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تقرير

ف ـتــرة لـيـســت بــالـقـصـيــرة ،لتحويل
النقطة املشتركة بني القوات األمنية
و«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» قـ ــرب إم ــام
وي ــس ،املـحــاذيــة لـلـحــدود العراقية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،إل ـ ــى قـ ــاعـ ــدة أو «ش ـبــه
قــاعــدة» أميركية ،بهدف التضييق
على وج ــود «الـحـشــد» فــي املناطق
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة (ج ـ ـ ـلـ ـ ــوالء والـ ـسـ ـع ــدي ــة
واملقدادية) ،والتي تعتبر من ضمن
املناطق املتنازع عليها بني بغداد
وأربيل.
وتشير خارطة القواعد العسكرية
األم ـي ــرك ـي ــة ،بـحـســب امل ـص ــدر ال ــذي
ك ــان ي ـت ـحــدث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،إلــى
أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـس ـت ـهــدف،
خصوصًا ،إقامة قواعد في املناطق
الـتــي يــوجــد فيها «الـحـشــد» ،إذ إن
من بني القواعد التي تم إنشاؤها،
أو ي ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إن ـشــائ ـهــا،
قـ ــاعـ ــدة ال ـ ـق ـ ـيـ ــارة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف
م ـنــع ت ـم ــدد «ال ـح ـش ــد» ف ــي مـنــاطــق
الـشــرقــاط (الـتــابـعــة لـصــاح الــديــن)
والحويجة (التابعة لكركوك والتي
تـقـطـنـهــا غــالـبـيــة عــرب ـيــة) وق ــاع ــدة
ق ـ ــرب ت ـل ـع ـف ــر (تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـن ـي ـن ــوى)،
وبالتالي منع ّ
تمدده نحو سنجار
ً
والحدود العراقية ـ السورية شماال.
وال يـ ـخـ ـف ــي ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ــن
والـ ــدفـ ــاع ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،والـ ـن ــائ ــب عــن
«ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى» ،عـ ـب ــد ال ــرح ـي ــم
ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،ت ــأيـ ـي ــده بـ ـقـ ــاء ال ـ ـق ــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،م ـع ـت ـب ـرًا
فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» أن
م ــا ي ـ ـ ــردده ال ـب ـع ــض ب ـش ــأن ان ـت ـفــاء
الحاجة للوجود األميركي «سابق
ألوانـ ــه فــي ظــل الـتـحــديــات األمـنـيــة
والسياسية» .ويرى الشمري ،وهو
ق ـي ــادي ف ــي «ال ـح ـشــد ال ـع ـشــائــري»،
أن «وج ـ ــود ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة في
ال ـعــراق ض ــروري فــي ه ــذه املــرحـلــة،
وال سـيـمــا ق ــرب ال ـح ــدود الـعــراقـيــة
ـ ـ ال ـســوريــة ملـنــع تـسـلــل أي عناصر
إرهابية».

تيلرسون في مصر:
دعم في سيناء ...وحياد انتخابي
ُ
خلصت زيارة وزير الخارجية
األميركي لمصر ،أمس،
بحصول القاهرة على دعم
إدارتها لـ«الحرب على اإلرهاب»
القائمة حاليًا في سيناء،
بينما حصل السيسي على
«حياد واشنطن» في مسألة
االنتخابات الرئاسية المرتقبة
حققت زيــارة وزيــر الخارجية األميركي
ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،لـ ـلـ ـق ــاه ــرة ،أمـ ــس،
َ
مكسبني أساسيني للرئيس عبد الفتاح
السيسي ،إذ حرص الضيف الذي يجول
ه ــذه األيـ ــام ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،على
تــأكـيــد الــدعــم للحملة الـعـسـكــريــة الـتــي
تـخــوضـهــا الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ف ــي مصر
«ضــد إرهــابـيــي تنظيم داع ــش فــي شبه
جــزيــرة س ـي ـنــاء» ،فـيـمــا ن ــأى بــالــواليــات
امل ـت ـحــدة ع ــن ال ـج ــدل ال ــداخ ـل ــي امل ـصــري
بـ ـش ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ال ـتــي
ينافس فيها السيسي نفسه.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
املـصــري ســامــح شـكــري ،قــال تيلرسون:
«اتفقنا على مواصلة تعاوننا الوثيق
في إج ــراءات مكافحة اإلره ــاب» ،مشيرًا
إلى أنه «ينبغي للشعب املصري أن يثق
بالتزام الــواليــات املتحدة مواصلة دعم
مصر في الحرب على اإلرهاب ،وتحقيق
األمن الراسخ للشعب املصري» ،ومشددًا
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ال يـمـكــن
اإلفصاح عن جميع تفاصيل املساعدات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا الـ ــواليـ ــات
املتحدة للحكومة املصرية» .وفي ما بدا
كـخــاصــة داع ـمــة لـلـتــوجـهــات الـحــالـيــة،
قال« :نحن شركاء ملصر في تعاملها مع
هــذه الـهـجـمــات ،ونــدعــم جـهــود القاهرة
ف ــي م ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب ،وف ــي عملياتها
الجارية في سيناء».
وتكتسب تصريحات تيلرسون بشأن

استمرار الــدعــم األميركي ملصر ،أهمية
خاصة ،إذ تتزامن مع العملية العسكرية
واألم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـف ــذه ــا
ال ـق ــوات املـسـلـحــة وال ـشــرطــة املــدنـيــة في
شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء ،وعـ ـل ــى ك ــاف ــة املـ ـح ــاور
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،م ــع ال ـع ـلــم بـ ــأن زيـ ــارة
الــوزيــر األميركي للقاهرة ،ضمن جولة
تشمل عواصم عربية أخرى معلنة قبل
إطالق العملية العسكرية املصرية ،التي
ُوصـفــت بأنها األضـخــم منذ حــرب عام
.1973
ك ــذل ــك ت ــأت ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة الـعـسـكــريــة
فـ ــي وقـ ـ ــت ت ـس ـت ـعــد ف ـي ــه م ـص ــر إلجـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي آذار املقبل،
ال ـت ــي يـخــوضـهــا الــر ّئ ـيــس ع ـبــد الـفـتــاح
ال ـس ـي ـس ــي أم ـ ـ ــام مـ ــرشـ ــح شـ ـكـ ـل ــي ،بـعــد
اسـتـبـعــاد كــافــة الـخـصــوم ال ـجــديــن ،ما
يـف ـتــح ال ـط ــري ــق أم ــام ــه ل ــوالي ــة رئــاس ـيــة
جديدة .وفــي هــذا السياق ،بــدا واضحًا،
فــي تصريحات تيلرسون ،أن الــواليــات
املـتـحــدة ليست راغ ـبــة فــي وض ــع العقد
ف ــي م ـن ـشــار االن ـت ـخ ــاب ــات ،بــرغــم ال ـكــام
التقليدي ،الــذي كــرره الــوزيــر األميركي
على مسامع املسؤولني املصريني ،بشأن
«حرية ونزاهة وشفافية» االنتخابات.
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة،
ّ
قــال الــوزيــر األمـيــركــي إن إدارة الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب «مـلـتــزمــة تـعــزيــز األم ــن
والسالم في الشرق األوســط ،والتوصل
إلى سالم بني إسرائيل والفلسطينيني،

ّ
ً
فضال عن إيجاد حل لألزمة السورية ،التي
كبيرًا في دعم عمليتها
لعبت مصر دورًا ّ
الـسـيــاسـيــة» .ورأى أن ــه «ينبغي التوصل
إلى اتفاق على الحدود الجغرافية للقدس
بــن إســرائ ـيــل والـفـلـسـطـيـنـيــن» .وه ــذا ما
أي ـ ــده وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري ،ســامــح
ّ
ً
شكري ،قائال إن «حل الصراع الفلسطيني
ّ
اإلسرائيلي لن يتأتى إال على أســاس حل
ال ــدولـ ـت ــن» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى اس ـت ـع ــداد ب ــاده
ملــواصـلــة جـهــودهــا لتحقيق ه ــذا الـهــدف.
وب ـي ـن ـمــا أك ــد «أه ـم ـي ــة اس ـت ـم ــرار الـجـهــود
األمـيــركـيــة لـ ّلـتــوصــل إل ــى تـســويــة نهائية
للصراع» ،فإنه أجاب ردًا على سؤال بشأن
االعـ ـ ـت ـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي ب ــال ـق ــدس عــاص ـمــة
ً
إلس ــرائـ ـي ــل ،ق ــائ ــا« :ط ــرح ـن ــا رؤي ـ ــة شــدد
عليها الرئيس (السيسي) بشأن ضــرورة
إن ـهــاء ه ــذا ال ـص ــراع وأهـمـيــة االت ـس ــاق مع
الشرعية الدولية».

لعبت مصر لعبت دورًا
كبيرًا في دعم العملية
السياسية في سوريا

برر الزائر األميركي إجراءات التقشف الحكومية الصعبة بأنها «ضرورية» (أ ف ب)

إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد تـ ـيـ ـل ــرس ــون أن ب ـ ــاده
«حريصة على مواصلة دعــم مصر في
ّ
تـعــافـيـهــا االق ـت ـص ــادي» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«اإلص ــاح ــات االقـتـصــاديــة» الـتــي تقوم
ُ ِّ
بها الحكومة املـصــريــة تـشــكــل األســاس
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـق ــدم وال ــرف ــاهـ ـي ــة ،م ـب ــررًا
إجـ ــراءات التقشف الحكومية الصعبة
بأنها «ضرورية» لتحقيق اإلصالح.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن املـتـحــدث باسم
الرئاسة املصرية السفير بسام راضــي،
أن تيلرسون جدد التذكير بـ«ما تمثله
م ـصــر ك ـشــريــك م ـهــم ل ـلــوالي ــات املـتـحــدة
وم ـ ــا ي ـج ـم ـع ـه ـمــا م ــن ع ــاق ــات م ـم ـتــدة،
ووقـ ــوف اإلدارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى جــانــب
مصر والتزامها دعمها في حربها ضد
اإلره ــاب» .ونقل املتحدث الرئاسي عن
السيسي تأكيده «أهمية االستمرار في
العمل على االرتقاء بالعالقات األميركية
ـ ـ ـ امل ـص ــري ــة ف ــي مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت بما
يمكن البلدين مــن التصدي للتحديات
املشتركة التي تواجههما».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث إل ـ ـ ــى أن ال ـس ـي ـس ــي
«اس ـت ـع ــرض ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـق ــوم بـهــا
م ـصــر حــال ـيــا ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب بشكل
شــامــل والـقـضــاء عليه ،وذل ــك بالتوازي
مع مساعي تحقيق التنمية االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،م ـنــوهــا بـتـطـلــع مصر
«ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بــن
الدولتني وزيادة االستثمارات األميركية
في مصر».
وفــي الـشــأن الفلسطيني ،قــال املتحدث
ال ــرئ ــاس ــي إن الـسـيـســي ج ــدد الـتـشــديــد
عـلــى «املــوقــف الــواضــح والـثــابــت بشأن
التوصل إلــى حــل عــادل وشــامــل يضمن
حـ ـق ــوق ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وإق ــام ــة
دول ـ ـتـ ــه امل ـس ـت ـق ـلــة ع ـل ــى أس ـ ــاس حـ ــدود
ال ــراب ــع م ــن حـ ــزيـ ــران ،1967وعاصمتها
ّ
ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة ،وأن ع ـلــى ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة بــاعـتـبــارهــا ال ــراع ــي الــرئـيـســي
لعملية ال ـســام فــي ال ـشــرق األوس ــط أن
تعيد إحياء ودفع عملية املفاوضات من
جديد وفق مقررات الشرعية الدولية».
(األخبار)

البحرين

«ال ـس ـع ــودي ــن م ـيــالــون ل ـل ـحــوار بال
م ـحــاذيــر» ،مـعـتـبـرًا ال ـخ ـطــوات الـتــي
أقدمت عليها السعودية في اآلونــة
األخيرة «فرصة» لتحقيق ما تتطلع
إلـ ـي ــه ب ــروكـ ـس ــل ،ف ـي ـمــا ي ــؤك ــد وزي ــر
الداخلية البلجيكي ،جان جامبون،
أن «الوضع تحت السيطرة» بعدما
ح ــرص ــت ب ـ ــاده ع ـلــى «ع ـ ــدم ح ــدوث
ّ
رد فعل دبلوماسي سلبي مــن قبل
الـ ــريـ ــاض» .ت ـصــري ـحــات ت ـن ـبــئ بــأن
ث ـم ــة اسـ ـتـ ـع ــدادًا س ـع ــودي ــا لـلـتـخـلــي
عــن نهج اململكة املـتـقــادم فــي «نشر
الوهابية فــي الـعــالــم» ،وهــو مــا كان
قد تبدى في محاولة «رابطة العالم
اإلســامــي» السعودية الـتــي تتولى
إدارة غ ـيــر مـسـجــد ف ــي ال ـعــالــم (مــن
ب ـي ـن ـهــا م ـس ـج ــد ب ــروكـ ـس ــل) تـلـمـيــع
صــورتـهــا ،وتبييض مهمتها التي
قــالــت إن ـهــا أض ـحــت «ال ـق ـض ــاء على
التطرف» .لكن يبقى التحدي في ما
ّ
عبر عنه آشتون بالقول إن «البعض
ال يـعـتــرف ،أو ال يـكــاد يـعـتــرف ،بــأن
ه ـ ــذا ال ـش ـك ــل مـ ــن أش ـ ـكـ ــال ال ـس ـل ـف ـيــة
يقود إلى التطرف» .بتعبير أوضح،
ليس ابن سلمان وحده في اململكة،
بــل ثـمــة فــي قـبــالـتــه مــؤسـســة دينية
متجذرة وصاحبة نـفــوذ ،لــن يكون
تجاوزها بال عقبات أو أثمان.
(األخبار ،رويترز)

المعارضة ّمتمسكة بمطالبها...
والنظام يتلطى خلف قطر وإيران
ّ
تستعد املعارضة البحرينية بمختلف أطيافها إلحياء
ال ــذك ــرى ال ـســاب ـعــة لــان ـت ـفــاضــة ض ــد ال ـن ـظ ــام ،بسلسلة
فـعــالـيــات تـبــدأ مــن مـســاء ال ـيــوم ،فــي وق ــت تـتــواصــل فيه
عمليات االعتقال واالنتهاكات بحق النشطاء واملواطنني.
وتجلى آخــر تلك االنتهاكات يــوم الجمعة فــي اعتقال 3
مــواطـنــن مــن بـلــدات مـتـعــددة ،وقبله اعـتـقــال مــواطــن من
املالكية وطفل من بني الجمرة الخميس ،لينضم هؤالء
إلى أكثر من مئة معتقل منذ مطلع كانون الثاني /يناير
املــاضــي .وبحسب «منتدى البحرين لحقوق اإلنـســان»،
شهد هــذا الشهر  995انتهاكًا متوزعة ما بني االعتقال
التعسفي ،واملــداه ـمــات ،واالخـتـفــاء الـقـســري ،والتعذيب،
واملحاكمات غير الـعــادلــة ،وقمع االحتجاجات السلمية،
وتقييد حــريــة التنقل ،ومـنــع صــاة الجمعة ،وبــث املــواد
اإلعالمية املحرضة على الكراهية.
املعارضة ،التي اختارت
انتهاكات أكدت جمعية «الوفاق»
ِ
لفعالياتها هــذه السنة شعار «إرادت ـنــا أق ــوى» ،أنها «لن
تغير من مسار الشعب وحركته ،بل ستزيده قوة وإيمانًا
ب ـضــرورة الـتـغـيـيــر» .وج ــددت الجمعية ،فــي بـيــان صــدر
عنها قبل أيــام ،تمسكها بالخيار السلمي ،مشددة على
أن «تـحــركـنــا نــابــع مــن االن ـت ـمــاء األص ـيــل إل ــى الـبـحــريــن،
واالرتباط األبــدي بمصلحتها» .ونبهت إلى أن «األزمــات

ُ ّ
ال تحل بالقوة» ،مكررة مطالبتها بـ«تفاوض جاد يفضي
إلى الشراكة السياسية»ّ .
وحملت النظام مسؤولية «تدهور
األوضــاع االقتصادية والخدمية» ،نتيجة إدارتــه السلطة
«بشكل منفرد ،وتغييب أي دور للشعب» .ودعت «الوفاق»
املــواطـنــن إلــى املـشــاركــة فــي فعاليات ذكــرى االنتفاضة،
والتي تدشنها الجمعية مساء اليوم بخطاب يلقيه نائب
أمينها العام ،حسني الديهي.
بدوره ،ينظم «ائتالف ثورة  14فبراير» سلسلة فعاليات
باملناسبة ،تشمل مسيرات وتظاهرات ،إضافة إلى عصيان
مدني جزئي يبدأ ليل الثالثاء  -األربعاء ،ويستمر حتى
الخميس .ودعــا «االئ ـتــاف» املــواطـنــن إلــى املـشــاركــة في
هذا العصيان عبر «إغــاق املحال واملــدارس والجامعات،
واالمتناع عن التزود بالوقود ،ووقف املعامالت الحكومية
والـتـجــاريــة واملـصــرفـيــة ،وغـلــق ال ـش ــوارع ال ـعــامــة» .وكــان
«االئ ـتــاف» قــد نـظــم ،يـ َ
ـومــي الـثــاثــاء والجمعة املاضيني،
ً
إحياء
مسيرات تحت شعار «باقون على نهج املقاومة»،
لذكرى تصفية  3نشطاء في «عملية أمنية» في عرض
البحر ،العام املاضي.
فــي املـقــابــل ،يعمل الـنـظــام ،إل ــى جــانــب إصـ ــداره أحكامًا
تــرهـيـبـيــة ك ــان آخ ــره ــا مـطـلــع األس ـب ــوع امل ــاض ــي عـنــدمــا
أي ــدت محكمة استئناف سجن عـشــرة مــواطـنــن بتهمة

َ
مسارين :أولهما تعزيز عالقاته بالدول
«التجمهر» ،على
ّ
ً
الغربية التي ال تــزال حتى اليوم توفر غطاء لالنتهاكات
الجارية في البحرين .ولم تكن زيارة ولي العهد ،سلمان
بــن ح ـمــد ،ل ـلــواليــات املـتـحــدة فــي شـهــر تـشــريــن الـثــانــي/
نــوفـمـبــر امل ــاض ــي ،وتــوقـيـعــه اتـفــاقـيــات ه ـنــاك بقيمة 10
مـلـيــارات دوالر ،إال خطوة على هــذا الـطــريــق .أمــا املسار
الثاني ،فهو تكثيف الضخ السياسي واإلعالمي في اتجاه
تعرية املـعــارضــة مــن أي صبغة وطـنـيــة ،وتحويلها إلى
مجرد جماعة تابعة إلي ــران ،مــع فــارق رئيس هــذه املــرة:
ّ
أن قـطــر انـضـمــت إل ــى األطـ ــراف الـخــارجـيــن الــذيــن ُيتهم
املعارضون بالعمل لهم .وتمثل التصريحات التي أدلى
ِ
بها قائد «قوة دفاع البحرين» (الجيش) ،خليفة بن أحمد
آل خليفة ،قبل يومني ،أفضل نموذج لتلك السياسة .إذ
رأى آل خليفة أن «كــل مــا يجري فــي البحرين جــزء من
مخطط (إيراني) كبير كشفته أحداث  ،»2011معتبرًا أن
«استمرار إيران في التهديدات ضد مملكة البحرين ُي َع ّد
جــزءًا مــن ذلــك املخطط» .وأشــار إلــى أن البحرين «عانت
ً
طويال ،وال تــزال ،من جرائم النظام القطري» ،متهمًا هذا
النظام بأنه «بــات ينفذ أجندة التنظيمات اإلرهابية التي
تحيك مؤامراتها ضد البحرين».
(األخبار)

