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على
الموقع

تقرير

عن الطعام
العدد  ٢٤٩٤في  ١٦كانون الثاني).
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس «ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـ ـيـ ـ ــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ،ق ـ ـ ـ ــدورة ف ـ ـ ـ ــارس ،ف ــإن
نجاح خطوات األسرى مرهون بتوافر
املـنــاخ املناسب سياسيًا وبيئيًا ،فهم
يتجنبون خوض اإلضرابات في فصل
الشتاء ،ملا له من تأثير على صحتهم،
وسياسيًا تكون فرص نجاحهم ضئيلة
بسبب اقتراب االنتخابات اإلسرائيلية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـقـ ـع ــون ض ـح ـي ــة مل ـ ــزاوداتـ ـ ـه ـ ــا،
وم ـث ــال ذل ــك م ــا قــالــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإلســرائ ـي ـلــي ،اف ـي ـغــدور لـبـيــرمــان ،قبل
أيام ،بشأن طرح مشروع قانون يسمح
ب ــإع ــدام األسـ ـ ــرى الـفـلـسـطـيـنــن .كــذلــك
يــرى مراقبون آخ ــرون أن أزمــة تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي األش ـه ــر
املقبلة ستزيح األنظار عن قضيتهم.
كــذلــك سـيـكــون عـلــى ال ـحــركــة األس ـيــرة
دراس ـ ــات ع ــدة س ـي ـنــاريــوات تـفــاديــا ملا
حـ ــدث م ـع ـهــا الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،حـيـنـمــا
خ ــاض األس ـ ــرى إض ــراب ــا مـفـتــوحــا عن
الطعام ألسابيع ،لكنهم اضـطــروا إلى
وق ــف اإلضـ ـ ــراب بـسـبــب ح ــادث ــة فـقــدان
ثــاثــة مستوطنني فــي مدينة الخليل،
ج ـن ــوب ال ـض ـف ــة ،ث ــم الـ ـح ــرب األخ ـي ــرة
ع ـل ــى غـ ـ ــزة .أيـ ـض ــا ،ي ـع ـكــس االن ـق ـس ــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـس ـي ــاس ــي ن ـف ـســه عـلــى
السجون التي تحوي اآلن نحو 7000
ً
أسـ ـي ــر م ـن ـهــم  11امـ ـ ـ ــرأة و 214ط ـف ــا،
ومئات األسرى اإلداريني واملرضى.

الخليج مع هادي
وعدن «عاصمة بديلة»
شيئًا فشيئًا توضح األحداث املتسارعة
ّ
املشهد الجديد قيد التشكل في اليمن.
ف ــرض ان ـت ـقــال الــرئ ـيــس الـيـمـنــي عبد
ربه منصور هادي إلى عدن وتكريس
املدينة الجنوبية عاصمة بديلة واقعًا
ج ــدي ـدًا ف ــي الـ ـب ــاد ،تــواك ـبــه م ـس ــارات
م ـت ـص ــاع ــدة داخ ـل ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا .دول
مجلس التعاون الخليجي لــم تتأخر
فــي إع ــان موقفها مــن خـطــوة هــادي،
الــذي بعث برسالة الــى البرملان يعلن
فيها سحب استقالته ،وذل ــك بتأكيد
دعمها املطلق له ،ودعوة مجلس األمن
إل ــى «ت ـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه ف ــي الـيـمــن»
إزاء إجـ ـ ــراءات الـحــوثـيــن «ال ـبــاط ـلــة».
يأتي هذا بالتزامن مع موافقة معظم
القوى السياسية اليمنية على دعوة
هـ ـ ــادي ن ـق ــل ال ـ ـحـ ــوار إل ـ ــى عـ ـ ــدن ،بـعــد
إع ـ ــان ص ـن ـع ــاء «ع ــاصـ ـم ــة م ـح ـت ـلــة»،
مــا يــؤكــد السعي إلــى تقسيم الـبــاد،
خصوصًا أن هادي تعاطى يوم أمس
ٌ
«رئيس للجنوب» ،حيث اجتمع
وكأنه
ّ
ّ
بمحافظني جنوبيني ،وج ــدد تمسكه
بــامل ـبــادرة الـخـلـيـجـيــة .وبــرغــم ّ
تنصل
األمم املتحدة ،على لسان مبعوثها في
اليمن ،جمال بن عمر ،من العلم املسبق
بمغادرة هادي منزله إلى عدن ،نقلت
وســائــل إع ــام ي ــوم أم ــس عــن مـصــادر
في «أنصار الله» قولها إن «تحقيقات
أولية تثبت تورط بن عمر في تهريب
هادي من صنعاء».
وبعد إعالن الدوحة تأييدها خطوات
ه ــادي ،اعتبرت دول مجلس التعاون
الخليجي ،يــوم أمــس ،أن وصوله إلى
ع ـ ــدن س ــامل ــا «خ ـ ـطـ ــوة م ـه ـم ــة ل ـتــأك ـيــد

ً
ال ـش ــرع ـي ــة» ،م ـطــال ـبــة «ب ــرف ــع اإلق ــام ــة
اإلج ـب ــاري ــة ع ــن رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء خــالــد
بحاح وغيره من السياسيني وإطالق
سراح املختطفني».
ودعـ ـ ــت دول ال ـخ ـل ـيــج أبـ ـن ــاء الـشـعــب
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي وكـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة إلـ ــى «االلـ ـتـ ـف ــاف حــول
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس (املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــل) ودع ـ ـم ـ ــه فــي
ممارسة مهماته الدستورية كافة من
أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير
ً
الذي أوصله إليه الحوثيون» ،مؤكدة
دع ـم ـه ــا ل ــدف ــع ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الـسـلـمـيــة وف ـقــا ل ـل ـم ـبــادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار
الــوطـنــي» .وقــال األمــن الـعــام ملجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ب ـ ــن راش ـ ــد
ال ــزي ــان ــي ،ف ــي ال ـب ـيــان ن ـف ـســه ،إن دول
املجلس تطالب مجلس األمــن بتحمل
مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن
ب ــدع ــم ال ـشــرع ـيــة ه ـن ــاك ،واع ـت ـب ــار كل
اإلجراءات والخطوات التي اتخذت من
قبل الحوثيني باطلة ال شرعية لها.
تعبير عن إصراره على استرجاع
وفي
ٍ

هادي يسحب
استقالته برسالة
إلى البرلمان

العالم

15

العراق
شرعيته كرئيس برغم استقالته قبل
ن ـحــو ش ـه ــر ،ع ـقــد هـ ـ ــادي ،يـ ــوم أم ــس،
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا فـ ــي عـ ـ ــدن ،ضـ ــم عـ ـ ــددًا مــن
املـحــافـظــن الـجـنــوبـيــن والـشـمــالـيــن،
وذلـ ـ ـ ــك ألول مـ ـ ــرة مـ ـن ــذ خـ ــروجـ ــه مــن
صنعاء ملناقشة التطورات السياسية
الـتــي تمر بها ال ـبــاد ،بحسب مصدر
رئـ ـ ــاسـ ـ ــي ح ـ ـضـ ــر االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع .وقـ ـ ــال
املـصــدر إن ه ــادي رأس اجتماعًا ضم
محافظي حضرموت ،تعز ،إب ،مأرب،
شـبــوة وامل ـهــرة .ولـفــت املـصــدر إلــى أن
ه ــادي ج ــدد خ ــال االج ـت ـمــاع تمسكه
باملبادرة الخليجية ودعوته إلى نقل
املفاوضات بني القوى السياسية إلى
مدينة أخرى «آمنة».
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر« ،ك ـش ــف الــرئ ـيــس
ه ــادي أن ــه تلقى ات ـصــاالت مــن زعـمــاء
وملوك وأمراء عرب أكدوا فيها دعمهم
لشرعيته كرئيس لليمن ،مع وقوفهم
إلــى جانب الـبــاد للخروج مــن األزمــة
الحالية» ،الفتًا إلى أن «الرئيس هادي
سيعقد فــي كــل يــوم مــن األي ــام املقبلة
اجتماعًا ملحافظي كل إقليم من األقاليم
الـسـتــة» ،فــي إش ــار ٍة إلــى ّ
تمسك هــادي
بقرار تقسيم البالد إلى  6أقاليم ،وفي
تجاهل لرفض الحوثيني هذا املشروع.
ٍ
وق ــد واف ـقــت معظم ال ـقــوى السياسية
فــي ال ـي ـمــن ،بــاسـتـثـنــاء «أن ـص ــار الـلــه»
و«املؤتمر الشعبي العام» ،على دعوة
هـ ــادي إل ــى ن ـقــل الـ ـح ــوار م ــن صـنـعــاء
إلى مدينة عدن على األرجــح ،من دون
تـحــديــد مــوعــد ان ـطــاق ال ـحــوار بعيدًا
عن صنعاء.
(األخبار ،األناضول)

• «التحالف» :تنامي الدور
الفرنسي وواشنطن تعد
بـ«الهزيمة»
• ظريف في بغداد اليوم:
متابعة إيرانية للتطورات

مصر
• صفقة «رافال» :وأصبح
ملصر ذارع طويلة

السودان

• انطالق الحملة
االنتخابية اليوم

إسرائيل
• هجمات داخلية مرتدة
ضد نتنياهو
• «هآرتس» :إسرائيل نحو
دولة أكثر تشددًا دينيًا

إيران

مصر

ما قل
ودل
أكد الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني ،أن روسيا تعمل الكثير
لتطوير القوات املسلحة عامة
والدفاعات الجوية — الفضائية
والقوات النووية خاصة ،وتزويدها
األسلحة الحديثة ،مشيرًا إلى أن
«هذا يضمن التوازن العاملي».

وأضاف ،في تصريحات عقب
ً
وضعه إكليال من الزهور على قبر
الجندي املجهول في موسكو أمس،
أن روسيا «ستظل تبذل ما بوسعها
لتعزيز قدرات قواتها».
وكان بوتني قد وجه كلمة ،في
مناسبة عيد القوات املسلحة ،شدد
فيها على «ضرورة أال يعلل أحد
نفسه بوهم يوحي بأن تحقيق
التفوق العسكري على روسيا
وممارسة الضغط عليها أمر ممكن،
إذ سيكون لنا رد مناسب على
مغامرات من هذا النوع دائما».
(األخبار)

القضاء يقابل وعود السيسي
بأحكام مشددة
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
لم ّ
يمر يوم واحد على تجديد الرئيس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،وعده
ب ــاإلف ــراج ع ــن أول دف ـعــة م ــن الـشـبــاب
املـحـبــوســن «ظـلـمــا» (ف ــي إشـ ــارة إلــى
املسجونني على ذمة قضايا الحريات
وقـضــايــا ذات طــابــع سـيــاســي) ،حتى
أصـ ـ ــدرت مـحـكـمــة ج ـنــايــات ال ـقــاهــرة،
يــوم أمــس ،حكمًا قاسيًا على عــدد من
نــاش ـطــي األح ـ ـ ــزاب امل ــدن ـي ــة بــالـسـجــن
املشدد ،ملــدد تــراوح بني ثــاث سنوات
و 15عامًا .القضية نفسها حكم فيها
ع ـلــى ال ـنــاشــط ال ـس ـيــاســي ،ع ــاء عبد
الـفـتــاح ،بالسجن خـمــس س ـنــوات مع
تغريمه  100ألف جنيه (نحو  13ألف
دوالر) ،وهــو الحكم ال ــذي نــالــه أيضًا
أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،ف ـي ـمــا صــدقــت
املحكمة على حكم السجن املشدد لـ15
عامًا على ثالثة متهمني باإلضافة إلى
ثالث سنوات «سجن مشدد» لعشرين
شابًا آخرين جميعهم من الشباب ،مع
وضــع كــل املتهمني تحت الرقابة ملدة
مماثلة لألحكام الصادرة بحقهم.
تـ ـع ــود وق ــائ ــع ال ـق ـض ـيــة إل ـ ــى تـظــاهــر
ال ـش ـب ــاب أم ـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى في
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  2013ل ــاع ـت ــراض
ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن رئ ـيــس
الجمهورية السابق ،املستشار عدلي
منصور ،بحظر التظاهر إال بموافقة
الجهات األمنية ،علمًا بأن محكمة أول
درج ــة أص ــدرت أحـكــامــا مـشــددة بحق
الناشطني الــذيــن ألـقــي القبض ّخالل
م ـصــادمــات م ــع ال ـشــرطــة ال ـتــي فضت
التظاهرة بالقوة.
ورغ ـ ــم أن أح ـم ــد ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ليس
لديه انتماء سياسي ولــم يـشــارك في

الـتـظــاهــرة ،فــإنــه تــدخــل لــوقــف اعـتــداء
رج ــال الـشــرطــة الــذيــن كــانــوا يــرتــدون
الزي املدني على الفتيات .لكن املحكمة
عاقبته بالسجن املشدد بدعوى حمله
سالحًا أبيض «ســاطــور» ،فيما يؤكد
الشاب أنه كان يحمل سكينًا صغيرة
فقط ،ما زاد في تعقيد القضية .وعبد
الــرح ـمــن ك ــان يـعـمــل حـ ــارس أم ــن في
مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن مـجـلــس ال ـش ــورى
حيث مكان التظاهرة تلك.
وقانونيًا ،توصف املدة التي سيوضع
فـيـهــا ال ـش ـبــاب بـعــد ق ـضــاء أحـكــامـهــم
بـمـنــزلــة «ن ـص ــف س ـج ــن» ،إذ يتطلب
من املحكوم عليهم باملراقبة الشرطية
ال ـت ــردد عـلــى الـشــرطــة يــومـيــا اعـتـبــارًا
مــن ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء حـتــى الخامسة
صباحًا.
ع ـض ــو ه ـي ـئــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن امل ـت ـه ـمــن،
حالة من الصدمة انتابت أهالي
المعتقلين (آي بي ايه)

املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،أك ــد
ل ــ«األخ ـبــار» اعتزامهم التقدم بنقض
لـلـحـكــم أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ،وهــي
أع ـ ـلـ ــى جـ ـه ــة قـ ـض ــائـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــور إي ـ ـ ــداع
حيثيات الحكم ،مشيرًا إلى أن الحكم
قاس للغاية ،إضافة إلى أن املحكمة لم
ٍ
تستجب للدفوع القانونية التي قدمها
املحامون خالل جلسات املحكمة.
ووفقًا لقانون اإلجراءات الجنائية ،فإن
طعن املتهمني أمام «النقض» في حال
قـبــولــه يعني محاكمتهم أم ــام دائ ــرة
جنايات أخرى ً
بناء على صدور الحكم
األول عليهم جميعًا غيابيًا ،علمًا بأن
من حق الرئيس إصــدار العفو في أي
مــرحـلــة مــن مــراحــل الـتـقــاضــي .ووفــق
مصادر سياسية تحدثت لـ«األخبار»،
فـ ــإن ال ـس ـي ـســي ل ــم ي ـق ـصــد ف ــي كلمته
ً
ه ــؤالء الـشـبــاب خــاصــة ،فـضــا عــن أن
صـ ــدور ال ـح ـكــم ك ــان أم ـ ـرًا مـعـلـنــا منذ
مدة ،وهو ما ينفي طبقًا لتلك املصادر
«علم الرئيس باألحكام القضائية التي
يجري إصدارها مسبقًا».
رغــم ذلــك ،ال تستبعد املصادر نفسها
أن يتضمن الـعـفــو أس ـمــاء الناشطني
املذكورين خالل األيام املقبلة ،وخاصة
أن األسماء النهائية لم ينته وضعها،
كاشفة أن القائمة األولية ضمت أكثر
من  150اسمًا تجري مراجعتها لدى
وزارة الــداخـلـيــة ،وذك ــرت أن الرئيس
يـمـكــن أن يــزيــد األس ـم ــاء ال ـتــي يــراهــا
مناسبة وفقًا لحقه الدستوري.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،حـ ـص ــر رئ ـ ـيـ ــس امل ـن ـظ ـمــة
املصرية لحقوق اإلنـســان ،حافظ أبو
سعدة ،في حديث مع «األخبار» ،فرص
خـ ــروج ال ـش ـبــاب م ــن الـسـجــن بالعفو
الرئاسي ،لكنه وصــف األحـكــام أيضًا
بـ«القاسية».

• روحاني يدعم نقل
العاصمة من طهران

اليونان
• بوادر انفراج مع االتحاد
األوروبي

كورياالشمالية
• كيم جونغ أون للجيش:
استعدوا للمعركة

