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مع تصاعد الرفض الدولي لالنقالب في السودان ،والحراك في الداخل ضده ،خرج
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس الثالثاء لتبرير ما قام به ،مدعيًا أن ما حصل
هو تصحيح لمسار الثورة ،مع تخويفه من أن المخاطر التي كانت قائمة كان من
الممكن أن تقود إلى حرب ،وهو ما قوبل بالرفض

عمد محتجون إلى قطع
بعض الطرقات في
الخرطوم (فرانس برس)

يتمدد
انقالب السودان
ّ
للحديث تتمة...

العسكر… من
كتاب واحد
عثمان لحياني

عبد الله حمدوك مثل محمد
البرادعي ،وقوى التغيير في السودان
مثل حركة «كفاية» املصرية،
والعسكر هم العسكر ،والسودان
مثل مصر ،الكتاب واحد والحبل
على الجرار .الخيار الخاطئ نفسه
الذي وقعت فيه القوى اإلسالمية
في مصر ،حني قررت التحالف مع
املجلس العسكري إلنجاز انتقال
ديمقراطي بعد ثورة يناير/كانون
الثاني  ،2011ثم القوى التقدمية حني
قررت التحالف مع الجيش وعبد
الفتاح السيسي بزعم تصحيح
املسار في يونيو/حزيران  ،2013هو
نفسه التقدير السيئ الذي وقعت
فيه القوى التقدمية واليسارية في
السودان ،عندما وضعت ثقتها في
املجلس العسكري إلنجاز انتقال
ديمقراطي كان واضحًا منذ بدايته
أنه لن ينجز.
ومثلما ابتلع العسكر في مصر
القوى التقدمية التي ساعدتهم
على اإلطاحة بالرئيس الراحل
محمد مرسي ،ووجدت كثير
من قوى جبهة اإلنقاذ في مصر
نفسها بعد  2013بني املعتقالت
واملطاردة واملنافي ،كذلك فعل
عسكر السودان؛ ابتلعوا القوى
التقدمية التي شاركتهم الثورة على
حكم عمر البشير ،ووجدت قوى
الحرية والتغيير ،والتقدميون ،أفرادًا
وكيانات ،أنفسهم قيد االعتقال
والتجميد وخارج اللعبة ،وكأنما يقرأ
العسكر في األقطار املختلفة من
كتاب واحد.
قوى التغيير والتيارات التقدمية
في السودان ،كانت تدرك أن املكون
العسكري الذي شاركهم السلطة،
وبكل رموزه التي برزت في املشهد
بعد ديسمبر/كانون األول ،2019
كان شريكًا في عقود الحكم البائسة
فترة الرئيس السابق عمر البشير،
ويتحمل بالقدر نفسه املسؤولية
عن النكبة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي وصل إليها
السودان ،وعن تقسيم البلد الذي
صار بلدانًا ،ومع ذلك وافقت على
إقامة شراكة غير مضمونة مع هذا
املكون ،الذي لم تكن الديمقراطية
يومًا في بيداغوجيا تكوينه أو في
سطور تنشئته إطالقًا.
غريزة الحكم والسيطرة لدى
العسكر ،هي نفسها لدى كل الطبقة
العسكرية في دول العالم الثالث،
يسميها املناضل الجزائري الراحل
عبد الحميد مهري «شهوة السلطة»،
ولذلك يصعب في املجتمعات التي
ما زالت ّ
تحن إلى مشاهد القوة
تجاوزها .ومهري له قولة مشهورة
أيضًا بأن «الديمقراطية التي تحميها
الدبابة هي ديمقراطية مريضة».
يمكن أن تكون الجزائر نموذجًا
لذلك أيضًا ،على الرغم من أن ظروف
ومالبسات تمركز العسكر في قلب
نظام الحكم في الجزائر مغايرة
لظروف هيمنة العسكر على الحكم
في دول أخرى.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ب ـع ــد ي ـ ــوم واح ـ ــد مـ ــن االن ـ ـقـ ــاب فــي
ال ـ ـس ـ ــودان وح ـ ــل م ـج ـل ــس ال ـس ـي ــادة
والـحـكــومــة وإع ــان حــالــة ال ـطــوارئ،
م ـ ــع اع ـ ـت ـ ـقـ ــال ع ـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـي ـن ـهــم
رئ ـيــس الـحـكــومــة عـبــد ال ـلــه ح ـم ــدوك ووزراء
ومـســؤولــون حزبيون ومحليون ،خــرج قائد
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ،الذي
ُيعد قائد هذا االنقالب ،لتبرير ما حصل بأنه
«ليس انقالبًا عسكريًا ،وإنما تصحيح ملسار
الـ ـث ــورة» ،م ــع تـخــويـفــه م ــن أن امل ـخــاطــر الـتــي
كانت قائمة األسبوع املاضي «كان من املمكن
أن تقود البالد إلــى حــرب أهلية» .وبالتوازي
م ــع ذل ـ ــك ،ح ـ ــاول ال ـب ــره ــان ت ـقــديــم تـطـمـيـنــات
ب ــال ـح ــرص ع ـلــى إنـ ـج ــاز امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة
بمشاركة مدنية ،مطمئنًا إلى أن حمدوك «في
منزلي» .لكن هــذه التطمينات رافقتها أيضًا
رسائل سلبية بحل البرهان اللجان املختصة
ب ـت ـس ـي ـيــر الـ ـنـ ـق ــاب ــات واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات امل ـه ـن ـيــة،
إضافة إلى قطع خدمة اإلنترنت واالتصاالت
ل ـســاعــات أم ــس ق ـبــل ورود أن ـب ــاء ع ـص ـرًا عن
ع ــودت ـه ــا ب ـش ـكــل ج ــزئ ــي .ك ـمــا أن ردات فـعــل
الـشــارع الـســودانــي دلــت على رفــض التسليم
لــانـقــاب ،مــع تــوســع الـعـصـيــان املــدنــي الــذي
دعــت إليه أطــراف معارضة ،وال سيما تجمع
ُ
املهنيني ،وهو ما ترجم بخروج تظاهرات في
أكـثــر مــن منطقة وإح ــراق إطـ ــارات ،مــع إغــاق
الـكـثـيــر مــن املـتــاجــر واملــؤس ـســات .بــال ـتــوازي،
كــان الضغط األميركي يتصاعد ،فبعد إدانــة
واش ـن ـط ــن «بـ ـش ــدة» ل ــان ـق ــاب ف ــي الـ ـس ــودان
واالعتقاالت التي طاولت قادة مدنيني ،أعلنت
تعليق مساعدة مالية للسودان بــ 700مليون
دوالر ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ـه ــا ت ـن ـظــر ف ــي جـمـيــع
األدوات االق ـت ـص ــادي ــة امل ـتــاحــة لـلـتـعــامــل مع
االن ـق ــاب ،مـلـ ّـوحــة بمحاسبة امل ـســؤولــن عن
ه ــذه اإلج ـ ــراءات املـنــاهـضــة للديمقراطية إذا
اقتضى األمر.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده أمـ ــس لـتـبــريــر
االن ـقــاب ،قــال الـبــرهــان إن «مــا قمنا بــه ليس
انـقــابــا عـسـكــريــا ،وإن ـمــا هــو تصحيح ملسار
ال ـ ـثـ ــورة» ،مـعـتـبـرًا أن «ال ـب ـلــد ي ـمــر بمنعطف
خ ـط ـي ــر وامل ـ ـخـ ــرج ال ــوحـ ـي ــد بـ ــوحـ ــدة امل ــوق ــف
والـتـمــاســك» .وتــابــع« :خــال األسـبــوع األخير
ك ــان ه ـنــاك ت ـحــريــض ض ــد الـ ـق ــوات املـسـلـحــة،
وش ـع ــرن ــا ب ــوج ــود ع ـ ــداء واسـ ـتـ ـه ــداف ت ـجــاه
ً
القوات املسلحة ،وشهدنا تملمال لدى القوات
املسلحة إزاء املشهد السياسي ،وكانت هناك
م ـخ ــاوف م ــن خـ ــروج األم ـ ــور ع ــن ال ـس ـي ـطــرة».
وادعــى البرهان أن «املخاطر التي شهدناها
األسبوع املاضي كان من املمكن أن تقود البالد

تبرير
عسكري
بفزاعة الحرب
األهلية
تعليق عمل
المطارات
أعلن مدير الطيران
المدني في السودان
إبراهيم عدالن ،أمس
الثالثاء ،أنه تقرر تعليق
جميع الرحالت من
وإلى مطار العاصمة
الخرطوم .وأضاف في
حديث مع وكالة «فرانس
برس» ،أنه تم «تعليق
جميع الرحالت الجوية
حتى يوم  30أكتوبر/
تشرين األول المقبل،
بسبب الظروف التي تمر
بها البالد» .وذكر في
حديث آخر مع وكالة
ٍ
«رويترز» ،أن قرار تعليق
الرحالت يشمل كذلك
جميع مطارات السودان،
لكن األجواء السودانية
مفتوحة أمام الطيران
العابر.

إل ــى ح ــرب أه ـل ـي ــة» ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن «واج ــب
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة ح ـم ــاي ــة ال ــوط ــن لـتـحـقـيــق
االنـتـقــال الـسـيــاســي» .وأك ــد أن «كــل مــن يهدد
االستقرار سيتم اتخاذ اإلجــراءات الضرورية
ضده بما يحفظ وحدة السودان».
وأع ـل ــن ال ـبــرهــان أن ح ـم ــدوك «م ــوج ــود معي
ف ــي امل ـن ــزل ول ـيــس ف ــي م ـكــان آخ ـ ـ ــر ....خشينا
أن ي ـح ــدث ل ــه أي ضـ ــرر وهـ ــو ل ـيــس مـعـتـقــا
وال مختطفا» .وتعهد بــأن حـمــدوك سيعود
إلـ ــى م ـن ــزل ــه «مـ ـت ــى اس ـت ـق ــرت األم ـ ـ ــور وزالـ ــت
امل ـخ ــاوف» .واع ـتــرف الـبــرهــان بقيام سلطات
األمــن السودانية بتوقيف بعض السياسيني
والـ ـ ـ ــوزراء وقـ ــال «ص ـح ـيــح اعـتـقـلـنــا بعضهم
وليس كل السياسيني أو كل الوزراء ،ولكن كل
مــن نشك فــي أن وج ــوده لــه تأثير على األمــن
الــوط ـنــي» .وأضـ ــاف أن املـحـتـجــزيــن املتهمني
بتهم جنائية سيظلون قيد االعتقال ،وسيتم
اإلفراج عن بقية املحتجزين.
واع ـت ـب ــر أن امل ـ ـبـ ــادرة ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا ح ـم ــدوك
«تــم اختطافها مــن قبل مجموعة معينة (لم
يـسـمـهــا) وت ــم إق ـص ــاء اآلخ ــري ــن بـمــا ف ــي ذلــك
ال ـقــوات املـسـلـحــة» ،معتبرا أن «مجموعة من
قوى الحرية والتغيير استفردت باملشهد على
ح ـســاب ق ــوى أخ ـ ــرى» .وف ــي يــونـيــو/حــزيــران
املاضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول األزمة
ال ــوط ـن ـي ــة وق ـض ــاي ــا االنـ ـتـ ـق ــال ال ــدي ـم ـقــراط ــي
«تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير
وإن ـجــاز الـســام الـشــامــل ،وتحصني االنتقال
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدت ــه وتـحـقـيــق
أهداف ثورة ديسمبر».
وأض ـ ــاف ال ـب ــره ــان« :قــدم ـنــا  3خـ ـي ــارات لحل
األزم ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـمـ ــدوك (ل ــم
يوضحها) ،وناقشنا معه توسعة املشاركة
السياسية حتى الليلة األخيرة قبل األحــداث
(م ـ ـس ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد) ،ول ـ ـكـ ــن ح ـ ـم ـ ــدوك ل ـ ــم ي ـكــن
باستطاعته العمل بحرية ألنه كان مقيدا من
الناحية الـسـيــاسـيــة» ،متابعًا« :كـمــا ناقشنا

البرهان :حمدوك
موجود معي في المنزل
وليس في مكان آخر
مكتب حمدوك :الشعب
لن يركن للكالم حول
تصحيح الثورة
مع املبعوث األميركي جيفري فيلتمان كيفية
حل الخالف بني القوى السياسية والجيش».
وكــان موقع «أكسيوس» ،قد نقل عن مصادر
مطلعة على االجتماع الذي جرى بني البرهان
وفيلتمان ،قولها إن األول تطرق إلى إمكانية
قيام عناصر فــي الجيش الـســودانــي باتخاذ
قرارات بسبب الخالفات مع الحكومة املدنية،
وذلك قبل نحو  48ساعة من االنقالب.
وفي محاولة لتهدئة املخاوف ،قال البرهان
إن العسكريني «مـلـتــزمــون بــإنـجــاز االنتقال
ب ـم ـشــاركــة م ــدن ـي ــة» ،و«إنـ ـن ــا مـ ـص ــرون على

رصد

تنديد متواصل ...وأميركا تعلق مساعدات

ت ــواصـ ـل ــت اإلدانـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ــان ـق ــاب
ال ـع ـس ـكــري ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،بـيـنـمــا ت ـصــدرت
الواليات املتحدة قائمة املنددين بالخطوة
وأعلنت كذلك عن تعليق تسليم مساعدات
بقيمة  700مليون دوالر إلى السودان ،فيما
كان مجلس األمن يعقد جلسة مغلقة طارئة
ملناقشة املستجدات في هــذه الــدولــة .وبعد
إدان ــة وزارة الخارجية األميركية «بـشــدة»
لالنقالب مـســاء أول مــن أمــس اإلثـنــن ،قال
مـسـتـشــار ال ـب ـيــت األب ـي ــض ل ــأم ــن الـقــومــي
ج ـيــك ســول ـي ـفــان ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،إن إدارة
الرئيس جــو بــايــدن على اتـصــال وثيق مع
دول الـخـلـيــج بـشــأن الــوضــع فــي ال ـس ــودان.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ن ـق ـل ــت ع ـن ــه وك ــال ــة
«روي ـت ــرز» ،أن الــواليــات املـتـحــدة تنظر في
جميع األدوات االقتصادية املتاحة للتعامل
م ــع ال ــوض ــع .ي ــأت ــي ذل ــك ب ـعــدمــا ق ــال وزي ــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن في
بـيــان مـســاء اإلث ـنــن إن «ال ــوالي ــات املتحدة
تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية
السودانية» ،مبديًا قلقه البالغ إزاء تقارير
عــن اسـتـخــدام ق ــوات األم ــن الــذخـيــرة الحية
ضــد املتظاهرين .وأض ــاف« :نــرفــض بشدة
حــل الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة بـقـيــادة املــدنـيــن
واملؤسسات املرتبطة بها ،وندعو إلى إعادة
(العمل بـهــا) على ال ـفــور» .واعتبر بلينكن
أن اإلجـ ـ ــراءات الـتــي أعـلـنـهــا الـقــائــد األعـلــى
ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـب ــره ــان،
«ت ـعــرقــل ان ـت ـقــال ال ـب ــاد إل ــى الــديـمـقــراطـيــة
وبـ ـمـ ـث ــاب ــة خـ ـي ــان ــة لـ ـلـ ـث ــورة ال ـس ـل ـم ـي ــة فــي
الـ ـ ـس ـ ــودان» .وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة اإلف ـ ــراج
الفوري عن رئيس الحكومة املدنية عبدالله
حمدوك ،الفتًا إلى أن واشنطن «تدعم بحزم
مطلب الـشـعــب ال ـســودانــي إلرس ــاء حكومة
مدنية تنقله إلى الديمقراطية» .وأكد الوزير
األميركي أن واشنطن جادة في تحذيراتها

ب ـش ــأن أن ت ـت ـس ـبــب هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
ت ـقــوض الـتـطـلـعــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة للشعب
الـســودانــي فــي وقــف املـســاعــدات األميركية
إل ــى ال ـ ـسـ ــودان .وأع ـل ــن أن واش ـن ـطــن أم ــرت
«ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـف ـ ــور» وفـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــوء الـ ـتـ ـط ــورات
األخيرة «بإيقاف تسليم  700مليون دوالر
من صناديق الدعم االقتصادي الطارئة إلى
ال ـســودان ،وكــانــت تـهــدف إلــى دعــم التحول
الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي الـ ـب ــاد» .وأش ـ ــار إل ــى أن
واشنطن تعمل حاليًا على تقييم الخطوات
التالية التي ستتخذها بناء على الوضع
الجديد في السودان .كذلك ،اعتبر املتحدث
بــاســم الـخــارجـيــة األم ـيــرك ـيــة ،نـيــد بــرايــس،
فــي إفـ ــادة صـحــافـيــة أول مــن أم ــس ،أن «مــا

سوليفان :نحن على
اتصال مع دول الخليج
بشأن السودان

ح ــدث ف ــي الـ ـس ــودان ه ــو اس ـت ـيــاء عسكري
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ـل ـ ـطـ ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن واش ـن ـط ــن
«تراقب األوضــاع عن كثب» ،مشيرًا إلــى أن
م ــا ق ــام ب ــه ال ـج ـيــش ي ـت ـعــارض م ــع اإلع ــان
الــدسـتــوري .وتــابــع« :نــديــن الخطوات التي
اتخذها الجيش السوداني وتجب استعادة
الحكومة املدنية ف ــورًا ألنـهــا تمثل الشعب
السوداني».
ك ـم ــا ن ـ ــددت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ب ـيــان
مشترك مع بريطانيا والنرويج باالنقالب
ف ــي ال ـ ـس ـ ــودان ،وعـ ـ ّـبـ ــرت ح ـك ــوم ــات ال ـ ــدول
الثالث عن قلقها العميق إزاء الوضع هناك،
ودعـ ــت قـ ــوات األمـ ــن إل ــى إطـ ــاق سـ ــراح من
اعتقلتهم من دون سند قانوني ،وذلك وفقًا
لبيان أصدرته وزارة الخارجية األميركية.
مــن جهته ،دعــا األمــن الـعــام لألمم املتحدة،
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،إلــى
«اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري» ع ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
السوداني عبد الله حمدوك ،معربًا عن أسفه
«ل ـت ـع ــدد» االن ـق ــاب ــات و«اإلق ـ ـصـ ــاء ال ـكــامــل»
الذي ينتهجه العسكريون .وقال غوتيريس
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي إن االن ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــات
الجيوسياسية الكبيرة» التي تمنع «مجلس
األم ـ ــن م ــن اتـ ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر ق ــوي ــة» وال ــوب ــاء
وال ـص ـع ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ت ـج ـعــل «ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن ي ـع ـت ـبــرون أن
لديهم حصانة كاملة ،وأن بإمكانهم فعل ما
يريدون ألنه لن يمسهم شيء».
مــن جـهـتــه ،ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن،
دمـيـتــري بيسكوف ،إن روسـيــا قلقة حيال
الوضع في السودان ،وتحث جميع األطراف
على ضبط النفس .وأض ــاف بيسكوف في
إف ـ ـ ــادة ص ـح ــاف ـي ــة« :عـ ـل ــى ش ـع ــب الـ ـس ــودان
تـســويــة الــوضــع فــي ال ـبــاد بنفسه ،ونــأمــل
أن ي ـحــدث ه ــذا وت ـتــم ال ـع ــودة إل ــى امل ـجــرى
ال ــدس ـت ــوري ف ــي أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن ودون

خ ـســائــر ف ــي األرواح» .وأعـ ـ ــرب بـيـسـكــوف
عــن قلق موسكو مــن تـطــورات األح ــداث في
ال ـس ــودان ،بــالـقــول« :ال ـس ــودان مـهــم للغاية
بالنسبة إلينا من جهة الدفع بعالقاتنا في
مختلف املجاالت .نتابع عن كثب ما يجري
هناك».
أما في الجارة إثيوبيا ،فقال رئيس الوزراء
أب ـ ــي أح ـ ـمـ ــد ،إن بـ ـ ــاده ت ـت ــاب ــع الـ ـتـ ـط ــورات
الحالية في الـســودان ،محذرًا من «خطورة
االنـ ـ ـ ــزالق إل ـ ــى ه ــاوي ــة الـ ـخ ــاف ــات ودوامـ ـ ــة
االستقطاب السياسي» .وشــدد أبــي أحمد
في بيان نشره باللغة العربية ،عبر حسابه
الشخصي فــي مــوقــع «تــويـتــر» ،على «أننا
نتابع الـتـطــورات نتيجة لـلــروابــط الوثيقة
والتاريخية بني شعبينا ،والتي تمتد عبر
عهود مــديــدة» ،مشيرًا إلــى أنــه «فــي الوقت
الذي نعبر فيه عن تفاؤلنا وثقتنا الراسخة
فـ ــي وج ـ ـ ــود مـ ـخ ــرج مـ ــن األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة،
نـ ــرى أي ـض ــا خ ـط ــورة االن ـ ـ ــزالق إلـ ــى هــاويــة
الخالفات ودوامــة االستقطاب السياسي».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـث ــق ك ــل ال ـث ـق ــة ف ــي أن ت ـســود
الخبرة والحكمة السودانية في استكمال
استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية
جــوبــا لـلـســام ال ـســودانــي مــن أج ــل تحقيق
تـطـلـعــات الـشـعــب ال ـس ــودان ــي» ،م ـح ــذرًا من
«تدخالت قوى الشر ،التي تخطط من أجل
فــرض هيمنتها على منطقتنا والنيل من
اسـتـقــالـيــة قــرارات ـنــا املـصـيــريــة» .بــدورهــا،
دعـ ــت ال ـح ـكــومــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،أمـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
جميع األط ــراف فــي ال ـســودان إلــى «تغليب
لـغــة ال ـح ــوار واملـصـلـحــة الــوطـنـيــة للحفاظ
على مكتسبات املرحلة االنتقالية» .وأعربت
وزارة الخارجية اليمنية ،في بيان نشرته
وكالة األنباء الرسمية ،عن متابعتها بقلق
بالغ تطورات األحداث في السودان.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز ،األناضول)

تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود لالنتقال
السياسي» ،الفتًا إلى أن «الوثيقة الدستورية
ل ــم تـلــغ ب ــل تـعـطــل بـعــض ب ـن ــوده ــا» .وتــابــع:
«سنشكل الحكومة املقبلة (لم يحدد موعدا
لتشكيلها) بطريقة ترضي كــل السودانيني
وتمثل كل الــواليــات» ،مشيرًا إلى أن «هدفنا
رؤيـ ــة حـكــومــة انـتـقــالـيــة تــديــر ال ـب ــاد ،فيما
ت ـف ــرغ الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ملـهــامـهــا ب ـع ـي ـدًا عن
الـسـيــاســة» .وأش ــار إلــى أن مجلس السيادة
«سـيـكــون كـمــا هــو فــي الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة،
ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم الـســودان».
كما أكــد الـبــرهــان «التصميم على استكمال
هـيــاكــل ال ـعــدالــة وه ــي املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
ومجلس القضاء العدلي ومجلس النيابة».
وقال« :نحن حريصون على استقالل القضاء
وأجهزته ،ونريد تشكيل محكمة دستورية
ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلني
بال أجندات».
كـمــا أع ـلــن أن ــه سـيـتــم إل ـغــاء قــانــون ال ـطــوارئ
فور تشكل املؤسسات ،وأن خدمات اإلنترنت
س ـت ـعــود تــدري ـج ـيــا ،مـضـيـفــا أن «ك ــل م ــا ورد
في اتفاق السالم بجوبا من امتيازات سيتم
الحفاظ عليه» .وحول اإلدانات ملا حصل ،قال
إنه «أمر متوقع ألن ثمة دوال ترى أن تحركاتنا
ه ـ ــي ان ـ ـق ـ ــاب ،ولـ ـكـ ـن ــه لـ ـي ــس ك ـ ــذل ـ ــك» .وك ـ ــان

ال ـبــرهــان قــد أص ــدر أم ــس قـ ــرارًا بـحــل الـلـجــان
التسييرية للنقابات واالتـحــادات املهنية في
كــل مؤسسات الــدولــة وفــي النقابات واتحاد
امل ـه ـن ـيــن ُواالت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام ألص ـح ــاب الـعـمــل
القومي .وشكلت هذه اللجان إلدارة النقابات
بـعــد إط ــاح ــة ن ـظــام عـمــر الـبـشـيــر ف ــي إبــريــل/
نـيـســان  2019وح ــل مـجــالــس إدارة النقابات
املهنية فــي ديسمبر /كــانــون األول مــن العام

ذاته .لكن الرد على كالم البرهان جاء سريعًا
مــن مكتب حـمــدوك ال ــذي طــالــب «االنقالبيني
بأن يطلقوا سراح رئيس الــوزراء وجميع من
معه ف ــورًا» .وأضــاف املكتب ،في بيان نشرته
وزارة اإلعــام والثقافة في الحكومة املنحلة،
على صفحتها على «فيسبوك»« :لــن تنطلي
على الشعب السوداني وعلى العالم دعــاوى
رأس االنـ ـق ــاب ب ــأن م ــا ي ـقــوم ب ــه ه ــو حـمــايــة

سفراء يرفضون االنقالب

دان سفراء السودان لدى فرنسا عمر بشير مانيس ،وبلجيكا واالتحاد
األوروبــي عبد الرحيم أحمد خليل ،وسويسرا ومقرّ األمم المتحدة
علي بن أبي طالب عبد الرحمن ،أمــس ،إجــراءات الجيش السوداني
ضد الحكومة االنتقالية ،وفــق ما ذكــرت وزارة اإلعــام والثقافة
(ضمن الحكومة المنحلة) .وأعلن السفراء في بيانهم انحيازهم
«إلى مقاومة شعبنا البطولية ،ونعلن أن سفارات السودان لدى فرنسا
وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته».

ل ـل ـثــورة ولــرئ ـيــس وزرائ ـ ـهـ ــا ،فــال ـكــل يـعـلــم أن
ال ـت ـحــالــف الـ ــذي يـتـشـكــل اآلن لــإج ـهــاز على
البالد والثورة السودانية ،هو تحالف ظاهره
قـيــادة الـجـيــش ،وبــاطـنــه مليشيات متنوعة،
وكـتــائــب ال ـظــل ،وقـ ــادة سـيــاسـيــون م ـحــدودو
القدرات واسعو املصالح الذاتية ،ولكن باطنه
ومــن يـقــوده مــن الخلف هــو املــؤتـمــر الوطني
وقـيــاداتــه فــي الــداخــل وال ـخ ــارج» .وأع ــرب عن
ثقته بأن «الشعب السوداني لن يركن للكلمات
امل ـع ـســولــة ح ــول تـصـحـيــح الـ ـث ــورة ،فــال ـثــورة
ال ـســودان ـيــة مـلــك للشعب وه ــو مــن يستطيع
تصحيحها وإدارت ـهــا نحو املصلحة العليا
ل ـل ـبــاد وأه ـل ـه ــا ،وأن ك ـل ـمــات رأس االن ـقــاب
وإجــراءاتــه ال تعدو أن تكون إال مجرد تالوة
إلمــاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية
وال عالقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة
الوطن».
كما أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة ،عبر
صفحتها على «فيسبوك» ،أن وزيرة الخارجية
مريم الصادق ،بعثت رسائل إلى نظرائها في
الدول األفريقية والعربية والغربية ،أبلغتهم
فـيـهــا ب ــأن «رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ــي عبد
الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير
معلوم حتى اللحظة» .وأشارت إلى أن وزيرة
الخارجية أكدت إدانتها «االنقالب العسكري
وعــدم االستسالم إلعالناته غير الدستورية،
ومقاومته بكل وسائل املقاومة املدنية».
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـ ـ ــل سـ ــودان ـ ـيـ ــون
مناهضون لالنقالب احتجاجاتهم أمس ،في
ت ـظ ــاه ــرات خــرجــت خ ـصــوصــا ف ــي ال ـخــرطــوم
وم ـنــاطــق أخ ـ ــرى .وق ـط ــع م ـت ـظــاهــرون بعض
الـطــرق فــي الـخــرطــوم طــرقــا وأحــرقــوا إط ــارات
احتجاجًا ،وحملوا األعالم السودانية وهتفوا
«ال لـحـكــم ال ـع ـس ـكــر» و«ثـ ـ ــوار أح ـ ــرار سنكمل
امل ـشــوار» ،بينما قطع الجيش جـســورًا تربط
ال ـخــرطــوم بـمـنــاطــق م ـج ــاورة مـثــل أم درم ــان
وبـ ـ ـح ـ ــري .وأغـ ـلـ ـق ــت امل ـ ـحـ ــال فـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم،
باستثناء املخابز وبعض محال البقالة .كما
أغـلـقــت الـبـنــوك وتــوقـفــت آالت ال ـصــرف اآللــي
ع ــن ال ـع ـمــل وت ـط ـب ـي ـقــات ال ـه ــوات ــف املـحـمــولــة
امل ـس ـت ـخــدمــة ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ف ــي تـحــويــل
األموال.
وأم ـك ــن س ـم ــاع ال ــدع ــوة إل ــى اإلض ـ ــراب ال ـعــام
ع ـبــر م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت ف ــي امل ـس ــاج ــد .وج ــاء
ذل ـ ــك ب ــالـ ـت ــوازي م ــع دعـ ـ ــوة ت ـج ـمــع املـهـنـيــن
ال ـس ــودان ـي ــن ف ــي ب ـي ــان ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه عـلــى
«فيسبوك»« ،جماهير شعبنا الصامد وفي
مـقــدمـتـهــا ل ـجــان امل ـقــاومــة بــاألح ـيــاء وال ـقــوى
الثورية النقابية واملطلبية والشعبية في كل
رب ــوع ال ـس ــودان ملــواصـلــة الـتـصــدي لالنقالب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أدوات املـ ـق ــاوم ــة
السلمية املجربة في اإلضراب السياسي العام
وال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي ال ـشــامــل وامل ـف ـتــوح حتى
هزيمة االنقالبيني» .ودعا «إلغالق كل الطرق
باملتاريس لحماية الثوار مع تجنب االشتباك
مــع ق ــوات االنـقــابـيــن حفاظًا على األرواح»،
و«اإلضـ ـ ــراب عــن ال ـع ـمــل» ،و«تـسـيـيــر املــواكــب
داخل األحياء».
ك ــذل ــك ،دع ــا «حـ ــزب األم ـ ــة» ال ـق ــوم ــي ،الـشـعــب
السوداني إلــى «الـخــروج للشوارع دفاعًا عن
الــديـمـقــراطـيــة» .وج ــدد ال ـحــزب الـشـيــوعــي في
ب ـيــان رف ـضــه «االن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري» ،مطالبا
ال ـس ــودان ـي ــن ب ـ ــ«ال ـ ـخـ ــروج لـ ـلـ ـش ــوارع وك ـســر
قانون الطوارئ» .كما أعلن الحزب االتحادي
الــديـمـقــراطــي األص ــل ،بــرئــاســة محمد عثمان
املـيــرغـنــي ،إدان ـتــه االن ـقــاب الـعـسـكــري ،ودعــا
الشعب السوداني إلى الخروج لهزيمته وعدم
التخلف عن شرف املواكب الوطنية.

متابعة

لبنان :جولة دفاعية للراعي عن جعجع
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

اسـ ـتـ ـم ــرت ت ــداعـ ـي ــات أحـ ـ ـ ــداث ال ـط ـي ــون ــة فــي
العاصمة اللبنانية بـيــروت فــي  14أكتوبر/
تشرين األول الحالي ،أمس الثالثاء ،مع جولة
البطريرك املاروني بشارة الراعي ،على رؤساء
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ومـجـلــس ال ـنــواب
نبيه بــري والـحـكــومــة نجيب ميقاتي ،بغية
«احتواء األحــداث» ،ومستهجنًا دعوة رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،إلى
الـحـضــور صـبــاح الـيــوم األرب ـع ــاء ،إلــى وزارة
الدفاع في اليرزة (شرقي بيروت) لالستماع
إل ــى إف ــادت ــه .وإث ــر لـقــائــه ب ــري ،أب ــدى الــراعــي
استهجانه استدعاء جعجع «دون غيره في
التحقيقات» بـشــأن أح ــداث بـيــروت األخـيــرة.
ً
وأضاف أن «لبنان يريد قضاء حرًا ومستقال،
ولـ ـي ــس ط ــائ ـف ـي ــا» .وكـ ـ ــان وكـ ـ ــاء ج ـع ـجــع قــد
تـقــدمــوا بـمــذكــرة إلــى مـفــوض الـحـكــومــة لــدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة فـ ــادي عـقـيـقــي ُيـبـ ّـيـنــون
ّ
قانوني .كما ّ
ّ
تقدم
فيها أن تبليغ جعجع غير
وكــاء بعض املوقوفني في أحــداث الطيونة،
بطلب ّ
تنحي عقيقي فرفض تسجيل الطلب،
ّ
ُ
األمر الذي «يعد مخالفًا لألصول القانونية»
مما دفعهم إلــى طلب ّ
وفقًا لهمّ ،
رد القاضي
أمــام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر
بالطلب خالل األيام املقبلة.
وبعد لقائه ميقاتي فــي الـســراي الحكومي،
أكــد الــراعــي أنــه ورئـيــس الحكومة «متفقان
عـلــى الـحـلــول نفسها انـطــاقــا مــن الــدسـتــور
والقوانني ،ولذلك فإن الواقع الــذي نحن فيه
ّ
ال ـيــوم يـحــتــم ال ـع ــودة إل ــى الــدس ـتــور» .وبعد
لـقــائــه ع ــون فــي ب ـع ـبــدا ،ق ــال ال ــراع ــي :األم ــور
ُ
تحل سياسيًا وليس في الشارع ،وقد طرحت
ً
حال دستوريًا على الرئيسني بري وميقاتي،
ّ
ووج ـ ـ ــدت ك ـ ــل الـ ـتـ ـج ــاوب م ـع ــه ع ـن ــد ف ـخــامــة
الرئيس ،والحل ال يكون بالشارع والسالح

دعا الراعي من بعبدا إلى عدم االستقواء بالسالح (حسام شبارو/األناضول)

واالس ـت ـق ــواء وفـ ــرض ال ـ ــرأي ،ب ــل بــالـسـيــاســة
والــدس ـتــور ،مــن دون أن يفصح ال ــراعــي عن
طبيعة الحل املقترح.
ّ
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أع ـل ــن عـ ــون أن «ت ــداع ـي ــات
األحداث األمنية األخيرة قد طويت وال عودة
إل ــى ال ـحــرب األهـلـيــة فــي لـبـنــان بــرغــم وجــود
تعكير دائ ــم للجو ال ـعــام فــي ال ـب ــاد» .ولفت
إلــى أنــه «عقب أحــداث الطيونة ومــا شهدته،
أجـ ــرى ات ـص ــاالت ب ــاألط ــراف املـعـنـيــة ولـيــس
واحد بغية تهدئة األمور» ،في إشارة
بطرف
ٍ
ٍ
إلى اتصاله بجعجع في يوم األحداث ،وقول
األخير إن عون «يريد تحميله مسؤوليتها».
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه «في ضوء
الـنـقــاشــات الـتــي شهدتها الجلسة األخـيــرة
ملجلس الــوزراء (في  11أكتوبر الحالي التي
ُرفعت بسبب تشبث حزب الله وأمل واملردة
بإطاحة القاضي طارق البيطار عن التحقيق
ف ــي ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت) ،ارت ـ ــأى رئ ـيــس
الحكومة عــدم الــدعــوة إلــى جلسات جديدة
قـبــل ح ــل املـشـكـلــة بـشـكــل م ــائ ــم» .لـكــن عــون

املتمايز عــن حليفه حــزب الـلــه فــي موضوع
ال ـب ـي ـطــار ،ش ـ ـ ّـدد ع ـلــى «اس ـت ـقــال ـيــة الـقـضــاء
لناحية التحقيقات الـجــاريــة بانفجار مرفأ
ب ـي ــروت وضـ ـ ــرورة ع ــدم ت ــدخ ــل الـسـيــاسـيــن
بمجراها» .وتطرق إلى التعطيل القائم لعمل
ّ
الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد
الــدولــي .وبحسب موقع الرئاسة اللبنانية،
ل ـف ــت عـ ــون إلـ ــى أن «الـ ـلـ ـج ــان املـ ـس ــؤول ــة عــن
تحضير امللفات والـتـفــاوض ،مــا زالــت تقوم
بعملها ،ولكن مجلس الوزراء ال يعيش فقط
من خالل اللجان ،وعليه العودة إلى االجتماع
سريعًا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح
املواطنني وإلنجاز االتفاق مع صندوق النقد
ال ــدول ــي» .كــذلــك ط ـمــأن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
فــي سلسلة لـقــاءات لــه أم ــس ،إلــى أن «لبنان
لــن يتخلى عــن حـقــوقــه فــي امل ـفــاوضــات غير
املباشرة لترسيم حــدوده البحرية (يجريها
لبنان مع االحتالل اإلسرائيلي جنوبًا) ،وإلى
أن الـلـبـنــانـيــن س ـيـنــالــون ح ـقــوق ـهــم» .وك ــان
ع ــون اس ـت ـق ـبــل امل ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي الـجــديــد

لـعـمـلـيــة ال ـت ـف ــاوض ب ــن ل ـب ـنــان وإس ــرائ ـي ــل،
آم ــوس هوشتاين ،األسـبــوع املــاضــي ،وسط
عـ ــودة ال ـح ــدي ــث ع ــن ع ــدم تــوق ـي ـعــه امل ــرس ــوم
 ،6433وال ـ ـ ــذي ي ـ ّ
ـوس ــع م ـطــال ـبــة ل ـب ـن ــان فــي
املساحة املتنازع عليها مع إسرائيل لتصل
إلــى  2290كيلومترًا مربعًا عــوضــا عــن 860
كيلومترًا حــالـيــا ،والـتــي تـجــرى املـفــاوضــات
على أساسها.
من جهةٍ أخرى ،أكد ميقاتي أننا «نتطلع إلى
م ـعــاودة جـلـســات مجلس ال ـ ــوزراء فــي أقــرب
ـت ،الستكمال ال ـقــرارات املطلوبة لتفعيل
وق ـ ٍ
ع ـمــل ال ـه ـي ـئــات وال ـل ـج ــان وإنـ ـج ــاز املـطـلــوب
من الحكومة وفــق ما أعلنت عنه في البيان
الــوزاري» .وشـ ّـدد على أننا «نتطلع أن تكون
الحكومة مشرفة بكل نزاهة على االنتخابات
النيابية املقبلة ،لتكون فرصة لكل الشرائح
اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها
ب ـحــريــة ون ــزاه ــة ،وت ـك ــون ه ــذه االن ـت ـخــابــات
محطة لتجديد الـحـيــاة السياسية وت ــداول
السلطة» .وأكــد ميقاتي فــي سلسلة مواقف
خ ــال رعــاي ـتــه أم ــس ف ــي ال ـس ــراي الـحـكــومــي
مــؤت ـمــر «ن ـحــو اإلص ـ ــاح وال ـت ـعــافــي :تنفيذ
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة ملكافحة الـفـســاد»،
أننا «على يقني في هذا الظرف االستثنائي
أن ال ـخ ــروج مــن األزم ـ ــات املـتــراكـمــة ي ـمـ ّـر من
خــال دعــم اإلدارة الـعــامــة وتحصينها ضد
الفساد ،وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع
نسبة الشفافية في ممارساتها».
ّ
ومساء أمس ،علقت اتحادات ونقابات قطاع
النقل العام إضرابًا كان مقررًا اليوم األربعاء،
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار املـشـتـقــات
الـنـفـطـيــة خ ـصــوصــا ،وت ــده ــور س ـعــر صــرف
ال ــدوالر فــي الـســوق ال ـســوداء .وعــزت وسائل
إع ــامـ ـي ــة الـ ـسـ ـب ــب إلـ ـ ــى حـ ـص ــول اتـ ـص ــاالت
ملعالجة مطالب االتـحــادات ،وأبــرزهــا تضرر
السائقني من أسعار النفط.
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إطالق سراح
خنزير الطوارئ
وائل قنديل

هذا موجز ما جرى
 -1اعتقل الجنرالً ،
بناء على نصيحة
الحاخام ،الناس في زنزانة ضيقة،
ريثما يتسنى له ترتيب أموره في
ممارسة السلطة ،التي كان قد سرقها
ً
للتو ،ثم حني علت األصوات منددة
بهذا العملية ،وضع معهم خنزيرًا
ضخمًا تنبعث منه روائح خانقة.
سنوات من العذاب واملعاناة،
ُ -2بعد
ُ
قتل فيها من قتل من املحبوسني،
اختناقًا برائحة الخنزير ومنعًا
للعالج من مضاعفات أمراض املكان
الخانق وتعذيبًا ،أعلن الجنرال تنفيذ
القسم الثاني من نصيحة الحاخام،
بإطالق سراح الخنزير من الزنزانة،
من دون أن يحدد ما إذا كان هذا
اإلجراء بصفة مؤقتة أم دائمة ،تاركًا
الباب مفتوحًا للتخمينات والتكهنات،
فيما بقي املحبوسون وحدهم
بالزنزانة ،من دون روائح الخنزير.
 -3صفقت كائنات عجيبة ،خارج
الزنزانة ،وهللت وأشادت بروعة
الجنرال وإنسانيته املفرطة وعدله
املطلق ،وأقامت االحتفاالت بهذا
اإلنجاز التاريخي وبزوغ فجر الحرية،
غير أنه لم يتطرق أحد ملصير البشر
املحبوسني ظلمًا ،بعد عملية تحرير
الخنزير ،وإخراجه من الزنزانة.
يشتهر التراث القديم بحكاية
الحاخام والخنزير ،التي من كثرة
تردادها يكاد يحفظها الصغار
والكبار .وهي حكاية عن رجل يعيش
مع أسرته في غرفة صغيرة جعلتهم
في حالة تململ من ضيق الحال
وكآبة املعيشة .فذهب إلى رجل دين
(حاخام) يستشيره في كيفية إنهاء
هذه املعاناة التي جعلت الحياة ال
تطاق ،فما كان من الحاخام إال أن
نصحه بإحضار خنزير كي يشاركه
واألسرة غرفة معيشتهم البائسة.
باقي القصة معروف :تفاقمت املعاناة
وتضاعفت الشكوى من الروائح
الخانقة ،حتى أوشك املحشورون مع
الخنزير على الهالك ،فعاد الرجل
إلى الحاخام يستغيث ،فأمره األخير
ّ
بإخراج الخنزير من الغرفة والتخلص
منه .وبعدها استشعر الرجل وأسرته
أن الغرفة صارت أكثر راحة وأن
الحياة فيها صارت نعيمًا ،قياسًا
بفترة جحيم الخنزير ،ثم شكر
الحاخام على هذا املعروف الذي
أسداه له.
هل تجد فرقًا بني مضمون هذه
الحكاية ،وبني االحتفاالت الصاخبة
بإعالن الجنرال عبد الفتاح السيسي
إيقاف عملية املد األوتوماتيكي
لقانون الطوارئ الذي يخنق
املصريني ،وغير املصريني (اإليطالي
جوليو ريجيني نموذجًا) في
السنوات السبع املاضية؟
جيد أن يتم إخراج الخنزير من
الغرفة الضيقة ،لكن ماذا عن
الضحايا املحبوسني ظلمًا فيها،
منذ أن استولى الجنرال على الحكم
ّ
بالقوة ،وتخلص من كل الذين
اعترضوا على تلك الجريمة؟
ّ
يدهشك أن الذين يصفقون بحرارة
لهذه الحركة السينمائية املثيرة
بإلغاء حالة الطوارئ ،ويعلنون
شكرهم ملن قام بها ،هم أنفسهم
الذين ّ
يعبرون عن إدانتهم الواضحة
واستنكارهم النقالب جنرال
السودان عبد الفتاح البرهان،
وما بدأ يصاحبه من أعمال قتل
واستهداف ملعارضيه ومصادرة
الحريات وإعالن حالة الطوارئ.
السؤال هنا :ماذا لو استتب األمر
للجنرال عبد الفتاح السوداني ،ثم
ّقرر إنهاء حالة الطوارئ بعد سبع
ً
سنوات مثال ،يكون خاللها قد
أحكم قبضته على السودان ّ
وثبت
انقالبه وقتل معارضيه وسجنهم
واستولى على أموالهم واطمأن إلى
أنه هو القانون والسلطة املطلقة ،هل
ستصفق له وتعتبر هذا قرارًا حكيمًا
يستحق اإلشادة وتسقط عشرات
آالف الجرائم ضد أبرياء؟
وإذا كانت خطوة إخراج خنزير
الطوارئ من الغرفة املقبضة إنجازًا
تاريخيًا يضاف إلى سلسلة إنجازات
الزعيم امللهم ،فإن املنطق يقول إن
خطوة إدخال الخنزير إلى الغرفة
كانت جريمة بحق الوطن وحرمانًا له
من حياة نظيفة ومحترمة ،فما الذي
يمكن أن يقال بشأن الشخص الذي
طارد الناس بخنزيره وأفسد عليهم
معيشتهم ،حد االختناق؟
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في إطار سعي النظام المصري النتزاع رضا واشنطن والعواصم الغربية
الرئيسية ،جاء قرار إنهاء حالة الطوارئ ،والذي يُتوقع أن يكون مجرد
إجراء صوري من دون تغيير بأداء الحكومة أو الجيش أو الشرطة

رهن إلجراءات
استثنائية

إنهاء الطوارئ
في مصر

يــأتــي قــانــون مــكــافــحــة اإلرهــــاب،
الــذي يسمح للنظام بتحقيق نفس
أهداف نظام الطوارئ ،متزامنًا مع
غيره مــن القوانين سيئة السمعة
مثل قانون التظاهر ،والسماح بمد
حبس االحتياطي ألكثر من عامين،
وعــقــد المحاكمات فــي معهد
أمــنــاء الشرطة ومعسكرات األمــن
المركزي ،وقانون الكيانات اإلرهابية،
لتصبح حياة المواطنين المصريين،
األبرياء والممارسين للعنف واإلرهاب
على حــد ســـواء ،رهينة إجـــراءات
استثنائية تضرب قيم العدالة وتخل
بالمحاكمات المنصفة.

ال تعويل على تغييرات جوهرية

القاهرة ــ العربي الجديد

ج ـ ـ ــاء إع ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـص ــري
عبدالفتاح السيسي إنـهــاء حالة
ال ـ ـطـ ــوارئ املـ ـف ــروض ــة ف ــي جـمـيــع
أنحاء الجمهورية منذ إبريل/نيسان ،2017
مفاجئًا ملراقبني ،لكن البعض يرى أنه مجرد
قرار صوري يعيد البالد من حالة االستثناء
الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها
منذ وصول السيسي إلى السلطة ،إذ يسيطر
األخ ـيــر عـلــى الـجـيــش وال ـق ـضــاء والـحـكــومــة،

وســط خنق الحريات العامة واملـجــال العام،
وغياب التداول الحقيقي للسلطة.
ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع ي ـج ـعــل م ــن قـ ـ ــرار إنـ ـه ــاء حــالــة
ال ـط ــوارئ ،واالح ـت ـفــاء اإلعــامــي الــرسـمــي به
مــن نفس األشـخــاص والجهات الــذيــن كانوا
يــداف ـعــون ع ــن م ــد حــالــة الـ ـط ــوارئ ك ــل ثــاثــة
أشـهــر على م ــدار أرب ــع أع ــوام ونـصــف الـعــام،
مجرد رسالة ّ
موجهة إلى الخارج.
وي ـســود اعـتـقــاد ب ــأن صــانــع ال ـق ــرار املـصــري
يـ ـ ـح ـ ــاول ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع رض ـ ـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وب ــاق ــي
ال ـعــواصــم الـغــربـيــة الــرئـيـسـيــة ،ال سـيـمــا مع

مجلس النواب مهدد

بات مجلس النواب المصري مهددًا ،نظريًا ،بالحل ،إثر قرار الرئيس عبد
الفتاح السيسي (الصورة) عدم مد حالة الطوارئ .ونصت المادة 154
من الدستور على أنه «ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة
الـــطـــوارئ» .وبــذلــك فــإن وقف
حالة الــطــوارئ يرفع القيد عن
رئيس الجمهورية في هذا الحق،
المكفول بموجب الــمــادة 137
من الدستور ،والتي نصت على
ّ
حل
أنه «يجوز لرئيس الجمهورية
مجلس الــنــواب عند الــضــرورة،
وبــقــرار معلل ،وبــعــد استفتاء
الشعب».

وج ــود مــؤشــرات تــؤكــد أن اإلدارة األميركية
سـتـتـشــدد م ـعــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ــا أب ــدت
ً
ف ــي عــامـهــا األول ت ـســاهــا وخـفـضــت املبلغ
املحجوز من قيمة املعونة السنوية كمقابل
لفتح املجال العام .كما أنه -وبعيدًا عن هذا
ال ـت ـشــدد -يــرغــب الـسـيـســي فــي مــوقــع متميز
على مستوى املنطقة كزعيم إقليمي يمكن
لواشنطن االعتماد عليه.
كــذلــك يـسـعــى الــرئ ـيــس امل ـص ــري إل ــى تغيير
صــورتــه الـتــي كرستها املـمــارســات القمعية
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـب ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،ومـ ـ ــن ضـمـنـهــا
واقعة خطف وقتل الطالب اإليطالي جوليو
ريـجـيـنــي ،وبــالـتــالــي ف ــإن خـطــوة مـثــل إلـغــاء
حــالــة ال ـط ــوارئ ُم ـعـ َّـول عليها لتخفيف تلك
املــاح ـظــات الـسـلـبـيــة ،أو عـلــى األق ــل إشـعــار
الـغــرب بــأن نظامه قــد تخطى مرحلة القمع
وأنه بالفعل في طور التغير ويمكن االعتماد
عليه ودعمه في مختلف امللفات ،خصوصًا
تلك املتعلقة باملجال الـعــام ،وال سيما ملف
ت ـمــويــل ال ـع ـمــل األهـ ـل ــي ب ـص ــورت ــه ال ـجــديــدة
التي تسيطر عليها جمعيات موالية للدولة،
وتمويل استضافة املهاجرين ،وتقديم املزيد
من املساعدات املالية للمشروعات الحكومية
ً
التنموية بدال من توجيهها للمجتمع املدني.
تغيير وحيد

كـمــا تــدعــم طبيعة ال ـق ــرار املــوجـهــة لـلـخــارج
حـقـيـقــة أنـ ــه ل ــن ي ـط ــرأ أي تـغـيـيــر ع ـلــى أداء
الحكومة أو الجيش أو الشرطة تبعًا لذلك،
وسينحصر التغيير الوحيد على القضاء،
حيث توقفت النيابة الـعــامــة (مــن النيابات
الـكـلـيــة إل ــى ن ـيــابــة أم ــن ال ــدول ــة ال ـع ـل ـيــا) عن
إحالة القضايا الجديدة والقضايا التي ما
زال ــت محل تحقيق ،إلــى محاكم أمــن الــدولــة
طوارئ (الجزئية والعليا) ،بما يعني إحالة

تلك القضايا إلــى املحاكم الـعــاديــة .والـفــارق
بــن االثـنــن ليس فــي شخص الـقـضــاة ،فمن
املمكن أن تنظر دائرة واحدة قضية كمحكمة
عــاديــة ،وتـنـظــر قضية أخ ــرى كمحكمة أمــن
دولة طوارئ ،لكن الفارق الرئيس أن األحكام
التي تصدر عن دوائر الطوارئ تكون نهائية
وال يجوز الطعن عليها ،ويجب على رئيس
الجمهورية أو مــن يـفـ ّـوضــه التصديق على
األحكام ،ويجوز له أن يعيد القضية إلعادة
املـحــاكـمــة م ــرة أخ ــرى .وتــرتـبــط طبيعة هــذه
املحاكم التي ستبقى قائمة لنظر القضايا
املـ ـنـ ـظ ــورة أم ــام ـه ــا أو الـ ـت ــي أح ـي ـل ــت إل ـي ـهــا
بــال ـف ـعــل ،ب ـع ــدة تـ ـط ــورات ات ـخــذت ـهــا الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ب ــإي ـع ــاز م ــن ال ـن ـظ ــام خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
القصيرة املاضية ،يمكن اآلن قراءتها بشكل
أوضح بعد إنهاء حالة الطوارئ.
وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت دوائـ ـ ــر س ـيــاس ـيــة وحـقــوقـيــة
تـبـشــر مـنــذ شـهــر تـقــريـبــا ب ـقــرب اإلف ـ ــراج عن
مجموعة محدودة من املعتقلني السياسيني
املـحـكــوم عليهم بــأحـكــام جنائية وعسكرية
بصحبة الـسـجـنــاء الـعــاديــن الــذيــن تنطبق
ع ـل ـي ـه ــم ش ـ ـ ــروط الـ ـعـ ـف ــو الـ ــرئـ ــاسـ ــي األخـ ـي ــر
بمناسبة ذكــرى نصر أكتوبر/تشرين األول
( 1973األمر الذي لم يتحقق) دشنت النيابة
ال ـعــامــة ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة رصــدت ـهــا «ال ـعــربــي
الجديد» مبكرًا في يوليو/تموز املاضي (أي
قبيل ق ــرار امل ــد األخ ـيــر ل ـل ـطــوارئ) بــاإلحــالــة
السريعة للمعتقلني السياسيني الذين يثار
بشأنهم اهتمام غربي ومطالبات باإلفراج،
إلى محاكمات في قضايا وهمية جديدة أو
فــي القضايا التي اعتقلوا بسببها ،لتقنني
استمرار اعتقالهم دون الدخول في حسابات
ق ــان ــون ـي ــة م ـع ـق ــدة ،ارتـ ـب ــاط ــا ب ــان ـت ـه ــاء ف ـتــرة
الـحـبــس االحـتـيــاطــي امل ـقــرر حــدهــا األقـصــى
بعامني في قانون اإلجراءات الجنائية .وتمت

ال يُتوقع حصول تغيير على أداء الجيش أو الشرطة (علي فهيم/فرانس برس)

قرار إنهاء حالة
موجهة
الطوارئ رسالة
ّ
إلى الخارج
سيناء في طوارئ فعلية
ألجل غير مسمى ومن
دون موافقة البرلمان
التوقف عن إحالة القضايا
الجديدة لمحاكم أمن
الدولة طوارئ

تقرير

االحتالل يحاول تبرير سبب حظر منظمات فلسطينية
توفد إسرائيل مبعوثًا إلى
الواليات المتحدة إلطالع
اإلدارة األميركية على
أسباب تصنيف  6منظمات
فلسطينية «إرهابية»،
وذلك بعدما جددت
واشنطن تكذيب رواية
االحتالل بشأن علم مسبق
لها بالخطوة
رام اهلل ،القدس المحتلة
العربي الجديد

ال تـ ــزال قـضـيــة تـصـنـيــف ح ـكــومــة االح ـت ــال
اإلسرائيلي ست منظمات من املجتمع املدني
الفلسطيني «إرهابية» ،تتفاعل ،ال سيما بني

تــل أبيب وواشـنـطــن ،وكــذلــك على خــط األمــم
املتحدة وفي فلسطني .وبينما جددت وزارة
الخارجية األميركية أول مــن أمــس اإلثـنــن،
تكذيب الــروايــة اإلسرائيلية التي تشير إلى
أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف
املــؤسـســات الفلسطينية الـســت «إرهــاب ـيــة»،
تـ ـن ــوي إس ــرائـ ـي ــل إرسـ ـ ـ ــال م ـب ـع ــوث الطـ ــاع
اإلدارة األميركية على أسباب حظر املنظمات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة والـ ـ ـت ـ ــي زع ـ ـمـ ــت ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا
بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» التي
تصنفها دولة االحتالل «إرهابية» .يأتي ذلك
فيما تتواصل اإلدانات من قبل األمم املتحدة
للخطوة اإلسرائيلية.
وأعـ ـلـ ـن ــت إس ــرائـ ـي ــل ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ــاض ــي
ت ـص ـن ـي ــف س ـ ـ ـ ّـت مـ ـنـ ـظـ ـم ــات أو م ــؤسـ ـس ــات
غـيــر حـكــومـيــة فلسطينية «إرهــاب ـيــة» وهــي
مؤسسة «الضمير لــرعــايــة األسـيــر وحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان» و«الـ ـح ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع عن
األط ـ ـفـ ــال  -ف ـل ـس ـطــن» و«الـ ـ ـح ـ ــق» و«اتـ ـح ــاد
لجان العمل الــزراعــي» و«اتـحــاد لجان املــرأة
العربية» و«مركز بيسان للبحوث واإلنماء».

خالل وقفة تضامنية مع المنظمات الست في البيرة أمس (العربي الجديد)

وأث ـ ــارت ه ــذه ال ـخ ـطــوة قـلـقــا دول ـي ــا وغـضــب
الفلسطينيني ومنظمات حقوقية دولية.
وبينما زعـمــت إســرائـيــل بــدايــة ّأنـهــا أبلغت
واش ـن ـطــن مـسـبـقــا بــالـخـطــوة ،كــذبــت اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أول م ــن أمـ ــس اإلثـ ـن ــن ،م ـجــددًا
هذه الرواية .وقال املتحدث باسم الخارجية
األمـيــركـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،ردًا عـلــى س ــؤال عن
إصــرار تل أبيب على أنها أخطرت َ الواليات
املـتـحــدة« :على حــد علمنا ،لــم نتلق إخطارًا
دقيقًا ومحددًا بشأن تصنيفات وشيكة من
هذا النوع».
ويـ ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،كـشـفــت الـخــارجـيــة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة

األمم المتحدة
تتواصل مع إسرائيل بشأن
تصنيف المنظمات

اإلسرائيلية لــم تخطر واشـنـطــن قبل إدراج
هذه املنظمات على أنها «إرهابية» .وأوضح
ب ــراي ــس حـيـنـهــا أن واش ـن ـط ــن سـتـطـلــب من
تــل أبـيــب «تــوضـيــح األس ــس الـتــي اعتمدتها
ل ـت ـص ـن ـي ــف م ـن ـظ ـم ــات م ــدنـ ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة
تنظيمات إرهابية».
ويـبــدو أن مــواقــف واشنطن دفـعــت تــل أبيب
ل ـت ـبــريــر مــوق ـف ـهــا ل ـ ـ ــإدارة األم ـي ــرك ـي ــة .وفــي
ال ـس ـيــاق ،أف ــاد م ـس ــؤول إســرائ ـي ـلــي ،أول من
أم ــس ،وكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،بــأن إسرائيل
ستوفد قريبًا مبعوثًا إلــى واشنطن لتبادل
امل ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ح ــول تصنيف
ست منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»،
ولتثبيت املزاعم اإلسرائيلية حول ارتباطها
بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» .وقال
املسؤول ،بشرط عدم الكشف عن اسمه« :في
األي ــام املقبلة ،سيتوجه مبعوث خــاص من
جهاز األمــن الداخلي ووزارة الخارجية إلى
ً
الواليات املتحدة حامال مواد استخباراتية
ت ـث ـبــت وج ـ ــود ص ـلــة (ل ـل ـم ـج ـمــوعــات ال ـســت)
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني».
ب ــدوره ،أوضــح جــوشــوا زرك ــا ،وهــو مسؤول
بارز في وزارة الخارجية اإلسرائيلية ،إلذاعة
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،اإلث ـن ــن ،أن املـبـعــوث
«سـيـعــرض عـلــى األمـيــركـيــن كــل التفاصيل
ويقدم لهم جميع املعلومات االستخبارية»
خالل زيارته في األيام املقبلة .وأوضح زركا
أنه أطلع املسؤولني األميركيني شخصيًا على
نـيــة إســرائـيــل حـظــر املـنـظـمــات الفلسطينية
األس ـبــوع املــاضــي ،مـشـيـرًا إل ــى اعـتـقــاده بــأن
واش ـن ـطــن تــريــد «ت ـف ـس ـي ـرًا وتــوض ـي ـحــا أكـثــر
للقرار».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث الــرس ـمــي
بــاســم األم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة ،ستيفان
دوغاريك ،ردًا على سؤال لـ«العربي الجديد»
خــال مؤتمر صحافي له في نيويورك ،أول
من أمس ،إن مكتب األمم املتحدة في القدس
ع ـل ــى ت ــواص ــل م ــع ال ـس ـل ـط ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ب ـش ــأن تـصـنـيـفـهــا امل ـن ـظ ـمــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
كـ«إرهابية» .وأضــاف دوغــاريــك« :لقد أعرب
األم ــن ال ـعــام مـ ــرارًا وت ـك ــرارًا عــن قـلـقــه بشأن
تقليص مساحة الـحــريــة ملنظمات املجتمع
املدني في العديد من األماكن حول العالم ،بما
في ذلك في إسرائيل واألراضي الفلسطينية
املحتلة».
ولـفــت إلــى بـيــان ص ــادر عــن منسقة الـشــؤون
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية املحتلة،
لني هاستينغز ،حول املوضوع ،أول من أمس

اإلثنني ،والتي كانت قد أعربت فيه عن قلقها
إزاء اإلع ــان اإلســرائـيـلــي ،وقــالــت إنــه «يلقي
م ــزي ـدًا م ــن ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى ك ــاه ــل مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ف ــي ش ـت ــى أرج ـ ـ ــاء األرض
الفلسطينية املحتلة ،وقد يؤدي إلى تقويض
عـمـلـهــا ف ــي املـ ـج ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة وم ـيــاديــن
التنمية وحقوق اإلنسان على نحو خطير».
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،اعـتـبــر امل ـق ــرر األمـمــي
الـخــاص املعني بحالة حقوق اإلنـســان في
األراضي الفلسطينية املحتلة ،مايكل لينك،
أن تصنيف إسرائيل  6منظمات فلسطينية
غير حكومية «إرهابية» هو بمثابة «ضربة
قــاص ـمــة لـلـحــركــة الـحـقــوقـيــة الفلسطينية
ولـكــل حــركــات حـقــوق اإلنـســان فــي العالم».
وأضــاف لينك خالل جلسة عقدتها اللجنة
الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة في
وقت متأخر اإلثنني ،والتي تعنى بالشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة في
دول الـ ـع ــال ــم« :ت ـح ـظ ــى هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــات
باحترام واســع النطاق لعملها املمتاز في
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة
ب ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،وه ـ ـ ــي ص ــوت
للفلسطينيني الضعفاء الذين ليس لديهم
أي ص ــوت ،هــذه الجمعيات هــي نـمــاذج ملا
تمثله الـحــركــة الــدولـيــة لـحـقــوق اإلن ـســان».
وحــث لينك ممثلي ال ــدول األعـضــاء باألمم
املتحدة على «استخدام كل ما هو متاح من
أدوات دبلوماسية وسياسية لعكس هذا
القرار».
فــي غـضــون ذل ــك ،لــم يعد يقتصر االعتصام
األسـبــوعــي املـســانــد لــأســرى الفلسطينيني
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في
مدينة البيرة املالصقة ملدينة رام الله ،على
دعــم األســرى ،بل تحول ملنصة دعــم وإسناد
مل ــؤس ـس ــات ك ــان ــت ه ــي ال ـت ــي ت ــدع ــم قـضــايــا
األســرى في سجون االحـتــال ،وعلى رأسها
مــؤسـســة الـضـمـيــر لــرعــايــة األس ـي ــر وحـقــوق
اإلنسان ،والتي أعلنها االحتالل «إرهابية».
ورفعت أمس الالفتات التي تساند مؤسسة
الضمير وباقي املؤسسات الحقوقية بجانب
صــور األس ــرى فــي سـجــون االح ـتــال .وقالت
مديرة مؤسسة «الضمير» سحر فرنسيس،
في حديث مع «العربي الجديد» على هامش
االعتصام ،إن «الضغط السياسي هو الوجهة
األولى لتغيير قرار االحتالل» ،مؤكدة أن ذلك
يقع على عــاتــق ال ــدول ،خــاصــة املوقعة على
االتفاقات واملواثيق الدولية ذات الصلة.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،األناضول)

ه ــذه الـظــاهــرة بـتــدويــر املعتقلني بإحالتهم
سريعًا ملحكمة أمن الدولة العليا (للجنايات)
باعتبار أن وقائع القضايا املنسوبة لهم قد
وقعت في ظل حالة الطوارئ ،وليس بمجرد
حبسهم في قضايا جديدة ،فهي تركز على
استغالل الثغرات القانونية وافتعال احترام
أح ـك ــام ال ـق ـضــاء ال ـت ــي تـ ــدار فـعـلـيــا ع ــن ُبـعــد
بأوامر األجهزة األمنية.
ب ــدأت هــذه الـظــاهــرة مــع ثــاثــة مــن املعتقلني
في قضية «خلية األمل» ،منهم زياد العليمي
وهشام فؤاد وحسام مؤنس ،على ذمة قضية
جديدة مجهولة الحيثيات ،وجهت لهم فيها
اتـهــامــات بتكدير السلم الـعــام ونـشــر أخبار
كاذبة من خالل مجموعة من املنشورات التي
تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل
االجتماعي ،بهدف ضمان استمرار حبسهم
بعد انتهاء فترة الحبس االحتياطي القصوى

لهم على ذمــة قضية «األم ــل» .ثم تكرر األمر
مــع رئيس حــزب «مصر القوية» عبد املنعم
أبــو الـفـتــوح ال ــذي أحـيــل الشهر املــاضــي إلى
املحاكمة على ذمة القضية  440لسنة 2018
املتهم فيها عــدد مــن قــادة جماعة «اإلخ ــوان
املسلمني» ،على رأسهم إبراهيم منير املقيم
في الخارج ،ومحمود عزت املعتقل منذ عام،
ولم يتم تحديد جلسة لها حتى اآلن.
ث ــم ت ـكــرر م ــع ال ـنــاشــط الـسـيــاســي ع ــاء عبد
الـفـتــاح ،واملـحــامــي الحقوقي املـحـبــوس منذ
أك ـث ــر م ــن ع ــام ــن م ـح ـمــد ال ـب ــاق ــر ،وال ـنــاشــط
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـحـ ـم ــد أك ـ ـس ـ ـجـ ــن ،وال ـخ ـب ـي ــر
االقتصادي يحيى حسني عبد الهادي الذي
كــان قد أكمل عامني في الحبس االحتياطي
ع ـل ــى ذم ـ ــة ال ـق ـض ـيــة األص ـل ـي ــة امل ـت ـه ــم فـيـهــا
بحلول م ــارس/آذار املــاضــي ،وفــي األسابيع
األخيرة فوجئ بتوجيه اتهامات جديدة له

فــي القضية  1356لسنة  2019املـتـهــم فيها
مجموعة من النشطاء السياسيني الذين ال
يجمعهم شيء إال معارضة النظام.
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـت ــوس ــع ف ــي اإلح ــال ــة الـســريـعــة
للمعتقلني مــن جماعة «اإلخ ــوان» والـفــرادى
غير املنتمني لتيارات سياسية معينة ،كما
حدث سلفًا مع الباحث باتريك جــورج الذي
ما زال قيد املحاكمة أمام محكمة أمن الدولة
طـ ــوارئ فــي امل ـن ـصــورة ،وال ـبــاحــث الـيـســاري
أحمد سمير سنطاوي الذي تم اعتقاله منذ
ً
بضعة أشهر وب ــدال مــن إخــاء سبيله أحيل
إلى محاكمة سريعة أمام محكمة أمن الدولة
للجنح نـتــج عنها الـحـكــم عليه بــالـسـجــن 4
سنوات بسبب منشورات قديمة على مواقع
التواصل االجتماعي مع عدم تحريك القضية
األصلية التي اعتقل على أساسها.
ووف ـق ــا ل ـقــانــون ال ـ ـطـ ــوارئ ،ف ــإن جـمـيــع هــذه

الـقـضــايــا املـنـظــورة حــالـيــا ،ستظل منظورة
أمــام محاكم أمــن الــدولــة ،بما في ذلــك قضية
أب ــو ال ـف ـتــوح ال ـتــي ل ــم ت ـبــدأ جـلـســاتـهــا بـعــد،
ل ـت ـص ــدر ف ـي ـهــا ج ـم ـي ـعــا أح ـ ـكـ ــام غ ـي ــر قــاب ـلــة
للطعن ،كما يـحــدث فــي ظــل حــالــة الـطــوارئ،
وكأن تغييرًا لم يحدث .وبذلك يكون النظام
قد ضمن استمرار التنكيل بمعظم القيادات
والنشطاء املعارضني غير املرحب بخروجهم
ً
إلى الحياة العامة ،فضال عن إبقائهم كأوراق
مـســاومــة يمكنه الـتــاعــب بها مــع الضغوط
ال ـغــرب ـيــة .أم ــا ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي م ــا زالـ ــت قيد
التحقيق في النيابة العامة أو التي ستقدم
الح ـق ــا ،ف ـس ــوف ت ـحــال جـمـيـعــا إل ــى املـحــاكــم
ال ـج ـنــائ ـيــة الـ ـع ــادي ــة ،والـ ـت ــي ل ــم ت ـعــد أفـضــل
ً
ح ــاال مــن مـحــاكــم أمــن الــدولــة بـعــد السيطرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة امل ـط ـل ـق ــة عـ ـل ــى م ــرف ــق ال ـق ـض ــاء
والتحكم األمني في اختيار رؤساء الهيئات
وال ــدوائ ــر ،لـكــن مــا يستفيد مـنــه املـتـهــم هو
إمكانية الطعن على أحكامها حتى مرحلة
النقض.
طوارئ سيناء

وبالنسبة لسيناء ،فقبل ثالثة أسابيع فقط
م ــن إع ــان الـسـيـســي إن ـه ــاء حــالــة ال ـط ــوارئ،
أص ــدر ق ــرارًا بتفويض وزي ــر الــدفــاع الفريق
أول م ـح ـمــد زكـ ــي ف ــي فـ ــرض ع ـش ــرة تــداب ـيــر
استثنائية ،وقتما يشاء بناء على توجيهات
السيسي نفسه ،على مستوى جميع مناطق
ش ـب ــه ج ــزي ــرة س ـي ـن ــاء ،ولـ ـي ــس ف ـق ــط ش ـمــال
شرقها الذي يشهد ذروة املعارك الدائرة مع
الـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة ،ب ــل وسـيـطــرتـهــم على
بعض املناطق العصية حتى اآلن على تحكم
الجيش .وبعيدًا عن حالة الـطــوارئ ،وســواء
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ً
ستعود الحـقــا أم ال ،فــإن الـقــرار يـحـ ّـول شبه
الجزيرة بالكامل إلى منطقة أقرب للطبيعة
العسكرية ،من الناحية القانونية والواقعية.
فوزير الدفاع أصبح بمثابة الحاكم األعلى
لها ،وله من السلطات والصالحيات ما يفوق
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء وامل ـحــاف ـظــن .كـمــا سيترتب
عـلــى تـلــك الـتــدابـيــر آث ــار أخ ــرى مـثــل تطبيق
ق ــان ــون حـمــايــة امل ـن ـشــآت ال ـعــامــة والـحـيــويــة
فــي جميع تلك املـنــاطــق ،مما يسمح بإحالة
املــدنـيــن املخالفني للتعليمات للمحاكمات
الـعـسـكــريــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن قــاضـيـهــم الـطـبـيـعــي،
إلى جانب تحصني الـقــرارات الصادرة بتلك
التدابير من رقابة القضاء.
ويملك وزيــر الدفاع بموجب هذا القرار -في
غـيــر حــالــة الـ ـط ــوارئ -سـلـطــة ات ـخــاذ تــدابـيــر
تعادل ما ُيتخذ في ظل هذه الحالة .وبذلك،
ف ــا وج ــاه ــة ف ــي ادع ـ ـ ــاء ب ـع ــض اإلع ــام ـي ــن
امل ــوال ــن ل ـل ـن ـظــام أن إنـ ـه ــاء ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
سـيـشـمــل س ـي ـن ــاء ،فـ ـق ــرار ال ـس ـي ـســي األخ ـيــر
يجعل سيناء فــي «ط ــوارئ فعلية» إلــى أجل
غ ـيــر مـسـمــى وم ــن دون أن تـتـطـلــب مــوافـقــة
الـ ـب ــرمل ــان ،ولـ ـي ــس ك ـم ــا ف ــي ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
العادية التي تفرض بشكل مؤقت ُ
ويشترط
لها موافقة البرملان.
وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار سـ ـب ــع س ـ ـنـ ــوات اكـ ـت ــظ ال ـع ـمــل
الـتـشــريـعــي امل ـص ــري بــالـعــديــد م ــن الـقــوانــن
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـت ــي ت ـح ـق ــق ل ـل ـن ـظ ــام األه ـ ـ ــداف
الخاصة بنظام الطوارئ ،من دون االحتياج
إلع ـ ــان ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ م ــن األس ـ ـ ــاس ،على
رأسها قانون مكافحة اإلرهاب الذي أصدره
الـسـيـســي فــي أغ ـس ـطــس/آب  .2015ومـفـتــاح
ال ـط ــوارئ فــي ه ــذا ال ـقــانــون يـكـمــن فــي امل ــادة
 53التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية
متى قام خطر من أخطار الجرائم اإلرهابية
أو ترتب عليه كــوارث بيئية ،أن يصدر قرارًا
بــاتـخــاذ الـتــدابـيــر املناسبة للمحافظة على
األمـ ــن وال ـن ـظ ــام الـ ـع ــام ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إخ ــاء
بـعــض املـنــاطــق أو عــزلـهــا أو حـظــر الـتـجــول
فيها ،على أن يتضمن القرار تحديد املنطقة
املطبق عليها ملــدة ال تتجاوز  6أشـهــر» ،أي
أنها تطلق يده في تحديد التدابير املناسب
ات ـخ ــاذه ــا ،م ــن دون تـحــديــدهــا ح ـص ـرًا ،بما
يشمل فرض حظر التجول وغيره.
ومثل الطوارئ تقريبًا ،تنص هذه املادة على
عــرض هــذا القرار على مجلس النواب خالل
األيــام السبعة التالية ليقرر ما يــراه بشأنه،
ف ـ ــإذا كـ ــان امل ـج ـل ــس ف ــي غ ـي ــر دور االن ـع ـق ــاد
ال ـعــادي وجـبــت دعــوتــه لالنعقاد ف ــورًا ،وإذا
ك ــان املـجـلــس غـيــر قــائــم وج ــب أخ ــذ مــوافـقــة
مجلس الوزراء ،على أن يعرض على مجلس
النواب الجديد في أول اجتماع لــه ،ويصدر
القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء املجلس،
فإذا لم يعرض القرار في امليعاد املشار إليه،
ُ
أو عرض ولم يقره املجلس اعتبر القرار كأن
لم يكن ما لم َير املجلس خالف ذلك .وتسمح
هــذا املــادة لرئيس الجمهورية بــأن يمد مدة
تـلــك ال ـتــداب ـيــر بـعــد مــواف ـقــة أغـلـبـيــة أعـضــاء
مجلس النواب ،وإن كتابة خالل  8أيام ،وهو
مــا يعتبر فــرضــا لـحــالــة الـ ـط ــوارئ ،فــي أشــد
صورها تعسفًا ،ويجعلها مستمرة.
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تقرير

رفع الرئيس السابق دونالد ترامب مستوى المعركة في تحقيق
الكونغرس باقتحام مق ّره في  6يناير/كانون الثاني الماضي ،مستخدمًا
«االمتياز التنفيذي» لحجب العديد من الوثائق قبل أن يصطدم برفض
الرئيس الحالي جو بايدن لخطوة كهذه

قضايا مهمة بانتظار المعالجة

انطالق أعمال مجلس الشورى القطري

صراع
ترامب وبايدن

مع انطالق أعماله
رسميًا يوم أمس،
يجد مجلس الشورى
القطري ملفات
مهمة على طاولته،
في مقدمتها تعزيز
َ
المواطنة القطرية
الدوحة ــ أنور الخطيب

معركة حول «االمتياز التنفيذي»
لحجب وثائق اقتحام الكونغرس

واشنطن ـ العربي الجديد

تـ ـسـ ـتـ ـم ــر خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـس ــن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،ال ـ ـسـ ــابـ ــق دونـ ــالـ ــد
تــرامــب والـحــالــي جــو بــايــدن ،بعد
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـتــي أج ــري ــت ف ــي 3
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2020والـتــي كانت
من األصعب في تاريخ الرئاسيات األميركية.
ويـتـعـلــق ال ـخــاف الـحــالــي بــاقـتـحــام أنـصــار
ترامب الكونغرس في  6يناير/كانون الثاني
امل ــاض ــي ،خ ـصــوصــا ب ـعــد اعـ ـت ــراف الــرئـيــس
السابق بتوجهه في  9أكتوبر /تشرين األول
الـحــالــي إلــى إدارة األرش ـيــف الــوطـنــي بطلب
عدم تقديم الوثائق حول ما قام به أنصاره،
إلــى لجنة الكونغرس الخاصة الـتــي تحقق
يكتف ترامب بذلك ،بل
في تلك األحداث .ولم
ِ
رفــع دعــوى قضائية فــي  18أكتوبر الحالي
مل ـنــع ن ـشــر ال ــوث ــائ ــق وامل ـس ـت ـن ــدات املــرتـبـطــة
ب ــواق ـع ــة االق ـت ـح ــام ،ت ـحــت ش ـع ــار «االم ـت ـي ــاز
التنفيذي» للرؤساء األميركيني .لكن اإلدارة
االم ـيــرك ـيــة رف ـضــت خ ـطــوة ت ــرام ــب .وكشفت
م ـس ـت ـشــارة ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،دانـ ــا ري ـم ــوس،
ف ــي رس ــال ــة ح ـص ـلــت عـلـيـهــا ش ـب ـكــة «إن بي
سي نيوز» ،أن بايدن اعتبر أن إبقاء ترامب
ّ
يصب في
الوثائق بعيدًا عن الكونغرس «ال
مصلحة األخير».
و«االم ـت ـي ــاز الـتـنـفـيــذي» هــو مــن صــاحـيــات
الرؤساء األميركيني ،للحفاظ على االتصاالت
الـســريــة تحت ظ ــروف معينة داخ ــل السلطة
ً
التنفيذية ،فضال عن مقاومة بعض مذكرات
ـاع تشريعية
الـجـلــب واإلش ـ ـ ــراف ،خ ــال م ـس ـ ٍ
للكونغرس أو قضائية خالل إجراء تحقيقات
ّ
تتضمن نشر معلومات أو وثائق عن
خاصة
أفراد ،بحجة «السرية» .ويعتبر قانونيون أن
الكشف عن معلومات ما ُيضعف «االمتياز
التنفيذي» .ومع أن مبدأ «االمتياز التنفيذي»
غير منصوص عنه في الدستور األميركي،
إال أن امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا ق ـضــت ب ــأن ــه ي ـكـ ّـرس
مبدأ «فصل السلطات» في مقابل صالحية
«اإلشـ ــراف» املمنوحة للكونغرس ،ويسمح
في ترسيخ سيادة كل طرف دستوريًا.
وسبق أن هــدد ترامب باستخدام «االمتياز
التنفيذي» أثناء التحقيق في مسألة التدخل

الـ ــروسـ ــي ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ع ـ ــام  ،2016ملـنــع
استماع لجنة املـخــابــرات بمجلس الشيوخ
إل ـ ــى م ــدي ــر م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـف ـي ــدرال ــي
«أف بــي آي» السابق جيمس كومي لــإدالء
ب ـش ـه ــادت ــه .ل ـك ــن ت ــرام ــب ت ــراج ــع ب ـع ــد ذل ــك،
واسـتـمـعــت الـلـجـنــة ل ـكــومــي .إال أن الــرئـيــس
الجمهوري عــاد واسـتـخــدم هــذه الصالحية
أثـ ـن ــاء «ت ـح ـق ـيــق م ــول ــر» الـ ـخ ــاص بــالـتــدخــل
الــروســي بــاالنـتـخــابــات وال ــذي ق ــاده املحقق
روبرت مولر.
ّ
أما في القضية الحالية ،فقد تضمنت دعوى
ترامب منع حصول «لجنة  6يناير» ،املؤلفة
من تسعة نــواب ،سبعة ديمقراطيني واثنني
جمهوريني ،على الدفعة األولــى من الوثائق
من األرشيف .وجاء في الدعوى أن «ال سلطة
للجنة فــي التحقيق وال فــي الـحـصــول على
الــوثــائــق» ،وأن «الـسـجــات محمية بامتياز
تنفيذي» .مع العلم أن اللجنة طلبت الوثائق
مرتني ،في شهري مارس/آذار وأغسطس/آب
املاضيني .لكن بايدن يعتبر أن االمتياز الذي
ّ
يعلل به ترامب دعواه« ،ال ينبغي تطبيقه في
هذه الحالة» ،أي االقتحام غير املسبوق.
ويـ ـش ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــاف بـ ـ ــأن ذي ـ ـ ــول امل ـع ــرك ــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة لـ ــم تـ ـنـ ـت ــهِ ب ـ ـعـ ــد ،بـ ــل مــرش ـحــة
لـ ـلـ ـتـ ـص ــاع ــد ق ـ ـبـ ــل مـ ـحـ ـطـ ـت ــن رئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـت ــن:
نوفمبر ،2022
االنـتـخــابــات النصفية فــي 8
ّ
والرئاسية في  5نوفمبر  .2024ومثل تدخل
بايدن دعمًا للجنة التحقيق في سياق وقف
ً
جديدا من الصراع
اندفاعة ترامب ،مستوى
بني الرجلني .مع العلم أنه في السابق ،شهدت
الــواليــات املتحدة نــزاعــات بني رئيس سابق
وآخ ــر حــالــي ،لكنها لــم تـصــل إل ــى املستوى
الذي وصل إليه بايدن وترامب.
وي ـ ـعـ ــود ال ـس ـب ــب إلـ ـ ــى م ـس ــؤول ـي ــة ال ــرئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوري ال ـس ــاب ــق ،ب ـعــد إق ـنــاعــه املــايــن
من ناخبيه بعدم «شرعية انتخاب بايدن»،
مـعـتـمـدًا ع ـبــارة «ح ـصــول عـمـلـيــات تــزويــر».
وتـتـمــاشــى مـحــاولـتــه عــرقـلــة عـمـ ّـل «لـجـنــة 6
يناير» ،مع جهوده املتكررة لتجنب عواقب
سلوكه املناهض للديمقراطية.
ولن تؤدي املواجهة مع بايدن إال إلى تغذية
م ـحــاوالت تــرامــب لتحويل جـهــود التحقيق
فــي النهاية املضطربة لرئاسته ،إلــى وقــود

يخشى ترامب
اإليقاع ببانون في
تحقيقات يوم االقتحام
«االمتياز التنفيذي»
من صالحيات الرؤساء
األميركيين

ل ـ ـع ـ ــودة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،م ـ ــع تـ ـح ــويـ ـل ــه م ـع ــرك ــة
االنتخابات النصفية إلى منصة خطابية له
مكررًا مصطلحات مثل ُ
ّ
«سرقت االنتخابات
مني» .كما أن ترامب يحاول تركيز االتهامات
عـلــى ب ــاي ــدن بــأنــه «ي ـح ــاول االن ـت ـقــام مـنــي»،
لخلق هالة مـّـن املظلومية تسمح لــه بعودة
انتخابية مظفرة.
وي ـ ـحـ ــاول ت ــرام ــب ن ـص ــب ال ـف ـخ ــاخ ل ـب ــاي ــدن،
معتبرًا أن حـجــب وثــائــق االقـتـحــام «يحمي
نزاهة مكتب الرئاسة» ،بالتالي فإنه في حال
واصل بايدن الدفاع عن لجنة التحقيق ،فإنه
سـيـنــاقــض أسـ ــاس حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة في
العام املاضي ،وهي «ضــرورة هزيمة ترامب
إنقاذًا للديمقراطية األميركية» ،على اعتبار
أن الكشف عن الوثائق ُ
سيتيح في املستقبل
ل ـل ـجــان ال ـكــون ـغــرس امل ـطــال ـبــة بــال ـك ـشــف عن
وثــائــق أخــرى لــرؤســاء سابقني ،مــا قــد ّ
يهدد
بنيان النظام األميركي.
لـكــن ذل ــك ل ــن يـمـنــع األرش ـي ــف الــوط ـنــي من
ال ـب ــدء ف ــي تـسـلـيــم ال ــوث ــائ ــق امل ـط ـلــوبــة إلــى
«ل ـج ـن ــة  6يـ ـن ــاي ــر» ،ف ــي م ــوع ـ ٍـد أقـ ـص ــاه 12
نوفمبر املـقـبــل ،مــا لــم يحصل تــرامــب على
أمــر من املحكمة بوقف العملية .وتتضمن
الــوثــائــق كــل ات ـص ــاالت الـبـيــت األب ـيــض في
 6يناير ،مثل سجالت املكاملات والـجــداول
ال ــزم ـن ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاع ــات كـ ـب ــار امل ـس ــؤول ــن
وامل ـس ـت ـشــاريــن ال ـخــارج ـيــن ،ب ـمــن ف ــي ذلــك
رودي جولياني ،محامي ترامب الرئيسي.

ترامب مصافحًا بايدن في يوم تنصيبه رئيسًا عام  2017بحضور أوباما (مارك رالستون/فرانس برس)

وال يبدو أن موضوع الوثائق هو الخالف
الــوح ـيــد ب ــن الــرج ـلــن ف ــي قـضـيــة اقـتـحــام
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،ب ــل ط ـل ــب ت ــرام ــب أيـ ـض ــا مــن
العديد من كبار مساعده السابقني ،بمن في
ذلك رئيس موظفي البيت األبيض السابق
م ــارك م ـي ــدوزّ ،
االدع ـ ــاء ب ـعــدم قــدرتـهــم على
االم ـت ـثــال ألوامـ ــر االس ـتــدعــاء ال ـص ــادرة عن
«لجنة  6يناير» ،لألسباب نفسها املتعلقة
بحماية مبدأ «االمتياز التنفيذي».
ويحاول ترامب في إطار رفضه الكشف عن
الــوثــائــق ،مـنــع اإلي ـق ــاع بكبير مستشاريه
ال ـس ــاب ــق س ـت ـيــف ب ــان ــون ،ال ـ ــذي ّ
وج ـ ــه إلـيــه
ال ـك ــون ـغ ــرس ت ـه ـمــة «االزدراء ال ـج ـن ــائ ــي».
ويعتبر خبراء قانونيون أن ّادعاءات بانون،
ً
بأنه «لــم يكن مسؤوال في اإلدارة» في يوم
اقتحام الـكــونـغــرس ،ضعيفة .مــع العلم أن
«لجنة  6يناير» ترغب في استجوابه بشأن
إجرائه اتصاالت مع منظمي التظاهرة التي
سـبـقــت االق ـت ـح ــام ،ول ـيــس فـقــط مـحــادثــاتــه
مـ ــع ت ـ ــرام ـ ــب .وي ـ ـعـ ــود الـ ـسـ ـب ــب إلـ ـ ــى إعـ ــان
الصحافيني في صحيفة «واشنطن بوست»
بوب وودوارد وروبرت كوستا في كتابهما
«خ ـطــر» ،أن بــانــون كــان شخصية رئيسية
ف ــي «غ ــرف ــة ال ـح ــرب» ف ــي ف ـنــدق ويـ ــارد في
العاصمة واشـنـطــن ،والـتــي كــان جولياني
حــاضـرًا فيها أيـضــا ،حيث جــرت اتـصــاالت
عدة بترامب .وعدا يوم االقتحام ،فقد حاول
بانون الضغط على نائب الرئيس السابق
مايك بنس ،لرفض التصديق على انتخاب
ب ــاي ــدن ف ــي ال ـكــون ـغــرس .وتـ ــدرس «لـجـنــة 6
يناير» حاليًا ،ما إذا كان باإلمكان مقاضاة
ب ــان ــون ف ــي إجـ ـ ــراء ق ــان ــون ــي آخ ـ ــر ،مختلف
عــن قضية االقـتـحــام .وهــو إج ــراء يقع على

عــاتــق وزارة ال ـع ــدل .وك ـمــا درجـ ــت ال ـع ــادة،
ع ـبــر «اكـ ـتـ ـش ــاف» األم ـي ــرك ـي ــن وغ ـي ــره ــم في
مرحلة تــرامــب ،صــاحـيــات كــانــت مــوجــودة،
لكنها كانت ن ــادرة االسـتـخــدام ،فــإن تحويل
«االم ـت ـيــاز الـتـنـفـيــذي» إل ــى بـنــد أســاســي في
دعوى يرفعها رئيس سابق إلى املحكمة ،هو
األول من نوعه مع ترامب .ومن غير املعروف
مدى قوة هذه الصالحية في أروقــة القضاء.
مع العلم أنه تقليديًا ،كان الرؤساء السابقون
يـتـشــاورون مــع الفريق القانوني فــي البيت
األبيض التابع للرئيس الذي يخلفهم ،الذي
بدوره يقوم بتأكيد «االمتياز التنفيذي» من
دون نقضه أو ّ
رده ،على اعتبار أن صالحية
الرئيس الحالي أقــوى من الرئيس السابق.
وب ـنــاء عـلـيــه ،ج ــاء ّ
رد بــايــدن بــدعــوة «لجنة
 6ي ـنــايــر» لــاس ـت ـمــرار ف ــي تـحـقـيـقـهــا ،وع ــدم
التوقف على «االمـتـيــاز التنفيذي» لترامب،
في إشــارة إلى إمكانية نقضه هذا االمتياز،
ل ـض ــرب خ ـص ـم ــه ،ع ـب ــر اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن كــامــل
وثائق يوم االقتحام.
وشـ ـه ــدت ق ـض ـيــة «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ضــد
الرئيس ريتشارد نيكسون ( 1969ـ »)1974
نـمــوذجــا فــي مـســألــة «االم ـت ـيــاز الـتـنـفـيــذي».
وحكمت املحكمة العليا في  24يوليو/تموز
 ،1973عـلــى ت ـج ــاوز «االم ـت ـي ــاز الـتـنـفـيــذي»،
وقضت بـ«عدم دستورية استخدام الرئيس
ل ـس ـل ـط ـت ــه ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـح ـج ــب أجـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
األش ــرط ــة» ،وال ـتــي ت ـ ّـم الـكـشــف عـنـهــا فــي 30
يوليو من العام نفسه.
وبــرز «االمتياز التنفيذي» في عهد الرئيس
دوايــت آيزنهاور ( 1953ـ  ،)1961الــذي شهد
محاكمة السيناتور جوزيف مكارثي بتهمة
«التزوير والفساد» أثناء عمله على محاربة

تقرير

ي ـش ـه ــد أقـ ـص ــى الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي ال ـش ــرق ــي
ملـحــافـظــة الــاذق ـيــة ،امل ـتــاخــم م ـبــاشــرة لريف
إدل ـ ــب ف ــي س ــوري ــة ،تـ ـط ــورات م ـي ــدان ـي ــة ،في
ظ ــل االشـ ـتـ ـب ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـخــوض ـهــا «هـيـئــة
تحرير ال ـشــام» (جبهة الـنـصــرة ســابـقــا) مع
م ـج ـمــوعــات أك ـث ــر تـ ـش ــددًا وسـ ــط تـفـسـيــرات
عدة لتوقيت فتح املعركة وأهدافها .وذكرت
م ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى م ــا ي ـ ــدور ف ــي «هـيـئــة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن
االشتباكات ال تزال على أشدها بني عناصر
«ال ـه ـي ـئــة» وف ـص ـيــل يـطـلــق ع ـلــى نـفـســه إســم
«جند الله» ،بقيادة املدعو أبو فاطمة التركي.
وأضافت أن التركي رفض التسليم ،معتمدًا
على تحصيناته فــي منطقة اليمضية على
الحدود السورية التركية ،وفي مناطق أخرى
في جبل التركمان بريف الالذقية الشمالي
الشرقي .وأوضحت أن «الهيئة» أرسلت أبو
عبد املـلــك الـقــوقــازي وسيطًا لـلـتـفــاوض ،إال
أنه تعرض إلطالق نار فاضطر للعودة بعد
إصابته .وتقاتل مجموعة «عتبة بن فرقد»،
بقيادة أبو حذيفة األذري ،مع «جند الله».
وكــان فصيل «جنود الشام» ،بزعامة مسلم
الشيشاني ،قــد تــوصــل مـســاء أول مــن أمس
اإلثنني ،إلى اتفاق مع «هيئة تحرير الشام»
قضى بخروجه من جبل التركمان ،وتسليم
م ـط ـلــوبــن ل ـه ــا .وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن «ه ــذه
امل ـج ـمــوعــات تـ ــؤوي بـشـكــل دائـ ــم مـطـلــوبــن
بقضايا جنائية ،وعناصر متشددة ارتكبوا
م ـخ ــال ـف ــات مـ ــن ت ـك ـف ـيــر واسـ ـتـ ـب ــاح ــة أم ـ ــوال

أمير قطر :نسعى
لترسيخ الوفاق الذي
تحقق في قمة العال
انتخاب حسن الغانم
رئيسًا لمجلس الشورى
ألربعة أعوام

انتخب القطريون ثلثي أعضاء المجلس (فرانس برس)

ألمانيا

ً
رئيسة له
البوندستاغ ينتخب اليسارية باس

«هيئة تحرير الشام» تقصي منافسيها
أمين العاصي

الشيوعية فــي الــواليــات املتحدة .واستخدم
آيزنهاور «االمتياز التنفيذي» ملنع «توفير
أي ب ـي ــان ــات حـ ــول امل ـح ــادث ــات الــداخ ـل ـيــة أو
االجتماعات أو املراسالت بني املوظفني».
ب ـ ـ ــدوره ،اس ـت ـخ ــدم ال ــرئ ـي ــس رون ــال ــد ري ـغــان
( 1981ـ  )1989ف ــي ع ـ ــام « 1982االم ـت ـي ــاز
الـتـنـفـيــذي» ،ملـنــع ح ـصــول الـكــونـغــرس على
م ـع ـل ــوم ــات م ـ ـحـ ــددة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن صــاح ـيــة
الكونغرس تتوقف عند حدود «االمتياز».
أم ــا الــرئـيــس بـيــل كلينتون ( 1993ـ ،)2001
فــاسـتـخــدم ه ــذا االم ـت ـيــاز  14م ــرة .وف ــي عــام
 ،1998كان أول رئيس يخسر هذا االمتياز في
القضاء ،بعد نيكسون ،أثناء قضية مونيكا
لوينسكي .وحينها ّ
تم االستماع إلى شهادة
مساعدي كلينتون في القضية.
ك ـمــا اس ـت ـخــدم الــرئ ـيــس جـ ــورج ب ــوش االب ــن
( 2001ـ « )2009االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي» 6
م ــرات ،أبــرزهــا لــرفــض الـكـشــف عــن تفاصيل
اجتماعات نائبه ديــك تشيني مــع املديرين
ال ـت ـن ـف ـيــذيــن ف ــي مـ ـج ــال الـ ـط ــاق ــة .ك ـم ــا لـجــأ
بــوش إلــى االمتياز نفسه ،ردًا على مذكرات
اسـتــدعــاء للكونغرس فــي عــام  ،2007يطلب
فيه وثــائــق مــن مستشارة الرئيس السابقة
هارييت مايرز واملــديــرة السياسية السابقة
س ــارة تــايـلــور ،لــدورهـمــا فــي اسـتـقــالــة وزيــر
العدل ألبرتو غونزاليس في العام نفسه.
أمــا الــرئـيــس ب ــاراك أوبــامــا ( 2009ـ ،)2016
فــاسـتـخــدم «االم ـت ـيــاز الـتـنـفـيــذي» مــن أجــل
حجب بعض وثــائــق وزارة الـعــدل املتعلقة
بعملية «ال ـســرعــة وال ـغ ـض ــب» ،ال ـتــي ه ـ ّـرب
فيها تجار أسلحة قانونيون السالح بشكل
غـيــر قــانــونــي إل ــى املـكـسـيــك ،ضـمــن عملية
أمنية للوزارة.

يــواجــه مجلس ال ـشــورى الـقـطــري ،الــذي
انـطـلـقــت أعـمــالــه رسـمـيــا أم ــس الـثــاثــاء،
مــع افـتـتــاح دور انـعـقــاده ال ـعــادي األول،
وانتخاب حسن عبد الله الغانم رئيسًا
له ،مهامًا ليست بالسهلة ،خصوصًا أنه
أول مجلس ش ــورى يـتــم انـتـخــاب ثلثي
أعـضــائــه مــن الشعب فــي أول انتخابات
شهدتها قطر في  2أكتوبر/تشرين األول
الحالي .ولهذا ستكون أنظار القطريني
َ
ّ
موجهة إلــى املجلس املـطــالــب بمعالجة
األولويات التي تداولها الشارع القطري
خ ــال مــرحـلــة الــدعــايــة االنـتـخــابـيــة ،وال
س ـي ـم ــا قـ ــوانـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وال ـص ـح ــة،
وال ـت ـع ـل ـيــم ،وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن ،وغ ـي ــره ــا من
امللفات ،التي ُيتوقع أن تحضر بقوة في
جـلـســات املـجـلــس ال ــذي سـيـكــون لــه رأي
فيها ،قبل تعديلها وتطويرها.
ويتولى مجلس الـشــورى الــذي يضم 45
عـضـوًا 30 ،منهم جــرى انتخابهم مطلع
الشهر الحالي ،و 15عضوًا قام أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعيينهم
وفــق الــدسـتــور ،سلطة التشريع ،وإق ــرار
املوازنة العامة للدولة ،وممارسة الرقابة
على السلطة التنفيذية .وللمجلس حق
إبـ ـ ــداء ال ــرغ ـب ــات ل ـل ـحـكــومــة ف ــي امل ـســائــل
الـعــامــة ،وإن تـعــذر على الحكومة األخــذ
ُ
بـهــذه الــرغـبــات وجــب أن تـبـ ّـن للمجلس
أسباب ذلك .كما تنص مواد الدستور على
حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى
في أن ّ
يوجه إلــى رئيس مجلس الــوزراء
وإلـ ــى أح ــد ال ـ ـ ــوزراء أس ـئ ـلــة السـتـيـضــاح
األمور الداخلة في اختصاصاتهم ،وحق
األعضاء في استجواب الوزراء في األمور
الداخلة في اختصاصاتهم ،بموافقة ثلث
أعضاء املجلس .وال يجوز وفق الدستور،

ط ــرح الـثـقــة فــي الــوزيــر إال بـعــد مناقشة
االس ـت ـجــواب امل ـ ّ
ـوج ــه إل ـيــه ،وي ـكــون طـ ّـرح
الثقة ً
بناء على رغبته أو وفق طلب موقع
عليه من  15عضوًا .ويكون سحب الثقة
من الوزير بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
الشورى.
وب ـعــد اف ـت ـتــاح أع ـمــالــه أمـ ــس ،وانـتـخــاب
الغانم رئيسًا له ،وحمدة حسن السليطي
نائبة للرئيس ،سيكون مــن أول ــى مهام
مجلس الـشــورى ،تشكيل مكتبه الدائم،
وإقــرار النظام الداخلي الذي يحكم عمل
مجلس الشورى ،وانتخاب لجانه.
وح ــدد أمـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم بــن حمد
آل ث ــان ــي ،ف ــي ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي ألـ ـق ــاه في
افتتاح اجتماعات مجلس الشورى أمس،
إح ــدى أب ــرز مـهــام املـجـلــس ،وهــي تعزيز
َ
امل ــواط ـن ــة ال ـق ـطــريــة ،إذ أع ـل ــن أن ــه أص ــدر
تـعـلـيـمــات إل ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء «للعمل
على إعــداد التعديالت القانونية الالزمة
لتعزيز املواطنة القطرية ،وعرضها على
مـجـلــس الـ ـش ــورى لـلـنـظــر ف ــي إق ــراره ــا»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن «املـ ــواط ـ ـنـ ــة ل ـي ـس ــت م ـســألــة
قــانــونـيــة فـحـســب ،ب ــل مـســألــة حـضــاريــة
قبل ذلك ،ومسألة والء وانتماء ،ومسألة
واج ـب ــات ولـيـســت حـقــوقــا ف ـقــط ،وه ــذا ال
ً
يتطلب عمال تشريعيًا فحسب ،بل أيضًا
اجتماعيًا وتربويًا مكثفًا ،وال سيما في
مكافحة تغليب العصبيات على الصالح
ال ـع ــام أو ع ـلــى ال ـ ــوالء ل ـلــوطــن وال ــوح ــدة
الــوطـنـيــة» .ولـفــت إلــى أن «قـطــر م ـ ّـرت في
تــاريـخـهــا ال ـحــديــث ب ـت ـجــارب وتـحــديــات
صعبة ،وكانت وحدتنا الوطنية مصدر
ً
قوتنا ،ولــن نسمح بتهديدها مستقبال،
وم ـ ــن ه ـن ــا ع ـل ـي ـنــا دائـ ـم ــا ع ـن ــد الـتـفـكـيــر
ومــراج ـعــة ال ـت ـجــارب ال ـتــي نـخــوضـهــا أن
نرفع تماسكنا كقطريني فوق أي اعتبار

ّ
وتجنب كل ما من شأنه أن يشكل تهديدًا
لـ ــه» .وت ـط ــرق أم ـي ــر ق ـطــر إل ــى املــواض ـيــع
اإلقـلـيـمـيــة وال ـخــارج ـيــة ،م ـشــددًا عـلــى أن
«عــاقــات األخ ــوة والـتــاريــخ والجغرافية
تـحـتــم املـحــافـظــة عـلــى مـجـلــس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي واالرت ـ ـقـ ــاء ب ـمــؤس ـســاتــه بما
يتناسب مع طموحات شعوبنا» ،مضيفًا
«حــرصـنــا على تـجــاوز الـخــافــات داخله
بالحوار ،كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق
الذي تحقق في قمة العال وتطويره».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :عـ ـمـ ـلـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
عالقات جيدة مع جميع دول العالم ،مع
التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي
طويل املــدى مع الحلفاء على املستويني
اإلقليمي والدولي .وال نسعى في ذلك إلى
التنافس مــع أحــد وال إلــى محاكاة أحــد،
بــل إل ــى شــق طــريـقـنــا ال ـخــاص بــاملــوازنــة
بني مبادئنا الراسخة وحــدود مقدراتنا
وم ـصــالــح شـعـبـنــا وش ـعــوب منطقتنا».
ُ
وأش ــار إل ــى أن «قـطــر تــذكــر إيـجــابـيــا في
سياق الحديث عن األزمة األفغانية ،وذلك
ل ـيــس ف ـقــط ب ـس ـبــب ال ـج ـه ــود اإلن ـســان ـيــة
امل ـ ـقـ ــدرة دولـ ـي ــا ال ـت ــي ب ــذل ـن ــاه ــا ف ــي ه ــذا
ال ـس ـي ــاق ،وإن ـم ــا أي ـضــا بـسـبــب تمسكنا
ً
ب ــال ـح ــوار ب ــدي ــا ع ــن الـ ـح ــروب ،وبـخـيــار
الوساطة في حل النزاعات ،الذي جعلنا
نقبل طلب التوسط بني الواليات املتحدة
وحركة طالبان» .وأضاف« :مثلما نتطلع
إل ـ ــى م ـج ـت ـمــع رف ــاهـ ـي ــة يـ ـك ــون مـجـتـمـعــا
منتجًا في الوقت ذاته ،وإلى دولة مساملة،
ولـكـنـهــا ق ــادرة عـلــى الــدفــاع عــن نفسها،
ومجتمع ذي مـسـتــوى معيشي مرتفع،
ول ـك ـنــه أي ـض ــا مـجـتـمــع مـتـمـيــز بــأخــاقــه
وقيمه األصيلة ،نتطلع كذلك إلى سياسة
خارجية تسهم في الحفاظ على هذا كله
وفــي تنميته ،وتتناسب أيضًا مع حجم
قطر وموقعها الجغرافي وثروتها».
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـج ـل ـس ــة شـ ـه ــدت أم ـ ــس ف ــوز
حسن عبد الله الغانم ،برئاسة مجلس
ال ـ ـشـ ــورى ،ب ـعــد ح ـصــولــه ع ـلــى أصـ ــوات
 37عـضـوًا ،فيما حصل منافسه مبارك
ال ـ ـك ـ ــواري ع ـل ــى  8أص ـ ـ ـ ــوات .وس ـي ـش ـغــل
الغانم ،الذي كان قد فاز بالتزكية بمقعد
الــدائــرة الخامسة ،موقع رئيس املجلس
مل ــدة أربـ ــع سـ ـن ــوات .وال ـغ ــان ــم الـ ــذي ولــد
فــي الــدوحــة عــام  ،1958ويحمل شهادة
فــي القانون مــن الــواليــات املتحدة ،تبوأ
مناصب دبلوماسية ووزاريــة مهمة في
قطر ،آخرها وزارة العدل والتي شغلها
ألكثر من  13عامًا.

وأرواح مدنيني في املناطق التي ينتشرون
بها في شمال غربي سورية» .وكانت «هيئة
تحرير الشام» أرسلت مساء األحد املاضي،
خـمـســة أرت ـ ــال عـسـكــريــة مــدج ـجــة بــالـســاح
الـثـقـيــل وال ــرش ــاش ــات امل ـتــوس ـطــة ،إل ــى جبل
التركمان بريف الالذقية ،وإلى محيط مدينة
جسر الشغور ،غربي محافظة إدل ــب ،وذلــك
لقتال «جنود الشام» و«جند الله» وجماعة
«السلطان عبد الحميد» .وأش ــارت مصادر
ّ
مقربة من «الهيئة» إلى أن عدد عناصر «جند
الله» يتراوح بني  50و 100عنصر ،وقد رفض
الفصيل التنسيق مع غرفة «عمليات الفتح
املبني» ،التي تضم عدة تنظيمات متشددة،
أو مــع «هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام» ،أو «الجبهة

ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـت ـحــري ــر» الـ ـت ــي ت ـض ــم فـصــائــل
ســوريــة مـعــارضــة .وكــان الجهاز األمـنــي في
ّ
«هيئة تحرير ال ـشــام» ،قــد شــن فــي فبراير/
شـ ـب ــاط امل ــاض ــي ح ـم ـلــة اعـ ـتـ ـق ــاالت ط ــاول ــت
كـبــار القياديني فــي تنظيم «ح ــراس الــديــن»
املتشدد في الشمال الغربي من سورية ،في

تسعى «هيئة
تحرير الشام» إلى أداء
دور سياسي

تحاول «الهيئة» إثبات نفوذها بالشمال السوري (عمر حاج قدّ ور/فرانس برس)

مـحــاولــة لنفي صفة الـتـشــدد عــن «الهيئة».
ويـضـ ّـم الـشـمــال الـغــربــي ال ـســوري تنظيمات
ومجموعات متشددة تتبنى الفكر السلفي
الجهادي وتــدور في فلك تنظيم «القاعدة»،
وينضوي مسلحون من جنسيات عدة تحت
ل ــواء الـتـنـظـيـمــات ،ال ـتــي دائ ـم ــا م ــا تـتـصــارع
ألسباب تتعلق بالنفوذ .وهو ما دفع مصادر
مطلعة في محافظة إدلب ،إلى طرح تساؤالت
عن توقيت هذا التحرك من قبل «هيئة تحرير
الشام» باتجاه هذه املجموعات «التي دافعت
لــوقــت طــويــل عــن تــال استراتيجية حاكمة
في ريــف الالذقية أبــرزهــا تلة الكبينة» .ولم
تـسـتـبـعــد اح ـت ـمــال ت ـب ـ ّـدل خــري ـطــة الـسـيـطــرة
في شمال غربي سورية .وأضافت أنــه ربما
تغري هذه التحركات في ريف الالذقية قوات
الـنـظــام واملليشيات اإليــرانـيــة للتحرك على
األرض ،لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ت ـلــة الـكـبـيـنــة الـتــي
فشلت على مدى سنوات في االقتراب منها.
وأوضـحــت املـصــادر أن هــذه التلة «هــي خط
دفاع رئيسي عن مدينة جسر الشغور ،كبرى
مدن الريف الغربي إلدلب ،والتي ّ
تعد الهدف
األول لـ ـق ــوات ال ـن ـظ ــام م ـنــذ خ ــروج ـه ــا منها
بشكل مذل في عام .»2015
وي ـضــع ال ـبــاحــث ف ــي ال ـج ـمــاعــات اإلســامـيــة
عــرابــي عــرابــي مــا يـجــري فــي ري ــف الــاذقـيــة
«ف ــي س ـيــاق م ـح ــاوالت هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
تنظيف منطقة نـفــوذهــا مــن أي مجموعات
أو تنظيمات غير منضبطة وغير مضمونة
ـث م ــع «ال ـعــربــي
ال ـ ـ ــوالء» .وي ـك ـشــف ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ال ـجــديــد» أن مـسـلــم الـشـيـشــانــي ك ــان ي ــؤوي
ع ـن ــاص ــر م ـت ـش ــددة ف ــي الـ ـق ــرى األرب ـ ـ ــع ال ـتــي

يسيطر عليها ،تحديدًا مــن فصيل «حــراس
ال ــدي ــن» ،وه ــو م ــا ك ــان م ـصــدر قـلــق لــ»هـيـئــة
تـحــريــر الـ ـش ــام» .ويـ ــرى أن «الـهـيـئــة تـحــاول
مغازلة الجانب التركي ،على اعتبار أن ملف
التنظيمات املتشددة من امللفات الشائكة في
الشمال الغربي من ســوريــة» .ويقول عرابي
«إن الهيئة ومن خالل القضاء على العناصر
والـقـيــادات املتشددة ،تسعى للحصول على
دور سـيــاســي فــي املنطقة مــن قـبــل األط ــراف
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة» ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا «تــريــد
أن ت ـك ــون ط ــرف ــا ف ــي أي ح ــل س ـيــاســي مقبل
ألوضاع الشمال الغربي من سورية».
وتعليقًا عـلــى ال ـت ـطــورات ،ي ــرى الـبــاحــث في
مــركــز «ال ـح ــوار ال ـس ــوري» أحـمــد الـقــربــي في
ح ــدي ــث م ــع «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «هـيـئــة
تحرير الشام ،ومنذ سيطرتها على محافظة
إدل ــب تعمل على مقاربتني .املـقــاربــة األولــى
داخلية وتقوم على فرض السيطرة الكاملة
على املحافظة ،والـحــد مــن نـفــوذ أي جماعة
يمكن أن تنافسها .وتتمثل املقاربة الثانية
الخارجية في سعي الهيئة لتسويق نفسها
على أنها مشروع يمكن التفاهم معه من قبل
األطراف الفاعلة في امللف السوري».
ويـشـيــر إلــى أن «الـهـيـئــة قـضــت عـلــى غالبية
الفصائل املــوجــودة فــي محافظة إدل ــب ،بما
فـيـهــا حــركــة أحـ ــرار ال ـش ــام ال ـتــي كــانــت أب ــرز
املنافسني» ،مضيفًا أن «هيئة تحرير الشام»
ترفض وجــود أي جهة إداري ــة ســواهــا حتى
ً
على مستوى التعليم ،فضال عــن محاوالت
قائد الهيئة أبو محمد الجوالني ،التقرب من
الغرب من خالل مقابالت صحافية.

انتخب البوندستاغ
(البرلمان) األلماني،
ً
رئيسة
االشتركية باربل باس
له ،أمس الثالثاء ،خلفًا
للمخضرم فولفغانغ
شويبله
برلين ــ شادي عاكوم

ُ
ان ــت ـخ ـب ــت ال ـن ــائ ـب ــة ع ــن الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي بـ ــاربـ ــل ب ـ ــاس ب ـغ ــال ـب ـي ــة 576
صــوتــا مــن أص ــل  736نــائـبــا ،رئـيـســة جــديــدة
لـ«البوندستاغ» (البرملان) األملاني العشرين،
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،خـلـفــا لـلـسـيــاســي املـخـضــرم
امل ـن ـت ـم ــي ل ـل ـح ــزب امل ـس ـي ـح ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
فولفغانغ شويبله .ويعتبر منصب رئاسة
ال ـبــرملــان واحـ ــدا مــن امل ــراك ــز الـخـمـســة املهمة
فــي أملــان ـيــا ،إل ــى جــانــب رئــاســة الـجـمـهــوريــة
وامل ـس ـت ـش ــاري ــة ورئـ ــاسـ ــة م ـج ـلــس ال ــوالي ــات
ورئاسة املحكمة الدستورية االتحادية.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ـعــد
االنـتـخــابــات التشريعية فــي  26سبتمبر/
أيـلــول املــاضــي ،رشـحــت الكتلة الـكـبــرى ،أي
ً
االشـ ـت ــراك ــي ،ب ــاس رئ ـي ـســة ل ـل ـبــرملــان ،عـمــا
بالتقاليد .وترأس شويبله جلسة االنتخاب،
بصفته «النائب الذي أمضى أطول فترة في
البوندستاغ من دون انقطاع» ،بعد التعديل

ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـ ــام  2017تـ ـف ــادي ــا ل ـت ــرؤس
ّ
«رئـيــس ال ـســن» ،وال ــذي كــان حينها النائب
ع ــن ال ـي ـمــن ال ـش ـع ـبــوي أل ـك ـس ـنــدر غ ــاوالن ــد.
وشويبله نائب في البرملان منذ العام ،1972
أيام أملانيا الغربية.
وتـتـحـ ّـدر بــاس مــن فــالــزوم ،فــي دويـسـبــورغ،
التابعة ملنطقة الرور في والية شمال الراين
فستفاليا .وهي عضو في «البوندستاغ» منذ
عام  .2009وانتسبت إلى الحزب االشتراكي
ف ــي عـ ــام  ،1988وش ـغ ـلــت ب ــن ع ــام ــي 2013
و 2019منصب املدير التنفيذي للمجموعة
البرملانية لحزبها .كما تبوأت مناصب عدة،
مـنـهــا نــائـبــة لــرئـيــس الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة ملــدة
ً
ع ــام ــن ،ف ـض ــا ع ــن م ـســؤول ـيــات ـهــا الـحــزبـيــة
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـص ـح ـيــة وال ـب ـح ــث الـعـلـمــي.
وم ـع ــروف عــن ب ــاس انـتـمــاؤهــا إل ــى الـجـنــاح
اليساري فــي االشـتــراكــي ،وكــانــت مستشارة
الم ـعــة لــزمـيـلـهــا ك ــارل لــوتــربــاخ ،خ ــال أزمــة
وب ــاء كــورونــا .ولــم يـتــردد األخـيــر فــي القول
مــرارًا خــال حــواراتــه الصحافية إنــه يستمع
بانتظام إلى وجهة نظرها.
م ـه ـن ـيــا ،ح ـص ـلــت بـ ــاس ع ـلــى ت ــدري ــب مهني
كمساعدة في أحد املكاتب ،ثم عملت موظفة
مل ــؤس ـس ــة الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وتــاب ـعــت
دراستها لتصبح خبيرة في مجال التأمني
الـصـحــي وإدارة امل ـ ــوارد الـبـشــريــة .وشغلت
ُ
عضوية العديد من الجمعيات ،وتعتبر من
أهم املدافعات عن الحقوق االساسية لألفراد،
ّ
ف ــي ظ ـ ــل اع ـت ـم ــاده ــا ع ـل ــى «ت ـك ــاف ــؤ ال ـف ــرص
و«األمــان االجتماعي» في مبادئ سياستها
ال ـتــوج ـي ـه ـيــة .وس ـت ـك ــون بـ ــاس ث ــال ــث امـ ــرأة

تشغل ثــانــي أعـلــى منصب فــي أملــانـيــا ،بعد
االشتراكية أنـمــاري رينغر بــن عامي 1972
و ،1976وع ـض ــوة االتـ ـح ــاد امل ـس ـي ـحــي ريـتــا
سوسموث بني عامي  1988و.1998
ّ
ويــراهــن كـثـيــرون على هــدوئـهــا ال ــذي تتسم
ب ـ ـ ــه ،إلدارة جـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ب ـس ــاس ــة،
خصوصًا في مرحلة أدت نتائج االنتخابات
التشريعية فـيـهــا ،إل ــى نـشــوء «بــونــدسـتــاغ»
ّ
معقد فــي تركيبته الحزبية .تجدر اإلشــارة
إلى أن اختيار باس لرئاسة «البوندستاغ»
ّ
عـ ــزز م ــن امـكــانـيــة ب ـقــاء رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
االشـ ـت ــراك ــي ف ــران ــك فــال ـت ــر ش ـتــاي ـن ـمــايــر فــي
منصبه في الربيع املقبل ،بعد بروز أصوات
ّ
داخــل االشتراكي تدعو إلــى تولي شخصية
قيادية من صفوفه منصب الرئاسة.
ف ــي ال ـغ ـض ــون ،تـسـتـمـ ّـر امل ـبــاح ـثــات ف ــي شــأن
تشكيل الحكومة الجديدة ،وســط ترجيحات
ّ
ب ـت ـســلــم االشـ ـت ــراك ــي أوالف شــول ـتــز منصب
ّ
املـسـتـشــاريــة خـلـفــا ألنـجـيــا م ـيــركــل ،ف ــي ظــل
خوضه مفاوضات لتشكيل ائتالف حكومي
مستقبلي مع حزبي الخضر والليبرالي الحر.
ّ
ً
وكــان االشتراكي قد حل أوال في االنتخابات
بحصوله على  25.7فــي املــائــة مــن األص ــوات،

ستكون باس ثالث
امرأة تترأس البوندستاغ
في التاريخ

واالت ـح ــاد املسيحي ثــانـيــا ،ب ـ ــ 24.1فــي املــائــة،
وحـ ـ ــزب الـ ـخـ ـض ــر ث ــالـ ـث ــا ب ـ ـ ـ ـ ــ 14.8فـ ــي امل ــائ ــة،
والليبراليون في املركز الرابع بـ 11.5في املائة.
ويضم البرملان االتحادي الجديد  736نائبًا،
ً
 256من النساء و 480رجال ،وبزيادة  27نائبًا
ّ
عــن الـ ــدورة الـســابـقــة .وه ـنــاك  92نــائـبــا تقل
أعمارهم عن  35عامًا .كما ارتفع عدد النساء
في البرملان من  30.7في املائة إلــى  34.7في
املائة ،مقارنة بانتخابات عام  .2017وازداد
عدد النواب من أصول أجنبية من  8في املائة
الى  11.3في املائة .وأصغر عضو في البرملان
هو النائبة عن حزب الخضر إميليا فيستر
( 23عامًا) من هامبورغ ،بينما بات ألكسندر
«حزب البديل» اليميني املتطرف
غاوالند من ّ
أكبر النواب سنًا عن عمر يناهز الثمانني.
وفـ ــي ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة ان ـض ـمــت امل ـحــامـيــة
م ــن ح ــزب الـخـضــر آوت تـيـسـفــايـســوس إلــى
الـتـشـكـيـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ب ـعــد ان ـت ـخــاب ـهــا في
بلدية إيشفيغه ،غربي أملانيا ،لتصبح أول
امــرأة من أصــول أفريقية ،من إثيوبيا ،تصل
إلـ ــى ق ـب ــة الـ ـب ــرمل ــان األملـ ــانـ ــي .وفـ ــي الـنـسـخــة
البرملانية الجديدة احتفظ املحامون ومدراء
األع ـمــال واإلدارة بــال ـصــدارة ،بمجموع 532
م ـق ـع ـدًا .ي ـل ـي ـهــم ع ـل ـم ــاء ال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة
وخـبــراء اإلعــان والتسويق وعلماء الثقافة
واإلعالميون بـ 65مقعدًا .وفي املرتبة الرابعة
يــأتــي الـعــامـلــون فــي امل ـجــال الـصـحــي واملـهــن
االجتماعية واملـعـلـمــون واملــربــون بمجموع
 59مقعدًا .وإلــى جانب التجار بمجموع 18
ّ
تتعد نسبة املــزارعــن والحرفيني
مقعدًا ،لم
ثمانية مقاعد.
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شرق
غرب
هجوم انتحاري استهدف
حافلة في أوغندا
أع ـل ـنــت ال ـشــرطــة األوغ ـن ــدي ــة ،أمــس
الثالثاء ،أن االنفجار الذي استهدف
حافلة ركاب قرب العاصمة كمباال،
مـســاء أول مــن أمــس اإلث ـنــن ،وأدى
ملقتل شخصني وجــرح آخرين ،كان
ه ـجــومــا ان ـت ـح ــاري ــا ن ـف ــذه مـتـطــرف
من «القوات الديمقراطية الحليفة»
(مجموعة متمردة) .وقــال املتحدث
ب ــاس ــم الـ ـش ــرط ــة ف ـ ــرد إي ـن ــان ـغ ــا إن
املهاجم ،الذي قتل «كان على الئحة
األع ـضــاء املـطـلــوبــن» مــن مجموعة
«القوات الديمقراطية الحليفة».
(فرانس برس)
القذافي وحفتر
يتعاقدان مع شركة
إعالنات إسرائيلية
قــالــت صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل ه ـيــوم»
اإلسرائيلية ،أول من أمــس اإلثنني،
إن س ـيــف اإلسـ ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي ،نجل
الـ ــزع ـ ـيـ ــم الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ال ـ ــراح ـ ــل م ـع ـمــر
ال ـق ــذاف ــي ،والـ ـل ــواء املـتـقــاعــد خليفة
حـ ـفـ ـت ــر (ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة) ،ت ـ ـعـ ــاقـ ــدا مــع
شــركــة إعــان ــات إســرائـيـلـيــة لتولي
ح ـم ـل ـت ـه ـمــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـلــرئــاســة
الـلـيـبـيــة .وأوض ـح ــت الـصـحـيـفــة أن

«أحــد أبناء حفتر وقع أخيرًا العقد
م ــع الـ ـش ــرك ــة ،الـ ـت ــي عـ ـ ــادت وتـلـقــت
فــي مــا بعد طلبًا مــن املــرشــح اآلخــر
(الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذاف ـ ـ ــي) ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال عـ ــارضـ ــة
أزي ـ ــاء تـعـيــش ف ــي دب ـ ــي» .وبـحـســب
الـصـحـيـفــة« ،ت ـب ـلــغ قـيـمــة الـعـقــديــن
عشرات املاليني من الدوالرات».
(األناضول)

القضاء الجزائري يفرج
مؤقتًا عن نبيل القروي
ق ـ ــرر الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـجـ ــزائـ ــري اإلف ـ ـ ــراج
املؤقت عن املرشح الرئاسي السابق
ورئـيــس حــزب «قـلــب تــونــس» نبيل
القروي ،وشقيقه غازي القروي ،بعد
شـهــريــن مــن تــوقـيـفـهـمــا فــي مدينة
حــدوديــة داخــل الجزائر عبرا إليها
بطريقة غير شرعية .وقال املحامي
ال ـهــاش ـمــي بـ ـخ ــوش ،وك ـي ــل ال ــدف ــاع
عـ ــن ن ـب ـي ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــروي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن «قـ ــاضـ ــي الـتـحـقـيــق
ل ــدى الـقـطــب الـجـنــائــي املتخصص
ف ــي ق ـس ـن ـط ـي ـنــة أم ـ ــر ب ـ ــاإلف ـ ــراج عــن
األخــويــن ال ـقــروي وبــاقــي املتابعني
في القضية املفتوحة ضدهما ،بعد
تقديمهما ضمانات بالحضور إلى
جلسة املحاكمة التي لم يتم تحديد
تاريخها.
(العربي الجديد)
مقتل جندي تركي
بشمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية ،أمس
الثالثاء ،عن مقتل جندي وإصابة
آخر خالل عملية «مخلب الصاعقة»
في شمال العراق ضد حزب العمال
الكردستاني .وأوضحت الوزارة في
بيان ،أن «جنديًا قتل وأصيب آخر
ج ــراء انـفـجــار عـبــوة نــاسـفــة يــدويــة
ال ـص ـنــع وض ـع ـهــا مـسـلـحــو الـعـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة عـمـلـيــة
مخلب الصاعقة ،شمالي العراق».
(األناضول)
وفاة رئيس كوريا
الجنوبية األسبق روه
تاي وو
تــوفــي الــرئ ـيــس ال ـك ــوري الـجـنــوبــي
األس ـب ــق روه ت ــاي وو (الـ ـص ــورة)،

أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،ع ــن عـمــر  88عــامــا،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ــا أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ــه وك ـ ــال ـ ــة
«ي ـ ــون ـ ـه ـ ــاب» ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ــأنـ ـب ــاء.
وأك ــد م ـســؤول بمستشفى جامعة
سيول الوطنية وفــاة روه مــن دون
أن يــذكــر ال ـس ـبــب .غـيــر أن روه كــان
فــي حــالــة صحية سيئة منذ 2002
عندما خضع لجراحة بعد إصابته
بسرطان البروستاتا .يذكر أن روه
هـ ــو أول رئـ ـي ــس م ـن ـت ـخــب شـعـبـيــا
لكوريا الجنوبية ،وتولى املنصب
في الفترة من  1988إلى .1993
(رويترز)
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التحالف يقتل  85حوثيًا في مأرب

انسحاب إماراتي من معسكر العلم بشبوة
انسحبت قوات إماراتية،
أمس الثالثاء ،من معسكر
«العلم» في محافظة
شبوة شرقي اليمن،
تنفيذًا لتفاهمات سابقة
مع القوات الحكومية،
بوساطة سعودية

عدن ــ العربي الجديد

غ ـ ـ ـ ـ ــادرت الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة،
صـبــاح أم ــس ال ـثــاثــاء ،أح ــد أهــم
معسكراتها في محافظة شبوة
جـنــوب شــرقــي اليمن ،وهــو معسكر العلم،
وذل ــك عـلــى خلفية ض ـغــوط يمنية تطالب
بضرورة مغادرة جميع قوات اإلمــارات من
املحافظة النفطية .وأكدت مصادر عسكرية
ومـحـلـيــة ف ــي ش ـبــوة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
«م ـغــادرة الـقــوات اإلمــاراتـيــة معسكر العلم
فجر أمــس ،وتوجهها نحو منفذ الوديعة
ّ
ال ـس ـع ــودي ال ـي ـم ـنــي» ،بـيـنـمــا ت ــول ــت ق ــوات
الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي الـ ـت ــابـ ـع ــة ملـ ـح ــور عـتــق
العسكري (بمديرية عتق في شبوة) تأمني
محيط املعسكر «إلتمام إجــراءات استالمه
بالتنسيق مع الجانب السعودي» .وذكرت
ّ
املصادر أن قوات الجيش الوطني ستتسلم
معسكر العلم االستراتيجي بعد انسحاب
قـ ـ ــوات اإلمـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـن ــه ،وق ـ ــد ب ـق ــي بــداخ ـلــه
ج ـنــود يـمـنـيــون يـتـبـعــون ل ـقــوات التحالف
بعد إبالغهم بـضــرورة البقاء فــي املعسكر
حتى تسليمه إلى قوات الشرعية بواسطة
الجانب السعودي.
ّ
ووفـ ـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ـ ــإن ع ـم ـل ـيــات ان ـس ـحــاب
الـقــوات اإلمــاراتـيــة مــن معسكر العلم تأتي
ضمن تفاهمات بني اليمنيني والسعوديني
واإلم ــاراتـ ـي ــن وال ـت ــي ق ـضــت خ ــال الـفـتــرة
املاضية بانسحاب القوات اإلماراتية بشكل
نـهــائــي م ــن مـحــافـظــة ش ـب ــوة .وبـ ــدأت أمــس
الـ ـث ــاث ــاء ،عـمـلـيــة االن ـس ـح ــاب م ــن معسكر
العلم ،على أن تنسحب الـقــوات اإلمــاراتـيــة
خــال األســابـيــع املقبلة مــن منشأة بلحاف
في مديرية عتق على بحر العرب.
وق ــال م ـصــدر أم ـنــي ف ــي ش ـب ــوة ،لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن القوات التي بقيت في محيط
مـعـسـكــر ال ـع ـلــم ه ــي قـ ــوات خ ــاص ــة ،مـشـيـرًا

إلــى أن «مــن بقي داخــل املعسكر هــم جنود
ي ـم ـن ـيــون م ــن ش ـب ــوة وخ ــارجـ ـه ــا ،وع ـم ـلــوا
تحت قيادة التحالف ،ومهمتهم حاليًا هي
حماية املعسكر حتى تستلمه قوات الجيش
الوطني مــن الـقــوات السعودية التي تولت
عملية تنسيق االنسحاب وكذلك التسليم».
ونفى املصدر وجود توتر كما يتم الترويج
في وسائل اإلع ــام ،مؤكدًا أن ما يتم يأتي
ض ـمــن ب ــرن ــام ــج وت ـف ــاه ـم ــات ب ــن األط ـ ــراف
املعنية وبإشراف سعودي.
وحتى عصر أمس ،لم يكن الجيش اليمني
قــد تسلم املعسكر بـعــد ،وس ــاد حــديــث عن
أن امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي ال ـج ـنــوبــي امل ــدع ــوم
إماراتيًا ،حــاول حشد قبائل من شبوة في
مـسـعــى م ـنــه مل ـنــع تـسـلـيــم املـعـسـكــر ل ـقــوات
ً
الشرعية أو من يصفهم بـ«اإلخوان» ،فضال
ع ــن ق ـيــامــه بـحـمـلــة إعــام ـيــة ض ــد سـلـطــات
ش ـبــوة وال ـشــرع ـيــة عـلــى خـلـفـيــة ال ـت ـطــورات
األخيرة .لكن الحقًا ،أشارت مصادر محلية
ّ
توجه اللواء علي
لـ«العربي الجديد» ،إلــى
بن علي املصبعي مع قوات كبيرة ،الستالم
معسكر العلم ،وهــو قائد ما يسمى محور
ش ـب ــوة ،مـشـيــرة إل ــى مـعـلــومــات تـفـيــد بــأنــه
يوالي املجلس االنتقالي ،لكنه يعمل ضمن
ق ــوات الـتـحــالــف ،وك ــان ي ـقــود ق ــوات كبيرة
وي ـقــاتــل ف ــي مـنــاطــق الـبـقــع واملــاح ـيــظ في
محافظة صعدة.
ويــأتــي هــذا االنـسـحــاب بعد تــوتــرات كــادت
ت ــؤدي إلــى انفجار عسكري فــي شـبــوة بني
قوات الشرعية والقوات اإلماراتية املوجودة
فــي املحافظة بعد اتـهــام السلطات املحلية
ال ـقــوات اإلمــاراتـيــة بالسعي لـتــدريــب قــوات
وم ـل ـي ـش ـيــات ل ــان ـق ــاب ع ـلــى ال ـشــرع ـيــة في
املحافظة ،ونشر الفوضى ومنع الحكومة
من إعادة تشغيل منشأة بلحاف على بحر
العرب وتصدير الغاز.
وفـ ـ ــي ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ــاص ــرت
القوات الحكومية اليمنية منشأة «بلحاف»
وم ـع ـس ـكــر «الـ ـعـ ـل ــم» ،وط ـل ـب ــت م ــن الـ ـق ــوات
اإلماراتية مغادرتهما ،وقبل اندالع معارك
بــن الجانبني تدخلت السعودية وأبــرمــت
اتفاقًا بني الطرفني يقضي بانسحاب قوات
أب ــوظ ـب ــي ،ب ـعــد  3أش ـه ــر ،أي ف ــي أك ـتــوبــر/
تشرين األول الحالي.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ك ــان ــت امل ـ ـعـ ــارك ال تـ ــزال
محتدمة في محافظة مأرب االستراتيجية،
وقد أعلن التحالف بقيادة السعودية أمس
مقتل  85عنصرًا من جماعة الحوثيني في
غــارات جوية خــال الساعات ال ــّ 24الفائتة.
وأوضـ ــح الـتـحــالــف ف ــي ب ـيــان أن ــه نــفــذ «21

عناصر موالون للشرعية في شبوة (صالح العبيدي/فرانس برس)

من المتوقع أن
تنسحب القوات اإلماراتية
من منشأة بلحاف
عملية اس ـت ـهــداف» فــي منطقتي الـكـســارة
شـمــال غــرب م ــأرب والـجــوبــة جـنــوب مــأرب،
م ــا أدى إل ــى «ت ــدم ـي ــر  9آل ـي ــات الـعـسـكــريــة
والقضاء على  85عنصرًا إرهابيًا».
وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة تـ ـع ــز ،ق ــال ــت وكـ ــالـ ــة «س ـب ــأ»
ب ـن ـس ـخ ـت ـهــا الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،إن
قــوات الجيش الوطني شنت أمــس هجومًا
عـنـيـفــا ع ـلــى م ــواق ــع ت ـمــركــز ال ـحــوث ـيــن في
ع ـ ــدد م ــن ج ـب ـه ــات غ ـ ــرب امل ـح ــاف ـظ ــة .وق ــال

مصدر عسكري لـ«املركز اإلعــامــي للقوات
امل ـس ـل ـح ــة» ،إن املـ ـع ــارك ت ــرك ــزت ف ــي جبهة
العنني ،على أط ــراف مديرية جبل حبشي،
وج ـب ـه ـتــي حـ ـ ــذران وال ـص ـي ــاح ــي .وأس ـف ــرت
املعارك عن «وقــوع خسائر بشرية ومادية
ك ـب ـيــرة ف ــي ص ـف ــوف مـلـيـشـيــا ال ـحــوث ـيــن»،
وفـ ــق املـ ــركـ ــز .ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـي ـن ـمــا ت ـتــواصــل
الجهود الدبلوماسية لحل األزمة اليمينة.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وص ـ ــل ال ـس ـف ـي ــر ال ـفــرن ـســي
ل ـ ــدى ال ـي ـم ــن ج ـ ــان مـ ـ ــاري صـ ـف ــا ،وال ـس ـف ـيــر
ال ـهــول ـنــدي بـيـتــر دي ــري ــك ه ـ ــوف ،والـسـفـيــر
األملاني هوبيرت يوسيف ،والقائمة بأعمال
بعثة االتحاد األوروب ــي في اليمن ماريون
اللـ ـي ــس ،وامل ـب ـع ــوث ال ـس ــوي ــدي إلـ ــى الـيـمــن
بيتر سيمنبي ،إلــى العاصمة املؤقتة عدن
أمــس ،حيث التقوا بوزير الخارجية أحمد
عــوض بــن مـبــارك ،قبل اجتماعهم برئيس

الحكومة معني عبد امللك .وخالل اللقاء بني
السفراء وبن مبارك ،تطرق األخير للجهود
ُ
التي تبذل «الستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
وتوحيد الصف ملواجهة الـعــدوان املستمر
ال ــذي تشنه مليشيا الحوثي على الشعب
اليمني» ،وفق مواقع يمنية.
من جهته ،اعتبر وزير اإلعالم اليمني ،معمر
اإلرياني ،أن «نزع سالح مليشيا الحوثيني
اإلرهابية ووقف التدخالت وتهريب السالح
اإليـ ــرانـ ــي ،ه ــي خ ـط ــوة أولـ ــى ن ـحــو ال ـســام
الحقيقي فــي اليمن .وأض ــاف اإلريــانــي في
ت ـصــريــح بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى تــأس ـيــس األم ــم
املتحدة وأسبوع نزع السالح ،أن «الحكومة
تـعـمــل عـلــى إن ـهــاء ال ـحــرب وإرس ـ ــاء الـســام
املستدام ،وبناء يمن آمن لليمنيني ال يشكل
ّ
مصدر قلق أو توتر أو تهديد لألمن والسلم
اإلقليمي والدولي».

