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سوريا يجول مسؤولو البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية
على حلفاء واشنطن المعنيين بالملف ال ـســوري ،لترتيب
«انسحاب ّ
منسق بدقة» للقوات من ســوريـا .وعلى مقلب
إدلب ومحيطها ،أطاحت «تحرير الشام» نفوذ «حركة الزنكي»
لتنفرد بحدود مدينة حلب الغربية

ّ
واشنطن ترتب خطط االنسحاب
مع «الحلفاء»

«جبهة النصرة»
تطيح «الزنكي»
تسارعت مجريات الصراع الفصائلي
الداخلي في أرياف حلب وإدلب وحماة،
ب ـعــدمــا أن ـهــت «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـشــام»
سـيـطــرة «ح ــرك ــة ن ــور ال ــدي ــن الــزنـكــي»
على أبرز معاقلها (السابقة) في ريف
ح ـلــب ال ـغ ــرب ــي ،وخـ ـس ــرت ف ــي امل ـقــابــل
بـعــض ال ـن ـقــاط األق ــل أهـمـيــة ف ــي ريــف
إدل ــب الجنوبي .الـجــولــة الـجــديــدة من
املـعــارك التي اندلعت في وقــت تحشد
فيه تركيا فصائل «الجيش الوطني»
العاملة تحت إمرتها في محيط مدينة
ُ
منبج ،تعيد رســم خــرائــط النفوذ بني
«تحرير الـشــام» و«الجبهة الوطنية»
ب ــال ـن ــار ،ب ـعــد جـ ــوالت ســاب ـقــة مـمــاثـلــة
بــن الـطــرفــن (وإن بــأسـمــاء مختلفة)
ّ
تخللها صراع على «اإلدارات املدنية»،
أدارتـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي م ـع ـظ ـمــه أنـ ـ ـق ـ ــرة .اإلدارة
ال ـت ــرك ـي ــة لـ ـلـ ـص ــراع وف ـ ــق مـقـتـضـيــات
طـ ــاوالت ال ـت ـفــاوض الــدول ـيــة ،لــم تغب
ع ــن املـ ـع ــارك ال ـحــال ـيــة ،وإن اس ـت ـتــرت؛
إذ نـ ــأت ف ـصــائــل «ال ـج ـي ــش الــوط ـنــي»
فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي بنفسها عن
الصراع ،رغم انتقال بعض عناصرها

فــرديــا للمشاركة إلــى جانب «الجبهة
ال ــوط ـن ـي ــة» .وك ـ ــان الف ـت ــا خـ ــال األيـ ــام
ُ
غياب أي تصريحات
القليلة املاضية
رسمية تركية فــي شــأن ت ـطــورات هذا
الـ ـن ــزاع ،إل ــى جــانــب تـهـمـيــش أخ ـبــاره
في وسائل اإلعــام التركية الرسمية،
واملقربة من السلطات .كذلك شهد ليل
أم ــس ،نـشــاطــا ل ـســاح ال ـجــو الــروســي
انطالقًا من قاعدة حميميم ،ترجم في
غــارات استهدفت مواقع قــرب خطوط
ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ف ـ ــي م ـح ـي ــط م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
الغربي ،ونقاطًا قرب بلدة دارة عزة في
ّ
ينصب
الــريــف الغربي أيـضــا .وبينما
االه ـت ـمــام ال ـتــركــي عـلــى مـصـيــر منبج
وش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات ،يـنـتـظــر أن تستقبل
أنقرة مستشار األمن القومي في البيت
األبيض جون بولتون ،بصحبة املمثل
ال ـخــاص لــوزيــر الـخــارجـيــة األميركية
جايمس جيفري ورئيس هيئة األركان
األميركية املشتركة ج ــوزف دانـفــورد،
بعد زي ــارة بــولـتــون إلســرائـيــل .ووفــق
م ــا أعـ ـل ــن األخـ ـي ــر ع ـب ــر ت ـغ ــري ــدة عـلــى
«تــويـتــر» ،فــإن الــزيــارتــن (ألن ـقــرة وتل

أحد عناصر «الجبهة الوطنية» قبل أشهر في محيط حلب الشمالي الغربي (أرشيف ــــ أ ف ب)

أب ـيــب) مخصصتان لبحث انسحاب
قوات بالده من سوريا وآلية «تنسيق
ذلــك مع الحلفاء والشركاء ملنع عودة

أفادت معلومات
أولية بانتقال قائد «الزنكي»
إلى تركيا
داع ــش» ،إلــى جــانــب «دع ــم مــن قاتلوا
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ضــد
داع ــش ،والـتـصــدي للسلوك اإليــرانــي
امل ـ ــؤذي ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .ك ــذل ــك ،تـتــرافــق

زي ــارة بــولـتــون بجولة يجريها وزيــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مــايــك بومبيو،
لعدد من الدول العربية املعنية بامللف
السوري.
وسيكون هذا الحراك األميركي ،األول
فــي نــوعــه ومـسـتــواه بـعــد ق ــرار البيت
األبيض االنسحاب من سوريا؛ كذلك
فــإنــه يتزامن مــع تــوجــه الفــت فــي عدد
من الدول العربية ،إلعادة فتح القنوات
الــديـبـلــومــاسـيــة واألم ـن ـيــة مــع دمـشــق.
ويـحـتـمــل أن يـتـضــح الـتــوجــه الـتــركــي
ح ـي ــال م ـن ـبــج وشـ ــرقـ ـ ّـي ال ـ ـفـ ــرات عـقــب
زيـ ــارة بــولـتــون املـنـتـظــرة ،ال ـتــي تأتي

بعد نحو أسبوع على اللقاء الروسي ـ ـ
التركي ،الرفيع املستوى ،في موسكو.
وانـ ـتـ ـق ــدت ت ــرك ـي ــا أم ـ ــس ت ـصــري ـحــات
بومبيو األخيرة في شأن مصير شرق
الفرات ،التي قال فيها إن أحد أهداف
بــاده «منع األت ــراك مــن قتل األك ــراد».
وقــال الناطق بــاســم وزارة الخارجية
التركية حامي أقـصــوي ،إن «مـســاواة
الـ ــوزيـ ــر ب ــوم ـب ـي ــو ،م ـن ـظ ـمــة إره ــاب ـي ــة
(وح ــدات حماية الشعب الـكــرديــة) مع
ّ
األكراد ،حتى لو لم يكن مقصودًا ،يدل
على نقص مقلق في املعلومات» لديه.
وكــانــت مـصــادر فــي وزارة الخارجية

األمـيــركـيــة قــد أوض ـحــت أن واشـنـطــن
ً
«ال تملك اآلن جــدوال زمنيًا النسحاب
ال ـقــوات» .وبينما أكــدت تلك املـصــادر،
وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت ع ـن ـهــا وس ــائ ــل إع ــام
أمـيــركـيــة ،األه ـم ـيــة امل ـع ـطــاة لتنسيقه
مــع «ال ـح ـل ـفــاء» ،لـفـتــت إل ــى أن ــه يجري
ال ـع ـمــل حــال ـيــا ع ـلــى ال ـخ ـطــط ال ــازم ــة
لـ ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،نـقـلــت
وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن م ـس ــؤول ــن في
وزارة ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ـي ــة ،قــول ـهــم إن
القوات األميركية تشارك في العمليات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ضـ ــد «داع ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي وادي
ال ـ ـفـ ــرات ش ــرق ــي سـ ــوريـ ــا ،إل ـ ــى جــانــب

الدعم املدفعي والجوي املقدم في إطار
«التحالف الدولي».
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار بـ ـي ــان ن ـت ــائ ــج ال ـن ـشــاط
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي األمـ ـي ــرك ــي ،سـتـبـقــى
م ـع ــارك أري ـ ــاف ح ـلــب وإدل ـ ــب وح ـمــاة،
ف ـ ــي واجـ ـ ـه ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـس ــاخـ ـن ــة.
ف ـب ـع ــدم ــا فـ ــرضـ ــت «تـ ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام»
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـ ـلـ ـ ــدات عـ ـنـ ـج ــارة
وال ـه ــوت ــة وك ـفــرنــاهــا ،وواصـ ـل ــت طــرد
بقايا «حــركــة الــزنـكــي» مــن ريــف حلب
الغربي ،تحدثت أوساط معارضة عن
تعزيزات أرسلتها «تحرير الشام» من
بلدة سرمدا جنوبًا ،نحو جبهات ريف
إدلــب وحـمــاة ،بعدما كسبت «الجبهة
الوطنية» نقاطًا ميدانية مهمة هناك
خ ــال ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن .وأصـ ــدرت
«تحرير الشام» بيانًا أمس ،خصصت
فيه مكافأة مالية لعناصر «الزنكي»
مـمــن «ال ـتــزمــوا» مــواقـعـهــم فــي محيط
مدينة حلب الغربي ،ولم يشاركوا في
القتال إلى جانب فصيلهم .ولم تخرج
أي معلومات دقيقة عــن مصير قائد
«الزنكي» توفيق شهاب الدين ،بعدما
تـنــاقـلــت أوس ـ ــاط م ـقــربــة م ــن «تـحــريــر
الشام» نبأ اعتقاله؛ غير أن معلومات
أول ـيــة تـفـيــد ب ــأن ش ـهــاب الــديــن وصــل
إلى تركيا ،وهو ما يتساوق مع صور
تناقلتها أوس ــاط مـعــارضــة أمــس من
مكتبه عـقــب اقـتـحــام «تـحــريــر الـشــام»
ُ
ل ــه ،ت ـظ ـهــر ل ــوح ــة ال ـت ـعــريــف االسـمـيــة
لشهاب الدين ،دون نشر أي صــور له.
ويـ ّ
ـرجــح أن تستكمل «تـحــريــر الـشــام»
ت ـث ـب ـيــت نـ ـف ــوذه ــا فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـتــي
سيطرت عليها في ريف حلب الغربي،
مل ــا ل ـهــا م ــن أه ـم ـيــة ف ــي وصـ ــل أريـ ــاف
إدل ــب وحـمــاة مــع منطقة عفرين ومع
املعبر األهــم باتجاه لــواء اسكندرون،
وهو باب الهوى .وتشرف هذه النقاط
على الطريق الرئيس الذي استخدمته
الـقــوات التركية في الــدخــول إلــى عمق
األراض ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة وت ـث ـب ـيــت «ن ـقــاط
مــراق ـبــة» ف ــي مـحـيــط مـنـطـقــة «خـفــض
التصعيد» في إدلب ومحيطها ،كذلك
فإنها تفرض نـفــوذًا مطلقًا لـ«تحرير
الشام» على طوق مدينة حلب القريب
من الجهة الغربية.
(األخبار)

اليمن

السويد على مفترق طرق:
تفاهمات
ّ
نحو فشل متجدد برعاية واشنطن؟
تستأنف لجنة تنفيذ اتفاق
الحديدة ،الثالثاء المقبل،
اجتماعاتها ،وفق ما أعلنت
األمم المتحدة التي حرصت
على إشاعة أجواء من
التفاؤل إزاء مصير االتفاق.
لكن تلك األجواء ال تنسحب
على صنعاء ،حيث ال يزال
االنطباع بأن األميركيين
واإلماراتيين يريدون عرقلة
تفاهمات السويد ،في وقت
تعجز فيه المنظمة الدولية
عن فرض إرادتها
فشل ذريــع ،إلــى اآلنُ ،منيت به ّ
مهمة
الـجـنــرال الـهــولـنــدي املتقاعد باتريك
كاميرت ،رئيس «لجنة تنسيق إعادة
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار» امل ـع ـ ُن ـي ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ ات ـف ــاق
ال ـح ــدي ــدة ،الـ ــذي أع ـل ـنــه ف ــي الـ ـ ــ 13من
ٌ
كانون األول /ديسمبر املاضي .فشل
يطرح الكثير من عالمات االستفهام
ح ــول مصير ذل ــك االت ـفــاق وم ــا رافـقــه
مـ ــن ت ـف ــاه ـم ــات ع ـل ــى م ـس ــأل ــة مــدي ـنــة

الـحــديــدة ومـلــف األسـ ــرى ،ويضاعف
فــي الــوقــت نفسه الـشـكــوك فــي جدية
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ال ـ ـسـ ــويـ ــد وص ــدق ـي ـت ـه ــا.
وهــي شـكــوك ُيـفـتــرض بــالــزيــارة التي
ي ـق ــوم ب ـه ــا ،الـ ـي ــوم ،امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
مــارتــن غريفيث ،إلــى صنعاء ،إمــا أن
ّ
تبددها لتعيد إحياء التفاؤل بنهاية
قــريـبــة ل ـل ـنــزاع ،وإم ــا أن تبقي عليها
ف ــي ان ـت ـظ ــار ج ــول ــة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــومـبـيــو ،األس ـبــوع
ّ
امل ـق ـبــل ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،ال ـتــي سـيـشــكــل
امللف اليمني بندًا رئيسًا على جدول
أعمالها.
وبـ ـع ــد مـ ـك ــوث ــه قـ ــرابـ ــة  11ي ــوم ــا فــي
مدينة الحديدة ،غادر كاميرت املدينة
ُم ّ
توجهًا إلى العاصمة صنعاء ،حيث
َي ـن ـت ـظ ــر وص ـ ـ ــول غ ــري ـف ـي ــث لــوض ـعــه
ـاوضــات الـشــاقــة التي
فــي ص ــورة امل ـفـ َ
خــاض ـهــا م ــع ط ــرف ــي ال ـن ــزاع م ــن دون
أي نتيجة .وأف ــادت مـصــادر مطلعة،
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ب ـ ــأن االجـ ـتـ ـم ــاع األخ ـي ــر
الذي عقده كاميرت بممثلي الطرفني
في «لجنة التنسيق» ليل الخميس ـ ـ
ُ ّ ً
طوال»،
الجمعة ،والذي كان «مغلقًا وم
أخفق في الوصول إلــى تفاهم ،بفعل
إصـ ـ ـ ــرار مـ ـن ــدوب ــي ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
ّ
ه ــادي ،على تسلم مسؤولني أمنيني
وإداري ـ ــن مــوالــن لـهــا مـهـمــات تأمني

املدينة وإدارت ـهــا ،األمــر الــذي ترفضه
«أنـصــار الـلــه» باملطلق؛ إذ إن «مــا لم
ت ــأخ ــذه قـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان ب ــال ـس ــاح لن
تستطيع أن تأخذه بالسياسة» ،وفق
مــا أك ــد أم ــس الـقــائــم بــأعـمــال محافظ
الحديدة محمد عياش قحيم ،مشددًا

تتحدث «أنصار الله» عن
«تعزيزات كبيرة جدًا» باتجاه
محافظة الحديدة
على أن «لجنة التنسيق ليست لجنة
حـ ـ ــوار ،ب ــل عـلـيـهــا تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال
التشاور حــول بـنــوده» .وجــزم قحيم،
خــال مسيرة شهدتها املدينة عصر
الجمعة ،بأن «أبناء الحديدة لن يقبلوا
ببقاء الغزاة وحصارهم للمحافظة»،
مطالبًا بــ«إلــزام الطرف اآلخــر بإعادة
ّ
ٌ
تصدر
مطلب
االنتشار والتموضع».
أيضًا نـ ّـص البيان الختامي الصادر
عــن املسيرة ،الــذي نـ ّـدد بـ«الخروقات
اليومية التفاق السويد ،واستهداف
األح ـيــاء السكنية بالقصف املدفعي
واألسلحة الرشاشة».
هذه الخروقات ّ
سجلت ،خالل الساعات
املــاضـيــة ،ازديـ ــادًا ملحوظًا؛ إذ بلغت
« 214خرقًا خالل  24ساعة» ،بحسب
مــا أف ــاد بــه امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي باسم

شبوة 7 :قتلى
بقصف إماراتي

الـجـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الشعبية
العميد يحيى ســريــع .وأش ــار سريع،
ك ــذل ــك ،إل ــى «تـحـلـيــق مـكـثــف لـطـيــران
ال ـع ــدوان الـحــربــي واالسـتـطــاعــي في
أجـ ـ ـ ــواء م ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة ومـخـتـلــف
م ــدي ــري ــات امل ـح ــاف ـظ ــة» ،ف ـي ـمــا تـحــدث
«ال ـت ـح ــال ــف» ع ــن « 14خ ــرق ــا إلط ــاق
الـنــار مــن طــرف امليليشيا خــال ال ــ24
ســاعــة املــاض ـيــة» .كــل تـلــك الـتـطــورات
كانت كفيلة بإحاطة اتـفــاق الحديدة
ب ـمــزيــد م ــن ال ـظ ــال الـسـلـبـيــة ،بـعــدمــا
ـص ع ـل ــى
ب ـ ـ ـ ــدا أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ـ ٍ

(أ ف ب)

التطبيق ،خصوصًا أن معظم املهلة
ُ
الـتــي ُحـ ـ ّـددت لتنفيذه اســتـنـفــدت من
دون إنـ ـج ــاز .ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،تـبــدي
م ـص ــادر م ــن «أن ـص ــار ال ـل ــه» تـشــاؤمــا
إزاء م ـص ـيــر االت ـ ـفـ ــاق ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
«األميركيني هم َمن يعرقلون تنفيذه
عـبــر اإلمـ ـ ــارات ووك ــائ ـه ــا» ،ومـنـ ّـبـهــة
إل ــى وجـ ــود «ت ـع ــزي ــزات ك ـب ـيــرة ج ـدًا»
بــاتـجــاه محافظة ال ـحــديــدة ،وه ــو ما
ال يمكن عـ ّـده مؤشرًا إيجابيًا .وعلى
رغـ ــم «(أن ـ ـنـ ــا) م ـت ـم ـس ـكــون ب ــاالت ـف ــاق
وسنسعى مع َمن نستطيع لتطبيقه»
وف ــق مــا تــؤكــد امل ـ ّصــادر ل ــ«األخ ـبــار»،
إال «(أن ـنــا) ال نـتــوقــع شيئًا مــن األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة ل ـض ـع ـف ـهــا وع ـ ـجـ ــزهـ ــا» .مــع
ذل ــك ،ف ــإن «غــريـفـيــث سـيـحــاول إنـقــاذ
االتفاق» بحسب املصادر نفسها.
محاوالت غريفيث اإلنقاذية ،وسعيه
إلــى االنـتـقــال إلــى املــرحـلــة املقبلة من
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــي ت ـف ـيــد م ـص ــادر
مـطـلـعــة بــأنـهــا ل ــن تـغـيــب ع ــن أجـنــدة
زيارته لصنعاء ـ ـ تدفع إلى التساؤل
عـ ـ ــن األرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ــف ع ـل ـي ـهــا
املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي ،وم ـ ــدى إم ـكــان ـيــة
نجاحه في التأسيس عليها .صحيح
أن ق ــرار مجلس األم ــن األخـيــر ،2451
ال ــذي ج ــرى تـمــريــره رغ ــم اعـتــراضــات
ّ
واش ـن ـط ــن ،ش ــك ــل دف ـع ــة ق ــوي ــة لعمله
ومندوبيه على األرض ،إال أنــه يبدو

ـ ـ ـ ـ إل ــى اآلن ـ ـ ـ ـ أن ث ـمــة اخ ـتــافــا داخ ّــل
جبهة «الـتـحــالــف» ورعــاتــه قــد يمثل
حجر عثرة في طريق جهود السالم.
إذ فـيـمــا تـنـحــو ال ــري ــاض نـحــو إب ــداء
ّ
مرونة في املفاوضات تجلت بوضوح
ف ــي اإليـ ـع ــاز إلـ ــى ال ـح ـكــومــة املــوال ـيــة
ل ـهــا بــاملــواف ـقــة ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـحــديــدة
ق ـب ـيــل اخ ـت ـت ــام مـ ـ ـش ـ ــاورات ال ـس ــوي ــد،
ي ـظ ـه ــر حـ ـت ــى إشـ ـ ـع ـ ــار آخ ـ ــر أن ث ـمــة
تمنعًا أميركيًا ـ ـ إمــاراتـيــا عــن الدفع
نـحــو نـهــايــة ســريـعــة ل ـل ـحــرب .نهاية
ّ
تعجلتها
كانت الواليات املتحدة قد
ل ــدى تـفـ ّـجــر قضية الـصـحــافــي جمال
خــاش ـق ـجــي ومـ ــا راف ـق ـه ــا م ــن غـضـبــة
عاملية على السعودية ،لكنها عــادت
وأب ـط ــأت الـضـغــط ف ــي ات ـجــاه ـهــا ،في
م ـ ـسـ ــار مـ ـ ـ ـ ــراوغ يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـش ـكــل
ال ـجــولــة ال ـش ــرق ـ ـ ـ أوس ـط ـيــة املــرتـقـبــة
ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي (ت ـبــدأ
ّ
وتمتد حتى ال ــ 15من
الثالثاء املقبل
ً
الشهر الحالي) ،والتي تشمل كال من
السعودية واإلمارات وسلطنة عمان،
نـقـطــة ف ــارق ــة ف ـيــه .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر مـ ــايـ ــك بــوم ـب ـيــو
ّ
«سـيــركــز فــي أب ــو ظـبــي عـلــى ض ــرورة
ُّ
الـتــزام جميع األط ــراف مــا اتـفــق عليه
في السويد بشأن اليمن».
(األخبار)

ُ
قـ ـ ـت ـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،س ـب ـع ــة م ــواط ـن ــن
بـيـنـهــم طـفــل ف ــي قـصــف لـطـيــران
«التحالف» على منطقة السادة في
مديرية مرخة في محافظة شبوة.
وأغ ـ ــارت م ـقــاتــات الـ ـع ــدوان على
تـلــك املـنـطـقــة دع ـمــا للميليشيات
ا ُملــدعــومــة إمــاراتـيــا فــي املحافظة،
املـ ـس ـ ّـم ــاة «ال ـن ـخ ـبــة ال ـش ـبــوان ـيــة»،
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـخ ــوض مــواج ـهــات
مــع مسلحني مــن قبيلة ال ـســادة.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـ ـص ـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،ف ــإن
املــواج ـهــات انــدلـعــت ل ــدى مــداهـمــة
قوة من «النخبة» منزل أحد أبناء
القبيلة ،بــذريـعــة اعـتـقــال مطلوب
ب ــ«االن ـت ـمــاء إل ــى خـلـيــة إرهــاب ـيــة».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن الشخص
املـطـلــوب لــم يـكــن م ــوج ــودًا داخــل
امل ـن ــزل ،إال أن املــداه ـمــن أصـ ـ ّـروا
على اعتقال إخوته ،وهو ما ًقوبل
برفض األهالي .وتابعت قائلة إن
القوة املداهمة عمدت ،إثر ذلك ،إلى
البدء في إطالق النار ،ما استدعى
ردًا من ِق َبل األهالي ،أعقبه تدخل
الطيران اإلماراتي.
(األخبار)
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حراك بحريني نشط على الساحة العراقية

بغداد والنجف تفتحان أبوابهما للمعارضة؟
تشهد الساحة العراقية،
منذ الثلث األخير من الشهر
الماضي ،حراكًا بحرينيًا نشطًا
ّ
تجلى في حدثين بارزين:
استقرار عيسى قاسم في
النجف ،وافتتاح مكتب
سياسي ألحد التيارات «الثورية»
في بغداد .حدثان ّ
تعدهما
أوساط معارضة مؤشرًا إيجابيًا
إلى مستقبل العالقات ،مبدية
تفاؤلها بانطالقة جديدة من
بالد الرافدين
بغداد ــــ مازن الزيدي
بـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــان «ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف  14ف ـ ـبـ ــرايـ ــر»
البحريني املعارض عن تأسيس مكتب
س ـي ــاس ــي ل ــه ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـعــراق ـيــة
بغداد ،ووصول املرجع الديني آية الله
عيسى قاسم إلى مدينة النجف ،خمسة
أيـ ــام ف ـقــط .ت ـعــاقـ ٌـب تـنـفــي عـنــه أوس ــاط
معارضة أي داللة سياسية ،في حني ال
يستبعد مراقبون ومحللون وجودها.
وما بني الطرفني يقول مسؤول بارز في
«املكتب السياسي لالئتالف» ،إنــه «ما
من عالقة مباشرة بني اإلعالن ووصول
الشيخ قاسم إلى العراق ،لكن تواصلنا
معه أمر حتمي لــدوره وموقعيته على
َ
مستويي البحرين واملنطقة».
امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد فـ ــي  22ك ــان ــون
األول /ديسمبر املاضي ،حظي باهتمام
عراقي وخليجي واسع ،وخصوصًا أن
املــواقــف الـتــي أطلقها رئـيــس «ائـتــاف
دول ــة ال ـق ــان ــون» ن ــوري املــال ـكــي خــالــه،
وال ـت ــي ات ـه ــم فـيـهــا ال ـن ـظــام الـبـحــريـنــي
بــاالس ـت ـعــانــة ب ــ«ف ــدائ ـي ــي ص ـ ــدام لقمع
م ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه ،والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء ال ـ ـ ــى ال ـع ـن ــف
وال ـت ـه ـم ـي ــش مـ ــع مـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــه» ،دف ـع ــت
باملنامة إلى استدعاء القائم باألعمال
الـعــراقــي لــديـهــا ،واعـتـبــار تـلــك املــواقــف
ً
«تدخال في شؤون البحرين الداخلية»،
ً
فضال عن املطالبة املتجددة بـ«التصدي
الحتضان تنظيمات مصنفة إرهابية».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــر وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلم ـ ــارات ـ ــي ،أن ـ ــور ق ــرق ــاش،
تنظيم الحدث على األراضــي العراقية،
معتبرًا أنــه «يمثل سابقة خطيرة في
التدخل في شؤون البحرين الداخلية».
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة امل ـق ــاب ـل ــة ،يـ ــرى ال ـق ـي ــادي
فــي «ائـتــاف  14فـبــرايــر» ،والــذي رفض

الكشف عن اسمه ،أن «املؤتمر يمثل نقلة
نــوع ـيــة لـعـمــل امل ـع ــارض ــة ،ألن ــه تــدشــن
للعمل الـسـيــاســي لـنــا ولـكــل املـعــارضــة
الـبـحــريـنـيــة» ،عـ ـ ّ
ـادًا إيـ ــاه ـ ـ ـ ـ رغ ــم بعض
«االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـش ـك ـل ـي ــة» بـ ــن ال ـق ــوى
املعارضة ـ ـ «إنـجــازًا لها جميعًا ،ألنها
م ـتــوحــدة ف ــي عـمـقـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي».
وعـ ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــب وقـ ـ ـ ـ ــوع االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ع ـلــى
العاصمة الـعــراقـيــة ،يلفت إلــى «(أنـنــا)
نـعـتـقــد ب ــأن الـ ـع ــراق ه ــو أك ـث ــر ال ـب ـلــدان
ً
ال ـعــرب ـيــة ت ـف ــاع ــا م ــع املـ ـع ــارض ــة ،وقــد
ُ
تــزامــن الـحــدث مــع مؤتمر آخــر عقد في
العاصمة اللبنانية بيروت» ،من دون أن
يستبعد في حديثه إلى «األخبار» خيار
العاصمة البريطانية لندن كمقر ملزاولة
بعض األنـشـطــة السياسية ،على غــرار
ق ــوى مـعــارضــة أخـ ــرى« ،لـكـنـنــا ال نجد
في بريطانيا حليفًا لنا» .ويطرح إعالن
ً
تــأس ـيــس «امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي» سـ ــؤاال
ّ
مقار «االئـتــاف»
حــول إمكانية انتقال
إلى العراق ،وهو أمر ال ينفيه القيادي،
ً
قائال« :نعم ،لدينا وجود هنا ،ونسعى
الــى توسعة عالقاتنا وتحالفاتنا مع
الشعب والحكومة ومختلف التيارات
واألحـ ــزاب والـفـصــائــل» ،مـشـيـرًا إلــى أن
«املــؤتـمــر هــدفــه االنـتـقــال بالعمل نحو
العلن ،وهذا سيأخذ أبعادًا وامتدادات
طبيعية ،في ظل الدعم العراقي املمنوح،
بما يــوفــر أرضـيــة صالحة لعمل كبير
جدًا في قادم األيام».
على خط مــواز ،وفي  27كانون األول/
دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،وصـ ــل ق ــاس ــم إل ــى
مــدي ـنــة ال ـن ـج ــف ،ال ـعــاص ـمــة الــروح ـيــة
للمرجعية الشيعيةّ .
مر الحدث هادئًا
من دون أي ضجيج .حتى اللحظة ،لم
ّ
تسجل السلطات البحرينية اعتراضًا
عـلــى انـتـقــالــه لــإقــامــة الــدائ ـمــة هـنــاك،
ّ
لكن مقربني منه يــؤكــدون عــزمــه على
مواصلة نشاطه السياسي مــن منفاه
الجديد ،إنمًا بعيدًا عن أضواء اإلعالم
املـحـلــي ال ـع ــراق ــي .ع ــزم ال ي ـبــدو ـ ـ ـ ـ إلــى
اآلن ـ ـ أن ثمة حساسية لــدى مرجعية
ال ـن ـج ــف إزاءه؛ إذ إن ق ــاس ــم اف ـت ـتــح
ن ـشــاطــه االج ـت ـمــاعــي ب ــزي ــارة آي ــة الـلــه
علي السيستاني ،وبقية املــراجــع في
م ـكــات ـب ـهــم ،وه ــو ع ــرف نـجـفــي ُيـعـتـبــر
ترحيبًا بـنـشــاط الـضـيــف االجتماعي
والعلمي وحتى السياسي.
إال أن م ــا ال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال ــه ،ف ــي ه ــذا
اإلطـ ــار ،أن السيستاني امـتـنــع ،طــوال
األزمـ ـ ــة امل ـم ـت ــدة م ـنــذ شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
 ،2011ع ــن إص ـ ــدار أي مــوقــف ي ـطــاول
ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ف ــي ال ـب ـحــريــن بشكل
م ـب ــاش ــر ،م ـك ـت ـف ـيــا ب ـب ـي ــان ــات ال ـت ـعــزيــة
ّ
وال ـت ـضــامــن ،حـتــى إن ــه ل ــم يـعــلــق على

ً
السيستاني مستقبال قاسم أواخر الشهر الماضي (عن الويب)

« 14فبراير»:
نحن جزء من محور
المقاومة
يلفت الـقـيــادي فــي «املكتب السياسي
الئ ـتــاف  14فـبــرايــر» إل ــى أن «مؤتمر
إعالن املكتب السياسي انعقد في أهم
مــوقــع تنعقد فيه املــؤتـمــرات الرسمية
ف ــي الـ ـع ــراق (ف ـن ــدق ال ــرش ـي ــد) ،وبـعـلــم
ط ـيــف واسـ ــع م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة،
وبــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن األحـ ـ ــزاب
والـفـصــائــل والشخصيات الرسمية»،
مشيرًا فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» إلى
أن «االئ ـت ــاف أرس ــل دع ــوات إل ــى عــدد
مــن الشخصيات الـعــراقـيــة ،حيث كان
مفترضًا حضور زعيم تحالف الفتح
هادي العامري ،وزعيم ائتالف النصر
حـيــدر الـعـبــادي ،وزعـيــم عصائب أهل
الـحــق قيس الـخــزعـلــي ،إال أن الفعالية
تزامنت مع جلسة برملانية ،فلم يحضر
سوى  39نائبًا ،إضافة إلى عدد كبير
م ــن ش ـي ــوخ ال ـع ـشــائــر وآخـ ــريـ ــن» .وال
يـخـفــي ال ـق ـي ــادي نـفـســه ع ــاق ــة ت ـيــاره
ً
بـ«محور املقاومة» ،قائال إن التموضع
السياسي لــ«االئـتــاف» هــو «فــي عمق
هــذا امل ـحــور ،وعالقتنا مــع كــل املحور
عالقة استراتيجية عميقة».

ق ـ ـ ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة سـحــب
ال ـج ـن ـس ـيــة م ــن وك ـي ـل ــه امل ـط ـل ــق ه ـن ــاك،
حسني النجاتي ،في عام  ،2014بتهمة
«جمع الحقوق الشرعية» .وهو إحجام
ّ
تبرره أوساط «املرجعية» بأن األخيرة
«نأت بنفسها عن التدخل املباشر في
األزم ــة الـبـحــريـنـيــة» ،الفـتــة فــي حديث
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» إلـ ـ ــى أن «امل ــرج ـع ـي ــة
اكتفت بإبداء مالحظاتها عبر قنوات
رسمية وغير رسمية مع نظام الحكم
البحريني قبل األزمــة وكذلك بعدها»،
ّ
في سلسلة رسائل؛ لعل أبرزها رسالة
السيستاني في كانون الثاني /يناير
ّ
 2015إلى الحكومة البحرينية (سلمها
نــائــب رئـيــس الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،همام
حـ ـ ـم ـ ــودي ،إلـ ـ ــى س ـف ـي ــر ال ـب ـح ــري ــن فــي
بغداد) ،والتي ُوصفت بأنها «شديدة
ال ـل ـه ـج ــة» ،إذ ت ـض ـ ّـم ـن ــت تـ ـح ــذيـ ـرًا مــن
اعـتـقــال زعـيــم «جـمـعـيــة ال ــوف ــاق» علي
سلمان ،وتحذيرًا من تداعيات ذلك.

