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 الذكرى السادسة لجريمة 
ّ

تحل
القرن، مذبحة رابعة العدوية، والذين 

دعموا ورعوا ومّولوا املحرقة 
املصرية غارقون في وحل الخيبة 
واالنكسار في اليمن، لتستحق ما 

كانت تسمى »عاصفة الحزم« اسم 
»زوبعة القزم«، بالنظر إلى حصيلة 

التدخل السعودي اإلماراتي في 
املسألة اليمنية، والذي بدأ مباشرة 
بعد انتهاء هذا الثنائي من مهمته 
التدميرية في مصر. لقد تمددت 

رابعة واتسعت لتتجاوز ذلك امليدان 
الصغير في القاهرة لتنتقل على يد 
صانعيها إلى أماكن أخرى، فتأخذ 
معها لعنة الدماء، تطارد مرتكبيها، 

وتهزمهم وتعّريهم أمام العالم، 
فتنقلب عليهم عاصفتهم في اليمن، 

وتجعلهم يتسولون الحماية من 
مليشيا صغيرة تذيقهم الهوان كل 

يوم، وتجعل منهم مسخرة العالم.
نعم، في البدء كانت مجزرة رابعة، 
لتأتي بعدها مجازرهم ضد أطفال 
اليمن، ثم جريمتهم في القنصلية 

السعودية في إسطنبول، حني 
ذوا عملية تصفية الشهيد جمال 

ّ
نف

خاشقجي، وليس انتهاء بتصفية 
الرئيس الشهيد محمد مرسي. انظر 
إلى حصادهم بعد كل هذه السنوات، 

لن تجد سوى الخيبة والفشل 
واإلهانة، لينتهي بهم األمر ضروعًا 

يحلبها األوغاد كلما جاعوا، ثم 
يهبطون إلى مستويات سحيقة من 
التدني في تسّول رضا الصهيوني، 

عبر الوفود املسيرة إلى القدس 
املحتلة، أو عبر حوارات األثير على 

ألسنة مكلفة باستجداء التطبيع، على 
نحو بات يثير سخرية العدو نفسه 

من هذه الهرولة الفاضحة.
لقد تصوروا أن جريمة رابعة، 

فكرًا وتنفيذًا وسلوكًا، تصلح ألن 
تكون أحد مرتكزات الحلف العربي 
الصهيوني الجديد، سالحًا مشهرًا 
طوال الوقت لإلخضاع والسيطرة... 

فكانت رابعة حاضرة في حصار 
قطر، حني هددها رعاة املجزرة 

بمصير معتصمي رابعة العدوية، 
إن لم تذعن لتهديدات وضغوط 

دول الحصار، كما أنها حضرت 
ها 

ّ
في الحرب االقتصادية التي يشن
املحور ذاته )واشنطن وتل أبيب 

وبعض العواصم الخليجية( على 
تركيا، واستحضروها في عملية 
خاشقجي، وفي حملتهم الحمقاء 

على شعب اليمن، فلم يحصدوا إال 
عار الهزائم السياسية واألخالقية...

على مستوى األفراد في الداخل، 
كانت رابعة، وما زالت، فاضحة 

لتوّحش الفاشيني الذين يعيشون 
بيننا، والذين يظلون أوفياء 

لفاشيتهم بعد ست سنوات من الدم، 
فيخرج أحد غالتهم، في الذكرى 

السادسة، محرضًا على إبادة من 
بقي على قيد الحياة من اإلخوان، 
فيغّرد إبراهيم عيسى محرضًا 
: »العائالت اإلخوانية أخطر 

ً
قائال

من الخاليا اإلرهابية. الخلية تستلم 
عناصرها شبابًا، بينما األسرة 

 عن بلده ومكفرًا 
ً
تربي طفلها منعزال

مجتمعه...«. وكأن ست سنوات 
ليست كافية لكي تروي عطشهم 
للدماء، على الرغم مما لحق بعتاة 

املحرضني من مهانة على يد السلطة 
التي استعملتهم غطاء لتنفيذ 

مذبحتها األكبر.
ه إبراهيم 

ّ
تحتفظ ذاكرة الدم بما خط

 تنفيذ 
ً
عيسى بيده ونشره متعجال

املذبحة، حني كتب بكل يقني وثقة 
تحت عنوان »طاعة السيسي من 

 :
ً
الشريعة اإلسالمية«، ويقول مفصال

»ما رأيك أن الشريعة اإلسالمية 
تفرض فض اعتصاَمى رابعة 

والنهضة، بل واالعتذار عن كل ما 
بدر منهم للفريق أول عبد الفتاح 

السيسي والتسليم له )وليس لخريطة 
املستقبل بالقيادة(«. في ذلك املقال 

يتاجر عيسى بالدين، أبشع ما تكون 
التجارة، حني يستدعي من أرشيف 
الطغيان واالستبداد نصوصًا تهلل 

وتصفق لجريمة إراقة الدم.
أكرر هنا ما قلته بعد الجريمة: انتهى 

األمر بعد جريمة رابعة بأن الدماء 
طاولت الكل، الذي ضغط على الزناد، 

والذي حّرض بالقلم، والذي قصف 
بامليكروفون، والذي صمت رعبًا، 

والذي رقص انتشاًء، والذي صفق 
إيثارًا للسالمة، فتحول الوطن إلى 

 حتى اآلن.
ّ

بحيرة دماء، لم تجف

من رابعة العدوية 
إلى رابعة العربية

مرور
الكرام

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــمـــاع بـــن قــــوى »الــحــريــة  لـــم يــســفــر االجـ
ــة« فــي  ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــهــ ــبــ والـــتـــغـــيـــيـــر« و»الــــجــ
الــســودان، الــذي أعلنت الــقــاهــرة، فــي وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء أول مــن أمـــس اإلثــنــن، 
استضافته، عن نتائج معلنة أو مخرجات 
واضــحــة، فيما أكـــدت مــصــادر مطلعة أنه 
عقد لرغبة مصرية في إثبات الوجود بعد 
شــعــورهــا بـــاإلحـــراج لــابــتــعــاد عـــن املــلــف 

السوداني. 
وأكدت وزارة الخارجية املصرية، في بيان 
مقتضب صادر عنها ليل االثنن-الثاثاء، 
اختتام االجتماٍع الذي حصل يومي األحد 
»الـــهـــام«، وبــأنــه  واإلثـــنـــن، واصــفــة إيــــاه بــــ
عقد بغرض »تحقيق السام في السودان 
في  األشــقــاء  جميع  تهم  رئيسية  كقضية 
هـــذا الــبــلــد، ودعـــمـــا لــلــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
املـــقـــرر الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي الــســابــع عشر 
من شهر أغسطس/ آب الحالي«. وأشارت 
الــوزارة، في بيانها، إلى أن املشاركن في 
على  واتـــفـــقـــوا  اآلراء،  تـــبـــادلـــوا  االجـــتـــمـــاع 
عرض ما تّم التوصل إليه على قيادة قوى 
وأكــدت  الــخــرطــوم«.  فــي  والتغيير  الحرية 
ــرة، مــــن خـــــال الـــبـــيـــان، »مـــواصـــلـــة  ــاهــ ــقــ الــ
اتصاالتها مع األشقاء في السودان، ودول 
الجوار للسودان واإلقليم، من أجل تحقيق 
السام واالستقرار هناك، ودعم الحكومة 
لتحقيق  سعيها  في  الجديدة  السودانية 

تطلعات الشعب السوداني الشقيق«.
وفي هذا الصدد، علمت »العربي الجديد« 
أن االجتماعات تّمت تحت إشــراف جهاز 
عن  بعيدًا  املــصــري،  العامة  االستخبارات 
وزارة الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي 
إن الدعوة لاجتماع جاءت بسبب رئاسة 
األفريقي،  لاتحاد  الحالية  للدورة  مصر 
وأن ذلك األمر وضعها في موقف محرج، 
نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث 
في السودان، على الرغم من أهمية القضية 

السودانية بالنسبة للقاهرة.
وأشــــــار املــــصــــدر، الـــــذي تــحــفــظ عــلــى ذكــر 
اســمــه، إلـــى قــيــام االســتــخــبــارات املــصــريــة 
بدعوة شخصيات غير مؤثرة في املوقف 
اآلنـــي، خصوصا من  الــســودانــي  واملشهد 

ــركـــات الـــســـودانـــيـــة املــســلــحــة. وحـــول  الـــحـ
نتائج االجــتــمــاعــات، قــال املــتــحــدث باسم 
»الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة الـــســـودانـــيـــة« مــحــمــد 
ــاص، إنــــهــــا »لـــم  ــ ــ ــا، فــــي تـــصـــريـــٍح خـ ــ ــريـ ــ زكـ
القضايا  مــن  لكثير  تــقــدم حــلــواًل جــذريــة 
ــــزال كــثــيــر مـــن األســئــلــة  الـــجـــوهـــريـــة، وال تـ

الحائرة من دون إجابات قاطعة«.
ــــاع أيـــــضـــــا، عــلــمــت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــي ســــيــــاق االجـ ــ ــ وفـ
»العربي الجديد« أن جهاز االستخبارات 
املــصــريــة أصــــدر أوامـــــره لــوســائــل اإلعـــام 
بعدم  لـــه،  بمعظمها  تتبع  الــتــي  املــحــلــيــة، 
تـــنـــاول ونـــشـــر أخـــبـــار اجــتــمــاعــات الــقــوى 
ــاهـــرة. وقــــالــــت مـــصـــادر  ــقـ ــالـ ــة بـ ــيـ الـــســـودانـ
مــتــعــددة مـــن داخــــل مــؤســســات صحافية 
مصرية إن »معلومات وردتهم بعدم نشر 
حتى بيان وزارة الخارجية املصرية حول 

االجتماعات«.
يذكر أن الوفد السوداني إلى القاهرة ضّم 
الــســودانــيــة،  الــثــوريــة«  »الجبهة  لـ قــيــادات 
مــنــهــم يـــاســـر عــــرمــــان، جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم، 
الهادي إدريــس، ومالك عقار. وجاء الوفد 
إلى مصر للوقوف على تطورات العملية 
ــــودان والـــعـــمـــل عــلــى  ــــسـ الــســيــاســيــة فــــي الـ

حلحلة القضايا الخافية.
مسلحة،  حــركــات  مــن  »الجبهة«  وتتشكل 
ــة تــــحــــت »تــــحــــالــــف نـــــداء  ــويـ ــنـــضـ وهـــــــي مـ

ــد مــكــونــات »قــــوى الــحــريــة  الــــســــودان«، أحـ
والتغيير«،

وكانت قد أعلنت في بيان سابق، رفضها 
»تجاوزها  لـ الدستوري«  »اإلعــان  وثيقة 
ــة الــــســــام،  ــيـ مـــــبـــــادئ مــــحــــوريــــة فـــــي قـــضـ
ــام تــنــفــيــذ أي اتــفــاق  ووضـــعـــت عــراقــيــل أمــ

سام قادم«.
ــة ثــــاث حــركــات  ــثـــوريـ وتـــضـــم الــجــبــهــة الـ
مسلحة، هي »تحرير السودان«، و»الحركة 
مالك  بقيادة  الــشــمــال«،  قطاع   / الشعبية 
عقار، و»العدل واملساواة«، التي يتزعمها 
جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور. 
ــيـــع  ــتـــوقـ ــالـ وكــــــانــــــت مــــصــــر قــــــد رحـــــبـــــت بـ
ــــرف األولــــــــى عـــلـــى وثـــيـــقـــة اإلعـــــان  ــاألحـ ــ بـ
الــدســتــوري فــي الـــســـودان، فــي الـــرابـــع من 
الشهر الحالي، معتبرة ذلك خطوة مهمة 
عــلــى الــطــريــق الصحيح نــحــو االســتــقــرار. 
ــة أكــــــدت فــي  ــريـ ــة املـــصـ ــيـ كـــمـــا أن الـــخـــارجـ
القاهرة  اعتبار  املاضي،  األحــد  بيان، يوم 
ــة عـــلـــى الـــطـــريـــق  ــامــ ــــوة هــ ــــطـ ــفــــاق »خـ لــــاتــ
الصحيح ونحو تحقيق األمن واالستقرار 

في الباد«.
ــدت مــصــر »الــــدعــــم الـــكـــامـــل لــخــيــارات  ــ وأكــ
ــي بــكــافــة  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ وتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الـ
أطــيــافــه، ومــؤســســات الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا 

املسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات«.

 يافع المحاذية 
لعدن لم يدخلها 

الحوثيون سابقًا

للحديث تتمة...

كواليس 
تسليم عدن 

بتواطؤ 
سعودي

السعودية  أدت  كيف  عدن،  انقالب  عن  المتوافرة  الجديدة  المعطيات  تكشف 
دورًا كبيرًا في تسهيل مهمة سيطرة االنفصاليين الموالين لإلمارات على العاصمة 
القتال  بوقف  اليمنية  للحكومة  الموالية  للقوات  الرياض  من  أوامر  بعد  المؤقتة، 

وتسليم المواقع، بالتوازي مع قطع إمدادهم بالسالح

عدن ـ العربي الجديد

كــامــل تفاصيل  الـــرغـــم مـــن أن  عــلــى 
الــذي نفذه أتباع اإلمــارات  االنقاب 
فــي عـــدن عــلــى مـــدى أربــعــة أيــــام، لم 
تتضح بعد، فإن معلومات مؤكدة ومتقاطعة 
بعضها حصلت عليها »العربي الجديد« من 
مصادر عسكرية وسياسية متابعة ملا جرى، 
ــر نـــشـــرتـــه وســــائــــل إعــامــيــة  ــ وبــعــضــهــا اآلخــ
ــقــّدم روايـــة شبه متكاملة لكواليس 

ُ
ت أخـــرى، 

ــعـــودي يــصــل إلــى  تــســلــيــم عــــدن بـــرضـــوخ سـ
حــد الــتــواطــؤ، مــن دون أن يمنع ذلـــك وجــود 
خافات بن الرياض وأبوظبي، فيما علمت 
ــد مـــصـــادرهـــا أن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن أحــ
الوساطة  املتحدة دخلت على خط  الواليات 
لم يعد  بينهما نظرًا لوجود خــاف حقيقي 

من املمكن حجبه.
وتقاطعت روايات عسكرين تواصلت معهم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــنــد الــتــأكــيــد أن الــيــوم 
األول والثاني من االنقاب شهدا مواجهات 
فعلية في عدن بن القوات التابعة للحكومة 
»املــجــلــس  ــة لـــ ــيـ الــيــمــنــيــة واملــلــيــشــيــات املـــوالـ
االنتقالي الجنوبي« املدعوم إماراتيا، إال أنه 
تتوالى  بــدأت  إذ  الوقائع،  تبّدلت  ما  سرعان 
األوامـــــــــر تـــبـــاعـــا لـــلـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بــعــدم 
املواجهة وتسليم املواقع لانفصالين الذين 
املؤقتة  العاصمة  على  سيطرتهم  استكملوا 

في اليوم الرابع من االنقاب.
وبحسب أحد املواكبن للتطورات التي كانت 
تجري في عدن طوال األيام املاضية، فإنه منذ 
اللحظة األولـــى لبداية االنــقــاب كــان واضحا 
ــي مــســبــق لــلــهــجــوم  ــ ـــاراتـ وجــــــود تــخــطــيــط إمــ
العاصمة  فــي  الحسم  بــضــرورة  وقـــرار متخذ 
املــؤقــتــة. فـــي املــقــابــل، فـــإن املـــوقـــف الــســعــودي 
ــــى طــغــى عــلــيــهــا التلكؤ  مـــّر بــمــرحــلــتــن، األولـ
ل 

ّ
والتضارب، إذ لم يشهد اليوم األول أي تدخ

سواء لجهة إيصال تعليمات لقوات الحكومة 
اختارت  فيما  عدمها،  أو  باملواجهة  اليمنية 
الرياض في املرحلة الثانية الطلب من القوات 
كفة  رجــحــان  بذريعة  عــدن  تسليم  الحكومية 
»االنتقالي«، في الوقت الذي لم تتخذ فيه أي 
خــطــوة لــوقــف االنــفــصــالــيــن، عــلــى الــرغــم من 
أنها تملك ما يكفي من أوراق الضغط والنفوذ 
لــتــغــيــيــر مــســار املــعــركــة لـــو أرادت ذلــــك، وهــو 
االنقابين  مــع  بالتواطؤ  متهمة  جعلها  مــا 

واإلمارات.
وقال أحد الجنود املنسحبن من لواء الدفاع 
الرئاسية،  الحماية  أللــويــة  التابع  الساحلي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »فـــي الــيــوم األخــيــر  لـــ
السادسة  الساعة  في  االنــقــاب، وتحديدًا  من 
ــان ُيــفــتــرض فــيــهــا أن تــكــون  صــبــاحــا الـــتـــي كــ
ساعة الصفر الجتياح معاقل »االنتقالي« في 
املعا والتواهي، وكان لدينا خمسون أسيرًا، 
فـــجـــأة تــغــّيــر مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة، وطــالــبــتــنــا 
ــإخـــاء املــعــســكــرات وهــــــددت بــضــربــهــا بعد  بـ
اتها  رفض وزير الداخلية أحمد امليسري إماء

وشروطها«.
وكان مراسل »مونتي كارلو« الدولية في عدن 
بــدوره عن ضابط في  العثماني، نقل  نشوان 
الــحــمــايــة الــرئــاســيــة، قــولــه »فــوجــئــنــا بــأوامــر 
صارمة بتسليم كل املواقع العسكرية واملدنية 
ملليشيات اإلمــارات«. وأضــاف »ال تصدقوا أن 
االنفصالين، مرتزقة اإلمارات، سيطروا على 
القتال والبطولة، فهم أجنب  املواقع من خال 
مـــن أن يــواجــهــونــا، لــكــن تـــم الــتــســلــيــم بــأوامــر 
صــارمــة أتــت مــن الــقــيــادة وال نعلم شيئا عن 

تفاصيلها«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــــادت مـــصـــادر أخـــرى 
»العربي الجديد«، أن حراسة قصر املعاشيق 
)مقر الرئاسة والحكومة( لم تواجه مليشيات 
»املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي«، مـــع إشـــارتـــهـــا إلــــى أن 
القصر كان خاليا إال من مسؤولن اثنن ليس 

منهم حتى وزير حكومي واحد.
وعن سير املعارك والفارق في حجم التسليح، 
ذكــــرت مـــصـــادر أخــــرى أن األلـــويـــة الــرئــاســيــة 
، لكن الذخائر كانت تصرف 

ً
لديها أسلحة فعا

ــــدروس ال يــســمــح لــهــا بــخــوض  لــهــا بــشــكــل مــ
مــواجــهــات، وبــالــتــالــي كـــان الــجــنــود مــن دون 

ذخائر لخوض معركة طويلة. أما املنشآت في 
عدن فسقطت في معظمها من دون قتال نظرًا 
فيها من  »االنتقالي«  لـ تابعة  لوجود حراسة 
لحج  في  تكرر  نفسه  واملشهد  فترات سابقة، 

حيث ُسلمت املؤسسات مباشرة.
وكان الفتا يوم األحد املاضي، أي بعد انتهاء 
االنـــقـــاب بـــيـــوم، وصــــول تـــعـــزيـــزات عسكرية 

تشمل آليات وأسلحة سعودية كانت متوقفة 
في أبن لنحو أسبوع، إلى مقر التحالف في 
مديرية البريقة في عدن. وكانت قاطرات هذه 
الشحنة متوقفة )البعض يقول محتجزة( في 
لقوات  العامة  القيادة  أكتوبر، مقر   7 معسكر 
»الــحــزام األمني« في محافظة أبــن. وبحسب 
»العربي الجديد«، فإن  شهود عيان تحدثوا لـ

الــتــعــزيــزات العسكرية  الــتــي تحمل  الــقــاطــرات 
حتى  األمني«  »الحزام  لـ تابعة  أطقم  رافقتها 
ــي مــديــريــة  إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى مـــقـــر الـــتـــحـــالـــف فــ

البريقة في عدن.
وفي السياق، نقلت قناة »الجزيرة« عن مصدر 
الخذالن  عــن  أخــرى  تفاصيل  يمني،  عسكري 
القوة  إن   

ً
قائا الحكومية،  للقوات  السعودي 

السعودية طلبت بعض اإلحداثيات لكنها لم 
تفعل شيئا، وفق تعبيره. وأوضح املصدر أن 
املعركة  زمــام  على  العسكرية سيطرت  قــواتــه 
ل 

ّ
ملـــدة ثــاثــة أيــــام، مــمــا دفـــع اإلمـــــارات للتدخ

ودعــــــم مــلــيــشــيــات »االنـــتـــقـــالـــي« بــأربــعــمــائــة 
مدرعة، مؤكدًا أن »اإلمارات قّدمت للمتمردين 
كل أنواع الدعم«، مضيفا أنه في اليوم الثالث 
لــلــقــتــال »انـــهـــارت بــعــض الـــوحـــدات وصــمــدت 

أخرى فطلبنا منها االنسحاب«.
حديثه  فــي  اليمني  العسكري  املــصــدر  ولــفــت 
مع »الجزيرة« إلى أن الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي اجتمع باملسؤولن السعودين 
مشيرًا  حينه،  فــي  املــوقــف  بخطورة  وأبلغهم 
ــل 

ّ
إلــى أن الــريــاض وعــدتــه بــاملــســانــدة والــتــدخ

لــوقــف أعـــمـــال املــتــمــرديــن، ولــكــنــهــا لـــم تــفــعــل، 
أسفل  السعودية  العسكرية  الــقــوة  أن  كاشفا 
قصر الرئاسة في عدن ظلت متفرجة وفق ما 
طلب منها. كما أشــار إلى أنه تم إرســال قادة 
أيــام  قبل  عسكرين  وقـــادة  »العمالقة«  ألــويــة 
من املعركة للحج بغرض تحييدهم. وتابع أن 
وفدًا سعوديا اجتمع بوزير الداخلية اليمني 
أحمد امليسري، الــذي طلب وقــف إطــاق النار 
مــن دون اســتــجــابــة، وأن قــوة ســعــوديــة نقلت 

وزيري الداخلية والنقل إلى مطار عدن.
من  املــزيــد  تــبــاعــا  تتكشف  أن  ينتظر  وفــيــمــا 
التفاصيل بشأن الدور السعودي، فإن الافت 
كان التحرك السعودي الذي أعقب االنقاب، إن 
من خال الدعوة إلى الحوار بن اليمنين، أو 
الطلب من االنفصالين االنسحاب من املواقع 
ُعقدت  التي  القمة  عــن   

ً
فضا احتلوها،  التي 

بن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز 
العهد  األخير وولــي  اليمني، وبن  والرئيس 
السعودي محمد بن سلمان، وزيارة ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى اململكة 
أول من أمس اإلثنن، في الوقت الذي كان فيه 
أتباعه في عدن يرفضون التجاوب مع املطلب 
الــســعــودي، بــل ويــســخــرون مــن قــدرتــهــا على 
ــر وضــعــتــه مــصــادر مواكبة  ردعــهــم. هـــذا األمـ
ــدم اتـــضـــاح تــفــاصــيــل  لــلــمــشــهــد فـــي ســـيـــاق عــ
تجاه  اإلمـــاراتـــي  الــســعــودي  التنسيق  حــجــم 
ما جــرى في عــدن، بينما توالى الحديث في 
الصحافة األجنبية عن تباينات بن الطرفن، 
»العربي  لـ في وقــت تحدث فيه مصدر يمني 
ــــود وســـاطـــة أمــيــركــيــة بن  الـــجـــديـــد« عـــن وجـ
الرياض وأبوظبي بسبب الخافات بينهما، 

لم تتضح تفاصيلها.

أعــلــنــت جــمــاعــة »أنـــصـــار اهلل« 
أمس  الــيــمــن،  فــي  )الحوثيين( 
أبها  مطار  استهداف  الثالثاء، 
جــنــوبــي الــســعــوديــة بــطــائــرات 
مسيّرة. وأوردت قناة »المسيرة«، 
أنه  الجماعة،  باسم  المتحدثة 
تنفيذ هجمات على مطار  »تم 
مسيّرة  بــطــائــرات  الــدولــي  أبها 
نوع قاصف 2 ك«، مؤكدًة أنها 
المرصودة  أهدافها  »أصــابــت 
دون  من  بــدقــة«،  المطار  في 
األهــداف.  هذه  ماهية  تحديد 
التحالف  أعــلــن  الــمــقــابــل،  فــي 
سقوط  الــســعــوديــة،  بــقــيــادة 
ــرة »مــفــخــخــة«  ــيّ ــس ــائـــرة م طـ
على  الـــحـــوثـــيـــون  ــا  ــه ــق ــل أط
محافظة عمران. وقال التحالف 
إن »مليشيا الحوثي تكرر أكاذيبها 

بإعالنها استهداف مطار أبها«.

»أنصار اهلل«
واستهداف أبها

عدن ـ العربي الجديد

لـــم يــتــأخــر الــحــوثــيــون فـــي اســتــغــال 
انقاب انفصاليي »املجلس الجنوبي 
االنتقالي« بدعٍم إماراتي، في توجيه 
ــوا أول  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــة عـــســـكـــريـــة. فـــقـــد شـ ــربــ ضــ

هــجــوم عــســكــري كــبــيــر عــلــى مــنــاطــق 
إداريـــا ضمن  الواقعة  يافع،  محافظة 
محافظة لحج. وهي املرة األولى التي 
بهذه  هجوما  الحوثيون  فيها   

ّ
يشن

الــقــوة عــبــر جــبــهــات مــديــريــة الــزاهــر، 
ــي مــحــافــظــة  ــ ــقـــان فـ ــيـ ــمـ ــل الـــحـ ــائــ ــبــ وقــ
الــبــيــضــاء املـــحـــاذيـــة ملــحــافــظــة يــافــع، 
جنوب  فــي  الكبير  القبلي  الثقل  ذات 
ــي الــــســــيــــاق، ذكــــــر شـــهـــود  ــ ــن. فـ ــمــ ــيــ الــ
»الــعــربــي  عــيــان وقـــــادة عــســكــريــون لـــ
الــجــديــد«، أن الــحــوثــيــن حــشــدوا في 
الجنوب،  ملناطق  املحاذية  الجبهات 
فــي مــكــيــراس بــاتــجــاه أبـــن، والــزاهــر 
بــاتــجــاه  لـــحـــج، وأب  يـــافـــع  بـــاتـــجـــاه 
ــوا الــهــجــوم على 

ّ
الــضــالــع، لكنهم شــن

ــلــــوصــــول إلـــى  ــة لــ ــاولــ ــي مــــحــ ــ يــــافــــع فـ
مــعــســكــر جــبــل الـــعـــر االســتــراتــيــجــي، 
وحــقــقــوا تــقــدمــا فــي مــديــريــة الــزاهــر، 
االنــتــقــالــي  للمجلس  نكسة  شــكــل  مــا 
ــى هـــذه الجبهة. 

ّ
الــجــنــوبــي الـــذي تــول

وكــشــف مــصــدر عــســكــري أن الهجوم 
جاء عقب استغال الحوثين سحب 
املدعوم  الجنوبي  االنتقالي  املجلس 
ــواء الــصــاعــقــة الـــذي  ــ مـــن اإلمــــــــارات، لـ
يقوده عبدالعزيز املنصوري إلى عدن، 
للمشاركة في االنقاب وترك جبهات 
الحوثين،  فــي مواجهة  يــافــع  حـــدود 
لذلك سارع الحوثيون للتقدم باتجاه 
يافع. وحول أهمية هذه الجبهة قال 
املصدر، إن يافع تنقسم بن محافظتي 
أبن ولحج وتربطهما مع محافظتي 
قبائلها  وتمثل  والــضــالــع،  البيضاء 
عّد 

ُ
وت حــضــورًا.  الجنوب  قبائل  أكثر 

ثانية منطقة بعد الضالع في اعتماد 
اإلمـــــــــارات عــلــيــهــا مــــن نـــاحـــيـــة الـــقـــوة 
القوات  منها  تتشّكل  التي  البشرية، 
املــوالــيــة لــإمــارات فــي جــنــوب اليمن، 
وتـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا ومـــعـــهـــا الـــضـــالـــع، 

فـــي تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا الــعــســكــريــة 
والسياسية واالقتصادية.

وتعّد يافع املنطقة الوحيدة املحاذية 
لــعــدن الــتــي لـــم يــدخــلــهــا الــحــوثــيــون، 
لكنها كــانــت مــن أكــثــر املــنــاطــق التي 
لذلك  الــحــرب،  منذ  الحوثين  قاتلت 
الــنــاحــيــة العسكرية  فــهــي مــهــمــة مـــن 
لــكــونــهــا تــخــتــصــر املـــســـافـــة فـــي حــال 
ــن الـــتـــقـــدم فيها  تــمــكــن الــحــوثــيــون مـ
باتجاه عدن، عبر لحج عدن مباشرة، 
كما أن السيطرة على يافع وتحديدًا 
جبل العر، تسمح بالكشف على ثاث 
محافظات هي لحج وأبن والبيضاء.
اعتماد  بعد  يافع  مهاجمة  أن  كما 
في  يــافــع  ــارات وحلفائها على  اإلمــ
االنــقــاب األخــيــر، الـــذي سيطر فيه 
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي على 
مــديــنــة عـــــدن، والــــــذي دفــــع الــكــثــيــر 
مـــن أبـــنـــاء يــافــع لــلــزحــف إلـــى عـــدن، 
لتحقيق  مـــمـــّهـــدة  الـــطـــريـــق  جــعــلــت 
الــحــوثــيــن تــقــدمــهــم بــاتــجــاه يــافــع. 
ويرى الحوثيون أن انسحاب أبناء 
يــافــع مــن الــجــبــهــات يــســاعــدهــم في 
الساحل الغربي، من خال تخفيف 
القوات التابعة للشرعية والتحالف 

من تلك الجبهات.

أوامر من الرياض دفعت القوات الحكومية 
لالستسالم وأنجحت االنقالب

مقاتلون انفصاليون في عدن )نبيل حسن/فرانس برس(

تّدعي القاهرة أنها تدعم خيارات السودانيين )إبراهيم حميد/فرانس برس(

عثمان لحياني

قائد الجيش والراعي األول للسلطة 
في الجزائر، أحمد قايد صالح، قال 

في خطابه األخير للجزائريني إن 
كل مطالبكم تحققت، بقيت فقط 

االنتخابات الرئاسية التي يجب أن 
م في أقرب وقت ممكن. يمكن اآلن 

ّ
نظ

ُ
ت

إذًا ألي جزائري أن يفتح سلة املكاسب 
واملنجزات واملطالب التي ُرفعت منذ 

أول تظاهرات الثورة السلمية في 22 
فبراير/ شباط املاضي، والتي تحققت، 

ليبدأ عدها. لم تكن هناك عهدة 
، والرئيس املستقيل عبد 

ً
خامسة فعال

العزيز بوتفليقة انسحب من املشهد، 
وكتلة هامة من رموز حكمه ووزرائه 
وبعض العسكريني في السجن، عتاة 

اعه ممن لم يكن أحد 
ّ
النظام وصن

يحلم بإمكانية محاسبتهم، كمدير 
املخابرات السابق محمد مدين، 

يقبعون في السجن أيضًا، والجيش 
لم يطلق النار على املتظاهرين، 

وثمة هيئة حوار ومشروع هيئة 
مستقلة لالنتخابات، فما الذي يريده 

الجزائريون أكثر من كل هذا؟
إذا كان من الظلم إنكار تحقق هذه 

املكاسب، فإنه ليس من العدل مطلقًا 
القول إن مجموع املطالب تحققت وإن 

االنتخابات هي املتبقي الوحيد في 
سلة املطالب، ذلك أنه ال معنى لسجن 

أحمد أويحيى أو محمد مدين أو 
غيرهم ما دام الفضاء السياسي في 
 بيد اإلدارة، والناشط 

ً
الجزائر معتقال

السياسي، أيًا يكن توجهه، ليس في 
مقدوره حتى اآلن تنظيم ندوة أو 

فعالية سياسية )وفي إطار القانون( 
بحرية مطلوبة، وما دامت السلطة 

تمنح حزبها »جبهة التحرير« قصر 
املؤتمرات )املفترض أنه مخصص 

لألنشطة الرسمية( في مقابل أن تمنع 
رئيس حزب سياسي معتمد، هو 

رئيس حزب »جيل جديد« جياللي 
سفيان، ورئيس الحكومة األسبق 

أحمد بن بيتور، من إقامة ندوة نقاش 
في قاعة بسيطة. لم تتحقق املطالب 
بعد ما دام اإلعالم الجزائري يعيش 
الضغوط واإلكراهات نفسها وربما 
بشكل أكبر. سيالحظ الجزائريون 

 أن القنوات املستقلة باتت عاجزة 
ً
مثال

بسبب ذلك عن مسايرة وتغطية 
تظاهرات الحراك الشعبي ألن األخيرة 

تتعرض لقائد الجيش، كما يمكن 
مالحظة أن التلفزيون اململوك للدولة 

بات معسكرًا بشكل مبالغ فيه.
لم تتحقق املطالب ما دامت العدالة 

لم تجد حريتها بعد، ولم تقطع 
مع املمارسات السابقة التي كانت 

تخضع فيها لخط الهاتف أكثر من 
القانون، ويتعرض الناشطون في 

الحراك للضغوط في مناصب عملهم، 
ويالَحق املدونون بسبب كتاباتهم. لم 

تتحقق املطالب بعد ألن الجزائريني 
يفقدون يومًا بعد آخر مساحات في 

الشارع الذي تسترجعه السلطة.

األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019

األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019

تونس ـ آدم يوسف

لم يطرح املتسابقون على منصب رئاسة 
تونس في االنتخابات املبكرة، املقررة في 
بعد،  برامجهم  املقبل  أيلول  15 سبتمبر/ 
الــتــونــســيــون تــصــّورهــم لخافة  وال يــعــلــم 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد السبسي، 
ف تركة دبلوماسية ثقيلة وإرثــا 

ّ
الــذي خل

والنصف  مكاسب  نصفه  وازنـــا،  سياسيا 
ــادرات رئــاســيــة  ــبــ اآلخــــر أشــبــه بــالــديــن ومــ
عالقة ورهانات دستورية معطلة. وأطلق 
غــالــبــيــة املــرشــحــن الــذيــن بــلــغ عــددهــم 97 
ــورًا  ــ ــفـــات ونــــعــــوتــــا وصــ ــيـ مــــرشــــحــــا، تـــوصـ
حول  تمحورت  املقبل،  للرئيس  رسموها 
الوفاق السياسي والوئام الوطني وتجميع 
ال  بعضها  مختلفة،  ووعــــود  الــتــونــســيــن 
الدستورية  الرئيس  عاقة له بصاحيات 
ومــســؤولــيــاتــه الــتــنــفــيــذيــة. واعــتــبــر رئيس 
الــحــكــومــة يـــوســـف الــشــاهــد مـــرشـــح حــزب 
»تحيا تونس« للرئاسة غداة طرح ترشحه: 
يــكــون  أن  يــجــب  الــجــمــهــوريــة  »أن رئـــيـــس 
متشّبعا بمفهوم الدولة وضامنا الحترام 
ــادة الــثــقــة واألمـــل  ــ الـــدســـتـــور، ويــســعــى إلعـ
لــلــتــونــســيــن ولـــه قــــدرة اتــصــالــيــة، ويــجــب 
ــداه نــظــيــفــتــان وفـــكـــره نــظــيــفــا«. أن تــكــون يــ

مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــبــرملــان بالنيابة 
الفتاح مــورو، مرشح حــزب النهضة،  عبد 
فــــي أول حـــديـــث صـــحـــافـــي بـــعـــد تــرشــحــه 
أن »املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة هـــي مــرحــلــة تــوحــيــد 
الــجــهــود وتــجــمــيــع الـــكـــفـــاءات«، مــعــبــرًا عن 
تشرفه بوضع نفسه في خدمة الوطن، على 
أمل الوصول إلى تحقيق الوحدة الوطنية 
ــراف الـــوطـــن وتــحــقــيــق  ــ والــتــقــريــب بـــن أطــ
ــه مــــع جــمــيــع الــتــونــســيــن،  تــ

ّ
ــز كـــرامـــتـــه وعــ

ودعم  الجمهورية  مكاسب  على  والحفاظ 
ــيـــس  ــرئـ مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة. ووصــــــــف الـ
األســـبـــق املــنــصــف املـــرزوقـــي مــرشــح حــزب 
الحراك وتحالف تونس أخرى، في حديث 
أبـــا  يــــكــــون  يـــجـــب أن  الـــرئـــيـــس  إذاعــــــــي أن 
الجميع  قلبه  يــســع  وأن  الــتــونــســيــن،  لــكــل 
وأن يـــكـــون جــامــعــا لــكــل أطـــيـــاف املــجــتــمــع 

ومكوناته.
واعـــتـــبـــر املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــد املــنــعــم 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث  املــؤدب 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد السبسي 
نــجــح فـــي مــحــطــات ومــهــمــات وأخـــفـــق في 

أخرى، ولكنه تميز بشكل رفيع في صورة 
عليها  ــان  ــرهـ الـ وزاد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
ــّعـــب الـــطـــريـــق عــلــى خــلــفــه، بــســبــب ما  وصـ
تـــركـــه مـــن حــمــل دبـــلـــومـــاســـي ثــقــيــل وإرث 
سياسي وازن ومبادرات رئاسية ورهانات 
ــــؤدب، بأنه  ــاف املـ دســتــوريــة تــنــتــظــر. وأضــ
ــن مــــحــــدوديــــة صــاحــيــاتــه  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
ــلـــى املــــســــتــــوى الــتــنــفــيــذي  ــتــــوريــــة عـ الــــدســ
الثانية  ــذراع  الـ الحكومة،  برئيس  مقارنة 
الــرئــيــس  الــتــنــفــيــذيــة، إال أن  الــســلــطــة  فـــي 
مؤسسات  كــل  تطويع  فــي  نجح  السبسي 
الــســلــطــات، وجعلها تحوم  الــدولــة وبــقــيــة 
حـــول رئـــاســـة الـــدولـــة بــاســتــخــدام مــخــارج 
سياسية ومنافذ توافقية، على غرار حوار 
قـــرطـــاج، مـــن دون أن يــخــرق الــدســتــور أو 

يتجاوز صاحياته املحددة.
التخلي عن  إلــى  املقبل  الــرئــيــس  ويــحــتــاج 
قبعة حزبه كما يفرضه الدستور، بحسب 
الفرقاء  لــّم شمل  يــقــدر على  املـــؤدب، حتى 
وتــســهــيــل الـــتـــوافـــق بــيــنــهــم كــلــمــا حصلت 
ــة. كــمــا يــجــب أن تــكــون لــه الــقــدرة على  أزمــ
تــمــّر بها  قــد  الــتــي  إدارة مختلف األزمــــات 
الباد في املرحلة املقبلة داخليا وخارجيا، 
التي يتوقع أن تكون أزمــات عــدة في حال 
كانت تركيبة البرملان غير متجانسة، وكان 
والــبــرملــان  والحكومة  الجمهورية  ــاء  رؤسـ
مـــن أطـــيـــاف ســيــاســيــة مــتــصــارعــة بشكل 
السلطات، وخصوصا  بــن  الــصــراع  يـــؤزم 
فــي مشهد  التنفيذية،  السلطة  رأســي  بــن 
السبسي وصراعه  فترات حكم  آخــر  يعيد 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الــشــاهــد بــعــد فشل 

مرحلة حوار قرطاج.
ــح الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل الـــســـبـــســـي عــلــى  ــجـ نـ
من خــال شهادات  الدبلوماسي  املستوى 
ــادة وزعــمــاء الــــدول الــصــديــقــة والشقيقة  قـ
ــتـــه مـــن رســم  لــتــونــس، وتــمــكــن خــــال واليـ
ــيـــة  ــي مــــســــار الـــخـــارجـ ــ ــة فـ ــ ــارقـ ــ مـــحـــطـــات فـ
الــتــونــســيــة الــتــي يــشــرف عليها بــاعــتــبــاره 
قــائــد الــســفــيــنــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة، 
صاحيات.  من  الدستور  يمنحه  حسبما 
رحـــــل الـــســـبـــســـي بـــعـــد أن حــظــيــت تــونــس 
ــن  ــة فـــي مــجــلــس األمـ ــمـ بــعــضــويــة غــيــر دائـ
ــبــــل، ويــنــتــظــر  ــقــ ــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املــ ــ فـ
مــن الــرئــيــس املــقــبــل أن ُيــحــســن إدارة هــذا 
املوقع ويعزز به صــورة تونس ومكانتها 
تــعــهــدات  يــنــقــلــب عـــلـــى  الـــخـــارجـــيـــة، وأال 
ــم صــعــود تــونــس في  السبسي مــع مــن دّعـ
مجموعتها، ممثلة لدول عربية وأفريقية. 
إذًا التزمت تونس كما جاء في كلمة وزير 
الــخــارجــيــة خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، »بــدفــع 
جــهــود الــوســاطــة وتــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة 

السام  وتوطيد  الصراعات  ملنع  الوقائية 
املــســتــدام، ودعـــم جــهــود وبــرامــج مكافحة 
اإلرهــاب والتطرف العنيف«، والعمل على 

»إيجاد حلول للقضايا العربية الراهنة«.
واعــتــبــر الــخــبــيــر الــدبــلــومــاســي عــبــد الــلــه 
»العربي الجديد«، أن  العبيدي في حديٍث لـ
ومواصلته  الدبلوماسي  السبسي  خــيــار 
في  نجح  الدبلوماسي  بورقيبة  نهج  فــي 
تونس  ببقاء  الليبية،  األزمـــة  مــع  التعامل 
على نهج الحياد من أطراف النزاع ودفعها 
للحوار والتسوية بإطاق مبادرة رئاسية 
لــلــحــوار الــثــاثــي مــع الــجــزائــر ومــصــر، ثم 
انحيازه للشرعية األممية بدعمه مساعي 

املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سامة. 
ــة  ــمـ قـ إنــــــــجــــــــاح  رهــــــــــــــان  أن  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
الفرنكوفونية التي ستلتئم بتونس أواخر 
ــن أبـــــرز امــتــحــانــات  ــام 2020 ســتــكــون مـ عــ
الــرئــيــس املــنــتــخــب، وســتــتــم مــقــارنــة أدائـــه 
والدبلوماسي  الــخــارجــي  للشأن  وإدارتــــه 
انــطــاقــا مــن هـــذه املــحــطــات واملــســؤولــيــات 
واملـــواقـــف مــن األزمـــــات، بــمــا يــفــرض عليه 
مــواصــلــة تــوطــيــد الــعــاقــات مـــع الــجــمــيــع، 
على صورة  واملحافظة  داخليا وخارجيا، 

تونس في الخارج.
ــي إخـــــــــــراج مــجــلــس  ــ ــح الــــســــبــــســــي فــ ــ ــجـ ــ ونـ
التقني واألمــنــي  الــقــومــي مــن دوره  األمـــن 
أدوارًا  عــبــره  طــارحــا  الــصــرف،  والعسكري 
أكــبــر عــنــد كــل أزمــــة وتــحــٍد أمــنــي أو خطر 
إرهــابــي على الــحــدود أو فــي الــداخــل، إلى 
حــّد دفــع به السبسي خــال نهاية عهدته، 
لــلــتــطــرق إلــــى مـــا يـــعـــرف بــقــضــيــة الــجــهــاز 
ــّري، وتــــــــــوّرط أحــــــــزاب وشــخــصــيــات  ــ ــســ ــ الــ
توظيفا  منتقدوه  اعتبره  فيها،  سياسية 
لـــهـــيـــاكـــل الــــرئــــاســــة فــــي خـــدمـــة مــصــالــحــه 
الــســيــاســيــة وتــوجــيــهــا ملــؤســســات الــدولــة، 
لــلــضــغــط عــلــى الـــقـــضـــاء، فــيــمــا اســتــحــســن 
آخــــرون هـــذا الــتــوجــه، واعــتــبــروه ضـــرورة 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ لـــلـــكـــشـــف عــــــن االغــــــتــــــيــــــاالت الـــسـ
وفــتــح مــلــفــات مــغــلــقــة وصـــنـــاديـــق ســــوداء 
مــســكــوت عــنــهــا. ويــواجــه الــرئــيــس العتيد 
لــه من  مــا انطلق فيه السبسي ومــا شــرع 
اختصاصات جديدة ملجلس األمــن، ليجد 
ــيـــاريـــن أحـــاهـــمـــا مــــــّر، إمـــا  نــفــســه أمــــــام خـ
ــا الــــعــــودة بــاملــجــلــس  ــ مـــواصـــلـــة نــهــجــه وإمـ
إلــــى الــخــفــاء والــعــمــل الــتــقــنــي. كــمــا خلف 
الــســبــســي مـــبـــادرات رئــاســيــة بــقــيــت عالقة 
مــن بــعــده، عــلــى غـــرار قــانــون املـــســـاواة في 
املــــيــــراث بــــن املـــــــرأة والـــــرجـــــل، الــــــذي بــقــي 
الدستور  الــبــرملــان، ويــفــرض  فــي  مطروحا 
على مجلس الشعب الجديد أن يحسم فيه، 
إما باملصادقة وإما بإسقاطه ورفضه، إلى 
ل في البرملان 

ّ
جانب قانون الطوارئ املعط

أيضا، الذي ُينتظر أن ُيعرض على املجلس 
الــعــتــيــد. وســيــجــد الــرئــيــس الــجــديــد نفسه 
أمــام االلــتــزام بإتمام ما بــدأه السبسي في 
إطار  في  الرئاسية،  التشريعية  املــبــادرات 
ينتظر  كما  والدستور.  الدولة  استمرارية 
الرئيس املقبل تعين 4 أعضاء في مجلس 
املـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، والــــضــــغــــط عــلــى 

البرملان إلتمام انتخاب أعضائه.

يحتاج الرئيس المقبل 
إلى التخلي عن قبعة 

حزبه بحسب الدستور

ملفات خلّفها السبسي: 
ماذا ينتظر الرئيس التونسي المقبل؟

تنتظر تونس من رئيسها 
الجديد الكثير، تحديدًا 

الملفات التي تركها 
الراحل الباجي قائد 

السبسي، من القضايا 
الداخلية إلى الملف 

الخارجي والعالقات مع 
الغرب والعرب
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الجزائر: تظاهرات جديدة 
للطالب 

خـــرج املــئــات مــن طـــاب الــجــامــعــات 
ــاء، فــي  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الــــجــــزائــــريــــة، أمــــــس الـ
تــظــاهــرات جــديــدة وســط العاصمة 
ومـــدن جــزائــريــة عـــدة، دعــمــا ملطالب 
الحراك الشعبي. وشدد املتظاهرون 
ــــوز نــظــام  عــلــى مــطــلــب اســتــقــالــة رمـ
ــبـــد الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ورفــــض  عـ

الحوار مع »العصابة«.
)العربي الجديد(

... وسويسرا تعيد 
مالحقة وزير الدفاع 

السابق
»ترايل  مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة  أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت 
والتي  السويسرية،  انترناشونال« 
التعذيب  مكافحة  مجال  فــي  تعمل 
ومنع اإلفات من العقاب، عن إعادة 
ضد  القضائية  املــاحــقــة  ملف  فتح 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــــجــــزائــــري األســـبـــق 
خــالــد نـــزار، باستغال وجـــوده في 
إسبانيا حيث يقيم بصورة قسرية 
بعد فراره من الجزائر، وصدور أمر 
دولــــي بــالــقــبــض عــلــيــه مـــن محكمة 
عسكرية في بــاده. وأكــدت املنظمة 
ــــى نــــزار  ــاع الــ ــمــ ــتــ ــلـــســـات االســ أن جـ
ســتــســتــأنــف فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2019، إذ يواجه تهم ارتكاب جرائم 
حرب وضد اإلنسانية في الجزائر، 
ما يعني أن القضية لم تغلق فعليا، 
كــمــا أعــلــن مــوقــع يملكه نــجــل وزيــر 

الدفاع الجزائري األسبق. 
)العربي الجديد(

اشتية: الحرب المالية 
هدفها القبول بـ»صفقة 

القرن«

ــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي،  ــال رئـ ــ قـ
مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الــــثــــاثــــاء، خـــــال لـــقـــائـــه 37 عــضــوًا 
مـــــــن الـــــكـــــونـــــغـــــرس األمــــــيــــــركــــــي فـــي 
على  املـــالـــيـــة  »الــــحــــرب  إن  الـــلـــه،  رام 
إســرائــيــل  مــن  الفلسطينية  السلطة 
الرئيسي  هدفها  املتحدة  والواليات 
لــلــقــبــول بصفقة  الــفــلــســطــيــنــي  ــع  دفــ
السام«،  املال مقابل  القرن، ليصبح 
مــؤكــدًا رفـــض حــكــومــتــه »قــبــول هــذه 

املساومة«.
)العربي الجديد(

قمة ثالثية حول سورية
أعــــلــــن املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن، 
ــكــــوف، أنـــــــه تــبــقــت  ــيــــســ دمــــيــــتــــري بــ
»خطوة واحــدة« الستكمال تشكيل 
الفتا  السورية،  الدستورية  اللجنة 
مـــســـتـــمـــرة  ــيــــرات  ــتــــحــــضــ الــ أن  إلـــــــى 
تجمع  تركيا،  في  ثاثية  قمة  لعقد 
أنــقــرة ومــوســكــو وطـــهـــران، لــتــنــاول 
ــأن الـــــــســـــــوري. ويــــفــــتــــرض أن  ــ ــشــ ــ الــ
 150 من  الدستورية  اللجنة  تتألف 
شــخــصــا، يــعــن الــنــظــام واملــعــارضــة 
 50 جهة  كــل  تسمي  بحيث  الثلثن 
شخصا، أما الثلث األخير، فيختاره 
املــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى ســـوريـــة غير 
بــيــدرســن مـــن »املــثــقــفــن ومــنــدوبــي 
منظمات املجتمع املدني السوري«. 
وفي مايو/ أيــار املاضي، قال وزير 
جــاووش  مولود  التركي  الخارجية 
بامللف  املعنية  األطـــراف   

ّ
إن أوغــلــو، 

الــســوري »قــريــبــة مــن االتــفــاق حــول 
لجنة صياغة الدستور«.

)األناضول(

ال ارتباطات إرهابية 
لحادثة أستراليا

ــرأة حــتــى  ــ ــ ــرالـــي امـ ــتـ ــــل أسـ طـــعـــن رجـ
املوت، وحاول طعن آخرين بسكن، 
فـــي اعـــتـــداء وســـط مــديــنــة ســيــدنــي، 
أن يطارده عدد  الثاثاء، قبل  أمس 
ــارة ويــتــمــكــنــوا مــن السيطرة  مــن املــ
عــلــيــه. وقـــالـــت الــشــرطــة املــحــلــيــة إن 
الرجل من سيدني، ويبلغ من العمر 
21 عاما ويعاني من مرض نفسي، 
ــه قـــتـــل امـــــــرأة فــــي وحــــدة  ــ يــعــتــقــد أنـ
ســكــنــيــة قــبــل أن يــنــزل إلـــى الــشــارع 
 سكينا. وأكد مفوض الشرطة 

ً
حاما

في نيو ساوث ويلز ميك فولر أن ال 
ارتباطات »إرهابية« للقاتل.

)رويترز(

إسطنبول ـ العربي الجديد

يـــبـــدو أن تــــحــــذيــــرات تـــركـــيـــا بـــاســـتـــعـــدادهـــا 
للتحرك منفردة لفرض إقامة »منطقة آمنة« 
في شمالي سورية، ثم تأكيد وزير الخارجية 
التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو أن أنــقــرة لن 
تسمح باملماطلة في إقامة هذه املنطقة بعد 
االتفاق مع األميركين، األربعاء املاضي، على 
إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق وإدارة 
إنشاء »املنطقة اآلمنة«، كلها عوامل أخذتها 
الــجــد، وهــو مــا دفعها  واشنطن على محمل 
ــة شانلي  ــد إلـــى واليــ ــــال وفـ ســريــعــا إلـــى إرسـ
األولــيــة  التحضيرات  إلجـــراء  التركية  أورفـــة 

طهران ـ العربي الجديد

ــاء، حـــول  ــاثــ ــثــ تـــضـــاربـــت األنـــــبـــــاء، أمـــــس الــ
احتمال إفراج بريطانيا عن الناقلة اإليرانية 
»غـــريـــس 1«. فــقــد أعــلــنــت مــصــلــحــة املــوانــئ 
أن  تتوقع  أنها  اإليرانية،  البحرية  واملاحة 
تــفــرج بريطانيا عــن الــنــاقــلــة املــحــتــجــزة في 
مياه جبل طارق منذ 4 يوليو/تموز املاضي 
املياه  فــي  إلــى نشاطها  »قــريــبــا جــدًا لتعود 
الدولية تحت علم إيران«. وقال نائب رئيس 
مصلحة املوانئ واملاحة البحرية اإليرانية، 
ــــي، وفـــقـــا ملــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة  ــــامـ جــلــيــل إسـ
»فـــــــارس« اإليــــرانــــيــــة، إن »بــريــطــانــيــا أبـــدت 
اإليــرانــيــة  الناقلة  احــتــجــاز  فــي حــل  رغبتها 
 بعد أن أظهرنا اقتدارنا 

ّ
والوصول إلى حل

ــارة غــيــر مــبــاشــرة  ــ ــك فـــي إشــ ــ ــنـــا«، وذلـ وقـــوتـ

بغداد ـ أكثم سيف الدين، زيد سالم

نجحت القوى السياسية في العراق بعد عام 
برت 

ُ
 قوانن برملانية عــدة، اعت

ّ
2003، في سن

ّصلت على قياس 
ُ
مشاريع سياسية خاصة ف

هذه األحــزاب ومصالحها، وفي الوقت نفسه 
املجتمع  داخـــل  لطبقات  بتأسيسها  ــهــمــت 

ُ
ات

ــراقـــي، تــمــتــاز بــحــقــوق مــالــيــة وقــانــونــيــة  ــعـ الـ
ومدنية أعلى من باقي العراقين.

ويــتــمــتــع عـــشـــرات آالف الــعــراقــيــن وأســـرهـــم 
بامتيازات ال تتوفر لدى باقي العراقين، وهي 
امــتــيــازات مــالــيــة عــبــارة عــن مــرتــبــات شهرية 
الحكومي  والتوظيف  التعليم  في  واملفاضلة 
ــــوازات الــســفــر الــتــي بــالــعــادة تكون  وحــتــى جـ
»دبلوماسية« أو »خاصة«. الفئات املستفيدة 
مــن هــذه االمــتــيــازات، هــم املتمتعون بقانون 
ضــحــايــا الــنــظــام الـــســـابـــق، وقـــانـــون الــخــدمــة 
الجهادية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون 
امـــتـــيـــازات أعـــضـــاء الــحــكــومــات والــبــرملــانــات 
الــســابــقــة، وقـــانـــون املــفــصــولــن الــســيــاســيــن 
ــانـــون مــحــتــجــزي رفـــحـــاء )املـــشـــاركـــون في  وقـ
شعبان،  لشهر  نسبة  الشعبانية،  االنتفاضة 
البطش  ظـــروف  اضطرتهم  الــذيــن   1991 عــام 
ــراق إلــــى الــســعــوديــة،  ــعـ ــادرة الـ ــغـ واملـــاحـــقـــة ملـ

وبعضهم ولد في املخيم(.
ــقــــوانــــن غــيــر  ــلـــك الــ ــدد املـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن تـ ــ عــ
 مسؤواًل 

ّ
أن إال  التحديد،  معروف، على وجــه 

الــــوزراء عـــادل عبد املهدي  فــي مكتب رئــيــس 
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــــث لـ ــديـ ــ قــــــــــّدره فـــــي حـ
»عـــشـــرات اآلالف مـــن املــســتــفــيــديــن مـــن تلك  بــــ
القوانن«، وأنهم »باتوا واقــع حال من خال 
قـــوانـــن تـــم تــشــريــعــهــا لــهــم بـــن عــامــي 2005 
و2017، يستفيد منها جميع أعضاء العملية 
الــســيــاســيــة بــمــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــم بــعــد عــام 
الــدولــة  ــف 

ّ
ــك يــكــل ــل ذلـ ــــاف أن »كـ 2003«. وأضـ

قيمتها  تتجاوز  وامتيازات  شهرية  مرتبات 
السنوية 160 مليار دينار )نحو 148 مليون 

دوالر أميركي(«.
ــة لــيــســت لــهــا  ــومـ ــكـ ــحـ ــــؤول أن »الـ ــــسـ وأكــــــد املـ

ضــمــن أنــشــطــة مـــركـــز الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة. 
ــل الــوفــد األمــيــركــي فــي شانلي أورفـــة،  وواصـ
أمـــس الــثــاثــاء، أعــمــالــه ضــمــن الــتــحــضــيــرات 
األولية لتأسيس »مركز العمليات املشتركة« 
ــة«. وذكــــرت وكــالــة  ــنـ »املــنــطــقــة اآلمـ املــتــعــلــق بـــ
»األنــاضــول« أن الوفد األميركي يعمل تحت 
إشــراف القوات التركية بقيادة فوج الحدود 
الــثــالــث فــي قــضــاء أقــجــة قلعة الــحــدودي مع 
ــرى جــولــة  ــ ســــوريــــة، الفـــتـــة إلــــى أن الـــوفـــد أجـ

تفقدية على الحدود.
ــحـــدود،  وفــــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيــن عــنــد الـ
أشار رئيس بلدية القضاء، محمد ياتشكن 
قـــايـــا، إلـــى أهــمــيــة إنـــشـــاء »املــنــطــقــة اآلمـــنـــة«، 
ــَر حــتــى الــيــوم صــداقــة مــن دول  : »لـــم نـ

ً
قـــائـــا

غــربــيــة نــعــتــبــرهــا صــديــقــة، فــهــي تــصــر على 
باع سياسة املماطلة«. ولفت إلى أن »تركيا 

ّ
ات

اآلمنة.  املنطقة  إنشاء  بشأن  حزمها  أظهرت 
جنبا  الــحــدود  على  األمنية  العملية  سنبدأ 
إلى جنب مع الواليات املتحدة، أو بمفردنا«. 
املنطقة  قلعة وال  »ال مستقبل ألقجة  وتابع: 
ــقــتــلــع رمـــــوز مــنــظــمــة حــــزب الــعــمــال 

ُ
إذا لـــم ت

املنتشرة على بعد 100 متر من الطرف اآلخر 
من الحدود«.

وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا األمــــــر، كــشــفــت مــصــادر 
الــجــديــد«، أن مقر  »الــعــربــي  لـــ تــركــيــة مطلعة 
غـــرفـــة الـــعـــمـــلـــيـــات املـــشـــتـــركـــة ســـيـــكـــون عــلــى 

إلــى توقيف إيــران ناقلة نفط بريطانية في 
19 يوليو املــاضــي فــي مضيق هــرمــز. وذكــر 
إسامي أنه »تم تبادل وثائق رسمية وغير 
رسمية مع بريطانيا لحل موضوع الناقلة«. 
وحـــــول مــصــيــر الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
املـــســـؤول اإليــرانــي  قـــال  تحتجزها طـــهـــران، 
ــن قــــــــرارات الــســلــطــة  ــ إن اإلفــــــــراج عــنــهــا »رهــ
ــات الـــعـــلـــيـــا  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ ــة وفـــــقـــــا لــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
لــلــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة«، مــتــهــمــا كـــا من 
»خلق أجواء  بريطانيا والواليات املتحدة بـ
احتجاز  بعد  املنطقة  فــي  وأمنية  سياسية 

إيران للناقلة البريطانية«.
ــار إلـــى أن لــنــدن وواشــنــطــن دعــتــا بعد  وأشــ
الــحــادث إلــى مــشــاركــة الـــدول فــي »ترتيبات 
مؤكدًا  الخليج«،  في  السفن  ومرافقة  أمنية 
ــــذه الــخــطــة فــشــلــت ولــــم تــتــجــاوب أي  أن »هـ

تــعــديــل أو حـــذف أو تجميد تلك  صــاحــيــات 
تقييد  أو  لهم،  تدفع  التي  الشهرية  املرتبات 
ــوا عـــلـــيـــهـــا كــقــطــع  ــلـ ــتــــي حـــصـ االمـــــتـــــيـــــازات الــ
التعليمية  املقاعد  على  والتنافس  األراضـــي 
ــول: »يــجــب  ــقــ ــالــ ــا بــ ــتـــدركـ والــــتــــوظــــيــــف«، مـــسـ
اســتــثــنــاء قـــانـــون مــؤســســة الــشــهــداء مـــن هــذا 
ــم مــشــمــولــون  ــن هــ ــــدل، فــفــيــه تــفــصــيــل ملــ ــــجـ الـ
ــنـــهـــم يــســتــحــقــون  تــــحــــت قــــانــــونــــه وكــــثــــيــــر مـ
ــنـــن املـــشـــمـــولـــن بــقــانــون  ــواطـ تـــمـــامـــا مـــثـــل املـ
ضــحــايــا اإلرهــــــاب«. واعــتــبــر أن »االمــتــيــازات 
الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا املــشــمــولــون بــالــخــدمــة 
الــجــهــاديــة أو ضــحــايــا الــنــظــام الـــســـابـــق، أو 
املفصولون السياسيون، قادرة على توظيف 
جميع الخريجن الجامعين املعتصمن في 
بغداد والبصرة منذ شهر وثاثة أضعافهم 
أيــضــا«. وتــشــهــد بــغــداد والــبــصــرة تــظــاهــرات 
واعتصامات منذ نحو شهر لحملة الشهادات 
العليا، الدكتوراه واملاجستير وخريجي كلية 
العلوم وهندسة النفط، مطالبن بتوظيفهم.

القانونية  اللجنة  السياق، ذكر عضو في  في 
 »املحاوالت 

ّ
»العربي الجديد«، أن البرملانية، لـ

ــّدم طــرحــا لـــأتـــراك، اســتــطــاع من  األمــيــركــي قـ
»املنطقة اآلمنة«،  خاله إقناع أنقرة بأفكاره لـ
وهـــو يــحــاول اســتــغــال ذلـــك وتــطــبــيــقــه على 
املــكــاســب  بـــعـــض  مـــنـــح  مـــبـــدأ  عـــلـــى  األرض، 
باستكمال  واالنفراد الحقا  التركي،  للجانب 

املخططات الخاصة به في املنطقة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأبـــعـــاد »املـــنـــطـــقـــة اآلمــــنــــة«، 
الــعــمــق سيختلف من  أوضــحــت املــصــادر أن 

أخـــرى عــلــى »تــويــتــر«، أنـــه قــد يــكــون إرســـال 
مــن قبل طاقم  الوجهة مزحة  إشـــارة تغيير 
الناقلة، لكن من املستبعد أن يكون ذلك وراء 
الخاصة  الــظــروف  اإلشـــــارة، بسبب  ــال  إرســ

لركاب الناقلة.
في سياق آخر، وضعت السلطات اإليرانية 
أســـاســـيـــات بـــنـــاء مـــركـــز الـــبـــحـــوث الــوطــنــيــة 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــر الـ ــ ــائـ ــ ــظـ ــ ــع »نـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــفـــكـــيـــك وتـ ــتـ لـ
»فــردو«  مفاعل  فــي  املستدامة«  الكيميائية 
ــه، إلــى أنها  الــنــووي، مشيرة فــي الــوقــت ذاتـ
درست كافة السيناريوهات لتنفيذ املرحلة 
في  النووية  تعهداتها  تقليص  مــن  الثالثة 
سيقوم  حــن  فــي  املــقــبــل،  سبتمبر/أيلول   7
ــي، مــحــمــد جـــواد  ــ ــرانـ ــ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
ظريف، بجولة أوروبية، قريبا، وفقا إلعان 

الخارجية اإليرانية.

الحالية يسعى  بــدورتــه  الــنــواب   مجلس 
ّ
وأن

ملــعــالــجــة الــكــثــيــر مــنــهــا بــعــدمــا كــانــت شــّرعــت 
فـــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، ال ســيــمــا تــلــك الــتــي 
تحمل طابعا سياسيا وطائفيا ومجتمعيا«. 
»هذه   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ املحمدي  وقــال 

القوانن أوجدت تمييزًا بن شرائح املجتمع، 
وهـــي تــخــالــف قــانــون الــخــدمــة املــدنــيــة. هناك 
اســـتـــيـــاء مـــن قــبــل كــتــل كــبــيــرة فـــي الـــبـــرملـــان، 
وتذّمر من داخل الكتل الشيعية التي وضعت 

هذه القوانن«.
ــر الــنــائــب حــنــن قــــدو، فـــي حــديــٍث  بـــــدوره، ذكـ
 »هــنــاك ســوءًا إداريـــا، 

ّ
»العربي الــجــديــد«، أن لـ

وأخطاء بتوزيع املوارد املالية على العراقين، 
ف 

ّ
ما أوجد نظاما غير عادل في الباد، وخل

فــوارق طبقية من خال قوانن عــدة«، مشيرًا 
رواتــــب عالية  مــن يستلم 10  »هــنــاك  أن  إلـــى 
ــام الــســابــق  ــنـــظـ ــة الـ ــاربـ تـــحـــت مــســمــيــات مـــحـ
)صدام حسن(، وهناك من يستلم 100 دوالر 
العراقين هم  العلم أن كل  فقط كل شهر. مع 

ضحايا لنظام صدام حسن«.
 »الـــتـــحـــركـــات الــنــيــابــيــة 

ّ
وأشــــــار قــــدو إلــــى أن

األغلبية  تــثــمــر دون وجــــود  أن  لــهــا  يــمــكــن  ال 
الـــبـــرملـــانـــيـــة، مـــن أجــــل فــتــح مــلــفــات الــقــوانــن 
مــن جــديــد وتعديلها، ألن بعض  ودراســتــهــا 
املستفيدين  أكثر  النواب، هم  أعضاء مجلس 
مـــن هــــذه الـــقـــوانـــن، نــاهــيــك عـــن تــــردد بعض 

القوى السياسية بفتح هذه امللفات«.
الــظــاملــة  الـــقـــوانـــن  »تـــلـــك   

ّ
أن مـــراقـــبـــون  ورأى 

العراقي  للمجتمع  تهديم  مــن  مــا جرته  على 
 بــوجــود 

ّ
ومــؤســســاتــه، ال يــمــكــن أن تــلــغــى إال

إرادة قــويــة مــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة )عـــادل 
ــــان )مـــحـــمـــد  ــرملـ ــ ــبـ ــ عــــبــــد املــــــهــــــدي( ورئـــــيـــــس الـ
عبد  السياسي  الخبير  وأكـــد  الــحــلــبــوســي(«. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــرحـــمـــن الـــعـــانـــي، لــــ
ال  البسيطة  النيابية  والتحركات  »املطالبات 
القوانن،  تلك  أي شــيء تجاه  لها فعل  يمكن 
ــع طــــائــــلــــة عــلــى  ــافــ ــنــ الــــتــــي تــــــــدّر أربــــــاحــــــا ومــ
ــــذي يــتــطــلــب من  ــر الـ ــ املــســتــفــيــديــن مــنــهــا. األمـ
رئــيــســي الــحــكــومــة والــبــرملــان مــوقــفــا واضــحــا 
تجاهها، وأن يتبنيا تلك املطالب ويدعماها 
 
ّ
إلعـــــــادة مـــراجـــعـــة تـــلـــك الــــقــــوانــــن«. وأكــــــد أن
»اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــتــلــك الـــقـــوانـــن ستترتب 
املجتمع ومؤسسات  في  كبيرة  أضــرار  عليه 
 
ً
وفضا  .»

ً
مستقبا تداركها  يمكن  ال  الــدولــة 

ــــادي الــكــبــيــر الــــذي تــتــســبــب به  عـــن الـــضـــرر املـ
ــهــا 

ّ
ــبـــاد، فــإن تــلــك الــقــوانــن عــلــى مـــوازنـــات الـ

مؤسسات  بتهديم  تسببت  ذاتـــه  الــوقــت  فــي 
الدولة من خال تعين غير املؤهلن للتعين 
الشهداء واملفصولن  والعمل فيها، من ذوي 
ــام الــــســــابــــق، الـــذيـــن  ــظـ ــنـ ــن الـ واملـــتـــضـــرريـــن مــ

اجتاحوا مؤسسات الدولة وجامعاتها.

ـــفـــق حــتــى اآلن فـــي واليـــة 
ُ
األغـــلـــب وفــــق مـــا ات

شــانــلــي أورفــــة الــحــدوديــة مــع ســـوريـــة، على 
أن يبدأ عمل املركز خال أسبوعن من اآلن، 
فــي مطلع ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، وأن هــذا 
االلتزام نابع من أن الجانب األميركي يأخذ 
التهديدات التركية بالعمل العسكري أحادي 

الجانب على محمل الجد.
ــادر املــطــلــعــة إلــــى أن الــجــانــب  ولــفــتــت املــــصــ

الــدعــوة ســوى بريطانيا وأميركا  دولـــة مــع 
والكيان الصهيوني«. ولفت إلى أن »القوات 
العسكرية اإليرانية متواجدة في الخليج«. 

الناقلة  أن  بريطانيا  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
هي مسألة تخص سلطات جبل طارق. وقال 
متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: 
ــريــــس 1  ــأن غــ ــة بــــشــ ــاريــ ــجــ »الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ
مــســألــة تــخــص حــكــومــة جــبــل طــــارق، ونــظــرًا 
بأي  اإلدالء  يسعنا  فا  التحقيق  الستمرار 
تصريح آخــر«. كما نقلت وكالة »فــارس« أن 
مــؤســســة »تــانــكــر تـــراكـــرز« الــدولــيــة ملتابعة 
حــركــة املــاحــة البحرية الــدولــيــة، قــد أعلنت 
أن ناقلة النفط اإليرانية املحتجزة في جبل 
طارق أرسلت بصورة مفاجئة إشارة تغيير 

الوجهة نحو املغرب.
ــرت فـــي تــغــريــدة  إال أن »تــانــكــر تـــراكـــرز« ذكــ

القوانن  تلك  لتعديل وتغيير بعض  الحالية 
لم ترق إلى مستوى الطموح، فالجهات التي 
تــســعــى لــذلــك لــيــســت مــن أحــــزاب الــســلــطــة وال 
أنــه »مــا زالــت  قـــدرة لها على التغيير«. وأكـــد 
أغلب األحزاب السياسية املنتفعة من القوانن 
البرملانية،  املقاعد  من  عــدد  أكبر  على  تهيمن 
عّد مقدسة، 

ُ
 أغلب تلك القوانن ت

ّ
 عن أن

ً
فضا

للخطر،  قد يعرض حياته  يقترب منها  ومــن 
تحديدًا القوانن التي تدعمها املليشيات«.

من جهته، أكد النائب عن »املحور الوطني«، 
 »الــقــوانــن الــتــي شرخت 

ّ
يحيى املــحــمــدي، أن

املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي بـــن مــســتــفــيــد مـــن الــدولــة 
ــراحـــل ســابــقــة،  ــّرعـــت فـــي مـ ــم عــلــيــهــا، شـ ــاقـ ونـ

ـــعـــرف 
ُ
ــتـــى اآلن ال ت ــــى أخـــــــرى، وحـ مــنــطــقــة إلـ

األبــعــاد الــتــي سيتم الــتــوافــق عليها، ألنــه ال 
التفاصيل  وكــل  أولــي حيالها،  توافق  يوجد 
ســيــتــم الــحــديــث فــيــهــا ونــقــاشــهــا الحــقــا بن 
األميركين واألتــراك عبر املركز املشترك، في 
وقت سيكون فيه ملف منبج أيضا في جدول 
مــبــاحــثــات الــطــرفــن خــــال مــركــز الــعــمــلــيــات 

املشتركة.
في غضون ذلــك، قالت وسائل إعــام محلية 
إن القوات األميركية املوجودة شمال شرقي 
سورية، بدأت بإنشاء مهبط مروحيات قرب 
الــســوريــة- الــحــدود  الــعــن، على  مدينة رأس 
الــتــركــيــة. وأوضـــحـــت أن خـــبـــراء مـــن الجيش 
األمــيــركــي يــشــرفــون عــلــى إنــشــاء املــهــبــط في 
مــوقــع تــل األرقــــم جــنــوب مــديــنــة رأس الــعــن، 
وســــط حـــراســـة مـــشـــددة مـــن عــنــاصــر »قــــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(. وأضــافــت أن 
الثقيلة تعمل على نقل  اآللــيــات  مــن  الــعــديــد 
املذكور  املوقع  إلى  البقايا  كميات كبيرة من 
ــال تــســويــة  ــمــ مـــنـــذ ثـــاثـــة أيـــــــام، رافـــقـــتـــهـــا أعــ
لــــأرض داخــــل الــنــقــطــة الــعــســكــريــة. ُيــذكــر أن 
االتــفــاق األمــيــركــي التركي الــذي تــم التوصل 
إلــيــه األربــعــاء املــاضــي، قضى بحسب وزارة 
ــاء مـــركـــز عــمــلــيــات  »إنـــشـ ـــ الــــدفــــاع الــتــركــيــة، بـ
مشتركة في تركيا خال أقرب وقت، لتنسيق 

وإدارة إنشاء املنطقة اآلمنة في سورية«.

وقال رئيس املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، 
عـــلـــي أكــــبــــر صـــالـــحـــي، خـــــال حـــفـــل لــوضــع 
ــبـــحـــوث، إن هــذه  ــيـــات بـــنـــاء مـــركـــز الـ أســـاسـ
كــثــيــرة، وهناك  اســتــخــدامــات  »لــهــا  النظائر 
أجهزة  عبر  منها  إلنتاجها،  متعددة  آليات 
الــطــرد املــركــزي وكــذلــك الــتــبــادل الكيميائي 
واالخــــتــــراق الــــحــــراري، وســيــتــم الــعــمــل على 

أساس هذه اآلليات في املركز الجديد«.
ــه وكــالــة  ــ ــاف صــالــحــي، وفــقــا ملــا أوردتـ وأضــ
ــارس« أن هـــذا املــركــز »يــتــم إنــشــاؤه على  »فــ
ــــو يــشــمــل  مـــســـاحـــة 5 آالف مـــتـــر مــــربــــع، وهـ
8 مــعــامــل و8 مــخــتــبــرات«، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
»ســـيـــكـــون ضـــخـــمـــا ومـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر فــي 
الشرق األوسط«. ولفت إلى أنه »نسعى إلى 
افتتاح املرحلة األولى من املشروع في شهر 

مارس/آذار املقبل«.

الحرب على إدلب

ريف إدلب الجنوبي، وفق مصدر من الدفاع 
 
ً
املدني في إدلب، أشار إلى أن قصفا مماثا
ــاول بــلــدة حــيــش، فــيــمــا قــصــفــت طــائــرات  طــ
النقير،  قرية  املتفجرة  بالبراميل  مروحية 
واقتصرت الخسائر على املادية. من جهته، 
أشار املرصد السوري لحقوق اإلنسان إلى 
ــقـــاتـــات الــروســيــة  أن طـــائـــرات الــنــظــام واملـ
واصلت غاراتها على شمال غربي سورية، 
ــائــــرات الـــروســـيـــة بــنــحــو 22  فــقــصــفــت الــــطــ
والتمانعة  غــارة مناطق في خــان شيخون 
وكفرسجنة وترعي في ريف إدلب الجنوبي، 

أحمد اإلبراهيم

ال تــــــــزال املـــــعـــــارك مـــحـــتـــدمـــة فــي 
شمال غربي سورية بن فصائل 
املعارضة املسلحة وقوات النظام 
السوري ومليشيات تساندها، تضغط من 
أجل إحداث اختراق في ريف إدلب الشرقي 
من شأنه تغيير معادالت الصراع لصالحها، 
فـــي ظـــل قــصــف روســــي لـــم يــتــوقــف يــطــاول 
ــلـــدات ريــــف حــمــاة الــشــمــالــي  أغــلــب مــــدن وبـ
وريف إدلب الجنوبي ويحصد يوميا أرواح 
مدنين. وفي ظل تراجع فصائل املعارضة، 
تـــزداد مــخــاوف الــشــارع الــســوري املــعــارض 
مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو مــنــاطــق كـــانـــت تحت 
القصف  نتيجة  سقطت  املعارضة  سيطرة 
ــال،  ــ الـــروســـي »املـــتـــوحـــش« وتــقــطــيــع األوصـ
وهــو مــا تــحــاول قــوات النظام تطبيقه اآلن 
في ريفي حماة وإدلــب، ما فتح الباب أمام 
الــتــركــي إزاء ما  تــســاؤالت تتعلق بــاملــوقــف 
يحدث من تصعيد مرشح لكل االحتماالت 
بما فيها تراجع املعارضة السورية أكثر من 

ذلك.
امــرأة، وأصيب  تل ثاثة مدنين، بينهم 

ُ
وق

آخــرون، أمس الثاثاء، نتيجة قصف جوي 
روســي استهدف مدينة خــان شيخون، في 

الشمالي،  الاذقية  ريــف  في  كبانة  ومحور 
فيما ألقى الطيران املروحي ما ال يقل عن 30 
التمانعة  فــي  مناطق  على  متفجرًا   

ً
برميا

وكفرسجنة والركايا، جنوب إدلب، ومحور 
ــراد، ومــحــيــط كفرزيتا  ــ كــبــانــة فــي جــبــل األكـ
واللطامنة، شمال حماة. كما نفذت طائرات 
النظام الحربية، وفق املرصد، نحو 14 غارة 
اســتــهــدفــت خــالــهــا مــنــاطــق فـــي الــتــمــانــعــة 
وكفرسجنة وركايا وحيش وخان شيخون.
ــعـــارضـــة  ــائـــل املـ وأكــــــــدت مــــصــــادر فــــي فـــصـ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن قـــــــوات الـــنـــظـــام  »الــ ـــ لــ
تـــحـــاول الـــتـــقـــّدم بــاتــجــاه بــلــدتــي الــتــمــانــعــة 
وتــرعــي فــي ريـــف إدلـــب الــشــرقــي فــي سياق 
محاوالت انتزاع السيطرة على مدينة خان 
الحصار على ريف حماة  شيخون إلطباق 
مجموعة  وإصــابــة  مقتل  وأكـــدت  الشمالي. 
مــن مليشيات الــنــظــام و»حـــزب الــلــه«، أمس 
الثاثاء، أثناء محاولتها التقّدم إلى ترعي، 
مــضــيــفــة: »بـــدأنـــا نــتــافــى لــحــظــة االنــهــيــار 
ــنـــا عـــــدة خــــطــــوات لــتــحــقــيــق  ــّدمـ ــقـ الــــتــــام، وتـ
التي  واملليشيات  النظام  قــوات  التوازن مع 

تساندها«.
وأقــلــق تــقــّدم قـــوات الــنــظــام فــي ريــفــي حماة 
وإدلـــــب الـــشـــارع الـــســـوري املــــعــــارض، الـــذي 
يتخّوف من تكرار سيناريو حلب الشرقية 

الشرقية، عندما استطاعت  وغوطة دمشق 
باع 

ّ
ات قوات النظام إخضاع املنطقتن بعد 

ــع الــقــصــف  ــ ســـيـــاســـة تـــقـــطـــيـــع األوصــــــــــال مـ
ف. ولكن املوقف يبدو مختلفا 

ّ
الروسي املكث

ــة إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا بــســبــب  ــظـ ــافـ فـــــي مـــحـ
وجــود حــدود مع تركيا، إضافة إلى وجود 
الفرات«  و»درع  الزيتون«  »غصن  منطقتي 

الخاضعتن للنفوذ التركي املباشر.
ويــؤكــد قــادة فــي الجيش الــســوري الحر أن 
أي قوة ال تستطيع الصمود في ظل قصف 
روسي هيستيري يستهدف كل شيء وهدفه 
وجد.  أينما  العمران  وتدمير  املدنين  قتل 
ويــشــيــرون إلــى أن الــجــانــب الــروســي وضع 

كل ثقله في املعارك التي تستعر في شمال 
ــر إبــريــل/ نيسان  غــربــي ســوريــة مــنــذ أواخــ
املاضي، وعلى الرغم من ذلك لم تحقق قوات 
النظام ذاك التقّدم الكبير الذي يمكن القول 
إنه اختراق من شأنه قلب معادالت الصراع. 
»جيش  في  القيادي  الصالح،  املــقــّدم سامر 
ــســـوري  ــزة«، أبــــــرز فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــر فــي ريــف حــمــاة الشمالي، أوضـــح في 
حديث مع »العربي الجديد«، أسباب تراجع 
فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة خـــــال األيـــــــام الــقــلــيــلــة 
املاضية، متحدثا عن أن هناك جملة أسباب، 
منها »اإلصرار والدعم الروسي الامتناهي 
 وعــتــادًا 

ً
لـــقـــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات، عــــدة

وعــنــاصــر«، إضــافــة إلـــى »الــصــمــت الــدولــي 
عــمــا يــقــوم بــه الــــروس والــنــظــام مــن تدمير 
واستخدام لكافة األسلحة املحرمة«. وأشار 
الــصــالــح إلـــى أن مـــن أســـبـــاب تـــقـــّدم الــنــظــام 
»عـــــدم اهــتــمــامــه بــخــســائــره الـــبـــشـــريـــة، ألن 
معظمها من املناطق التي أجرت مصالحات 
مــعــه وهـــو غــيــر مــكــتــرث بـــهـــا«، إضـــافـــة إلــى 
وأجهزة  متطورة  ليلية  منظومات  »دخــول 
تــشــويــش مــتــطــورة، واســتــخــدامــه الــلــيــل في 

كافة اقتحاماته«.
قوات  أمــام  املعارضة  تراجع فصائل  وفتح 
ــــف حــمــاة  ــات يــــهــــدد ريــ ــ ــام، والــــــــذي بــ ــظــ ــنــ الــ
الشمالي وريف إدلب الجنوبي، الباب أمام 

تـــســـاؤالت جــديــة تــتــعــلــق بــاملــوقــف الــتــركــي 
إزاء مــا يــحــدث. ويــخــشــى الــشــارع الــســوري 
ــراك بترتيب  ــ املـــعـــارض مــن أن انــشــغــال األتـ
ــي مــنــطــقــة شـــرقـــي نـــهـــر الـــفـــرات  ــع فــ الــــوضــ
الــكــردي« في شمال  والقضاء على »الخطر 
شــرقــي ســـوريـــة، ربــمــا دفـــع أنــقــرة إلـــى عــدم 
إيــــــاء املــــوقــــف الـــصـــعـــب فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــة االهــتــمــام الــكــافــي. وذهــــب البعض 
إلــــى حـــد الـــجـــزم بــانــقــطــاع الـــدعـــم الــتــركــي 
املباشر لفصائل املعارضة في سياق تفاهم 
مع الروس يتيح لهم السيطرة بالقوة على 
املنطقة منزوعة الساح التي حددها اتفاق 
في  كيلومترًا   20 بنحو  واملــقــّدرة  سوتشي 

محيط محافظة إدلب. ولكن املتحدث باسم 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، الــتــي تضم 
أغلب فصائل محافظة إدلب، النقيب ناجي 
»أن  اإلثنن،  أكد في تصريحات،  مصطفى، 
الــدعــم الــتــركــي لــم يــتــوقــف«. ووفـــق مصادر 
ــرر مــصــطــفــى تـــقـــّدم  ــ ــيـــة مـــعـــارضـــة، بـ إعـــامـ
بقوله: »عصابات  النارية،  بالكثافة  النظام 
األســد وقـــوات االحــتــال الــروســي تستخدم 
كــامــل تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة مـــن األســلــحــة 
الحربية والطيران الحربي املقاتل والقاذف، 
إلى جانب الصواريخ العنقودية والفراغية 
ــات  ــئـ واملــــتــــفــــجــــرة وشـــــديـــــدة االنــــفــــجــــار ومـ

القذائف الصاروخية على هذه املحاور«.
ــادي فـــــي الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــه، قـــــــال الـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الـــســـوري الــحــر، الــعــمــيــد فــاتــح حــســون، في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال يــوجــد 
الفصائل  عــن  تركيا  ي 

ّ
تخل على  مؤشر  أي 

الــثــوريــة فــي منطقة إدلـــب«. واعتبر أن »ما 
يــتــم نــشــره عــلــى بــعــض املــعــرفــات املستترة 
للجيش اإللــكــتــرونــي لــنــظــام األســـد املــجــرم 
مــا هــي إال حـــرب دعــائــيــة فــي مــحــاولــة منه 
لزعزعة ثقة الفصائل بتركيا التي تساندها 
لـــوحـــدهـــا فـــي هــــذه الـــحـــرب الـــشـــرســـة الــتــي 
على  ومليشياتهما  وإيــران  روسيا  ها 

ّ
تشن

املدنين في منطقة إدلــب«. وتابع: »مــا زال 
من خال  واضحا  السياسي  التركي  الدعم 
تــصــريــحــات الــقــيــادة الــســيــاســيــة فــي تركيا 
ــا تـــصـــريـــح وزيــــــر الـــدفـــاع  ــرهــ ولـــــم يـــكـــن آخــ
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار الـــذي قـــال إن نظام 
األسد املدعوم من روسيا يواصل هجماته 
إدلـــب، من  فــي  املدنين  غير األخاقية على 
دون التفريق بن شاب وُمسن، إذ قتل قرابة 

400 مدني وأصيب أكثر من ألف آخرين، من 
إخواننا السورين منذ شهر«.

ــم الـــتـــركـــي  ــ ــدعـ ــ وأشــــــــار حــــســــون إلـــــى أن »الـ
املــيــدان وقد  العسكري مــا زال واضــحــا فــي 
صرح بذلك قادة الجيش الحر، كما أن نقاط 
بل  تمركزها  مــن  تغّير  لــم  التركية  املــراقــبــة 
النظام«،  زادت هجمات  كلما  تعزيرها  يتم 
مضيفا: »املتضرر الثاني بعد السورين من 
النزوح  فموجات  تركيا،  هي  حماة  معارك 
من  تزيد  التركية  الــحــدود  باتجاه  القسري 
الضغوط على تركيا، وفي حال زيادة وتيرة 
املــعــارك فستزداد هــذه الضغوط على  هــذه 
تركيا«. كما لفت حسون في سياق حديثه، 
إلــى أن »روســيــا تــحــاول تطبيق اتــفــاق قمة 
ــــب بــالــقــوة الــعــســكــريــة،  ســوتــشــي حــــول إدلـ
وفتح  عازلة  منطقة  تشكيل  بذلك  وتحاول 
الطريقن م4 وم5 الدولين«، مضيفا: »لكن 
الـــواضـــح أن ذلـــك ال يــمــكــن تحقيقه في  مــن 
التي  املرحلة الحالية، ال سيما أن الظروف 
عقدت فيها اتفاقية سوتشي قد تبّدلت، إذ 
املنطقة،  عــلــى  تــوقــف روســيــا هجماتها  لــم 
الدور  الناعمة  التركية  للسياسة  ولم تترك 

الفاعل في تحقيق ذلك«.
الحر،  الــســوري  الجيش  في  القيادي  وكــان 
مع  في حديث  نفى  قد  مصطفى سيجري، 
»العربي الجديد«، أن تكون املنطقة اآلمنة 
في شمال شرقي سورية مقابل إدلب »كما 
الروسي  العدو«، مضيفا: »االحتال  يرّوج 
وفي  التركية،  األميركية  التفاهمات  خارج 
إدلــــب أكــثــر مـــن 50 ألـــف مــقــاتــل، والــجــيــش 
الــوطــنــي لـــم يــتــأخــر فـــي الــقــيــام بــواجــبــاتــه 

تجاه إدلب«.

التفاوت الطبقي يزداد بين العراقيين )أحمد الرباعي/فرانس برس(

دمار هائل في خان شيخون جراء قصف النظام والروس )عمر حج قدور/فرانس برس(

مقر غرفة العمليات المشتركة سيكون في والية شانلي أورفة )خليل فيدان/األناضول(

مع استمرار هجوم النظام السوري المدعوم 
شمال  في  والمليشيات  الــروســي  بالطيران 
أسباب  عــن  تــســاؤالت  ُتــطــرح  ســوريــة،  غربي 
األخيرة،  األيــام  في  المعارضة  فصائل  تراجع 
ظل  في  يحصل،  ما  إزاء  التركي  والموقف 
كانت  مناطق  سيناريو  تــكــرار  مــن  مــخــاوف 
خاضعة للمعارضة قبل أن تسقط بيد النظام

الحدث

تضارب أنباء عن 
الدعم التركي للفصائل

يؤكد قادة في 
الفصائل أن الدعم التركي 

لم يتوقف

قيادي في »جيش 
العزة«: النظام ال يهتم 

بخسائره البشرية

سوء إداري وأخطاء 
بتوزيع الموارد المالية 

على العراقيين

برز أول المؤشرات 
على العمل إلقامة 

مركز عمليات مشتركة 
تركية أميركية إلنشاء 

»المنطقة اآلمنة«، عبر 
زيارة وفد أميركي إلى 

الحدود التركية

تسمح قوانين تمييزية 
في العراق لبعض 

األشخاص بتلقي رواتب 
عالية، ما ينعكس 

على فئات أخرى من 
المجتمع، ويزيد الفوارق 

الطبقية بينها

لـ»العربي  بري،  أحمد  العميد  الحر  السوري  الجيش  في  القيادي  قال 
الجديد«، إن القصف الجوي من الطيران الروسي ومقاتالت النظام على 
يشهد  »لــم  ســوريــة  غربي  شمال 
مضيفًا:  ــدًا«،  أبـ مثيًال  الــتــاريــخ  لــه 
حماة  ريف  على  القصف  مقدار 
يعادل  أشهر  ثالثة  خالل  الشمالي 
أكثر من قنبلة ذرية. وأكد بري »أن 
فصائل  خذلت  الشام  تحرير  هيئة 
المعارضة السورية في المعارك«، 
ولم تشارك إال بنسبة 15 في المائة 
مــن قــوتــهــا، ولــم تــشــرك سالح 

الدبابات والمدفعية.

النصرة تخذل مجددًا

العراق: قوانين تمييزية بإشراف األحزاب
إضاءة

متابعة

خاص
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سياسة

الشهود مسجونون أو مطاردون أو مهجرون

القاهرة ــ العربي الجديد

اعتصام   
ّ

فــض ملذبحة  السادسة  الــذكــرى  تمّر 
أنصار الرئيس املصري الراحل محمد مرسي، 
بــمــيــدان رابـــعـــة الـــعـــدويـــة، فـــي 14 أغــســطــس/ 
املــؤملــة تجمع  الــذكــريــات  آب 2013، ووحـــدهـــا 
املعتصمني من غير املنتمني لجماعة اإلخوان 
وباتوا  السبل،  بهم  تفرقت  أن  بعد  املسلمني، 

في مغارب األرض ومشارقها.
من بني الشهود، صديقتان تعمالن في مجال 
حقوق اإلنسان واملجتمع املدني، ومسؤولتان 
عـــن رصــــد وتــوثــيــق وقـــائـــع اعــتــصــام أنــصــار 
رابعة  بميدان  مرسي  محمد  الراحل  الرئيس 
العدوية، منذ اللحظة األولى، وتحديدًا في 28 
يونيو/ حزيران 2013، حينما تجمع أنصار 
الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب بـــمـــيـــدان رابـــعـــة الــعــدويــة 
ــلـــنـــوا االعـــتـــصـــام لــدعــمــه ضـــد تــظــاهــرات  وأعـ
معارضة كانت مرتقبة في نهاية الشهر ذاته، 
التي عرفت بتظاهرات 30 يونيو 2013. كانت 
الصديقتان تزوران امليدان بشكل شبه يومي، 
لـــرصـــد كـــل مـــا هـــو جـــديـــد والـــتـــقـــاط الـــصـــور، 
ــيـــادات جماعة  والــتــحــدث مــع املــعــتــصــمــني وقـ

اإلخوان املسلمني في بعض األحيان.
قائلة:  ذكرياتها  مــن  بعضًا  إحــداهــمــا  تحكي 
»في يوم من أيام االعتصام، بعد تظاهرات 30 
يونيو 2013، قابلت سيدة، أعتقد أنها كانت 
على مشارف الخمسني من العمر، وسألتني: 
مــيــدان  فــي  هــنــاك معتصمني  أن  هــل صحيح 
التحرير؟ فأجبتها نعم. ففاجأتني متسائلة: 

ــر مثلنا. 
ُ
ويــامــا كــدا زيــنــا؟ قــاصــدة هــل هــم ُكــث

فــأجــبــتــهــا. نـــعـــم«. وتــضــيــف الــنــاشــطــة الــتــي 
فضلت عدم ذكر اسمها: »عرفت من سؤال تلك 
السيدة، أنها غير ملّمة بأي أحداث سياسية. 
ــة بــمــا يــحــدث حــولــهــا،  ــ قـــد ال تــكــون عــلــى درايـ
وال لــَم هــي هنا بميدان رابــعــة، ولــم هــم هناك 
بــمــيــدان الــتــحــريــر. أشــفــقــت عــلــيــهــا. أتــذكــرهــا 
طـــوال الــوقــت. وأتــســاءل أيــن هــي اآلن؟ ومــاذا 
ــّم بــهــا؟ هــل قــتــلــت؟ وإذا كــانــت قــد نــجــت من  ألـ
املــذبــحــة هــل أدركــــت اآلن مــا كـــان ومـــا يــكــون؟ 
لها  أدعـــو  إجــابــات. فقط  بــال  جميعها أسئلة 

بالرحمة إذا كانت حية أو ميتة«.
ــا املــعــتــصــمــني  ــتـ ــاركـ ــتـــان، شـ ــقـ ــان الـــصـــديـ ــاتــ هــ
 

ّ
وقــائــع املــذبــحــة، فتقول إحــداهــمــا: »يـــوم فض

االعتصام، لم نكن بامليدان، فلسنا معتصمني، 
ولــكــن مــتــضــامــنــني تــمــامــًا مــعــهــم، ومقتنعني 
بعدالة قضيتهم. وعلمنا فجرًا أن قوات األمن 
ــــدأت فض  املــصــريــة مـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة بـ
ميدان  إلــى  الــفــور  فتوجهنا على  االعــتــصــام، 
العدوية ودخلناه من شــوارع جانبية،  رابعة 
تــعــرفــهــا جـــيـــدًا صــديــقــتــي الـــتـــي تــقــطــن بحي 
مــديــنــة نــصــر، حــيــث يــقــع املـــيـــدان«. وتــضــيــف: 
»شــــاركــــنــــا املـــعـــتـــصـــمـــني تـــكـــســـيـــر الـــحـــجـــارة 
إللقائها على قوات األمن، وأسعفنا املصابني 
بـــقـــدر اســتــطــاعــتــنــا، وســـاعـــدنـــا الــكــثــيــر على 
للميدان.  الجانبية  بــالــشــوارع  إلملامنا  الــفــرار 
شــاركــنــا فــي كــل تــفــاصــيــل هـــذا الــيــوم كــمــا لو 
ودّونـــا  األولــــى.  اللحظة  مــنــذ  كــنــا معتصمني 
شــهــادتــنــا تــلــك فـــي كـــل الـــتـــقـــاريـــر الــحــقــوقــيــة 
التي خرجت بعد ذلك لتحكي ويالت الفض«. 
هاتان الصديقتان، إحداهما تعيش في مصر 
حــالــيــًا، وال تــــزال تــعــمــل فــي إحــــدى املنظمات 
بينما  ضغوطًا  وتــواجــه  املصرية،  الحقوقية 
املــدنــي في  فــي مــجــال املجتمع  تكمل طريقها 
مــصــر. أمـــا األخـــــرى، فــأجــبــرهــا والـــداهـــا على 
السفر إلحدى الدول الخليجية حيث يقيمان.

قصة أخــرى من قصص االعتصام، ترويها 
أستاذة جامعية ليست من جماعة اإلخوان 
مصري  بطبيب  مــتــزوجــة  لكنها  املسلمني، 
عضو في الجماعة منذ الصغر. تقول: »كان 
التردد على االعتصام. ويبيت  زوجــي دائــم 
هنالك أحيانًا. أما أنا فلم أشاركه االعتصام 
ــة الــــفــــض.  ــلـ ــيـ خالل جريمة الفض في رابعة )محمد عبد المنعم/فرانس برس(ســـــــوى فـــــي الـــــيـــــوم األخــــــيــــــر. لـ

زمالءه األطباء له ساعدونا أخيرًا في إجراء 
الجراحة في إحدى العيادات الخاصة«.

واجهت األستاذة الجامعية وزوجها الطبيب 
صعوبات كثيرة بعد ذلك في عملهم. تتحدث 
عــمــا جـــرى مــعــهــمــا، قــائــلــة: »كــــان مــعــروفــًا أن 
زوجـــي مــن اإلخــــوان، وضــّيــقــوا عليه الخناق، 
وحاربوه في لقمة عيشه، وكــان مهددًا طوال 
الوقت. وأنا مررت بمثل هذا السيناريو ولكن 
ليس بــهــذه الــدرجــة مــن الصعوبة والــخــنــق«. 
ــراود الــطــبــيــب حتى  ــ اســـتـــمـــرت الـــتـــهـــديـــدات تــ
جـــبـــر عــلــى تـــرك عــمــلــه الــحــكــومــي، واالكــتــفــاء 

ُ
أ

بعمله الخاص، ثم ازدادت املضايقات األمنية، 
وبــــات الـــرعـــب مــســيــطــرًا مـــع كـــل حــمــلــة أمــنــيــة 
فــي مــصــر، وخصوصًا  املــعــارضــني  تستهدف 
للتنقل  »اضطررنا  وتتابع:  الجماعة.  أعضاء 
والـــتـــرحـــال كــثــيــرًا، حــتــى انــتــهــى بــنــا املــطــاف 
هاربني من مصر إلى دولة أوروبية. وال نعرف 

متى وكيف سوف نعود«.
نسيت آية )اسم مستعار(، التي كانت تعتصم 
في ميدان رابعة العدوية مع شقيقها تفاصيل 
االعتصام، كيف مــّرت األيــام واألحــداث، لكنها 
أبدًا ال تنسى يوم الفض، تحديدًا عندما ألقي 
القبض على شقيقها، الذي زّج به في السجن 

فــقــد كــنــت أوازن بـــني عــمــلــي فـــي الــجــامــعــة 
واملسؤوليات  الــرضــيــع،  بطفلي  واالهــتــمــام 
ــــي عــلــى عــاتــقــي لــيــشــارك  الـــتـــي تــركــهــا زوجـ
هــو فــي االعــتــصــام«. تضيف أنـــه »صبيحة 
يوم 14 أغسطس 2013، وما إن علمت ببدء 
فــض االعــتــصــام تــركــت طفلي عــنــد والــدتــي 
وتوجهت فورًا مليدان رابعة العدوية ملؤازرة 
إليه لساعات،  الــوصــول  لــم أستطع  زوجـــي. 
ــالـــصـــدفـــة فــــي املــســتــشــفــى  ــتـــى وجــــدتــــه بـ حـ
امليداني يسعف املصابني«. وتتابع: »بقيت 
بجانبه، ساعدته في مهمته اإلنسانية حتى 
نــاري في ساقه، فقضينا  أصيب هو بطلق 
بـــاقـــي يــومــنــا نــبــحــث عـــن مــســتــشــفــى يقبل 
إجراء جراحة عاجلة له. جميع املستشفيات 
 
ّ
ــدان رفــــضــــت عــــالجــــه. لــكــن ــيــ ــاملــ املـــحـــيـــطـــة بــ

في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحكم 
آيــة تفاصيل املكاملات  بـــ15 عامًا. تحكي  عليه 
التي يجريها شقيقها كلما سنحت  الهاتفية 
له الفرصة داخــل الــزنــزانــة. تقول إنــه »أحيانًا 
يــتــمــكــن املــعــتــقــلــون مـــن إخـــفـــاء هــاتــف صغير 
داخــــل الـــزنـــزانـــة، يــتــم شحنه مــن ِقــبــل أســرهــم 
بـــالـــخـــارج، وكــنــت أســتــقــبــل أحــيــانــًا اتــصــاالت 
هــاتــفــيــة مـــن شــقــيــقــي بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل«. 
وتــضــيــف: »تـــارة يتصل وال يــتــحــدث، ويسأل 
فقط عن األهل واألقارب. يريد معرفة كل جديد. 
ــن أنــجــب، ومــن  ــــزّوج ومـ ــن تـ يــريــد أن يــعــرف َمـ
سافر ومن بقي، من تغير موقفه ومن بقي على 
العهد. وتارة أخرى، ال يتوقف هو عن الحديث، 
وتـــطـــول املـــكـــاملـــات لــســاعــات يــحــكــي فــيــهــا عن 
أعبائه وهمومه، وعــن أصدقائه وزمــالئــه في 
الــســجــن. عـــن املــعــامــلــة والــتــعــنــت، وتــفــاصــيــل 
املعيشة الرتيبة واأليام املتطابقة«. وتنّوه بأنه 
»ذات مرة، حكى لي عن كابوس يراوده، يبكي 
فيه وسط برك دمــاء وأشــالء ودمــار. أنا أيضًا 
كثيرًا ما يراودني مثل هذا الكابوس، لم أحِك 
له عنه أبدًا، ال أريد تحميله مزيدًا من األعباء، 
لكن أسأله في كل اتصال: هل ال يزال الكابوس 

يراودك؟ فيجيب: كل ليلة«.
بيته  )اســم مستعار( من  الرحمن  يخرج عبد 
كــل يــــوم، يستقل مــيــكــروبــاص يــنــادي »ســكــة. 
رابعة. أول عباس. أول مكرم«، كان اليوم التالي 
مرت  إذ  الرحمن،  لعبد  بالنسبة  مؤملًا  للفض 
ســيــارة املــيــكــروبــاص للمرة األولـــى منذ نحو 
 

ّ
شــهــر مـــن مـــيـــدان رابـــعـــة الـــعـــدويـــة، بــعــد فــض
أتمالك  »لــم  يقول:  تمامًا.  االعتصام وتجريفه 
دموعي وأنا أمر من هناك. كل رقعة تقع عليها 
عيني لي فيها ذكرى. هنا كنا نأكل وهنا كنا 
تل أمامي 

ُ
نتسامر، وهنا فقدت صديقي، وهنا ق

شخص ال أعرفه. وهنا شاهدت الرعب والفزع 
في عيون النساء واألطفال«. تألم عبد الرحمن 
ثانية، عندما أصدرت الحكومة املصرية قرارًا 
إلى  العدوية«  امليدان من »رابعة  بتغيير اسم 
»الشهيد هشام بركات«، يقول: »كانت عربات 
مختلطة  وسخرية  بلؤم  تنادي  امليكروباص 
بــالــشــمــاتــة: ســكــة. هــشــام بـــركـــات. أول عــبــاس. 
أيامًا معدودة،  النداء هكذا  استمر  مكرم.  أول 
ربه 

ُ
وعادوا للنداء األصلي مجددًا لسهولته وق

من آذان الركاب«.

ال تنسى آية 
)اسم مستعار( يوم الفض 

والقبض على شقيقها 

تجمع الذكريات المؤلمة 
الشهود الذين كانوا 

حاضرين يوم الفّض. أما 
مصائرهم  فتعددت، إذ 
منهم من قرر البقاء في 

مصر، فيما  أجبر بعضهم 
على الخروج بعد التعرض 

للمطاردة

االنتقادات الحقوقية ال توقف جرائم النظام 

القاهرة ـ العربي الجديد

 اعتصامي 
ّ

تحل الذكرى السادسة ملذبحة فض
رابعة والنهضة، التي وقعت في 14 أغسطس/

الــســيــاســي  املــشــهــد  فـــي  جــديــد  آب 2013، وال 
املـــصـــري املــنــغــلــق، املـــاضـــي قــدمــًا نــحــو مــزيــد 
الحكم  وتــوطــيــد  الــحــريــات  القمع وتقييد  مــن 
ــتـــوريـــة تتيح  الـــديـــكـــتـــاتـــوري بــتــعــديــالت دسـ
للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم 
ألطــول فترة ممكنة وعصٍف باملنافسني، لكن 
عـــالقـــة الـــنـــظـــام املـــصـــري بـــالـــقـــوى الــخــارجــيــة 
تضررت كثيرًا بسبب أوضاع حقوق اإلنسان، 
ــاة الــرئــيــس  ــ ــــادث وفـ خــصــوصــًا فـــي أعـــقـــاب حـ
ــعـــزول مــحــمــد مــرســي أثـــنـــاء مــحــاكــمــتــه في  املـ
يونيو/حزيران املاضي. وإلى جانب انتقادات 
ــر  ــ ــتــــصــــاعــــدة، جــــــاء تـــوجـــيـــه وزيـ أوروبــــــيــــــة مــ
الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو رســالــة 
إلــى مجموعة  املاضي  في شهر يوليو/تموز 
الــعــمــل الــخــاصــة بــحــقــوق اإلنــســان فــي مصر، 
ــاع داخـــل السجون  وإبــــداؤه القلق مــن األوضــ
املصرية بمناسبة وفاة مرسي، لتؤكد للنظام 
الغربية بصفة عامة،  الدوائر  املصري، تأهب 
من  عليه  للهجوم  خاصة،  بصفة  واألميركية 
ثغرة حقوق اإلنسان، والبناء على الخلفيات 
القديمة التي كانت تعرقل تطور العالقات بني 
إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
رابــعــة،  مذبحة  بينها  ومــن  السيسي،  ونــظــام 

النظام السياسي الجديد على أنقاض  وبناء 
حــكــومــة مــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــًا. وعـــلـــى الــرغــم 
مـــن أن املــالحــظــات الــغــربــيــة األخـــيـــرة لـــم تــؤد 
مالبسات  فــي  أممية  تحقيقات  إلــى  مــبــاشــرة 
في سلسلة  تعتبر حلقة  لكنها  وفــاة مرسي، 
جديدة من االنتقادات املمنهجة، بعد فترٍة من 
الصمت. وبدأت االنتقادات بتقرير الخارجية 
األمــيــركــيــة األخــيــر عــن حــالــة حــقــوق اإلنــســان 
فــي مــصــر، مــا يــؤكــد عـــدم رضـــا جميع دوائـــر 
ــن اســتــمــرار  ــيـــض عـ وشــخــصــيــات الــبــيــت األبـ
ممارسة  تجاهل  وعــن  السيسي،  مع  التعاون 
الــضــغــوط لتحسني أوضــــاع حــقــوق اإلنــســان 
والــتــعــامــل مــع املــجــال الــعــام بمعناه الــواســع، 
بما في ذلك الحريات الشخصية والعامة على 
التعبير  حــدٍّ ســـواء، خصوصًا أوضـــاع حرية 
والـــنـــشـــر والــتــنــظــيــم واملــــشــــاركــــة الــســيــاســيــة 
إلــى جانب محاور  والعمل الحزبي واألهــلــي، 
أخـــرى تــمــّس الــجــرائــم طويلة األمـــد املنسوبة 
والقتل  الــدمــاء  بــإراقــة  واملتعلقة  النظام،  لهذا 
ــاء الــقــســري واملــحــاكــمــات غير  ــفـ املــنــظــم واإلخـ

العادلة واإلعدامات.
وســبــق ملــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
لحالة  ومتواصلة  الذعــة  انتقادات  أن وجهت 
 

ّ
حــقــوق اإلنـــســـان فــي مــصــر انــطــالقــًا مــن فــض
ــّبـــر هـــذه  اعـــتـــصـــامـــي رابــــعــــة والـــنـــهـــضـــة. وتـــعـ
االســـتـــمـــراريـــة، مـــع عــــودة االنـــتـــقـــادات للهجة 
الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة، عـــن نــجــاح العمل 
الذي تقوم به املنظمات والنشطاء الحقوقيون 
ــيــــرًا، في  املــهــتــمــون بــــاألوضــــاع فـــي مــصــر أخــ
اجتذاب أنظار واهتمام مسؤولني داخل البيت 
الديمقراطية  بــأخــذ مكتب  ارتــبــاطــًا  األبــيــض، 
التي  املــالحــظــات  بكل  األمــيــركــيــة  بالخارجية 
اعتادت املنظمات األجنبية والعربية تقديمها 
إلى واشنطن سنويًا بمناسبة إعداد التقرير 
السنوي. وترى مصادر دبلوماسية مصرية، 
فــي أحــاديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــودة 
االنــــتــــقــــادات األمـــيـــركـــيـــة عــلــى هــــذا املــســتــوى، 
دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  رغبة  تعكس 
تـــرامـــب فـــي عــــدم الـــدخـــول فـــي صــــدام مــبــاشــر 
املــلــف، مــع استمرار  مــع السيسي بسبب هــذا 
مــمــارســة بــعــض الــضــغــوط وتــوجــيــه رســائــل، 
بعضها مباشر واآلخــر غير مباشر، إلشعار 
النظام املصري دائمًا بأنه يقع تحت الضغط، 

وبـــــني املـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم املــتــحــدة 
لــحــقــوق اإلنــســان ومــعــهــا عـــدد مــن املنظمات 
العدالة  الحكم ألســس  افتقار  الــدولــيــة، حــول 
ألقى  املحكمة. وقد  وعــدم موضوعية وحياد 
ــذا الــتــراشــق بــظــاللــه عــلــى زيــــارة السيسي  هـ
لنيويورك لحضور اجتماعات األمم املتحدة، 
بـــحـــســـب مـــصـــادر   - ــه  ــقــ ــريــ ــو وفــ ــ تـــلـــقـــى هـ إذ 
دبلوماسية - تساؤالت تتعلق باملضي قدمًا 
ــنـــي لــلــمــعــارضــني، والــتــنــكــيــل  فـــي الــقــمــع األمـ
ــــالم الــســيــاســي، مـــا يمهد  بــمــجــمــوعــات اإلســ
الــبــيــئــة إلنــــتــــاج مـــجـــمـــوعـــات إســـالمـــيـــة أكــثــر 
الرغم من  »داعـــش«. وعلى  تطرفًا من تنظيم 
أنه كان من املعتاد في القضاء املصري إلغاء 
ــام الــضــخــمــة والــقــاســيــة في  ــكـ مــثــل هـــذه األحـ
التشريعية  التعديالت  أن  إال  النقض،  درجــة 
الـــتـــي أدخــلــهــا الــســيــســي فـــي إبــريــل/نــيــســان 
النقض  محكمة  فــي  العمل  نــظــام  على   2017
وإجراءات الطعن، ستصعب حصول املتهمني 
لدفاعهم. وسيؤدي هذا  أحكام مرضية  على 
النظام اإلجرائي الجديد إلى تعقيد إجراءات 
نظر محكمة النقض للطعون التي من املتوقع 
ــــذي يمثل  الـ الـــرقـــم  إلــــى 715، وهــــو  أن تــصــل 

املتهمني الحاضرين واملدانني جميعًا.
وعلى الرغم من هذا الطريق الطويل من املآسي 
رابــعــة من  السيسي ضحايا  أدخـــل فيه  الـــذي 
القتلى واملصابني واألحياء، ومحاوالت النظام 
ــذا الــحــدث  املــســتــمــرة لــقــطــع الـــوشـــائـــج بـــني هــ
وحـــاضـــر ومــســتــقــبــل مـــصـــر، إال أن الــســيــســي 
ورمــوز نظامه ما زالــوا يخشون أي محاسبة 
إجـــراءات قضائية دولية. فبعد  أو  مستقبلية 
الفض بأشهر معدودة، اختفى وزير الداخلية 
ــه مــن  ــبــــق مــحــمــد إبـــراهـــيـــم بـــعـــد خــــروجــ األســ
إلى  الحكومية، فسافر فترة طويلة  التشكيلة 
ــارات، فــي خــطــوة فــّســرهــا مــراقــبــون بأنها  ــ اإلمـ
 في حمايته. وفي يوليو/ تموز املاضي، 

ٌ
إمعان

أصــــدر الــســيــســي قــانــون مــعــامــلــة بــعــض كبار 
قـــادة الــقــوات املسلحة، الـــذي يجيز لــه إصــدار 
العسكرية  الشخصيات  بعض  بتحديد  قـــرار 
تعطيل  فترة  في  قيادية  مناصب  تولوا  ممن 
ــداث رابــعــة  الــدســتــور الــتــي وقــعــت خــاللــهــا أحــ
أي  مــن  نهائية  حصانة  ومنحهم  والــنــهــضــة، 
إجراءات قضائية بشأن أي جرائم وقعت منهم 

أو بمناسبة توليهم مناصبهم.

من تحرك في نيويورك للمطالبة بالعدالة لضحايا رابعة )محمد الشامي/األناضول(

الــنــظــام فـــي الــقــضــاء عــلــى كـــل ظـــالل مذبحة 
ــّم إعــــدام الــشــبــان الــتــســعــة املتهمني  رابـــعـــة، تـ
بــالــضــلــوع فــي عملية اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام 
السابق هشام بركات، وتّم إعدام ستة آخرين 
في قضيتني أخريني. في مــوازاة ذلك، أوقفت 
الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة ســـعـــي الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
أيـــدت محكمة  الــذيــن  إلعـــدام جميع املتهمني 
الــنــقــض إعــدامــهــم خـــالل الــعــامــني املــاضــيــني، 
وعــدم  املــدانــني  معاقبة  ســرعــة  على  للتأكيد 
التظلم  أو  لاللتماس  أخــرى  بفرص  تمتعهم 

من حكم اإلعدام.
وفي سبتمبر/أيلول املاضي، أصدرت محكمة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة بــرئــاســة الــقــاضــي حسن 
فــريــد، واحــــدًا مــن أضــخــم األحــكــام الجنائية 
في تاريخ مصر، بإدانة 734 شخصًا وفرض 
عقوبات بالسجن املشدد ملدة خمس سنوات 
إلـــــى اإلعــــــــدام بـــحـــق 75 مـــنـــهـــم، الشــتــراكــهــم 
لة  جميعًا في اعتصام رابعة، من دون مساء

شخص واحد ينتمي للجيش أو الشرطة.
الحقوقية  االنتقادات  لعودة  التأريخ  ويمكن 
الــذي  للتراشق  بالنظر  الحكم،  ذلــك  بــصــدور 
املــصــريــة  الــخــارجــيــة  بــني وزارة  وقـــع حينها 

ــع عـــــدم رضـــــا املــنــظــمــات  ــتــــوازي أيـــضـــًا مــ ــالــ بــ
األميركية املانحة التابعة للحزبني الجمهوري 
الحكومة باملنظمات  والديمقراطي عن عالقة 
حقوق  مجال  في  العاملة  واألجنبية  املحلية 
ــول إن االنــــتــــقــــادات  ــ ــقـ ــ الـ اإلنــــــســــــان. ويـــمـــكـــن 
الــنــظــام فــي التنكيل  عـــادت بسبب اســتــمــرار 
باملعارضة بصفة عامة وجماعة »اإلخــوان« 
ــــواط التي  بــصــفــة خــاصــة. وكــــان أحــــدث األشـ
قطعها النظام في هذا الصدد توجيه االتهام 
لــجــمــاعــة »اإلخــــــــوان« بــالــضــلــوع فـــي حـــادث 
في محيط معهد  األخير  اإلرهــابــي  التفجير 
املنطقية  الرغم من غياب األدلــة  األورام على 

أو الواقعية على ذلك.
وفي مطلع العام الحالي، وعلى خلفية رغبة 

توّجه منظمات 
حقوقية انتقادات الذعة 

لحالة حقوق اإلنسان

تعود االنتقادات 
الحقوقية الدولية 

لتالحق النظام المصري، 
الذي سعى منذ مجزرة 

فّض اعتصامي رابعة 
والنهضة إلى تحصين 

نفسه من المساءلة، 
فيما لم يتوقف عن 

التنكيل بالمعارضين
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مطروحة  كثيرة  أسئلة  تبقى  رابعة،  لمجزرة  السادسة  الذكرى  في 
بشأن ما حدث في الغرف المغلقة قبيل اتخاذ قرار الفض، وحدود 
مسؤولية النائب العام في ذلك الحين، هشام بركات، عن منح الغطاء 
أعقبت  متضاربة  روايات  ظهور  بعد  خصوصًا  للجريمة،  القانوني 

اغتياله، فيما تبقى الجريمة الموثقة من دون عقاب

سياسة

املــتــضــاربــة حــــول املـــجـــزرة بــســبــب مـــا يمكن 
في  املــجــزرة  مهندسي  برغبة بعض  وصــفــه 
ــام عــلــى كــاهــل  ــهـ ــاء االتـ ــقـ الــتــنــصــل مــنــهــا، وإلـ
آخــريــن حرصًا على عــدم تحريك بــالغــات أو 
 بعد زوال النظام أو 

ً
قضايا ضدهم مستقبال

في أماكن أخرى خارج مصر.
في عام 2016 وفي معرض دفاعه عن سيرة 
الــنــائــب الـــعـــام الـــراحـــل، قـــال الــقــاضــي حسن 
في قضية  تنظر  التي  املحكمة  رئيس  فريد، 
اعتصام رابــعــة، والـــذي أصــدر الــعــام املاضي 
حكمه فيها، إن هشام بركات لم يصدر قرارًا 
بــفــض االعــتــصــام، مــفــجــرًا بــذلــك مــفــاجــأة من 
للنقاش  واســعــًا  بــابــًا  فتحت  الثقيل،  الــعــيــار 
ــة ومـــــن خــلــفــهــا  ــرطـ ــا إذا كـــانـــت الـــشـ حـــــول مــ
الجيش ووزيـــر الــدفــاع آنـــذاك، الــرجــل القوي 
الـــوحـــيـــد فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، قد خدع الرأي العام، باستناده إلى 
قــرار لم يصدر بالفعل إلجــراء عملية الفض 

وما صاحبها من مذابح.
روى  فــي حيثيات حكمه،  فريد  أن حسن  إال 
أن هشام بركات أصدر  أخــرى مفادها  قصة 
بالفعل »قــــرارًا« فــي 31 يــولــيــو/ تــمــوز 2013 
الــتــي تضمنها محضر  الــوقــائــع  »اعــتــبــار  بـــ
الـــتـــحـــريـــات املـــــــؤرخ فــــي 30 يـــولـــيـــو، املـــحـــرر 
ــلــــواء ســيــد شــفــيــق مـــديـــر اإلدارة  بــمــعــرفــة الــ
الــعــامــة لــلــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة بـــاألمـــن الــعــام، 
ــررة فــــي هـــذا  ــ ــحـ ــ وكــــذلــــك بــــاقــــي املـــحـــاضـــر املـ
الشأن، تنطوي على أدلة كافية على ارتكاب 
الجرائم املضرة بأمن الدولة من جهة الداخل 
ومقاومة السلطات وإتالف املباني الحكومية 
والخاصة وتعطيل املواصالت والقتل العمد 
دون  مــن  واحتجازهم  الــنــاس  على  والقبض 
وجــه حــق والــتــعــذيــب الــبــدنــي، وذلـــك لتنفيذ 

غرض إرهاب املواطنني وترويعهم«.
وأضــــاف فــريــد »أمــــر هــشــام بــركــات بتكليف 

لـــه عــالقــة بــاالعــتــصــامــني، مستخدمًا  كــانــت 
سياسة القتل البطيء لجميع املعتقلني ممن 
رابــعــة والنهضة  داخـــل  القبض عليهم  ألــقــى 
وخــارجــهــا، وزج بــهــم فــي الــســجــون بذريعة 
انتمائهم إلى جماعة اإلخوان املسلمني. ومنذ 
مجزرة الفض تحّولت مصر إلى سجن كبير 
تــتــراجــع فــيــه الــحــريــات بــاســتــمــرار، إذ يمنع 
القمع  ــزداد  ويــ للنظام  لــو بسيط  انــتــقــاد  أي 
وتتوالى التصفيات امليدانية. وحتى شركاء 
النظام في تقديم الغطاء السياسي للمجزرة 
ــك، واصــــل  ــ ــــط كــــل ذلــ ــنـــه. ووســ لــــم يــســلــمــوا مـ
النظام بطشه لتعزيز نفوذه. وعدل الرئيس 
املــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الـــدســـتـــور 
ليضمن بقاءه في الحكم أطول فترة ممكنة، 
محيطًا نفسه بمن يثق بهم فقط من عائلته 
بكل من يشكك  منه ومقصيًا  مقّربني  من  أو 
 عن إحكام قبضته 

ً
في والئه املطلق له، فضال

على مختلف املؤسسات بما في ذلك القضاء، 
إلى جانب انغماسه في التطبيع مع إسرائيل 
حتى أصبح رئيس وزراء االحتالل بنيامني 
ــأن الــســيــســي »صـــديـــق  ــ نــتــنــيــاهــو يـــجـــاهـــر بـ
ــوازاة ذلــــك، تــغــّول الــجــيــش في  ــ عـــزيـــز«. فــي مـ
الــحــيــاة االقــتــصــاديــة عــلــى حــســاب املــهــمــات 
الشرطة  صــالحــيــات  زادت  فيما  الــعــســكــريــة، 
االنتهاكات  وبــاتــت  مسبوق  غير  نحو  على 
 يوميًا متجددًا يحظى بغطاء السيسي.

ً
فعال

واكــتــســب الــجــدل حـــول طبيعة مــا حـــدث في 
اعتصامي  فــض  مــجــزرة  قبل  املغلقة  الــغــرف 
رابعة والنهضة ببضعة أيام، أهمية مضاعفة 
بـــســـبـــب مــســتــجــديــن حـــصـــال فــــي الـــســـنـــوات 
العام  النائب  اغتيال  أولهما حادث  الالحقة: 
هشام بركات في 29 يونيو/ حزيران 2015، 
الــذي يعتبر أبــرز شخص في نظام االنقالب 
يتم اغتياله حتى اللحظة. واملستجد الثاني 
القضائية واألمنية  الروايات  يتعلق بتوالي 

الــشــرطــة بــاتــخــاذ الــــالزم قــانــونــًا نــحــو ضبط 
ميادين  دوائــر  بمحيط  وقعت  التي  الجرائم 
التحرير ورابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة، 
ــد إبــــراهــــيــــم بـــاإلســـكـــنـــدريـــة،  ــائـ ــقـ ومـــســـجـــد الـ
ــبـــرى، وســائــر  ــكـ ــدان الـــشـــون بــاملــحــلــة الـ ــيــ ومــ
في  الجرائم  هــذه  فيها  وقعت  التي  امليادين 
الصعيد والوجه البحري، وكشف مرتكبيها 
املــســتــخــدمــة بواسطتهم  الــســيــارات  وضــبــط 
ــبـــط  ــلــــفــــزيــــونــــي وضـ ــتــ ــل الــ ــقــ ــنــ وســـــــيـــــــارات الــ
املـــحـــرضـــني، ومــنــهــم مــحــمــد بـــديـــع ومــحــمــد 
البلتاجي وصفوت حجازي وحسن البرنس 

وباسم عودة وطارق الزمر«.
العليا في االتجاه  الــدولــة  أمــن  ونحت نيابة 

نفسه فــي تــقــريــر االتــهــام الــصــادر عنها في 
باغتيال  الخاصة   2015 لسنة   314 القضية 
بـــركـــات، فــقــالــت: »اشــتــكــى عـــدد مــن مــواطــنــي 
بمساكنهم،  الــعــيــش  إمــكــانــيــة  بــعــدم  املنطقة 
األمر  منها،  يرتزقون  التي  أعمالهم  وتركهم 
الــــذى أدى إلـــى احــتــقــان املــجــتــمــع حــيــال تلك 
املواطنني  كــرامــة  مــن  تحط  التي  التصرفات، 
وتــمــتــهــن آدمــيــتــهــم، وبـــنـــاًء عــلــيــه أعـــد قــطــاع 
الداخلية تقريرًا بكشف  بـــوزارة  الــعــام  األمــن 
تــوافــر دالئـــل حـــول انــتــهــاكــات اإلخـــــوان، وتــم 
تسليمه للنائب العام الــذى أصــدر قــراره في 
الالزمة  اإلجـــراءات  باتخاذ   ،2013 يوليو   31
تــجــاه األعــمــال اإلجــرامــيــة الــتــي وقــعــت داخــل 

ــام املـــســـلـــح، وتـــســـلـــم الـــنـــائـــب الـــعـــام  ــتـــصـ االعـ
الــشــهــيــد املــســتــشــار هــشــام بـــركـــات، بــتــاريــخ 
ر مــن قطاع  ـــَحـــرَّ

ُ
امل الــتــقــريــر  13 يــولــيــو 2013، 

الــعــام، بــشــأن اعتصام رابــعــة العدوية  األمـــن 
بمدينة نصر في القاهرة، واعتصام النهضة 
بالجيزة. وتضمن التقرير توافر دالئل كافية 
ألعـــمـــال تــخــريــب وإتــــــالف املـــنـــشـــآت الــعــامــة 
ومـــبـــانـــي الــــدولــــة والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد ومـــقـــاومـــة 
الــســلــطــات، واالحـــتـــجـــاز والــتــعــذيــب الــبــدنــي 
بـــغـــرض إرهـــــاب وتـــرويـــع املـــواطـــنـــني. وبــنــاء 
على التقرير، كلف النائب العام وقتها قوات 
التي وقعت بمحيط  الجرائم  الشرطة بوقف 
ميدان رابعة العدوية، وضبط سيارات البث 

اإلذاعـــــي املــســروقــة مــن الــتــلــفــزيــون املــصــري، 
املتورطة  اإلخوانية  القيادات  بعض  وضبط 
»الباعث  أن  النيابة  التحريض«. وذكــرت  في 
ــم رمــــوز الــدولــة  ــه مـــن أهـ عــلــى قــتــل بـــركـــات أنـ
ــلـــى إســـقـــاطـــهـــا  ــســـاعـــد عـ املــــصــــريــــة وقـــتـــلـــه يـ
ومــؤســســاتــهــا، بــيــنــمــا زعــــم قـــــادة الــجــمــاعــة 
ألعــضــائــهــا أن قــتــلــه ألمـــــره فـــض تــجــمــهــري 
الجماعة برابعة والنهضة ومسؤوليته عمن 
املتهمني  لبقية  فأفتوا  بهما«،  وأصــيــب  قتل 
 لـــحـــكـــم الـــقـــاعـــدة 

ً
بـــاســـتـــبـــاحـــة دمــــــه تـــــأويـــــال

الشرعية »دفع الصائل«.
وفي اتجاه قريب جاءت شهادة لجنة التقصي 
لحقوق  القومي  للمجلس  التابعة  الرسمية 
ــان الـــتـــي أصــــــدرت تــقــريــرهــا بتقصي  ــســ اإلنــ
الحقائق عن األحــداث في مــارس/ آذار 2014 
عملها  خـــالل  ــادات  ــ إفـ أي  تتلقى  أن  دون  مــن 
من مكتب النائب العام. ولم تذكر اللجنة في 
تقريرها أن بركات هو الذي أصدر قرار ضبط 
الجرائم داخل االعتصام، بل نسبت القرار إلى 
دائرتها  فــي  الــواقــع  أول  نصر  مدينة  »نيابة 
ميدان رابعة العدوية«. وهــو أمــر ال يقلل من 
 
ً
مسؤولية بركات عما حدث، لكنه يغّير قليال

مــن مــســار الـــروايـــة الــرســمــيــة، وربــمــا يعكس 
أمرًا آخر، هو أن بركات نفسه كان يتنصل من 
أن  االعتصام، خصوصًا  املسؤولية عن فض 
قرار ضبط الجرائم لم يصدر فقط بناء على 
تحرر  بل  الجزئية،  للنيابة  األهــالــي  شكاوى 
أكــبــر مــســؤول عــن املباحث  بشأنه تقرير مــن 
التي  املحكمة،  وذكـــرت  كما سبق  مــصــر،  فــي 
استمعت أيــضــًا لــشــهــادة هــذا املــســؤول وهو 

اللواء سيد شفيق.
ــــذي روت فـــيـــه املــحــكــمــة  فــــي الــــيــــوم نــفــســه الــ
والنيابة، وتحت نظرهما الوثائق الرسمية، 
ــقــــرار، كــان  أنــــه شــهــد إصـــــدار بـــركـــات لــهــذا الــ
األخــــيــــر قــــد أدلـــــــى بـــتـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
ــال فــيــهــا إن »الــنــيــابــة  »الــــشــــروق« املــصــريــة قـ

الــعــامــة غــيــر مختصة بــإصــدار قــــرارات فض 
اعتصامات مؤيدي محمد مرسي، سواء في 
محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، 
أن  إلــى  بالجيزة«، مشيرًا  النهضة  ميدان  أو 
 تلك االعتصامات يقع خارج 

ّ
التصريح بفض

اختصاصات النيابة العامة.
ــر بــركــات فــي تــلــك الــتــصــريــحــات أنـــه »لــم  وذكـ
يـــصـــدر حــتــى اآلن قــــــرارات بـــشـــأن الــبــالغــات 
املقدمة للنيابة، التي تطالب بفض االعتصام 
القائم برابعة العدوية، وأن النيابة العامة لم 
بعد«،  البالغات  تلك  في  أي تصرفات  تتخذ 
نافيًا ما أثير حول »مخاطبة النيابة العامة 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، إلفـــادتـــهـــا بــخــطــة أمــنــيــة 
ــى بـــركـــات  ــ ــ لـــفـــض تـــلـــك االعــــتــــصــــامــــات«. وأدلـ
بهذه التصريحات على خلفية تقدم عدد من 
أهــالــي منطقة رابــعــة الــعــدويــة بــبــالغــات إلى 
النائب العام، يطالبون بإصدار أوامر بفض 
الـــعـــدويـــة، نــظــرًا لتعرضهم  اعــتــصــام رابـــعـــة 
ملضايقات من أصحاب االعتصام، وتصاعد 
الحديث في وسائل اإلعالم املوالية لالنقالب 
عن ضرورة فض االعتصام بالقوة. التسليم 
بــصــحــة مــا أدلــــى بــه بــركــات مــن تصريحات 
في حينه، يعكس بوضوح تعرضه لضغوط 
ودخـــولـــه فـــي مـــفـــاوضـــات ملــحــاولــة الـــخـــروج 
ــقـــرار يــتــمــاشــى مـــع اخــتــصــاصــات الــنــيــابــة  بـ
الــعــامــة وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــســمــح بــالــفــض 
بــهــذه الـــصـــورة الــدمــويــة، مــن دون أن يتخذ 

القرار نفسه الفض عنوانًا له.
مــصــادر قــضــائــيــة شــاركــت فــي أعــمــال لجنة 
»العربي  لـ قالت  الرسمية،  الحقائق  تقّصي 
الـــجـــديـــد«، إن »بــــركــــات رفــــض الـــتـــعـــاون مع 
الــلــجــنــة لـــلـــنـــأي بــنــفــســه عــــن األحـــــــــداث، لــكــن 
بعض املقربني منه كانوا ينقلون عنه آنذاك 
أن قراره ال يعني بالضرورة الفض بالقوة«. 
ورجحت املصادر أن يكون امتناعه عن ذكر 
من  خوفًا  الرسمي  التقرير  فــي  تفاصيل  أي 

»انتقام دموي«، وذلك على غرار
مسؤولني كثر وضباط جيش وشرطة التقت 
بــهــم لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق، الــتــي أصـــدرت 
املعتصمني  يحّمل  تقريرًا  املطاف  نهاية  في 
الجزء األكبر من مسؤولية ما حدث. وأضافت 
املصادر أن املقربني من بركات في األوســاط 
ــه تــحــمــيــلــه  ــنـ الـــقـــضـــائـــيـــة كــــانــــوا يـــنـــقـــلـــون عـ
في  كبيرة  وقــوع خسائر  الشرطة مسؤولية 
األرواح وكان يرى إمكانية الخروج بخسائر 
أقــل، لكنه في الوقت نفسه كان يرى أن فض 
االعتصام كان السبيل الوحيد إلعادة بسط 
هيبة الدولة على العاصمة، مذكرًا بأن قضية 
للمعتصمني  االتــهــامــات  بتوجيه  االعتصام 
الــنــاجــني مــن املــجــزرة بـــدأت فــي عــهــد بــركــات 

عقب الفض مباشرة.
وذكرت املصادر أن القرار الذي صدر من بركات 
لتصرفات  بــيــاض«  على  »تقنني  بمثابة  كــان 
الداخلية على اعتبار أنه »ال يوجد في قرارات 
النيابة شيء اسمه )وأي ميادين أخرى( فهذا 
للدولة  الــالزم  القانوني  الغطاء  أعطى  الــقــرار 
لقمع املعتصمني أو املتظاهرين في أي مكان 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، ولــيــس فــقــط في 
رابعة والنهضة«. يذكر أن بركات توفي مساء 
يوم اإلثنني 29 يونيو 2015 متأثرًا بإصابته 
ــارة مــفــخــخــة،  ــيـ ــراء اســتــهــدافــه بــتــفــجــيــر سـ ــ جـ
ــدام فــي فــبــرايــر/ شباط  وتــم تنفيذ حكم اإلعــ
النقض  املاضي بحق 9 شبان قضت محكمة 
بــاإلعــدام  وقضت  اغتياله،  عــن  بمسؤوليتهم 
لـــ15  املــؤبــد  غيابيًا على 18 آخــريــن، والسجن 
آخرين، والسجن املشدد 15 سنة لـ8 متهمني، 

واملشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا.

مجزرة رابعة

 ،2013 يونيو/حزيران   30 أحداث  مع 
محمد  المنتخب  الرئيس  واختطاف 
مرسي، اتجه أنصار الديمقراطية إلى 
التظاهر والتمركز في ميدان »رابعة 
وهو  القاهرة،  شرقي  العدوية« 
ارتباطه  اتساعه  مــن  يزيد  مــيــدان 
في  ويقع  واسعة،  رئيسية  بشوارع 
المنشآت  منطقة تضم العديد من 
فيه  التواجد  واستمر  العسكرية. 
 14 في  الدموي  الفّض  يوم  حتى 
حظي  وفيما   .2013 أغسطس/آب 
من  األكبر  بالنصيب  »رابعة«  ميدان 
المعتصمين  آالف  تمركز  االهتمام، 
بالجيزة.  النهضة  ميدان  في  اآلخرين 
ــرار فــض اعــتــصــام هــذا  ــ ــان ق ــ وك
فيه  المعتصمين  وقنص  الميدان 
متزامنًا  وخيامهم  جثثهم  وحرق 

مع قرار فّض رابعة.

فض متزامن
قضية

القاهرة ــ العربي الجديد

في الذكرى السادسة ملجزرة فض 
اعــتــصــامــي رابـــعـــة والــنــهــضــة في 
الــرئــيــس املنتخب  مــصــر ملـــؤيـــدي 
يوليو/   3 انقالب  ومعارضي  مرسي  محمد 
حــول  يــتــجــدد  الـــجـــدل  زال  مـــا   ،2013 تـــمـــوز 
طبيعة ما تــّم في ذلــك اليوم املــشــؤوم في 14 
الــدولــة  أغــســطــس/ آب 2013، وكــيــف ســاقــت 
ل نحو 

ّ
املــصــريــة اآلالف مــن مــواطــنــيــهــا الـــعـــز

الجيش  يد عناصر  داٍم على  مصير محتوم 
مبيتة  النية  كانت  وكيف  الداخلية،  ووزارة 

مقربون من بركات نقلوا 
عنه تحميله الشرطة 

مسؤولية الخسائر

ظهرت روايات 
قضائية وأمنية متضاربة 

حول المجزرة

أسئلة اإلذن القانوني بال أجوبة حاسمة
مـــن قــبــل أعــلــى الــجــهــات فـــي هيكلية الــدولــة 
والقضائية  السياسية  واألجهزة  الحكومية 
ــع  ــرويـ ــتـ ــهــــدف الـ الرتـــــكـــــاب هــــــذه املــــــجــــــزرة، بــ
وإرهــاب كل من يقدم على الجهر بمعارضة 
الــنــظــام الــجــديــد والــتــمــســك بــتــنــفــيــذ مطالب 

ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
أما تداعيات الجريمة املوثقة، والتي ال تزال 
تفاصيلها حــاضــرة فــي ذاكـــرة مــن نجوا من 
ــزال فــصــولــهــا تــتــوالــى حتى  ــ املــــجــــزرة، فـــال تـ
الرغم من كل  النظام، على  إذ يواصل  اليوم، 
االنتقادات الحقوقية والدولية التي تطارده، 
التنكيل بمعارضيه ومحاولة التخلص ممن 

للتعبير عن   رمز  إلى  التي تحولت  »رابعة«  إشارة  األمنية  األجهزة  اعتبرت 
والتنكيل  البطش  تستحق  تمرّد  عالمة  بمثابة  للمعتصمين  الــوالء 
إلقاء  عن  تتواَن  فلم  بحاملها، 
كل  واضطهاد  إدانــة  أو  القبض 
من يرفع يده بها أو يحملها. كما 
كل  إدانــة  على  ينص  قانون  صدر 
أو يضع في  أو يطبع  من يحمل 
مواقع التواصل االجتماعي إشارة 
المحاكم  إلى  جرّ  ما  وهو  رابعة، 
على  كالقبض  هــزلــيــة،  قــضــايــا 
بتهمة حيازة  أمره  مراهق وولي 

مسطرة رسمت عليها اإلشارة.

اإلشارة »الجارحة«
سقط المئات من الضحايا في المجزرة )مصعب الشامي/فرانس برس(

6 سنوات على



السيسي واستغالل رابعة

فشل محاوالت ربط سيناء بالفض

البرادعي ال يزال يرفض كشف الكواليس

تصاعدت الهجمات 
اإلرهابية في شمال سيناء 

منذ 2011

سيناء ــ محمود خليل

ــمــــات اإلرهــــابــــيــــة  ــهــــجــ الــ تـــــــــزال  ال 
ــاطـــق  ــنـ ــة مـ ــ ــافــ ــ ــي كــ ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـ
شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء وخــارجــهــا، 
مــنــذ أكــثــر مــن 15 عــامــا، إلـــى أن تــركــزت منذ 
منتصف هذه املدة في مناطق شمال سيناء، 
في ظل حالة التدهور األمني الحاصل فيها، 
الثاني 2011،  يناير/كانون  ثــورة  أعقاب  في 
فيما حـــاول الــنــظــام املــصــري، مــــرارًا وتــكــرارًا 
الـــربـــط بـــن تــصــاعــد الــهــجــمــات فـــي ســيــنــاء 
 اعـــتـــصـــام مــــؤيــــدي الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

ّ
ــــض وفــ

محمد مرسي إبان االنقالب العسكري صيف 
الـــعـــام 2013. لــكــن الــوقــائــع تــؤكــد فــشــل هــذا 
االتجاه  أن  عــدة، على رأسها  الربط ألسباب 
اإلرهــابــيــة  الهجمات  على  للقائمن  الــفــكــري 
مؤيدي  كــل  لِسَير  تماما  مخالف  سيناء  فــي 
مرسي، ومنهم جماعة »اإلخــوان املسلمن«، 
بــاإلضــافــة إلــى أن كــل الــشــواهــد على األرض 
تؤكد انتفاء العالقة بن الجماعات اإلرهابية 

في سيناء واألحداث السياسية في مصر.
الــهــجــمــات  تـــصـــاعـــدت   ،2011 ــام  ــعــ الــ ومـــنـــذ 
اإلرهابية في محافظة شمال سيناء، أي قبل 
عامن من االنقالب العسكري، ومذبحة فض 
الــعــدويــة، ورصـــدت »العربي  اعتصام رابــعــة 
ــي 30 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  الــــجــــديــــد« أبــــــرزهــــــا:  فــ
ــن املــصــريــة في  ــوات األمــ ــتــل 6 مـــن قــ

ُ
2011، ق

ه مسلحون »جهاديون« على مقر 
ّ
هجوم شن

للشرطة املــصــريــة فــي مــديــنــة الــعــريــش التي 
ومن  سيناء.  شمال  محافظة  عاصمة  ل 

ّ
تمث

 2011 إلــى سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب   14
التي  النسر«  »عملية  املصري  الجيش  أعلن 
قــتــل خــاللــهــا عـــدد مــن املــتــشــدديــن واملــدنــيــن 
ــقــل آخــــرون. وبــعــد اإلعـــالن عــن العملية 

ُ
واعــت

بــبــضــعــة أيـــــام، وتـــحـــديـــدًا فـــي 18 أغــســطــس، 
تل 

ُ
التفجيرية في إيالت وق العمليات  وقعت 

فــيــهــا 8 إســرائــيــلــيــن و5 جـــنـــود مــصــريــن، 
 عـــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات مـــن املــهــاجــمــن، 

ً
فــضــال

ــاع االحــــتــــالل اإلســرائــيــلــي  ــ ــر دفـ ــ ــع وزيـ ــا دفــ مـ
وقتها، إيهود باراك، للكشف عن أن إسرائيل 
سوف توافق على أن تقوم مصر بنشر آالف 
الجنود املصرين في سيناء، على الرغم من 
ر ذلك. وفي 18 

ّ
أن اتفاقيات كامب ديفيد تحظ

إسرائيلي  مدني  تل 
ُ
ق  ،2012 يونيو/حزيران 

وأصيب 2 في هجوم على السياج الحدودي 
بن األراضي الفلسطينية املحتلة، ومصر.

هـــجـــوم على  وقــــع   ،2012 أغــســطــس   5 وفــــي 
ــــدود املـــصـــريـــة مــــع األراضـــــــــي املــحــتــلــة،  ــحـ ــ الـ
20 جنديا مصريا،  مــن  أكــثــر  مقتل  إلــى  أدى 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــقــتــل 8 مــســلــحــن، مـــا دفــع 
الجيش املصري لإلعالن عن حملة عسكرية 
اســم »عملية سيناء«  الــنــطــاق تحت  واســعــة 
ــتــل خــاللــهــا 32 من 

ُ
ق فـــي 7 أغــســطــس 2012، 

آخــرون،   38 قل 
ُ
واعت بهم  واملشتبه  املسلحن 

ـــتـــل ثـــالثـــة من 
ُ
ـــتـــل مــدنــيــان اثـــنـــان. فــيــمــا ق

ُ
وق

الـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة فــــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ه مسلحون، وفي 

ّ
الثاني 2012 في هجوم شن

تل شرطي مصري 
ُ
ق إبريل/نيسان 2013   16

الجديد«، إن من املثير للسخرية أن يتم الربط 
الهجمات  رابعة وتصاعد  اعتصام   

ّ
فــض بن 

ضد قــوات األمــن في سيناء، في ظل اختالف 
وطبيعة  الطرفن،  تحكم  التي  األيديولوجيا 
الـــعـــالقـــة بــيــنــهــمــا، أي »االخـــــــــوان املــســلــمــن« 
وأنــصــار مــرســي مــن جــهــة، والــجــمــاعــات التي 
تسمي نفسها »جهادية« في سيناء، من جهة 
أخرى. وأضاف أن الهجمات في سيناء ليست 
جديدة، بل تمتد إلى العام 2004، حن حصلت 
ــا تــبــعــهــا مــن  ــ تـــفـــجـــيـــرات طـــابـــا الـــشـــهـــيـــرة ومـ
هجمات في محافظة جنوب سيناء، وامتدت 
بما  إلــى محافظة شمال سيناء،  الــثــورة  منذ 
املــؤديــة من مصر  الغاز  شمل تفجير خطوط 
قوات  املحتلة، وكذلك مهاجمة  األراضـــي  إلــى 
الجيش والشرطة بشكل دائم، ما دفع املجلس 
الــعــســكــري خـــالل فــتــرة ســيــطــرتــه عــلــى الحكم 
بعد الثورة إلى القيام بعدة عمليات عسكرية 
واسعة النطاق للسيطرة على الوضع األمني.

وتسّببت الهجمات في سيناء بأضرار كبيرة 
عــلــى املـــواطـــنـــن، ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر بقتل 
الــكــثــيــر مـــن املــدنــيــن عــلــى يـــد تــنــظــيــم »واليـــة 
سيناء« املوالي لتنظيم »داعش« الذي ينشط 
بصورة رئيسية في سيناء منذ أكثر من ست 

سنوات، مع اختالف املسمى قبل عام 2014، أو 
بشكل غير مباشر من خالل التعرض لرد فعل 
بالقتل  التنظيم  على هجمات  املصري  األمــن 
واالعتقال وتجريف املنازل واملزارع، وتحويل 
فـــي محافظة  املــواطــنــن  حــيــاة عـــشـــرات آالف 

شـــمـــال ســيــنــاء إلــــى جــحــيــم حــقــيــقــي، فـــي ظل 
اإلجــراءات األمنية التي تفرضها قــوات األمن 

على املواطنن منذ االنقالب العسكري.
وقال باحث في شؤون سيناء، طلب عدم ذكر 
»العربي الجديد«، إن منحى الهجمات  اسمه، لـ
اإلرهابية في سيناء بدأ منذ العام 2004 وربما 
لن ينتهي هذا العام، ويتأثر بعوامل ومؤثرات 
داخلية وخارجية عدة، وفي كل مرحلة يسير 
مرحلة  أي  عــن  تختلف  معّينة  ألهــــداف  وفــقــا 
أخـــرى، ولــذلــك ال يمكن ربطه بعامل واحــد أو 
حدث معن كفض اعتصام رابعة، ملا في ذلك 
من اختزال لطبيعة اإلرهاب املوجود في سيناء 
ــــذي تــقــف وراءه جهات  ــذه املــرحــلــة، والـ فــي هـ
استراتيجية  ــداف  أهــ تحقيق  تــريــد  مــتــعــددة، 
على أرض ســيــنــاء. وأضــــاف أن الــوقــائــع على 
األرض تثبت منذ سنوات طويلة أن اإلرهــاب 
ــاء عــلــيــهــا  ــقـــضـ ــه جــــــذور مـــمـــتـــدة ال يــمــكــن الـ لــ
بسهولة، وال يمكن التحّكم في توّجهاته، كما 
قد يقع مع بعض املشارب الفكرية في املنطقة، 
ولذلك فإن االعتقاد بإمكانية دفاع الجماعات 
مدار  في سيناء على  و»الجهادية«  اإلرهابية 
»اإلخــــوان« شيء  عــن جماعة  املاضية  العقود 
التي  العالقة  إلــى طبيعة  بالنظر  الخيال،  من 

تربط األطراف سابقة الذكر بالجماعة. 
ــتــــرة، نــلــحــظ  ــي كــــل فــ ــ ــه »فـ ــ ــبـــاحـــث أنـ ــابــــع الـ وتــ
اإلرهابية  الهجمات  في  انخفاضا  أو  ارتفاعا 
ــي نـــوعـــيـــة الــهــجــمــات  ــك فــ ــذلــ فــــي ســـيـــنـــاء، وكــ
وانتشارها وتوقيتاتها، وفقا ملا ترتئيه قيادة 
تنظيم  وفـــي مقدمتها  اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات 
والية سيناء، التي تكون في غالبيتها بعيدة 
عـــن الـــوضـــع الــداخــلــي املـــصـــري مـــن الــنــواحــي 
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة، بل 
ارتــبــاطــهــا الــوثــيــق بــالــتــنــظــيــم األم »داعــــش« 
األولــى«. واستدرك بالتساؤل: »وإال  بالدرجة 
ملـــاذا ال يــتــم ربـــط الــهــجــمــات الــتــي تــقــع بشكل 
أسبوعي على األقل بالقرارات والجرائم التي 
السنوات  مــدار  على  املصري  النظام  ارتكبها 
ــعــــة،  ــتــــي تـــبـــعـــت فــــض اعــــتــــصــــام رابــ الــــســــت الــ
 باعتباره محركا في تلك 

ّ
والتركيز على الفض

الفترة لتصاعد الهجمات؟«.

8
سياسة

ال يزال محمد البرادعي، 
بعد ست سنوات على 

مجزرة فّض اعتصامي 
رابعة والنهضة، يرفض 

اإلفصاح عن كواليس ما 
جرى حينها، وهو الذي 
كان يشغل منصب نائب 

رئيس الجمهورية

حاول نظام عبد الفتاح السيسي ربط تصاعد الهجمات في سيناء بفّض اعتصام رابعة في صيف 2013، لكن الوقائع تؤكد غير 
ذلك، خصوصًا أن كل الشواهد تشير إلى انتفاء العالقة بين الجماعات اإلرهابية واألحداث السياسية، وأن الهجمات سبقت المجزرة

أدت الهجمات إلى أضرار كبيرة على المواطنين )خالد دسوقي/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــة فــض  ــحــ ــذبــ ــلــــى مــ ــوات مـــــــرت عــ ــ ــنــ ــ ــــت ســ ســ
اعتصامي رابعة العدوية و»نهضة مصر«، 
ــراحـــل محمد  ألنـــصـــار الــرئــيــس املـــصـــري الـ
مـــرســـي، الـــتـــي حــصــلــت فـــي 14 أغــســطــس/
رأســـهـــا،  ــراف حــكــومــة  ــ إشــ تــحــت  آب 2013، 
ــوز ســيــاســيــة وحــزبــيــة  ــ وشــــاركــــت فــيــهــا رمـ
»التيار  صنف نفسها آنذاك بـ

ُ
بارزة، كانت ت

املدني«. بعد كل هذه الفترة، ال يــزال املدير 
الــســابــق لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
مـــؤســـس »الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــغــيــيــر«، 
محمد البرادعي، والذي شغل منصب نائب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة، 
يــولــيــو/تــمــوز 2013، وحتى   3 انــقــالب  منذ 
ــة، ُيـــثـــيـــر عــــالمــــات االســتــفــهــام  ــحـ ــذبـ ــــوم املـ يـ
ــاح عـــن كــوالــيــس  بــصــمــتــه ورفـــضـــه اإلفــــصــ
املذبحة،  لوقوع  السابقة  والساعات  األيــام 
على الــرغــم مــن إعــالن رفضه مـــرارًا لطريقة 

الفض الوحشية.
ــبـــرادعـــي بــاســتــقــالــتــه يــــوم وقـــوع  وتـــقـــّدم الـ
املذبحة، رفضا لفض االعتصامن بطريقة 
ـــفـــت املــــئــــات مــــن الـــقـــتـــلـــى، وغـــــــادر مــصــر 

ّ
خـــل

النمساوية  بالعاصمة  منزله  فــي  مستقرًا 
فــيــيــنــا، ليصبح فــي مــرمــى هــجــوم وســائــل 

اإلعالم املوالية لنظام عبد الفتاح السيسي، 
خصوصا أنه بات معارضا صريحا لألخير 
وتيرة  ارتــفــاع  مــع  ال سيما  استقالته،  منذ 
هــجــومــه عــلــى الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة. غــيــر أن 
املتكررة  للمطالبات  يستجب  لم  البرادعي 
لــه على مــدار ســت ســنــوات، بكشف حقائق 
االعتصامن،   

ّ
فــض مذبحة  قبيل  حــدث  مــا 

تنفيذ  دون  للحيلولة  املستترة  والــجــهــود 
املــذبــحــة، مكتفيا فقط بــإدانــة املــجــازر التي 
أعقبت انقالب الجيش على مرسي، بال رد 
فعل إيجابي حيالها، وهو من آثر الصمت 
عــلــى مــذبــحــة »الـــحـــرس الــجــمــهــوري« الــتــي 
راح ضحيتها نحو 50 معتصما برصاص 

الجيش، فجر يوم 8 يوليو/تموز 2013.
ــــرس  ــحـ ــ ــة »الـ ــذبــــحــ ــوم الــــتــــالــــي ملــ ــ ــيــ ــ ــ وفـــــــي ال
الـــجـــمـــهـــوري«، تـــم تــعــيــن الـــبـــرادعـــي نــائــبــا 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، إال أن مـــجـــزرة أكــبــر 
ــد املــعــتــصــمــن أمــــــام »املـــنـــصـــة«  وقـــعـــت ضــ
بــالــقــرب مــن مــيــدان »رابــعــة الــعــدويــة«، راح 
ضحيتها أكثر من 100 قتيل، لُيدين حينها 
 
ً
البرادعي »االستخدام املفرط للقوة«، قائال

إنـــه »ســيــعــمــل بــكــل جــهــد، وفـــي كـــل اتــجــاه، 
إلنهاء املواجهة بأسلوب سلمي«.

العدوية«،  »رابعة  اعتصام  بــدء فض  وعند 
ــف عـــددًا 

ّ
الــــذي كـــان مـــن املــعــلــوم أنـــه ســيــخــل

ــل  ــابــــن، أرســ  مــــن الـــضـــحـــايـــا واملــــصــ
ً
ــائــــال هــ

الجمهورية  إلى رئيس  البرادعي استقالته 
املـــؤقـــت، عــدلــي مــنــصــور، والــتــي قـــال فيها: 
»كما تعلمون فقد كنت أرى أن هناك بدائل 
ــذا االشـــتـــبـــاك املــجــتــمــعــي،  ســلــمــيــة لــفــض هــ
ــانـــت هـــنـــاك حـــلـــول مـــطـــروحـــة ومــقــبــولــة  وكـ
ــتـــوافـــق الــوطــنــي.  ــبـــدايـــات تـــقـــودنـــا إلــــى الـ لـ
ومن واقع التجارب املماثلة، فإن املصالحة 
تكبدنا  أن  بعد  ولــكــن  النهاية،  فــي  ستأتي 
ــبــه«. ولــم 

ّ
ثــمــنــا غــالــيــا كـــان مـــن املــمــكــن تــجــن

»الــبــدائــل  الــبــرادعــي حتى اآلن عــن  يتحدث 
استقالته،  نــص  فــي  ذكــرهــا  التي  السلمية« 
كذلك لم يكشف عما دار في دوائر الحكومة 
الذي  ومــن  االعتصام،   

ّ
فــض ليلة  والرئاسة 

ــهـــذه الـــخـــطـــوة، أو مـــؤيـــدًا  ــا لـ ــان مـــعـــارضـ ــ كـ
ــــوزراء، على الــرغــم من  الـ لها داخـــل مجلس 

تحذيره من خطورتها.
وتـــواتـــر حــديــث بــعــض املــقــربــن مـــن دوائـــر 
واجتماعات  اتــصــاالت  عــن  حينها،  الحكم 
»اإلخــــوان  بــن ممثلن لجماعة  تــتــم  كــانــت 
املـــســـلـــمـــن«، والــــبــــرادعــــي، بـــوســـاطـــة شــيــخ 
األزهــــــر أحـــمـــد الـــطـــيـــب، إليـــجـــاد حـــل ألزمـــة 
إلــــى عملية  الـــوصـــول  مـــن دون  االعـــتـــصـــام 
ــت لــــم يــنــتــظــر فــيــه  ــ ــفـــض بـــالـــقـــوة، فــــي وقـ الـ
السيسي نتائج تلك الجهود، إال أن البرادعي 
قــرر عــدم اإلفــصــاح عما دار من مفاوضات. 
وحـــتـــى عــنــدمــا شــّكــلــت ســلــطــات االنـــقـــالب 
الــعــســكــري لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق صــوريــة، 
للتحقيق في أحداث ما بعد 3 يوليو/تموز 
بــشــهــادتــه  اإلدالء  الـــبـــرادعـــي  رفــــض   ،2013
أمام تلك اللجنة، أو الكشف عما كان يدور 
اإلعالمية  اللقاءات  وخــالل  الفترة.  تلك  في 
القليلة له على مدار الست سنوات السابقة، 
الحديث عن تفاصيل ما حــدث قبل  ب 

ّ
تجن

املذبحة بشكل ُمثير للتعجب.
ــت وســـائـــل إعــــالم محسوبة 

ّ
وســبــق أن شــن

عــلــى الــنــظــام هــجــومــا حـــادًا عــلــى الــبــرادعــي 
العام املاضي، بعد نشره مالمح مما سماه 
بواسطة  املعد  املستقبل«،  مصر  »مــشــروع 
الداخل والخارج  الخبراء في  مجموعة من 
تحت إشــرافــه، ويــهــدف إلــى وضــع برنامج 
ــداف  ــ ــقـــق أهــ ــاعــــي، ُيـــحـ ــمــ ــتــ ــادي واجــ ــتــــصــ اقــ
ثـــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011. ولم 
عن  املــنــشــورة  الصحافية  الــتــقــاريــر  تحمل 
ــابــهــا، وتــشــابــهــت في 

ّ
الــبــرادعــي تــواقــيــع كــت

ذاتها، وهو ما يعني  املضامن والعبارات 
أن مــصــدرهــا واحـــد )الــجــهــات األمــنــيــة(، إذ 
خداع  عملية  في  باالستمرار  كلها  اتهمته 
الــشــبــاب، والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة، بــإطــالق 
مسميات كاذبة مثل »البرنامج التنموي«، 
و»نـــهـــضـــة حــقــيــقــيــة شـــامـــلـــة« مــبــنــيــة عــلــى 
ــورة )عــــيــــش حــــريــــة - عــــدالــــة  ــ ــثــ ــ ــ مـــــبـــــادئ ال

اجتماعية - كرامة إنسانية(.

برصاص مسلحن، وفي 7 مايو/أيار 2013 
تل مدني مصري على يد مسلحن.

ُ
ق

ــقــــالب الـــعـــســـكـــري، وبــتــاريــخ  فـــي أعـــقـــاب االنــ
الشرطة  تل 8 من رجــال 

ُ
ق  ،)2013( 15 يوليو 

إضــافــة إلـــى كــاهــن واحـــد وعـــدد مــن املدنين 
ها مسلحون في شبه جزيرة 

ّ
في هجمات شن

ــتــل 10 مــســلــحــن فـــي 16 و17 
ُ
ســيــنــاء، كــمــا ق

القتل  يوليو و3 من رجــال الشرطة. مسلسل 
استمر، فسقط 4 قتلى من الشرطة ومدنيان 
يوليو   24 في  تل 

ُ
ق كما  يوليو،   21 في  اثنان 

جنديان و3 مسلحن. وبــن 27 و28 يوليو، 
تل 10 إرهابين، باإلضافة إلى ضابط، وهو 

ُ
ق

ما استمر في أغسطس وفي الفترة التالية.
وتــعــقــيــبــا عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم 
»العربي  لـ أبــرز مشايخ سيناء،  أحد  املنيعي، 

■ مسموش فض اعتصام رابعة... اسمها مجزرة رابعة سموا األشياء 
بأسمائها متكونش جزء من تزوير الحقائق.

■ ستظل مأساة فض اعتصام رابعة هي الحدث األسوأ في تاريخ مصر 
الحديث.

■ #رابعة ... 6 سنوات املحرقة مستمرة.

أ عينيَك، ثم أثبُت 
َ
صالْح ولو منحوك الذهْب.,. أترى حن أفق

ُ
■ ال ت

شترى... #أمل_دنقل #رابعة
ُ
جوهرتن مكانهما... هل ترى؟ هي أشياء ال ت

■ االكتئاب املعتاد املصاحب القتراب يوم 14 أغسطس.. يوم أن تخلى 
وطن عن إنسانيته وشعب عن مبادئه... يوم أن ُحفر في قلوبنا مشاهد ال 

طاقة لنا بها ... يوم أن أحسسنا أننا غرباء في وطننا وديننا وإنسانيتنا 
وبكينا يوم غنى اآلخرون والتجأنا للسماء... #رابعة

■ فى مثل هذا اليوم كان املعتصمون في ميدان رابعة العدوية ال تأتي 
بمخيلة أحد منهم أن جنود الجيش والشرطة سيقتحمون امليدان غدًا 

باملدرعات ويقتلون ويحرقون املسجد بمن فيه من مصابن وجرحى يوم 
لم ولن يمحى من الذاكرة.....#يوم_الفض

■ أسوأ ما في تاريخ مصر الحديث مرينا به شيء بشع. يومها ضمير 
املصرين كان مغيبا وما زال. فى ضماير تلوثت بزيادة  #مجزره_رابعه

■ التاريخ:. 14 /8 /2013  املكان: ميدان رابعة العدوية.  الحدث: الغمة التي 
أظلت مصر )مذبحة رابعة العدوية( #لن_ننسى #لن_نسامح

■ يوم فض رابعة مصر كلها ماتت. اللي مات في امليدان مات واقعيا. واللي 
عاش مات نفسيا. واللي فرح مات إنسانيا وأخالقيا وضميره وقلبه ماتوا 

#مذبحة_رابعة

■ املجرمون القتلة سيأخذون عقابهم. لم يعاقب حتى اآلن واحد من قتلة 
شهداء يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واستاد بورسعيد 

والعباسية واالتحادية والحرس الجمهوري واملنصة ورابعة والنهضة 
ورمسيس ووو  ألن الفاعل واحد... وسيأتي يوم القصاص مهما طال الزمن...

يقول الشيخ السيناوي إبراهيم المنيعي لـ»العربي الجديد«، إن الجماعات 
ثورة  بعد  المرتبك  الوضع  باستغالل  أقوى،  باتت في وضع  المسلحة 
يناير، وازدادت قوة باالنقالب عام 2013، وما تبعه من أحداث سياسية 
فعليًا  ارتباط  ال  أنه  إلى  تشير  الدالئل  كل  أن  إال  واقتصادية،  واجتماعية 
أن  إلى  بالنظر  سيناء،  في  والهجمات  رابعة  اعتصام  فّض  أحداث  بين 
بين الجماعات  الهجمات ليست جديدة على سيناء، وطبيعة العالقة 

»الجهادية« و»اإلخوان«.

توظيف الوضع المرتبك
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