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قصفــت طائــرات التحالف العربــي لليوم 
الثاني على التوالي المعســكرات الرئيسية 
المكلفــة بحمايــة االنقالبيين فــي صنعاء 
وشــنت 70 غــارة جوية دمرت عشــرات 
المواقع من بينها معســكر فج عطان الذي 
يتــم قصفه للمرة األولى منذ ثالثة شــهور، 
كما تم تدمير الجســر الرئيسي الرابط بين 
صنعاء والحديدة والذي تتخذه قوات التمرد 
العسكرية، وسط استقدام  التعزيزات  لنقل 
الرئيــس المخلوع قوات الحرس الجمهوري 
من ذمار إلى صنعاء تحســباً لهجوم وشيك 
لقوات الشــرعية علــى العاصمة، في وقت 
حققت قوات الشــرعية انتصاراً استراتيجياً 
في تعز بتحرير تلــة الصالحين، إضافة إلى 
تقــدم نوعي على جبهــة الصبيحة في لحج 

وصد هجوم للتمرد في الضالع. 
وشــن طيران التحالف أكثر من 70 غارة 
علــى مواقع مختلفــة لالنقالبيين الحوثيين 
وقــوات الرئيــس المخلــوع فــي صنعــاء 
ومحيطهــا ومواقــع في محافظــات صعدة 
وحجــة حيث اســتهدف المجمع الرئاســي 
فــي جنوبي العاصمة ومعســكر الحفاء في 
شرقيها ومنطقة فج عطان ومعسكر القوات 
الخاصة في منطقة الصباحة غربي المدينة. 
واستهدف التحالف بسلسلة من الغارات 

الجمهوري  الحــرس  معســكرات  العنيفــة 
المواليــة للرئيس المخلوع في منطقة بيت 
دهــرة على طريــق نهم صنعاء ومعســكر 
الحرس في الفريجة التابعة لمديرية ارحب 
وقاعدة الصمع العســكرية المشــرفة على 

مطار صنعاء.

ودمر طيــران التحالــف بإحــدى الغارات 
جســر الدرجة على طريق صنعاء الحديدة، 
بمديريــة صعفان غربــي العاصمة، ما أدى 
إلــى قطــع الطريــق الرئيس الرابــط بين 
صنعــاء والحديدة. ويســتخدم االنقالبيون 
طريق الجســر لنقل التعزيزات العســكرية 
بين المحافظتين. وشــن الطيران غارة على 
جسر باب الشق، بمديرية بني سعد التابعة 
لمحافظــة المحويــت، مــا أدى إلى إغالق 

جزئي للطريق.
واســتهدف التحالــف مواقــع وأهدافــاً 
للحوثيين وقوات صالــح، في مديرية نهم، 
شرقي صنعاء، بالتزامن مع تواصل المعارك. 
ومــع اســتمرار حالــة الذعر في أوســاط 
االنقالبيين وإقامــة المتارس والخنادق في 
مناطق ارحب وبيت دهرة شــنت مقاتالت 
التحالــف عدة غارات علــى مواقع مختلفة 
لالنقالبييــن فــي محافظة صعدة شــملت 
مديريات سحار والمالحيظ ومساقين وباقم 
وشــدا القريبة من الحدود من الســعودية 

والتي تستخدم كمنطلق لمهاجمة األراضي 
السعودية. 

وفــي محافظــة حجــة شــنت مقاتالت 
التحالف سلســلة من الغارات على منطقة 
المــزرق، ومديرية حرض المنفذ الحدودي 
مــع الســعودية ومعســكر اللــواء 25 في 

مديرية عبس.

مــن جهــة اخــرى، كشــفت تقاريــر عــن 
اســتدعاء الرئيــس المخلــوع قــوات مــن 
الحرس الجمهــوري الموالية له الى صنعاء 
وســط حالــة اســتنفار أمني غير مســبوق 

للميليشــيات االنقالبية مع اســتمرار تقدم 
المقاومة والجيش الوطنــي نحو العاصمة. 
ورصد شــهود اســتقدام صالح قــوات من 
الحــرس الجمهوري مــن محافظة ذمار الى 
صنعــاء لتعزيز قواتــه فــي مواجهاتها مع 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية 
التي أكــدت أنها باتت تســيطر اليوم على 
غالبية األراضي والمواقع االســتراتيجية في 

مديرية نهم المتاخمة للعاصمة.

فــي تعــز، اســتعادت المقاومة الشــعبية 
والجيــش الوطنــي فــي جبهــة الشــقب 

تلــة الصالحيــن في جبل صبر، وأســفرت 
االشــتباكات التي دارت عن مقتل خمسة 

من ميليشيات الحوثي.
وشــهدت جبهــة الصلــو جنوبــي تعز، 
اشــتباكات ومعــارك كــر وفر بيــن قوات 
الحوثــي وصالح.  الشــرعية وميليشــيات 
وتمكنت قوات الجيــش الوطني من إلقاء 
القبض على الشيخ المتحوث حزام الصلوي 
شــيخ قرية العكيشــة في مديريــة الصلو. 
وفي الجبهة الشرقية لمدينة تعز، احتدمت 
المعــارك لليوم الثاني علــى التوالي، فيما 
طهرت المقاومة عمارة عبدالواحد صالح، 
الكائنة في جبهــة الجحملية، من القناصة 

الذين كانوا يتمركزون فيها.

في الســياق، قتل ما ال يقل عن 23 مسلحاً 
من الميليشــيات في سلسلة غارات جوية 
مكثفة شــنتها مقاتالت التحالــف العربي 
علــى تجمعاتهــم فــي محافظــة الجوف. 
وقال الناطق باســم المقاومة الشعبية في 
محافظــة الجــوف، عبدالله األشــرف، في 
تصريــح صحافي، إن ما ال يقل عن 23 من 
ميليشــيات الحوثي وصالح لقوا مصرعهم، 
في قصف شنته مقاتالت التحالف العربي 
وعلى نحــو مفاجئ اســتهدف تجمعاتهم 
المتمركزة في منطقة المتون بالمحافظة.

وأضــاف األشــرف أن مقاتلــي الحوثي 

وصالح شــنوا هجومــاً كبيراً علــى مواقع 
الشــعبية  والمقاومــة  الوطنــي  الجيــش 
بمنطقة المتون، إال أنه تم كســر هجومهم 
وقتــل عــدد منهم وتدمير عتاد عســكري 

تابع لهم.

فــي األثنــاء، قالت قيادات فــي المقاومة 
الجنوبيــة بالصبيحــة ان قــوات المقاومة 
تقدمت أكثر من ثالثة كيلومترات شــرقي 
مدرســة كهبــوب. وبهــذا التقــدم تكون 
المقاومــة ضيقــت الخنــاق علــى عناصر 
الميليشيات في الجبال المحيطة بكهبوب.

وتصــدى الجيــش الوطنــي والمقاومة 
الشــعبية، لهجوم عنيف شــنته ميليشيات 
الحوثي وصالــح االنقالبية، على قرية رمة 
غربــي منطقــة مريــس التابعــة لمديرية 
قعطبة في محافظــة الضالع. وقال قيادي 
فــي المقاومــة ان عناصــر الميليشــيات 
حاولوا التسلل الى القرية من مواقعهم في 
المعصر وناصة، وتصدت قوات الشــرعية 
ببسالة وافشلت هجومهم وكبدتهم خسائر 

في األرواح والمعدات.
وفــي منطقة كريــس، دكــت مدفعية 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع 
الميليشــيات في مناطق مريس والشــبكة 
والتهامي، رداً على محاولتهم التســلل إلى 

إحدى قرى المنطقة.
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أكــدت مصــادر في الطائفــة البهائية في اليمــن ان األمن القومي 
الــذي يديره االنقالبيون اعتقل 60 شــاباً وفتاًة بينهم 30 من اتباع 
الطائفــة البهائية ومنهــم أطفال أعمارهم بين عشــرة و15 عاماً. 
وقالــت المصادر ان عناصــر المخابرات اقتحمت مؤسســة «يمن 
جود» واعتقلت كل الشــباب والبنــات واألطفال والمدربين الذين 
كانــوا فيها وقدموا مــن مختلف المحافظات للمشــاركة في ختام 
اعمــال البرنامج الثقافي للملتقى الشــبابي الذي تنظمه مؤسســة 

«نداء للتعايش».

تشهد العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً 
خماسياً يضم وزراء ومسؤولين من دولة 
والمملكة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
المتحدة  والواليــات  الســعودية  العربية 
وروســيا وبريطانيــا بحســب ما كشــف 
مســؤول حكومي كبير لـ«البيــان»، الفتاً 
إلى أن االجتماع ســيبحث أســس الجولة 
المقبلة مــن المحادثات، في وقت اكدت 
السياســية  والقوى  والتنظيمات  األحزاب 
المؤيدة للشرعية  الجنوبي  وقوى الحراك 
فــي اليمــن، ان حضور اي نائب جلســة 
مجلــس النــواب التــي دعــا االنقالبيون 
لعقدهــا اليوم، يعد شــريكاً فــي التمرد 
وسيكون تحت طائلة المساءلة القانونية. 
يمنيــة  حكوميــة  مصــادر  وقالــت 
لـ«البيان» ان ترتيبات عقد لقاء خماســي 
لــوزراء خارجيــة اإلمارات والســعودية 
وبريطانيا  وروســيا  المتحدة  والواليــات 
اســتكملت في العاصمة السعودية حيث 
ســيقف االجتمــاع المقرر هذا األســبوع 
امــام األزمة اليمنية والســبل السياســية 
لحلهــا وفقــاً لقــرارات مجلــس األمــن 
الدولــي والمبادرة الخليجية ودعم جهود 
المبعــوث الخاص باليمن اســماعيل ولد 
الشــيخ احمد الذي يحضــر لجولة قادمة 
من المحادثات في نهاية الشــهر المقبل. 
وحســب المصادر فإن اللقــاء هو امتداد 
للقــاء الرباعــي الذي عقد فــي العاصمة 
البريطانية الشهر الماضي لوزراء خارجية 
اإلمارات والســعودية والواليات المتحدة 
وبريطانيــا والــذي وضــع أســس الحــل 
السياســي وتطبيــق قرار مجلــس األمن 
الدولي من خالل انسحاب االنقالبيين من 
المدن وتســليم األسلحة قبل الدخول في 

تشكيل حكومة شراكة وطنية.

في األثناء، أكدت األحــزاب والتنظيمات 
والقوى السياســية وقوى الحراك الجنوبي 
والشــباب والمرأة المؤيدة للشرعية في 
اليمن، ان حضور اي نائب جلســة مجلس 

االنقالبيــون لعقدها  التي دعــا  النــواب 
اليــوم، يعد شــريكاً في التمــرد وخيانة 
الشرعية وســيكون تحت طائلة المساءلة 

القانونية.
وذكــرت األحــزاب في بيان مشــترك 
أن مــا تقــوم بــه ميليشــيات الحوثــي 
وصالــح من اعمال وتحــركات تهدف الى 
تعزيز ســلطتها االنقالبيــة، ضاربة عرض 
الحائــط بكل المرجعيات الحاكمة لعملية 
االنتقال السياســي فــي اليمن، مؤكدة أن 
القوى السياســية ترفض رفضاً قاطعاً تلك 
األعمــال مثلمــا رفضــت االنقــالب على 

الشــرعية الدســتورية، وتدعو كل أعضاء 
مجلس النواب من كافة القوى السياســية 
والمســتقلين الــى رفض تلــك الخطوات 
وإدانتهــا. كما تدعو الشــعب اليمني الى 
رفض ذلك العمل المســتهتر بكل الثوابت 

الوطنية.

وجــددت األحــزاب والقــوى السياســية 
التزامهــا الكامل بمرجعيات  التأكيد على 
المبــادرة  االنتقاليــة، الســيما  العمليــة 
الخليجيــة وآليــة تنفيذهــا، والتي حلت 

محــل الترتيبــات الدســتورية والقانونية 
القائمة عــدا ما أحالت اليــه صراحة من 
نصــوص واحــكام الدســتور، ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
واكــدت تمســكها بخيــار الســالم 
اســاس  علــى  والمســتدام  العــادل 
المرجعيــات المتفق عليها، والمتمثلة 
بقــرار مجلس األمن 2216 والقرارات 
ذات الصلــة، المبادرة الخليجية وآلية 
تنفيذهــا، ومخرجات مؤتمــر الحوار 
الوطني لتجنيب شعبنا ويالت الحرب 

والدمار والتشريد. 
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عقــد فــي العاصمة الســعودية الريــاض، االجتماع الخامس لمكتب تنســيق 
المســاعدات اإلغاثية واإلنســانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي 
للجمهوريــة اليمنيــة، بحضــور ممثلي اللجــان اإلغاثية واإلنســانية من دول 

المجلس.
وناقــش االجتماع الــذي حضره وزير اإلدارة المحلية رئيــس اللجنة العليا 
لإلغاثة عبدالرقيب فتح، خطة توزيع اكثر من 750 الف ســلة غذائية في 17 

محافظة مقدمة من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. 
واســتعرض االجتمــاع تقريــراً مفصًال عــن الوضع اإلنســاني واإلغاثي في 
المحافظــات المتضــررة، واالحتياجــات اإلنســانية، والمســاعدات الغذائية 
واألدوية والجانب التعليمي، وابعاد األزمة اإلنســانية التي تعانيها محافظات 

اليمن ككل.
وأكــد الوزيــر عبدالرقيب فتح، ضرورة تنســيق الجهود وزيــادة الكفاءة 
لمواجهــة التحديــات التي تواجه تقديم المســاعدات اإلنســانية، موضحاً أن 
اللجنة العليا لإلغاثة تعمل مع مكتب تنســيق المساعدات لتبادل المعلومات 

وتسيير األعمال اإلغاثية بصورة سليمة وتجنباً ألي تقصير.
ونقل شــكر القيادة السياســية، والحكومة اليمنية لمكتب تنسيق المساعدات 
اإلنسانية بدول مجلس التعاون الخليجي، على وقوفهم الدائم مع الشعب اليمني 
فــي األزمة التي يعيشــها، جراء العدوان الغاشــم والحصار الجائــر الذي تفرضه 
الرياض - سبأنت ميليشيات الحوثي وصالح االنقالبية على عدد من المدن. 

أعلنت السلطات السعودية اســتعادة ثالث سيدات، وسبعة أطفال من لبنان، 
قبل ســفرهم إلى ســوريا «لاللتحاق بمناطــق الصراع كونهــن يحملن الفكر 

التكفيري».
وأوضــح الناطق األمني لوزارة الداخلية الســعودية في بيان لها أن وحدة 
البالغــات األمنيــة التابعــة للوزارة تلقــت االثنيــن الماضي بالغــاً من أحد 
المواطنيــن يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة، ومعها ثالثة من أبنائهما، يبلغ 
عمر أكبرهم عشر سنوات فيما يبلغ عمر األصغر سنتين. وأشار الناطق إلى أن 
البالغ أفاد بأنه يرافق الزوجة اثنتان من شقيقاتها إحداهن بمعيتها أربعة من 

أبنائها أكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنة.
وقــال: «اتضح من المتابعــة مغادرة المذكورين المملكــة، ووصولهم إلى 
بيــروت وعلى ضوئــه جرى التنســيق الفوري مــع الســلطات المختصة في 
جمهورية لبنان، بما مكن الجهود المكثفة من اعتراض شــروعهم في مغادرة 
لبنان باتجاه ســوريا، والمحافظة على ســالمتهم وخاصة األطفال الذين كانوا 

بمعيتهم».
وأوضــح أنه تم اســتعادتهم جميعاً إلــى المملكة أول مــن أمس، بعد أن 
أخضعــوا للفحوصات الطبية الالزمــة، حيث جرى ترتيب رعاية األطفال، فيما 
ســيتم إحالة النســاء إلى الجهات العدلية التخاذ اإلجراءات النظامية بحقهن، 
جدة- كونا والتحقيق في مالبسات ودوافع سفرهن. 

الرئيــس  نائــب  أكــد 
الركن  الفريــق  اليمنــي 
صالــح  محســن  علــي 
السياســية  القيــادة  أن 
كافة  بذلتــا  والحكومــة 
الجهود وقدمتا التنازالت 
الكويت  مشــاورات  في 
إلنجاحها حرصاً منها على 
وســعياً  اليمنيين  دمــاء 
للتخفيــف مــن معانــاة 
المواطــن الــذي يــرزح 
تحت وطأة األزمات التي 
االنقالبيون.  بها  تســبب 
لقائه  وقال األحمر خالل 
ان  المحافظين  من  بعدد 
بإرادة  مســنودة  الدولة 
في  وماضيــة  اليمنييــن 
اســتكمال تحريــر البالد 
مــن قبضة الميليشــيات 
دور  مثمنــاً  االنقالبيــة، 
العربي  التحالــف  جهود 

في دعم الشرعية.



منــذ 25 مايــو 2014، ال يــزال لبنــان من 
الثالثة  للجمهوريــة. وللمــرة  دون رئيــس 
واألربعيــن علــى التوالــي، فشــل مجلس 
اللبناني فــي اختبار االســتحقاق  النــواب 
الرئاســي، حيث أّدى تطيير نصاب الثلثين، 
لغيــاب التوافق علــى اســم الرئيس، على 
جاري العادة، دون عقد الجلســة االنتخابية 
التــي كانت مقــّررة في الثامن من الشــهر 
الجاري، والتــي أّجلها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري إلى الســابع من سبتمبر المقبل، 
ما أشار مجّدداً إلى إبقاء االنتخاب الرئاسي 
معّلقاً في انتظار أن ُتستكمل رحلة البحث 
عن رئيــس للجمهورية، على طاولة الحوار، 
فــي الجلســة المقبلــة المقــّرر انعقادها 
في الخامــس من ســبتمبر المقبل. وحتى 
اآلن، فــإن النقــاش حول هذا االســتحقاق 
ال يقف عنــد حدود قصر بعبــدا ومخاطر 
الشــغور، ذلك أن «اتفاق الطائف» يحضر 
ســريعاً من باب المطالبة بتعديل لموازين 
االتفاق على القوى اللبنانية، وهو الذي وِلد 
قبــل أكثر من ربع قــرن، وتحديداً في 22 
أكتوبر 1989، بشــراكة سعودية - سورية - 
أميركية، وبحضور 62 نائباً لبنانياً من أصل 
73، وأنهى الحرب األهلّية اللبنانية (1975 
- 1990). يومها، أقــّر «الطائف» تعديالت 
أعــادت تحديــد شــكل النظــام اللبناني، 
وحــّددت صالحيات الســلطات الثالث في 
لبنــان. ثّبت نهائية الكيان مؤّكداً أن «لبنان 
عربي الهويــة واالنتماء»، ثّبــت المناصفة 

والمشاركة في الحكم بين جميع الطوائف، 
قّلص صالحيات رئاسة الجمهورية لمصلحة 
مجلــس الــوزراء مجتمعــاً ورئيس مجلس 
الــوزراء الذي أصبح شــريكاً أساســياً في 
الحكــم. وإذ حــرم رئيــس الجمهورية من 
حّق حّل مجلس النواب وقّيده بمهل زمنية 
القوانين والمراســيم، فإنه  لنشــر وتوقيع 
منــع إصــدار القوانين إذا لــم تعرض على 
الهيئة العامة لمجلــس النواب، وجعل من 
والية رئيس المجلس أربع سنوات بدًال من 

سنة واحدة.
وبيــن األمس واليــوم، لم يجــد راعي 
الحوار الوطنــي رئيس مجلس النواب نبيه 
بّري وســيلة للخروج من البّوابات المغلقة 
أمام أّي تفاهم على االســتحقاق الرئاســي 
وقانون االنتخاب ســوى نفــض الغبار عن 
اإلصالحات السياسّية التي نّص عليها اتفاق 
الطائــف، وذلــك مــن خالل إعــادة طرح 
هــذه البنود أمــام المتحاورين، ال ســيما 
مــا يتعّلق منهــا بالمجلــس النيابي خارج 

الطائفي وتشــكيل مجلس الشــيوخ  القيد 
والالمركزية اإلدارية. وفي المحصلة، كانت 
الخلــوة الثالثة والختامية، فــي الرابع من 
الشــهر الجاري، ثابتــة لناحية ترجمة هذه 
اإليجابيــات، عبر ورش عمل متخّصصة من 
سياسيين وقانونيين وتقنيين، تبحث ضمن 
مهًال محّددة في إصالح النظام السياســي، 
باإلضافة إلــى نقاش قانون االنتخاب يتكئ 
علــى وجود مجلــس للشــيوخ والمركزية 
إداريــة. أما األرضّية التــي ينطلق منها أّي 
طرح، فهي إقرارها بتوافق جميع الفرقاء.

وفي انتظار ما ستؤول إليه أمور الحوار في 
الخامــس من ســبتمبر المقبــل، وفي ضوء 
واقع النظام والمؤّسســات الدســتورية في 
هذه األيام: شــغور في رئاســة الجمهورية، 
شــبه بطالــة تشــريعية، عجز عــن إجراء 
االنتخابات النيابية، وهشاشــة في السلطة 
التنفيذيــة المرتكزة على مجلــس الوزراء، 
فإن «عّراب اتفــاق الطائف» رئيس مجلس 
النواب الســابق حســين الحســيني ال يزال 

يؤّكــد أن الحّل الوحيــد لألزمات في لبنان 
هو هذا االتفــاق، ويعزو عدم تطبيقه إلى 
األفرقاء السياسيين، بسبب نظام المحاصصة 
الــذي يتبعونه، والذي تتمثل تركيبته بثالثة 
عوامل: العصبية المذهبية، السوقية المالية 
والتبعيــة األجنبيــة، وهــذه العناصر كلها 
مرتبطــة بعضها ببعــض. فالتبعية األجنبية 
تســتتبع الســوقية المالية، والتــي بدورها 

تؤدي إلى العصبية المذهبية.

ولكــون األحــوال العامــة في البالد تســير 
بخطــى ثابتــة نحو درك أســفل، ُيخشــى 
معه على الســلم األهلي في البالد، وســط 
الريــاح العامة لالنفجار في المنطقة، خرج 
اللبنانية ســليم  الرئيس األســبق للحكومة 
الحــّص عن صمته، أخيراً، ليضع نقاط الحّل 
فوق حــروف األزمة السياســية التي تهّدد 
لبنان، كياناً ووجوداً، وليوجه النداء الوطني 
الذي تفرضه األحوال لمحاولة كســر الركود 

الحكومي وخرق الفراغ الرئاسي.
ومــن أجل تصويــب البوصلــة الوطنية 
التي انقسمت بوصلتين كل منها في اتجاه، 
أراد الحص أن يدلي بوجهة نظره: «خشبة 
الخالص هي عبر التمّســك باتفاق الطائف، 
وتوّحــد اللبنانييــن، وانتخاب رئيس جديد 
توافقــي»، مشــّدداً على ضرورة التمّســك 
باتفــاق الطائــف وتطبيــق بنــوده كاملة، 
خصوصــاً في مــا يتعلق بصالحيــة رئيس 
مجلس الــوزراء، وآلية اتخاذ القرارات في 

مجلس الوزراء.
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أثار مقتل ثمانية رجال شرطة أميركيين، 
فــي حادثــي إطــالق نــار منفصليــن 
شهدتهما واليتا تكساس ولويزيانا الشهر 
الماضي، على يد جنديين ســابقين في 
الجيــش األميركي من أصــول أفريقية، 
شكوكاً ومخاوف في أوساط الرأي العام 
األميركي من تحول المواجهة العنصرية 
بيــن البيــض والســود في أميــركا إلى 
حــرب عصابات مســلحة وأعمال عنف 

منظمــة.
العســكرية  المؤسســة  أن  واألرجــح 
األميركية قد بدأت في إجراء تحقيقاتها 
الخاصة في ســيرتي الجنديين السابقين 

لونــغ  وغايفيــن  جونســون  مايــكل 
وســلوكهما خالل خدمتهما العســكرية 
في العراق وأفغانســتان بعدما كشفت 
التحقيقــات األوليــة التــي قامــت بها 
الشــرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
عــن نشــاط إلكتروني الفت للشــابين 
على مواقع التواصــل االجتماعي يدعو 
األميركيين األفارقة على مواجهة عنف 
الشــرطة واالنتقــام لمقتــل عــدد من 
أقرانهم ذوي األصول األفريقية على يد 

رجال شرطة بيض.
وتظهر الرســائل والمواد التي نشــرها 
كل مــن جونســون ولونغ علــى مواقع 

بمنظمات  تأثرهما  االجتماعي  التواصل 
وحركات ناشــطة في مجال الدفاع عن 
الحقــوق المدنية لألميركيين من أصول 
أفريقيــة ومكافحــة التمييــز العنصري 
ضدهــم وخصوصاً حركــة «بالكز اليف 
ماترز» التــي تقود االحتجاجات وتنظم 
التظاهرات ضد عنف الشرطة، ومنظمة 
«نيو بــالك بانثــرز» وهي ميليشــيات 
مســلحة يعــود تاريــخ تأسيســها إلى 
فترة العبوديــة في الواليات المتحــدة 
الشــمــال  بيــن  األهليــة  والحــرب 

والجنـوب. 
وقــد اعتمــدت هذه المنظمــة الكفاح 

المسلح ضد األميركيين األوروبيين في 
معركة تحرير العبيد من أصول أفريقية 
وللرد على االعتــداءات العنصرية التي 
تعرضت لها األقليــة األفريقية على يد 
المجموعــات العنصريــة المتطرفة من 

البيض وتجار العبيد.
وقد أعاد ناشــطون وشــبان من أصول 
الماضية  القليلة  الســنوات  أفريقية في 
تســليط الضــوء على التاريــخ النضالي 
وشــكلوا  بانثــرز»  «بــالك  لمنظمــة 
مجموعــات ميليشــياوية مماثلة تنظم 
بين الحين واآلخر تظاهرات مسلحة في 
عدد مــن الواليات األميركية في مقابل 

التظاهــرات المســلحة التــي ينظمهــا 
اليمين األميركي في مناسبات وتواريخ 

معينة.
وفي شــهر أبريل الماضي أثارت صورة 
لمجندات أميركيات من أصول أفريقية 
انتشــرت بكثافة على مواقــع التواصل 
االجتماعي ســجاالً عنصرياً في الواليات 
المتحــدة وخصوصــاً داخل المؤسســة 
العسكرية. فقد رفعت 16 مجندة خالل 
حفل تخرجهن من كلية «وست بونت» 
العســكرية في تكســاس قبضاتهن في 
إشــارة إلى نضال السود ضد العنصرية. 
متطرفة  يمينيــة  مجموعات  واتهمــت 

القوانيــن  الســود بخــرق  المجنــدات 
للجيش األميركي واعتبرت  العســكرية 
أن صورتهــن ترمــز إلــى ميليشــيات 
عنصرية مســلحة شــاركت في الحرب 

األهلية هي منظمة «بالك بانثرز».

شــدد رئيــس الحكومــة اللبنانية االســبق ســليم الحــص على أن 
المطلوب هو تطبيق الدستور، وليس خرقه أو العمل على تفسيره 
كّل على هواه بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية، 
ولفت إلى عدم وجود سبب أو مسّوغ يمنع نواب األّمة من تأدية 

واجبهم الوطني والتاريخي بانتخاب رئيس للجمهورية.

بعد أن تأكدوا من وحدة المجتمع الدولي 
الداعــم للشــرعية والرافــض لالنقالب أو 
شرعنته ذهب االنقالبيون نحو إلغاء اإلعالن 
الدستوري واللجنة الثورية ويسعون إلحياء 
دور مجلس النواب المنتهية واليته بغرض 
إيجاد شــرعية لالنقــالب او االنتقاص من 
شــرعية الرئيــس عبد ربه منصــور هادي 

المعترف بها دولياً. 
خــالل األســبوع الماضــي وقــع طرفا 
الرئيــس  وحــزب  الحوثيــون  االنقــالب 
المخلوع على اتفاق انشاء مجلس سياسي 
بدًال عن اللجنة الثورية التي شكلت إلدارة 
البالد عقب االنقالب لكنها فشلت وغرقت 
في الفســاد واســتنزفت االحتياط النقدي 
وتورطــت في تجارة المشــتقات النفطية 
ونهب موارد الدولة، واتفق الطرفان على 
إعادة العمل بالدســتور النافذ واحياء دور 

مجلس النواب.
وعطفاً على هذه الخطوة أوكلت رئاسة 
المجلس السياسي للحكم الى القيادي في 
الحوثي االنقالبيــة صالح الصماد،  جماعة 
فيمــا احتفــظ الرئيــس المخلــوع بدور 
المحلل لالنقالب فمنح موقع نائب رئيس 
المجلــس، وتبينــت بوضــوح مرامي هذا 
االتفــاق بإعالن مجلس النواب اســتئناف 
جلســاته مطلع األســبوع القــادم بعد أن 
أغلقــه االنقالبيون منــذ اجتياح العاصمة، 
حيث يســعى الرئيس المخلوع الى ايجاد 
صفة دســتورية لالنقــالب ومحاولة نزع 

الشرعية عن الرئيس هادي وحكومته. 

ومــع اصــرار هــذا الطــرف على إفشــال 
محادثــات الســالم التي اســتضافتها دولة 
الكويــت لنحو ثالثة أشــهر أعلــن الناطق 

الرســمي باســم حزبه تنصلهم من اإلقرار 
وااللتــزام  للحــل  الدوليــة  بالمرجعيــات 
بالمبــادرة الخليجية التي منحت المخلوع 
ومــن عمل معــه الحصانة مــن المالحقة 
القضائية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الهادفة الــى إنهاء عقود من تدمير الدولة 
اليمنية ونهــب مقدراتها لصالحه والتنكيل 
المطالبــة  نحــو  ودفعهــم  بالجنوبييــن 

باالنفصال. 
وحيــث إن المجلس الذي انتهت مدته 

الدستورية في العام 2009 استمد شرعية 
بقائــه من نصوص المبادرة الخليجية التي 
ألزمتــه أن تكون قراراته توافقية وأعطت 
الرئيس هادي سلطة الفصل في أي خالف 
بين الكتــل البرلمانية واعتبــرت قراراته 

واجبــة النفــاذ فــإن مســاعي االنقالبيين 
إلضفاء طابع دســتوري لالنقــالب الثاني 
الذي دشــن بتشــكيل المجلس السياســي 
األعلــى عبر مجلس النــواب لن يكتب له 
النجــاح ولــن يعترف به أحد ألن ســلطة 

المجلس مســتمدة من المبادرة الخليجية 
التي صادق عليها المجلس باإلجماع. 

وبمــا أن الرئيس المخلوع يــدرك انه لوال 
المبــادرة الخليجية التــي حمته في حينها 
من المالحقــة لكان اآلن خلــف القضبان 
يحاكــم علــى الجرائم التــي ارتكبها بحق 
الشــعب اليمنــي أو للمطالبــة باســتيراد 
المليــارات التي نهبها مســتغًال موقعه في 
قمــة الســلطة لهــذا ال يتوقــع أن يمضي 
مجلس النــواب في حال تم الحصول على 
موافقة نصف األعضاء على انعقاد جلساته 
نحو االنقالب على المبادرة الخليجية ألنه 
سيضع حبل المشنقة حول رقبته وسيكون 
حلفــاؤه اليوم اول األطراف التي تســارع 

لمحاكمته. 
وألن الدســتور ينــص على انه في حال 
شــغور موقع رئيس الجمهوريــة أو نائبه 
تتولى رئاســة مجلس النواب إدارة الدولة 
فــإن المخلــوع لــن يحصل علــى موافقة 
االنقالبييــن على اتخاذ أي اجراءات لعزل 
الرئيــس أو إحالته للمحاكمــة كما يروج 
لذلك ألن إجراء مثل هذا في حال افترض 
نجاحه ســيعني تسليم الســلطة في البالد 
لحــزب المخلوع ألنه يســيطر على هيئة 
رئاســة مجلس النواب منذ أن كان يتحكم 

بنتائج االنتخابات النيابية ويحكم البالد. 
ووسط هذا التخبط الهادف الى شرعنة 
االنقــالب وجد االنقالبيون أنفســهم أمام 
تحديات داخلية بفعل رفض غالبية أعضاء 
مجلس النواب حتى اآلن حضور الجلسات 
ألنهــم يدركــون مغــزى هــذه الدعوة، 
والطــرف القادر على التحكــم بالعاصمة 
وقــرارات المجلس، كما وجدوا أنفســهم 
أمــام موقف دولي ثابت داعم للشــرعية 
ورافض لكل الخطوات التي أقدموا عليها.

■ المتمردون لم ينجحوا في فرض انقالبهم بالسالح ويحاولون الحصول على تغطية نيابية |  ارشيفية 

■ طاولة الحوار التي جمعت الفرقاء اللبنانيين دون توافق يعيد االستقرار إلى البالد |  من المصدر

مرة أخرى، تضطر تونس إلى تأجيل موعد االنتخابات المحلية والبلدية الذي 
كان مقــرراً يوم الـ26 من مارس من العــام 2017 إلى موعد لم يتم تحديده 
بعد، وقال رئيس الهيئة العليا المســتقلة لالنتخابات شــفيق صرصار، إن لقاًء 
جمعه مع الرئيس الباجي قائد السبسي، تمحور أساساً حول مسار االنتخابات 
البلديــة المعّطــل، مؤكــداً أن هناك تأخيــراً متعمداً من األحزاب السياســية 
بخصوص موعد االســتحقاق البلدي.  وأوضح صرصــار أن القانون االنتخابي 
معّطل في بعض الجزئيات التي يمكن االتفاق عليها في ســويعات قليلة، ما 
تسّبب في تأخير النظر فيه شهرين كاملين، األمر الذي يعني أن تاريخ الـ26 

من مارس 2017، كموعد إلجراء االنتخابات أصبح ملغياً، حسب قوله.
ولــم يخف المســؤول التونســي تخوفه من تأثيــر هذا التأخير في نفســية 
التونســيين الذين ســيفقدون الثقــة تدريجياً في المســار الديمقراطي وفي 
السياســيين، ما قد يؤدي إلى عزوفهم عن االنتخــاب، وفق تعبيره، الفتاً إلى 
أن التأخيــر الكبيــر في المصادقــة على قانون االنتخابــات البلدية والمحلية 
سيتســبب في إعادة النظر في كل الروزنامة االنتخابية التي كانت الهيئة قد 
أعلنت عنها.  وكان عضو الهيئة العليا المســتقلة لالنتخابات نبيل بفون، أكد 
أن إنجــاز االنتخابات البلدية، مرتبط بتاريخ صدور التقســيم الوطني لتراب 

الجمهورية والمصادقة على القانون االنتخابي.
ولم تشهد تونس تنظيم أي انتخابات محلية منذ اإلطاحة بالنظام السابق 
في يناير 2011، وهو ما أثر ســلباً في الخدمات والوضع البيئي والنظافة في 
المدن والقرى، نظراً ألنه تم تشــكيل ما ســمي بالنيابات العمومية لإلشراف 
على البلديات بعد اســتبعاد المســؤولين الســابقين ممن كانوا ينتمون إلى 
الحزب الحاكم الســابق منذ أكثر من خمســة أعوام. وقال المحلل السياسي 
منــذر ثابت لـ«البيان»، إن تأجيًال جديــداً لالنتخابات البلدية والمحلية يعني 
وجــود عراقيل حقيقية تحول دون تحقيق مســار الديمقراطية المحلية التي 
تعتبــر أســاس الديمقراطيات الكبرى، كما تزيد من تعّفــن األوضاع في نحو 
350 بلدية تونســية تواجه مصاعب شــتى في إســداء خدماتها إلى الســكان 
المحلييــن وخاصــة في ما يتعلق بضمــان نظافة البيئــة والمحيط.  وأردف 
ثابت أن حســابات حزبية تقــف وراء تأجيل االنتخابــات البلدية والمحلية 
للمرة الخامســة على التوالي، وهو ما يعني أنها لن ُتنظم قبل أكتوبر 2017، 
الفتــاً إلى اعتقاده أن التحالف القائم حالياً بين حركتي نداء تونس والنهضة 
يســعى إلى تقاســم مراكز النفوذ المحلي عبر مشــروع انتخابي تم إعداده 
على مقاســهما. وبحسب المحلل السياسي الجمعي القاسمي، فإن االنتخابات 
البلديــة والمحلية تبقى ذات أهمية قصوى، نظراً ألنها األقدر على تشــكيل 
مشــروع ديمقراطي حقيقي وعلــى تصعيد الكفاءات البــارزة في مجاالت 
القيــادة والعمــل السياســي واالجتماعي، وهو مــا باتت تدركــه األحزاب 

السياسية الكبرى العاملة على االستفادة من االنتخابات القادمة.

ويؤكــد المراقبــون أن توافقات حزبية خاصة بين حزبــي نداء تونس وحركة 
النهضة، تقف وراء تعطيل المصادقة البرلمانية على قانون االنتخابات البلدية 

والمحلية الذي كان منتظراً أن يتم الحسم فيه في شهر أبريل الماضي.
ويضيــف المراقبــون أن الحزبين يعمالن على تقاســم النفــوذ في دوائر 
الحكــم المحلي، بعد أن راجت أخبار عن إمكانيــة تحالفهما في االنتخابات 
المرتقبة، وهو ما تم نفيه لفائدة الحديث عن صياغة قانونية تعطيهما فرصة 
الشــراكة أو الحكم المحلي االئتالفي، على غرار ما هو معمول به حالياً في 

العمل الحكومي المركزي.
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