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العالم

العالم
سوريا

العراق
ّ
بغداد ــــ األخبار
والدفع في اتجاه تقليص نفوذها على الساحة
هذا التأزم ،الذي ال تخفي بعض األطراف  -كما
العراقية .وهي محاوالت تعتمد واشنطن ،في
هو حال تحالف «البناء»  -إمكانية اضطرارها إلى
تتفاقم األزمة في بالد الرافدين بسبب خالفات
«القوى الشيعية» وفق ما يوضح مصدر عراقي دخول «مواجهة كبرى» من أجل إنهائه ،يبدو أن خاللها ،على حلفاء لها كالرئيس برهم صالح
مطلع لـ«األخبار» ،مؤكدًا أن إيران لم تنجح  -إلى اآلن واشنطن تجد فيه فرصة مناسبة إلعادة تفعيل الذي ال يفتأ يسهم في تعقيد المشهد لحسابات
 في جمع القوى البارزة على موقف ّتدخلها ،على رغم أن سلوكها الظاهر يوحي بأنها سياسية ،وأيضًا على العداءات في ما بين القوى
موحد،
ّ
العراقية والتي ال تمنعها على ما يبدو من المضيّ
وأن الوسطاء يشكون «تعاظم المصالح الخاصة» تفضل المهادنة .إذ إن الواليات المتحدة ،التي
ّ
استثمرت في أحزاب وقوى وشخصيات وأجهزة إلى آخر الطريق في «الكباش البيني» ولو على
ويقدر المصدر أن
لدى زعماء «البيت الشيعي».
ّ
األزمة قد ّ
أمنية ومنظمات مجتمع مدني ،من أجل توجيه حساب مصلحة البالد ،وليس أخيرًا تقاطع مصالح
تمتد ألسبوع آخر في الحد األدنى إذا
«المرجعية» التي كانت وضعت
الشارع والحراك المطلبي الذي يشهده إلى حيث
لم يحصل «تدخل قوي من جانب المرجعية،
من نوع ما مع ّ
وهو أمر مستبعد» ،الفتًا إلى أن «الجميع يخشون تريد ،تحاول استغالل الموقف الحرج الذي يعيشه شروطًا صعبة للحل بدعوتها إلى حكومة «غير
حلفاء إيران من أجل تصفية حساباتها مع األخيرة ،جدلية»
عودة الشارع إلى فوضى أكبر من السابق».

ّ
االنقسام «الشيعي» يعزز التدخل األميركي

أزمة كبيرة تنذر بعودة الفوضى
ال يـ ـ ـب ـ ــدو أن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املـفـتــوحــة الـتــي دخـلـهــا ال ـعــراق منذ
األول م ــن ت ـش ــري ــن األول /أك ـتــوبــر
ّ
املاضي ستسلك طريقها إلــى الحل
ق ــري ـب ــا ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا دخـلــت
عليها أبعاد دستورية ،ال ُيستبعد
أن ت ـطــاول ـ ـ الحـقــا ـ ـ شـكــل الـنـظــام،
ّ
في ظل إقرار البرملان قانونًا جديدًا
ّ
لــان ـت ـخــابــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ي ـقــوض
س ـل ـط ــة األحـ ـ ـ ـ ــزاب .وت ـ ـسـ ــارعـ ــت ،فــي
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،وت ـي ــرة
االشتباك السياسي ،مع إقدام رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ب ـ ّـره ــم صـ ــالـ ــح ،عـلــى
خطوة غير متوقعة بوجه «تحالف
ال ـب ـنــاء» (ائ ـت ــاف «ال ـف ـتــح» بــزعــامــة
ه ــادي ال ـعــامــري ،و«دولـ ــة الـقــانــون»
بــزعــامــة نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،وآخ ــري ــن)،
ب ــإع ــان ــه اسـ ـتـ ـع ــداده ل ــوض ــع ك ـتــاب
استقالته من منصبه أمام البرملان،
بما يضمن «الحفاظ على استقالل
العراق وسيادته ،ووحدته وسالمة
أراضـيــه» كما قــال .وجــاء ت خطوته
ه ــذه ،واملــدعــومــة مــن زع ـيــم «الـتـيــار
الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى ال ـص ــدر وزع ـيــم
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«تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم
«تـحــالــف الـنـصــر» ح ـيــدر الـعـبــادي،
بعد اعتذاره عن عدم تكليف مرشح
«الـ ـبـ ـن ــاء» ،م ـحــافــظ ال ـب ـص ــرة أسـعــد
العيداني ،بتأليف الحكومة .وأشار
صالح ،في كتاب رسمي ّ
وجهه إلى
البرملان ،إلى املادة  76من الدستور،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـل ـ ــزم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـت ـك ـل ـيــف
«مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا
تشكيل الحكومة ،من دون أن يكون
ل ــه اع ـ ـت ـ ــراض» ،مـ ـق ـ ّـرًا ب ـ ــأن «مــوق ـفــه
امل ـت ـح ـف ــظ ع ـل ــى ال ـت ــرش ـي ــح ال ـحــالــي
إخالل بالنص الدستوري».
ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـدي ح ـمــل «ال ـب ـن ــاء» على
إعـ ـ ـ ــادة إش ـ ـهـ ــار ورق ـ ـ ــة ع ـ ــزل ص ــال ــح
(راج ــع «األخ ـبــار» ،الـعــدد  ،)3939إذ
دعــا التحالف الـبــرملــان إلــى «اتـخــاذ
اإلج ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة بـحــق رئـيــس
الجمهورية لحنثه باليمني وخرقه
ل ـلــدس ـتــور» ،بـعــدمــا «رف ــض تكليف
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وفـ ـ ــق ال ـس ـي ــاق ــات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ...ول ـج ــأ إلـ ــى سـيــاســة
قـ ـت ــل ال ـ ــوق ـ ــت وتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ــرس ــائ ــل
إل ــى ه ــذه ال ـج ـهــة وت ـل ــك ،ول ــم يـلـتــزم

وصف قيس الخزعلي ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الوزراء بـ«الكارثي» (أ ف ب)

يبدو أن حظوظ
مصطفى الكاظمي،
الوزراء
لرئاسة
ّ
ترتفع مجددًا
ّ
بــاملـهــل الــدس ـتــوريــة ،كـمــا ل ــم ُيـكــلــف
مــرشــح الكتلة األك ـبــر بـحـ ّـجــة رفــض
املرشح من بعض األطــراف» .وفيما
ّ
عمدت طهران إلــى التواصل مع كل
م ــن أرب ـي ــل وال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة ل ـلــوقــوف
ع ـلــى رأي ـه ـمــا ف ــي م ــا ق ــام ب ــه رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن
ض ـغ ــوط ــا أم ـي ــرك ـي ــة مـ ــورسـ ــت عـلــى
ص ــال ــح لــدف ـعــه إل ــى ات ـخ ــاذ خـطــوتــه
األخ ـي ــرة .وف ــي ه ــذا االت ـج ــاه أيـضــا،
اتهمت «كتائب حزب الله ـ ـ العراق»،

ف ــي ب ـي ــان ،ص ــال ــح ،ب ـ «ت ـن ـف ـيــذ إرادة
ُ
أمـيــركـيــة تـخـطــط ل ـجـ ّـر ال ـب ــاد نحو
الفوضى ،وإبـقــاء األزمــة السياسية
بــا مـخــرج ،لـفــرض احـتــال أميركي
جديد بغطاء أممي».
وإذا لــم ي ـتـ ّـم تـطــويــق تـلــويــح صالح
بــاالسـتـقــالــة ،فـهــو سـيـقــود إل ــى أزمــة
دس ـتــوريــة؛ إذ تـنـ ّـص امل ــادة  75على
أن ـ ــه «ل ــرئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ت ـقــديــم
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه تـ ـح ــري ــري ــا إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
ً
ُ
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وت ـع ـ ّـد ن ــاف ــذة بعد
ّ
مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها
لــدى املـجـلــس» .كما ّ
ينص الدستور
ّ
ع ـلــى أن ي ـحــل نــائــب الــرئ ـيــس مـكــان
األخ ـيــر ،فــي انـتـظــار انـتـخــاب رئيس
جديد خالل مدة ال تتجاوز  30يومًا
ّ
مــن تــاريــخ ال ـخ ـلـ ّـو .وف ــي ظ ــل شغور
ّ
ه ــذا املـنـصــب ،ي ـحــل رئ ـيــس الـبــرملــان
ّ
م ـح ــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ع ـلــى أن
يتم انتخاب رئيس جديد خالل مدة
ال تتجاوز أيضًا  30يومًا .لكن وفي
ض ــوء ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،م ــن يضمن
انتخاب رئيس جديد؟ ومــن يضمن
أي ـض ــا ب ـق ــاء رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان محمد

ً
الحلبوسي في موقعه أصال؟ عمليًا،
قد يكون العراق قاب قوسني أو أدنى
ـراغ دسـتــوري يضرب رئاساته
من فـ ٍ
الثالث.
ّ
أم ــا عـلــى خ ــط الـتـكـلـيــف الـحـكــومــي،
وعلى رغم إعالن املرشح العيداني،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح ،أن «غ ــالـ ـبـ ـي ــة نـ ــواب
سـ ـ ــا ّئـ ـ ــرون وال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ل ـ ــم ي ـم ــان ـع ــوا
ت ـســن ـمــي رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،إال أن ــه،
ووزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ال ـس ــاب ــق
قصي السهيل (ابن البصرة أيضًا)،
بــاتــا عـمـلـيــا «ورق ـت ــن مـحــروقـتــن».
وك ـ ــان ت ــرش ـي ــح ال ـع ـي ــدان ــي ق ــد أث ــار
خ ــاف ــات داخ ـ ــل ت ـح ــال ــف «ال ـب ـن ــاء»؛
إذ تـ ـفـ ـي ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـ ـ ــأن األم ـ ــن
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـ «ع ـ ـصـ ــائـ ــب أه ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــق»،
ق ـيــس ال ـخ ــزع ـل ــي ،دخ ــل ف ــي م ـشــادة
مـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــام ـ ــري وامل ـ ــال ـ ـك ـ ــي وب ـق ـي ــة
قـيــادات «الفتح» نتيجة «الخيارات
ال ـخ ــاط ـئ ــة» ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع مـلــف
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،واص ـ ـفـ ــا تــرش ـيــح
ال ـع ـي ــدان ــي ب ـ ـ «الـ ـك ــارث ــي ،ألنـ ــه شـغــل
منصبًا في حكومات فاشلة» .لكن،
على ما يبدو ،ثمة ّ
توجه لرفض ّ
أي
اس ــم ي ـخ ــرج م ــن ال ـت ـحــالــف امل ــذك ــور
العتبارات سياسية بالدرجة األولى.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـل ـفــت م ـصــادر
م ـط ـل ـعــة إلـ ــى أن «ت ـه ـم ــة ال ـف ـس ــاد ال
ُيستثنى منها أحد ...فتحميل الفتح
امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة ع ـ ّـم ــا آل ــت إلـيــه
األوضـ ـ ــاع م ــوق ــف م ـش ـب ــوه ،وي ـخــدم
ً
ّ
مخططًا خارجيًا واضـحــا» ،مشيرة
فــي حديثها إلــى «األخ ـب ــار» إلــى أن
«انـ ـق ــاب الـ ـص ــدر ع ـلــى ال ـت ـفــاه ـمــات
م ــع ال ـف ـتــح ج ـعــل األخ ـي ــر ف ــي فـ ّـوهــة
امل ــدف ــع» .مــع ذل ــك ،ت ــرى امل ـص ــادر أن
عـلــى «ال ـف ـتــح» «ال ـس ـعــي إل ــى إيـجــاد
ُ
وج ـ ــوه ت ــرض ــي الـ ـش ــارع ال ـغ ــاض ــب،
واملرجعية الدينية العليا (آيــة الله
علي السيستاني)» ،وخصوصًا أن
ال ـحــراك الـشـعـبــي فــي ع ــدد مــن املــدن
الــرئـيـسـيــة جـنــوب ال ـبــاد كالبصرة
والناصرية والديوانية ســارع ،بعد
ســاعــات عـلــى ط ــرح اس ــم الـعـيــدانــي،
إلى رفضه.
وفيما أعلنت «املرجعية» أن «خطبة
ّ
تتطرق إلى الوضع
الجمعة اليوم لن
الـسـيــاســي»ُ ،عـلــم أن الـصــدر سيدعم
ترشيح رئيس «جهاز االستخبارات
ال ــوطـ ـن ــي» م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،أو
رئيس «هيئة النزاهة» السابق رحيم
الـعـكـيـلــي (ع ـلــى رغ ــم ص ــدور مــذكــرة
اع ـت ـقــال بـحـقــه ل ـتــورطــه ف ــي قـضــايــا
فساد) ،أو النائب فائق الشيخ علي
الذي يفتقر إلى ّ
أي جهة داعمة .إزاء
ذلك ،يبدو أن حظوظ الكاظمي ترتفع
مـجـ ّـددًا ،على رغــم معارضة شريحة
واسعة من «البناء» لهذا الخيار.

ّ
معارك إدلب مستمرة :الجيش يستأنف تقدمه
على رغم الهدوء الذي
سيطر أول من أمس على
جبهات القتال في ريف
إدلب الجنوبي ،عقب
االجتماع العسكري الذي
ُعقد في موسكو بين
عسكر ّيين أتراك وآخرين
ِ
روس لبحث وقف
العمليات ،عادت المعارك
ّ
لتشتد يوم أمس ،حيث
قرى
سيطر الجيش على ّ
وبلدات جديدة ،وتمكن
من ّ
صد هجمات عديدة
للمسلحين

دمشق تستكشف
ّ
وتنقب في البحر
النفط الـســوري ،علي غانم،
أعلن وزيــر
ّ
أن س ــوري ــا ت ـت ـطــلــع إل ــى إق ــام ــة «مــركــز
املـعـلــومــات النفطي والـجـيــولــوجــي» في
دم ـشــق ،بــالـتـعــاون مــع مــوس ـكّــو ،وذلــك
ض ـم ــن خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق امل ــوقـ ـع ــة بــن
الـبـلــديــن أخ ـي ـرًا ،مـشـيـرًا إل ــى أن أعـمــال
وأوضـ ــح غــانــم أن «هـنــاك
ال ـب ـنــاء بـ ــدأتّ .
شــركــة قــديـمــة وق ـعــت عـقـدًا ســابـقــا في
مــوضــوع أحــد الـبـلــوكــات الـبـحــريــة ،وهو
الـبـلــوك الــرقــم  ،2وه ـنــاك أيـضــا اتفاقية
أخرى إلحدى الشركات الروسية للبلوك
ال ــرق ــم  ،1وه ــي ف ــي امل ــراح ــل الـقــانــونـيــة
األخـ ـي ــرة لـتـصــديـقـهــا ،وبــال ـتــالــي نحن
قادمون في السنوات املقبلة على دخول
استكشاف في القطاع البحري» .ولفت
إلى أن «هذين البلوكني يقعان في املياه
اإلقليمية الـســوريــة»ّ ،
مبينًا أن «إحــدى
هاتني الشركتني هي شركة كابيتال».
(األخبار)

ّ
المعلم :كلما لمست تركيا أن عناصرها من اإلرهابيين يعانون الهزيمة تأتي إلى موسكو (أ ف ب)

اس ـت ــأن ــف ال ـج ـيـ َـش الـ ـس ــوري ت ـقـ ّـدمــه
عـلــى م ـح ــاور ري ــفــي إدل ــب الـجـنــوبــي
وال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،بــال ـتــزامــن مع
م ـ ـحـ ــاولـ ــة فـ ـص ــائ ــل غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـيــات
«ال ـف ـتــح امل ـب ــن» ال ـعــام ـلــة ف ــي جـنــوب
إدلب استعادة نقاط جديدة كانت قد
سقطت في قبضة القوات الحكومية
في العمليات األخـيــرة .وقالت وكالة
األن ـبــاء الـســوريــة الــرسـمـيــة «ســانــا»،
ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،إن «الـ ـجـ ـي ــش الـ ـس ــوري
واصل ّ
تقدمه ،وفرض سيطرته على
قـ ــرى وم ـ ـ ــزارع ح ـل ـبــان وس ـم ـكــة وتــل
خـطــرة وخــربــة ن ــواف فــي ريــف إدلــب
الجنوبي الشرقي ،بعد معارك عنيفة
مــع اإلرهــاب ـيــن» .فــي املـقــابــل ،أعلنت
فصائل املسلحني استعادة السيطرة
َ
على إحــدى النقاط التي تـقـ ّـدم إليها
الجيش سابقًا على محور أبو جريف
ف ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ــب الـ ـش ــرق ــي .وش ـه ــدت
محاور املعارك ،أول من أمس ،هدوءًا
مـلـحــوظــا ،لـتـعــود امل ـع ــارك وتشتعل

ّ
ف ــي املـنـطـقــة بـفـعــل ه ـج ـمــات شنتها
الفصائل على مواقع كــان قد سيطر
عليها الجيش في األيــام املاضية .إذ
ّ
استغلت الفصائل فرصة ذلك الهدوء
ل ـت ـجــديــد عـمـلـيــاتـهــا وت ـك ـث ـي ـف ـهــا ،ما
دفع القوات الحكومية إلى استئناف
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،بـ ـ ــرزت
ّ
الـ ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـف ـص ــائ ــل امل ـســل ـحــة
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،مـ ــع ات ـ ـهـ ــام «ال ـج ـي ــش
الحر»« ،هيئة تحرير الشام» (جبهة
النصرة) ،بـ«منع دخول فصائله إلى
إدلـ ــب» ،وه ــو مــا ّ
ردت عليه األخـيــرة
قــائـلــة« :افـتـحــوا جبهات ريــف حلب،
وال داعـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــزايـ ــدات ال ـ ـفـ ــارغـ ــة».
ّ
وكــان الجيش الـســوري قد تمكن من
اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى َنـحــو 320
ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا م ــرب ـع ــا ف ــي ري ــف ــي إدل ــب
الجنوبي والجنوبي الشرقي ،خالل
معارك عنيفة خاضها ّ
ضد الفصائل
املسلحة.
وال ي ـب ــدو أن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ــرك ــي ـ ـ ـ ـ

الروسي ،الذي انعقد االثنني الفائت،
ّ
ق ــد تـمــكــن م ــن حـســم ق ــرار بالتهدئة
وإيـ ـق ــاف ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة في
محافظة إدل ــب ،على رغــم انخفاض
وت ـ ـيـ ــرة الـ ـتـ ـق ـ ّـدم الـ ـ ـب ـ ــري ،واق ـت ـص ــار
ال ـت ـحــركــات ع ـلــى م ـس ــاح ــات ضـيـقــة،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــف .إذ إن
الـعـمـلـيــات ل ــم تـتــوقــف بـشـكــل كــامــل،
سـ ــواء م ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أو من
ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـت ـ ــي ش ـنــت
هجمات عديدة أول من أمــس .وكان
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة،
إب ــراه ـي ــم ك ــال ــن ،ق ــد قـ ــال إن روس ـيــا
س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى وقـ ــف ال ـه ـج ـم ــات فــي
م ـن ـط ـق ــة إدل ـ ـ ـ ــب ،م ـض ـي ـف ــا إن ب ـ ــاده
«تـتــوقــع ح ــدوث ذل ــك» .وأش ــار كالن،
في تصريحات عقب اجتماع ملجلس
ال ـ ـ ــوزراء ف ــي أنـ ـق ــرة ،إل ــى أن «تــركـيــا
ط ـل ـب ــت م ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا ت ـث ـب ـي ــت وق ــف
إلطالق النار في املنطقة» ،متابعًا أن
«الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف

فـ ــورًا» .فــي امل ـقــابــل ،جـ ـ ّـددت الناطقة
ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،مــاريــا
زاخاروفا ،في تصريحات صحافية،
الـقــول إن موسكو تدعو إلــى تفعيل
الـخـطــوات الـهــادفــة إلــى تنفيذ بنود
ّ
امل ـ ــذك ـ ــرة ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ـي ــة فــي
شـ ــأن ال ــوض ــع ف ــي إدلـ ـ ــب ،ب ـمــا فيها

حذر الرئيس األميركي روسيا
وسوريا وإيران من التصعيد
في محافظة إدلب
فـصــل امل ـعــارضــة ال ـســوريــة املـعـتــدلــة
عــن اإلرهــاب ـيــن ه ـنــاك» ،وه ــذا مــا لم
ت ـقــم ب ــه أن ـق ــرة ح ـتــى الـ ـي ــوم .ولـفـتــت
زاخ ــاروف ــا إل ــى «(أن ـن ــا) مــن جانبنا،
نتخذ خـطــوات إلبـقــاء الــوضــع تحت
ال ـس ـي ـطــرة .لـكــن م ــن الـبــديـهــي أن ــه ال

يمكن التسامح بال نهاية مع وجود
جـيــب إره ــاب ــي ف ــي إدل ـ ــب» .وتعليقًا
عـلــى الـتـحــرك الـتــركــي ل ــدى موسكو
لوقف العملية العسكرية ،رأى وزير
الخارجية السوري ،وليد املعلم ،أنه
ّ
«دائمًا مع األسف ،كلما ملست القيادة
التركية أن عناصرها من اإلرهابيني
في إدلب يعانون الهزيمة ،تأتي إلى
موسكو من أجل وقف إطالق النار».
مــن جـهـتــه ،ح ــذر الــرئـيــس األمـيــركــي،
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،روس ـ ـيـ ــا وس ــوري ــا
وإي ـ ـ ـ ــران ،يـ ــوم أم ـ ــس ،م ــن الـتـصـعـيــد
في محافظة إدلــب ،معتبرًا أن تركيا
تعمل جاهدة ملنع حــدوث «مجزرة».
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـب ــر حـ ـس ــاب ــه ع ـلــى
«ت ــويـ ـت ــر»« :ت ـق ـتــل روسـ ـي ــا وس ــوري ــا
وإيران ،أو في سبيلها إلى قتل ،آالف
املدنيني األبرياء في إدلــب .ال تفعلوا
ذل ــك! تركيا تعمل جــاهــدة على منع
هذه املجزرة»
(األخبار)

فلسطين

ّ
نتنياهو يقابل «إهانة» غزة بالتوعد باالغتياالت
غزة ــ األخبار
خ ـت ـمــت امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عــام
 2019بتكرار إهانتها رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،الذي
عـ ـ ّـبـ ــر عـ ــن غ ـض ـب ــه مـ ــن ذلـ ـ ــك بـقـصــف
مواقع املقاومة في قطاع غزة ،ملحقًا
ّ
والتوعد
إي ــاه بمزيد مــن الـتـهــديــدات
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى س ـيــاســة االغ ـت ـي ــاالت،
فــي وق ــت أعـلـنــت فـيــه «الـهـيـئــة العليا
ملـ ـسـ ـي ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» ت ـغ ـي ـي ــر دوريـ ـ ــة
املسيرات خالل العام املقبل .وفي ليلة
أول من أمس ،أخلى األمن اإلسرائيلي،
نتنياهو ،من ّ
منصة انتخابية لحزب
«الليكود» في مدينة عسقالن املحتلة،
فــي تـكـ ُـرار ملــا حــدث قبل ثالثة أشهر،
عندما أطـلــق ص ــاروخ مــن غــزة تجاه
املدينة نفسها عند الساعة التاسعة
مـ ـس ــاء ،وه ـ ــو ال ـت ــوق ـي ــت ع ـي ـنــه ال ــذي
ّ
يتكرر فيه إطالق الصواريخ بصورة
متقطعة منذ أشهر.
وكـ ــان ن ـت ـن ـيــاهــو ،ف ــي املـ ــرة األخ ـي ــرة،
برفقة كبار املسؤولني في «الليكود»،
ومــن ضمنهم ال ــوزراء مـيــري ريغيف
وأم ـ ـيـ ــر أوح ـ ــان ـ ــا وغـ ـي ــا غ ـم ـل ـي ـئ ـيــل،

بــاإلضــافــة إل ــى مـيـكــي زوه ــر وداف ـيــد
ب ـي ـت ــان ،ل ـح ـضــور مــؤت ـمــر انـتـخــابــي
ألن ـص ــاره ضـمــن حملته االنـتـخــابـيــة
التي ينافس خاللها جــدعــون ساعر
عـ ـل ــى رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــزبّ .
وردًا ع ـلــى
إط ــاق ال ـص ــاروخ ،ال ــذي لــم يعلن أيّ
م ــن الـفـصــائــل امل ـســؤول ـيــة ع ـنــه ،عمد
الـ ـع ــدو ،ق ـبــل ف ـجــر أمـ ــس ،إل ــى قصف

العشرات من مواقع املقاومة بأعداد
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ عـ ـل ــى غ ـيــر
ال ـع ــادة ،وذل ــك مــن خ ــال أكـثــر مــن 50
غـ ــارة ت ـقــري ـبــا .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
جـيــش االح ـت ــال إن ط ــائ ــرات حربية
ومروحية قصفت أهدافًا لـ«حماس»،
شـمـلــت مـجـمـعــات ع ـس ـكــريــة .وت ـقــول
مصادر في املقاومة ،لــ«األخـبــار» ،إن

كانت الغارات
عنيفة
ومكثفة
على غزة،
لكن لم تقع
إصابات
(أ ف ب)

ّ
العدو َركز ضرباته على مواقع تابعة
ل ــ«الــوحــدة الـبـحــريــة» ،كما استهدف
م ـي ـن ــاء خ ــان ـي ــون ــس وم ـب ـن ــى م ـكــونــا
مــن طــوابــق تابعًا للشرطة البحرية.
وك ــان ــت امل ـقــاومــة ق ــد رف ـعــت مستوى
اسـتـعــدادهــا ،وال سيما عـلــى صعيد
الـقـيــادات ،خشية اغتيال جديد على
غرار حادثة الشهيد بهاء أبو العطا،
فــي وقــت أخلت فيه األجـهــزة األمنية
واملقاومة مواقعها كليًا.
وه ـ ـ ّـدد نـتـنـيــاهــو ،ع ـقــب خ ــروج ــه من
املـلـجــأ ،باغتيال امل ـســؤول عــن إطــاق
ً
الـصــاروخ ،قائال« :اكتشفت الليلة أن
حماس والجهاد اإلسالمي ال تريدان
ل ــي الـ ـف ــوز ،لـكـنـنــا س ـن ـفــوز رغ ـم ــا عن
أن ــوف ـه ــم» ،مـضـيـفــا« :س ـن ـفــوز عليهم
ب ــاملـ ـع ــرك ــة ،وسـ ـن ـ ـف ــوز ب ــان ـت ـخ ــاب ــات
الكنيستَ ...من أقدم على ذلك في املرة
السابقة (فــي إش ــارة إلــى أبــو العطا)
لــم يعد مــوجــودًا بيننا ،وأق ــول للذي
ّ
فليتهيأ
أقدم على ذلك في هذه املرة،
للرحيل» .كذلك ،أعلن وزير الخارجية
اإلســرائـيـلــي ،يسرائيل كــاتــس ،أن تل
أب ـي ــب أع ـ ـ ــادت س ـي ــاس ــة االغـ ـتـ ـي ــاالت،
مشيرًا إلى جهد استخباري لتحديد

ما إذا كان هناك مسؤول جديد يقف
خلف إطالق الصواريخ .وفي االتجاه
بينت،
نفسه ،رأى وزير األمن ،نفتالي ِ
أن «حماس لم تعد تخشى إسرائيل،
ّ
وحـ ــل مـعـضـلــة غ ــزة ي ـك ــون بتصفية
ق ــادة املـنـظـمــات الفلسطينية وليس
عبر املهرجانات».
مـيــدانـيــا ،تــوغـلــت آل ـيــات إســرائـيـلـيــة،
صباح أمس ،بشكل محدود وسريع،
داخل أراضي املواطنني شرقي مدينة
رفــح ،جنوب الـقـطــاع ،وســط عمليات
ت ـجــريــف وإط ـ ــاق ن ــار مـتـقـطــع تـجــاه
َّ
األراضي القريبة من دون أن ُيبلغ عن
إصــابــات .جــاء ذلــك فــي وق ــت أعلنت
فيه «الهيئة الوطنية العليا ملسيرات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» أنـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــررت ،بـ ـع ــد ج ــول ــة
نقاش بني الفصائل ّ
امتدت ألسابيع
ح ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات،
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرات ش ـ ـهـ ــريـ ــا وفـ ــي
ّ
املناسبات الوطنية ال ـبــارزة «وكلما
اح ـت ــاج الـفـلـسـطـيـنـيــون إل ــى الـحـشــد
الـجـمــاهـيــري» ،مضيفة إن املـسـيــرات
في العام الجديد ستبدأ اعتبارًا من
 30آذار /مارس تزامنًا مع إحياء «يوم
األرض».

