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العالم

العالم

فلسطين
كالعادة ،ماطلت «مصلحة السجون» اإلسرائيلية حتى اللحظة األخيرة ،ورفضت
غالبية مطالب األســرى الفلسطينيين .قرر هــؤالء بدء إضرابهم اليوم ،بالتزامن مع إجراء
االنتخابات اإلسرائيلية ،تحت ّ
مسمى «معركة الكرامة  ،»2فيما بقي أمام الوسيط المصري
واألمم المتحدة ساعات قليلة لمحاولة وقف اإلضراب

سوريا

ُ ّ
لقاء بوتين ــ أردوغان :تفاهمات عامة ...ال تذلل العقبات
ّ
انعكس التعثر في مسار
تنفيذ «اتفاق إدلب» الروسي
ـ ـ التركي على خطوط
تفاهمات أنقرة وموسكو
العامة التي صيغت
ضمن إطار «أستانا» ،فيما
لم يخرق لقاء رجب طيب
أردوغان وفالديمير بوتين،
أمس ،سقف ّ
أي من تلك
التفاهمات

فشل مفاوضات األسرى:

نحو «معركة الكرامة »2
غزة ــــ هاني إبراهيم
ق ــررت قـيــادة الـحــركــة األس ـيــرة خوض
إضراب مفتوح عن الطعام بعد إخفاق
امل ـفــاوضــات مــع «مـصـلـحــة الـسـجــون»
اإلسرائيلية ،والتي استمرت لساعات
ط ــويـ ـل ــة خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن،
ورف ـض ــت فـيـهــا األخـ ـي ــرة عـ ــددًا كـبـيـرًا
مــن مـطــالــب األسـ ــرى .اإلض ـ ــراب ،الــذي
بدأته قيادة الهيئات العليا للفصائل
الفلسطينية فــي الـسـجــون ،سيشارك
فيه اآلن قرابة  150أسيرًا في مواجهة

ينوي األسرى تصعيد
خطواتهم االحتجاجية في
السابع عشر من الشهر الجاري
أطلقوا عليها «معركة الكرامة  ،»2على
َ
اإلضراب دفعات متتالية من
أن تدخل
األسـ ــرى مــن مختلف الـسـجــون خــال
األيام املقبلة.
وف ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،فـ ــإنـ ــه عـ ـل ــى رأس
امل ـ ـضـ ــربـ ــن م ـح ـم ــد عـ ــرمـ ــانـ ــة رئ ـي ــس
«ال ـه ـي ـئــة ال ـق ـي ــادي ــة ل ـح ـم ــاس» ،وزي ــد
ب ـس ـي ـســو رئـ ـي ــس «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـق ـي ــادي ــة
للجهاد اإلســامــي» ،ووائــل الجاغوب
«رئـ ـي ــس فـ ــرع ال ـس ـج ــون ف ــي الـجـبـهــة

الشعبية» ،وحسني دربــاس «مسؤول
الجبهة الديموقراطية في السجون».
وعلمت «األخبار» أن من بني املضربني
فـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات الـ ـقـ ـي ــادي ــة  28أسـ ـيـ ـرًا
م ــن «ح ـ ـمـ ــاس» ،و 15م ــن «الـ ـجـ ـه ــاد»،
و 9م ـ ــن «ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،وواح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا مــن
ّ
«الــديـمــوقــراطـيــة» ،فيما ســلــم األســرى
قوائم املضربني لـ«مصلحة السجون»
(كما جرت العادة) مساء أمس ،على أن
يـبــدأ إضــرابـهــم املـفـتــوح صـبــاح اليوم
(الثالثاء).
وقال املتحدث باسم «هيئة األسرى»،
حـســن عـبــد ربـ ــه ،إن «ال ـت ـف ــاوض مع
إدارة س ـج ــون االحـ ـت ــال وص ــل إلــى
طريق مسدود ،بسبب تعنت اإلدارة
وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـيــاســي
اإلسرائيلي في االستجابة للمطالب
اإلنسانية للحركة األسيرة ،واملكفولة
في كل الشرائع والقوانني الدولية»،
م ـش ـي ـرًا ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
إلــى أن األســرى وضعوا في خطتهم
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوض م ـج ـم ــوع ــة
مـنـهــم إض ــراب ــا ،حـتــى عــن املـ ــاء ،بعد
أس ـب ــوع م ــن إض ــراب ـه ــم ع ــن ال ـط ـعــام.
عبد ربه لفت أيضًا إلى أن «مصلحة
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون» رفـ ـض ــت مـ ـط ــال ــب إزالـ ـ ــة
أج ـهــزة الـتـشــويــش ،وإع ـ ــادة زي ــارات
أهالي أسرى قطاع غزة ،كما أنها لم
تعط ردًا واضحًا حول تركيب أجهزة
ِ
هواتف عمومية بني أقسام السجون،

ف ــي َوق ــت يـسـتـمــر فـيــه ع ــزل األس ــرى
املـعــاقـبــن إث ــر األحـ ــداث األخ ـيــرة في
سجن «النقب» الـصـحــراوي ،إضافة
إلــى رفضها وقــف عمليات االقتحام
والتنكيل واإلهمال الطبي بحقهم.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،نـقـلــت م ـصــادر من
الـحــركــة األس ـيــرة أن األس ــرى يـنــوون
تصعيد خطواتهم االحتجاجية في
ال ـس ــاب ــع ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــواف ـ ـ ــق «يـ ـ ـ ـ ـ ــوم األس ـ ـ ـيـ ـ ــر»
الفلسطيني ،مؤكدين أنهم يسيرون
في هذا القرار الصعب واالضطراري
بـ ـع ــد اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـعـ ـق ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
تحرمهم حقوقًا أساسية ،إلى جانب
ال ـت ــي ك ــان ــوا ق ــد ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا في
ال ـخ ـط ــوات االح ـت ـجــاج ـيــة ال ـســاب ـقــة،
وأف ـ ـ ــادوا ب ــأن إدارة ال ـس ـجــون تمنع
أس ـ ــرى «حـ ـم ــاس» م ــن الـ ـخ ــروج إلــى
ساحة السجون جماعيًا ،بــل يجري
إخ ــراج ـه ــم غــرف ـتــن غــرف ـتــن لـســاعــة
فقط وهم ّ
مقيدون باألصفاد.
وي ــوم ــا ب ـعــد ي ـ ــوم ،يـتـكـشــف جـ ــزء من
إجراءات «مصلحة السجون» األخيرة،
إذ تفيد امل ـصــادر نفسها ب ــأن قـســم 1
فــي معتقل «رام ــون» مغلق كليًا ،وقد
ت ـح ــول إل ــى زن ــازي ــن ع ـقــاب ـيــة ،إضــافــة
إلـ ــى مـ ـص ــادرة امل ـق ـت ـن ـيــات األســاس ـيــة
لألسرى ،مثل املنصب الـحــراري الذي
يستخدم للطهي ،ومضايقات أخــرى
م ــن ق ـب ـيــل ق ـطــع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن بعض
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ّ
تستمر إدارة السجون في اإلهمال الطبي بحق األسرى المعزولين جراء القمع األخير (أ ف ب)

األق ـس ــام ،وت ــوزي ــع الـطـعــام عــن طريق
األس ــرى الـجـنــائـيــن ،وتــركـيــب أجـهــزة
ـى األق ـ ـسـ ــام ك ــاف ــة .وف ــي
ت ـش ــوي ــش ع ـل ـ ُ
الــوقــت نـفـســه ،فــرضــت غــرامــات مالية
بلغت نصف مليون شيكل على 170
أسيرًا ،فيما يتواصل اإلهمال الطبي
فــي مـعــالـجــة األسـ ــرى الــذيــن أصـيـبــوا
جراء القمع.
فــي م ــوازاة اإلض ــراب ،ذك ــرت مصادر
في غزة أن اتصاالت بدأت بني قيادة
الفصائل والوسيط املصري لتالفي

اس ـت ـمــرار املــواج ـهــة ،ولـلـضـغــط على
العدو للموافقة على مطالب األسرى.
ونقلت املـصــادر أن «قـيــادة الفصائل
أرسلت رسالة مكتوبة إلى (مبعوث
األم ــم املـتـحــدة لعملية «ال ـس ــام» في
الشرق األوسط نيكوالي) مالدينوف
تطالبه بــالـتــدخــل ال ـســريــع» ،خاصة
أن الفصائل تــرى في إخفاق االتفاق
داخ ـ ــل ال ـس ـج ــون ت ـه ــدي ـدًا ملـبــاحـثــات
ّ
تضمن النقاش حولها
التهدئة التي
قضية األسرى .وعلمت «األخبار» أن

الــوفـ ّـد األمـنــي املـصــري بــدأ اتصاالته
لتجنب بدء األسرى إضرابهم صباح
اليوم ،من دون أن تفصح عن نتائج
هذه املباحثات.
إل ــى ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت ف ـصــائــل امل ـقــاومــة
بيانًا مشتركًا أمس ،حذرت فيه العدو
م ــن «اخـ ـتـ ـب ــار ص ـب ــر املـ ـق ــاوم ــة ،ألن ـهــا
ل ــن ت ـقــف مـكـتــوفــة األي ـ ــدي ل ــو تـعــرض
أي مــن األس ــرى للخطر» ،مشيرة إلى
إعطاء فرصة للوسطاء قبل أن «تقلب
الطاولة رأسًا على عقب».

ـي
جـ ـ ـ ــاء اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن الـ ـت ــرك ـ ً
وال ــروس ــي ،أم ــس فــي مــوسـكــو ،فــرصــة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز م ـ ـسـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون املـ ـشـ ـت ــرك
ب ــن ب ـلــدي ـه ـمــا ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـجــانــب
االق ـت ـص ــادي ،فـيـمــا ل ــم ت ـخــرج ع ـنــه أي
معطيات «جديدة» في الشأن السوري،
مع اكتفاء الطرفني بتأكيد «التوافقات»
السابقة املعلنة بينهما .إدلــب وشــرق
الفرات و«اللجنة الدستورية» والوجود
ُ
العسكري األمـيــركــي فــي ســوريــا ،كلها
ملفات ناقشها الرئيس التركي رجب
ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،ون ـظ ـي ــره فــادي ـم ـيــر
بوتني ،قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحافيًا
مقتضبًا يتحدث عن خطوط االجتماع
ال ـع ــام ــة .وك ـم ــا ف ــي خ ــوات ـي ــم ال ـل ـق ــاءات
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي جـمـعــت ال ـط ــرف ــن ،قــال
بوتني إنه ونظيره التركي متفقان على
«وحـ ــدة وس ـي ــادة واس ـت ـقــال س ــوري ــا...
وع ـ ــدم ج ـ ــواز ت ـق ـس ـي ـم ـهــا» ،إلـ ــى جــانــب
تفاهمهما على أهمية «تسريع إطالق
ع ـم ــل ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» وامل ـض ــي
ق ــدم ــا فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ «مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم»
ال ـخ ــاص ــة بـمـنـطـقــة إدل ـ ــب ومـحـيـطـهــا.
ولم يفت الرئيسني التذكير بـ«ضرورة
الـقـضــاء عـلــى الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة»
كخطوة رئيسة تتيح نجاح «التسوية
الـسـيــاسـيــة» ،مــن دون الــذكــر الـصــريــح

لهوية تلك التنظيمات ،وهــو ما يترك
املـ ـ ـج ـ ــال م ـف ـت ــوح ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـت ـف ـس ـي ــرات
املــائـمــة لـكــل ط ــرف .وضـمــن إط ــار هــذا
التوافق املبهم ،قال بوتني إن «الجهود
امل ـش ـت ــرك ــة م ـس ـت ـمــرة ب ـم ــا ي ـف ـضــي إل ــى
إنـ ـه ــاء بـ ــؤر اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي إدلـ ـ ـ ــب» ،فــي
ّ
ح ــن أكـ ــد أردوغ ـ ـ ــان أن «ه ـن ــاك تــوافـقــا
مــع روس ـيــا ...على ض ــرورة إزال ــة خطر
التنظيمات اإلرهــابـيــة التي تهدد أمن
تركيا من مناطق شرقي الفرات».
ّ
وت ـحــت تـلــك ال ـع ـبــاءة الـتــوافـقـيــة ،ملحت
بعض التصريحات إلى التعثر الحاصل
في عدد من امللفات ،وال سيما في شأن
ّ
الروسي
إدلب ،وهو ما عبر عنه الرئيس ّ
بــالـقــول «إن املـشـكـلــة فــي إدل ــب مـعــقــدة،
ولـ ــم ن ـصــل إلـ ــى ات ـف ــاق ح ــول ـه ــا ...ولـكــن
ذل ــك ال يـعـنــي أن ـهــا غـيــر قــابـلــة لـلـحــل».
ل ـي ـعــود وي ـض ـيــف أن وزارتـ ـ ـ ــي ال ــدف ــاع،
الروسية والتركية ،تعمالن على تنسيق
الـ ـخـ ـط ــوات هـ ـن ــاك ،ب ـم ــا أتـ ـ ــاح «تـسـيـيــر
دوري ــات ّ
منسقة للمراقبة» ،مشيرًا في
الــوقــت نفسه إلــى أن العمل على إنشاء
«مــركــز مشترك للمراقبة والــرصــد» في
إدل ــب لــم يكتمل بـعــد .وم ــن جـهـتــه ،بـ ّـرر
أردوغان هذا «التقدم البطيء» بالحرص
عـلــى «حـمــايــة املــدنـيــن وع ــدم إجـبــارهــم

على النزوح» ،إلى جانب «وجود بعض
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة ،وهــو مــا يجعل
مـهـمـتـنــا ص ـع ـبــة» .وق ــد ي ـك ــون أب ـ ــرز ما
ورد ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ال ـط ــرف ــن أم ــس،
هــو إشـ ــارة أردوغ ـ ــان الـصــريـحــة إل ــى أن
ت ـصـ ّـور ب ــاده ح ــول مستقبل إدل ــب هو
«تحويلها إلى وضع مشابه ملا جرى في
جرابلس وعفرين ...بعد تطهيرهما من
اإلرهابيني».
وب ـق ــي ح ــدي ــث ال ـط ــرف ــن ع ــن «ال ـل ـج ـنــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـفــاص ـيــل
ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـقـ ــة ،م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد أن
التنسيق مستمر بني أقطاب «أستانا»
واألمم املتحدة لتسهيل تشكيلها ،فيما
لـفــت أردوغ ـ ــان إل ــى أن إط ــار «أسـتــانــا»

أبدت «قسد»
استعدادها للتفاوض
مع تركيا بشروط

كما في اللقاءات السابقة ،قال بوتين إنه وأردوغان
متفقان على «وحدة سوريا وسيادتها» (األناضول)

ي ـم ـك ـنــه أن ي ـس ـتــوعــب أطـ ــرافـ ــا آخ ــري ــن
ّ
وترجح
معنيني بـ«التسوية السورية».
تـ ـص ــريـ ـح ــات م ــوسـ ـك ــو ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
ه ــذا ال ـش ــأن ،ح ـضــور امل ـب ـعــوث األمـمــي
إلـ ــى س ــوري ــا ،غ ـيــر ب ـي ــدرس ــن ،ل ـق ــاءات
«أس ـتــانــا» املــرتـقـبــة فــي  26-25نيسان
الـجــاري ،وســط ترحيب روســي بعودة
ممثل الواليات املتحدة بصفة مراقب،
إن قررت واشنطن إيفاده.
وك ـ ــان الف ـت ــا م ــا ن ـق ـل ـتــه وس ــائ ــل إع ــام
روسية عن عزم أردوغان على «مناقشة
عملية عـسـكــريــة تــركـيــة مـحـتـمـلــة» في
سوريا خالل زيارته موسكو ،إذ ترافقت
تلك األنـبــاء مع نشر مصادر معارضة
تعمل مــع الجانب التركي فــي الشمال
الـســوري ،مقاطع مـصـ ّـورة ملا قالت إنه
«تدريبات» يجريها «الجيش الوطني»
م ــع الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ع ـلــى «اإلن ـ ـ ــزاالت
الـجــويــة» ،وذل ــك فــي إط ــار «االسـتـعــداد
ملـ ـع ــارك شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات» .ول ـي ـســت هــذه
املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي تـحـشــد فـيـهــا أنـقــرة
ع ـبــر اإلع ـ ــام واملـ ـي ــدان ل ـت ـهــدد بـتـحــرك
عسكري قريب ،في موازاة مفاوضاتها
املستمرة مع األط ــراف املعنيني .كذلك،
شهد ليل أول من أمــس تصعيدًا الفتًا
ف ــي إدل ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا ،م ــع اس ـت ـهــداف
ص ــاروخ ــي ط ـ ــاول م ــواق ــع ف ــي املــدي ـنــة
وفــي جسر الـشـغــور .وفــي م ــوازاة ذلــك،
ومن على الحدود السورية التركية في
عني العرب (كوباني) ،قال «القائد العام
لقوات سوريا الديموقراطية» ،مظلوم
عبدي ،إن «اإلدارة املدنية والعسكرية
لشمال وش ــرق ســوريــا مستعدة لفتح
املفاوضات مع تركيا في املرحلة املقبلة
بـ ـش ــرط خ ـ ـ ــروج األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن مـنـطـقــة
ّ
عـفــريــن ...وتخليها نهائيًا عــن تهديد
مناطق شمال وشرق سوريا» .وجاءت
ه ـ ــذه الـ ــدعـ ــوة خ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــال أقــام ـتــه
«اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»
أمــس ،بحضور مسؤولني وعسكريني
من «التحالف الدولي».
(األخبار)

العراق

«انفصال البصرة» ينبعث مجددًا :رفض سياسي وتحذير من «المافيوية»
ّ
مجددًا ،يعود إلى الواجهة
مطلب انفصال محافظة
البصرة ،بعد تصويت
مجلسها على تحويلها إلى
ٌ
مطلب ال ُيتوقع
إقليم.
أن يصل إلى خواتيمه
التي ّ
الدستور
عليها
ينص
ّ ّ
العراقي ،في ظل تحفظ
أغلبية القوى السياسية عن
ّ
وتخوف كثيرين
المشروع،
من أن يكون «االستقالل»
ّ
مطية لتعميق حالة
الفساد والمافيوية في
المحافظة الجنوبية
بغداد ـــ وائل الركابي

ّ
تشتد صعوبة
األوضاع في
البصرة في فصل
الصيف بفعل
ارتفاع درجة
الحرارة (أ ف ب)

م ـط ـلــع األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ص ـ ـ ّـوت 20
عـ ـضـ ـوًا (مـ ـ ــن أصـ ـ ــل  )35مـ ــن مـجـلــس
م ـحــاف ـظــة ال ـب ـص ــرة مل ـص ـل ـحــة تـحــويــل
األخـ ـي ــرة إل ــى «إق ـل ـي ــم م ـس ـت ـقــل» ،ومــن
ثــم أحــالــوا طلبهم عـلــى مكتب رئيس
ال ــوزراء ،الــذي مــن املفترض أن يحيله
ـ ـ ـ ـ بـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ع ـلــى «امل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لــان ـت ـخــابــات ف ــي ال ـ ـعـ ــراق» .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،قــال رئـيــس مجلس املحافظة،

ص ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـب ـ ــزون ـ ــي« :إنـ ـ ـن ـ ــا س ـل ـك ـن ــا
الخطوات التي ينص عليها الدستور
والـقــانــون ...للمضي قدمًا نحو تمرير
ه ــذا ال ـ ـقـ ــرار» ،الف ـتــا إل ــى «وج ـ ــود مــدة
حـ ـ ّـددهـ ــا ال ــدسـ ـت ــور إلج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء
حول املوضوع» ،مضيفًا أن «الحكومة
خاطبت رئيس ال ــوزراء إلحالة الطلب
ع ـلــى م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،ونـحــن
بانتظار الــرد» .هــذا السيناريو يحيل
على موقفني مشابهني شهدهما ّ عاما
 2010و ،2018وذلـ ـ ــك ع ـن ــدم ــا وق ـع ــت
غالبية أعضاء مجلس املحافظة على
ط ـلــب ت ـحـ ُـويــل ال ـب ـصــرة إل ــى «إق ـل ـيــم».
ح ـي ـن ـه ــا ،أرسـ ـ ـ ــل الـ ـطـ ـل ــب ،أي ـ ـضـ ــا ،إل ــى
رئــاســة ال ـ ــوزراء لـتــرسـلــه ب ــدوره ــا إلــى
«مفوضية االنتخابات» .لكن السياسة
الـحـكــومـيــة ـ ـ ـ ـ فــي الـحـقـبـتــن ـ ـ ـ أطـفــأت
ح ـم ــاوة املـ ـش ــروع ،ول ــم ت ـب ــادر ف ــي ٍّ
أي
إجراء من شأنه نقله من اإلطار النظري
إلى اإلطار العملي.
وكـ ــانـ ــت أول ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاوالت االن ـف ـص ــال
الـ ـح ــديـ ـث ــة ع ـ ـ ــام  ،2008عـ ـن ــدم ــا ق ــاد
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وائ ـ ـ ـ ــل ع ـبــد
ال ـل ـط ـي ــف ،حـ ــراكـ ــا فـ ــي ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه،
ّ
وتـمــكــن مــن الـحـصــول على  2فــي املئة
ّ
مــن أص ــوات الـنــاخـبــن ،لـيـعــود ويـقــدم
ط ـل ـبــا إلـ ــى «م ـف ــوض ـي ــة االن ـت ـخ ــاب ــات»
إلج ــراء استفتاء هدفه الحصول على
 10في املئة من األص ــوات ،لكن ذلــك لم
يحصل .إال أن مطلب االنفصال يعود،
ف ـع ـل ـي ــا ،إل ـ ــى ح ـق ـبــة ت ــأس ـي ــس ال ــدول ــة
الـعــراقـيــة الحديثة عــام  .1921يومها،
هـ ّـيــأت «الـفــاعـلـيــات» البصرية نفسها

إلن ـش ــاء «إق ـل ـيــم م ـس ـت ـقــل» ،م ــع مـجــيء
املـ ـل ــك ف ـي ـصــل إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــراق لـتــأسـيــس
الــدولــة ورس ــم حــدودهــا .كــان رأي تلك
ال ـف ــاع ـل ـي ــات أن «ب ـ ـغـ ــداد ال ت ـف ـهــم فــي
ال ـب ـح ــر ،ون ـح ــن ن ـع ـتــاش مـ ـن ــه» ،وهــي
أبدت قبولها فكرة إنشاء الدولة ،ولكن
بصورة كونفيدرالية .إثر ذلك ،سافرت
هذه الوجوه إلى العاصمة البريطانية
ل ـ ـنـ ــدن ،وفـ ـ ــي أحـ ـ ــد م ـك ــات ــب امل ـح ــام ــاة
ه ـنــاك كـتـبــت وثـيـقــة ُسـ ّـمـيــت «دس ـتــور
االتحاد بني العراق والبصرة» ،عكست
هواجسها ومطالبهاُ ،
وعــرفــت الحقًا
بـ«وثيقة االنفصاليني البصاروة».

استباق الصيف
ويستبق الحراك املستجد حلول فصل
الصيف بشهر أو أكـثــر ،خصوصًا أن
املحافظة تعيش في هذا الفصل أجواء
حارة تصل درجة الحرارة خاللها إلى
 50م ـئــويــة ،وت ـق ـتــرن بـتـظــاهــرات شبه
دائـ ـم ــة ،مـثـلـمــا حـ ــدث الـ ـع ــام امل ــاض ــي.
وبـنـ ً
ـاء عليه ،يــرى البعض أن «دعــوات
مجلس املحافظة إلعالن اإلقليم ،ورقة
ض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة»،
مثلما يقول النائب عن املحافظة ،عامر
الـفــايــز (تـحــالــف ال ـف ـتــح) ،فــي تصريح
إلــى «األخ ـب ــار» ،معتبرًا أن «الحكومة
امل ــرك ــزي ــة س ـ ّـوف ــت ال ـق ـض ـي ــة ،ووع ـ ــدت
باتخاذ إجــراءات عدة من أجل إصالح
الــوضــع األمـنــي والخدمي فــي املدينة،
وال سيما بعد أزمة املياه والكهرباء».
إال أن عضو املجلس ،كريم شــواكّ ،
يرد
على ذلــك بــالـقــول إن «الـبـصــرة تطالب

ُينظر إلى دعوة
إنشاء «إقليم البصرة»
كورقة ضغط على
الحكومة االتحادية

منذ  90عامًا باإلقليم ،وال يمكن اختزال
هذا التاريخ والنضال بمسألة استباق
ف ـص ــل ال ـص ـي ــف وح ـ ــرارت ـ ــه ،فــالـقـضـيــة
أك ـبــر ذل ـ ــك» .ويـضـيــف ف ــي حــديـثــه إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «ح ـك ــوم ــة ع ـبــد امل ـهــدي
محرجة اآلن ،وكذلك رئاسة الجمهورية
ال ـح ــام ـي ــة ل ـل ــدس ـت ــور ،إذ إن تـصــويــت
م ـج ـل ــس امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
يعني رم ــي الـكــرة فــي ملعب الحكومة
االتـحــاديــة التي عليها اآلن الطلب من
مفوضية االنـتـخــابــات إج ــراء استفتاء
شعبي وتوفير املستلزمات اللوجستية
والفنية لها» .ويلفت في معرض حديثه
إلى أن «تصويت املجلس تعبير عن رأي
ال ـش ــارع الـبـصــري والـجـمـهــور عمومًا،
وف ــي ح ــال ع ــدم الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة هــذا
ّ
املـطـلــب ،فــإنـنــا نــذكــر الـعـقــل السياسي
ال ـع ــراق ــي بــان ـت ـفــاضــات أهـ ــل ال ـب ـصــرة:
ان ـت ـف ــاض ــة  ،1921وان ـت ـف ــاض ــة ،1999
واالن ـت ـف ــاض ــات األخ ـ ـ ــرى» ،مـتــابـعــا أنــه

«عـنــد تسويف املـطــالــب سنعرف كيف
نتعامل مع املوقف عندئذ».

مخاوف في بغداد
وفــي مقابل حماسة بعض البصريني
املـتـجــددة لــ«إقـلـيــم مـسـتـقــل» ،يتخوف
آخـ ــرون داخ ــل املــديـنــة وف ــي ب ـغــداد من
ّ
تحول املحافظة إلى «جزيرة» ،تهيمن
على قرارها مافيات وعصابات تتاجر
ب ــامل ـخ ــدرات واألس ـل ـح ــة ع ـبــر امل ــوان ــئ،
وتستفيد من املوقع الجغرافي والطابع
الـعـشــائــري للبصرة .مـخــاوف يضاف
إليها هاجس تـكــرار سيناريو «إقليم
ك ــردس ـت ــان» ،ال ــذي ال يـمـكــن العاصمة
االتـحــاديــة أن تبسط سيطرتها عليه،
على رغــم أن الدستور ّ
أقرها لها .وفي
هذا اإلطــار ،يرى النائب عن املحافظة،
عــامــر ال ـفــايــز (ال ـف ـت ــح) ،أن «األوض ـ ــاع
األم ـن ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تعيشها
البصرة تحول دون إمكانية تحويلها
إلى إقليم».
ك ــام ال ـفــايــز ي ـعـ ّـبــر ع ــن مــوق ــف سلبي
تبديه القوى السياسية على اختالفها
إزاء مطلب «اسـتـقــال ال ـب ـصــرة» .وإذا
كــانــت كتل «الـفـتــح» و«دول ــة الـقــانــون»
و«الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة» قـ ــاب ـ ـلـ ــت ذلـ ـ ـ ــك امل ـط ـل ــب
بــالـتـجــاهــل ،ف ــإن «س ــائ ــرون» جــاهــرت
برفضه وفق ما جاء على لسان النائب
محمد الـجـنــابــي ،ال ــذي ر ّف ــض تحويل
«مساع
املحافظة إلى «إقليم» ،وحذر من
ٍ
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة وزي ـ ـ ــادة
الفساد واملفسدين» ،معتبرًا أن املشروع
«ليس لخدمة أبناء البصرة ،بل لسرقة

املواطن بعيدًا عن رقابة الــدولــة» .وفي
االت ـ ـجـ ــاه ن ـف ـس ــه ،رأى زعـ ـي ــم «ال ـت ـي ــار
الصدري» ،مقتدى الصدر ،الداعم لكتلة
ً
«ســائــرون» ،أن «األقاليم ليست حــا»،
معتبرًا أن «مسؤولي اإلقليم سيسهل
عليهم سرقتكم ،وسيمعنون في الفساد
وال ـظ ـل ــم ،وسـيـتـسـلــط عـلـيـنــا وعـلـيـكــم
ال ـط ــام ـع ــون م ــن الـ ــداخـ ــل وال ـ ـخ ـ ــارج...
فيسهل احتاللكم» ،داعيًا إلى «الحفاظ
على العراق واحدًا موحدًا».
هـ ـ ــذا الـ ــرفـ ــض والـ ـتـ ـج ــاه ــل ي ــوج ــد لــه
ت ـف ـس ـي ــران :أول ـه ـم ــا أن م ـســألــة إن ًـشــاء
«األق ـ ــال ـ ـي ـ ــم» ،وإن ك ــان ــت م ـث ـب ـت ــة فــي
ّ
نـ ـص ــوص الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،إال أنـ ـه ــا «خـ ــط
أحمر» بالنسبة إلى القوى السياسية
الـتــي ال تـجــرؤ على تأييد مطالب من
ه ــذا ال ـن ــوع .وثــانـيـهـمــا أن ال اعـتــراض
مـبــدئـيــا ل ــدى ت ـلــك ال ـك ـتــل ع ـلــى إن ـشــاء
«األق ــالـ ـي ــم» ،ول ـك ــن ال ـخ ــاف ه ــو حــول
ت ـق ــاس ــم ال ـن ـف ــوذ ف ـي ـه ــا .ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس املحافظة ،وليد كيطان ،يميل
إلــى التفسير الثاني ،معتبرًا أن الكتل
الكبيرة ال تمانع من «أقلمة» البصرة،
«خـصــوصــا أن أعـضــاء هــا فــي مجلس
املحافظة هــم مــن صـ ّـوتــوا على إنشاء
اإلقليم ...وليس هناك رفض معلن من
ق َبل جهة ّ
محددة ،حتى َمن لم يصوت
ِ
على ه ــذا ال ـقــرار لــم يــرفـضــه ،بــل كانت
هـ ـن ــاك آراء أخ ـ ـ ـ ــرى» .وي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك ،فــي
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ب ــأن «ال ـحــراك
الــدائــر فــي مجلس املحافظة ال يتعلق
بجهة سياسية م ـحـ ّـددة ،بــل بأعضاء
امل ـج ـلــس ف ـق ــط ،ب ـم ـعــزل ع ــن تــوجـهــات

كتلهم الـكـبـيــرة» ،الفـتــا إل ــى أن «هـنــاك
ً
كتال قد ال ترغب في ذلــك ،لكن أعضاء
املجلس يمارسون حقهم الطبيعي في
اتخاذ القرار».
بدورها ،تقول عضو مجلس املحافظة،
أن ــوار املــدلــل ،التي لــم تـصـ ّـوت ملصلحة
إنـشــاء «اإلقـلـيــم» ،إن «تطبيق القوانني
العراقية املنصوص عليها في الدستور
ّ
سـيـحــل جميع اإلش ـكــال ـيــات ،وينصف
املحافظة املظلومة ،ومــا تلك الــدعــوات
واإلج ـ ــراءات الـتــي اتـخــذهــا املجلس إال
ّرد فـعــل عـلــى ت ــردي أوض ــاع املحافظة
وتجاهلها من ِق َبل الحكومة املركزية»،
مشيرة ،خــال حديثها إلــى «األخـبــار»،
إلى أن «القوانني العراقية والعالقة بني
املـحــافـظــات والـحـكــومــة املــركــزيــة تمنح
املـجــالــس صــاحـيــات واس ـع ــة ،ويمكن
عبر تلك الصالحيات إنـجــاز املشاريع
وتـقــديــم الـخــدمــات إلــى املــواطـنــن ،لكن
ّأس املشكلة يكمن في تطبيق القانون،
الـ ـ ـ ــذي مـ ـن ــح املـ ـح ــافـ ـظ ــات ص ــاح ـي ــات
توازي الصالحيات املمنوحة لألقاليم».
وتـ ــرى امل ــدل ــل أن «ع ـبــد امل ـه ــدي يسعى
لتخفيف زخــم مساعي إنـشــاء اإلقليم،
عبر إجـ ــراءات مختلفة كــإرســال هــادي
ال ـعــامــري إل ــى ال ـب ـصــرة ،لـيـشــرف على
املشاريع وإدارة املدينة ،بمساعدة عادل
مـهــودر ،لكن هــذا اإلج ــراء زاد مــن حـ ّـدة
غضب أهالي املدينة الذين رأوا في ذلك
ً
انـتـقــاصــا مـنـهــم ،وت ــدخ ــا واض ـحــا في
َ
عملهم ،خاصة أن املبعوثني االثنني من
خارجها».

تساهل دستوري
في إنشاء «األقاليم»
ليست آليات إنشاء «اإلقليم» بموجب الدستور العراقي
ّ
باملعقدة أو الصعبة ،بــل فيها مــن التساهل مــا يطرح
تساؤالت مشروعة عن الغاية من تيسير إجــراءات من
هذا النوع .إذ ّ
تنص املادة  119من الدستور على أن لكل
ً
محافظة أو أكثر «الحق» في تكوين إقليم بناء على طلب
باالستفتاء عليهُ ،ي ّ
قدم بإحدى الطريقتني:
ً
أوال ،بطلب من ثلث األعضاء في كل مجلس من مجالس
املحافظات التي تروم تكوين «اإلقليم».
ثــانـيــا ،بطلب مــن ُعـشــر الناخبني فــي كــل محافظة من
املحافظات التي تروم تكوين «اإلقليم».
أم ــا امل ـ ــادة  ،120ف ـت ـنـ ّـص ع ـلــى وض ــع دس ـت ــور خــاص
بكل إقليم ،مــن شأنه «تحديد هيكل ّسلطات اإلقليم،
وصالحياتها ،وآليات ممارستها ،على أل يتعارض مع
الدستور االتحادي» ،الذي تمنح املادة  121منه «سلطات
األق ــال ـي ــم ال ـح ــق ف ــي م ـم ــارس ــة ال ـس ـل ـطــات الـتـشــريـعـيــة
والتنفيذية والقضائية وفقًا ألحكام دستورها الخاص،
بــاس ـت ـث ـنــاء م ــا ورد ف ـيــه م ــن اخ ـت ـصــاصــات حـصــريــة
للسلطات االتحادية».
(األخبار)

