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أربع حريات يؤمن بها عبد الفتاح 
السيسي: حرية إطالق أسعار الوقود 

وأسعار العملة، وحرية فتح املدد 
الرئاسية، وحرية تمديد الحبس 

االحتياطي، وحرية املصادرة والقتل 
خارج القانون واتخاذ القرارات 

القضائية املهلكة لكل من ضبط 
متلبًسا بالهتاف ضد العسكر يوًما. 
أما دون ذلك من حريات فهي جرائم 
عظمى بعرف هذا النظام السعيد في 

مقبرته التي يسميها جنة، ويريد 
من املحبوسني بداخلها أن يتحدثوا 

عن النعيم الوافر. كل العالم ينظر 
ا 

ً
إلى مصر من بعيد، ويضرب كف

بكف ويشعر باألسى على بلد كان 
على أعتاب االلتحاق بالعصر، فارتد 

بعنف إلى قيم العصور الوسطى، 
بكل ما فيها من كهنوت مدمر 

للبشر، وأساليب حكم قاتلة ألية 
فرصة في النهوض والتقدم لألمام، 

حيث يختزل الوطن في شخص، 
ويتأله الحاكم، ويوزع أنصبة الجنة 
والنار كيف يشاء، ليصبح الخوف 
هو الديانة الرسمية للبالد والعباد.
مبكًرا جًدا قلت إن كل شيء في 
مصر مسخر لصناعة حالة من 

التوحد مع الرداءة، أو استعذاب القبح، 
أو الرضا بالجهل والفشل، ليظهر 

السيسي على خشبة املسرح ليعلن 
أنه ناجح، بل وعبقري، يحقق في 

أيام، ما عجز عن تحقيقه السابقون 
في عقود، وبهذه األوهام املعششة 

في رأسه، بقي يتنقل من أكذوبة إلى 
أخرى، إذ كلما فضح الواقع واحدًا 

من وعوده وإنجازاته الوهمية، يهرب 
إلى كذبة أخرى، حتى نضبت بئر 
األوهام. وفي هذه األيام النحسات 

ترتفع لدى دوائر عبد الفتاح 
السيسي وتيرة الهتاف باإلنجازات 
الخارقة، التي ال يشعر بها أحد، إال 
السيسي ومجموعة الدجالني التي 
تحيط به، ثم ال يكتفون بذلك، بل 

يتهمون الشعب بأنه بليد وجاهل، ال 
يدرك حجم اإلنجازات الخارقة، ومن 
، في الشعب الذي ال 

ً
ثم فالعيب، أوال

يدرك وال يحس بهذه الجنة الوارفة، 
وثانًيا، في األوغاد الحاقدين الذين ال 

يريدون له النجاح.
هذا االنفصام عن الواقع املهيمن 
على هؤالء الصادحني بتجليات 

الزعيم األسطورة، تجد له تشخيًصا 
 عند الفيلسوف الراحل 

ً
مذهال

الدكتور زكي نجيب محمود في 
كتابه املدهش الذي صدر للمرة 

األولى في أربعينيات القرن املاضي 
بعنوان »جنة العبيط« وفيه تحليل 

عميق لشخصية اإلنسان الغارق في 
رفاهية اإلحساس بالنبوغ والعبقرية 

واإلنجاز، داخل قوقعته، حتى إذا 
غادرها أمتاًرا معدودة يصاب 

باللوثة، حني ال يجدها كذلك في 
عيون اآلخرين، ويعبر عن ذلك بنص 

ساحر يقول فيه« أنا في جنتي 
العالم العالمة، والحبر الفهامة، أقرأ 
الكف وأحسب النجوم، فأنبئ بما 
كان وما يكون، أفسر األحالم فال 
أخطئ التفسير، وأعبر عن الرؤيا 

فأحسن التعبير«.
 CBS والحاصل أن صدمة لقاء

األميركية فاقمت حالة اإلحساس 
باالنكشاف أمام الخارج والداخل 

لدى الجنرال، فصارت ضرباته 
أعنف وأكثر عشوائية، وفي هذا 

السياق يأتي الحكم على الناشط 
بحركة 6 أبريل أحمد دومة، حيث 

يلخص هذا الحكم بحبسه 15 
عاًما وتغريمة ستة ماليني جنيه، 

حالة الهستيريا التي أصابت النظام 
مؤخًرا، مدفوًعا بذلك اإلدراك بأن 

العالم لم يعد يتعاطى بالجدية 
الكافية مع أساطيره املؤسسة 

لحالة القمع اإلجرامي املفروضة 
على شعبه. مرة أخرى تحيلك هذه 
الوضعية إلى التقليب في صفحات 

كتاب زكي نجيب محمود مرة أخرى 
فتقرأ: »أما العبيط فهو أنا، وأما 

جنتي فهي أحالم نسجتها على 
مر األعوام عريشة ظليلة، تهب فيها 
النسائم عليلة بليلة، فإذا ما خطوت 

عنها خطوة إلى يمني أو شمال أو 
أمام أو وراء، ولفحتني الشمس 

بوقدتها الكاوية عدت إلى جنتي أنعم 
فيها بعزلتي، كأنما أنا الصقر الهرم، 

تغفو عيناه، فيتوهم أن بغاث الطير 
تخشاه، ويفتح عينيه فإذا بغاث 

الطير تفري جناحيه، ويعود فيغفو، 
لينعم في غفوته بحالوة غفلته«.

ابتسم... أنت في 
جنة الزعيم

مرور
الكرام

إلــى إجــراء تحقيق مستقل في مقتل  الدولية، أمــس الخميس،  العفو  دعــت منظمة 
اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خالل مراسم أقامتها املنظمة بمناسبة 
مرور مائة يوم على مقتله أمام القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية 
حيث تمت تصفيته. وأكدت املسؤولة في املنظّمة في تركيا، غوكسو أوزاهيشالي، 
 جديدة بفتح تحقيق دولي بإدارة األمم املتحدة 

ً
في بيان مطالبة العفو الدولية »مرة

حول مقتل جمال خاشقجي«. وطالب البيان »بالعدالة لجمال خاشقجي الذي ناضل 
من أجل حرية التعبير في العالم العربي«. من جهته، قال الباحث في منظمة العفو 
الدولية في تركيا، أنــدرو غاردنر، لوكالة »فرانس بــرس«، »إن »ردة الفعل الدولية 
ت 

ّ
كانت ضعيفة بشكل الفت، والعالقات الدبلوماسية والتجارية مع السعودية غط

على املبادئ اإلنسانية األساسية«. 
في غضون ذلك، رفعت منظمة املجتمع املفتوح األميركية، أول من أمس، قضية ضد 
»البنتاغون«  الــدفــاع  ووزارة  إيــه«  آي  »ســي  األميركية  االستخبارات  وكالة  من  كل 
ووكالة األمن القومي ومكتب رئيس االستخبارات الوطنية، مطالبة إياها بالكشف 
قانون  إلــى  استنادًا  وذلــك  تتمحور حــول قضية خاشقجي،  التي  التسجيالت  عــن 

حرية تداول املعلومات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، جلسة مباحثات رسمية 
مــع الــرئــيــس الــعــراقــي، بــرهــم صــالــح، فــي الــدوحــة. وبحسب وكــالــة األنــبــاء القطرية 
»قنا«، فقد تّم خالل الجلسة بحث العالقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في 
مختلف املجاالت، بما يحقق املصالح املشتركة، خصوصًا في املجاالت االقتصادية 
الــعــراق.  فــي  اإلعــمــار  وإعـــادة  والسياحة،  التحتية  والبنية  واالستثمار  لتجارية  وا
وقـــد وجـــه الــرئــيــس الــعــراقــي دعـــوة ألمــيــر قــطــر لــزيــارة الـــعـــراق، حــيــث رحـــب الشيخ 
تميم بالدعوة. ووفــق قناة الرئيس العراقي على »تليغرام«، فقد أكد خالل جلسة 
املباحثات املوسعة أن »العراق يسعى إلى إقامة أفضل العالقات مع أشقائه العرب 
إلــى »بناء منظومة عالقات مشتركة تسهم في ترسيخ  من دون استثناء«، داعيا 
العالقات العربية-العربية، والعربية- اإلقليمية«. وأكد أمير قطر، وفق املصدر نفسه، 
موقف الدوحة الداعم للعراق سياسيًا وأمنيًا، مشددًا على »الرغبة الجادة لتطوير 
العالقات األخوية، وأن قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز االستقرار 
والــســالم«. كــذلــك، تــبــادل صالح ومضيفه وجــهــات النظر بشأن تــطــورات األوضــاع 
املواقف  تنسيق  والدولية، وضـــرورة  العربية  الساحتني  واألمنية على  لسياسية  ا

املشتركة حولها.

القاهرة ـ العربي الجديد

وصل وفد أمني مصري رفيع املستوى إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، أمس 
الخميس، بقيادة مسؤول امللف الفلسطيني في جهاز االستخبارات العامة، اللواء 
املختلفة، خصوصًا  الفلسطينية  األطــراف  لعقد مباحثات مع  الخالق،  أحمد عبد 
حركتي »حماس« و»فتح«. وبحسب مصادر مصرية، فإن الوفد سينضم إليه اللواء 
أيمن بــديــع، نائب رئيس الجهاز، وذلــك إلجـــراء سلسلة لــقــاءات مــع قــيــادة حركتي 
»فتح« و»حماس«، لوقف التصعيد املتبادل بني الحركتني في الضفة الغربية وغزة. 
 اللواء أيمن بديع سيقود 

ّ
وأوضحت املصادر، التي تحدثت إلى »العربي الجديد«، أن

الوفد خالل املناقشات التي سيجريها مع الجانب اإلسرائيلي، فيما سيقود اللواء 
أحمد عبد الخالق املفاوضات مع األطــراف الفلسطينية. وأشــارت املصادر إلى أن 
الوفد سيبحث مع قيادة حركة »فتح« والسلطة الفلسطينية، القرار الخاص بسحب 
موظفي السلطة مــن معبر رفــح، وكــذلــك مجموعة أخــرى مــن الــقــرارات التي تعتزم 
السلطة اإلقدام عليها. وقالت املصادر إن الوفد يسعى إلى إقناع قيادتي »حماس« 
و»فتح« بإطالق سراح املعتقلني من الجانبني، كخطوة أّولّية لوقف تصاعد حالة 
االحتقان بني الجانبني، واالتفاق على وقف التراشق اإلعالمي. ولفتت املصادر إلى 
أن الوفد األمني املصري يحمل رسائل إسرائيلية لكل من »حماس« و»فتح«، بشأن 
 إجــراء االحتالل انتخابات، خالل 

ّ
ضــرورة الحفاظ على الــهــدوء، خصوصًا في ظــل

الفترة املقبلة، مشيرة إلى أن إسرائيل عرضت من جانبها تقديم تسهيالت جديدة 
للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، مع ربط ذلك بضرورة الهدوء في الضفة.

سيكون الشمال السوري 
خاضعًا إلى »حكومة 

اإلنقاذ« التابعة للنصرة

واصلت »هيئة تحرير 
الشام« مالحقة قادة من 

فصائل المعارضة

للحديث تتمة...

»النصرة« 
تحسم الشمال 

السوري

العراق: حسابات سياسية في  العطل الرسمية 

وّسع اتفاق وقف إطالق النار في الشمال السوري بين »هيئة تحرير الشام و»الجبهة 
أنقرة  أعلنت  وفيما  المنطقة.  على  النصرة«  »جبهة  سيطرة  من  للتحرير«  ة  ي ن ط و ل ا
أنها اتخذت خطوات ضرورية لوقف المعارك، تمسكت بقرارها شن هجوم ضد 

المقاتلين األكراد، سواء سحبت أميركا قواتها أو لم تفعل ذلك

عدنان أحمد

بــــعــــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى مـــســـاحـــات 
واسعة من مناطق الشمال السوري 
خـــــــالل األيــــــــــام الــــعــــشــــرة األخـــــيـــــرة، 
توصلت »هيئة تحرير الــشــام«، الــتــي تمثل 
ــا الـــفـــقـــري، إلـــى  ــمـــودهـ  الـــنـــصـــرة« عـ

ُ
ــة ــهـ ــبـ »جـ

اتفاق مع »الجبهة الوطنية للتحرير« ينهي 
ــر بــيــنــهــمــا، ويــثــبــت السيطرة  ــدائـ االقــتــتــال الـ
»الــهــيــئــة« عــلــى مــنــاطــق  اإلداريـــــــة الــكــامــلــة لـــ
الــشــمــال الـــســـوري، عــبــر مــا يــســمــى »حــكــومــة 
اإلنــقــاذ« التابعة لها. وفيما تثار تساؤالت 
ــوقـــف الـــتـــركـــي مــمــا يــجــري،  حــــول حــقــيــقــة املـ
ــراءات  ــ ــرة أنـــهـــا اتـــخـــذت إجــ ــقـ ــــالن أنـ بـــرغـــم إعـ
)دون توضيحها( لوقف القتال في الشمال 
السوري، فإن األنظار تتجه أيضًا إلى منبج 
وشـــرق الــفــرات فــي ظــل الــخــالف الناشئ بني 
تــركــيــا والــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــعــد »الـــتـــريـــث« 
ــوع ســـحـــب قـــواتـــهـــا،  ــ ــــوضـ ــي مـ ــ األمــــيــــركــــي فـ
واملــتــضــمــن اشـــتـــراطـــات جـــديـــدة عــلــى تركيا 
رفــضــتــهــا األخـــيـــرة، ولــوحــت بالتنسيق مع 
محور روسيا وإيران لسد الفراغ الناجم عن 

االنسحاب األميركي املحتمل.
ــمــــن االتـــــــفـــــــاق بــــــني »هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر  ــتــــضــ ويــ
الـــشـــام« و»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، وهـــي ائــتــالف 
مــــن فـــصـــائـــل مــســلــحــة فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
توصف باملعتدلة، تثبيت مناطق السيطرة 
الــحــديــثــة لــكــال الــطــرفــني فــي كــل مــن محافظة 
إدلب وأرياف حماة وحلب الغربي والالذقية. 
كما أكــد االتفاق أن تكون جميع تلك املناطق 
خــاضــعــة إداريـــــــًا لــســلــطــة »حـــكـــومـــة اإلنـــقـــاذ« 
الــتــابــعــة إلـــى »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، عــلــى أن 
تــبــقــى جــمــيــع املــنــاطــق الــتــي تــخــضــع لسلطة 
»الوطنية للتحرير« بيدها أمنيًا وعسكريًا، 
أما األمور اإلدارية فستتوالها »اإلنقاذ«. كما 

نص االتفاق على الوقف الفوري إلطالق النار 
بينهما وإزالة السواتر والحواجز، باإلضافة 
إلى تبادل املوقوفني من الطرفني على خلفية 
األحـــــــــــداث األخـــــــيـــــــرة. والحــــــــظ نــــاشــــطــــون أن 
»حــكــومــة اإلنــقــاذ« كــانــت تــدخــل بشكل فــوري 
ــتـــي تــســيــطــر »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــــى املـــنـــاطـــق الـ إلـ
الـــشـــام« عليها إلدارتـــهـــا خــدمــيــًا وتنظيميًا، 
ــا يــشــيــر إلـــــى وجــــــود تــحــضــيــر مــســبــق مــن  مــ
جانب »تحرير الشام« للسيطرة على املنطقة 
وإدارتها عسكريًا ومدنيًا. وفي سياق متصل، 
»هيئة تحرير الشام«،  اقترح القائد السابق لـ
هــاشــم الــشــيــخ )أبـــو جــابــر(، إشــــراك »الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« فــي الــهــيــئــة التأسيسية 
»حكومة اإلنقاذ«. ورغم هذا االتفاق، واصلت  لـ
ــقـــة قـــــــادة مــن  ــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام« مـــالحـ ــيـ »هـ
فصائل املعارضة في محافظة إدلــب، إذ دهم 
عناصرها منازل مقاتلني من »صقور الشام« 
فــي قــريــة الــغــدفــة جــنــوب إدلــــب. وفـــي املــقــابــل، 
ــل إعــــــالم تـــابـــعـــة إلـــــى »تــحــريــر  ــائــ ذكــــــرت وســ
الـــشـــام« أن »حـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام« احــتــجــزت 
عضو »الهيئة التأسيسية« التي انبثقت عنها 
»حكومة اإلنقاذ« املحامي عبد السالم القاسم.
في غضون ذلك، وبينما تثار تساؤالت حول 
حقيقة املوقف التركي مما يجري في الشمال 
السوري، أعلنت أنقرة أنها اتخذت خطوات 
ضــروريــة لوقف املــعــارك الــدائــرة هناك. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، مــولــود جـــاووش 
أوغـــــلـــــو، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن »الـــجـــمـــاعـــات 
الــراديــكــالــيــة تهاجم املــعــارضــة الــســوريــة في 
إدلب، وأنقرة اتخذت خطوات ضرورية لوقف 
هذه الهجمات«، بحسب وكالة »األناضول«، 
من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الخطوات. 
وأضــاف جــاووش أوغلو أن النظام السوري 
جلب إلى إدلب »منظمات إرهابية« من باقي 
املناطق التي خضعت له خالل العام املاضي، 

بهدف إيجاد حجة ملهاجمة املدينة بدعوى 
وجود هذه التنظيمات.

ورفض قادة ومحللون من املعارضة السورية 
االتهامات املوجهة لتركيا، وذلــك في إشارة 
ــوري لــحــقــوق  ــســ ــــالم مـــديـــر املــــرصــــد الــ ــــى كـ إلـ
ــان رامــــي عــبــد الــرحــمــن عـــن أنــــه »لـــوال  اإلنـــسـ
مــوافــقــة االســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة ملـــا تــجــرأت 
هيئة تحرير الشام واكتسحت املناطق التي 

بغداد ـ زيد سالم

لــم تــثــمــر نــقــاشــات أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
العراقي خالل دورتيه السابقتني، عن حسم 
ملف »العطل الرسمية«، إذ تعرقلت عملية 
ر إتــمــامــه 

ّ
الــبــحــث فــي املـــشـــروع بــعــدمــا تــعــذ

عــبــر تــحــديــد املـــنـــاســـبـــات الـــتـــي تــســتــوجــب 
، وذلك بسبب خالفات األحزاب وعدم 

ً
عطال

توافق سياسيي الكتل داخل البرملان حول 
األمــــر الــــذي يــنــطــوي عــلــى خـــالف سياسي 
وديــنــي بــأبــعــاد مذهبية بــالــدرجــة األولـــى. 
ويزيد من عرقلة هــذا امللف، دخــول األكــراد 
 املطالبني بتخصيص 

ّ
والتركمان على خط

عطل رسمية جديدة ملناسبات خاصة بهم، 
ــر امللف ألكثر مــن عشر 

ّ
وهــو مــا كــان قــد أخ

 أيــــام العطل 
ّ
ــم مـــن أن ــرغـ ســـنـــوات. وعــلــى الـ

تــوجــد فيها فــصــائــل مــدعــومــة مــنــهــا«. وقــال 
ــد أســـتـــانـــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة،  عــضــو وفــ
العقيد فاتح حسون، إن »بعض الجهات غير 
املوثوقة تحاول أن تلصق كل سلبية تحدث 
على امتداد الساحة السورية بتركيا، وتنظر 
لـــكـــل إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــدث فــيــهــا بـــريـــبـــة وشــــك، 
ومــن هــذه الجهات املــرصــد الــســوري لحقوق 
اإلنــســان«. مــن جهته، قــال املحلل العسكري، 
العميد أحمد رحــال، إن املسؤولية عن تمدد 
»تــحــريــر الـــشـــام« فـــي الــشــمــال الـــســـوري تقع 
بالدرجة األولى على عاتق فصائل املعارضة 
التي تقول إن لديها عشرات آالف املقاتلني، 
لــكــن عــلــى األرض ال نــجــد ســــوى الــعــشــرات. 
وأضـــاف رحــال أنــه ليس املطلوب مــن تركيا 
ــتـــي لم  الـــقـــتـــال نــيــابــة عـــن هــــذه الــفــصــائــل الـ
تعرف كيف تنسق عملية الدفاع عن نفسها 
فــي مواجهة اســتــفــراد »الجبهة« بكل منها. 
بــدوره قــال رئيس االئــتــالف السابق وعضو 
هيئة املــفــاوضــات الــســوريــة، هـــادي البحرة، 
»العربي الجديد«، إن املعارضة السياسية  لـ
تـــجـــري مــــشــــاورات عــلــى الــصــعــيــد املــيــدانــي 
والــســيــاســي والــدبــلــومــاســي اإلقــلــيــمــي، من 
أجـــل تــجــاوز مــحــنــة الــشــمــال الـــســـوري، فيما 

املثبتة دستوريًا فــي الــبــالد ال تتجاوز 20 
ه يوجد أكثر من 100 يوم عطلة 

ّ
يومًا، إال أن

لدوائر الدولة ومؤسساتها ألسباب دينية 
 منها ما 

ّ
مــرة، ووطنية مــرة أخـــرى. كما أن

ــق بــــأحــــوال الــطــقــس 
ّ
ــكـــون ألســــبــــاب تــتــعــل يـ

ــلـــى اجــــتــــهــــادات مــــن مــســؤولــني  أو بــــنــــاًء عـ
حكوميني ومجالس محلية في املحافظات، 
األمــر الــذي تسّبب بتراجع الخدمات التي 
تعتمد على ساعات الدوام الرسمي، وكذلك 
 عن 

ً
املــنــتــوج املــحــلــي مـــن الــبــضــائــع، فــضــال

تدهور الحالة املعيشية لفئة ليست قليلة 
من الذين يعتمدون على نظام عمل »األجر 

اليومي«.
ـاد الــجــدل بشأن العطل الرسمية ليبرز  وعـ
مــــرة جـــديـــدة بــعــد قـــــرار رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
عــــادل عــبــد املـــهـــدي، أخـــيـــرًا، إضـــافـــة يــومــي 
عطلة جديدين، األمــر الــذي دفــع سياسيني 
وأعــضــاء فــي البرملان إلــى املطالبة بالعمل 
على تحديد العطل دستوريًا ومنع تركها 
لألمزجة. وفي عام 2016 على سبيل املثل، 
بــلــغــت أيــــام الــعــطــل فـــي الـــعـــراق 150 يــومــًا، 
 موظفي الــدولــة عملوا فــي دوائــرهــم 

ّ
أي أن

حــوالــي 120 يــومــًا فــقــط مــن الــعــام كــلــه، مع 
احــتــســاب يــومــي الجمعة والــســبــت، اللذين 
يعدان عطلة أسبوعية ثابتة منذ عام 2005. 
وخــالل الـــدورات البرملانية السابقة، حاول 
بــرملــانــيــون ومــســؤولــون فــي الــحــكــومــة فتح 
ــلـــف ومـــنـــاقـــشـــة تـــأثـــيـــراتـــه االقـــتـــصـــاديـــة،  املـ
وإعادته إلى قاعدته الدستورية التي تربط 
أيــام العطل باألعياد الوطنية واملناسبات 
الشعبية الــكــبــيــرة، أي أن تــكــون الــعــطــل 20 
 تــدخــالت مذهبية وقومية 

ّ
يــومــًا فــقــط. لــكــن

تــه، منها  كــانــت تــحــول دون استكمال قــراء
 رفـــض الــنــواب األكــــراد تقليص عطلة 

ً
مــثــال

عيد »رأس السنة الــفــارســيــة« أو مــا يعرف 
ــبــــوع كـــامـــل تــعــطــلــه  »الـــــنـــــوروز«، مــــن أســ بــــــ

أعلن املتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الـــدول  الــعــريــضــي، لـــ
املهتمة بالشأن الــســوري اتفقت على إنهاء 
الــحــالــة الــعــســكــريــة فــي ســـوريـــة، لــكــن مــا هو 
غير معلوم هو كيفية حدوث ذلك. وأشار إلى 
أن الفصائل التابعة إلــى »الجيش السوري 
الــــحــــر«، غــيــر مــتــفــقــة فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــا مكن 
»النصرة« من القضاء على بعضها، مشيرًا 
إلــى أن »إنــهــاء العسكرة والــبــدء فــي الجانب 
السياسي، ال يعني إعــادة تأهيل النظام، بل 
عــلــى الــعــكــس، هــنــاك نــيــة دولــيــة إلعــــادة فتح 

املفاوضات السياسية بشكلها الصحيح«.
في غضون ذلك، تواصل تركيا تأكيد عزمها 
ــى الــقــيــام بعملية عــســكــريــة فــي منطقتي  عــل
مــنــبــج وشــــرق الــــفــــرات، بــالــرغــم مـــن الــخــالف 
الناشئ مع الواليات املتحدة، بعد أن أعلنت 
األخــيــرة نيتها »الــتــريــث« فــي سحب قواتها 

من سورية، واشترطت على تركيا 
حــمــايــة املــقــاتــلــني األكــــــراد الـــذيـــن قــاتــلــوا مع 
الــواليــات املتحدة أو عــدم التعرض لهم بعد 
ســحــب قـــواتـــهـــا. وأعـــلـــن جـــــاووش أوغـــلـــو إن 
العملية العسكرية التركية في شرق الفرات 
لــيــســت مــرتــبــطــة بــاالنــســحــاب األمــيــركــي من 

محافظات إقليم كــردســتــان )أربــيــل، دهــوك 
والسليمانية( وجعلها تقتصر على يوم 
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ّ
واحــــــد، رغــــم أن

ــة إلــــى تــمــّســك  ــافـ مـــــــــــارس/آذار، هــــذا بـــاإلضـ
أطـــراف األحـــزاب الشيعية بــأن يــكــون »عيد 

الغدير« عطلة رسمية.
وأقــّر مجلس الــوزراء العراقي برئاسة عبد 
املهدي، أخيرًا، توصية جديدة إلى مجلس 
ــــل تـــعـــديـــل مــــشــــروع قـــانـــون  ــواب مــــن أجـ ــنــ الــ
العطل الرسمية في الــعــراق، إال أنــه أوصى 
في الوقت نفسه بــأن »ينّص التعديل على 
إضافة يوم 25 ديسمبر/كانون األّول من كل 
عام، عطلة رسمية بمناسبة مولد املسيح، 
وتــعــديــل آخـــر بــاعــتــبــار يـــوم تــحــريــر أرض 
العراق من تنظيم داعش، املوافق في العاشر 
مـــن ديــســمــبــر، الــعــيــد الــوطــنــي لــجــمــهــوريــة 

العراق، وعطلة رسمية من كل عام«.
وأثــارت هذه التوصية استغراب الكثيرين، 
ــــذي قــال  ومــنــهــم الــنــائــب عــلــي الـــبـــديـــري، الـ
 »العملية السياسية 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

والخطابات بني دوائــر ومؤسسات الدولة 
 مجلس الــوزراء 

ّ
في غاية الفوضوية، إذ إن

ــل إلــى  ــتـــوّصـ ــرورة الـ ــان بــــضــ ــرملـ ــبـ خـــاطـــب الـ
نتيجة بــشــأن مــلــف أيــــام الــعــطــل، لــكــنــه في 
ــا إلــــى تضمني  ــالـــة الــخــطــاب نــفــســه، دعــ رسـ
 »العراقيني 

ّ
عطل جديدة«. وتابع البديري أن

 وضــعــهــم االقـــتـــصـــادي مـــتـــرٍد، 
ّ
يــعــرفــون أن

ــر فـــي كــثــيــر من 
ّ

 الــبــلــد مــتــأخ
ّ
ــرفـــون أن ــعـ ويـ

 
ّ
القطاعات واملــجــاالت، ولكنهم يغفلون أن
أيــــام الــعــطــل الــتــي يــفــرحــون بــهــا، ال تــخــدم 
ــــؤذي أصـــحـــاب املــهــن  املــصــلــحــة الــعــامــة، وتـ
الحرة وكذلك أصحاب الدخل املحدود، وهم 

أكثر املتضررين منها«.
 »مـــن خــطــط الــبــرملــان 

ّ
وأوضــــح الــبــديــري أن

الـــعـــراقـــي هـــــذه الـــــــــدورة، أن ُيــــحــــّدد قـــانـــون 
ـــصـــهـــا بـــمـــا ال 

ّ
ــات، ويـــقـــل ــبــ ــاســ ــنــ الـــعـــطـــل واملــ

ســوريــة. وقــــال، فــي مقابلة مــع قــنــاة »إن تي 
فــــي« الــتــركــيــة أمــــس الــخــمــيــس، »لــــن نــتــردد 
ــة شـــرق  ــ ــــالزمـ ــاذ الــــخــــطــــوات الـ ــخــ ــي اتــ أبــــــدًا فــ
ــفــــرات، مــثــلــمــا اتــخــذنــاهــا فـــي عــفــريــن  نــهــر الــ
وجرابلس والباب غرب الفرات«. وأشــار إلى 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن 
اعـــتـــزام بــــالده دخــــول شـــرق الـــفـــرات وإطـــالق 
عــمــلــيــة هـــنـــاك قــبــل قـــــرار الــــواليــــات املــتــحــدة 
االنـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــة. وأّكـــــــد أن »تــركــيــا 
ســتــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــــالزمــــة ضـــد الــتــنــظــيــم 
اإلرهــابــي الـــذي يــهــدد أمنها الــقــومــي، ســواء 
انسحبت الــواليــات املتحدة أم لم تنسحب«. 
وفي هذا اإلطــار بحث وزيــر الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو الوضع في منطقة »خفض 
الــتــصــعــيــد« فــــي إدلــــــب مــــع نـــظـــيـــره الــتــركــي 
خلوصي آكار، في اتصال هاتفي وفق وزارة 
الدفاع الروسية، فيما كشف موقع محلي عن 
قيام القوات الروسية املوجودة في سورية، 
بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في ريف حماة 
الشمالي الغربي، وذلك بعد يومني من أنباء 
ــال النظام الــســوري تعزيزات كبيرة  عــن إرسـ
ــا فـــي الــجــنــوب  ــ إلــــى املــنــطــقــة قـــادمـــة مـــن درعـ

السوري ومن مطار حماة.

يــتــجــاوز 11 يــومــًا فــقــط خـــالل الــســنــة، إلــى 
جــانــب مــنــع فــوضــى الــعــطــل الــرســمــيــة كما 
كان يحصل في السنوات السابقة«. وأشار 
 »الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة بـــني الكتل 

ّ
إلـــى أن

حـــول قــانــون الــعــطــل الــرســمــيــة حــالــت دون 
اســتــكــمــالــه، ومــنــهــا الـــخـــالف حــــول جــزئــيــة 
عيد الغدير، فهذه الجزئية تسببت بتأجيل 

مناقشة املوضوع أكثر من مرة«.
وبحسب القانون العراقي املعمول به منذ 
 الــعــطــل 

ّ
ــإن ـــ ــقــــرن املــــاضــــي، فـ ســبــعــيــنــيــات الــ

ــلـــب  ــلـــى األغـ ال تـــتـــجـــاوز 16 يــــومــــًا، وهـــــي عـ
مــرتــبــطــة بــاملــنــاســبــات الــوطــنــيــة والــديــنــيــة 
العامة، وأبرزها »رأس السنة امليالدية، عيد 
الجيش، عيد النوروز، عيد العمال العاملي، 

عيد الفطر، يوم رأس السنة الهجرية، يوم 
عاشوراء، املولد النبوي، وعيد األضحى«. 
وقد أضيف إليها »يوم انهيار نظام صدام 
)ســقــوط الــصــنــم(«،  حــســني أو مـــا يــعــرف بـــ
وأخيرًا »يوم النصر« وهو املرتبط بتاريخ 
نــهــايــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي املــوصــل 
وانـــتـــصـــار الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــلــى تنظيم 

»داعش«.
فـــي الــســيــاق، قـــال مـــســـؤول حــكــومــي قــريــب 
 
ّ
ــادل عــبــد املـــهـــدي، إن مـــن رئــيــس الــــــوزراء عــ
»مــوضــوع العطل هــو واحـــد مــن املواضيع 
الــشــائــكــة فـــي الـــعـــراق وتـــتـــداخـــل فــيــه أمـــور 
عــدة، وربما هو من أكثر امللفات فوضوية، 
ألســبــاب مختلفة، أبــرزهــا مــمــارســة بعض 

املـــكـــونـــات واألحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، عــمــلــيــة 
فرض الهوية، أو ما يعرف بإثبات الوجود 
عــبــر قــضــيــة الــعــطــل«. وأوضـــــح، فــي حديث 
 »التعددية التي 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

يشهدها الطيف الــعــراقــي، واحـــدة مــن تلك 
 مكّون من املكونات مناسبات 

ّ
املشاكل، فلكل

 من املهم 
ّ
وأعياد، ولهذا يشعر الجميع بأن

أن تؤخذ احتفاالتهم في االعتبار«. وتابع 
 
ّ
 »حكومة عبد املهدي تعرف أن

ّ
املسؤول أن

حسم هذا امللف عسير عليها وعلى البرملان، 
لكن هناك خــطــوات مــن قبل رئيس الـــوزراء 
لتشكيل لجنة، أطرافها الرئيسة من دوائر 

األوقاف الدينية، من أجل حسم األمر«.
بدوره، أوضح الخبير في القانون العراقي، 
ــل الـــرســـمـــيـــة فــي  ــطـ ــعـ ــلـ  »لـ

ّ
طـــــــارق حـــــــرب، أن

الــبــالد قــانــونــًا مــعــمــواًل بــه مــنــذ عـــام 1972، 
ولـــغـــايـــة اآلن، وهـــــو نــــافــــذ وحــــــــّدد الــعــطــل 
بشكل دقــيــق، لكن الفوضى الــجــديــدة التي 
خلفتها العملية الديمقراطية والــحــريــات 
غــيــر املــنــظــمــة، جعلت مــجــالــس املحافظات 
املحلية تدخل على الخط، وصــارت تتحكم 
باختيار ما يناسبها من العطل وإعالنها، 
مع العلم أنها ال تملك الصالحية القانونية 
إلعالن العطل«. ولفت حرب، في حديٍث مع 
 »السلطات املحلية 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن

 فــي تدمير 
ً
فــي الــعــراق هــي األكــثــر مساهمة

قـــانـــون الــعــطــل، وهــــي الـــتـــي تــتــعــدى دائــمــًا 
 العطلة الرسمية تحّددها 

ّ
على القانون، ألن

الــحــكــومــة ولــيــســت الــســلــطــات املــحــلــيــة في 
 »الحكومة تحدد 

ّ
املحافظات«. وأوضــح أن

الـــعـــطـــل املـــرتـــبـــطـــة بـــاملـــنـــاســـبـــات الــوطــنــيــة 
والــديــنــيــة فــقــط، ولــيــســت تــلــك الــتــي تتعلق 
 »اآلراء 

ّ
ــقــومــيــات«، معتبرًا أن باحتفاالت ال

القومية باتت اليوم تتالعب باألعياد، مثل 
ما تفعل حكومة إقليم كردستان التي تعطل 

قرابة أسبوع كامل ملناسبة عيد النوروز«.

تركيا تتحدث عن دور لها في وقف المعارك 
وتتمسك بقرارها مهاجمة المسلحين األكراد

جاووش أوغلو: العملية العسكرية التركية ليست مرتبطة باالنسحاب األميركي )األناضول(

يرفض األكراد تقليص عطلة عيد »النوروز« )صافين حامد/فرانس برس(

ناصر السهلي

توسعت بقعة زيت االعتراف بعمق 
الترابط الوجودي، العربي الرسمي 

مع االحتالل اإلسرائيلي، ليس فقط 
بتصريحات أقطابه في الرياض وأبو 

ظبي والقاهرة على شاشات االحتالل، 
تطويعًا وترويضًا وخنوعًا وتحريضًا 

إلنهاء قضية فلسطني، بل أيضًا 
عبر زيارات مكثفة لعسكر وأمنيي 

املحتل. اليوم، كل ممارسات االستبداد 
ضد الربيع العربي تبشر بكوارث 

مستقبلية على أصحابها.
من بني ما على تحالف الثورة املضادة 
تسويقه، بأذرع تتنفس كذبًا وتزويرًا 

للواقع، أن الربيع العربي مجرد 
»مؤامرة صهوينية -غربية«. ويبدو 
من تراكم مقدمات االنفجار القادم، 
وإن تأخر، أو ظن البعض أن الشارع 
العربي صار إلى موات، أن فلسطني 

لن تكون بعيدة عن شرارته ومركزه، 
إنطالقًا من تراكم دروس وتجارب 

املوجة األولى للشارع الثائر.
بعض شواهد الحقيقة ليست فقط 

باعتراف رأس نظام االنقالب في 
مصر، بالتخابر والتنسيق مع املحتل 
لقصف أرضه وشعبه في الوقت الذي 

يحاكم فيه الرئيس املعزول محمد 
»التخابر« مع الفلسطينيني،  مرسي بـ

وال حتى باعترافات ساسة وإعالميني 
صهاينة. أخيرًا تسارعت وتيرة 

االعتراف بتشابك مصالح االستبداد 
مع املحتل، وافتضاح أطنان الكذب 

السابق ومن بينه ما قيل عن الثورة 
السورية، وانبطاح أنظمة عربية 

رسمية أمام النظام السوري املرضي 
عنه إسرائيليًا، والحليف لطهران، 
وكحارس حدود أمني لالحتالل، 

بعد تحول البوصلة باتجاه »العدو 
في أنقرة«. هكذا تسابق املبشرون 
باستكمال رواية التالقي الخليجي 

اإلسرائيلي إلى نفخ الروح في نظام 
األسد.

لن يسهل تسويق القصص املتوارثة 
عربيًا، التي تتلمذ عليها جيل 

بروباغندا األنظمة، حيث االنقالبات 
ضرورة كما الفساد واالستبداد.. 
وتأخر مشاريع التنمية، والحفاظ 
على نسب الجهل واألمية، باسم 

تحقيق »التوزان االستراتيجي« تارة، 
و مواجهة »مؤامرة إسرائيل والغرب« 
ولتحرير األرض العربية، تارة أخرى.
باختصار، لم يبق شيئًا لم يسمعه 

ويجربه الجيل العربي الجديد، 
مستفيدًا من دروس وتجارب املاضي 
والحاضر، في محاوالته التخلص من 
االستبداد. جرب هذا الجيل االنتهازية 
والنفاق الغربيني، والتدمير والتهجير 

والتعاطي معنا كبشر فائضني عن 
الحاجة ال نستحق الحياة والحرية. 

فحتى حيل األنظمة ووسائلها ال 
تجدي, ففلسطني لن تكون شماعة 

»املؤامرة«، ال عند »الرجعية« وال 
»التقدمية«. فتراكم اإلفالس، وإن بدا 
ينتصر، لن يتمكن سوى من إطالة 

تنفسه املصطنع. 

موضوع خالفي 
مستجد عاد ليطفو 

على السطح في العراق 
ويتعلّق بالعطل الرسمية 

التي حددها القانون 
بـ20 يومًا، لكنها 

تفوق هذا الرقم بكثير 
بسبب فرض الطوائف 

والقوميات أعيادًا 
خاصة بها وعجز 

حكومي وبرلماني 
عن تقليصها

أشار النائب عن تحالف »سائرون«، غايب العميري )الصورة(، إلى أّن »البرلمان 
يفلح  لم  لكنه  العطل،  قانون  مشروع  ناقش  السابقة  ــه  دورات ي  ف
بإنجازه بسبب الخالفات«، معتبرًا أّن 
البرلمان  أمام  جديدة  مرة  رحه  ط
نفسها«.  للعراقيل  يعرضه  قد  «
باب  ومن  »يفترض،  أنـّـه  أوضــح  و
في  العمل  استمرار  على  لحرص  ا
تحديد  يتم  أن  الــدولــة،  وائـــر  د
بين  لعبة  تركها  وعــدم  لعطل  ا
المسؤولين والسياسيين، ال سيما أّن 
الكثير  الحكومة  يكلّف  األمر  ذا  ه

من األموال والخسائر«.

عجز برلماني
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اإلفراج عنها  إلى  اإلسرائيلي  »الشاباك«  التي اضطر  المعطيات  تكشف 
بعد استشهاد الفلسطينية، شادية محمد الرابي، حجم الدعم الذي 

يحظى به عناصر التنظيمات اليهودية اإلرهابية في دولة االحتالل

ضمن مشاريعها 
التي تعزز سياسة 

الفصل العنصري، 
افتتحت سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس الخميس، 

شارعًا جديدًا شمال 
شرقي القدس 

هدفه الفصل 
بين المواطنين 

الفلسطينيين 
والمستوطنين 
االسرائيليين في 

حركة السير، 
بما يسّهل على 

األخيرين التنّقل 
والوصول إلى مركز 

المدينة المقدسة

45
سياسة

ممن كانوا محسوبني على منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهم بسام الشكعة في نابلس 
)فــقــد ساقيه( وكــريــم خلف فــي أريــحــا )فقد 
البيرة. ونشط  الطويل في  ساقًا( وإبراهيم 
هذا التنظيم على مدار ثالث سنوات كاملة 
ــا عـــمـــلـــيـــات تــفــجــيــر مــخــتــلــفــة،  ــهـ ــفـــذ خـــاللـ نـ
العام 1983 على  الدامي في  بينها االعتداء 
الكلية اإلســالمــيــة فــي الــخــلــيــل، والــــذي أدى 
وتم  الكلية.  فــي  ثــالثــة طلبة  استشهاد  إلــى 
العام  فــي  فقط  التنظيم  أفـــراد  على  القبض 
التنظيم ضــم 29 عــضــوًا، إال  1984. ومــع أن 
أن االحـــتـــالل دان 15 فــــردًا فــقــط مــن أعــضــاء 
ــن أصـــبـــح الحـــقـــًا أحـــد  الـــتـــنـــظـــيـــم، بــيــنــهــم مــ
اليوم،  إسرائيل حتى  في  الصحافيني  أبــرز 
في  كبيرة  مهام  تولى  ومــن  حجاي سيغل، 
تسريع وبناء املستوطنات، بما في ذلك عبر 
عمليات التزوير والنصب، زيئف حيفر. وقد 
أصــــدرت مــحــاكــم االحـــتـــالل أحــكــامــًا مخففة 
عــلــى أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم، مـــع أنـــهـــم حـــاولـــوا 
تــفــجــيــر املــســجــد األقـــصـــى وتــفــخــيــخ خمس 

حافالت لركاب فلسطينيني.
ورغــم هــذه األحــكــام، إال أنــه تــم الحقًا إصــدار 
ــاء الــتــنــظــيــم ليطلق  عــفــو رئـــاســـي عـــن أعـــضـ
ــراح آخـــرهـــم فـــي الـــعـــام 1990. وشــكــل هــذا  ســ
الــتــنــظــيــم، والـــكـــشـــف عـــنـــه، نــقــطــة فـــارقـــة في 
تــعــامــل املــســتــوطــنــني مـــع اإلرهــــــــاب، بــعــد أن 
ــوبــــي ضــغــط  تـــبـــيـــنـــت لـــهـــم قــــدرتــــهــــم، عـــبـــر لــ
سياسي، على الفرار من العقاب، ولم يردعهم 
عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات الحـــقـــة، وخــصــوصــًا أن 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم بــغــالــبــيــتــهــم تــحــولــوا إلــى 
ــارزة فــي عــالــم املــســتــوطــنــات، ولــدى  نــجــوم بــ
ناشطي األحــزاب اليمينية. ولم يكن الكشف 
عــن التنظيم ومــحــاكــمــة أفــــراده حــاجــزًا أمــام 

ظهور تنظيمات مشابهة الحقًا.

إرهاب فردي و»عشوائي«
ومــــع انــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة األولـــــــى، أصــبــحــت 
ــلــــيــــات املـــســـتـــوطـــنـــني ضــد  اعـــــــتـــــــداءات وعــــمــ
في  تتم  لكونها  سهولة،  أكثر  الفلسطينيني 
يوميًا  املتفجرة  والتظاهرات  املواجهات  ظل 
بـــني االحــــتــــالل وقــــواتــــه وبــــني أفــــــراد الــشــعــب 

ــا تــأيــيــدًا شــعــبــيــًا فـــي صــفــوف  ــرادهــ يــمــنــح أفــ
املستوطنني، مــع إبــقــاء خــط دفـــاع لــدى قــادة 
بــأن أحـــدًا ال يــعــرف بــدقــة هوية  املستوطنني 
هؤالء الفتية، وأنهم »فتية جيدون وأخيار«، 
»املــرفــوضــة« عمومًا ردًا  أعمالهم  عــادة تأتي 
ليهود  انتقامًا  أو  فلسطينية  عمليات  على 
قــتــلــوا فــي هـــذه الــعــمــلــيــات. إلـــى ذلــــك، كشفت 
ــاك« حــقــيــقــة  ــابــ ــشــ الــتــحــقــيــقــات وبـــيـــانـــات »الــ
»يتسهار«  حــاخــامــات مستوطنة  كــبــار  قــيــام 
بإصدار فتوى تجيز »لشبان من املستوطنة« 
ــــوم الـــســـبـــت وكـــســـر حـــرمـــة الــســبــت،  الـــســـفـــر يـ
إلى  »الفتية« إلرشادهم  إلى هــؤالء  للوصول 
كيفية التعامل مع تحقيقات »الشاباك«، بما 
املستوطنة  قــــادة  مــعــرفــة  عــلــى  يــؤشــر عمليًا 
ــدور لــــهــــؤالء »الـــفـــتـــيـــة« فــي  ــ وحـــاخـــامـــاتـــهـــا بــ

جريمة قتل شادية الرابي.
لقد اضطر جهاز »الشاباك« اإلسرائيلي إلى 
اإلفــراج عن هذه املعطيات ملواجهة الضغوط 
ــادة املــســتــوطــنــني  ــ ــتـــي مـــارســـهـــا قــ الـــهـــائـــلـــة الـ
وعلى  »الــشــابــاك«  قــيــادة  على  وحاخاماتهم، 
لــإفــراج  نتنياهو  بنيامني  الحكومة  رئــيــس 
عــن املــعــتــقــلــني، بــمــا فــي ذلـــك االتـــصـــال بشكل 
وهي  شاكيد.  إيليت  القضاء  بوزيرة  مباشر 
تكشف، فــي الــواقــع، حجم الــدعــم الــعــام الــذي 
ــه عــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات الــيــهــوديــة  يــحــظــى بـ
اإلرهـــابـــيـــة مـــن جــمــهــور املــســتــوطــنــني، ومــن 

قيادات املستوطنات وساستها.
وتوضح نظرة سريعة إلى مطلع الثمانينيات 
أن موقف املستوطنني الحالي ليس مستغربًا، 
بــالــنــظــر إلـــى أن هـــذه الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
بدأت منذ العام 1980 في مستوطنات الضفة 
من  كاملني  وتــأيــيــد  بــدعــم  وحظيت  الغربية، 
اإلسرائيلي  اليمني  مجمل  ومــن  املستوطنني 

الذي تعامل بتساهل مع اإلرهابيني اليهود.

التنظيم السري األول
وظهر أول تنظيم يهودي سري في صفوف 
املستوطنني في الضفة الغربية، في الثاني 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1980، عــنــدمــا حـــاول  مـــن 
التنظيم تفجير ســيــارات ثالثة من  أعــضــاء 
رؤساء البلديات في الضفة الغربية املحتلة، 

ينضمون  املستوطنون  وكـــان  الفلسطيني، 
فيها أحيانًا إلــى قــوات الجيش، وفــي بعض 
عملياتهم،  بتنظيم  يقومون  كــانــوا  األحــيــان 
ــيــــمــــا فــــــي بــــــلــــــدات وقــــــــــرى قــــريــــبــــة مــن  ال ســ
املستوطنات، كما في مدينة قلقيلية، وتحت 
ســمــع وتــغــطــيــة اإلعــــالم اإلســرائــيــلــي وقـــوات 
ــتــــداءات  الــجــيــش. واشـــتـــهـــرت مــثــل هــــذه االعــ
بــمــشــاركــة أبــــرز قــــادة املــســتــوطــنــني مــيــدانــيــًا 
فــايــس وموشيه ليفنجر  دانــيــال  آنـــذاك، مثل 
الــذي كان أديــن قبل االنتفاضة بقتل مواطن 
فلسطيني في سوق الخليل، ولم يحكم عليه 

سوى بالسجن لعدة أشهر.
التنظيم  اكتشاف  الفاصلة بني  املــدة  وطيلة 
تــنــظــيــمــات الحـــقـــة،  ــهــــور  الــــســــري األول وظــ
ومرجعياتهم  املستوطنني،  حاخامات  كــان 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــًا فــي حــزبــي »املــفــدال« 
)أصبح اليوم »البيت اليهودي«( و»هتحيا«، 
يــشــددون عــلــى مــا ســّمــوه حــق الـــرد وضــرب 

الفدائية،  العمليات  على  ردًا  الفلسطينيني 
التي سادت  الفاشية  أجــواء  من  مستفيدين 
فــي تــلــك الــفــتــرة. ولـــم يــمــِض وقـــت طــويــل في 
ُكــشــف  حــتــى  )1983ـ1984(  ــنـــوات  الـــسـ تــلــك 
أن  آخــريــن، هما »ت  إرهابيني  عــن تنظيمني 
ت« )أي إرهـــــاب ضـــد اإلرهــــــــاب(، ومــــا عــرف 
ــاء هـــذه  ــ ــــضـ بـــعـــصـــابـــة »لــــفــــتــــا«. وحـــــــــاول أعـ
التنظيمات، وجلهم من املستوطنني، تنفيذ 
وفي  األقــصــى،  املسجد  فــي  تفجير  عمليات 
سطوع  مــن  مستفيدين  فلسطينية،  بــلــدات 
نــجــم حــركــة »أمــنــا جــبــل الــهــيــكــل« وزعيمها 

غرشون سلمون.
ــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة األولـــــــى،  ــتــ ــد االنــ ــعــ وبــ
اخـــتـــفـــى أثــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــســــريــــة. وكـــــان 
الــيــمــني االســتــيــطــانــي قـــد بــــدأ يــشــق طــريــقــه 
إلــــى قــلــب اإلجـــمـــاع اإلســـرائـــيـــلـــي، عــلــى األقـــل 
بالكتل  االحــتــفــاظ  بــوجــوب  االعـــتـــراف  لجهة 
ــات األولــــــــــى،  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة واملـ ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ االســ

وأبــــرزهــــا »عــــوفــــرا« و»يـــتـــســـهـــار« و»كـــريـــات 
أربـــــــــــع«، وجـــمـــيـــعـــهـــا كــــانــــت تــــابــــعــــة لــلــتــيــار 
الـــديـــنـــي الـــصـــهـــيـــونـــي مـــقـــابـــل مــســتــوطــنــات 
ــي«، مــثــل  ـــشــ »عــلــمــانــيــة ومـــحـــافـــظـــة بـــعـــض الـ
»معاليه أدومــيــم« و»أريئيل«. ومــع ذلــك، كان 
في  يحثون،  املستوطنات  داخــل  الحاخامات 
االستكانة والخضوع،  الفترة، على عدم  تلك 
ومواصلة أعمال البناء وتوسيع املستوطنات 
الوطنية  الــوحــدة  مــن حكومتي  بــاالســتــفــادة 

بني حزبي »املعراخ« )العمل( و»الليكود«.
إرهابية  عمليات  وقعت  الفترة،  هــذه  وخــالل 
فــرديــة لــم تــكــن خــطــيــرة لــلــغــايــة، وتمثلت في 
ــداءات مــتــفــرقــة، إلــــى أن وقـــعـــت مــجــزرة  ــ ــتـ ــ اعـ
الــحــرم اإلبــراهــيــمــي فــي الخليل، الــتــي نفذها 
ــاروخ غــولــدشــتــايــن، فــي رمــضــان  اإلرهـــابـــي بــ
1994، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا 
ــام  ــ ــــي األيــ ــــالة الـــفـــجـــر. وفــ كــــانــــوا يــــــــؤدون صــ
األولى للمجزرة، بدا مستقبل االستيطان في 

الخليل على كف عفريت، لكن شمعون بيريز 
رفــــض مــقــتــرحــات رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق 
ــــالء مــســتــوطــنــي الــخــلــيــل  ــــني إلخـ إســـحـــاق رابـ
مستوطنة  إلــى  ونقلهم  حياتهم،  على  خوفًا 
»كريات أربع«، فزاد ذلك من ثقة املستوطنني 

بأنفسهم، وبقوة اللوبي املساند لهم.
أعـــوام 1994 و1995 و1996، وحتى  وشــهــدت 
ــار  ــايــــو/أيــ ــبـــل االنــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة فــــي مــ قـ
سلسلة  نتنياهو،  بنيامني  وانــتــصــار   1996
لقاءات وحــوارًا مكثفًا بني قادة املستوطنات 
وبـــني كـــل مـــن إســـحـــاق رابــــني )قــبــل اغــتــيــالــه( 
وشمعون بيريز في األشهر التي شغل فيها 
مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــر األمــــن بعد 
االنتخابات  رابــني، وقبل سقوطه في  اغتيال 
املباشرة مقابل خصمه نتنياهو. وأثرت هذه 
إلى  املستوطنني وحاجتهم  نظرة  في  الفترة 
في  بفعل خوفهم  إرهــابــيــة،  تنظيمات سرية 
حينه من استفزاز املجتمع اإلسرائيلي ككل، 
بعد اتفاق أوسلو، وعدم تحويلهم إلى عقبة 
أمام مسيرة التسوية، ما قد يعزز تيار أوسلو 
داخل إسرائيل، خصوصًا أنهم رفضوا اتفاق 
الراحل  الــذي وقــع عليه نتنياهو مع  الخليل 
يــاســر عـــرفـــات. وكــــان املــســتــوطــنــون يخشون 
فــي الــســنــوات األولـــى بعد اغــتــيــال رابـــني، في 
الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 1995، 
مـــن تــبــعــات أي اعـــتـــداء يــمــكــن نــســبــه لــهــم أو 
الكبير  الــتــحــول  وحـــدث  جـــديـــدة.  لتنظيمات 
في هذا املجال بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد 
وانـــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة 
املستوطنني  اعــــتــــداءات  وأصــبــحــت   ،)2000(
النفس في  صور وكأنها عمليات دفــاع عن 

ُ
ت

ــقـــي الـــحـــجـــارة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني.  ــه راشـ وجــ
وظــــلــــت األمـــــــــور عـــلـــى نـــــيـــــران هـــــادئـــــة حــتــى 
بــدأت عمليات عصابة »تدفيع  2008، عندما 
الــثــمــن«، الــتــي أيـــدهـــا كــبــار الــحــاخــامــات في 
صــــفــــوف املـــســـتـــوطـــنـــني، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد أن 
ــــؤالء أنـــهـــوا بــفــعــل تــقــدمــهــم فـــي الــســن  كــــان هـ
الــدولــة  فــي ســلــك  عملهم كموظفني رســمــيــني 
وتــوالــت فــتــاواهــم الــشــرعــيــة الــتــي تجيز قتل 
الــفــتــاوى عــادة  الفلسطينيني. وصـــدرت هــذه 
في دروس السبت الدينية، ولم تكن تصل إلى 
الرأي العام اإلسرائيلي إال في أحيان متفرقة، 
مع اإلشارة إلى أن مصدر الفتوى هو حاخام 

سابق، أو متقاعد من سلك الدولة، بالرغم من 
الدينية  الكنيس واملدرسة  أنها تمول نشاط 

التي يعطي فيها عظاته ودروسه الدينية.
ــنـــات فــــي هـــذه  ــتـــوطـ ــانــــت املـــسـ ــى ذلـــــــك، كــ ــ إلــ
فــتــاوى غنية تجيز قتل  الــســنــوات مــصــدر 
ــداء على  ــتــ ــار« )غــيــر الـــيـــهـــود( واالعــ ــيــ »األغــ
ينسبون  املستوطنني  قــادة  وكــان  أمالكهم. 
»افتراضية« تهدف  أنها  إلــى  الفتاوى  هــذه 
ــتـــوراة وال تــدعــو بــالــضــرورة  ــــداء رأي الـ إلبـ
للعمل، كما حدث بعد نشر كتاب »شريعة 
امللك« الذي يجيز قتل األطفال والنساء وَمن 
فــي األرحـــام، ووقــع عليه الحاخام إسحاق 
شــابــيــرا مــن مستوطنة »يــتــســهــار«، ومدير 
املدرسة الدينية االستيطانية »عود يوسف 
حـــــــاي«، وتـــعـــنـــي »يــــوســــف ال يــــــزال حـــيـــًا«. 
وتــواصــلــت عــمــلــيــات »تــدفــيــع الــثــمــن« منذ 
العام 2008 وحتى اليوم. ومع أن االحتالل 
فـــتـــح أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مـــلـــف فــــي اعــــتــــداءات 
ـــح جــديــة  ــوائـ ــم يـــقـــدم لــ مــخــتــلــفــة، إال أنـــــه لــ

وحقيقية إال في ثالث حاالت فقط.
وقد شهدت إسرائيل منذ العام 2014 تحواًل 
فـــي تــعــامــل أجـــهـــزة األمـــــن مـــع هــــــؤالء، علمًا 
بـــأن هــويــتــهــم كــانــت دائــمــًا مــعــروفــة للجيش 
وسلطاته، بل وحتى للجنود الذين كثيرًا ما 
أمــنــوا لهم األمــن والــحــراســة خــالل مواجهات 
يــــومــــيــــة واعــــــــتــــــــداءات عــــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــني 
وحقولهم، ال سيما خالل موسم قطف الزيتون. 
ففي العام 2014، استطاع »الشاباك« أن يبدأ 
بــفــرض اإلبــعــاد عــن أراضــــي الــضــفــة الغربية 
مئير  بينهم  الناشطني،  هــؤالء  مــن  ملجموعة 
إيتينجر، وهو حفيد الحاخام اليهودي مئير 
كهانا، وإبعادهم إلى داخل إسرائيل، وعندها 
الفلسطينية  الــبــلــدات  إلــى  العمليات  انتقلت 
فــي أراضــــي 1948، وســـط مـــحـــاوالت إلحـــراق 
مساجد. لكن التطور األكبر وقع عندما قامت 
مجموعة من هؤالء املبعدين بإحراق كنيسة 
واضــطــرار  طبريا،  فــي  التاريخية  »الطابغة« 
ــتــــالل إلــــى إجــــــراء تــحــقــيــق جـــــدي، بفعل  االحــ
الدين املسيحي، ودالالت  الكنيسة في  مكانة 
االعــتــداء عليها فــي الــعــالــم الــغــربــي. وأفضت 
التحقيقات املكثفة إلى القبض على مجموعة 
الــتــالل«، تبني الحقًا أن مــن بينهم  مــن »فتية 
حفيد كهانا وآخرين، شكلوا تنظيمًا يهوديًا 
بــاســم »الـــتـــمـــرد«، يــدعــو إلـــى عـــدم االعـــتـــراف 
بسيادة الدولة والعمل على تفجير األوضاع 
إقامة  تتيح  عامة  إلــى حالة فوضى  وصـــواًل 

»مملكة إسرائيل الدينية«.
التي أدلى بها »الشاباك«  ووفقًا للمعلومات 
أخـــيـــرًا فـــي مــســألــة الــتــنــظــيــم الــــذي يــنــســب له 
»الــشــابــاك« قــتــل شــاديــة الـــرابـــي، تــبــدو هناك 
الــجــديــدة من  املجموعة  مــع  قــواســم مشتركة 
املدرسة الدينية »بري هآرتس« في مستوطنة 
ــة  ــدولــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ »رحـــــالـــــيـــــم«، لـــجـــهـــة رفــــــض سـ
أيضًا وجــود تعاون  لكنها بينت  وسلطتها، 
»يــتــســهــار«، وعموم  هـــؤالء ومستوطني  بــني 
القيادة الدينية والروحية للمستوطنني، التي 
مكتوبة،  رســالــة  وفــي  علنًا  نتنياهو  طالبت 
الفتية«  »هــؤالء  بتخليص  املاضي،  األسبوع 
بــراثــن تحقيقات »الــشــابــاك« ونقلهم إلى  مــن 
ــرة القضاء  الــشــرطــة، فيما كــشــف عــن أن وزيــ
مع  هاتفي  باتصال  تكتف  لــم  شاكيد  إيليت 
التقت  بــل  التنظيم  فــي  املعتقلني  أحــد  عائلة 
ــر، خـــالفـــًا لــلــقــانــون.  ــ ــراد عــائــلــة مــعــتــقــل آخـ ــ أفــ
ويــعــكــس هـــذا كــلــه حــجــم تــأثــيــر املستوطنات 
خلفية  توفير  على  حاخاماتها  يــروجــه  ومــا 
ــــازت وتــجــيــز تــفــريــخ هــذه  فــكــريــة وديــنــيــة أجـ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة فــــي املــســتــوطــنــات 
اإلســرائــيــلــيــة مـــن جــهــة، والــــــوزن االنــتــخــابــي 
الحقيقي واملتخيل للمستوطنني عند ساسة 

اليمني اإلسرائيلي من جهة ثانية.

مستوطنات الضفة 
مستنقعات اإلرهاب

»شارع الطوق«... أبرتهايد متجدد

الثمن«  »تدفيع  عمليات  تواصلت 
ــســبــهــا إلــى  ــالل ن ــ ــت ــ مـــع بــــدء االح
والحديث  التالل«،  »فتية  مجموعات 
ممن  الشبان  مــن  مجموعات  عــن 
يعيشون  أو  ــدارس  ــم ال مــن  تــســربــوا 
في  ويتمركزون  اجتماعية  ضائقة 
القانونية،  غير  االستيطانية  ــؤر  ــب ال
لمؤسسات  منهم  احــتــرام  أي  دون 
كانت  المقابل،  في  وهيبتها.  الدولة 
تستوعب  اإلسرائيلية  المستوطنات 
الدينية،  مدارسها  في  الفتية  هؤالء 
التظاهرات  وكانت تستعين بهم في 
عمليات  إلحباط  الجيش  قــوات  ضد 

إزالة البؤر االستيطانية.

تبرير جرائم 
»فتية التالل«

الغالف

تحقيق

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــي الــــذي  ــ ــابـ ــ ــداء اإلرهـ ــ ــتـ ــ كـــشـــف االعـ
الفلسطينية  استشهاد  عــن  أسفر 
ــــي 13  ــة مـــحـــمـــد الــــــرابــــــي، فـ ــ ــاديـ ــ شـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي، عـــن وجـــود 
إرهابي يهودي جديد، يضاف  تنظيم ســري 
ــانـــت نــشــطــت فــي  ــقـــة، كـ ــى تــنــظــيــمــات ســـابـ ــ إلـ
األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة فــــي الـــعـــام 
اإلســـرائـــيـــلـــي  االحــــتــــالل  اضـــطـــر  ــد  ــ وقـ  .1967
أخــيــرًا، فــي حــمــى الــدفــاع عــن نفسه فــي وجــه 
في  املــتــطــرف،  االستيطاني  اليمني  اتــهــامــات 
األسبوعني املاضيني، بعد اعتقال »مجموعة 
من فتية التالل«، إلى االعتراف بأن املجموعة 
ــم اعـــتـــقـــالـــهـــا وخـــضـــعـــت لــتــحــقــيــقــات  الـــتـــي تــ
إرهابية  »الــشــابــاك«، هي عمليًا منظمة  لــدى 
جـــــديـــــدة، تــــوفــــرت أدلـــــــة حــــــول تــــورطــــهــــا فــي 

بيّنت التحقيقات أن قتل 
الرابي يتجاوز مرحلة 

العمليات الفردية

مع اندالع االنتفاضة 
األولى أصبحت االعتداءات 

أكثر سهولة

عصابات صهيونية ومدارس دينية 
دموية برعاية ضمنية رسمية

افتتاح طريق نحو المزيد من التوّسع 
االستيطاني في القدس

التي  السيارة  الــرابــي، عبر رشــق  قتل  عملية 
بالحجارة  وأبــنــاءهــا  وزوجــهــا  تقلها  كــانــت 
ــتـــرة الـــقـــريـــب مـــن مــســتــوطــنــة  عــنــد حـــاجـــز زعـ
دينية  يهودية  مدرسة  تقع  حيث  »رحاليم«، 

تسمى »بري هآرتس« وتعني ثمار البالد.
وبينت املعطيات التي اضطر جهاز »الشاباك« 
اإلســرائــيــلــي إلــى نشرها فــي وســائــل اإلعــالم 
اإلرهــابــيــة،  العملية  منفذي  أن  اإلســرائــيــلــيــة، 
أفــراد ممن يعرفون »بفتية  لم يكونوا مجرد 
املستوطنون  يطلقها  تسمية  وهــي  الــتــالل«، 
واإلعالم اإلسرائيلي على املستوطنني الذين 
يشنون اعتداءات بشكل دائم ومنهجي على 
مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــني، بـــل إنـــهـــم تــعــدوا 
مرحلة العمليات الفردية إلى تنظيم أنفسهم 
ــن املـــدرســـة  ــة، تــتــخــذ مــ ــيــ ــابــ فــــي جـــمـــاعـــة إرهــ
لها.  مقرًا  »ريحاليم«  مستوطنة  في  الدينية 
ــة الــديــنــيــة عــمــلــيــًا غــطــاًء  وتـــوفـــر هـــذه املـــدرسـ

اإلبراهيمي  الحرم  حظي منّفذ مجزرة 
باروخ  المجرم   ،1994 عام  الخليل  في 
له  تذكاري  نصب  بإقامة  غولدشتاين، 
في مستوطنة »كريات أربع« تحّول مزارًا 
المستوطنون  اعتبره  فيما  لمؤيديه، 
بطًال  والدينيون  السياسيون  وقادتهم 
يهوديًا. إلى ذلك، وثقت الكاميرا عضو 
وأحد  »المفدال«  حزب  عن  الكنيست 
أعتى المستوطنين، حنان بورات، وهو 
يوزع الهدايا على أطفال المستوطنين 
بفعل المجزرة، وهو يتمنى عيد بوريم 

»مساخر« سعيدًا لشعب إسرائيل.

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عصر 
دورياتها  من  بتعزيزات  اهلل،  رام  أمس، 
العسكرية، ودهمت عددًا من البنايات، 
من أجل االستيالء على كاميرات المراقبة 
أن  صحافية  مــصــادر  وذكـــرت  منها. 
قوات االحتالل اقتحمت حي الماصيون 
بلدة  جهة  من  اهلل،  رام  مدينة  جنوب 
بمداهمة  وبــدأت  الــمــجــاورة،  رافــات 
التجارية،  والمحال  البنايات  من  عــدد 
تسجيالت  على  لالستيالء  محاولة  في 
صور  لتحصيل  منها  المراقبة  كاميرات 

وجوه فلسطينيين مطلوبين لالحتالل.

نصب تذكاري لغولدشتاين

كاميرات رام اهلل مطلوبة

يفصل الشارع حركة سير المواصالت بين الفلسطينيين والمستوطنين )فرانس برس(

ر اعتداءات المستوطنين إسرائيليًا وكأنها دفاع عن النفس )أحمد غرابلي/فرانس برس( تصوَّ

في منطقة وادي النار، في حني يوجد نفقان 
في منطقتي جبل الزيتون وأبو ديس يمتدان 
ــارع رقـــم 70  حــتــى الــزعــيــم، ومـــن هــنــاك إلـــى شـ
قـــرب عــنــاتــا، والــــذي افــتــتــح أخــيــرًا أمـــام حركة 
املركبات الفلسطينية املتجهة من رام الله إلى 
العيزرية وأبو ديس، مرورًا بالشارع الجديد. 
وكــــــان الــــشــــارع رقـــــم 70 الــــواقــــع فــــي أراضـــــي 
 2070 مجموعه  ما  التهم  قد  الغربية،  الضفة 
دونــمــا مــن أراضـــي العيسوية، الــطــور، عناتا، 
أبــو ديـــس، الــعــيــزريــة والــزعــيــم، فيما سيربط 
أبــو ديــس والعبيدية  بــلــدات  الــشــارع الجديد 
دون  مــن  الله  رام  بمنطقة  وعناتا  والعيزرية 
املــعــروف  القديم  الــشــارع  فــي  للمرور  الحاجة 
بـــشـــارع »أبـــــو جـــــــورج«. وكـــــان وزراء ونــــواب 
كنيست إسرائيليون، إضافة إلى رئيس بلدية 
االحتالل في القدس، شاركوا صباح أمس، في 
احتفال تدشني شارع »4370«. ويربط الشارع 
املــذكــور مستوطنة »آدم« بــشــارع رقــم »1« أو 
ــارع »تـــل أبــيــب الـــقـــدس«، ويــقــع بـــني مــفــرق  شــ
»أرض الــســمــار« مــن أراضــــي قــريــة لفتا وبــني 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــالل  ــتـ ــ ــلــــطــــات االحـ ــة افــــتــــتــــاح ســ ــ ــدفـ ــ ــيــــس صـ لــ
اإلســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، لـــشـــارع فصل 
عـــنـــصـــري جــــديــــد فــــي الــــقــــدس وهـــــو »شـــــارع 
ــارع الــطــوق«  4370«، والــــذي يــأتــي ضــمــن »شــ
رقــم 4585، املــكــّون مــن جسور وأنــفــاق وهدفه 
في  واملستوطنني  الفلسطينيني  بــني  الفصل 
حـــركـــة الـــســـيـــر، إذ تــتــجــه ســـلـــطـــات االحـــتـــالل 
نــحــو إتـــمـــام مـــشـــروع اســتــيــطــانــي آخــــر يــدفــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون ثـــمـــنـــه، ويـــفـــصـــل ضـــواحـــي 
وقــــرى فلسطينية عـــدة عــن املــديــنــة املــقــدســة. 
ر مـــديـــر دائــــــرة الــخــرائــط 

ّ
ــاق، حـــــذ ــيـ وفــــي الـــسـ

العربية«  الدراسات  »جمعية  في  والجغرافيا 
»بــيــت الـــشـــرق« فـــي الـــقـــدس، خليل  الــتــابــعــة لـــ
تفكجي، في حديث مع »العربي الجديد«، من 
التداعيات املحتملة الفتتاح شارع األبرتهايد 
الجديد، والذي يفصل حركة سير املواصالت 
الضفة  فــي  واملستوطنني  الفلسطينيني  بــني 
الــغــربــيــة. ويــقــع الــشــارع الــجــديــد شــمــال شرق 
الفلسطينية.  جبع  قرية  مــن  بالقرب  الــقــدس، 
وهـــــو وفـــــق تـــفـــكـــجـــي، قــــد يـــمـــهـــد إلـــــى تــنــفــيــذ 
الفلسطينيون  يدفع  آخر  استيطاني  مشروع 
بنتيجته مزيدًا من األثمان على األرض، وذلك 
مــن خــالل فصل بلدتي الــعــيــزريــة وأبـــو ديس 
محيطهما،  عن  املقدسة  املدينة  شــرق  جنوب 
وتغيير حــركــة السير مــن شـــارع قــديــم يعرف 
بـــشـــارع »أبـــــو جــــــورج« شــــرق عـــنـــاتـــا، والــــذي 
تــســلــكــه مـــركـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــني حـــالـــيـــًا مــن 
هذا  الــشــمــال.  باتجاه  الغربية  الضفة  جنوب 
ــّيـــم الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن عــــزل قـــريـــة الـــزعـ  عـ

ً
فـــضـــال

إلـــى الـــشـــرق مـــن الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس، 
ــنـــة، وتــحــويــلــهــا  ــزاًل كـــامـــال عــــن مـــركـــز املـــديـ ــ عــ
 
ّ
أن تــمــامــًا. ورأى تفكجي،  إلــى »غــيــتــو« مغلق 

حددت  التي  سيره  بمسارات  الــشــارع  افتتاح 
انتقال  لــه مــن قبل االحــتــالل، سيسّهل حــركــة 

»بنيامني«، يسرائيل غانتس، الذي شارك في 
»أنبوب األكسجني  أنه  أمــس،  الشارع،  افتتاح 
ملــســتــوطــنــي بــنــيــامــني واملــنــطــقــة كــلــهــا، الــذيــن 
ــمــون أو يــقــضــون أوقــاتــهــم 

ّ
يــعــمــلــون أو يــتــعــل

فـــي الـــقـــدس«، فـــي حـــني، اعــتــبــر رئــيــس بلدية 
االحتالل في القدس، موشي ليئون، أن افتتاح 
هذا الشارع هو »الرابط الطبيعي واملطلوب« 
بينما  بالقدس.  »بنيامني«  مستوطني  لربط 
قــال وزيـــر املــواصــالت اإلســرائــيــلــي، يسرائيل 
ـــه »خــطــوة مهمة لــربــط مستوطني 

ّ
كــاتــس، إن

ــا ســـمـــاه  ــ ــــدس«، وتــــعــــزيــــز مــ ــقــ ــ ــالــ ــ بـــنـــيـــامـــني بــ
»متروبولني القدس«.

انطالقًا من ذلك، قدم مركز »عدالة« القانوني 
في الداخل الفلسطيني، بالتعاون مع االئتالف 
ــن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــني  ــي لـــلـــدفـــاع عــ ــلــ األهــ
فــي الـــقـــدس، بــاســم مــؤســســات حــقــوق إنــســان 
ورؤســـاء  جماهيرية  ومــؤســســات  فلسطينية 
والعيزرية  ديــس  أبــو  )فــي  املحلية  السلطات 
فلسطينيني،  مواطنني  وبــاســم  والــســواحــرة(، 
املحلية  الهيكلية  الــخــارطــة  على  اعــتــراضــات 
4585 لشارع الطوق الشرقي - املقطع املركزي 
وعــلــى الــخــارطــة الهيكلية لــلــواء الــقــدس، ألنه 
ــة 1200 دونــــــم مــن  ــرابــ قــ ســيــســبــب مــــصــــادرة 
كون  املنطقة،  سكان  الفلسطينيني  أصحابها 
الشارع سيمر على طول األحياء الفلسطينية 
مـــن الـــغـــرب حــتــى الـــشـــرق ومـــن الــشــمــال حتى 
الـــجـــنـــوب، وغــــربــــي املـــســـالـــك الـــتـــالـــيـــة: ســلــعــة 
وجــعــابــيــس وبــشــيــر وشــقــيــرات وقــنــبــر وحــي 
املدارس وأم ليسون وصور باهر وجبل املكبر 
املـــوجـــودة  الفلسطينية  واملــنــاطــق  ــاء  ــيـ واألحـ
شرقي املسالك التالية: أبو ديس والسوا حرة 
الشرقية والشيخ سعد. أما الخارطة الهيكلية 
ــقــــدس، فــســتــســبــب بــتــقــطــيــع أوصــــال  لـــلـــواء الــ
األحياء الفلسطينية في القدس وإلى فصلها 
الواحد عن اآلخــر، بحسب بيان »عدالة« على 

موقعه اإللكتروني.

النفق املــؤدي إلى جبل املشارف. ويبلغ طول 
الـــشـــارع ثــالثــة كــيــلــومــتــرات ونــصــفــًا، وأطــلــق 
األبرتهايد«  الفلسطينيون اسم »شــارع  عليه 
ألن الــشــارع يقسمه جـــدار يصل ارتــفــاعــه إلى 
الفلسطينيني  السائقني  بــني  يفصل  أمــتــار،   8

والسائقني من املستوطنني اإلسرائيليني.
وكـــان قــد افتتح الــجــانــب الــغــربــي مــن الــشــارع 
ــوعــــني لــلــفــلــســطــيــنــيــني، الـــــذيـــــن ال  ــبــ قـــبـــل أســ
يــســمــح لــهــم بـــالـــدخـــول إلــــى الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
فـــي حـــني افــتــتــح أمــــس الــجــانــب الــغــربــي منه 
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــيـــل وصـ ــهـ ــتـــسـ ــنـــني لـ ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ لـ
املشارف.  الفرنسية« وجبل  »التلة  مستوطنة 
ــتــــالل، وفــــق مـــا ذكـــرت  وبــحــســب مــخــطــط االحــ
 الحاجز 

ّ
صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، فإن

ــن ســـكـــان الــضــفــة  ســيــمــنــع الــفــلــســطــيــنــيــني مــ
القدس. وبالنتيجة،  إلى  الدخول  الغربية من 
في  سيسافرون  الفلسطينيني  السائقني   

ّ
فــإن

الجانب الفلسطيني من الشارع حول القدس 
من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها. 
االستيطاني  املجلس  رئيس  اعتبر  ذلــك،  إلــى 

ــن مــســتــوطــنــات شـــمـــال شــرق  املــســتــوطــنــني مـ
ــقـــدس وشـــــرق رام الـــلـــه إلــــى مـــركـــز الـــقـــدس،  الـ
املدينة  فــي محيط  املستوطنات  ربــط  وكــذلــك 
املـــقـــدســـة بــعــضــهــا بــبــعــض مــــن خـــــالل شــبــكــة 
معقدة من األنفاق والجسور والطرق التي تم 
، ما يعني إحــداث فصل كامل 

ً
تشييدها فعال

بني الفلسطينيني أصحاب األرض الشرعيني، 
واملــســتــوطــنــني فــي املــســتــوطــنــات املــقــامــة على 
 
ّ
أراض فلسطينية مصادرة. وقال تفكجي »إن

ــادة ســلــطــات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي إحــيــاء  إعــ
مــشــروع شـــارع الــطــوق، ســيــكــون مــن نتائجه 
هـــدم عــشــرات املــنــازل فــي املنطقة املــمــتــدة من 
صــــور بـــاهـــر وحـــتـــى مــنــطــقــة الـــزعـــيـــم جــنــوب 
شرق مدينة القدس املحتلة«. ويحمل مشروع 
شارع »الطوق« اسم »طريق الحزام الشرقي« 
رقم 4585، وهو امتداد للطريق الذي يبدأ من 
شــــارع مــســتــوطــنــة »مــعــالــيــه أدومـــيـــم« شــمــال 
شرقي قرية العيسوية، وينتهي جنوب قرية 
أم طــوبــا جــنــوب شــرق الــقــدس. ويتصل بهذا 
املــســار، طـــرق مــثــل طــريــق الــقــطــار مــن الخليل 
غــربــًا وحــتــى »أم لــيــســون« شـــرقـــًا، واملــســطــرة 
من طريق الخليل قــرب ديــر مــار الياس حتى 
ــوصــلــة جنوبًا 

ُ
امل أم طــوبــا، واالســتــمــرار بتلك 

إلــى مدينة بيت ســاحــور والــهــورديــون )جبل 
الــفــرديــس(. ويــقــع مــســار الــطــريــق عــلــى أراض 
بـــمـــلـــكـــيـــات خــــاصــــة، ويـــتـــضـــمـــن الــــعــــديــــد مــن 
الجسور واألنــفــاق، وهــي تتصل في كثير من 
الحاالت  القائمة، وفي بعض  بالطرق  املواقع 
التي  التنظيم  مشاريع  فــي  صدقة 

ُ
امل بالطرق 
تمّر عليها.

ــــن املـــواطـــنـــني  الـــكـــثـــيـــر مـ  
ّ
وأّكـــــــــد تـــفـــكـــجـــي، أن

ــرور هــذا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني ســيــتــضــررون مـــن مـ
ق 

ّ
الــطــريــق ألســبــاب عــــدة؛ مــنــهــا مــا هــو متعل

ــال  ــمـ ــتــــرًا، وأعـ ــعـــرض الـــطـــريـــق الـــبـــالـــغ 30 مــ بـ
ــل فــي األعـــمـــال الــتــرابــيــة 

ّ
التجميل الــتــي تــتــمــث

من حيث الحفر والطم وَمَيالن الجوانب الذي 

يتجاوز في كثير من األحيان عرض الطريق 
ــــالل خـــطـــوط الــبــنــاء  األصــــلــــي، وكــــذلــــك مــــن خـ
من  كثير  في  تشير  والتي  للطريق،  املقترحة 
األحـــيـــان إلـــى خــط بــنــاء شــمــااًل ويــمــيــنــًا يبلغ 
 هناك 

ّ
أن أي  الــطــريــق.  مــن منتصف  مــتــرًا   70

في  وتــزيــد  الغاية،  لهذه  مترًا مخصصة   140
الرقم، خصوصًا عند  املناطق عن هذا  بعض 
مداخل األنفاق ومخارجها. وحسب التخطيط 
ه سيتسبب في هدم بيوت 

ّ
املقترح للشارع، فإن

بأصحاب  الكبير  األذى  يلحق  مــمــا  سكنية، 
علن عنه إلى اآلن هو 

ُ
هذه البيوت وعددها امل

يــتــعــّرض ملواقع  الــشــارع   
ّ
أن بــيــوت. كما  ستة 

ــار  مـــــزروعـــــة بــــاألشــــجــــار، وخــــصــــوصــــًا أشـــجـ
ــا يــتــســبــب بـــخـــســـارة  ــمـ ــرة، مـ ــمــ ــثــ ــتــــون املــ ــزيــ الــ

اقتصادية كبيرة ملالكي هذه األراضي.
 الـــجـــزء املــقــابــل ملــلــعــب جــامــعــة 

ّ
إلــــى ذلــــك، فــــإن

الــقــدس فــي بــلــدة أبـــو ديـــس، يــقــع عــلــى مسار 
جدار الضم والتوّسع العنصري، ويتفرع جزء 
الــســواحــرة  ببلدة  الــقــائــم  الــشــارع  ليربط  منه 
الشرقية وجامعة القدس، فقد كان هذا املوقع 
مــعــبــرًا لــســكــان املــنــطــقــة، ويــربــطــهــم بــبــعــض، 
ــنـــاء الــقــدس   عـــن كـــونـــه ُيــســّهــل عــلــى أبـ

ً
فـــضـــال

وطالب وأساتذة جامعة القدس عقد لقاءات، 
وقد تم إغالقه بالكامل.

وأطــــــول جــســر فـــي شـــــارع الـــطـــوق رقــــم 4585 
ــقــــع شــــارع  ــاق، ويــ ــ ــفــ ــ املـــــكـــــّون مــــن جــــســــور وأنــ
يقع  ضمنه،  الجديد  االستيطاني  األبرتهايد 

سيسّهل الشارع ربط 
المستوطنات في محيط 

المدينة المقدسة 
بعضها ببعض
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      غرب

كوربن: يمكن اإلطاحة 
بحكومة تيريزا ماي

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني 
ــعــــارض، جــيــريــمــي كـــوربـــن، أمــس  املــ
ــقـــاده بــإمــكــانــيــة  ــتـ الــخــمــيــس، عـــن اعـ
الثقة  سحب  على  التصويت  نــجــاح 
من الحكومة خالل تصويت البرملان، 
الثالثاء املقبل، على اتفاق بريكست، 
تيريزا  الـــوزراء  أبرمته رئيسة  الــذي 
ــاي مـــع الــجــانــب األوروبــــــــي. وقـــال  مــ
كوربن »أقــول لتيريزا ماي: إذا كنت 
واثــــقــــة بــصــفــقــتــك فـــدعـــيـــنـــا نــتــوجــه 
الــقــرار في  النتخابات عــامــة ونــضــع 
يــد الــشــعــب. وإال، فـــإن حـــزب العمال 
ســـيـــتـــقـــدم بــطــلــب ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
الحكومة في اللحظة التي نرى أنها 

تمتلك أكبر فرص النجاح«. 
)العربي الجديد(

السلطة تعرقل
زيارة هنية لموسكو

مطلعة،  فلسطينية  مـــصـــادر  أكــــدت 
 اتصاالت السلطة 

ّ
أمس الخميس، أن

في  الفلسطينية مع روسيا نجحت 
إلغاء زيارة رئيس املكتب السياسي 
ــمـــاس« إســمــاعــيــل هنية  لــحــركــة »حـ
)الــصــورة(، إلى موسكو، والتي كان 
يفترض أن تبدأ في 15 يناير/ كانون 
 
ّ
الــثــانــي الــحــالــي. وقــالــت املــصــادر إن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ف وزير الخارجية رياض املالكي 

ّ
كل

بإجراء اتصاالت مع روسيا لعرقلة 
الزيارة ومنعها.

)العربي الجديد(

لودريان: فرنسا 
ستنسحب من سورية بعد 

الحّل السياسي
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي،  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
جــان إيــف لــودريــان، أمــس الخميس، 
أن بـــــالده ســتــنــســحــب عــســكــريــا من 
ســـوريـــة عــنــدمــا يـــتـــّم الـــتـــوصـــل إلــى 
ــاســــي«. وقـــــــال لـــــودريـــــان،  ــيــ ــل ســ ــ »حــ
»نحن  الفرنسية:  »ســيــنــيــوز«  لقناة 
مــوجــودون في الــعــراق، وموجودون 
ــة إلـــى  ــوريــ بــشــكــل مـــتـــواضـــع فــــي ســ
ــــن«. وأضـــــــــاف  ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جــــــانــــــب األمـ
ــتـــم الـــتـــوصـــل  ــا يـ ــنـــدمـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــالـ »بـ
ــيــــاســــي ســـنـــنـــســـحـــب«.   ســ

ّ
إلـــــــى حـــــــل

ورحــــب بـــ«الــتــغــّيــر« الــظــاهــر ملــوقــف 
الرئيس األميركي دونالد ترامب من 

االنسحاب من سورية.
)فرانس برس(

األردن يتلقى طلبًا 
الستضافة المفاوضات 

اليمنية
عن  الــخــمــيــس،  أمــــس  األردن،  أعـــلـــن 
تلقيه طلبا يمنيا الستضافة جولة 
ــات بــــن وفـــــــدي الــحــكــومــة  ــاوضــ ــفــ مــ
والــحــوثــيــن فـــي عـــمـــان. وقــــال وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة وشــــــــــؤون املـــغـــتـــربـــن، 
ــن الــــصــــفــــدي )الـــــــــصـــــــــورة(، فــي  ــ ــمـ ــ أيـ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي خــالــد الــيــمــانــي، 
الحكومة  مــن  طلبا  تلقى  األردن  إن 
الــيــمــنــيــة لــعــقــد لـــقـــاء بـــن الــحــكــومــة 
)الحوثين(  الله«  »أنــصــار  وجماعة 
في عمان، و«ستتم دراسة الطلب في 
ضــوء الثوابت األردنــيــة لحل األزمــة 

اليمنية«.
)العربي الجديد(

مقبرة جماعية 
لـ»داعش« شرق درنة

ــهــــالل األحـــمـــر  تـــمـــّكـــن فـــــرع جـــهـــاز الــ
فـــي مــديــنــة درنــــــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
مـــن انــتــشــال رفــــات عـــدد مـــن الجثث 
ــــي مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة عـــثـــر عــلــيــهــا  فـ
فــي منطقة املــشــتــل الـــزراعـــي، وســط 
مــرتــفــعــات الــفــتــائــح، شــــرق املــديــنــة. 
وتناقلت وسائل إعالم محلية أنباء 
الـــ48 التي  تفيد بــأن من بن الجثث 
عثر عليها جثث قيادين في تنظيم 
ــان يــســيــطــر على  ــذي كــ ــ »داعـــــــش«، الـ
املدينة قبل أن تتمكن قوات »مجلس 
شـــورى« املدينة مــن طــرده منتصف 
فــي  ــهـــر  لــيــتــمــتــرس ألشـ ــام 2015،  ــ عـ

مرتفعات الفتائح.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ أنور الخطيب

رجح رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب 
الــقــطــريــة، عــبــد الــعــزيــز  فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
األنـــصـــاري، أن تــصــدر لــوائــح قــطــريــة جــديــدة 
ألفراد أو كيانات إرهابية، وشدد على التعاون 
ــات  ــ ــــواليـ والـــتـــنـــســـيـــق املـــســـتـــمـــر بــــن قـــطـــر والـ
املتحدة في مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه 
ــاربـــة مــمــولــيــه والـــقـــائـــمـــن عــلــيــه. وقـــال  ومـــحـ
»العربي الجديد«  األنصاري، في تصريحات لـ
تــعــلــيــقــا عــلــى انــعــقــاد الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي 
الثاني بن قطر والواليات املتحدة في الدوحة 
األحد املقبل، إن »الدولتن ستقومان بإصدار 
إعـــــالن مــشــتــرك عـــن مـــخـــرجـــات هــــذا الـــحـــوار، 
سواء االستراتيجي العام، او الحوار القطري 
األميركي ملكافحة اإلرهاب«. ولفت األنصاري، 
ــعــــربــــي  ـــ«الــ لــ ــلــــى ســـــــــؤال  عــ ــعـــــرض رده  ــ مـ فـــــي 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

على الرغم من الهدوء الذي ساد في السودان، 
أمـــس الــخــمــيــس، فـــإن ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 
فــي احــتــجــاجــات أم درمـــان واقــتــحــام الشرطة 
إلى  بــاإلضــافــة  املــصــابــن،  ملالحقة  ملستشفى 
ــن حـــــزب املــؤتــمــر  ــة لـــنـــائـــبـــة عــ ــرطـ ــة الـــشـ ــانــ إهــ
ساعات  بعد  الحكومة،  في  الشريك  الشعبي، 
ينقل  قــد  للحزب،  مناصر  متظاهر  مقتل  مــن 
الصراع إلى داخل الحكومة، مع تزايد الضغط 

على »املؤتمر الشعبي«. 
وكــانــت االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، الــتــي بــدأت 
فـــي 19 ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، قد 
انطلقت احتجاجا على غــالء األسعار ونــدرة 
بعض السلع، لكن سقف املطالب ارتفع ليصل 
إلـــى مــرحــلــة املــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام، فيما 
ــل الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي، عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــ واصــ
تــحــديــه لــلــمــتــظــاهــريــن، مــعــتــبــرًا أن ســـفـــارات 
واستخبارات أجنبية تسيرهم. وسقط ثالثة 

الجديد«، إلى أن »االتفاق على تعريف مشترك 
لـــإرهـــاب ســيــكــون أحـــد املـــحـــاور املــهــمــة التي 
البلدين  بــن  االستراتيجي  الــحــوار  يناقشها 
في كل االجتماعات«، لكنه أشار إلى أن »هناك 
تعريفات قانونية تسرد في القوانن الصادرة 
الــدول وتعتمد بتعريفاتها لدى كل دولة  من 
)حول تعريف اإلرهــاب(، وإنما نحن في دولة 
قــطــر قــمــنــا بــتــحــديــد الــتــعــريــفــات فـــي قــانــون 
أن  املــعــدل لسنة 2017، كما  اإلرهـــاب  مكافحة 
املرجع األساسي في ذلــك هو قــرارات مجلس 
األمن الصادرة من األمم املتحدة«. وحول الدور 
املرتقب ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
الـــذي سيفتتح بــالــدوحــة، قــال األنــصــاري »ال 
شك أن مكتبا لألمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
سيثري  أسبابه  ومعالجة  العنيف  والتطرف 
جهود دولــة قطر والــدول األعــضــاء، علما بأن 
ــبـــارة فـــي هــذا  ــادرات جـ ــبــ ــة قــطــر لــديــهــا مــ ــ دولـ
ــــود هـــذا املــكــتــب سيجعله رافـــدًا  املـــجـــال ووجـ
ــة قــطــر لــتــبــنــيــهــا الــكــثــيــر من  لــلــمــنــطــقــة ولـــدولـ
املشاريع في سبيل مكافحة التطرف العنيف 

واإلرهاب« على حد تعبيره.
جــــديــــدة  قــــــوائــــــم  هـــــنـــــاك  كـــــانـــــت  إذا  وفــــيــــمــــا 
ستصدرها اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب 
، بعد القوائم الثالث التي أصدرتها، 

ً
مستقبال

أوضح األنصاري أن ظاهرة اإلرهاب مستمرة، 
وهي تهدد الوجود اإلنساني وجميع الدول، 
لذلك من املحتمل جدًا، من مبدأ حماية األمن 
الدول  والتعاون بن جميع  الدولين  والسلم 
فــي تــبــادل املــعــلــومــات، صـــدور قــوائــم جــديــدة 
مــن وقـــت آلخــــر، بــخــصــوص إدراج إرهــابــيــن 
ــــم مــــتــــى مـــــا وجـــــدت  ــــوائـ ــقـ ــ ــيــــن عــــلــــى الـ ــافــ إضــ

ــة  عـــلـــى تــقــيــيــم هـــــذه الــــجــــهــــود، وتـــعـــتـــبـــر دولــ
ــازة فـــي هــــذا الــتــقــيــيــم.  ــتـ ــمـ قــطــر مـــن الــــــدول املـ
الحوار  فــي وثيقة  أثنت  قــد  وكــانــت واشنطن 
االســتــراتــيــجــي بــن قــطــر وأمــيــركــا، عــلــى عمل 
الدوحة في مكافحة اإلرهاب ومصادر تمويله 

قتلى في صفوف املحتجن، األربعاء املاضي، 
ــان،  خـــالل تــظــاهــرة خــرجــت فــي مــديــنــة أم درمـ
التي تشهدها  وذلــك في سياق االحتجاجات 
 ،

ً
السودان، والتي أسفرت عن سقوط 19 قتيال

بــحــســب الــحــكــومــة، و40 شــخــصــا عــلــى األقـــل 
بحسب املعارضة.

الشعبي،  املــؤتــمــر  النائبة عــن حــزب  وفــجــرت 
ــل الــبــرملــان، عندما  ــوال خــضــر، مــفــاجــأة داخـ نـ
هــتــفــت، أمــــس الــخــمــيــس، بـــشـــعـــارات الـــحـــراك 
الشعبي، املطالب بتنحي الرئيس عمر البشير 
ــواب، خـــالل الجلسة،  عــن الــســلــطــة. وتــحــدث نــ
النائبة عن حزب  عن تقارير تتعلق بتوقيف 
املؤتمر الشعبي نوال خضر وإهانتها من قبل 
الشرطة، خالل االحتجاجات في أم درمان، أول 
من أمس، فيما حاول رئيس البرملان، إبراهيم 
أحـــمـــد عـــمـــر، الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة املـــوضـــوع، 

مشيرًا إلى أن التحريات أكدت عدم اعتقالها.
لــكــن خــضــر الــتــي حــضــرت إلـــى مــقــر الــبــرملــان، 
بعد نهاية الجلسة، أوضحت في تصريحات 
صحافية، ما حصل معها. وأشارت إلى أنها، 
وبينما كانت تنتظر في محطة عامة وصول 
نجلها ليقلها إلى املنزل، حضر شخص ملثم 
بالزي املدني وطالبها بتسليم هاتفها، وهو 
مــا رفــضــت الــقــيــام بـــه. وأوضــحــت أن ضابطا 
بالزي الرسمي قادها إلى أحد املقرات األمنية، 
ــــاءات، حتى  حيث تعرضت إلــى إهــانــات وإسـ
بــعــدمــا أخــبــرتــهــم بــأنــهــا عــضــو فـــي الــبــرملــان. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن نــجــلــهــا تــــعــــرض لــلــضــرب 
مــن قبل الــشــرطــة، بعدما حضر مــع زمـــالء له 
لنقلها إلى املنزل. وذكرت أنها شاهدت إطالق 
السلمين  املتظاهرين  على  الــحــي  الــرصــاص 

خـــالل عــودتــهــا إلـــى الــبــيــت. واســتــبــقــت خضر 
تــصــريــحــاتــهــا الــصــحــافــيــة بــالــهــتــاف بــشــعــار 
ــراك الــشــعــبــي »تـــســـقـــط بـــــس« و»ســلــمــيــة  ــحــ الــ
سلمية ضد الحرامية«، كما أنها كررتها بعد 

انتهاء تصريحاتها.
ومن املؤكد أن إهانة الشرطة لخضر وسقوط 
قـــتـــيـــل مــــن حـــــزب املـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي ســيــزيــد 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــحــــزب التــــخــــاذ مــوقــف 
مــمــا يــحــصــل. وكـــــان مـــصـــدر بـــحـــزب املــؤتــمــر 
الــشــعــبــي، املــــشــــارك فـــي الــحــكــومــة، قـــد كشف 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن الــطــالــب محمد 
مــصــطــفــى خـــوجـــلـــي، الــعــضــو بـــالـــحـــزب، قتل 
درمــان  أم  شهدتها  التي  االحتجاجات  خــالل 
لــلــمــطــالــبــة بــتــنــحــي الـــبـــشـــيـــر. ورغــــــم وجــــود 
حـــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي فــي حــكــومــة البشير، 
إال أن كــثــيــريــن مـــن أعـــضـــائـــه يـــشـــاركـــون في 
االحــتــجــاجــات الـــجـــاريـــة، ويــعــبــرون عـــن عــدم 
ــن اســـتـــمـــرار مـــشـــاركـــة الـــحـــزب في  ــم عـ ــاهـ رضـ
الـــحـــكـــومـــة، مــطــالــبــن قـــيـــادتـــه بـــاتـــخـــاذ قــــرار 

باالنسحاب منها.
ــــد مــســاعــد الــرئــيــس الـــســـودانـــي،  ــــك، أّكـ إلــــى ذلـ
ــم، عــلــى حـــق الــتــظــاهــر  ــيـ ــراهـ فــيــصــل حــســن إبـ

 أنه اتهم بعض األحزاب اليسارية 
ّ

السلمي، إال
التظاهرات  خــالل  تخريبية«  »أعــمــال  بتنفيذ 
التي تشهدها البالد. وقال إبراهيم، خالل لقاء 
والقناصل  الدبلوماسية  البعثات  ممثلي  مع 
الــفــخــريــن لـــلـــدول اآلســـيـــويـــة لــــدى الـــســـودان، 
إن »الــتــظــاهــر الــســلــمــي حـــق كــفــلــه الــدســتــور 
»مشاركة  استنكر  لكنه  للجميع«،  والــقــانــون 
بــعــض األحــــــزاب الــيــســاريــة فـــي الــتــظــاهــرات، 
وقــيــامــهــا بــأعــمــال تــخــريــبــيــة، والــتــعــدي على 

املمتلكات لنسف االستقرار في البالد«. 
وفــي مــا يبدو أنــه استراحة املــحــارب، شهدت 
مدن الحراك الشعبي هدوءًا الفتا، بما في ذلك 
دعــوات  لعدم وجــود  الخرطوم،  العاصمة  في 
وقــال »تجمع  للتظاهر.  املعارضة  جديدة من 
املــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن« املــــعــــارض، فـــي بــيــان 
أمس الخميس، إن »املشاورات تجري من دون 
كلل وال راحة للترتيب لخطوات مقبلة تشبه 
أحـــالمـــنـــا وتــطــلــعــاتــنــا«. وأشــــــاد بــاملــحــتــجــن 
الــذيــن واصــلــوا مسيرهم عبر  فــي أم درمــــان، 
ــــواًل إلـــى تــخــوم الــبــرملــان  ــــوارع املــديــنــة وصـ شـ
الــرصــاص الحي والــغــاز املسيل للدموع  رغــم 
ــرى، فــتــحــت وزارة  ــ والـــــهـــــراوات. مـــن جــهــة أخــ
الصحة بوالية الخرطوم تحقيقا حول دخول 
قوات األمن إلى مستشفى أم درمان أثناء عالج 
مصابي االحتجاجات، أول من أمس. واعتبر 
ــر الــصــحــة، مــأمــون حــمــيــدة، فــي بــيــان، أن  وزيـ
أمر  املستشفيات  داخـــل  املتظاهرين  مــطــاردة 
غير مقبول، متعهدًا بالعمل على عدم تكراره، 
ومــشــيــرًا إلــــى أن الـــــــوزارة اســتــدعــت عــنــاصــر 
واألطــبــاء  املستشفيات  لحماية  الــشــرطــة  مــن 

والكوادر العاملة واملرضى واملرافقن.

إذا  معلومات إضافية تكشف خطرهم. وعما 
تــم ضبط مــحــاوالت جــديــدة لتمويل اإلرهــاب 
أو غسل األموال في قطر أخيرًا وتقييم العمل 
الــقــطــري فـــي هـــذا الـــشـــأن، أوضــــح األنـــصـــاري 
الــرقــابــيــة املــســؤولــة هـــي اللجنة  الــجــهــات  أن 
الـــوطـــنـــيـــة ملــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهــــاب، إضــافــة إلــى عــدة أجــهــزة مــن الــدولــة 
تقوم بالرقابة على املؤسسات املالية، لتفادي 
تلك املــحــاوالت املشبوهة، والــتــي يتم اإلبــالغ 
ــراءات  ــ ــاذ اإلجــ عــنــهــا، فــيــمــا لـــو حـــدثـــت، واتـــخـ
للجنة.  املنظم  للقانون  وفــقــا  الــالزمــة ضــدهــا 
ــيـــة مــقــيــمــة تــشــرف  كــمــا أن هـــنـــاك جـــهـــات دولـ

ــم الـــقـــرصـــنـــة.  ــرائــ ــال جــ ــكــ ومـــكـــافـــحـــة كـــافـــة أشــ
ــاب،  ــ وقـــامـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة اإلرهـ
ــإدراج 19 شخصا  خــالل العامن املــاضــيــن، بـ
و8 كيانات إرهابية على قوائم اإلرهــاب. كما 
العديد من الخطوات  إنها اتخذت  تقول قطر 
في ما يتعلق بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل 
األموال ومواجهة أخطار الجرائم السيبرانية، 
ونظمت العديد من الفعاليات ملجابهة »الفكر 
مكتب  تمويل  بدعم  أيضا  وقامت  املتطرف«، 
األمـــم املــتــحــدة ملــواجــهــة املــخــدرات والجريمة. 
التعليم  العديد من مبادرات  كما قامت بدعم 
مـــن خــــالل مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
ــلــــتــــك«،  وتـــنـــمـــيـــة املــــجــــتــــمــــع، ومــــؤســــســــة »صــ
والفتيات  األطــفــال  تعليم  مــجــاالت  خصوصا 
في مناطق الحروب والنزاعات، حيث نجحت 
«، فــي تعليم وإلــحــاق 10 

ً
مــبــادرة »عــلــم طــفــال

مالين طفل حول العالم في املــدارس بحسب 
اإلحصاءات القطرية.

االستراتيجي،  الــحــوار  اجتماعات  وستكون 
ــد فـــي قــطــر، بــحــضــور وزيـــر  املـــقـــررة يـــوم األحــ
مــايــك بومبيو، ونائب  األمــيــركــي،  الــخــارجــيــة 
رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، النسخة الثانية من 
الـــلـــقـــاءات الــســنــويــة بـــن الــبــلــديــن. وســيــكــون 
التعاون األمني البند األبرز على األرجح، بما 
أكثر  التي مضى عليها  الخليجية،  أن األزمــة 
مـــن عـــام ونــصــف الـــعـــام، لـــن تــكــون مــوضــوعــا 
ــال، خــصــوصــا بعد  ــمــ ــــدول األعــ رئــيــســا فـــي جـ
استقالة املبعوث األميركي لألزمة الخليجية، 
الحصار  رفــض دول  زيــنــي، وبسبب  أنطوني 

التوصل إلى حل سياسي للخالف.

اليمن 
ما بعد غارة العند

أزمات 
الكونغو 

الديمقراطية

الهجوم، عن  تبني  إلــى  الحوثين  ومسارعة 
التصعيد على مختلف الجبهات واملؤشرات 
املتراكمة التي تفيد بأن الحوثين يستعّدون 
الســتــئــنــاف مــعــركــة الـــحـــديـــدة بــعــدمــا أتــمــوا 
ــذلــــك. وتـــشـــيـــر مــجــمــل هـــذه  ــــدادات لــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــتــطــورات إلــى أن الحوثين بــاتــوا يــهــددون 
اليوم بنسف فرص التسوية السياسية التي 
دولــي  بدعم  مدفوعة  املتحدة  األمــم  تقودها 

تحديدًا بريطاني - أميركي.
ــــى املــــؤشــــرات عــلــى أن الـــعـــودة إلــى  وفــــي أولـ
الــحــســم الــعــســكــري بـــاتـــت األكـــثـــر تــرجــيــحــا، 
اعتبر نائب رئيس الجمهورية، علي محسن 
األحــمــر، خــالل اتصال برئيس هيئة األركــان 
كــان بن  الــذي  النخعي،  الــلــواء سالم  العامة 
الحاضرين للعرض وأصيب بجروح طفيفة، 
أن »مثل هذه الحوادث )غارة العند( وغيرها، 
الــتــي تستهدف أبــنــاء الــشــعــب وتــهــدد األمــن 
والــســلــم الــدولــيــن، تــمــّد اليمنين واألشــقــاء 

ــِمـــرة الــســابــقــة  وال ســـيـــمـــا بــلــجــيــكــا، املـــســـتـــعـ
»ال  النتائج   

ّ
أن رأت  الــتــي  وفــرنــســا  للكونغو، 

تتطابق« مع التوقعات، مؤكدة أن فايولو هو 
»مــن حيث املــبــدأ« مــن فــاز فــي االقــتــراع. وقــال 
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
النتائج  أن  »يــبــدو  إنـــه  نـــيـــوز«،  لشبكة »ســـي 
سجلت  التي  النتائج  مــع  تتطابق  ال  املعلنة، 
أن »املجمع األسقفي  هنا أو هناك«. وأضــاف 
قــام بعمليات تدقيق أعلن  الــذي  في الكونغو 

عن نتائج مختلفة تماما«.
والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر أكــثــر 
مؤسسات الكونغو تأثيرًا، والتي نشرت أكثر 
من 40 ألف مراقب لإشراف على االنتخابات، 
قـــالـــت فـــي الــــرابــــع مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
ــهــا تــعــرف الفائز بـــدون أن تكشف 

ّ
املــاضــي، إن

اســمــه. وأكـــد عـــدد مــن الــدبــلــومــاســيــن لوكالة 
 األرقام التي جمعتها 

ّ
»أسوشييتد برس«، أن

الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة أظـــهـــرت أن فــايــولــو 
فــــاز بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة فـــي األصـــــــوات، مــمــا قد 
الحكومة  بــن  محتملة  ألزمـــة  الــســاحــة  يهّيئ 

عدن ـ العربي الجديد

رســــالــــة مــــدويــــة أوصـــلـــتـــهـــا طـــائـــرة 
مـــســـيـــرة لـــجـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الـــلـــه« 
)الحوثين( باستهداف أكبر قاعدة 
عسكرية في اليمن، تتواجد فيها معسكرات 
ــة والــــــــقــــــــوات اإلمـــــاراتـــــيـــــة  ــيــ ــرعــ ــشــ لــــــقــــــوات الــ
تــســاؤالت حول  لتثير عاصفة  والــســعــوديــة، 
مـــا وراء هـــذا االخـــتـــراق فـــي قـــاعـــدة »الــعــنــد« 
الجوية فــي لحج، الــذي كــاد أن يــودي بكبار 
قادة الجيش اليمني، من دون أن تتحرك أي 
للتحالف،  التابعة  الجوي  الدفاع  أنظمة  من 
ــكــــريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــــق الــــعــــســ ــاطـ ــ ــنـ ــ فــــــي أشــــــــد املـ
ــيـــة. وإلــــى  ــالـ ــــدن الـــشـــمـ ــيـــة، بــــوابــــة عــ حـــســـاسـ
جــانــب الــتــســاؤل بــشــأن الــخــرق األمــنــي، على 
أهميته، تبرز تــســاؤالت أخــرى حــول توقيت 
إذ ال يمكن  الحوثين منها،  الغارة وأهــداف 
أن ينفصل مــا جــرى فــي قــاعــدة العند أمــس، 

فاطمة نصر اهلل

ــب الــعــنــف عقب 
ّ
مـــع الــــدعــــوات لــتــجــن

ــات الـــتـــي  ــابــ ــتــــخــ إعـــــــالن نـــتـــيـــجـــة االنــ
التي  نتائجها،  كما  انــتــظــارهــا  طــال 
تــم تأجيلها أكــثــر مــن مـــرة، تــتــزايــد املــخــاوف 
الكونغو  جــمــهــوريــة  فــي  السلطة  انــتــقــال  إزاء 
مليون   80 عــدد سكانها  البالغ  الديمقراطية، 
من  الغربية  الـــدول  ضاعفت  أن  فبعد  نسمة. 
ضغطها على كينشاسا لضمان إصدار نتائج 
شفافة، فإن الشكوك تزايدت بعد إعالن اللجنة 
الوطنية املستقلة لالنتخابات النتائج، والتي 
ــة، فيليكس  ــعـــارضـ ــد مــرشــحــي املـ ــّوجـــت أحــ تـ
الرئاسية  باالنتخابات  فــائــزًا  تشيسيكيدي، 
الــتــي أجــريــت فــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون األّول 
املــــاضــــي. وبــيــنــمــا دفــــع تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
أكــثــر مـــن مــــرة، إلثـــــارة الــشــكــوك بـــأن السلطة 
مرشحها  لصالح  بالنتائج  للتالعب  تسعى 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق إيــمــانــويــل رمضاني 
ــع حــقــيــقــة بن   الـــخـــالف وقـ

ّ
شــــــاداري، ظــهــر أن

مرشحي املعارضة، إذ أكدت مختلف الجهات 
النفوذ  ذات  الكاثوليكية  الكنيسة  سيما  وال 
املــعــارضــة اآلخـــر، مارتن  ــح 

ّ
 مــرش

ّ
بـــأن الكبير، 

فـــايـــولـــو، هـــو مـــن كــــان يــجــب أن يـــفـــوز، وســط 
اتهامات لتشيسيكيدي بالتواطؤ مع الرئيس 
املنتهية واليــتــه جــوزيــف كــابــيــال، مــمــا يهدد 
في  للسلطة  وديــمــقــراطــي  انــتــقــال سلمي  أّول 
الــكــونــغــو مــنــذ اســتــقــاللــهــا عـــن بــلــجــيــكــا عــام 
ة 

ّ
1960. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية املستقل

األربعاء،  مساء  نانغا،  كورناي  لالنتخابات، 
املـــخـــضـــرم،  الـــســـيـــاســـي  تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي،   

ّ
أن

ألـــفـــا و13  حـــصـــل عـــلـــى ســبــعــة مـــاليـــن و51 
مــن  ــائــــة  املــ فــــي   38.57 أي  ــا صــحــيــحــا،  ــوتـ صـ
الثانية  املــرتــبــة  فــي  املقترعن. وجـــاء  أصـــوات 
الـــذي دخــل معترك السياسة  مــارتــن فــايــولــو، 
أخــيــرًا، والــذي حصل على 34.8 في املائة من 
الداخلية  السلطة وزيــر  ح 

ّ
ثــّم مرش األصـــوات، 

ــاداري الــذي  ــ الــســابــق إيــمــانــويــل رمــضــانــي شـ
ـــ23.8 فــي املــائــة من  ــ  فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة بـ

ّ
حـــل

إذاعــة  األصـــوات. ودان فايولو في مقابلة مع 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، نــتــائــج  ــة«، يـ ــيــ ــدولــ »فـــرنـــســـا الــ
انتخابي«.  »انقالب  أنها  االنتخابات، معتبرًا 
ــاءل فـــايـــولـــو عــمــا قــــال إنــــه اتـــفـــاق أبـــرم  وتــــســ

إلعالن تشيسيكيدي الفائز.
كذلك، لم تقنع هذه النتائج مختلف األطراف، 

ــاء بــالــقــنــاعــة واإلصـــــــرار بــضــرورة  ــدقــ واألصــ
ــلـــى قـــطـــع دابـــــــر مــلــيــشــيــا اإلرهـــــــاب  الــــعــــزم عـ
الــحــوثــي وإخــضــاعــهــا لــقــوة الـــدولـــة وسلطة 
ــر اإلعـــالم   وزيــ

ّ
الــنــظــام والـــقـــانـــون«. كــمــا حـــث

الــيــمــنــي، معمر اإلريـــانـــي، »املــجــتــمــع الــدولــي 
الشرعية  الحكومة  إلــى جانب  الــوقــوف  على 
وإجبار املليشيات على التخلي عن أسلحتها 
املـــــدن«. وقــــال إن الحكومة  واالنــســحــاب مــن 
صادرت شحنات أسلحة آتية من إيران، وأن 
هــذه الــطــائــرة هــي »دلــيــل آخــر على استمرار 
اإليـــرانـــيـــن فـــي تــســلــيــح الــحــوثــيــن وزعــزعــة 
اســتــقــرار الــيــمــن«. وأضـــاف أن الهجوم يؤكد 

عدم جدية الحوثين في السالم.
ــإنـــه مــــن املـــتـــوقـــع أن  ــوم، فـ ــهـــجـ ــــوء الـ ــــي ضـ وفـ
إلــى رفع  قـــوات الشرعية والــتــحــالــف،  تسعى 
مــســتــوى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي املــرحــلــة 
املــقــبــلــة، والــتــركــيــز عــلــى اســتــهــداف الــقــواعــد 
املحتملة للطائرات املسيرة للحوثين، إن لم 
ملرحلة  تدشينا  الخميس،  أمــس  يكن هجوم 
جــديــدة مــن التصعيد تــتــرافــق مــع االنــســداد 
وأبرزها  السويد،  اتفاقات  بتنفيذ  الحاصل، 
اتفاق الحديدة متعثر التنفيذ والذي يتبادل 
فيه الطرفان االتهامات. ويأتي الهجوم بعد 

مــرارًا من  رت 
ّ
التي حــذ الكونغولية والكنيسة 

وجــــود مــخــالــفــات. كـــذلـــك، قــــال دبــلــومــاســيــان 
في  بما  الرئيسية،  املــراقــبــة  بعثات  جميع  إن 
ذلــك مــن االتــحــاد األفــريــقــي وجــمــاعــة التنمية 
لــلــجــنــوب األفـــريـــقـــي، أظـــهـــرت نــتــائــج مماثلة 
مــع فــايــولــو الــفــائــز. لــكــن الــكــنــيــســة ومختلف 
دعت  الكونغو  فــي  املــدنــي  املجتمع  منظمات 

يــوم على مطالبة مبعوث األمــم املتحدة إلى 
الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، طــرفــي الـــنـــزاع في 
الــيــمــن، بــالــدفــع لتحقيق »تــقــدم كــبــيــر« بعد 
االتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد 
غريفيث،  وقـــال  األول.  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
إنه  املغلقة،  الــدائــرة  األمـــن عبر  أمـــام مجلس 
ال بـــد مـــن إحــــــراز »تـــقـــدم كــبــيــر« قــبــل جــولــة 

مفاوضات جديدة.
وفــي تفاصيل ما جــرى أمــس، أكــدت مصادر 
مــحــلــيــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
اليمنية  العامة  األركـــان  رئيس هيئة  إصابة 
اللواء سالم النخعي، وقائد املنطقة العسكرية 
الــرابــعــة الــلــواء فــضــل حــســن، ومــحــافــظ لحج 
االستخبارات  هيئة  ورئــيــس  الــتــركــي،  أحمد 
العسكرية اللواء محمد صالح طماح، بجروح 
طــفــيــفــة، بــالــهــجــوم الــحــوثــي الــــذي اســتــهــدف 
منصة العرض العسكري في قاعدة »العند« 
اليمنية،  العسكرية  القواعد  كبرى  الجوية، 
حــيــث كـــان الـــقـــادة يــحــضــرون تــدشــن الــعــام 
الــجــديــد 2019. وقــتــل ستة جنود  الــتــدريــبــي 
يــمــنــيــن فـــي الــهــجــوم وأصـــيـــب 12 شخصا، 
بينهم ضباط ومسؤولون محليون، بحسب 
ما ذكــرت مصادر في مستشفى ابــن خلدون 
فــي الــحــوطــة، مــركــز مــحــافــظــة لــحــج، لــوكــالــة 
األولية  املعلومات  بـــرس«. وكشفت  »فــرانــس 
وجود ثغر دفاعية قوية، إذ أفاد شهود عيان 
بأن الطائرة الحوثية املسيرة حلقت لدقائق 
ــم يـــكـــن الـــحـــاضـــرون  ــ فــــي ســـمـــاء املـــنـــطـــقـــة، ولـ
طائرة  كــانــت  إذا  ومــا  هويتها،  عــن  يعلمون 
تصوير تابعة للتحالف، قبل أن تنفجر على 
مــن مقدمة  األرض،  عــن  قليلة  أمــتــار  ارتــفــاع 
ــتـــعـــراض الــعــســكــري لــتــطــايــر  »مـــنـــصـــة« االسـ
طفيفة  مــتــفــاوتــة،  إصــابــات  موقعة  الشظايا 

بالغالب، في صفوف القادة البارزين. 
وأثار الهجوم، منذ اللحظات األولى، شكوكا، 
بــســبــب الـــخـــالفـــات املـــعـــروفـــة بـــن الــحــكــومــة 
ــالــــف، بـــواجـــهـــتـــهـــا  ــحــ ــتــ الـــيـــمـــنـــيـــة وقــــــــــوات الــ
ــقــــوة املــعــنــيــة بــحــمــايــة  ــي الــ ــ اإلمــــاراتــــيــــة، وهـ
كقاعدة  الجوية،  بدفاعاتها  »العند«  قــاعــدة 
ما  بــقــدر  فحسب،  لليمن  ليس  استراتيجية 
الدولية في باب  أيضا باملالحة  أنها ترتبط 
املندب، في حن دخلت الطائرة الحوثية من 
دون أن تعترضها رصاصة واحــدة، وهو ما 
دفع البعض لالعتقاد في البداية أن ما جرى 
»ُمدبر بليل«، وأنه قصف جوي من التحالف، 
قبل أن تظهر الصور األولية لتؤكد ما أعلنه 
الــحــوثــيــون، مــن أن الــهــجــوم حــصــل بــطــائــرة 

مسيرة تابعة إلى الجماعة.
ــان الــحــوثــيــون  ــــرى، وبـــعـــد أن كــ ــة أخــ ــ مـــن زاويــ
قـــد أعـــلـــنـــوا، مــنــذ الـــعـــام 2017، عـــن اســتــخــدام 
بعضها  واستخدموا  طيار،  دون  من  طائرات 
الحدود  من  قريبة  سعودية  مناطق  ملهاجمة 
العام املاضي، فإن السؤال األبــرز الذي يضعه 
ــن الــتــطــور  ــو عـ ــدة »الـــعـــنـــد« هـ ــاعـ اســـتـــهـــداف قـ
النوعي، في قدرة الحوثين على إيصال طائرة 
إلى داخل القاعدة بالتزامن مع حفل عسكري 
يحضره كــبــار قـــادة الــجــيــش، إذ عـــادة مــا يتم 
رصد الطائرات الحوثية وإسقاطها، خصوصا 
في الساحل الغربي للبالد. وفي السياق ذاته، 
ــتــــراق االســتــخــبــاراتــي في  مـــن املـــؤكـــد أن االخــ
استهداف التجمع العسكري في »العند«، على 
ــثــار فــي هــجــوم مــن هــذا 

ُ
رأس األســئــلــة الــتــي ت

النوع، إذ لم ُيقدم الحوثيون على االستهداف 
دقيقة،  استخباراتية  معلومات  على  بناًء  إال 
ــادات الـــجـــيـــش ومـــوعـــد  ــ ــيـ ــ ــات قـ ــركـ ــحـ تـــرصـــد تـ
حــضــورهــم الــحــفــل الــعــســكــري، وهـــو مــا يمثل 
اليمنية  الشرعية  لقوات  ليس  كبيرًا،  اختراقا 
فحسب، بل كذلك لقوات التحالف التي تتواجد 
فــي أهــم املــعــســكــرات، وهــي املــســؤول األول عن 
ــوًا مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  حــمــايــتــهــا جــ

والطائرات الحوثية املسيرة.
وأعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون رســمــيــا تــبــنــي الــهــجــوم 
بــطــائــرة مــســيــرة مــن طـــراز جــديــد. وقــالــوا إن 
املسير«، استهدف ما وصفوه  الجو  »ســالح 
بــأنــه »تــجــمــع لــلــغــزاة«، فــي قــاعــدة »الــعــنــد«، 
القتلى  العشرات من  ف 

ّ
أنــه خل إلــى  مشيرين 

التي أطلقت  الطائرة  أن  والــجــرحــى. وذكـــروا 
على القاعدة كانت من طراز »قصف 2 كيه«.

إلـــى تــجــنــب الـــتـــورط فــي الــعــنــف، وهـــو مــا قد 
يــشــّكــل اعـــتـــرافـــا بـــاألخـــطـــار الــتــي قـــد تــنــطــوي 
عليها أي احتجاجات على النتائج، بمواجهة 
قــوات األمــن ذات السمعة السيئة. كــذلــك، دعا 
لودريان إلى »املحافظة على الهدوء ونتجنب 
التي جاءت  النتائج  املواجهات وأن تتوضح 
مخالفة ملا كنا نتصوره وملا طرح«. وتابع أن 
»األمور قد ال تسير في الطريق الصحيح ألن 
فايولو هو من حيث املبدأ الزعيم الذي فاز في 
هذه االنتخابات«. وانضم األمن العام لألمم 
لــودريــان  إلــى  غوتيريس،  أنطونيو  املــتــحــدة، 
والكنيسة الكاثوليكية، إذ دعا كل األطراف في 
الكونغو إلــى »االمــتــنــاع« عــن أي أعــمــال عنف 
بــعــد إعـــالن الــنــتــائــج. ومـــن املــرجــح، أمـــام هــذه 
االتهامات، أن تثير النتيجة مزيدًا من الشكوك 
فــــي أن تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، الـــــــذي أظــــهــــرت آخـــر 
اســتــطــالعــات لــلــرأي قــبــل االنــتــخــابــات تــأخــره 
لتقاسم  اتفاقا  أبــرم  بــفــارق كبير عــن فايولو، 
السلطة مع كابيال. وأقر معسكر تشيسيكيدي 
بــوجــود اتــصــاالت مــع ممثلي كــابــيــال، لكنها 
نفت أن يكون هناك اتفاق من أي نوع. وجاءت 
ــوزه، بــالــرئــيــس  ــ ــادة تــشــيــســيــكــيــدي بــعــد فـ ــ إشـ
املنتهية واليــتــه جــوزف كابيال ووصــفــه بأنه 
»شــريــك فــي الــتــنــاوب الــديــمــوقــراطــي«، لتدعم 
ــام  ــ هــــــذه الــــشــــكــــوك. وقـــــــال تــشــيــســيــكــيــدي أمـ
حـــشـــد مــــن أنــــصــــاره فــــي مـــقـــر حـــزبـــه »اتـــحـــاد 
الــديــمــوقــراطــيــة والـــتـــقـــدم االجـــتـــمـــاعـــي« بعد 
إعالن فوزه، »أشيد بالرئيس جوزف كابيال«. 
وأضــاف »الــيــوم يجب أال نعتبره خصما، بل 

شريكا في التناوب الديموقراطي في بلدنا«.
بي  »بــي  البريطانية  ــة  اإلذاعــ هيئة  وبحسب 
سي«، ينظر الكثيرون إلى تشيسيكيدي على 
لكابيال،   

ً
األقــل معارضة املعارضة  أنه مرشح 

ــتــــراض األخـــيـــر وحـــزبـــه على  وربـــمـــا عــــدم اعــ
 بارنابي كيكايا 

ّ
إن النتائج يفّسر ذلــك. ال بل 

بـــن كــــاروبــــي، أحــــد كــبــار مــســتــشــاري كــابــيــال، 
ــح الــحــزب 

ّ
ســـارع أمـــس لـــإقـــرار بــهــزيــمــة مــرش

ــال »بـــالـــطـــبـــع لــســنــا ســــعــــداء ألن  ــ ــم. وقــ ــاكـ ــحـ الـ
مرشحنا قد خسر، لكن شعب الكونغو اختار 

والديمقراطية انتصرت«.
 كــابــيــال الـــذي 

ّ
 تــشــيــســيــكــيــدي مـــحـــل

ّ
وســيــحــل

يــحــكــم الـــبـــالد مــنــذ اغــتــيــال والـــــده فـــي 2001. 
ــم تــعــرف الـــدولـــة الــغــنــيــة بــاملــعــادن انــتــقــااًل  ولـ
بلجيكا  عــن  استقاللها  منذ  للسلطة  سلميا 
يــتــنــحــى  أن  ــتـــرض  ــفـ املـ مــــن  وكــــــان   .1960 فــــي 
ــامـــن، لــكــنــه تــشــبــث بــالــســلــطــة  كــابــيــال قــبــل عـ
مثيرًا احتجاجات واسعة تم قمعها بوحشية 
وأســـفـــرت عــن عــشــرات الــقــتــلــى. واالنــتــخــابــات 
األخــيــرة الــتــي جــرت فــي 2006 و2011، والتي 
فاز في كليهما كابيال، شهدتا إراقة دماء، في 
الــنــزاعــات والــحــروب األهلية،  بلد اعــتــاد على 
فقد شهدت الكونغو بن 1996 و2003 حربن 

أسفرتا عن مقتل املالين.
الــســيــاســة املستقطبة  إلـــى طــبــيــعــة  وبــالــنــظــر 
 الــنــتــيــجــة ســتــتــرك 

ّ
ــإن ــ بـــشـــدة فـــي الــكــونــغــو، فـ

آثــــارًا مقلقة، بحسب رئــيــس تــحــريــر »بـــي بي 
سي« في أفريقيا، فيرغال كيني. وســواء كان 
تحدي  على  الــقــدرة  أو  النية  لتشيسيكيدي، 
على  كابيال  بها  يتمتع  التي  القوية  القبضة 
 أجهزة األمن والوزارات الرئيسية 

ّ
الجيش، فإن

ا 
ً
ســتــحــّدد مــا إذا كــانــت الــبــالد قــد دخــلــت حق

 األخير تحّدث 
ّ
أن في حقبة جــديــدة، ال سيما 

نجاح  لضمان  كابيال  مــع  العمل  عــن  بالفعل 
الــديــمــقــراطــيــة«. وحــقــق تــشــيــســيــكــيــدي، نجل 
املــعــارض الــراحــل إيتن الــذي لم يكن معروفا 
على نطاق واســـع، مــا سعى إليه والـــده الــذي 
ــقــــود. وكــــان  ــــدى عــ ــام 2017، عـــلـــى مـ ــ ــوفـــي عـ تـ
ــز الــــــــذي رفــــــض االتـــــحـــــاد مــع  ــائــ ــفــ ـــــح الــ

ّ
املـــــرش

ــح واحـــد عــنــهــا، وعــد 
ّ

املــعــارضــة وتــقــديــم مــرش
بجعل مكافحة الفقر أولوية له.

األنصاري: لدى قطر مبادرات جبارة لمكافحة اإلرهاب )العربي الجديد(

تشيسيكيدي »المعارض المقرب من كابيال« بعد إعالن فوزه أمس في كينشاسا )كارولين ثيريون/فرانس برس(

عناصر تابعون لحكومة هادي بعد استعادتهم السيطرة على العند في 2015 )فرانس برس(

أطلق هجوم 
الحوثيين بطائرة 

مسيرة انفجرت في 
استعراض عسكري 

في قاعدة »العند« 
في لحج سلسلة من 

التساؤالت عن كيفية 
وصولها إلى قاعدة 

محصنة جدًا، فيما 
عزز المؤشرات التي 

تفيد بأن فرص الحل 
السياسي تتراجع 

مقابل تصاعد 
احتماالت عودة 
الخيار العسكري

في  الشارع،  على  تنعكس  قد  سياسية  أزمة  من  المخاوف  تتصاعد 
مرشح  بفوز  الواسعة  الشكوك  وقع  على  الديمقراطية،  الكونغو 

المعارضة لالنتخابات الرئاسية، فيليكس تشيسيكيدي
قضيةالحدث

الحوثيون يهددون 
مسار الحل السياسي

فوز تشيسيكيدي 
يشق المعارضة وينذر 

باستمرار الفوضى

السودانخاص

أهم قاعدة 
يكتسب التطور 

أهميته، من عدة زوايا، 
أبرزها نوعية الحشد 

المستهدف، وهو أرفع 
القادة في الجيش اليمني، 

والذين نجوا بأعجوبة، 
فضًال عن أن الهجوم 

كسر حاجز قاعدة 
»العند«، وهي القاعدة 
العسكرية األكثر أهمية 
ورمزية لتواجد التحالف 

السعودي اإلماراتي 
العسكري في اليمن.

نائب هادي يتحدث عن 
التوجه إلى »قطع دابر 

مليشيا اإلرهاب الحوثي«

النتائج لم ترِض ال فرنسا 
وال المستعمر السابق 

بلجيكا، وال الكنيسة

الطائرة الحوثية حلقت 
لدقائق من دون أن 

تعترضها رادارات التحالف

االتفاق على تعريف 
مشترك لإلرهاب أحد محاور 

الحوار األميركي القطري

»تجمع المهنيين«: 
مشاورات للترتيب 

لخطوات مقبلة

المرشح الفائز متهم 
بالتواطؤ مع فريق عمل 

جوزيف كابيال

أشار رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحة اإلرهاب في 

وزارة الداخلية القطرية، 
عبد العزيز األنصاري، في 

حديث لـ»العربي الجديد«، 
إلى إمكانية إدراج اللجنة 

إرهابيين جددًا على 
قوائمها

تتزايد الضغوط على 
حزب المؤتمر الشعبي 

في السودان التخاذ 
موقف من الحراك، 

خصوصًا بعد سقوط 
قتيل ينتمي إليه وإهانة 

الشرطة لنائبة عنه 
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حصاد تشريعي مرّ على المصريين

3 سنوات من عمر برلمان السيسي
القاهرة ـ العربي الجديد

عقد املتحدث باسم مجلس النواب 
املـــــــصـــــــري، صــــــــاح حــــســــب الــــلــــه، 
مؤتمرًا صحافيًا أمس الخميس، 
فــي حضور مندوبي وســائــل اإلعـــام املحلية 
واألجنبية، بدعوى استعراض »اإلنــجــازات« 
ــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة خــــال أدوار انــعــقــاد  ال
املجلس املاضية، ودوره في دعم الدولة املصرية، 
والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها، وذلك 
بــمــنــاســبــة مــــرور ثـــاث ســـنـــوات عــلــى انــعــقــاد 

البرملان في 10 يناير/ كانون الثاني 2016.
ــــي تــفــاصــيــل  ــــخـــــوض فـ ــه رفــــــض الـ ــلــ حـــســـب الــ
التعديات الدستورية املرتقبة، والتي تستهدف 
مد والية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسهب 
في الحديث عن كم القوانني التي مررها البرملان 
في سنواته الثاث، وهي التشريعات التي قدمت 
غالبيتها الكاسحة من الحكومة، وانحازت في 
مجملها إلى مصالح السلطة الحاكمة، وجارت 
بشكل واضــح على املواطن، خصوصًا في ما 
يتعلق بفرض الرسوم اإلضافية على البسطاء 
واملهمشني. ووفقًا ملحاضر مجلس النواب، فإن 
هناك 145 نائبًا من مجموع 595 برملانيًا لم 
يتحدثوا نهائيًا على مدار دور االنعقاد الثالث، 
الـــذي شهد انــعــقــاد 72 جلسة عــامــة، وانتهي 
في 25 يوليو/ تموز املــاضــي، وهــي الظاهرة 
»نــواب أبــو الــهــول«، كون  املعروفة في مصر بـــ
هؤالء األعضاء لم يطلبوا الكلمة على مدى دور 
انعقاد كامل، أو يتقدموا بأية تعديات على 197 
تشريعًا مررها البرملان تقدمت الحكومة منها 
بـ 191 قانونًا. ويرى مراقبون أن أعضاء البرملان 
املوالون للسيسي، ال يكترثون باالتهامات التي 
تــطــاولــهــم تـــارة بمخالفة الــدســتــور، أو طــورًا 
بتأييد قــرارات رفع األسعار، من دون اعتبار 
للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغاء، 
كونهم يعلمون جيدًا أن النظام هو صاحب 
الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو 
عدمه. ولم يرفض البرملان أي تشريع مقدم من 
الحكومة على مدى ثاث سنوات، عاوة على 
إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية 
التي تحمل األجيال املقبلة مزيدًا من الديون. 
وضــربــت اتــفــاقــيــة تــنــازل مــصــر عــن جــزيــرتــي 
»تيران وصنافير« للسعودية، شرعية البرملان 
في مقتل، خصوصًا أنه تجاهل أحكام القضاء 

ببطان توقيع الحكومة على االتفاقية.
وشهد عام 2018 موافقة مجلس النواب على 
حــزمــة مــن التشريعات الــتــي أثـــارت حــالــة من 
الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قوننت 
بيع الجنسية املصرية مقابل وديعة بنكية، 
ومنحت رئيس الباد أحقية بيع أصول الدولة، 
ــعــامــة كالسكك  وسهلت خصخصة املــرافــق ال
الحديدية ومترو األنفاق، باإلضافة إلى منح 
قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب 
ومعاشات الوزراء واملحافظني ونوابهم، وأخيرًا 

تقييد حرية الصحافة واإلعام.

بيع الجنسية واألصول
 حكوميًا على أحكام قانون 

ً
وأقر البرملان تعديا

دخـــول وإقــامــة األجــانــب بــاألراضــي املصرية، 
ــة، يــســمــح بــبــيــع  ــريـ ــون الــجــنــســيــة املـــصـ ــانــ وقــ
الجنسية لــأجــانــب مــقــابــل وديــعــة مصرفية 
مدتها خمس سنوات بقيمة 7 مايني جنيه 
)نحو 278 ألف دوالر(، أو ما يعادلها من العملة 
األجنبية، مع إجــازة منح الجنسية املصرية 
بقرار من وزيــر الداخلية لكل أجنبي أقــام في 
الباد، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه 
الشروط الازمة لقبول طلب التجنس. ووافق 
مجلس النواب على تشريع بإنشاء صندوق 
سيادي تحت مسمى »صندوق مصر« تحت 
إدارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، والـــذي يــهــدف إلى 
منح الصندوق أحقية نقل ملكية أصول الدولة 
للجهات التي يحددها، وبيع وشراء وتأجير 

واستئجار األصول الثابتة واملنقولة للدولة.
وحذر النواب املعترضون على تمرير القانون 
آنــذاك من خطورة مــواده، وتمهيده الستياء 
النظام على حصيلة بيع أصول الدولة، على 
غرار ما حدث بصناديق املعاشات والتأمينات 

وقت حكم الرئيس املخلوع حسني مبارك.

خصخصة مرافق الدولة
ــق الـــبـــرملـــان عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام  ــ ووافــ
القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء 
الــهــيــئــة الــقــومــيــة لــســكــك حــديــد مــصــر، والـــذي 
يــقــضــي بـــإشـــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة 
وتشغيل وصيانة مشروعات البنية األساسية، 
وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى 
الجمهورية، إيذانًا بطرح أصول املرفق العام 
للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير 

أسعار بيع تذاكر القطارات.
ــر مــجــلــس الـــنـــواب قــانــونــًا مــقــدمــًا من  كــمــا أقــ
حكومة السيسي، إلدخال اختصاصات نوعية 
جديدة للهيئة القومية لأنفاق، تشمل إشراك 
املستثمرين املحليني واألجانب في إدارة املرفق، 
وتــأســيــس الهيئة الــقــومــيــة لــأنــفــاق شــركــات 
مساهمة بمفردها، أو باالشتراك مع شركاء 
آخرين إلدارة وتشغيل وصيانة املشروعات، 
ما يعد الخطوة األولى نحو خصخصة القطاع 
بــالــكــامــل، وزيـــــادة أســعــار الــخــدمــات الحالية 
املقدمة للمواطنني. كذلك وافــق البرملان على 
تعديل بعض أحــكــام قــانــون الــطــيــران املــدنــي، 
والذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي 

ومباني املطارات املصرية للبيع أمام مستثمرين 
إماراتيني ومصريني، وهو التشريع الذي أعد 
خصيصًا من الحكومة لبيع مطار النزهة في 
محافظة اإلسكندرية، بعد تصريح السيسي، 
في إبريل/ نيسان 2017، أن »هناك استحالة 
فــي تشغيله مــرة أخـــرى، بعد صــرف أكثر من 

360 مليون جنيه على تطويره«.
ــاز الــبــرملــان تعديل أحــكــام قــانــون نزع  كما أجـ
ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف 
إلــى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، 
ــارات مــن  ــقــ ــعــ ــــزع األراضــــــــي والــ ــرار نـ ــ أحـــقـــيـــة قــ
املواطنني جبرًا، مقابل ثمن العقار )األرض(، 
مضافًا إليه 20 في املائة كتعويض معنوي، 
وإعطاء الحق للمحافظ املختص في إصــدار 
قرارات االستياء املؤقت على بعض العقارات 
فـــي حــــاالت الــــضــــرورة، بــذريــعــة عـــدم تعطيل 

املشروعات »القومية« للدولة.

امتيازات جديدة للعسكريين
وألغى البرملان تشريع املناقصات واملزايدات 
القائم في مصر منذ 20 عامًا، مستبداًل إياه 
بــقــانــون »تنظيم الــتــعــاقــدات الــعــامــة«، والــذي 
يــهــدف إلـــى تــكــريــس الــشــراكــات االســتــثــمــاريــة 
بني الحكومة املصرية والجيش، وإلغاء القيود 
القانونية على الجهات الحكومية املختلفة 
فــي الــتــعــاقــد بــاألمــر املــبــاشــر مــع مستثمرين 
أو شركات مــقــاوالت خاضعة لتبعية القوات 
املسلحة، في تمهيد إلرساء املشروعات عليها 
من دون اشتراط تقديمها العطاءات األقل سعرًا.

كذلك وافق مجلس النواب على قانون »تكريم 
بعض كبار قادة القوات املسلحة«، الهادف إلى 
تحصني قادة انقاب الثالث من يوليو/تموز 
2013 قــضــائــيــًا، مــن مــســؤولــيــة الــجــرائــم التي 
ارتكبت بحق املعتصمني السلميني في وقائع 
العنف الدامية، التي أعقبت اإلطاحة بالرئيس 
 عن منع توجيه اتهام دولي 

ً
محمد مرسي، فضا

مــن قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية 
ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء 
وجودهم خارج الباد. ويستهدف التشريع منع 
 ألي مناصب 

ً
قادة االنقاب من الترشح مستقبا

سياسية، إال بموافقة املجلس األعلى للقوات 
املسلحة، تحسبًا العتزام أحدهم الترشح في 
مواجهة السيسي عقب تعديل الدستور، مقابل 
منحهم امتيازات مالية واسعة، مثل تمتعهم 
بجميع املــزايــا والــحــقــوق املــقــررة لــلــوزراء في 
الحكومة، إلى جانب املخصصات األخرى التي 
يحددها قــرار من رئيس الجمهورية، وجواز 
الجمع بينها، وبــني أي ميزة مقررة بموجب 

قانون آخر.
كـــمـــا وافــــــق الـــبـــرملـــان عـــلـــى زيـــــــادة املـــعـــاشـــات 
العسكرية بنسبة 15 في املائة، اعتبارًا من 1 
يوليو/ تموز 2018، على أن تعد الزيادة جزءًا 

من املعاش، وتسري بشأنه جميع أحكامه، في 
إطار جهود الدولة لتحسني أوضاع أصحاب 
املعاشات العسكرية، وهي الزيادة التاسعة التي 
تطرأ على معاشات ورواتــب العسكريني منذ 
تولي السيسي ملقاليد الحكم، مقابل 4 زيادات 

فقط للمدنيني، بواقع زيادة واحدة كل عام.
وأيد مجلس النواب تعديل أحكام القانون رقم 
)100( لسنة 1987، بهدف رفع مرتبات نائب 
رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب 
والــشــورى، ورئــيــس مجلس الــــوزراء، ونــوابــه، 
والوزراء، إلى ما يعادل الحد األقصى لأجور 
)42 ألف جنيه شهريًا(، واستحقاق تلك الفئات 
ــعــادل 80 فــي املــائــة مــن راتــب  معاشًا شهريًا ُي
أو مــكــافــأة كــل منهم فــي تــاريــخ انــتــهــاء شغل 
املنصب، وهو ما يعني زيادة معاشات الوزراء 

واملحافظني من 7 إلى 10 أضعاف تقريبًا.

قمع الصحافة واإلعالم
ــبــرملــان ثــاثــة قــوانــني متصلة لتنظيم  وأقـــر ال
»إعدام  الصحافة واإلعــام، معروفة إعاميًا بـ
الــصــحــافــة«، كــونــهــا تمنح »الــهــيــئــة الوطنية 
ــائـــة من   اقــتــطــاع 1 فـــي املـ

َ
لــلــصــحــافــة« ســلــطــة

ــــرادات الــســنــويــة للمؤسسات الصحافية  اإليـ
الحكومية، واتخاذ قرارات في شأن دمج تلك 
املؤسسات، وإلغاء اإلصدارات الصحافية داخل 
املؤسسة الواحدة، وهو ما ُينذر بتشريد املئات 

من الصحافيني العاملني بها.
واشــتــرطــت تلك الــقــوانــني حــصــول الصحافي 
أو اإلعامي على التصاريح الازمة لحضور 
أحد االجتماعات العامة، أو إجراء لقاءات مع 
املواطنني »في األحوال التي تتطلب ذلك«، مع 
منح »املجلس األعلى لتنظيم اإلعام« سلطة 
منع تداول وسحب تراخيص وحجب املواقع 
اإللــكــتــرونــيــة، والــحــســابــات الــشــخــصــيــة على 
مواقع التواصل االجتماعي، متى زاد متابعوها 
عــن خمسة آالف. وإمعانًا فــي قمع الصحافة 
اإللكترونية، وافق البرملان على قانون مكافحة 
جــرائــم تقنية املــعــلــومــات، الـــذي منح »سلطة 
التحقيق املختصة« الحق فــي »حجب موقع 
أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى 
قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو 
خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور 
أو أفام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، 
وتشكل تهديدًا لأمن القومي، أو تعرض أمن 

الباد، أو اقتصادها القومي للخطر«.

مزيد من الرسوم
أما عن تشريعات زيادة الرسوم على املصريني 
فحدث وال حرج، فمنها على سبيل املثال وليس 
الحصر: موافقة البرملان على تعديل تشريعي 
يقضي بإصدار األجهزة املحلية في املحافظات 
تراخيص مؤقتة لعربات املأكوالت في الشوارع، 
مقابل رسوم ال تتجاوز 10 آالف جنيه سنويًا 
تــســدد نــقــدًا. كــمــا وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب على 
تعديل بعض أحــكــام قــانــون إنــشــاء صندوق 
تحسني خدمات الرعاية االجتماعية والصحية 
ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الذي يقضي 
بفرض رسوم إضافية على استخراج أو تجديد 
الــرخــص والــتــصــاريــح والــوثــائــق والــشــهــادات 
واملــســتــنــدات الــرســمــيــة الــتــي تــصــدرهــا وزارة 
الداخلية، وكذلك التذاكر املبيعة في املباريات 
الرياضية، والحفات واملــســارح، وغيرها من 
 الــفــرجــة واملــاهــي، لصالح الــصــنــدوق، 

ّ
مــحــال

بعيدًا عن املوازنة العامة.كذلك وافق البرملان 
على تعديل بعض أحكام قانون رســم تنمية 
املوارد املالية للدولة، بغرض فرض زيادات على 
رســوم 27 خدمة حكومية. كما فرض مجلس 
النواب ضريبة 2.5 في املائة على إجمالي قيمة 
التصرف في العقارات املبنية، أو األراضي للبناء 
عليها )عدا القرى(، سواء انصب التصرف عليها 
بحالتها، أو بعد إقامة منشآت عليها، أو كان 
 العقار كله، أو جزءًا منه، أو 

ً
هذا التصرف شاما

وحدة سكنية منه، أو كانت املنشآت مقامة على 
أرض مملوكة للممول أو للغير، أو كانت عقود 
هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. وفرض 
البرملان كذلك 5 في املائة من امليزانية السنوية 
املقدرة لكل من فروع الجامعات األجنبية داخل 
مصر، مقابل الترخيص بإنشائه، إلى جانب 
رسم سنوي مقداره 2 في املائة من كامل قيمة 
املــصــروفــات الــدراســيــة، مــقــابــل الــتــرخــيــص له 

باستمرار عمله داخل مصر.

موازنات غير دستورية
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على ثاث موازنات 
غير دستورية للدولة، عن األعوام املالية 2016/ 
2018، و2019/2018، والتي   /2017 2017، و
اقتصت مــن املخصصات الــدســتــوريــة لبنود 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة لــصــالــح قــطــاعــات األمــــن، 
وخــالــفــت مـــواد الــدســتــور أرقــــام 18 و19 و21 
و23، املتعلقة بتخصيص نسبة 10 في املائة 
من الناتج القومي اإلجمالي لقطاعات الصحة، 

والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي.
ومنذ العاشر من إبريل/ نيسان 2017، يمدد 
مجلس النواب القرارات الصادرة عن السيسي 
كل ثاثة أشهر، بإعان حالة الطوارئ في جميع 
أرجـــاء مــصــر، باملخالفة لنص املـــادة 154 من 
الــدســتــور، التي قصرت إعــان الــطــوارئ على 
مــدة ستة أشهر كحد أقصى متصلة، بحجة 
أنــه »إجــــراء ضـــروري لحفظ اســتــقــرار الــبــاد، 
ومواجهة األعمال اإلرهابية املعرقلة ملسيرة 

التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية«.
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انفرد مجلس النواب الحالي برئاسة علي عبد العال )الصورة(، بعدم مناقشة 
أو  أو أحــد وزرائــهــا، بهدف مساءلتهم  الحكومة،  أي استجواب ضد رئيس 
محاسبتهم، في سابقة لم تشهدها املجالس النيابية املصرية عبر تاريخها. 
ولم ينفذ البرملان إلى اآلن الحكم الصادر في يوليو/ تموز 2016 من محكمة 
النقض األعلى في مصر، ببطالن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، 

 منه.
ً
وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي بدال

الجمهورية  قـــرارًا بقانون أصــدرهــا رئيس  الــنــواب على 341  وافــق مجلس 
عبد الفتاح السيسي )الصورة( في غيابه، خالل الخمسة عشر يومًا األولى 
من تاريخ انعقاده، وضمت حزمة من التشريعات سيئة السمعة، على غرار 
فيها، ومنح  الدولة طرفًا  تكون  التي  العقود  التظاهر، وتحصني  تقييد حق 
رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء األجهزة الرقابية، وجواز تسليم املتهمني 

األجانب إلى بالدهم، وقوائم الكيانات اإلرهابية.

شهد مجلس النواب  وفاة تسعة من أعضائه، آخرهم عضو ائتالف األغلبية 
إثر  املاضي  األول  نهاية ديسمبر/ كانون  الــذي توفي في  الخشن،  محمود 
النائب عن محافظة شمال سيناء، حسام رفاعي، في  أزمــة قلبية، وسبقه 
سبتمبر/ أيلول. كما توفي  في 2016، رئيس ائتالف األغلبية، سامح سيف 
لــيــزل )الــصــورة(، وهــو الــلــواء السابق فــي االســتــخــبــارات العامة التي تولت  ا

تجهيز القوائم الفائزة في انتخابات البرملان.

عبد العال يكّرس 
إهمال مناقشة 

االستجوابات

341 قانونًا سيئ 
السمعة بسرعة 

قياسية

وفاة 9 أعضاء 
في مجلس نواب 

»عجوز«

تشكل السنوات الثالث من عمر البرلمان المصري الحالي نموذجًا لمدى هيمنة السلطة على أعماله، مكتفيًا بتمرير ما يقدم له 
من قوانين تعزز هيمنة النظام وتحصن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجاالته، فيما يزيد األعباء المالية على المواطنين ويساهم 

في مصادرة آخر ما تبقى لهم من حريات

أعضاء البرلمان ال يكترثون لالتهامات التي تطاولهم )العربي الجديد(

■  انحياز مطلق لمصالح السلطة عبر تمرير تشريعات تعزز نفوذ وامتيازات
     السيسي ورجاالته وتحّصنهم قضائيًا

■  زيادة األعباء المالية على المواطنين وفرض ضرائب ورسوم جديدة 
     واشتراك في قمع الصحافة واإلعالم
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