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تقرير

السعودية تنتقم من الشيخ النمر بإعدام ابن شقيقه
ال ـت ـقــدم عـلــى م ـحــاور ع ــدة عـلــى طــول
ال ـج ـب ـه ــات ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،وف ـ ــق خـطــط
يـ ـصـ ـفـ ـه ــا مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ي ـم ـنــي
بــ«الــدقـيـقــة الـتــي تـهــدف إل ــى تحقيق
أكبر نتائج بأقل الخسائر» .ويضيف
املـ ـص ــدر« :نـ ـح ــرص بــأك ـبــر قـ ــدر على
أن تبقى معركتنا في حــدود إسقاط
املواقع العسكرية وإخماد املواقع التي
تنطلق منها النيران ،وخصوصًا أن
تقدمنا اليوم وصل إلى مدن سكنية،
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي مــدي ـنــة الـخــوبــة
والربوعة».
وكان الفتًا حرص املقاتلني اليمنيني
على تجنب وصــول النيران واملعارك
إل ـ ـ ــى املـ ـ ــواقـ ـ ــع املـ ــدن ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ــدن
السعودية ،حيث لم تسجل منذ بدء
ال ـع ـم ـل ـي ــات أي إص ــاب ــة ف ــي ص ـفــوف
املدنيني السعوديينأ على الرغم من
أن معظم املواقع املحررة التي يسيطر
عـلـيـهــا ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان» تـشــرف
مباشرة على مدن مزدحمة بالسكان.
وت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة
اليمنية استهداف املواقع العسكرية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـص ــواري ــخ
والـ ـق ــذائ ــف امل ــدف ـع ـي ــة ،ح ـيــث ُسـجـلــت
عشرات االصابات الدقيقة في مواقع
جديدة ،منها ما ُيقصف ّ
للمرة األولى،
كاملوقع العسكري الواقع خلف موقع
«جوبح» في جيزان والــذي استهدف
بعشرين قــذيـفــة ،شــوهــدت على إثــره
نـ ـي ــران ك ـب ـي ــرة ت ـت ـصــاعــد م ــن امل ــوق ــع
وفــرار جماعي لآلليات والجنود من
امل ــوق ــع ،ك ــذل ــك ت ــم اس ـت ـه ــداف مــواقــع
عسكرية في محيط الخوبة وموقعي
ال ـ ـقـ ــرن وال ـ ـ ـ ــدود ب ــأك ـث ــر مـ ــن ع ـشــريــن
صاروخًا وقذيفة.

و«القاعدة»
تـمـهـيـدًا ل ـعــودتــه ،وم ــن نــاحـيــة أخــرى
ً
ن ــزوال عند رغبة اإلم ــارات التي تدعم
عـ ـ ــودة رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة املـسـتـقـيـلــة.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن هـ ـ ــادي ق ــال
خ ــال االجـتـمــاع لـلـقـيــادات الجنوبية
اإلص ــاحـ ـي ــة إن «م ـ ــن ح ـ ــرر ع ـ ــدن هــو
صاحب الحق في تعيني قيادتها» في
إشارة إلى اإلمارات.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن اجـتـمــاعــا آخــر
جرى مساء أمس ،بني هادي وقيادات
«امل ـق ــاوم ــة ال ـج ـنــوب ـيــة» ،خ ــرج بـنـقــاط
عدة ،أهمها :عودة هادي إلى العاصمة
عدن حيث ستتكفل املقاومة الجنوبية
بـ ـحـ ـم ــايـ ـت ــه .وامل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة عـ ـل ــى «دم ـ ــج
امل ـقــاومــة» ب ـ «الـجـيــش الــوطـنــي» وفــق
اآللية التي وضعتها املقاومة في عدن.
وفتح باب التأهيل لشباب الجنوب في
املؤسسة العسكرية واألمنية ومنحهم
راتبًا شهريًا .وتوفير طائرات لنقل كل
الجرحى في الجنوب إلى كل من مصر
والهند والسودان .على أن تنقل طائرة
خاصة اليوم وفــد «املقاومة» إلــى أبو
ظبي.
من جهة أخــرى ،وبعدما شهدت عدن
خـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن عـمـلـيــات
اغ ـت ـيــاالت وسـحــل وقـتــل عـلــى الهوية
ســواء بحق شماليني أو بحق قيادات
في «الحراك الجنوبي» ،يواصل تنظيم
«ال ـقــاعــدة» مـمــارســاتــه اإلجــرام ـيــة في
عدن وبقية مدن الجنوب ومحافظاته
التي يسيطر على معظمها .وبعدما
ّ
دم ــر التنظيم وفـ ّـجــر ع ــددًا مــن القباب
واملـ ـ ـ ـ ــزارات ال ـص ــوف ـي ــة وق ـت ــل واع ـت ـقــل
ب ـ ـعـ ــض رج ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــاّ ،
دم ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـن ــاص ــر
«ال ـق ــاع ــدة» أم ــس وأح ــرق ــوا الكنيسة
الـكــاثــولـيـكـيــة ف ــي مــديــريــة كــريـتــر في
محافظة عدن.

يضيق
ال يزال نظام آل سعود ّ
صدرًا يومًا بعد يوم بكل صوت
يشي بنفحة من الخروج عن
قوانين المملكة الجائرة ،ويتجرأ
على المطالبة بأدنى حقوقه
كإنسان .ويأتي تأييد المحكمة
العليا للقرار الصادر بإعدام علي،
ابن شقيق الشيخ المعارض،
المملكة
نمر النمر ،تأكيدًا لرغبة ّ
في استمرار قمعها لكل فكرة
خارجة عن نطاقها ،حتى ولو
بلغ ذلك معاقبة شاب بغية
االنتقام من عائلته
مريم عبدالله
انتهت آمــال عائلة محمد النمر بخالص
اب ـن ـه ــم ع ـل ــي وخـ ــروجـ ــه م ــن ال ـس ـج ــن مــع
إصــدار املحكمة العليا قــرارًا مؤيدًا لحكم
اإلعدام الصادر بحق علي ( 20عامًا) ،بعد
خـضــوعــه ملـحــاكـمــة ســريــة مـنــع فـيـهــا من
بمحام يدافع عن ابن السابعة
االستعانة
ٍ
عشرة لحظة اعتقاله.
ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي ح ـســب وصـ ــف الـعــائـلــة
جــاء «نكاية» بهم ،خاصة حني نعرف أن
املحكوم عليه هو ابــن شقيق الشيخ نمر
النمر ،املعارض لحكم آل سعود ،املحكوم
هو اآلخر باإلعدام .وفيما أثار الحكم حالة
مــن الغضب الشعبي ،تـخــوف حقوقيون
من إقــدام السلطات السعودية على إعدام
النمر في غضون أيام قليلة.

وما يعزز نظرية االنتقام من العائلة غياب
أي تبرير من السلطات السعودية لعفوها
عن إرهابيني منتمني إلى تنظيم «داعش»
و«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،ف ـي ـمــا تـ ـط ــارد بـ ــا ه ـ ــوادة
ال ـن ـش ـطــاء ع ـ ُّلـ َـى خـلـفـيــة الـ ـح ــراك املـطـلـبــي
ال ـس ـل ـمــي .ال ــث ــغ ــر ال ـقــانــون ـيــة وال ـشــرع ـيــة
املحيطة بالقضية والتهم ال ــ 14املوجهة
إل ــى الـنـمــر (اعـتـقــل فــي  15شـبــاط ،)2012
أوض ـح ـت ـهــا ال ـعــائ ـلــة ف ــي عـ ــدة ت ـغــريــدات
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .األب
والناشط محمد النمر وأم علي وشقيقه
بـ ــاقـ ــر ،ت ـ ـصـ ــدوا خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
لتوضيح مـجــريــات التحقيق ،مــع الطفل
ع ـلــي الـ ــذي أدخـ ــل إل ــى دار املــاح ـظــة في
الــدمــام لحظة اعتقاله ،عــاد معها َإلكمال
دراسته الثانوية لسنتني ،قبل أن ُينقل إلى
سجن املباحث ويتوقف مشواره املدرسي.
التحول األب ــرز فــي محاكمة علي أنها لم
تكن ســريــة كما أرادت السلطة ،إذ واكــب
ال ــوال ــد مـحـمــد الـنـمــر عـبــر صـفـحـتــه على
«تــوي ـتــر» ،مـجــريــات التحقيق وم ــا تبعه
تحت قوس العدالة املسخرة لتنفيذ أحكام
معلبة ومختومة من وزارة داخلية محمد
ُ
بــن نــايــف .الطفل الــذي اعتقل عبر دهسه
بواسطة سيارات مكافحة الشغب ،الحق
والده كشف طرق تلفيق التهم لعلي خالل
االس ـت ـج ــواب ،وك ـيــف ك ـتــب امل ـح ـقــق بـيــده
األسـئـلــة واألج ــوب ــة ،وبالقلم نفسه أجبر
الفتى التوقيع على ورقة اعترافاته .ليقف
بعدها املحقق بكل وقــاحــة أمــام القاضي
معتذرًا من ســوء خط املتهم خــال إحدى
جلسات املحاكمة الهزلية التي ضمن فيها
الجالد ساحة اللعبة القضائية ملصلحته.
ب ــاق ــر ال ـن ـم ــر ش ـق ـيــق امل ـع ـت ـقــل عـ ـل ــي ،نـقــل
لــ«األخـبــار» استغراب العائلة من الحكم،
رغــم توقعهم ذلــك بسبب الحكم املبدئي.
يـقــول بــاقــر« :توقعنا مــن املحكمة العليا

أن تـطـعــن الـحـكــم ال ـجــائــر ،ول ـكــن لألسف
ل ــم يـتـغـيــر شـ ــيء .أخ ــي ف ــي ال ـب ــدء مظلوم
وال ـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى لــن يـنـســاه ،وإن
أعدم فالله أرحم الراحمني» .وأكد باقر أن
العائلة ستستمر في اإلجراءات القضائية
بـضــرورة مراجعة القضية وع ــدم القبول
بالحكم النهائي.
وك ــان بــاقــر قــد كتب قبل فـتــرة مــن الحكم
ف ــي م ــدون ــة ،م ــا جـ ــرى ب ـعــد اع ـت ـق ــال علي
بثالثة أشـهــر .يـقــول« :زارت والــدتــي أخي
عـلــي فــي (دار األح ـ ــداث) فــي ال ــدم ــام ،وكــل

الحق والده كشف
طرق تلفيق التهم
وكيف كتب المحقق
بيده األسئلة واألجوبة

ما رأته الوالدة املفجوعة كان وجهًا مليئًا
بالكدمات ،إضافة إلى فقدان علي عددًا من
أسنانه وكسر فــي أنـفــه ،وكــان يعاني من
مشاكل في املسالك البولية وقال لوالدتي
إنــه ينزف دم أثناء التبول» ،وبالرغم من
شكوى األم لــم يعرض ابنها على طبيب
حتى آخر يوم له في دار «املالحظة».
خ ـضــع ع ـلــي ب ـعــدهــا لـجـلـســات س ــري ــة لم
يحضرها والده محمد وال محامي املتهم
نـفـســه ،لـتـنـقــل صـحــف ال ـن ـظــام ف ــي الـيــوم
التالي مجريات الجلسة والنطق بالحكم
االبتدائي بحق علي النمر.

أراد النظام السعودي أن يكون القاضي
والـحـكــم فــي قضية الـنـمــر ،لـفــق لــه التهم
الـ ـتـ ـعـ ـسـ ـفـ ـي ــة ب ـ ـعـ ــد ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ال ـت ـح ـق ـي ــق
والتعذيب ،غيب العدالة وهو الذي يدعي
تطبيق الشريعة اإلســامـيــة ،لكن يومها
س ـق ـط ــت «شـ ــري ـ ـعـ ــة» الـ ـح ــاك ــم وش ــرع ـي ــة
املحاكمة .أرادت السلطة من طريق طاقمها
الـ ـقـ ـض ــائ ــي املـ ـمـ ـس ــك بـ ـخـ ـي ــوط ال ـق ـض ـيــة،
االستمرار في مسرحيته الهزلية ،مورس
ك ــل م ــا يـمـكــن أن يـخـطــر ف ــي ب ــال معذبي
السجون والتحقيقات في سبيل اإليقاع
بابن السابعة عشرة.
امل ـحــاك ـمــة امل ـخــال ـفــة ل ــأع ــراف وال ـقــوانــن
ال ــدول ـي ــة ،حـســب مـتــابـعــن ،ل ــم تـقــف عند
منع علي من التواصل مع محاميه طوال
ً
جـلـســات املـحــاكـمــة القليلة أص ــا مقارنة
بكثرة عــدد التهم امللفقة للنمر .وال طلب
املــدعــي الـعــام تنفيذ حــد الـحــرابــة باملتهم
امل ـغ ـي ــب ع ــن مـحـكـمـتــه قـ ـسـ ـرًا ،ل ــم يفصل
القاضي في خلفية القرار ـ الطفل ينتمي
إل ــى عــائـلــة مشاغبة وس ـيــرة عـمــه الشيخ
ن ـم ــر ال ـن ـم ــر ت ـش ـهــد ب ـه ــا س ــاح ــة امل ـحــاكــم
حتى اليوم .لتجيء جلسة النطق بالحكم
األخيرة والتي ّ
أقر فيها حكم اإلعدام على
أي ــدي ثــاثــة ق ـضــاة ،فــي محاكمة سقطت
قانونيًا وشرعيًا وأخالقيًا ،حسب تصريح
العائلة التي ال ترى في مجموع التهم ضد
ابنها ما يجعلها مساوية لحياته.
حوى ملف علي النمر االتهامي االنضمام
إلــى خلية إرهابية للعمل على تحريض
الناس على التظاهر وإثــارة الفتنة .وهي
تهم فضفاضة وجاهزة لكل من يخرج عن
محرمات الدولة السعودية .تقابلها أحكام
قراقوشية ضــد مطالبات أقلية مسلوبة
الحقوق ،توصم باإلرهاب عند كل تحرك،
س ـل ـطــة ن ـك ـلــت ب ـن ـش ـطــاء ح ـ ــراك الـشــرقـيــة
ورموزها.

العراق

الجعفري لقطر :العرب ال يغدرون ...وحذار اللعب بالنار
ّ
تتوضح يومًا بعد يوم معالم خريطة
الطريق التي رسمتها الواليات املتحدة
م ــن أجـ ــل «تـ ـح ــري ــر» األن ـ ـبـ ــار ،ان ـطــاقــا
مــن الـتــرتـيـبــات األمـيــركـيــة بــن قـيــادات
«سـنـيــة» وزع ـمــاء عـشــائــر وأطـ ــراف في
ال ـح ـكــومــة .وق ــد تــدخــل زي ـ ــارة مـحــافــظ
األن ـ ـبـ ــار ص ـه ـيــب الـ ـ ـ ــراوي الـ ــى أم ـيــركــا
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،ذل ــك أن بـيــانــا ص ــادرًا
عــن دي ــوان املحافظة األن ـبــار ،أف ــاد بأن
الـ ــراوي غ ــادر بــروكـســل إل ــى واشـنـطــن،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
فــي ب ـغ ــداد ،لـغــرض زي ــادة الــدعــم الــذي
تقدمه الواليات املتحدة للقوات األمنية
العراقية ومقاتلي العشائر في الحرب
ضد «داعش».
ي ــأت ــي ذل ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت ف ـت ــح ف ـي ــه وزيـ ــر
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري،
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـط ـ ــر السـ ـتـ ـض ــافـ ـتـ ـه ــا
عناصر عــراقـيــة وصفها بـ«املشبوهة
وال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة» ،وقـ ـ ـ ــال إن ـ ـهـ ــا «ت ـ ـحـ ــاول
تكريس الطائفية في العراق ،من خالل
اإللحاح على تناولها من زاوية شيعية
أو سنية».
وق ــال الـجـعـفــري ،فــي ح ــوار مــع «الـيــوم
الـســابــع»« :نــريــد عــاقــة مــع قطر تخدم
البلدين ،ولكن عندما تتدخل عن قصد
أو عن خطأ وغير قصد فــإن هــذا األمر
مرفوض».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن ال ن ـع ــان ــي م ــن أزم ــة
تعامل بــن األشـقــاء العراقيني الشيعة
والـ ـسـ ـن ــة .فـ ـه ــذا ال ـت ـك ــري ــس واإلل ـ ـحـ ــاح
عـلــى ت ـنــاول ال ـعــراق مــن زاوي ــة شيعية
أو سنية مــرفــوض ،س ــواء ك ــان بتبني
ح ـس ــاب ال ــوح ــدة
ش ـي ـعــة الـ ـعـ ــراق ع ـل ــى ّ
الــوطـنـيــة أو بتبنى ســنــة ال ـعــراق على
حساب الوحدة الوطنية».
ّ
وأضــاف« :إن من يريد أن يقف بجانب
ال ـش ـعــب ال ـع ــراق ــي عـلـيــه أن يـبـتـعــد عن
م ـســألــة ال ـع ـنــاويــن ال ـجــان ـب ـيــة وإي ـج ــاد

الجعفري :لم تعد الجامعة العربية بمستوى األحداث (األناضول)

شـ ــروخ ف ــي ال ـصــف الــوط ـنــي ال ـعــراقــى،
سـ ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــت دولـ ـ ـ ــة ك ــأمـ ـي ــرك ــا ودول
ً
أوروبـ ــا أو دوال عــرب ـيــة» ،م ـشــددًا على
أن «كل الــدول من دون استثناء ،عليها
أال تلعب بــالـنــار ،ألن الــدخــول مــن هذه
البوابات سيؤدي إلى مشاكل ال طائل
من ورائها».
وردًا على ما تستفيده قطر ّ
مما تفعله
ف ــي ال ـع ــراق وم ـصــر ودول أخ ـ ــرى ،قــال
الجعفري إن «هذا النوع من التصرف ال
يفيد العالقات وال يفيد قطر تحديدًا»،
مضيفًا أن «حرمة الدول العربية أمانة
في أعناقنا جميعًا ،وإذا كنا نزعم أننا
عرب ،فالعربي عرف عنه أنه بعيد عن
الغدر فال يغدر».
وأشـ ــار وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـعــراقــي إلــى
دعم اإلرهاب وتمويله من قبل البعض،
مشيرًا إلــى أن «طــريـقــة تعامل جماعة
داعـ ــش اإلره ــاب ـي ــة وس ـهــولــة ال ـتــدريــب
وان ـت ـقــال عـنــاصــرهــا مــن بـلــد إل ــى آخــر،

غادر محافظ األنبار إلى
واشنطن لزيادة الدعم الذي
تقدمه أميركا للقوات
األمنية ومقاتلي العشائر

ت ـك ـشــف ع ــن إمـ ـك ــان ــات دول تـ ـج ــاوزت
إمكانات املنظمة نفسها».
وانتقد الجعفري عدم فاعلية الجامعة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وقـ ـ ـ ــال« :ل ـ ــم ت ـع ــد ال ـجــام ـعــة
الـعــربـيــة بمستوى األح ـ ــداث» ،مضيفًا
أن ـهــا «ك ــي ت ـكــون جــامـعــة عــربـيــة يجب
أن ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ك ــام ــل الـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
األعـ ـض ــاء ،وال ـ ــدول الـعــربـيــة عـلـيـهــا أن

ّ
تعبر أيضًا عن الشعوب املمتدة ،ومن
غير الصحيح أن يكون هناك استئثار
أو يكون هناك تحكم من جانب دولة أو
دولتني أو حتى محور».
وفي السياق ذاته ،كشف وزير خارجية
«ال ـبــرملــان األم ـيــركــي ال ــدول ــي» واألم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ــأم ــن
واملعلومات ،السفير هيثم أبــو سعيد،
عن لقاء ُ
سيعقد في عاصمة السعودية
ال ــري ــاض ،مـمــاثــل لـلـقــاء ال ــذي عـقــد في
الـعــاصـمــة الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،بحضور
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـب ـحــث
ق ـض ـيــة م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار إض ــاف ــة إلــى
تشكيل قوات شبه منفصلة عن القوات
العراقية ،يكون عناصرها مــن عشائر
املحافظة.
وقال أبو سعيد ،في بيان ،إنه «يجري
اإلعداد لهذا اللقاء املرتقب في الرياض،
ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردن ـ ـيـ ــة ،وي ـن ـشــط في
ذلــك أحــد القناصل املعتمدين هـنــاك».
وأوضح أن «هذا اللقاء ُ
سيعتبر اللقاء
ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد ال ــدوح ــة ،وسـيـبـحــث في
برنامج عمله قضية األنبار التي تعمل
عليها شـخـصـيــات عــراق ـيــة ،مـنــذ فترة
طويلة ،لجهة قيام قــوة عسكرية شبه
منفصلة ع ــن ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ،تحت
سقف الـقـضــاء على تنظيم داع ــش من
قبل العشائر».
وأشــار أبــو سعيد إلــى أن «تلك القوات
ُ
ُ
التي ستنشأ من مذهب واحــد ،تفضي
إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ـي ــة ح ـ ـ ــزب ال ـب ـع ــث،
للتنسيق ال ـكــامــل مــع ق ــوات أمـيــركـيــة،
خـ ـص ــوص ــا عـ ـل ــى األرض الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
وقوامها عشرة آالف جـنــدي» ،مضيفًا
أنـ ــه «س ـت ـق ــوم ت ـلــك الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
ب ـت ـج ـه ـي ــز ه ـ ـ ــذا الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
األنـ ـب ــار ،ب ـكــامــل ال ـع ـتــاد والـتـجـهـيــزات
وتعمل تحت إمرتها مباشرة».
(األخبار)

