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بيدرسن: ال توجد لدينا 
خطة عمل للمستقبل 

حتى اآلن

َكْرم الجاعوني... عائالت مقدسية تصد االستيطانإقرار متأخر بإفشال النظام المسار السياسي
أمين العاصي

لـــم يـــتـــردد املـــبـــعـــوث األمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
ســوريــة غــيــر بــيــدرســن فــي الــتــصــريــح بأنه 
لــيــســت لـــديـــه خـــطـــة عـــمـــل لــلــمــســتــقــبــل بــعــد 
فــشــل الــجــولــة الــخــامــســة مــن أعــمــال اللجنة 
جديد  دســتــور  بكتابة  املكلفة  الــدســتــوريــة 
لــلــبــاد، بــن املــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، 
ــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــنـــايـــر/  ــقــــدت فـ ــــي عــ ــتـ ــ والـ
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. ويـــرفـــض الــنــظــام 
املتحدة  األمـــم  مــهــام  تسهيل  اللحظة  حتى 
بيدرسن  وفــق  سياسي،  لحل  التوصل  فــي 
 مسار 

ّ
نــفــســه، وهـــو مــا يــعــزز االعــتــقــاد بـــأن

األمم املتحدة للعملية السياسية في طريقه 
 الحل بعيد املنال في سورية. 

ّ
للفشل، وأن

ورسم املبعوث األممي، أول من أمس الثاثاء، 
ــــورة قــاتــمــة عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في  صـ
ــة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لـــه بعد  ســـوريـ
الدولي  األمــن  ملجلس  مغلق  اجتماع  انتهاء 
فــي نــيــويــورك قـــدم خــالــه بــيــدرســن إحاطته 
للمجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وحّمل 
مسؤولية  الــســوري  النظام  األمــمــي  املبعوث 
املناط  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجتماعات  فشل 
ــبـــاد. وأبـــلـــغ  ــلـ ــور جـــديـــد لـ ــتــ بـــهـــا وضـــــع دســ
ــا قــــــال، مــجــلــس األمــــن  بـــيـــدرســـن، بــحــســب مــ
»أن الــرئــيــس املـــشـــارك فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة  بــــــ
الدستورية عن الحكومة )أحمد الكزبري( لم 
يقبل بأي من االقتراحات التي قدمتها له، أو 
قدمها الرئيس املشارك عن املعارضة )هادي 
البحرة(«. وتابع: »أشــرت إلى املجلس أنه ال 
توجد لدينا خطة عمل للمستقبل حتى اآلن. 
كما قلت إن الدورة األخيرة للجنة الدستورية 
ــن خــيــبــة  ــارة عــ ــ ــبـ ــ كـــانـــت فـــرصـــة ضـــائـــعـــة وعـ
أمـــل«. وأوضـــح أنــه أبــلــغ املجلس »بــضــرورة 
والتأكد  الراهنة،  اللجنة  عمل  طريقة  تغيير 
مـــن أنـــه فـــي حـــال اســتــأنــفــت الــلــجــنــة عملها، 

القدس المحتلة ــ محمد محسن

على غرار ما يحصل في أحياء كثيرة بالقدس 
املــحــتــلــة، يـــواجـــه املــقــدســيــون الــقــاطــنــون في 
ــراح، خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن  حـــّي الــشــيــخ جــ
َكــْرم الجاعوني، على  يسكنون أرض أو حّي 
الدوام، خطر االستياء على منازلهم من قبل 
ــارات التي  ــطـ املــســتــوطــنــن. وأمــــام ســيــل اإلخـ
تــتــوالــى لــطــردهــم وإجـــبـــارهـــم عــلــى اإلخــــاء، 
الــحــي مــن وسيلة للدفاع عن  ال يجد ســّكــان 
هم ومنازلهم، إال الدخول مع املستوطنن 

ّ
حق

وغالبا  لسنوات،  تمتد  نــزاعــات قضائية  في 
مـــا تــنــتــهــي لــصــالــح الـــطـــرف الــثــانــي، بسبب 
التواطؤ املعروف بينه وبن قضاء االحتال 
ــتـــضـــررون أيــضــا،  اإلســـرائـــيـــلـــي. ويــــحــــاول املـ
ــات ســـلـــمـــيـــة، مـــــن خــــال  ــاجــ ــجــ ــتــ تـــنـــظـــيـــم احــ
 صوتهم 

ّ
الــوســائــل، عــل التظاهر وغــيــره مــن 

يصل إلى جهة ما، قد تكون قادرة على منع 
اقتاعهم من أرضهم.

ــازل املــــهــــددة  ــ ــنـ ــ وعــــــــادت قـــضـــيـــة أصــــحــــاب املـ
باالستياء واإلخــاء في كرم الجاعوني من 
أرض الشيخ جـــراح، وعــددهــم أربــع عائات، 
إلـــى الـــواجـــهـــة، بــعــدمــا تــوجــهــوا مـــجـــددًا إلــى 
املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــقــدس 
لاستئناف  الثاثاء،  أمــس  من  أول  املحتلة، 
على قرار سابق صدر ملحكمة صلح االحتال 
فـــي الـــقـــدس، الـــعـــام املـــاضـــي، ورفـــــض خــالــه 
ــراز ملف  ــ قــضــاة املــحــكــمــة طــلــب الــعــائــات إبـ
التسجيل الذي ادعى من خاله مستوطنون 
ملكيتهم لألراضي املستهدفة بحجة التقادم، 
بعد مـــرور أكــثــر مــن 50 عــامــا على مزاعمهم 

بملكيتهم لتلك األراضي.
من  أول  لاحتال،  املركزية  املحكمة  ونظرت 
ــقـــدم إلــيــهــا مـــن قبل  ــــس، فـــي االلـــتـــمـــاس املـ أمـ
ــــع، سامي  مــحــامــي الــعــائــات املــقــدســيــة األربـ
بإعادة دراسته، على  قــرارًا  أرشيد، واتخذت 

املفاوضات في سورية. وهذه هي املرة األولى 
الــتــي يــتــحــدث فيها املــبــعــوث األمــمــي بشكل 
مــعــلــن وواضــــح عــن عــرقــلــة الــنــظــام الــســوري 
 سياسي في الباد، والتي بدأت 

ّ
لجهود حل

لـــم تثمر  ــام 2012، ولــكــنــهــا  فـــي مــنــتــصــف عــ
 سعي من 

ّ
حتى اللحظة عــن نــتــائــج، فــي ظــل

الــنــظــام لــشــراء الــوقــت وصـــواًل إلــى منتصف 
انتخابات  تنظيم  الحالي، وهو موعد  العام 
رئاسية تبقي رئيس النظام بشار األسد في 
السلطة سبع سنوات أخرى. ولطاملا طالبت 
املــعــارضــة الــســوريــة األمـــم املــتــحــدة بتحميل 
النظام بشكل كامل وواضــح املسؤولية عما 
 
ّ
أن خصوصا  السياسية،  العملية  إلــيــه  آلــت 
ــنــــازالت كـــي تثبت  هــــذه املـــعـــارضـــة قـــدمـــت تــ
جديتها، عندما قبلت بتقديم سلة الدستور 
على سلة االنتقال السياسي لتسهيل مهمة 

األمم املتحدة للتوصل إلى حلول.
ــيــــم جــــبــــاوي،  ــح إبــــراهــ ــ ــ ــيــــاق، أوضـ وفـــــي الــــســ
في هيئة  اإلعامي  للمكتب  التنفيذي  املدير 
 
ّ
أن الــســوريــة،  للمعارضة  التابعة  الــتــفــاوض 
بيدرسن »مجّرد ميّسر وليس وسيطا، وطاملا 
هو كذلك ال يمكنه تقريب وجهات النظر بن 
ــــراف املــتــفــاوضــة«. وطــالــب جـــبـــاوي، في  األطـ
املتحدة  األمــم  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
»تــغــيــيــر مـــهـــام بـــيـــدرســـن لــيــغــدو وســيــطــا  بـــ
الــهــوة بن  النظام واملــعــارضــة لتجسير  بــن 
الطرفن«، مضيفا أنه »من خال تصريحاته 
)بيدرسن( نشعر أنه غير مستقيم بأحكامه 
ــار جــبــاوي  الــســيــاســيــة«. وأشــ حـــول العملية 
 املــبــعــوث األمـــمـــي »ال يــحــّمــل الــنــظــام 

ّ
إلـــى أن

كــامــل املــســؤولــيــة، إنــمــا يشير مــن بعيد إلــى 
الــنــظــام فـــي عــرقــلــة الـــحـــل الــســيــاســي، وهـــذا 
فائدة  ال  أن  يتبّن  كما  يرتكبه.  خطأ جسيم 
من وجــود بيدرسن على اإلطـــاق، وليس له 
فحتى  برمتها،  السياسية  العملية  فــي  دور 
اللحظة لم يعط أي أفكار جديدة حول بقية 

ويتعلق  املحكمة«.  قــضــاة  أمـــام  عرضناهما 
بتداعيات  املــحــامــي،  بحسب  األول،  االدعــــاء 
العائات  لن تتوقف عند  التي  القضية  هذه 
األربــع في كرم الجاعوني، بل ستطاول حّيا 
. أما االدعاء الثاني فيستند، 

ً
فلسطينيا كاما

ــة، »إلــــى  ــيـ ــقـــدسـ وفـــقـــا ملـــحـــامـــي الــــعــــائــــات املـ
حقيقة تــاريــخــيــة مــفــادهــا أن هـــذه الــعــائــات 
نت في األرض بعدما ُرّحلت 

ّ
األربع التي توط

مـــن بــيــوتــهــا فـــي عــــام 1948 )تـــاريـــخ الــنــكــبــة 
الفلسطينية(، هم من الاجئن الفلسطينين 
الذين تّم توطينهم من قبل الحكومة األردنية 
القرن املاضي، مقابل  في مطلع خمسينيات 
تنازلهم عن تسجيلهم كاجئن فلسطينين 
على مــدار أكثر من 50 عاما«. وأشــار أرشيد 
إلــى أن محكمة صلح االحــتــال في جلستها 
لــم تــأخــذ أو تنظر بقانونية  املــاضــي،  الــعــام 

وفاعلية قرار الحكومة األردنية.
إلى ذلك، لفت املحامي إلى أنه »حينما ادعت 
مــلــكــيــة األرض،  االســتــيــطــانــيــة  الـــجـــمـــاعـــات 

وسرعة  وساسة  بفعالية  تعمل  أن  فعليها 
وعــــدم تــكــرار مــا حـــدث حــتــى اآلن«. وتــحــدث 
بيدرسن عن غياب الثقة واإلرادة السياسية 
للتوافق، وكذلك غياب حيز سياسي إلنجاز 
هـــذه الــتــوافــق. وأشــــار املــبــعــوث األمــمــي إلــى 
أنــه تحدث عــن »ضـــرورة وجــود دبلوماسية 
دولــيــة بــنــاءة بــشــأن ســـوريـــة«، مضيفا »أنــا 
على اقتناع أكثر من أي وقت مضى بأنه من 
دون ذلك، فمن غير املمكن أن يمضي أي مسار 
قدما، ســواء كــان الدستوري أو غــيــره«. وفي 
لوكالة  دبلوماسية  مصادر  كشفت  السياق، 
 مــجــلــس األمــــن الــدولــي 

ّ
»فـــرانـــس بـــــرس«، أن

ــتـــي عـــقـــدهـــا الـــثـــاثـــاء،  فـــشـــل، فــــي جــلــســتــه الـ
فــي االتـــفـــاق عــلــى بــيــان مــشــتــرك بــشــأن فشل 

أن تصدر في وقت الحق قرارها النهائي في 
هذا الخصوص. وتزامنا مع الجلسة، تظاهر 
الــســام  الــعــشــرات مــن املتضامنن ونــشــطــاء 
األجانب، قبالة املحكمة، إلى جانب العائات 
ــفـــع  املـــــهـــــددة بــــإخــــاء مـــنـــازلـــهـــا، والــــتــــي ارتـ
منسوب القلق لديها على املستقبل ومصير 
 تنفيذ أوامـــر 

ً
أبــنــائــهــا، فــي مــا لــو تــقــرر فــعــا

اإلخاء الصادرة عن محكمة صلح االحتال.
»الــعــربــي  املــحــامــي ســامــي أرشـــيـــد، تــحــدث لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن مـــــــداوالت املــحــكــمــة املــركــزيــة 
أنــه »كــان هناك استئناف  لاحتال، شارحا 
من قبلنا على قرار الحكم الصادر عن محكمة 
الصلح اإلسرائيلية في شهر أكتوبر/تشرين 
املــقــدســيــة  الـــعـــائـــات  بـــحـــق  املــــاضــــي،  األول 
األربــع بقبول ادعــاءات املستوطنن بامللكية 
ــرى تــســجــيــلــهــا  ــ ــتـــي جـ الـــيـــهـــوديـــة لــــــألرض الـ
لصالحهم في عام 1972«. وأوضح أرشيد أنه 
»جرى من قبلنا استئناف على القرار ألسباب 
يـــــن أســاســيــن  ــادًا إلـــــى ادعـــــاء ــنــ ــتــ عــــــدة، واســ

االنتقال  سلة  سيما  وال  التفاوضية  السال 
ــو ال يــخــتــلــف عــــن املــبــعــوث  ــ الـــســـيـــاســـي، وهـ
الـــســـابـــق ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا«. وأعــــرب 
جباوي عن قناعته بأنه »إذا بقي الحال على 
ما هو عليه في تعاطي األمم املتحدة والدول 
الــفــاعــلــة مـــع األزمـــــة الـــســـوريـــة، فـــا بصيص 

ضوء في آخر النفق للعملية السياسية«. 
مــن جــانــبــه، أشــــار عــضــو الــهــيــئــة السياسية 
في »االئتاف الوطني السوري« عبد املجيد 
بركات، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
 »اإلحاطة السرية للمبعوث األممي توحي 

ّ
أن

 هناك خافات جوهرية بن الدول الراعية 
ّ
بأن

 »بيدرسن لم 
ّ
للعملية السياسية«. واعتبر أن

يــتــحــدث أمــــام وســائــل اإلعــــام بــعــد الجلسة 
 الــنــظــام يــعــطــل أعــمــال 

ّ
بــشــكــل واضــــح عـــن أن

الــدور  إلــى  الــدســتــوريــة، ولــم يتطرق  اللجنة 
السورية  املعارضة  به  الــذي قامت  اإليجابي 
إلنجاح أعمال اللجنة الدستورية، من خال 
املبعوث   

ّ
أن يؤكد  ما  عمل،  مقترحات  تقديم 

األمـــمـــي يــحــابــي الــنــظــام وداعـــمـــيـــه، معتقدًا 
الــنــظــام فــي العملية   هــذا األســلــوب يبقي 

ّ
أن

 املعارضة »كانت 
ّ
السياسية«. وأكد بركات أن

 الـــنـــظـــام ســيــعــطــل أعــــمــــال الــلــجــنــة 
ّ
ــدرك أن ــ تــ

الدستورية«.
ــيـــه الــعــمــلــيــة  ــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــــــراوح فـ وفــ
السياسية التي ترعاها األمم املتحدة وفق 
قرارات الشرعية الدولية في املكان ذاته منذ 
سنوات، تتداول أوساط املعارضة السورية 
مــعــلــومــات عــن ســعــي الــثــاثــي الــضــامــن في 
ســوريــة وفــق مسار أستانة )تــركــيــا، إيــران، 
روســــيــــا(، لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة 
ــة، بـــعـــيـــدًا عــــن املـــســـار  ــ ــوريـ ــ ــلـــوضـــع فــــي سـ لـ
املــقــرر أن يعقد هـــذا الثاثي  األمــمــي. ومـــن 
جولة جديدة من هذا املسار في 16 فبراير/ 
شباط الحالي في مدينة سوتشي الروسية 

على البحر األسود.

وطــلــبــت إخـــــاء الـــعـــائـــات األربــــــع ملــنــازلــهــا، 
طلبنا من املحكمة أن ُيبرز املستوطنون ملف 
التسجيل املزعوم الذي عرضوه أمام املحكمة 
في عــام 2010«. وأشــار في هــذا السياق، إلى 
منه 

ّ
أنه »حن نظرنا إلى امللف، تبن لنا تض

املبنية  التسجيل  عملية  فــي  كــثــيــرة  أخــطــاًء 
عــلــى مــســتــنــدات غــيــر صــحــيــحــة، وبــالــتــالــي 
طلبنا من املحكمة اعتبار هذا التسجيل غير 
قــانــونــي، لكن لــألســف الــشــديــد، فــإن املحكمة 
رفضت في حينه النظر في ادعائنا ألسباب 

قالت إنها تقنية وتتعلق بالتقادم«.
ورغم التواطؤ املفضوح بن محاكم االحتال 
ومستوطنيه، يتمسك أبناء العائات املهددة 
فــي كــرم الــجــاعــونــي، بمنازلهم. هــذا مــا أكــده 
»الــعــربــي  ــافـــي، لـــ ــكـ املــــواطــــن عــبــد الـــفـــتـــاح أسـ
 إن عائلته والعائات األخرى 

ً
الجديد«، قائا

بتكسير  قاموا  لو  منازلها، حتى  في  »باقية 
العفش )األثاث( علينا وضربنا«. حالة القلق 
هذه تساور أيضا املواطنة املقدسية أم محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــصــّبــاغ، الــتــي أعــربــت لـــ
غــامــض، بينما تعاني  مــن مصير  قلقها  عــن 
أســرتــهــا مـــن الــفــقــر. أمـــا املـــواطـــن السبعيني 
مــحــمــد الـــصـــّبـــاغ، فــاســتــرجــع هــجــرة عائلته 
األولى خال النكبة، قبل أن يستقر بهم الحال 
فــي الحي املقدسي. وقـــال: »طــرُدنــا مــن بيتنا 

في كرم الجاعوني، يعني تهجيرًا آخر«.
وتبلغ مساحة األرض التي تدعي الجمعيات 
االستيطانية ملكيتها منذ 1885، 19 دونما. 
وتشكل كرم الجاعوني جزءًا من حّي الشيخ 
جـــــراح، شــمــال الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس، 
والبالغة مساحته 808 دونمات. ويقدر عدد 
وخــال  نسمة.  آالف   3 بحوالي  الحي  سكان 
ــد الــــحــــّي هــجــمــة  ــهـ ــيــــن، شـ ــاضــ ــن املــ ــديـ ــقـ ــعـ الـ
اســتــيــطــانــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن جــمــعــيــات 
قلب  فــي  ألراض  ملكيتها  ادعــت  استيطانية 

الحي، حيث تم االستياء على 7 منازل.
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قطر: االتصاالت مع 
األميركيين واإليرانيين 

لم تتوقف
أكــــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري، محمد  ــ وزيـ
ــانــــي، أمـــس  بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــ
ــاء، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ ــعـ ــ األربـ
ــا  ــشــ ــيــــة أرانــ ــانــ ــبــ ــع نـــظـــيـــرتـــه اإلســ ــ مـ
 
ّ
ــة، أن ــدوحــ ــا، فـــي الــ ــ غــونــزالــيــس اليـ
األميركي  الجانبن  مــع  االتــصــاالت 
واإليـــرانـــي لــم تــتــوقــف. وأضـــاف أنه 
»مـــن املــهــم أن ال نـــرى تــصــعــيــدًا في 
مع  مستمرة  فــاالتــصــاالت  املنطقة، 
جــمــيــع األطـــــراف إلجــــراء مــشــاورات 
في قضية إيران، إذ تسعى قطر ألن 

يكون هناك خفض للتصعيد«.
)العربي الجديد(

روحاني: نعتز بالتفاوض 
مع األعداء

ــــس اإليـــــــــرانـــــــــي، حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
روحــــــانــــــي )الــــــــصــــــــورة(، فـــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة، خـــال االحــتــفــال بــالــذكــرى 
ـــ42 لــلــثــورة فـــي إيــــــران، إن بـــاده  ــ ــ ال
واجهت 4 تهديدات معا خال العام 
ــيــــر، هـــي الـــحـــرب االقــتــصــاديــة  األخــ
األمــيــركــيــة »الــقــصــوى«، وتــداعــيــات 
ــــوط  ــغـ ــ ــــروس كـــــــــورونـــــــــا، والـــــضـ ــ ــيـ ــ ــ فـ

العسكرية.  والتهديدات  اإلعامية، 
وأضاف أن عهد الضغوط القصوى 
»قــــد ولـــــى، لــكــنــنــا بــحــاجــة للصبر 
وتفاخر  النهائي«.  النصر  لتحقيق 
»األعـــداء«،  مع  بالتفاوض  روحاني 
 »إنـــنـــا نــعــتــز بــالــتــفــاوض مع 

ً
قـــائـــا

األعداء، وهو ليس أمرًا سلبيا ومن 
مستلزمات الحكم«.

)العربي الجديد(

تحريض على قتل رئيس 
بلدية الخليل

»كــريــات  رئــيــس مستوطنة  حـــّرض 
ــو لـــيـــفـــمـــان، وعــضــو  ــاهـ ــيـ أربــــــــع«، إلـ
الــكــنــيــســت مــوشــي ابـــوتـــيـــول، أمــس 
األربــــعــــاء، عــلــى قــتــل رئـــيـــس بــلــديــة 
أبو سنينة،  تيسير  الخليل،  مدينة 
بــنــاء مصعد  لعملية  عــرقــلــتــه  بــعــد 
تــهــويــدي قـــرب الــحــرم اإلبــراهــيــمــي، 
ــه لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  عــــبــــر الــــتــــوجــ
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي أصـــــدرت قــــرارًا، 
ــــس، بـــاســـتـــمـــرار إيـــقـــاف  أول مــــن أمــ
»العربي  املشروع. وقال أبو سنينة لـ
التحريض  عــلــى  تعقيبا  الــجــديــد«، 
املستوطنن  هـــؤالء  »إن  قتله  عــلــى 
خارجون عن كل القوانن، وهو أمر 
متوقع منهم«. من جهتها، اعتبرت 
في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
بـــيـــان أمـــــس، الـــتـــهـــديـــدات ضـــد أبــو 
صريح  »تــحــريــض  بــمــثــابــة  سنينة 

على القتل«.
)العربي الجديد(

العراق: الصدر يدعو إلى 
سحب القوات األميركية

ــار الـــــصـــــدري«،  ــيــ ــتــ ــم »الــ ــيــ دعــــــا زعــ
مــقــتــدى الـــصـــدر )الــــصــــورة(، أمــس 
ــــس األمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ األربـــــــــعـــــــــاء، الـ
ــــدن، إلـــــى ســـحـــب الـــقـــوات  ــايـ ــ ــو بـ جــ
لتجنيب  ــراق،  ــعــ الــ ــن  مـ األمــيــركــيــة 
ســـــاحـــــة  تـــــصـــــبـــــح  »أن  الـــــــــبـــــــــاد 
والــدولــيــة«،  اإلقليمية  لــلــصــراعــات 

وذلك خال مؤتمر صحافي عقده 
ــراق. من  ــعــ فـــي الــنــجــف بــجــنــوب الــ
جهة أخرى، أعرب الصدر عن دعمه 
إجراء انتخابات مبكرة في العراق 

تشرف عليها األمم املتحدة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

النظام السوري يجدد 
قصف إدلب

ــــوري،  ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ جــــــــددت قــــــــوات الــ
أمـــــــــس األربــــــــــعــــــــــاء، قــــصــــفــــهــــا عـــلـــى 
مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة بــريــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، فــي خـــرق جــديــد التــفــاق 
ــار. وقــــال الــنــاشــط  ــنـ وقــــف إطــــاق الـ
النظام  قـــوات  إن  املــحــمــد،  مصطفى 
الــبــارة ومحيطها في  بــلــدة  قصفت 
جــبــل الـــزاويـــة، وذلـــك لــلــيــوم الثاني 
ــرارًا في  ــ عــلــى الـــتـــوالـــي، مــوقــعــة أضــ

ممتلكات املدنين.
)العربي الجديد(

هل تنقرض 
ديناصورات 

السياسة؟

أصرت »الجبهة الشعبية« 
على عقد اجتماع آخر 

في مارس

عصام عابدين: بيان 
القاهرة لم ينجح في إزالة 

أي لغم قضائي

للحديث تتمة...

حوار القاهرة
أّدت رغبة »فتح« و»حماس« في إنجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة إلى تأجيل 
الخالف  بوادر  بدأت  التحرير، فيما  االنقسام وإصالح منظمة  أبرزها  إشكالية،  ملفات 
انتخابات  في  المشاركة  اإلسالمي«  »الجهاد  رفض  مع  المجتمعين  بين  تدب 

»مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني«

رام اهلل ــ نائلة خليل

عــــــلــــــى غــــــيــــــر عـــــــــــــــادة الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــقـــد نـــجـــحـــت فــي 
ــــذي عـــقـــد ملـــدة  ــوار الـــوطـــنـــي الــ ــحــ الــ
ــة فــــي الــــقــــاهــــرة، وخــــرجــــت بــبــيــان  48 ســـاعـ
مــشــتــرك مـــن 15 نــقــطــة، مــّهــد الــطــريــق أمـــام 
التي  التشريعي،  املجلس  انتخابات  إجــراء 
أجريت آخر مرة قبل 15 سنة. وألن امللفات 
الفلسطينية ثقيلة، سياسيا وأمنيا، بسبب 
 2007 منذ  تجذر  الــذي  السياسي  االنقسام 
وحـــتـــى اآلن بـــن طـــرفـــي االنـــقـــســـام، حــركــة 
الغربية،  الضفة  التي تسيطر على   »فتح« 
قطاع  على  تسيطر  التي  »حماس«  وحركة 
الشهر  مهمة حتى  ملفات  تأجيل  تــم  غـــزة، 
املــقــبــل، على أمــل أن يتفق الــطــرفــان، الــلــذان 
عما بجد طــوال األشهر املاضية للوصول 
إلــى إنــجــاح الــحــوار الــذي عقد تحت رعاية 

املخابرات املصرية، وفي مقرها بالقاهرة.
ورغم اإلعان عن نجاح الحوار الوطني، إال 
أن البيان املشترك لم يحظ بإجماع الفصائل 
األربعة عشر املجتمعة، حيث تحفظت عليه 
وأما  فلسطن«.  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
الواضح أن  بالنسبة لانتخابات، فإنه من 
مشاركة جميع الفصائل في الحوار ال تعني 
إذ قررت  االنتخابات،  مشاركتها الحقا في 
حركة »الجهاد اإلسامي« عدم املشاركة في 
الذي  أوســلــو،  باتفاق  »مسقوفة  انتخابات 
أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته«، 
»العربي  إلــى  الــذي وصلت  بيانها  بحسب 
ــم تــقــرر »الجبهة  الــجــديــد« نــســخــة مــنــه. ولـ
الــشــعــبــيــة« املـــشـــاركـــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات من 

عدمه حتى اآلن.
»فـــــتـــــح«  رغــــــبــــــة  أن  ســـــيـــــاســـــيـــــون  ويــــــــــــرى 
و»حــــمــــاس« فـــي إنـــجـــاح الـــحـــوار بــــأي ثمن 
دفعتهما لتأجيل ملفات سياسية إشكالية 
ــا، مــثــل االنــقــســام  ــقـ مــعــقــدة ملــنــاقــشــتــهــا الحـ
وإصــاح منظمة التحرير، في إصــرار على 
املــضــي إلــى األمـــام، على الــرغــم مما تحمله 
مــن مــلــفــات مــلــغــومــة قــابــلــة لــانــفــجــار بأية 
لــحــظــة، والـــعـــودة إلـــى املــربــع األول. ويــؤكــد 
في  ينجح  لــم  الفصائل  بيان  أن  قانونيون 
إزالة األلغام القانونية من الطريق، بل عمل 
على تسكينها ليس أكثر، دون أي ضمانات 

قانونية حقيقية.
ومن أبرز النقاط في البيان املشترك االلتزام 
ــنــــي الــــــــذي حــــــــدده مـــرســـوم  ــزمــ بــــالــــجــــدول الــ
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى إجـــرائـــهـــا فـــي مــديــنــة الــقــدس 

استثناء،  دون  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة 
ــتــــائــــج وقـــبـــولـــهـــا.  ــنــ ــرام الــ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــتــــعــــهــــد بـ والــ
وكـــــان عـــبـــاس قـــد أصــــــدر، فـــي الـــخـــامـــس من 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــــددًا من 
االنتخابات  إجـــراء  مواعيد  حــددت  املراسيم 
ــار املــقــبــل، تليها  ــ الــتــشــريــعــيــة فـــي مـــايـــو/ أيـ
املقبل،  الرئاسة في يوليو/ تموز  انتخابات 
الفلسطيني  الوطني  املجلس  انتخابات  ثــم 
ــي أغـــســـطـــس/ آب املـــقـــبـــل. كـــذلـــك يــتــمــّســك  فــ
األمنية في  األجهزة  البيان بضمان حيادية 
الضفة وغــزة وعــدم تدخلها في االنتخابات 
الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة ألي طـــرف. وتتولى  أو 
فــي  ــا(  ــيـــرهـ غـ الــفــلــســطــيــنــيــة )دون  ــة  الـــشـــرطـ
ــــزة بــزيــهــا الــرســمــي تـــأمـــن مــقــار  الــضــفــة وغـ
للقانون.  االنتخابات، ويكون وجودها وفقا 
كذلك اتفق املجتمعون على إطاق الحريات 
الــحــريــة السياسية،  ــواء  الــعــامــة وإشــاعــة أجــ
واإلفراج الفوري عن كل املعتقلن على خلفية 

ق بحرية الرأي.
ّ
فصائلية أو ألسباب تتعل

ــقــــول الـــقـــيـــادي فــــي »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ويــ
ــادة، فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر شـ ــمــ لــــتــــحــــريــــر فــــلــــســــطــــن« عــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »لــقــد  »الــ ـــ ــريـــحـــات لــ تـــصـ
تحفظت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن 
عــلــى عــــدم تــضــمــن الــبــيــان مــوقــفــا واضــحــا 
ــلـــســـن، الـــوطـــنـــي  بــالــتــمــســك بـــــقـــــرارات املـــجـ
واملركزي، التي تتحلل من اتفاقية أوسلو«. 
ويــضــيــف »فــــي الـــوقـــت نــفــســه يــمــكــن الــقــول 
ــه مــن أجـــل اســتــكــمــال الـــوصـــول لــألهــداف  إنـ
املرجوة، كما تراها الجبهة، في عقد مجلس 
ــاس اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــديـــد عـــلـــى أســ ــنـــي جـ وطـ
وطــنــيــة جـــديـــدة تــقــوم عــلــى املـــقـــاومـــة ألنــنــا 
فـــي مــرحــلــة الــتــحــرر الـــوطـــنـــي، فــقــد أصـــرت 
الجبهة على عقد اجتماع آخــر في مــارس/ 

املــــوقــــف  تـــحـــصـــن  أجـــــــل  مـــــن  املــــقــــبــــل،  آذار 
الـــســـيـــاســـي، وصــــــواًل لــعــقــد مــجــلــس وطــنــي 
للشعب  العليا  املرجعية  بــاعــتــبــاره  جــديــد، 
الجبهة من  الفلسطيني«. ويتابع »ناضلت 
أجل أن يجرى عاج تحفظ الجبهة الشعبية 
والنضالي،  والتنظيمي  السياسي  بالبعد 
مرحلة  بأنها  للمرحلة  برؤيتنا  وارتــبــاطــا 
تحرر وطني. واالجتماع املقرر الشهر املقبل 
وغيرها  الجبهة  مــن  مطالبة  على  بــنــاء  تــم 
من الفصائل بضرورة عقده من أجل ضمان 
وصول االنتخابات والحوارات إلى أهدافها 

املرجوة بعقد مجلس وطني جديد، في إطار 
قــرار  وحـــول  جــديــدة«.  وطنية  استراتيجية 
»الجبهة الشعبية« املشاركة في االنتخابات 
مــن عــدمــه، يــوضــح شــحــادة أن »الــجــبــهــة لم 
تتخذ قرارًا باملشاركة أو املقاطعة حتى اآلن، 
ألن هذا األمر مرتبط بقرار مؤسساتها التي 
قّيم حوار القاهرة ونتائجه بما في ذلك 

ُ
ست

اجتماع آذار املقبل«.
ــر الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــحــركــة  ـــن سـ ويـــــرى أمـ
ــــح« وعــــــــــّراب حـــــــوار الــــقــــاهــــرة جــبــريــل  ــتـ ــ »فـ
ــقـــاهـــرة  ــــوب، فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه مــــن الـ ــرجــ ــ الــ
لتلفزيون فلسطن الرسمي أمس األول، أن 
االنقسام«.  ستنهي  الديمقراطية  »العملية 
وقـــال »الـــيـــوم )الــثــاثــاء( طــويــنــا االنــقــســام، 
ــــروح املــحــبــة والـــصـــدق في  وســنــســتــبــدلــه بـ
الــــتــــعــــامــــل مـــــع بـــعـــضـــنـــا الــــبــــعــــض. ونـــحـــن 
العربي  وبعمقنا  بوحدتنا  كفلسطينين 
ســـنـــصـــل إلقـــــامـــــة دولــــتــــنــــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــوحــدة  مــرتــكــزة على  الــقــدس،  بعاصمتها 
وسياستنا املقرة بقرارات الشرعية الدولية، 
ونحاصر  االحــتــال  سنحاصر  وبوحدتنا 

)بنيامن( نتنياهو وحكومته الفاشية«.
لـــكـــن الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي خــلــيــل 
شاهن يرى أن »حوار القاهرة قام بتأجيل 

النقطة  عــبــرت عنها  والــتــي  األهـــم،  القضية 
الـــعـــاشـــرة فـــي الـــبـــيـــان، والـــتـــي نــصــت على 
تــشــكــيــل لــجــنــة بـــالـــتـــوافـــق، تـــقـــدم تــقــريــرهــا 
لــلــرئــيــس، الـــــذي يــحــيــلــه لــحــكــومــة مـــا بعد 
للتنفيذ  الــتــشــريــعــي  املــجــلــس  انـــتـــخـــابـــات 
ملعالجة إفرازات وترسبات االنقسام. أي أن 
االنقسام برمته، الذي من املفترض أن تكون 

إلى   إلنهائه تم تأجيله 
ً
االنتخابات مدخا

ما بعد االنتخابات، وهذا هو اللغم األكبر«.
»الــعــربــي  ويـــقـــول شـــاهـــن، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«: »ما هي إفرازات وترسبات االنقسام؟ 
فــي الــواقــع هــي وجـــود مــؤســســات لسلطتن، 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــســيــطــر عــلــيــهــا حــركــة 
غـــزة تسيطر عليها حركة  قــطــاع  فــتــح، وفـــي 

حماس. هذا الواقع سوف يبقى قائما إلى ما 
بعد تشكيل الحكومة بعد االنتخابات. وهنا 
الخطر األكبر الذي يتهدد االنتخابات، والذي 
االنتخابات ستؤدي  بــأن  تتوفر ضمانات  ال 
إلى إنهاء هذه الحالة، ألنها ستبقى مؤجلة«. 
ويوضح »ربما تكون هذه الثغرة الكبرى في 
حوار القاهرة والبيان الذي صدر عنه، والذي 
يشير إلى أن هناك توجها لذات املنحى الذي 
حكم حالة حوارات املصالحة طيلة السنوات 
ــــذي يــقــوم عــلــى تــأجــيــل املــلــفــات  املــاضــيــة، والـ
فــتــرات  إلـــى  الــشــائــكــة والــخــافــيــة، وترحيلها 
الحــقــة، وهــو السبب الــذي أدى إلــى استمرار 
أمـــام مشهد مــكــرر«. ويعتبر  االنــقــســام. نحن 
إلــى نظام من  أن »هــذه االنتخابات ســتــؤدي 
االنــقــســام،  طــرفــي  بــن  واملحاصصة  الهيمنة 
ــن االنــــتــــخــــابــــات  ــمـ ــتـــضـ فــــتــــح وحــــــمــــــاس، وسـ

استمرار الوضع القائم، ليس أكثر«.
أما على الصعيد القانوني فا يبدو املشهد أقل 
تعقيدًا، وتغذيه االعتصامات واالحتجاجات 
الـــيـــومـــيـــة لـــنـــقـــابـــة املـــحـــامـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
املــســتــمــرة مــنــذ نــحــو شــهــر، ضــد قــيــام عباس 
ــرار بــقــانــون، عـــدل بموجبه قــانــون  بــإصــدار قـ
عليها،  قبضته  الــقــضــائــيــة، إلحــكــام  الــســلــطــة 
كما أكدت نقابة املحامن أكثر من مرة. ويرى 
املستشار القانوني ملؤسسة »الحق« املحامي 
عــصــام عــابــديــن أن »املــراســيــم الــتــي أصــدرهــا 
عــبــاس لها قــوة الــقــانــون، وهــي أعــلــى وأقــوى 
من البيان الذي صدر عن حوار الفصائل في 
»العربي  لـ تصريحات  في  ويعتبر،  القاهرة«. 
الجديد«، أن »بيان القاهرة لم ينجح بإزالة أي 
لغم قضائي. كل ما جرى هو تقاسم حصص 

على حساب عدالة القضاء ونزاهته«.
الـــقـــضـــاء  ــن أن »مـــجـــلـــس  ــديــ ــابــ ــع عــ ــابــ ــتــ ويــ
التنفيذية،  الذي جاء بقوة السلطة  األعلى، 
الــذي  ــرار،  أبـــو شــ الــقــاضــي عيسى  برئيسه 
الــيــومــيــة للمحامن  تــطــالــبــه االعــتــصــامــات 
بــالــرحــيــل بسبب وجــــوده غــيــر الــشــرعــي ما 
زال مــــوجــــودًا«. ويـــتـــســـاءل »كـــيـــف ســتــعــزز 
الحريات والسلطة التنفيذية تفرض أجواء 

بوليسية على القضاء؟«.
القاهرة،  فــي بيان  الــرابــعــة،  النقطة  ونــّصــت 
شكل محكمة قضايا االنتخابات 

ُ
على أنه »ت

بــالــتــوافــق مـــع قــضــاة مـــن الـــقـــدس والــضــفــة 
الغربية وقطاع غــزة، وتتولى هذه املحكمة 
القضائية  الجهات  مــن  غيرها  دون  حصرًا 
االنتخابية  بالعملية  يتعلق  ما  متابعة كل 
والقضايا الناشئة عنها... إلخ«. وهدفت هذه 
الــنــقــطــة إلبــعــاد شــبــح املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
تم  االنــتــخــابــيــة، ألنــهــا محكمة  العملية  عــن 
تعين قضاتها من عباس ألهداف سياسية، 
وقـــامـــت بــحــل املــجــلــس الــتــشــريــعــي الــســابــق 
بقرار في عام 2018. وحول هذا األمر، يقول 
ــذا ال يــغــيــر مـــن حــقــيــقــة وجـــود  ــ عــابــديــن »هـ
مجلس قضاء أعلى جاء بناء على السلطة 
القسري  التقاعد  سيف  ويسلط  التنفيذية، 
على القضاة الذين ال يخضعون ألوامره، وال 
دستورية  محكمة  وجـــود  حقيقة  مــن  يغير 
تم تشكيلها ألهداف سياسية. لكن الجديد 
هـــو أن عــبــاس يــقــدم ضــمــانــا، وكـــأنـــه يــقــول 
لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة ومــجــلــس الــقــضــاء 
األعــلــى أال يفعا أي شـــيء. هـــذا مــا حصل. 
لكن فعليا ال يوجد مــا يمنع أي مــواطــن أو 
محاٍم من أن يقدم طعنا يتعلق باالنتخابات 
الدستورية واملحاكم األخرى،  املحكمة  أمام 
الــتــي شكلها عــبــاس قبل  ــة  ــ ال سيما اإلداريـ
أربعة أيام من مرسوم االنتخابات. وحينها 
إننا  التنفيذية  السلطة  أن تقول  السهل  من 

لسنا من قدم هذا الطعن«.

أسامة علي

بعد مخاٍض عسير دام أشهرًا، 
ن ملتقى الحوار السياسي 

ّ
تمك

الليبي من انتخاب سلطة بوجوه 
جديدة، استقبلتها األوساط املحلية 
والدولية بترحيب واسع. لكن عكس 
املأمول، وجد القادة الجدد أنفسهم 

في حلبة صراع سياسي ال يقل 
حدة عما شهدته البالد من صراعات 

سابقة. ووسط الجهود الكثيفة 
التي يبذلها قادة السلطة الجديدة 

لتشكيل حكومة توافق وطني، عادت 
الوجوه القديمة، التي ارتبطت بكل 
شيء في ليبيا باستثناء السالم، 

إلى التصريحات والبيانات لترتيب 
صفوفها، ومعالجة املأزق املرتبط 

بحساباتها الستمرار الهيمنة على 
املشهد، من خالل عنف سياسي 
للحفاظ على أنصارها وحلفائها، 

وامتصاص صدمة الخسارة، تالفيًا 
لتغير اتجاهات الرأي العام. ووصل 

ذلك إلى حد إعالن وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن 
رغبته في زيارة املنطقة الشرقية 

التي تحتضن قواعد خليفة حفتر 
العسكرية، متناسيًا من دون أي 

أسباب أو مقدمات، أشهرًا من الدم 
والبارود، عندما كانت قوات حفتر 

تقرع أبواب طرابلس، ويصفه قادتها 
»قائد املليشيات«. بـ

تلك الوجوه القديمة كانت 
رئيسة البعثة األممية السابقة 
ستيفاني وليامز قد وصفتها 

»الديناصورات«، وخّيرتها بني  بـ
االنقراض أو التعاطي بإيجابية مع 

الرؤية التي تتبناها ومن خلفها 
املجتمع الدولي، لكنها عادت لتتساءل 

»هل سيذهب هؤالء إلى االنقراض 
سريعًا، أم سننتظر 160 مليون سنة 

أخرى؟«. جواب هؤالء لم يتأخر، 
ولسان حالهم يقول ال للخيارين، 

ففي بوزنيقة املغربية فّصلوا آليات 
املراكز السيادية على مقاساتهم، 
وفي غدامس قرروا جناحًا ثالثًا 

ملجلس النواب، إضافة إلى طرابلس 
وطبرق.

ال تبدو العراقيل التي تقف أمام 
السلطة الجديدة متوقفة عند حد نيل 
الثقة، وال حتى في تشكيل الحكومة 

وفق مبدأ املحاصصة والترضية 
املناطقية، وإنما بقدرة السلطة 

الجديدة على رسم برامج وخطط 
القتالع مخالب تلك »الديناصورات«، 

وتحديدًا ملفات املرتزقة متعددي 
الجنسيات، إضافة إلى ملف السالح.

وأبعد من ذلك، يبدو التوافق على 
قاعدة دستورية لالنتخابات املقبلة 
أهم العوامل لتوفير ظرف مناسب 

النقراض »ديناصورات السياسة«، 
بينما يؤشر ظهور بوادر خالف 

حول االستفتاء على الدستور ليكون 
إطارًا قانونيًا لالنتخابات املقبلة، إلى 
صحة مخاوف شريحة من الليبيني 
من اإلعالن عن وصول حكام جدد 
إلى املشهد قبل االتفاق في املسار 

الدستوري، ما يعني برأيهم بقاء 
الباب مفتوحًا على مراحل انتقالية 
بحكومات وسلطات كلها تتشبث 

بالبقاء في املشهد.

مصالحة 
فلسطينية 

تستثني 
القضايا 
الرئيسية

الحدث

أمس  الغربية،  الضفة  وســط  اهلل  رام  في  والــقــوى  الفصائل  بعثت 
األربعاء، برسالة دعم لمخرجات الحوار الفلسطيني، عبر وقفة نظمتها 
في  والبيرة  اهلل  رام  محافظة  في  واإلسالمية  الوطنية  القوى  لجنة 
ميدان المنارة. ورفع المشاركون الالفتات التي تعتبر الحوار واالنتخابات، 
لمواجهة  األمــان  صمام  والوحدة  للديمقراطية،  األســاس  المدخل 
االحتالل. ورغم إعالن حركة »الجهاد اإلسالمي« مقاطعتها االنتخابات، 

فقد شارك ممثلون عنها في الوقفة.

احتفاء فصائلي في رام اهلل

تسجيل 
%85

كشفت لجنة االنتخابات، 
أمس األربعاء، أن عدد 

الفلسطينيين الذين سجلوا 
لالنتخابات، منذ صدور 

المرسوم الرئاسي في 15 
يناير/ كانون الثاني الماضي، 
بلغ 85 بالمائة. وقال رئيس 

لجنة االنتخابات الفلسطينية 
حنا ناصر، خالل إطالق 

عملية التسجيل الميداني 
في رام اهلل، إن عدد 

المسجلين بلغ نحو 2.4 
مليون، يشكلون ما نسبته 

85 في المائة من عدد 
المؤهلين للتسجيل وفقًا 

لبيانات جهاز اإلحصاء 
المركزي. وتوقع أن تبلغ 

نسبة التسجيل 90 في 
المائة مع إغالق باب 

التسجيل الثالثاء المقبل.

يمهد اتفاق الفصائل 
الطريق أمام إجراء 

االنتخابات )محمد عبد/ 
فرانس برس(
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      غرب

مالي: هجوم على 
قوة أممية

ــــت األمـــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة، أمـــــس  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
األربعاء، إصابة نحو 20 من جنود 
ــوم عــلــى  ــجــ ــــي هــ حـــفـــظ الـــــســـــام، فـ
كيرينا وسط  بلدة  في  معسكرهم 
مالي. وينتمي الجنود إلى الكتيبة 
الــتــوغــولــيــة، حــســب مــصــدر مطلع 
عـــلـــى بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل مــــا جــــرى. 
ونــــدد رئــيــس بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة 
النظيف  مــالــي، محمد صــالــح  فــي 
»بهذا الهجوم الجبان على جنود 
حفظ السام، وحرص على اتخاذ 
كـــل الـــتـــدابـــيـــر لــحــصــول الــجــرحــى 
ــان  عـــلـــى الـــعـــنـــايـــة املـــنـــاســـبـــة«. وكــ
قــتــل 10 جــنــود مــالــيــن، األســبــوع 
املــاضــي، وســط الــبــاد، فــي هجوم 
إلى جماعة »نصرة اإلسام  نسب 
واملـــســـلـــمـــن«، املـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم 

»القاعدة«.
)فرانس برس(

ميانمار: عشرات اآلالف 
في الشوارع

نـــزل عــشــرات اآلالف فــي مــيــانــمــار، 
أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، إلـــــــى الـــــشـــــوارع 
ــددًا، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى انـــقـــاب  مــــجــ
ـــش. وتـــــجـــــمـــــعـــــت حــــشــــود  ــ ــيــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
وســــــط رانـــــغـــــون عـــاصـــمـــة الـــبـــاد 
تظاهرة  فيما نظمت  االقتصادية، 
ــبـــيـــداو، ضــمــت  فــــي الـــعـــاصـــمـــة نـــايـ
آالف األشخاص. وفي والية كاياه 
بـــشـــرق الــــبــــاد، انـــضـــم شــرطــيــون 
إلــــى الـــتـــظـــاهـــرات بــحــســب وســائــل 
ــم  ــدد مـــقـــرر األمـ ــ ــــام مــحــلــيــة. ونـ إعـ
املــتــحــدة الـــخـــاص املــعــنــي بحقوق 
اإلنسان في ميانمار، توم أندروز، 
في بيان، باستخدام القوة، مؤكدًا 
وأصابت  النار  أطلقت  الشرطة  أن 

امرأة في نايبيداو، أمس األول.
)فرانس برس، رويترز(

 
قتلى وجرحى 

بانفجارات في كابول
ت العاصمة األفغانية كابول، 4 

ّ
هز

انفجارات، أمــس األربــعــاء، أسفرت 
قائد  بينهما  مقتل شخصن،  عــن 
في الشرطة. وأعلن املتحدث باسم 
ــان،  ــ ــ آريـ ــارق  ــ ــ طـ الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
الخامس  الحي  شرطة  قائد  مقتل 
ــابـــول مــحــمــد زاي كــوتــشــاي  فـــي كـ
وحــــارســــه، فـــي أحــــد الــتــفــجــيــرات. 
أشـــــخـــــاص  ثــــــاثــــــة  أن  وأضــــــــــــــاف 
بالقرب  انفجار  وقع  كما  أصيبوا. 
من فندق سيرينا الدولي، من دون 

وقوع إصابات.
)العربي الجديد، رويترز(

 
األردن: وفاة عبد الهادي 

المجالي
ــي، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، رئـــيـــس  ــ ــوفــ ــ ــ

ُ
ت

ــــي األســبــق،  مجلس الـــنـــواب األردنـ
ــــن الـــعـــام، رئــيــس  مـــديـــر جـــهـــاز األمـ
هيئة األركان األسبق، عبد الهادي 
)الـــصـــورة(، بعد إصابته  املــجــالــي 
يناهز  عــن عمر  كــورونــا  بفيروس 
87 عــامــا. ولــطــاملــا عــّد املــجــالــي من 
رجاالت الدولة، رغم إبدائه العديد 
مــن املـــواقـــف املــعــارضــة. وســبــق له 
أن وّجــه نقدًا حتى ملجلس النواب 

الذي ترأسه أكثر من 9 دورات.
)العربي الجديد(

 

العراق: عملية عسكرية 
لتتبّع بقايا »داعش«

ــلــــيــــة اإلعــــــــــــام األمــــنــــي  أعــــلــــنــــت خــ
الــعــراقــيــة، أمـــس األربـــعـــاء، انــطــاق 
ــة لــتــتــبــع  ــعــ عــمــلــيــة عــســكــريــة واســ
بقايا تنظيم »داعــش« في مناطق 
ــرة الـــكـــرمـــة  ــ ــزيـ ــ ــداد، وجـ ــ ــغـ ــ غــــربــــي بـ
بحيرة  وشـــرق  األنــبــار،  بمحافظة 
ــدود  ــ ــلــــى حــ الـــــثـــــرثـــــار الـــــواقـــــعـــــة عــ
الدين،  محافظتي األنــبــار وصــاح 
بـــاالشـــتـــراك مـــع الــحــشــد الــشــعــبــي 
وبإسناد من الطيران. وأشارت إلى 
»لتطهير  جـــاءت  العملية  هـــذه  أن 
داعش  من عصابات  املناطق  هــذه 
اإلرهابية، وضبط وإحكام الحدود 

الفاصلة بن هذه املناطق«.
)العربي الجديد(

الخرطوم ــ العربي الجديد

ــدن  ــي مــ ــ ــات فــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــعـ ــ ــعــــت رقـ ــوســ تــ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــردي  ــفـــة، عــ ــلـ ــتـ ــة مـــخـ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ سـ
األوضــــاع االقــتــصــاديــة وغـــاء أســعــار السلع 
ــك بــالــتــوازي  ــ األســـاســـيـــة وشــــح الــــوقــــود، وذلـ
الله  مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد 
حــمــدوك لــن تــكــون مهمتها سهلة فــي ضبط 
الـــشـــارع. وأحــــرق محتجون غــاضــبــون، أمــس 
األربــــعــــاء، مــقــر اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون وعــــددًا 
الضعن  مدينة  في  الحكومية  السيارات  من 
في واليــة شــرق دارفـــور، وذلــك اعتراضا على 
تــردي األوضــاع املعيشية. وقــال شهود عيان 
ــرات املــحــتــجــن  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن عـــشـ
أغلبهم من طاب املدارس، تجّمعوا في املدينة 
املضطردة  الــزيــادة  من  عن غضبهم  للتعبير 
املحتجون  السلع. وردد  ونـــدرة  األســعــار  فــي 
هــتــافــات تــدعــو إلــــى إســـقـــاط الــحــكــومــة، قبل 
الحكومية،  املــقــار  مــن  عــدد  إلــى  أن يتوجهوا 
ــقـــر اإلذاعـــــــة  ــى مـ ــ ــنـــوا مــــن الـــــوصـــــول إلــ ــكـ ــمـ وتـ
الــحــكــومــيــن وقـــامـــوا بعمليات  والــتــلــفــزيــون 
تــخــريــب واســـعـــة، وإحـــــراق عـــدد مــن اآللــيــات. 
كــذلــك اســتــطــاعــوا الـــوصـــول إلــــى مــقــر وزارة 
املالية وأحــرقــوا سيارات تابعة لها. وجــاءت 
أحداث الضعن، امتدادًا الحتجاجات متنقلة 
ــام املــاضــيــة،  فــي املـــدن الــســودانــيــة، خـــال األيــ
مــثــل الــقــضــارف واألبـــيـــض والــفــاشــر ونــيــاال، 
والتي صاحبتها أعمال نهب وسلب وفوضى 
شاملة، لكن السلطات الحكومية تعتبر أن ما 
يحدث هو من تدبير عناصر النظام السابق.

اإلثنن،  التي شهدت،  األبــيــض،  وفــي مدينة 

انفاتا أمنيا واسعا، أعلن مدير شرطة والية 
ــلـــواء شـــرطـــة، حــســن عبد  شــمــال كــــردفــــان، الـ
الــرحــيــم، عـــودة الــهــدوء إلـــى الـــواليـــة، مشيرًا 
إلــى أنــه تم القبض على أكثر من 100 متهم 
ــداث الــشــغــب والــتــخــريــب، إلـــى جانب  فــي أحــ
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــتــهــمــن فــــي أحـــــــداث الـــرهـــد 
وأم روابـــــة، وضــبــط الــكــثــيــر مــن املــســروقــات 
بحوزتهم. وأضاف عبد الرحيم أن املتهمن 
ال بد أن ُيقدموا للمحكمة، مؤكدًا أن الشرطة 
واألجهزة األمنية قامت بدورها في احتواء 
األحداث التي شهدتها مدن األبيض والرهد 
وأم روابـــــة، مـــؤكـــدًا ردع كـــل مــتــفــلــت يــحــاول 
الــعــبــث بــمــمــتــلــكــات الـــشـــعـــب. وجــــــاءت هــذه 

الــتــطــورات قبل ســاعــات مــن تــأديــة الحكومة 
الـــجـــديـــدة الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة أمـــــس، أمـــام 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
وذلك بعد تشكيلها االثنن بتسمية 25 وزيرًا 
ــر لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم.  وتــأجــيــل تــســمــيــة وزيــ
وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، قـــال محلل 
شـــــؤون الــــســــودان لــــدى مــجــمــوعــة األزمـــــات 
»رويترز«،  لوكالة  هورنر،  جوناس  الدولية 
املـــخـــاطـــر  رأس  عـــلـــى  يـــظـــل  »االقــــتــــصــــاد  إن 
السياسية التي تهدد املرحلة االنتقالية في 
الباد«، محذرًا من أن عدم التصدي ملشاكل 
االقــتــصــاد بشكل مــائــم مــن شــأنــه تقويض 

فرص الحكم املدني في الباد.

طرابلس ــ العربي الجديد

في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم الدولي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، 
تتواصل املواقف والتصريحات الغامضة لقادة الباد الحالين تجاهها، ما قد 

يخلق عراقيل أمام مضي الباد إلى فترة سياسية جديدة.
وبعد حشد من املواقف الدولية الداعمة للسلطة الجديدة املنتخبة، أبدى مجلس 
األمــن الــدولــي، فــي بيان تبناه بــاإلجــمــاع، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، دعمه السلطة 
الجديدة، مرحبا بـ«اإلنجاز« الذي تحقق على صعيد املسار السياسي. وجاء في 
البيان: »يدعو مجلس األمن السلطة التنفيذية االنتقالية إلى اإلسراع في تشكيل 
حكومة جديدة وجامعة«، مشددًا على »ضرورة االلتزام باتفاق وقف إطاق النار، 

وانسحاب كل القوات األجنبية واملرتزقة«.
التي يبدو أنها تتقاطع مع مساٍع لخلق  املــواقــف  العديد من  بــرزت  في األثــنــاء، 
ــام املــرحــلــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة. فــقــد هــــدد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب  ــ عــراقــيــل أمـ
املشارك في اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية في الغردقة املصرية، زياد دغيم، 
باالنسحاب من املسار الدستوري ومعارضة االستفتاء على الدستور في برقة، 

شرقي الباد، حال إقراره.
نــواب  بــاســم مجلس  للمتحدث  مــع تصريحات صحافية  دغــيــم  تهديد  وتــزامــن 
طبرق، عبد الله بليحق، اعتبر فيها أن عملية االستفتاء على الدستور »خال املدة 

الباقية قبل موعد االنتخابات )24 ديسمبر/ كانون األول املقبل( غير ممكنة«.
الوفاق، فتحي باشاغا، في كلمة خال  الداخلية بحكومة  في األثناء، قال وزيــر 
إنه ينوي زيارة  الثاثاء،  الداخلية بطرابلس مساء  اجتماع مع مسؤولي وزارة 
املنطقة الشرقية »في إطار املصالحة الوطنية«، مؤكدًا أنه مستمر في عمله إلى 

حن تسليمه للسلطة الجديدة التي اشترط نيلها ثقة مجلس النواب. 
في غضون ذلك، تعهد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بأن تدعم باده 
السلطة التنفيذية املؤقتة في ليبيا، وذلك خال اتصالن هاتفين لتهنئة رئيس 
الحميد دبيبة، بتشكيل  الحكومة عبد  املنفي، ورئيس  الرئاسي محمد  املجلس 
السلطة الجديدة. بدورها، أكدت الحكومة الجزائرية استعدادها للتعاون الكامل 
مع السلطة الجديدة في ليبيا، وجددت موقفها الرافض ألي تدخل خارجي في 

الشؤون الداخلية لليبيا.

وافق 6 جمهوريين 
فقط على المضي 

بمحاكمة ترامب

وزير الطاقة اإلثيوبي: 
ال تراجع عن تعبئة السد 

في يوليو

حذر ديفيد شون 
من أن هذه اإلجراءات 

ستمزق هذا البلد

تبحث مصر 
والسودان االنسحاب 

من اتفاق المبادئ

محاكمة 
ترامب

أطــلــق الــديــمــقــراطــيــون فــي مجلس 
الرئيس  محاكمة  عملية  الــشــيــوخ 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب 
ــع بــــث مـــشـــاهـــد مـــصـــورة  ــفـــي، مــ ــاطـ بـــعـــرض عـ
ــي 6 يــنــايــر/  ملـــنـــاصـــريـــه وهـــــم يـــقـــتـــحـــمـــون، فــ
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
ــوة إلـــى  ــنــ ــــع تـــحـــطـــيـــم أبـــــــــواب ودخــــولــــهــــم عــ مـ
قــاعــة مجلس الشيوخ فــي إطـــار أعــمــال شغب 
أســفــرت عــن سقوط خمسة قتلى. فــي املقابل، 
اتـــفـــق الـــجـــمـــهـــوريـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون على 
السابق،  الــرئــيــس  عــن  الــدفــاع  أداء محامي  أن 
بــــــروس كـــاســـتـــور، دون املـــســـتـــوى، مــشــكــكــن 
الـــذي »كــاد  الــدفــاع عــن تــرامــب  باستراتيجية 
يـــصـــرخ أثـــنـــاء اســتــمــاعــه ملـــرافـــعـــة مــحــامــيــه«، 
بحسب »سي أن أن«. لكن عرض الديمقراطين 
ال يــكــفــي إللـــغـــاء االنــقــســام مـــع الــجــمــهــوريــن، 
الــذيــن لــم يــوافــق ســـوى 6 أعــضــاء منهم على 
املضي بمحاكمة ترامب، وهو عدد أقل بكثير 
ــة، وهــو 17 عضوًا  مــن املطلوب لضمان اإلدانــ
جمهوريا. وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثن 
في املجلس املؤلف من 50 مقعدًا للجمهورين 
الشيوخ  للديمقراطين. وصــوت مجلس  و50 
بأغلبية 56 مقابل 44 للمضي في أول محاكمة 
لــرئــيــس ســـابـــق ورفـــــض دفـــــوع مــحــامــيــه بــأن 
املحاكمة بغرض العزل ال يمكن أن تجرى إال 
لرئيس في السلطة، بينما غادر ترامب البيت 
األبيض في 20 يناير/ كانون الثاني املاضي. 
محاكمة  ملواصلة  الديمقراطين  مــع  وصـــوت 
تـــرامـــب كـــل مـــن الــجــمــهــوريــن بــيــل كــاســيــدي، 
وميت  موركوفسكي،  وليزا  كولينز،  وســوزان 
رومــنــي، وبــن ســاســي، وبـــات طــومــي. وتــرامــب 
يـــواجـــه محاكمتن  أمــيــركــي  رئـــيـــس  أول  هـــو 
بغية عزله. فقد برئ في العام 2020 من تهمة 
استغال السلطة. وهو أول رئيس يحاكم بعد 

خروجه من البيت األبيض.

مشاهد اقتحام الكابيتول
وحــــاول الــديــمــقــراطــيــون، فــي افــتــتــاح الجلسة، 
تــذكــيــر أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ املــائــة الــذيــن 
ــفــن فـــي هـــذه املــحــاكــمــة، 

ّ
يــشــّكــلــون هــيــئــة املــحــل

واألميركين، بالعنف الذي سّجل في 6 يناير 
ــدأت إجـــــــــراءات مــحــاكــمــة تــرامــب  ــ ــ ــي. وبـ ــاضــ املــ
الديمقراطين،  الثانية، أمس األول، مع عرض 

فـــي األســـابـــيـــع األخـــيـــرة )مــــن واليـــتـــهـــم( ومــن 
لــم يــكــن«. واعتبر أنه   شيئا 

ّ
ثــم الرحيل وكـــأن

»في حال لم يتدخل الكونغرس ملواجهة هذه 
الجريمة الهائلة املرتبكة في حق الجمهورية، 
فهذا سيشجع رؤســاء مقبلن على استخدام 

سلطتهم من دون الخوف من املساءلة«.

استطرادات كاستور
العاطفي،  الديمقراطين  وعلى عكس عرض 
هـــاجـــم مــحــامــو الــرئــيــس الــســابــق الــعــمــلــيــة، 
وقالوا إن اإلجراء جهد حزبي غير دستوري 
للقضاء على مستقبل ترامب السياسي، حتى 
بعدما غادر البيت األبيض بالفعل. ويستند 
ــع إلــى  فــريــق الـــدفـــاع عـــن تـــرامـــب بــشــكــل واســ
أنــه ال يمكن محاكمة  حجة إجرائية مفادها 
رئــيــس ســـابـــق، ويــــشــــددون عــلــى أن مـــا قــالــه 
خال تظاهرة 6 يناير ال يشكل أمرًا بمهاجمة 
الكونغرس. وكان محامي الدفاع عن الرئيس 
السابق بروس كاستور أول من اعتلى املنصة 
مــن الــفــريــق الــقــانــونــي لــلــتــرافــع عــن الــرئــيــس 
 مرافعته حفلت باستطرادات، إذ 

ّ
السابق، لكن

 عن وصف أعضاء مجلس الشيوخ 
َ
لم يتوان

ـــهـــم 
ّ
بـــأنـــهـــم »أشــــخــــاص غـــيـــر عــــاديــــن« وبـــأن

»موضع افتخار« لناخبيهم. كما أغدق على 
مثل  مــن  املــبــهــمــة،  بــاالســتــعــارات  مستمعيه 
ــاص الساعة 

ّ
فتح« و»رق

ُ
»بوابات السدود ست

إلى  تــوصــل  السياسية«. وبــعــد نحو ســاعــة، 
 إنه كمواطن عادي، ال ينبغي 

ً
استنتاج، قائا

الــذيــن يقومون بــدور ممثلي االدعــــاء، مشاهد 
ملــدة 13 دقيقة ملقتطفات مــن خطاب  مــصــورة 
ــه، الــــذيــــن اقـــتـــحـــمـــوا مــبــنــى  ــريـ ــاصـ ــنـ تــــرامــــب ملـ
الكابيتول، مع تحطيم أبواب ودخولهم عنوة 
ــار أعــمــال  ــ إلــــى قـــاعـــة مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي إطـ
شغب أسفرت عن سقوط خمسة قتلى. وتظهر 
الــلــقــطــات الــحــشــود الــغــاضــبــة تطلق شــعــارات 
مـــؤيـــدة لـــتـــرامـــب، وتــحــاصــر الــشــرطــة قــبــل أن 
ــى مـــن تعطيل جــلــســة في  ــ لــلــمــرة األولـ تتمكن 
الكونغرس كانت مكرسة للمصادقة على فوز 
بايدن. وتضمن التسجيل املصور اللحظة التي 
قتلت فيها الشرطة التي كانت تحرس مجلس 

النواب بالرصاص املتظاهرة آشلي بابيت.

محلفون وضحايا 
الشيوخ هم  أعــضــاء مجلس   

ّ
أن املفارقة  ومــن 

فن وكذلك أيضا شهود 
ّ
في آن معا هيئة املحل

ــّدد  ــا شـ ــذا مـ ــ ــه. وهـ عــلــى الـــهـــجـــوم وضـــحـــايـــا لــ
الذين  الديمقراطيون،  العاّمون  املّدعون  عليه 
»أكاذيب« امللياردير الجمهوري الذي  نّددوا بـ
 االنتخابات مزّورة، 

ّ
اعتبر على مدى أشهر أن

مــن دون أن يــقــّدم أّي دلــيــل عــلــى ذلـــك. وشــدد 
ترامب  أن  على  مرافعتهم  في  الديمقراطيون 
انــتــهــك الــقــســم الــرئــاســي بــمــحــاولــتــه التشبث 
بالسلطة، بعدما خسر االنتخابات الرئاسية 
الديمقراطي جيمي  النائب  بايدن. وقال  أمام 
راسكن، الذي قاد فريقا من تسعة أعضاء في 
بــدور ممثلي االدعـــاء،  للقيام  الــنــواب  مجلس 
ألعضاء مجلس الشيوخ بعد عرض التسجيل 
املــصــور: »إذا لــم تــكــن هـــذه جــريــمــة تستدعي 
لــة، فــا يــوجــد شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل«.  املــســاء
ــه، الـــذيـــن  ــ ــاربـ ــ ــــروي كـــيـــف أن أقـ ــــو يــ وبـــكـــى وهـ
أحضرهم إلى مبنى الكونغرس في ذلك اليوم 
ليشهدوا التصديق على نتيجة االنتخابات، 
»لقد   

ً
قائا إلى االحتماء في مكتب،  اضطروا 

اعتقدوا أنهم سيلقون حتفهم«. وقال املدعي 
»على  نيغيوز  جو  املحاكمة  في  الديمقراطي 
غرار كل واحد منكم، تم إجائي عندما حاول 
هذا الحشد العنيف اقتحام الكونغرس«. وفي 
الــرئــيــســيــة لفريق  الــحــّجــة  مــعــرض رّده عــلــى 
ـــــه ال يــمــكــن مــحــاكــمــة 

ّ
الــــدفــــاع الـــــذي يــعــتــبــر أن

رئيس سابق في مجلس الشيوخ، شّدد على 
 »الرؤساء ال يمكنهم التحريض على تمّرد 

ّ
أن

عزل ترامب، وأنه إذا اعتقدت وزارة العدل أنه 
ارتكب أي خطأ، فإنها ستحاكمه. وكاستور 
)59 سنة(، الذي كان لفترة طويلة مّدعيا عاما 
إلحدى مقاطعات والية بنسلفانيا انضم إلى 
فريق الدفاع عن الرئيس السابق في اللحظة 
األخــيــرة، بعدما استقال من أداء هــذه املهمة 

خمسة محامن.
أحد  ديفيد شــون،  منه، شــن  النقيض  وعلى 
الديمقراطين.  على  ترامب، هجوما  محامي 
وقـــال »مـــا يــريــدون حــقــا تحقيقه هــنــا باسم 
الدستور هو منع دونالد ترامب من الترشح 
ملنصب سياسي مرة أخــرى، لكن هذه إهانة 
لــلــدســتــور بــغــض الــنــظــر عــمــن يــســتــهــدفــون 
يملك  الشيوخ ال  أن مجلس  واعتبر  الــيــوم«. 
ــه  ــيـــة مـــحـــاكـــمـــة تــــرامــــب بـــعـــد خـــروجـ صـــاحـ
مــن الــســلــطــة، مــحــذرًا مــن أن هـــذه اإلجــــراءات 
»ســتــمــزق هــذا الــبــلــد«. وأضـــاف أن املحاكمة 
ستزيد »من االنقسامات في الواليات املتحدة 
وستضعف مكانتها في العالم«. وقال شون 
ــــذه املــحــاكــمــة ســتــســّبــب لـــأمـــة نــدوبــا   »هـ

ّ
إن

يرونها  كثرًا  أميركين   
ّ
ألن وعميقة،  جديدة 

قــبــل مجموعة  مــن  مــحــاولــة  عــلــى حقيقتها: 
سياسين إلخراج دونالد ترامب من الحياة 
الــســيــاســيــة، وحـــرمـــان 74 مــلــيــون نــاخــب من 
 »هؤالء النخب سخروا 

ّ
حقوقهم«. واعتبر أن

منهم عــلــى مـــدى أربـــع ســـنـــوات«، وتــابــع »لــم 
انتخابات 2016«، مستعيدًا  لهم نتائج  تُرق 
في ذلك مقولة لطاملا رّددها الرئيس السابق.

انتقادات لكاستور
الــيــوم األول مــن محاكمة ترامب  وفــي خــتــام 
الديمقراطيون  أجمع  الشيوخ،  مجلس  أمــام 
ــد، أال وهـــو  ــ ــ ــــر واحـ والـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى أمـ
املــســتــوى. وكتب  كـــان دون  كــاســتــور  أداء   

ّ
أن

الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بــيــل كـــاســـيـــدي، أن 
الديمقراطين »لديهم حجج دستورية أقوى 
بكثير« من محامي ترامب. وقال السيناتور 
الــجــمــهــوري جـــون كــورنــن، لــوكــالــة »فــرانــس 
ــم مــن دون أن 

ّ
 هـــذا املــحــامــي »تــكــل

ّ
بــــرس«، إن

يقول شيئا«، مضيفا »لقد سمعت الكثير من 
أفضلهم«.  مــن  يكن  ولــم  يترافعون  املحامن 
بــــدورهــــا أعـــربـــت الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة 
أداء  لــيــزا موركوفسكي عــن »صــدمــتــهــا« مــن 
ــامـــي، وقـــالـــت »لــــم أفـــهـــم إلــــى أيــــن يــريــد  املـــحـ
الوصول«. واعتبر السيناتور بيل كاسيدي، 
الــذي صــوت مع مواصلة املحاكمة، أن فريق 
تــرامــب الــدفــاعــي »قـــام بعمل فــظــيــع«. وقالت 
الــســيــنــاتــورة ســــوزان كــولــيــنــز، الــتــي صوتت 

أيضا مع الديمقراطين، إنها »حائرة«.
ــيـــون فــي  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــرّدد األعـ ــ ــتـ ــ ولـــــم يـ
لكاستور.  االستهالية  املرافعة  من  السخرية 
وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال »سأعيد 
ة الـــنـــص ملــعــرفــة مـــا إذا كــنــت ســأتــمــّكــن  قــــــراء
مـــن الـــعـــثـــور عــلــى فـــقـــرة واحــــــدة مــتــمــاســكــة«. 
ــدوره، قـــال الــنــائــب آدم شــيــف، فــي تــغــريــدة،  ــ بـ
ــدة، 

ّ
ــاع كــانــت ضــعــيــفــة ومــعــق ــدفـ  »حــجــج الـ

ّ
إن

إن«  إن   تقدير«. ونقلت شبكة »ســي 
ّ

أقــل على 

 تـــرامـــب نفسه 
ّ
عـــن مــصــدريــن لـــم تــســّمــهــمــا أن

ــراخ أثــــنــــاء اســتــمــاعــه  ــ ــــصـ كـــــان عـــلـــى وشـــــك الـ
»أسوشييتد  وكــالــة  ونقلت  محاميه.  ملرافعة 
تــــرامــــب رأى  بـــــــرس« عــــن مــــســــؤول قــــولــــه إن 
بــــدا ضعيفا  الـــفـــريـــق، وخـــاصـــة كـــاســـتـــور،  أن 
هذه  كل   

ّ
لكن الديمقراطين.  باملدعن  مقارنة 

االنـــتـــقـــادات لــم تــزعــزع ثــقــة كــاســتــور بنفسه، 
ــوم كــــان جــّيــدًا«  ــيـ  »الـ

ّ
إذ قــــال لــلــصــحــافــيــن إن

ـــه »لــن يغّير أّي شـــيء« فــي أســلــوبــه خال 
ّ
وإن

أمس  الديمقراطيون،  وبــدأ  املقبلة.  الجلسات 
التي  املحاكمة،  مــن  الثانية  املرحلة  األربــعــاء، 
ــة، عـــلـــى أن يــتــم  ــعـ ــريـ يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــكـــون سـ
املقبل.  األســبــوع  قـــرار  اتــخــاذ  التصويت على 
وبموجب قــواعــد الــعــزل املتبعة فــي الــواليــات 
املتحدة، أمام كل طرف 16 ساعة على امتداد 
ــاء  ــعـــطـــى أعـــضـ ــُيـ يــــومــــن لــــعــــرض املــــلــــف. وسـ
مجلس الشيوخ أربع ساعات لطرح األسئلة. 
وقال مساعدون ألعضاء في مجلس الشيوخ، 
لوكالة »أسوشييتد برس«، إن الديمقراطين 
قد يقدمون مشاهد فيديو، لم تعرض من قبل، 
وستسنح  قضيتهم.  لتقوية  إضــافــيــة  كــأدلــة 
فــرصــة جــديــدة ملحامي تــرامــب، غــدًا الجمعة، 
لـــلـــرد عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وهــــم يــخــطــطــون 
لــم يحرض على العنف،  للتمسك بــأن تــرامــب 
وأن مثيري الشغب تصرفوا من تلقاء أنفسهم، 

وأن الرئيس السابق محمي بحرية التعبير.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

عرض ديمقراطي عاطفي... 
وسخرية من محامي الدفاع

)Getty( اعتبر كاستور أنه ال ينبغي عزل ترامب

أعلن بيكيلي التزام حكومته بحل قابل للتطبيق للقضية )مايكل تويلدي/فرانس برس(

من احتجاجات في السودان خالل ديسمبر الماضي )محمود حجاج/ األناضول(

فجر عرض محامي الدفاع عن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
غضبًا وانتقادات لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين انشق 
عملية  على  الموافقة  في  الديمقراطيين  إلى  لالنضمام  منهم   6

محاكمة ترامب بغية عزله، والتي ستتواصل حتى األسبوع المقبل

الحدث

خاص

رصد

التدفقات  حجم  تحديد  دون  مــن  الثاني، 
اليومية إلى سد الروصيرص، مما يهدد 
ســامــتــه ويــجــدد احــتــمــال تــكــرار املــأســاة 
ــعـــت الــــعــــام املـــاضـــي  ــتـــي وقـ اإلنـــســـانـــيـــة الـ
ــاع مــنــســوب الــفــيــضــان، مما  ــفـ بــســبــب ارتـ
ــف آالف الضحايا 

ّ
قــرى كاملة وخــل أغـــرق 

واملشردين.
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن مــن املــطــروح أن 
االتــفــاق في صورة  يكون االنسحاب من 
إعــــان ثــنــائــي مـــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم، 
ــــروح أيـــضـــا أن تــســبــق دولــــة  ــطـ ــ ومـــــن املـ
األخــــــرى إلــــى ذلــــك كـــنـــوع مـــن الــتــنــســيــق 
ــي الـــحـــالـــتـــن  ـــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــي بـــيـــنـــهـــمـــا. وفــ
ــاب خــــطــــوة مـــبـــاشـــرة  ــحــ ــكـــون االنــــســ ــيـ سـ
لــلــجــوء إلــــى مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي في 
شكوى رسمية جديدة ضد إثيوبيا. لكن 
الــســودانــيــن،  الفنين  املــســؤولــن  بعض 
املــتــحــفــظــن عــلــى الـــتـــقـــارب الــرســمــي مع 
ــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، يــطــالــبــون  ــفـ مـــصـــر فــــي الـ
من  املقترحات، محذرين  تلك  باستبعاد 
إثيوبيا على تقديم  عدم إمكانية إجبار 
أي تنازالت إذا انحلت عرى اتفاق املبادئ. 
مـــردود عليه، وفق  الحديث  أن هــذا  غير 
م أي تنازل  قدِّ

ُ
املصادر، بأن إثيوبيا لم ت

على مــدار خمس ســنــوات مــن التفاوض 
بعد إبـــرام هــذا االتــفــاق، بــل أصبح تكئة 
بالتحكم  تمسكها  لتبرير  إليها  تستند 
املفاوضات،  الــســد. وخــال  فــي  السيادي 
استندت الدول الثاث إلى اتفاق املبادئ 
لــتــبــريــر املـــقـــتـــرحـــات املـــتـــعـــارضـــة بــشــأن 
ــة:  ــيـ ــونـ ــانـ ــا رئـــيـــســـيـــة فـــنـــيـــة وقـ ــايـ 5 قـــضـ
األولــــى مـــدى إلــزامــيــة الــقــواعــد الــخــاصــة 
للسد،  األول واملستمر  واملــلء  بالتشغيل 
إثيوبيا بالحق في  والثانية مدى تمتع 
مــلء السد قبل التوصل إلــى اتــفــاق على 
التي  املــيــاه  والثالثة كمية  الــقــواعــد،  تلك 
أوقــات  فــي  بتمريرها  إثيوبيا  ستسمح 
الــجــفــاف والــجــفــاف املــمــتــد. أمـــا القضية 
الــرابــعــة فــهــي اســتــحــداث آلــيــة مستدامة 
املــلء  التي تنشأ بسبب  الــنــزاعــات  لفض 
والـــتـــشـــغـــيـــل، والــــخــــامــــســــة مــــــدى تــمــتــع 
إثيوبيا بالحق في إنشاء مشاريع على 
إذن مصر  دون  مــن  األزرق  النيل  مجرى 
والــــســــودان، بــمــا قــد يــــؤدي إلـــى املــســاس 
بحصتيهما التاريخيتن في مياه النيل. 
وبـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي، حـــمـــل اتــــفــــاق املـــبـــادئ 
بناء  فــي  إثيوبيا  بحق  مصريا  اعــتــرافــا 
السد، األمر الذي لم تكن مصر قد بادرت 
به من قبل، وأقر ثانيا بحق أديس أبابا 

السيادي في إدارته.

ــرات الــعــامــة  ــابــ ــخــ ــن رئـــيـــس املــ مـــبـــاشـــر مــ
املـــصـــريـــة عـــبـــاس كـــامـــل ومـــكـــتـــب رئــيــس 
السوداني  والسيادي  العسكري  املجلس 
ــبــــرهــــان، بـــهـــدف تــنــســيــق  ــتـــاح الــ ــفـ عـــبـــد الـ
اإلثيوبي  ت 

ّ
التعن إزاء  املقبلة  التحركات 

والــتــصــريــحــات االســتــفــزازيــة مــن وزيـــري 
ــرار عــلــى املــلء  ــ الــــري والــخــارجــيــة، واإلصــ
الــثــانــي للسد بــغــض الــنــظــر عــن التوصل 
ــلــــى قـــــواعـــــد مــــلء  إلـــــــى اتـــــفـــــاق نــــهــــائــــي عــ
املفاوضات  تــواجــه  فيما  الــســد،  وتشغيل 
مظلة  تحت  عــديــدة  عقبات  حاليا  بشأنه 
االتــــــحــــــاد األفـــــريـــــقـــــي. وقـــــالـــــت املــــصــــادر 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن االنـــســـحـــاب من 
القديمة  املطالبات  املبادئ كان من  اتفاق 
ــريــــن، وبــعــض  ــراء الـــفـــنـــيـــن املــــصــ ــبـ ــلـــخـ لـ
اعتراضهم  نتيجة  السودانين،  الخبراء 
على الطريقة التي صيغت بها النصوص 
في حينه. لكن القيادة السياسية، وبصفة 
خــاصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، كــان يصر على عــدم طــرح هذا 
باعتباره مضرًا بمصلحة مصر  الخيار، 
أطراف  التي تشارك فيها  املفاوضات  في 
أو حتى  أو مسهلن  كــوســطــاء  خــارجــيــة 

كمراقبن.
االنسحاب  مقترح  أن  املــصــادر  وأضــافــت 
مــــــن االتـــــــفـــــــاق تـــــجـــــدد فــــــي األســــبــــوعــــن 
األخــيــريــن، فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم، على 
ضـــوء مــســتــجــدات عـــدة، أبـــرزهـــا الطريقة 
أبابا  أديـــس  تتبعها  الــتــي  الصحية  غير 
ــفـــاوضـــات وتــضــيــيــع  ــع املـ فـــي الــتــعــامــل مـ
وعدم  السابقة،  التعهدات  وإهـــدار  الوقت 
تــوافــق الـــدول الــثــاث على إفــســاح املجال 
لخبراء االتحاد األفريقي لصياغة البنود 
محل الــخــاف فــي االتــفــاق الــنــهــائــي. لكن 
إثيوبيا باهتمام  عــدم تعاطي  األهــم هــو 
مــع تــخــّوفــات الــســودان الحالية مــن املــلء 

القاهرة ـ العربي الجديد

يــتــجــه مــلــف ســـد الــنــهــضــة إلــــى تصعيد 
جــديــد بعد فشل كــل جـــوالت املفاوضات 
وإثيوبيا،  الــســودان ومصر  السابقة بن 
ــاء  ــعـ ــا أمــــس األربـ ــابـ ــــس أبـ ــهـــت أديـ إذ وّجـ
رسالة واضحة بأنها تسير في مخططها 
ولــن تتراجع عن تعبئته في  السد  لبناء 
يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، وهـــو مـــا قـــد يــدفــع 
القاهرة والخرطوم إلى الرد باالنسحاب 
مـــارس/آذار  ع في 

ّ
املوق املبادئ  اتفاق  من 

2015 بــشــأن الــســد، إذ بـــات هـــذا الــخــيــار 
حاضرًا في املباحثات بن البلدين، وفق 
ــا تــكــشــف مـــصـــادر مــصــريــة لـــ«الــعــربــي  مـ
الــجــديــد«. وفــي مــوقــف الفــت أمـــس، أعلن 
اإلثيوبي سيليشي  واملــيــاه  الطاقة  وزيــر 
بيكيلي، أن بناء سد النهضة يسير كما 
لــه، مشددًا على أن ال تراجع  هو مخطط 
عن تعبئته في يوليو املقبل. وأعرب خال 
اجـــتـــمـــاع مـــع الـــســـفـــراء والــدبــلــومــاســيــن 
األفــريــقــيــن فــي أديـــس أبــابــا، عــن تقديره 
ــا  ــهــ ــادتــ ــا وقــ ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ لـــحـــكـــومـــة جـ
ــراف  ملــحــاولــتــهــم ســـد الــفــجــوات بـــن األطــ
الـــســـد، مـــؤكـــدًا اإلرادة  املــتــفــاوضــة حــــول 
السياسية للحكومة اإلثيوبية والتزامها 
من  للتطبيق   

ً
قابا  

ً
القضية حا بإعطاء 

خال التمسك بمبادئ االستخدام العادل 
واملعقول لحوض النهر، من دون التسبب 

في ضرر كبير لدول املصب.
عـــلـــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، كــشــفــت مـــصـــادر 
الجديد«،  لـ«العربي  مصرية  دبلوماسية 
ــاب الـــثـــنـــائـــي،  ــحــ ــســ ــار االنــ ــيــ ـــرح خــ عــــن طـــ
ــن اتـــفـــاق  ــ ــة واحــــــــــدة، مـ ــ ــدولـ ــ ــفــــرد لـ ــنــ أو املــ
ــــع فــــي مـــــــــــارس/آذار 2015 

ّ
املــــبــــادئ املــــوق

ــد الــنــهــضــة، خــــال املـــفـــاوضـــات  بـــشـــأن سـ
القائمة  والــدبــلــومــاســيــة  االســتــخــبــاراتــيــة 
حــالــيــا بـــن مــصــر والـــــســـــودان، بـــإشـــراف 

مباحثات مصرية سودانية للتصعيد
تعنّت إثيوبي بأزمة سد النهضة

في موازاة تعنّت 
إثيوبيا في ملف سد 

النهضة واإلصرار على 
الملء الثاني، فإن 

مصر والسودان يبحثان 
االنسحاب من اتفاق 

المبادئ
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أزمة تونس: عقم في أفكار الحلول

صالح الدين الجورشي

تـــحـــولـــت الـــعـــاقـــة بــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
هشام املشيشي إلى ما يشبه لعبة الشطرنج، 
كــل واحــد منهما يــحــاول أن يضع اآلخــر في 
زاويـــــة حــــادة لــيــدفــعــه إلــــى االســـتـــســـام. ومــا 
قصة أداء الــوزراء الجدد لليمن سوى مثال 
معّبر عن هذه األجــواء املتقلبة. لقد انقضت 
أيام عديدة على تزكية الوزراء الجدد من قبل 
الــبــرملــان، لكنهم بــقــوا عــاجــزيــن عــن ممارسة 
الجمهورية  رئــيــس  امــتــنــاع  بسبب  مهامهم 
عــن اســتــقــبــالــهــم ألداء الــقــســم أمـــامـــه. ال أحــد 
املسرح  ســتــارة  تسدل  متى  معرفة  يستطيع 

حتى ينتقل التونسيون إلى املشهد التالي.
تــتــواصــل أزمــــة الــثــقــة بــن الـــرؤســـاء الــثــاثــة. 
ــن مـــــــنـــــــاورات، تـــحـــّول  ــ ــا يــــجــــري بـــيـــنـــهـــم مـ ــ مـ
ــل الـــدولـــة 

ّ
إلــــى مــعــضــلــة مـــن شــأنــهــا أن تــعــط

ــقـــدون  ــفـ ــع بــــــــــدأوا يـ ــيـ ــمـ ــجـ ــا. الـ ــهــ ــاتــ ومــــؤســــســ
الزمن في بلد يعاني من  اإلحساس بأهمية 

تــحــديــات ضــخــمــة عــلــى مــخــتــلــف األصـــعـــدة. 
فــالــحــكــومــة تــكــاد تــصــاب بــالــشــلــل. وإذا كــان 
 
ّ
ــرار، فــإن ــ  مــقــصــودًا عــن وعـــي وإصـ

ً
ذلـــك عــمــا

والدفع بها نحو  الحكومة  الغاية منه خنق 
االســتــقــالــة أو اإلقــــالــــة، وســحــب الــثــقــة منها 
بــحــجــة أنـــهـــا لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى الــتــعــاون 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومــعــالــجــة مشكات 

التونسين.
لكن على الرغم من ذلك، ال تستمّد الحكومة 
الــدولــة فــي نظام برملاني.  قوتها مــن رئــاســة 
بــإمــكــان مــجــلــس الـــنـــواب أن يــقــف فـــي صف 
إسقاطها.  مــن  الــدولــة  رئــيــس  ملنع  الحكومة 
أن يستعمل  ذلــك، يستطيع قيس سعّيد  مع 
بعض صاحياته من أجل محاصرة رئيس 
الحكومة، وتعطيل جزء من خططه، وإظهاره 
أمام الرأي العام في صورة العاجز، وتحميله 
مسؤولية الفشل في تلبية مطالب املواطنن.
 رئـــيـــس 

ّ
ــــدة تـــعـــتـــقـــد أن ــديـ ــ بـــــــدأت أوســـــــــاط عـ

إلى  اللجوء  بمسألة  استعجل  قــد  الحكومة 
 
ّ
ــع، خــصــوصــا أن ــ ــراء تــعــديــل وزاري واسـ ــ إجـ
العديد من الوزراء الذين تمت إقالتهم كانوا 
من رجال الرئيس وبعض املقربن منه. كان 
هـــذا رأي األمــــن الــعــام التــحــاد الــشــغــل، نــور 
الدين الطبوبي، الــذي كــان قد دعــا املشيشي 
إلى تأجيل قراره املتعلق بالتعديل الوزاري، 
لكن هذا األخير لم يقتنع بوجهة النظر هذه.
ــوزراء الــجــدد تــم اقتراحهم  ــ  بــعــض الـ

ّ
كــمــا أن

من قبل حزام املشيشي السياسي، وتحديدًا 
حزب »قلب تونس« وحركة »النهضة« اللذين 
لهما خافات كبرى مع قيس سعّيد. وهو ما 
زاد من حالة التوتر لــدى األخــيــر، خصوصا 

بــعــد الـــدعـــم الـــبـــرملـــانـــي املـــريـــح الـــــذي حصل 
 ملفات 

ّ
الرئيس استغل  

ّ
أن التعديل. إال  عليه 

إليهم تهمة وجــود  املعّينن، ووجــه  الـــوزراء 
شــبــهــات تــضــارب مــصــالــح مــفــتــرضــة، ليقلب 
بذلك الطاولة على خصومه، ويرفض تمرير 
الساحر،  على  السحر  انقلب  هكذا  التعديل. 
السياسي،  حــزامــه  بمعية  املشيشي،  ووجـــد 

نفسه في ورطة من الناحية العملية.
استاء قيس سعّيد كثيرًا من مواقف رئيس 
الــبــرملــان راشـــد الــغــنــوشــي، خــصــوصــا بشأن 
ما جاء في تصريحات أخيرة له، طالب فيها 
بــنــظــام بــرملــانــي خــالــص فــي تــونــس، وأشـــار 
 دور الرئيس فــي هــذا النظام »رمــزي 

ّ
إلــى أن

ال غـــيـــر«. وهــــو مـــا زاد مـــن تــوتــيــر األجـــــواء 
 ظــروف 

ّ
بــن قصري قــرطــاج وبــــاردو، فــي ظــل

تتواصل خالها حالة االضطراب واالشتباك 
بن الكتل داخل املؤسسة البرملانية.

في املقابل، أخذ املشيشي يتقّدم بحذر نحو 
»اإلجراء املستحيل«، إذ وجه رسالة أولى إلى 
رئيس الدولة يطلب منه فيها تحديد موعد 
القسم، لكنه لم يلق جوابا. أعاد الكرة ثانية، 
ــة  ــ ثـــّم تــقــدم بــاســتــشــارة إلـــى املــحــكــمــة اإلداريـ
بعد أن لقي دعما من قبل العديد من خبراء 

ــتـــوري، الـــذيـــن شــجــعــوه على  الـــقـــانـــون الـــدسـ
تجاوز رئيس الدولة، وأن يطلب من الوزراء 
يتولون  مباشرة  وبعدها  أمامه،  القسم  أداء 
ــدة. كــــذلــــك ذهــــــب شــخــص  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ مـــهـــامـــهـــم الـ
فـــي حــجــم الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري عـــيـــاض بن 
عاشور إلى حّد القول إنه يمكن إقالة رئيس 
الجمهورية بحجة ارتكاب جريمة دستورية 

وصفها بـ«الخطأ الجسيم«.
ــي هـــذا  ــن يـــقـــدر أن يــخــطــو خـــطـــوة فــ لـــكـــن مــ
االتـــجـــاه؟ ومـــن يــمــكــنــه ســحــب الــشــرعــيــة من 
ــة مــــايــــن مــن  ــم ثــــاثــ ــاســ ــتـــحـــدث بــ ــيــــس يـ رئــ

الناخبن؟
ال يــمــكــن أن تــــــدار تـــونـــس بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. 
الصراع الدائر ال يمكن معالجته عبر الفتاوى 
القانونية والدستورية، على الرغم من أهمية 
الـــدســـتـــور. األزمـــــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، لــهــذا 
وجب أن يكون الحل سياسيا، وأن تراعى فيه 
مصالح تونس وحماية االنتقال الديمقراطي 
وهــشــاشــة األوضــــــاع. هــنــاك مـــن يــعــمــل على 
إخراج الخافات من داخل املؤسسات واألطر 
الــضــيــقــة، والـــنـــزول بــهــا إلـــى الـــشـــارع. هــنــاك 
شعارات تم رفعها خال التظاهرات األخيرة، 
بعضها ليس بريئا، إذ فيه تلويح بسيناريو 
البرملان،  إلــى حــل  الــدعــوة  خطير عندما تتم 
أو رفــع شعار يتعلق بحل األحـــزاب. وهناك 
مــن دعــا إلــى إســقــاط الــنــظــام واملــنــظــومــة، في 
يتم حذفها من  لم  الشعارات   بعض 

ّ
أن حن 

املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية. وهو ما 
يتساءلون:  بعضهم  وجعل  املــراقــبــن،  فاجأ 
 تكراره تلويح 

ّ
هل ذلك من باب السهو؟ أم أن

بسيناريوهات واردة؟

تقرير

هناك من يعمل على 
إخراج الخالفات من 

المؤسسات إلى الشارع

يزداد التوتر السياسي في 
تونس، فيما تتصاعد 

أزمة الثقة بين الرؤساء 
الثالثة، الذين تحّولت 

المناورات من قبل كل 
طرف منهم إلى معضلة



مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير اليمنية، يبرز البؤس وفقدان 
األمل والتشتت كعنوان رئيسي لوضع البالد، وفيما لم تستطع هذه 

الثورة تحقيق أحالم اليمنيين، فإن فرص السالم تبدو اليوم ضعيفة

67
سياسة

آذار 2015، من دون أن يزور البالد منذ ذلك 
الحني، إال في حاالت استثنائية.

ودفــعــت األوضـــــاع الــتــي يعيشها الــيــمــن في 
الــوقــت الــراهــن، الــعــشــرات مــن الــشــبــاب الذين 
شاركوا في الثورة، إلى إبداء حالة من الندم، 
واستنكار إصرار البعض على االحتفاء بهذه 
 الحلم ال يزال 

ّ
الــثــورة. إال أن آخرين يــرون أن

الناشط السياسي واملحامي،  قائمًا. ويعتقد 
صــالح أحــمــد غــالــب، فــي حــديــث مــع »العربي 
 »حــلــم الــثــورة لــم ينته بــعــد، بل 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــجــذري  للتغيير  الحاجة  مــا بقيت  بـــاٍق  إنــه 
ــة؛ الــســيــاســيــة  ــافــ ــــاالت كــ ــــجـ ــي املـ والــــشــــامــــل فــ
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة«. ويــقــول غالب، 
الذي شارك في التظاهرات في ساحة الحرية 
»الــثــورة ال تتحّمل مسؤولية ما   

ّ
إن في تعز، 

حصل بعدها، وحالة التدهور التي نعيشها 
اآلن، املتسبب فيها هي القوى التي قضت ثورة 
فتحارب  مصالحها،  على  الشبابية  التغيير 
واإلجــــرام«. الحقد  وســائــل  بكل  التغيير  اآلن 
عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن الـــــــرأي الـــســـابـــق، يــعــتــبــر 
 
ّ
الطبيب الــيــمــنــي، عــبــد الــكــريــم الــشــرعــبــي، أن
ــا منذ  ــهـ ــدافـ »الــــثــــورة فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أهـ
وليس  صنعاء  للعاصمة  الحوثيني  اجتياح 
اآلن بــعــد 6 ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب«، الفــتــًا إلــى 
)تــاريــخ   2014 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  »يــــوم   

ّ
أن

انهيارًا  شــّكــل  لــصــنــعــاء(،  الحوثيني  اجــتــيــاح 
ــر، وكـــافـــة  ــرايــ ــبــ ــورة فــ ــ ــثـ ــ لـــلـــدولـــة الـــيـــمـــنـــيـــة ولـ
الـــثـــورات واملــكــاســب الــتــي تــحــقــقــت خـــالل 50 
عامًا«. ويوضح الطبيب اليمني، الذي شارك 
ــنـــعـــاء وبــــعــــض فــعــالــيــات  ــاهــــرات صـ ــظــ فــــي تــ
مــجــلــس »تــــنــــّوع« الـــشـــبـــابـــي، فـــي حـــديـــث مع 
 »أحـــد أبـــرز إنــجــازات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

الــثــورة، كــان كسر جـــدار الــخــوف. ومــع عــودة 
ــع، واســـتـــحـــالـــة خــــروج  ــمــ ــقــ ــك الـــــجـــــدار والــ ــ ذلــ
غيرها  أو  الحوثيني  مليشيا  ضــّد  تظاهرات 
من املليشيات الحاكمة للمطالبة بإسقاطها، 
يكون من الواجب علينا أن نعترف بالفشل«.

للغاية،  املتحدة شحيحة  األمم  التي تقودها 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد لــلــرئــيــس 
األميركي جو بايدن، الذي لن يكون بمقدوره 
وحـــيـــدًا نــــزع فــتــيــل بــــؤر جـــديـــدة لــلــصــراع قد 

تندلع وتقود إلى مزيد من التفتت.
ر، 

ّ
املتعث بالحلم  كــثــيــرون  يتمّسك  حــني  وفـــي 

ولــو عبر احتفاء رمــزي على مواقع التواصل 
االجتماعي ومسيرات محدودة، تنتهز بعض 
األطراف الناقمة، الوضع الذي آلت إليه البالد، 
لتوجيه السهام إلى صدر الثورة، وتحميلها 
 بالبالد طيلة عقد كامل، 

ّ
مسؤولية كافة ما حل

وتفتت الدولة لصالح مليشيات مسلحة باتت 
لــهــا الــيــد الــطــولــى شــمــااًل وجــنــوبــًا. بالنسبة 
للفريق األول، فالثورة الشبابية كانت لحظة 
فارقة في التاريخ اليمني، استطاعت توحيد 
الناس شمااًل وجنوبًا ضّد نظام مستبّد جثم 
على صدر اليمن 33 عامًا، وسعى إلى فرض 
للطرف  وبالنسبة  العائلي.  التوريث  مشروع 
الــنــاقــم، مــا كـــان يمكن أن تصبح صــنــعــاء في 
الفعاليات  فيها  وتــجــرى  املــلــيــشــيــات،  قبضة 
القائد  الطائفية، وترتفع في شوارعها صور 
ــــي، قــاســم  ــرانـ ــ »فــيــلــق الــــقــــدس« اإليـ الـــســـابـــق لـــ
ســلــيــمــانــي، ويــتــحــول الــيــمــن إلـــى أســــوأ أزمـــة 
إنسانية، لو لم تساهم احتجاجات 2011 في 

ذلك بدرجة أساسية.
وبــعــيــدًا عـــن وجــهــتــي الــنــظــر، يـــســـود شبه 
إجماع لدى لفيف واسع من اليمنيني، على 
 األحالم التي ارتفعت في مختلف ميادين 

ّ
أن

 بالدولة املدنية، قد 
ً
الثورة اليمنية مطالبة

باتت بعيدة املنال، خصوصًا بعد السقوط 
املدّوي ملؤسسات الدولة في قبضة مليشيا 
الــحــوثــيــني. ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك، مـــا أفــرزتــه 
الحرب من تفّكك للدولة وهيمنة املليشيات 
شـــمـــااًل وجـــنـــوبـــًا، وعــجــز الــرئــيــس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، عن قيادة مشروع 
اســـتـــعـــادة مــؤســســات الــــدولــــة، وهــــو املــقــيــم 
أساسًا في منفاه في الرياض منذ مارس/

اغتيال حلم
على مــدار 10 أشهر، وتحديدًا من 11 فبراير 
في  الخليجية  املــبــادرة  توقيع  وحتى   ،2011
نفسه،  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين   23
نهاية  والتي شكلت  من طرحها،  أشهر  بعد 
ــانـــت الــهــتــافــات  ــــوري، كـ ــثـ ــ صــــادمــــة لـــلـــزخـــم الـ
 مضاجع 

ّ
الثورة تقض ميادين  من  الصادرة 

 
ّ
أن إال  نــظــام.  بــدولــة   

ً
السابق، مطالبة النظام 

صالح الذي حكم اليمن أكثر من ثالثة عقود 
وتـــعـــامـــل مـــعـــه كــمــقــاطــعــة خـــاصـــة بـــأســـرتـــه، 
كــــان لـــه رأي مــخــتــلــف. نــّكــل صــالــح بــالــثــورة 
كانت تحظى  التي  قواته  وشبابها، وفتحت 
الثورة،  ميادين  على  نيرانها  أميركي،  بدعم 
في مسعى منها الستدراج شباب هذه الثورة 

السلمية  الــعــنــف ودفــعــهــم للتخلي عــن  نــحــو 
التي رفعوها شعارًا لهم.

ــقـــط جـــــــراء قــمــع  ــد سـ ــقـ ــًا لـــلـــتـــقـــديـــرات، فـ ــقــ وفــ
ــاكــــات املـــســـلـــحـــة الــتــي  ــبــ ــتــ املـــحـــتـــجـــني، واالشــ
حدثت بني نظام صالح ومعارضيه القبليني، 
أكثر من 2000 قتيل، قبل أن يرضخ بعد ذلك 
لــلــضــغــوط األمـــيـــركـــيـــة والــخــلــيــجــيــة ويــعــلــن 
تــنــّحــيــه، وقــبــول تــوقــيــع املـــبـــادرة الخليجية. 
لكنه اتــجــه بــعــد ذلـــك نــحــو تــدبــيــر املــزيــد من 
أنه  للفترة االنتقالية، عندما أعلن  املؤامرات 
لــنــظــام الحكم  سيتجه إلـــى خــانــة املــعــارضــة 
الــــذي خــلــفــه. لــم تــكــن الــعــقــبــات الــتــي حــاولــت 
الثورة املضادة افتعالها، وسلسلة التفجيرات 
كافية  في صنعاء،  التي حدثت  واالغتياالت 

إذ  السابق.  للرئيس  االنتقام  غريزة  إلشباع 
تحالف سرًا مع الحوثيني لالنقضاض على 
صنعاء، قبل أن يجاهر بذلك التحالف علنًا، 
عــقــب االنـــقـــالب عــلــى الــســلــطــة مــطــلــع 2015.
عقب مقتل صالح على أيدي الحوثيني مطلع 
نقمة  تـــزايـــدت   ،2017 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــثـــورة، بــاعــتــبــارهــا هـــي الــتــي  أنـــصـــاره عــلــى الـ
مراقبني   

ّ
أن إال  إلــى صــنــعــاء.  الجماعة  جلبت 

 الحقد الواضح على ثورة 11 فبراير 
ّ
يرون أن

السلمية، غير مبرر، خصوصًا أنها أعادت حتى 
اآلن، نوعًا مبدئيًا من التوزيع العادل للحكم، 
في  عدالة  أكثر  اتحادية  دولــة  نهج  ووضعت 
توزيع السلطة والثروة، على الرغم من الحرب.

وبعد مرور 6 سنوات على االنقالب، يحرص 

الــنــاقــمــون بــشــدة على ثـــورة 11 فــبــرايــر، على 
الــبــالد، وتمكني  تــدمــيــر  مــســؤولــيــة  تحميلها 
شمال  على  السيطرة  مــن  الحوثيني  مليشيا 
اليمن، وإعادة فرض نظام اإلمامة، وتكريس 
الــقــمــع، وإلــغــاء الــحــريــات. لكن خــبــراء آخرين 
 االنقالب 

ّ
 األمر يختلف كليًا، وأن

ّ
أن يؤكدون 

للصحافي  وبالنسبة  ذلك بسنوات.  قبل  بدأ 
واملـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــيـــمـــنـــي، عـــبـــد الــعــالــم 
ــة بــالــعــودة  ــامــ بـــجـــاش، »فـــقـــد بــــدأ نـــظـــام اإلمــ
قبل  والــهــاشــمــيــني،  الحوثيني  عبر  للمشهد، 
ــنـــوات، مـــن خــــالل الــهــيــمــنــة على  ــثــــورة بـــسـ الــ
 عن تواجدهم منذ عقود داخل 

ً
الدولة، فضال

على  االنــقــضــاض  للحظة  انــتــظــارًا  أجهزتها، 
ــل الــنــظــام  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة إلســـقـــاطـــهـــا مــــن داخــ
ــا بــعــده، زاد  نــفــســه. ومــنــذ 2005 تــحــديــدًا ومـ
وتمكينهم  والحوثيني،  صالح  بني  التنسيق 
مـــن مــنــاصــب كــبــيــرة فـــي الـــدولـــة وجــيــشــهــا«. 
»العربي الجديد«:  ويقول بجاش، في حديث لـ
»كانت ترتيبات التوافق قد جرت مسبقًا بني 
صالح،  لعائلة  العائلي  التوريث  مشروعني؛ 
واملنظومة املطالبة بحكم اليمن كإرث لساللة 
الهاشميني، وذلك البتالع اليمن مجددًا. وما 
ــــورة 11 فــبــرايــر انــدلــعــت وقــلــبــت   ثـ

ّ
حــــدث أن

الطاولة على الجميع، ليظهر على السطح كل 
ما كان يدور في الخفاء. لذا، ليس مستغربًا 
ــمــت مــعــســكــرات الــجــيــش مــقــراتــهــا 

ّ
كــيــف ســل

االنقالبية  الحوثيني  ملليشيا  الدولة  وســالح 
ــلـــمـــوا مــفــاتــيــح  ــيــــف تـــسـ خــــــالل ســـــاعـــــات، وكــ

املحافظات خالل أيام«.

الحوثيون أكبر الرابحين
الجرأة على  الحوثيني تمتلك  لم تكن جماعة 
ـــل الــعــاصــمــة  مـــمـــارســـة أي نـــشـــاط مــعــلــن داخــ
ــبــــل الــــثــــورة  ــنــــعــــاء وغــــيــــرهــــا مـــــن املــــــــدن قــ صــ
الشعبية. ولكن منذ 11 فبراير، بدأت بالتسلل 
إلى صدارة املشهد عبر تأييد االنتفاضة ضّد 
نظام صــالــح، الــذي تحالفت معه فــي مــا بعد 
البداية،  الدولة. حاولت الجماعة في  إلسقاط 
إذ شّكلت  الحقيقي،  الكشف عن وجهها  عــدم 
»ائتالف شباب الصمود«،  ما ُسّمي حينذاك بـ
ــة رئـــيـــســـيـــة،  ــ ــــدرجـ كـــمـــكـــون ثـــــــوري يــمــثــلــهــا بـ
ويقارع باقي املكونات املوالية ألحزاب أخرى، 
خصوصًا حزب »اإلصالح«. وعبر ذلك املكون، 
بـــدأت الــجــمــاعــة بنسج تــحــالــفــات ســريــعــة مع 

مــكــونــات يــســاريــة وشــخــصــيــات نــســويــة، كــان 
لها دور فاعل في ميادين الثورة. لم يدم ذلك 
الجماعة  استطاعت  أن  فبعد   ،

ً
الوضع طويال

تأمني املساحة الجغرافية والسياسية الكافية 
املستعار  القناع  بــدأ  قــيــود،  مــن دون  للتحرك 
في السقوط سريعًا، لتظهر األهــداف األنانية 
التي كانت مدفونة؛ سواء باستغالل املكونات 
املـــدنـــيـــة لــلــتــســلــق عــلــيــهــا، قــبــل فــتــح خــطــوط 
اتــصــال مــع نــظــام صــالــح للتآمر عــلــى الفترة 
االنتقالية من جهة، ومن جهة ثانية استغالل 
الــثــورة، إذ انتزعت منها ضـــوءًا أخضر  قــوى 

بتكليف أحد املوالني لها محافظًا لصعدة. 
في ميدان الثورة، وضعت جماعة الحوثيني 
نفسها ندًا رئيسيًا لحزب اإلصالح والزعامات 
القبلية، خصوصًا قبيلة حاشد وأوالد رئيس 
القبيلة والرمز السياسي، عبد الله بن حسني 
ــبـــني، فــقــد وجــــد هـــادي  ــر. ووفـــقـــًا ملـــراقـ ــمــ األحــ
 
ّ
فـــي الــجــمــاعــة ضــالــتــه املـــفـــقـــودة، عــنــدمــا ظــن

ــهــا ستكون يــده الــطــولــى إلزاحـــة الخصوم 
ّ
أن

الذين يشكلون تهديدًا وجوديًا لفترة حكمه 
االنتقالية، وأبرم معها تفاهمات غير معلنة، 
ليصبح الحوثيون في ما بعد أحد املكونات 
اليمنية الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني، 
الذي شاركوا فيه تحت مسمى »أنصار الله«.

العام 2014 انطالقة صاروخية لجماعة  ر 
ّ
وف

الحوثيني، إذ استطاعت تأمني كامل محافظة 
صـــعـــدة بـــعـــد تــهــجــيــر الــســلــفــيــني، بــوســاطــة 
رئـــاســـيـــة، فـــي األســـابـــيـــع األولــــــى مـــن يــنــايــر، 
قبيلة  مناطق  صــوب  جنوبًا  بعدها  لتتوغل 
حاشد، حيث كانت مطلع فبراير تقوم بنسف 
منزل الشيخ عبد الله األحمر في قرية الخمري، 
ــقــتــهــا، بـــهـــدف إيــصــال 

ّ
ــك عــبــر عــمــلــيــة وث ــ وذلـ

رســالــة تــحــذيــريــة لــبــاقــي الــخــصــوم الــذيــن قد 
يعترضون طريقها إلى صنعاء. وبعد معارك 
محدودة مع بعض الوحدات العسكرية، بدت 
الطريق سالكة الحقًا أمام جماعة الحوثيني، 
مــن   ،2014 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  مـــطـــلـــع  لــتــتــمــكــن 
تتقدم  أن  قبل  عــمــران،  مدينة  على  السيطرة 
كامل  شهر  ملــدة  ملحاصرتها  صنعاء  صــوب 
تــحــت الفــتــات معيشية ورفــــض زيــــادة سعر 
مــادة الــوقــود، لتتوج ذلــك الحصار باجتياح 
الــذي  الــيــوم  العاصمة فــي 21 سبتمبر، وهــو 
ثــورة  باعتباره  عــام  كــل  الجماعة  بــه  تحتفي 
لالنقالب  املــنــاهــضــون  يصفه  فيما  شعبية، 

»أيلول األسود وذكرى النكبة«. بـ
اليمني،  السياسي  واملــحــلــل  الــبــاحــث  ويــقــّدم 
عبد الناصر املودع، تفسيرًا إضافيًا للعوامل 
التي أدت إلى صعود الحوثيني السريع وفشل 
 من أبرز تلك األسباب 

ّ
ثورة فبراير. ويرى أن

»غياب الحامل السياسي الراغب والقادر على 
تــرجــمــة أهــــداف االنــتــفــاضــة«. ويــلــقــي املـــودع 
الجاهزة  »األجندة  بـ أسماها  ما  على  باللوم 
من قبل الحزب االشتراكي اليمني، والكثير من 
القوى  وبعض  الجنوبية  السياسية  النخب 
الشمالية، إلنهاء وحدة اليمن التي أعلنت في 
22 مايو/أيار 1990، واستبدالها إما بالعودة 
إلى ما قبل تلك الوحدة أو تفكيك اليمن إلى 
ويضيف،  ضعيفة«.  مركزية  وحكومة  أقاليم 
أنــه »تم  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريحات 
اســتــخــدام الــحــوثــيــني كــأحــد الـــروافـــع لتنفيذ 
هذه األجندة، فتمت تقوية الجماعة والتفاهم 
إلى  والــوصــول  بالتمدد  لها  والسماح  معها 
الحوثيون ألصــحــاب هذه  قــدم  صنعاء. وقــد 
األجندة، وبالتحديد للرئيس هادي، الوعود 
أدوات  مراكزهم وسيكونون  بأنهم سيقّوون 
لــهــم«. ويــشــيــر املــــودع إلـــى أنـــه »بــعــد وصــول 
جماعة الحوثيني إلى صنعاء، وتمددها في 
الدولة، شرعت في تنفيذ مشروعها  مفاصل 

الخاص على حساب الجميع«.

عقد على 
ثورة 11 فبراير

يتيمة،  اليمنية  الشباب  ــورة  ث تقف 
وعــدم  لــهــا،  السلطة  تنّكر  ــط  وس
من  الرغم  على  وطنيًا،  عيدًا  تثبيتها 
الرئيس  أصــدرهــا  الــتــي  التوجيهات 
الذكرى  في  هادي  منصور  ربه  عبد 
ــروع فــي اتــخــاذ  ــش ــال ــخــامــســة، ب ال
في  ــة  ــالزم ال القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ
وفي  بعام،  ذلك  وبعد  اإلطــار.  هذا 
الذكرى السادسة، كانت وزارة الخدمة 
 11 أّن  تعلن  الحكومة،  في  المدنية 
إال  وطني،  وعيد  رسمية  إجازة  فبراير 
أّن ذلك لم يستمر إال لمدة عام واحد، 

إذ تجّمد هذا القرار منذ 2018.

تنّكر السلطة
الغالف

زكريا الكمالي

العربي اآلتية  الربيع  دفعت ريــاح 
مــــن تـــونـــس ثــــم مـــصـــر، قـــبـــل عــقــد، 
طــــمــــوحــــات الـــيـــمـــنـــيـــني لــلــتــحــلــيــق 
عاليًا، بعد تدشني االحتجاجات الثورية في 
ص 

ّ
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من نظام علي عبد الله صالح، بعد أكثر من 
الطعنات  لكن  الــبــالد.  مــن حكمه  ثالثة عقود 
الشبابية  الثورة  لها  التي تعّرضت  املتتالية 
اإلقــلــيــم،  الــســابــق ودول  الــنــظــام  مــن  السلمية 
لبعض  االنتهازية  املــواقــف   عن بعض 

ً
فضال

إلى  الحزبية،  التغيير واملكونات  رّواد حركة 
جــانــب انــقــالب جــمــاعــة الــحــوثــيــني فــي 2014، 
وما تاله من حرب مستمرة إلى اليوم، جعل 

استطاعت الثورة 
الشبابية توحيد الناس 

شماًال وجنوبًا

عجز هادي عن 
قيادة مشروع استعادة 

مؤسسات الدولة

حلم اليمنيين الذي تبّخر 
بفعل الطعنات واالنقالب

املدنية  الـــدولـــة  أمـــا  تــتــبــخــر.  اليمنيني  أحـــالم 
املحتجني  حناجر  لها  هتفت  الــتــي  الحديثة 
في امليادين كافة، من صنعاء إلى تعز وعدن، 
ــال، بــعــد أن قــذفــت  ــنـ فــقــد أصــبــحــت بــعــيــدة املـ
الحرب باليمن ما يوازي 5 عقود إلى الخلف.

يشّكل شهر فبراير من كل عــام، محطة هامة 
الــوقــوف عــنــد مــا حققته  لليمنيني، مــن أجـــل 
ــتـــي شــكــلــت ســاحــة  االنـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الـ
أن  قبل  األول،  الحرية في مدينة تعز مهدها 
تتوّسع إلى 40 ساحة على امتداد 18 مدينة 
العاشرة  الــذكــرى  يمنية. والــيــوم، مــع حــلــول 
ــقـــدان األمـــل  لـــثـــورة فــبــرايــر، يــبــرز الـــبـــؤس وفـ
كعنوان رئيسي للوضع الذي يعيشه اليمن. 
فــفــي حــني ينهش الــجــوع مــزيــدًا مــن األطــفــال 
والــفــئــات املــســتــضــعــفــة، تــبــدو فـــرص الــســالم 

الراحل  للرئيس  الخاطئة  الحسابات  أّن  للوضع،  ومراقبون  خبراء  يعتقد 
علي عبداهلل صالح )الصورة(، كانت إحدى األسباب الرئيسية في صعود 
خالل  صالح  سعى  إذ  الحوثيين، 
إبقاء  إلى  الست،  صعدة  حــروب 
معيّن  نــطــاق  ضمن  الجماعة 
إضعاف  بهدف  هزيمتها،  بدون 
محسن  عــلــي  ــرال  ــجــن ال خصمه 
لتعزيز  الحركة  وتوظيف  األحمر، 
ــع الــســعــوديــة، من  عــالقــاتــه م
مساعدات  على  الحصول  خــالل 
شوكة  لكسر  ومــالــيــة  عسكرية 

»التمرد الشيعي« و»أدوات إيران«.
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الجنوب اليمني... مكاسب بطعم الخسارة تعز... »الحالمة« التي تتعرض للعقاب منذ 10 سنوات

يــســّجــل ملــحــافــظــة تــعــز الــيــمــنــيــة أنـــهـــا كــانــت 
ــي تـــرتـــيـــب صـــفـــوف الـــتـــظـــاهـــرات  ــة فــ ــاقـ ــّبـ الـــسـ
الثوار  تحركات  أول  واحتضان  االحتجاجية 
ــّد نـــظـــام الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه  ضــ
ت 

ّ
صالح في العام 2011. ومنذ ذلك التاريخ، ظل

املــديــنــة الــواقــعــة فــي الــجــنــوب الــغــربــي لليمن، 
تــدفــع الــثــمــن بــاهــظــًا وتــتــعــّرض لــعــقــاب قــاٍس 
مــن قـــوات وّرثـــت االنــتــقــام ملليشيات تحاصر 
املدينة منذ 6 سنوات، وتمارس هوايتها في 
القذائف فــوق رؤوس املدنيني. وكانت  إطــالق 
تعز، التي شّكلت منذ عقود، حاضنة للنخب 
من  اليمنية،  والثقافية  والسياسية  الفكرية 
الشمال والجنوب، نموذجًا مصغرًا للمجتمع 
املدني املتخفف من الظواهر القبلية الطاغية 
إفـــراط  لــكــن  يمنية مختلفة.  مــحــافــظــات  عــلــى 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فـــي اســـتـــخـــدام الــعــنــف ضــّد 
ســكــانــهــا الــذيــن هــّبــوا فــي 11 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــــورة، وقـــدمـــوا  ــثـ ــ الـ ــــى أولــــــى مـــيـــاديـــن  2011 إلـ
بــذرة  إلــى  تــحــّول  املـــدن،  تجربة ملهمة لباقي 
لعنف طويل األمد، ال يزال حاضرًا إلى اليوم. 
حــــاول الــنــظــام الــســابــق إخـــمـــاد وهـــج الــثــورة 
»الحاملة«.  سريعًا في تعز التي لطاملا لقبت بـ
وبعد أسبوع فقط من نصب خيام الثوار في 
ســاحــة الــحــريــة، كـــان مـــازن الــبــذيــجــي، يسقط 
كـــأول ضــحــايــا الــثــورة الشبابية فــي املــديــنــة، 
عندما دفع نظام صالح، في 18 فبراير 2011، 
يــدويــة على  قنبلة  ألــقــت  بــعــصــابــات مسلحة 
مــتــظــاهــريــن فـــي املــــيــــدان، أســـفـــرت أيـــضـــًا عن 

أسعد سليمان

ــــورة  ــن ثـ ــ ــم يـــكـــن الـــجـــنـــوبـــيـــون بـــعـــيـــديـــن عـ ــ لـ
 2011 عــام  فــي  انطلقت  التي  اليمنية  فبراير 
ضــد نــظــام علي عبد الــلــه صــالــح، فقد كانوا 
أحــد عوامل قيام الثورة ومــن روادهـــا. ومنذ 
فيها  الجنوبيون  انــخــرط  األولـــى،  لحظاتها 
بــشــكــل كــبــيــر إلســقــاط الــنــظــام، لــكــن عناصر 
عدة قلبت الطاولة على الثورة جنوبًا. وبداًل 
ــقـــاط نــظــام  ــوة فـــي إسـ مـــن أن يـــكـــون عـــامـــل قــ
صــالــح والـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة، تــحــّول الجنوب 
ــة ضـــغـــط إلســــقــــاط الــــثــــورة وحــجــر  ــ ــــى ورقــ إلـ
ــام نــجــاحــهــا. عـــوامـــل عـــدة أدت إلــى  عــثــرة أمــ
هذا التبدل، أبرزها عدم وضوح رؤية الثوار 
واالجتماعية  والــديــنــيــة  السياسية  والــقــوى 
 
ً
الجنوبية، فضال القضية  والعسكرية حيال 
عــن إقصائها شــركــاء الــثــورة. وهــو مــا سمح 
ألطراف جنوبية ونظام علي عبد الله صالح، 
ثــورة فبراير وتحويله  الجنوب من  بــإخــراج 

إلى بؤرة مناهضة لها.
ويـــؤكـــد الــبــاحــث الــجــنــوبــي مــحــمــد املـــرفـــدي، 
الــذي كــان مــن نشطاء الــحــراك الجنوبي منذ 
انــطــالقــتــه، وشـــارك مــع املــقــاومــة فــي مواجهة 
االنـــــقـــــالب، أن الـــجـــنـــوب اســـتـــفـــاد مــــن ثــــورة 
فبراير من جهات عــدة، من بينها كسر قيود 
املحافظات  بــني  الجنوبيني  الــنــشــطــاء  حــركــة 
 عن املالحقات األمنية 

ً
والعاصمة عدن، فضال

وثقتها  وفقًا إلحصائيات  87 شخصًا،  جــرح 
حينذاك تقارير حقوقية دولية.

وال تزال ذاكرة أبناء تعز محفورة بالعشرات 
النظام  نفذها  التي  واالنتهاكات  املــجــازر  من 
ــــذي  الــــســــابــــق. ويـــكـــشـــف الــــهــــجــــوم املــــــــــرّوع الـ
تــعــرضــت لـــه ســـاحـــة الـــحـــريـــة، فـــي 29 مــايــو/

إذ  االنــتــفــاضــة،  الحقد على  أيـــار 2011، حجم 
برفقة عصابات  قــوات صالح  وقتها  داهــمــت 
مــســلــحــة، مــعــقــل الـــثـــوار فــي الــســاحــة، وقــامــت 
بــحــرق الــخــيــام وهــدمــهــا بــالــجــرافــات. كــمــا لم 
وآخــر  ميداني  مداهمة مستشفى  عــن  تــتــورع 
خاص كان يضم عشرات املصابني. وأدى ذلك 
الهجوم إلى مقتل 22 مدنيًا وإصابة أكثر من 
260 آخرين. ويحرص ثوار تعز إلى اآلن، على 
تذّكر هؤالء الضحايا بإضاءة الشموع عشية 
ذكــرى املجزرة كل عــام. وفــي 15 يوليو/تموز 
2011، قتل ثالثة مدنيني وأصيب 18 آخرون، 
أغلبهم من األطــفــال في قصف استهدف حي 
املــســبــح فــي تــعــز. وبــعــدهــا بــأشــهــر، وتــحــديــدًا 
قتل  الــثــانــي 2011،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   11 فـــي 
مــتــظــاهــرات، جـــراء قصف   3 بينهم  14 مدنيًا 
في ساحة  النساء  مسيرة ومصلى  استهدف 
الحرية، ومتجرًا في شارع جمال عبد الناصر 
ــقــت منظمات 

َ
وســـط املــديــنــة. مــن جــانــبــهــا، وث

 منذ فبراير 
ً
دولية سقوط أكثر من 150 قتيال

بنيران   ،2011 األول  ديسمبر/كانون  وحــتــى 
قـــوات صــالــح حــيــنــذاك، فيما تــقــول منظمات 
 الــرقــم 

ّ
حــقــوقــيــة وجـــهـــات حــكــومــيــة يــمــنــيــة إن

أعلى من ذلك بكثير.
 تـــعـــز نـــالـــت الــنــصــيــب 

ّ
ــد نـــاشـــطـــون أن ــؤكــ ويــ

انتهاكات حقوق اإلنــســان، سواء  األوســع من 
في  السابق  النظام  قــوات  ارتكبتها  التي  تلك 
الحوثيني  مــع  شراكتها  بعد  أو   ،2011 الــعــام 
فـــي اجــتــيــاح املــديــنــة فـــي مــــــــارس/آذار 2015، 
وتـــــكـــــرار الـــهـــجـــمـــات املـــمـــيـــتـــة نـــفـــســـهـــا. وفـــي 
إشــراق  اليمنية،  الحقوقية  اعتبرت  الــســيــاق، 
 »الـــعـــقـــاب األكـــبـــر ملــحــافــظــة تعز 

ّ
املـــقـــطـــري، أن

عندما  للسكان،  املباشر  االستهداف  في  كــان 
كانت ساحة الحرية عرضة للقصف املدفعي 
من املناطق املحيطة بها، التي كانت تسيطر 

من اعتقاالت وغيرها. وهــذا ما أعطى حركة 
أكثر للعمل في الجنوب، وساعد في دفع كثير 
ممن كانوا في السلطة جنوبًا لالنخراط في 
»العربي الجديد«،  صفوف الحراك. ويضيف لـ
أن هذا األمر زاد من الزخم الجماهيري، وبّدل 
من مسار األحـــداث في الجنوب ووضعه في 
قلب التحوالت. وهو ما ساعد الجنوبيني في 
والــيــوم  الجنوبية،  املــقــاومــة  فصائل  تشكيل 
املشهد  في  بقوة  حاضرين  الجنوبيون  بــات 

السياسي وطرفًا قويًا يفرض خياراته.
فـــي املـــقـــابـــل، يــنــظــر طــــرف آخــــر لــلــتــحــول في 
املــشــهــد الــجــنــوبــي، مـــن زاويـــــة أخـــــرى. وفــي 
الحراك،  في  السابق  الناشط  يقول  السياق، 
الضابط في »الجيش الوطني«، محمد عبد 
الجنوبيني  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الرحمن، 
حــقــقــوا الــكــثــيــر مــنــذ انـــطـــالق ثــــورة فــبــرايــر، 
الـــتـــي أتـــاحـــت الـــفـــرصـــة لــتــوحــيــد الــصــفــوف 
وانــتــزاع الــحــقــوق، بعد أن ظــهــرت مالمحها 
انعقاده  وأثناء  الوطني  الحوار  مؤتمر  قبل 
مــع  الــــفــــرصــــة  جـــــــاءت  ــا  ــمـ كـ  .)2014-2013(
انــقــالب الــحــوثــيــني وصــالــح فــي صــنــعــاء، ثم 
اندالع الحرب وتمكن الجنوبيني من إخراج 
الــحــوثــيــني مــن الــجــنــوب. لــكــن هـــذه الــفــرصــة 
الــذهــبــيــة لـــم يــســتــغــلــهــا الــجــنــوبــيــون بشكل 
الدولة  آخــر إلدارة  صحيح، وأظــهــروا وجهًا 
وهـــو الــفــشــل. ويــشــرح عــبــد الــرحــمــن: ظهرت 
وجـــوه إقــصــائــيــة ال تـــزال تعمل عــلــى إعـــادة 
املــشــهــد الــجــنــوبــي إلـــى حــكــم دولــــة الــجــنــوب 
السابقة، قبل الوحدة. وهذه الوجوه املمثلة 
تحت »املجلس االنتقالي الجنوبي«، أظهرت 
ــنـــوب وشــعــبــه،  صــــــورة ســيــئــة لــقــضــيــة الـــجـ
بـــل تــحــولــت إلــــى مـــجـــرد بـــيـــدق بــيــد املــمــول 
الــــخــــارجــــي، ووضــــعــــت الـــجـــنـــوب فــــي وضـــع 

الضحية ألطماع خارجية.
وكــانــت الــتــحــوالت الــتــي طـــرأت عــلــى املشهد 
كبيرة،  فــبــرايــر  ثـــورة  انــطــالق  منذ  الجنوبي 
ــن جـــعـــل الــقــضــيــة  ــ ــّكــــن الـــجـــنـــوبـــيـــون مـ ــمــ وتــ
الــجــنــوبــيــة مــفــتــاحــًا لــحــل كــل مــشــاكــل اليمن. 
وشّكلت األطراف الجنوبية »املؤتمر الوطني 
لــشــعــب الــجــنــوب« الــــذي تــرأســه مــحــمــد علي 

على الرغم مما حققه الحراك في تلك الفترة 
من نجاحات جماهيرية، إال أنه لم ينجح في 
تشكيل حامل سياسي لقضيته وال التوصل 
إلـــى مــشــروع يــمــكــن أن يــقــّدم حــلــواًل واقــعــيــة 
للقضية، تنقلها من الزخم الثوري إلى املسار 

السياسي.
أمــا بعد حصول االنقالب عــام 2014، فيؤكد 
الــحــوار تجّمدت وسيطرت  األحــمــدي أن لغة 
لغة السالح، وانخرطت بعض فصائل الحراك 
فــي مقاومة الحوثيني وإخــراجــهــم مــع قــوات 
صــالــح مــن عــدن ومــا حولها مــن محافظات. 
ويضيف أن هــادي أشــرك بعد ذلــك املكونات 
الحراكية في مناصب الدولة، »غير أن الواقع 
الــثــورة  تــيــارات  الــحــرب ودور  بــعــد  املختلف 
املضادة في العالم العربي، أدى إلى استغالل 
ملف القضية الجنوبية إليجاد نوع من عدم 
االستقرار وإبقاء الشرعية ضعيفة«. ويعرب 
عن أسفه »الرتهان بعض القيادات الحراكية 
تسّبب  ما  الخارجية  القوى  لهذه  الجنوبية 

بضرر للقضية الجنوبية«.
وبدا أن التحول األبرز هو تداعيات انقالب 
الـــحـــوثـــيـــني فــــي صـــنـــعـــاء وســـيـــطـــرتـــهـــم مــع 
أن  غير  الــشــمــال.  مناطق  أغلب  صالح على 
غــزو الــجــنــوب مــن قبل الحوثيني وصــالــح، 
ــــل دول  ـ

ّ
ــــدخ ــاومـــة جـــنـــوبـــيـــة، وتـ وبــــــــروز مـــقـ

التحالف العربي في »عاصفة الحزم«، غّير 
كــامــل. وتمّكن  فــي الجنوب بشكل  املــوازيــن 
الــجــنــوبــيــون مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــجــنــوب 
 
ً
وطرد 47 لواء عسكريًا من الجنوب، فضال

عــن أن الــكــثــيــر مــن الــجــنــوبــيــني تــمــكــنــوا من 
تولي زمــام السلطة، مستغلني التشتت في 
الشمال. وسمح هذا األمر ألطراف جنوبية 
 
ً
أطــراف خارجية، فضال بإقامة عالقات مع 

إنشاء قوات  أطــراف جنوبية من  عن تمّكن 
ــل االنـــخـــراط تحت 

ّ
عــســكــريــة، بــعــضــهــا فــض

»املجلس  تمكن  املقابل،  فــي  الشرعية.  لــواء 
اإلمــارات،  من  وبدعم  الجنوبي«،  االنتقالي 
من إنشاء مليشيات عسكرية تدين بالوالء 
لــه وألبــوظــبــي، نجحت فــي بسط السيطرة 

على بعض مناطق الجنوب. تحيي تعز ذكرى ثورة 11 فبراير كل عام )أحمد الباشا/فرانس برس(

استغل »االنتقالي« التطورات لفرض سيطرته )صالح العبيدي/فرانس برس(

وأضافت »خالل السنوات الست األخيرة، قتل 
اآلالف من أبناء تعز، وكانت مديرية صالة ثّم 
مديرية املظفر تليهما مديريات صبر املوادم 
تعرضًا  األكثر  املناطق  واملخا  حبشي  وجبل 
هي  تعز   

ّ
أن كما  الضحايا.  وسقوط  للقصف 

األعــلــى فــي عـــدد املــعــتــقــلــني مــن املــدنــيــني لــدى 
في سجونها  واملحتجزين  الحوثيني  جماعة 

غير القانونية«.
فــي الــوقــت الـــراهـــن، تعيش مــديــنــة تــعــز، التي 
تحتضن أكثر من 500 ألف نسمة، تحت وطأة 
حصار خانق يفرضه الحوثيون على املنافذ 
الــرئــيــســيــة؛ شــرقــًا وشــمــااًل وغــربــًا، فيما بــات 
التربة،  مدينة  عبر  الــغــربــي  الجنوبي  املنفذ 
هــو الــشــريــان الــوحــيــد لــســكــان املــديــنــة صــوب 
الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــــدن. ورفــــض الــحــوثــيــون 
املــــبــــادرات األمــمــيــة والـــوســـاطـــات كـــافـــة الــتــي 
قـــادتـــهـــا وجــــاهــــات اجــتــمــاعــيــة مـــن أجــــل رفــع 
الــحــصــار عـــن تــعــز، ولـــو جــزئــيــًا بــفــتــح املنفذ 

وقالت  حينها«.  الحاكم  النظام  قــوات  عليها 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــي عــــضــــو الـ ــ ــ ــــري، وهـ ــــطـ ــقـ ــ املـ
فــي حديث  الـــحـــرب،  انــتــهــاكــات  فــي  للتحقيق 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »عــلــى الــرغــم من 
محاولة سكان تعز تطبيع الحياة بعد الفترة 
 االنتقام عاد بشدة 

ّ
االنتقالية في 2012، إال أن

ــاول تـــحـــالـــف الـــحـــوثـــيـــني - صــالــح  ــ عـــنـــدمـــا حــ
إخـــضـــاع املــحــافــظــة بــالــقــوة لــالنــقــالب. ومــنــذ 
مــارس 2015 وإلــى الــيــوم، يخضع سكان تعز 
لعقاب جماعي وحصار وقتل وقصف يومي«. 

ــة مــــع صــنــعــاء.  ــنـ ــديـ ــرقـــي الــــــذي يـــربـــط املـ الـــشـ
القادمني  تــقــوم باختطاف  ذلـــك،  وعــوضــًا عــن 

من مناطق الحكومة اليمنية.
وســقــط فــي تــعــز آالف الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
املدنيني خالل األعوام العشرة املاضية، وذلك 
الحوثيني.  بعدهم  ومــن  قــوات صالح  بنيران 
فــاتــورة   

ّ
فـــإن ووفــقــًا ملنظمات رصــد حقوقية، 

من  العليا  هــي  املــديــنــة،  دفعتها  التي  الحرية 
بــني املــــدن الــيــمــنــيــة، خــصــوصــًا أنــهــا مــا زالــت 
مسرحًا دائمًا للعنف املتصاعد. وفي السياق، 
قـــال الــنــاشــط الــحــقــوقــي، ريـــاض الــدبــعــي، في 
 مــديــنــة 

ّ
ــد«، إن ــديــ ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ حـــديـــث مــ

تــعــز »تــعــّرضــت خـــالل الــعــقــد املــاضــي إلرهـــاب 
مكتمل، وقتل وأصيب آالف املدنيني بالقذائف 
حوصر  فيما  اآلالف،  مئات  ــّرد  ـ

ُ
وش والقنص، 

ــيـــني، وتــــم حــرمــانــهــم من  مـــن تــبــقــى مـــن املـــدنـ
االحتياجات األساسية«.

وعلى الرغم من اإلمعان الحوثي في محاولة 
كــســر تــعــز وإرهـــــاب ســكــانــهــا بــجــعــل األحــيــاء 
الــســكــنــيــة كــافــة تــحــت رحــمــة الــقــذائــف اآلتــيــة 
 زخــم الثورة 

ّ
مــن الــتــالل الجبلية شــرقــًا، إال أن

لم يمت بشكل كلي بعد مــرور 10 أعــوام على 
انخراط  مــن  الــرغــم  على  فبراير،   11 انتفاضة 
املــئــات مــن شــبــاب الــثــورة فــي جبهات القتال، 
الحوثي.  االجــتــيــاح  مــن  مدينتهم  عــن  للدفاع 
وتــشــهــد تــعــز عــشــيــة 11 فــبــرايــر مـــن كـــل عـــام، 
احتفاالت شعبية وإطالق األلعاب النارية من 
قلعة القاهرة التاريخية. كما يحرص شبابها 

على تنظيم مسيرات حاشدة.
وتحتفظ ساحة الحرية بموقعها كقبلة دائمة 
وفي  الشعبية.  االحتجاجية  املسيرات  لكافة 
هـــذا اإلطـــــار، قـــال الــصــحــافــي الــيــمــنــي، محمد 
 تعز »ما زالت 

ّ
»العربي الجديد«، إن السامعي، لـ

رائــدة في الحراك الشعبي منذ عشر سنوات، 
وال وجـــــود لـــزخـــم ثـــــوري حــقــيــقــي فـــي الــيــمــن 
فــي هــذه املرحلة، ســوى فــي مدينة تعز، فهي 
حرية  بكل  سخطها  عــن  تعّبر  التي  الوحيدة 
ومـــن دون تــحــفــظــات، وتــقــول كلمة ال لجميع 
ــى خــشــيــة«. األطـــــراف املــتــحــاربــة مـــن دون أدنــ
زكريا...  

كانت تعز السبّاقة في 
ترتيب صفوف التظاهرات 

االحتجاجية

ــدن وبــعــض  ــ ــرات حــــاشــــدة فــــي عــ ــاهــ ــظــ فــــي تــ
القيادات  كــل  وبحضور  الجنوبية،  املناطق 
الــتــي لــم تــعــد تــحــت املــالحــقــات واالعــتــقــاالت 
منذ وصول الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي إلى السلطة رئيسًا توافقيًا.
ــرأت فـــي الــجــنــوب،  ــ ــن الـــتـــحـــوالت الـــتـــي طـ وعــ
يـــرى املــتــحــدث الــرســمــي ملــقــاومــة عـــدن خــالل 
األحــمــدي، في  الحوثيني، علي  تحريرها من 
الــجــديــد«، أن ثــورة فبراير  »العربي  لـ حــديــٍث 
تـــاريـــخـــي ومـــؤثـــر في  2011 جـــــاءت كـــحـــدث 
مسيرة الحراك الجنوبي الذي انطلق في عام 
2007، الفتًا إلى أن الكثير من قياداته عادت 
إلى عدن بعد تراخي القبضة األمنية، وأصبح 
لـــلـــحـــراك حـــضـــوره فـــي عــــدن بــشــكــل واضــــح. 
ويؤكد أنه كان هناك التزام في ساحة الحراك 
في عدن بأهداف ثورة فبراير، لكن ما حصل 
املبادرة  توقيع  منذ  تحوالت، خصوصًا  من 
أو  الجنوبي  الــحــراك  واستبعاد  الخليجية، 
االشارة بشكل واضح لقضيته، أدت بالحراك 
لــلــدخــول فــي مــســار جــديــد ومستقل يختلف 
عن املسار العام لثورة فبراير. ويشير إلى أنه 

أحــمــد، للمشاركة فــي الــحــوار الــوطــنــي، وتم 
ــنـــوب.  ــال والـــجـ ــمـ فـــــرض املـــنـــاصـــفـــة بــــني الـــشـ
ــبــر ذلــك أول تــحــول مفصلي فــي تاريخ 

ُ
واعــت

ــــرت جــمــيــع  ــطـ ــ ــال ذلــــــــك، اضـ ــ ــيـ ــ الــــجــــنــــوب. وحـ
املحاصصة  إلــى دخـــول  السياسية  األطـــراف 
واملناصفة بني قياداتها الحزبية والسياسية 
لها،  أعطيت  التي  الحكومية  املناصب  وفــي 
لكن الحوثيني رفضوا حينها باسم »مشكلة 
ــدة«، وحـــــاولـــــوا مـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــقــضــيــة  ــ ــعـ ــ صـ
الجنوبية، وهو ما رفضه الجنوبيون. وحتى 
يــحــقــق الـــجـــنـــوبـــيـــون انـــتـــصـــارًا بــالــحــصــول 
الجنوب بكل  السلطة، كان  على مكاسب في 
أطيافه ومكوناته وأحزابه السياسية يشارك 

لم ينجح الحراك الجنوبي 
في تشكيل حامل سياسي 

لقضيته

صّب نظام علي عبد 
اهلل صالح، غضبه على 
مدينة تعز اليمنية التي 

تعّد مهد ثورة 11 فبراير/
شباط 2011، وذلك قبل أن 
يكمل الحوثيون مسلسل 

معاقبة المدينة

بعد 10 سنوات على 
ثورة فبراير، يبدو الجنوب 

اليمني أمام لحظة 
مفصلية، فما حققه 

من مكاسب لم يؤد إلى 
تمكين الموقف الجنوبي 

من مشاركة القرار اليمني



الحوثيون يصيبون 
طائرة مدنية في أبها

تحشيد متواصل 
في مأرب

حذرت الحكومة 
اليمنية من الهزيمة 

في مأرب

عدن ـ العربي الجديد

ــــس  ، أمـ
ً
ــا ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ  الـــــــوضـــــــع مـ

ّ
ظـــــــــل

األربــــــــعــــــــاء، فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
على  الــرابــع  ولليوم  اليمن.  شرقي 
املعركة بني  أوجــه في  التحشيد  التوالي، بلغ 
والتي  والحوثيني،  الشرعية  الحكومة  قــوات 
ــرفـــني، في  ــطـ ــة لــكــا الـ تــعــد فــاصــلــة ومـــحـــوريـ
ــراع. وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، تكثف  مــجــريــات الـــصـ
جــمــاعــة الــحــوثــيــني رســائــلــهــا الــعــســكــريــة، مع 
البيت األبيض،  إلــى  إدارة جو بايدن  وصــول 
عبر اســتــهــداف جــديــد ملــطــار أبــهــا الــســعــودي، 
إلى إلحاق أضــرار بطائرة مدنية، للمرة  أدى 
األولى، وذلك بحسب إعان التحالف العربي 

في اليمن الذي تقوده السعودية.
السيطرة على حريق  أمــس،  التحالف،  وأعلن 
في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي، جنوب 
»اعـــتـــداء  ــر تــعــرضــهــا لــــ غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، إثــ
إرهـــــابـــــي« مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــني. وذكــــــر بــيــان 
عسير  منطقة  فــي  أبــهــا  »مــطــار  أن  للتحالف 
تعّرض العتداء إرهابي جبان من قبل مليشيا 
الحوثيني«، دون تحديد طبيعة االعتداء، الفتًا 
إلى أنه نجم عنه »تعرض طائرة مدنية على 
أرض املــطــار لــحــريــق تــّمــت الــســيــطــرة عــلــيــه«، 
عــن خسائر بشرية. وشــدد  الحديث  مــن دون 
الــتــحــالــف عــلــى اتـــخـــاذه »اإلجـــــــراءات الــازمــة 

في هذه األثناء، دخلت املعارك الدامية التي 
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة، أمـــس، 
يومها الرابع، وسط استنفار غير مسبوق 
بني طرفي النزاع لكسب معركة ُينظر إليها 
بأنها فاصلة وتحدد املسار التفاوضي في 
املجتمع  أي خريطة ســام مرتقبة يضعها 
الـــدولـــي لــوقــف الـــحـــرب املــتــصــاعــدة مــنــذ 6 
ســـنـــوات. وفــيــمــا حـــذرت الــحــكــومــة اليمنية 
من الهزيمة في مــأرب، داعية إلى حشد كل 
الــطــاقــات الــبــشــريــة واملـــاديـــة واملــعــنــويــة من 

الحوثيني  االنــتــصــار، شــرعــت جماعة  أجــل 
مـــن جــهــتــهــا فـــي حــمــلــة تــبــرعــات إجــبــاريــة، 
ــل تــمــويــل  شــمــلــت مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا مـــن أجــ

معركتها في مأرب.
أحمد  اليمني،  الــشــورى  رئيس مجلس  وقــال 
عبيد بن دغر، في بيان صحافي، إن »الهزيمة 
في مــأرب ستقود إلى هزائم أخــرى للحكومة 
الــشــرعــيــة، لــكــن الــنــصــر ســيــكــون لــه مــا بــعــده، 
ولــــذا يــجــب تــحــريــك كــافــة الـــقـــدرات ووضــعــهــا 
ــــر مـــصـــدر حــكــومــي  فـــي خـــدمـــة املـــعـــركـــة«. وذكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  لــــ
فــي محافظات  املــئــات مــن عناصرها  وّجــهــت 
أبــني وشــبــوة وحــضــرمــوت، بالتحرك الفوري 
إلى مأرب إلسناد الجيش الوطني، بالتزامن 
مع التفاف واسع لرجال القبائل في الجدعان 

وجبل مراد، لكبح هجوم الحوثيني العنيف.
ــان نــائــب الــرئــيــس اليمني عــلــي محسن  وكـ
امللك،  الحكومة معني عبد  األحمر، ورئيس 
قد أجريا، مساء الثاثاء، اتصاالت هاتفية 

بمحافظي مأرب )سلطان العرادة( وصنعاء 
املعارك،  القوي شريف(، ملواكبة سير  )عبد 
ووعدا بتقديم كافة اإلمكانات للقوات التي 

تتصدى للحوثيني.
في الجهة املقابلة، أكد سكان في محافظتي 
نت 

ّ
ذمار وصنعاء أن جماعة الحوثيني دش

حملة تبرعات إجبارية لجبهة مأرب، وذلك 
على مستوى املديريات واألحياء والجوامع 
التجارية. ودعــت  واملــــدارس واملــســتــودعــات 
سّمته  مــا  فــي  للمشاركة  الجميع  الجماعة 
»الــجــهــاد فــي ســبــيــل الــلــه بــاملــال ملــن فاته  بـــ
الحوثي  الــقــيــادي  وقـــال  بالنفس«.  الــجــهــاد 
محمد  لذمار،  محافظًا  الجماعة  من  املّعني 
الــبــخــيــتــي، فــي بــيــان عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
مــا سيتم جمعه  »الــعــبــرة ليست بحجم  إن 
من مال، وإنما بعدد من سيزكون أنفسهم، 
لــذلــك لــيــحــرص الــجــمــيــع عــلــى الـــتـــبـــرع، كل 
حــســب اســتــطــاعــتــه، حــتــى ولـــو بخمسمائة 

ريال«، أي ما يعادل أقل من دوالر واحد.
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طاول قصف جماعة 
الحوثيين لمطار أبها، 

جنوبي السعودية، طائرة 
مدنية للمرة األولى، فيما 

ال تزال جبهة مأرب اليمنية 
مشتعلة، وسط استنفار 

للحكومة والجماعة

)Getty /يقوم الحوثيون بجمع التبرعات لمعركة مأرب )محمد حمود

املــدنــيــة«، مضيفًا  املــدنــيــني واألعــيــان  لحماية 
املليشيا  من  اإلرهابيني  »ستتم محاسبة  أنه 
الدولي  القانون  مع  يتوافق  بما  )الحوثيني(، 

اإلنساني«.
الهجمات  رسميًا  الحوثيني  جماعة  وتبنت 
الـــتـــي طـــاولـــت مـــطـــار أبـــهـــا، وذلـــــك عــبــر أربـــع 
طائرات مسيرة، متوعدة بمزيد من العمليات. 
ــال املــتــحــدث الــعــســكــري لــلــجــمــاعــة، يحيى  وقــ
ــهــــجــــوم اســـتـــهـــدف  ــان، إن الــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــع، فـ ــ ــريـ ــ سـ
مـــرابـــض الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فـــي مــطــار أبــهــا 
إلى  الفــتــًا  ألغـــراض عسكرية،  الـــذي يستخدم 
أن الهجوم تــّم عبر أربــع طــائــرات مسيرة من 
طراز »صماد 3« و»قاصف كا 2«. وأشــار إلى 

أن اإلصابة كانت دقيقة.
وســبــق الــكــشــف عــن اســتــهــداف مــطــار أبها 
إعــــان الــتــحــالــف أيــضــًا اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
طــائــرتــني مــســيــرتــني أطــلــقــهــمــا الــحــوثــيــون 
بــاتــجــاه الــســعــوديــة. وقــــال املــتــحــدث باسم 
الــتــحــالــف تــركــي املــالــكــي، بحسب مــا نقلت 
ــاء الـــســـعـــوديـــة الــرســمــيــة  ــبــ عــنــه وكـــالـــة األنــ
املــشــتــركــة  الـــتـــحـــالـــف  »قــــــــوات  إن  »واس«، 
ــتـــراض وتــدمــيــر  تــمــكــنــت )األربــــعــــاء( مـــن اعـ
أطلقتهما  مفخختني  طــيــار  دون  طــائــرتــني 
ــة بــطــريــقــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة اإلرهـ ــيـ ــوثـ املـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـ
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة، الســـتـــهـــداف األعـــيـــان 
ــيــــني بـــاملـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  ــدنــ املـــدنـــيـــة واملــ

)للسعودية(«.
وكـــان الــتــحــالــف قــد أعــلــن خـــال يــومــي األحــد 
واإلثـــنـــني املـــاضـــيـــني، فـــي بــيــانــني مــنــفــصــلــني، 
تدمير خمس طائرات مسيرة مفخخة أطلقها 
الحوثيون باتجاه السعودية، وذلك بالتزامن 
مع دعوة وزارة الخارجية األميركية الحوثيني 
السعودية  لهجماتهم ضــد  فـــوري  وقـــف  إلـــى 
الــداخــل اليمني. ويــتــعــرض مــطــار أبها،  وفــي 
القريب من الحدود اليمنية، لهجمات متكررة 
ــن قــبــل  ــــخ وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــ ــــواريـ عـــبـــر صـ
العشرات  الحوثيني. وأســفــر ذلــك عــن إصــابــة 
ومقتل شخص واحد خال السنوات املاضية.
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