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عريقات :اال�ستيطان غير �شرعي ويرقى لجريمة حرب

جهود �سعودية �« -إ�سرائيلية» لتعديل المبادرة العربية
نقلّت وس��ائ��ل إع�ل�ام ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ع��ن زع��ي��م المعارضة
«اإلسرائيلية» يتسحاق هرتسوغ ،تأكيده أنّ سلسلة من الدول العربية
تتعاون دبلوماسيا ً مع «إسرائيل» معددا ً إلى جانب مصر واألردن كالً من
اإلمارات العربية والسعودية والمغرب والكويت والبحرين.
ووصف هرتسوغ األمر بأ ّنه تطور إيجابي ،لكنه قال إنّ «األمر مرتبط
بحل الصراع المتواصل مع الفلسطينيين أو على األقل تحقيق تقدم هام،
لكي يستطيعوا تحسين العالقات معنا».
وفي كلمته له أمام مؤتمر يهود أميركا في واشنطن قال هرتسوغ إنّ
مجموعة من الدول التي وصفها بـ»المعتدلة» مستعدة للدخول إلى مسار
تغير إقليمي والتوصل إلى سالم مع اسرائيل معتبرا ً أنّ األمر بمثابة
«فرصة استثنائية».
كما وص��ف المسؤول «االسرائيلي» الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي بأ ّنه «زعيم شجاع أوضح رغبته بهذه العملية» مشيرا ً إلى أنّ
األمر ال يتعلق بمصر فقط .واعتبر هرتسوغ أنّ «القادة السنة اليوم أقل
معاناة من «عقدة اسرائيل» ،فهم أكثر شجاعة ،ومستعدون لخوض أيّ
شيء مع إسرائيل يخدم مصالحهم القومية».
وقال هرتسوغ إنّ األمر «يتعلق بترتيب إقليمي جديد يريد القضاء على
الكراهية والعنف الذي ينتشر في المنطقة ،وبحلف مهدد من قبل إيران».
في غضون ذلك أعلنت وسائل إعالم «إسرائيلية» عن لقاء عقد نهاية
األس��ب��وع الماضي ف��ي جنيف بين ن��واب ومسؤولين «إسرائيليين»
وبرلمانيين عرب لبحث إقامة مشاريع مائية.
االجتماع الذي عقد برعاية االتحاد البرلماني الدولي شارك فيه ممثلون
من مصر والبحرين واتحاد اإلمارات والسلطة الفلسطينية .ومثل الجانب
«اإلسرائيلي» عضو الكنيست كسينيا سفيتلوفا إلى جانب المستشار
القانوني للكنيست عودد بن حور وعودد ديستل من وزارة االقتصاد.
وت � ّم تشكيل مجموعات عمل لدفع المشاريع المائية قدماً ،كما ت ّم
االتفاق على مناقشة مواضيع تتعلق بمجاالت الزراعة واالغذية والطاقة
المتجددة خالل االجتماعات المقبلة.
في غضون ذلك ،ح ّذرت المفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن

باالتحاد األوروب��ي ،فيديريكا موغيريني ،من اندالع حرب مفتوحة بين
كيان العدو «اإلسرائيلي» وفلسطين ما لم تبدأ المفاوضات في القريب
العاجل.
وأشارت موغيريني إلى أنّ النزاع «سيدخل قريبا ً عقده الثامن» ،داعيّة
إلى «عدم انتظار حرب مفتوحة قادمة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين».
وأضافت «سيحدث ذلك ما لم يبدأوا مفاوضات هامة من اآلن» ،مؤ ّكدة أ ّنه
ال يمكن ألحد ،وفي المقدمة «إسرائيل» وفلسطين ،السماح بتدهور الوضع
على مسار الشرق األوسط.
وف��ي السياقّ ،
كشف محلل «ال��ش��ؤون العربية» في القناة األول��ى
للتلفزيون «االسرائيلي» عوديد غرانوت أنّ «إسرائيل تبحث عن بديل
للمبادرة الفرنسية» ،الفتا ً إلى أنّ «مصادر عربية تقول بأنّ «إسرائيل»
تدير اتصاالت سريّة إلدخ��ال تعديالت على المبادرة العربية وهذا ما
أكدته أيضا ً مصادر إسرائيلية».
وأشار غرانوت إلى أنّ «من يقود األمور اآلن هي السعودية وليست
مصر ،ورغم أ ّنه ليس هناك عالقات رسمية مع السعودية إال أ ّنها تجري
في الكواليس» ،وقال أ ّنه «عندما يتوجه وزير الخارجية السعودي إلى
«إسرائيل» بتصريحاته ،هذا يعني أن الكرة اآلن في ملعب الحكومة
اإلسرائيلية».
إلى ذلك ،أدان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
أم��س ،زي��ارة رئيس كيان العدو «اإلسرائيلي» روبين ريفلين مجلس
مستوطنات شرق مدينة رام الله أمس.
وقال عريقات إنّ هذه الزيارة تعبر عن نهج «إسرائيل» وإصرارها على
نموذج «االبرتهايد» ورفض المواثيق الدولية ،مضيفا ً أنّ ريفلين «يدرك
أنّ اإلستيطان غير شرعي ويرقى لجريمة حرب ،وزيارته هذه تدل على أنّ
إسرائيل وحكومتها يسيران أللى ضرب المواثيق الدولية».
كما دعّ ا عريقات العالم إلى «نبذ اإلرهاب وصناعة األمن والسالم في
المنطقة ومحاكمة إسرائيل ووقف التعامل معها فو القانون» ،معتبرا ً أنّ
الزيارة تأتي ضمن محاوالت «إسرائيل» لضرب مبادرة السالم الفرنسية،
والتي بدأت بمؤتمر يوم الجمعة الماضية.

الق�ضاء الإداري الم�صري ي�ؤجل ّ
البت
في ق�ضية «تيران و�صنافير» �إلى موعد �آخر

الجي�ش الليبي يُ�سيطر على القر�ضابية و ي�صل م�شارف �سرت
أعلّن الجيش الليبي عن استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية
إل��ى الجنوب الغربي من مدينة س��رت ،بعد معارك مع تنظيم
«داعش»اإلرهابي.
واستولت قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق الوطني على
قاعدة القرضابية ،التي تبعد ثالثين كيلومترا ً فقط عن وسط
مدينة سرت ،حسب المتحدث باسم قيادة أركان عملية «البنيان
المرصوص».
وبتحرير القاعدة العسكرية ،يكون الجيش الليبي قد حقق
انتصارات كبيرة على مقاتلي «داعش» ،وقطع طريق اإلمداد عنه،
وواصل تضييق الخناق على التنظيم اإلرهابي داخل مدينة سرت
 معقله األهم.وجاء تحرير قاعدة القرضابية الجوية بعد أيام قليلة من إحكام
السيطرة على هدف استراتيجي آخر ،هو المحطة البخارية لتوليد
الطاقة الكهربائية ،والتي تزود مدينة سرت بالكهرباء .كما أعلنت
قيادة أرك��ان عملية «البنيان المرصوص» عن تحرير بلدة أبو
هادي ،الواقعة  15كيلومترا ً جنوب مدينة سرت.
ولعل التقدم الحاصل في جبهة سرت هو ما دفع رئيس الحكومة
فايز السراج إلى القول إنّ النصر على تنظيم «داعش» في ليبيا بات
قريباً ،و جدد دعوة العالم إلى المساعدة ،لكنه شدّد على ً
أن بالده
ترغب في دعم تقني واستخباري فقط ،وال تريد أيّ قصف جوي أو
إرسال جنود إلى جبهة القتال ،ألنّ ذلك يناقض أهداف حكومته،
لكنه اعترف بأنّ قوات الحكومة تتلقى بالفعل دعما ً دوليا ً لم يحدد
طبيعته.
وفيما يترقب العالم سباق تحرير سرت بين الجيشين التابعين
للحكومتين المتنازعتين ،ب��دأت نذر أزم��ة جديدة تتكشف بعد
إعالن وحدتين عسكريتين في شرق ليبيا والءهما لحكومة الوفاق
الوطني في طرابلس.
فقد أعلن جهاز «قوة المهام الخاصة» وكتيبة «اإلسناد األمني»
في بنغازي انشقاقهما عن الجيش الليبي ،التابع للحكومة المؤقتة،
واالنضمام إلى حكومة الوفاق الوطني وذلك خالل مؤتمر صحافي
مشترك مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي ،الذي
زار مدينة بنغازي خالل األيام الماضية ،في ما يبدو أ ّنه محاولة
إلقناع بعض العسكريين الوازنين باالنشقاق عن الفريق خليفة
حفتر.
ورغم تأكيدات رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بأ ّنه
ال يسعى إلقصاء أيّ طرف يريد االنخراط في العملية السياسية،
فإنّ كثيرا ً من المراقبين يعتقدون أنّ وزير الدفاع المهدي البرغثي

يسعى لتشكيل جيش موا ٍز لجيش «الكرامة» في المنطقة الشرقية،
وع ّزل حفتر أو الضغط عليه للتنازل.
وف ّور إعالن القوتين العسكريتين انضمامهما إلى حكومة الوفاق
الوطني ،أعلنت القيادة العامة لقوات حفتر أ ّنها لن تسمح أليّ جهاز
موال لحكومة الوفاق بمزاولة أيّ نشاط من بنغازي قبل أنّ يوافق
مجلس النواب على تشكيل الحكومة.
وذهبت الحكومة المؤقتة في طبرق أبعد من ذلك بتصنيفها
«ق��وات المهام الخاصة في جهاز مكافحة اإلره���اب» وكتيبة
«اإلسناد األمني لجهاز االستخبارات» ميليشياتٍ إرهابي ًة ،وأصدر
وزير الداخلية المدني الفاخري قرارا ً بحل الكتيبتين.
وصف قرار حل
لكن قائد جهاز «المهام الخاصة» فرج إقعيم ّ
الكتيبتين بأ ّنه باطل لصدوره عن وزير داخلية مكلّف وليس عن
وزير داخلية فعلي.
وح � ّذر إقعيم من محاولة اقتحام مقرات الجهاز أو المساس

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9
وحدة من الجيش تدمر سيارتين محملتين بالذخيرة
لتنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي بريف القنيطرة.
ونفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات
دقيقة على محور تحرك آليات إلرهابيي تنظيم «جبهة
النصرة» المرتبط بكيان العدو «اإلسرائيلي» في ريف
القنيطرة الشمالي.
وذك��رت مصادر ميدانية في تصريح لـ «سانا» أنّ
وحدة من الجيش «دمرت سيارتين محملتين بالذخيرة
إلرهابيي تنظيم جبهة النصرة في رمايات مباشرة
ودقيقة على طريق الحميدية ـ الحرية في منطقة أبو
شبطة» بريف القنيطرة الشمالي.
وينتشر في ع��دد من ق��رى وبلدات ري��ف القنيطرة
تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على الئحة اإلره��اب
الدولية وتنظيمات إرهابية تكفيرية تتلقى مختلف
أشكال الدعم االستخباراتي والتسليحي من كيان العدو
اإلسرائيلي الذى شكل مؤخرا ً ما سماه «وحدة ارتباط»
لتعميق تواصله مع اإلرهابيين في سورية وذلك وفق
ما كشفت وسائل إعالم «إسرائيلية».
من جهته ،أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة العديد
من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير آلياتهم في إطار
الحرب المتواصلة على اإلره��اب التكفيري في ريف
الرقة الجنوبي الغربي.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا «أنّ الطيران
الحربي السوري نفذ فجر أمس طلعات جوية على
أوكار ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم داعش غرب مفرق
الرصافة في ريف الرقة الجنوبي الغربي».
ولفت المصدر إلى «أنّ الغارات أدت إلى تدمير مقرين
بما فيهما من أسلحة وعتاد حربي وعدد من اآلليات
المزودة برشاشات متنوعة إلرهابيي التنظيم التكفيري
ومقتل العشرات من أفراده».
وأح��ك��م��ت وح����دات م��ن ال��ج��ي��ش خ�ل�ال العملية
العسكرية التي بدأتها الخميس الماضي بالتعاون
مع مجموعات الدفاع الشعبية بإسناد جوي سوري
روس��ي السيطرة على عقدة طرق زكية  /مفرق دير
حافر وعلى جبال أبو الزين ومنطقة المسبح وأعادت
أمس األمن واالستقرار إلى قرية أبو العالج وعدد من
التالل في منطقة اثريا.
وفي دير الزور نفذ سالح الجو في الجيش العربي
فجر أمس غارات على تجمعات وتحصينات إلرهابيي
تنظيم «داعش».

وأفاد مصدر عسكري بأنّ الطيران الحربي السوري
«دمر معمالً لتفخيخ السيارات إلرهابيي تنظيم داعش
بشكل كامل في قرية الشوال جنوب غرب مدينة دير
الزور بنحو  30كلم».
وأشار المصدر إلى أنّ الطلعات الجوية أسفرت عن
تدمير عشرات العربات المصفحة والمزودة برشاشات
ومقتل عدد كبير من ارهابيي تنظيم «داع��ش» جنوب
المطار العسكري وقريتي البغيلية وعياش غرب مدينة
دير الزور.
ولفت المصدر إلى أنّ وح��دات الجيش العاملة في
دير الزور نفذت عمليات نوعية على مقرات وتجمعات
لتنظيم «داعش» في حيي الصناعة والحميدية انتهت
بمقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري
المدرج على الئحة اإلرهاب الدولية.
أعلن مركز حميميم الروسي لتنسيق المصالحة في
سورية أمس ،رصد قافلة سيارات شاحنة شمال شرق
حلب كانت تنقل أسلحة وذخائر بمرافقة مسلحين من
طرف الحدود مع تركيا.
وأش��ار المركز إل��ى أنّ القافلة انتقلت بحرية عبر
األراضي التي تقع تحت سيطرة مختلف المجموعات
المسلحة ووصلت منطقة يسيطر عليها عناصر تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وأض���اف البيان أنّ مسلحي تنظيمي «داع���ش»
و»جبهة النصرة» يواصلون الهجمات على مواقع
القوات الحكومية ووح��دات حماية الشعب الكردية،
الفتا ً إلى أنّ اإلرهابيين مستمرون في حشد قواتهم في
محيط مدينة حلب.
وأفاد المركز ،في وقت سابق أمس« ،بأنّ اإلرهابيين
يواصلون قصف مواقع للقوات الحكومية واألك��راد
وكذلك أحياء سكنية في مدينة حلب رغم حلول شهر
رمضان» ،مشيرا ً إلى «أنّ عدد الضحايا بين السكان
المدنيين يزداد باستمرار».
وأشار البيان إلى تعرض مناطق في حلب لقصف
طويل باستخدام قذائف الهاون ومدافع الدفاع الجوي،
ومدفعية الميدان وراجمات الصواريخ ،من جهة بلدة
كفر حمرة ،موضحا ً أنّ «بلدة حندرات ومنطقة مطار
النيرب ،وأحياء المحافظة والميدان والشيخ مقصود،
والزهراء ،في مدينة حلب تعرضت لقصف كثيف من قبل
إرهابيين على مدار الـ  24ساعة الماضية باستخدام
راجمات صواريخ ومدافع الهاون».

بأفراده ،معتبرا ً أنّ ذلك سيكون بمثابة إعالن حرب ،مؤكدا ً أنّ
الكتيبتين العسكريتين ليستا تنظيمين إرهابيين.
وفي هذه األثناء ،تجاهلت القيادة العامة لقوات الجيش الليبي
في الشرق دعوة المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى وقف
االقتتال في بنغازي ،وأصدر مكتب الفريق حفتر تعليماته بتحرير
منطقة المحور الشرقي في منطقة بنغازي ،والتي تضم أحياء
الصابري وسوق الحوت من أيدي الجماعات اإلرهابية.
وكان كوبلر قد وصف ما يجري في بنغازي بأ ّنه يصل في بعض
األحيان إلى انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان قد ترقى إلى جرائم
حرب ضد اإلنسانية.
بيد أنّ المؤكد هو هذا الحراك المتزامن محليا ً وأممياً ،الذي
يسعى للضغط على خليفة حفتر لقبول العملية السياسية التي
تدعمها األمم المتحدة ،وذلك بالتوازي مع العمليات العسكرية
لتحرير سرت.

أجل القضاء اإلداري المصري قضية «تيران وصنافير»
إل��ى  14ح��زي��ران ،موصيا ً بجملة من النقاط للفصل
في الجوانب الفنية ،وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة
مفوضي الدولة.
وأودع���ت ال��دائ��رة األول��ى (هيئة مفوضى ال��دول��ة)،
برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي،
تقريرها فيما يخص دع��وى تطالب بإلغاء ق��رار إعادة
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ،واإلبقاء
على الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة االستعانة
بخبراء للفصل في الجوانب الفنية للدعوى القضائية
التي قدمها ع��دد من المحامين المصريين ،من بينهم
المرشح السابق لالنتخابات الرئاسية والمحامي خالد
علي.
وأوصى التقرير باالستعانة بخبراء في مجال التاريخ
والجغرافيا والخرائط الطوبوغرافية ،والعلوم األخرى
ذات الصلة ،مطالبة بتحديد اإلحداثيات الواردة بالمرفق
 2من ق��رار رئيس الجمهورية رق��م  27لسنة ،1990
ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض
متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط ،باإلضافة إلى
توضيح إذا تضمن قرار الرئيس المصري المياه اإلقليمية
المصرية ،أم صدر بتحديد خطوط األساس فقط.
في غضون ذلك ،دعّ ت الهيئة إلى تحديد المفهوم من
إعالن جمهورية مصر العربية عند إيداع مصادقتها على
اتفاقية قانون البحار  ،1982بشأن مضيق تيران وخليج
العقبة ،والذي نص على أحكام معاهدة السالم بين مصر
و كيان العدو «إسرائيل» سنة  1979بشأن المرور عبّر
مضيق تيران وخليج العقبة.

وف���ي ه���ذا ال��ص��دد ،ش���دّد ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى جملة من
التوضيحات اس��ت��ن��ادا ً لقانون البحار ،فيما إذا كان
المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من
المياه اإلقليمية المصرية؟ وتحديد المواد المنطبقة عليه
من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار.
ومن جملة التوصيات األخرى ،االطالع على اتفاقية
كامب ديفيد وملحقاتها كافة ،والنسخة المودعة لدى
السكرتير العام لألمم المتحدة ،لبيان طبيعة أراضي
تيران وصنافير ومضيق تيران ،ودخولها في أيّ من
تقسيمات االتفاقية المذكورة ،وورود أيّ تحفظات أو
إعالنات بشأنهم من عدمه.
كما طالبت الهيئة االط�لاع على االتفاقية الموقعة
بين مصر والسعودية بتاريخ  2016/4/9وتحديد
اإلحداثيات الواردة فيها ،ومقارنتها بتلك الواردة بقرار
رئيس الجمهورية رقم  27لسنة  ،1990ووضع رسم
توضيحي لها إذا كان لذلك مقتضى.
ومن النقاط الـ 11األخرى ،عرض الوثائق التاريخية
الثابتة بشأن جزيرتي تيران وصنافير ،بدءا ً بالدولة
العثمانية وتقسيماتها اإلدارية ،مرورا ً بالحرب العالمية
األول��ى ،ثم بمطامع «إسرائيل» التي استهدفت إنشاء
مستعمرات في شبه جزيرة سيناء ،ثم العدوان الثالثي،
وما تال ذلك من أحداث ،واستعراض قرارات مجلس األمن
المتعلقة في هذا الشأن ،وحتى توقيع اتفاقية إعادة
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالتاريخ
األخير.
ويختم التقرير توصياته ،بمزيد من التوضيح بشأن ما
إذا كان إعالن جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية
صادرا ً عن مصر أم األمم المتحدة ،أو االتحاد األوروبي.

وزراء التحالف ( ...تتمة �ص)9
وق��ال المصدر إنّ «ق���رارا ً صدر
ال���ي���وم ي��ق��ض��ي ب��إع��ف��اء م����دراء
م���ص���ارف ال���راف���دي���ن وال��رش��ي��د
والعقاري والصناعي والزراعي
م��ن مناصبهم» ،مضيفا ً أنّ تلك
اإلق����االت ج���اءت «ض��م��ن الخطة
اإلصالحية لرئيس ال��وزراء التي
تشمل إصالحات سياسية وأمنية
واقتصادية ،فضالً ع��ن مكافحة
الفساد».
كما ق ّرر رئيس الوزراء العراقي
إع��ف��اء م��دي��ر ج��ه��از ال��م��خ��اب��رات
وم��دي��ر ع��ام ال��م��ص��رف التجاري
ورئيس شبكة االعالم العراقي من
مناصبهم ،حيث تأتي هذه اإلقاالت
غ���داة ت��أك��ي��د ال��ع��ب��ادي المضي
ق��دم�ا ً بمحاربة الفساد ،وإج��راء
االصالحات الشاملة وبناء دولة
المؤسسات.
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����رر وزراء
«التحالف الكردستاني» أم��س،
إن��ه��اء مقاطعتهم الج��ت��م��اع��ات
الحكومة العراقية برئاسة حيدر
ال��ع��ب��ادي ،ب��ع��د ن��ح��و ش��ه��ر على
التغيب عن اإلجتماعات الرسمية
احتجاجا ً على آل��ي��ات التعديل
الوزاري التي اعتمدها العبادي.
ج��اء ذل��ك على لسان سيروان
عبد ال��ل��ه عضو كتلة التحالف
البرلمانية ،ال��ذي أوض��ح فيه أنّ
وزراء المالية ،والثقافة ،والهجرة
عاودوا اليوم االنضمام الجتماعات
مجلس الوزراء.
وقال عبد الله «ما دفعنا للعودة
هو الوضع الراهن ،إذ ال نريد أن
نكون طرفا ً آخر في تفاقم األزمات،
واع��ت��راض��ن��ا ك��ان على ال��ق��رارات
الخاطئة التي اتخذها العبادي
ب��ش��أن التغيير ال����وزاري وع��دم
تفاهمه مع الجانب الكردي في هذا

اإلطار».
ول���ف���ت إل����ى وج�����ود «أزم�����ات
وانقسامات داخل البيت الشيعي
(يتم اختيار رئيس ال���وزراء من
المكون الشيعي بالتوافق بين
ال��ك��ت��ل ال��س��ي��اس��ي��ة) وال��م��رح��ل��ة
الحالية تتطلب التكاتف والحضور
لتجاوز المشاكل».
وق � ّرر ال���وزراء وال��ن��واب األك��راد
م��ق��اط��ع��ة اج��ت��م��اع��ات مجلسي
ال���وزراء والبرلمان مطلع الشهر
ال��م��اض��ي احتجاجا ً على آليات
التغيير ال���وزاري التي اعتمدها
العبادي وتفاقم االزمات السياسية
بين األطراف الرئيسة.
من جهته ،اعتبّر صالح مهدي
عضو كتلة التحالف الوطني (أكبر
كتلة في البرلمان وتضم غالبية
ممثلي المكون الشيعي) ،أنّ «عودة
وزراء التحالف الكردستاني اليوم
الى اجتماعات مجلس الوزراء ُتعد
خطوة مهمة في طريق التصدي
لألزمات».
وبيّن مهدي ،أنّ «عودة الوزراء
األك�����راد غ��ي��ر م��رت��ب��ط��ة بتحقيق
مكاسب ،واألزم���ات التي تمر بها
البالد تتطلب من الجميع إنهاء
الخالفات وال��ع��ودة إل��ى المواقع
للبحث عن الحلول».
ويضم «التحالف الكردستاني»
األح�����زاب ال��رئ��ي��س��ي��ة الخمسة
ف��ي اإلق��ل��ي��م ال���ك���ردي ف��ي شمال
العراق ،وهي الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،واالت��ح��اد الوطني
ال��ك��ردس��ت��ان��ي ،وح��رك��ة التغيير
(غ�����وران) ،واالت���ح���اد اإلس�لام��ي
الكردستاني ،والجماعة اإلسالمية
ف��ي ك��ردس��ت��ان ال���ع���راق ،ويملك
التحالف  65مقعدا ً في البرلمان
العراقي.

محكمة م�صرية تق�ضي ب�إعدام
 26مته ًما في ق�ضية نزاع قبلي
ّ
قضت محكمة مصرية أمس ،بإعدام  26متهما ً من بين
 163متهما ً في قضية نزاع قبلي بجنوب البالد ،راح ضحيته
 28قتيالً من الطرفين عام  ،2014وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ،أنّ « الدائرة الثانية عشرة بمحكمة
جنايات قنا ،والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط (جنوب)
قضت باإلعدام شنقا ً لـ  26متهما ً والسجن المؤبد لـ 21
متهما ً والسجن  10سنوات لـ  3متهمين و 3سنوات لـ 10
متهمين ،ومعاقبة متهمين بالسجن  5سنوات وبراءة 100
متهم وسقوط الدعوى الجنائية حيال متهم لوفاته ،والمتهم
فيها  163شخصا ً في أحداث الدابودية والهاليل والمعروفة
اعالميا ً باسم «مذبحة أسوان».
وف��ي  11آي��ار الماضي ق��ررت محكمة جنايات قنا،
المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط (جنوب) ،إحالة أوراق
 26متهمًا إلى مفتي الجمهورية الستطالع الرأي الشرعي
في إعدامهم ،على خلفية أحداث عنف وقعت عام  2014بين

قبيلتي الهاليل (العربية) والدابودية (النوبية) بمحافظة
أس��وان جنوبي البالد ،و كانت ح��ددت ي��وم أم��س موعدا ً
للنطق بالحكم .وعقبه ،ردد المتهمون هتافات مناهضة له،
وسط بكاء وصراخ ذويهم.
ويوجد  88متهما ً حضورياً ،من بينهم  50متهما ً من
الهاليل ،و 38متهما ً من الدابودية ،بينما غاب  75متهما ً
عن المحاكمة (هاربون).
وتعود أحداث القضية إلى نيسان  2014حين اندلعت
اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتي الهاليل (العربية)،
والدابودية (النوبية) استمرت عدة أيام ،بسبب شجار بين
تالميذ في مدرسة ،وأسفرت عن مقتل  28من أفراد القبيلتين
وإصابة آخرين.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين الـ  168ارتكاب
جرائم «القتل وال��ش��روع في القتل وح��ي��ازة س�لاح دون
ترخيص وترويع المواطنين».

