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العالم

العالم

العراق
حمل بيان «المرجعية الدينية» ،أمس ،دعوة واضحة لـ«النخب والكفاءات»
إلى خوض غمار اللعبة السياسية من خالل االنتخابات التشريعية المبكرة،
ـون ٌ يراعي «الصغار» ،ويسحب من «الكبار» حصرية التمثيل
وفــق قــانـ ٍ
البرلماني .دعوة تبدو صريحة في رفعها الغطاء عن القوى واألحزاب
الحالية ،التي طالبها البيان بتشكيل حكومة «غير جدلية» ،تفاوتت
التفسيرات في شأن المقصود منها .إذ ذهب البعض إلى أن «المرجعية»
السهيل ،فيما رأى آخــرون أن
وضعت بذلك فيتو على ترشيح قصي
ُ
موقفها ال يحتمل هذا التفسير ،وخصوصًا إذا ما أخذ بعين االعتبار أن ما
يعرقل تكليف السهيل إلى اآلن هو تأخير برهم صالح ـ ـ لحساباته ـ ـ إصدار
بيان التكليف ،وهو ما يدفع تحالف «البناء» إلى بدء ُحراك إلقالته .في
ّ
خضم ذلك ،يعيش الميدان حالة من الهدوء النسبي ،خرقت في ساعة
المحافظات الجنوبية ،باعتداءات
متأخرة من ليل أمس في عدد من
ّ
على ّ
مقار حكومية وأخــرى حزبية ،في ظل تجييش إعالمي خليجي
ّ
يحرض الشارع على إيران وحلفائها العراقيين

ٌ
حراك برلماني
لعزل برهم صالح؟
بغداد ــ األخبار
علمت «األخبار» أن «تحالف البناء»
(ائ ـ ـتـ ــاف «الـ ـفـ ـت ــح» ب ــزع ــام ــة ه ــادي
الـعــامــري ،و«دول ــة الـقــانــون» بزعامة
ن ــوري املــال ـكــي ،وآخ ــري ــن) وحـلـفــاءه
م ــن امل ـكـ ّـونــن «ال ـس ـنــي» و«الـ ـك ــردي»
في صدد إطالق حراك برملاني لعزل
رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،من
منصبه .ال ـحــراك ،وفقًا للمعلومات،
ي ـس ـت ـن ــد إلـ ـ ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور الـ ـع ــراق ــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا امل ـ ـ ــادة  /61سـ ــادسـ ــا ،ب،
والـ ـت ــي ت ـن ـ ّـص ع ـل ــى «إع ـ ـفـ ــاء رئ ـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة امل ـط ـل ـقــة

ل ـعــدد أع ـضــاء مـجـلــس ال ـن ــواب ،بعد
إدانته من املحكمة االتحادية العليا
ف ــي إحـ ــدى الـ ـح ــاالت اآلتـ ـي ــة :الـحـنــث
ف ــي الـيـمــن الــدس ـتــوريــة ،أو انـتـهــاك
ال ــدسـ ـت ــور ،أو ال ـخ ـيــانــة ال ـع ـظ ـمــى».
مصادر برملانية أشارت ،في حديثها
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إل ـ ـ ــى أن ال ـت ـه ـمــة
امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة إل ـ ــى ص ــال ــح هـ ــي ان ـت ـهــاك
ال ــدسـ ـت ــور وال ـت ـح ــاي ــل ع ـل ــى مـ ـ ــواده،
وتحديدًا املادة  ،76والتي ّ
تنص على
«تكليف رئـيــس الجمهورية مرشح
الكتلة النيابية األكثر عددًا بتشكيل
مجلس ال ـ ــوزراء ،خ ــال  15يــومــا من
تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»،

ّ
ّ
ال يزال قصي السهيل األوفر حظًا لتسنم منصب رئاسة الوزراء (أ ف ب)

عـلـمــا ب ــأن امل ـ ــادة  /81ثــانـيــا ش ــددت
ع ـلــى «ت ـك ـل ـيــف رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
(ع ـنــد خ ـلـ ّـو مـنـصــب رئ ــاس ــة الـ ــوزراء

ّ
قدم صالح طلبًا إلى ّ«المحكمة
االتحادية العليا» ،تضمن تعريف
«الكتلة النيابية األكبر»
ّ
ألي س ـب ـ ٍـب ك ـ ــان) مــرش ـحــا لتشكيل
الـ ــوزارة ،خــال مــدة ال تــزيــد على 15
يومًا ،وفقًا ألحكام املادة .»76
فـ ــي خ ـل ـف ـي ــة تـ ـل ــك الـ ـتـ ـهـ ـم ــة ،ت ــوض ــح

امل ـصــادر أن صــالــح عـمــد إل ــى تقديم
ط ـ ـلـ ــب م ـس ـت ـع ـج ــل إلـ ـ ـ ــى «املـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ّ
تضمن تعريف
االتـحــاديــة الـعـلـيــا»،
«الكتلة النيابية األكبر» ،لتخويلها
تسمية رئيس للوزراء بعد استقالة
عادل عبد املهدي .وكان «البناء» قد
قـ ّـدم لصالح ،في لقاء جمع موفدين
عـنــه بــرئـيــس الـجـمـهــوريــة الخميس
امل ــاض ــي ،مــرشـحــه لــرئــاســة ال ـ ــوزراء،
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـع ــالــي ف ــي حـكــومــة
ت ـ ُص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ق ـص ــي ال ـس ـه ـيــل.
ون ـ ـقـ ــل عـ ــن ص ــال ــح أنـ ـ ــه «أك ـ ـ ــد لــوفــد
كتلة البناء ،عقب لقائه ممثلني عن
التظاهرات والفعاليات االجتماعية،

أن املــرشــح ال تنطبق عليه الـشــروط
املطروحة لضمان السلم االجتماعي،
يقدمه حاليًا ،ولــن ّ
وأنــه لن ّ
يقدم ّأيًا
مــن األس ـمــاء األخ ــرى املـطــروحــة قبل
توضيح دوره في االختيار كرئيس
ـام للدستور ،وقبل
للجمهورية وح ـ ٍ
أن ت ـف ـصــل امل ـح ـك ـمــة االتـ ـح ــادي ــة في
آل ـيــات إع ــان الكتلة األك ـبــر فــي هــذه
ٌ
جواب
املرحلة االنتقالية الحساسة».
فهم منه ممثلو «الـبـنــاء» أن صالح
يــريــد ش ــراء املــزيــد مــن الــوقــت ،لغاية
في نفسه.
وسـ ـب ــق ل ـ ــ«االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ال ـع ـل ـي ــا» أن
أج ــاب ــت ع ــن سـ ــؤال «ال ـك ـت ـلــة األك ـبــر»

ع ـقــب االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة عــام
 ،2010ب ــال ـق ــول إن «ال ـك ـت ـل ــة األك ـب ــر
ه ــي ال ـت ـجـ ّـمــع املـ ـك ـ َّـون م ــن أك ـب ــر عــدد
م ــن ال ـن ــواب ف ــي الـجـلـســة الـبــرملــانـيــة
ّ
تصدرت
األولى ،وليست الكتلة التي
نتائج االنتخابات» .وفي هذا اإلطار،
تشير امل ـصــادر إلــى أن ُحـ ّـجــة صالح
ـ ـ حاليًا ـ ـ هي «عــدم تسجيل رئاسة
الـ ـب ــرمل ــان ،ف ــي ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ُعـ ـق ــدت خ ــري ــف ،2018
الكتلة األكبر» ،على رغم أن «البناء»
وحـلـفــاءه ،عند ترشيحهم للسهيل،
ج ـم ـع ــوا تــواق ـي ـع ـهــم ورفـ ـع ــوه ــا إل ــى
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،مـثـبـتــن بــذلــك

أنـهــم «الـكـتـلــة األك ـب ــر» ،إال أن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة أصـ ـ ّـر ع ـلــى ع ــدم األخ ــذ
بما ّ
تقدموا به ،وهو ما ُع ّد من ِق َبلهم
التفاق
«انتهاكًا للدستور» ،و«نقضًا
ٍ
ُع ـ ـقـ ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ي ـق ـضــي
بــإصــدار كـتــاب تكليف السهيل بعد
ظهر الجمعة» .وفيما تقول مصادر
رئيس الجمهورية إن صالح متمسك
بـبـيــان «املــرج ـع ـيــة الــديـنـيــة الـعـلـيــا»
(آية الله علي السيستاني) من جهة،
واستفتاء املحكمة مــن جهة أخــرى،
تـ ــرى مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة أن ال ــرج ــل
ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى نـفـســه
أمــام الـشــارع بوصفه «الضامن له»،
وف ــي الــوقــت نفسه االب ـت ـعــاد عــن ّ
أي
مواجهة بني العامري وزعيم «التيار
ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر ،سيكون
هو «كبش الفداء» فيها.
ّ
التكليف ،ال يزال السهيل
وعلى خط
ّ
ّ
األوفــر حظًا لتسنم املنصب العتيد.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ،فـ ـ ــإن ال ــرج ــل
ّ
يــواصــل تحضيراته لتسلم مهماته
خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ـ ّـاعـ ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة،
ّ
ف ــي ظ ــل تــوق ـعــات ب ــأن ي ـصــدر كـتــاب
التكليف غدًا األحد على أبعد تقدير.
إذ عقد السهيل جملة لقاءات بممثلي
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،كـ ـ ــان آخ ـ ــره ـ ــا م ـ ــع وف ـ ــود
م ــن ال ـق ــوى «ال ـس ـن ـيــة» و«ال ـك ــردي ــة»،
لــاسـتـمــاع إل ــى مـطــالـبـهــا .ج ــاء ذلــك
في وقت دعت فيه «املرجعية» ،أمس،
ف ــي ب ـيــان ـهــا األسـ ـب ــوع ــي ،إلـ ــى «ع ــدم
ً
التأخر طويال في تشكيل الحكومة
الجديدة» ،في حني برز قولها إنه «ال
بـ ّـد مــن أن تكون (الحكومة) حكومة
غير جدلية» ،وهو ما أتبعته بجملة
مهمات منوطة بالتشكيلة الوزارية
املقبلة ،وعلى رأسها استعادة هيبة
ال ــدول ــة وت ـهــدئــة األوض ـ ـ ــاع ،وإجـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة فـ ــي أجـ ـ ــواء
م ـط ـم ـئ ـنــة ب ـع ـي ــدة عـ ــن «الـ ـت ــأثـ ـي ــرات
الـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ــال أو ال ـ ـس ـ ــاح
غـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي وع ـ ـ ــن الـ ـت ــدخ ــات
الخارجية» .وفيما ذهب البعض إلى
تفسير مــوقــف «املــرجـعـيــة» بــأن ثمة
«فيتو» من ِق َبلها على السهيل ،نفى
آخــرون وجــود شيء من هذا القبيل،
ذاهـ ـ ـب ـ ــن إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ق ـ ـصـ ــدت «ع ـ ــدم
املماطلة أو التأخير والتسويف كما
جرت العادة مع الحكومات السابقة،
وأيضًا عدم الدخول في بورصة بيع
امل ـن ــاص ــب وشـ ـ ــراء ال ـح ـقــائــب مثلما
حصل سابقًا».

ّ
ّ
ُ
خالفات متواصلة على قانون االنتخابات :نحو حل وسط يجدد «سانت ليغو»؟
بغداد ـــ أشرف كريم
ّ
فــي ظــل فشل الـبــرملــان ،حتى اآلن ،في
إق ـ ــرار ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي ال ـجــديــد،
ّ
جددت «املرجعية الدينية العليا» (آية
الله علي السيستاني) انتقاد تسويف
الكتل النيابيةُ ،م ـكـ ّـررة دعــوتـهــا إلى
بلورة «قانون عادل ومنصف» ،يعيد
«ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية».
وفي هذا اإلطار ،قال البيان إن «أقرب
الطرق وأسلمها للخروج من األزمــة،
وت ـ ـفـ ــادي الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى امل ـج ـه ــول أو

الفوضى أو االقتتال الداخلي ،الرجوع
إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة،
بـ ـع ــد تـ ـش ــري ــع قـ ــانـ ــون م ـن ـص ــف ل ـه ــا،
إلجرائها»،
وتشكيل مفوضية مستقلة ُ
م ـض ـي ـفــا إن «املـ ــاحـ ــظ ت ـع ــرق ــل إقـ ــرار
قــانــون االنـتـخــابــات ،وتـفــاقــم الـخــاف
ب ـ ـشـ ــأن بـ ـع ــض مـ ـ ـ ـ ــواده ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة».
وفـ ـيـ ـم ــا شـ ـ ـ ـ ـ ّـددت «املـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــة» ع ـلــى
ضرورة اإلســراع في إقــراره ،كان بارزًا
تـحــديــدهــا معايير قـبــولــه ،ب ــأن يكون
ّ
«م ـن ـس ـج ـمــا م ــع ت ـطــل ـعــات ال ـنــاخ ـبــن،
ويــرعــى حــرمــة أصــوات ـهــم ،وال يسمح

ّ
شددت «المرجعية» على ضرورة اإلسراع في إقرار القانون اإلنتخابي (أ ف ب)

بااللتفاف عليها» ،وتحذيرها من أن
قانون ال يكون بهذه املواصفات
«إقرار
ٍ
لن يساعد على تجاوز األزمة».
ّ
تستمر االجتماعات
فــي هــذا الــوقــت،
لـ ـتـ ـس ــوي ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ــرات ال ـ ـخـ ــاف ـ ـيـ ــة فــي
القانون ،وعلى رأسها املــادة  15التي
تمثل جوهر النظام الجديد ،لناحية
آلـ ـي ــة احـ ـتـ ـس ــاب األص ـ ـ ـ ــوات واع ـت ـم ــاد
ت ــوزي ــع امل ـقــاعــد وال ـقــاســم االنـتـخــابــي
وال ـت ـصــويــت ،فـيـمــا تـتـعـلــق امل ـ ــادة 16
بــآل ـيــة «ال ـك ــوت ــا ال ـن ـســائ ـيــة» وكـيـفـيــة
احتسابها وفــق الدستور ،أي بنسبة
 25باملئة .وكان البرملان قد ّ
صوت ،في

ّ
تستمر االجتماعات لتسوية
الفقرات الخالفية في القانون،
وعلى رأسها المادة 15
 18كــانــون األول /ديـسـمـبــر ال ـجــاري،
ع ـل ــى امل ـ ـ ــواد ال ـع ـش ــر األول ـ ـ ــى م ـن ــه ،إال
أن ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة حــالــت دون
ُ
استكمال الـتـصــويــت ،لــتــرفــع الجلسة
إلى يوم االثنني املقبل ،الواقع فيه 23
كانون األول /ديسمبر الجاري .وعلى
الرغم من أن «اللجنة القانونية» ّ
قدمت
 6مـقـتــرحــات ح ــول امل ـ ــادة  15لتالفي
ّ
ـاق
أي إشـكــال ،إال أنها جميعها لــم تـ ِ
استحسان األطراف املعترضة ،ما دفع
برئيس الـبــرملــان ،محمد الحلبوسي،

إلى غلق «قاعة املؤتمرات الصحافية»،
ومنع ّ
النواب من اإلدالء ّ
بأي تصريح،
بـعــدمــا ل ــزم ــوا ال ـقــاعــة كــاســريــن بــذلــك
نصاب الجلسة.
ك ــذل ــك ،ي ـك ـشــف ال ـن ــائ ــب ع ــن «ال ـح ــزب
الديموقراطي الكردستاني» ،شيروان
ً
دبــردانــي ،أن «كتال سياسية (أبرزها
«ائـ ـت ــاف دول ـ ــة الـ ـق ــان ــون»« ،ت ـحــالــف
ال ـقــوى الـعــراقـيــة»« ،الـنـهــج الــوطـنــي»،
«ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي»،
و«ال ـ ـح ـ ـك ـ ـم ـ ــة») قـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــت أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 6
ّ
مقترحات نيابية لحل معضلة املادة
 ،15ولتسهيل عملية إم ــرار املـشــروع
ال ـج ــدي ــد» ،مــوض ـحــا ف ــي حــدي ـثــه إلــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ــا ت ـضـ ّـم ـن ـتــه
املقترحات هو:
 -1اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـ ــدوائ ـ ــر املـ ـتـ ـع ــددة عـلــى
مستوى القضاء
 -2اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـ ــدوائ ـ ــر املـ ـتـ ـع ــددة عـلــى
مستوى املحافظة
 -3اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـ ـ ــدد مـ ـق ــاع ــد الـ ـب ــرمل ــان
وتوزيعها على  320دائرة انتخابية
 -4أن تـكــون املـحــافـظــة دائ ــرة واح ــدة،
ويتم ُالعمل بنظام «سانت ليغو »1.7
(الذي أجريت االنتخابات األخيرة في
أيار /مايو  2018وفقه)
 -5الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى خـ ـي ــار  %60ق ــوائ ــم
منفردة ،و %40قوائم حزبية
 -6اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي
االنتخابي ،القائم على أساس النسب
املئوية

أم ــا امل ـ ــادة  ،16فـيـلـفــت دب ــردان ــي إلــى
أنها «غير خالفية» ،ألنها تتحدث عن
«الكوتا النسائية» ،وال يحق للبرملان
التصويت عليها «مــا لــم ّ
يتم تحديد
ّ
مالمح النظام االنتخابي املـحــدد في
املادة  15من املشروع الجديد» ،مشيرًا
إلــى أن «الـقــوى السياسية الصغيرة،
ّ
تتخوف من إقصاء
ومنها األقليات،
حقوقها في املناطق املتنازعة ،إذا تم
اللجوء إلى خيارات الدوائر املتعددة
الصغيرة ،وهذا ما قد يفقد ّ
املكونات
الصغيرة مقاعدها في مناطق كبيرة
تتمتع فيها بجمهور بسيط».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،تـ ـج ــزم مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
مـطـلـعــة ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
بأن «الكتل اتفقت على إمرار القانون
يوم االثنني املقبل ،وفق نظام الدوائر
امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـقـ ـض ــاء،
وحــق ترشيح ف ــردي بنسبة .»%100
وت ـب ـ ّـن املـ ـص ــادر أن اع ـت ـمــاد الـقـضــاء
ك ــدوائ ــر انـتـخــابـيــة ق ــد يـجـعــل عملية
االق ـت ــراع «ص ـع ـبــة» ،وخــاصــة أن عــدد
األق ـض ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة ف ــي الـ ـع ــراق 163
ق ـضـ ً
ّ
مسجلة لــدى
ـاء 122 ،منها فـقــط
وزارة التخطيط ،وهــذا يعني وجــود
ً
 41قـ ـض ـ ً
ـاء غ ـي ــر م ـس ـج ــل ،فـ ـض ــا عــن
أن بـعــض األقـضـيــة ال تـتـجــاوز عتبة
سكانها ال ـ  100ألــف نسمة ،مــا يدفع
ب ــاتـ ـج ــاه دم ـج ـه ــا ب ـب ـع ــض األق ـض ـي ــة
امل ـ ـجـ ــاورة ل ــرف ــع ال ـع ـت ـبــة امل ـن ـصــوص
عليها دستوريًا.

ُ
مواد أسقطت
من القانون

17

اليمن

ّ
اتفاق الحديدة بوجه تعنت «التحالف»:
االجتماع السابع بال نتائج؟
في انتظار أن ّ
ترد حكومة
عبد ربه منصور هادي ،ومن
خلفها «التحالف» ،بعد
أسبوع طلبته للتشاور ،على
مقترحات جديدة الستكمال
تنفيذ اتفاق السويد في
المؤشرات
شأن الحديدة ،تنبئ
ّ
األولية باستمرار حالة التعنت
لدى هذا الفريق ،ما ّ
يهدد
بعودة التوترات إلى الحديدة
صنعاء ـــ رشيد الحداد
م ــن دون ّ
أي ج ــدي ــد ،ان ـت ـه ــى ،أول من
أم ــس ،االجـتـمــاع املـشـتــرك الـســابــع بني
م ـم ـث ـلــي ص ـن ـع ــاء ومـ ـن ــدوب ــي ال ـفــريــق
املوالي للتحالف السعودي اإلماراتي،
وذل ــك على مــن سفينة األم ــم املتحدة
« »Antractic dreamالتابعة لـ«برنامج
الغذاء العاملي» ،قبالة ميناء الحديدة.
إذ رف ـضــت حـكــومــة الــرئ ـيــس املنتهية
والي ـ ـت ـ ــه ،عـ ـب ــد ربـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور هـ ـ ــادي،
مقترحات جديدة ّ
قدمها رئيس فريق
املراقبني ،الجنرال الهندي أباهيجيت
جوها ،وأصـ ّـرت على إعادة املحادثات
النقطة الصفر .االجتماع األخير،
إلــى ُ
ال ـ ـ ــذي خـ ـ ّـصـ ــص مل ـن ــاق ـش ــة الـ ـخـ ـط ــوات
ال ـع ـم ـل ـي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ،وف ـت ــح
ّ
املمرات اإلنسانية في مدينة الدريهمي
املحاصرة وضــواحــي مدينة الحديدة
ومــدي ـنــة ح ـيــس إحـ ــدى املـ ــدن الــواق ـعــة
جنوبي الـحــديــدة ،تــرافــق مــع تصعيد
الفــت لخروقات وقــف إطــاق الـنــار من
ِق ـ َـب ــل امل ـي ـل ـي ـش ـيــات امل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات
ف ــي ال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي ف ــي م ــدي ــري ــات
الدريهمي والتحيتا وحيس جنوبي
امل ـح ــاف ـظ ــة .ووفـ ـق ــا ملـ ـص ــدر ف ــي فــريــق
صـنـعــاء امل ـش ــارك ف ــي امل ـح ــادث ــات ،فــإن
االجـ ـتـ ـم ــاع ن ــاق ــش ع ـ ـ ــددًا مـ ــن امل ـل ـف ــات
العالقة ،كما ّ
تم خالله عرض الخروقات
الـ ـي ــومـ ـي ــة لـ ـ ــ«اتـ ـ ـف ـ ــاق اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم»،
ُوا ّلـ ـخـ ـط ــوات األحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب الـتــي
ن ـ ــف ـ ــذت ع ـل ــى األرض مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل ط ــرف
صـنـعــاء ،والـعــراقـيــل الـتــي تـحــول دون
تنفيذ االتفاق ،والتي تضعها حكومة
ه ــادي .وأكــد املـصــدر أن فريق صنعاء

ّ
«رحـ ــب بـمـفـهــوم الـعـمـلـيــات امل ـق ـ ّـدم من
رئـ ـي ــس الـ ـف ــري ــق األم ـ ـمـ ــي أبــاه ـي ـج ـيــت
ج ــوه ــا ل ـت ـنـف ـيــذ إع ـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار مــن
دون ّ
أي فــواصــل زمـنـيــة ،فيما الطرف
اآلخ ــر يــواصــل املـمــاطـلــة» .وأش ــار إلــى
أن «مـفـهــوم عـمـلـيــات إعـ ــادة االنـتـشــار
بمرحلتيه األول ــى والثانية تــم إقــراره
فــي الـســابــع مــن شهر شـبــاط /فبراير،
ل ـك ــن ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر ال ي ـ ـ ــزال يــرفــض
التنفيذ».
وفـ ــي االج ـت ـم ــاع ،ق ـ ـ ّـدم رئ ـي ــس الـفــريــق
األم ـمــي فــي ال ـحــديــدة مـقـتــرحــا مـكـ ّـونــا
مــن ث ــاث ن ـقــاط :األولـ ــى ،إن ـشــاء مركز
ّ
املتقدم لـ«لجنة تنسيق إعادة
القيادة
االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار» ق ـب ـي ــل إعـ ـ ـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار
بـيــومــن ،والـ ــذي سـيـكــون مــن مهماته
اإلشـ ــراف املـبــاشــر عـلــى إع ــادة انتشار
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات؛ والـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـشـ ـكـ ـي ــل فـ ــرق
ّ
ستنسق
التنسيق واالرت ـب ــاط ،والـتــي
عـمـلـيــة إعـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار .ك ـمــا اق ـتــرح
ج ــوه ــا خــري ـطــة ط ــري ــق لـفـتــح امل ـم ــرات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــوك ـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
واملــدنـيــن .مقترحات قوبلت بموافقة

فريق القوات الموالية
لـ«التحالف» في «لجنة
إعادة االنتشار» طلب
أسبوعًا للتشاور

ط ـ ــرف ص ـن ـع ــاء ،ف ـي ـمــا رف ـض ـه ــا ط ــرف
ح ـكــومــة هـ ــادي مـشـتــرطــا ب ـ ّـت املـلـفــات
الـ ـع ــالـ ـق ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة واألمـ ـ ــن
ّ
املـ ـح ــلـ ـي ــان وق ـ ـ ـ ــوات خ ـف ــر الـ ـس ــواح ــل»
قبل االنتقال إلــى خطوة أخ ــرى .وتلك
هـ ـ ــي نـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــوق ــف
عندها طــرف حكومة هــادي منذ عــام،
ويستخدمها بني فترة وأخرى إلعادة
ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق إل ـ ــى الـنـقـطــة
الصفر .وبعدما طالبت حكومة هادي
في اجتماعات سابقة بتسليم مدينة
الـحــديــدة وامل ــوان ــئ ل ـقــوات تــابـعــة لها،
ع ــادت فــي االج ـت ـمــاع األخ ـيــر وأ ُعـلـ ّنــت
رفضها خطوة إعادة االنتشار املنفذة
من ِق َبل طرف واحد (حكومة صنعاء)

فــي أي ــار /مــايــو املــاضــي ،وال ـتــي أق ـ ّـرت
بها األمم املتحدة ّ
ورحبت بها ،متهمة
قــوات األمــن العام في الحديدة وقــوات
خـ ـف ــر ال ـ ـسـ ــواحـ ــل وك ـ ــذل ـ ــك ال ـس ـل ـط ــات
املحلية املنتخبة بأنها أكثر قربًا من
حركة «أنـصــار الله» كذريعة للتنصل
من عملية إعادة االنتشار.
وعلمت «األخـبــار» ،من مصادر مقربة
مــن فــريــق صـنـعــاء ،أن «فــريــق ال ـقــوات
امل ــوالـ ـي ــة ل ـل ـت ـحــالــف ف ــي ل ـج ـنــة إعـ ــادة
أسبوعًا للتشاور بشأن
االنتشار طلب
ُ
مـفـهــوم العمليات امل ـق ـ ّـدم مــن الـجـنــرال
َ
جوها حول مرحلتي إعادة االنتشار».
وأشارت املصادر إلى أن «ارتباط فريق
الطرف اآلخر باإلمارات بات واضحًا»،
متحدثة عــن دور إم ــارات ــي فــي إفـشــال
تنفيذ االتفاق .وبخصوص االنسحاب
ّ
م ــن م ـحــاف ـظــة الـ ـح ــدي ــدة ب ـش ـكــل ك ــل ــي،
كشف رئـيــس فــريــق صنعاء فــي لجنة
التنسيق األممية ،اللواء علي املوشكي،
في مؤتمر صحافي عقده الثالثاء ،عن
تقديم طــرف صنعاء مقترحًا لرئيس
ال ـل ـج ـنــة ب ـس ـحــب ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـص ـن ـع ــاء خ ـ ـ ــارج م ـحــاف ـظــة
الحديدة ،مقابل انسحاب الطرف اآلخر
أيضًا من املحافظة .إال أن ّ
الرد من طرف
حكومة هادي كان بأنهم يستطيعون
َ
شارعي صنعاء
فقط أن يتراجعوا عن
ف ــي ال ـحــديــدة لـ ـ  350م ـت ـرًا .وف ــي شــأن
فتح امل ـمــرات اإلنـســانـيــة ،وال ــذي سبق
ُ
أن أق ـ ـ ـ ّـر ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات س ــاب ـق ــة ك ــان
آخرها اجتماع نهاية أيلول /سبتمبر
امل ــاض ــي ،ان ـت ـقــد فــريــق ص ـن ـعــاء ال ــدور
األمـ ـم ــي ال ـض ـع ـيــف ف ــي هـ ــذا ال ـجــانــب،
وأكد أنه التزم بما سبق االتفاق عليه
بفتح مـمـ ّـر إنـســانــي فــي مــديـنــة حيس
وآخــر في مدينة الدريهمي .لكن فريق
حكومة هادي ،ومن خلفه «التحالف»،
تـهـ ّـرب ـ ـ بحسب صنعاء ـ ـ مــن التزامه
فـتــح مـمـ ّـر إنـســانــي فــي الــدريـهـمــي ،بل
إن ميليشياته تـعـ ّـمــدت إغ ــاق بعض
املنافذ الصغيرة في املدينة ،وأطبقت
الحصار على سكانها .وفي ما يتصل
بهذه املدينة تحديدًا ،املـحـ َ
ـاصــرة منذ
ع ـ ــام ونـ ـص ــف ع ـ ـ ــام ،ت ـ ــرى ص ـن ـع ــاء أن
ات ـفــاق الـســويــد لــم يستطع تـقــديــم ّ
أي
شيء لها ،وأن الوفد األممي و«اللجنة
الــدول ـيــة للصليب األح ـم ــر» لــم يقدما
امل ـس ــاع ــدات ألب ـن ــاء الــدري ـه ـمــي عندما
ّ
تمكنا مــن الــدخــول إلــى املدينة أخيرًا،
بل عرضوا عليهم النزوح من منازلهم
وترك ممتلكاتهم.

مصر

يثير قانون االنتخابات الجديدّ ،
املكون من  50مادة ،والذي شرع البرملان
فــي مناقشة م ـ ّ
ـواده قبل شهر تقريبًا ،خــافــات بــن الكتل السياسية.
ووفقًا ملصادر برملانية تحدثت إلى «األخبار» ،فإن «القوى الكردية أرادت
نظامًا يعتمد على املحافظة دائرة انتخابية واحدة ،واعتماد نظام سانت
ليغو» ،في وقت نادت فيه «القوى السنية» بخيار «أعلى األصــوات ،لكن
ّ
بــدائــرة انتخابية واح ــدة لكل محافظة» .وتضيف املـصــادر إن «القوى
ُ ّ
السنية اعترضت على مقترح إلغاء انتخابات الخارج ،ألن عدد املقترعني
ً
خارج العراق ليس بالقليل ،فضال عن اشتراطها إتمام عودة النازحني
ّ
تضم بصمة الناخب وصورته ،وليس
واعتماد البطاقة البيومترية التي
ّ
تتضمن ّأيًا منهما خوفًا من التزوير» .وفي خضمّ
اإللكترونية التي ال
ُ
الـجــدل الـقــائــم ،أسقطت مــن قــانــون االنـتـخــابــات امل ــادة  ،9الـتــي استثنت
الوزراء والرؤساء من الترشيح ،وحصرت املنع بالقوى األمنية وأعضاء
املفوضية وأجهزة السلك القضائي ،كون الدستور يمنح حق الترشيح
ُ
ّ
ألي عراقي يتمتع باألهلية .أمــا شــرط الجنسية املــزدوجــة ،فقد أسقط
َ
هو اآلخر ملعارضته من ِقبل بعض القوى ،التي رفضت مقترح إسقاط
الجنسية عــن الـعـضــو الـفــائــز بمقعد فــي ال ـبــرملــان بـعــد تــأديـتــه اليمني
الدستورية.

(األخبار)

رفع «نشرة العسكريين» إلى السيسي

مفاجآت في األسماء والتنقالت
القاهرة ـــ األخبار
ُرف ـع ــت «ن ـش ــرة ت ـحـ ّـركــات الـعـسـكــريــن»
إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي ،العتمادها رسميًا وإعالنها
ف ــي غ ـض ــون أي ـ ــام ق ـل ـي ـلــة .وال ــاف ــت في
هذه النشرة الدورية ،التي تأتي ضمن
تـ ـح ـ ّـرك ــات وت ــرقـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــن فــي
ال ـق ــوات املـسـلـحــة مــرتــن س ـنــويــا ،أنـهــا
تحمل مفاجآت ربما تصل إلى مستوى
الـ ـقـ ـي ــادات .وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر عـسـكــريــة،
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،إن الـ ـنـ ـش ــرة الـ ـج ــدي ــدة
«تـحـمــل مـفــاجــآت عـلــى مـسـتــوى الــرتــب
املـتــوسـطــة عـلــى األقـ ــل ،وتـشـمــل أسـمــاء
ُ
س ـب ــق أن اس ــت ـب ـع ــدت وع ــوق ـب ــت خ ــال
امل ـ ـ ــدة امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ع ـك ــس آل ـيــة
مـخـتـلـفــة ف ــي االخ ـت ـي ــار وال ـح ـك ــم عـلــى
ال ـش ـخ ـص ـيــات وت ـق ـي ـي ـم ـهــا» .ومـ ــن بــن
الـعــائــديــن ،بـمــوجــب الـنـشــرة الـجــديــدة،

شخصيات مــن الــرتــب الــوسـطــى كانت
ّ
وسيتم نقلها
قد عانت من التهميش،
إلــى مــواقــع مهمة استنادًا إلــى الكفاءة
التي أظهرتها في مراحل سابقة ،فيما
سيخرج من املشهد أصحاب رتب كانوا
ّ
مقربني مــن دوائ ــر الـقــرار .كما سيظهر
في النشرة اســم الفريق أسامة عسكر،
الـ ــذي ك ــان ق ــد احـ ُـت ـجــز بـتـهـمــة ال ـتـ ّ
ـربــح
وتحقيق كسب مالي غير مشروع ّإبان
ّ
توليه مناصب مهمة ،علمًا بأن الجيش
ّ
حرص على إظهار عسكر خالل توجهه
إلى أداء مناسك العمرة مع بعثة القوات
املسلحة مــن أجــل نفي احـتـجــازه داخــل
فندق املاسة ،وهي الحادثة التي أكدها
قادة عسكريون.
وال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ،ه ـنــا أن «امل ـخ ــاب ــرات
ُ
الحربية» ،التي تراجع حركة التعيينات،
كانت بعيدة جزئيًا عن الصراعات بني
القادة العسكريني ،لكن ّ
تحرياتها دائمًا

ّ
مــا تــدخ ـلــت فـيـهــا األه ـ ــواء الشخصية،
مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار وج ــود ضغوط
ل ـت ـص ـع ـي ــد ق ـ ـي ـ ــادات وإق ـ ـص ـ ــاء أخـ ـ ــرى.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ت ـ ـبـ ــدو ه ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـشـ ــرة م ـه ـمــة
لكثيرين ،ليس حـصـرًا للتنقالت التي
ت ـح ـم ـل ـهــا فـ ــي مـ ــراكـ ــز م ـه ـم ــة ،وإبـ ـع ــاد
أصـحــاب الـ ــوالءات مــن مــواقــع مـحـ ّـددة،
وخــاصــة فــي م ــدن الـقـنــاة وس ـي ـنــاء ،بل
ألن ّالـتـغـيـيــرات سـيـكــون هــدفـهــا املعلن
ض ــخ دم ــاء جــديــدة فــي ســاحــة املـعــركــة
فــي سيناء فــي مواجهة اإلره ــاب ،الــذي
ـ ـ على رغــم انحصار عملياته ـ ـ ال يزال
يمنع عــودة العمل بحالته االعتيادية.
يـشــار إلــى أن النشرة تـكــون ســريــة ،وال
ُ
تـنـشــر تفاصيلها فــي وســائــل اإلع ــام،
باستثناء بعض التغييرات العليا التي
ُ
ستعلن قريبًا ،علمًا بأنها تأتي كجزء
ّ
مــن متغيرات عــدة تشهدها الــدولــة في
املرحلة الحالية.

