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أن «أكـثــر مــن  100قتيل سقطوا أمس
وأول مــن أم ــس فــي االشـتـبــاكــات التي
تجري في عدن» ،مشيرًا إلى أن محافظ
ع ــدن ال ــذي عـيـنــه ه ــادي أخ ـي ـرًا ،نائف
البكري ،يقود ميليشيات «اإلصــاح»
وه ـ ــادي ،فــي مـحــاولــة لـلـسـيـطــرة على
قـصــر املـعــاشـيــق ال ــذي سـيـطــرت عليه
مجموعات تابعة للحراك.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ك ـشــف ال ـق ـي ــادي في
«الـ ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي» ،حـســن زي ــد بن
ي ـح ـيــى ،وم ـن ـســق م ـل ـت ـقــى «ال ـت ـصــالــح
والـ ـتـ ـس ــام ــح» عـ ــن م ـخ ـطــط ال ـت ـحــالــف
لتصفية ق ـي ــادات جـنــوبـيــة ،مــؤك ـدًا أن
االستخبارات السعودية أرسلت عبر
ال ـهــارب ه ــادي قــوائــم بــأسـمــاء قـيــادات
ونـشـطــاء ال ـح ــراك الـجـنــوبــي السلمي،
و«خ ـصــوصــا ال ــذي ــن سـبــق لـهــم زي ــارة
بـيــروت وإي ــران ،باإلضافة إلــى أسماء
ال ـق ـي ــادات ونــاش ـطــي ال ـح ــراك املـقــربــن
م ــن الــرئـيـســن الـســابـقــن عـلــي نــاصــر
م ـح ـمــد وعـ ـل ــي س ــال ــم ال ـب ـي ــض أو مــن
الجنرال أحمد عبدالله الحسني األمني
الـعــام السابق للتجمع الديموقراطي
الـ ـجـ ـن ــوب ــي (تـ ـ ـ ـ ــاج) ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم مــن
امل ـ ـقـ ــربـ ــن إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران» .واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد بــن
ً
يـحـيــى ق ــائ ــا« :ه ـن ــاك تــوج ـي ـهــات من
هــادي واالسـتـخـبــارات السعودية إلى

محافظ عــدن املـعـ َّـن مــن قبل االحتالل
نـ ــائـ ــف ال ـ ـب ـ ـكـ ــري وإلـ ـ ـ ــى امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات
املوالية للعدوان مــن القاعدة وداعــش
واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ب ـت ـص ـف ـي ــة تـ ـل ــك الـ ـق ــوائ ــم
واألس ـم ــاء الـتــابـعــة لـلـحــراك الجنوبي
ج ـســديــا بــاع ـت ـبــارهــم يـشـكـلــون خـطـرًا
على األمن القومي السعودي ومشروع
الرياض في اليمن».
عـلــى الـضـفــة امل ـقــاب ـلــة ،أعـلـنــت «ق ـيــادة
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» (املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة امل ــؤي ــدة لـ ـه ــادي) أن الـقـصــة
ب ـ ـ ـ ــدأت مـ ـن ــذ أسـ ــاب ـ ـيـ ــع عـ ـق ــب س ـق ــوط
الـ ـت ــواه ــي وك ــري ـت ــرب ـي ــد «املـ ـق ــاوم ــة»،
م ـض ـي ـف ــا إنـ ـ ــه «فـ ـيـ ـم ــا ك ــان ــت ق ــوات ـه ــم
مشغولة بما سماه تحرير ما تبقى من
مناطق الجنوب في لحج والعندوأبني
والضالع ،استغلت الجماعات املسلحة
املرتبطة بالقاعدة ذلك وسيطرت على
هــذه املناطق تمهيدًا إلعــان إماراتها
ف ـي ـهــا» .ول ـفــت ال ـب ـيــان إل ــى أن «ق ـيــادة
املقاومة أرسلت إلى األشخاص الذين
ي ـت ـم ــرك ــزون ف ــي هـ ــذهامل ــواق ــع رســائــل
عدة أبلغتهم فيها أن بقاءهم في هذه
املواقع الحساسة واملهمة أمر مرفوض،
وخ ـصــوصــا ب ـعــد قـيــامـهــم بـقـتــل عــدد
من املواطنني» .بيان املجموعات يعد
اعترافًا بوجود «القاعدة» وبالعمليات
التي ارتكبتها فــي عــدن فــي األسابيع
املاضية .وأضاف البيان« :وصل األمر
إلى طريق مسدود ،وحينها أمر قائد
املنطقة العسكرية الرابعة أحمد سيف
الـيــافـعــي بـتـحــرك قــوتــن مــناملـقــاومــة:
األولــى بقيادة جمال الصبيحي وهو
مــن منطقة مــوديــة فــي أب ــن ،والثانية
ب ـق ـيــادة ع ــدد م ــن أب ـن ــاء مـنـطـقــة الـحــد
فـ ــي ي ـ ــاف ـ ــع» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـه ــا «ت ــوج ـه ــت
إل ــى املـعــاشـيــق والـقـصــر الــرئــاســي في
الـتــواهــي وطلبت مــن هــذه الجماعات
ترك تلك املناطق ،لكنها رفضت فنشب
اشتباك مسلح بينها».
إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد م ـصــدر أم ـنــي ف ــي عــدن
أن ال ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـغـ ــازيـ ــة ت ـج ـه ــز حــال ـيــا
معسكرات في عدن الستقبال مجندين
جــدد غير بعيدين عــن فلك «القاعدة»
واملجموعات التكفيرية .وذكر املصدر
أن إنشاء هذه املعسكرات يأتي ضمن
حملة مشابهة في املكال وأبني وأجزاء
مـ ــن لـ ـح ــج يـ ـت ــم ف ـي ـه ــا إع ـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
مسلحي «القاعدة» وتسليحهم تحت
الفتة محاربة مــا سموه «الــروافــض».
املـ ـص ــدر أك ـ ــد أيـ ـض ــا دخـ ـ ــول آالف مــن
الجنود السعوديني واإلماراتيني إلى
عــدن أخـيـرًا ،تحت ذريـعــة حماية عدن
وأج ـ ــزاءم ــن ل ـحــج م ــن عـ ــودة سـيـطــرة
ً
الجيش و»اللجان الشعبية» مستقبال.

السالم» ،معبرة عن شعورها بالـ«فرح
والفخر» في هذه املناسبة.
وه ـ ـي ـ ــدال ـ ـغ ـ ــو هـ ـ ـن ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت إال ف ــي
تـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع خـ ـ ــط ح ـ ــزبـ ـ ـه ـ ــا ،إذ إن
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ـف ــرن ـس ــي ك ــان
عـبــر الـتــاريــخ فــي الـصـفــوف األمــامـيــة
ملـســانــدي الــدولــة العبرية (أول زيــارة
لرئيس فرنسي إلســرائـيــل كانت تلك
الـتــي أداه ــا فــرانـســوا ميتران فــي آذار
 1982بـعــد ف ــوزه مــرشـحــا عــن الـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات .)1981
وال ي ـ ــزال ،كـمــا أثـبـتــت ذل ــك تــداعـيــات
ح ــرب غ ــزة ف ــي ال ـس ـنــة املــاض ـيــة على
السياسة الفرنسية ،إذ ُمنع عــدد من
املـسـيــرات املـســانــدة ألهــل غ ــزة ،بينما
كــان رئيس الحكومة ،مانويل فالس،
ي ـتـ ّ
ـوعــد «أع ـ ــداء ال ـســام ـيــة» ـ ـ ملناسبة
إح ـ ـيـ ــاء ذك ـ ـ ــرى غ ـ ـ ــارة الـ ـيـ ـه ــود خ ــال
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــي تـمــوز
 2014ـ الذين «يخفون كرههم لليهود
وراء عـ ــداء زائـ ــف لـلـصـهـيــونـيــة» ،في
تـلـمـيــح واضـ ــح إل ــى أن ـص ــار الـقـضـيــة
الفلسطينية ،حتى وإن كان من بينهم
ج ـم ـع ـيــات م ـث ــل «االت ـ ـحـ ــاد ال ـي ـه ــودي
الفرنسي من أجل السالم» الذي ينشط
ضد استعمار األراض ــي الفلسطينية
وم ــن أج ــل االع ـت ــراف بــدولــة فلسطني
وبحقوق شعبها.
ص ـب ــاح ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ،ك ــان حـضــور
ال ـشــرطــة والـصـحــافـيــن عـلــى ضـفــاف

ن ـهــر ال ـســن أك ـثــر م ــن ح ـضــور أح ـبــاء
تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،فـ ـق ــد ح ــرص ــت ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى ن ـشــر  500ش ــرط ــي ـ
والـحــال أن الـبــاد تعيش تحت نظام
أم ــن قــومــي مـنــذ الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة
ب ـبــاريــس ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي  2015ـ
حرصًا على سالمة املشاركني وخوفًا
م ــن وقـ ـ ــوع اش ـت ـب ــاك ــات ب ـع ــدم ــا دع ــت
أح ـ ــزاب أق ـصــى ال ـي ـســار والـجـمـعـيــات
املساندة لفلسطني إلــى تنظيم حدث
«شاطئ غزة» ـ كناية عن مقتل أطفال
غزة السنة املاضية وهم يلعبون على
ش ــاط ــئ ال ـب ـحــر ـ ـ ـ كـ ــرد ع ـمــا اع ـت ـبــروه
اسـ ـتـ ـف ــزازًا م ــن طـ ــرف ب ـلــديــة ب ــاري ــس.
وقــد ابتسم الكثيرون لـهــذا االنتشار
األمـنــي الــواســع ،إذ صــار ال ـنــزول إلى
ضفاف السني يشترط عبور «حاجز»
والـ ـخـ ـض ــوع ل ـت ـف ـت ـيــش ،وك ـ ــأن بـلــديــة
باريس أذعنت ملحاكاة الواقع!
وإن ك ــان احـتـفــال بــاريــس بـتــل أبـيــب،
برغم كل هذه االعتراضات ،غير بعيد
عــن إي ـقــاع الــدب ـكــة الفلسطينية ،فــإن
الناشط اليساري والباحث الجامعي
ال ـف ــرن ـس ــي ،ج ــول ـي ــان س ــال ـن ــغ ،الح ــظ
أن الـحــدث تـحـ ّـول مــن أمــر شبه عــادي
إلى جدل وجب على اإلعالم الفرنسي
الـتـطــرق إل ـيــه ،فــي بـلــد اع ـتــاد لألسف
خـلــط مـفـهــوم مـنــاهـضــة الصهيونية
بما يسمى مـعــاداة السامية ـ أي كره
اليهود.
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المرجعية للعبادي :إلى القضاء در
لألسبوع الثالث على التوالي ،نزل آالف
العراقيني إلى الشوارع مطالبني بإصالح
القضاء واملــزيــد من اإلج ــراءات ملكافحة
الفساد ودعمًا لحزمة اإلصالحات التي
أعلنها رئيس الحكومة ،حيدر العبادي،
وأق ـ ـ ـ ّـره ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ملـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـف ـس ــاد
وتــدنــي ال ـخــدمــات .وج ــرت الـتـظــاهــرات
ع ـلــى وق ــع مـطــالـبــة املــرج ـع ـيــة بــإصــاح
ٌ
القضاء .دعوة تلقفها العبادي ليطالب
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة بــال ـق ـيــام بسلسلة
«إجراءات جذرية» لتأكيد هيبة القضاء
واستقالله.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ال ـس ـل ـط ــة
القضائية إلى «القيام بسلسلة إجراءات
جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقالله
وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس
م ـبــدأ ال ـع ــدال ــة ب ــن امل ــواط ـن ــن» ،م ـشــددًا
ع ـلــى أن «اإلصـ ــاحـ ــات ال ــواس ـع ــة الـتــي
ً
ً
قضاء عادال ونزيهًا
دعونا إليها تتطلب
وحازمًا لدعم هذه اإلصالحات والوقوف
في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء
عـ ــن امل ـح ــاص ـص ــة ال ـح ــزب ـي ــة وال ـف ـئ ــوي ــة
وال ـطــائ ـف ـيــة ،م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى اح ـت ــرام
القضاء العادل والنزيه وااللتزام به».
وس ــري ـع ــا ،تـلـقـفــت ال ـس ـل ـطــة الـقـضــائـيــة
االتـ ـح ــادي ــة دع ـ ــوة ال ـع ـب ــادي وسـتـعـقــد
ال ـ ـيـ ــوم اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــوسـ ـع ــة ل ـت ـقــديــم
املقترحات الخاصة باستمرار تطوير
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـقـ ـض ــائ ــي وتـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــدال ــة
وترسيخ استقالل القضاء.
وأوض ـ ــح امل ـت ـح ـ ّـدث ال ــرس ـم ــي لـلـسـلـطــة
الـقـضــائـيــة ،عـبــد ال ـس ـتــار ب ـي ــرق ــدار ،في
بـيــان ،أنــه «تـقــرر عقد اجتماعات اليوم
السبت فــي كــل مــن :املحكمة االتـحــاديــة
الـعـلـيــا ،ومـحـكـمــة الـتـمـيـيــز االت ـحــاديــة،
ورئــاســة جـهــاز ّ
االدع ــاء ال ـعــام ،ورئــاســة
هيئة اإلشراف القضائي ،وجميع مراكز
رئــاســات محاكم االستئناف واملحكمة
الجنائية املركزية».
وأض ـ ــاف إن «االج ـت ـم ــاع ــات يـحـضــرهــا
الـ ـقـ ـض ــاة وأع ـ ـض ـ ــاء ّ
االدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــام»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى «أن ـ ـهـ ــا تـ ـه ــدف الـ ـ ــى ت ـقــديــم
املقترحات الخاصة باستمرار تطوير
العمل القضائي في املحاكم واألجهزة
القضائية ورفع أداء منتسبيها وتعزيز
الـعــدالــة وتقريبها مــن املــواطــن وإبـعــاد
القضاء ّ
عما يؤثر في استقالله».
وأش ـ ــار إل ــى أن «اج ـت ـمــاعــا اسـتـثـنــائـيــا
مل ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى سـيـعـقــد يــوم
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األح ــد املـقـبــل ملـنــاقـشــة ه ــذه املـقـتــرحــات
تمهيدًا لتطبيقها من قبل املراجع».
وك ــان ممثل املــرجـعـيــة الــديـنـيــة العليا،
ع ـبــد امل ـه ــدي ال ـك ــرب ــائ ــي ،ق ــد شـ ــدد في
خـطـبــة الـجـمـعــة ع ـلــى ض ـ ــرورة إص ــاح
ال ـج ـه ــاز ال ـق ـض ــائــي ك ـخ ـطــوة أســاس ـيــة
لـتـحـقـيــق اإلصـ ــاحـ ــات ال ـت ــي أعـلـنـتـهــا
الحكومة أخيرًا.
وقــال الكربالئي إن «مــن أهــم متطلبات
الـعـمـلـيــة االص ــاح ـي ــة اص ـ ــاح ال ـج ـهــاز
الـ ـقـ ـض ــائ ــي كـ ــونـ ــه ي ـش ـك ــل رك ـ ـنـ ــا مـهـمــا

الستكمال حــزم اإلص ــاح وال يمكن أن
يتم اإلصالح الحقيقي دونه».
فــي غضون ذلــك ،حــذر رئيس الحكومة
حيدر العبادي من «تسييس التظاهرات
وجـعـلـهــا مـنـصــة ل ـل ـصــراعــات الـحــزبـيــة
والـ ـفـ ـئ ــوي ــة» ،م ـث ـم ـنــا «ال ـ ـ ـ ــدور الــوط ـنــي
للقوى األمنية وانضباطها العالي في
حماية املواطنني».
وك ــان ــت س ــاح ــات ب ـغ ــداد ومـ ــدن عــراقـيــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ق ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت أم ـ ـ ــس تـ ـظ ــاه ــرات
لـلـمـطــالـبــة بـتـطـبـيــق اإلص ــاح ــات الـتــي
أعـلـنـتـهــا ال ـح ـكــومــة أخ ـي ـرًا وت ـعــزيــزهــا
بـ ـح ــزم ــة جـ ــديـ ــدة ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ـن ـظ ــوم ــة
القضائية في البالد.
وف ــي س ـيــاق تنفيذ حـمـلــة اإلصــاحــات
وم ـح ــاب ــة ال ـف ـس ــاد ،أع ـل ــن رئ ـي ــس هيئة
ال ـنــزاهــة بــالــوكــالــة حـســن ال ـيــاســري في
بيان عن تعميم لوائح بأسماء املتهمني
بقضايا الفساد على املطارات واملنافذ
الحدودية ملنعهم من السفر.
وفـ ـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واألم ـن ـي ــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ال ـ ـعـ ــراق ،بــدأ
رئيس الحكومة السابق نــوري املالكي
زيارة رسمية إليران بدعوة من القيادة
اإلي ــران ـي ــة ولـلـمـشــاركــة ف ــي اجـتـمــاعــات
الجمعية العامة للمجمع العاملي ألهل
البيت.
وأشـ ـ ـ ــار بـ ـي ــان مل ـك ـت ــب امل ــالـ ـك ــي إل ـ ــى أن
األخ ـيــر «سـيـلـتـقــي خ ــال ال ــزي ــارة عــددًا
مــن املـســؤولــن اإليــرانـيــن؛ فــي مقدمهم
املــرشــد علي خامنئي والــرئـيــس حسن
روحاني».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية األميركية جــون كيربي ،في
مـعــرض رده على تصريحات الجنرال
ريـمــونــد أودي ـيــرنــو ،الـتــي ذك ــر فيها أن
تقسيم العراق «قد يكون الحل الوحيد
للمشاكل التي يعانيها حاليًا» ،أن «هذه
التصريحات ليست سياستنا وال وجهة
نظرنا ،وليست رؤيتنا ملستقبل العراق
الــذي نتطلع إلـيــه» ،واصـفــا تصريحات
أودييرنو بأنها «آراء شخصية».
وش ــدد كـيــربــي عـلــى أن «ب ــاده تــواصــل
دع ـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة فـ ــي ب ـغ ــداد
وت ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا وه ـ ـ ــي ت ـج ــاب ــه
تحديات حقيقية في البلد» ،مشيرًا إلى
أن «واشنطن تدعم حكومة ذات سيادة
في العراق ».
(األخبار)
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