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العالم

العراق

تنافس محموم على مناصب المحافظين:

االنتخابات المحلية تنطلق
قبيل موعدها
بعد تأجيل انتخابات مجالس
المحافظات حتى إشعار آخر ،تجد القوى
السياسية متسعًا من الوقت إلعادة
تشكيل مسرح الحكومات المحلية،
ً
سواء في السعي إلى الظفر بمناصب
المحافظين ،خصوصًا في بغداد
والبصرة ،أو في محاولة نسج تحالفات
مؤقتة لتوسيع رقعة نفوذها.
وهي تحالفات سرعان ما تنفرط بمجرد
موسم االنتخابات وتوزيع
انتهاء ُ ّ
المناصب ،مخلفة مزيدًا من الفشل على
المستويين الخدمي والعمراني

بغداد ــــ مازن الزيدي
ق ـب ـي ــل ش ـه ــر مـ ــن املـ ــوعـ ــد ال ـ ــذي ك ــان
ُمـحـ َّـددًا إلج ــراء االنتخابات املحلية،
أعـلـنــت «املـفــوضـيــة العليا املستقلة
لــان ـت ـخــابــات» ،فــي ال ـ ــ 25مــن الشهر
املـ ــاضـ ــي ،ت ــأج ـي ــل ث ــان ــي اس ـت ـح ـقــاق
ان ـت ـخــابــي ك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـشـهــده
الـعــراق خــال الـعــام  .2018الحكومة
ال ـســاب ـقــة ب ــرئ ــاس ــة ح ـي ــدر ال ـع ـبــادي
أقـ ـ ـ ـ ّـرت ،ف ــي ن ـه ــاي ــة شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
ال ـفــائــت ،إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات مجالس
امل ـح ــاف ـظ ــات ف ــي  22ك ــان ــون األول/
دي ـس ـم ـبــر ال ـ ـجـ ــاري .وب ـع ــد ان ـق ـضــاء
أش ـ ـهـ ــر عـ ـل ــى ت ـج ـم ـي ــد ع ـم ـل ـه ــا عـلــى
خلفية شـبـهــات ال ـتــزويــر والـتــاعــب
ب ـن ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
األخـيــرة (أي ــار /مايو  ،)2018أعلنت

«املفوضية» ،في أول قراراتها ،إرجاء
االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة إل ــى أج ــل آخــر
ّ
يتم تحديده الحـقــا؛ إذ إن الدستور
يمنح «املفوضية» صالحية اقتراح
مــواع ـيــد االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـلــى مجلس
الــوزراء ،الذي يصادق بدوره عليها،
وي ــرفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان م ـ ــن أج ــل
التصويت عليها.
حتى اآلن ،لم يتضح مدى دستورية
ق ــرار تأجيل االنـتـخــابــات ،وال ــذي لم
يصدر أي تعليق عليه من السلطتني
ال ـت ـشــري ـع ـيــة أو ال ـت ـن ـف ـيــذيــة .وفـيـمــا
ي ـق ـت ــرب الـ ـب ــرمل ــان م ــن ن ـه ــاي ــة فـصـلــه
ال ـت ـشــري ـعــي األول ،ت ـن ـش ـغــل ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـم ـحــاولــة الـ ـخ ــروج من
م ــأزق اسـتـكـمــال حـكــومــة ع ــادل عبد
املهدي ،والتي ما زالت ثالث حقائب
فيها شاغرة ،هي الداخلية والدفاع

ّأدت تظاهرات البصرة إلى إجهاض الجلسة التي أراد من ورائها الحكيم استعادة منصب المحافظ (أ ف ب)

والعدل .هذا االنشغال ،وفق أوساط
س ـيــاس ـيــة ،ب ــات يـطـغــى ع ـلــى جميع
األولــويــات ،ومــن بينها االنتخابات
امل ـح ـل ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـم ـن ــع ال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة م ــن ف ـتــح م ـلــف مـنــاصــب
املحافظني ،الــذيــن فــاز ثمانية منهم
ب ـم ـقــاعــد بــرملــان ـيــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
األخيرة ،هم محافظو بغداد عطوان
العطواني ،والبصرة أسعد العيداني،
واألنبار محمد الحلبوسي ،وواسط
محمود املــا ط ــال ،وكــركــوك ريكان
الـ ـجـ ـب ــوري ،وب ــاب ــل ص ـ ــادق م ــدل ــول،
واملثنى فالح الزيادي ،وصالح الدين
أحمد عبد الله الجبوري.
م ـحــاف ـظــات األنـ ـب ــار وص ـ ــاح الــديــن
ً
وواسـ ـ ـ ـ ــط وب ـ ــاب ـ ــل ش ـ ـهـ ــدت انـ ـتـ ـق ــاال
«سلسًا» للسلطة املحلية .فقد ُمنح
م ـن ـص ــب مـ ـح ــاف ــظ األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،والـ ـ ــذي
كـ ـ ــان ي ـش ـغ ـل ــه م ـح ـم ــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي،
إلــى نــائــب آخــر عــن تحالف «األنـبــار
هــويـتـنــا» بــزعــامــة جـمــال الـكــربــولــي،
م ـقــابــل ح ـص ــول أخ األخـ ـي ــر ،محمد
الـكــربــولــي ،عـلــى مقعد بــرملــانــي بعد
إخفاقه في الحصول على األصــوات
الكافية .وفي محافظة صالح الدين،
َ
َمـ ــنـ ــح أحـ ـم ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه الـ ـجـ ـب ــوري،
املعروف بكنيته «أبو مازن» ،منصب
املـ ـح ــاف ــظ إلـ ـ ــى أحـ ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن مــن
كتلته االنتخابية «قلعة الجماهير».
أم ــا «ت ـي ــار ال ـح ـك ـمــة» ،بــزعــامــة عـمــار
ً
الحكيم ،فقد أجرى بدوره تبديال بني
ّ
قـيــاديـيــه ،بـعــد تــأهــل امل ــا ط ــال إلــى
البرملانّ ،
ّ
ليتم تعيني أحد املقربني من
الحكيم ،وهو محمد جميل املياحي،
ً
بدال منه في منصب محافظ واسط.
وف ـ ــي بـ ــابـ ــل ،أث ـ ـ ــار انـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـطــة
املحلية مــوجــة صــاخـبــة مــن الـجــدل،
بسبب صلة املـحــافــظ الـجــديــد ،كــرار
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،ب ــالـ ـقـ ـي ــادي ف ـ ــي «ح ـ ــزب
ال ــدع ــوة» ع ـلــي الـ ـع ــاق ،إض ــاف ــة إلــى
حداثة سنه وافتقاره إلى التجربة ،ال
سيما في املناصب التنفيذية .وعلى
رغ ــم ذل ــك ،نـجــح ال ـع ـبــادي أخ ـي ـرًا في
الحصول على ثقة مجلس املحافظة.
لكن محافظات أخرى ال ّتزال تنتظر
التسويات الـتــي قــد تتمخض عنها
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .إذ يـ ــدور
َ
خ ــاف حـ ـ ّ
ـاد ع ـلــى ح ـكــومــتــي ب ـغــداد
والبصرة ،اللتني التحقت بهما أيضًا
النجف ،على رغم عدم فوز محافظها
لؤي الياسري بمعقد برملاني.
قـ ـي ــادي ف ــي ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» ي ــرى،
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،أن زعيم
«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر،
وع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم ،ق ـ ــام ـ ــا ب ــإحـ ـي ــاء
تـحــالـفـهـمــا ال ـق ــدي ــم ف ــي ال ـح ـكــومــات
املحلية ،للسيطرة على املحافظات
استعدادًا لالنتخابات املقبلة ،حيث

شهدت األنبار
وصالح الدين
ً
وواسط وبابل انتقاال
«سلسًا» للسلطة

ّأدى تحالفهما فــي انتخابات 2013
إل ــى تـقــاســم الـحـكــومــات املـحـلـيــة في
بـغــداد والـبـصــرة .لكن هــذا التحالف
ّ
ان ـ ـ ـهـ ـ ــار ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـخـ ــلـ ــي الـ ـحـ ـكـ ـي ــم عــن
ّ
وتسببه له بخسارة منصب
حليفه،
مـحــافــظ ب ـغ ــداد ،والـ ــذي شـغـلــه علي
ال ـت ـم ـي ـمــي ح ـت ــى م ـط ـلــع عـ ــام ،2017
قـبــل أن تـتـ ّـم إقــالـتــه مــن ِقـ َـبــل مجلس
املحافظة ،ويستعيد املنصب حزب
«ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة» .الح ـ ـقـ ــا ،خ ـس ــر ال ـح ـك ـيــم
منصب محافظ البصرة الذي شغله
م ــاج ــد الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــراوي ،بـ ـع ــد مـ ـغ ــادرة
األخ ـي ــر ال ـب ـصــرة ف ــي آب /أغـسـطــس
امل ــاض ــي ،إث ــر ات ـهــامــه ب ــال ـت ــورط في
قـضــايــا ف ـســاد ،لـيـتـ ّـم انـتـخــاب أسعد
الـعـيــدانــي ،املـحـســوب عـلــى «املــؤتـمــر
الوطني» بزعامة أراس حبيب ،خلفًا
له .وفي هذا السياق ،يلفت القيادي
نفسه ،الذي رفض الكشف عن اسمه،
إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـص ـ ــدر والـ ـحـ ـكـ ـي ــم ح ـ ــاوال
اسـتـثـمــار الـضـغــوط الـتــي يواجهها
«تحالف البناء» على خلفية ّ
تمسكه
بـ ـت ــرشـ ـي ــح فـ ــالـ ــح ال ـ ـف ـ ـيـ ــاض ل ـت ــول ــي
حقيبة الداخلية ،مــن أجــل استعادة
ب ـغ ــداد وال ـب ـص ــرة م ــرة أخـ ـ ــرى ،على
ّ
رغـ ــم عـ ــدم ت ــأدي ــة كـ ــل م ــن ال ـع ـيــدانــي
وال ـع ـطــوانــي ال ـي ـمــن ال ـقــانــون ـيــة في
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي .وال ـج ــدي ــر ذك ــره،
هنا ،أن الدستور ال ّ
يحدد مدة زمنية
ّ
ألداء املــرشـحــن الـفــائــزيــن بعضوية
البرملان اليمني القانونية ،ما يسمح
لـبـعــض املـحــافـظــن بــاسـتـثـمــار هــذه
الثغرة ،وتأخير أداء اليمني البرملاني
ريثما ّ
يتم حسم املنصب.
وشهد مجلس محافظة بـغــداد ،في
 12كانون األول /ديسمبر الجاري،
ان ـت ـخ ــاب ف ــاض ــل ال ـش ــوي ـل ــي ،عـضــو
«كتلة األح ــرار» الـصــدريــة ،محافظًا
ل ـب ـغ ــداد ،وم ـح ـمــد الــرب ـي ـعــي ،عضو
«ك ـت ـلــة ال ـح ـك ـمــة» ،نــائ ـبــا لـلـمـحــافــظ.
ل ـك ــن «ائ ـ ـتـ ــاف دول ـ ــة الـ ـق ــان ــون» ّ
رد
بالطعن في قانونية الجلسة ،مؤكدًا
اف ـت ـقــارهــا إل ــى ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي
ً
أوال ،ولـ ــوجـ ــود م ـح ــاف ــظ لـ ــم ي ـق ـ ّـدم
ّ
اسـتـقــالـتــه ول ــم ي ــؤد الـيـمــن كنائب

فــي ال ـبــرملــان ثــانـيــا .وعـلــى إث ــر ذلــك،
ع ـق ــد م ـج ـل ــس ال ـع ــاص ـم ــة فـ ــي الـ ـ ــ22
م ــن ال ـش ـه ــر ّن ـف ـســه ج ـل ـســة مـكـتـمـلــة
النصاب ،تمخضت عن اختيار فالح
الجزائري ،املحسوب على «تحالف
ال ـب ـن ــاء» ،م ـحــاف ـظــا ل ـب ـغ ــداد .الـفـشــل
الذي ُمني به «التيار الصدري» في
اس ـت ـع ــادة مـنـصــب م ـحــافــظ ب ـغ ــداد،
ت ـك ـ ّـرر ف ــي ال ـب ـص ــرة م ــع «ال ـح ـك ـمــة»،
ال ــذي ح ــاول ب ــدوره ان ـت ــزاع منصب
امل ـح ــاف ــظ م ــن ال ـع ـي ــدان ــي امل ـح ـســوب
على ّ«البناء» ،وتقديم علي الفارس
ّ
كـمــرشــح لـتــولــي املـنـصــب .وف ــي هــذا
اإلطــار ،عقد مجلس البصرة جلسة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي  14ك ــان ــون األول/
ديسمبر ال ـجــاري الخـتـيــار محافظ
ج ــدي ــد .لـكــن مـســاعــي «ال ـح ـك ـمــة» لم
تنجح في عقد جلسة تامة النصاب،
بعدما منع املتظاهرون دخول بقية
أعـضــاء مجلس املحافظة إلــى قاعة
االجتماع ،وإغالقهم الطرق املؤدية
إلـيــه ،مــا أدى إلــى إجـهــاض الجلسة
وبقاء العيداني محافظًا حتى اآلن.
أمــا الـقـضــاء الـعــراقــي ،فـ ّ
ـوجــه ضربة
إلــى مـســاعــي ال ـصــدر ـ ـ ـ الـحـكـيــم ،إثــر
ق ـ ـ ــرار اإلف ـ ـ ـ ــراج عـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
محافظة البصرة ،صباح البزوني،
بـ ـع ــد ث ــاث ــة أشـ ـه ــر مـ ــن ال ـت ــوق ـي ــف.
إذ إن م ــن شـ ــأن هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار إن ـه ــاء
دور ال ـق ـيــادي ف ــي «كـتـلــة الـحـكـمــة»،
ول ـيــد ك ـي ـطــان ،ال ــذي ت ــرأس مجلس
املـحــافـظــة بــالــوكــالــة ،فــي التحشيد
ّ
إلع ـ ــادة ال ـب ـصــرة إل ــى س ــل ــة تـحــالـفــه
السياسي.
م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة مــا
لبثت أن انتقلت إلــى الـنـجــف ،حيث
نـ ـجـ ـح ــت أطـ ـ ـ ـ ــراف سـ ـي ــاسـ ـي ــة داخ ـ ــل
مجلس املحافظة فــي إقــالــة املحافظ
ل ـ ـ ــؤي الـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــري ،امل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ع ـلــى
«دولـ ــة ال ـق ــان ــون» ،وتـنـصـيــب هــاشــم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرعـ ـ ــاوي ،ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «ك ـت ـل ــة
الحكمة» ،محافظًا بشكل مؤقت .وفي
هذه األثناء ،تدور تحضيرات بقيادة
كل من «سائرون» و«الحكمة» إلقالة
مـحــافــظ ذي ق ــار ،يـحـيــى الـنــاصــري،
امل ـح ـس ــوب ع ـلــى «الـ ــدعـ ــوة» و«دول ـ ــة
ّ
وترجح مصادر سياسية
القانون».
مطلعة ،ل ــ«األخ ـبــار» ،انتقال معركة
الحكومات املحلية في املرحلة املقبلة
إل ــى محافظة مـيـســان الـتــي يسيطر
عليها «التيار الصدري» ،متوقعة أن
ّ
ترد القوى السياسية بشكل متقابل
إلقــالــة محافظ كــربــاء ،الـقـيــادي في
«دولــة القانون» .أما في كركوك ،فإن
امل ـع ــركــة مــؤج ـلــة ن ـظ ـرًا لـتـعـقـيــداتـهــا
السياسية ،واشـتــداد التنافس فيها
ب ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،واألط ـ ـ ـ ــراف
الكردية من جهة أخرى.
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ّ
عصي في دواليب اتفاق السويد:
ُ ّ
ممثلو هادي يغادرون الحديدة ساخطين
غادر ممثلو الحكومة
الموالية للرياض في لجنة
تنفيذ اتفاق السويد مدينة
الحديدة ،من دون أن ّ
يتم
إقرار آلية «إعادة االنتشار».
ّ
تطور ألقى بظالل سلبية
على االتفاق ،لكنه لم
يغلق الباب على إمكانية
عودة األمور إلى مسارها
المرسوم لها
حـ ـمـ ـل ــت الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة
مــؤشــرات سلبية فــي مــا يتصل بتنفيذ
اتفاق الحديدة ،من دون أن تنسف األمل
بإمكانية انتعاشه مجددًا ،خصوصًا في
حالة إعــادة تفعيل الضغوط السعودية
الـتــي فعلت فعلها اب ـت ـ ً
ـداء ،فــي دفــع وفد
الـحـكــومــة املــوالـيــة لـلــريــاض إل ــى القبول
بــاالتـفــاق عـلــى رغ ــم مـعــارضـتــه ل ــه .وهــي
ّ
م ـعــارضــة عـ ــادت وت ـجــلــت أمـ ــسُ ،مـثـ ّـبـتــة
م ــرة أخ ــرى حـقـيـقــة اإلعـ ــان ال ــذي أعـقــب
م ـشــاورات الـســويــد ،وفاتحة الـبــاب ّعلى
احتماالت عرقلة وتأخير كانت ُمتوقعة
منذ اللحظة األولى.
وغادر مندوبو حكومة الرئيس املنتهية
واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،فــي
«لجنة تنسيق إعــادة االنتشار» املعنية
بتنفيذ اتفاق الحديدة ،مدينة الحديدة،
ّ
م ــن دون أن ي ـس ــل ـم ــوا رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة،
ال ـج ـن ــرال ال ـه ــول ـن ــدي امل ـت ـق ــاعــد بــاتــريــك
كــامـيــرت ،مــاحـظــاتـهــم عـلــى اآلل ـيــة التي
كـ ـ ــان ُيـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـت ـ ّـم إقـ ـ ــرارهـ ـ ــا أم ــس
تمهيدًا للبدء بتنفيذها .لكن االجتماع
الذي انعقد ،صباح الجمعة ،بني ممثلي
حكومة هادي ومندوبي حكومة اإلنقاذ،
يفض إلى أي نتيجة،
برئاسة كاميرت ،لم
ِ
بعدما تــأكــد للطرف األول أن تفاهمات
استوكهولم تقتضي ،فقط ،إعادة الوضع
العسكري في محافظة الحديدة إلــى ما
ك ــان عـلـيــه قـبـيــل م ـع ــارك ش ـهــر رم ـضــان
املــاضــي (ال ـق ــوات املــوال ـيــة لــ«الـتـحــالــف»
بــال ـقــرب م ــن مــدي ـنــة ال ـخ ــوخ ــة ،وال ـق ــوات
املوالية لحكومة اإلنقاذ بالقرب من مدينة

باجل) ،وليس إخــراج املوظفني األمنيني
واإلداري ـ ــن الـتــابـعــن لـسـلـطــات صنعاء
من املحافظة ومركزها ،وفقًا ملا تفيد به
مصادر مطلعة «األخبار» .وهذا ما ّ
عبر
عنه ،بطريقة أو بأخرى ،املتحدث باسم
ميليشيات «ألوية العمالقة» ،املحسوبة
على اإلمارات ،مأمون املهجمي ،بقوله إن
«الحوثيني لن ينسحبوا من الحديدة ،أو
ّ
يسلموها إلى السلطات املحلية» بحسب
فهم حكومة هــادي لهذه السلطات على
أنـهــا ّ
املعينة قبل عــام  .2014وعـلــى رغم
أن أنـ ـب ـ ً
ـاء ك ــان ــت ق ــد أشـ ـ ــارت إلـ ــى ات ـفــاق
الـطــرفــن عـلــى إع ــادة فـتــح طــريــق «كيلو
 ،»16الذي يربط محافظات صنعاء وتعز
وال ـحــديــدة ،ل ــ«أغ ــراض إنـســانـيــة» ،إال أن
املصادر نفسها أكدت أن «آلية التنفيذ لم
ّ
يتم التفاهم عليها ،وهنا املشكلة».
هذه التعقيدات ألقت بظالل سلبية على
ات ـفــاق ال ـحــديــدة ،ال ــذي ب ــدا خ ــال األي ــام
ا ُمل ــاض ـي ــة أنـ ــه كـ ــان ي ـس ـيــر ع ـلــى ن ـحــو ما
ّ
خطط له ،إال أن إمكانية تجاوز العقبات
ّ
ال ـعــارضــة ال تـظـهــر مـسـتـحـيـلــة ،ف ــي ظــل
احتمال عودة الرياض إلى التدخل بعد أن
تكون املناورة قد استنفدت أغراضها .في
هــذا اإلطــار ،تفيد مصادر من داخــل وفد

صنعاء التفاوضي بــأن اتفاق الحديدة،
الذي ّ
تمت املوافقة عليه في ربع الساعة
األخير بعد اتصال ولي العهد السعودي
محمد بــن سـلـمــان بــاألمــن ال ـعــام لألمم
املـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،إن ـمــا تـ ّـم
ربطه بوقف استهداف العمق السعودي
بالصواريخ الباليستية من ِق َبل الجيش

عاودت الطائرات
غاراتها على الحديدة
للمرة األولى منذ أيام

اليمني واللجان الشعبية .وانطالقًا من
ذل ــك ،تـبــدو تـفــاهـمــات اسـتــوكـهــولــم أكبر
من التفاصيل التي تعمل حكومة هادي
على الـتــرويــج لـهــا ،وهــا هنا بالتحديد
قــد تـكــون كــامـنــة عــوامــل تحصينها من

تحذير أميركي للحلفاء:
تهديدات «الحوثيين» للطيران جدية
أفادت مصادر رفيعة املستوى بأن إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة
ً
النقل األميركية ( )FAAدعت ،أخيرًا ،كال من السعودية واإلمارات إلى
تحذير الطائرات التي تستخدم مجالهما الجوي ،من خطر وقوع هجمات
مسيرة ّ
بصواريخ باليستية وطائرات ّ
ضدهما ،انطالقًا من اليمن .وقالت
املصادر لـ«األخبار» إن الـ« FAAتعتبر تهديدات الحوثيني جدية ،لذا
طالبت مرارًا السعودية واإلمارات بأن تصدرا بيانات تحذيرية لشركات
الطيران ،تلفتها فيها إلى احتمال ّ
تعرض طائراتها لهجمات ،وتطالبها
باالستعداد الكامل حني املرور في األجواء السعودية واإلماراتية،
وأخذ أعلى درجات الحيطة ملنع وقوع الكوارث املؤسفة» .وأوضحت أن
الـ« »FAAتطلب عادة من الدول التي ّ
تتعرض لهجمات كهذه إصدار
ّ
التحذير املذكور ،وذلك في «خطوة أولى ،وإذا ما تمردت هذه الدول على
إصدار تلك التعليمات الحيوية التي تضمن األمان ،تقوم اإلدارة بنفسها
بإصدار بيانات تحذيرية لجميع شركات الطيران».
(األخبار)

االنـهـيــار .وعـلــى رغــم خــوض السعودية
املفاوضات تحت عناوين مغايرة لشعار
«إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـش ــرعـ ـي ــة» ،إال أنـ ـه ــا حــرصــت
عـلــى حـفــظ م ــاء وج ــه الـحـكــومــة املــوالـيــة
لها بإيعازها إليها بعدم التوقيع على
االتفاق ،بعدما رفضت «أنصار الله» أن
ّ
يتم وسم وفد تلك الحكومة بعبارة «وفد
الجمهورية اليمنية» ،مقترحة استخدام
عبارة «وفــد حكومة الشرعية» أو «وفد
الــريــاض» مقابل «وفــد حكومة اإلنـقــاذ»
أو «وفد صنعاء» ،وفقًا للمصادر نفسها.
َ
َ
وصاحب فشل االجتماع األخير لـ«لجنة
التنسيق» تصاعد خروقات وقف إطالق
ال ـن ــار ،ال ـتــي ُسـ ّـجـلــت مــن ضمنها أمــس،
للمرة األولــى منذ أيــام ،غارتان لطائرات
الـعــدوان استهدفتا محيط قرية القبيع
ومحيط كلية الهندسة ،بحسب ما أعلن
املتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية
ي ـح ـي ــى سـ ــريـ ــع .وأشـ ـ ـ ــار سـ ــريـ ــع ،ك ــذل ــك،
إل ــى «ارت ـك ــاب املــرتــزقــة  158خــرقــا خــال
ال ـســاعــات األربـ ــع والـعـشــريــن املــاضـيــة»،
ف ــي ح ــن اتـهـمــت املـيـلـيـشـيــات املــدعــومــة
إم ــارات ـي ــا «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ب ــ«االس ـت ـم ــرار
فـ ــي خ ـ ــرق الـ ـه ــدن ــة ،والـ ـقـ ـي ــام ب ـع ـش ــرات
الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي
الــدري ـه ـمــي وب ـي ــت ال ـف ـق ـيــه» .وع ـل ــى رغــم
تلك االتهامات املتبادلة ،إال أن املتحدث
باسم «ألــويــة العمالقة» أعلن أن «لجنة
التنسيق» «ستعقد اجتماعات أخــرى»
م ــن دون تـحــديــد مــوعــد ل ــذل ــك ،م ــا يشي
ب ــأن تـ ـط ــورات أم ــس الـسـلـبـيــة ق ــد تـكــون
مجرد عقبة على الطريق .يعزز االحتمال
امل ـت ـقــدم إعـ ــان ح ـكــومــة ه ـ ــادي ،أول من
أم ــس ،ال ـبــدء ب ــ«ص ــرف مــرتـبــات الـجـهــاز
اإلداري للدولة فــي محافظة الـحــديــدة»،
في خطوة وصفها املبعوث األممي إلى
ال ـي ـم ــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ب ـ ــال ــ«م ـه ـمــة»،
ً
آم ـ ــا أن «ت ـل ـي ـهــا خ ـط ــوات أخ ـ ـ ــرى» .لكن
رئيس «اللجنة الثورية العليا» ،التابعة
ل ــ«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،مـحـمــد عـلــي الـحــوثــي،
حذر من أن يكون الهدف من قــرار هادي
«االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـلــى اتـ ـف ــاق اس ـتــوك ـهــولــم»،
مطالبًا املبعوث األممي بإلزام الحكومة
امل ــوال ـي ــة ل ـل ــري ــاض ب ــ«ت ـس ـل ـيــم املــرت ـبــات
لجميع موظفي الدولة» .وأبــدت مصادر
ّ
مطلعة في صنعاء ،من جهتها ،خشيتها
من أن تكون هذه الخطوة مجرد «فقاعة
إعالمية» للتغطية على «وصــول شحنة
من  147مليار ريال مطبوعة في الخارج».
(األخبار)

ّ
االحتجاجات مستمرة« :جمعة الشهداء» تدشن دعوات المعارضة
السودان

تجددت االحتجاجات في
العاصمة ومختلف محافظات
السودان عقب صالة الجمعة أمس،
وسط دعوات المعارضة إلى المزيد
خالل األيام المقبلة
الخرطوم ـــ مي علي
ل ـ ـ ــم ت ـ ـم ـ ـنـ ــع أرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات امل ــدجـ ـج ــة
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي م ـنــاطــق ع ــدي ــدة فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،امل ـح ـت ـج ــن مــن
مــواص ـلــة ال ـت ـظــاهــرات ال ــداع ـي ــة إلــى
إسقاط نظام الرئيس عمر البشير،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ال ـخ ـبــز
وتـ ــدهـ ــور األوض ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وارت ـ ـفـ ــاع م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم (.)%70
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدت أم ـ ــس ك ـمــا

لـ ــو أنـ ـه ــا ث ـك ـن ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ش ـه ــدت
تظاهرات عدة ،انطلقت من املساجد
ع ـقــب ص ــاة ال ـج ـم ـعــة ،ف ــي م ــا ُع ــرف
ب ـ ـ «ج ـم ـع ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء» ،وذل ـ ـ ــك بـعــد
ساعات من اعتقال السلطات تسعة
مــن ق ــادة امل ـعــارضــة ،أث ـنــاء اجـتـمــاع
ل ـهــم ،مــن بـيـنـهــم ق ـيــادي فــي الـحــزب
«الشيوعي» ،وقياديون آخــرون من
حزبي «البعث» و«الناصري».
ف ــي والي ـ ــة الـ ـخ ــرط ــوم ،خ ــرج ــت مــن
املـ ــدي ـ ـنـ ــة أح ـ ـ ـيـ ـ ـ ُ
ـاء املـ ـنـ ـشـ ـي ــة ،وب ـ ــري
املحس ،وامتداد ناصر ،والرياض،
وش ـ ـم ـ ـبـ ــات ،وت ـ ــوت ـ ــي .وفـ ـ ــي األول،
ح ـي ــث ال ـع ــدي ــد م ــن م ـق ــار ال ـب ـع ـثــات
الدبلوماسية واملنظمات األجنبية،
خرج املحتجون من مسجد «سيدة
سـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــوري» ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان ال ـب ـش ـي ــر
يـ ـصـ ـل ــي ص ـ ـ ــاة الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ب ـع ــدم ــا
أس ـم ـع ــوه رغ ـب ـت ـهــم ف ــي رح ـي ـلــه مــن
داخ ــل امل ـس ـجــد ،م ـنــاديــن «ي ــا بشير
ارحـ ـ ـ ــل ارح ـ ـ ـ ـ ــل» ،م ـ ــا اض ـ ـطـ ــر ط ــاق ــم
ال ـح ــراس ــة ال ـخ ــاص ب ــه إل ــى إخــائــه

عـ ـل ــى وجـ ـ ــه ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،ب ـح ـس ــب مــا
أظـهــر مـقـطــع م ـصــور .وبـعــد خــروج
املـ ـصـ ـل ــن ،أط ـل ـق ــت الـ ـش ــرط ــة ال ـغ ــاز
املـسـيــل لـلــدمــوع لتفريقهم .أمــا في
مدينة أم درمــان ،أحــد معاقل زعيم
ح ــزب «األم ـ ــة» املـ ـع ــارض ،ال ـص ــادق
املـ ـه ــدي ،ف ـق ــد خ ــرج ــت أحـ ـي ــاء بـيــت
امل ــال ،وأم ـبــده ،كـمــا خــرج مـئــات من
امل ـص ـلــن (مـ ــا ب ــن  300و )400مــن
م ـس ـجــد ودن ـ ــوب ـ ــاوي ،ف ــي ت ـظــاهــرة
نادت بسقوط النظام ،لكن الشرطة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي طـ ـ ــوقـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدان املـ ـحـ ـي ــط
بــامل ـس ـجــد ق ـبــل الـ ـص ــاة ،ب ـن ـحــو 30
عربة عسكرية ،أطلقت الغاز املسيل
لـ ـل ــدم ــوع عـ ـل ــى املـ ـحـ ـتـ ـج ــن ،ال ــذي ــن
خــرجــوا مــن املـسـجــد وه ــم يهتفون
«سلمية ،سلمية.»...
وف ـي ـم ــا دأبـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــات م ـن ــذ ب ــدء
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات األربـ ـ ـع ـ ــاء امل ــاض ــي،
ع ـق ــب قـ ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة رف ـ ــع أس ـع ــار
ال ـخ ـبــز (م ــن جـنـيــه س ــودان ــي واح ــد
إل ـ ــى  3جـ ـنـ ـيـ ـه ــات) ،ع ـل ــى م ــواج ـه ــة

املتظاهرين بالغاز املسيل للدموع
وال ـق ـن ــاب ــل ال ـص ــوت ـي ــة ،وال ــرص ــاص
ال ـ ـحـ ــي أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،م ـ ــن دون أن ت ـجــد
مخرجًا ألي من األزمــات املستفحلة
ف ــي ال ـب ــاد ،جـ ـ َّـددت ق ــوى املـعــارضــة
دعــوتـهــا إل ــى رف ــع الـسـقــف ،مطالبة
ال ـش ـع ــب ب ـم ــواص ـل ــة االح ـت ـج ــاج ــات
خـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـح ـس ــب مــا
ذك ــر ب ـيــان لـلـحــزب ال ـش ـيــوعــي ،بعد
اجتماع ضم أحزاب املعارضة.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل مــن
ح ـجــم االن ـت ـه ــاك ــات ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
ب ـحــق امل ـت ـظــاهــريــن ،وال ـت ـحــذيــر من
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،إذ
أعلنت على لسان املتحدث الرسمي
باسمها ،وزير اإلعالم واالتصاالت،
ب ـشــارة جـمـعــة ،أن ع ــدد الـقـتـلــى بلغ
 19ف ـقــط ،بـيـنـهــم اث ـن ــان م ــن ال ـقــوات
ال ـن ـظــام ـيــة ،وأن ع ــدد امل ـصــابــن من
الـ ـق ــوات ال ـن ـظــام ـيــة ب ـلــغ  ،187ومــن
املواطنني  ،219بخالف األرقام الذي

ذكرتها املنظمات الحقوقية .وانضم
أمــس الـطــالــب فــي كلية اآلداب ،عبد
الرحمن الصادق محمد ،إلى قائمة
قتلى «احـتـجــاجــات الـخـبــز» ،الــذيــن
وصـ ـل ــوا ب ـح ـســب م ـن ـظ ـمــة «ال ـع ـف ــو»
ً
الدولية ،إلى  37قتيال .وكان القتيل
قد فقد خالل مشاركته في تظاهرة
ُ
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،قـ ـب ــل أن ت ـب ـلــغ
الشرطة ذويــه ،مساء أمــس ،بوجود

ً
اتهم البشير دوال
كبرى بمحاولة
«ابتزاز» بالده
اقتصاديًا وسياسيًا
زعمت الحكومة أن عدد القتلى بلغ  19فقط بينهم اثنان من قواتها

جثته فــي نهر النيل ،غير أن والــده
فـ ــوجـ ــئ ب ـ ــوج ـ ــود آث ـ ـ ـ ــار ض ـ ـ ــرب فــي
ال ــرأس والـظـهــر ،ودم ــاء خــارجــة من
األنف واألذن ،ما ُيشير إلى تعرضه
لـلـتـعــذيــب .ووف ــق مـقــربــن م ــن وال ــد
ّ
القتيل ،رفض األخير تسلم جثمان
ابـ ـن ــه ،ق ـب ــل إج ـ ـ ــراء ت ـش ــري ــح مل ـعــرفــة
أسباب الوفاة ،لكن إدارة املستشفى
األك ــادي ـم ــي ،ف ــي ضــاح ـيــة االم ـت ــداد،
ج ـن ــوب الـ ـخ ــرط ــوم ،رف ـض ــت إع ـط ــاء
ذوي القتيل تقريرًا طبيًا عن أسباب
ال ــوف ــاة ،إال ب ـعــد ُم ـض ـ ّـي أس ـبــوعــن،
مكتفني بتقرير شـفــوي .كما منعت
الـسـلـطــات األمـنـيــة أهــل املـتــوفــى من
غسله في منزله ،وأمرتهم بالصالة
ع ـل ـيــه ف ــي امل ـق ــاب ــر ،ح ـيــث تـحـيـطـهــم
قوات األمن ،خشية تجمهر املشيعني
بأعداد كبيرة ،وتحول الجنازة إلى
تظاهرة كـبــرى ،بالتزامن مــع إقامة
صالة الجمعة في املساجد األخرى.
وف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ــرئ ـي ــس
ال ـب ـش ـي ــر إلي ـ ـجـ ــاد م ـ ـخـ ــارج ل ــأزم ــة،

ـال فــي وزارة الــدفــاع،
اتـهــم فــي احـتـفـ
ٍ ً
أول مــن أم ــس ،دوال كـبــرى مــن دون
أن يسميها ،بمحاولة ابتزاز الــدول
ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة وتــرك ـي ـع ـهــا،
س ـيــاس ـيــا واق ـت ـص ــادي ــا .أمـ ــا رئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـع ـتــز م ــوس ــى ،ف ـق ــد أدان
ف ــي أول ّ
رد ل ــه عـلــى االح ـت ـجــاجــات،
فــي مـنـشــور فــي مــوقــع «فـيـسـبــوك»،
أدان «عمليات التخريب والتدمير»،
مـ ـت ــوعـ ـدًا بـ ـ ــأن «ال ـ ـقـ ــانـ ــون س ـي ــأخ ــذ
مـجــراه» .وفيما بــدا الحزب الحاكم،
ّ
التخبط ،بعد أن فرغت
في حالة من
ج ـع ـب ـتــه م ــن الـ ـحـ ـل ــول ،دع ـ ــا امل ـك ـتــب
ـاع ح ـمــل صفة
ال ـق ـي ــادي إل ــى اج ـت ـم ـ ٍ
«أم ـنــي ـ ـ ـ س ـيــاســي» ،واس ـت ـمــر زهــاء
خـ ـم ــس سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،لـ ـك ــن م ـخ ــرج ــات ــه
ج ــاء ت م ـكــررة بــدعــوات للمواطنني
إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـل ــي ب ــالـ ـصـ ـب ــر والـ ــوعـ ــي
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـب ـل ــد،
ّ
ل ـكــن ال ـنــاش ـطــن ،ردوا ع ـلــى مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ــي حـمـلــة
بعنوان «تسقط بس».

