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الم�صالحة الفل�سطينية...
حقيبة «الخارجية» ت�ضع الع�صي في دواليب حكومة التوافق
بعد حديث متواصل م��ن طرفي
م��ع��ادل��ة المصالحة الفلسطينية
«فتح» و«حماس» عن أجواء إيجابية
ج��دا ً في م��ش��اورات تشكيل حكومة
التوافق التي أُعلن انتهاؤها مساء
األرب��ع��اء الماضي ،وم��ع تأكيدهما
ع��دم وج��ود أي خالفات أو إعاقات
قد تعرقل إعالن الحكومة التي كان
مقررا ً أن ترى النور أول من أمس ،إال
أن حقيبة الخارجية ع��ادت لتظهر
جانبا ً من عدم التوافق بين الطرفين،
إذ تعترض «ح��م��اس» على بقائها
في يد رياض المالكي ،الذي يتولى
المنصب منذ عام  2007حين تفجرت
أح��داث االنقسام ،ما يعيد لألذهان
خالف الحركتين في اتفاقات سابقة
تجاه تلك المحاور.

رفض قديم جديد

وت���ع���ل���ل «ح����م����اس» رف��ض��ه��ا
المالكي على خلفية «ترأسه الحملة
الدبلوماسية ضدها ومسؤوليها في
غزة» إثر االنقالب الذي دبرته الحركة
لإلطاحة بسلطة «فتح» في القطاع.
وفي الوقت نفسه تطالب «حماس»
باالحتفاظ بحق تعيين هوية وزير
الداخلية ،الذي سيكون مسؤوال ً وفق
صالحياته عن قوات األمن ،ما يجعل
هذا المنصب الذي قد يسند لرئيس
الوزراء رامي الحمدالله في الحكومة
ال��ج��دي��دة محل خ�لاف آخ���ر ،نظرا ً
لتمسك «فتح» أيضا ً به.
وبحسب التصريحات الرسمية
وشبه الرسمية ،فإن الحكومة جاهزة
ورئيس السلطة محمود عباس كلف
الحمدالله رسميا ً تشكيلها ،ولكن
هناك مشكلة وحيدة فقط ،وهي أن
الحركتين ترفضان وج��ود المالكي

خالل تكليف الحمد الله لرئاسة الحكومة
وزي��را ً للخارجية ،فيما يص ّر عباس
على ذلك.
ول��م يحدد عباس م��وع��دا ً إلعالن
الحكومة ،علما ً أن القانون الفلسطيني
يمهل رئيس ال���وزراء المكلف فترة
خمسة أسابيع إلج��راء المشاورات
الالزمة.

زياد أبوعمرو

ومع أن التسريبات طرحت أيضا ً
اس��م نائب رئيس الحكومة في رام
ال��ل��ه زي���اد أب��و ع��م��رو ،ال���ذي تولى
حقيبة الخارجية في أول حكومة
وح��دة وطنية التي تشكلت في 18

آذار  2007برئاسة إسماعيل هنية،
والتي لم تعمر سوى بضعة أشهر
إذ انهارت في  17حزيران من العام
نفسه مع تفجر مواجهة عسكرية في
قطاع غزة بين «فتح» و«حماس»،
وهي المواجهة التي أحدثت انقساما ً
استمر حتى توقيع اتفاق المصالحة
في أيار  ،2011إال أن كفته لم ترجح
في تلك المعادلة.
وعلى رغم أن أبو عمرو مقبول لدى
«حماس» ،كونه نائبا ً مستقالً وأصله
من غزة وكان ممن سعوا خالل فترة
االنقسام إلى مصالحة طرفي النزاع،
إال أن رئ��اس��ة السلطة تدفع تجاه

المالكي وهو الشخص الذي تتحفظ
عليه «حماس» بشدة.
وذك��رت وسائل إع�لام محلية أن
اجتماعا ً عقد مساء األربعاء الماضي
ف��ي م��ن��زل رئ��ي��س الحكومة المقال
اسماعيل هنية في غزة ،ضم قادة من
الجانبين في محاولة للتوافق على
اختيار وزير الخارجية ،موضحة أن
عباس ش��ارك في المفاوضات ،عبر
اتصال هاتفي من رام الله لتوضيح
موقفه من دون إعالن تقدّم يذكر.

حقيبة الداخلية

وهناك خالف آخر غير معلن بعد،

مدارات

�أنا عايز جمال عبد النا�صر
حول اسم وزير الداخلية وصالحيته
على أج��ه��زة األم���ن ال��ت��ي أنشأتها
حكومة «حماس» بعد عام ،2007
إذ ترفض األخيرة وضع هذه األجهزة
تحت إمرة الوزير المنوط به ،بحسب
االت��ف��اق��ات ،مهمة توحيد األج��ه��زة
األم��ن��ي��ة ب���إش���راف ل��ج��ن��ة ع��رب��ي��ة،
ودمج عناصر األمن في الحكومتين
وتقليص ع��دد األج��ه��زة األمنية في
الضفة والقطاع إلى أربعة.
وتتوجس «ح��م��اس» من خطوة
إلحاق نحو  30ألفا ً من رجال الشرطة
واألمن العاملين في القطاع بصفوف
زم�لائ��ه��م ف��ي الضفة تحت سلطة
حكومة التوافق ،التي من المفترض
أن تتكفل بدفع رواتبهم ،ما قد يطرح
تخوفا ً أو ت��س��اؤال ً ح��ول انتمائهم
الجديد ،والذين ازداد عددهم بشكل
م��ل��ح��وظ م��ن��ذ االن��ق��س��ام ،وتنتمي
غالبيتهم العظمى إلى «حماس» إما
اقتناعا ً بمبادئها أو مجاراة للظروف
االقتصادية واألمنية والسياسية
التي يمر بها قطاع غزة.

حقيبة األوقاف

كذلك ،يبرز خالف بين الطرفين،
قد يكون ضيقا ً نوعا ً ما ،ولكنه يهدد
حكومة ال��ت��واف��ق ،ويتعلق بهوية
وزير األديان المسؤول عن األوقاف
اإلسالمية .وفيما تعترض «حماس»
على تعيين محمد الهباش في هذا
المنصب على خلفية انشقاقه من
صفوفها إثر االنقسام ال��ذي حصل
بين الحركتين والتحاقه بحركة
«فتح» ،يبدو أن مفتي القدس محمد
حسين ب��ات األق��رب إل��ى تولي هذا
المنصب.

�سي�ؤدي اليمين �أمام المحكمة الد�ستورية  7حزيران

ال�سي�سي :م�صر لن تعود �إلى الوراء
وسط أج��واء كرنفالية مشحونة
بالفرحة وال��س��ع��ادة ،ت��واف��د آالف
ال��م��ص��ري��ي��ن م��ن محبي وم��ؤي��دي
السيسي إلى ميدان التحرير بوسط
العاصمة المصرية ،احتفاال ً بفوزه
الساحق في االنتخابات.
وع���ل���ى رغ����م ارت���ف���اع درج����ات
الحرارة إال أنه لم يمنع المصريين
الذين جاؤوا من محافظات مختلفة
ونائية ع��ن القاهرة م��ن االحتفال
بفوز مرشحهم ،وإع�لان دعمهم له
الستكمال خريطة الطريق.
ورف��ع المحتفلون ص��ور المشير
عبدالفتاح السيسي وأع�لام مصر،
ورددوا ه��ت��اف��ات م��ؤي��دة للجيش
والشرطة والقضاء تحمل عبارات
شكر للدور الذي قاموا به في إنجاز
االس��ت��ح��ق��اق ال��ث��ان��ي م��ن خريطة
الطريق ،منها «تحيا مصر ،وبنحبك
يا سيسي ،والسيسي هو رئيسي»،
وق��ام��وا ب��إط�لاق األل��ع��اب النارية
والمفرقعات في سماء الميدان إيذانا ً
ببدء عصر جديد ومشرق.
وب��ح��س��ب م��راق��ب��ي��ن ف���إن ت��واف��د
المصريين إلى ميدان التحرير ليس
م��ن أج��ل االح��ت��ف��ال بفوز السيسي
فقط ،لكن من أجل الرد على تهديدات
جماعة اإلخوان اإلرهابية باقتحام
ميدان التحرير ،اعتراضا ً منهم على
فوز السيسي.

مفتوحة للجميع لبناء الوطن».
وعن المخاوف من احتمال إعادة
األوض���اع إل��ى ما قبل ث��ورة كانون
الثاني قال السيسي« :نعلم أن هناك
من يخاف العودة إلى الماضي ولن
يحدث ذلك ،ال عودة إلى ال��وراء بل
سنتقدّم إل��ى األم��ام وال وق��ت لدينا
ل��ل��خ�لاف��ات ودخ����ول ال��ص��راع��ات،
سنفتح أبوابنا للجميع للمشاركة
في بناء ال��وط��ن» ،م��ش��ددا ً على أن
«ه��ن��اك طموحات للشعب وهناك
بسطاء يحتاجون منا إل��ى العمل
والقتال ألجلهم» ،موجها ً التحية إلى
رج��ال الجيش والشرطة المصرية
وأرواح الشهداء «الذين لوالهم ما
وصلنا إلى ب ّر األمان ،ومازال هناك
من يضحي حتى نصل لالستقرار
المنشود».
وأض���اف السيسي أن الشعب
المصري هو صاحب الفضل فيما
ي��ج��ري اآلن وس��ن��ح��ق��ق س��ع��ادة

المواطنين بالعمل ال بالكالم .مؤكدا ً
أنه يسعى إلى شراكة وطنية حقيقية
ترضي المصريين جميعا ً وتعمل
على تهدئة الشباب واحتوائه.
على صعيد آخر ،قال المستشار
م��ح��م��د ال���ش���ن���اوي ،ن��ائ��ب رئ��ي��س
المحكمة الدستورية العليا في مصر،
إن المرشح عبدالفتاح السيسي،
س��ي��ؤدي اليمين ال��دس��ت��وري��ة في
السابع من حزيران أمام الجمعية
العامة للمحكمة الدستورية العليا،
برئاسة المستشار أن��ور العاصي،
رئيس المحكمة باإلنابة.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع»
عن الشناوي قوله إن المادة 144
ف��ي ال��دس��ت��ور ال��م��ص��ري ال��ج��دي��د
تشترط على رئيس الجمهورية،
قبل تولي مهمات منصبه ،أن يؤدي
اليمين أمام مجلس النواب ،ويكون
أداء اليمين أم��ام الجمعية العامة
للمحكمة ف��ي ح��ال��ة ع���دم وج��ود

مجلس النواب.
وكشف مصدر قضائي أن رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ستتسلم المحكمة
بكاملها لتأمين دخ���ول الرئيس
الجديد وخ��روج��ه ،وذل��ك بحضور
ال��رئ��ي��س ع��دل��ي منصور ورؤس���اء
بعض الدول العربية.
وح��ق��ق وزي���ر ال���دف���اع ال��س��اب��ق
عبدالفتاح السيسي ف��وزا ً كاسحا ً
ف��ي انتخابات الرئاسة المصرية
بحصوله على أكثر من  96في المئة
من األص��وات وفق النتائج األولية،
وذلك بعد  11شهرا ً من خلع الرئيس
ال��س��اب��ق محمد م��رس��ي ،المنتمي
لجماعة اإلخ���وان المسلمين ،بعد
ثورة شعبية انطلقت في  30حزيران
من العام الماضي.
وقد أقر القيادي اليساري حمدين
صباحي منافس السيسي الوحيد
في االنتخابات الرئاسية بهزيمته،
مؤكدا ً في المقابل أنه ال يرى صدقية

السيسي يم ّد يده للجميع

أص��در الرئيس المصري الموقت عدلي منصور ق��رارا ً
جمهوريا ً بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية لعامي 2012
و 2013بما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة إلى
 52شخصا ً صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن وآخرى
باإلعدام.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان صادر عنها أول من
أمس إنه «تجدر اإلشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي
استجابة لمذكرة إيضاحية تقدمت بها الحكومة لطلب
إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها».
يذكر أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي أصدر
عقب توليه الرئاسة ق��رارا ً جمهوريا ً بالعفو عن العقوبة
الموقعة ضد  27شخصاً ،بينهم  9من قيادات جماعة
«اإلخوان المسلمين» (هاربون خارج البالد) كانوا متهمين
في قضية التنظيم الدولي ،أبرزهم يوسف ندا المفوض
السابق للعالقات الدولية بالجماعة وإبراهيم منير األمين
العام للتنظيم الدولي لإلخوان.

عم إبراهيم أبو عيسى فالح مصري عمره  81سنة
من إحدى قرى المحلة الكبرى ،استطاعت السنوات
العجاف أن تنال م��ن ن�ظ��ره ،توجه ي��وم االثنين 26
أيار لإلدالء بصوته ...فلم يتمكن من مشاهدة بطاقة
التصويت جيداً ...عاد إلى القاضي رئيس اللجنة قائالً
له :مش شايف الصورة كويس يا سعادة البيه ...سأله
المستشار :أنت عايز مين يا حاج؟ أجاب عم إبراهيم:
أنا عايز جمال عبد الناصر وهل فيه غيره ينفعنا...
ضحك القاضي وق��ال له :عبد الناصر مات يا عم
الحاج وشبع موت...
ف��إذا بعم إب��راه�ي��م يستثار فخفت ص��وت��ه بنغمة
ح��زن وق ��ال :ال�ل��ه يرحمه ،وأض���اف :م��ن ي��وم موته
وليس لنا من ضهر وال ناصر لنا ،وسطنا انكسر يا
بني بموته ...لم نجد من بعده من يسمعنا وال من
يأخذ بحقنا ...وأضاف :حتى حقوقنا التي أعادها لنا
ممن نهبوا أراضينا ،جاء من بعده من سلبها منا ثانية
وأعادها لمن سبقوا ونهبوا بالدنا ...وأضاف :لهذا أنا

المالكي يبحث و«ال�صحوة»
تطويع �أبناء الع�شائر لمواجهة داع�ش
بحث رئيس ال���وزراء العراقي ن��وري المالكي مع
رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة كيفية
تطويع أكبر عدد من أبناء العشائر في القوات األمنية
لمواصلة الحرب على «داعش».
وبحسب «السومرية نيوز» جاء في بيان صدر عن
المكتب اإلعالمي لرئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو
ريشة ،أن األخير «التقى رئيس الوزراء نوري المالكي
في بغداد» .وأوض��ح البيان أنه «ج��رت خالل اللقاء
مناقشة األوض��اع األمنية في محافظة األنبار وكيفية
تطويع أكبر عدد ممكن من أبناء العشائر في القوات
األمنية لمواصلة الحرب على داعش وأذنابها».
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا األربعاء

الماضي أبناء األنبار ممن لم يحمل السالح إلى الجهاد
ضد تنظيم «داعش» ،مشددا ً على ضرورة العمل على
عودة الحياة الطبيعية في األنبار بعد استئصال هذا
التنظيم من المحافظة.
يذكر أن محافظة األنبار ومركزها الرمادي (110
كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ  21كانون األول
 2013عملية عسكرية لمالحقة تنظيم ما يعرف بدولة
ال��ع��راق وال��ش��ام اإلسالمية «داع���ش» ،عقب انتشار
مسلحي التنظيم في أج��زاء واسعة من المحافظة،
وتمكنت القوات المسلحة العراقية من إح��راز تقدم
في طرد المسلحين من الرمادي ،وتواصل تقدمها في
الفلوجة.

 25حزيران موعداً لالنتخابات البرلمانية

في األثناء ،أكد السيسي أن مصر
لن تعود إلى ال��وراء ،معلنا ً م ّد يده
إل��ى الجميع بعيدا ً من الصراعات
وال��خ�لاف��ات وع��زم��ه ال��ع��م��ل على
«تهدئة الشباب واح��ت��وائ��ه خالل
ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة» .وق���ال ف��ي أول
تصريح بعد ظهور النتائج األولية
لالنتخابات الرئاسية المصرية
لصحيفة «كويتية» أمس إنه ينتظر
إعالن النتائج النهائية رسميا ً ليبدأ
العمل ف����وراً ،مضيفاً« :سنختار
مقاتلين لتحقيق أولوياتنا في األمن
واالستقرار وال إقصاء ألحد فأيدينا

�إلغاء العفو ال�سابق عن � 52شخ�ص ًا
حكم عليهم بال�سجن وبالإعدام

} ماجدي البسيوني

جئت اليوم الختيار من أفتيت قلبي بأنه سيعيد لنا ما
نهب وما سلب منا ...أنا جاي اليوم ـ بعد سنوات كنت
أرفض المجيء للجنة االنتخاب ـ كي أختار «السيسي»
ويا رب ال تكسر بخاطرنا.
نهض القاضي والتف ناحية عم إبراهيم أبو عيسى
وأمسك ورقة االقتراع بعد أن قال له :متأكد أنك تريد
السيسي؟ ث��م أش ��ار عليه ب��وض��ع اش ��ارة ف��ي خانة
االبداء.
مؤكد أنّ الس ّر الختيار ما يقرب من  25مليونا ً
من الشعب المصري لعبد الفتاح السيسي رئيسا ً
لمصر يكمن في ما قاله عم إبراهيم أبو عيسى «أنا
عاويز جمال عبد الناصر» ،قاصدا ً حق ك ّل مصري
ف��ي ث���روات ب�ل�اده م��ن دون تميز ن�ف��س ال�ق�ل��ة التي
تزاوجت مع السلطة فاستأثرت بكل شيء ليترك ما
يزيد على  95في المئة من شعب مصر يعاني الحوج
وال مكان له حتى لعرض المظلمة ...عم إبراهيم أبو
عيسى يبحث عن العدالة االنسانية وعن الكرامة وعن
االستقالل فهل يفي عبد الفتاح السيسي بما أفتى
الرجل قلبه...؟

في نسبة المشاركة المعلنة ،وأن
انتهاكات ع��دي��دة شابت عمليات
االق��ت��راع ،لكنه ق��ال إنها «ال تؤثر
تأثيرا ً حاسما ً في النتائج النهائية
لالنتخابات» .ولم يحصل صباحي
إال على  3.8في المئة من األصوات،
وف��ق�ا ً للنتائج غير الرسمية التي
أذاعتها وسائل اإلعالم.
أما بعثات المراقبة والمنظمات
الحقوقية والمتابعون المحليون
والدوليون ،فقد لفت غالبيتهم إلى
أن االنتخابات لم تشهد خروقات
تذكر.

تحديات

ويواجه السيسي مشاكل كثيرة
منها ض���رورة رف��ع م��ع��دالت النمو
االق��ت��ص��ادي والتخفيف م��ن حدة
الفقر والبطالة .وأح��د االختبارات
الكبرى أمامه مسألة دع��م أسعار
ال��ط��اق��ة ال��ت��ي تستنزف م��ل��ي��ارات
ال����دوالرات م��ن م��وازن��ة ال��دول��ة كل
عام .وقد حث رجال أعمال السيسي
على رفع أسعار الطاقة على رغم أن
ذلك قد ي��ؤدي إلى احتجاجات وإال
فإنه سيجازف بمزيد من التدهور
االقتصادي.
ود ّون أن���ور ب��ن محمد قرقاش
وزي��ر ال��دول��ة للشؤون الخارجية
ف��ي ح��س��اب��ه ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر» ق��ائ�لاً
إن االلتزام بخريطة الطريق يعزز
تعافي مصر ،مضيفا ً أن االنتخابات
الرئاسية خطوة مهمة وناجحة،
م��ؤك��دا ً أن اس��ت��ق��رار م��ص��ر مطلب
عربي جامع ،فيما قال في تدوينة
أخرى« :إن خطاب الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا ف��ي «وس��ت بوينت»
م��ح��اول��ة إلع���ادة ص��وغ السياسة
الخارجية األميركية تجاه التصدي
لإلرهاب بدال ً من التدخل العسكري
التقليدي» ،وتابع« :إن التوجه في
بداياته رد فعل على التطورات حول
العالم ،وانتشار التحدي اإلرهابي
في كثير من الساحات يقلق الدول
ويهدد منطقتنا بصفة خاصة».

تقرير �إخباري
مقترح لتعديل طريقة الت�صويت على م�شاريع القوانين في الأردن
ان�ت�ق��دت دراس ��ة تحليلية ألداء مجلس األعيان
األردن ��ي ف��ي ال ��دورة األخ �ي��رة غياب الشفافية عن
أعمال المجلس ،من حيث سرية اجتماعات اللجان
وب �ق��اء م��ا ي �ح��دث ف��ي م� ��داوالت ال�م�ج�ل��س ولجانه
وسفراته بعيدا ً من الرصد اإلعالمي.
ودع ��ت ال��دراس��ة ال�ت��ي أع��ده��ا م��رص��د البرلمان
األردني في مركز القدس للدراسات السياسية حول
أداء مجلس األعيان  23في دورت��ه العادية األولى
التي انعقدت ف��ي الثالث م��ن الشهر ال �ج��اري ،إلى
اقتراح تعديل دستوري يتعلق بطريقة التصويت
على م�ش��اري��ع ال�ق��وان�ي��ن ف��ي الجلسات المشتركة
بين غرفتي التشريع (ال�ن��واب واألع�ي��ان) بحيث ال
يكون األعيان هم الطرف المسيطر تلقائيا ً على أي
تصويت في تلك الجلسات ،واالستعاضة عن المادة
التي تنص على وج��وب تأييد ثلثي أعضاء مجلس
األم��ة الحاضرين ألي م��ادة مختلف عليها ،بمادة
أكثر توازنا ً من نمط «النصف زائدا ً واحدا ً من أعضاء
المجلسين».

وت��وق�ف��ت ال��دراس��ة أم��ام تقليد اع�ت�م��اد المجلس
حتى اللحظة على مبدأ التوافق لدى انتخابات نائبي
الرئيس والمساعدين ،وأعضاء اللجان الدائمة على
مبدأ التوافق وعدم الذهاب لالنتخاب التنافسي.
وفي وقت ث ّمنت الدراسة تقيّد أعضاء المجلس
بحضور الجلسات وع��دم خشية رئيس المجلس
من فقدان النصاب كما يحصل لدى النواب وانتظام
حضور أعضاء اللجان الدائمة الجتماعات لجانهم
وبدء ممارسة بعض األعيان حقهم الدستوري في
توجيه األسئلة للحكومة ،أش��ارت الدراسة إلى أن
الجانب الرقابي في المجلس ال يزال ضعيفا ً ودون
المستوى المأمول إذ اقتصر عدد األسئلة الموجهة
للحكومة على  16س��ؤاالً ،ولم ُيوجه أي استجواب
للحكومة خالل عمر الدورة الماضية ،ولم ُتعقد أي
جلسة مناقشة عامة رسمية مع الحكومة ،واعتمد
األع �ي��ان على عقد جلسات مغلقة م�ح�ص��ورة بهم
لمناقشة قضايا عامة مهمة.

حكومتان في ليبيا تجتمعان في وقت واحد
في خطوة حملت تحديا ً للحكومة الليبية الموقتة التي
يترأسها عبدالله الثني ،اجتمع رئيس الوزراء الليبي الجديد
أحمد معيتيق الذي كان انتخابه مثار جدل بوزرائه في أول
اجتماع حكومي ،وسرعان ما رد الثني على الخطوة باجتماع
مماثل مع وزرائ��ه .فيما سارعت المفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات إلى إعالن  25حزيران المقبل موعدا ً لالنتخابات
البرلمانية على رغم األزمة.
وقال مسؤول ليبي رفض الكشف عن هويته إن «الحكومة
الجديدة اجتمعت ف��ي فندق فخم ف��ي العاصمة الليبية
طرابلس» ،في حين ال ت��زال حكومة الثني تستخدم مقر
الحكومة ،وعقدت اجتماعا ً مماثالً أيضاً ،وفق موقع الحكومة
اإللكتروني.

تفاقم األزمة الليبية

وتابع المسؤول إن األمن في البالد وبرامج الوزراء من بين
المواضيع التي وضعت في جدول أعمال حكومة معيتيق.
وتفاقمت األزمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم
سياسي  -قضائي وصناديق موازنة فارغة إذ لم تق ّر موازنة
عام  2014حتى اآلن.
وكانت حكومة الثني قد أكدت في بيان أنها تنتظر قرار
القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لمعيتيق المدعوم
من قبل اإلسالميين والذي كان انتخابه في البرلمان مثار جدل.
ويعود الخالف إلى بداية الشهر الجاري حين انتخب معيتيق

في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام.
واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل اإلسالمية بترك
عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من
اإلدالء بأصواتهم بعد إعالن نتيجة التصويت بهدف حصول
معيتيق على األصوات الـ 121الالزمة في حين أنه لم يحصل
في األصل إال على  113صوتاً.
وأعلنت مجموعات مسلحة ع��دة وسياسيون أنهم لن
يعترفوا بحكومة معيتيق الذي حصل على رغم كل ذلك على
ثقة البرلمان.

رفع الغطاء

في غضون ذلك ،دعت الحكومة الليبية الموقتة الليبيين إلى
«رفع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة والوقوف صفا ً واحدا ً
أمام هذه التنظيمات التي تحاول هدم الوطن وزرع ثقافات
وافدة ذات تصورات مشوهة للدين اإلسالمي ال ت ّمت بأيّ صلة
لثقافة وأخالق وانتماء الليبيين».
وقالت الحكومة الليبية في بيان نشرته على موقعها
اإللكتروني إن «جماعة أنصار الشريعة خرجت على المأل
ببيان يكشف أهدافها في استباحة دماء الليبيين وتقويض
مساعيهم لبناء الدولة الليبية الجديدة متخذين من ستار
الدين اإلسالمي الحنيف ،بكالم حق أريد به باطل ،شعارا ً
لتحقيق مآربهم في التحكم في رقاب الناس باسم الدين ،وكأن
الليبيين ليسوا مسلمين».

أحد مكاتب البرلمان الليبي عند مهاجمته من قبل المسلحين

محكمة �إ�سبانية ت�سجن �سعودي ًا
� 8سنوات بتهمة الإرهاب
حكمت محكمة إسبانية على سعودي يلقب بـ»أمين
مكتبة تنظيم القاعدة» بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته
«باالنتماء إل��ى تنظيم إره��اب��ي» وممارسة الجهاد عبر
اإلنترنت.
وقال قضاة المحكمة الوطنية في مدريد في خالصة
حكمهم« :نحكم على مضر حسين المالكي في جريمة
االنتماء إلى تنظيم إرهابي بالسجن ثماني سنوات» ،مرفقا ً
«بإجراء إطالق سراح مشروط لمدة تسع سنوات».
وأضاف القضاة في حكمهم أن «نشاط المتهم ،والذي
يدخل إطار ما يسمى «الجهاد بالكالم» ،كان يقوم على نشر
كل أنواع المواد الممجدة لإلرهاب الجهادي ولجماعات
إرهابية ذات إيديولوجية سلفية-جهادية ،وكتيبات
تساهم مباشرة في التدريب والتأهيل اإلرهابي».
وبحسب القضاة فإن المالكي «يشكل منذ  2006جزءا ً
من الماكينة الدعائية لشبكة أنصار المجاهدين ،وهي
من دون أدنى شك فرع ومجموعة تابعة لتنظيم القاعدة

الرئيسي» .وتابعوا أن المالكي كان «مشرفا ً أو مديراً»
لكثير من منتديات الحوار التابعة ألنصار المجاهدين ،وقد
عمل في هذا السياق ،خصوصا ً على تمجيد محمد مراح
الفرنسي  -الجزائري الذي تبنى الفكر المتطرف وقتل
أربعة يهود ،بينهم ثالثة أطفال وثالثة جنود في تولوز
(جنوب غربي فرنسا) باسم الجهاد في .2012
ووجدت المحكمة اإلسبانية المالكي مذنبا ً أيضا ً بتهمة
وضع الئحة بأهداف محتملة ،منها الرئيسان األميركيان
السابقان ج��ورج ب��وش األب واالب���ن ورئ��ي��س ال���وزراء
اإلسباني السابق خوسيه ماريا اثنار ونظيره البريطاني
توني بلير.
ونفى المتهم الذي يقيم في إسبانيا منذ  1980واعتقل
في فالنسيا (ش��رق �اً) في  27آذار  ،2012في مستهل
محاكمته في  24نيسان كل التهم الموجهة إليه ،مؤكدا ً أن
حيازته المواد المتعلقة بالقاعدة سببها هوايته «في جمع
كل ما يتعلق بالحرب بين الواليات المتحدة والقاعدة».

