
»داعش« في سورية: غّض نظر مزدوج
تبادل اتهامات بقتل 5 يمنيات في الحديدة

األمم المتحدة تدعو لتجنب مزيد من التوتر
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االستثمار 
في »داعش«

أمين العاصي

امليدانية في محافظة  التطورات  تتسارع 
ــر الـــــزور الـــســـوريـــة، عــلــى جــانــبــي نهر  ديــ
الــفــرات الجنوبي والــشــمــالــي، مــع ازديـــاد 
نـــشـــاط تــنــظــيــم »داعــــــــش«، الـــــذي بــــدأ في 
اآلونـــــــة األخــــيــــرة بـــرفـــع وتــــيــــرة هــجــمــاتــه 
ــيـــال، مـــا يـــؤكـــد أن  ــتـ وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـ
هذا التنظيم ال يزال يمتلك خاليا نشطة 
و»ذئـــابـــا مــنــفــردة«، يــمــكــن أن تــجــعــل منه 
العــبــا فـــي مــشــهــد الـــصـــراع املــحــتــدم على 
الــشــرق الـــســـوري. وفـــي الــيــوم األخــيــر من 
النظام ضربة  قــوات  تلقت  املاضي،  العام 
فــي بــاديــة ديـــر الــــزور، هــي الــكــبــرى خــالل 
العام من التنظيم، ما دفعها إلى الشروع 

بحملة عسكرية واسعة النطاق.
وأكــــد املــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنــســان 
النظام، مدعومة بقوات »الدفاع  أن قوات 
الوطني« ولــواء »الــقــدس«، بــدأت، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، حــمــلــة عــســكــريــة واســعــة 
ــار تــنــظــيــم  ــتــــشــ ــع انــ ــ ــواقـ ــ ــنــــطــــاق عـــلـــى مـ الــ
ملحافظة  الجنوبية  البادية  فــي  »داعـــش« 
دير الزور، وذلك بدعم جوي من الطائرات 
ــدأت بــــدورهــــا بتنفيذ  ــ الـــتـــي بـ ــة،  ــيـ الـــروسـ
عـــشـــرات الــضــربــات الــجــويــة عــلــى مــواقــع 
التنظيم في املنطقة، ومناطق أخرى ضمن 
مثلث حماة-حلب-الرقة. من جهتها، أّكدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــصــادر محلية، لـــ
االقتحام  وكتيبة   17 بالفرقة  زّج  النظام 
في الفيلق الخامس في هذه الحملة، التي 
تــســتــهــدف أيــضــا تــأمــن الــطــريــق الــدولــي 
الــــزور بمدينة  الـــذي يــربــط محافظة ديـــر 
تدمر في وسط البادية، والذي يتفّرع بعد 
ذلـــك بــاتــجــاه مــديــنــتــي دمــشــق الــعــاصــمــة 
وحــمــص. وتــأتــي العملية غـــداة كمن من 
»داعــــــش« فـــي بـــلـــدة كــبــاجــب عــلــى طــريــق 
تدمر- دير الــزور، أدى إلى مقتل نحو 40 
عنصرًا من »الفرقة الرابعة«، التي يقودها 
مــاهــر األســـد شقيق رئــيــس الــنــظــام بشار 

األسد.
لــــلــــدراســــات  الــــشــــرق  مــــركــــز  مــــديــــر  ورأى 
فــــراس عـــــالوي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن »وجـــــود الــتــنــظــيــم وظــيــفــي 
يخدم الطرفن«، مضيفا: »هناك مصلحة 

ــــوات  ــــش وقـ ــا داعــ مـــتـــبـــادلـــة مــــا بــــن خـــاليـ
الدولي  التحالف  أن  إلــى  النظام«. وأشــار 
»يــغــض الــنــظــر عـــن دخــــول مــســلــحــن من 
التنظيم مــن الـــعـــراق إلـــى شــرقــي ســوريــة 
الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة، 
كــذلــك عــن نشاط  النظر  واألخــيــرة تغض 
داعــش في مناطق سيطرة قــوات سورية 
الديمقراطية )قسد(«. وأوضح أن »وجود 
الــنــظــام وقــســد لجهة  ــة بــيــد  التنظيم ورقـ
االدعاء بمحاربة اإلرهاب«، مضيفا: »قسد 
تحصل على دعــم سياسي وعسكري من 
الــتــحــالــف بحجة مــحــاربــة اإلرهــــاب،  دول 
أنــه مستهدف  يــرّوج لفكرة  النظام  بينما 
مـــن تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة وأنــــه يــحــاربــهــا، 
ولـــهـــذا ربـــمـــا يـــعـــود الــتــنــظــيــم بـــقـــوة إلــى 

شرقي سورية والبادية«.
ــــة  ــثـــرت فــــي اآلونـ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كـ وفـ
األخـــيـــرة عــمــلــيــات االغـــتـــيـــال بــحــق عــدد 
من أبناء ريف دير الزور الشرقي شمال 
»قــوات سورية  نهر الــفــرات والــخــاضــع لـــ
خاليا  أن  ُيعتقد  )قــســد(،  الديمقراطية« 
ــا.  تــابــعــة لتنظيم »داعـــــش« تــقــف وراءهــ
ودفــعــت هـــذه الــعــمــلــيــات »قــســد« للقيام 
ــدت مــصــادر محلية أن  بــمــداهــمــات. وأكــ
هـــذه الـــقـــوات اعــتــقــلــت الــجــمــعــة نــحــو 20 
ــو نــيــتــل الــتــابــعــة  ــ شــخــصــا فــــي قـــريـــة أبـ

لــبــلــدة الـــصـــور. إلــــى ذلــــك، ذكــــرت شبكة 
»فـــــرات بـــوســـت« اإلخـــبـــاريـــة املــحــلــيــة أن 
ــر الــــــزور الــعــســكــري، الــتــابــع  مــجــلــس ديــ
ــرارًا »يــقــضــي بفرض  »قــســد«، أصـــدر قــ لـــ
ــات الــــنــــاريــــة فــي  ــدراجـــ حـــظـــر كــــامــــل لـــــلـــ
الــشــرقــي، وفــي املنطقة  الــخــابــور  منطقة 
املــمــتــدة مــن حــاجــز مــركــدة وصــــواًل إلــى 
دوار الــعــتــال بــريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
اعتبارًا مــن الــيــوم األحـــد، بسبب ازديــاد 
ــة األخـــيـــرة.  ــ عــمــلــيــات االغــتــيــال فـــي اآلونـ
وذكرت الشبكة أن »قسد« طالبت وجهاء 
ــازحــــن إلـــى  ــنــ ــلــــدة الـــشـــحـــيـــل بــــطــــرد الــ بــ
التهريب  معابر  نشاط  وإيــقــاف  الــبــلــدة، 
الركاب  نقل  باستثناء  الــفــرات  نهر  عبر 
ــيــــن، وحــــظــــر الــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة  ــدنــ املــ
ــن الـــواضـــح أن  وتــســلــيــم املــطــلــوبــن. ومــ
»قوات سورية الديمقراطية« تحاول من 
خـــالل هـــذه اإلجــــــراءات الــحــد مــن نشاط 
مــصــادر  تــؤكــد  بينما  »داعـــــش«،  تنظيم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــذه  مــحــلــيــة، لــــ
القوات »قادرة بالفعل على القضاء على 
كــل خــاليــا التنظيم فــي ريــف ديــر الــزور 
الــشــرقــي«، مضيفة »ولــكــن هـــذه الــقــوات 
تـــدرك أن ســبــب اســتــمــرارهــا فــي املشهد 
يعود إلى محاربة التنظيم، ومن ثم فهي 

تحاول إطالة أمد الصراع«.

سقطت القذيفة 
في صالة أفراح قرب 

شارع المطار

للحديث تتمة...

الحوثيون 
يتبرأون من 
هجوم عدن

تواصل الحكومة اليمنية اتهام الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم بالصواريخ على 
»أنصار اهلل« بشكل ضمني  الماضي، فيما حملت جماعة  األربعاء  يوم  مطار عدن 

»المجلس االنتقالي الجنوبي«، المدعوم إماراتيًا، المسؤولية

عدن ـ العربي الجديد

ــار الــلــه«  لـــم تــكــتــف جــمــاعــة »أنــــصــ
)الــحــوثــيــن( بــنــفــي وقــوفــهــا خلف 
الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي عــلــى مــطــار 
عــدن األربــعــاء املــاضــي، مــا أدى إلــى سقوط 
حملت  إنها  بل  والجرحى،  القتلى  عشرات 
الـــتـــحـــالـــف، بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة مــســؤولــيــة 
ــط ودعــم 

ّ
الــهــجــوم الـــدامـــي، بــاعــتــبــاره »خــط

 جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة« الســتــهــداف 
ً
مـــبـــاشـــرة

اليمني  الـــوزراء  رئيس  لكن  مدنية.  منشأة 
املــلــك واصـــل تحميل مسؤولية  مــعــن عــبــد 
الهجوم للحوثين، موضحا أن »التقنيات« 
السمات  من  كانت  الهجوم  في  املستخدمة 
ــه«،  ــلــ ــيـــة »أنـــــصـــــار الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيــــزة السـ ــمــ املــ
ومعتبرًا أنه كان يهدف إلى »القضاء« على 

الحكومة الجديدة.
وبــعــد أيـــام مــن الــهــجــوم الــصــاروخــي الــذي 
مــن   3 بــيــنــهــم  شـــخـــصـــا،   26 بـــحـــيـــاة  أودى 
األحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  موظفي 
ومـــراســـل تــلــفــزيــونــي، وإصـــابـــة الــعــشــرات، 
وزارة حقوق  لــســان  عــلــى  الــحــوثــيــون،  دان 
اإلنسان في حكومة الجماعة غير املعترف 
»الــعــمــل  ــفـــوه بـــ ــا، الــهــجــوم، ووصـ ــيـ بــهــا دولـ
ــان«. وحــــّمــــل الـــحـــوثـــيـــون  ــبــ ــجــ اإلرهـــــابـــــي الــ
الــســعــودي اإلمـــاراتـــي مسؤولية  الــتــحــالــف 
ــط ودعــم 

ّ
الــهــجــوم الـــدامـــي، بــاعــتــبــاره »خــط

 جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة« الســتــهــداف 
ً
مـــبـــاشـــرة

ــيـــة )مــــطــــار عـــــــدن( واملـــدنـــيـــن  ــنـــشـــأة مـــدنـ مـ
اآلمنن بداخلها.

الــتــابــعــة  اإلنــــســــان  حـــقـــوق  وزارة  وذكـــــــرت 
»عبوات ناسفة  ذ بـ

ّ
ف

ُ
للحوثين أن الهجوم ن

وصواريخ ليتبع االنفجار األول إطالق نار 
الحوثي استند  االتــهــام  أن  كثيف«. ويــبــدو 
إلــــى الــلــقــطــات املــتــلــفــزة الـــتـــي نـــشـــرت على 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــبــاعــا عقب 
ــهــــرت ســـمـــاع إطـــــالق أعــيــرة  الـــحـــادثـــة، وأظــ
نارية من قبل جنود ومدرعة عسكرية كانت 
تحاول الفرار من أعمدة دخان تتصاعد في 

مدرج املطار.
ولــم يتوقف الــبــيــان الــحــوثــي، الـــذي نشرته 
لجماعة  التابعة  بنسختها  »ســبــأ«  وكــالــة 
ــفـــي مــســؤولــيــتــهــا  ــنـــد نـ »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، عـ
بل  ما حــدث،  السعودي  التحالف  وتحميل 
دعـــا األمــــم املــتــحــدة واملــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
القيام بواجبهما اإلنساني، ومسؤوليتهما 
الــقــانــونــيــة واألخـــالقـــيـــة، فـــي الــضــغــط على 
»مرتزقتها  بـ التحالف، ومن وصفتهم  دول 
وعــمــالئــهــا والــجــمــاعــات املــســلــحــة املــوالــيــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــرامــ ــــال اإلجــ ــمـ ــ ــاف األعـ ــقــ ــا«، إليــ ــهــ لــ
ــن واالســـتـــقـــرار فـــي مختلف  تــســتــهــدف األمــ
املحافظات. كما طالب البيان األمم املتحدة 
بإلزام املكونات التي أنشأتها دول التحالف 
في محافظة عــدن، بتحييد األماكن املدنية 
وتـــأمـــن املـــواطـــنـــن، وفــقــا لــقــواعــد وأحــكــام 
القانون اإلنساني الدولي، في اتهام ضمني 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، املــدعــوم  لـــ

إماراتيا.
ــة  ــ ــ ــــف مــــصــــدر حـــكـــومـــي يـــمـــنـــي اإلدانـ ــ ووصـ
الحوثية بأنها مثيرة للسخرية. وقــال، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إذا كــانــت  تــصــريــح لـــ
ــدث عــمــل إرهـــابـــي  ــا حــ ــرى أن مـ املــلــيــشــيــا تــ
جــبــان، فــلــمــاذا اكتشفت ذلــك فــي ثــالــث أيــام 
املجزرة وبعد أن ندد العالم أجمع«؟ واعتبر 
املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
أن »اإلنكار الحوثي جاء بعد التأكد من أن 
الهجوم قد طاول الطواقم اإلنسانية للجنة 
منهم،   3 ومقتل  األحــمــر،  للصليب  الدولية 
 عن إصابة 3 آخرين، من يرتكب هذه 

ً
فضال

األعــمــال الــشــريــرة لــن يــكــون غريبا عليه أن 
يراوغ بهذا الشكل السافر«.

الشرعية  الحكومة  تأكيد  مــن  الــرغــم  وعلى 
أن املؤشرات األولية تؤكد وقوف الحوثين 
خلف الحادثة، لكن التصريحات السعودية 
الــتــي نــســبــت الــهــجــوم إلـــى »قــــوى الــظــالم«، 
دون إشــــارة صــريــحــة إلـــى الــحــوثــيــن، كما 
ورد فــي تــغــريــدات السفير الــســعــودي لــدى 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، تــشــيــر ضــمــنــا إلــى 
يقن ســعــودي بــوقــوف جهة مجهولة وراء 

الهجوم على الحكومة.
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية،  وأكــدت مصادر 
أن هوية الفاعل »ال يمكن الجزم بها بإطالق 
هم دون اإلمساك بدليل مادي«، الفتة إلى 

ُّ
الت

أن »بقايا املقذوفات، التي يفترض التحريز 
عليها في مدرج املطار أو صالة االستقبال، 
هـــي الـــتـــي ســتــحــدد الــجــهــة املـــنـــفـــذة بشكل 
الجهة  هــي  مــن  فـــوري، حيث سيتم معرفة 
إذا  املـــدى  تمتلك صــواريــخ متوسطة  الــتــي 
ذلـــك. كما سيتم  إلــى  الشظايا تشير  كــانــت 
مــعــرفــة مـــوقـــع املــنــفــذيــن بـــالـــدقـــة إذا كــانــت 
بعض املقذوفات هي لقذائف هاون«. وكان 

وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني أحــمــد عـــوض بن 
أبلغ، في وقــت متأخر من ليل أمس  مبارك 
األول، عــددًا من سفراء الــدول الكبرى ودول 
األولــيــة  التحقيقات  أن  ــــي،  األوروبـ االتــحــاد 
ـــل املــــاديــــة تـــؤكـــد بــشــكــل قـــاطـــع أن  ــدالئــ ــ والـ
الحوثين هم املتورطون بالهجوم. وكانت 
قيادات أمنية وعسكرية رفيعة في الحكومة 
ــن قــــوات  ــن مــمــثــلــن مــ  عــ

ً
ــة، فـــضـــال ــيـ الـــشـــرعـ

الــتــحــالــف، قــد عــرضــت فــي اجــتــمــاع لها مع  
أوليا  تقريرًا  املــاضــي،  الخميس  املــلــك،  عبد 
نــجــز فــي أعــمــال التحقيق وتحريز 

ُ
عــن مــا أ

نوعية  لتحديد  املقذوفات،  بقايا  وتجميع 
الهجوم وأماكن  الصواريخ املستخدمة في 
إطــالقــهــا وســقــوطــهــا. واتــهــمــت الــحــوثــيــن 

باملسؤولية عن الهجوم.
وخــــالفــــا لــلــجــنــة الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي أعــلــنــت 

شروعها بالتحقيق في الهجوم، بناًء على 
تــوجــيــه رئــــاســــي، كـــانـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعــــــــاءات حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
قامت  التي  الوحيدة  الحقوقية  الجهة  هي 
ــار لــلــتــحــقــيــق في  ــطـ بـــالـــنـــزول إلــــى أرض املـ
حادثة استهدافه، وسقوط عشرات الضحايا 
ــن املــــدنــــيــــن. وذكـــــــرت الـــلـــجـــنـــة املـــدعـــومـــة  مــ
مـــن مــجــلــس حـــقـــوق اإلنــــســــان األمــــمــــي، في 
أنها  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلعت  بيان 
واألضــرار  املقذوفات  سقوط  أماكن  عاينت 
ــار الــــــذي تـــعـــرض لــه  ــ ــــدمـ ــــة وحـــجـــم الـ ــاديـ ــ املـ
املطار، ومقابلة عدد من الشخصيات وأخذ 
إفاداتهم حول ما حدث، وعلى رأسهم مدير 

أمن املطار، عبد الله كرعون.
اليمني معن عبد  الــــوزراء  واعــتــبــر رئــيــس 
املـــلـــك، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
برس« أمس السبت، أن الهجوم الصاروخي 
إلــى »القضاء«  على مطار عــدن كــان يهدف 
إلى  وصولها  عند  الجديدة  الحكومة  على 
املدينة. وفي أول مقابلة له بعد الهجوم، قال 
رئيس الوزراء »إنه هجوم إرهابي كبير كان 
يهدف إلى القضاء على الحكومة. لقد كان 
اليمن«.  السالم واالستقرار في  رسالة ضد 
بــأن الحوثين في  وكــرر اتهامات حكومته 
الصاروخي  الهجوم  عــن  مسؤولون  اليمن 
على املــطــار، وهــجــوم بــطــائــرة مسيرة على 
نقل  مــن  وقــت قصير  بعد  املعاشيق،  قصر 

رئيس الوزراء وحكومته إلى هناك. 
وأعلن عبد امللك أن »التقنيات« املستخدمة 
ــلــــى املــــطــــار  فـــــي الــــهــــجــــوم الـــــصـــــاروخـــــي عــ
كــانــت مـــن الــســمــات املــمــيــزة الســتــراتــيــجــيــة 
دقيقة  ثالثة صــواريــخ  إن  وقــال  الحوثين. 
التوجيه أصابت املنشأة، مستهدفة طائرته 
وصالة الوصول وصالة كبار الشخصيات 
فــي املــطــار. وأضــــاف: »كــانــت دقـــة التوجيه 

كبيرة. كانت عملية ضخمة«.
ولــــفــــت رئــــيــــس الــــــــــوزراء إلـــــى أن املــحــقــقــن 
الــيــمــنــيــن جــمــعــوا بــقــايــا الـــصـــواريـــخ، وأن 
خبراء من التحالف، الذي تقوده السعودية، 
ــــدة ســــيــــســــاعــــدون فــي  ــــحـ ــتـ ــ والــــــــواليــــــــات املـ
ــار  تــحــديــد نـــوع الــصــواريــخ وأصــلــهــا. وأشـ
إلــى أن حكومته ستعطي األولــويــة »لألمن 
واالســــتــــقــــرار« فــــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة بــعــد أشــهــر مـــن االقــتــتــال 
ــة لــلــحــكــومــة  ــعــ ــابــ ــي بـــــن قـــــــــوات تــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الجنوبي«.  االنتقالي  »املجلس  ومليشيات 
وقال: »مهما كانت التحديات في عدن، فإن 

الحكومة باقية«.

أمس  اليمنية،  السلطات  أعلنت 
الجوية  ــمــاحــة  ال أن  ــســبــت،  ال
اليوم  عدن،  مطار  إلى  ستعود 
ــام من  ــ ــك بــعــد أي ــ األحــــد، وذل
سقوط  إلــى  أدى  داٍم  هجوم 
ــى.  ــرح ــج عـــشـــرات الــقــتــلــى وال
ونقلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، 
الحكومة  إلى  التابعة  بنسختها 
وزير  عن  السبت،  أمــس  اليمنية 
قوله،  حميد  السام  عبد  النقل 
»إننا  للمطار:  بها  قام  زيارة  خال 
علينا  ويتحتم  كبير،  تحّدٍ  أمــام 
جميعًا أن نتكاتف ونعمل بروح 
ــد ألجــل عــودة  ــواح الــفــريــق ال
الهجوم  بــعــد  الــمــطــار  عــمــل 
يثنينا  لن  ــذي  ال الــغــادر  اإلرهــابــي 
الدولة  مؤسسات  تفعيل  عن 
والحفاظ عليها رغم الصعوبات 

والمعوقات«. 

عودة الماحة 
الجوية اليوم

قــتــلــت 5 نـــســـاء وأصــيــبــت أخـــريـــات، 
الحديدة  بمدينة  مدفعي  قصف  في 
الجمعة،  األول  أمـــس  الــيــمــن،  غــربــي 
فــيــمــا تـــبـــادل الــجــيــش والــحــوثــيــون 
ــذ الـــقـــصـــف.  ـ

ّ
ــف ــنـ االتــــهــــامــــات حــــــول مـ

وطالبت األمم املتحدة، أمس السبت، 
ــال املـــزيـــد  ــ ــعـ ــ األطـــــــــــراف بـــتـــجـــنـــب إشـ
ــــذي ُيــلــحــق املـــزيـــد من  مـــن الــتــوتــر الـ
الـــخـــســـائـــر اإلضــــافــــيــــة بــــن صــفــوف 
املــــدنــــيــــن. وبـــحـــســـب نـــاشـــطـــن فــي 
ــإن الــقــذيــفــة ســقــطــت في  الـــحـــديـــدة فــ
صــالــة األفـــــراح الــواقــعــة قـــرب شـــارع 
املطار، على خط الجبهة بن القوات 
الحكومية والحوثين. ونقلت وكالة 
»فــرانــس بـــرس« عــن شــاهــد قــولــه إن 
»االنــفــجــار وقـــع عــنــد مــدخــل املجمع 
املؤلف من عــدة قاعات لــألفــراح« في 
الــحــوثــيــون،  عليها  يسيطر  منطقة 
مــضــيــفــا أن الــحــشــود كــانــت تحضر 
زفــاف أحــد أنــصــار الحوثين. وذكــر 
العمالقة«،  »ألوية  لـ اإلعالمي  املركز 
التابعة إلى الجيش اليمني، في بيان 
 »قـــذيـــفـــة مــدفــعــيــة 

ّ
أمــــس الـــســـبـــت، أن

أطــلــقــتــهــا مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، مــســاء 
أعــراس نسائية،  الجمعة، على قاعة 
تسببت في مقتل خمس نساء وجرح 

 عن 
ً
7 أخريات«. وأضاف البيان، نقال

أطلقتها  »القذيفة   
ّ
أن عــيــان،  شــهــود 

عــنــاصــر حــوثــيــة مـــن جـــانـــب إحـــدى 
ــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــعــ ــدائــــق الــــواقــ الــــحــ
ــرق مــديــنــة الـــحـــديـــدة«.  الــجــمــاعــة شــ
الحوثي  جماعة  اتهمت  املقابل،  في 
بالوقوف  للحكومة  املوالية  الــقــوات 
صالة  استهدف  الـــذي  القصف  وراء 
أفـــــراح نــســائــيــة بـــالـــحـــديـــدة. ونــقــلــت 
ــأ«، بــنــســخــتــهــا الــتــابــعــة  ــبـ وكـــالـــة »سـ
ــال  ــمـ ــأعـ لـــلـــحـــوثـــيـــن، عـــــن الــــقــــائــــم بـ
مـــحـــافـــظ الـــحـــديـــدة )تـــحـــت ســيــطــرة 
 
ّ
الـــجـــمـــاعـــة( مــحــمــد قــحــيــم، قـــولـــه إن
»مــرتــزقــة الـــعـــدوان )الـــقـــوات املــوالــيــة 
صالة  بــوابــة  اســتــهــدفــوا  للحكومة( 
الحوك  بمديرية  لــألفــراح  املــنــصــورة 
الــتــابــعــة لــلــحــديــدة«. وأضــــاف: »أدى 
الــقــصــف إلــــى اســتــشــهــاد 5 مــدنــيــن 

وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح«.
ــم  ــي تـــغـــريـــدة نــشــرتــهــا بــعــثــة األمـ وفــ
املتحدة لدعم »اتفاق الحديدة«، عبر 
موقع »تويتر«، عّبرت عن انزعاجها 
ــدد مــن  ــ ـــفـــيـــد بــمــقــتــل عـ

ُ
مــــن تـــقـــاريـــر ت

املـــدنـــيـــن ووقــــــــوع إصـــــابـــــات أخــــرى 
نتيجة القصف على مديرية »الحوك« 
ــة املــــاضــــي.  ــعـ ــمـ فـــــي الـــــُحـــــديـــــدة، الـــجـ
ــاق  ــفـ ــيـــع خـــــروقـــــات اتـ ــمـ وأدانــــــــــت »جـ
بتجنب  األطــراف  مطالبة  الُحديدة«، 
إشعال املزيد من التوتر الذي ُيلحق 
املـــزيـــد مـــن الــخــســائــر اإلضــافــيــة بن 
صــفــوف املــدنــيــن، مــن دون تفاصيل 
أخــرى. وإثــر مشاورات في العاصمة 
الـــســـويـــديـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، تــوصــلــت 
في  والــحــوثــيــون،  اليمنية  الــحــكــومــة 
 ،2018 األول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/   13
 الـــوضـــع 

ّ
ــل ــحــ ــاق يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ

فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
الجانبن  بن  هدنة شاملة  يتضمن 
وإعـــادة انتشار قـــوات الــطــرفــن. وتم 
هـــذا االتــفــاق بــرعــايــة األمـــم املــتــحــدة، 
وسط اتهامات متكررة بن الحكومة 
والـــحـــوثـــيـــن، بـــشـــأن عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ 

االتفاق وخرق الهدنة.
)األناضول، فرانس برس(

بيان متأّخر أربعة أيام... والحكومة تتمسك 
باتهام »أنصار اهلل«

أدى الهجوم إلى مقتل 26 شخصًا )صالح العبيدي/فرانس برس(

أطلق النظام حملة في بادية دير الزور )جورج أورفليان/فرانس برس(

عبسي سميسم

فت قوات 
ّ
مع بداية العام الجديد كث

النظام السوري و»قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد( من حملتيهما 

على تنظيم »داعش« الذي بدأ 
يستعيد قوته ضمن البادية السورية 
خالل الفترة التي تلت إعالن التحالف 

الدولي القضاء على التنظيم في 
سورية، بعد السيطرة على آخر 

معاقله في بلدة الباغوز في ريف 
محافظة دير الزور. وبدأ التنظيم 

بالعمل على شكل خاليا انتشرت 
في البادية السورية، تشن هجمات 

متفرقة على قوات النظام في كل من 
محافظتي دير الزور وحماة، وعلى 

عناصر »قسد« في مناطق سيطرتها 
شرقي نهر الفرات، باإلضافة إلى 

وقوع تفجيرات بعبوات ناسفة 
في تلك املناطق يعتقد أن »داعش« 

يقف خلفها. على الرغم من توجيه 
التنظيم بعض الضربات املوجعة 
لكل من قوات النظام واملليشيات 

التي تسانده، وحتى للقوات الروسية 
في محافظة دير الزور، ومهاجمته 

حقول النفط فيها، إال أن الضرر 
الذي ألحقته تلك الضربات ال ُيقارن 

بالفائدة التي عادت بها على كل 
من النظام وروسيا اللذين استثمرا 

تلك الضربات سياسيًا. ووجدت 
موسكو في هذا التطور فرصة 

ثمينة إلعادة محاولة تعويم نظام 
»اإلرهاب  بشار األسد كمحارب لـ
الداعشي« ومحاولة تسويق بقائه 

على أنه حاجة ماسة ال يمكن 
االستغناء عنها، ألن البديل سيكون 
استعادة »داعش« مناطق أخرى من 
سورية، األمر الذي من شأنه تهديد 

األمن والسلم العامليني، خصوصًا 
مع تصاعد العقوبات األميركية 

واألوروبية على النظام. في املقابل، 
حذت »قسد« حذو النظام، وقامت 

بشن حملة مماثلة في مناطق 
سيطرتها ضد »داعش« الذي ُيعتبر 

السبب الرئيسي لوجودها، األمر الذي 
يجعل من تلك الحملة وسيلة إلثبات 

وجودها أكثر منها حملة تهدف 
للقضاء على »داعش«. فالنظام 

والتنظيمات الوظيفية األخرى في 
سورية تحارب اإلرهاب ليس بهدف 

القضاء عليه وإنما من أجل استمرار 
البقاء، بسبب ارتباط وجودها بوجود 
اإلرهاب. لذلك نجد أن النظام و»قسد« 

يعمالن بني الحني واآلخر على 
صناعة اإلرهاب من أجل محاربته، 
فشهدنا كيف أفرج النظام عن كل 

املعتقلني الجهاديني من سجونه في 
بداية الثورة السورية والذين شكلوا 
كل التنظيمات اإلرهابية التي نشهد 

خطرها حاليًا، وذلك في سبيل تبرير 
حربه على الشعب الثائر. من جهته، 

كانت »قسد« قد هددت املجتمع 
الدولي باإلفراج عن معتقلي »داعش« 

حني شعرت بخطر يهدد وجودها، 
األمر الذي يقود إلى نتيجة مفادها أن 
معركة النظام و»قسد« ضد »داعش« 
حسم أبدًا، فاستمرارها مصلحة 

ُ
لن ت

مشتركة للجميع.
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عماد كركص

ســيــكــون الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي مــواجــهــة 
بــرنــامــج جــديــد مـــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
ــع إعـــــــالن بـــريـــطـــانـــيـــا نـــقـــل الـــعـــقـــوبـــات  ــ مـ
ــلــــيــــه لـــتـــكـــون  األوروبـــــــــيـــــــــة املـــــفـــــروضـــــة عــ
ضــمــن نـــظـــام عـــقـــوبـــات مــســتــقــل وخـــاص 
ــة بشكل  ــافــ بـــهـــا، قـــابـــل لــلــتــحــديــث واإلضــ
الضغط  مــن  األمـــر  هــذا  مستمر. وسيزيد 
النظام،  على  واالقــتــصــادي  الدبلوماسي 
إذ سيجد نفسه محاصرًا بثالثة أنظمة أو 
بموجب  األميركية  العقوبات،  من  برامج 
التي تصدر  واألوروبية  »قانون قيصر«، 
ــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي،  بــشــكــل مــســتــمــر عـ
ــتــــي بـــاتـــت  ــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــ ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
منفصلة عن األوروبية بعد خروج اململكة 

املتحدة من االتحاد.
الــبــريــطــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الــجــمــعــة املــــاضــــي، الـــتـــزامـــهـــا بــمــحــاســبــة 
ــة.  ــوريــ ــــي ســ ــن الــــجــــرائــــم فـ ــ املــــســــؤولــــن عـ
وأشـــــارت، فــي بــيــان، إلـــى أنـــه اعــتــبــارًا من 
املــمــلــكــة  »ســتــنــقــل   ،2021 عــــام  مـــن  األول 
املتحدة عقوبات االتــحــاد األوروبـــي ضد 
نــظــام )بـــشـــار( األســـد وأعـــوانـــه إلـــى نظام 
والخاص  املستقل  البريطاني  العقوبات 
بــــســــوريــــة«. وأضــــافــــت الــــــــــوزارة: »تـــهـــدف 
ــــى إنــــهــــاء الـــقـــمـــع الــوحــشــي  عــقــوبــاتــنــا إلـ
للمدنين مــن قــبــل نــظــام األســــد، وزيــــادة 
الضغط عليه من أجــل حل سياسي دائم 
»اململكة  أن  إلــى  السورين«. ونوهت  لكل 
املتحدة تدعم بالكامل العملية السياسية 
على  املتحدة، ويجب  األمــم  تقودها  التي 
الــنــظــام الـــســـوري الــتــعــامــل مــعــهــا بجدية 
مــن أجــل رفــع هــذه الــعــقــوبــات«. وتابعت: 
»بينما يلقي النظام السوري باللوم على 
االقتصاد  تــدهــور  فــي  الغربية  العقوبات 
فــي ســوريــة، فــي الــواقــع، دمــر هــذا النظام 
اقــتــصــاد ســوريــة مــن خــالل املحسوبيات 
و)الـــواســـطـــات( والــفــســاد، بــاإلضــافــة إلــى 
تــمــويــلــه الــعــنــف الـــوحـــشـــي ضـــد الــشــعــب 
الــــســــوري، ولـــذلـــك يــجــب عــلــى الــنــظــام أن 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة أفـــعـــالـــه«. وأوضــحــت 
أن املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة »ســـتـــواصـــل دعــمــهــا 
ــوري، بــالــتــزامــن  ــســ اإلنـــســـانـــي لــلــشــعــب الــ

العقوبات ملنع األشــخــاص  مــع اســتــخــدام 
املـــســـتـــهـــدفـــن الرتـــبـــاطـــهـــم بـــالـــنـــظـــام مــن 
دخول اململكة املتحدة، واستعمال البنوك 
الــبــريــطــانــيــة، واالســــتــــفــــادة مـــن اقــتــصــاد 

بريطانيا بشكل أو بآخر«.
وســـيـــهـــدد الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــلــعــقــوبــات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي، شــبــكــة 
ــتــــي يـــديـــرهـــا  ــة الــ ــتــــصــــاديــ ــات االقــ ــعــــالقــ الــ
مــقــربــون مـــن عــائــلــة زوجــــة بــشــار األســـد، 
أسماء األخرس، الذين يحملون الجنسية 
الــبــريــطــانــيــة. وكـــانـــت الــحــزمــة الــســادســة 
مـــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، الــتــي صـــدرت 
ــــي 22 مــن  ــر« فـ ــيـــصـ ــمـــوجـــب »قـــــانـــــون قـ بـ
الشبكة.  هــذه  استهدفت  املــاضــي،  الشهر 
تلك  أن  إلى  األميركية  الخارجية  ونوهت 
الــحــزمــة، الــتــي اســتــهــدفــت مــجــددًا أســمــاء 
األسد وعددًا من أقاربها وأفراد عائلتها، 

صدرت بالتنسيق مع اململكة املتحدة.
ويــــفــــرض الـــنـــظـــام الـــبـــريـــطـــانـــي الـــجـــديـــد 
مـــن الــعــقــوبــات تــجــمــيــد أصــــول الـــذيـــن تم 
تــحــديــدهــم بــأنــهــم مــســؤولــون عـــن القمع 
العنيف للمدنين في سورية، أو يدعمون 
النظام أو يستفيدون منه. وكذلك يتضمن 
شــراء،  أو  بيع،  على  املالية  القيود  بعض 
أو مضمونة من  ســنــدات معينة صـــادرة 
قــبــل الــنــظــام، أو إقــامــة عــالقــات مصرفية 
مــــع أشــــخــــاص مــعــيــنــن، وإعــــاقــــة تــوفــيــر 
لبعض  التأمن  وإعـــادة  التأمن،  خدمات 
لــــوائــــح  إدراج  ــتــــظــــر  ــنــ ويــ األشــــــــخــــــــاص. 
من  البريطاني  للنظام  قادمة  وتفسيرات 

العقوبات.
ويــعــد إعـــالن الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة عن 
النظام الجديد من العقوبات، كاستجابة 
ســـريـــعـــة لـــرســـالـــة أرســـلـــتـــهـــا شــخــصــيــات 
ــوع املــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ ــة، األسـ ــعــــارضــ ســــوريــــة مــ
الــبــريــطــانــي دومينيك  الــخــارجــيــة  لــوزيــر 
فرض  على  املــتــحــدة  اململكة  تحض  راب، 
وتحديدًا  وداعميه،  النظام  على  عقوبات 
أفراد عائلة األخرس، أقارب زوجة األسد. 
ـــعـــن عـــلـــى الـــرســـالـــة 

ّ
وكــــــان مــــن بــــن املـــوق

رئــيــس الـــــوزراء الـــســـوري األســبــق ريــاض 
حـــجـــاب، وكــبــيــر املــفــاوضــن الــســابــق في 
هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة املــعــارضــة إلى 

مباحثات جنيف محمد صبرا.
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــرا، فـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــار مـــحـــمـــد صـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »بـــعـــد بــدء 
ســريــان بريكست )خــــروج بــريــطــانــيــا من 

القانونية،  ومفاعيله  األوروبـــي(  االتحاد 
الناحية  فإن بريطانيا لم تعد ملزمة من 
القانونية بقوانن االتحاد األوروبي. ومن 
العقوبات األوروبـــي  الــقــوانــن نظام  هــذه 
على بشار األسد وأركان نظامه وداعميه«. 
الــتــأكــيــد البريطاني  وأضــــاف »لــذلــك فـــإن 
حول التزام اململكة املتحدة بكل العقوبات 
ــيــــة، وبــأنــهــا ستعمل عــلــى وضــع  األوروبــ
نظام خاص بالعقوبات هي خطوة جيدة 
بتأكيدها  بريطانيا،  فإن  كذلك  وممتازة. 
ــة املــحــاســبــة عــلــى جـــرائـــم الــحــرب  ــويــ أولــ
والـــجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة، فــإنــهــا تــؤكــد 
األعــوام  اتبعتها خــالل  التي  السياسة  أن 
بريطانيا  بذلته  الذي  والنشاط  املاضية، 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إطــار  في 
وفي إطار املجلس التنفيذي ملنظمة حظر 
وتابع  سيستمر«.  الكيميائية  األســلــحــة 
صــــبــــرا »نــــحــــن نـــســـعـــى ألن يــــكــــون نــظــام 
إطــار أشمل من  البريطاني في  املحاسبة 
مع  متوافقا  يــكــون  وأن  األوروبــــي،  مثيله 
نظام العقوبات في قانون قيصر. وحتى 
ــاك إشــــــــارات طــيــبــة مــن  ــنـ ــإن هـ ــ الــلــحــظــة فـ
الجانب البريطاني، لكن هذا األمر يحتاج 
األسابيع  خــالل  مالمحه  ستتضح  لعمل 

املقبلة«.
العقوبات  لنظام  املحتمل  التأثير  وحــول 
الــبــريــطــانــي عــلــى شــبــكــة الـــعـــالقـــات الــتــي 
ــد مـــن املــمــلــكــة املــتــحــدة،  تــدعــم نــظــام األســ
أوضــــح صــبــرا أنـــه »بــمــجــرد تــبــنــي نــظــام 
عــقــوبــات بــريــطــانــي خــــاص، فــإنــه ال شك 
ــلـــى شــبــكــات  ــرًا عـ ــيـ ــبـ ســيــشــكــل ضـــغـــطـــا كـ
عائلة  بريطانيا، ومنها  في  األســد  بشار 
األخــرس. وأكــرر أننا ننتظر صدور نظام 
ــقـــوبـــات لــتــقــيــيــمــه وتـــقـــيـــيـــم مــســتــوى  ــعـ الـ
الغربية  الــعــقــوبــات  أن  ويــبــدو  شــمــولــه«. 
عــمــومــا، بــاتــت تــتــجــه نــحــو تقييد إعـــادة 
غير  النظام من خــالل شخصيات  تأهيل 
ــد. وبــاتــت أســمــاء األخــــرس فــي طــور  األســ
من  السياسية،  للواجهة  نفسها  تصدير 
خالل ضلوعها بنشاطات عدة، الستمالة 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــنــظــام، مـــن بينها 
مــلــف الــجــرحــى وتــعــويــض قــتــلــى الــحــرب 
مــــن الـــعـــســـكـــريـــن، بـــاإلضـــافـــة لــتــعــويــض 
ــن املــــوالــــن لــلــنــظــام. كــذلــك  املـــتـــضـــرريـــن مـ
األسد  أقــربــاء  شنت حربا إلنهاء سيطرة 
ــل االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــنـــظـــام،  ــاصــ ــفــ عـــلـــى املــ
ابــن خــال بشار  بإبعادها رامــي مخلوف، 
األســــــــد، عــــن لـــعـــب دور مـــحـــرك اقــتــصــاد 
الـــدائـــرة الــضــيــقــة لــلــنــظــام لــصــالــحــهــا، من 
خالل تقديم أفراد من عائلتها )األخرس( 
بالواجهة  ُيعرفون  باتوا  منها،  ومقربن 
ــة الـــجـــديـــدة لـــلـــنـــظـــام. وعــلــى  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ذلـــك، ركـــزت »عــقــوبــات قــيــصــر« عــلــى هــذه 
رسالة  إرســـال  وأرادت  الــجــديــدة.  الشبكة 
بــــعــــدم تـــعـــويـــم أي شــخــصــيــة مــــن داخــــل 
الــبــالد،  فــي  دور مستقبلي  للعب  الــنــظــام 
فـــاســـتـــهـــدفـــت أســــمــــاء األســـــــد مــــرتــــن فــي 
الــعــقــوبــات، مـــن خـــالل الــحــزمــتــن األولـــى 
والسادسة )األخيرة(، ويبدو أن بريطانيا 
ــيــــة بـــهـــذا  ــيــــركــ تـــســـيـــر عـــلـــى الـــخـــطـــى األمــ

االتجاه.

صبرا: نسعى ألن يكون 
النظام البريطاني أشمل 

من األوروبي

العقوبات البريطانية 
ستجمد أصول 

المسؤولين عن القمع

نظام عقوبات بريطانية على سورية: 
الضغط الدولي يتصاعد

سيهدد النظام الجديد 
للعقوبات البريطانية، 

المنفصل عن عقوبات 
االتحاد األوروبي، بشكل 
رئيسي، شبكة العاقات 
االقتصادية التي يديرها 

مقربون من عائلة 
زوجة بشار األسد، أسماء 

األخرس، الذين يحملون 
الجنسية البريطانية

  شرق
      غرب

أوروبا تريد تحقيقًا 
إسرائيليًا بجريمة هارون 

أبو عرام
دعا االتحاد األوروبي، أمس السبت، 
ــات االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــطـ ــلـ سـ
إلــــى الــتــحــقــيــق الــســريــع فـــي إطـــالق 
أبو  هـــارون  الفلسطيني  الــنــار على 
ــــرام )24 عـــامـــا(، جـــنـــوب الــخــلــيــل،  عـ
االتحاد،  وشــدد  الجناة.  ومحاسبة 
فــي بــيــان، عــلــى رفــضــه لالستخدام 
ــر املـــتـــنـــاســـب لـــلـــقـــوة،  ــيــ ــــرط وغــ ــفـ ــ املـ
اإلسرائيلية  الــقــوات  أن  إلــى  مشيرًا 
أطلقت، الجمعة املاضي، النار على 
ــان يــعــيــد بــنــاء  ــو عــــــرام، بــيــنــمــا كــ أبــ
مــنــزلــه، الـــذي هــدمــتــه فــي نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي، ما أّدى إلى 

إصابة الشاب بشلل كامل.
)العربي الجديد(

عباس يرحب برسالة هنية 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  قـــرر 
عـــبـــاس )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــســبــت، 
دعــــــوة رئـــيـــس لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات 
ناصر  حــنــا  الفلسطينية  املــركــزيــة 
ــه، لــبــحــث اإلجــــــــراءات  ــ لـــالجـــتـــمـــاع بـ
الخاصة  املراسيم  الواجبة إلصــدار 
بـــاالنـــتـــخـــابـــات. وذكــــــــرت الـــرئـــاســـة 
عباس   

ّ
أن بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 

ــة الـــخـــطـــيـــة الـــتـــي  ــالــ ــرســ ــالــ رحـــــــب بــ
تسلمها من رئيس املكتب السياسي 
لــحــركــة »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هنية 
ــام وبــــنــــاء  ــ ــــسـ ــقـ ــ بــــشــــأن »إنــــــهــــــاء االنـ
الوطنية  الوحدة  وتحقيق  الشراكة 
ــــن خــــــالل انــــتــــخــــابــــات بــالــتــمــثــيــل  مـ
الــــنــــســــبــــي الـــــكـــــامـــــل، وانــــتــــخــــابــــات 
تشريعية ورئاسية ومجلس وطني 
وتــأكــيــده على  والــتــرابــط،  بالتتالي 
ــار بـــنـــاء  ــمـــسـ ــتـــح بـ ــة فـ ــركــ الـــــتـــــزام حــ

الشراكة والوحدة الوطنية«.
)العربي الجديد(

العراق: استهداف منزل 
ناشط

ــّكـــن الــحــكــومــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــمـ
الــــــعــــــراقــــــيــــــة بــــــرئــــــاســــــة مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي مـــن إنـــهـــاء االعــتــصــامــات 
في جميع املحافظات، ما تسبب في 
تراجع كبير في زخم االحتجاجات 
الــشــعــبــيــة، إال أن عــمــلــيــات االعــتــداء 
ــيـــن جــنــوب  عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــن املـــدنـ
الـــبـــالد تـــتـــواصـــل. وأكــــــدت مــصــادر 
ــار  ــ قـ مــــحــــافــــظــــة ذي  فـــــــي  ــلــــيــــة  مــــحــ
قيام  السبت،  أمس  العراق،  جنوبي 
لــيــل الجمعة  مــســلــحــن مــجــهــولــن، 
منزل  أمــام  عبوة  بتفجير  -السبت، 
أحـــد الــنــاشــطــن بــتــظــاهــرات ساحة 
الحبوبي الواقع في منطقة الشامية 
محافظة  مــركــز  الــنــاصــريــة  بمدينة 

ذي قار.
)العربي الجديد(

 
تركيا تضبط أسلحة 

لـ»الكردستاني« 
شمالي العراق

ذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان 
أمـــس الــســبــت، أن الـــقـــوات املــشــاركــة 
ضبطت  النمر«  »مخلب  عملية  فــي 
كمية من األسلحة والذخائر تابعة 
إلـــى حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
شمالي العراق. وأوضحت أن الفرق 

املختصة قامت بتدمير بعضها.
)األناضول(

 
سورية: قتلى وجرحى 
بانفجارين في الحسكة

صـــيـــب عـــدد مــن األشــخــاص 
ُ
ــتــل وأ

ُ
ق

في محافظة الحسكة شمال شرقّي 
ــالــــت  ســــــوريــــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت. وقــ
مصادر محلية إن خمسة أشخاص 
قتلوا، بينهم أطفال، بتفجير سيارة 
الــعــن،  مــديــنــة رأس  مفخخة وســـط 
التي تسيطر عليها القوات التركية 
واملـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة، شـــمـــالـــي 
»ســانــا«،  وكــالــة  وتحدثت  الحسكة. 
رمي  عــن  الــســوري،  للنظام  التابعة 
»مــطــلــوب« قنبلة فــي ســوق العمال 
فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، مـــا أدى إلــى 

إصابة 20 شخصا بجروح.
)العربي الجديد(



تنتظر الحكومة 
األردنية اختبار نيل 

الثقة من المجلس 
النيابي الجديد، 

اليوم األحد، في 
تحٍد لحكومة 
بشر الخصاونة، 

والتي ال يبدو أنها 
ستواجه صعوبة 

في تخطيه. 
في المقابل، 

فإن البرلمان الذي 
انتُخب في ظل 

مقاطعة شعبية 
كبيرة، يواجه 
مهمة تغيير 

الصورة السلبية عن 
السلطة التشريعية 

واستعادة 
الثقة الشعبية 

المفقودة

طرابلس ــ العربي الجديد

تستعد البعثة األممية في ليبيا، وسط تقارب 
إقليمي ودولي في امللف الليبي، إلغالق ملف 
الـــحـــوار الــســيــاســي فـــي الـــبـــالد، حــيــث تعتزم 
البعثة األممية في ليبيا اإلعــالن عن تشكيل 
لـــجـــنـــة اســـتـــشـــاريـــة إلنــــجــــاز االســـتـــحـــقـــاقـــات 
األسبوع  خــالل  السياسي  املسار  في  العالقة 
املقبل، في وقت تواجه فيه جهودها من أجل 
نشر مراقبني دوليني لتنفيذ اتفاق وقف النار، 
ليبيا، ومخاوف  معارضة من معسكر شــرق 
داخــلــيــة مــن شــكــل املــقــتــرح، وشــكــل املــراقــبــني 
الــدولــيــني.  وأكــــدت مــصــادر ليبية متطابقة، 
معارضة اللواء املتقاعد خليفة حفتر ملقترح 
ــال مــراقــبــني دولــيــني ملراقبة  أمــمــي بــشــأن إرسـ
الــنــار، مؤكدة أن األسباب  اتفاق وقــف  تنفيذ 
فــي عرقلة  أبــداهــا حفتر تعكس رغبته  الــتــي 

تنفيذ االتفاق العسكري ألكثر وقت ممكن. 
»الــعــربــي  وبــحــســب املـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
الجديد«، فإن حفتر طالب بضرورة مشاركة 
مراقبني من دول حليفة له، وأوعز ملمثليه في 
قــوات  عــن   5+5( املشتركة  العسكرية  اللجنة 

حــكــومــة »الــــوفــــاق« ومــلــيــشــيــات حــفــتــر(، بــأن 
يطرحوا اقتراحًا يقضي بتثبت وجود قواته 
في مدينة سرت وسط ليبيا وقاعدة الجفرة، 
باإلضافة ملشاركة مراقبني من دول حليفة له، 
مضيفة أن هذا املقترح جاء بدفع من حلفائه 

 من باريس وأبوظبي. 
ّ

في كل
ــاء الــرفــض مــن جــانــب حــفــتــر بــعــد اقــتــرح  وجــ
ــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــــحـ ــتـ ــ األمــــــــني الـــــعـــــام لــــأمــــم املـ
وقف  دولــيــون  مراقبون  يدعم  أن  غوتيريس، 
إطــــالق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، مــضــيــفــًا فـــي رســالــة 
وجهها إلى مجلس األمن الدولي، أن مقترحه 
جـــــاء بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
فّعالة  آلية  تنفيذ  بشأن  املشتركة  العسكرية 
ملــراقــبــة وقـــف إطـــالق الــنــار بــمــشــاركــة دولــيــة. 
ــــى جـــانـــب مـــحـــاولـــة عــرقــلــة حــفــتــر املــضــي  وإلـ
فــي تنفيذ االتــفــاق الــعــســكــري، املــوقــع فــي 23 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، نقلت املصادر 
ــا جـــانـــٌب مـــن أعــضــاء  مـــخـــاوف أخـــــرى أبــــداهــ
قد  أمــيــركــي  اقــتــراح  بــشــأن  العسكرية  اللجنة 
يطرح، ويقضي بإرسال قوات دولية للمراقبة 

بداًل من إرسال مراقبني دوليني. 
ووسط هذه املخاوف لدى اللجنة العسكرية 
املشتركة من تحوير طلبها من األمم املتحدة 
حـــول ضــــرورة وجـــود مــراقــبــة دولــيــة لتنفيذ 
اتفاقها العسكري، قالت املصادر إن كواليس 
التجاوب مع  أن  إلى  اللجنة تشير  مباحثات 
مقترحها حتى اآلن يتجه إلى أن يكون أغلب 
املراقبني من دول أوروبية، موضحة أن اللجان 
الفنية املنبثقة عن اللجنة العسكرية اقترحت 
بأن تشرف لجنة املراقبة الدولية على مغادرة 
املقاتلني األجانب مناطق التماس في مرحلة 
أولـــــى خــــالل أســـبـــوعـــني مـــن وصـــــول الــلــجــنــة 
الثانية،  املرحلة  أمــا  أعمالها.  وبـــدء  الــدولــيــة 
فستتولى فــيــهــا بــحــســب كــوالــيــس مــا رشــح، 

لجنة املــراقــبــة الــدولــيــة، اإلشـــراف على إبعاد 
أبعد،  إلــى نقاط  الطرفني  الليبية مــن  الــقــوات 
وتحديدًا معسكرات مدينة هون )وسط ليبيا 
في منطقة واحات الجفرة( من جهة مليشيات 
حــفــتــر، ومــنــطــقــة أبـــو قـــريـــن، شـــرق مــصــراتــة، 
لجهة قوات »الوفاق«، تزامنًا مع دخول قوات 
شــرطــيــة مــؤلــفــة مــن وزارتــــي داخــلــيــة حكومة 
الوفاق والحكومة املوازية في الشرق، ملدينة 
سرت، من أجل اإلشراف على تأمينها بقيادة 
اللجنة  املنبثقة عــن  الــفــرعــيــة  الــلــجــان  إحـــدى 

العسكرية املشتركة. 
وفي سياق متصل أيضًا بمسار األزمــة، رأى 
كــشــادة،  بلقاسم  الليبي  الــســيــاســي  الــبــاحــث 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل داخـــل األوســـاط 
تركي  لوفدين  زيــارة  أحدثته  والــذي  الليبية، 
ــبـــوع املــاضــي،  ومـــصـــري إلــــى طـــرابـــلـــس، األسـ

بشأن إمكانية حدوث انفراجة في أزمة البالد 
بــســبــب الـــتـــقـــارب املـــصـــري الــتــركــي فـــي املــلــف 
الــلــيــبــي، إال أن هـــذا الــتــقــارب أشــعــر عــواصــم 
تــه  »الــتــهــمــيــش«، وذلـــك بحسب قــراء كــبــرى بـــ
القتراح حفتر حول املراقبني. واعتبر كشادة، 
أن »حفتر ال  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
ــزيـــد مـــن األوراق في  املـ لــكــســب  ــزال يــســعــى  ــ يـ
»مـــواقـــف بعض  أن  املــقــبــل«، مضيفًا  املــشــهــد 
حلفائه تسهل له ممارسة الشغب والعرقلة«. 
واستبعد الباحث الليبي، في هذا اإلطــار، أن 
تكون باريس تقوم بأي تحرك بشكل مباشر 
لـــدعـــم حــفــتــر، بـــقـــدر مـــا تــســتــخــدم أبــوظــبــي، 
والتي تشكل ذراعها الطولى في ليبيا، على 
حّد قوله، خصوصًا في ما يتعلق بدعم حفتر 
لحراك  هدفًا  باتوا  الذين  األفــارقــة  باملقاتلني 
دولي وداخلي يهدف إلى إخراجهم من البالد.

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ خــاصــة،  مصرية  مــصــادر  كشفت 
الـــجـــديـــد«، عـــن تــنــســيــق عــالــي املــســتــوى بني 
إحياء  بشأن  اإلسرائيلية،  والحكومة  مصر 
مـــشـــروع »مـــســـار الــعــائــلــة املـــقـــدســـة«، والـــذي 
ــادة الـــجـــذب  ــ ــزيـ ــ تـــســـعـــى مـــصـــر مــــن خــــاللــــه لـ
ــن خـــــالل جـــــذب قــطــاع  الـــســـيـــاحـــي إلـــيـــهـــا، مــ
عبر  املسيحية،  الدينية  السياحة  مــن  كبير 
ــادة تــأهــيــل وتــطــويــر الــنــقــاط الــرئــيــســيــة  ــ إعــ
العائلة املقدسة في رحلتها  التي نزلت بها 
مــن فلسطني إلــى مــصــر. وكـــان هــذا املــشــروع 
قـــد القـــى صــعــوبــات خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، 

الــعــوائــق األمــنــيــة والــســيــاســيــة التي  بسبب 
تــواجــهــه، نــظــرًا لــوقــوع عــدد مــن تلك النقاط 
في محافظة شمال سيناء املضطربة أمنيًا، 
وذلك بسبب املواجهات بني الجيش املصري 
وتــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء«، املـــوالـــي لتنظيم 
»داعش«. ويجري التنسيق حاليًا، ليتخطى 
البعد األمني، وصــواًل إلى تنسيق الرحالت 
الــســيــاحــيــة، ومـــســـارهـــا، عــلــمــًا أن الــقــاهــرة 
بشكل  ولــو  قريبًا،  املــشــروع  لتدشني  تتطلع 
ــاهـــرة والــصــعــيــد،  ــقـ تـــدريـــجـــي، وبــــــدءًا مـــن الـ

بحسب املصادر.
وقــالــت املـــصـــادر إن مــجــمــوعــة مــن الــلــقــاءات 
عقدت أخيرًا بني مسؤولني رفيعي املستوى 
 من القاهرة وتل أبيب، جرى خاللها 

ّ
في كل

إحياء  الجهود حول  تنسيق  التوافق بشأن 
املــشــروع، والــتــرابــط بــني النقاط الواقعة في 
كما  ومصر.  املحتلة،  الفلسطينية  األراضــي 
كشفت املصادر أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا رفيع 
أخيرًا،  زار محافظة شمال سيناء  املستوى، 
وتجول في عدٍد من املواقع، بهدف التنسيق 
الخاصة  املعلومات والتقنيات  تبادل  بشأن 
بتأمينها، بعد فتحها في مرحلة الحقة من 
ــدء تــشــكــيــل املـــشـــروع الــثــقــافــي والــســيــاحــي  بـ
الكبير. وأضافت املصادر أن مصر ستبدأ في 
إعــادة إحياء بعض األمــاكــن التي نزلت بها 
وبعض  القاهرة،  في  مريم،  الــعــذراء  السيدة 
محافظات الصعيد، لتدشني املشروع، الذي 
تعول عليه كثيرًا في جذب آالف السائحني. 
ــان واجــــه  ــ ــادر، أن املــــشــــروع كـ ــ ــــصـ وأكـــــــدت املـ
أزمــة كبرى، نظرًا ألن املسار داخــل األراضــي 
يــبــدأ مــن محافظة شــمــال سيناء،  املــصــريــة، 
املضطربة أمنيًا، ما يعني أنه يصعب تأمني 

أي وفود سياحية في هذه املنطقة.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن الــتــنــســيــق املــصــري 

- اإلســـرائـــيـــلـــي، يــشــمــل جــانــبــًا آخــــر بــخــالف 
الـــجـــوانـــب األمـــنـــيـــة، وهــــو الـــجـــانـــب املــتــعــلــق 
السياحية  الـــرحـــالت  حـــول  التنسيق  بــشــأن 
ــتـــي تــســتــهــدف زيـــــــارة املــــســــار، بــــدايــــة مــن  الـ
انطالقها في األماكن الواقعة تحت االحتالل، 
والتنسيق بشأن رحالت انتقالهم إلى مصر 
املــواقــع داخل  باقي  زيــارة  الحقًا، الستكمال 

مصر.
وكــانــت مــصــادر قــد كشفت فــي وقـــت سابق 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، عــــن تــــوقــــف الــعــمــل  ــعــ »الــ ـــ لــ
بـــمـــشـــروع مـــســـار الــعــائــلــة املـــقـــدســـة، بسبب 
تــوصــيــة مـــن جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 
التي اعترضت على املشروع نظرًا لصعوبة 
تأمني األفــواج، لكون الكثير من املواقع التي 
زارتــهــا الــعــائــلــة املــقــدســة واقــعــة فــي مناطق 
جبلية نائية، وذلك قبل أن يتم التوصل إلى 
 لــلــمــعــضــلــة، بــعــد تــدخــل جــهــات أخــــرى، 

ّ
حــــل

والوصول لقرار باستبعاد بعض املواقع من 
املسار السياحي.

وتحتفل مصر في األول من يونيو/حزيران 
مــن كــل عــام بــذكــرى دخـــول العائلة املقدسة 
ــة الــعــائــلــة  ــلـ ــيــــهــــا. واســـتـــمـــرت رحـ ــــى أراضــ إلـ
املــقــدســة داخـــل مــصــر أكــثــر مــن ثــالثــة أعـــوام 
ونـــصـــف، تــنــقــلــت خــاللــهــا بـــني أكـــثـــر مـــن 25 
موقعًا وامتدت ملسافة 3500 كيلومتر ذهابًا 

وعودة من سيناء حتى أسيوط. ويحوي كل 
ــت بــه العائلة مجموعة مــن اآلثــار 

ّ
مــوقــع حــل

فــي صــــورة كــنــائــس أو أديــــرة أو آبــــار مــيــاه، 
ة على 

ّ
ومجموعة من األيقونات القبطية الدال

مــرور العائلة املقدسة في تلك املــواقــع، وفقًا 
ملا أقرته الكنيسة القبطية األرثوذكسية في 

مصر.
ودخــلــت الــعــائــلــة املــقــدســة عــن طــريــق شمال 
ــا، ثــــم إلـــى  ــتــ ــدلــ ســـيـــنـــاء، ثــــم اتـــجـــهـــت إلـــــى الــ
وادي الـــنـــطـــرون، فــمــنــطــقــة حــصــن بــابــلــيــون 
لــتــأخــذ طريقها  الــقــديــمــة،  فــي منطقة مــصــر 
فـــي نــهــر الــنــيــل إلـــى نــهــايــة الــرحــلــة فـــي ديــر 
املـــحـــرق بــالــقــوصــيــة فـــي مــحــافــظــة أســيــوط. 
وشــمــلــت املـــحـــطـــات بــمــســمــيــاتــهــا الــحــالــيــة، 
وكــانــت لــهــا مسميات قــديــمــة أثــنــاء الــرحــلــة: 
ـــد، الــعــريــش، الــفــلــوســيــات،  رفـــح، الــشــيــخ زويـ
الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس،  القلس، 
منية سمنود، سمنود، سخا، بلقاس، وادي 
الــنــطــرون، املــطــريــة وعـــني شــمــس، الــزيــتــون، 
ــلــــوت بـــك،  ــلــــة وكــ ــــط الـــقـــاهـــرة حــــــارة زويــ وسـ
مــصــر الــقــديــمــة وحــصــن بــابــلــيــون، املــعــادي، 
منف، دير الجرنوس، البهنسا، جبل الطير، 
أنــصــنــا، األشـــمـــونـــني، ديــــــروط، مـــلـــوي، كــوم 
الدير  ميرة،  القوصية،  العمارنة،  تل  مــاريــا، 
املـــحـــرق. وفـــي طــريــق الـــعـــودة، مـــّرت العائلة 
إلى  )درنكة(  الغربي  املقدسة بجبل أسيوط 
الــقــديــمــة، ثــم املــطــريــة فاملحمة ومنها  مــصــر 

إلى سيناء.
ويــولــي الــنــظــام املــصــري فــي الــوقــت الــراهــن 
العائلة  رحلة  أولــويــة خاصة إلحــيــاء مسار 
نقاط  الفاتيكان  اعتماد  بعد  املقدسة، وذلــك 
مللياري  الحج  ضمن  ملصر  املقدسة  العائلة 
ــم، مــــا يــعــد  ــالــ ــعــ ــلـــى مـــســـتـــوى الــ مــســيــحــي عـ

تنشيطًا للسياحة املصرية.

45
سياسة

»المراقبون الدوليون«... عنوان جديد لعرقلة تهدئة ليبياتنسيق مصري إسرائيلي إلحياء »مسار العائلة المقدسة«

بــالــحــكــومــة يـــوم الــثــالثــاء املــقــبــل. وفـــي بيان 
صـــــادر عـــن مــجــلــس الــــنــــواب، ذكــــر الـــعـــودات 
النواب، فإن  أنه في حال نالت الحكومة ثقة 
املــجــلــس ســيــحــدد أولـــويـــات املــرحــلــة املقبلة، 
املرحلة  أن  واعتبر  التشاركية.  إلــى  مستندًا 
الــعــمــل بعقلية تــشــاركــيــة مـــن دون  تــقــتــضــي 
تدخل أي سلطة في واجبات وأدوار السلطة 

ــم،  ــدائـ ورؤســـــــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة واملـــكـــتـــب الـ
ــع الـــتـــصـــورات  ــ ــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، وضـ ــ يـ
ــلـــة املـــقـــبـــلـــة والــــخــــطــــوط  ــلـــمـــرحـ الـــنـــهـــائـــيـــة لـ
وتوافق  الـــوزاري.  الحكومة  لبيان  الرئيسية 
الــطــرفــان عــلــى تــقــديــم الــبــيــان الـــذي ستطلب 
النواب على أساسه  الخصاونة ثقة  حكومة 
الــيــوم األحــــد، عــلــى أن تــبــدأ مــنــاقــشــات الثقة 

F F

ــرى، وأن مــتــابــعــة وعــــود الــحــكــومــة ومــا  ــ األخـ
ورد فـــي بــيــانــهــا الــــــــوزاري، تــأتــي فـــي صلب 
الــعــمــل الــنــيــابــي. بــــدوره، قـــال الــخــصــاونــة إن 
الرقابي والتشريعي  الــدور  الحكومة تحترم 
املهم الــذي يقوم به املجلس في الرقابة على 
 التشريعات. وأكد أنها 

ّ
أعمال الحكومة وسن

واالستجوابات  األسئلة  على  بالرد  ستلتزم 

ــن املــــدد  ــمـ ــيـــضـــاحـــات الــنــيــابــيــة وضـ ــتـ واالسـ
الــقــانــونــيــة، وفــــي حــــال نــيــلــهــا ثــقــة املــجــلــس، 
قــريــب بمشروع  بــعــدهــا وفـــي وقـــت  ستتقدم 

قانون املوازنة العامة.
ويتعني على الحكومة الحصول على تأييد 
66 نائبًا مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب الــــ130، 
وُيعتبر االمتناع عن التصويت أو الغياب في 

هــذه الحالة كحجب الثقة. وشــّكــل الــنــواب 6 
كتل نيابية، ضمت في عضويتها 118 نائبًا، 
هي: املستقبل، القرار، العدالة، املسيرة، العزم، 
الشعب، فيما بلغ عدد النواب املستقلني 12، 
وفشلت الحركة اإلسالمية في جمع 10 نواب 

لتشكيل كتلة.

كتل ضعيفة
»الجمعية األردنية  ويقول الرئيس السابق لـ
ــالـــد شـــنـــيـــكـــات، فــي  لــلــعــلــوم الـــســـيـــاســـيـــة« خـ
»العربي الجديد«، إن اللقاءات التي  حديث لـ
البرملان  أعضاء  مع  الحكومة،  رئيس  تجمع 
وزيارته إلى مجلس النواب هي بروتوكولية 
الذي  الثقة  لبيان خطاب  بامتياز، تحضيرًا 
الــيــوم األحـــد.  ســتــقــدمــه الــحــكــومــة للمجلس 
ــًا مــجــلــس الــــنــــواب هو  ــتـــوريـ ويـــضـــيـــف: »دسـ
حجبها  أو  الثقة  بمنح  الصالحية  صــاحــب 
عـــن الـــحـــكـــومـــة، وفــــي حــــال مــنــحــهــا تستمر 
الــحــكــومــة، أمـــا فـــي حـــال حــجــبــهــا فــتــســقــط«. 
أنــه تاريخيًا، ومنذ حــوالــي 20 عامًا  ويــذّكــر 
لـــم تــســقــط أي حــكــومــة فـــي األردن  تــقــريــبــًا، 
الثقة من قبل املجلس إطالقًا.  بسبب حجب 
التحضيرية  الحكومة  اجتماعات  أن  ويــرى 
مع النواب تأتي لالستماع ملطالبهم، وإدراج 
ــوزاري، وذلــك مــن باب  بعضها فــي البيان الــ
خلق أجــواء إيجابية مع البرملان، خصوصًا 
أن النواب الجدد يريدون الظهور بشكل جيد 

أمام الناخبني عند مناقشة الثقة.
ــــول الـــكـــتـــل الـــبـــرملـــانـــيـــة ودورهــــــــا املــقــبــل،  وحــ
إفــراز  بعد  تشّكلت  أنها  إلــى  يلفت شنيكات 
املــجــلــس ولــيــس قــبــل االنــتــخــابــات، أي أنــهــا 
ــزبـــي أو ســيــاســي   عـــلـــى بـــرنـــامـــج حـ

َ
ــــــن

ُ
لــــم ت

جــاء كمحاولة  التشكيل  أن  واضــح. ويعتبر 
ــن أجـــل  ــــواب مــ ــنـ ــ ــن الـ لــتــجــمــيــع أكـــبـــر عـــــدد مــ
الــفــردي غير  فالنظام  الــبــرملــان،  تسيير عمل 
سّهل 

ُ
مناسب للعمل البرملاني، حيث الكتل ت

بآلية  الــبــرملــان، وكــل استحقاق مرتبط  عمل 
ــرأي شــنــيــكــات فـــإن الكتل  ــ عــمــل املــجــلــس. وبـ
بل ضعيفة  فعليًا،  البرملانية غير متماسكة 
وقــد تتفكك فــي أي لحظة، الفتًا إلــى أنــه في 
بعض  على  التصويت  يــجــري  الكتل  بعض 
القرارات والتوجهات بشكل فردي، وال يتفق 
جميع أعضائها على موقف واحــد، كما في 
أن  يعتبر  لكنه  العريقة.  الديمقراطية  الــدول 
السيناريو املقبل سيتضمن أسبوعًا أو أكثر 
من النقاش والردود على بيان الثقة، مرجحًا 
حصول حكومة الخصاونة على ثقة البرملان 

في النهاية عند التصويت.
بدوره، يقول الكاتب الصحافي األردني زياد 
الحصول  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــربــاعــي، 
على الثقة شرط إلضفاء الشرعية الدستورية 
الكاملة على كل حكومة جديدة تؤلف، إال أن 
ديمومتها تعتمد بشكل أساسي على قدرتها 
عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ثـــقـــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
النواب. ويضيف: »إذا ما فقدت تلك الثقة في 
أي وقت من األوقات وجب عليها أن تستقيل 
وفـــق أحــكــام الـــدســـتـــور«. ويــتــوقــع أن ترتكز 
طلبات النواب على تحقيق العدالة، وتطوير 
الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة والـــصـــحـــيـــة، وعـــدم 
رفع األسعار باإلضافة إلى تحسني أوضاع 
املواطنني، وزيــادة فــرص العمل، كما في كل 
مـــــرة. ويـــرجـــح الـــربـــاعـــي حـــصـــول الــحــكــومــة 
عــلــى ثــقــة الـــبـــرملـــان، عــلــى الـــرغـــم مـــن مشاهد 
الشّد والجذب التي ستغطي نقاشات الثقة. 
ــأن يــعــمــل الـــنـــواب الــجــدد  ويــبــدي اعــتــقــاده بـ
على إظهار قوتهم واستعراض قدرتهم على 
النقاش أمام الناخبني، ليظهروا أنهم ليسوا 
تحت جناح الحكومة، ويختلفون عن النواب 
السابقني. ويعتبر أن الكتل النيابية هي كتل 
هالمية جاءت كاستحقاق للعمل البرملاني، 
لكنها ال تضمن الثبات، وأن النواب الحاليني 
كــمــا الــحــكــومــة لــن يختلفوا عــن الــحــكــومــات 

واملجالس السابقة.

تقريرخاص

يبدأ المسار من 
محافظة شمال سيناء 

المضطربة أمنيًا

الحكومة األردنية أمام البرلمان

الثاني  تشرين  نوفمبر/   10 في  المنتخب  األردني،  النواب  مجلس  يواجه 
الماضي، تحدي إثبات حضوره، وسط نظرة شعبية سلبية تجاهه، مع 
بدء دورته غير العادية في 10 ديسمبر/ كانون األول الماضي، ليكون 
على النواب الـ130 استرداد ما يمكن من الثقة. وجاءت نسبة المشاركة 
المواطنين  ثقة  على  مباشرًا  استفتاًء  لتشكل  االنتخابات  في  الضعيفة 
اقترع عدد كبير بدفع  المائة، فيما  لم تتخط 29.9 في  إذ  بالمجلس، 

من العصبية العشائرية والمناطقية.

تحدي إثبات الحضور

الحدث

عّمان ـ أنور الزيادات

ــــقــــّدم الــحــكــومــة 
ُ
ــن املـــتـــوقـــع أن ت مـ

األردنـــــــــــــــيـــــــــــــــة بـــــــــرئـــــــــاســـــــــة بــــشــــر 
األحــد، بيانها  اليوم  الخصاونة، 
أعضاء  ثقة  الــذي تطلب بموجبه  الــــوزاري، 
ــواب الــــــــ19، مـــن أجــــل اســتــمــرار  ــنــ مــجــلــس الــ
شـــؤون  وإدارة  الــدســتــوريــة  مــســؤولــيــاتــهــا 
البالد. ويواجه مجلس النواب الجديد الذي 
أولــى جلساته في 10 ديسمبر/كانون  عقد 
ــااًل  ــمــ قـــضـــايـــا صــعــبــة وأحــ ــــي،  ــــاضـ املـ األول 
غير  السلبية  الــصــورة  أبــرزهــا   

ّ
لــعــل ثقيلة، 

املريحة في األوساط الشعبية، وفجوة الثقة 
بـــني املـــواطـــنـــني واملـــجـــلـــس. بــالــتــالــي ُيعتبر 
اســـتـــحـــقـــاق الـــثـــقـــة الــــــذي تـــفـــرضـــه األجـــنـــدة 
في  للمجلس  األول  االمــتــحــان  التشريعية، 

أداء مهامه.
الــنــواب  مجلس  لثقة  الحكومة  طلب  ويــأتــي 
ســنــدًا ألحــكــام الــدســتــور األردنــــي، الـــذي يلزم 
 مجلس 

ّ
 حــل

ّ
ظــل فــي  الــتــي تتشّكل  الحكومة 

ــــواب الـــتـــقـــدم بـــبـــيـــان الـــثـــقـــة خـــــالل شــهــر  ــنـ ــ الـ
مــن انــعــقــاد املــجــلــس الــجــديــد. ويــنــّص البند 
الخامس من املادة 53 من الدستور األردني، 
 ،

ً
ــنـــواب مــنــحــال عــلــى أنـــه »إذا كـــان مــجــلــس الـ

فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن 
تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من 
تاريخ اجتماع املجلس الجديد«، املنبثق عن 
 10 في  أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

استجوابات منتظرة
ـــكـــلـــت حــكــومــة الـــخـــصـــاونـــة، بــعــد رحــيــل 

ُ
وش

الــنــواب  الــــرزاز إثــر حــل مجلس  حكومة عمر 
الـ18 في 27 سبتمبر/أيلول املاضي، وينّص 
البند الثاني من املــادة 74 من الدستور على 
في  الــنــواب  التي يحل مجلس  »الحكومة  أن 
ــبـــوع، وال يــجــوز  عــهــدهــا تــســتــقــيــل خـــالل أسـ
تــكــلــيــف رئــيــســهــا بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
تــلــيــهــا«. فـــي الــســيــاق بــحــث الــخــصــاونــة مع 
الــعــودات،  املنعم  الــنــواب عبد  رئيس مجلس 

الجزائر ـ عثمان لحياني

مدينة  فــي  العسكرية  املحكمة  أصـــدرت 
الــبــلــيــدة، جــنــوب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أمــــــــــــس الـــــــســـــــبـــــــت، أحـــــــكـــــــامـــــــًا تـــقـــضـــي 
ة الـــرئـــيـــســـني الـــســـابـــقـــني لــجــهــاز  ــراء ــ ــبـ ــ بـ
محمد  املتقاعد  الــفــريــق  االســتــخــبــارات، 
ــــروف بـــالـــجـــنـــرال تـــوفـــيـــق(،  ــعـ ــ مــــديــــن )مـ
ــثــــمــــان طـــــرطـــــاق )الــــجــــنــــرال  والـــــــلـــــــواء عــ
الرئيس  إلـــى شقيق  بــاإلضــافــة  بــشــيــر(، 
الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
ــنـــة الــعــامــة  ــيـ الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، واألمـ
لحزب »الــعــمــال« لــويــزة حــنــون، مــن تهم 
املــســاس بسلطة الــجــيــش والــتــآمــر ضد 
القضية  أحــــداث  الـــدولـــة. وتــعــود  سلطة 
فيها  شــاركــت  سياسية  اجتماعات  إلــى 
الــشــخــصــيــات األربـــــــع فــــي مـــــــــارس/آذار 
أمــس متوقعًا، ال  2019، ويــأتــي إغالقها 
السابق  الجيش  قائد  بعد رحيل  سيما 
أحمد قايد صالح، والذي كان يقف وراء 

تكوين ملف القضية.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن املتهمني، 
املــحــامــي خــالــد بـــرغـــل، إنـــه »بــعــد قـــراءة 
املحكمة  فــي  االستئناف  مجلس  رئيس 
القضية،  لحيثيات  بالبليدة  العسكرية 
تم تباعًا سماع كل من بوتفليقة ومدين 
أنــــكــــروا جميعًا  إذ  وطــــرطــــاق وحــــنــــون، 
تهمة املــؤامــرة«. وأضــاف أنــه »بعد ذلك، 
تــدخــل الــنــائــب الــعــام الــعــســكــري ليطلب 
ــم أحـــيـــلـــت الــكــلــمــة  ــون، ثــ ــانــ ــقــ تــطــبــيــق الــ
ملــرافــعــة الـــدفـــاع«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »بعد 
املــــــداولــــــة، أصــــــدر مــجــلــس االســـتـــئـــنـــاف 
فــي املــحــكــمــة قــــرارًا يتضمن إلــغــاء حكم 
املحكمة االبتدائية وتبرئة كل املتهمني«.
وقّرر القضاء العسكري اإلفراج عن محمد 
مدين وإلغاء املتابعة القضائية في حق 
الدفاع األسبق خالد نزار وحنون،  وزير 
فيما تقرر تسليم السعيد بوتفليقة إلى 
القضاء املدني، الذي كان قد أصدر قرارًا  
بإيداعه السجن في قضية فساد. وأبقى 

الـــقـــرار عــلــى قـــائـــد جـــهـــاز االســتــخــبــارات 
الــســابــق عــثــمــان طــرطــاق، قــيــد التوقيف، 
ــه تحقيقات 

ّ
حــق فــي  الــقــضــاء  فتح  بعدما 

في قضايا مدنية.
العسكري  القضاء  يــكــون  الــقــرار،  وبــهــذا 
قد أغلق نهائيًا ملف القضية التي أعيد 
العليا قد  فتحها، بعدما كانت املحكمة 
قــبــلــت فـــي 28 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املــاضــي، طعنًا تــقــدم بــه دفـــاع املتهمني 
التي أصدرتها املحكمة في  في األحكام 
مجلس  وأّيــدهــا   ،2019 سبتمبر/أيلول 
ــرايـــر/ ــبـ ــكـــري فــــي فـ ــعـــسـ االســـتـــئـــنـــاف الـ
إدانــة  املــاضــي، والتي تمثلت في  شباط 
كــل مــن بوتفليقة ومــديــن وطــرطــاق بـــ15 
عامًا سجنًا نافذًا، في حني حكم بثالث 
سنوات سجن، منها 9 أشهر نافذة، في 
 حنون، عن تهم »ارتكاب أفعال داخل 

ّ
حق

بــنــايــة عــســكــريــة تــحــمــل طــبــقــًا لــلــقــانــون 
وصــف جناية الــتــآمــر، مــن أجــل املساس 
ــتـــآمـــر ضـــد سلطة  بــســلــطــة الــجــيــش والـ

الدولة«.
وتـــعـــود فـــصـــول الــقــضــيــة إلــــى مــــارس/
ســلــســلــة  عــــن  الـــكـــشـــف  بـــعـــد   ،2019 آذار 
اجتماعات سّرية عقدت عشية استقالة 
بينها  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  الــرئــيــس 
االجــتــمــاع األبــــرز فــي 30 مــــارس، والــتــي 
أقــــر املــتــهــمــون بـــهـــا، وكـــانـــت تــســتــهــدف 
إقالة الجنرال الراحل أحمد قايد صالح 
إمكانية  في  والنظر  الجيش،  قيادة  من 
السلطة  تتسلم  رئــاســيــة  هيئة  تشكيل 
مـــن بــوتــفــلــيــقــة، بــعــد انــتــهــاء واليـــتـــه في 
إبريل/نيسان 2019، وفي أعقاب اندالع 
تظاهرات شعبية عارمة رفضًا لتجديد 
رئاسته. وكــان واضحًا أن قــرار املحكمة 
املتهمني،  تبرئة  إلى  سيتجه  العسكرية 
بسبب وجود تسوية ومراجعة سياسية 
لــلــقــضــيــة، خــصــوصــًا بــعــد رحـــيـــل قــايــد 
صـــالـــح، والـــــذي كــــان يــقــف وراء تــكــويــن 
الــقــضــيــة والــــزج بــهــذه الــشــخــصــيــات في 

السجن.

الجزائر: تبرئة جماعية 
في »التآمر ضد الدولة«

يتعين على 
الحكومة الحصول 

على تأييد 66 نائبًا

لم تسقط أي حكومة
بسبب حجب الثقة 

منذ نحو 20 عامًا

يسعى خليفة حفتر 
لفرض شروطه حول 

مسألة المراقبين الدوليين 
لوقف النار في ليبيا، وسط 

مخاوف أخرى من شكل 
المقترح األممي، بالتزامن 

مع الحل السياسي

امتد التنسيق األمني 
بين إسرائيل ومصر أخيرًا، 
إلى إحياء مشروع مسار 
العائلة المقدسة، الذي 

تعول القاهرة عليه 
لتعزيز السياحة الدينية، 
وذلك على الرغم من 

الصعوبات

متابعة  مهمة غير صعبة للحصول على ثقة نواب 
في امتحانهم األول
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  شرق
      غرب

رسالة كويتية للسيسي
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  تلقى 
السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  السيسي 
ــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ  ــيـ ــالــــة مــــن أمـ رســ
ــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح،  ــمــ نــــــواف األحــ
تضمنت استعراض آخر التطورات 
ــاعــــي املـــصـــالـــحـــة  ــمــــســ ــلــــقــــة بــ املــــتــــعــ
الــخــلــيــجــيــة، وذلــــك خـــالل استقباله 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي أحــمــد 
نـــــاصـــــر الـــــصـــــبـــــاح. وقــــــــــال مـــصـــدر 
الـــرســـالـــة  ــلـــومـــاســـي مـــصـــري إن  دبـ
تــأتــي فــي ســيــاق مــحــاوالت كويتية 
لــضــم مــصــر إلـــى جــهــود املــصــالــحــة 
الــربــاعــيــة مــع قــطــر، ودفـــع السيسي 
ــلـــيـــجـــيـــة فــي  ــة الـــخـ ــمــ ــقــ لــــحــــضــــور الــ
للرئاسة  بــيــان  أكـــد  فيما  الـــريـــاض، 
املصرية أنه تم التوافق على تكثيف 
التشاور والتنسيق في هذا السياق.
)العربي الجديد(

غارات للجيش المصري 
على سيناء

 الطيران الحربي املصري أمس 
ّ
شن

السبت، غارات جوية على محافظة 
شمال سيناء. وقالت مصادر قبلية 
لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــغـــارات 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق جـــنـــوب مــديــنــة 
بئر الــعــبــد، وشــمــال رفـــح، ومناطق 
مــــجــــاورة لــقــريــة الـــفـــاطـــر الـــتـــي كــان 
أخيرًا  املــصــري  الجيش  استعادها 
ــنـــاء«  ــيـ مـــــن يـــــد تـــنـــظـــيـــم »واليــــــــــة سـ

املوالي لـ«داعش«.
)العربي الجديد(

الجزائر: مقتل 
جنديين و»إرهابيين« 

في اشتباكات
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس 
السبت، مقتل جنديني و4 مسلحني 
بوالية  اشتباكات  في  »إرهــابــيــني«، 
تـــيـــبـــازة، غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة. وقـــالـــت 
ــــالل عــمــلــيــة بحث  ــه »خـ الــــــــوزارة، إنــ
ــلـــديـــة مــســلــمــون  ــرب بـ ــ وتـــمـــشـــيـــط قــ
ــبــــازة، تـــمـــكـــنـــت قــــــوة لــلــجــيــش  ــيــ ــتــ بــ
مــن الــقــضــاء عــلــى 4 إرهــابــيــني بعد 
ــبـــاك مـــع مــجــمــوعــة إرهــابــيــة  ــتـ االشـ
»استشهاد  عــن  متحدثة  خــطــيــرة«، 
ــبــــاركــــي  الـــــرقـــــيـــــب ســــعــــد الــــــديــــــن مــ
قـــايـــد  ــق  ــحــ الــ عـــبـــد  أول  والــــعــــريــــف 

عيشوش« أثناء العملية.
)األناضول(

اليمن: اعتقال عناصر 
من »القاعدة«

ألـــقـــت قـــــوات األمـــــن الــيــمــنــيــة، أمــس 
ــبــــت، الـــقـــبـــض عـــلـــى مــســلــحــني  الــــســ
ــدة«، وضــبــطــت  ــاعــ ــقــ مـــن تــنــظــيــم »الــ
مــتــفــجــرات وأســـلـــحـــة خــــالل عملية 
أمـــنـــيـــة، فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
شــرقــي الــيــمــن. وقــالــت مــديــريــة أمــن 
حــضــرمــوت، إن »األجـــهـــزة األمــنــيــة 
للقاعدة،  ينتمون  عناصر  اعتقلت 
دوعن  مديريتي  في  عمليات  خــالل 
ــافــــظــــة،  والــــضــــلــــيــــعــــة، غـــــربـــــي املــــحــ
ومنطقة رأس حويرة«، مشيرة إلى 
أن الــعــمــلــيــات اســتــمــرت 4 ســاعــات 
وتــخــلــلــتــهــا اشـــتـــبـــاكـــات بـــني قـــوات 
ــدة«، دون  ــاعــ ــقــ األمـــــن وعـــنـــاصـــر »الــ

اإلشارة لوقوع إصابات.
)األناضول(

أفغانستان: عشرات 
القتلى من »طالبان« 

أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة، أمــس 
السبت، مقتل 85 عنصرًا من حركة 
»طــــالــــبــــان«، فــــي عــمــلــيــات لــلــقــوات 
ــي إقـــلـــيـــمـــي هــلــمــنــد  ــ األفــــغــــانــــيــــة فــ
هلمند،  حكومة  وقالت  وننغرهار. 
ــبـــالد، إن قــــوات الــجــيــش  جــنــوبــي الـ
ــت 

ّ
ــــالح الــــجــــو، شــن مـــدعـــومـــة مــــن سـ

املــاضــيــني عمليات  الــيــومــني  خـــالل 
ضد مسلحي »طالبان« في مديرية 
إلــى مقتل 67 مسلحًا  نادعلي، أدت 
ــريــــن، فــيــمــا ذكـــرت  ــة 15 آخــ ــابــ وإصــ
حكومة ننغرهار شرق أفغانستان، 
ــــالح الــــجــــو الـــتـــابـــع لــلــجــيــش  أن ســ
اســـتـــهـــدف لـــيـــل الــجــمــعــة - الــســبــت 
تجمعًا لـ«طالبان« في مديرية بشير 

أغام، أدى إلى مقتل 18 مسلحًا. 
)العربي الجديد(

يريد النواب استعادة الثقة الشعبية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تسعى مصر لزيادة الجذب السياحي )أحمد اسماعيل/األناضول(

تسعى البعثة األممية إلغالق ملف الحوار السياسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/تقرر تسليم السعيد بوتفليقة للقضاء المدني )ناصر الدين زيبار
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الصين: العالقات مع 
أميركا على مفترق 

طرق
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
ــــي، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة  ــغ يـ ــ وانــ
»شــــــيــــــنــــــخــــــوا« ووســـــــــائـــــــــل إعــــــــام 
نـــشـــرت أمــــس الـــســـبـــت، أن الــعــاقــة 
بــــن الـــصـــن والــــــواليــــــات املــتــحــدة 
إلــى »مفترق طــرق جديد«،  وصلت 
وأنــهــا يــمــكــن أن تــعــود إلـــى املــســار 
الصحيح في أعقاب فترة »صعوبة 
غــيــر مــســبــوقــة«. وقـــال وانـــغ يــي إن 
في  الصن  أميركا تجاه  سياسات 
ــــرت بــمــصــالــح  اآلونـــــة األخـــيـــرة أضـ
جسيمة  مخاطر  وجلبت  البلدين، 
ـــى أن ثــمــة  لـــلـــعـــالـــم، لــكــنــه أشــــــار إلــ
فــرصــة اآلن أمـــام الــجــانــبــن »لفتح 
نــــافــــذة جــــديــــدة مــــن األمــــــــل« وبــــدء 

جولة جديدة من الحوار.
)رويترز(

 
النيجر: بازوم يتصدر 

الجولة االنتخابية األولى

تـــصـــدر مـــرشـــح الــــحــــزب الــنــيــجــري 
واالشتراكية   الديمقراطية  أجل  من 
الــحــاكــم فـــي الــنــيــجــر مــحــمــد بـــازوم 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــســـبـــت، نــتــائــج 
الـــجـــولـــة األولــــــــى مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة، الــــتــــي أجــــريــــت فــــي 27 
املـــاضـــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
املائة من  بحصوله على 39.33 في 
األصـــــــوات. وســـيـــواجـــه فـــي الــجــولــة 
الثانية في 20 فبراير/شباط املقبل 
الــرئــيــس الــســابــق مــاهــمــان عــثــمــان 
في   16.99 بنسبة  ثــانــيــا  الــــذي حــل 

املائة.
)فرانس برس(

 
مقديشو: قتلى وجرحى 

بهجوم انتحاري
أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الـــتـــركـــي فخر 
الــــديــــن قــــوجــــة، فــــي تـــغـــريـــدة أمـــس 
انــتــحــاريــا وقــع  أن تفجيرًا  الــســبــت، 
في العاصمة الصومالية مقديشو، 
أســفــر عــن مــقــتــل خــمــســة أشــخــاص، 
بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مـــــن األتـــــــــــــراك، كــمــا 
حركة  وأعلنت  شخصا.   14 أصيب 
»الشباب« مسؤوليتها عن الهجوم. 
شــخــصــا،   14 أن  ــة  ــوجــ قــ وأوضـــــــــح 
بــيــنــهــم ثــاثــة أتــــــراك، أصـــيـــبـــوا، في 
التفجير الذي وقع، بحسب مصادر 
من  كيلومترًا   15 بعد  على  تــركــيــة، 

قاعدة عسكرية.
)أسوشييتد برس(

اسكتلندا تأمل باالنضمام 
ألوروبا كدولة مستقلة

االسكتلندية  الــــوزراء  رئيسة  قــالــت 
أمس  )الــصــورة(،  نيكوال ستورجن 
ــتــــوّجــــهــــة إلـــــــى االتــــحــــاد  الــــســــبــــت مــ
ــأمــــل فــــي االنـــضـــمـــام  األوروبــــــــــي، »نــ
ــرى قـــريـــبـــا« كـــدولـــة  ــ ــرة أخــ ــ إلـــيـــكـــم مـ
ــعـــد خـــــــروج بــريــطــانــيــا  مــســتــقــلــة بـ
الـــكـــامـــل مـــن الــتــكــتــل. وكــتــبــت على 
املوقع اإللكتروني لحزبها »الوطني 
ــنـــدي«: »كـــعـــضـــو مــســتــقــل  ــلـ ــتـ ــكـ االسـ
ــاد األوروبـــــــــــي، ســتــكــون  ــ ــحـ ــ فــــي االتـ
اسكتلندا شريكا وبانيا للجسور«. 
بريطانيا  خــروج  »بسبب  وتابعت 
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، ال يمكننا 
القيام بذلك إال كدولة مستقلة  اآلن 

بحد ذاتها«.
)فرانس برس(

 
قرار قضائي قريب 

بشأن أسانج
ــــف مــــــــــؤســــــــــس مــــــوقــــــع  ــشــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
غدًا  أســانــج  جوليان  »ويكيليكس« 
اإلثــنــن مــا إذا كـــان ســيــتــم ترحيله 
ــات املـــتـــحـــدة ملـــواجـــهـــة  ــ ــــواليــ ــى الــ ــ إلــ
تــهــم تــجــســس بــســبــب نــشــر وثــائــق 
عسكرية أميركية سرية. ومن املقرر 
الـــقـــاضـــيـــة الــبــريــطــانــيــة  ــدر  أن تـــصـ
فانيسا بــارايــتــســر قــرارهــا اإلثــنــن. 
وفــي حــال وافقت على الطلب، فمن 
املـــقـــرر أن تــتــخــذ وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
الــبــريــطــانــيــة، بــريــتــي بــاتــيــل، الــقــرار 
يستأنف  أن  املتوقع  ومــن  النهائي. 

الجانب الخاسر الحكم.
)أسوشييتد برس(

تحوالت كثيرة بعد 
مقتل سليماني أبرزها 

وصول الكاظمي للحكم

القوات البحرية 
والجوية في حالة 

استنفار وتأهب قصوى

سليماني كان يتواصل 
مع وزراء ومسؤولين 

ويحل الخالفات

مخاوف من تقدم 
مليشيات عراقية إلى 

المنطقة الخضراء

عام على اغتيال 
سليماني

عثمان المختار

التوقعات،  من  الكثير  خــاف  على 
ــد »فــيــلــق  ــائــ ــاب قــ ــيــ كــــــان تـــأثـــيـــر غــ
الــقــدس« اإليـــرانـــي، الــجــنــرال قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، عــــن املـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي، ســريــعــا 
وواضحا منذ األسابيع األولى الغتياله في 3 
يناير/كانون الثاني 2020، وبتفاعل أكبر مما 
هو عليه في بلدان أخــرى في املنطقة، واقعة 
تحت تأثير التدخل اإليراني أمنيا وسياسيا. 
ويربط سياسيون ومراقبون عراقيون، الكثير 
املــواقــف، وكذلك  التحوالت والتبدالت في  من 
األزمــــــــات وبـــــــروز الــــصــــراعــــات الــجــانــبــيــة فــي 
العام 2020، بتعثر طهران في  الــعــراق، خــال 
ُحــّكــام  إيــجــاد البديل عمن كــان يــعــرف بثاني 
الــعــراق منذ بعد الــعــام 2003، فــي إشـــارة إلى 
الــحــاكــم املــدنــي األمــيــركــي بـــول بــريــمــر )2003 

.)2004

فشل ملء الفراغ
على مقربة من نصٍب تذكاري أقيم في مكان 
اغتيال قاسم سليماني والقيادي في »الحشد 
الــشــعــبــي« أبــــو مــهــدي املـــهـــنـــدس، قــــرب مــطــار 
أسفرت  أميركية  بغارة جوية  الــدولــي،  بغداد 
أيـــضـــا عـــن مــقــتــل 6 أشـــخـــاص مـــن املـــرافـــقـــن، 
ــانـــي، يـــســـتـــعـــد املـــئـــات  ــمـ ــيـ ــلـ بـــيـــنـــهـــم صـــهـــر سـ
مـــن أعـــضـــاء املــلــيــشــيــات والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
املــرتــبــطــة بــــإيــــران، لــتــنــظــيــم وقـــفـــة بــمــنــاســبــة 
ــى لــاغــتــيــال، تــجــدد  ــ الــــذكــــرى الــســنــويــة األولــ
الــكــاظــمــي بوضع  مــطــالــبــة حــكــومــة مصطفى 
ــــدول زمـــنـــي النـــســـحـــاب الــــقــــوات األمــيــركــيــة  جـ
دأبت  التي  تهديداتها  الــعــراق، وتستعيد  من 
عليها طـــوال الــعــام املـــاضـــي. وبــعــد مـــرور 12 
شهرًا على االغتيال، كشف مسؤول عراقي في 
الجديد«،  »العربي  لـ ببغداد،  الداخلية  وزارة 
أن »طــهــران لــم تتوصل إلــى أي متعاون أكيد 
أو قطعي مع األميركين في عملية االغتيال، 
حتى  أو  العراقية  الجنسيتن  مستوى  على 
ــــى أن الــعــمــيــل أو  ــنــــاك مـــيـــل إلـ الــــســــوريــــة، وهــ
ــــن ضـــمـــن الــحــلــقــة  ــــي، ومـ ــرانـ ــ املـــتـــعـــاون هــــو إيـ
من  الــرغــم  على  وذلـــك  مــن سليماني،  القريبة 
للجنة تحقيق  ــمــت 

ّ
الــكــاظــمــي ســل أن حــكــومــة 

إيرانية جميع ما لديها من تسجيات في برج 
املــراقــبــة فــي مــطــار بــغــداد الــدولــي قبل هبوط 
طائرة سليماني وبعده وكذلك تقرير سلطة 

الكاظمي  تسلم  أبرزها  العراقي، ومن  املشهد 
ــكــــومــــة، والــــــذهــــــاب إلــــــى قـــانـــون  ــة الــــحــ ــ ــاسـ ــ رئـ
انتخابات يهدد نفوذ القوى املقربة من إيران 
فــي الــبــرملــان خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، والــســمــاح 
الحكومة موجودة  باستبدال شخصيات في 
مــنــذ الــعــام 2003 مــحــســوبــة عــلــى إيـــــران، عــدا 
عـــن وضــــوح حــالــة الــتــنــافــس واالحـــتـــقـــان بن 
قوى سياسية كانت تصنف سابقا في خانة 
ــّدة الــتــنــافــس أكــثــر مع  ــــزداد حــ ــد تـ واحـــــدة، وقـ
قــرب االنــتــخــابــات«. واعتبر أن »عـــودة تفعيل 
دور الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن في 
ــراق، وتـــنـــامـــي الـــتـــعـــاون بــــن الــجــانــبــن،  ــ ــعـ ــ الـ
وخطوات االنفتاح األخيرة من بوابة التجارة 
واالســتــثــمــار بــن الــعــراق والــســعــوديــة ومصر 
واألردن، وصواًل إلى اتفاقية تطبيع األوضاع 
فــي سنجار غــرب املــوصــل، والــتــي أقـــّرت طرد 
مــســلــحــي حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، كلها 
تــغــيــيــرات لــم يــكــن لــتــحــدث خـــال فــتــرة تسلم 

سليماني ملف العراق«.

تداعيات عراقية
العاقات  رئــيــس لجنة  نــائــب  رأى  مــن جهته، 
ــة فـــــي الــــبــــرملــــان الـــــعـــــراقـــــي، ظـــافـــر  ــيــ ــارجــ الــــخــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــعــانــي، فــي حــديــث لـــ
ــاع األمــنــيــة كــانــت أكــثــر تــدهــورًا خال  »األوضــ
ــهــا اآلن أفـــضـــل بعد 

ّ
حـــيـــاة ســلــيــمــانــي، ولــعــل

ــى »تــــــردد املــلــيــشــيــات  ــك إلــ ــا ذلــ ــازيـ مــقــتــلــه«، عـ
نفس  تطاولها  ال  لكي  أعــمــالــهــا،  توسيع  فــي 
ــــك أصــبــحــت  ــذلـ ــ الـــعـــقـــوبـــة واالســـــتـــــهـــــداف، ولـ
هـــذه املــلــيــشــيــات، حــتــى عــنــدمــا تــقــوم بقصف 

الطيران املدني، وحتى على مستوى تسجيل 
مشتبها  إيــــران  تعتبرهم  أشــخــاص  مــكــاملــات 
بــــهــــم«. ورّجـــــــح املــــصــــدر أن »الــتــحــقــيــق الــتــي 
تتحدث عنه إيران قد ال ينتج عنه الكشف عن 
أي شخصيات متورطة«، الفتا إلى أن الحديث 
ــيـــع إلـــــى حــــــدوث اخـــتـــراق  ــابـ ــقـــل قـــبـــل أسـ ــتـ »انـ
إلكتروني حصلت من خاله )واشنطن( على 

ما تريده في تنفيذ الهجوم«.
إيــران  لم تحقق  املاضية،  مــدار األشهر  وعلى 
نجاحا لناحية ملء فراغ سليماني في العراق 
تـــحـــديـــدًا، ال عــبــر تــعــيــن الـــجـــنـــرال إســمــاعــيــل 
قــاآنــي )نــائــب سليماني قــبــل اغــتــيــالــه( قــائــدًا 
»فيلق القدس«، وال من خال تشكيل »لجنة  لـ
الشورى«، التي تضم إلى جانب قاآني، قيادات 
في فصائل عراقية مسلحة بارزة. ويأتي ذلك 
 عن نشاط الشيخ محمد كوثراني، الذي 

ً
فضا

عادة ما يتم تقديمه عراقيا على أنه مسؤول 
ملف العراق في »حزب الله« اللبناني، بهدف 
تنسيق الجهود واملواقف املختلفة التي كانت 
في العادة ال تحتاج سوى إلى اتصال هاتفي 
من سليماني أو رسالة نّصية، بحسب تعبير 
البرملان  في  »الفتح«  تحالف  في  بــارز  قيادي 
ــذي يـــمـــثـــل الـــجـــنـــاح الــســيــاســي  ــ ــ الــــعــــراقــــي، الـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«. واعــتــبــر الــقــيــادي، الــذي  لـــ
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــا عـــدم ذكــر  تــحــدث لـــ
اســـمـــه، أن وصـــــول مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــى 
ليحدث  يكن  »لــم  الــعــراقــيــة،  الحكومة  رئــاســة 
بــوجــود سليماني«، مــؤكــدًا أن »األشــهــر التي 
أعقبت اغتيال سليماني شهدت تنافسا على 
صمود  وعــدم  والفصائلي،  السياسي  النفوذ 
الـــتـــوافـــقـــات بـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة أكـــثـــر من 
أسبوع واحد«. وأضاف املصدر أن »اإليرانين 
يــعــانــون حــتــى اآلن مــن إيــجــاد بــديــل مطابق 
لــســلــيــمــانــي فـــي املــلــفــات الـــتـــي كــــان يــتــوالهــا، 
فيما الجنرال قاآني فشل في لعب هذا الدور، 
لكونه غير ضليع في شؤون الشرق األوسط، 
وباكستان  أفغانستان  نطاق  في  عمله  وكــان 
الــســنــوات املــاضــيــة، كــمــا أن سليماني  طــــوال 
ــدًا مـــن جـــنـــراالت الــحــرس  ــ لـــم يــكــن يـــشـــارك أحـ
السفراء  العراق تحديدًا، وحتى  الثوري ملف 
اإليــرانــيــون فــي بــغــداد، كــان هــو مــن يختارهم 
مسبقا بدءًا من حسن كاظمي قمي، ثم حسن 

دنائي فر، وصواًل إلى إيرج مسجدي«.
ولــفــت الــقــيــادي فــي تــحــالــف »الــفــتــح« إلـــى أن 
على  كثيرة  واألمنية  السياسية  »التغييرات 

الخضراء في  املنطقة  )في  األميركية  السفارة 
بغداد(، تصدر بيانات إدانة لهذه األعمال كي 
تتجنب العقاب«. ولفت العاني إلى أن »العمل 
الــعــســكــري املــشــتــرك بـــن الـــعـــراق والــتــحــالــف 
الدولي، أدى إلى تحجيم وجود تنظيم داعش 
إلى حّد كبير ومقتل معظم قياداته. لكن خطر 
عــودة اإلرهــاب ال يــزال قائما، فالظروف التي 
إلــى الواجهة  إلــى ظهور اإلرهـــاب، تعود  أدت 
ــوة، مــــن خـــــال اســـتـــهـــداف  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـــفـــتـــرة وبـ
املــواطــنــن وابـــتـــزازهـــم والــحــط مــن كــرامــاتــهــم 
 عن تطاول 

ً
واالعتداء على مقدساتهم، فضا

املــلــيــشــيــات عــلــى املــــال الـــعـــام واملــــــوارد بكافة 
أشكالها«.

فــي الــســيــاق، اعــتــبــر عــضــو الــحــزب الشيوعي 
»الــعــربــي  الـــعـــراقـــي عــلــي نــعــمــة، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أن قوى سياسية وفصائل مسلحة، 
كانت تتمتع بوجود مفاوض ضامن يتحدث 
عنها، إذ كان سليماني يتولى التفاوض بداًل 
وحتى  السياسية  اإلمــــاءات  ويــفــرض  عنها، 
مقتل  أن  ورأى  السياسي.  املشهد  في  األمنية 
ز أيــضــا فـــرص اتــســاع 

ّ
ــز الــجــنــرال اإليـــرانـــي »عــ

رقعة االحتجاجات خال الربع األول من العام 
2020، إذ كــان مــا صــاحــب األشــهــر األولـــى من 
قــاســم سليماني«،  يــقــف خلفه  وقــمــع  دمــويــة 
وفقا لرأيه. وأضاف نعمة أن »موت سليماني 
النفوذ  كشف عــن حالة تنافس وصـــراع على 
والقوى والحصول على الغنائم بن جماعات 

مسلحة وقوى سياسية عديدة«.

تدخالت مباشرة
وتـــحـــدث وزيـــــر عـــراقـــي فـــي حــكــومــة رئــيــس 
»العربي  الــــوزراء األســبــق حــيــدر الــعــبــادي، لـ
ــه، عــــن أن  ــمــ ــديــــد«، شـــــرط عـــــدم ذكـــــر اســ الــــجــ

الـــوزراء ومــدراء  سليماني كــان يتواصل مع 
وحتى  الهاتف،  وعبر  مباشر  بشكل  عامن 
عــلــى مــســتــوى قــضــاة بــاملــحــاكــم، ويــتــوســط 
 الــخــافــات بــن الــقــوى والشخصيات 

ّ
ويــحــل

ــلـــفـــة«. وأضــــــــاف املـــصـــدر  الـــســـيـــاســـيـــة املـــخـــتـ
العراقية  »الــقــيــادات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
السياسية بعد العام 2003، بما فيها السنية 
والـــكـــرديـــة، كــانــت تــلــجــأ إلــيــه فـــي الــخــافــات 
 بــاملــلــفــات 

ً
واألزمـــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، مـــتـــدخـــا

وأشــار  واالقــتــصــاديــة«.  واألمنية  السياسية 
إلى أن األمر »ال يتعلق بكونه يمثل مبعوثا 
شخصيا للمرشد علي خامنئي في العراق، 
بــل ألنــه كــان يملك كــاريــزمــا واضــحــة يفتقر 
إلــيــهــا إســمــاعــيــل قـــاآنـــي حـــالـــيـــا«. وقـــــال إن 
»الكثير ينسب لسليماني بعد موته، وأجد 
أغلبها واقعية، لكني أعتبر أنه سبب رئيسي 
فــي شلل القطاع االقــتــصــادي والــزراعــي في 
العراق منذ العام 2003، ألن عودة القطاعن 
تــعــنــي تــوقــف تــدفــق نــحــو 14 مــلــيــار دوالر 
ســنــويــا إلــــى إيــــــران يـــســـتـــورد فــيــهــا الـــعـــراق 
ــة وإنــشــائــيــة واســتــهــاكــيــة  ــيـ مــنــتــجــات زراعـ
استثمار  موضوع  تعطيل  أن  كما  مختلفة، 
ــاز املـــصـــاحـــب لــلــنــفــط، هو  ــغـ أو اســـتـــغـــال الـ
واحــــدة مــن بــصــمــات سليماني فــي الــعــراق، 
الذي ال يزال يستورد الغاز من إيران بمبالغ 
ــم حــرقــه  ــ ضـــخـــمـــة، وبــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، رغـ

لغازه«.
وأوضح املصدر أن سليماني منع صدامات 
ــــن فـــصـــائـــل عـــــــــّدة، أبـــــرزهـــــا بــن  مـــســـلـــحـــة بـ
»عصائب  ومليشيا  الــصــدر  مقتدى  أنــصــار 
وكذلك  الخزعلي،  قيس  بزعامة  الحق«  أهــل 
ــلـــف انــــشــــقــــاق املــجــلــس  تـــســـويـــتـــه بــــهــــدوء مـ
اإلســــامــــي األعـــلـــى وخــــــروج عـــمـــار الــحــكــيــم 

بــتــيــار منفصل عــن املــجــلــس الـــذي بــقــي فيه 
هــمــام حــمــودي وقـــيـــادات أخــــرى. واعــتــبــر أن 
مكاتب تجنيد الشباب من األحياء الشيعية 
ــم إلـــى  ــهــ ــالــ الـــفـــقـــيـــرة جـــنـــوب الـــــعـــــراق، وإرســ
ســوريــة لــلــقــتــال مــع نــظــام بــشــار األســــد، مع 
شحنهم طائفيا، وتصوير القتال هناك بأنه 
للدفاع عن املقدسات وأنه وجودي للمذهب، 
ها من عمليات سليماني التي نكبت 

ّ
هي كل

أسرًا كاملة، بعدما قتل أبناؤها في سورية.
الــدراســات األمنية  أســتــاذ  اعتبر  مــن جهته، 
العليا، مهند  لــلــدراســات  الــدوحــة  فــي معهد 
ســلــوم، أن قـــرار وتــوقــيــت اغــتــيــال سليماني 
كـــان »جـــــزءًا مـــن خــطــة أمــيــركــيــة لــقــطــع رأس 
ــيـــادة والـــســـيـــطـــرة لــلــنــفــوذ اإليــــرانــــي في  ــقـ الـ
ــــدف الـــرئـــيـــس هــو  ــهـ ــ ــراق وســـــوريـــــة، والـ ــ ــعـ ــ الـ
التي  املسلحة  إيـــران  أذرع  إربـــاك وإضــعــاف 
أشرف عليها سليماني في العراق وسورية 
ولبنان بشكل مباشر، وفي اليمن والبحرين 
بشكل غير مباشر«. ولفت سلوم في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »بـــعـــد مـــرور  لــــ
عــــام عــلــى اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، يــمــكــن الــقــول 
ــي إربـــــاك  إن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة نــجــحــت فــ
وإضعاف قدرة املليشيات املسلحة املرتبطة 
بــالــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي عــلــى اســتــهــداف 
مصالح الواليات املتحدة في العراق والشرق 
األوســـــط بــشــكــل عـــــام«. ورأى أن إيـــــران »لــم 
الــرغــم مــن تعين  تتمكن إلــى حــد اآلن، على 
سليماني،  لــقــاســم   

ً
خليفة قــاآنــي  إســمــاعــيــل 

مــن ســـّد الــفــراغ الــقــيــادي واملــيــدانــي للثاني، 
الــذي كــان يمتلك كاريزما فــريــدة، لها تأثير 
ــل فـــي أوســـــاط الــيــمــن  ــ اســتــثــنــائــي عــلــى األقـ
ــّد الــقــدســيــة في  ــى حــ ــلـــت إلــ الــشــيــعــي، ووصـ

بعض األحيان«.

تبعات غياب البديل عراقيًا 
وفشل سد الفراغ

أحيا عراقيون الذكرى يوم الجمعة في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تأهب أمني في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ألقى اغتيال قاسم سليماني بثقله على واقع السياسة اإليرانية في 
العراق، وأفرز غياب بديل عنه يتمتع بمقدراته، إثر تغلغله في الحياة 
هذا  في  المشهد  على  تبعات  طويلة،  ألعوام  العراقية  السياسية 

البلد، سواء بالنسبة لطهران أو لمناوئيها

الحدث

ــار املـــكـــثـــف لـــقـــوات  ــشــ ــتــ ــــداد، واالنــ ــغـ ــ فــــي بـ
األمـــن ممثلة بــالــجــيــش والــشــرطــة، وذلــك 
ــرت حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  فــيــمــا أقــ
ــيــــوم األحــــــد فــــي عــمــوم  عــطــلــة رســـمـــيـــة الــ
املــحــافــظــات، وســـط مــخــاوف مــن أن تقدم 
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــوالــيــة إليـــــران على 
تــكــرار الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة أو التقدم 
إلى املنطقة الخضراء حيث تقع السفارة 
صباح  املــقــررة  التظاهرات  فــي  األميركية 
الـــيـــوم فـــي ســاحــة الــتــحــريــر بـــبـــغـــداد، في 
ذكرى مقتل سليماني واملهندس. وكشفت 
مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة عـــراقـــيـــة فــــي بـــغـــداد، 
إجــراءات جديدة  الجديد«، عن  »العربي  لـ
فــــي مــحــيــط املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وأوامــــــر 
باستخدام القوة ضد أي محاولة القتحام 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الـــيـــوم فـــي حــــال قــرر 
تنظمها  التي  التظاهرات  على  املشرفون 
املليشيات التوجه نحو املنطقة الخضراء 
وعبور جسر الجمهوري على نهر دجلة.

الخليج  القلق تمتد أيضا إلى دول  حالة 
الـــعـــربـــي، تــحــســبــا لــضــربــات أو عــمــلــيــات 
انتقامية إيرانية محتملة ردًا على اغتيال 
الــعــالــم الـــنـــووي مــحــســن فــخــري زادة في 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وكشفت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مـــصـــادر خــاصــة لـــ
اإلمارات أجرت اتصاالت سرية مع طهران، 
ــــدت خــالــهــا عــدم  فـــي األيـــــام املـــاضـــيـــة، أكـ
العمليات واألحـــداث  مــن  أي  فــي  تورطها 
ــــران أخـــيـــرًا. وأوضــحــت  الــتــي شــهــدتــهــا إيـ
دبلوماسية،  ذات طبيعة  وهــي  املــصــادر، 
ــاالت الــتــي  تــعــمــل فـــي الـــقـــاهـــرة، أن االتـــصـ
اتخذت من الحديث بشأن أمن املاحة في 
تضمنت   

ً
مــدخــا هرمز  ومضيق  الخليج 

تــأكــيــدات واضــحــة مــن الجانب اإلمــاراتــي 
بـــشـــأن عـــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــا بـــــأي شـــكـــل مــن 
األشــكــال فــي حــادثــة اغــتــيــال فــخــري زادة. 
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن هــنــاك مخاوف 
كــبــيــرة لـــدى إمــــارة دبــــي، مــن أي ضــربــات 
انـــتـــقـــامـــيـــة إيـــــرانـــــيـــــة، »حــــتــــى لـــــو كـــانـــت 
بــســيــطــة«، مــتــابــعــة أن أي عــمــل إرهـــابـــي 
ــل اإلمـــــــــارات ســيــضــرب  ــ أو انـــتـــقـــامـــي داخــ
االقتصاد القائم على السياحة والتجارة. 
وأضــــافــــت املـــــصـــــادر: »كــــــان هـــنـــاك تــفــهــم 
إيراني لعدم جر املنطقة في الوقت الحالي 
إلى أزمات كبرى تصعب السيطرة عليها، 
لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى تـــرامـــب، إلـــى حن 
وإن  الجديدة،  األميركية  القيادة  وصــول 
بد موقفا واضحا بشأن 

ُ
كانت طهران لم ت

املطلب اإلماراتي الرئيسي من االتصاالت 
األخيرة«.

وهـــي جـــزر أبـــو مــوســى والــطــنــب الــكــبــرى 
والــطــنــب الــصــغــرى، والــتــي تــتــنــازع إيـــران 
واإلمــــــــارات عــلــيــهــا. وأضـــــاف أن »بــحــريــة 
ــــوري لـــديـــهـــا قــــــــدرات كــافــيــة  ــثـ ــ ـــرس الـ ـــحـ الـ

ملواجهة القطع تحت السطح للعدو«.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، تــــــــوعــــــــد قــــــــائــــــــد الــــــــقــــــــوات 
الــجــوفــضــائــيــة لــلــحــرس الـــثـــوري، العميد 
ــيـــر عـــلـــي حـــاجـــي زادة، بـــأنـــه فــــي حـــال  أمـ
وقــوع الــحــرب ضــد إيـــران فإنها ستهاجم 
األميركية،  القواعد  تحتضن  التي  الـــدول 
فــرق بن  ال  لنا  بالنسبة  قــال »حينئذ  إذ 
الــقــاعــدة األمــيــركــيــة والـــدولـــة املستضيفة 
لها«، مؤكدًا أن »الدول العربية في املنطقة 

ستكون األكثر تضررًا«.
ــــم وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهـ ــ ــاق، اتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
اإليـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف، االحــتــال 
الرئيس  الســتــدراج  بالسعي  اإلسرائيلي 
ــرامـــب إلــى  األمـــيـــركـــي الـــخـــاســـر دونــــالــــد تـ
شــن حـــرب عــلــى إيــــران. وقـــال فــي تغريدة 
عــبــر »تـــويـــتـــر« إن »املــعــلــومــات الــجــديــدة 
اآلتــيــة مــن الــعــراق تشير إلــى أن إسرائيل 
مــن خــال عناصرها تحيك مــؤامــرة لشن 
ــــدراج  ــتـ ــ هـــجـــمـــات عـــلـــى األمــــيــــركــــيــــن السـ
ترامب إلــى حــرب من خــال خلق ذريعة«. 
الرئيس األميركي إلى االنتباه إلى  ودعــا 
ذلـــك، بالقول »احـــذر يــا تــرامــب، فــأي لعب 
بالنار سيواجه برد باملثل بشكل جاد، ال 

سيما على أصدقائك الحميمن«.
ــاق الـــــحـــــراك اإليـــــــرانـــــــي، كــشــف  ــيــ وفــــــي ســ
رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، علي 
أكـــبـــر صـــالـــحـــي، أمــــس الـــســـبـــت، أن بـــاده 
الذرية في  الدولية للطاقة  الوكالة  أبلغت 
بتخصيب  ستبدأ  بأنها  الجمعة  رســالــة 
اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في 

املائة في منشأة »فوردو« جنوب طهران.
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، تستمر حــالــة التأهب 

طهران، بغداد، القاهرة  
العربي الجديد 

ــى  ــ ــ مـــــع حــــلــــول الــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة األولـ
الغــتــيــال قــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس« اإليـــرانـــي 
»الحشد  فــي  والــقــيــادي  قــاســم سليماني 
الــشــعــبــي« أبـــو مــهــدي املــهــنــدس، عــلــى يد 
ــذا الـــيـــوم  ــ ــات املـــتـــحـــدة فــــي مـــثـــل هـ ــ ــــواليـ الـ
فـــــي بــــــغــــــداد، ارتــــفــــعــــت الــــتــــخــــوفــــات مــن 
الــتــهــديــدات اإليــرانــيــة واألميركية  انـــزالق 
املــتــبــادلــة إلـــى حـــد املــواجــهــة الــعــســكــريــة، 
إلى  الــطــرفــن، يتمدد  وســط استنفار مــن 
العراق الذي يشهد اليوم تظاهرات تعمل 
اعتداء  إلــى  تطورها  منع  على  السلطات 

على السفارة األميركية في بغداد.
ــان أكــثــر مـــن مـــســـؤول أمــيــركــي  وبــعــدمــا كـ
أكد في األيام األخيرة استعداد واشنطن 
لـــلـــرد عــلــى أي انـــتـــقـــام إيــــرانــــي، وإرســـــال 
ــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــام  الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة قــ
 B« قـــاذفـــتـــن اســتــراتــيــجــيــتــن مـــن طـــــراز
52« إلى الشرق األوســط، واصلت طهران 
إطـــــاق تـــهـــديـــداتـــهـــا، مـــع تــأكــيــد مــصــادر 
ــــس أن  ــربـــي الـــجـــديـــد« أمـ ــعـ »الـ ـــ إيـــرانـــيـــة لـ
القوات البحرية والدفاع الجوي اإليراني 
»فـــي حــالــة اســتــنــفــار وتـــأهـــب قـــصـــوى، ال 
والغربية  الجنوبية  الــحــدود  على  سيما 
لــلــتــصــدي ألي عـــــــدوان مـــحـــتـــمـــل«. وأكــــد 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي 
الـــجـــنـــرال حــســن ســـامـــي، أمــــس، أن »أي 
العدو علينا سنرد عليه  قبل  اعــتــداء من 
 »أثبتنا مرات 

ً
بعمل مماثل وحازم«، قائا

عدة أننا لن نترك أي تهديد أو اعتداء من 
قبل األعداء من دون رد«. كام سامي جاء 
الــقــوات اإليرانية في جزيرة  خــال تفقده 
أبـــو مــوســى فــي الــخــلــيــج املــتــنــازع عليها 
مـــع اإلمـــــــارات لــتــقــيــيــم مــــدى اســـتـــعـــدادات 
هذه القوات وجهوزيتها. وقال سامي إن 
»الــجــزر الــثــاث اإليــرانــيــة تشكل الواجهة 
الــدفــاعــيــة لــلــبــاد فـــي مــواجــهــة األعـــــداء«، 

إيران وأميركا: ذروة التهديدات
تأهب ومخاوف في بغداد

تحل الذكرى األولى 
الغتيال قاسم سليماني 

وسط أجواء حربية 
تسيطر على المنطقة 

خوفًا من مواجهة 
إيرانية أميركية

سورية: وقائع ميدانية يصعب تخطيها المأزق اإليراني: مخاوف من تداعيات االنتقام
طهران ـ العربي الجديد

قائد  اغتيال واشنطن  عــام على  مــرور  بعد 
»فيلق القدس« اإليراني قاسم سليماني في 
ذلــك على سياسات طهران  بغداد، وتبعات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، لـــم يــرتــق رد إيـــران 
عــلــى االغـــتـــيـــال بــعــد إلــــى مــســتــوى الــحــدث، 
»الزمان  في  آٍت  بأنه  مسؤوليها  تمسك  مع 
الـــتـــحـــوالت   

ّ
املـــنـــاســـبـــن«. غـــيـــر أن ــــان  ــكـ ــ واملـ

الدولية، وال سيما وصول الديمقراطي جو 
بايدن إلى سدة الحكم في الواليات املتحدة، 
واملؤشرات على سعي طهران لتهدئة معه، 
أكثر من تساؤل حول  كلها تطورات تطرح 

مدى وإمكانية الرد. 
ــقـــدت إيــــــران بــغــيــاب ســلــيــمــانــي الــعــمــود  وفـ
الــفــقــري ملــنــظــومــة ســيــاســاتــهــا فـــي املــنــطــقــة، 
والعسكرية.  والسياسية  األمنية  بأبعادها 
فهو من بنى لباده نفوذًا واسعا على مدى 
العقود األخيرة، امتد من العراق إلى لبنان 
وســوريــة مــــرورًا بــالــيــمــن، وذلـــك عــبــر إنــشــاء 
مــجــمــوعــات مــوالــيــة ارتــبــطــت إيــديــولــوجــيــا 
بالثورة اإلسامية اإليرانية، باإلضافة إلى 
التحالف مع أنظمة مثل نظام بشار األسد. 
 عن امتداد إيران في أميركا الاتينية 

ً
فضا

مــــن خـــــال الـــتـــحـــالـــف مــــع أنـــظـــمـــة مـــعـــاديـــة 
للواليات املتحدة، مثل النظامن الفنزويلي 

والبوليفي.
ــــذي كــان  ــــوزن ســلــيــمــانــي، الـ تــغــيــيــب رجــــل بـ
علي  األعلى  اإليــرانــي  للمرشد  اليمنى  اليد 
خـــامـــنـــئـــي فــــي الـــــخـــــارج، تـــســـّبـــب بــخــســائــر 
الصعيدين  على  اإليرانية  للسياسة  كبيرة 
ــلــــي والــــخــــارجــــي ال يـــمـــكـــن تـــداركـــهـــا  الــــداخــ

أمين العاصي

تختلف القراءات بعد عام على اغتيال قائد 
الـــقـــدس« اإليـــرانـــي قــاســم سليماني،  »فــيــلــق 
حول تأثير غيابه على الصراع في سورية، 
ــــوات عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــنـ ــ بـــعـــدمـــا عـــمـــل طـــيـــلـــة سـ
الحرس  املــدى، وضعها  بعيدة  استراتيجية 
الثوري لترسيخ النفوذ اإليراني في سورية، 
وخلق وقائع على األرض يصعب تجاوزها 
السورية،  للقضية  مستقبلية  حلول  أي  فــي 
ــبـــا رئــيــســيــا فــــي مــســرح  وتـــبـــقـــي طــــهــــران العـ
ــر  ــ الــــصــــراع اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي. مـــنـــذ أواخـ
بـــــات حــــضــــور ســلــيــمــانــي فــي  الــــعــــام 2011 
السوري واضحا، وتجلى خصوصا  املشهد 
فــــي إنــــشــــاء مــلــيــشــيــات تــعــمــل تـــحـــت رعـــايـــة 
اإليــرانــيــن وتــوجــيــهــاتــهــم. وكــــان سليماني 
زائرًا  السورية،  الجغرافيا  يتحرك في عموم 
الباد  فــي  الــتــي زرعــهــا  لــعــشــرات املليشيات 
الــقــائــم على دعم  الــنــفــوذ اإليـــرانـــي،  لترسيخ 
ــرار رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار األســـــد في  ــمـ ــتـ اسـ

بسهولة، لصعوبة إيجاد بديل يسّد مكانه. 
كــــان سليماني  الـــداخـــلـــي،  املــســتــوى  فــعــلــى 
ــرام جـــمـــيـــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــتـ ــ مـــحـــل احـ
ــة، وكـــانـــت كــلــمــتــه مــســمــوعــة لــدى  ــيــ ــرانــ اإليــ
ــران  األطــــــراف املـــتـــصـــارعـــة، ولـــذلـــك كـــانـــت إيــ
ــذا الــتــوقــيــت  ــ ــيــــه فــــي هــ بــــأمــــّس الـــحـــاجـــة إلــ
ــع الـــرصـــيـــد  ــ ــراجـ ــ الــــحــــســــاس، عـــلـــى ضــــــوء تـ
الشعبي للسلطة بسبب تراكم األزمــات، وال 
سيما األزمــة االقتصادية. وكذلك على وقع 
املحافظن  بن  الداخلية  الخافات  تصاعد 
الراهنة.  املرحلة  إدارة  حــول  واإلصــاحــيــن 
ولـــوحـــظ بــعــد اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي اشـــتـــداد 
هــــذه الـــخـــافـــات، وتـــوجـــه الـــتـــيـــار املــحــافــظ 
الدولة،  مفاصل  على  السيطرة  إحكام  نحو 
أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات  خــال 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، بــعــد تهميش 
ــيــــطــــرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى  اإلصــــاحــــيــــن والــــســ
ــزاع الـــرئـــاســـة منهم  ــتـ الـــبـــرملـــان، وســعــيــه النـ
أن  ُيـــتـــوقـــع  كـــمـــا   .2021 انـــتـــخـــابـــات  خـــــال 
غــيــاب سليماني  تــداعــيــات  ــران  إيـ تستشعر 
أكثر داخليا، إذا ما حصل أي طارئ للمرشد 

اإليراني األعلى، مع دخوله عامه الثمانن.
وكانت ارتدادات اغتيال سليماني أقوى على 
فقدت  لكونها  إليــــران،  الــخــارجــيــة  السياسة 
مهندسها وركنها األبرز، فقد شّكل االغتيال 
انتقال الواليات املتحدة إلى مرحلة املواجهة 
الخشنة للنفوذ اإلقليمي اإليراني بعد عقود 
ــن مـــواجـــهـــة نـــاعـــمـــة. ولـــوحـــظـــت ارتـــــــدادات  مـ
اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي عــلــى الـــنـــفـــوذ اإليـــرانـــي 
استام  ولعل  من ساحة.  أكثر  في  اإلقليمي 
من  قريبا  ُيعتبر  الـــذي  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
واشنطن، السلطة في العراق، الساحة األهم 

أولــيــا«،  »ردًا  إال  يــكــن  لــم  اغــتــيــال سليماني 
االستراتيجي«  »الـــرد  عــن ضـــرورة   

ً
متحدثة

أو »االنــتــقــام الــصــعــب«. ومــع حلول الذكرى 
األولــــى لــاغــتــيــال، ال يــبــدو أن هـــذا االنــتــقــام 
إلى  اإليرانيون  القادة  أحاله  قريب، ولطاملا 
»الزمان واملكان املناسبن«، أو أنه »مرتبط 

ــار سليماني  ــتـ الــســلــطــة بــالــســبــل كـــافـــة. واخـ
مــفــاصــل مــهــمــة فــي الــجــغــرافــيــا الــســوريــة ملد 
األذرع العسكرية التابعة له، فسّور العاصمة 
الجهة  مــن  وخــصــوصــا  باملليشيات،  دمــشــق 
الــجــنــوبــيــة، لــتــصــبــح مــديــنــة الــســيــدة زيــنــب 
املليشيات.   كبيرًا لهذه 

ً
جنوب دمشق معقا

ــار دمــشــق  ــل مـــطـ ــ ــأ ســلــيــمــانــي داخــ كـــمـــا أنـــشـ
ُيدعى  الــدولــي، مقرًا يتألف مــن عــدة طبقات 
»البيت الزجاجي«، أدار من خاله الحرب في 

سورية إلى جانب النظام.
ــع ســلــيــمــانــي  ــ ــوري، وضـ ــ ــسـ ــ ــمـــال الـ ــي الـــشـ ــ وفـ
استراتيجية تقوم على تطويق مدينة حلب، 
مع نشر مليشيات مرتبطة بالحرس الثوري 
في ريف حلب الجنوبي، وفي »معامل الدفاع« 
السفيرة في خاصرة حلب  بلدة  بالقرب من 
أحياء  بينما تنتشر في  الشرقية.  الجنوبية 
حــلــب الــشــرقــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة 
تتلقى  محلية  مليشيات  املعارضة،  فصائل 
الدعم والتمويل من طهران، أبرزها »الباقر«، 
في حن تتمركز أخرى ذات طابع طائفي في 
بلدتي نّبل والزهراء في ريف حلب الشمالي. 
في  يتجول  وهــو  وكــانــت صـــورة سليماني، 
النظام  قــوات  مــن  برفقة ضابط  مدينة حلب 
أواخــــــر عــــام 2016 مـــع بــــدء خـــــروج فــصــائــل 
املعارضة من هذه املدينة، الدليل الكبير على 
الدور الذي كان يلعبه سليماني في مجريات 
الـــصـــراع الـــدائـــر فــي ســوريــة مــنــذ عـــام 2011. 
كــمــا تــكــرر ظــهــور ســلــيــمــانــي فـــي ريـــف حلب 
الجنوبي في مقرات املليشيات اإليرانية، في 
رســالــة واضــحــة عــلــى األهــمــيــة الــتــي يوليها 

للمدينة وريفها.
وفــي أواخــر عــام 2017، وصــل سليماني إلى 

ما كان يخطط له اإليرانيون منذ بدء الصراع 
عــلــى ســـوريـــة، وهـــو الــســيــطــرة املــطــلــقــة على 
جــانــب مــن شــرقــي ســوريــة، الــتــي تعد محطة 
بـــري تعمل طــهــران على  رئيسية فــي طــريــق 
اإليرانية وينتهي  األراضــي  فرضه، يبدأ من 
على سواحل البحر املتوسط مرورًا بالعراق 
إيرانية، بدعم  وانتزعت مليشيات  وسورية. 
جوي روســي، ريف دير الشرقي جنوب نهر 
الــفــرات مــن تنظيم »داعـــــش«، وجــانــبــا كبيرًا 
العراق  البادية، وهــو ما مّكنها من ربــط  من 
بـــســـوريـــة جـــغـــرافـــيـــا، إذ تـــتـــحـــرك مــلــيــشــيــات 
إيرانية وفصائل »الحشد الشعبي« العراقي 
بــــن الـــبـــلـــديـــن، عـــبـــر مـــعـــابـــر أنـــشـــأتـــهـــا لــهــذه 
الــغــايــة. ومـــن أبــــرز املــلــيــشــيــات الــتــي نشرها 
الــســوري: »لــواء  سليماني في أقصى الشرق 
فاطميون« و»لــواء زينبيون«، باإلضافة إلى 
»لواء اإلمام علي«، و»حركة النجباء« وقوات 
من الحرس الثوري اإليراني، ومليشيات من 

»الحشد الشعبي«.
وبعد عام على اغتيال سليماني، تتباين آراء 
على  غيابه  تأثير  حــول  واملحللن  املــراقــبــن 
مــشــهــد الـــصـــراع فــي ســـوريـــة. ورأى الــبــاحــث 
السياسي السوري عرابي عبد الحي عرابي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الجانب  فــي حــديــث لـــ

اإليراني »عمد على الفور إلى إعادة تموضع 
وتعين  ســوريــة،  في  له  التابعة  للمليشيات 
وأضــاف  سليماني«.  مكان  قــاآنــي  إسماعيل 
املليشيات  عــدد  ازداد  سليماني  مقتل  »بعد 
اإليــرانــيــة فــي ســوريــة فــي مــواقــع جــديــدة، مع 
دخـــول عناصر جــديــدة إلــى هــذه املــواقــع في 
ريف دير الزور الشرقي عبر معبر البوكمال 
بـــــن ســـــوريـــــة والـــــــعـــــــراق كـــــــرد عــــلــــى عــمــلــيــة 
االغـــتـــيـــال«. وتـــابـــع »إيــــــران لـــم تـــتـــنـــازل، ولــم 
يتأثر مشروعها اإلقليمي بمقتل سليماني، 
واستمرت في سياسة الصبر االستراتيجي 
إلــــى الـــحـــد األقـــصـــى خــــال مــرحــلــة الــرئــيــس 
قــدرة خليفة  األميركي دونالد ترامب«. وعن 
ــراغ الــــذي تــركــه في  ــفـ ســلــيــمــانــي عــلــى ســـد الـ
ســوريــة، رأى عــرابــي أن النشاط الــذي يبديه 
قاآني في سورية »يدل على أنه ال يقل خبرة 
عن سلفه«، مضيفا »يبدو أن لقاآني خططا، 
وربما يستطيع إلى حد بعيد أن يتعامل مع 

الخلل الذي تسبب به مقتل سليماني«.
السياسي  والباحث  الكاتب  رأى  املقابل،  في 
»العربي الجديد«،  رضوان زيادة، في حديث لـ
أن غــيــاب ســلــيــمــانــي »شـــّكـــل تــحــطــم الــقــيــادة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الـــتـــي تــؤمــن 
الــثــورة واأليــديــولــوجــيــة الشيعية  بــانــتــشــار 
خــارج إيـــران«. وتــوقــع زيـــادة أن يكون قاآني 
قـــادرًا على ســد الــفــراغ الــذي تركه سليماني 
في سورية »لكن ربما يحتاج بعض الوقت«، 
مضيفا: »هذا األمر يعتمد أيضا على عوامل 
خــارجــيــة، وتــحــديــدًا مــن قــبــل واشــنــطــن وتــل 
بالتمدد  لإليرانين  ستسمحان  وهــل  أبيب، 
في  مليشياوية عسكرية  قــواعــد  وبــنــاء  أكثر 

مناطق مختلفة من سورية؟«.

ــران والــــواليــــات املــتــحــدة،  ــ لــلــمــواجــهــة بـــن إيـ
عــكــس الــحــالــة الــصــعــبــة الــتــي وصــلــت إليها 
السياسة اإليرانية في هذا البلد، على الرغم 
من احتفاظها بمكامن النفوذ. كذلك، شهدت 
مرحلة ما بعد سليماني تصاعدًا ملحوظا 
فـــي الــهــجــمــات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى املــصــالــح 

اإليرانية في سورية.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه االرتـــــدادات الداخلية 
عــلــى  اإليـــــرانـــــي  الــــــرد   

ّ
أن إال  ــة،  ــيــ والــــخــــارجــ

االغـــتـــيـــال لــــم يـــرتـــق بـــعـــد ملـــســـتـــوى الـــحـــدث 
اســتــراتــيــجــيــة، وهــو  مــن دالالت  بــمــا يمثله 
ما تقّر به طهران نفسها، إذ ال تــزال تعتبر 
أن الــقــصــف الــصــاروخــي عــلــى قــاعــدة »عــن 
األسد« األميركية في العراق بعد 5 أيام من 

ــالــــظــــروف«، حــســب تــعــبــيــر مــســاعــد قــائــد  بــ
»فيلق القدس« محمد حجازي، قبل أيام.

األمـــر بنشوء ظـــروف خاصة  ويكشف ربــط 
اإليرانيون  القرار  اع 

ّ
يواجهه صن مــأزق  عن 

فــي مــســألــة الــــرد. هـــذا املــــأزق لــيــس فــي عــدم 
الرد املناسب، إذ تمتلك  القدرة على  امتاك 
إيــــران مــن الــقــوة الــصــاروخــيــة والــعــســكــريــة 
مـــا يــمــكــنــهــا مـــن تــوجــيــه ضـــربـــات لــلــقــواعــد 
والقوات األميركية في املنطقة، لكن ما يكّبل 
يديها هو تبعات استخدام هذه القوة، ألنها 
أميركية  فعل  بـــردود  األغــلــب ستجابه  على 
أقـــــوى وبــمــســتــوى الــــحــــرب، الـــتـــي ال تــرغــب 
إيـــران فــي الــوصــول إليها ملخاطرها، وعــدم 
إلــى  بالنظر  تكاليفها  تحمل  عــلــى  قــدرتــهــا 

األزمة االقتصادية التي تعيشها.
ــــك، قـــد يــبــعــث عــــدم تــنــاســب  وعـــلـــى ضــــوء ذلـ
ردة الــفــعــل اإليــرانــيــة مــع الــفــعــل األمــيــركــي، 
في طياته رسالتن ال ترغب طهران فيهما؛ 
األولى رسالة ضعف تشجع »األعــداء« على 
مــواصــلــة املـــســـار، والــثــانــيــة رســـالـــة إحــبــاط 
الخارج.  في  والحلفاء  الداخل  في  لألنصار 
ــد الــصــعــب، يظهر 

ّ
وأمــــام هـــذا الــوضــع املــعــق

السلوك اإليــرانــي خــال العام الــذي مــّر على 
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، وبـــالـــذات فــي األســابــيــع 
إلــى خيار استنزاف  األخــيــرة، لجوء طهران 
واشنطن وبقائها في املنطقة، عبر هجمات 
عبر  وحلفائها  مصالحها  ضــد  مــتــواصــلــة 
الــحــلــيــفــة لــطــهــران، بــحــيــث ال تـــؤدي  األذرع 
حلقاتها املنفردة إلى مواجهة شاملة، وفي 
إلى استنزاف  يــؤدي تراكمها  الوقت نفسه، 
ــاء ســـاحـــات  ــقــ ــة عـــبـــر إبــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــــقـــــدرات األمـ

املواجهة مشتعلة بإيقاعات مضبوطة. من إحياء الذكرى في كرمان اإليرانية أمس )فاطمة بهرامي/األناضول(

يحيل القادة اإليرانيون 
االنتقام للزمان والمكان 

المناسبين

سّور سليماني دمشق 
بالمليشيات وخصوصًا من 

الجهة الجنوبية

نجح قاسم سليماني 
قبل اغتياله في تنفيذ 

استراتيجية بعيدة المدى 
في سورية، مرسخًا 

حضور بالده في هذا 
الصراع بإيجاد وقائع 

ميدانية يصعب تخطيها
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إبطال الفيتو الرئاسي على موازنة الدفاع

مجلس الشيوخ 
يتمرد على ترامب

دعا ترامب إلى التظاهر 
في يوم تثبيت الكونغرس 

فوز بايدن

أبــطــل الــجــمــهــوريــون فـــي مجلس 
الشيوخ األمــيــركــي، أول مــن أمس 
استخدمه  الـــذي  الفيتو  الجمعة، 
الــرئــيــس الــخــاســر فــي االنــتــخــابــات، دونــالــد 
ــاق  ــفـ ــانــــون اإلنـ ــقــــاط مــــشــــروع قــ تــــرامــــب، إلســ
آخر  في  لألخير،  صفعة  يشّكل  ما  الدفاعي، 
أيـــام واليــتــه، وال سيما مــن الــحــزب املحافظ 
 ســـنـــدًا لـــه خــــال الــســنــوات 

ّ
ــل ــــذي لــطــاملــا ظــ الـ

األربع املاضية. وللمرة األولى خال واليته، 
ــهــــوريــــون وزعـــــيـــــم األغـــلـــبـــيـــة  ــمــ يــــتــــمــــرد الــــجــ
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، عــلــى الـــرئـــيـــس، ويــجــري 
الثلثني  أغلبية  لــه، مع تحقيق  فيتو  إسقاط 
ــزال يــســيــطــر عليه  ــذي ال يــ فـــي »الـــشـــيـــوخ« الــ
ــاط الــفــيــتــو قبل  ــقـ الـــجـــمـــهـــوريـــون. وجـــــاء إسـ
يــومــني مــن أداء الــكــونــغــرس الــجــديــد للقسم 
)اليوم األحد(، وعلى أبواب انتخابات إعادة 
لعضوية مجلس الشيوخ في والية جورجيا، 
بعد غٍد الثاثاء، ستحدد توجه هذا املجلس 
أن يصّدق  أيضًا  املقرر  لعامني مقبلني. ومن 
جو  املنتخب  الرئيس  فــوز  على  الكونغرس 
ســِقــط فيتو 

ُ
بايدن رسميًا األربــعــاء املقبل. وأ

ــب، وال ســيــمــا بـــعـــد تــــوافــــق جــمــهــوري  ــرامــ تــ
ديــمــقــراطــي عــلــى املــــشــــروع، إثــــر مــفــاوضــات 
شـــاقـــة، فـــي الـــتـــزام لــنــمــط مـــن الــتــعــاون حــول 
قــانــون الــدفــاع امــتــد لــعــقــود، لكنه لــن يسري 

منافسينا مثل روسيا والصني، كذلك فإنها 
وعائاتهم  جنودنا  لتذكير  مناسبة  أيضًا 

بأنهم يحظون بدعمنا«.
فــي املــقــابــل، عــرقــل مــجــلــس الــشــيــوخ مسعى 
لــلــديــمــقــراطــيــني لــــزيــــادة املـــســـاعـــدات املــالــيــة 
ــا مـــن 600  لــلــمــتــضــرريــن مـــن جــائــحــة كـــورونـ

دوالر إلى ألفني، وهو تغيير طالب به ترامب 
بأنه »اشتراكية   ماكونيل وصفه 

ّ
لكن أيضًا، 

الـــشـــيـــكـــات  ــبـــرًا أن  ــتـ ــًا، مـــعـ ــ ــــضـ ــاء« أيـ ــ ــريـ ــ ــــألثـ لـ
وظائفها  تفقد  لم  »عائات  منها  ستستفيد 

أو دخلها«.
 الجمهوريون في الكونغرس مساندين 

ّ
وظل

انتقدهم  لكنه  خــال سنوات حكمه،  لترامب 
أخــيــرًا لعدم دعمه فــي مــا رّدده بــا سند عن 
تزوير االنتخابات الرئاسية، ورفضهم مطلبه 
بــزيــادة إعــانــات كـــورونـــا، وتــحــركــهــم إلبــطــال 
الفيتو. ونـــّدد تــرامــب األســبــوع الــحــالــي بما 
»قيادة جمهورّية ضعيفة ومتعبة«،  اعتبره 
ــة. وفـــي  ــهــ لـــكـــن مـــاكـــونـــيـــل مـــضـــى فــــي املــــواجــ
انتكاسة جديدة لترامب، رفض قاٍض دعوى 

رفعها جمهوريون ضد نائب الرئيس مايك 
بنس، إللغاء فوز بايدن، إذ إن بنس هو من 
سيرأس جلسة الكونغرس املشتركة األربعاء 
من  رسميًا.  االنتخابات  نتائج  إلقــرار  املقبل 
داعيًا  »تويتر«،  على  تغريداته  ف 

ّ
كث جهته، 

الجلسة.  مع  بالتزامن  التظاهر  إلى  أنصاره 
وكتب ترامب: »حققنا فوزًا كبيرًا«، و»أوقفوا 
ة« 

ّ
السرقة«، واعدًا بتقديم »عدد كبير من األدل

)على التزوير( خال التجمع. وتثير الدعوة 
مخاوف من تجدد أعمال العنف بعد تظاهرة 
سابقة مؤيدة لترامب، شاركت فيها مجموعة 
واملسلحة،  املتطرفة  اليمينية  بويز«  »بــراود 

في 12 ديسمبر/ كانون األول املاضي.
)فرانس برس، رويترز(
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تمرد الجمهوريون في 
مجلس الشيوخ على 
الرئيس الخاسر دونالد 

ترامب، عبر تمرير مشروع 
اإلنفاق الدفاعي الذي 

رفضه، وذلك في أوضح 
تجاوز له، مع اقتراب 

نهاية واليته

)Getty/وصف ترامب القيادة الجمهورية بالضعيفة )ليز لينش

تــأمــل إدارة  بــالــضــرورة على مشاريع أخـــرى 
بايدن تمريرها بسهولة.

وصّوت مجلس الشيوخ بموافقة 81 صوتًا 
أغلبية  محققًا  الــفــيــتــو،  إلبــطــال   ،13 مــقــابــل 
الــثــلــثــني املــطــلــوبــة لـــذلـــك. وكــــان املــجــلــس قد 
أّيــــد تـــرامـــب فـــي اســتــخــدام حـــق الــنــقــض في 
ــان األخــــيــــر، حتى  ــ 8 مــنــاســبــات ســـابـــقـــة، وكـ
فــي طريقه ليصبح  أمـــس،  مــن  أول  تصويت 
أول رئيس منذ ليندون جونسون، لم ُيبطل 
ــان مــجــلــس  ــ املـــجـــلـــس لــــه أي حــــق نـــقـــض. وكــ
الديمقراطيون،  عليه  يسيطر  الـــذي  الــنــواب 
قـــد صـــــّوت االثـــنـــني املـــاضـــي عــلــى اإلبـــطـــال. 
وبــمــقــدور الــرئــيــس اســتــخــدام حـــق النقض 
ضـــد أي مـــشـــروع قـــانـــون يــقــره الــكــونــغــرس، 
ــــروع، إذا  ــــشـ لـــكـــن يــمــكــن املـــشـــرعـــني إقـــــــرار املـ
ــنــــواب والــشــيــوخ(  ــــق ثــلــثــا املــجــلــســني )الــ وافـ
على إبــطــال الفيتو. ويــحــدد قــانــون اإلنــفــاق 
الدفاعي البالغة قيمته 740 مليار دوالر، كل 
السفن  عــدد  مــن  بـــدءًا  العسكرية،  التفاصيل 
كيفية مواجهة  إلى  التي سيجري شراؤها، 
ترامب  ورفـــض  الجيوسياسية.  الــتــهــديــدات 
ــه ال يــلــغــي حـــمـــايـــات قــانــونــيــة  تــوقــيــعــه، ألنــ
ــادة 230(، كما  ــ )املــ الــتــكــنــولــوجــيــا  لــشــركــات 
اعـــتـــرض عــلــى بــنــد يـــزيـــل أســـمـــاء جـــنـــراالت 
حقبة الكونفيدرالية من القواعد العسكرية. 
ــــب لــتــقــلــيــص  ــرامـ ــ ــة تـ ــ

ّ
ــط ــــّص خــ ــنـ ــ ــبــــط الـ وُيــــحــ

الــــوجــــود الــعــســكــري األمـــيـــركـــي فـــي أملــانــيــا، 
 عــن 120 يــومــًا قبل 

ّ
 ال تــقــل

ً
عــبــر فـــرض مــهــلــة

حــصــول ذلــــك، حــتــى ال ُيــنــَجــز أّي انــســحــاب 
قــبــل تـــولـــي بـــايـــدن الــســلــطــة فـــي 20 يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. لكن زعــيــم األغلبية 
الجمهورية في »الشيوخ«، ميتش ماكونيل، 
قـــال قــبــل الــتــصــويــت: »لــقــد وافــقــنــا عــلــى هــذا 
أو  متتالية. وبطريقة  عامًا   59 في  التشريع 
الـــ60 ونقره ليصبح  العام  بــأخــرى، سنكمل 
البرملانية«.  الــدورة  قانونًا قبل اختتام هذه 
ودعا ماكونيل أعضاء حزبه إلى التصويت 
عــلــى مـــوازنـــة الـــدفـــاع، مــعــتــبــرًا أن »املــطــلــوب 
نــزال فــي السباق فــي مواجهة  تأكيد أننا ال 
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