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باسم الوطن

سارعت أنقرة، أمس السبت، إلى نفي استخدام أسلحة كيميائية في الهجوم الذي 
ه قواتها على املقاتلني األكراد في عفرين، فيما واصل رئيس الحكومة التركية، 

ّ
تشن

بن علي يلدريم، الدفاع عن عملية »غصن الزيتون«، معتبرًا أن بالده تكافح اإلرهاب 
في سورية. 

ــار إلـــى معالجة ســتــة عــقــب قــصــف من  ــان املــديــر الــعــام ملستشفى عــفــريــن قــد أشـ وكـ
عــوارض مشابهة لتلك الناجمة عن التعرض ملواد سامة، فيما أعلن مدير املرصد 
الــســوري لحقوق اإلنــســان، رامــي عبد الرحمن، أن قرية الشيخ حديد غــرب عفرين 
ستة  بإصابة  »تسبب  منها  املدعومة  الفصائل  من  أو  تركيا  من  لقصف  تعرضت 
أشخاص تمثلت إصابتهم بتوسع حدقة العني وضيق في التنفس«. وقال مصدر 
عنى »بشكل فائق« بسالمة املدنيني، معتبرًا أن اتهامها 

ُ
دبلوماسي تركي إن أنقرة ت

بشن هجوم بالغاز السام »ال أساس له«. وشدد على أن »تركيا لم تستخدم مطلقًا 
أسلحة كيميائية«، معتبرًا أن هذه »أكاذيب. إنها دعاية سوداء«. 

وفي ميونخ، قال يلدريم، أمام مؤتمر لألمن، إن بالده تكافح اإلرهــاب في سورية، 
مشيرًا إلى أن أنقرة ال تقوم بذلك وحدها، وأن تحالفًا من 62 دولة ينفذ مهام مشابهة. 
وأضاف »نحن جزء من حلف شمال األطلسي، ومن التحالف الدولي، ونقدم الدعم 
الجوي، ليس هناك أي معنى لتوجيه األمر في اتجاه آخر«. ودعا إلى تحقيق سالم 
دائم في سورية بمشاركة كل األطــراف، وعلى رأسها األمم املتحدة ودول التحالف 

الدولي، في إطار مباحثات أستانة وجنيف.
)األناضول، فرانس برس(

برلين ـ العربي الجديد

برئاسة  السورية،  واملعارضة  الثورة  لقوى  للمفاوضات  العليا  الهيئة  من  وفد  عقد 
نصر الحريري، في ميونخ، أمس السبت، اجتماعًا مع وزيــر شــؤون الشرق األوسط 
في الحكومة البريطانية، أليستر بيرت، الذي أكد التزام بالده بإعادة إحياء محادثات 
جنيف. وكان الوفد قد عقد اجتماعني مع وزيرة الخارجية النرويجية، أينه سوريدا، 
أول من  األملاني، جون واد بل،  البرملان  الخارجية في  العالقات  وكبير أعضاء لجنة 
يــن تــركــز حــول الوضع  أمـــس.  وأفـــاد مــوقــع هيئة املــفــاوضــات إن الــحــديــث فــي الــلــقــاء
إدلــب والغوطة،  املناطق في سورية، مثل  إليه معظم  الــذي وصلت  الحرج  اإلنساني 
وقصف النظام السوري واستهدافه للبنية التحتية واملستشفيات ومراكز اإلسعاف 
لبيان مؤتمر سوتشي في محاولة  النظام  الوفد »تزوير  الثقيلة. وشــرح  باألسلحة 
يائسة منه لتضليل الرأي العام الدولي، والكذب على حلفائه وأنصاره ملداراة الفشل 
األملــانــي والنرويجي،  الجانبان  فــي سوتشي«. وأعـــرب  النظام  بــه  ُمني  الــذي  الــذريــع 
بحسب املوقع، »عن إعجابهما بأداء هيئة التفاوض السورية، والتعاون البناء الذي 
في  الحريري،  وقــال  املتحدة«.  األمــم  بمرجعية  الدولي وتمسكها  املجتمع  مع  بديه 

ُ
ت

تغريدة، إن »وزيــرة الخارجية النرويجية أكــدت دعم بالدها للعملية السياسية في 
جنيف والتطبيق الكامل للقرار الدولي 2254، وضرورة وقف القصف«.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

أجــرى كبير مستشاري املــرشــد اإليــرانــي علي خامنئي، اجتماعات فــي بــغــداد، مع 
الشعبي«، تحت عنوان  »الحشد  وقــادة من مليشيات  أحمد حسون  مفتي سورية 
»بــحــث تعزيز ودعـــم مــحــور املــقــاومــة فــي املــنــطــقــة«. وقـــال مــســؤول سياسي مطلع، 
 »علي أكبر واليتي الــذي بدأ زيــارة إلى بغداد يوم الجمعة، 

ّ
لـ«العربي الجديد«، إن

أجرى اجتماعات مع مفتي سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، بحضور قيادات 
 »االجتماعات ناقشت سبل تعزيز 

ّ
بارزة من مليشيات الحشد الشعبي«، مبينا أن

محور جبهة املقاومة املشتركة )اإليرانية العراقية السورية( في املنطقة«.
 »واليـــتـــي أكـــد للجانبني الــعــراقــي والـــســـوري، اســتــمــرار دعــم 

ّ
وأضــــاف املـــســـؤول أن

عاتقها مسؤولية  على  والــتــي ستأخذ  املــقــاومــة،  بجبهة  ســمــاه  ملــا  بـــالده  حكومة 
استمرار  على ضــرورة  أكــدوا  »املجتمعني   

ّ
أن مبينا  املنطقة«،  من  األميركيني  طــرد 

 »عقد 
ّ
العمل والتنسيق املشترك، بني األطراف الثالثة«. وأشار املصدر  نفسه إلى أن

االجتماع في بغداد له رمزية تؤشر إلى سعي إيران إلى إقحام العراق، فيما تسميه 
 كان باستطاعة واليتي أن يعقد االجتماع في سورية«.

ّ
بمحور املقاومة، وإال

اتهامات لعناصر 
التنظيم بتلقي أسلحة 

من مليشيات النظام

ثالثة »أمراء« من 
جنسيات مختلفة دخلوا 

إلى جنوب دمشق

للحديث تتمة...

النظام يوّظف 
»داعش« 

جنوب دمشق

المقابر الجماعية في سورية: »داعش« ليس المجرم الوحيد

لم تعد خافية المساعدة التي يقدمها النظام السوري لعناصر »داعش« في مناطق 
الخاضعة  المناطق  إلى  للتنظيم  تابعون  قياديون  أخيرًا،  دخل  إذ  دمشق،  جنوب 
بالمنطقة لعدم  التنظيم  الذي يستغل وجود  النظام،  الشديد عبر حواجز  للحصار 

رفع الحصار

عدنان علي

تظهر املؤشرات املتتالية في جنوب 
دمـــشـــق، وهـــي املــنــطــقــة الــتــي تعيش 
ب 

ّ
منذ بعض الوقت فترة ركود وترق

املفروض  الجزئي  أو  الكلي  الحصار  ظــل  فــي 
جانب  مــن   2013 الــعــام  منتصف  مــنــذ  عليها 
قوات النظام السوري واملليشيات التابعة له، 
أن الــنــظــام قـــّرر إيــكــال تنظيم »داعــــش« مهمة 
خوض بعض املعارك عنه في املنطقة، ومن ثّم 
ومنع  حصارها  استمرار  تبرير  في  توظيفه 
عــودة األهالي إليها، على غــرار ما حصل في 
البالد، خصوصًا في ريف  مناطق أخــرى من 
حماة الشرقي إذ سعى النظام إلى خلق بؤرة 
وفصيل  السورية  املعارضة  لقوات  استنزاف 
»هيئة تحرير الشام« في ريف إدلب الجنوبي 
مـــن خـــالل تــســهــيــل عــبــور فــلــول تــتــبــع تنظيم 
»داعــــــش« قـــادمـــني مـــن ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الــشــرقــي إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة في 

ريف إدلب. 
التي  الجنوبية من دمشق،  املناطق   

ّ
أن ورغــم 

تضّم الحجر األسود ومخيم اليرموك ومخيم 
والــتــي يسيطر  والــســبــيــنــة،  والـــقـــدم  فلسطني 
عــلــى مــعــظــمــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش« وتــتــواجــد 
فيها فــصــائــل مــعــارضــة، ال تبعد أكــثــر مــن 7 
 الــنــظــام 

ّ
كــيــلــومــتــرات عـــن قــلــب دمـــشـــق، إاّل أن

السوري ال يبدي أّي قلق بشأن وجود التنظيم 
فيها، بل ثّمة مؤشرات قوية على تعاون بني 
ـــرى املــنــتــشــرة  ــ الـــطـــرفـــني ضــــد الـــفـــصـــائـــل األخــ
ــام األخــيــرة،  فــي املــنــطــقــة. والـــالفـــت، خـــالل األيــ
التي بدأ  ل بالهجمات 

ّ
األولــى تتمث مسألتان: 

تنظيم »داعش« يشنها على الفصائل األخرى 
في املنطقة، وتمّكنه من التمّدد على حسابها، 
والثانية، تزامن ذلك مع دخول أمراء للتنظيم 
من خارج املنطقة املحاصرة بإحكام، ما يعني 

الــنــظــام. وقــد  مــع  ــّم بالتنسيق  تـ أن دخــولــهــم 
الــــ 15  ــارع  الــجــمــعــة، عــلــى شـ التنظيم،  سيطر 
الوسيم في مخيم  وكتل سكنية خلف جامع 
الــيــرمــوك، بعد اشــتــبــاكــات مــع »هيئة تحرير 
ما  والــتــي  النصرة(  تقودها  )فصائل  الــشــام« 
زالت تسيطر على مساحة محدودة من املخيم.  
وجـــاء ذلــك بعد يــومــني مــن سيطرة »داعـــش« 
اشتباكات  املخيم، بعد  على شــارع حيفا في 
 
ّ
إلــى أن الــشــام«. ولفت ناشطون  ضد »تحرير 
اثنني من جرحى التنظيم الذين أصيبوا خالل 
فــي مشفى  الــعــالج  لتلقي  االشــتــبــاكــات نقلوا 
العسالي  حاجز  طريق  عن  بدمشق  املهايني 
املسيطر عليه من قوات النظام السوري. ومع 
التنظيم عــلــى شــــارع حــيــفــا، يضيق  ســيــطــرة 
الخناق على »تحرير الشام« في آخر معاقلها، 
وهو حي الريجة الــذي يشّكل خط تماس مع 

قوات النظام من جهة العاصمة دمشق.
كــــذلــــك، انــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات بــــني »داعـــــــش« 
والـــفـــصـــائـــل األخــــــرى مــثــل »جـــيـــش اإلســـــالم« 
و«جيش األبابيل« التابع لـ »الجيش السوري 
ــزيـــن الـــفـــاصـــل بـــني الــحــجــر  ــر« فـــي حـــي الـ الـــحـ
األســـود ويــلــدا، أســفــرت عــن سيطرة التنظيم 
عــلــى الــحــي، بــمــا فــي ذلـــك »الــبــنــاء األبــيــض«، 
وهـــو أعــلــى بــنــاء فـــي املــنــطــقــة، ويـــشـــرف على 
أجـــزاء واســعــة مــن حــي يــلــدا. وتمّكن التنظيم 
من السيطرة على حي الزين، بعد استخدامه 
سيارات مفخخة وجرافات وصواريخ موجهة 

شديدة التأثير وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.
ولــفــت نــاشــطــون إلــــى دور الــنــظــام الـــهـــام في 
تقّدم »داعش« جنوب دمشق، مشيرين إلى أن 
الصواريخ شديدة االنفجار التي استخدمها 
الــتــنــظــيــم فــي هــجــومــه تــلــقــاهــا مــن مليشيات 
النظام التي تحاصر املنطقة. واعتبر الناشط 
املنطقة،  فــي  املــوجــود  أبــو محمود،  مصطفى 
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــنــظــام 

يستهدف من خالل مساعدة داعش هناك إلى 
إضـــعـــاف فــصــائــل املــعــارضــة جــنــوب دمــشــق، 
التسوية  بــشــروط  للقبول  عليها،  والــضــغــط 
الــتــي ســبــق أن طــرحــهــا الــنــظــام ســابــقــًا والــتــي 
الــثــقــيــل واملــتــوســط،  تــقــضــي بتسليم الــســالح 

وخروج الرافضني للتسوية إلى إدلب«.
ــذ 

ّ
وأوضـــــــح أبـــــو مـــحـــمـــود أن »الـــتـــنـــظـــيـــم يــنــف

أجــنــدات الــنــظــام، وهـــو يــخــرج يــومــيــًا العديد 
مــن عناصره مــن جــنــوب دمــشــق عبر حواجز 
كل  عــن  كبيرة  مالية  مبالغ  دفــع  بعد  الــنــظــام 

محمد أمين

يعيد إعــالن النظام الــســوري، أول مــن أمــس، 
سوريني  لقتلى  جماعية  مقابر  على  العثور 
فــي ريف  أعدمهم،  »داعـــش«  إن تنظيم  يقول 
الرقة الغربي، فتح ملف املقابر الجماعية في 
مرحلة ما بعد الثورة السورية، والتي بدأت 
تظهر منذ العام 2012، وتــورط فيها النظام 
الـــســـوري أيــضــًا. وعــلــى الــرغــم مــن غــيــاب أي 
عن  الحديث  يجري  أنــه  إال  رسمية  تقديرات 
إخــفــاء جثثهم في  تــم  الــذيــن  املفقودين  آالف 

مقابر جماعية.
ــا«، الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام،  ــ ــانـ ــ وأكـــــــدت وكــــالــــة »سـ
الجمعة املــاضــي، أن وحــدة من قــوات األخير 
»عـــثـــرت بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات املــخــتــصــة« 
عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة ملــدنــيــني وعــســكــريــني 
فـــي ريــــف الـــرقـــة الـــغـــربـــي، قــالــت مـــصـــادر في 
قـــوات الــنــظــام إن تنظيم »داعــــش« أقـــدم على 
ــادة املــيــدانــيــني في  ــقـ إعـــدامـــهـــم. وقــــال أحــــد الـ

 
ً
ــه لــلــشــمــال الــــســــوري، فــضــال ــراجـ شــخــص إلخـ

جرحى  ملعالجة  الجانبني  بــني  التنسيق  عــن 
التنظيم في مشفى املهايني بدمشق«.

وجـــــــــاءت أوضــــــــح مـــــؤشـــــرات الــــتــــعــــاون بــني 
الــجــانــبــني، خـــالل األيــــام األخـــيـــرة، مــع دخــول 
عدد من قياديي تنظيم »داعش« إلى مناطق 
بالتنسيق  دمــشــق،  جنوب  التنظيم  سيطرة 
الــنــظــام. وقــالــت مجموعة »العمل  قـــوات  مــع 
مــن أجــل فلسطيني ســوريــة« إن ثالثة أمــراء 
ــوا املـــنـــطـــقـــة،  ــ ــلـ ــ ــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة دخـ مـ
القيادية  مناصبهم  وصــولــهــم  فـــور  وتــولــوا 
في التنظيم، حيث تولى قيادي من جنسية 
جزائرية اإلمارة العامة لداعش، وآخر يحمل 
ّصب أميرًا أمنيًا، وقيادي 

ُ
الجنسية العراقية ن

ثــالــث ســعــودي الجنسية عــنيُّ أمــيــرًا شرعيًا 
أنــبــاء عــن وجــود أمير  للتنظيم، فيما وردت 
تشير  كما  التونسية.  الجنسية  يحمل  رابــع 
املعطيات إلى احتمال دخول قياديني آخرين 
خالل األيام املقبلة إلى املنطقة، من بينهم أبو 
فــرامــة«،  »أبــو صياح  بـــ ب 

ّ
امللق صياح طــيــارة 

أمير التنظيم سابقًا. وبحسب مصادر عدة، 
فإن قياديي التنظيم قدموا من شمال سورية 
العراق، ودخلوا عبر حاجز  وجنوبها، ومن 
ــــردى جـــنـــوب الــحــجــر األســــــود. كــمــا أفــــادت  بـ

قوات النظام إن »معلومات وردت من األهالي 
الذين عــادوا إلــى قراهم ومناطقهم في ريف 
قرب  عــن وجـــود مقبرة جماعية  تفيد  الــرقــة 
بــلــدة رمــثــان بــالــريــف الــغــربــي ملدينة الــرقــة«، 
مضيفًا »بــالــبــحــث املــبــدئــي تــم الــعــثــور على 
األدلــــة الــتــي تــؤكــد وجــــود الــجــثــامــني، فتمت 
االســـتـــعـــانـــة بـــفـــرق مـــن الــــدفــــاع املـــدنـــي الــتــي 
قــامــت بــاســتــخــراجــهــا«. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
أنه تم استخراج  املدني  الدفاع  أحد عناصر 
الجثامني، وعددها 34، مشيرًا إلى أنها نقلت 
إلـــى املــســتــشــفــى الــعــســكــري فــي مــديــنــة حلب 
بلدة  التعرف على أصحابها. وتقع  ملحاولة 
الــغــرب مــن مدينة الطبقة بنحو  إلــى  رمــثــان 
النظام سيطرت  قــوات  وكانت  كيلومترًا،   20
عــلــيــهــا صــيــف الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد أن بقيت 
املنطقة تحت سيطرة تنظيم »داعش« ألكثر 

من ثالث سنوات.
النظام  قـــوات  أن  الــوكــالــة ذاتــهــا  كــمــا أوردت 
كانت أخرجت، أواخر ديسمبر/كانون األول 
املــاضــي، جــثــامــني 115 عسكريًا ومــدنــيــًا من 
ــواوي الــتــابــعــة لناحية  ــ مــقــبــرة قـــرب بــلــدة الــ
دبسي عفنان في ريف الرقة الغربي، قالت إن 

تنظيم »داعش« كان قد أعدمهم. 
إذ  املقبرة األولـــى مــن نوعها،  وال تعد هــذه 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  سبق وعثرت 
)قــســد(، فــي مــايــو/أيــار املــاضــي على جثث، 
فــي حديقة  وأطــفــال،  لنساء  يعود معظمها 
ــة، والــتــي  ــرقــ الـــجـــامـــع الـــقـــديـــم فـــي مــديــنــة الــ
حــولــهــا »داعــــش« إلـــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة. كما 
عــثــرت »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، في 
إبريل/نيسان من العام املاضي، على مقبرة 
جماعية شرقي مدينة الطبقة، والتي كانت 
تحت سيطرة تنظيم »داعــش«، تضم جثثًا، 
لعناصر  تعود  أنها  محلية،  مــصــادر  تؤكد 
في قــوات النظام السوري قتلوا في املعارك 
الــحــر على  الــســوري  خــالل سيطرة الجيش 

مصادر من داخل »داعش« في جنوب دمشق، 
أن التنظيم قام بتسليم رواتب لعناصره بعد 
انــقــطــاِع أشــهــر عـــدة. مــن جــانــب آخـــر، تشهد 
املــنــطــقــة حــالــة تــوتــر شــديــدة وتـــخـــّوف كبير 
بــني املــدنــيــني، تــنــذر بموجة نـــزوح جماعية، 
إذ بدأ األهالي فعليًا بالبحث عن مساكن في 
التنظيم  الــجــوار، وذلــك بعد إخــطــار  مناطق 
سّكان مدينة الحجر األسود بالخروج منها 
ملنطقة  وتحويلها  اليرموك  ملخيم  والتوجه 
عـــســـكـــريـــة. وتـــضـــم مـــنـــاطـــق جـــنـــوب دمــشــق 
النظام، ثالث مناطق  الخارجة على سيطرة 
رئــيــســيــة، تــحــاصــرهــا قــواتــه مــنــذ نــهــايــة عــام 
الرابع  الشهر  فــي  هدنة  توقيع  وبعد   .2013
مــن عـــام 2015، ســمــح بـــإدخـــال بــعــض املـــواد 
ــداد بــبــيــال،  ــقـ الــغــذائــيــة مـــن حـــاجـــز ســـيـــدي مـ
استهداف طريق مطار دمشق  إيقاف  مقابل 

الدولي.
وتــضــم املــنــطــقــة األولــــى بــلــدات يــلــدا وببيال 
وبـــيـــت ســـحـــم، وتــخــضــع لــســيــطــرة فــصــائــل 
املعارضة )تجمع أبناء الجوالن، لواء أبابيل 
حــوران، جيش اإلســالم، حركة أحــرار الشام، 
لواء شام الرسول وفصائل أخرى(. في حني 
األســود  الحجر  حيّي  الثانية  املنطقة  تضم 
ومخيم اليرموك وأجزاء من مخيم فلسطني، 

إلـــى مئات  الــعــام 2013، إضــافــة  فــي  الطبقة 
الــجــثــث مـــن عــنــاصــر قـــــوات الـــنـــظـــام الــذيــن 
أعدمهم تنظيم »داعش« بعد سيطرته على 
وقالت   .2014 العام  منتصف  الطبقة  مطار 
ــادر مــحــلــيــة، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــصـ
التنظيم، الذي قتل في العام 2014 عددًا غير 
موثق لعناصر النظام، قام بدفن عدد كبير 
منهم في مقابر جماعية في أكثر من مكان، 
كما قــام األهــالــي بــدفــن عــدد منهم فــي عدة 

أماكن في محيط مدينة الطبقة.
وكــان تنظيم »داعــش« حــول حفرة »الهوتة« 
سلوك  منطقة  جنوبي  تقع  التي  البركانية، 
في ريف تل أبيض، وشمال منطقة الكنطري 
فــي ريــف مدينة الــرقــة الــشــمــالــي، إلــى مقبرة 
ــثـــث مــن  ــرمــــي فـــيـــهـــا جـ ــة، إذ كــــــان يــ ــيـ ــاعـ ــمـ جـ
يقتلهم، إضــافــة إلــى أنــاس أحــيــاء كما تؤكد 
التنظيم نفسه ســّرب  مــصــادر محلية. وكــان 
مقاطع مصورة لعمليات رمي الجثث في تلك 
األبــرز  العنوان  باتت  التي  الواسعة  الحفرة 
للموت الذي جلبه التنظيم إلى املحافظة منذ 
العام 2014. وكان التحالف الدولي، الذي قتل 
آالف املدنيني وشرد عشرات اآلالف من سكان 
الرقة ودمر أغلب أحياء املدينة بذريعة طرد 
»داعش« منها، قد اكتشف في فبراير/شباط 
العام 2017 في ريف مدينة خان شيخون في 
ريـــف إدلـــب الــشــرقــي، مــقــابــر جــمــاعــيــة، باتت 

تعرف بـ«مجزرة الخزانات«
ـــدر 

ُ
 ملــقــاتــلــني مـــن الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر، ق

عـــددهـــم بــنــحــو مـــائـــة، قــتــلــهــم تــنــظــيــم »لــــواء 
جــنــد األقـــصـــى« املــبــايــع لــتــنــظــيــم »داعـــــش«. 
كــمــا عــثــر عــلــى مــقــابــر جــمــاعــيــة فــي املناطق 
التي كان يسيطر عليها »جند األقصى« في 
الشمالي بعد طـــرده منها على  ريــف حــمــاة 
في  السورية، خصوصًا  املعارضة  قــوات  يد 
مــــورك، وســكــيــك، والــتــمــانــعــة. كــمــا عــثــر على 
مقابر جماعية في ريف حماة  وريــف إدلب 

ــي الـــتـــضـــامـــن وحـــــي الـــعـــســـالـــي،  ومـــعـــظـــم حــ
وتـــخـــضـــع لــســيــطــرة »داعــــــــــش«، بــاســتــثــنــاء 
ــــل حـــي الـــيـــرمـــوك الــتــي  مــنــطــقــة الــريــجــة داخـ
أمــا  الـــشـــام«.  تــحــريــر  »هــيــئــة  تسيطر عليها 
املنطقة الثالثة، فتضم حيّي القدم واملادنية، 
وتخضع لسيطرة فصيل »االتحاد اإلسالمي 
ألجــنــاد الــشــام«. وظهر تنظيم »داعـــش« في 
عناصر  انشقاق  بعد  دمشق  منطقة جنوب 
من »جبهة النصرة«، وطردهم من منطقتي 
إلــى الحجر األســـود، وكــان  يــلــدا والتضامن 
، جــرت 

ً
عـــددهـــم حــيــنــذاك نــحــو 150 مـــقـــاتـــال

من  الرحمن  جــامــع  منطقة  فــي  محاصرتهم 
املنطقة.  ويعزو خبراء  الفصائل في  جانب 
عسكريون »تساهل« النظام مع املنطقة إلى 
وجــود »داعــش« فيها الــذي نــادرًا ما يشتبك 
مــع قــوات األســـد، فيما يسعى النظام أيضًا 
فتح  إلــى  التنظيم،  مــن خــالل عمالئه ضمن 
جبهات قتال متعددة بني التنظيم وفصائل 
ــعـــاف جــمــيــع الــقــوى  ــة، بـــهـــدف إضـ ــارضـ ــعـ املـ
كما  عليها.  للسيطرة  تمهيدًا  املــنــطــقــة،  فــي 
التنظيم جنوب  وجــود  مــن  النظام  يستفيد 
دمشق لتوفير ذريعة بأنه يحارب اإلرهاب، 
ــــع الـــحـــصـــار عــــن املــنــطــقــة،  وال يــســتــطــيــع رفـ

والسماح بعودة األهالي إليها.

وفــي حلب بعد طــرد تنظيم »داعـــش« منها 
في العام 2013.

ورأى مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 
فــضــل عــبــد الــغــنــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن موضوع التحقق والكشف على 
املقابر الجماعية في سورية معقد، موضحًا 
ــدات خـــاصـــة،  ــ ــعـ ــ أن »األمـــــــــر يـــحـــتـــاج إلــــــى مـ
وزيــــارات مــيــدانــيــة، ونــحــن غير قــادريــن، في 
ــة، على  ظـــل وضــــع أمــنــي مــخــيــف فـــي ســـوريـ
إجـــــــراء عــمــلــيــات الــتــحــقــق والـــكـــشـــف« عــلــى 
مواقع املقابر. وأشار إلى أنه يجري االعتماد 
»كل  الصناعية، مضيفًا  األقــمــار  على صــور 
ــراف الـــصـــراع ال تــســمــح لــلــجــان تحقيق  ــ أطــ
دولية بالدخول للتحقق والكشف«. واعتبر 

عــبــد الــغــنــي أن إعــــالن الــنــظــام عـــن اكــتــشــاف 
مــقــابــر »يـــهـــدف مـــن ورائــــــه لــخــلــط األوراق، 
وتصدير فكرة أن تنظيم داعش هو املتسبب 
األكبر بالجرائم«، مضيفًا ربما تكون هناك 
مــقــابــر جــمــاعــيــة ألشـــخـــاص قــتــلــهــم تنظيم 
»داعــــــش«، لــكــن مــصــداقــيــة الــنــظــام مــعــدومــة 
لدى املنظمات واملراكز الحقوقية، وال نأخذ 
مــا يعلنه على محمل الــجــد. وأشـــار إلــى أن 
الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق اإلنـــســـان وثــقــت 
مــقــتــل 212786 مــدنــيــًا ســوريــًا مــنــذ مـــارس/

الــعــام  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وحـــتـــى   ،2011 آذار 
2017، أكثر من 192 ألف مدني قتلهم النظام 
حني  في  لــه،  املساندة  اإليرانية  واملليشيات 
قتل تنظيم »داعـــــش«3811 مــدنــيــًا، والــقــوات 

قــتــلــت 5233 مـــدنـــيـــًا، والــتــحــالــف  الـــروســـيـــة 
املسلحة  املعارضة  وفصائل   ،2217 الــدولــي 

4002، والوحدات الكردية 758.
ــيـــــس املـــــركـــــز الــــــســــــوري لــــلــــدراســــات  ــ أمـــــــا رئـ
البني،  أنـــور  املــحــامــي  القانونية،  واألبــحــاث 

فاعتبر أن النظام »جعل من سورية مقبرة
 جماعية لكل الــســوريــني«. وقـــال، فــي حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »وجـــــود املــقــابــر 
بعد مجازر   ،2012 العام  منذ  بــدأ  الجماعية 
الــحــولــة، والــقــنــيــبــر، والــتــريــمــســة، حــيــث كــان 
النظام يقوم بإبادة جماعية لتطهير منطقة 
منطقة  إلــى  لالنكفاء  تمهيدًا  العاصي  غــرب 
ــــوري، قـــبـــل تــغــيــيــر الـــخـــطـــط،  ــســ ــ الـــســـاحـــل الــ
ــن إيـــــــــران، الـــتـــي يــهــمــهــا الــســيــطــرة  ــرار مــ ــقــ بــ
عــلــى كــل املــســاحــة الــتــي تــربــط جــنــوب لبنان 
بــالــعــراق ومـــن ثــم إيـــــران«. وأضــــاف »بــعــدهــا 
نــشــأت الــعــديــد مــن املــقــابــر الجماعية فــي كل 
مــكــان حصلت بــه مــجــازر كــبــرى، فــي حمص 
وحلب ودرعا، إضافة إلى املقابر الكبرى في 
املعتقالت، حيث يتم وضع جثامني املعتقلني 

في مقابر جماعية. وفي 
سجن صيدنايا  بالقرب من دمشق، وحني لم 
تعد تستوعب األراضــي املقابر الكبرى، لجأ 
النظام إلى فرم الجثامني وحرقها«. وأوضح 
البني أنه »من املؤكد وجــود مقابر جماعية 
فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة الــنــظــام«، 
ــر تــــعــــود كـــذلـــك  ــابــ ــقــ مـــضـــيـــفـــًا »لــــكــــن هــــــذه املــ
لــضــحــايــا الـــنـــظـــام، بــالــقــصــف أو بــالــبــرامــيــل 
املتفجرة أو بالسالح الكيميائي، حيث يقوم 
مقابر جماعية،  في  الضحايا  بدفن  األهالي 
اإلنسان«.  كرامة  ولكن بطريقة الئقة تحترم 
داعش  لتنظيم  ضحايا  هناك  »حتمًا  وتابع 
أو جبهة النصرة، وحتى للفصائل املسلحة 
إلى  لم تصل  التقارير  األخـــرى، ولكن حسب 
مــســتــويــات عــدديــة عــالــيــة تــســتــوجــب وجــود 

مقابر جماعية لهم«.

السماح بتمدد التنظيم وتعزيز صفوفه لتبرير استمرار 
حصار المنطقة ومنع عودة األهالي

النظام يتعاون مع »داعش« في مخيم اليرموك )فرانس برس(

خالل استخراج رفات ضحايا مقبرة جماعية  في الرقة، ديسمبر 2017  )جورج أورفليان/فرانس برس(

عبسي سميسم

ما أن شعر حزب االتحاد 
الديمقراطي الكردي االنفصالي 

ومليشياته العسكرية، بجدية الحملة 
التي يقوم بها الجيش التركي، 
مستعينًا بفصائل من الجيش 

الحر، على منطقة عفرين، حتى 
بدأت تلك املليشيات تتحدث عن 

الوطنية وانتمائها السوري وراحت 
تستجدي قوات النظام السوري 

ليتدخل في معركة عفرين تحت 
اسم الدفاع عن الوطن، خصوصًا 
بعد أن خذلت تلك املليشيات من 

قبل حليفها الروسي الذي توافق مع 
تركيا على املعركة، وسط سكوت 

حليفها الرئيسي »أميركا«. وجاءت 
ردة املليشيا الكردية إلى حضن 

الوطن في اللحظة التي شعرت فيها 
بخطر يهدد وجودها في إحدى أهم 
مناطق سيطرتها التي عملت طوال 
السنوات املاضية فيها على تغذية 

الفكر االنفصالي عن الدولة السورية 
مستفيدة من استخدام األميركيني 

لها كأداة للسيطرة على مصادر 
الثروة في سورية والتي تتركز 

شرق وشمال شرق سورية. فقامت 
بعمليات تهجير لسكان العديد من 

املناطق على أساس عرقي. كما 
عملت على تغيير أسماء املناطق 

العربية إلى أسماء كردية وذلك سعيًا 
منها لالنفصال عن الوطن الذي 

تتغنى به اآلن.
وقد سبق املليشيات الكردية في 
العودة إلى مفهوم الوطن والدولة 

السورية تنظيم »هيئة تحرير الشام«، 
الذي تشكل جبهة النصرة »سابقًا« 
عموده الفقري، والذي يعتبر تنظيمًا 

 بفكرة الدولة 
ً
عامليًا ال يؤمن أصال

السورية، لكن حني وصل ملرحلة 
الحرج في خالفه مع حركة أحرار 

الشام، استغل قبول الحركة دخول 
القوات التركية إلنشاء نقاط مراقبة 

في سورية وبدأ باملزايدة عليها 
بمفهوم الوطن والدولة السورية، وأعلن 

رفضه دخول القوات التركية »حليف 
أحرار الشام« بدعوى أن دخولها 

يساهم في تقسيم الدولة السورية. 
لكن ما أن تمكن تنظيم »هيئة تحرير 

الشام« من حسم املعركة لصالحه 
مع الحركة حتى عاد عن تلك الحجة 
ونسق بنفسه دخول القوات التركية 

إلى داخل األراضي السورية.
بعيدًا عن النقاش حول التدخل 

التركي وتأثيره على وحدة األراضي 
السورية، إال أن أبعد التنظيمات 

عن اإليمان بمفهوم الدولة السورية 
املوحدة، وأكثر التنظيمات سعيًا 

لتقسيم سورية، تعود في اللحظات 
الحرجة ملفهوم الوطن األن وتستجدي 

باسمه من يمكن أن ينقذها من 
حرجها ليصبح اسم الوطن شماعة 

الرتكاب الجرائم بحقة وبنفس الوقت 
وسيلة للتخلص من إثم هذه الجرائم 

في األوقات الحرجة.

يتواصل الكشف عن 
مقابر جماعية على 

األراضي السورية، لكن 
موضوع التحقق  أمر 

معقد، إذ إن كل 
أطراف الصراع في 

سورية ال تسمح للجان 
تحقيق دولية بالدخول 

إلى مكان المقابر 
للتحقق والكشف

ذكرت شبكة »سي إن إن« األميركية، أمس السبت، أن »فريقًا من خبراء 
الطب الشرعي األميركيين الفيدراليين قام بزيارة أولى إلى موقع مقبرة 
بالقرب من  جماعية مشتبه فيها 
األخيرة،  ــام  األي في  الرقة،  مدينة 
للبحث عن رفات الرهائن األميركيين 
داعش«.  تنظيم  أعدمهم  الذين 
الرهائن  رفات  عن  الفريق  ويبحث 
األميركيين، وربما عن رهائن غربيين 
آخرين، أعدمهم محمد إموازي، 
وهو أحد عناصر تنظيم »داعش« 
المعروف  الجنسية،  البريطاني 

باسم الجهادي جون.

أميركا تبحث عن رفات رهائنها
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  شرق
      غرب

دعوة للتصعيد 
دفاعًا عن القدس

دعـــت الــقــوى الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة 
ــيــــرة،  ــبــ والــ ــه  ــلــ الــ رام  مـــحـــافـــظـــة  ــــي  فـ
عامة  الفلسطينيني  الــســبــت،  أمـــس 
ــاء املــحــافــظــة خـــصـــوصـــًا، إلــى  ــنــ وأبــ
ــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة بــكــل  تــصــعــيــد املــ
أشكالها، دفاعًا عن القدس، ورفضًا 
الستهداف وكالة األونروا وإجراءات 
االستيطانية.  الكتل  يسمى  ما  ضم 
ــم الــــرئــــاســــة  ــ ــــاسـ وقـــــــــال املــــتــــحــــدث بـ
إن  رديـــنـــة،  أبـــو  نــبــيــل  الفلسطينية، 
»خـــطـــاب الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
ــام مــجــلــس األمـــــن، فـــي الــعــشــريــن  ــ أمـ
رسالة  سيشّكل  الحالي،  الشهر  من 
للعالم، بأن العدل والسالم واألرض 
هــي الــطــريــق الــوحــيــد لــشــرق أوســط 
آمــن ومستقر، وعــالــم مــزدهــر وخــاٍل 
ــاب املــرفــوضــة  ــ مـــن كـــل أشـــكـــال اإلرهــ

واملدانة«.
)العربي الجديد(

تشييع شهيدين 
في القدس والخليل

أمـــس  الــفــلــســطــيــنــيــني،  آالف  ــّيــــع  شــ
الــســبــت، جــثــمــانــي الــشــهــيــديــن نمر 
الــجــمــل مـــن شـــمـــال الـــقـــدس وحــمــزة 
ــحـــول فــي  ــلـ ــة حـ ــنـ ــديـ ــــن مـ زمـــــاعـــــرة مـ
مت سلطات 

ّ
الخليل، وذلك بعد أن سل

جثمانيهما  اإلسرائيلية  االحــتــالل 
املــحــتــجــزيــن لــديــهــا، أول مـــن أمـــس. 
واســـتـــشـــهـــد الـــجـــمـــل بـــعـــد تــنــفــيــذه 
عملية إطــالق نــار داخــل مستوطنة 
»هار أدار« قتل خاللها ثالثة جنود 
إسرائيليني في 26 سبتمبر/ أيلول 
املــاضــي، فيما قتل زمــاعــرة بدعوى 

محاولته تنفيذ عملية طعن.
)العربي الجديد(

االحتالل يقصف موقعًا 
للمقاومة في غزة

أعــــلــــن مــــصــــدر أمــــنــــي فــلــســطــيــنــي، 
الــســبــت، أن مدفعية االحــتــالل  أمــس 
اإلسرائيلي قصفت موقعًا عسكريًا 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي خـــان 
يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة، مــن دون 
أعلنت  وقوع إصابات. من جانبها، 
قـــوات االحــتــالل أنــهــا قصفت موقع 
مراقبة جنوب غزة، ردًا على انفجار 
ــدود بــني  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عــــبــــوة بـــدبـــابـــة عـ

إسرائيل وغزة.
)األناضول(

العبادي: مستمرون 
في مالحقة »داعش«

ــــوزراء الــعــراقــي حيدر  أكـــد رئــيــس الـ
العبادي )الصورة(، أمس السبت، أن 
تنظيم  فــي مالحقة  بــالده مستمرة 
»داعــش«. وذكر مكتب العبادي، في 
رئيس  استقبل  الــعــبــادي  إن  بــيــان، 
الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، في 
مقر إقامته بمدينة ميونخ األملانية. 
ــال الـــعـــبـــادي »إنــــنــــا مــســتــمــرون  ــ وقــ
قدراتنا،  وبناء  داعــش،  في مالحقة 
ونـــتـــطـــلـــع إلـــــى اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــاون 
األمني واالقتصادي والتجاري مع 
إعــادة  في مجال  فرنسا، خصوصًا 
ــقــــرار، وهــــي مــهــمــة أســاســيــة  ــتــ االســ
ــا ضــد  ــنــ ــربــ ــن حــ ــ ــة عــ ــيــ ــمــ ــل أهــ ــقــ ال تــ

اإلرهاب«. 
)العربي الجديد(

قتيل برصاص قوات
النظام قرب حدود لبنان 

ذكــــــــرت وكـــــالـــــة »ســــــانــــــا«، الـــتـــابـــعـــة 
ــــس الـــســـبـــت،  ــــوري، أمــ ــســ ــ لـــلـــنـــظـــام الــ
ــــوات  ــــني قـ ــعــــت بـ أن اشــــتــــبــــاكــــات وقــ
التسلل  حــاولــت  ومجموعة  الــنــظــام 
منطقة  فــي  اللبنانية  األراضــــي  مــن 
تلكلخ في محافظة حمص. وانتهت 
االشتباكات، وفق الوكالة، »بإحباط 
محاولة التسلل بعد مقتل أحد أفراد 
املجموعة اإلرهابية وفرار من تبقى 
وقــال  اللبنانية«.  األراضـــي  باتجاه 
»اشتباكًا  إن  لبناني  أمــنــي  مــصــدر 
مسلحًا وقع على معبر الولي داخل 
ــاء عــمــلــيــة  ــنــ األراضـــــــــي الــــســــوريــــة أثــ
تهريب أشخاص إلى داخل األراضي 

اللبنانية«.
)فرانس برس(
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  شرق
      غرب
إدارة أوباما اعترضت 

على محاوالت تصفية 
سليماني

كشف تحقيق تلفزيوني النقاب عن 
مــرات عديدة،  أن إسرائيل حــاولــت، 
سليماني  قــاســم  الــجــنــرال  تصفية 
)الصورة(، قائد »فيلق القدس« في 
ــرانـــي، غــيــر أن  الــحــرس الـــثـــوري اإليـ
الــســابــق،  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة 
بـــاراك أوبــامــا، اعــتــرضــت على ذلــك. 
الــجــمــعــة، قناة  ــتــه، 

ّ
بــث وفـــي تحقيق 

التلفزة اإلسرائيلية الرسمية »كان«، 
قالت إن إدارة أوباما اعترضت على 
نــيــة إســـرائـــيـــل تــصــفــيــة ســلــيــمــانــي، 
االتفاق  إنجاز  إلى  بسبب حاجتها 

النووي بني إيران والدول العظمى.
)العربي الجديد(

تونس: مخاوف من 
نشاطات إرهابيين على 

الحدود مع الجزائر
ــي تـــونـــس مــن  ــــاوف فــ ــــخـ تـــتـــزايـــد املـ
بها  تقوم  التي  األخــيــرة  التحركات 
»عـــنـــاصـــر خـــطـــيـــرة« عــلــى الـــحـــدود 
مـــع الـــجـــزائـــر، وســـط تــحــذيــرات من 
مـــحـــاولـــتـــهـــا تـــحـــني الـــفـــرصـــة لــشــن 
هــجــمــات داخــــل الـــبـــاد. وأكــــد عقيد 
ــان جــيــش مــتــقــاعــد مـــن الجيش  ــ أركـ
الــتــونــســي، محمد صــالــح الــحــدري، 
ــن تـــحـــركـــات  ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ »وجـــــــــــود مــ
الجزائرية  الحدود  اإلرهابيني على 
التونسية«، الفتًا إلى أن »التحركات 
جــّديــة فــي املنطقة«. ونــشــرت وزارة 
تقريرًا  الجمعة،  األميركية،  الــدفــاع 
عـــن نـــشـــاط الـــجـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيـــة 
املتطرفة بأفريقيا، كشفت من خاله 
تراجع نشاط التنظيمات اإلرهابية 
فــي تــونــس، ولكن التقرير لــم يخف 
إمكانية تزايد الجماعات اإلرهابية 

هناك.
)العربي الجديد(

مقاتالت رافال بمصر غير 
مزودة بصواريخ موجهة
ــة »التــــريــــبــــيــــون«  ــفـ ــيـ كـــشـــفـــت صـــحـ
الفرنسية أن مقاتات »رافــال« التي 
حمل  تستطيع  »ال  مصر  تسلمتها 
ــة في  ــدرجــ الـــصـــواريـــخ املـــوجـــهـــة املــ
ــارس الـــطـــائـــرة«، نــتــيــجــة رفــض  ــهـ فـ
الـــواليـــات املــتــحــدة تــصــديــر األجـــزاء 
ــروز ســتــورم  الــخــاصــة بـــصـــاروخ )كــ
ــم مــن  ــرغــ شـــــــادو( لـــفـــرنـــســـا، عـــلـــى الــ
ــي الـــصـــفـــقـــة املـــصـــريـــة،  تــضــمــيــنــه فــ
وذلـــك بــعــد ثــاثــة أعــــوام مــن توقيع 
ــاق شـــــراء 24 مــقــاتــلــة،  ــفـ الـــقـــاهـــرة اتـ
بصفقة قياسية بلغت 5.2 مليارات 

يورو.
)العربي الجديد(

السودان يفّعل قانون 
الطوارئ »ألقصى درجة« 

شرقي البالد
أمس  السودانية،  السلطات  أعلنت 
الـــســـبـــت، تــفــعــيــل قــــانــــون الــــطــــوارئ 
»ألقـــصـــى درجــــــة« لــضــبــط الـــحـــدود 
في والية كسا شرقي الباد. وقال 
نــائــب والــــي واليــــة كــســا، مــجــذوب 
أبو علي، في تصريح، إن التعزيزات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي جـــــــاءت لـــلـــواليـــة 
تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة 
الــقــانــون وتــأمــني الــحــدود الشرقية 
التهريب  مكافحة  وتــشــديــد  للباد 
والسلع واالتجار بالبشر والهجرة 

غير الشرعية مع دول الجوار.
)قنا(

مقتل عنصرين في 
القاعدة باليمن

الــقــاعــدة،  قتل عــنــصــران فــي تنظيم 
أحــدهــمــا قـــيـــادي مــحــلــي، فـــي غـــارة 
ــرة أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون طــيــار  ــائـ ــطـ لـ
بـــوســـط الـــيـــمـــن. وأوضـــــــح مـــســـؤول 
ــارة الــــجــــويــــة الــتــي  ــ ــغــ ــ ــنــــي أن »الــ أمــ
ــة لــيــل  ــيـ ــركـ ــيـ ــائــــرة األمـ شــنــتــهــا الــــطــ
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــمـــيـــقـــان  ــ الـــجـــمـــعـــة فـ
ــاء، اســتــهــدفــت  ــيـــضـ ــبـ بــمــحــافــظــة الـ
الــقــيــادي أبــو حسني الــثــريــاء، وآخــر 
يدعى داود الصنعاني عندما كانا 

على منت دراجة نارية«.
)فرانس برس(

فشل لقاء جمع 
طارق بقيادات عسكرية 

في الساحل الغربي

قانون العفو العام 
أصبح سيفًا مسلطًا 

على قوانين »النزاهة«

تحرك إماراتي لرفع 
العقوبات عن أحمد 

علي عبد اهلل صالح

كان من المفترض 
أن يشمل القانون 

السجناء المظلومين

أدوار 
طارق صالح

عدن ـ العربي الجديد

أضـــحـــت املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
لــلــقــوات العسكرية  مــراكــز تــدريــب 
الـــتـــابـــعـــة لــلــعــمــيــد طــــــارق مــحــمــد 
صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، 
ــّم تكليف طــارق  عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، إذ تـ
صـــالـــح رســمــيــًا مـــن قــبــل قـــيـــادة »الــتــحــالــف 
العربي« في العاصمة اليمنية املؤقتة، عدن، 
قــوات  ترتيب صفوف  إعـــادة  بمهمة  بالقيام 
العسكرية  والـــوحـــدات  الــجــمــهــوري  الــحــرس 
املوالية لصالح، تمهيدًا لدخول هذه القوات 
معارك حرب بالوكالة عن »التحالف العربي« 
الشمالية  اليمنية  املــحــافــظــات  مــن  عـــدد  فــي 

منها، تعز والبيضاء وتهامة.
وشـــّكـــل وجــــود طــــارق صــالــح فـــي الــعــاصــمــة 
املــؤقــتــة، خــال الفترة األخــيــرة، نقطة خاف 
بـــني املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي وقـــيـــادة  
الــعــربــي« مــن جهة، وبــني حكومة  »التحالف 
الرئيس اليمني املعترف بها دوليًا، عبدربه 
منصور هـــادي، مــن جهة أخـــرى، بعد تواتر 
ــز وجـــــــود طـــــــارق صــالــح  ــزيـ ــعـ األنـــــبـــــاء عــــن تـ
وتكليفه بمهام عسكرية مرتقبة وفق الرغبات 
اإلمـــاراتـــيـــة، وبــعــيــدًا عــن الــحــكــومــة الشرعية 
اإلمـــارات بدعم  قيام  مــن  بالقلق  التي تشعر 
طــــارق صــالــح وصــنــاعــتــه كــســلــطــة عسكرية 
موازية للشرعية في املناطق الشمالية، على 
غرار القوات املوازية املوجودة في املحافظات 

الجنوبية التابعة للمجلس االنتقالي.
وكــــان طــــارق صــالــح تــمــّكــن بــعــد مــقــتــل عمه 
علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيني من 
الفرار خارج صنعاء واالنتقال إلى محافظة 
بالتنسيق مع  الــيــمــن،  شــبــوة جنوبي شــرق 

قوات التحالف العربي.
وكــــشــــف مــــصــــدر عـــســـكـــري رفــــيــــع فــــي قــــوات 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن قـــيـــادة  ــعـ »الـ ـــ الـــشـــرعـــيـــة، لـ
قيادة  مع  وبالتنسيق  عــدن،  في  »التحالف« 
املجلس االنتقالي الجنوبي، اتفقت مع طارق 

محور العند من اتجاه جبهة كرش الفاصلة 
بـــــني مـــحـــافـــظـــتـــي تــــعــــز ولــــحــــج مـــــن الـــجـــهـــة 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، والـــتـــقـــّدم صـــوب تــعــز، 
لتحرير مناطق الراهدة، وصواًل إلى مديرية 
املنطقة  هــذه  وفــي  الحوثيني.  معقل  الدمنة، 
ستلتقي قوات طارق صالح مع قوات اللواء 
الحوبان  مــدرع واإلعـــداد لتحرير محور   35
شرقًا، وصواًل إلى مناطق مفرق الذكرة على 
الحدود مع محافظة إب جنوبي غرب اليمن.

وبالتزامن مع ذلك، يجري تشكيل لواء يتبع 
الجنرال طارق صالح في مدينة املخا وباب 
املـــنـــدب بــالــســواحــل الــغــربــيــة ملــحــافــظــة تــعــز، 
يــتــكــّون مـــن جــمــاعــات الــســلــفــيــني الــجــنــوبــني 
وضــبــاط وجــنــود مــن الـــلـــواء الــعــاشــر حــرس 
العمليات  سيعزز  والـــذي  سابقًا،  جمهوري 
فـــي جــبــهــات تــهــامــة، ال ســيــمــا جــبــهــة حيس 

غربي اليمن.
كما ستشارك قــوات طــارق، بحسب املصدر، 
فــــي اســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر جـــبـــهـــات الـــســـاحـــل، 
ــى تــحــريــر مـــديـــريـــة الـــوازعـــيـــة،  بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــة مـــــن ســـواحـــلـــهـــا  ــبــ ــريــ ــقــ جــــنــــوبــــي تــــعــــز، والــ
الغربية. وتؤكد املصادر أن الترتيبات تجري 
بــالــتــنــســيــق الــكــامــل بـــني املــجــلــس االنــتــقــالــي 

صـــالـــح عــلــى الـــقـــيـــام بــمــهــمــة إعــــــادة تــرتــيــب 
الخاصة  والقوات  الجمهوري  الحرس  قــوات 
إلــــى جــانــب فــتــح بــــاب الــتــجــنــيــد الســتــيــعــاب 
قوات جديدة. وأوضح املصدر، الذي اشترط 
ــــرى تــنــســيــق بــني  ــه جـ ــ ــدم نـــشـــر هـــويـــتـــه، أنـ ــ عـ
املــجــلــس االنــتــقــالــي واإلمـــــــارات والــســعــوديــة 
عــلــى تــأســيــس ثــاثــة ألــويــة عسكرية يشرف 
فــي منطقة بئر  عليها طـــارق صــالــح، وذلـــك 
العند  قاعدة  وفــي  املؤقتة،  بالعاصمة  أحمد 
العسكرية في محافظة لحج وفي باب املندب 

بسواحل تعز الغربية.
ــدر، إن طــــــــارق صــــالــــح يـــشـــرف  ــ ــــصــ وقــــــــال املــ
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى األلـــويـــة الـــثـــاثـــة، فيما 
يــديــر شــقــيــقــه، عــمــار صــالــح، غــرفــة عمليات 
الــتــحــاق ضباط  الــعــنــد، لتسهيل  فــي قــاعــدة 
وجـــنـــود الـــحـــرس والـــقـــوات الــخــاصــة )األمـــن 
ــًا(، بــالــتــنــســيــق مــــع مــعــســكــر  ــقـ ــابـ ــزي سـ ــركــ املــ
الــعــنــد وقـــيـــادة املــجــلــس االنــتــقــالــي لتسهيل 
مــرورهــم فــي الــنــقــاط الــعــســكــريــة. وسيتولى 
الـــقـــيـــادة املــيــدانــيــة لــهــذه األلــــويــــة، الــتــي يتم 
تــرتــيــب صفوفها وتــدريــب قــواتــهــا بــإشــراف 
العميد طارق صالح وبدعم من التحالف، كل 
مــن العميد ركــن محمد الــعــرار، وقــائــد األمــن 
املركزي سابقًا في عدن العميد عبد الحافظ 

السقاف، وعمار محمد عبد الله صالح.
ويـــأتـــي الــتــنــســيــق بـــني أبـــوظـــبـــي والـــريـــاض 
وبــاالتــفــاق مــع املجلس االنــتــقــالــي، فــي إطــار 
عسكرية  أدوارًا  صالح  طــارق  منح  ترتيبات 
الحدودية بني محافظة الضالع  املناطق  في 
ومحافظة إب املتمثلة بجبهة مريس ودمت، 
ــرى فــــي جـــبـــهـــة شــــبــــوة عــلــى  ــ ــ وتــــحــــركــــات أخـ
الحدود مع محافظة البيضاء جنوبي شرق 
ــبــــاد، وكـــذلـــك جــبــهــات الـــطـــوق الــجــنــوبــي  الــ
الــــشــــرقــــي وجــــبــــهــــات الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي فــي 

محافظة تعز.
ــيــــة  ومـــــــن املـــــقـــــرر ســــحــــب الــــــقــــــوات الــــســــودانــ
واملقاومة الجنوبية من جبهة كرش، على أن 
 مكانها قوات طارق صالح، للتحّرك من 

ّ
تحل

وطــارق صالح وأحمد علي عبد الله صالح، 
وعمار صالح برعاية ودعم اإلمارات.

وتــأّكــد، الخميس الــفــائــت، حــدوث لقاء جمع 
طــارق صــالــح، بقيادات وألــويــة عسكرية في 
قــاعــدة عسكرية  فــي  الغربي،  الساحل  جبهة 
فــي املــخــا، رتــبــه قــائــد الــقــوات اإلمــاراتــيــة في 
جــبــهــة الـــســـاحـــل، بــحــســب مــــا نــقــلــت مـــواقـــع 
انتهى  الــلــقــاء   

ّ
أن  

ً
مــوضــحــة إخــبــاريــة يمنية، 

بــــالــــفــــشــــل، بــــســــبــــب رفــــــــض مــــعــــظــــم الـــــقـــــادة 
العسكريني التعاون معه، أو حضور اللقاء.

وتـــحـــّدث طــــارق صــالــح فــي الــلــقــاء لــلــقــيــادات 
قيادة  ى 

ّ
أنــه سيتول لها  الجنوبية، موضحًا 

الساحل  العسكرية كاملة في منطقة  القوات 
 هـــذه الــقــيــادات ســتــكــون تحت 

ّ
الــغــربــي، وأن

إمرته. وقال قيادي جنوبي شارك في اللقاء، 
بــحــســب مـــا نــقــل مـــوقـــع يــمــنــي إخــــبــــاري، إن 
بــعــض الـــقـــيـــادات الــتــي دعــيــت لــلــقــاء رفــضــت 
وغادرت جبهة املخا عقب ذلك، وأبلغت قيادة 
قوات التحالف رفضها أن يقود طارق صالح 
عــادت  وقــت  فــي  هــنــاك،  العسكرية  العمليات 

بعض القيادات إلى عدن، فجر الجمعة.
وكان أبرز املعترضني قائد اللواء الثالث دعم 
والــــذي تضاربت  املــشــوشــي،  وإســـنـــاء، نبيل 
ــاء حــــول خــلــفــيــات عــــدم حـــضـــوره. ففي  ــبـ األنـ
حني ذكــرت مواقع إخبارية أنــه رفــض اللقاء 
 »لن أجتمع بمن 

ً
قطعيًا بطارق صالح، قائا

قتل أهلنا فــي عـــدن«، وغـــادر املخا إلــى عدن 
ــــوده، أّكــــد املــشــوشــي أن  احــتــجــاجــًا عــلــى وجــ

عودته إلــى عــدن هي زيــارة عادية وال عاقة 
اللواء  لها بموضوع طــارق صالح، وأن قــوة 
ــم مـــوجـــودة فـــي مــواقــعــهــا  ثــالــث إســـنـــاد ودعــ
باملخا بقيادة أركان اللواء وبمتابعة مباشرة 
منه، موضحًا أن عدم مقابلته لطارق صالح 

موقف شخصي له.
الضالع، جنوبي  أمن محافظة  إدارة  وكانت 
العشرات  املاضي  األسبوع  احتجزت  اليمن، 
من الجنود والضباط التابعني لطارق صالح، 
وُرفض السماح لهم بالعبور إلى عدن، حيث 
يوجد األخير، تحت حماية ودعــم اإلمــارات، 
واملــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، الـــذي يدعو 
لانفصال. وجاءت عملية التوقيف، وفق ما 
إدارة األمــن بمحافظة  فــي  ذكــر مصدر أمني 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــع، فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لـ ــالــ الــــضــ
الـــجـــديـــد«، عــنــدمــا كـــان ضــبــاط وعــســكــريــون 
ــعـــون لــــطــــارق صـــالـــح فــــي طــريــقــهــم إلـــى  ــابـ تـ

العاصمة املؤقتة عدن.
وبــحــســب مـــصـــادر رفـــيـــعـــة، فــــإن »الــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي« مـــّكـــن عـــــددًا مـــن رجـــــال صـــالـــح من 
التهريب  أخــطــبــوط  بينهم  عــســكــريــة،  أدوار 
في السواحل الغربية من محافظة تعز، زيد 
ـــرج، والــــذي شـــارك فــي نــقــل أسلحة 

ُ
عــمــر الـــخ

يغّير  أن  قبل  الــحــرب  فــتــرة  طيلة  للحوثيني 
صالح موقفه ويدعو للحوار مع السعودية، 
لــيــقــتــل بــعــد ذلـــك عــلــى يـــد الــحــوثــيــني فـــي 24 
ما  املاضي،  العام  من  األول  ديسمبر/كانون 
قــيــادات عسكرية  ــرج للتنسيق مــع 

ُ
الــخ دفـــع 

تابعة للتحالف في مناطق املخا وباب املندب، 
غربي تعز، وقــام باستدعاء قــوات موالية له 
كانت تقاتل في صفوف االنقابيني، وتتكّون 
املخا والسواحل  أبــنــاء  مــن  مــن 2200 جندي 
الغربية، وتّم تسليحهم وإعدادهم لانتشار 
فــي ســواحــل املــخــا وجــبــل الــنــار غــربــي تعز. 
وهــــذه الــخــطــوة، بــحــســب مــراقــبــني، ستشّكل 
خطرًا مستقبليًا على اليمن، وستساعد زيد 
الخرج على تأمني خطوط التهريب اآلتية من 

البحر وتعزيز نفوذه.
كما سلمت اإلمارات األسبوع املاضي قيادات 
عسكرية من أتباع طارق صالح، جبهة حيس 
تعز  محافظتي  بني  الفاصلة  االستراتيجية 

والحديدة غربًا.
وتسعى أبوظبي إلى توسيع نفوذ منظومة 
الشمالية  املــحــافــظــات  فــي  العسكرية  صــالــح 
ــود قـــوات  فـــي املــنــاطــق الــتــي تـــرّكـــز فــيــهــا وجــ
عبد  علي  لنجل  املــوالــي  الجمهوري  الحرس 
الله صالح املقيم في اإلمارات، في إطار خلق 
تحالفات جديدة على الساحة اليمنية، بعد 
التطورات األخيرة التي شهدتها صنعاء في 

شهر ديسمبر املاضي.
»العربي الجديد«،  وبحسب مصادر خاصة لـ
فة 

ّ
مكث دبلوماسية  تحركات  ــارات  اإلمـ تقود 

ــــن عــلــى رفــع  مـــن أجــــل تــصــويــت مــجــلــس األمـ
الــعــقــوبــات عــن أحــمــد عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
املقرر  اليمن  األمــن بشأن  فــي جلسة مجلس 

عقدها في 27 فبراير/شباط الحالي.

3 ألوية تحت إشرافه... وتركيز على 
الجبهات الحدودية والساحل الغربي

طارق صالح خالل تنصيب عبدربه منصور هادي رئيسًا في 2012 )تويتر(

خالل تظاهرة ضد الفساد في 2015 )محمد سواف/فرانس برس(

تكشف مصادر عسكرية أن قيادة »التحالف« بعدن، اتفقت مع طارق 
الجمهوري  الحرس  قوات  ترتيب  إعادة  بمهمة  القيام  على  صالح 
والقوات الخاصة، تمهيدًا لدخولها في معارك بعدد من المحافظات 
الشمالية، في وقت فشل طارق صالح بإقناع قيادات بجبهة الساحل 

الغربي بالتعاون معه

رصد S C O O P

 قانون العفو العام 
ّ
وأكــد سياسيون أن

أفــــرغ مـــن مــحــتــواه قــبــل تــشــريــعــه. ففي 
الوقت الذي كان من املفترض أن يشمل 
الــســجــنــاء املــظــلــومــني، والـــذيـــن اعتقلوا 
وفقًا لدعاوى كيدية وتوجهات طائفية 
لدى الحكومة السابقة، شمل الفاسدين. 
وقال القيادي في التيار املدني العراقي، 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن حسام الفّراجي، لـ

 بعد 
ّ

»قانون العفو لم يقر في البرملان إال
مساومات سياسية، وقد عملت جهات 
ــلـــى إفـــــراغـــــه مــن  ســـيـــاســـيـــة مــــعــــروفــــة عـ
محتواه، ليشمل الفاسدين واملتورطني 
»الصفقات   

ّ
أن مبينًا  خطيرة«،  بملفات 

الـــســـيـــاســـيـــة هــــي الـــتـــي تــتــحــكــم بــعــمــل 
ــانـــون يـــخـــدم جهة  ــبـــرملـــان، فـــا يــقــر قـ الـ
 مقابل إقــرار قانون يخدم 

ّ
سياسية، إال

جهة أخرى«. وأضاف »هذه املساومات 
جعلت القوانني تخدم أجندات الجهات 
ــســـــاب مــصــلــحــة  ــى حـــ ــلــ ــيــــة عــ ــيــــاســ الــــســ
 البرملان ليس صوتًا 

ّ
الشعب، ما يعني أن

ــل هـــو صــوت  لــلــشــعــب كــمــا يـــفـــتـــرض، بـ
ــات والــصــفــقــات  ــاومــ ــســ الـــفـــاســـديـــن واملــ
الــســيــاســيــة«، داعــيــًا الــرئــاســات الــثــاث 
إلى »مراجعة القوانني املشرعة برملانيًا، 

والتي ال تخدم الباد«.
ــم يـــتـــوقـــف تــــعــــارض الـــقـــوانـــني عــلــى  ــ ولـ
قــانــون الــعــفــو وحــــده، بــل هــنــاك قــوانــني 
أخرى تعارضت مع غيرها، بينما يحذر 
وتأثيره  التعارض  مغبة  مــن  مراقبون 
بتكييف  مطالبني  الباد،  على  السلبي 
قـــانـــونـــي لـــهـــا، يــتــم مـــن خـــالـــه تنسيق 
القوانني بني املؤسسات وجعلها تخدم 
القانوني،  الخبير  وقــال  العام.  الصالح 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الحسيني،  غــالــب 
 »تعارض القوانني يعد من أخطر ما 

ّ
إن

لم  التعارض  هــذا   
ّ
إن إذ  البلد،  يواجهه 

يقف عند قانون العفو العام، بل هناك 
لــة والعدالة  تــعــارض بــني قــانــون املــســاء
وقـــانـــون  االنـــتـــخـــابـــات، كــمــا يــتــعــارض 
قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات أيـــضـــًا مـــع قــانــون 
تجميد أموال اإلرهابيني، الذي يحتاج 
ــه، وعـــــــدم تــركــهــا  ــراتــ ــقــ إلـــــى تـــوضـــيـــح فــ
مــبــهــمــة قــابــلــة لـــلـــتـــأويـــل، وغـــيـــرهـــا من 

القوانني األخرى«. 
 »مــخــاطــر تــلــك الــقــوانــني 

ّ
ــار إلـــى أن وأشــ

ســتــظــهــر الحـــقـــًا، وســتــتــســبــب بـــأزمـــات 
خـــطـــيـــرة، فـــي وقــــت بــــدت فــيــه خــطــورة 
أن  بعد  للجميع  واضحة  العفو  قانون 

أصبح حاميًا للفاسدين ومنقذًا لهم«.

على  أجبرت  بالفساد  ملتورطني  امللفات 
اآلالف من  انتشل  العفو  فقانون  تركها. 
الفاسدين، بينهم مسؤولون حكوميون، 
ــتــــي كـــانـــت  ــة الــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــــن األحـــــكـــــام الـ مـ
العام(  )العفو  القانون   

ّ
إن إذ  تنتظرهم، 

ــــوى مـــن قـــوانـــني هــيــئــة الـــنـــزاهـــة، وقــد  أقـ
أجــبــرنــا عــلــى وقـــف مــتــابــعــة مــلــفــاتــهــم«. 
وعمل  البرملاني  »العمل   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

هــيــئــة الــنــزاهــة أصــبــح مــتــعــارضــًا جـــدًا، 
يهدم  والــبــرملــان  البناء  تــحــاول  فالهيئة 
 لعمل 

ً
 شاما

ً
ما تبني، ما يعني تعطيا

مــؤســســة مهمة مــن مــؤســســات الــبــاد«، 
مـــشـــددًا عــلــى »أهــمــيــة فــصــل الــســلــطــات، 
سلطة  وتشريعاته  للبرملان  يــكــون  وأال 
النزاهة،  هيئة  وقوانني  تشريعات  على 
الـــتـــي تــعــد مـــن أهــــم مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
في محاربة الفساد«. ودعــا إلــى »إعــادة 
ــوانـــني، وتــأثــيــرهــا  ــقـ دراســــــة تــــعــــاُرض الـ
قد  ومــا  العراقي،  املجتمع  على  السلبي 

تتسبب به من مشاكل على الباد«.
وينص قانون العفو العام على تسديد 
ــتـــهـــم مــن  ــا بـــذمـ ــ ــاد، مـ ــفــــســ ــالــ ــــني بــ ــدانــ ــ املــ
ــــاق ســراحــهــم  ــوال لـــلـــدولـــة، لــيــتــم إطـ ــ أمــ
وتسوية ملفاتهم قانونيًا. وقال رئيس 
طال  الــنــائــب  البرملانية  الــنــزاهــة  لجنة 
 
ّ
الـــزوبـــعـــي، فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن

البرملان  أقــره  الــذي  العام  »قانون العفو 
فــي أغــســطــس/آب املــاضــي انــتــشــل أكثر 
ــًا بـــاخـــتـــاس ما  ــدانـ مـــن 40 ســيــاســيــًا مـ
يــزيــد عــن 500 مــلــيــون دوالر مــن أمـــوال 
 »املدانني بدأوا بتسديد 

ّ
الدولة«. وأكد أن

ما بذمتهم من أموال إلى خزينة الدولة، 
قانون  فــي  فــقــرات  على  بذلك  معتمدين 
الــعــفــو، تشترط إطـــاق ســـراح مختلس 
ــال الــــعــــام بـــعـــد تـــســـديـــد مــــا بـــذمـــتـــه«.  ــ املــ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

الــعــراقــيــة التي  الــقــوانــني  يمثل تــعــارض 
ــّرع فـــي الـــبـــرملـــان وفـــقـــًا لــلــمــســاومــات  تـــشـ
األكبر  الــتــحــدي  السياسية،  والــصــفــقــات 
ــات الـــــــدولـــــــة ذات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ أمــــــــــام بـــــنـــــاء مـ
ــتـــي يــحــلــم بـــهـــا الــشــعــب  االســـتـــقـــالـــيـــة الـ
العراقي. فمع وجود مؤسسات حكومية 
تــعــمــل وفـــقـــًا لـــقـــوانـــني واضـــحـــة تــحــارب 
الفساد وتعمل على كشف الجهات التي 
تدعمه، تأتي قوانني وتشريعات البرملان 
املــؤســســات  تــلــك  مــا تحققه  كــل  لتنقض 
من  الــفــاســديــن  لتنتشل  عملها،  وتعطل 
ــــذي بــــات يمثل  ــر الـ ــ أروقـــــة الـــقـــضـــاء، األمـ
بالباد  يسير  ومنحى  خــطــيــرًا،  تــهــديــدًا 

نحو الهدم ال البناء.
ــّره  ــــذي أقــ ويـــعـــّد قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام، الـ
البرملان العراقي، من أخطر تلك القوانني، 

إذ إنه انتشل آالف املدانني بالفساد من 
بـــراثـــن الــقــضــاء، ومــنــحــهــم الــحــريــة، في 
وقت كان ينتظر منه أن ينتشل األبرياء 
باتجاه شرعنة  يدفع  مــا  السجون،  مــن 
ــبــــاد.  ــــي الــ ــفــــســــاد وحـــمـــايـــتـــه فـ عـــمـــل الــ
وقــال مــســؤول رفيع املستوى فــي هيئة 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن النزاهة العراقية، لـ

النزاهة،  لــدى هيئة  كبيرًا  تذمرًا  »هناك 
ــّمـــدت بــعــض الـــقـــوانـــني الــتــي  بــعــد أن جـ
ــان عــمــل الــهــيــئــة بشكل  ــرملـ ــبـ شــرعــهــا الـ
الــعــام  الــعــفــو   »قــانــون 

ّ
كــامــل«، مبينًا أن

أصبح سيفًا مسلطًا على قوانني هيئة 
»القانون   

ّ
أن النزاهة وعملها«. وأوضح 

الـــــذي أقـــــره الـــبـــرملـــان، بــعــد الــتــعــديــات 
الـــتـــي أجـــريـــت عــلــيــه، وبـــعـــد مــســاومــات 
سياسية وحزبية، أصبح قانونًا جائرًا، 
فـــقـــد حـــــــارب الــــنــــزاهــــة بـــشـــكـــل واضــــــح، 
والــهــيــئــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــابــع عـــــددًا من 

مساوئ قانون العفو العام
تعطيل عمل »النزاهة« وتبرئة فاسدين في العراق

تحول قانون العفو 
العام، الذي تم تمريره 

في البرلمان العراقي 
بعد مساومات سياسية 

وحزبية، إلى حاٍم 
للفاسدين ومنقذ لهم 

من براثن القضاء

محكمة التمييز تستعد للحكم النهائي حول »دخول المجلس«
الكويت ـ خالد الخالدي

تــعــقــد مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــكـــويـــتـــيـــة، الـــيـــوم 
أولـــى جلساتها إلصـــدار حكم نهائي  األحـــد، 
ــول مـــجـــلـــس األمــــــــة، الــتــي  ــ ــ بــــشــــأن قـــضـــيـــة دخـ
أصــدرت بشأنها محكمة االستئناف أحكامًا 
ــواب  ــ ــًا، بـــيـــنـــهـــم نـ ــمـ ــهـ ــتـ ــد 70 مـ ــ ــالـــســـجـــن ضـ بـ
حاليون وسابقون في املعارضة، على خلفية 
اقتحامهم البرملان عام 2011، احتجاجًا على 
ــوا إن الــحــكــومــة تـــوّرطـــت  ــالـ قــضــايــا فـــســـاد قـ
فــيــهــا، وســــط تــجــهــيــز الــحــكــومــة واملــعــارضــة 
الحكم  حــال  فــي  بهما  خــاصــة  سيناريوهات 
ـــم كـــبـــار قـــادة 

ّ
ــل بــقــبــول الــطــعــن أو عـــدمـــه. وسـ

املـــعـــارضـــة، الـــذيـــن اســـتـــطـــاعـــوا الــــخــــروج من 
الباد قبل حكم محكمة االستئناف السابق، 
أنــفــســهــم لــلــســلــطــات، قــبــل ســـاعـــات مـــن عقد 
تقديم  من  لتمكينهم  وذلــك  التمييز،  محكمة 
الــتــمــيــيــز، كــمــا يشترط  دفــوعــهــم فــي محكمة 
البارز  القائد  الكويتي. وعــاد كل من  القانون 
فــــي املـــعـــارضـــة الـــبـــرملـــانـــي الـــســـابـــق، فــيــصــل 
 عـــن مـــبـــارك الـــوعـــان ومحمد 

ً
املــســلــم، فــضــا

املطر وفهيد الهيلم، إلى الكويت، ومن املنتظر 
أمــام قاعة  أنفسهم  م بقية املحكومني 

ّ
أن يسل

 مــن املــحــكــوم 
ّ

املــحــكــمــة الـــيـــوم، فــيــمــا لــم يــتــبــق
عليهم في القضية ذاتها خارج الباد سوى 
السياسي في  اللجوء  لوا 

ّ
الذين فض عدد من 

بـــحـــق الـــنـــاشـــطـــني الـــســـيـــاســـيـــني، أو إصـــــدار 
عفو خــاص عــن قضية دخـــول املجلس فقط، 
وهو ما يعني دخول الحكومة في نفق أزمة 
جـــديـــدة، ألن أصـــحـــاب الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
األخــرى، وعلى رأسها قضية خلية العبدلي، 
ســيــطــالــبــون بــمــســاواتــهــم. أمـــا فــي حـــال حكم 
محكمة التمييز بإعادة حكم املحكمة األولية، 
ذلك  فــإن  املتهمني،  لجميع  بالبراءة  القاضي 
والبرملان على حّد سواء،  الحكومة  ب 

ّ
سيجن

كثيرًا من املتاعب والتسويات السياسية التي 
تلوح في األفق، على الرغم من أن املعارضة قد 
الداخلية  للخافات  نتيجة  ق 

ّ
للتمز تعّرضت 

بعد سجن قادتها، إذ تفّجرت الخافات بعد 
االستجواب الفاشل الذي تقّدم به ثاثة نواب 
لـــوزيـــرة الـــشـــؤون، نــوريــة الــصــبــيــح، وهـــو ما 
يعني أن إمكانية التوّصل لصفقة من طرفني 

باتت أمرًا غير ممكن.
وفـــي هـــذا اإلطـــــار، يــقــول الــبــاحــث الــســيــاســي 
ــي، عـــبـــد الـــرحـــمـــن املــــطــــيــــري، فــي  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ واألكـ
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــوضــع 
ضــبــابــي إلــــى اآلن، فــالــقــضــيــة تــحــتــمــل جـــداًل 
 
ّ
أن سياسيًا واجتماعيًا وقانونيًا«، موضحًا 
كيفية سجن  فــي  ل 

ّ
يتمث الــســيــاســي  »الــجــدل 

70 سياسيًا في الباد دفعة واحــدة. والجدل 
ــل فــي تــركــيــبــة وانــتــمــاءات 

ّ
االجــتــمــاعــي يــتــمــث

هـــؤالء املــســاجــني. أّمـــا الــجــدل الــقــانــونــي، فهو 
يــزالــون على رأس  نـــواب ال  فــي كيفية سجن 
عملهم في البرملان وهي سابقة تاريخية في 
الكويت«. لكن اآلثار السياسية في حال حكم 
لن  املتهمني  ســجــن  بتأييد  التمييز  محكمة 

قضائية  أحكام  لوجود  وبريطانيا،  هولندا 
أخرى بحقهم، فيما أعلنت املحكمة سماحها 
إلى  بالحضور  املحكومني  أهــالــي  مــن   100 لـــ 
ــيــــوم، وتــخــفــيــف الــحــراســة  قـــاعـــة املــحــكــمــة الــ

األمنية عليهم، في بادرة جديدة.
التمييز  محكمة  حكم  يلقي  أن  املنتظر  ومــن 
بــظــالــه عــلــى الــــشــــارع الــســيــاســي الــكــويــتــي، 
الــكــبــرى فــي الباد  فــي قضية وصــفــت بأنها 
حــــاول  إذ  ــــام 1990،  عـ ــراقـــي  ــعـ الـ الــــغــــزو  مـــنـــذ 
العفو،  يتضّمن  قانون  تمرير  البرملان  نــواب 
خــصــوصــًا عـــن »الـــجـــرائـــم« الــتــي وقــعــت يــوم 
اقــتــحــام املــجــلــس عــــام 2011، لــكــن الــحــكــومــة 
ونّوابًا آخرين رفضوا هذا القانون بحجة أنه 

غير عادل وغير دستوري.
ــال تـــقـــريـــر مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز تــأيــيــد  ــ ــــي حـ وفـ
االستئناف،  محكمة  أقــّرتــهــا  التي  العقوبات 
فإن أمام الحكومة خيارات عدة، أهمها إصدار 
قــانــون الــعــفــو الــعــام عــن الــجــرائــم السياسية 
العبدلي« )حزب  الــذي سيشمل »خلية  كافة، 
الــــلــــه( و»خـــلـــيـــة أســـــــود الــــجــــزيــــرة« )تــنــظــيــم 
القاعدة(، باإلضافة إلى قضية دخول املجلس 
ذاتـــهـــا وبــقــيــة األحـــكـــام الــســيــاســيــة الـــصـــادرة 

تكون محصورة في دائرة املعارضة فحسب، 
 مجلس األمة واستبدال 

ّ
بل قد تصل إلى حل

الحكومة وصعود أفراد آخرين يطمحون إلى 
كرسي الوزارة داخل دوائر القيادة السياسية. 
وهو أمر يراه النائب البرملاني عادل الدمخي، 
»كل  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  يقول  إذ  ممكنًا، 
القضية، ونحن كنواب  شــيء ممكن في هــذه 
للمعارضة منفتحون على أي تطور سياسي 
الــتــي بقيت  لــهــذه القضية  قــد يــحــدث نتيجة 

قة منذ عام 2011«.
ّ
معل

من جانبه، يوضح املحامي والخبير القانوني، 
مشاري العيادة، لـ »العربي الجديد«، أنه »لن 
تقوم املحكمة بتأييد الطعون أو رفضها في 
فقط  بسماعها  ســتــقــوم  بــل  األولــــى،  الجلسة 
مـــن املــحــامــني بــحــضــور املــتــهــمــني شخصيًا، 
وهــو أمــر واجــب في القانون الكويتي لقبول 
الطعن شكليًا، ومن ثّم ستقرر املحكمة، اليوم، 
إمــا استمرار حجز املتهمني وإمــا وقــف نفاذ 
الحكم الذي أصدرته محكمة االستئناف، مع 
منع املتهمني من السفر لحني تقرير حكمها 
النهائي. وهو األمــر األقــرب الــذي ستقوم به، 
أن مــدة السجن تكاد تصل لثاثة  خصوصًا 
أشهر ضد نخبة املجتمع ونوابه البرملانيني 
الذين اختارهم الشعب، وهي سابقة تاريخية 
وقــانــونــيــة فـــي الـــكـــويـــت«. ويــضــيــف الــعــيــادة 
املتهمني  الــســمــاح ألهــالــي  املحكمة  »قــــرار  أن 
بــالــحــضــور وتــخــفــيــف الــحــضــور األمـــنـــي في 
املــحــكــمــة كــلــهــا عـــوامـــل تـــدفـــع لــاعــتــقــاد بــأن 
القاضي سيوقف نفاذ الحكم لحني البت في 

القضية والحكم النهائي فيها«. كويتيون داخل قاعة البرلمان عقب اقتحامه في 2011 )ياسر الزيات/فرانس برس(

الكويت

خيارات عدة أمام 
الحكومة في حال تأييد 

سجن المتهمين

مصير القمة األميركية الخليجية يحسم خالل أسابيع

الدوحة ـ أنور الخطيب

أكثر من رسالة وفي أكثر من اتجاه، حملها 
آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  قطر  أمير  خطاب 
ثاني في مؤتمر ميونخ لألمن، الذي يختتم 
أعماله الــيــوم األحـــد، لعل أبــرزهــا أن األزمــة 
الــخــلــيــجــيــة املــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مـــن تسعة 
ــــاوزت مــجــلــس  ــــجـ ــن دون حـــــل، تـ ــور، مــ ــهــ شــ
الحالية،  الخليجي بشكله وآلياته  التعاون 
وهو ما دعا أمير قطر إلى الدعوة »إليجاد 
مــنــظــومــة أمــنــيــة إقــلــيــمــيــة مــشــتــركــة هدفها 
ضمان األمن واالستقرار والسام باملنطقة«. 
وكــــان الفــتــًا اســتــخــدام أمــيــر قــطــر مصطلح 
»الـــجـــيـــران«، بـــداًل مــن األشـــقـــاء، فــي إشــارتــه 
إلى دول الحصار، مع تسجيل خلو خطابه 

مــن الحديث عــن الــحــوار مــع هــذه الـــدول، أو 
اإلشــارة إلى الوساطة الكويتية أو الجهود 
األميركية لدفع أطراف األزمة الخليجية الى 
الجلوس على طاولة الحوار، وهو ما فّسرته 
مصادر خليجية، بتراجع دول الحصار عن 
الخليجية  الــقــمــة  عــلــى حــضــور  مــوافــقــتــهــا 
أن تعقد في  املقرر  كــان من  التي  األميركية، 
كامب  فــي منتجع  املقبل  أيـــار  مــايــو/  شهر 
وهو  األميركية،  املتحدة  بــالــواليــات  ديفيد 
التفسير الذي يعزز تصريح املتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، هــيــذر نيورت  وزارة 
الــخــاف، لكن  »إن واشنطن تساعد في حل 

على دول الخليج إبداء الرغبة في الحوار«.

القمة حاجة أميركية 
إال أن اإلعامي جابر الحرمي، قال في حديث 
مع »العربي الجديد«، إن »القمة األميركية - 
الخليجية ستعقد ألن هناك حاجة أميركية 
لعقدها للملمة األزمة الخليجية بني حلفاء 
استمرارها  أن  معتبرًا  املــتــحــدة«،  الــواليــات 
على  املتحدة  الواليات  لرصيد  نزيفًا  يمثل 
إيجاد  عــن  عــجــزت  الــعــالــم، كونها  مستوى 
حـــل لــحــلــفــائــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــني، إضـــافـــة إلــى 
ــة يــعــّرض مصالحها في  أن اســتــمــرار األزمـ

املنطقة إلى الخطر«.
بالوساطة  أن قطر متمسكة  الحرمي  وأكــد 
الكويتية التي يقودها أمير الكويت الشيخ 
صــبــاح األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، وستظل 
الخليجية  لـــألزمـــة  الــحــل  يــكــون  أن  تـــنـــادي 
ــيـــجـــي، لـــكـــنـــه قــــــال إن  ــلـ ضـــمـــن الـــبـــيـــت الـــخـ

»اإلشكالية في الطرف اآلخر الذي ال يبدي 
لــهــذا العبث  أي رغــبــة حقيقية بــوضــع حــد 
ــة املــفــتــعــلــة مـــن الــجــيــران بـــدون  ــ وهــــذه األزمـ

وجود أسباب حقيقية لها«.
ولفت الحرمي إلى أن قطر، منذ اليوم األول 
إلى  ذهــبــت  بــل  الكويتية،  للوساطة  داعــمــة 
أبعد من الدعم إلى التجاوب مع األطروحات 
وفّسر  وأمــيــرهــا.  الكويت  بها  تقدمت  التي 
ــارة إلـــى الــوســاطــة الــكــويــتــيــة في  ــ عـــدم اإلشـ
خطاب أمير قطر في مؤتمر ميونخ بالقول 
إن »طبيعة املنصة التي يتحدث فيها أمير 
مختلفون،  فيها  واملشاركني  تختلف،  قطر 
وهـــو مــا دفــعــه أيــضــًا الســتــخــدام مصطلح 

الجيران بدال من األشقاء«.
ــد فـــي املـــقـــابـــل »اســتــحــالــة  لــكــن الـــحـــرمـــي أكــ
الــخــلــيــجــيــة« أي مجلس  املــنــظــومــة  ــــوع  رجـ
الحالي  التعاون الخليجي، للعمل بشكلها 
 إن »الــثــقــة بــني دولــهــا ال 

ً
بــعــد األزمــــة قــائــا

اليوم منعدمة،  أقــول إنها تزعزعت بل هي 
وال ضمانات في عدم افتعال أزمات جديدة 
خال السنوات املقبلة ليس مع قطر فحسب 
بــل حــتــى مــع الــــدول األخــــرى، لــذلــك املرحلة 

وآلياته  بشكله  الــتــعــاون  مجلس  تــجــاوزت 
الحالية، ودعوة أمير قطر إليجاد منظومة 
أمنية إقليمية مشتركة هدفها ضمان األمن 
عبث  أي  من  باملنطقة  والسام  واالستقرار 

مستقبلي«.

لقاءات مرتقبة لترامب
ورجــــحــــت مــــصــــادر خـــلـــيـــجـــيـــة، أن تــحــســم 
ــن قــــــــرار عــــقــــد الــــقــــمــــة الــخــلــيــجــيــة  ــطــ ــنــ واشــ
التي سيجريها  الــلــقــاءات  -األمــيــركــيــة، بعد 
قادة  مع  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  وزعـــمـــاء 
الذين ســيــزورون واشنطن خــال األسابيع 
املــقــبــلــة، إذ ســيــزور ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان واشنطن في شهر مارس 
الخليجية  األزمــــة  وســتــكــون  املــقــبــل،  /آذار 
وتداعياتها على أجندة اللقاء. كما يفترض 
ــيـــس األمـــيـــركـــي مــــع قــــادة  أن يــجــتــمــع الـــرئـ
آخرين من دول الخليج، خصوصًا مع أمير 
قــطــر الـــذي تـــردد أنـــه ســيــزور واشــنــطــن في 

شهر إبريل/ نيسان املقبل.
وكــانــت وكــالــة بلومبيرغ نقلت عــن مصدر 
أمــيــركــي اشــتــرط عـــدم اإلفــصــاح عــن اســمــه، 
قــولــه »إن هــنــاك قــلــقــًا بــــأن يــســتــمــر الــتــوتــر 
 أطــول إذا لم 

ً
بني دول مجلس التعاون مــدة

ل الواليات املتحدة لتدفع باتجاه حل 
َّ

تتدخ
األزمة الخليجية«. وأشارت بلومبرغ إلى أن 
»ترامب تحدث بلهجة أكثر اعتدااًل في وقت 
سعى فيه وزير خارجيته ريكس تيلرسون 

لوساطة بني الدول الخليجية«.

تقرير

تجاهل خطاب 
أمير قطر اإلشارة إلى 

الجهود األميركية

يُرجح أن يحسم مصير 
القمة األميركية 

الخليجية في غضون 
أسابيع، فيما حمل 

خطاب أمير قطر تميم 
بن حمد آل ثاني في 
مؤتمر ميونخ لألمن 

رسائل عدة 
مرتبطة باألزمة

األحد 18  فبراير/ شباط   2018 م  2  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1266  السنة الرابعة
Sunday 18 February 2018

األحد 18  فبراير/ شباط   2018 م  2  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1266  السنة الرابعة
Sunday 18 February 2018



السيسي يلجأ إلى »المركزية« نزع الملكيات الخاصةمصر: صراعات الدولة العميقة داخل نقابة المهندسين

67
سياسة

B B

  شرق
      غرب

2.4 مليون ناخب ليبي
العليا  الوطنية  املفوضية  أعلنت 
لــــانــــتــــخــــابــــات فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أمــــس 
السبت، تسجيل أكثر من 2.4 مليون 
االنتخابات  فــي  للمشاركة  نــاخــب 
وأشـــارت  والــرئــاســيــة.  التشريعية 
ــيــــة تـــســـجـــيـــل  ــلــ إلـــــــــى انـــــتـــــهـــــاء عــــمــ
الناخبني في الداخل بعد أكثر من 
إلى  الفتة  انطاقها،  على  شهرين 
أن عملية تسجيل الجالية الليبية 
نهاية  الــخــارج مستمرة حتى  فــي 
الــحــالــي. وتسعى  فــبــرايــر/شــبــاط 
بعثة األمم املتحدة في ليبيا لدعم 
عملية إجراء انتخابات قبل نهاية 

سبتمبر/أيلول 2018.
)قنا(

روحاني ملتزم بمتطلبات 
االتفاق النووي

ــيــــس اإليــــــرانــــــي حــســن  ــرئــ ــلــــن الــ أعــ
روحاني )الصورة(، في نيودلهي، 
أن طـــهـــران ملتزمة  الــســبــت،  أمـــس 
الــنــووي. وقال  االتــفــاق  بمتطلبات 
»ســنــلــتــزم بــمــا هـــو مــطــلــوب مــنــا. 
اتفاق  املــســاومــة على  السخف  مــن 
ــيــــه«. وأضــــــاف  ــلــ بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عــ
املــتــحــدة  الــــواليــــات  انــتــهــكــت  »إذا 
هـــذا االتـــفـــاق، فــســتــرون أن أميركا 
ســتــنــدم عــلــى هـــذا الـــقـــرار«. وشــدد 
بـــاده تلتزم دومـــا بعقود  أن  على 
اتفاقاتها مــا دام الــطــرف اآلخــر لم 

ينتهكها.
)رويترز(

ماي تدعو لمعاهدة 
أمنية مع أوروبا

البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة  دعــت 
تـــيـــريـــزا مـــــاي، أمــــس الـــســـبـــت، إلــى 
مع  جــديــدة  أمنية  معاهدة  توقيع 
االتــحــاد األوروبـــي، وعــدم السماح 
األيــديــولــوجــيــة بإعاقة  لــلــخــافــات 
ــي بــــني الــجــانــبــني  ــنــ الــــتــــعــــاون األمــ
بعد خروج بريطانيا من االتحاد. 
ــام املــؤتــمــر  ــ ــاي، أمــ ــ واســـتـــبـــعـــدت مــ
األمني في ميونخ، إجراء استفتاء 
في  بريطانيا  عضوية  بشأن  آخــر 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي، مـــشـــددة على 
أنه ال تراجع عن نتيجة االستفتاء 
الــــذي أجــــري فـــي يــونــيــو/حــزيــران 

 .2016
)رويترز(

اتهامات لساركوزي 
بالتنصت على وزرائه

نــــــدد زعــــيــــم حــــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــني 
فوكييه  لــوران  الفرنسي،  اليميني 
ــورة(، أمــــس الــســبــت، بنشر  ــ ــــصـ )الـ
ــه أمـــــــــام طـــــــاب ســجــل  ــ مــــداخــــلــــة لــ
مقطع منها من دون علمه، ينتقد 
فـــيـــه الـــرئـــيـــســـني الـــســـابـــق، نــيــكــوال 
ــــوزي، والـــحـــالـــي إيــمــانــويــل  ــاركـ ــ سـ
الــتــســجــيــل  مـــــاكـــــرون، مـــعـــتـــبـــرًا أن 
تــم بشكل »غــيــر قــانــونــي«، مــهــددًا 
ــاتــــخــــاذ »إجـــــــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة«.  بــ
وخــــال املـــداخـــلـــة، قـــال فــوكــيــيــه إن 
ساركوزي كان يتنصت على وزراء 
حكومته، مــؤكــدًا أن مــاكــرون أنشأ 
»خــلــيــة لــتــدمــيــر« رئـــيـــس الــــــوزراء 

األسبق، فرانسوا فيون.
)فرانس برس(

البرازيل: تكليف الجيش 
أمن ريو دي جانيرو

كــلــف الــرئــيــس الــبــرازيــلــي، ميشال 
الجيش  قــوات  السبت،  أمــس  تامر، 
في باده القيام بمهام الشرطة في 
ريو دي جانيرو في أعقاب تصاعد 
وتــيــرة عــنــف الــعــصــابــات املسلحة 
ــقــــود الــجــيــش  ــيــ ــي الــــــواليــــــة. وســ ــ فـ
البرازيلي قوات الشرطة وسيتولى 
مــهــام جميع األجـــهـــزة األمــنــيــة في 
ــــو يــوقــع  ــال تــــامــــر، وهـ ــ ــة. وقــ ــنـ ــديـ املـ
الجيش باإلشراف  مرسوم تكليف 
عـــلـــى األمـــــــــن، إنــــــه بــــصــــدد اتـــخـــاذ 
»إجـــــــراءات صـــارمـــة« ألن الــظــروف 
استدعت ذلك، مضيفا أن »الحكومة 
سترد بكل قوة وصرامة، وستتخذ 
كـــل الــتــدابــيــر الـــازمـــة الســتــئــصــال 

الجريمة املنظمة«.
)قنا(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــت نـــقـــابـــة املـــهـــنـــدســـني املـــصـــريـــة، حــلــقــة  دخـ
جديدة من حلقات الصراع مع الدولة، فبعد 
أن تــخــلــصــت الـــنـــقـــابـــة مــــن شـــبـــح الـــحـــراســـة 
ــدأت  بــ  ،2016 مــــــــــــارس/آذار  فــــي  الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــل فــي خــوض 

ّ
بــمــواجــهــة صــــراع جــديــد مــتــمــث

العام،  هذا  االنتخابات  العميقة  الدولة  أذرع 
في مواجهة قائمة االستقال بقيادة مؤسس 
حركة 6 إبريل املصري أحمد ماهر. مع العلم 
أن انــتــخــابــات نــقــابــة املــهــنــدســني املــصــريــة، 
الـــحـــالـــي،  فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط  فـــــي 23  مـــــقـــــررة 
مـــارس/آذار  و2  َعب، 

ُ
والش الفرعية  للنقابات 

املقبل ملقعد النقيب وأعضاء املجلس.
في هذا السياق، ضّمت القائمة املدعومة من 
الدولة أسماء عسكريني ورجال دولة، وحملت 
اسم قائمة »مهندسون في حب مصر«، بدعم 
إبراهيم  السابق  املصري  الـــوزراء  رئيس  من 
مــحــلــب، مــســتــشــار الــرئــيــس املـــصـــري حــالــيــا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري، مـــنـــذ أيـــــام،  ــــصـ ــواب املـ ــ ــنـ ــ ــّر مـــجـــلـــس الـ ــ ــ أقـ
تــعــديــات واســـعـــة عــلــى قـــانـــون تــنــظــيــم نــزع 
ــن املــــواطــــنــــني لــصــالــح  ــ مـــلـــكـــيـــة األراضـــــــــــي مـ
األولــى،  للمرة  تجيز،  للدولة،  العامة  املنفعة 
أحــد وزرائــه  يــفــّوض  أن  الجمهورية  لرئيس 
املــحــافــظــني أو أي جــهــة أخـــــرى، إلصــــدار  أو 
ــنـــني للمنفعة  املـــواطـ املــلــكــيــة مـــن  نــــزع  قـــــرار 
كــان هــذا األمــر مقتصرًا على  العامة، بعدما 
رئيس الجمهورية وحده، وأن يرفق الرئيس 
أو مـــن يــفــوضــه بـــقـــرار الـــنـــزع مـــذكـــرة بــبــيــان 
املشروع املطلوب تنفيذه، ورسما بالتخطيط 
اإلجمالي للمشروع والعقارات الازم هدمها.
ويــتــيــح هـــذا الــتــعــديــل ســرعــة إجــــــراءات نــزع 
ملكية األراضي وعدم مركزيتها، فلن تحتاج 
من  قـــرار  صـــدور  انتظار   

ً
مستقبا الحكومة 

رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء العتماد 
املـــــشـــــروع املـــخـــطـــط لــــــه، ثــــــّم نــــــزع األراضـــــــي 

إلــى عضو  بــاإلضــافــة  السيسي،  الفتاح  عبد 
املــجــلــس الــعــســكــري، الــلــواء محمد الــعــصــار، 
بقيادة هاني ضاحي، وزير النقل السابق في 
حكومة محلب. وضّمت القائمة أسماء وكاء 
وزارات حــالــيــني، ورؤســــاء شــركــات حكومية 
مثل رؤساء مجالس إدارات شركات املقاولون 
العرب، والقاهرة العامة للمقاوالت، والشركة 
الـــقـــابـــضـــة لــلــتــشــيــيــد والـــتـــعـــمـــيـــر، والـــشـــركـــة 
القابضة للكهرباء، والشركة القابضة للغاز، 
 عن العسكريني مثل نائب وزير اإلنتاج 

ً
فضا

ــــاح املــهــنــدســني  الـــحـــربـــي، وكــــذلــــك مـــديـــر سـ
العسكريني، ورئيس أركان الهيئة الهندسية 
للقوات املسلحة سابقا. أما قائمة االستقال، 
فباتت تحت النقيب الحالي، طارق النبراوي، 
الذي فاز في انتخابات 26 فبراير عام 2016، 
الــتــي جــرت للمرة األولـــى بعد 25 عــامــا بعد 
التخلص من الحراسة القضائية، ومعه عدد 
من األســمــاء املستقلة وأبــرزهــم رئيس هيئة 
الــبــتــرول األســـبـــق عــبــد الــخــالــق عـــيـــاد، الـــذي 

ى لبيع البترول إلسرائيل. تصدَّ
الفرعية بالقاهرة، فإن أحمد  النقابة  أما في 
ماهر، مرشح بارز فيها، رغم تمضيته عقوبة 
تكميلية ملدة ثاث سنوات اعتبارًا من يناير/
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، وحــتــى عـــام 2020، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن قــضــاء 12 ســاعــة فـــي قسم 
الــشــرطــة، مــن الــســادســة مــســاًء للسادسة من 
صباح اليوم التالي، إضافة إلى مراقبة أمنية 

كاملة له على مدار مدة العقوبة التكميلية.
فــي ســيــاق آخـــر، كـــان قــد تــم فـــرض الــحــراســة 
على نقابة املهندسني املصرية للمرة األولى، 
فـــي الــثــانــي مـــن مـــايـــو/أيـــار 1994، والــســبــب 

املشرف قانونا على نقابة املهندسني، بتعميم 
الــحــكــم عــلــى جــمــيــع الــنــقــابــات الــفــرعــيــة في 
جميع املحافظات، وتم تجميد املوقف وإلغاء 
االنــتــخــابــات  وإيــقــاف  العمومية  الجمعيات 
منذ 2 مايو 1995، إلى أن صدر حكم تاريخي 
في أغسطس/آب 2011 من محكمة استئناف 

املــطــلــوبــة، بــل سيتمتع كــل مــســؤول يفوضه 
والنزع  االعتماد  بسلطة  الجمهورية  رئيس 

بصورة أقرب لامركزية.
ــســق هـــذه الــخــطــوة مــع تــوّســع الحكومة 

ّ
وتــت

ــــش فــــــي نــــــــزع األراضــــــــــــــي الــــخــــاصــــة  ــيـ ــ ــجـ ــ والـ
ــديــــدة فــي  ــاريـــع جــ ــة مـــشـ ــامــ بـــاملـــواطـــنـــني، إلقــ
مــــجــــاالت الــــطــــرق واملــــــواصــــــات واإلســــكــــان 
تشهد محافظات  إذ  الــعــقــاري،  واالســتــثــمــار 
إنشاء  فــي  للجيش  متصاعدًا  نشاطا  الدلتا 
طـــرق ومـــحـــاور لــربــطــهــا بــالــقــاهــرة الــكــبــرى، 
بــيــنــمــا تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة إلقــــامــــة مـــشـــروع 
»حـــــورس« االســتــثــمــاري عــلــى أرض جــزيــرة 
 عن مشروع امتداد 

ً
الوراق في الجيزة، فضا

الخط الثالث ملترو األنفاق في الجيزة أيضا.
بتقدير  الحكومة  يلزم  القانون  كان  وبعدما 
الــتــعــويــض الـــذي تــدفــعــه لــلــمــواطــن املــنــزوعــة 
وفــقــا ألسعار  الــعــقــار،  أو  األرض  ملكية  منه 
الــــســــوق، وإيــــداعــــه خــــال شــهــر لــــدى خــزانــة 
الجهة الحكومية املكلفة بتنفيذ نزع امللكية 
ــات واملـــحـــلـــيـــات(، لــيــســتــفــيــد مــنــه  ــظـ ــافـ ــحـ )املـ
املــــواطــــن مـــبـــاشـــرة، تـــرفـــع الـــتـــعـــديـــات مبلغ 
الــفــعــلــي لسعر  الــتــقــديــر  الــتــعــويــض ليصبح 
ــار الــــســــوق، مــضــافــا إلــيــه  ــعـ األرض وفــــق أسـ
إيداعه  الحكومة  وعلى  املــائــة،  فــي   20 نسبة 
ليستفيد منه   

ً
يـــدّر دخـــا فــي حــســاب بنكي 

املــــواطــــن. وفــــي مــقــابــل هــــذه املـــيـــزة النسبية 
سيتم  للمواطنني،  التعديات  تحققها  التي 
إلغاء املــادة 20 من القانون التي تنص على 
صرف نصف قيمة العقارات املنزوع ملكيتها 
ملالكيها، على  فــورًا  العامة،  املرافق  لتحسني 
أن يــودع النصف اآلخــر لدى الجهة صاحبة 

املشروع املراد نزع امللكية لصالحه، وهو ما 
يعني خضوع هذه الفئة أيضا للحكم العام 
إليه 20  املقابل مضافا  السابق ذكــره بإيداع 

.
ً
في املائة في حساب بنكي يدّر دخا

ــف الــتــعــديــات مـــن شــــروط إصـــدار 
ّ
كــمــا تــخــف

قرارات بنزع امللكية في حال حصول غرق أو 
قطع جسر أو تفشي وبـــاء، وســائــر األحـــوال 
مؤقتا  بــاالســتــيــاء  املستعجلة،  أو  الــطــارئــة 
على العقارات الازمة إلجراء أعمال الترميم 
التعديات  تسند  حيث  للمرافق،  الوقاية  أو 
هــــذا االخـــتـــصـــاص إلــــى املــحــافــظــني بــــداًل من 
باالستياء  املحافظة  تقوم  أن  على  الـــوزراء، 
ــمـــجـــرد انــــتــــهــــاء مـــنـــدوبـــي  ــلـــى األراضــــــــــي بـ عـ
الــجــهــة املختصة مــن إثــبــات صــفــة الــعــقــارات 
ومــســاحــتــهــا وحـــالـــتـــهـــا، مــــن دون الــحــاجــة 

التخاذ إجراءات أخرى.
وكــــــان مـــلـــف نـــــزع املــلــكــيــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
ــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــــصـ يـــصـــفـــهـــا، الـــرئـــيـــس املـ
ـــل »صــــداعــــا« 

ّ
ــة«، يـــمـــث ــيـ ــومـ ــقـ »الـ ـــ الـــســـيـــســـي، بـ

للدولة بصفة عامة والجيش بصفة خاصة، 
باعتبار أن الهيئة الهندسية للقوات املسلحة 
هي القائمة اآلن على إدارة وتنفيذ ومقاولة 

80 في املائة من املشاريع الحكومية، بما في 
ــذهــا فعليا شــركــات 

ّ
ذلـــك املــشــاريــع الــتــي تــنــف

العرب والنصر  »املقاولون  كـ أخرى  حكومية 
العامة للمقاوالت« وغيرها.

فبسبب اشتراط صدور قرار النزع عن رئيس 
الجمهورية في القانون القائم، وقعت بعض 
املشاكل، أبرزها ما نشرته »العربي الجديد« 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي من إحالة 
ملكية  نــزع  مــن  الغاضبني  املــواطــنــني  بعض 
العسكرية، ملحاولتهم  إلى املحاكم  أراضيهم 
عرقلة إجراءات الهيئة الهندسية والشركات 
العاملة معها، لتوسيع حرم بعض املشاريع 
املناطق  حكم  فــي  عــامــة  منشآت  باعتبارها 
مساحات  ملكية  نــزع  يعني  مما  العسكرية، 
إضــافــيــة مــن األراضــــي والــعــقــارات باملخالفة 

لقرارات رئيس الجمهورية السابق نشرها.
وتسببت هذه اإلجــراءات في غضب األهالي 
نـــزع ملكيتها،  املــطــلــوب  لــلــعــقــارات  املــالــكــني 
ــة  ــ ــيـــش مــــن إزالــ ــنـــع الـــجـ فــــحــــاول بــعــضــهــم مـ
ــارات وإخـــــــاء األراضــــــــــي، مـــمـــا تــســبــب  ــقــ ــعــ الــ
فـــي مــصــادمــات بــبــعــض مــنــاطــق مــحــافــظــات 
لم  هــذا  لكن  واملنوفية،  والشرقية  القليوبية 

يمنع الجيش من تنفيذ مخططاته.
للجيش  ستسمح  الجديدة،  التعديات  لكن 
وأي جهة حكومية أخــرى قــادرة، على فرض 
قــراراتــهــا بــعــد تــفــويــض مــفــتــوح لــهــا يصدر 
عـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مـــن دون الــحــاجــة 
األصلية  املخططات  على  تــعــديــات  إلدخـــال 
للمشاريع، مما يضمن إطاق يد الجيش في 
إدارة هذا امللف، واإلسراع في إجراءات تنفيذ 

املشاريع، وهو ما يهدف إليه السيسي.

ــــود مــخــالــفــات مــالــيــة  املــعــلــن آنــــــذاك، هـــو وجـ
املركزي  الجهاز  لتقارير  النقابة، وفقا  داخــل 
السبب  أن  مــراقــبــون  أكــد  فيما  للمحاسبات، 
الحقيقي كان بسبب الخافات داخل مجلس 
الــنــقــابــة، والـــتـــي تــحــولــت إلـــى صـــراعـــات بني 
نقيب املهندسني وكان حينها وزير اإلسكان، 
حــســب الــلــه الـــكـــفـــراوي، وبـــني بــقــيــة املجلس 
اإلخـــوان  مــن جماعة  املشكل  للنقابة  األعــلــى 
املــســلــمــني، إلـــى أن تــطــّور الــصــراع بطلب من 
النقيب، بفرض الحراسة على النقابة بدعوى 

الحفاظ على أموالها.
وصدر حكم قضائي بفرض الحراسة بشكل 
محدود على األمــوال في مقر النقابة العامة 
فقط، فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري، 

رفع  الحراسة. وتقرر  بإنهاء  القاهرة،  شمال 
الــحــراســة عــن نــقــابــة املــهــنــدســني اعــتــبــارًا من 
أول أكتوبر/تشرين األول 2011، وترتب على 
شديد  تدهور  النقابة،  على  الحراسة  فــرض 

في جميع نواحي وأهداف العمل النقابي.
ــر، نــاقــض الـــرأي  ــا نقابيا آخـ إال أن هــنــاك رأيـ
إلى  منّوها  الــحــراســة،  فــرض  بشأن  السابق، 
ــان مــقــّربــا من  أن »حـــســـب الـــلـــه الـــكـــفـــراوي، كــ
أعـــضـــاء املــجــلــس آنــــــذاك، بــمــن فــيــهــم أعــضــاء 
جماعة اإلخـــوان املسلمني. وهــو الـــرأي الــذي 
على  ألــّحــت  التي  املتعددة  املطالبات  دعمته 
بالترشح  يناير/،   25 ثــورة  الــكــفــراوي، عقب 
مــــرة أخــــرى لــرئــاســة الــنــقــابــة، إال أنــــه رفــض 

لظروفه الصحية.
تشكيل  من  املهندسون  تمكن  الــثــورة،  وبعد 
لــجــنــة تــســيــيــر أعـــمـــال لــلــنــقــابــة، الــتــي أجـــرت 
نوفمبر/تشرين  فــي  للنقابة  انتخابات  أول 
الخلوصي،  ماجد  فيها  وفــاز   ،2011 الثاني 
بــعــد تنفيذ الــحــكــم الــقــضــائــي بــإلــغــاء فــرض 
ــــوارد املائية  الــحــراســة، بــجــهــود مــن وزيـــر املـ
والـــري، آنـــذاك، هشام قنديل. وفــي أعقاب 30 
املهندسون  اعــتــرض   ،2013 يونيو/حزيران 
ــبـــب أغـــلـــبـــيـــة  ــسـ ــلـــس نـــقـــابـــتـــهـــم، بـ ــجـ ــلــــى مـ عــ
ــن جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املــســلــمــني،  أعـــضـــائـــه مــ
وأجروا انتخابات فاز فيها طارق النبراوي. 
ثـــم أصــــــدرت مــحــكــمــة مــســتــعــجــل اســتــئــنــاف 
الـــقـــاهـــرة )الــــدائــــرة الـــثـــالـــثـــة(، حــكــمــا بــتــأيــيــد 
الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ورفض 
ــقـــدم مـــن رئـــيـــس حــــزب مصر  االســتــئــنــاف املـ
الفتاة، هشام جابر الشريف، الذي طالب فيه 

بفرض الحراسة على نقابة املهندسني.

عودة مطلب 
المجلس التأسيسي

أزمات 
ليبيا بال 

حلول

انتقالية في الباد، وتشكيل هيئة تأسيسية 
في شكل »مجلس تأسيسي«، يعيد صياغة 
دستور توافقي، وتنظيم انتخابات بإشراف 
هــيــئــة مــســتــقــلــة، واالســـتـــئـــنـــاس بــالــتــجــربــة 
األمينة  وأطلقت  السياق.  هــذا  في  التونسية 
العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، 
مــبــادرة سياسية تتعلق  املــاضــي،  األســبــوع 
لتشكيل مجلس  إلى الئحة وطنية  بالدعوة 
تــأســيــســي يــنــقــذ الـــبـــاد مـــن مــــأزق الــشــرعــيــة 
الــســيــاســيــة. وكــشــفــت، فـــي مــؤتــمــر ســيــاســي 
لحزبها، عن مبادرة سياسية تقضي »بجمع 
املواطنني  املليون توقيع من  مليون ونصف 
ملـــطـــالـــبـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
ــاذ الـــبـــلـــد مــن  ــقــ بـــالـــتـــدخـــل بــشــكــل عـــاجـــل إلنــ
الفوضى، عبر استدعاء الجزائريني النتخاب 
مجلس وطني تأسيسي يتم بموجبه تجديد 
سياسي ومؤسساتي من أجل إنقاذ الدولة«.

ويؤكد رئيس حــزب »جيل جــديــد«، جيالي 
ســفــيــان، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن الــتــوجــه 

بـــعـــرض لــكــرنــفــال الــــســــام.  وتـــجـــول رئــيــس 
الوطني،  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي  املجلس 
ــــي املــــــيــــــدان، مـــطـــلـــعـــا عــلــى  ــز الــــــســــــراج، فـ ــائــ فــ
اإلجــراءات األمنية املتخذة، وسط العاصمة، 

التي تشهد انتشارًا أمنيا كثيفا.
ولـــم تــســتــطــع الـــبـــاد ملــلــمــة شــتــاتــهــا الــنــاجــم 
السياسي  والتشرذم  االقتتال  من  سنني  عن 

واألمني فيما تتنازعها اليوم سلطتان، 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، الــتــي انــبــثــقــت في 
نــهــايــة الـــعـــام 2015 مـــن اتـــفـــاق رعـــتـــه األمـــم 
املتحدة، والتي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، 
فـــي مــــــوازاة تــمــركــز ســلــطــة مــنــافــســة لــهــا في 
شرق الباد الــذي تسيطر على أجــزاء كبيرة 
منه القوات املوالية لحفتر. وال يعترف حفتر 
برئاسة  الــوطــنــي،  الــوفــاق  حــكــومــة  بشرعية 
اتفاق  بموجب  والتي تشكلت  الــســراج،  فائز 
ديسمبر/كانون  فــي  املــغــرب  فــي  الصخيرات 

األول 2015.
ــــع حــــروب  ــزال الــــبــــاد تــعــيــش عـــلـــى وقـ ــ وال تــ
واقــتــتــال تسبب بــه الــســاح الـــذي أزاح حكم 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــتــــوتــــرات االجــتــمــاعــيــة  تــتــصــاعــد الــ
فـــي الـــجـــزائـــر بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
ــــودة الـــحـــديـــث عــن  بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــ
مطلب إنشاء مجلس تأسيسي يعيد صياغة 
دســتــور تــوافــقــي، كــمــقــدمــة ملــرحــلــة انتقالية 
واالجتماعي  السياسي  ــأزق  املـ مــن  لــلــخــروج 
فــي الـــبـــاد. وفــيــمــا تعمل الــســلــطــة عــلــى صد 
من  تــحــذيــرات  تصدر  مطلب سياسي،  هكذا 
انزالق األوضاع وحدوث صدام ينسف حالة 
االســتــقــرار الــتــي عــاشــتــهــا الــبــاد فــي أعــقــاب 

األزمة األمنية الدامية.
ودفــــعــــت اإلضــــــرابــــــات الـــتـــي تـــعـــم الـــجـــزائـــر، 
ــورات املــتــســمــة بـــغـــمـــوض املــســتــقــبــل  ــطــ ــتــ والــ
السياسي فــي الــبــاد، ومـــرض الــرئــيــس عبد 
الــتــوجــه نحو  الــعــزيــز بوتفليقة، ومــؤشــرات 
والية رئاسية خامسة برغم وعكته الصحية، 
بــإقــرار مرحلة  إلـــى تــجــدد مــطــالــب سياسية 

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

حلت أمس السبت الذكرى السنوية 
الــــســــابــــعــــة النــــــطــــــاق الـــــــثـــــــورة فــي 
العقيد  بحكم  أطــاحــت  الــتــي  ليبيا، 
معمر الــقــذافــي، فــي الــوقــت الـــذي ال يـــزال فيه 
الــحــل الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد مــتــعــثــرًا، وســط 
الوطنية  املصلحة  تقديم  إلــى  أممية  دعــوات 
وجعلها فــوق كــل االعــتــبــارات، فيما ال يــزال 
قبل  من  تحديدًا  مطروحا  العسكري  الخيار 
الــذي  حفتر  خليفة  املــتــقــاعــد،  الليبي  الــلــواء 
تـــحـــول إلــــى الـــعـــائـــق األول أمـــــام املـــضـــي في 
الحلول السياسية بسبب طموحه السياسي 
فتح  العسكري  الــصــراع  أن  كما  والعسكري. 
الــبــاب أمـــام بـــروز تنظيم »داعــــش« فــي البلد 
والـــــذي تــلــقــى ضـــربـــات قــاســيــة لــكــنــه يــعــاود 

الظهور.
ــك، تـــتـــواصـــل الــــدعــــوات  ــ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـ
واملشاورات ملحاولة إحياء املسار السياسي 

 للتصعيد العسكري.
ً
ليكون بديا

ــمـــي إلــى  ــي الـــســـيـــاق، بــحــث املـــبـــعـــوث األمـ وفــ
ــر الــخــارجــيــة  لــيــبــيــا، غــســان ســـامـــة، مـــع وزيــ
املصري، سامح شكري، على هامش مؤتمر 
ــر الـــتـــطـــورات في  مــيــونــخ أمـــس الــســبــت، »آخــ
العامة  املدعية  ليبيا«. كما بحث سامة مع 
في املحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، 
ــــات من  »الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة اإلفــ
الــعــقــاب وارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم«. وجــــاء ذلـــك في 
ــم املــتــحــدة لــلــدعــم في  ــ وقــــت دعــــت بــعــثــة األمـ
اإللكتروني،  موقعها  على  رسالة  في  ليبيا، 
إلى »تقديم املصلحة الوطنية العليا فوق كل 
وتوحيد  التسامح  قيم  وإعـــاء  االعــتــبــارات، 
ــفـــاعـــل فــــي مــســيــرة  ــام الـ ــ ــهـ ــ الـــصـــفـــوف، واإلسـ
البعثة  وجــددت  ليبيا«.  في  والتنمية  البناء 
حــرصــهــا عــلــى »الــعــمــل مــع كــافــة الــفــرقــاء في 
أرجـــــاء الـــبـــاد إلنـــجـــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
اليقني من خــال إطار  إلــى مرحلة  واالنتقال 
دســـتـــوري، وإجــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونزيهة 
تــتــســم بــالــصــدقــيــة والــســعــي الــحــثــيــث نحو 

تحقيق املصالحة الوطنية الشاملة«.
الجمعة،  الليبيني، منذ مساء  آالف  واحتشد 
ــداء« وســــــط الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــي »مـــــيـــــدان الـ فـ
طرابلس، لاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 
17 فـــبـــرايـــر، الـــتـــي أطـــاحـــت بــنــظــام الــقــذافــي. 
وشــهــد املــيــدان مــراســم احــتــفــال غــيــر رسمية 

الــبــطــيء واملـــؤكـــد لــلــبــاد نــحــو االضــطــرابــات 
وعــــدم االســـتـــقـــرار وبـــلـــوغ الــســخــط الشعبي 
ذروتــه، واتخاذ األوضــاع أبعادًا استثنائية، 
تــــفــــرض الـــتـــوجـــه نـــحـــو »مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
اإلمكان،  قــدر  مــدة قصيرة  تكون محددة في 
وبــبــرنــامــج تــوافــقــي حـــول مــرشــح واحــــد في 
االنتخابات الرئاسية املقررة في ربيع 2019، 
على أن يضم البرنامج االنتقالي إصاحات 
ــؤدي إلـــى  ــ ــ ــارا تــأســيــســيــا يـ ــ ــسـ ــ جـــوهـــريـــة ومـ
دستور يضمن استقالية القضاء، وتنصيب 
وأشــار  االنتخابات«.  لتنظيم  مستقلة  هيئة 
إلى أن »هناك تناقضا رهيبا بني حالة التذمر 
الــذي تعيشه الجزائر، وبني حاشية  الشامل 
النظام املهووسة بالبقاء في السلطة، والتي 
تناور منذ اآلن على رهــان إجــراء انتخابات 
الــســيــطــرة«. واعتبر  رئــاســيــة، تــريــدهــا تحت 
الرابعة  العهدة  سببتها  التي  »الفوضى  أن 
واضحة على كل املستويات، ولم يبق للبلد 
املمكنة إليجاد مخرج  الحلول  ســوى بعض 

مائم«.
وال تفوت قوى املعارضة السياسية الفرصة 
لــتــحــمــيــل الـــحـــكـــومـــة املـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــردي 
ــة بــني  ــنــ ــراهــ ــادم الــ ــتــــصــ األوضـــــــــاع وحــــالــــة الــ
الــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة والــحــكــومــة، بسبب 
سوء تدبير وتسيير، واإلخفاقات املتواصلة 

ــي، الــــذي  ــ ــدولـ ــ ــقــــذافــــي، كـــمـــا أن املــجــتــمــع الـ الــ
قــدم لليبيا الــعــون، يــبــدو أنــه لــم يكن يمتلك 
، واكـــتـــفـــى بــمــوقــف املــتــفــرج 

ً
مـــشـــروعـــا بــــديــــا

واملقاربات  املــبــادرات  تقديم  مــحــاواًل  عليها، 
الـــســـيـــاســـيـــة واألمــــنــــيــــة لــحــلــحــلــة مــشــكــلــتــهــا 
ــانــــت لــيــبــيــا أنــــجــــزت فــــي عـــام  ــدة. وكــ ــزايــ ــتــ املــ

ــد الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي  ــيـ ــعـ عـــلـــى الـــصـ
واالقــــتــــصــــادي. لــكــن الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، 
»الــيــد  الــتــي يــصــفــهــا الــكــثــيــر مـــن املــراقــبــني بـــ
التطورات  مــع  تتعاطى  زالــت  مــا  املرتعشة«، 
والغموض السياسي والتوترات االجتماعية 
إلـــى تعاطيها  بكثير مــن االرتـــبـــاك. فــإضــافــة 
تأسيسي،  إنشاء مجلس  مطلب  مع  ببرودة 
الحالي  الــوقــت  فــي  الــبــلــد يملك  أن  واعــتــبــار 
فإنها  الديمقراطية،  والنصوص  املؤسسات 
تــلــصــق بــقــوى املــعــارضــة، الــتــي تــطــلــق هكذا 
استغال  محاولة  تهمة  سياسية،  مــبــادرات 
األوضــــــــاع، تـــزامـــنـــا مـــع حـــالـــة الــتــشــكــيــك في 
خـــلـــفـــيـــات الـــــحـــــراك االجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــاولـــة 
الــحــكــومــة وأحـــــزاب املـــــواالة ربــطــه »بــأطــراف 
صــلــة  ذات  ومـــــــؤامـــــــرات«  أجـــنـــبـــيـــة  أيـــــــاد  أو 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ بــالــتــشــويــش عـــلـــى االنـ
املقبلة. وتكرس هذا األمر، في أول رد لرئيس 
الحكومة، أحمد أويحيى، على مبادرة حنون 
لجمع مليون ونصف املليون توقيع ملطالبة 
ــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــتــــدعــــاء انــ ــيــــس بــــاســ ــرئــ الــ
تــأســيــســي. وشـــجـــب أويـــحـــيـــى إطـــــاق هــكــذا 
على  سياسيا  تشويشا  واعــتــبــرهــا  مــبــادرة، 
عودة  »الحظنا  وقــال  الرئاسية.  االنتخابات 
الحديث عن مجلس تأسيسي، وسمعنا عن 
مبادرة من هذا النوع، وهي مبادرة تنكشف 
سريعا عندما تتحدث عن إنقاذ الجزائر. أنا 

أسأل: إنقاذ الجزائر من من؟«. 
ووصف الباحث في علم االجتماع السياسي، 
نــــاصــــر جـــــابـــــي، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
الــجــديــد«، الــســلــوك الــحــكــومــي بــأنــه »تخبط 
في  تــصــور كيف سيكون  يمكن  واضـــح، وال 
سنة 2019، التي يتوقع الجميع أنها ستكون 
أصـــعـــب«. وذهــــب جــابــي إلـــى أن االضـــرابـــات 
الراهنة التي تشهدها الجزائر كانت متوقعة 
مــنــذ فـــتـــرة، بــســبــب تــــردي الـــوضـــع املعيشي 
وإخفاق الحكومة في حلحلة مجمل املشاكل 
الــســيــاســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
األخــطــر فــي الــوضــع الـــراهـــن أن الــحــكــومــة ال 
تصاعد  ملواجهة  رسمية  استراتيجية  تملك 
الجزائريني  »كــل  وقـــال  االجــتــمــاعــي.  الغليان 
تــوقــعــوا أن تــكــون ســنــة 2018 ســنــة الــحــراك 
االجــتــمــاعــي املــطــلــبــي بــامــتــيــاز، والــحــكــومــة 
ذاتـــــه، وزادت عليه  الـــشـــيء  تــوقــعــت  نــفــســهــا 
ــعـــب«.  أصـ ســـتـــكـــون   2019 ســـنـــة  إن  بـــالـــقـــول 
وأضـــــــاف »نـــشـــاهـــد تــخــبــطــا قــــل نـــظـــيـــره فــي 
غائب،  رئــيــس حكومة  الــحــراك.  مــع  التعامل 
وكــيــف  ــولـــون  ــقـ يـ مــــــاذا  ــرفـــون  ــعـ يـ ال  ووزراء 
يتصرفون وبماذا يصرحون، وتهديد باملس 
بالحقوق الدستورية للجزائريني كالحق في 

اإلضراب وحتى تلميح بحل النقابات«.
الوضع  فــي  السياسية  املــعــارضــة  ووجـــدت 
الـــــراهـــــن، املـــتـــوتـــر ســـيـــاســـيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، 
كيفية  فــي  للحكومة  املتتالية  واإلخــفــاقــات 
الــتــعــامــل مــع األزمــــة املــالــيــة الــخــانــقــة املــنــاخ 
تأسيسي  مجلس  مطلب  لــتــجــدد  املــنــاســب 
وظلت  توافقي.  ودستور  انتقالية  ومرحلة 
ــــي الــــجــــزائــــر،  قــــــوى ســـيـــاســـيـــة مــــعــــارضــــة فـ
السياسية  التعددية  ــرار  إقـ منذ  خصوصا 
ــام 1989، تــطــالــب بــإنــشــاء  فــي الــبــاد فــي عـ
مــجــلــس تــأســيــســي يـــؤســـس لــلــجــمــهــوريــة 
الــثــانــيــة، بــعــد فــشــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة، التي 
تأسست بعد االستقال مباشرة، واجتياز 
الــبــاد مــراحــل دامــيــة وصــلــت حــد االقــتــتــال 
السياسي  النظام  أن  خلفية  على  الداخلي، 
ــبـــاد ال يــســتــنــد إلــــى شــرعــيــة  الـــقـــائـــم فـــي الـ
ــــروف الـــتـــي ســيــطــر  ــــظـ ســـيـــاســـيـــة، بــحــكــم الـ
فــيــهــا الـــجـــيـــش عـــلـــى مــقــالــيــد الـــحـــكـــم عــبــر 
فــي صيف  املؤقتة  الحكومة  على  االنــقــاب 
الرئيس  على  العسكري  االنقاب  ثم   ،1962
أحــمــد بــن بــلــة، فــي يــونــيــو/حــزيــران 1965. 
وظـــل »املــجــلــس الــتــأســيــســي« أبـــرز املطالب 
االشتراكية  القوى  لحزب جبهة  التاريخية 
الذي قاده الزعيم الراحل، حسني آيت أحمد، 
وحزب العمال اليساري، الذي تقوده حنون. 
وانــضــم إليهما األمـــني الــعــام لــحــزب جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي )حــــزب الــســلــطــة( وأحـــد 
كــوادر ثــورة التحرير الــراحــل، عبد الحميد 

مهري، إلى خيار إعادة التأسيس.

ثـــورتـــهـــا الـــثـــانـــي أول انـــتـــخـــابـــات بــرملــانــيــة، 
بنجاح،  الــعــام،  الوطني  املؤتمر  فــي  متمثلة 
ــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، ســــرعــــان مــا  ــكـــومـ وتـــشـــكـــلـــت حـ
كان   2014 العام  ومنتصف  عراقيل.  واجهت 
بــدايــة شــــرارة تــحــول كــبــيــر فــي مــســار ليبيا 
الثورة، فبعد أن فشل حفتر في تنفيذ انقاب 
فـــي طــرابــلــس فـــي فــبــرايــر/شــبــاط مـــن الــعــام 
ذاته عبر ظهور تلفزيوني، تحول إلى شرق 
الباد ليظهر بشكل مفاجئ في منطقة املرج 
شرق بنغازي، زاعما إطاقه لحملة عسكرية 
لتخليص بنغازي من الفوضى األمنية التي 
كــانــت تعانيها فــي ذلــك الــوقــت. وســريــعــا ما 
ــم الــقــبــلــي الــــواســــع هــنــاك،  اســـتـــفـــاد مـــن الـــدعـ
لــيــظــهــر فــيــمــا بــعــد كــمــمــثــل ألنــظــمــة إقليمية 
تحاول من خاله إرجاع الباد إلى سنواتها 

املاضية.
وخــــــــــال انـــــــخـــــــراط الــــــبــــــاد فــــــي تـــجـــربـــتـــهـــا 
ــك الـــعـــام  ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــثـــانـــيـــة مــنــتــصــف ذلـ
اســتــثــمــر حــفــتــر الــــحــــدث، وســـعـــى الحـــتـــواء 
املـــنـــتـــخـــبـــني فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وضــمــهــم 
لشرعنة  سياسية  واجــهــة  ليكون  صفه  إلــى 
انقابه، وهــو ما حــدث بالفعل إذ لجأ أغلب 
النواب إلى عقد جلساتهم في طبرق أقصى 
شرق الباد. وكان أول قرار لهم إعان حفتر 
تحت  مليشياته  وشــرعــنــة  للجيش«  »قــائــدًا 
ــدات الـــجـــيـــش، لــتــدخــل  ــ ــ مــســمــى كــتــائــب ووحـ
اللحظة فــي انقسام سياسي  الــبــاد مــن تلك 
ــروب فـــي طــرابــلــس.  ــ ــدالع حـ ــ وأمــــنــــي، تــــاه انــ
ــة وتـــمـــركـــز ســلــطــة  ــ ــــدولـ ــح انـــحـــســـار الـ ــســ وأفــ
القوتني املتصارعتني في غرب وشرق الباد 
املـــجـــال بــشــكــل كــبــيــر لــتــجــمــهــر عــنــاصــر من 
تنظيم »داعـــش« وتجمعهم في ســرت وسط 
الـــبـــاد وتــحــويــلــهــا لــعــاصــمــة حــكــمــهــم. وفــي 
بسبب  التهريب  مليشيات  نشطت  الجنوب 
الحدود املنفلتة وجذبت األوضاع املتهاوية 
دخلت  وســودانــيــة،  تشادية  مليشيات  هناك 

هي األخرى على خط االقتتال والحروب.
وبقي حفتر بعيدًا عن املجال السياسي بشكل 
واجهته  يناور عن طريق  كــان  لكنه  مباشر، 
الذي  النواب  في مجلس  املتمثلة  السياسية 
ــــوالت الــــحــــوار الــســيــاســي  ــان يــمــثــلــه فـــي جـ كــ
ــم املــتــحــدة نــهــايــة 2014،  الــتــي أطــلــقــتــهــا األمــ
ــتـــي انــتــهــت بــتــوقــيــع االتـــفـــاق الــســيــاســي  والـ
االتفاق  ورغــم  املغربية.  الصخيرات  بمدينة 
دخلت الباد في مرحلة أخرى من الااتفاق، 
مجلس  فــي  املتمثلة  مخرجاته  تحولت  فقد 
الرئاسي  واملجلس  الــدولــة  الــنــواب ومجلس 
لحكومة الــوفــاق إلــى أطـــراف صـــراع جــديــدة. 
لتأييد ودعــم  الكبير  الــدولــي  الــحــشــد  ــم  ورغـ
مــــراوغــــة مجلس  أن  إال  الــســيــاســي  ــفــــاق  االتــ
قبلية  تحالفات  بناء  لحفتر  أتــاحــت  الــنــواب 
وثيقة مكنته من السيطرة على أجزاء واسعة 
من الجنوب الليبي، كما مكنته من السيطرة 
املتمثلة فــي وسطها،  الــبــاد  أهـــم رقـــع  عــلــى 
وتحديدًا الهال النفطي املهم بالنسبة لدول 
التفاوضية  مــا حسن شـــروط حفتر  عــديــدة، 

وجعله رقما مهما في أي تسوية في ليبيا.
ــم تــعــيــني غـــســـان ســامــة  والــــعــــام املـــاضـــي تـ
كــمــبــعــوث أمــمــي جــديــد لـــدى لــيــبــيــا، فــبــادر 
إلى اإلعان في سبتمبر/أيلول املاضي عن 
خطة أممية تقضي بالذهاب إلى انتخابات 
 عــــن االتـــفـــاق 

ً
ــديــــا تــشــريــعــيــة ورئــــاســــيــــة بــ

الــســيــاســي فــيــمــا يـــبـــدو، إلنـــهـــاء االنــقــســام 
ــي. ورغــــــم مــــــرور أشــهــر  ــ ـــنـ الـــســـيـــاســـي واألمــ
على اإلعـــان عــن تلك الخطة وتــرحــيــب كل 
الليبيني بها، إال أن حفتر لم تتبني مواقفه 
الــغــامــضــة حــتــى اآلن، وتـــوحـــي الــتــطــورات 
األخــيــرة فــي ليبيا بــأنــه مــا يـــزال يـــراوغ في 
ســبــيــل عــرقــلــة أي جــهــد يــفــضــي إلـــى إنــهــاء 

األزمة السياسية واألمنية.

يشارك محلب بقوة في انتخابات النقابة )خالد دسوقي/فرانس برس(

أطفال ليبيون يحتفلون بذكرى الثورة في طرابلس أول من أمس )محمود تركية/فرانس برس(

الحكومة ال تملك استراتيجية لمواجهة الغليان االجتماعي )رياض كرامدي/فرانس برس(

تجد المعارضة 
السياسية في الجزائر 

في الوضع الراهن، 
المتوتر سياسيًا 

واجتماعيًا، المناخ 
المناسب لتجدد 
مطلب مجلس 

تأسيسي ومرحلة 
انتقالية ودستور 

توافقي في البالد، 
في الوقت الذي ال 

تزال فيه السلطة 
تتعاطى مع 

التطورات بكثير من 
االرتباك

ال تزال األوضاع السياسية والعسكرية على األرض الليبية تظهر أن هذا 
البلد بعيد عن الحل، خصوصًا مع انقسامه بين قوتين، تهدد واحدة 

منها باستخدام الخيار العسكري للسيطرة على البلد
قضيةالحدث

المعارضة الجزائرية  
تدعو لمرحلة انتقالية 

وتدخل بوتفليقة

دعوات للمصالحة وتهديد بالخيار 
العسكري في ذكرى الثورة

رصدتقرير

تراجع 
أمني

تعتقد الحكومة 
الجزائرية، أنها ال تزال 
قادرة على المناورة 
باعتماد الحل األمني 
لمواجهة التوترات 

الراهنة، لكنها تراجعت 
عن ذلك الحقًا خوفًا 

من انزالق األوضاع 
وتطورها إلى حالة 

عصيان مدني، خصوصًا 
بعد رفض النقابات 
االعتراف بقرار عدم 

شرعية اإلضرابات. 

الفوضى بسبب 
»العهدة الرابعة« واضحة 

على كل المستويات

حفتر يعرقل أي 
جهد إلنهاء األزمة 
السياسية واألمنية

الحكومة تتعاطى 
مع التطورات بكثير 

من االرتباك

يخوض أحمد ماهر 
انتخابات المهندسين عبر 

قائمة االستقالل

تخّفف التعديالت 
من شروط إصدار قرارات 

بنزع الملكية

جددت األمم المتحدة 
حرصها على العمل مع 

كافة الفرقاء

ظهرت صراعات 
الدولة العميقة في 

االنتخابات الجديدة لنقابة 
المهندسين، مع بروز 
أجنحة متصارعة في 

االنتخابات المقررة على 
دفعتين

بعد أن كان قرار نزع 
الملكية من المواطنين 

لتنفيذ مشاريع عامة، 
مقتصرًا على رئيس 

الجمهورية بمصر، أقرّ 
البرلمان تعديالت واسعة 

على القانون
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اللغة كغطاء لخالفات أكبر في إيرلندا الشمالية

انهيار مفاوضات 
تقاسم السلطة

الئحة الـ13 تحيي سجال موسكو وواشنطن

إثيوبيا تحت »الطوارئ« لستة أشهر

حزب الشين فين متهم 
بتسييس مسألة اللغة 

لتحقيق أهدافه

لندن ـ إياد حميد

وزراء  رئــــــيــــــســــــة  تــــــــوجــــــــه  عــــــــــــزز 
بــريــطــانــيــا، تــيــريــزا مــــاي، ورئــيــس 
فـــارادكـــار، إلى  إيــرلــنــدا، ليو  وزراء 
ــام، لــدعــم فـــاوضـــات تقاسم  ــ بــلــفــاســت، قــبــل أيـ
إيرلندا  في  الرئيسيني  الحزبني  بني  السلطة 
و»الشني  الديمقراطي«  »االتحادي  الشمالية، 
فني«، اآلمال بالوصول إلى اتفاق ينهي فراغًا 

سياسيًا دام ألكثر من عام.
وكـــان مــن املــتــوقــع أن تــبــارك مـــاي وفـــارادكـــار 
الــصــفــقــة الـــتـــي طــــال انـــتـــظـــارهـــا، رغــــم وجـــود 
أصــــوات حـــذرت مــن الــتــفــاؤل املــبــكــر، متوقعة 
أكثر جدية وتوترًا  املفاوضات مرحلة  دخــول 
ــفــــاســــت، وهــــو  ــلــ ــيــــمــــني إلـــــــى بــ بـــــوصـــــول الــــزعــ
ــفـــاوضـــات  ــدث بـــالـــفـــعـــل، إذ انــــهــــارت املـ ــ ــا حـ مــ
بـــني الـــحـــزب االتـــحـــادي الــديــمــقــراطــي، املــؤيــد 
لــلــتــاج الــبــريــطــانــي، وحـــزب الــشــني فــني املــؤيــد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة اإليــــرلــــنــــديــــة، حــــــول مـــوضـــوع 
في  لغة رسمية  اإليــرلــنــديــة  باللغة  االعــتــراف 
به »الشني  الشمالية، وهو ما يطالب  إيرلندا 
فني« وترفضه األغلبية في إيرلندا الشمالية. 
وكــان قــادة الحزبني استطاعا، خــال عــام من 
املــفــاوضــات، التقارب حــول عــدد مــن القضايا 
الشائكة بينهما. كما أن نقطة الطاقة النظيفة 
الــتــي أدت إلـــى انــهــيــار الــحــكــومــة فــي يــنــايــر/

كانون الثاني عام 2017 أصبحت من املاضي. 

إليها األســبــوع  الــتــوصــل  تــم  الــتــي  السياسية 
املـــاضـــي، رغــــم إضـــافـــة فــقــرة خــاصــة بــحــقــوق 
اللغة  وهــي  أولستر،  باسكتلندية  املتحدثني 
التاريخية،  أولستر  مقاطعة  فــي  املستخدمة 
منها،  جـــزءًا  الشمالية  إيــرلــنــدا  تشكل  والــتــي 
ويــتــحــدث بــهــا مـــن يــتــحــدر مـــن املــســتــوطــنــني 

االســكــتــلــنــديــني الـــذيـــن قـــدمـــوا إلــــى الــجــزيــرة 
اإليرلندية في القرن السابع عشر.

ويرى بعضهم أن الهيمنة السياسية لحزبي 
»شــــني فــــني« و»االتـــــحـــــادي الـــديـــمـــقـــراطـــي« ال 
تــعــود إلـــى شــعــبــيــتــهــمــا، بـــل إنــهــا تــعــبــيــر عن 
السياسية  الــتــوتــرات  أتــعــبــتــه  مجتمع  رغــبــة 
والــطــائــفــيــة فـــي ردع الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة 
ــكـــم. فــأغــلــبــيــة  ــفـــرد فــــي الـــحـ ــتـ املـــتـــطـــرفـــة مــــن الـ
الناخبني يصوتون لصالح الحزب الذي يرون 
فيه أفضل خيار لصد املواقف املتطرفة، وهم 
يرفضون االختيار بني بريطانيا وإيرلندا، إذ 
إن اتفاق الجمعة العظيمة أتاح الفرصة لخلق 
الشمالية  إيرلندا  ثلثا سكان  بيئة يرى فيها 
أن الوضع الحالي جيد لهم، وهو إنجاز كبير 

واإليرلندية  البريطانية  الحكومتان  ساهمت 
في حمايته ورعايته. لكن االنتخابات العامة 
في بريطانيا أخلت بهذا التوازن عندما سعى 
حزب املحافظني إلى التحالف مع »االتحادي 
لدعم  البريطاني،  الــبــرملــان  فــي  الديمقراطي« 
حــكــومــة األقــلــيــة الـــتـــي تــقــودهــا تــيــريــزا مــاي 
ويستمنستر.  فـــي  الــعــشــر  الـــحـــزب  بـــأصـــوات 
الحكومة  مــوقــف  مــن  الصفقة  هــذه  وأضعفت 
في  السياسية  للعملية  كضامن  البريطانية 
بلفاست، وقوضت من قدرة لندن على الضغط 
لتحقيق  الديمقراطي  االتــحــادي  الحزب  على 
أي تقدم في هذه املباحثات. ويفاقم من سوء 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد  هــــذا الـــوضـــع خـ

األوروبي ومعضلة الحدود اإليرلندية.
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انهارت المفاوضات 
بين الحزب االتحادي 

الديمقراطي، وحزب 
الشين فين في إيرلندا 

الشمالية، بعد فشلهما 
في االتفاق على 

موضوع اللغة الرسمية

)Getty /الفروف: كل ما يجري ال يعدو كونه ثرثرة )توماس كيانزلي

تظاهرات ضد الحكومة اإلثيوبية في أكتوبر الماضي )فرانس برس(

)Getty/نفت فوستر التوصل إلى اتفاق مع شين فين )تشارلز ماكيالن

وصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
ــبــــت، اتـــــهـــــام روســـيـــا  ــســ الفـــــــــــروف، أمــــــس الــ
بــالــتــدخــل فــي االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة بأنه 
»ثـــرثـــرة«، وذلــــك غــــداة تــوجــيــه االتـــهـــام إلــى 
13 روسيًا في هذه القضية. وقــال الفــروف، 
خــال مشاركته فــي مؤتمر حــول األمــن في 
ــــؤال يــتــعــلــق بــاتــهــام  مــيــونــيــخ، ردًا عــلــى سـ
الرعايا الروس بالتآمر بهدف تأييد حملة 
ــا لـــم يــكــن لــديــنــا  ــه »طـــاملـ دونـــالـــد تـــرامـــب إنــ
ــائـــق، فـــــإن كــــل هـــــذا ال يـــعـــدو كــونــه  ــقـ أي حـ
باالتهامات، رفض  يتعلق  ما  ثرثرة«. وفي 
 إن تصريحات السلطات 

ً
الفروف الرد قائا

األمــــيــــركــــيــــة كــــانــــت مـــتـــنـــاقـــضـــة. وأضـــــــاف 
»لــيــس لــدي أي رد، ألنــه يتم نشر كــل شيء 
وأي شــــيء ونـــــرى ازديــــــــادًا فـــي االتـــهـــامـــات 
الفروف  وأشــار  والبيانات«.  والتصريحات 
إلى أن نائب الرئيس األميركي مايك بنس، 
وإحدى املسؤوالت في وزارة األمن الداخلي 
األميركية، أكــدا أنه »لم تؤثر أي دولــة على 

نتيجة االنتخابات األميركية«. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، قــــال مــســتــشــار األمـــن 
في  ماكماستر،  هــربــرت  األمــيــركــي،  القومي 
ميونيخ، إن »األدلـــة ضــد روســيــا« ال يمكن 
دحــضــهــا. وأضـــــاف »يــنــبــغــي عــلــى روســيــا 
إعــادة تقييم ما تقوم به ألنــه ال يعمل بكل 
بساطة«. ووصفت موسكو، الجمعة، الئحة 
االتهام ضد املواطنني الروس بأنها »هراء«. 
غير أن هــذه االتــهــامــات ال تــذكــر أي تواطؤ 
والحكومة  ترامب  دونــالــد  فريق حملة  بني 
ــى 13  ــ ــامــــات إلـ ــهــ ــهــــت االتــ الــــروســــيــــة.  ووجــ

ــركـــات بــالــتــآمــر  ــــاث شـ ــًا وثـ ــيـ مـــواطـــنـــًا روسـ
لخداع الواليات املتحدة، واتهم ثاثة منهم 
املصرفي وخمسة آخرون  أيضًا باالحتيال 
بسرقة هويات.  وأفاد املحققون األميركيون 

بـــأن الــشــخــصــيــات الــروســيــة الــثــاث عشرة 
املــتــهــمــة بــالــتــدخــل فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
ــلـــى صــلــة  عـ ــانــــت  كــ ــام 2016  ــ عــ األمـــيـــركـــيـــة 
بمصنع إلعداد »متصّيدي اإلنترنت«، وهي 
أداة دعائية هدفها التأثير على الرأي العام.

األعـــمـــال  رجـــــل  الـــقـــائـــمـــة  رأس  عـــلـــى  وورد 
الكرملني.  مــن  املــقــرب  بــريــغــوجــني،  يفغيني 
وقـــــال عــلــى الـــرغـــم مـــن رفـــضـــه االتـــهـــامـــات، 
إنـــه »لــيــس مــنــزعــجــًا مـــن ورود اســمــه على 
الائحة«، في تعليق نقلته وكالة أنباء »ريا 
نوفوستي«. وتطلق الصحف الروسية على 
يدير  فهو  بوتني  »طــبــاخ«  لقب  بريغوجني 
شركة »كونكورد« التي كانت تنظم حفات 
االســتــقــبــال فـــي الــكــرمــلــني، وهــــي خــاضــعــة 
لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة. وقـــال بــريــغــوجــني »إذا 
رغـــب األمــيــركــيــون فــي أن يــصــورونــي على 
مــدرج  أنــه  أنــنــي شــيــطــان، فليفعلوا«، علمًا 
على الئحة العقوبات األميركية منذ نهاية 
بــريــغــوجــني  بـــني  الــصــحــف  2016. وربـــطـــت 
أرسلت  التي  للمرتزقة  »واغنر«  ومجموعة 
أشخاصًا للقتال إلى جانب القوات الروسية 
ــة، لــكــنــه يــنــفــي تــمــامــًا أي صلة  ــوريــ فـــي ســ
بهذه الشركة. وتقول الصحف الروسية إن 
بريغوجني على صلة بشركة اسمها »يفرو 
بوليس« املرتبطة بدورها بشركة »واغنر«. 
»افــرو بوليس«  أو  وشركة »يفرو بوليس« 
على قائمة العقوبات األميركية منذ يناير/ 

كانون الثاني املاضي.
الشركة  هــذه  أنها عاقبت  وأكـــدت واشنطن 
عليها«.  ويسيطر  »يملكها  بريغوجني  ألن 
 عــن مــصــدر مــقــرب مــن وزارة الطاقة 

ً
ونــقــا

ــا.رو«  ــكـ ــانـ ــتـ ــونـ ــة، كـــشـــف مـــوقـــع »فـ ــيــ الــــروســ
الــروســي فــي صيف 2017 أن شــركــة »يفرو 
للسيطرة  السّر  في  اتفاقًا  أبرمت  بوليس« 
ــتـــودعـــات الـــنـــفـــط والـــغـــاز  عـــلـــى بـــعـــض مـــسـ
واملصافي في سورية في حال نجح هؤالء 
فــي إخــــراج املــقــاتــلــني املــعــارضــني للحكومة 
السورية منها.  ويفيد بيان االتهام األميركي 
بــــــأن الـــــــــــواردة أســــمــــاؤهــــم عـــلـــى الـــائـــحـــة، 
وظائف  فــي  عملوا  بــريــغــوجــني،  باستثناء 
مــخــتــلــفــة لـــــدى وكــــالــــة أبــــحــــاث اإلنـــتـــرنـــت، 
املتهمة بإعداد املتصيدين )ترولز( ومقرها 
ــل فــــي الــنــظــام  ــتــــدخــ ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ و«الــ
الــســيــاســي األمــيــركــي«. وُيــتــهــم بريغوجني 
وشركاته بتمويل تلك الوكالة. مع العلم أنه 
سبق أن تحدثت الصحف الروسية في عام 
أنه  املتصيدين«، مؤّكدة  2014 عن »مصنع 
يملك آالف الحسابات الوهمية على شبكات 
ــــاس  ــتـــي اســـتـــحـــدثـــت فــــي األسـ الـــتـــواصـــل الـ
الداخلية ثم ُوجهت  للتأثير على السياسة 
عام 2015 الستهداف الرأي العام األميركي. 
وقــــدرت املــجــمــوعــة اإلعــامــيــة الــروســيــة )أر 
يعملون  أن نحو تسعني شخصًا  كــي(   بــي 
في »القسم املكلف الواليات املتحدة« داخل 

ذاك »املصنع«.
)فرانس برس(

حــالــة  أن  اإلثـــيـــوبـــيـــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الـــطـــوارئ الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، فـــي خــضــم اســتــقــالــة رئــيــس 
ــوزراء هايلي مــيــريــام ديــســالــني، ستستمر  الــ
ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها ملدة أربعة 
ي الجيش 

ّ
أشهر أخــرى، وســط استبعاد تول

السلطة أو تشكيل حكومة انتقالية.
وذكر وزير الدفاع، سيراج فيغيسا، الذي نقل 
الرسمي تصريحاته  »أي.بــي.ســي«  تلفزيون 
 »حـــالـــة الـــطـــوارئ 

ّ
لــلــصــحــافــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، أن

ســـتـــســـتـــمـــر ســــتــــة أشــــهــــر وســــتــــعــــرض عــلــى 
تـــزال هناك  لــلــمــوافــقــة«، مضيفًا »ال  الــبــرملــان 
جــيــوب ينتشر فيها الــعــنــف. اتــخــذ )ائــتــاف 
الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة الــشــعــبــيــة 
اإلثيوبية الحاكم( قراره باإلجماع«. وأوضح 
أن حالة الطوارئ تشمل حظر االحتجاجات 
ــتـــي تــــحــــّرض عـــلـــى الــعــنــف،  واإلصـــــــــــدارات الـ
ــى أن قــــــوات األمــــــن حــصــلــت عــلــى  ــ مـــشـــيـــرًا إلـ
تعليمات باتخاذ »تدابير« ضد أولئك الذين 
يــربــكــون نــشــاط الـــبـــاد، مـــع إنـــشـــاء محكمة 

خاصة جديدة ملحاكمتهم. 
ي الجيش السلطة كما 

ّ
واستبعد فيغيسا تول

استبعد تشكيل حكومة انتقالية. ولم يسمح 
النظام، البالغ التكتم، بتسريب معلومات عن 
ديسالني  ميريام  هايلي  سيخلف  مــن  هوية 
الــذي سيواصل تصريف األعمال إلــى موعد 

لم يعرف بعد. 
وقـــــررت الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة الـــتـــي تـــذّرعـــت 
ــــدة بــني  ــــديـ ــــات جـ ــهـ ــ ــــواجـ بـــخـــطـــر حــــصــــول »مـ
الــطــوارئ،  املجموعات اإلثــنــيــة«، فــرض حالة 
التي  ديسالني  ميريام  هايلي  استقالة  غــداة 
ــأة، الــخــمــيــس املــــاضــــي، والـــتـــي  أعــلــنــهــا فــــجــ
بــّررهــا بقوله إنــه يــريــد تسهيل إجـــراء مزيد 
مــن اإلصـــاحـــات. وأتــــت هـــذه االســتــقــالــة إثــر 
ضــغــوط فــي إطـــار الــتــحــالــف الــحــاكــم، وأزمـــة 
مسبوقة  غير  تــظــاهــرات  تخللتها  سياسية 
معادية للحكومة منذ ربع قرن، في ثاني أكبر 

بــلــد عــلــى صعيد عـــدد الــســكــان فــي أفــريــقــيــا. 
املــتــحــدة على االضــطــرابــات  الــواليــات  ورّدت 
األخيرة من خــال تحذير موظفي سفارتها 
إلــى خــارج العاصمة  بوقف جميع رحاتهم 
أفـــادت إذاعـــة »فــانــا«،  اإلثيوبية. مــن جانبها 
بـــأن مــنــدوبــة  الــتــابــعــة للحكومة اإلثــيــوبــيــة، 
املتحدة، نيكي  األمــم  لــدى  املتحدة  الــواليــات 
هـــالـــي، الــتــقــت وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإلثـــيـــوبـــي، 
ورقنه جيبيهو، في نيويورك، وناقشت معه 

القضايا السياسية والتطورات.
وكانت حركة االحتجاج في إثيوبيا قد بدأت 
أواخر 2015 في مناطق األورومــو، التي تعد 
أكبر إثنية في الباد، ثم امتدت خال 2016 
إلى مناطق أخرى، منها مناطق األمهرة في 
الــشــمــال. وأســفــر قــمــع حــركــة االحــتــجــاج عن 

 على األقل.
ً
940 قتيا

إعــان  لــدى   
ّ

إال الــوضــع نسبيًا،  ولــم يستتب 
حـــالـــة طــــــوارئ بـــني أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
هــذه  وخـــــال   .2017 آب  وأغـــســـطـــس/   2016
ــرًا لــلــتــجــول  الـــفـــتـــرة فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات حـــظـ
ــقـــي الــقــبــض على  وقــــيــــودًا عــلــى الـــحـــركـــة وألـ
نحو 29 ألف شخص. وكانت تلك التظاهرات 
تعبيرًا عن الشعور بالتهميش لدى إثنيتي 
األورومـــو واألمــهــرة اللتني تشكان نحو 60 
املائة من عــدد السكان. وقــد عبرتا بذلك  في 
 مفرطًا 

ً
عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيا

ألقلية التيغري في ائتاف الجبهة الوطنية 
الـــثـــوريـــة لــلــشــعــوب اإلثــيــوبــيــة الــحــاكــم منذ 
1991. وانتقد املتظاهرون الحد من الحريات 
الفردية واختال التوازن على صعيد تقاسم 
الـــثـــروات. لــكــن الــســلــطــات اإلثــيــوبــيــة أفــرجــت 
فــي األســابــيــع األخــيــرة عــن مــئــات السجناء، 
منهم مسؤولون في املعارضة وصحافيون، 
ت عــن مــاحــقــات، بعد وعــد مــن رئيس 

ّ
وتخل

الوزراء باإلفراج عن عدد من رجال السياسة 
»من أجل الوفاق الوطني«.

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

امرأة عملت لشهرين لدى  قالت 
لوكالة  المتصيدين«  »مصنع 
ــام 2015  »فــرانــس بـــرس« فــي ع
لقاء  الــمــال  على  حصلت  إنها 
كتابة رسائل تشيد بالرئيس الروسي 
مدونات  على  بوتين  فالديمير 
نشر  ومقابل  مختلفة  بأسماء 
سبق  كما  التعليقات.  بعض 
ــل  ــن داخ أن تــحــدث مــصــدر م
أون  »ميل  لصحيفة  »المصنع« 
صنداي« البريطانية قائًال »كنا ننشر 
حول  تعليقات  أساسي  بشكل 
تسيطر  التي  الخالفية  المواضيع 

على اهتمام البريطانيين«.

»مصنع 
المتصيدين«

ــان األســـــبـــــوع املــــاضــــي إلـــى  ــرفــ ــطــ وتــــوصــــل الــ
تــفــاهــمــات حـــول مـــوضـــوع الــلــغــة اإليــرلــنــديــة، 
تــقــضــي بــتــشــريــع ثــاثــة قــوانــني تــكــفــل حقوق 
اسكتلنديي  وحقوق  باإليرلندية،  املتحدثني 
أولستر، وتعزيز الثقافة البروتستانتية. لكن 
انهيار املفاوضات السريع يعكس حقيقة مّرة 

عن واقع إيرلندا الشمالية.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــاهــمــات بـــني الــحــزبــني 
ــفــــاق الــجــمــعــة  وتـــشـــاركـــهـــمـــا الــســلــطــة مـــنـــذ اتــ
يــــزال االســتــقــطــاب  قــبــل 20 ســنــة، ال  العظيمة 
ــدا  ــنــ ــرلــ ــي إيــ ــ ــوة فــ ــ ــقــ ــ ــي مـــــــوجـــــــودًا وبــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
الوضع حكومة  تعقيد  من  ويفاقم  الشمالية. 
الــبــريــطــانــيــة، ومـــفـــاوضـــات بريكست  األقــلــيــة 
الطرف  مــن  متهم  فــني  الشني  فحزب  الحالية. 
اآلخــــــــر بـــتـــســـيـــيـــس مـــســـألـــة الـــلـــغـــة لــتــحــقــيــق 
فــي حماية  مــن رغبته  أكثر  أهـــداف سياسية، 
فاللغة  باإليرلندية.  املتحدثة  األقلية  حقوق 
اللغة األم لنحو 0.2 في املائة  اإليرلندية هي 
كانت  وإن  فقط،  الشمالية  إيرلندا  سكان  مــن 
نسبة من يفهمونها، إلى درجة ما، ال تتجاوز 
11 فـــي املـــائـــة، وفــقــًا إلحـــصـــاء أجــــري فـــي عــام 
اللغة  بــجــعــل  املــطــالــبــة  فـــإن  2011. وبــالــتــالــي 
اإليـــرلـــنـــديـــة لــغــة رســمــيــة، واســتــخــدامــهــا في 
الطرقات واملــدارس والتوظيف، سيولد املزيد 
اإليرلندية  املجتمعات  بــني  الحساسيات  مــن 
التي ال تــزال تحمل ذكــرى الحرب األهلية في 

سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي.
أما الحزب االتحادي الديمقراطي فمتهم أيضًا 
اتفاق سياسي  إلى  التوصل  بعدم رغبته في 
»شــني فـــني«. فقد كــانــت زعيمة الــحــزب،  مــع الـــ
أرلــــني فــوســتــر، نــفــت الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
حزب »شني فني« حول اللغة اإليرلندية، قائلة 
إنه »أمر ال يمكنني املوافقة عليه. كنت دائمًا 
شــديــدة الـــوضـــوح بــهــذا الــخــصــوص«. وردت 
زعيمة »شني فــني«، مــاري لو ماكدونالد، بأن 
الطرفني  تــوصــل  تثبت  ــًا  أوراقــ يمتلك  حزبها 
إلـــى اتـــفـــاق. ويــعــزو بعضهم هـــذا الـــتـــردد في 
موقف الحزب االتحادي الديمقراطي إلى عدم 
قدرته على إقناع قاعدته الشعبية بالتسوية 
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