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العالم

العالم

سوريا

ّ
اتصاالت روسية «مكثفة» مع األتراك:

العراق

أراض خارج سلطة دمشق
لبقاء
ال
ٍ

في توقيت ال يخلو من
دالالتّ ،أكدت موسكو
أنها تتطلع ،في سياق
محادثاتها المتصلة بالملف
السوري ،إلى عودة كامل
األراضي السورية إلى سلطة
الحكومة الشرعية ،بما
في ذلك «المنطقة اآلمنة»
المفترضة وإدلب ومحيطها

أع ـ ــادت ال ـت ـســري ـبــات ال ـت ــي نـشــرتـهــا
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
عن موعد مفترض جديد النسحاب
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن س ــوري ــا ،في
نهاية نيسان املقبل ،طــرح األسئلة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ح ـ ـ ـ ــول آل ـ ـي ـ ــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
واالتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يـ ـت ــم إن ـ ـجـ ــازهـ ــا قـ ـب ــل إت ـ ـمـ ــامـ ــه .ول ــم
يـخــرج مــن أن ـقــرة ،املـعـنـيــة بــالــدرجــة
األول ــى بــال ـجــدول الــزمـنــي للخطوة
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ ح ـتــى ل ـيــل أم ــس ـ ـ ـ ـ ما

فيرشينين :نختلف
مع إسرائيل وال نرى حزب الله
منظمة إرهابية
ّ
ي ــؤك ــد أو يـنـفــي تـلــقـيـهــا مـعـلــومــات
رسمية من واشنطن في هذا الشأن.
وبينما نقلت وكــالــة «روي ـتــرز» عن
مـ ـس ــؤول ت ــرك ــي ل ــم ت ـسـ ّـمــه ق ــول ــه إن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــم تـظـهــر ألنـقــرة
أي إش ـ ــارة ف ــي ش ــأن مــوعــد اكـتـمــال
االنـ ـسـ ـح ــاب ،ن ـش ــرت ت ــأك ـي ـدًا ملــوعــد
االنـسـحــاب املفترض نفسه مــن قبل
مسؤول أميركي غير ُمـعـ ّـرف أيضًا.
وكان الالفت في ما نقلته «رويترز»
ع ــن املـ ـس ــؤول األخـ ـي ــر ،إش ــارت ــه إلــى
أن خ ـطــة االن ـس ـح ــاب وف ــق ال ـج ــدول
الزمني هذا تشمل قاعدة التنف قرب
مثلث الحدود السورية ـ ـ العراقية ـ ـ
األردن ـي ــة ،وه ــو مــا يـتـنــاقــض مــع ما
رشــح عــن عــدة مـســؤولــن أميركيني
خ ــال الـشـهــر األخ ـيــر .كــذلــك ،امتنع
كــل مــن «الـتـحــالــف الــدولــي» ووزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ـ ــن ال ـح ــدي ــث
إل ــى الــوكــالــة ح ــول ال ـجــدول الزمني
لالنسحاب.
وب ـي ـن ـم ــا غ ـ ـ ــاب ال ـ ـحـ ــديـ ــث ال ــرس ـم ــي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،حـ ـ ـ ــول تـ ـ ـط ـ ــورات
املـ ـح ــادث ــات م ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،خــرجــت
تصريحات الفـتــة مــن مــوسـكــو ،عبر
م ـق ــاب ـل ــة أجـ ــراهـ ــا ع ـ ــدد مـ ــن وس ــائ ــل
اإلع ـ ــام م ــع ن ــائ ــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ّ
الروسي سيرغي فيرشينني .وغطت
أجــوبــة ال ــوزي ــر ،ال ــذي راف ــق مبعوث
«الـ ـك ــرمـ ـل ــن» فـ ــي جـ ــوالتـ ــه امل ـع ـن ـيــة
ب ــاملـ ـل ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،م ـ ـسـ ــار تـشـكـيــل
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» وم ـص ـي ــر
إدل ــب ومـنــاطــق شــرقــي ال ـف ــرات ،كما
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي املـ ـفـ ـت ــرض
واالعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة املـتـكــررة
على سوريا .وأوضــح فيرشينني أن
العمل مستمر على إنـشــاء «اللجنة
الدستورية» ،مع مراعاة رغبة األمم
املتحدة في استبدال بعض األسماء
في قائمة «املجتمع املدني» من دون
امل ـس ــاوم ــة ع ـلــى «جـ ـ ــودة ال ـع ـم ـل ـيــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن النقطة األه ــم هــي أن

ُ
«ط ـ ــرح ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة اعــتـمــد
مــن ِقـ َـبــل جميع األطـ ــراف ...وال يمكن
الـ ـع ــودة إل ــى ال ـن ـق ـطــة ال ـص ـفــر اآلن».
وعــن «املنطقة اآلم ـنــة» الـتــي تطالب
تــركـيــا بإقامتها عـلــى ال ـح ــدود ،رأى
الــدب ـلــومــاســي ال ــروس ــي أن ــه «بـغــض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن اس ـ ـم ـ ـهـ ــا ...املـ ـه ــم الـ ـت ــزام
الجميع بــوحــدة ســوريــا وسالمتها
اإلقليمية .كما أن أي إجــراء يجب أن
يكون مؤقتًا ال دائـمــا» .وحــول إدارة
الـقــوات التركية للمنطقة املفترضة،
أش ــار إل ــى أن ــه «ل ــم يـتــم تـحــديــد ذلــك
بـ ـع ــد ،وتـ ـت ــم م ـنــاق ـشــة ذلـ ــك م ــن قـبــل
جـمـيــع ال ـب ـل ــدان» ،مـضـيـفــا إن ب ــاده
«تحافظ على اتـصــاالت مع الجميع
في هذا الشأن ،واألتراك واإليرانيون
يدعمون هذه االتصاالت».
وش ــدد فيرشينني عـلــى أن موسكو
«ل ــن ت ــواف ــق ع ـلــى أن يـبـقــى أي جــزء
من األراضي السورية خارج سيطرة
الـحـكــومــة ال ـشــرع ـيــة» .وف ــي مـعــرض
ّ
رده ع ـل ــى س ـ ــؤال ح ـ ــول اس ـت ـضــافــة
م ــوس ـك ــو مـ ـح ــادث ــات مـ ـب ــاش ــرة بــن
م ـســؤولــن أمـنـيــن أتـ ــراك وســوريــن
حول «املنطقة اآلمنة» ،لم يؤكد ذلك
ولــم ينفه ،مكتفيًا بــالـقــول إن بــاده
تجري «اتصاالت مكثفة مع الجانب
التركي حول كل القضايا» ،وإن تركيا
«تعهدت باحترام السالمة اإلقليمية
ل ـس ــوري ــا وسـ ـي ــادتـ ـه ــا ،م ــن دون أي
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات» .ورأى ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة أن «الـ ـح ــوار ب ــن دمـشــق
واألكـ ـ ــراد ص ـع ــب ...غـيــر أن م ــا جــرى
ف ــي م ـن ـبــج ي ـظ ـهــر إم ـك ــان ـي ــات جـيــدة
لـنـجــاحــه» .وح ــول الــوضــع فــي إدلــب
ومصير «اتـفــاق ســوتـشــي» ،قــال إنه
«ال أحد سيعترف بهذه املنطقة على
هذا النحو إلى األبد .وهذا يعني أننا
نعتبرها جزءًا ال يتجزأ من األراضي
ّ
ال ـســوريــة ،وال يمكن أن تـظــل خــزانــا
لـ ــإرهـ ــاب» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «جـبـهــة
النصرة ّ
توسع سيطرتها هناك على
حـســاب امل ـعــارضــة الـتــي يـفـتــرض أن
تشارك في عملية سياسية ،من بني
أمـ ــور أخـ ـ ــرى» ،مـضـيـفــا ف ــي مـعــرض

ّ
الرد حول طبيعة العملية التي يمكن
أن تستهدف الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة،
وهــويــة َّ ال ـقــوى املـشــاركــة فـيـهــا ،أنها
«س ـت ـن ــف ــذ ب ــأك ـث ــر الـ ـط ــرق ف ـع ــال ـي ــة».
وأكـ ـ ـ ــد ف ـي ــرش ـي ـن ــن أن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
اإلسرائيلية على ســوريــا «يـجــب أن

تـتــوقــف» ،موضحًا أن موسكو ترى
أنه «ال ينبغي أن يقوم أي طرف في
سوريا ،بما يتجاوز أهداف مكافحة
اإلره ـ ــاب» .وع ــن مــوقــف ب ــاده تجاه
امل ـ ـبـ ــررات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة الس ـت ـهــداف
«مــواقــع حــزب الـلــه» فــي ســوريــا ،قال

«إننا نختلف مع اإلسرائيليني ،ألننا
ال نعتبر حزب الله منظمة إرهابية».
وتعليقًا على الـنـشــاط اإليــرانــي في
ســوريــا ،لفت إلــى أن ب ــاده «تنطلق
م ــن اف ـت ــراض أن ت ـع ــاون ال ـ ــدول ذات
الـسـيــادة فــي أي مـجــال ،بما فــي ذلك

متى يستقبل السيستاني عبد المهدي؟
بغداد ـــ األخبار
التقنية العسكرية ،هو أمر قانوني.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،نـ ـق ــول إن ه ــذا
ال ـت ـع ــاون ال يـنـبـغــي أن يـسـعــى إلــى
تحقيق أه ــداف أخ ــرى غـيــر املهمات
املتعلقة بالدفاع ومكافحة اإلرهاب».
(األخبار)

أطفال ينتظرون الحصول على وجبة غذائية في مخيم قرب الحدود التركية شمال أعزاز (أ ف ب)

م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،أت ـ ـ ّـم رئ ـيــس
الـ ــوزراء الـعــراقــي ،ع ــادل عبد املـهــدي،
مهلة ال ـ ــ« 100ي ــوم» الـتــي أل ــزم نفسه
بها ،كـ«مهلة تجريبية أولــى ألدائــه».
ّ
إنـ ـج ــازات م ـتــواض ـعــة إل ــى اآلن ،لـعــل
أبرزها إزالة الحواجز االسمنتية من
ش ــوارع الـعــاصـمــة ب ـغــداد ،وتأسيس
«امل ـج ـلــس األع ـل ــى ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد».
في املقابل ،ال يــزال الرجل عاجزًا عن
إتـمــام «كابينته الــوزاريــة» ،وهــو أمـ ٌـر
ُيـحـســب عليه قـيــاســا إل ــى الـشـعــارات
الـتــي رفعها لحظة إعــانــه «منهاجه
الـ ــوزاري» فــي تشرين األول /أكتوبر
املــاضــي .وإثـبــاتــا لجديته فــي إحــالــة
ـات إج ــرائ ـي ــة ،س ـ ّـرع
ش ـعــاراتــه س ـيــاسـ ٍ
عبد املهدي نشر «البرنامج الحكومي
 ،»2022 - 2018بعد ّ
تعهده بإنجازه
خ ـ ــال « 100يـ ـ ـ ــوم» .خـ ـط ــوة تـعـكــس
إرادة الحكومة ،رئيسًا ووزراء ،تأكيد
ف ـعــال ـي ـت ـهــا فـ ــي امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي.
وه ــي فعالية ال ي ــرى عـبــد امل ـهــدي أن
التصديق عليها سيكون بعيدًا من
مدينة النجف.
ينقل مـقـ ّـربــون مــن عـبــد امل ـهــديّ ،إب ــان

المطلوب من
عبد المهدي تحقيق
ّ
تقدم خدمي
ومكافحة الفساد

تــولـيــه وزارة الـنـفــط (،)2016 - 2014
أن «مـ ـح ــرك ــات ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ف ــي ال ـب ــاد أرب ـع ــة :ال ـق ــوى الـخــارجـيــة
(الدولية /اإلقليمية) ،القوى املحلية،
الجمهور والقانون» .يوضح هؤالء أن
املـقـصــود بــ«الـقــوى املحلية ،األح ــزاب
السياسية ،املتأثرة أساسًا باملرجعية
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ...ص ــاح ـب ــة الـ ـ ـ ــرأي امل ـ ِّ
ـرج ــح
فــي الـقـضــايــا األســاس ـيــة» .ي ــدرك عبد
العليا»
املهدي دور «املرجعية الدينية ّ
(آية الله علي السيستاني) املؤثر في
العملية السياسية ،سواء في تزكيته
بشكل غير مباشر ،أو في قدرتها على
سحب املظلة مــن فوقه كما جــرى في
آب  ،2014لحظة خسارة رئيس الوزراء
األسبق ،نــوري املالكي ،منصبه .هذه
املرة ،قد ال يكون هذا السيناريو واردًا،
ّ
في ظل فارق الظروف واملعطيات ،لكن
استمرار «املرجعية» في العزوف عن
التفاعل مع عبد املهدي ربما ال يكون
في مصلحته.
أوصد السيستاني ،منذ  ،2011أبوابه
أمــام السياسيني ،في خطوة ترجمت
نـ ــوعـ ــا م ـ ــن الـ ـسـ ـخ ــط عـ ـل ــى أدائ ـ ـه ـ ــم.
واقـ ـ ـ ٌـع ك ـ ّـرس ــه ال ــرج ــل ،وال يـ ـ ــزال ،إلــى
ً
ال ـيــوم .وعـلــى رغ ــم أن ك ــا مــن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــره ــم ص ــال ــح ،ورئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء ع ــادل عـبــد امل ـه ــدي ،ورئـيــس
البرملان محمد الحلبوسي ،سارعوا
إل ــى ط ـلــب لـ ـق ــاءات م ــع الـسـيـسـتــانــي،
مــن أجــل «نـيــل رضــى املــرجــع ،وكسب
ش ــرع ـي ــة م ــع ب ــداي ــة ال ـ ــوالي ـ ــة» ،إال أن
الـ ـ ـج ـ ــواب ك ـ ــان م ـخ ـ ّـي ـب ــا .إذ اعـ ـت ــذرت
«امل ــرجـ ـعـ ـي ــة» ع ــن ع ـ ــدم اس ـت ـق ـبــال ـهــم،
فــي مــوقــف أري ــد مــن خــالــه ال ـقــول إن
ً
«املــرجـعـيــة تلتمس تـحــوال جــديــا في
ّ
أداء ال ــرئ ــاس ــات ال ـث ــاث حـتــى تـشــرع
أبوابها مجددًا».
وإذا كـ ــان زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري»
م ـق ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر ،وزع ـ ـيـ ــم «ت ـح ــال ــف
الـفـتــح» ه ــادي ال ـعــامــري ،مـنـحــا عبد

رشى أميركية لمنع «قانون االنسحاب»!
علمت «األخبار» أن مسؤولني أميركيني حاولوا ،خالل الزيارة األخيرة لوزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو لبغداد ،رشوة عدد من البرملانيني العراقيني،
بإخراج القوات األميركية من
بهدف
دفعهم إلى رفض تشريع قانون يطالب ّ
العراقُ .
وعرف من النواب الذين قبلوا «هدايا مادية» كل من :كاظم العتيبي وزياد
أحمد من ائتالف «الوطنية» الذي يرأسه إياد عالوي ،وناهدة زيد من «قائمة
القرار العراقي» التي ّ
يتزعمها أسامة النجيفي .وتصاعدت ،أخيرًا ،الدعوات إلى
التصويت داخل البرملان على قانون في هذا االتجاه ،قبل أن تعلن كتلة «سائرون»
(املدعومة من زعيم ّ«التيار الصدري» مقتدى الصدر) التقدم بمشروع إلنهاء
االتفاقية األمنية املوقعة بني واشنطن وبغداد ،وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية
اإلطار االستراتيجي .وأعقب هذا اإلعالن كشف ّمصادر «البناء» عن مقترح
قانون مماثل يدعو إلى «وضع جدول زمني ينظم عملية انسحاب القوات
األجنبية» .كذلك ،علمت «األخبار» أن رئيس هيئة أركان الجيش العراقي ،الفريق
عثمان الغانمي ،أبلغ أعضاء لجنة األمن القومي في البرملان ،أنه لم ّ
يتم بعد اتخاذ
قرار قاطع باستقرار القوات األميركية املنسحبة من سوريا ،في العراق ،إذ من
املفترض أن «تستقر هذه القوات لفترة وجيزة في قاعدة عني األسد والقاعدة
الجوية في أربيل ،قبل أن تغادر إلى الواليات املتحدة».
(األخبار)

املـهــدي فرصة عــام ملعالجة القضايا
الشائكة ،فــإن مبدأ «املهلة» ينسحب
أيضًا على النجف ،لكن املدة لن تكون
بهذا القدر« ،إنما أقل من ذلك» وفق ما
تؤكد مصادر مطلعة في حديث إلى
األخبار ،موضحة أن «املطلوب تحرك
ج ــدي عـلــى صـعـيــديــن :األول تحقيق
تقدم على املستوى الخدمي يحظى
بـ ــرضـ ــى الـ ـشـ ـع ــب ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي إنـ ـج ــاز
خ ـطــوات جــديــة فــي مـكــافـحــة الـفـســاد
ومحاسبة الفاسدين».
ف ــي حـ ــال تـحـقـيــق ت ـق ــدم ع ـلــى هــذيــن
املستويني ،سيكون ذلك سببًا لـ«قطع

صوم املرجعية» ،أما الفشل فسيؤدي
إلــى «إطــالــة أمــد» االمتناع عــن إجــراء
أي لـقــاءات مــن هــذا الـنــوع ،واالكتفاء
بـلـقــاء امل ـســؤولــن األمـمـيــن بــن حني
وآخر ،وإصدار بيانات تحمل عناوين
ّ
عــريـضــة م ــع ح ــث ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا .وتـ ـخـ ـت ــم امل ـ ـصـ ــادر
حديثها بالقول إن «الحقبة الحالية
هي األفضل لتحقيق تغيير وإصالح
حقيقي ،وإال فإن األمور ماضية نحو
األس ـ ـ ـ ــوأ» ،وهـ ـ ــذا م ــا ت ـب ــدي امل ـص ــادر
تخوفها منه ،ألن «الضحية سيكون
الشعب».

تحليل إخباري

المغرب خارج «التحالف»:
انسحاب «هادئ» ال يزعج واشنطن

نازحو «جيب هجين» ...من الموت إلى المعاناة
وسط ظروف
مناخية قاسية،
ونقص في خدمات
ٍ
المخيمات األساسية،
يعيش عشرات
آالف النازحين،
ِم َّمن خاضوا «رحلة
الموت» مشيًا
على األقدام،
من بلداتهم في
وادي الفرات نحو
مناطق سيطرة
«قوات سوريا
الديموقراطية»
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الحسكة ـــ أيهم مرعي
لــم تنته مـعــانــاة أه ــل ري ــف دي ــر ال ــزور
ب ـخ ــروج ـه ــم أح ـ ـيـ ــاء مـ ــن آخ ـ ــر م ـعــاقــل
«داعـ ـ ـ ــش» ف ــي ب ـل ــدات ـه ــم ع ـل ــى الـضـفــة
الشرقية لنهر الـفــرات .وبعدما دفعوا
ّ
تحول
ضريبة كبيرة ألع ــوام ،نتيجة
مـنــاطـقـهــم ق ـس ـرًا إل ــى واحـ ــد م ــن أب ــرز
مــراكــز «اإلره ـ ــاب ال ـعــاملــي» ،وم ــا ُصـ ّـب
فوقهم من قذائف جراء ذلك ،اضطروا
إلـ ــى الـ ـن ــزوح ع ـبــر واحـ ـ ــدة م ــن أقـســى
ّ
مجهزة
املـنــاطــق نـحــو مخيمات غـيــر
الس ـت ـق ـبــال أعـ ــدادهـ ــم ال ـك ـب ـي ــرة .وإل ــى
جانب نقص الخدمات الكبير ،يواجه
الـكـثـيــر مــن ال ـنــازحــن تـهـمــة االنـتـمــاء
إلى «داعش» أو احتضان التنظيم ،وال
يمكنهم لـ ّ
ـرد ذلــك ســوى التأكيد أنهم
كــانــوا مـغـلــوبــن عـلــى أم ــره ــم ،وآث ــروا
الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
ّ
ممتلكاتهم وأرزاقهم ،مذكرين بأن من
حاول الفرار لقي «قصاص» التنظيم.
قــاطـنــو مخيم ال ـهــول الـجــدد فــي ريــف
ال ـح ـس ـك ــة الـ ـش ــرق ــي ي ـب ـح ـث ــون ال ـي ــوم
عــن دع ــم ي ــوازي مـسـتــوى الـقـلــق الــذي
ت ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ب ـي ــان ــات م ـن ـظ ـمــات األم ــم
امل ـت ـحــدة ،وغ ـيــرهــا .حـمـلــت س ـنــاء (36
عــامــا) طفليها مــن قــريــة الـبــاغــوز عبر
طـ ــريـ ــق ص ـ ـ ـحـ ـ ــراوي وع ـ ـ ــر بـ ـحـ ـث ــا عــن

األمـ ــان بـعـيـدًا م ــن امل ـع ــارك والـقـصــف.
وعلى رغــم إدراكـهــا املسبق أنها قد ال
تصل إلــى هدفها ،فــإن يأسها دفعها
إلـ ـ ــى امل ـ ـغـ ــامـ ــرة .ت ـ ـشـ ـ ُ
ـرح سـ ـن ــاء ال ـت ــي
قصدت إحدى مشافي الحسكة لعالج
طـفـلـيـهــا ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»:
«أث ـن ــاء ف ــراري مــن ال ـبــاغــوز ،تعرضت
طفلتي لإلصابة ،وطفلي اآلخر يعاني
م ــن سـ ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة ،لـكـنـنــا ع ـلــى رغــم
ك ــل ال ـص ـع ــوب ــات وص ـل ـن ــا» .وتـضـيــف
أن «الـ ــواقـ ــع ه ـن ــاك م ــأس ــوي ج ـ ـدًا .لــم
ي ـعــد ه ـن ــاك شـ ــيء سـ ــوى امل ـ ـ ــوت» .أمــا
مل ــى ( 32ع ــام ــا) ،ال ـت ــي ت ــراف ــق طفلها
املصاب بالتهاب الكبد نتيجة غياب
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة واألدويـ ـ ــة ،فمضت
بــدورهــا سـيـرًا على األق ــدام إلــى رحلة
الـنـجــاة .وتـقــول ملــى« :قــدمــت مــن بلدة
م ــوزان التابعة لهجني .بقينا نمشي
ّ
للمهربني،
يومني ،ألنه ما معنا ندفع
بس الحمد لله وصلنا» .وإلــى جانب
أطفال سناء ،يواصل فريق طبي يتبع
بــرنــامــج «مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة»
ً
تقديم العالج لنحو  65طفال يعانون
مــن ســوء فــي التغذية ،وح ــاالت طبية
أخ ـ ـ ــرى .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع ازديـ ـ ـ ــاد أعـ ــداد
ّ
الـ ــوافـ ــديـ ــن فـ ــي ظـ ـ ــل تـ ــواصـ ــل م ــوج ــة
ال ـنــزوح مــن ريــف ديــر ال ــزور الـشــرقــي.
ويـ ـتـ ـح ـ ّـدث ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـن ــازح ــن عــن

تفاصيل رحلتهم نحو مناطق سيطرة
«قــوات سوريا الديموقراطية» ،حيث
رأوا جثثًا كثيرة ملقاة على األرض،
وق ـبــورًا ألن ــاس مــاتــوا خــال مسيرهم
نـحــو املـخـيــم ،ودفـنـهــم ذووه ــم هـنــاك.
وكــانــت «مفوضية ش ــؤون الالجئني»
ً
قــد أك ــدت فــي تقرير لها أن « 29طفال
ومولودًا جديدًا ماتوا أثناء خروجهم
من الجيب املحاصر أو بعد وصولهم
بفترة وجيزة ،بسبب سوء التغذية أو
انخفاض حرارة الجسم».

معاناة مخيم الهول
ع ـل ــى ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن  250كـيـلــومـتـرًا
ّ
الفارين
عن جيب «داع ــش» ،يتم نقل
إل ــى مخيم ال ـهــول فــي ري ــف الحسكة
الشرقي؛ وهو مخيم كان قد تم إعداده
من ِق َبل الحكومة السورية الستقبال
الـنــازحــن الفلسطينيني الـفـ ّـاريــن من
حــرب العراق في العام  ،2003قبل أن
ت ـحـ ّـولــه ال ـق ــوات ال ـتــي س ـي ـطــرت على
املـنـطـقــة ف ــي ال ـع ــام  2015إل ــى مخيم
لـ ـلـ ـف ـ ّـاري ــن مـ ـ َـن ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي امل ــوص ــل
العراقية وريفي الحسكة ودير الزور.
وت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات أن عـ ــدد قــاطـنــي
املخيم ارتفع إلى أكثر من  38ألفًا ،مع
استمرار موجة النزوح من قرى وادي
ّ
الفرات ،ما ولد أزمة في الحصول على

لقمان عبد الله
خيمة أو مأوى .يقول أبو أحمد ،وهو
خ ـيــم« :ت ــم تجميعنا
أح ــد قــاطـنــي امل ـ ُ
فــي خيم كبيرة خ ِّصصت الستقبال
ال ــواف ــدي ــن ،لـكــن ال ط ـعــام ول ـبــاس وال
مــأوى مناسب حتى اآلن» .ويضيف
أن «الـ ـب ــرد ن ـخــر ع ـظــام ـنــا ف ــي رحـلــة
الفرار ،وفي الخيمة الباردة» .أما أبو
خــالــد ،فـيـحـتـ ّـج عـلــى «طــريـقــة تــوزيــع
املساعدات التي تأتي كمواد غذائية
جافة ،في وقت يحتاج فيه النازحون
ل ـل ــوج ـب ــات الـ ـت ــي ع ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـقــدم ـهــا
املطابخ في املخيمات» .ويوضح أحد
العاملني فــي الـشــأن اإلنساني ضمن
امل ـخ ـيــم ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن هـنــاك «ضـغـطــا كـبـيـرًا يـعــانــي منه
امل ـخ ـيــم ،بـسـبــب وص ــول أك ـثــر م ــن 25
ألفًا من ريف دير الزور ،ونقل نازحني
مــن مخيم العريشة إلــى الـهــول الــذي
ً
يقطنه أص ــا املـئــات مــن الـعــراقـيــن».
ويـ ـكـ ـش ــف أن «املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة
وشركاءها املحليني في الجمعيات،
يقدمون خدمات طبية عبر ست نقاط
طـبـيــة ،إل ــى جــانــب تــوزيــع مـســاعــدات
غ ــذائـ ـي ــة م ــن ف ـ ــرق الـ ـه ــال األحـ ـم ــر».
ويـشـيــر إل ــى الـحــاجــة املــاســة لتعزيز
دعــم املنظمات الدولية للمخيم ،بما
يسهم في استيعاب األعــداد الكبيرة
الوافدة وتلبية حاجاتها.

ال يحمل انسحاب املغرب من «التحالف» الذي تقوده
السعودية في اليمن قيمة عملياتية .ومن غير ّ
املرجح
أيضًا أن يدفع باألزمة الصامتة بني البلدين إلى
طريق مسدود .وهي أزمة ظهرت بوادرها منذ إعالن
الرباط الوقوف على الحياد في األزمة الخليجية،
األمر الذي اعتبرته الرياض انحيازًا إلى الجانب
ّ
وترجح مصادر مطلعة أن الرمادية التي
القطري.
َ
ُ
اعتمدت من ِقبل املغرب في األزمة الخليجية لم تعد
مقبولة لدى الجانب السعودي ،الذي أوعز إلى إعالمه
باستفزاز اململكة املغربية في أكثر من ملف ،وكان
ّ
آخر مظاهر ذلك االستفزاز ما بثته قناة «العربية»
في أحد برامجها حول الصحراء الغربية ،حيث
أوردت أن املغرب عمد إلى «احتالل الصحراء» بعد
انسحاب القوات اإلسبانية منها عام  ،1975توازيًا مع
ً
نشرها خريطة تظهر األراضي املغربية مبتورة منها
املناطق الصحراوية ،علمًا أن الجانب املغربي يتعاطى
مع قضية الصحراء بحساسية مفرطة .والجدير
ذكره ،أيضًا ،أن الحكومة املغربية الحالية هي حكومة
محسوبة بالكامل على «اإلخوان املسلمني» ،وتقيم
عالقة متينة مع تركيا ،فيما يسعى امللك إلى حفظ
التوازن بني سلطته والسلطة التنفيذية.
كذلك ،يشكل التذبذب األميركي في املوقف من
استمرار الحرب في اليمن حافزًا للمغرب إلنهاء

املشاركة الرمزية في هذه الحرب ،مع علم الرباط
املسبق بأن االنسحاب من «التحالف» لن يزعج
األميركيني ،خصوصًا أن ولي العهد السعودي،
محمد بن سلمان ،ليس في وضع مريح ومستقر.
ُ
َ
إعالن الواليات املتحدة،
انسحاب املغرب
وسبق
نهاية العام املاضي ،وقف مشاركتها في تزويد
الطائرات السعودية واإلماراتية بالوقود جوًا ،بعد
ضغوط مورست من ِق َبل الكونغرس على إدارة
الرئيس دونالد ترامب .وكانت الدفاعات الجوية
اليمنية أسقطت ،في الشهر الثاني من الحرب ،طائرة
مغربية من طراز «أف  »16أثناء إغارتها على أهداف
داخل األراضي اليمنية ،وقد ُعثر على جثة الطيار،
ّ
وتم تسليمها الحقًا إلى املغرب كبادرة حسن نية
ُ
من الجانب اليمني .ومنذ ذلك الوقت ،لم ت َّ
سجل
للطيران املغربي أي طلعات جوية في األجواء اليمنية.
لقد ّ
تحول استمرار الحرب في اليمن إلى عبء
على العديد من الدول املشاركة في «التحالف»،
ّ
تتحمل تبعات املشاركة ،من دون أن تكون
التي
ً
لها أي فعالية عسكرية أو سياسية ،فضال عن أن
انخراطها في «التحالف» جاء في األصل بحجج
وذرائع بعيدة عن األهداف الحقيقية للعدوان
من قبيل «حماية الحرمني الشرفني» و«الدفاع
عن اإلسالم» .وهي شعارات لم تعد ،مع مرور
الوقت ،صالحة لتبرير االستمرار في املشاركة،

خصوصًا أن النظام السعودي لم ينجح في بلورة
أهداف واقعية ،بعيدًا من الحمالت الدعائية التي
ال تستند إلى أي أساس سياسي أو أخالقي .لقد
ّ
بات واضحًا أن مشاركة كل من املغرب واألردن
ومصر في الحرب هي مقابل دعم مالي سعودي.
وفي هذا اإلطارّ ،
ترجح املصادر أن يعمل الطرفان
على ضبط األزمة وإبقائها ضمن حدودها ،بسبب
ّ
التلمس املغربي الدائم للمعونة السعودية ،وأيضًا
عدم وجود مصلحة للرياض في استجالب عداوة
إضافية.
أما مشاركة الجيش السوداني في الحرب ،فقد
وصفها وزير الدفاع األميركي السابق (في عهد
الرئيس السابق باراك أوباما) ،أشتون كارتر ،في
مذكراته ،بأنها مشاركة «جيش مرتزق» تعتمد عليه
دول الخليج ،ما يشير إلى حالة الخواء البنيوي التي
تعتري جيوش تلك الدول ،والقصور الفاضح في
قوتها .والجدير ذكره ،هنا ،أن السودان يشارك في
الحرب بما يقرب من عشرة آالف مقاتل ،إال أن القوات
السودانية تعمل تحت إمرة القوات السعودية على
الحدود مع اليمن ،وتحت إمرة القوات اإلماراتية في
الساحل الغربي ،فيما تغيب الخرطوم عن املشاركة
السياسية بشكل تام.

