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الكونغرس يطرح مطالبه:
تعويضات مليارية ...واإلفراج عن أميركي!

«ثالثية دمشق» تبحث «الحدود» و«القوات األجنبية»
يبرز ملفا ضبط الحدود السورية ـ
العراقية ،ومصير القوات األجنبية
الموجودة بين سوريا والعراق،
على رأس أجندة القمة الثالثية التي
تستضيفها دمشق اليوم ،بحضور
عسكري إيراني وعراقي رفيع
المستوى
ت ـش ـهــد ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة ح ــراك ــا
ديـبـ ّلــومــاسـيــا وعـسـكــريــا استثنائيًا،
ت ـم ــث ــل فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة املـ ـبـ ـع ــوث األم ـم ــي
غـيــر بـيــدرســن إلـيـهــا ،واستضافتها
مـ ـح ــادث ــات ث ــاث ـي ــة ي ـح ـضــرهــا ك ـبــار
املـ ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي إيـ ـ ــران
والعراق .زيارة بيدرسن ،الثانية منذ
ّ
تسلمه املنصب ،تترجم وع ــده خالل
زي ــارت ــه الـســابـقــة ،بتكثيف التنسيق
والتشاور مع الجانب الحكومي ،وفي
الوقت نفسه تخفف من ّ
حدة الضغوط
ال ـغــرب ـيــة امل ـت ــزاي ــدة ع ـلــى دم ـش ــق .أمــا

جدد المعلم لضيفه
ّ
بيدرسن «ضوابط الحل
السياسي» لبالده
َ
رئيسي أركان
االجتماع العسكري بني
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة واإلي ــران ـي ــة ووزي ــر
الــدفــاع ال ـســوري علي أي ــوب ،فينعقد
فــي ض ــوء تـحــديــات أمـنـيــة وعسكرية
م ـت ـنــام ـيــة ت ـش ـت ــرك ف ـي ـهــا ال ـســاح ـتــان
ال ـســوريــة وال ـعــراق ـيــة ،الـلـتــان تحضر
فيهما إيران عسكريًا أيضًا.
وال ــاف ــت أن ال ـل ـقــاء ال ـع ـس ـكــري يــأتــي
خ ــارج اجـتـمــاعــات «مــركــز التنسيق»
الــربــاعــي املـشـتــرك (يـضــم ممثلني عن
روسـ ـي ــا وإي ـ ـ ـ ــران وسـ ــوريـ ــا والـ ـع ــراق
ويـ ـعـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوريـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،رغ ــم
التقاطع فــي املـلـفــات الـتــي يعنى بها
كالهما .ويشير ما سبق إلى أن «قمة
دم ـ ـشـ ــق» ال ـع ـس ـك ــري ــة ت ـح ـمــل أبـ ـع ــادًا

عسكرية وسياسية في الوقت نفسه،
خــاصــة أن وج ــود ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
(ومن خلفها «التحالف الدولي») على
جانبي الحدود بني العراق وسوريا،
هو قضية حساسة ألقطابها الثالثة.
وت ــوض ــح م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ٌ
االجتماع «استكمال» للقاءات «مركز
التنسيق» فــي بـغــداد ،إذ ُيفترض أن
ي ـن ــاق ــش امل ـج ـت ـم ـعــون م ـس ــأل ــة ضـبــط
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،وم ـ ـنـ ــع ان ـ ـت ـ ـقـ ــال مـسـلـحــي
«داعش» عبرها ،إضافة إلى التطورات
فـ ــي الـ ـب ــاغ ــوز وآل ـ ـيـ ــات ال ـت ـع ــام ــل مــع
مسلحي «داع ــش» املعتقلني .وبينما
يغيب رئـيــس األرك ــان الــروســي (وفــق
املـعـلــن حـتــى م ـســاء أم ــس) عــن اللقاء
الــذي يفترض أن ينطلق اليوم ،تؤكد
ً
م ـصــادر عــراقـيــة أن مـمـثــا عــن وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة سـيـشــارك فـيــه .كما
ينتظر أن تتضمن زي ــارة املسؤولني
العسكريني جولة على بعض املناطق
الـتــي شـهــدت م ـعــارك خ ــال الـسـنــوات
املاضية.
ووف ــق املـتــوقــع ،ك ــان الـتـصــريــح األول
ل ــرئ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،مـحـمــد
بـ ــاقـ ــري ،م ــن دمـ ـش ــق أمـ ـ ــس ،م ـصـ ّـوبــا
على «الــوجــود غير الشرعي» للقوات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة عـ ـل ــى األرض الـ ـس ــوري ــة.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــا ن ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
ّ
إي ــرانـ ـي ــة ع ــن بـ ــاقـ ــري ،ف ـق ــد ذكـ ـ ــر ب ــأن
«الوجود اإليراني هو بموجب دعوة
مـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى أن «ال ـق ــوات امل ــوج ــودة فــي إدلــب
وش ــرق الـفــرات مــن دون التنسيق مع
ً
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ...س ـت ـن ـس ـحــب عـ ــاجـ ــا أو
ً
آج ــا» .وقـبــل سـفــره إلــى ســوريــا ،كان
رئيس أركان الجيش العراقي ،عثمان
الغانمي ،قد استقبل امللحق العسكري
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــدى بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،م ـص ـط ـفــى
مــراديــان ،بــالـتــوازي مــع إعــان «قــوات
جار
حرس الحدود» العراقية أن العمل ٍ
لـ«نصب منظومات كاميرات ،أغلبها
حرارية» على الحدود السورية.
ويــأتــي االجـتـمــاع فــي مـ ــوازاة اشـتــداد
املـعــارك فــي محيط الـبــاغــوز ،مــن دون
وجود أفق لختامها ،في حني تتوالى
املعلومات من الــواليــات املتحدة ،عبر

أكد وفد الكونغرس
األميركي ،الذي يزور
ّ
الخرطوم ،أن ما يهم بالده
إلزالة اسم السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب،
دفع المليارات للتعويض
عن «أعمال إرهابية» ،بعيدًا
عن األزمة االقتصادية التي
تعيشها الخرطوم ،أو إجراءات
القمع ّ
ضد المحتجين
الخرطوم ـــ مي علي

من أطراف مخيم الباغوز اول من أمس (أ ف ب)

ّ
وســائــل اإلعـ ــام ،عــن تـعــثــر فــي خطط
«املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» امل ـف ـتــرضــة .ونقلت
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»،
أمــس ،عن مصادر رسمية لم ّ
تسمها،
مــا م ـفــاده أن امل ـحــادثــات مــع الـجــانــب
ال ـت ــرك ــي ح ـ ــول «امل ـن ـط ـق ــة اآلم ـ ـنـ ــة» لــم
تـ ـص ــل إلـ ـ ــى ن ـت ـي ـجــة بـ ـع ــد .وأض ــاف ــت
الصحيفة أن القوات األميركية ستبدأ

االنسحاب بعد انتهاء العمليات في
ال ـب ــاغ ــوز ،ع ـلــى أن تـبـقــي ن ـحــو 1000
عسكري في سوريا ،وتتابع التعاون
مع «قوات سوريا الديموقراطية» رغم
التهديدات التركية املتواصلة .ولفتت
«وول ستريت جورنال» إلى أن البلدان
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ــم تـ ـق ــدم أي ت ـع ـه ــد إل ــى
الجانب األميركي فــي مرحلة مــا بعد

انتهاء العمليات ضــد «داع ــش» ،رغم
التعويل األميركي على مشاركتها في
«تدريب ودعم القوات املحلية».
وم ــن ج ــدي ــد ،ح ـضــر امل ـب ـعــوث األم ـمــي
إل ـ ــى دمـ ـش ــق ل ـل ـق ــاء وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ول ـي ــد امل ـع ـلــم ،ون ـق ــاش م ـلــف «الـلـجـنــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة» .وخـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ،ج ــدد
املعلم التزام بالده التعاون مع الجانب

األم ـ ـمـ ــي «إلنـ ـ ـج ـ ــاح م ـه ـم ـتــه بـتـيـسـيــر
الحوار السوري ـ السوري» ،مشيرًا إلى
أن «الشعب السوري هو صاحب الحق
الحصري في تقرير مستقبل بــاده....
وأن الــدس ـتــور وك ــل مــا يتصل بــه هو
شــأن سـيــادي بحت يـقــرره السوريون
أنفسهم من دون أي تدخل خارجي».
(األخبار)

ّ
ضفة الفرات الشرقية« :داعش ال يزال هنا»

ريف دير الزور ــ أيهم مرعي
ال تشبه الرحلة إلى ريف دير الزور
الـشــرقــي الـخــاضــع لسيطرة «قــوات
س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ال ــذه ــاب
ـان آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
إل ـ ـ ــى أي م ـ ـك ـ ـ ّ ٍ
الـســوري ،وأقــل مــا يـقــال عنها إنها
ّ
م ـح ـفــوفــة ب ــامل ـخ ــاط ــر .كـ ــل امل ـشــاهــد
وال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ه ـ ـنـ ــاك ت ـك ـش ــف ح ــال ــة
الـ ـف ــوض ــى الـ ـس ــائ ــدة ب ـع ــد س ـن ــوات
م ــن ح ـكــم «داع ـ ــش» .ال يـخـفــى تــأثــر
قـســم مــن الـسـكــان بالتنظيم ،ســواء
مــن الـنــاحـيــة الـفـكــريــة أو الـشـكـلـيــة،
إذ ت ـل ـتــزم غــالـبـيــة ال ـن ـســاء ب ــارت ــداء
النقاب والزي الذي فرضه «داعش»،
وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى الـ ــرجـ ــال
أيضًا ،الذين أطلق معظمهم لحاهم
وارتدوا «الكالبيات» القصيرة.
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ح ـ ــواج ـ ــز «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا

الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» ونـ ـق ــاطـ ـه ــا ع ـلــى
امـتــداد ريــف الــديــر الشرقي ال يكفي
ّ
خاصة مع تعرض
لطمأنة السكان،
هـ ــذه امل ــواق ــع ل ـه ـج ـمــات أم ـن ـيــة على
نـحــو شـبــه يــومــي .وي ـت ـحـ ّـدث سـكــان
البلدات القريبة من هجني على ضفة
الفرات عن عدة حوادث شهدها شهر
آذار /مــارس الـجــاري ،بينها تفجير
استهدف بــاص نـقـ ٍـل لعمال مدنيني
في حقل العمر ،وسط بلدة الشحيل،
وقضى فيه قرابة  20شخصًا .كذلك،
مفخخة وحدة من
استهدفت سيارة ُ
«قسد» في ذيبان ،ونسف مخفر أبو
حـ ــردوب بــالـعـبــوات الـنــاسـفــة .وإلــى
جـ ــانـ ــب هـ ـجـ ـم ــات خـ ــايـ ــا «داعـ ـ ـ ــش»
امل ـت ـك ــررة ،تـحـضــر ع ـب ــارات الـتـهــديــد
والــوعـيــد على ج ــدران تلك الـبـلــدات،
ّ
وتركز في معظمها على أن التنظيم
س ـي ـع ــود ق ــري ـب ــا لـ ـف ــرض ح ـك ـم ــه مــن
جديد.
تعكس هــذه األج ــواء املتوترة خوف
أهل هذا الريف من «عودة داعش» في
أي لحظة .ورغم إدراك قيادة «قسد»
خـطــورة الــوضــع فــي كــامــل ريــف دير
الزور الخاضع لسيطرتها ،فإنها لم
تتخذ أي إجراءات واسعة تستهدف
ك ـشــف خ ــاي ــا الـتـنـظـيــم واعـتـقــالـهــا.
ّ
التحرك هي،
الحجة الحاضرة لعدم
وفـ ــق م ـص ــدر ف ــي «ق ـ ـسـ ــد» ،ان ـش ـغــال
القوات باملعارك في مــزارع الباغوز،

وسط وعــود بتكثيف الجهد األمني
خالل وقت قريب.
ف ــي رح ـلــة االن ـت ـقــال ب ــن أري ـ ــاف ديــر
ال ـ ـ ـ ــزور ،ل ـي ــس م ــن ال ـس ـه ــل ال ـحــديــث
إل ــى امل ــدن ـي ــن ،خ ـ ّ
ـاص ــة مل ــن ي ـعـ ّـرفــون
أنفسهم كصحافيني .البعض يتهرب
م ـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ،وآخ ـ ـ ـ ـ ــرون ي ـن ـ ّـب ـه ــون
إلـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــورة الـ ـعـ ـم ــل ،ف ـي ـم ــا تـعـبــر
ّ
ف ــي الـخـلـفـيــة س ـي ــارات مـســرعــة تـقــل
عـسـكــريــن ف ــي «قـ ـس ــد» .وم ــن بـعـيــد،

ت ـن ـت ـهــي الـ ـي ــوم زي ـ ـ ــارة وف ـ ــد رفـ ـي ــع مــن
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ل ـ ـل ـ ـسـ ــودان،
ح ـيــث ع ـقــد اج ـت ـمــاعــات م ــع مـســؤولــن
حكوميني ومـعــارضــن خــال اليومني
املاضيني ،قبيل انطالق املرحلة الثانية
مــن ال ـحــوار بــن الـخــرطــوم وواشـنـطــن،
والـخــاص ببحث شطب اســم السودان
مــن قــائـمــة «الـ ــدول الــراعـيــة لــإرهــاب»،
املـ ــدرج عليها مـنــذ ع ــام  ،1993وال ــذي
عـ ــادة م ــا ي ـتــم ب ـمــواف ـقــة الــرئ ـيــس على
مسودة قرار من الكونغرس.
لكن الــوفــد األمـيــركــي لــم يعط إش ــارات
إي ـجــاب ـيــة ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ب ــل سعى
ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن «ت ـعــوي ـضــات ع ــادل ــة»
لـضـحــايــا امل ــدم ــرة األم ـيــرك ـيــة «كـ ــول»،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـه ــم واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
بتفجيرها في عام  ،2000وهو ما تنفيه
األخيرة ،إذ شدد زعيم كتلة الحريات،
غــوس بيليراكس ،ال ــذي ت ــرأس الــوفــد،
على أن الخطوة «مهمة بالنسبة إلى
دوائرنا االنتخابية ويجب حلها» .كما
عـمــل عـلــى جـلــب تـعــويـضــات لضحايا
أمـ ـي ــركـ ـي ــن فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن االدع ـ ـ ـ ـ ــاءات
واألحكام الصادرة من محكمة أميركية
تتعلق بتفجير السفارتني األميركيتني
في نيروبي في كينيا ،ودار السالم في

تـنــزانـيــا ع ــام  .1998وأوض ــح الـقـيــادي
ف ــي حـ ــزب «ال ـب ـع ــث الـ ـع ــرب ــي» ،مـحـمــد
وداعـ ــة ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن
«ت ـعــوي ـضــات امل ــدم ــرة ك ــول ه ــي مبالغ
ُ
خرافية تقدر بسبعة مليارات دوالر»،
مشيرًا إلى أنها قد «تصل إلى أحد عشر
مليار دوالر إذا فتح الباب أمــام الذين
ل ــم ي ـطــال ـبــوا بــال ـت ـعــوي ـضــات» .وحـ ّـمــل
وداعــة الحكومة السودانية مسؤولية
تكبيل البلد بهذه األحكام القضائية،
مـشـيـرًا إل ــى أنـهــا «ل ــم تهتم بالقضية،
ولم توفد شخصًا من السفارة لحضور
امل ـح ـك ـم ــة .وعـ ـن ــد ص ـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم ،لــم
تطالب باالستئناف ،حتى أصبح قرار
محكمة فيدرالية» .ورأى أن «الحكومة
تــام على إهمالها وع ــدم جديتها في
التعامل مع قضايا القانون الــدولــي»،
وع ـ ـ ـ ّـد ذل ـ ــك «إهـ ـ ـ ـ ــدارًا ل ـح ـق ــوق ال ـش ـعــب
ً
السوداني ،وتكبيال القتصاده بمزيد
من الديون الخارجية».
ورغ ــم أن زيـ ــارة وف ــد ال ـكــون ـغــرس ،الـتــي
جــاءت بمساعدة معهد «همتي دمتي»
لـلـتـعــرف عـلــى الـ ـس ــودان ،تــأتــي بـصــورة
غير رسمية ،أتيح للوفد األميركي عقد
لقاءات مع مسؤولني حكوميني وأحزاب
مـعــارضــة وممثلني عــن املجتمع املدني
ون ــاشـ ـط ــن ح ـق ــوق ـي ــن س ـج ـن ــوا أخ ـي ـرًا
وص ـحــاف ـيــن ورج ـ ــال أعـ ـم ــال ،م ــا أعـطــى
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة مـ ـن ــذ ث ــاث ــة
أش ـه ــر زخ ـم ــا بـ ــدا ف ــي تـكـثـيــف نــاشـطــي
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي دعــواتـهــم

إل ــى الـ ـخ ــروج ف ــي م ــوك ــب س ـبــق أن دعــا
إل ـي ــه «ت ـج ـم ــع امل ـه ـن ُـيــن ال ـس ــودان ـي ــن»،
إث ـ ـ ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات نـ ـسـ ـب ــت إل ـ ـ ــى ع ـضــو
الـكــونـغــرس ،ال ــذي حـ ّـمــل املنتسبني إلــى
ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات ،ف ــي ل ـق ــاء م ــع رئـيــس
الجهاز ،صالح قوش ،عمليات القمع ضد
ّ
املتظاهرين ،غير أن الزائر األميركي ركز
ّ
جل اهتمامه على مواطن أميركي معتقل

ّ
ركز الوفد جل
اهتمامه ُعلى مواطن
أميركي اعتقل في
االحتجاجات

فــي ال ـســودان على خلفية االحتجاجات
األخ ـيــرة .وقــال فــي بيان إنــه أبــدى «قلق
حكومة الــواليــات املـتـحــدة بـشــأن سجن
مــواطــن أم ـيــركــي ،وطــالــب ب ــاإلف ــراج عنه
وعن جميع املعتقلني السياسيني».
لكن وزير العدل ،محمد أحمد سالم ،دافع
أمام السيناتور األميركي عن إعالن حالة
الطوارئ والتدابير املتعلقة بها ،وشرح له
«الضمانات العادلة للمتهمني ،بما فيها
حق االستئناف واالستعانة بمحامني»،

تحمل زيارة وفد الكونغرس رسائل للناخب والرأي العام األميركي (أ ف ب)

مؤكدًا له حرص الدولة على «صيانة كرامة
وإنـســانـيــة املــوقــوفــن فــي االحـتـجــاجــات،
وعدم تعرضهم ألي معاملة غير إنسانية
أو مخالفة للقانون» .كما كانت الحكومة
ق ــد س ـعــت إلـ ــى تــأك ـيــد ال ـتــزام ـهــا بـحــريــة
الـتـعـبـيــر ،بــال ـتــزامــن م ّــع ب ــدء زي ـ ــارة وفــد
ال ـك ــون ـغ ــرس ،إذ ت ـصــفــح الـ ـق ــراء صـبــاح
أم ــس ،صحيفتي «الـجــريــدة» و«الــوطــن»
املحليتني ،اللتني ظلتا في حالة مصادرة
ومنع من الصدور منذ اندالع التظاهرات،
ولم يخف امللحق السياسي في السفارة
ّ
البريطانية في الخرطوم سعادته بتسلم
نسخته من «الجريدة» ،عبر تغريدة في
«تويتر».
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي أث ــاره ــا
وفـ ــد الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ي ـت ـضــح أن ال ـغ ــرض
األساسي من الزيارة هو كسب الناخب
األميركي والرأي العام في الداخل ،وهو
ما أشــار إليه القيادي في حــزب «البعث
الـ ـع ــرب ــي» ،ب ــال ـق ــول إن «ال ـق ـض ــاي ــا الـتــي
أث ــاره ــا وف ــد ال ـكــون ـغــرس ت ـه ـ ّـم ال ــدوائ ــر
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وي ـ ـ ــدور فـيـهــا
جــدل في الساحة السياسية األميركية.
فـقــد ت ـحــدث بـصـفــة خــاصــة عــن املــواطــن
األمـ ـي ــرك ــي امل ـع ـت ـق ــل ،وط ــال ــب ب ــاإلف ــراج
ع ـن ــه» ،مـعـتـبـرًا أن «ال ـح ــدي ــث ع ــن بــاقــي
املـعـتـقـلــن ج ــاء ف ــي ش ـكــل ت ـع ـم ـيــم» .أمــا
في شــأن االحتجاجات ،فقد جــدد الوفد
ُاألمـيــركــي مــوقــف واشـنـطــن ال ــذي أعلنه
امل ـس ــاع ــد ال ـخ ــاص ل ـلــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي،
وكبير مستشاريه ألفريقيا في مجلس
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ،س ـيــريــل س ــارت ــر ،ال ــذي
ّ
ح ــط ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــودان ـي ــة الـشـهــر
امل ــاض ــي ،لـلـسـبــب نـفـســه ،وه ــو مناقشة
سير الحوار الثنائي .وكما دعــا سارتر
البشير إلى حل داخلي رافضًا «أي حلول
مــن ال ـخــارج» ،اعتبر وفــد الكونغرس أن
«أف ـضــل طــريـقــة للمضي قــدمــا بالنسبة
إلــى الـســودان ،هي عملية انتقال يجري
التفاوض عليها بني الشعب السوداني
وأحزاب املعارضة والحكومة» ،علمًا بأن
الــدعــوة إلــى حــل داخـلــي تلتها إج ــراءات
اتخذها البشير بعد يومني ،من شأنها
«عسكرة السلطة» ،وهو ما لم تقف عنده
الحكومة األميركية.

تقرير

تقرير

رغم خروج «داعش» من بلدات
وادي الفرات لحساب «قوات سوريا
الديموقراطية» ،ال يزال الوضع األمني
في تلك البلدات في أسوأ حاالته ،فيما
ينذر استمرار هجمات التنظيم بأن
الخطر لم ينته بعد
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ّ
يأتي صوت مذكرًا« :انتبهوا ...حتى
السيارات العسكرية تمضي مسرعة
خشية األلـغــام والـعـبــوات الناسفة».
ورغـ ـ ـ ــم الـ ـصـ ـم ــت الـ ّـس ــائ ــد ردًا عـلــى
معظم األسئلة ،يلخص أحــد أهالي
املـنـطـقــة ،بلهجته املـحـكـيــة ،ال ــواق ــع:
«ت ــري ــد الـصـحـيــح .ال ــوض ــع م ــو زي ــن،
ومابي أمان» ،ليأتي تعقيب من آخر:
ّ
«األسبوع املاضي هجموا على محل
لبيع الدخان في البصيرة بالعصي،
(األخبار)

تكاد تنعدم حركة
بلدات
االنتقال بين ً
وادي الفرات ليال

ّ
وكسروا كل شي فيه بالكامل .داعش
ال يزال هنا».

«ال أمان»
ال ـس ـيــر م ــن ال ـش ـح ـيــل ب ــات ـج ــاه بـلــدة
ذيـ ـب ــان يــدف ـعــك إلـ ــى الـ ـح ــذر واألخـ ــذ
ّ
بنصائح أهل املنطقة .ويتيح تعطل
ّ
اآللية التي نستقلها ،والوقت الالزم
ل ـل ـص ـيــانــة ،إجـ ـ ــراء دردشـ ـ ــة ســري ـعــة.
يقول خالد ابن البلدة« :أنام كل يوم
وســاحــي تـحــت رأس ــي ،ال ـنــاس هنا
تخشى التشليح ،والسرقة انتشرت
بشكل كـبـيــر» .ويـضـيــف أن «ال أحــد
يـسـتـطـيــع أن ي ـص ـ ّـرح عـ ّـمــا لــديــه من
مال .منذ أيام قتلوا الصائغ الوحيد
الذي كان يعمل في املنطقة ،وأخذوا
مــالــه» .الـنـشــاط الـتـجــاري فــي بعض
ّ
يستمر حتى
بـلــدات الــريــف الشرقي
س ــاع ــات امل ـس ــاء األولـ ـ ــى ،فـيـمــا تـكــاد

ت ـن ـع ــدم ح ــرك ــة االنـ ـتـ ـق ــال بـ ــن ب ـلــدة
ً
مساء .ومن على
وأخرى بعد الثامنة
دراج ـت ــه ال ـنــاريــة ،وبـشـعــره الـطــويــل
الــذي كــان سمة لشباب تلك املنطقة
حتى ان ــدالع الـحــرب األخ ـيــرة ،يؤكد
محمد أن «االنتقال بني بلدة وأخرى
ً
ل ـيــا م ـخ ـيــف ،وال أح ــد ي ـت ـجــرأ على
فعل ذلك إال املضطرون» .ويبرر ذلك
بــ«قـلــة األمـ ــان ،وان ـت ـشــار الـلـصــوص
وق ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الحوادث األمنية».
ري ـ ـ ــف ال ـح ـس ـك ــة الـ ـجـ ـن ــوب ــي ي ـش ـهــد
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة أقـ ـ ــل مـ ــن ري ــف
دي ــر الـ ــزور املـ ـج ــاور ،ومـنـهــا حــادثــة
اس ـ ـتـ ـهـ ــداف رتـ ـ ــل ي ـت ـب ــع «ال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» مـ ـطـ ـل ــع الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـح ــال ــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـف ـج ـي ــرات مـتـفــرقــة
اسـتـهــدفــت دوري ــات لــ«قـســد» .ولكن
ذلك لم يمنع حدوث حاالت اختطاف
اسـ ـتـ ـه ــدف ــت عـ ـسـ ـك ــري ــن وم ــدنـ ـي ــن
يعملون مع «قسد» في املنطقة ،من
بينها اختطاف رئيس «مجلس بلدة
عـجــاجــة املـحـلــي» الـتــابــع لـ«مجلس
س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،ف ــي بـلــدة
الـ ـعـ ـط ــال ــة ث ـ ــم قـ ـتـ ـل ــه .كـ ـم ــا ت ـح ـضــر
منشورات على الطرقات والـجــدران
ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدات ،تـ ـت ــوع ــد كــل
م ــن يـعـمــل م ــع «ق ـس ــد» أو الـحـكــومــة
الـســوريــة بالقتل ،وتـلـ ّـوح بــ«اقـتــراب
عودة الخالفة».

بغداد ــــ األخبار
ي ـب ــدو أن ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـحــاك ـمــة مـسـلـحــي تنظيم
«داعش» األجانب في العراق بدأ ُيترجم بالفعل على
أرض الــواقــع .قبل أي ــام ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز» عن
َّ
َ
قانونيني قولهما إن «بغداد بدأت إجراءات
مصدرين
قضائية بحق  14فرنسيًا يشتبه في انتمائهم إلى
داع ــش» ،وأضــافــت أن «الــرجــال مثلوا أم ــام قاضي
التحقيق فــي محكمة مكافحة اإلره ــاب فــي بغداد
«مجلس القضاء األعلى» هو المعني
بمحاكمة المسلحين (أ ف ب)

فــي  6آذار /م ــارس الـ ـج ــاري ...فــي خـطــوة إجــرائـيــة
استعدادًا ملحاكمتهم» .وأشارت إلى أن «الفرنسيني
ّ
وقعوا اعترافات تقول إنهم كانوا في املوصل عندما
كــانــت خاضعة لسيطرة داع ــش» ،متوقعة أنــه «إذا
تمت محاكمة املتهمني في العراق ،وأدينوا بارتكاب
جرائم ضد البالد وضد الشعب العراقي ،فإنهم قد
يعاقبون باإلعدام».
وكان الرئيس العراقي ،برهم صالح ،أعلن أن «املدانني
مــن املسلحني األجــانــب قــد تـصــدر بحقهم أحـكــام
باإلعدام» ،في حني أشار رئيس الــوزراء ،عادل عبد
ّ
سترحل املسلحني األجانب،
املهدي ،إلى أن حكومته
وه ــو مــا أكــدتــه وســائــل إع ــام أجـنـبـيــة ،بنقلها عن
مـســؤولــن عــراقـيــن أن ب ـغــداد «سـتـســاعــد األس ــرى
األجانب من التنظيم على العودة إلى بالدهم ،فيما
سـتـحــاكــم م ــن يـشـتـبــه ف ــي ارت ـكــاب ـهــم ج ــرائ ــم بحق
عراقيني».
تــوضــح م ـص ــادر حـكــومـيــة تـلــك الـتـصــريـحــات بــأن
ال ـتــرح ـيــل مــرت ـبــط ب ـع ــوائ ــل امل ـس ـل ـحــن م ــن الـنـســاء
واألطـ ـف ــال ،وت ـحــدي ـدًا م ــن «امل ـت ــورط ــن ف ــي عمليات
إرهــابـيــة فــي ال ـعــراق ،وضـ ّـد الـعــراقـيــن» ،أمــا الرجال
الذين لم يثبت تورطهم في أي عمل مشابهِ ،من الذين
ُر ّحـلــوا من سوريا إلــى الـعــراق ،فــإن العمل سيكون
على إعادتهم إلــى دمشق مـجــددًا ،أو ترحيلهم إلى
بلدانهم .وتقول املصادر ،في حديثها إلى «األخبار»،
إن عدد املسلحني األجانب داخل السجون العراقية

يـفــوق  500سـجــن ،تـتـ ّ
ـوزع جنسياتهم بــن عربية
وأجنبية ،أهمها :البلجيكية ،والفرنسية ،والكازاخية،
والسعودية ،والتونسية ،واملغربية .وترسم املصادر،
في حديثها ،مسار محاكمات املسلحني األجانب،
وال ــذي هــو واقـعــا مـســار «معمول ب ــه» .فمع انطالق
عمليات التحرير في تموز /آب  ،2014ألقت القوات
ّ
ليستمر عددهم في
األمنية القبض على عدد منهم،
التزايد ،ما دفع السلطات العراقية إلى بدء محاكمة
ً
ّ
ومحدد
َمن كان ملفه «كامال» (أي ثمة اتهام واضح
ُم ّ
وجه إليه) منهم .وتلفت املصادر إلى أن املتهمني لم
يكونوا فقط من الرجال بل من النساء أيضًا ،وقد
تراوحت األحكام الخاصة بهم بني السجن والسجن
املؤبد واإلع ــدام« ،حتى ان ذوي بعضهم يزورونهم
بشكل مستمر».
وتـض ـيــف امل ـص ــادر أن امل ـحــاكــم ال ـعــراق ـيــة ،الـتــابـعــة
لـ«مجلس الـقـضــاء األ َّع ـلــى» ،هــي املعنية بمحاكمة
ُ
ه ــؤالء ،فــي وقـ ٍـت ستكلف فيه وزارة الـعــدل بتنفيذ
تلك األحكام ّ
ضد املتهمني ،محليني كانوا أو أجانب،
على اعتبار أن «املجرمني ارتكبوا جرائم في العراق،
وأدينوا في العراق ،ويجب أن يحاكموا في العراق».
وتلفت املصادر أيضًا إلى ً أن عملية ترحيل بعض
املتهمني ستكون محصورة فقط بالدول التي تطالب
بــاس ـتــردادهــم« ،وه ــو أم ـ ٌـر لــم يـحـصــل حـتــى اآلن»،
شرط أن تكون بني العراق وتلك الدول «اتفاقية تبادل
سجناء».

