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«تسويات» دمشق وريف حمص :عين العالم على درعـــا وإدلب
يبدو التسليم بانتهاء اتفاقات التسوية
في كل من محيط دمشق وريف
حمص الشمالي ،من خالل ّ
تحول
التصريحات الدولية نحو الحديث عن
منطقتي درعا وإدلب ،والتركيز على
تجنيب تلك المناطق معارك متوقعة
تتواصل عمليات «تسوية األوض ــاع»
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا م ـن ـط ـق ـت ــا الـ ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة والـقـلـمــون ال ـشــرقــي ،ملــن بقي
م ــن امل ـس ـل ـحــن وامل ــدنـ ـي ــن ،كـ ـج ــزء مــن
اتفاقات التسوية املوقعة ،فيما يتجه
ط ــوق دمـشــق الـجـنــوبــي ب ــدوره ليكون
م ـح ـطــة مل ـصــال ـحــات م ـمــاث ـلــة ،بـمـجــرد
ان ـت ـه ــاء ع ـم ـل ـيــات اإلجـ ـ ــاء م ــن ب ـل ــدات
ب ـب ـي ــا وي ـ ـلـ ــدا وبـ ـي ــت سـ ـح ــم ،وخـ ـت ــام
العمليات العسكرية ضد «داعــش» في
اليرموك والحجر األسود .ريف حمص
الشمالي سيكون بدوره على قائمة تلك
التسويات ،وقــد يبقى ـ وفــق املعطيات
ح ـتــى اآلن ـ ـ ـ ع ــدد كـبـيــر م ــن املسلحني
ضمنه ،مــن دون امل ـغــادرة إلــى الشمال
ال ـس ــوري .وم ــع اق ـتــراب نـهــايــة الــوجــود
امل ـس ـلــح ف ــي مـحـيــط ال ـعــاص ـمــة دمـشــق
ً
ومناطق وسط البالد وصوال إلى ريف
حماة الشمالي ،تتجه األنظار إلى كل من
درعا وإدلب (ومحيطهما) باعتبارهما
ّ
تضمان خطوط التماس الوحيدة بني
الجيش الـســوري والفصائل املسلحة،
ع ــدا ال ـخ ـطــوط املـشـتــركــة م ــع «داعـ ــش»
ومع مناطق الوجود األميركي والتركي.
الـتـصــريـحــات الــدولـيــة واألمـمـيــة بــدأت
ّ
مـنــذ أكـثــر مــن شـهــر تـ ّـركــز عـلــى منطقة
إدلـ ـ ــب ،وض ـ ـ ــرورة ت ـجــنــب ف ـتــح مـعــركــة
جــديــدة فيها ،فــي ض ــوء مــا قــد تفضي
إل ـ ـيـ ــه مـ ـع ــرك ــة ك ـ ـهـ ــذه عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
اإلن ـس ــان ــي .وب ــالـ ـت ــوازي ،تـعـمــل تــركـيــا
عـلــى هيكلة املنطقة بـمــا يتيح سحب
فتيل الـحــرب املفترضة هـنــاك ،بدعوى
ق ـتــال «هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام» املـتــوافــق
على تصنيفها إرهابية .وفي الجنوب،
تبدو روسيا حريصة على ضبط إيقاع
الجبهات هـنــاك ضمن تـعــاون مشترك
مع الــواليــات املتحدة واألردن ،ولكنها
ّ
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه تـضـغــط ل ـح ــل ملف
الــوجــود األمـيــركــي فــي منطقة التنف،
قرب مثلث الحدود السورية ـ األردنية
ـ العراقية ،والترحيب بتنسيق سوري
ـ ـ أردن ـ ـ ــي حـ ــول م ـع ـبــر ن ـص ـيــب ـ ـ جــابــر
الـ ـ ـح ـ ــدودي .وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا ،خـ ــال األيـ ــام
القليلة املاضية ،تسجيل نشاط لسالح
ال ـج ــو ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف منطقة
«ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ف ــي ال ـج ـنــوب،
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مصر قد تنشر قوات
«في إطار آلية عربية»
القاهرة ــ األخبار

أكدت األمم المتحدة ضرورة منع المعارك في إدلب التي باتت «مكتظة بالنازحين» (أ ف ب)

حيث استهدفت غــارات جوية أمس تل
الحارة في ريف درعا الشمالي الغربي،
وقبل أيام قليلة بلدة الحراك في الريف
ال ـشــرقــي لـلـمـحــافـظــة ،رغ ــم أن خـطــوط
ال ـت ـمــاس عـلــى األرض م ــا زالـ ــت تشهد
ه ـ ــدوءًا م ـنــذ م ــدة طــوي ـلــة .وب ــال ـت ــوازي
مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص ال ـ ــروس ـ ــي ع ـل ــى ص ـمــود
«الـتـهــدئــة» فــي الـجـنــوب ،مرحليًا ،كان
الفتًا رفض الجانب الحكومي ّ
أي ترحيل
للمسلحني نحو الجبهات الجنوبية.
وكان آخر الفصائل التي فاوضت على
هذا األمر ،هو «جيش األبابيل» الناشط
في بيت سحم وببيال ،والــذي سيخرج
بموجب االتفاق الـجــاري ،مع غيره من
الفصائل ،نحو الشمال .وخالل اليومني
املــاض ـيــن ،خــرجــت قــافـلـتــان مــؤلـفـتــان
م ــن ن ـحــو  45حــاف ـلــة ـ ـ بـشـكــل منفصل
ـ ـ م ــن ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ب ـمــواك ـبــة «ال ـه ــال
األحـمــر الـعــربــي ال ـس ــوري» .ومــن املقرر
أن يستمر إج ــاء املسلحني واملدنيني
خالل اليومني املقبلني (السبت واألحد).
وترافق نشاط عملية اإلجالء مع معارك
عـنـيـفــة ف ــي مـنـطـقـتــي ال ـح ـجــر األسـ ــود
وال ـي ــرم ــوك املـ ـج ــاورت ــن ،ح ـيــث يـتـقــدم
الجيش السوري على حساب «داعش».

وب ـع ــد ح ـص ــار مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم في
ج ـي ـب ــن م ـن ـف ـص ـل ــنّ ،
وس ـ ـ ـ ــع ال ـج ـي ــش
سـيـطــرتــه ف ــي مـنـطـقــة الـحـجــر األس ــود
واسـتـعــاد مجمع ال ــدوائ ــر الحكومية.،
ووفق املعطيات امليدانية ،سوف يعمل
الجيش على استعادة ما تبقى من كتل
سكنية في قلب الحجر األسود ،ليتفرغ
بعدها لتكثيف الضغط على ما تبقى
فــي مخيم الـيــرمــوك .ورغ ــم أن عمليات
إجـ ــاء املـسـلـحــن ل ــم ت ـب ــدأ ح ـتــى أمــس
(الـجـمـعــة) فــي ري ــف حـمــص الشمالي،
ّ
ف ــإن تسليم املـســلـحــن ال ـســاح الثقيل

طائرات قتالية من
الحاملة «هاري
ترومان» نفذت
طلعات فوق سوريا

إلــى الجانب الحكومي ما زال مستمرًا
عبر معبر الــدار الكبيرة .وحتى انتهاء
تلك املــرحـلــة ،يفترض أن تـكــون لوائح
الراغبني فــي املـغــادرة نحو الشمال قد
اكتملت ،ليصار إلــى ترحيلهم والبدء
بإجراءات «تسوية األوضاع» للراغبني
فــي ال ـب ـقــاء ،وعـ ــودة مــؤس ـســات الــدولــة
إلــى املنطقة ،كما فتح الطريق الدولي
ح ـم ــص ـ ـ ـ حـ ـم ــاة .وف ـ ــي ض ـ ــوء وص ــول
أعداد جديدة من ّ
املرحلني إلى إدلب ،من
املسلحني واملــدنـيــن ،اعتبر املستشار
الخاص للمبعوث األممي ،يان إيغالند،
أنــه «ال يمكن أن تكون لدينا حــرب في
إدل ـ ــب .أواص ـ ــل ق ــول ذل ــك اآلن لــروسـيــا
وإلي ـ ــران ولـتــركـيــا ول ـلــواليــات املتحدة
وألي طرف قد يكون له تأثير» .وحول
االت ـفــاقــات األخ ـيــرة فــي محيط دمشق
وريـ ــف ح ـمــص ،رأى أن ــه «س ـي ـكــون من
األفـ ـض ــل ح ـمــاي ـت ـهــم (امل ــدنـ ـي ــن) حيث
يـ ــوجـ ــدون ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى أن إدلـ ـ ــب بــاتــت
مكتظة بــالـنــازحــن الــذيــن يقيمون في
ال ـعــراء وف ــي مخيمات مــزدحـمــة أو في
مراكز تجميع».
تزامنًا مع ما سبق ،برز إعالن الجيش
األميركي أن مجموعة حاملة الطائرات

«ه ــاري تــرومــان» القتالية قــد انضمت
أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى ق ـ ــوات «ال ـت ـحــالــف
الــدولــي» الناشطة في العراق وسوريا
ضـمــن «عـمـلـيــة ال ـعــزم ال ـص ـلــب» .وأف ــاد
موقع «البحرية األميركية» بأن طائرات
حــرب ـيــة م ــن امل ـج ـمــوعــة امل ـ ّت ــواج ــدة في
شــرقــي البحر املـتــوســط نــفــذت طلعات
جــويــة ف ــوق س ــوري ــا ،م ــن دون تحديد
طبيعة تلك الطلعات أو موقعها.
وف ــي م ـ ـ ــوازاة م ــا س ـب ــق ،كـشـفــت وزارة
الدفاع الروسية ومصادر ديبلوماسية
غربية أن وفــد «منظمة حظر األسلحة
الكيميائية» قد أنهى عمله في مدينة
دومــا ،وهــو ما أكدته املنظمة في وقت
الحق .وقال املتحدث باسمها في بيان
نشر على موقعها الرسمي ،إن «مهمة
ج ـم ــع ال ـح ـق ــائ ــق ف ــي دومـ ـ ــا اك ـت ـم ـلــت»،
ً
ناقال شكر «املدير العام ألعضاء فريق
الـعـمــل عـلــى شـجــاعـتـهــم ومـهـنـيـتـهــم».
ولفت إلــى أنــه «ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﺛﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻤﻟﺨﺘﺒﺮات اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ...
وقد يستغرق تحليل العينات ما ال يقل
عن ثالثة إلى أربعة أسابيع».
(األخبار)

في موازاة التوضيح الذي خرج
عن وزارة الخارجية املصرية حول
تصريحات الوزير سامح شكري ،في
شأن احتمال انتشار قوات مصرية
في مناطق النفوذ األميركي شرق
سوريا ،أشارت مصادر في الوزارة
في حديث إلى «األخبار» إلى أن طرح
نشر القوات يهدف إلى وقف القتال
بشكل كامل ،على أن يكون القرار في
إطار آلية عربية ،وتشارك فيه مصر
بالنصيب األكبر من القوات على
األرض ،وكذلك بالتخطيط العسكري
واالستراتيجي ،مع وجود صيغة
دولية تضمن أن تكون القوات املوفدة
ّ
مرحبًا بها من جميع األطراف ،ويكون
عملها في إطار ضمان عدم تجدد
االشتباكات.
وأضاف املصدر أن اآللية ستكون
من خالل الجامعة العربية أو مجلس
األمن ،واستجابة لطلب أميركي،
مشيرًا إلى أن تشكيل هذه القوات
سيتم بالتنسيق بني وزارات الخارجية
ورؤساء أركان الجيوش ووزراء الدفاع
في الدول العربية ،على أن تكون نسب
املشاركة متفاوتة ،ويتم االتفاق الحقًا
على جميع البنود الخاصة بها.
وحول مدى توافق هذه الخطوة مع
الدستور املصري ،قال املصدر إن
مصر تشارك ضمن قوات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة ،وفي
حال االستعانة بقوات حفظ سالم من
الجيوش العربية ،وهذا أمر مستبعد
في هذا املوقف ،لن تكون هناك
مشكلة .وأشار إلى أن اإلطار القانوني
املتوقع التوافق عليه سيتضمن عرض
الرئيس لهذه القضية على البرملان
للحصول على موافقته ،ليكون القرار
بإرسال قوات عسكرية في مهمات
خارج األراضي املصرية (في حال
ّ
املضي به) هو األول من نوعه منذ
ّتم
حرب الخليج الثانية.
(األخبار)

موقف المرجعية «االنتخابي»

ٌ
ٌ
قلق وهجوم وتهديد

حوى موقف المرجعية
الدينية العليا ،أمس ،ثالث
رسائل بارزة .في األولى ،أعربت
عن انزعاجها من الواقع
ّ
العراقي المعيش ،فيما
دعت ّالمواطن في الثانية
إلى التحل ًي بوعي االختيار،
ّ
ومحددة في الثالثة «معايير
المرشح الصالح» .وفي ما
بين سطور تلك الرسائل
«تهديد» مبطن بانتهاج
التعاطي
مسلك جديد في َ ْ
مع الشأن السياسي ،قابلته
القوى السياسية بالمسارعة
الخطاب وفق
إلى استثمار ُ ِّ ً
مصالحها ،مقدمة ًوالءها
وم ِّ
للمرجعيةُ ،
حيدة نفسها
عن أي اتهام
نور أيوب
قبل أسبوع من موعد إجــراء االنتخابات
النيابية في العراق ( 12أيار املقبل) ،قالت
املرجعية الدينية العليا كلمتها في خطبة
الجمعة أمــس .من مدينة كربالء ،جنوبي
ّ
ب ـ ـغـ ــداد ،ت ــول ــى األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«ال ـع ـت ـبــة
ّ
الكربالئي ،مهمة
الحسينية» ،عبد املهدي
ُ
إعـ ــان امل ــوق ـ َـف ،وشـ ــرح م ـقــولــة «املـ ـج ـ َّـرب
َ
ال ُي ـج ـ َّـرب» .غــلـ َـب على الـســاســة والـشــارع
ٌّ
ّ
ال ـع ــراق ــي ظـ ــن بـ ــأن املــرج ـع ـيــة «سـتـســمــي
األشياء بأسمائها» ،إال أن بيان األخيرة
ك ــان عـكــس ال ـتــوق ـعــات .ج ــاء عــامــا باعثًا
ِّ
ومتضمنًا
عـلــى الـكـثـيــر م ــن ال ـت ــأوي ــات،
هجومًا «ناعمًا» على املعنيني بالعملية
االن ـتـخــاب ـيــة .ول ـئــن ُوص ـف ــت االنـتـخــابــات
املنتظر إجراؤها بـ«انتخابات القلق» ً
بناء
على شكل التحالفات ،فإن خطاب املرجعية
أمس ُي ّ
عبر هو اآلخر عن «قلق» املرجعية
من العملية االنتخابية ،بالنظر إلى فشل
ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ف ــي تـحـقـيــق م ــا كــان
يصبو إليه العراقيون من «أمن واستقرار
وحياة كريمة» ،و«هو ما يالحظ ـ بصورة
أو بأخرى ـ في االنتخابات الحالية أيضًا»
بحسب مــا جــاء فــي كلمة املرجعية ،التي
أملت أن ُ«ي َّ
صحح مسار الحكم ومؤسسات
ِ
الدولة من خالل تضافر جهود أبناء البلد،

واستخدامهم سائر األساليب القانونية
املتاحة».
ّبينت املرجعية أوجــه «قلقها» ،من خالل
تناولها عــدة شــروط ،ال يمكن ـ بحسبها
ـ للمسار االنتخابي أن يؤدي إلى «نتائج
مرضية» من دونها:
« -1ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي ال ـ ـعـ ــادل ،ال ــذي
يرعى حرمة أصوات الناخبني ،وال يسمح
بااللتفاف عليها» .في هذا اإلطــار ،تعرب
امل ــرج ـع ـي ــة ع ــن ان ــزع ــاج ـه ــا م ــن ال ـق ــان ــون
الـحــالــي؛ إذ إنـهــا تــأمــل بــأكـبــر ق ــدر ممكن
مــن التمثيل الشعبي تحت قبة البرملان،
والقانون الداعم لـ«الكتل الكبيرة» ال يخدم
ّ
التوجه.
هذا
« -2أن يكون تنافس القوائم االنتخابية
عـ ـل ــى بـ ــرامـ ــج اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
وخدمية قابلة للتنفيذ» ،وهــو البرنامج
ال ـ ــذي ت ـف ـت ـقــده مـعـظــم ال ـت ـحــال ـفــات ،الـتــي
ارت ـكــزت خطاباتها وف ــق كلمة املرجعية
عـلــى «الـشـخـصـنــة ،وال ـش ـحــن ال ـقــومــي أو
الطائفي ،واملزايدات اإلعالمية».
« -3التدخل الخارجي في أمر االنتخابات،
سـ ً
ـواء بالدعم املــالــي أو غ ـي ــره .»...فــي هذا
املرجعية لحجم التدخالت
الصدد ،تأسف ً
الخارجية ،غربية كانت أو شرقية ،ليس
فقط على الصعيد املالي ،بل في ما يتصل
بشكل التحالفات وتركيبتها وما سينتج
منها.
« -4وع ـ ــي ال ـنــاخ ـبــن لـقـيـمــة أص ــوات ـه ــم،
ودورهـ ــا املـهــم فــي رســم مستقبل البلد»،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ال ـت ـجــارب الـســابـقــة ،وبالتالي
ـاس
ض ـ ـ ــرورة «عـ ـ ــدم م ـن ــح أص ــواتـ ـه ــم أل ّن ـ ـ ٍ
غير مؤهلني إزاء ثمن بخس ،وال اتباعًا
لــأهــواء والـعــواطــف ،أو رعــايــة للمصالح
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،أو ال ـ ـنـ ــزعـ ــات ال ـق ـب ـل ـي ــة أو
نحوها».

«االنتخاب الواعي»
الــافــت أم ــس ك ــان «الـنـقـطــة الـثــانـيــة» من
تأكيد أن
خطبة املرجعية ،واملتمثلة فــي ٌّ
«املـشــاركــة فــي هــذه االنـتـخــابــات حــق لكل
مــواطــن تـتــوفــر فـيــه ال ـش ــروط الـقــانــونـيــة،
ول ـي ــس ه ـن ــاك م ــا ُي ـل ــزم ــه ب ـم ـمــارســة هــذا
ال ـ ّح ــق إال م ــا يـقـتـنــع ه ــو بـ ــه» .تــاريـخـيــا،
حــثــت املــرجـعـيــة عـلــى ض ـ ــرورة املـشــاركــة
استحقاق انتخابي ،أما اليوم فإن
في أي
ٍ
«التخيير» فــي املشاركة يشي بــأن نهجًا
جديدًا تتبعه املرجعية في تعاطيها مع
ال ـشــأن الـسـيــاســي ،األم ــر ال ــذي يـقــود إلــى
الـ ـس ــؤال اآلتـ ـ ــي :ه ــل سـتـكـتـفــي املــرجـعـيــة
ً
م ـسـت ـقـبــا ب ـمــراق ـبــة امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي،
وتحصر دورها في الشأن الحوزوي؟
ف ــي إج ــاب ـت ـه ــا ع ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ،تـلـفــت
مـصــادر مطلعة على أج ــواء النجف إلى

أن معظم القوى السياسية ّ
«مصرة على
عدم االكتراث ،ما دفع باملرجعية إلى صدّ
بابها أمــام الساسة واملسؤولني ألدائهم
الـسـ ّـيــئ ،وإص ــراره ــم عـلــى ذل ــك ،مــن دون
ّ
يصححوا أي سـلــوك بإمكانه إعــادة
أن
املـيــاه إلــى مجاريها» .لكن ،وعلى الرغم
م ــن ذل ـ ــك ،فـ ــإن املــرج ـع ـيــة نـ ّـب ـهــت إلـ ــى أن
ّ
ممارسة الحق االنتخابي
«التخلي عــن
ً
يمنح فرصة إضافية آلخرين قد يكونون
بـعـيــديــن ج ـدًا عــن تـطـلـعــات (الـعــراقـيــن)
لـلـفــوز بــاملـقــاعــد ال ـبــرملــان ـيــة» .وم ــن هنا،

ّ
المرجعية
ع
تتطل
وفقًا ّ
لمقربين منها
إلى «إرساء مفهوم
الدولة المدنية الساعية
لخدمة المواطن»

تــركــت ال ـخ ـيــار لـلـمــواطــن ف ــي «امل ـشــاركــة
ً
أو عدمها ،باعتباره وحــده مـســؤوال عن
كل تقدير» ،وهــي بذلك أعــادت الكرة إلى
ملعب املــواطــن ،امل ـســؤول األول واألخـيــر
عن بقاء الوجوه نفسها في الحكم .وتبرز
أهمية هــذه الخطوة فــي كــون املرجعية،
وفـقــا ملـقـ ّـربــن منها ،تتطلع إلــى «إرس ــاء
مـفـهــوم الــدولــة املــدنـيــة الـســاعـيــة لخدمة
املواطن ،بمعزل عن االنتماءات الدينية»،
ّ
بما يسمح تاليًا بتشكل «وع ــي جمعي
مرتكز على إرادة التغيير الشعبية ال على
إرادة الدعوة الدينية ،يتيح أمام الشعب
فرصة تغيير الطبقة الحاكمة ،من خالل

صناديق االقتراع واالختيار الصحيح».

جرب ال ّ
«الم َّ
ُ
يجرب»

ّ
فـ ــي ال ـن ـق ـط ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،أكـ ـ ـ ــدت املــرج ـع ـيــة
«وقــوفـهــا على مسافة واح ــدة مــن جميع
املرشحني ،ومن كافة اللوائح االنتخابية،
أو
بـمـعـنــى أن ـه ــا ال ت ـس ــان ــد أي ش ـخ ــص ً
ج ـه ــة أو الئ ـح ــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق» ،ت ــارك ــة
األمــر كله لـ«اقتناع الناخبني وما تستقر
عليه ٌآراؤهــم بعد الفحص والتمحيص».
م ــوق ــف كـ ــان م ـتــوق ـعــا ،إال أن دالالت ـ ـ ــه لم
تقتصر على طرف دون آخــر .فقد رفضت
امل ــرج ـع ـي ــة «اسـ ـتـ ـغ ــال ع ـن ــوان ـه ــا ،أو ّ
أي
ع ـن ــوان آخ ــر يـحـظــى بـمـكــانــة خــاصــة في
نفوس العراقيني للحصول على مكاسب
انتخابية» ،مشددة على أنها «لن تسمح
ألي ش ـخــص أو ج ـهــة بــاس ـت ـغــال ذل ــك»،
وهو ما أحاله البعض على الساسة الذين
«يـ ّ
ـزجــون» باسم املرجعية تحت عناوين
شتى مــن قبيل« :الـشـهــداء وتلبية فتوى
ال ـج ـهــاد ال ــدف ــاع ــي»« ،مـكــافـحــة ال ـف ـســاد»،
«النصر وإعادة اإلعمار».
كذلك ،وعلى الرغم من أن املرجعية لم تورد
في خطبتها الثانية (السياسية) ّ
«مقومات
ال ـق ـيــادة واإلص ـ ــاح» ،إال أن ـهــا حصرتها
(الدينية) بـ«األنبياء
في الخطبة األول ــى
ُ
واألئمة واملراجع» ،وهو ما ف ِّسر انزعاجًا
من بعض الخطابات والشعارات املرفوعة.
وفــي الختام ،دعــت املرجعية املــواطــن إلى
«االطالع على املسيرة العملية للمرشحني
ورؤساء قوائمهم» ،ال ّ
سيما َمن كان منهم
في مواقع املسؤولية في الدورات السابقة،
في إشارة إلى الطبقة الحاكمة منذ 2005
حتى الـيــوم ،لــ«تـفــادي الــوقــوع فــي ِشباك
املـ ـخ ــادع ــن م ــن ال ـفــاش ـلــن وال ـف ــاس ـ َـدي ــن،
َّ
غيرهم» ،في موقف أ َّولــه
املجربني أو
من
ٌ
الـبـعــض عـلــى أن ــه رفـ ــض ضـمـنــي لـعــودة
«حـ ــزب ال ــدع ــوة اإلس ــام ـي ــة» إل ــى الـحـكــم
بجناحيه.

«أكدت المرجعية «وقوفها على مسافة واحدة
من جميع المرشحين ومن كافة اللوائح االنتخابية (أ ف ب)

اليمن

ّ
«إشكال سقطرى» نحو التصعيد :اإلمارات تهدد ...والسعوديــة تحاول االحتواء
باستثناء اللقاء الذي جمع ،مساء أمس،
عبيد بن
رئيس حكومة «الشرعية» ،أحمد ُ
دغر ،بلجنة الوساطة السعودية التي أرسلت
إلى سقطرى ،ال شيء يشي بانتهاء اإلشكال
المندلع حديثًا بين حكومة بن دغر
واإلمارات ،والذي يمكن أن يتحول إلى أزمة
جديدة تضاف إلى «أزمة يناير» ،في ظل
تراشق االتهامات والتهديدات المتبادلة
ّ
تتهدد صفوف
يبدو أن أزمــة جــديــدة
تـحــالــف ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن ،بعدما
ّ
تمكن مــن تطويق ذي ــول االشتباكات
ال ـت ــي انــدل ـعــت ب ــن حـلـفــائــه املـحـلـيــن
فــي مــديـنــة ع ــدن ،أواخـ ــر شـهــر كــانــون

ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ه ـ ـ ــذا مــا
أوح ــى بــه ،أم ــس ،تصاعد الـتــوتــر بني
«ال ـش ــرع ـي ــة» واإلم ـ ـ ـ ــارات ع ـلــى خلفية
زيارة رئيس حكومة عبد ربه منصور
هادي ،أحمد عبيد بن دغر ،إلى جزيرة
س ـق ـط ــرى .ت ـص ــاع ـ ٌـد ق ــاب ـل ــه اس ـت ـم ــرار
ت ـح ــرك ــات امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ال ـجــديــد،
ّ
م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ع ـلــى خـ ــط حـلـحـلــة
امل ـســار الـسـيــاســي ،فــي وق ــت أفـيــد فيه
عــن تأجيل زيــارتــه الـتــي كــانــت مـقـ َّـررة
اليوم إلى صنعاء.
واسـتــدعــت حــالــة الـتــوتــر الـتــي ســادت
سقطرى خالل الساعات املاضية عقب
قيام القوات اإلماراتية بالسيطرة على
مطار مدينة حديبو ،مركز األرخبيل،
وم ـي ـن ــائ ـه ــا ،ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة وس ــاط ــة
س ـع ــودي ــة س ــرع ــان م ــا ت ـ ّ
ـوج ـه ــت إل ــى
ّ
املحافظة لحل اإلشـكــال .لكن املفاجأة

ّ
تركزت لقاءات تونس
على طبيعة المرحلة
االنتقالية المنتظرة

أن اإلماراتيني عمدوا إلى منع محافظ
امل ـح ــاف ـظ ــة ،رمـ ـ ــزي م ـ ـحـ ــروس ،وق ــائ ــد
«الـلــواء األول  -مشاة بـحــري» ،محمد
عـ ـل ــي ال ـ ـصـ ــوفـ ــي ،مـ ــن دخـ ـ ـ ــول املـ ـط ــار
الس ـت ـق ـب ــال ال ـل ـج ـنــة (ق ـب ــل أن ُيـسـمــح
الحقًا ملـحــروس بحضور اللقاء الــذي
ٌ
ج ـم ــع ب ــن دغـ ــر بـ ـه ــا) .خـ ـط ــوة أن ـب ــأت

بإصرار اإلمــارات على «طــرد» حكومة
ب ــن دغـ ــر ،الـ ــذي ُس ـ ّـج ــل آخ ــر ظ ـهــور له
أم ــس م ـ ّ
ـؤدي ــا ص ــاة الـجـمـعــة فــي أحــد
مساجد سقطرى.
ّ
وم ــا عـ ــزز ال ـحــديــث ع ــن ذل ــك اإلصـ ــرار
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أدل ـ ــى ب ـهــا وزي ــر
الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي،
أن ـ ـ ـ ـ ــور قـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاش ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـض ـ ّـم ـن ــت
هـجــومــا مـبـطـنــا عـلــى «ال ـشــرع ـيــة»؛ إذ
ً
غـ ـ ّـرد ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ق ــائ ــا« :اكـتـشــف
البعض جزيرة سقطرى مؤخرًا ،ومن
ب ـ ــاب ال ـط ـع ــن فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ـعــربــي
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» ،م ـ ـكـ ـ ّـررًا زعـ ـم ــه أن «ل ـنــا
عالقات تاريخية وأسرية مع سقطرى
وأهـلـهــا» ،مضيفًا «(أن ـنــا) سندعمهم
في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم
ومـعـيـشـتـهــم» .وتــراف ـقــت تـصــريـحــات
قرقاش مع انتقادات ّ
وجهتها وسائل

إع ـ ـ ــام إمـ ــارات ـ ـيـ ــة ش ـب ــه رس ـم ـي ــة إل ــى
«بعض أطــراف الحكومة الشرعية من
اإلخ ــوان (الــذيــن) انضموا مؤخرًا إلى
حـمــات تـشــويــه (صـ ــورة) الـتـحــالــف».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ن ـق ــل م ــوق ــع «إرم
عما ّ
نيوز» اإلماراتي ّ
سماها «مصادر
حـكــومـيــة يـمـنـيــة» قــولـهــا إن «امل ــزاع ــم
والـحـمــات املـغــرضــة» الـتــي تستهدف
«ج ـه ــود اإلم ـ ـ ــارات ف ــي س ـق ـطــرى تقف
وراء ه ـ ـ ــا ب ــوض ــوح األذرع اإلعــام ـيــة
القطرية واإليرانية».
وإذا ك ــان ــت ردود ال ـف ـعــل اإلم ــارات ـي ــة،
السياسية واإلعــامـيــة والعملياتية،
ت ـشــي بــاع ـت ـبــار أبـ ــو ظ ـبــي األرخ ـب ـيــل
الــواقــع على املحيط الهندي جــزءًا من
«مـنـطـقـتـهــا ال ـخ ـض ــراء» ال ـت ــي ُيـحـظــر
االقتراب منها ،فإن ّ
شح األنباء الواردة
مــن سقطرى وتـضــارب املـتــوافــر منها

بن دغر أثناء حضوره مهرجانًا في محافظة
سقطرى (سبأ نيو)

ُي ِّ
صعبان التنبؤ بما سيؤول إليه اإلشكال
األخير .لكن املؤكد أن أشباح أزمــة جديدة
تـخـ ّـيــم بـظــالـهــا عـلــى جـبـهــة «ال ـت ـحــالــف»،
في ظل معلومات غير مؤكدة عن «حجز»
إماراتي على بن دغر ووزرائه في سقطرى،
ت ــوازي ــا مــع حــالــة اسـتـنـفــار ت ـســود ال ـقــوات
املــوالـيــة لــ«املـجـلــس االنـتـقــالــي الجنوبي»
املـحـســوب على اإلمـ ــارات .والــافــت أن تلك
امل ـع ـلــومــات تـ ـ ــواردت ف ــي وق ــت ارت ـف ــع فيه
سقف التراشق حــول مصير سقطرى بني
اإلم ـ ـ ــارات و«ال ـش ــرع ـي ــة» ،ال ـتــي لـ ـ ّـوح وزي ــر
الـشـبــاب والــريــاضــة فــي الحكومة التابعة
لـهــا ،نــايــف الـبـكــري ،أم ــس ،بــأن «اليمنيني
سيصونون أرضهم وجزرهم وسواحلهم،
ولن يفرطوا بذرة تراب واحدة».
هـ ــذا ال ـت ــراش ــق صــاح ـبــه س ـج ــال م ــن نــوع
آخــر بني وجــوه «املجلس االنتقالي» وبني
«االئـ ـ ـت ـ ــاف ال ــوطـ ـن ــي ال ـج ـن ــوب ــي» حــديــث

الوالدة ،والذي رأت فيه بعض قيادات األول
خطوة من باب «املناكفات» .واعتبر عضو
هيئة رئــاســة «االنـتـقــالــي» ،علي الكثيري،
أن تشكيل «االئتالف» يراد منه «النيل من
االنتقالي وتزوير إرادة أبناء الجنوب» .لكن
ً
أصداء لدى
هذه الرؤية ال يبدو أنها تلقى
ّ
يصر على االلتقاء
املبعوث األمـمــي ،الــذي
بـمـمـثـلــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـك ــون ــات ال ـج ـنــوب ـيــة،
وآخرهم رئيس «املكتب السياسي للحراك
الثوري» ،فادي باعوم ،الذي اجتمع به في
الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط ،حـيــث بحثا
«السبل الكفيلة بإعادة إطالق املفاوضات».
ٌ
م ـب ـحــث ك ــان ُغــريـفـيــث يــأمــل أن يـتـنــاولــه
فــي زي ــارة لــه ق ـ ِّـررت ال ـيــوم إلــى العاصمة
الـيـمـنـيــة إثـ ــر تــأجـيـلـهــا أس ـب ــوع ــا بسبب
مــراســم تشييع الــرئـيــس الشهيد صالح
الـصـمــاد السبت املــاضــي ،إال أن سلطات
ص ـن ـعــاء طـلـبــت م ـنــه إرج ـ ــاء زي ــارت ــه مــرة

ثانية بعدما بدا لها أنها ستتجاوز
حــدود التعزية بالصماد في وقت ال
تجده «أنصار الله» مناسبًا لتشغيل
جميع خطوط التفاوض ،بحسب ما
تفيد به مصادر الحركة .ومع ذلك ،لم
َي ُحل هذا التحفظ من دون االجتماع
بممثل «أنـصــار الـلــه» ،الناطق باسم
الـ ـح ــرك ــة ،م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،فــي
مسقط ،توازيًا مع استمرار املشاورات
التحضيرية في غير عاصمة ،والتي
كــانــت آخــرهــا الـجـلـســات الـتـشــاوريــة
التي انعقدت في تونس.
ووف ـ ـقـ ــا ل ــإع ــام ــي ال ـي ـم ـن ــي املـ ـق ــرب
مــن «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،طــالــب الحسني،
وال ـ ــذي ح ـضــر ت ـلــك امل ـ ـشـ ــاورات ،فــإن
ل ـقــاءات تــونــس تــركــزت عـلــى طبيعة
امل ــرحـ ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة امل ـن ـت ـظ ــرة فــي
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ال سـ ـيـ ـم ــا فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـصــل

بالجانب العسكري الذي ُيفترض أن
«يستوعب املـتـغـيــرات الـتــي أفرزتها
ال ـ ـح ـ ــرب» ،ل ـك ــن الـ ـجـ ـم ــود فـ ــي امل ـلــف
ال ـس ـيــاســي ي ـع ــرق ــل ،ب ـح ـســب حــديــث
الـحـسـنــي إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،االن ـت ـقــال
إل ــى امل ـل ـفــن ال ـع ـس ـكــري واإلن ـس ــان ــي.
أم ـ ــا الـ ـب ــاح ــث املـ ـقـ ــرب مـ ــن «امل ـج ـلــس
االنتقالي» ،فضل الربيعي ،فاعتبر،
فــي تصريح إلــى «األخ ـبــار» ،أن «حل
ال ـت ـش ـك ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة امل ـت ــواج ــدة
فــي الجنوب ال يمكن أن يتحقق من
دون ت ـســويــة سـيــاسـيــة ع ــادل ــة» ،في
ح ــن ك ـش ــف ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «مــؤت ـمــر
حضرموت الجامع» ،أبو بكر السري،
ّ
أن «املبعوث األممي يرتب لجلسات
أخــرى موضوعها وقــف إطــاق النار
ونزع األسلحة».
(األخبار)

