــر، وفـــقـــًا 

بغداد ـ عبد اهلل الثويني 
أربيل ـ هيوا كريم

مع اقتراب القوات العراقية من حسم معركة 
املوصل، عاصمة محافظة نينوى،  استعادة 
شمال العراق، تكون مامح نهاية املعركة قد 
الحاصل  والــتــقــدم  تمامًا.  واضــحــة  أصبحت 
في محاور القتال يشي بأن املدينة ستنتزع 
ــيـــة«  ــة اإلســـامـ ــ ــدولـ ــ مــــن ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »الـ
)داعش( بشكل كامل قبل مطلع شهر مارس/ 
إال  الــتــرجــيــحــات.  املــقــبــل، بحسب معظم  آذار 
ــر عــلــى أرض  أن هــنــاك مــا يــنــذر بــاقــتــتــال آخـ
ما  التنظيم،  مــع  املــعــركــة  نهاية  بعد  نينوى 
يــجــعــل مــن إمــكــانــيــة الــتــفــاؤل بــعــودة األمـــور 
يونيو/  مــن  العاشر  قبل  إلــى سابق عهدها 
ــران 2014 مــســتــحــيــلــة، عــلــى األقـــــل في  ــزيــ حــ
الـــوقـــت الــحــالــي. والــســبــب يــتــمــثــل فـــي رفــض 
األكــــراد االنــســحــاب مــن املـــدن والــبــلــدات التي 
ســيــطــروا عــلــيــهــا بــعــد طـــرد »داعـــــش« منها، 
بــدعــم أميركي وغــربــي واســـع. وأجـــرى فريق 
مــراســلــي »الــعــربــي الــجــديــد« مــســحــًا سريعًا 
في املحافظة التي تضم أكبر تكتل مسيحي 
الكردية  البشمركة  قــوات  أن  وتبنّي  بالعراق. 
تسيطر على 14 مدينة و380 بلدة غالبيتها 
عــربــيــة مــســلــمــة ومــســيــحــيــة واملــتــبــقــيــة هي 
العربية  مثل  قوميات مختلفة،  مختلطة من 
ويرفض  واآلشــوريــة.  والكردية  والتركمانية 
األكــــراد انــســحــاب قــواتــهــم مــن هـــذه املــنــاطــق، 
ويعتبرونها جزءًا من إقليم كردستان. وكان 

رئيس اإلقليم، مسعود البرزاني، قد 
أعلن في وقت سابق أن »حدود اإلقليم رسمت 
بالدم وال حاجة للمادة 140 من الدستور بعد 
اآلن«، في إشــارة إلــى املــادة املتعلقة بتنظيم 
املــنــاطــق  فـــي  قــومــيــًا  املـــــدن املــخــتــلــطــة  إدارة 
الــحــدوديــة مــع إقليم كــردســتــان بعد اتــخــاذه 
 شــبــه مــســتــقــل عــقــب الـــغـــزو األمــيــركــي 

ً
شــكــا

عــام 2003. وذكـــرت مــصــادر عسكرية  للباد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  رفــيــعــة فـــي بـــغـــداد، لـــ
»األكراد، وفقًا لخطة االتفاق التي جرت على 

الــطــرفــني، خصوصًا  الــحــوار بــني  تفعيل لغة 
أنها قد أبدت دعمها الكامل للقوات العراقية 
االتحادية وقوات »البشمركة« في الوقت ذاته 
من دون استثناءات، بحسب املصادر نفسها.
فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى مـــراقـــبـــون فـــي كــردســتــان 
أن إعــــان املــســؤولــني فـــي اإلقــلــيــم تمسكهم 
باملناطق التي دخلتها قواتهم قبيل انطاق 
ــا، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ مـــعـــركـــة املــــوصــــل وأثـ
مــنــاطــق أخــــرى مــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي كــركــوك 
ــالــــى وصـــــاح الـــديـــن وإعــــــان الــتــمــســك  وديــ
بها وعـــدم االنــســحــاب، يــهــدف إلــى الضغط 
املــادة 140 من الدستور  على بغداد لتنفيذ 
العراقي، والتي وضعت خارطة طريق لحل 
مشكلة تلك املناطق. وتنص تلك الخطة على 
البدء بتطبيع األوضاع في هذه املناطق من 
خــال إزالــة التوتر ثم إجــراء تعداد للسكان 
من دون احتساب أولئك الذين نزحوا إليها 
من غير أن يكونوا من سكانها األصليني، ثم 
إجراء استفتاء شعبي آلراء السكان الختيار 
كــردســتــان،  إقــلــيــم  إدارة  إلـــى  ضــم مناطقهم 
االتــحــاديــة  الحكومة  نــفــوذ  الــبــقــاء ضمن  أم 

العراقية.
ويعكس هــذا امللف مــدى اتساع التباين بني 
األكــراد والتحالف الحاكم في بغداد. كما أن 
الحاكم  التحالف  الغليان املوجود في داخــل 
فــي بــغــداد، مستمر ومتصاعد، مــا قــد ينبئ 
بــمــزيــد مــن الــتــطــورات مــع األكــــراد فــي األيـــام 
ــادي بــــــارز فــــي الــتــحــالــف  ــيــ املـــقـــبـــلـــة. وقــــــال قــ
إن »نـــيـــنـــوى أعـــدنـــاهـــا بـــدمـــاء أبــنــائــنــا ولــن 
لــذا ال مانع  نستبدل احــتــااًل باحتال آخــر، 
لــديــنــا مــن املــواجــهــة مــع األكــــــراد«، مــبــّيــنــًا أن 
»املـــنـــاطـــق الــعــربــيــة اإلســـامـــيـــة واملــســيــحــيــة 
ــــل، وحـــديـــث  ــــوصـ ــن املـ ــي جـــــزء تـــاريـــخـــي مــ هــ
األكراد حول سيطرتهم عليها يمكن اعتباره 
نشوة في وقت زهــو، وعليهم التأكد بأن كل 
شـــيء ســيــعــود كــمــا كـــان قــبــل احــتــال داعــش 

للموصل«، وفقًا لقوله.
)شارك في التغطية: علي الحسيني من بغداد، 
أحمد الجميلي من أربيل(

ملــراقــبــني عــراقــيــني. وقــــال عــضــو لــجــنــة األمــن 
والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة، نــايــف الــشــمــري، إن بقاء 
الـــقـــوات الــكــرديــة فــي املــنــاطــق الــتــي حــررتــهــا 
من قبضة تنظيم »داعــش« هو احتال آخر. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  وأشـــار فــي حــديــث لـــ
لن تنسحب  البشمركة  إن  البرزاني يقول  أن 
مــن املــنــاطــق املـــحـــررة بــاتــفــاق مــع واشــنــطــن، 
ــبـــادي يـــقـــول إنــــه ال يــعــلــم مــدى  ومــكــتــب الـــعـ
ــك(، كما  ــ صــحــة االتـــفـــاق، ثــم بــعــدهــا نــفــى )ذلـ
ذكــر الشمري. وأكــد ضــرورة أن يلجأ العراق 
إلى اإلدارة األميركية ومجلس األمن الدولي 
للتصريحات  لوضع حد  العربية  والجامعة 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــســـاســـة األكــــــــراد فــــي أربـــيـــل 
ووضـــع ضــمــانــات تــوقــعــهــا حــكــومــتــا كــل من 
ــق الـــقـــانـــون الــــــذي أقــــره  ــ ــل، وفـ ــ ــيـ ــ بــــغــــداد وأربـ
مجلس النواب وبالرجوع إلى حدود اإلدارة 

بني العراق وإقليم كردستان لعام 2003.
ــت أكـــــدت فــيــه الــحــكــومــة  ــك فـــي وقــ ــأتـــي ذلــ ويـ
األميركية أنها ستعمل على تقريب وجهات 
الــنــظــر بـــني الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
وإقليم كردستان بهذا الخصوص. وأوضحت 
أن واشنطن تشدد  أوســاط سياسية عراقية 
عــلــى ضــــرورة حــل هـــذه الــقــضــايــا عــن طريق 

ضوئها عملية تحرير املوصل، يجب عليهم 
االنــســحــاب مـــن املــنــاطــق الــتــي تـــم تــحــريــرهــا 
وتسليمها لقوات الجيش والشرطة املحلية. 
إال أن أربيل ترفض انسحاب قواتها وعززت 
حدود تلك البلدات بما في ذلك حفر خنادق 
وتــشــيــيــد أســــوار حــولــهــا، وتــمــنــع دخــــول أي 

مسؤول عراقي إليها«. 
وأكــــدت املــصــادر أن األســبــوع املــاضــي شهد 
رفيع حــاول  عــراقــي  البشمركة لضابط  طــرد 
دخول مدينة برطلة، شرق املوصل، وطالبوه 
بجلب »تصريح من أربيل« من أجل السماح 
لــه بــالــدخــول. ولفتت إلــى أن األكـــراد فرضوا 
أمـــــرًا واقـــعـــًا عــلــى تــلــك املـــنـــاطـــق وأن بــغــداد 
تــخــشــى أن يــكــون األمــيــركــيــون قـــد أعــطــوهــم 
الحكومة  مــا ستعتبره  وهـــو  أخــضــر  ضـــوءًا 
الــعــراقــيــة »غـــدرًا مــن نــوع مــبــاشــر«، على حد 

وصف املصادر. 
ــادر الــعــســكــريــة أن »رئــيــس  ــافــــت املــــصــ وأضــ
الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، يــشــعــر بــحــرج 
لكنه لن يثيره حاليًا  امللف،  كبير تجاه هــذا 
بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار مـــعـــركـــة املــــــوصــــــل«. لــكــن 
املـــصـــادر نــفــســهــا لــفــتــت إلـــى أن »املــلــيــشــيــات 
التحالف  العبادي، وكذلك كتل  تضغط على 
الــوطــنــي، وقـــد يسفر هـــذا الــضــغــط عــن أزمــة 
ــراد  ــرار األكــ ــ ــال اســتــمــر إصـ ســتــتــحــول، فـــي حـ
على االستياء على تلك املدن، إلى اقتتال قد 
تبادر به مليشيات الحشد الشعبي بدفع من 
إيــران«، بحسب ما ذكرت املصادر العسكرية 
املدن  مساحة  وتبلغ  العراقية.  العاصمة  في 
التي تسيطر عليها القوات الكردية ما نسبته 
40 في املائة من مساحة نينوى، وتشمل 14 
 عن 380 قرية. ومن أبرز 

ً
مدينة كبيرة فضا

تــلــك املــنــاطــق، وفــقــًا ملــصــادر تــواصــلــت معها 
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــي أربـــيـــل وبـــغـــداد، هي 
املدن والبلدان التالية: ربيعة شمال املوصل، 
كرملس شرق املوصل، كابرلي شرق املوصل، 
باوات شرق املوصل، الخضر شرق املوصل، 
املوصل،  املوصل، برطلة شرق  بغديدا شرق 
بزوايا شرق املوصل، تلكيف شمال املوصل، 

بعشيقة شمال شرق املوصل، بطنايا شمال 
املــوصــل، ســد املــوصــل شــمــال املــديــنــة، أسكي 
ــكــــويــــر جــنــوب  املــــوصــــل شــــمــــال غـــربـــهـــا، والــ
شــرقــهــا. ويــاحــظ عــلــى تــلــك املــــدن تسميتها 
ربيعة،  أو اإلسامية، مثل  املسيحية  العربية 
نسبة  والخضر  ربيعة،  قبيلة  مضارب  حيث 
ــــوروث اإلســامــي،  إلـــى الــرجــل الــصــالــح فــي املـ
وبطنايا  املسيحيني،  الرهبان  أحــد  وكرملس 
إلــى ديــر مسيحي   

ً
الــطــني، نسبة وتعني بيت 

 عن 
ً
يعود تاريخه إلى ما قبل اإلســام، فضا

مـــدن أخــــرى ذات أســـمـــاء مــشــتــقــة مـــن حـــوادث 
وقــصــص وحــواضــر عربية تــعــود إلــى تاريخ 
الدولة العباسية بالعراق والدولة الحمدانية 

في املوصل قبل مئات السنني. 
املــنــاطــق تــحــوي على  ويعتبر األكــــراد أن تلك 
ــة، لــــذا يــجــب ضــمــهــا إلــــى إقــلــيــم  ــرديـ أغــلــبــيــة كـ
ــان. غـــيـــر أن املـــنـــطـــقـــة تـــعـــرضـــت إلـــى  ــتــ ــردســ كــ
بعمليات  تمثلت  ديموغرافي  تغيير  عمليات 
منظمة لطرد العرب وترهيبهم، ساهمت بها 
القوات  أشعلت شرارتها  بعدما  كردية  قــوات 
نائب  وكـــان  الــبــاد.  احتالها  بعد  األميركية 
األعلى  القائد  نــائــب  كــردســتــان،  إقليم  رئــيــس 
لقوات البشمركة، كوسرت رسول علي، قد قال 
لن  البشمركة  حررتها  التي  املناطق  »تلك  إن 
ــاف: »ســنــكــون رابــحــني  تنسحب مــنــهــا«. وأضــ
ــا 

ّ
بــعــد انـــتـــهـــاء مــعــركــة املـــوصـــل إذا مـــا تــمــكــن

مـــن االتـــفـــاق فـــي مـــا بــيــنــنــا بــإقــلــيــم كــردســتــان 
بإصاحات«.  وقمنا  الحكومة  أداء  وراجعنا 
قال  الشعبي«،  »الحشد  مــع  املشاكل  وحـــول  
رسول علي إنه »يجب علينا، الطرفني الكردي 
والـــشـــيـــعـــي، أال نــفــكــر بـــالـــقـــتـــال، لـــكـــن يــبــقــى 

قوات البشمركة
الكردية تسيطر على 
14 مدينة و380 بلدة
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محاوالت أخيرة إلنقاذها من التدّخل العسكري 

مصير غامبيا بيد جامع

ملف حرب اليمن بعهدة ترامب

دول غرب أفريقيا 
سترسل سبعة آالف رجل 

للتدخل في غامبيا

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ــرة األحــــــــــداث فــي  ــ ــيـ ــ ــارعــــت وتـ تــــســ
األخيرين  الــيــومــني  خــال  غامبيا 
بدخول السنغال، الجار التاريخي 
اللدود على الخط، من أجل وضع حد لحكم 
الـــرئـــيـــس املــنــتــهــيــة واليــــتــــه يـــحـــيـــى جـــامـــع، 
وإجـــبـــاره بــالــقــوة عــلــى الــتــنــّحــي عــن السلطة 
وقــبــول هــزيــمــتــه فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــتــي جــرت فــي 1 ديسمبر/كانون  األخــيــرة، 
الــرئــيــس  أداء  بــعــد  ومـــبـــاشـــرة   .2016 األول 
املنتخب أداما بارو قسم اليمني في السفارة 
الغامبية في داكار، توغلت القوات السنغالية 
ــار عــمــلــيــة  ــ ــ فــــي األراضـــــــــي الـــغـــامـــبـــيـــة فــــي إطـ
»إعادة الديمقراطية« التي قررتها املجموعة 
أفريقيا. ودام توغل  لــدول غــرب  االقتصادية 
ــوات بــضــع ســـاعـــات بــعــد ظــهــر يــوم  ــقـ هــــذه الـ
الــخــمــيــس، فــيــمــا يــشــبــه الــخــطــة الــتــحــذيــريــة 
مــن دون أن تلقى مقاومة مــن طــرف الجيش 
أدراجها  تعود  أن  قبل  الغامبيني،  والشرطة 
إلفــســاح املــجــال ملــحــاولــة تــوســط أخــيــرة من 
طــــرف الــرئــيــس الــغــيــنــي آلــفــا كـــونـــدي، الـــذي 
الــتــقــى الــخــمــيــس نــظــيــره املــوريــتــانــي محمد 
ولد عبد العزيز، وقاما بزيارة غامبيا، أمس 
الــجــمــعــة، إلقـــنـــاع جـــامـــع بــالــتــنــّحــي ســلــيــمــًا. 
واقترح الرئيسان على جامع بعض الحلول 
ومــــن بــيــنــهــا االنـــتـــقـــال لـــإقـــامـــة فـــي بــلــد من 
خــيــاره، وفــق مــا أعلن األمــني الــعــام للرئاسة 
الغينية كــيــريــدي بــانــغــورا لــوكــالــة »فــرانــس 

برس« أمس الجمعة. 
ــدول غــرب  وكـــانـــت املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة لــ
أكــدت بشكل صريح أن »البلدان  أفريقيا، قد 
الــخــمــســة الـــتـــي تـــقـــوم بــالــعــمــلــيــة )الــســنــغــال 
ومــالــي( سترسل  وتــوغــو  وغــانــا  ونيجيريا 
سبعة آالف رجل للتدخل في غامبيا، انطاقًا 
من األراضــي السنغالية«، املحيطة من ثاث 
ساحلي  شــريــط  باستثناء  بغامبيا  جــهــات 
ــي، وال  ــســ ــلــ ــيـــط األطــ ــلـــى املـــحـ  عـ

ّ
ــل ــيـــق يــــطــ ضـ

املليوني نسمة.  الــبــاد  عــدد ســكــان  يتجاوز 
اه مجلس األمن 

ّ
مع العلم أن القرار الذي تبن

الـــدولـــي يــــوم الــخــمــيــس بـــاإلجـــمـــاع، لـــم يشر 
الــقــوة، حسبما يجيز الفصل  إلــى اســتــخــدام 
السابع من ميثاق األمم املتحدة، بل دعا فقط 
وتنحي  الــديــمــقــراطــيــة  العملية  احـــتـــرام  إلـــى 
جامع عن الحكم لصالح بارو. كما أن القرار 
الــــذي أعــدتــه الــســنــغــال تــمــحــور حـــول تقديم 
»الدعم الكامل للمجموعة االقتصادية لغرب 
أفــريــقــيــا فــي الــتــزامــهــا ضــمــان احـــتـــرام إرادة 
السكان بالوسائل السياسية قبل كل شيء«. 
أفريقيا  السنغال ودول غــرب  مع ذلــك، باتت 
مقتنعة بضرورة التخلص من جامع بالقوة 

ووضع حد لحكمه.
 تــمــديــد املــهــلــة لــلــخــروج بــخــيــارات 

ّ
وفـــي ظـــل

في  للبقاء  غامبيا  بــارو جنود  دعــا  سلمية، 
رهــــم مـــن أن مــخــالــفــة قــرارتــه 

ّ
ثــكــنــاتــهــم وحــــذ

ــــت ســـابـــق،  ــي وقـ ــ ســتــجــعــلــهــم مـــتـــمـــرديـــن. وفـ
أّكــــد رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــنــرال عثمان 
بادجي أنه لن يصدر أوامر لقواته بالتصدي 

والـــواليـــات املــتــحــدة ومــجــلــس األمـــن الــدولــي 
دعمها للرئيس املنتخب، لكن دعم »األطماع« 
تبقى  الغامبي  الكيان  ابتاع  في  السنغالية 

مسألة أخرى قد تثير بعض الخافات.
ومنحت التطورات األخيرة في غامبيا فرصة 
تاريخي  حــســاب  لتصفية  للسنغال  ذهــبــيــة 
الـــذي يحكمها منذ  قــديــم معها ومـــع جــامــع 
غامبيا  تعتبر  السنغال  أن  العلم  مــع   .1994
الــخــافــات بني  ــزءًا مقتطعًا مــنــهــا بــســبــب  جــ
الــقــوى االســتــعــمــاريــة األوروبـــيـــة الــتــي كانت 
تتنافس على السيطرة على القارة األفريقية، 
الســيــمــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، الــلــتــان اتفقتا 
الــتــاســع عشر على ترسيم حــدود  الــقــرن  فــي 
مصطنعة وكّرستها بالقوة في القرن التاسع 

عشر.
وتتقاسم السنغال وغامبيا تاريخًا مشتركًا 
وعــدا  متقاربة.  وديــانــات  وثقافة  وجغرافية 
قبيلة آكو التي تقطن في غامبيا، وهي قبيلة 
ــــذي كــانــت  تــنــحــدر مـــن الــعــبــيــد املـــحـــرريـــن، الـ
بــريــطــانــيــا اســتــقــدمــتــهــم فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
في  للعمل  وســيــرالــيــون  نيجيريا  مــن  عــشــر 
نفس  البلدين تسكنهما  فــإن  غامبيا،  حقول 
القبائل واإلثنيات على جانبي الحدود، كما 

ــزءًا مـــن إمــبــراطــوريــة مــالــي  كــانــا يــشــكــان جــ
على  تبسط سيطرتها  كانت  التي  األفريقية 
الحالية خال  أفريقيا  كل قبائل بلدان غرب 

القرن الثالث عشر.
ــلــــحــــدود بــني  ــالــــي لــ ــحــ ــود الـــتـــرســـيـــم الــ ــ ــعـ ــ ويـ

الدولتني إلى عام 1889 حني تقاسمت فرنسا 
الــذي  غامبيا،  نهر  على  الــنــفــوذ  وبريطانيا 
ــان يــشــكــل عـــصـــب الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي  ــ كـ
املــنــطــقــة وتـــم تــــوارث هـــذا الــتــرســيــم الــــذي تم 
الــرصــاص بني  رســمــه بشكل عــشــوائــي بقلم 
داخل  واقتطع مساحة  الفرنسيني واإلنكليز 
األراضي السنغالية ليجعلها دولة مستقلة. 
وبــــقــــي الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه عــنــدمــا 
أبــريــل/  4 فــي  فرنسا  عــن  السنغال  استقلت 
نــيــســان 1960، وغــامــبــيــا عـــن بــريــطــانــيــا في 
فبراير/شباط 1965. ومنذ ذلك الحني يعيش 
فــصــول متقلبة يشوبها  وقـــع  عــلــى  الــبــلــدان 
االستقرار تارة والتوتر تارة أخرى فيما تأقلم 
الــســنــغــالــيــون والــغــامــبــيــون الــذيــن يعيشون 
على الحدود مع هــذا الــواقــع، على الرغم من 
املـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة، وهــــم يــعــيــشــون في 
التي تعرف رواجًا  الحدود  حركة دائمة بني 
تجاريًا كبيرًا وعمليات تهريب واسعة. ومنذ 
وصول جامع إلى الحكم يعيش البلدان على 
إيقاع عاقات متوترة في ظل إصــرار جامع 
على إبقاء الوضع على ما هو عليه ورفض 
عــــروض الــتــعــاون الــتــي تــقــتــرحــهــا الــســنــغــال 
غامبيا،  غــرب  زينغاشور،  بإقليم  للنهوض 
ــنـــاء جـــســـر يـــربـــط بــني  خـــصـــوصـــًا مــــشــــروع بـ
املاضي  الــعــام  إعــان جامع  أن  كما  البلدين. 
إسامية  إلــى جمهورية  غامبيا  تحويل  عن 
زاد من حدة التوتر مع السنغال التي تنتهج 
نــظــامــًا ســيــاســيــًا مــتــوارثــًا عــن فــرنــســا قريبا 
من العلمانية، على الرغم من أن اإلسام هو 

ديانة غالبية السكان.
ــيــــرة وفــــي أفــق  وفــــي ســـيـــاق الـــتـــطـــورات األخــ
الــتــخــلــص مــن يــحــيــى جــامــع وبـــدايـــة مرحلة 
ــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي غـــامـــبـــيـــا، تــتــعــالــى  ــيـــاسـ سـ
األصــــــوات فـــي الــســنــغــال وغــامــبــيــا لتوحيد 
البلدين في إطــار دولــة جديدة يطلق عليها 
»سنغامبيا«، توحد بني دكــار وبانغول. مع 
الــعــلــم أنـــه تـــّم تــأســيــس فــيــدرالــيــة دامــــت بني 
الرئيس  استنجاد  إثــر  و1989،   1981 عــامــي 
السنغالي  بالجيش  جـــاوارا  داودا  الغامبي 

لقمع محاولة انقابية ضد حكمه.
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سياسة

يزيد تعثر الجهود 
األممية في اليمن من 
غموض مصير مبادرة 
وزير الخارجي األميركي 

السابق، جون كيري، 
ويطرح تساؤالت حول 

تعاطي إدارة دونالد 
ترامب، مع الملف اليمني

تعيش غامبيا لحظات حرجة، في انتظار قبول الرئيس المنتهية واليته، يحيى جامع، نتائج االنتخابات الرئاسية، التي انتصر 
فيها أداما بارو. وتتزامن التهديدات األفريقية بتدّخل عسكري إلطاحة جامع مع المساعي المبذولة للخروج بحّل سلمي

جندي سنغالي على الحدود مع غامبيا )فرانس برس(

عادل األحمدي

مـــع رحــيــل إدارة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بــــاراك 
ـــض، تـــعـــد حـــرب  ـــيــ ــيـــت األبــ ــبـ ــا، مــــن الـ ــ ــامــ ــ أوبــ
اليمن من أبرز ملفات املنطقة العربية، التي 
سترثها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويبدو 
أن املــقــتــرحــات والـــخـــطـــوط الــعــريــضــة الــتــي 
لحل سلمي  الدولية  الجهود  إليها  ارتــكــزت 
اليمن، منذ أشهر، ممثلة بمبادرة وزير  في 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي الــســابــق، جــون كيري، 
إلــى مصير مجهول. واآلن تتجه  انتهت  قــد 
أنـــظـــار األوســـــاط الــيــمــنــيــة إلـــى تــوجــه إدارة 
ترامب الغامض حتى اليوم، والذي تتفاوت 

التقييمات حول قراءة أبعاده وأهدافه.
ــقـــرر فــيــه أن يــقــدم  ــــذي مـــن املـ وفــــي الـــوقـــت الـ
املــبــعــوث األمــمــي إلــى الــيــمــن، إسماعيل ولد 
 إلى مجلس األمن حول 

ً
الشيخ أحمد، إحاطة

آخر التطورات باليمن، في 25 يناير/كانون 
الثاني الــحــالــي، تــأخــرت زيــارتــه املــقــررة إلى 
العاصمة صنعاء، للقاء ممثلني عن تحالف 
ــيـــني( وحــــزب  ــوثـ ــه )الـــحـ ــلـ جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الـ
املـــؤتـــمـــر الــــــذي يــتــزعــمــه الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 

يشير  التأجيل  وهـــذا  صــالــح.  عبدالله  علي 
املبعوث  التي يحملها  الــســام  أن خطة  إلــى 
الدولي، والتي ترتكز أساسًا على مقترحات 
كــيــري، قــد وصــلــت إلـــى طــريــق مـــســـدود، في 
ظل استمرار الهوة بني األطراف، والتغيرات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــغـــّيـــر فــي 

أولويات املقترحات الدولية وطبيعتها.
وكــانــت الــجــهــود السياسية فــي الــيــمــن، منذ 
أشــهــر، تــمــحــورت حــول املقترحات واألفــكــار 
ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ ــــال زيـ ــ الــــتــــي قـــدمـــهـــا كــــيــــري. وخـ
الــســعــوديــة فـــي 25 أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، 
السياسي   ينص في شقه 

ً
اقترح كيري حــا

تشارك  وطنية  وحـــدة  حكومة  تشكيل  على 
فيها مختلف األطــراف بما فيها الحوثيون 
وحلفاؤهم. كما ينص في الشق األمني، على 
بــســحــب مسلحيهم من  الــحــوثــيــني  مــطــالــبــة 
صنعاء ومدن أخرى باإلضافة إلى ترتيبات 
ومنها  السعودية،  الــحــدود  بتأمني  متعلقة 
االنسحاب من الحدود مسافة 30 كيلومترًا، 

وغيرها من املقترحات.
وفي الفترة التي أعقبت اإلعان عن مبادرة 
ــيــــري، جـــــرى اســـتـــيـــعـــاب مــضــامــيــنــهــا فــي  كــ
إطـــار »اللجنة الــربــاعــيــة« املــؤلــفــة مــن وزراء 
خــارجــيــة أمـــيـــركـــا، بــريــطــانــيــا، الــســعــوديــة، 
واإلمـــــــــــارات، لـــتـــخـــرج فــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــطــريــق«  »خــارطــة  بـــ ُعــرفــت  بصيغة  األول 
الحكومة  لكن  األمــمــي.  املبعوث  مــن  املقدمة 
بدء  ومــع  الخطة.  رفضت  الشرعية  اليمنية 
الــجــولــة األخــيــرة للمبعوث األمــمــي منذ ما 
ــرى الـــحـــديـــث عــن  ــ ــقـــرب مــــن أســـبـــوعـــني، جـ يـ
وجـــود نسخة معدلة مــن هــذه الــخــطــة. لكن 
»العربي  مصادر قريبة من الحكومة قالت لـ
الــجــديــد« إن الــلــقــاءات تــركــزت حـــول إحــيــاء 
لجنة التنسيق والتهدئة املعنية باإلشراف 
على وقف إطاق النار، من دون أن تشير إلى 
املقترحات السياسية. وهــذا األمــر يعني أن 

مصير »مبادرة كيري« سيكون مجهواًل ما 
املبعوث  خطة  بدعم  ترامب  إدارة  تمض  لم 
األممي التي تحظى بإجماع الدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس األمن.
ــيــــخ أحـــــمـــــد، قـــــد أفـــــــــاد فــي  وكـــــــــان ولـــــــد الــــشــ
اإلدارة  خـــطـــة  أن  عــــن  ســـابـــقـــة،  تـــصـــريـــحـــات 
األزمــة في  بالتعامل مع  الجديدة  األميركية 
املقابل،  فــي  بــعــد.  معاملها  تتضح  لــم  اليمن، 
كــشــف الــســفــيــر الــيــمــنــي فـــي واشـــطـــن، أحــمــد 
عوض بن مبارك، أخيرًا، عن أن ترامب وخال 
لقائه بالدبلوماسيني األجانب في واشنطن، 

أبلغه أن »اليمن سيكون من أولوياته«.
وبــســبــب تــصــريــحــاتــه الـــتـــي أطــلــقــهــا خــال 
يتعلق  مــا  فــي  تحديدًا  االنتخابية،  الحملة 
ــان الـــحـــوثـــيـــون يـــنـــظـــرون  ــ بـــالـــســـعـــوديـــة، كــ
لــصــعــود تــرامــب بــأنــه خــطــوة ســتــأتــي على 
غير مــا تــريــده الــريــاض. وهـــذا مــا عبر عنه 
رئــــيــــس وفـــــد الـــجـــمـــاعـــة املـــــفـــــاوض، مــحــمــد 
ــدالـــســـام، فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة  ــبـ عـ
آمـــال الحوثيني بــدأت  منذ عــدة أشــهــر. لكن 
تتاشى مــع ابتعاد تــرامــب، منذ فـــوزه، عن 
إطاق تصريحات توضح موقفه من األزمة 
التي  إلــى التصريحات  الــيــمــن، وصـــواًل  فــي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ أطــلــقــهــا املـــرشـــح ملــنــصــب وزيـ
ــلـــرســـون.  ــيـ ــــد، ريــــكــــس تـ ــــديـ ــــجـ ــــي الـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
وأفــصــح األخــيــر عــن ســيــاســات بـــاده تجاه 
مع  السعودية  عن  بالدفاع  متمسكًا  اليمن، 
باملعلومات  إلى دعمها وتزويدها  تلميحه 
االســتــخــبــاراتــيــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا مـــن تجنب 

األخطاء بقصف األهداف املدنية.
ــادر عــســكــريــة أمـــس  ــًا، أفـــــــادت مــــصــ ــيـ ــيـــدانـ مـ
ــوات »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي«  ــ ــأن قــ ــ الـــجـــمـــعـــة، بـ
الحوثيني  مــن   29 قتلت  الــســعــوديــة،  بقيادة 
وحلفائهم في غــارات شنتها على مواقعهم 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة املــطــلــة عــلــى الــبــحــر 

األحمر خال الـ24 ساعة املاضية.

 »لن ننخرط 
ً
للتدخل األفريقي املحتمل، قائا

نــزاع ســيــاســي«، قبل أن يعلن  عسكريًا، هــذا 
دعمه لبارو، أمس.

انتظار  فــي  بقاء مصير جامع غامضًا  ومــع 
اإلطاحة  أو  للمنفى  تقوده  تسوية سياسية 
ـــرحـــت مــجــمــوعــة أســئــلــة حــول 

ُ
بـــه بـــالـــقـــوة، ط

بارو، وهو رجل أعمال كان حتى وقت قصير 
وجهًا مجهواًل قبل أن يفوز في االنتخابات 
الرئاسية مدعومًا بتآلف لأحزاب املعارضة. 
وهـــنـــاك مـــن يــشــكــك فـــي تــجــربــتــه الــســيــاســيــة 
املحدودة وقدرته على الحكم في باد، تهب 
عليها الضغوط الخارجية واإلقليمية من كل 
جــانــب. كما أن هــنــاك تــســاؤالت كثيرة حول 
الــنــوايــا الــســنــغــالــيــة ومــــدى تـــجـــاوب األســـرة 
الـــدولـــيـــة مــعــهــا. وحــتــى اآلن أعــلــنــت فــرنــســا 

تقرير

■  وحوش التاريخ يدمرون حضارة التاريخ... #داعش #تدمر

■  اآلن يتم هدم الحضارة اإلنسانية على أيدي أعداء الدين والبشرية

■  مش فاهم ليش داعش حاطني راسهم بحجارة #تدمر! يعني لو حرام 
ما تركوها الصحابة أليامكم ال يكون إنتو أكثر إيمانًا منهم! ما كسبها إال 

النظام غطت عسرقاتو

■  أنظار السوريني والعالم تراقب عن كثب مصير أشهر سفاح في 
سورية... اللواء ركن في الحرس الجمهوري السوري عصام زهر الدين 

املحاصر في #دير_الزور

■  اشتعال جميع جبهات أم الخير #دير_الزور جنوب وشرق وشمال 
وغرب. النظام ما يعرف من وين يسيطر على املوقف في حالة انهيار قريب

■  لم يكن بوسع #أوروبا أن تأخذ #ترامب وتصريحاته الخرقاء على 
محمل الجد، وهي تدرك اآلن أنه ربما يعني حقًا ما يقول

■  #ترامب يتقلد حكم العالم ويعتلي عرش الواليات املتحدة! العالم كله 
ينتظر إلى أين يتجه هذا الرئيس الجديد؟ النبض مرتفع! السكر مرتفع! 

الضغط مرتفع!

■  الشعبية التي حظي بها #ترامب في صفوف شباب الصني تعود، كما 
وصفها بعضهم، إلى صراحته وكشفه لفساد العوملة التي اجتاحت بلدهم

■  واشنطن تستعد لتنصيب #ترامب... استعدوا للحرب العاملية الثالثة 

■  اليوم يوم #ترامب وعلى ضوء كلمته ستكون السياسة األميركية 
الجديدة

■  منطقة البقاع على فوهة بركان وعلى الدولة التحرك قبل فوات األوان 
وحني ال ينفع الندم والقضاء على الحاالت الشاذة من خارجني عن القانون 

#لبنان #سعد_ريشا

■  إلى متى سيبقى الخاطف مش معروف واملخطوف سلعة بيد األزعر 
والقبائل للبيع واملقايضة؟ #سعد_ريشا

تشهد الحدود بين غامبيا والسنغال حركة نزوح كثيفة للغامبيين في 
اتجاه السنغال. وقد نزح حتى اآلن حوالي 45 ألف شخص إلى السنغال، 
ذكرت  حسبما  بيساو،  غينيا  إلى  غامبي  ألف  حوالي  توجه  حين  في 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  ممثلية  نشرتها  جديدة  إحصائيات 
الالجئين  العليا لشؤون  المفوضية  باسم  المتحدث  السنغال. وقال  في 
السنغالية  »السلطات  إن  جنيف،  في  بالوش  باربر  المتحدة  لألمم  التابعة 

جهزت مواد إغاثة تكفي في حالة وصول 100 ألف شخص«.

نحو 50 ألف نازح
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Saturday 21 January 2017


