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العالم

العالم

ليبيا

ّ
معركة طرابلس تتوسع :دعم جوي لحفتر ...مــن مصر!
مع استمرار االشتباكات في جنوب
طرابلس ،أعلنت حكومة الوفاق
الوطني أمس رسميًا عن عملية
«بركان الغضب» ،التي تهدف إلى بسط
سيطرتها على كامل ليبيا ،أي توسيع
نطاق المعركة إلى خارج العاصمة
بمشاركة القوات األكثر جذرية في
معارضة حفتر
تتطور املعركة في العاصمة الليبية
ط ــراب ـل ــس ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا .ف ـب ـعــد شن
ط ــائ ــرات حـكــومــة «ال ــوف ــاق الــوطـنــي»
املعترف بها دوليًا غارات على قوات
مـهــاجـمــة فــي مــديـنــة غــريــان (جـنــوب
ط ــرابـ ـل ــس) ،ن ـش ـطــت طـ ــائـ ــرات ق ــوات
املـشـيــر خليفة حـفـتــر ،أم ــس ،وشنت
ضربات قرب مطار طرابلس الدولي
(خـ ــرج ع ــن ال ـع ـمــل م ـنــذ ع ــام .)2014
وهــي تنطلق مــن األراض ــي املصرية،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن ق ــاع ــدة مـحـمــد نجيب
العسكرية ،املطلة على ساحل البحر
املتوسط ،وأكبر قاعدة عسكرية في
الشرق األوسط .وعلمت «األخبار» ،أن
الزيارة التي قام بها الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،برفقة ولي عهد

غابت تهديدات غسان
سالمة بالعقوبات الدولية
رغم أن المعتدي واضح
أبوظبي ،محمد بن زايد ،إلى القاعدة
قـبــل أي ــام قليلة خ ــال زي ــارة األخـيــر
ملـصــر ،كــانــت بـهــدف االطمئنان على
ال ـق ــوات امل ـصــريــة واإلم ــارات ـي ــة ،الـتــي
سـتـشــارك فــي العملية ،حـيــث يوجد
عدد من الطيارين اإلماراتيني برفقة
نـظــرائـهــم املـصــريــن مــن أج ــل تنفيذ
الغارات الجوية التي تدعم تحركات
حفتر.
وت ـ ـقـ ــوم ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ب ــال ـت ـح ــرك عـلــى
مسافة طيران منخفض في الحدود
املصرية ،قبل أن تحلق على مستوى
أعـلــى مــع دخــولـهــا ال ـحــدود الليبية،
ح ـيــث ت ـس ـت ـغــرق ف ــي ال ــوص ــول نحو
 25دقيقة ،مــع األخــذ فــي االعتبار أن
تـحــركــات ال ـطــائــرات تـتــم بالتنسيق
بني سلطات الطيران املدني املصري

وال ـس ـل ـطــات الـعـسـكــريــة ،لـتـجـنــب أي
رصد من قبل الطيران املدني لعملية
تحرك الطائرات التي توصف بأنها
مجهولة داخل األراضي الليبية.
وال يبدو مشهد الحرب محصورًا في
العاصمة ،إذ أعلن الناطق العسكري
ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ــاسـ ــم حـ ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق،
محمد قنونو ،إطالق عملية «بركان
ال ـغ ـضــب» ،ال ـتــي ق ــال إن ـهــا ال تـهــدف
فقط إلى دحر قــوات حفتر ،بل كذلك
إل ــى «تطهير كــافــة امل ــدن مــن الـقــوات
الخارجة عن الشرعية» .هذا التحول،
مــن حصر العمليات فــي الــدفــاع عن
طرابلس إلى فتح جبهات قتال على
ك ــام ــل األراض ـ ـ ــي ال ـل ـي ـب ـيــة ،جـ ــاء بعد
كلمة ألقاها رئيس حكومة الوفاق،
فــائــز الـ ـس ــراج ،ي ــوم ال ـس ـبــت ،أوض ــح
فـيـهــا م ــا يـحـصــل م ــن وج ـهــة ن ـظــره،
إذ قــال إن الحديث كــان قبل أيــام عن
«وج ـ ـ ــود ف ــرص ــة ح ـق ـي ـق ـيــة لـتـحـقـيــق
األم ـ ــن والـ ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» ،لكن
«ت ــم نـقــض الـعـهــد وم ـحــاولــة الطعن
فــي الـظـهــر» .ويعني ذلــك أن املعركة
الشاملة رد فعل على هجوم حفتر،
وه ــي ف ــي واق ــع األم ــر أخ ــرج ــت أكـثــر
ال ـق ــوى ج ــذري ــة ف ــي غ ــرب ال ـب ــاد من
سـبــاتـهــا ،إذ وص ــل «ل ــواء الـصـمــود»
إلى طرابلس أمس ،ويقود هذه القوة
صـ ــاح ب ـ ـ ــادي ،أحـ ــد أبـ ـ ــرز ال ـفــاع ـلــن
املعارضني لحفتر منذ أع ــوام .بادي
ك ــان مـعــارضــا لحكومة الــوفــاق منذ
تــأسـيـسـهــا ،وق ــد شـ ــارك ف ــي ال ـحــرب
عليها فــي الـصـيــف املــاضــي ،عندما
ه ـ ــاج ـ ــم «ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواء ال ـ ـسـ ــابـ ــع م ـ ـشـ ــاة»
طــرابـلــس بــزعــم مقاتلة امليليشيات
املـحـلـيــة ه ـن ــاك ،لـكـنــه ص ــار اآلن في
خندق واحد مع حكومة السراج.
إضــافــة إلــى ب ــادي ،تحدث أيضًا قبل
ي ــوم ــن إب ــراهـ ـي ــم ال ـ ـج ـ ـضـ ــران ،الـ ــذي
ي ـق ــود مـيـلـيـشـيــا ط ــرده ــا ح ـف ـتــر مــن
مـنـطـقــة ال ـه ــال الـنـفـطــي قـبــل أعـ ــوام.
وقال الجضران ،الذي كان يرأس فرع
املنطقة الــوسـطــى ل ــ«حــرس املنشآت
ّ
النفطية» ،وال ــذي شــن الـعــام املاضي
ه ـجــومــا م ـبــاغ ـتــا ع ـلــى ق ـ ــوات حفتر
ف ــي امل ــوان ــئ ال ـن ـف ـط ـيــة ،إنـ ــه سيطلق
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل
الـ ـق ــري ــب .ول ـي ــس الـ ـجـ ـض ــران وحـ ــده،
إذ أع ـل ــن ق ــائ ــد «سـ ــرايـ ــا الـ ــدفـ ــاع عــن
بنغازي» ،مصطفى الشركسي ،الذي
دحـ ــره حـفـتــر م ــن املـنـطـقــة الـشــرقـيــة،
أنــه سيطلق هـجــومــات مماثلة على
القوات القادمة إلى طرابلس.

لم تعد المعارك محصورة في العاصمة وباتت تشمل األراضي الليبية كافة (أ ف ب)

في ضوء ذلــك ،ظهر مهدي البرغثي،
بعد غيابه ألكثر من عام ،منذ إقالته
من منصب وزيــر الــدفــاع في حكومة
ال ــوف ــاق ،وذلـ ــك خ ــال زيـ ــارة أجــراهــا
ل ــ«ال ـب ــواب ــة  ،»27ال ـت ــي اس ـت ـعــادت ـهــا
قــوات املنطقة الغربية من تشكيالت
ح ـف ـتــر (تـ ــم خـ ــال ذلـ ــك أسـ ــر حــوالــى
 121جنديًا تابعًا لحفتر) .والبرغثي
م ـعــارض ش ــرس لحفتر ،وق ــد جــاءت

إقالته بعد اتهامه بإعطاء تعليمات
لـقــوات تتبعه بالهجوم على قاعدة
«براك الشاطئ» في الجنوب ،ما أدى
إلـ ــى م ـق ـتــل  140ش ـخ ـصــا م ــن ق ــوات
حفتر.
صمت دولي ...عالمة رضى
منذ انـطــاق الهجوم على طرابلس،
لــم ت ــزد املــواقــف الــدولـيــة عــن الــدعــوة
إلى وقف القتال واالحتكام إلى الحل

السياسي ،إلــى درجــة دفعت السراج
إل ــى ال ـق ــول ،خ ــال كـلـمــة أل ـقــاهــا أول
م ــن أم ــس ،إن ــه «ي ـجــب عـلــى املجتمع
ال ــدول ــي أن ال ي ـس ــاوي ب ــن املـعـتــدي
وامل ــداف ــع عــن نـفـســه ،أو بــن الساعي
ل ـع ـس ـكــرة ال ــدول ــة وامل ـل ـت ــزم بــالــدولــة
املدنية الديموقراطية».
ه ــذا الـتـنــديــد تـجــاه جميع الفاعلني
الدوليني ،لم يمنع السراج من توجيه

رسالة إلى داعمي حفتر الخارجيني،
بــال ـقــول ب ــوض ــوح ،إن ال ـه ـجــوم جــاء
«نتيجة حسابات سياسية خاطئة
من بعض األطراف املحلية والدولية،
وت ــأت ــي ع ـلــى ح ـس ــاب ق ـضــايــا تمس
أمن الوطن واستقراره ووحدة ترابه
وســامــة أراض ـي ــه» .كما ّ
وج ــه «كلمة
أخـيــرة إلــى ال ــدول الـتــي تــدعــم تقاتل
ً
الليبيني» ،قائال« :ارفعوا أيديكم عن
بالدي فعلى الباغي تدور الدوائر».
احتجاج السراج على املواقف الدولية
ال ـبــاردة لــم ّ
يغير كثيرًا فــي األوض ــاع،
فـبـعـثــة األم ــم امل ـت ـحــدة ،ال ـتــي يــرأسـهــا
غـســان ســامــة ،اكتفت بــالــدعــوة أمس
إلــى هدنة بساعتني ،لــم يستجب لها
أي من املتقاتلني ،كما غابت تهديدات
سالمة السابقة بااللتجاء إلــى سالح
الـعـقــوبــات الــدول ـيــة عـلــى األش ـخــاص،
رغــم أن املـعـتــدي واض ــح .والـغــريــب أن
رئـيــس البعثة ال ي ــزال متمسكًا بعقد
«امللتقى الــوطـنـ ّـي» يــوم األح ــد املقبل،
وهو موقف وافقه عليه الناطق باسم
ج ـي ــش ح ـف ـت ــر ،أح ـم ــد املـ ـسـ ـم ــاري ،مــا
ّ
يصب في صالح التحليل القائل بأن
ح ـف ـتــر ش ــن ال ـه ـج ــوم ل ـت ـقــويــة مــوقـفــه
التفاوضي.
رغ ــم مــا سـبــق ،خ ــرق الـصـمــت الــدولــي
وزيــر الخارجية البريطاني ،جيرمي
ه ـن ــت ،ف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى ح ـســابــه في
«تــوي ـتــر» ق ــال فـيـهــا« :ن ــراق ــب الــوضــع
في ليبيا ،وال يوجد تبرير لتحركات
قوات حفتر تجاه طرابلس» .وفي واقع
األمـ ــر ،ي ـبــدو أن بــريـطــانـيــا هــي البلد
الوحيد الذي يعمل على إخراج موقف
م ـعــارض لـحـفـتــر ،إذ دع ــت أي ـضــا إلــى
جلسة عاجلة ملجلس األم ــن الــدولــي،
ان ـع ـق ــدت ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ،ول ـ ــم ت ـخــرج
بموقف واض ــح عــدا دع ــوة فضفاضة
إلى عدم االحتكام إلى السالح.
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ي ـ ــواص ـ ــل الـ ــداع ـ ـمـ ــون
اإلق ـل ـي ـم ـيــون لـحـفـتــر حـمـلــة الــدعــايــة
ل ـح ــرب ــه ،إذ ت ـع ـمــل وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
اإلم ــاراتـ ـي ـ ّـة وال ـس ـع ــودي ــة وامل ـصــريــة
ع ـلــى ضـ ــخ اإلشـ ــاعـ ــات وال ـت ـحــريــض
على امتداد اليوم ،كما ينشط أيضًا
ذب ــابـ ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـتـ ـم ــاع ــي ،ع ـل ــى نـحــو
منظم ،تقوده شخصيات بارزة على
غـ ـ ــرار ض ــاح ــي خ ـل ـف ــان ،الـ ـ ــذي ص ــار
ف ـج ــأة فـقـيـهــا ف ــي الـ ـش ــؤون الـلـيـبـيــة،
ويتحدث كما لو أنه أحد قادة القوات
على األرض.
(األخبار)
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تقرير

ٌ
ّ
من احتجاجات السودان:
فصل متجدد ّ
دعوات إلى تدخل الجيش
ّ
أثناء اعتصام نفذه اآلالف
من المحتجين المطالبين
برحيل الرئيس السوداني
ونظامه خارج مبنى القيادة
العامة للجيش ،حيث كان
يجري اجتماع المجلس
األعلى للدفاع واألمن،
برئاسة عمر البشير ،لمناقشة
تطورات الوضع الراهن ،خرج
المجتمعون باإلقرار بأن
المحتجين يمثلون شريحة
من شرائح المجتمع ويجب
االستماع إلى مطالبهم
الخرطوم ــ مي علي
تصعيد الفت ،انتقلت االحتجاجات
في
ٍ
املستمرة منذ أربعة أشهر في السودان،
مــن الـتـظــاهــر فــي ش ــوارع الـعــاصـمــة إلــى
االعتصام والتمترس في محيط ّ
مقرات
الـقـيــادة الـعــامــة لـلـقــوات املـسـلـحــة ،شــرق
الخرطوم ،على مقربةٍ من بيت الضيافة
املجاور ،حيث يقيم الرئيس عمر البشير.
وق ـضــى اآلالف لـيـلـتـهــم ال ـثــان ـيــة ،أم ــس،
أم ـ ــام امل ـج ـمــع ال ـ ــذي ي ـضــم م ـقــر ال ـق ـيــادة
الـ ـع ــام ــة ،ح ـي ــث الـ ـت ــأم امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
للدفاع واألمن الوطني ،برئاسة البشير،
وبحضور عدد من الــوزراء ،على رأسهم
وزي ــرا الــدفــاع والــداخـلـيــة .وإث ــر هتافات
املعتصمني ،أكــد مجلس الدفاع واألمــن،
أن املحتجني يمثلون شريحة من شرائح
امل ـج ـت ـم ــع ،وأن ـ ــه ي ـج ــب االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
مطالبهم ،قبل يوم من استماع البرملان
في جلسة ظهر اليوم ،إلى بيان وزارتي
الدفاع والداخلية بشأن األوضاع األمنية
في البالد.
َ
وت ـت ـ ّـوج االع ـت ـصــام املـسـتـمــر فــي محيط
مـقــار الـقـيــادة الـعــامــة تـظــاهــرة مليونية
ك ــان ــت األكـ ـب ــر م ـنــذ بـ ــدء االح ـت ـج ــاج ــات،
أول مــن أمــس ،بــدعــوة مــن «قــوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ب ـق ـي ــادة «ت ـج ـم ــع املـهـنـيــن
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ذكـ ــرى
انـتـفــاضــة  6نـيـســان/أبــريــل  ،1985التي
أطــاحــت حكومة الرئيس الــراحــل جعفر
نميري .وكما كــان للجيش ال ــدور األهــم

في إطاحة النظام السابق إثــر انحيازه
الـتــام ملطالب ال ـشــارع ،دعــا املتظاهرون
واملـعـتـصـمــون املــؤسـســة العسكرية إلــى
دعمهم في معارضتهمّ ،
ورددوا هتافات
ّ
م ــن سـبـيــل «الـ ـس ــودان ي ـت ـحــرر ،الجيش
ّ
يتحرر» ،في دعوة جديدة بدأت تحملها
التظاهرات في الـســودان ،ليكون موقف
ال ـج ـيــش ع ـلــى غـ ــرار ن ـظ ـيــره ال ـج ــزائ ــري،
الذي وقف إلى جانب الشعب في مطلب
عزل الرئيس.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ض ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــوقـ ـ ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
العسكرية في السودان من املعتصمني،
إال أنها اتخذت موقفًا شبه محايد أمس،
ح ــن ش ـك ـلــت ق ــوات ـه ــا امل ـت ـم ــرك ــزة خ ــارج
م ـقــار ال ـق ـي ــادة ،حــائــط ص ـ ّـد ب ــن حـشــود
املعتصمني وقوات األمن والدعم السريع
ص ــة تــاب ـعــة ل ـل ـج ـيــش) ،الـتــي
(قـ ـ ــوات خ ــا ّ
سعت إلــى فــض االعتصام بالقوة ،بعد
إعالن حظر التجول أمس ،إذ استخدمت
الــرصــاص الحي والـغــاز املسيل للدموع
والطلقات املطاطية ،ما أدى إلى سقوط
خ ـم ـس ــة ق ـت ـل ــى بـ ــالـ ــرصـ ــاص ،وعـ ـش ــرات
اإلص ــاب ــات املـتـفــرقــة ،بـحـســب مــا أعلنت
لجنة األطـبــاء املــركــزيــة ،مــا دفــع الجيش
إل ــى ال ـتــدخــل ل ــوق ــف ال ـق ـمــع بــاسـتـخــدام
العنف املفرط ،الــذي يؤكد املراقبون أنه

بات رهانًا خاسرًا للبشير في سعيه إلى
إن ـقــاذ ن ـظــامــه ،وه ــو مــا يـفـ ّـســر مـســارعــة
حزب «املؤتمر الوطني» الحاكم ،أول من
أمــس ،إلــى عقد اجتماع برئاسة رئيسه
املـ ـف ــوض ،أح ـم ــد هـ ـ ـ ــارون ،أش ـ ــاد خــالــه
باألجهزة األمنية على تعاملهم بحكمة
وعالية إزاء الحشد الجماهيري ،مؤكدًا
أن التغيير املحتكم إلرادة الـشـعــب هو
الطريق الوحيد للحفاظ على الوطن.
وفي ضوء دعــوات املعتصمني و«تجمع
امل ـه ـن ـي ــن» ل ـل ـج ـيــش ب ــاالن ـح ـي ــاز إلرادة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ــب ،ت ـ ـشـ ــي ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات عـ ــديـ ــدة
وم ـت ـقــاط ـعــة بـ ــأن الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـلــة قــد

قوات الجيش
شكلت
ّ
حائط صد بين
المعتصمين وقوات
األمن والدعم السريع

اتجه البشير إلى عسكرة السلطة لتطويق حكمه بمؤيدين من الجيش (أ ف ب)

تحمل تطورات حاسمة ملوقف املؤسسة
العسكرية على األرض ،في حني يعاني
انقسامات حاد ٍة في صفوفه،
الجيش من
ُ ٍ
بني قيادات عليا تدين بالوالء للرئيس
ال ـب ـش ـي ــر ،وأخ ـ ـ ــرى ذات ُرتـ ـ ــب أقـ ــل وم ــن
ً
ص ـغ ــار ال ـض ـب ــاط ،أبـ ــدى بـعـضـهــم مـيــا
ملطالب الشعب وشــاركــوا فــي تظاهرات
ضده.
وي ـ ـبـ ــدو م ــوق ــف امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي أك ـث ــر م ــا يـتـحـ ّـســب
ل ــه ال ـب ـش ـيــر ،ال ـ ــذي ت ــول ــى ال ـس ـل ـطــة عبر
ان ـق ــاب ع ــام  ،1989خـشـيــة م ــن ان ـقــاب
يـطـيـحــه ب ــدع ــم م ــن ال ـج ـيــش ع ـلــى غ ــرار
حسمه املواقف في ثورتي  1964و.1985
ولذلك ،اتجه الرئيس في مرحلة سابقة
إلـ ــى ع ـس ـكــرة ال ـس ـل ـطــة ،ل ـت ـطــويــق نفسه
بمؤيدين له من الجيش ،من خالل تعيني
حكام الواليات وتعيينات في الحكومة
عكست قلقًا عميقًا لــديــه مــن انشقاقات
داخل املؤسسة العسكرية.
االع ـت ـص ــام الـ ــذي ان ـت ـهــت إل ـيــه تـظــاهــرة
السبت ،أعاد الزخم إلى الحراك الشعبي،
بعد تراجع نسبي للتعبئة في األسابيع
األخـيــرة .ومــن املنتظر أن يتواصل أمام
مـقــار الـقـيــادة العامة فــي العاصمة ،في
ظ ــل اس ـت ـمــرار ت ــواف ــد امل ــواط ـن ــن ،الــذيــن
ي ـ ــزودون املـعـتـصـمــن ب ــامل ــؤن الـغــذائـيــة
ّ
واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه ،مـ ـتـ ـخ ــط ــن املـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــس ال ـت ــي
وضعها الجيش في كل الشوارع املؤدية
إلـ ــى امل ـ ـقـ ــار .ك ــذل ــك ،ي ـع ـت ــزم امل ـح ـت ـجــون
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن الـ ـي ــوم ،تـنـفـيــذ اع ـتـصــامــات
أم ــام ف ــروع الـقـيــادة الـعــامــة للجيش في
مختلف أقاليم السودان ،إلى حني إعالن
البشير التنحي ،وتسليم السلطة إلى
مــدن ـيــن وف ــق تــرت ـي ـبــات «قـ ــوى الـحــريــة
والتغيير» ،كما طالب «تجمع املهنيني»،
ال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأت دع ـ ــوات ـ ــه إلـ ـ ــى االع ـت ـص ــام
تلقى استجابة أمــس ،وذلــك عبر إغالق
م ـع ـظــم امل ـ ـحـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة والـ ـش ــرك ــات
الخاصة في العاصمة ،في حني أغلقت
ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة عـ ــددًا م ــن ال ـش ــوارع
الرئيسية فــي الـعــاصـمــة .كــذلــك ،أغلقت
السلطات الجسور التي تربط الخرطوم
بـمــديـنـتــي ب ـح ــري (شـ ـم ــال) وأم درم ــان
(غرب) ،باإلضافة إلى إجراءات اتخذتها
الجهات املختصة ،مــن شأنها الضغط
ع ـلــى امل ـح ـت ـجــن ،ك ـق ـطــع خ ــدم ــة مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وش ـب ــه تــوقــف
خ ــدم ــة االن ـت ــرن ــت بـشـكــل ع ـ ــام ،ودخـ ــول
أن ـحــاء ال ـبــاد كــافــة فــي حــالــة ظ ــام تــام
اسـتـمــر ألكـثــر مــن ســاعــة ،قـبــل أن يعود
التيار الكهربائي تدريجيًا إلى املدن.

العراق

زيارة عبد المهدي لطهران« :إخراج األميركيين» وتنفيذ االتفاقيات
في مشهد ّ
كمل الصورة التي
ّ
لبغداد
روحاني
حسن
زيارة
رتها
ظه
ّ
في شهر آذار /مارس الماضي ،استهل
عادل عبد المهدي جولته اإلقليمية
األولى من طهران ،حيث تم التشديد
على تنفيذ االتفاقيات الموقعة
بين الجانبين ،ورغبتهما في تطوير
عالقاتهما .على أن األبرز في الزيارة
كان موقف المرشد اإليراني الداعي إلى
تصعيد الضغوط على األميركيين في
العراق ،وهو ما من شأنه إعادة قانون
إخراج القوات األجنبية إلى الواجهة،
بعدما بدا أنه دخل مرحلة جمود

مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،وم ـ ــن م ــدي ـن ــة مـشـهــد
(ش ـم ــال ش ــرق ال ـعــاص ـمــة ط ـه ــران)،
خـ ـت ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
ع ـ ـ ــادل عـ ـب ــد املـ ـ ـه ـ ــدي ،زي ـ ــارت ـ ــه إل ــى
الجمهورية اإليرانية .في توقيتها
ونـتــائـجـهــا ،حـمـلــت ال ــزي ــارة دالالت
ع ــدي ــدة ،أب ــرزه ــا ع ــودة ال ـع ــراق إلــى
ّ
قـ ـل ــب املـ ـشـ ـه ــد اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،فـ ــي ظ ــل
«حــاجــة دول ال ـجــوار إلــى دوره في
ت ـقــريــب وج ـه ــات ال ـن ـظ ــر» ،بـتـعـبـيــر
ّ
م ـ ـصـ ــدر م ــطـ ـل ــع عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــراك ع ـبــد
امل ـه ــدي ،ال ــذي أع ـلــن أن ــه «ب ـحــث مع
الرئيس اإليــرانــي ،حسن روحــانــي،
قـضــايــا املـنـطـقــة ،وتـطــابــق املــواقــف
حول القضية الفلسطينية ،وأهمية
اعـتـمــاد الـحــوار والـحـلــول السلمية
إلن ـه ــاء ال ـن ــزاع ف ــي ال ـي ـمــن ،وإب ـعــاد
واألزم ـ ـ ــات ع ــن امل ـن ـط ـقــة».
الـ ـح ــروب ّ
وفـيـمــا تحفظت امل ـصــادر الرسمية
على اإلدالء بتفاصيل فــي شــأن ما

خامنئي :الحكومة والبرلمان الحاليان في العراق غير مرغوب فيهما أميركيًا (أ ف ب)

دار خــال املـبــاحـثــات ،أكــد مـقـ ّـربــون
م ــن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء أن «ال ـل ـق ــاء ات
ٌ
ناقشت كــل ش ــيء ...وهــي استكمال
ملـ ــا ج ـ ــرى فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد م ـط ـل ــع شـهــر
آذار /مارس املاضي».
املــوقــف األبــرز جــاء خــال لـقــاء عبد
املـهــدي بــاملــرشــد اإليــرانــي ،آيــة الله
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ال ـ ــذي دعـ ــا ضـيـفــه
إلــى «الـقـيــام بـمــا يــدفــع األميركيني
إلـ ـ ــى سـ ـح ــب ق ــواتـ ـه ــم م ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق
فـ ــي أس ـ ـ ــرع وق ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن» ،م ـح ــذرًا
م ــن أن األم ـي ــرك ـي ــن أي ـن ـم ــا م ـك ـثــوا
عسكريًا لـفـتــرة طــويـلــة فــي بـلــد مــا،
«كــانــت عـمـلـيــة إخــراج ـهــم محفوفة
ب ـ ــاملـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــب» .خـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي وصـ ــف
ال ـح ـكــومــة وال ـب ــرمل ــان ال ـحــال ـيــن في
ال ـ ـعـ ــراق ب ـ ـ «غـ ـي ــر املـ ــرغـ ــوب فـيـهـمــا
مــن ِقـ َـبــل األمـيــركـيــن ،ولــذلــك فإنهم
ّ
يـخــط ـطــون إلزاحـ ــة ه ــذه املـجـمــوعــة
م ــن امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي» .تــوصـيــف

ّ
يـجــلــي ح ــرص ط ـهــران عـلــى تظهير
اص ـ ـط ـ ـفـ ــاف ب ـ ـغ ـ ــداد إل ـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،ف ــي م ـق ــاب ــل م ـح ــاوالت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن تـ ـص ــدي ــر عـ ـب ــد املـ ـه ــدي
ع ـل ــى أن ـ ــه فـ ــي صـ ـفـ ـه ــا .أم ـ ــا رئ ـي ــس
ال ــوزراء نفسه ،فهو ال يــزال يحاول
التموضع فــي موقع وسـطــي ،األمــر
الـ ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ف ــي ال ـل ـق ــاء نـفـســه
ٌ
قائم على
بالقول إن «نهج الحكومة
تـقــويــة امل ـش ـتــركــات ،وت ـعــزيــز فــرص
ال ـت ـع ــاون م ــع ج ـم ـيــع دول ال ـج ــوار،
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ـ ــي م ـ ـحـ ــور ع ـلــى
ح ـســاب أي دولـ ــة ،ورف ــض سـيــاســة
املحاور والرغبة في إقامة عالقات
تخدم جميع شعوب املنطقة».
وفـ ــي م ــا ي ـت ـصــل ب ـن ـتــائــج ال ــزي ــارة،
أش ــار ب ـيــان ص ــادر ع ــن مـكـتــب عبد
امل ـ ـهـ ــدي إل ـ ــى أن ال ـج ــان ـب ــن تــاب ـعــا
َ
ُ
«حـ ـس ــن ت ـن ـف ـيــذ م ــا ات ـف ــق ع ـل ـيــه فــي
بغداد ،وإضافة املزيد من االتفاقات

ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـتـ ـق ــارب فــي
امل ـجــاالت السياسية واالقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة» ،إلــى جانب «تنفيذ
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ح ـ ـ ــول ش ـ ــط ال ـ ـعـ ــرب،
ومـ ـ ـ ّـد س ـك ــة الـ ـح ــدي ــد بـ ــن ال ـب ـص ــرة
وال ـشــام ـجــة ،وال ــرب ــط الـكـهــربــائــي،
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل تـ ـ ــأش ـ ـ ـيـ ـ ــرات ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول،

مع العراق
اتفاق مبدئي َ
على تطوير حقلي نفط
نفت شهر وخرمشهر الحدوديين
وبـنــاء املــدن الصناعية ،وغـيــر ذلك
م ــن أشـ ـك ــال ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون» ،وال ـت ــأك ـي ــد
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة «عـ ـق ــد ل ـ ـقـ ــاء ات بــن
امل ـس ــؤول ــن األم ـن ـيــن ح ــول قـضــايــا
الحدود والتهريب واملخدرات».

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،شـ ـ ـ ـ ـ ّـدد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة
والـ ـتـ ـع ــدي ــن وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإلي ـ ــران ـ ــي،
رض ـ ـ ـ ــا رح ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـج ــاري ــة بــن
إيران والعراق ،ورفع قيمة التبادل
التجاري بني البلدين إلى  20مليار
دوالر س ـنــويــا ،ب ـحــدود ع ــام ،2021
مـ ـشـ ـي ــرًا إلـ ـ ــى أن الـ ـج ــانـ ـب ــن ات ـف ـق ــا
ع ـل ــى ت ـع ـي ــن ث ـم ــان ـي ــة م ــواق ــع مل ــدن
ص ـن ــاع ـي ــة ح ـ ــدودي ـ ــة م ـش ـت ــرك ــة فــي
جنوب العراق و«إقليم كردستان»،
إضــافــة إلــى مــذكــرات تفاهم إلنشاء
بنى تحتية ،وتعزيز طرق التجارة
والـ ـنـ ـق ــل الـ ـب ــري والـ ـت ــران ــزي ــت .أم ــا
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ب ـي ـجــن
زن ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ف ـ ــأعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــوصـ ـ ــل إل ـ ــى
ات ـفــاق مـبــدئــي مــع ال ـع ــراق لتطوير
َ
حـقــلــي نـفــط نـفــت شـهــر وخــرمـشـهــر
ال ـحــدوديــن .وق ــال إن «مستحقات
إيران من تصدير الغاز الى العراق

تبلغ حــوالــى مـلـيــار دوالر ،والبنك
امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي سـيـتــابــع عملية
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـس ـت ـح ـقــاتــه» ،فــي
م ــوق ــف ي ـع ـكــس ال ـح ــاج ــة اإلي ــران ـي ــة
إلى الحصول على عملة صعبة ،في
ّ
ظل العقوبات األميركية املفروضة
على الجمهورية اإلسالمية.
يذكر أن زيارة طهران تشكل فاتحة
جولة إقليمية لعبد املهدي ،تشمل
ُ ًّ
كـ ــا م ــن أن ـق ــرة وال ــري ــاض ،ع ـلــى أن
تتبعها زيــارة للعاصمة األميركية
واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ــي خـ ـط ــوة ت ـث ـ ّـب ــت نـيــة
بغداد بناء ما تعتقد أنــه «عالقات
م ـتــوازنــة» مــع جـمـيــع األطـ ــراف ،في
ّ
م ـســار ي ـبــدو صـعـبــا حــالـيــا فــي ظــل
االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـح ــاد ف ــي امل ـن ـط ـق ــة مــن
جـهــة ،والـنـظــر إلــى ال ـعــراق مــن ِقـ َـبــل
أطـ ــراف عــديــديــن كـســاحــة لتصفية
الحسابات.
(األخبار)

