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الصالح :االستجواب ...حزايه وكروته
كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:

انتهى �أم�س ا�ستجوابا نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح ،ووزير
الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد اجلربي ب�سالم ...ودون كتاب
طرح ثقة.
واال�ستجواب الأول هو نف�س اال�ستجواب
الثاين ،من حيث النهاية� ،إذ و�صف
�أن�س ال�صالح ا�ستجوابه ب�أنه حزايه
وكروته ،ما ي�شري �إلى ان اال�ستجوابني
مرا برد ًا و�سالماً.
ّ
وك��ان �أن�س ال�صالح ق��ال يف تفنيده
مل��ح��اور ا���س��ت��ج��واب��ه �إن �صحيفة
اال�ستجواب خلت من �أي اتهام يل مي�س
بال�رشف والأمانة والنزاهة ،م�شري ًا
�إلى �أن اال�ستجواب خالف املادة 134
من الالئحة الداخلية وحكم املحكمة
ال��د���س��ت��وري��ة ،وب�ي�ن ان املو�ضوع
احلقيقي يكمن يف امل��ح��ور الثاين

املتعلق بالفتوى والت�رشيع اما بقية
املحاور فهي جم��رد «ح�شو» وا�صف ًا
اال�ستجواب ب�أنه «حزايه وكروته».
و�أك��د ان الهدف من املحور الثاين
هو التك�سب ال�سيا�سي ،مت�سائ ً
ال «�إذا
ك��ان همكم غري املقبولني بالفتوى
والت�رشيع فلماذا مل تذكروا ذلك يف
الرد على اال�ستي�ضاح؟».
وب����دوره ف��ن��د وزي���ر الإع��ل�ام وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي
ا���س��ت��ج��واب��ه ،م���ؤك��د ًا �أن احل��ي��ازات
الزراعية التي حتدث عنها امل�ستجوبون
م�ستوفية جلميع ال�رشوط.
وق��ال اجل�بري «�أن��ا ال احتمل نتائج
وتبعات خمالفات ال�سنوات املا�ضية
يف احليازات ورغم �أنها مل تتم بعهدي
�إال �أنني احلتها �إلى النيابة» ،م�شري ًا
�إلى ان جلنة امليزانيات الربملانية
�أك����دت ان��خ��ف��ا���ض ع���دد املخالفات
املتعلقة ب��ال��زراع��ة م��ن � 50إل���ى 6
خمالفات فقط.
وبني ان هناك  6مزارع تتعار�ض مع

م�رشوع ال�سكة احلديد و�سيتم تعوي�ض
�أ�صحابها ب�أخرى بديلة ،م�شدد ًا على
احرتامه لكل تو�صية تخرج من املجل�س
والتعامل معها ومعاجلتها.
وفيما يتعلق مب��ح��ور الإع��ل�ام قال
اجلربي انه متت ت�سوية املخالفات
يف تقرير ديوان املحا�سبة وحافظنا
على املال العام ،م�شري ًا �إلى �أنه �شكل
جلنة لبحث املخالفات التي وردت يف
ا�ستجوابي وزي��ري الإع�لام ال�سابقني
ومعاجلتها.
و�أ�ضاف� :س�أتقدم با�ستقالتي �إذا ثبت
عدم معاجلة مالحظات «الإعالم» التي
انخف�ضت من � 81إلى  50خمالفة ،م�ؤكد ًا
�أنه مت تنفيذ  16تو�صية من تو�صيات
جلنة حماية الأم���وال العامة ب�ش�أن
ا�ستجوابي وزيري الإعالم ال�سابقني،
و�أ�شار �إلى ان امل�سل�سالت املذكورة يف
اال�ستجوابني �أحيلت �إلى النيابة.
وا�ستمر املجل�س يف مناق�شة ا�ستجواب
اجلربي حتى طباعة اجلريدة.
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وزير الداخلية :عالقاتنا
مع السعودية عميقة
في مختلف المجاالت
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• أنس الصالح مغادرا ً منصة االستجواب

«االحتالل» يهدم منزلين ويصيب
خمسة فلسطينيين في القدس
هدمت بلدية االحتالل يف مدينة القد�س
املحتلة �أم�س منزلني فيما �أ�صيب
خم�سة فل�سطينيني بجروح اثر اعتداء
ق��وات االح��ت�لال عليهم اثناء عملية
الهدم.
وق��ال مركز معلومات وادي حلوة يف
القد�س للك�شف عن انتهاكات االحتالل
يف املدينة يف بيان �إن جرافات بلدية
االحتالل هدمت يف حي «وادي يا�صول»
ببلدة �سلوان يف القد�س منزلني يعودان

لل�شقيقني �أن�س وق�صي برقان بحجة
البناء دون ترخي�ص.
ون�رش املركز على موقعه الإلكرتوين
مقابالت مع م�صابني جراء اعتداء قوات
االحتالل الإ�رسائيلي عليهم اثناء ت�صديهم
جلرافات االحتالل ملنع الهدم.
وقال الفل�سطيني حممد �أبو عيده «18
عاما» �إنه �أ�صيب بجروح بعد ان �أطلق
جندي �إ�رسائيلي قنبلة �صوت على ر�أ�سه
ونقل على اثرها الى امل�ست�شفى.

وزير الدفاع الجزائري األسبق :شقيق

بوتفليقة حاول اإلطاحة بقائد األركان

ك�شف وزير الدفاع اجلزائري الأ�سبق اجلرنال املتقاعد خالد نزار عن
معلومات جديدة ب�ش�أن الدور الذي كان يلعبه ال�سعيد بوتفليقة ال�شقيق
الأ�صغر للرئي�س اجلزائري امل�ستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وم�ست�شاره
اخلا�ص ،يف �إدارة �ش�ؤون البالد.
وقال نزار يف ت�رصيح ملوقع �إلكرتوين جزائري� ،إن ال�سعيد بوتفليقة
«ا�ست�شاره لإقالة قائد �أركان اجلي�ش الفريق �أحمد قايد �صالح و�إعالن
حالة ال��ط��وارئ يف البالد لوقف احل��راك ال�شعبي وحما�رصته»،
وب�أنه «ك��ان م�ستعد ًا للقيام ب ��أي �شيء حتى يبقى يف ال�سلطة».
و�أ�ضاف« :تلقيت ات�صا ًال من ال�سعيد بوتفليقة الذي كان ي�ست�شريين
ب�ش�أن طريقة التعامل مع الأزمة ،يف  7مار�س املا�ضي ،واقرتحت عليه
خارطة طريق للخروج من الأزمة ،تتمثل يف ا�ستقالة الرئي�س واتخاذ
�إج��راءات وتغيريات يف خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة ا�ستجابة ملطالب
ال�شارع لكنه رف�ضها متام ًا».

الفيديو إنتاج «الفرقان» وبثته مواقع أميركية

ظهور زعيم «داعش» اإلرهابي يثير التساؤالت
• من هو صاحب الزي العربي الخليجي الذي قدم له الملفات؟

بثت م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الأمريكية
لقاء م�صور ًا مع زعيم تنظيم داع�ش
الإره��اب��ي ،يظهر فيه وق��د ابي�ضت
حليته ،ومل يكن ي��رت��دي العمامة
ال�سوداء ،كما كان يظهر يف ال�سابق،
ومل يكن �أي�ض ًا يرتدي الزي الأفغاين
ال���ذي مت��ي��ز ب��ه �أع�����ض��اء التنظيم
الإره��اب��ي ،بل كان يرتدي د�شدا�شة
�شتوية عادية ،وظهر �إلى جوار زعيم
داع�ش �شخ�ص يرتدي الزي العربي
اخلليجي ،وكان يجل�س مطمئن ًا وي�سلم
البغدادي ملفات عدد من الدول ،وقد
ركزت الكامريا ب�صورة احرتافية على
ملف اليمن ،ثم ت�سلم البغدادي �أي�ض ًا
ملفي تركيا وال�صومال ،وب��دا وهو
يهز ر�أ���س��ه موافق ًا على التعليمات
والتوجيهات التي تلقاها من اخلليجي
الذي بجواره.
ومن املالحظ �أن هذا اخلليجي مل يكن
«مفربكاً» بل هو خليجي «�أ�صلي» وذلك
من خالل جل�سته التي متيز بها �أهل
اخلليج.
وردد البغداد عبارة «جزيرة حممد»
�أك�ثر من م��رة ،ويعني بها اجلزيرة

• البغدادي وإلى جانبه صاحب الزي العربي اخلليجي
العربية ،ما �أث��ار ت�سا�ؤالت حول
غايته من هذه العبارة ،وهل كان
يتجنب ت�سميتها بجزيرة العرب،
ول�صالح من؟
وما يثري الت�سا�ؤالت �أي�ض ًا �أن مواقع
�أمريكية هي التي بثت اخل�بر ،فمن
�أين جاءها الفيلم ،ومن الذي �صوره،
وملاذا تتغافل �أمريكا عن ن�رش مثل هذه

الأحداث ،علم ًا ب�أنها تقفل ح�ساب كل
من ين�رش معلومات �إرهابية على مواقع
التوا�صل االجتماعي؟ ومن له م�صلحة
يف ن�رش مثل هذه الأفالم ،تزامن ًا مع
هذه احلملة الإرهابية امل�سعورة �ضد
�أماكن العبادة الإ�سالمية وامل�سيحية
يف عدد من دول العامل؟
وهنا �س�ؤال يطرح نف�سه :ما �رس ظهور

ال��ب��غ��دادي �صوت ًا و���ص��ورة بعد �أن
روجت و�سائل �إعالم �أمريكية �أنه لقي
حتفه منذ خم�سة �أعوام؟ وهل �سيعاد
انتاج التنظيم الإره��اب��ي من جديد
بعد االنتكا�سات التي تعر�ض لها يف
العراق و�سورية؟ وما الدولة التي
�سوف يحط داع�ش رحاله فيها ،ليبد�أ
الفيلم الهوليوودي من جديد؟
و�أ�شار الفيديو الذي �أنتجته «الفرقان»
التابعة للتنظيم الإره��اب��ي وبثته
مواقع �أمريكية ،ت�سا�ؤالت عدة منها
من هو �صاحب الزي العربي اخلليجي
الذي كان يقدم ملفات للبغدادي؟
فمن هو هذا ال�شخ�ص ،ومن ميثل و�أي
دولة؟ فمن امل�ؤكد ان هذه الر�سالة
«م�����ش��ف��رة» جل��ه��ة م��ا ك��م��ا ر�صدها
املراقبون.
وي��ت�����س��اءل امل��راق��ب��ون :مل���اذا عاد
البغدادي يف ه��ذه الظروف بعد �أن
اختفى وقيل �إنه قتل ،وظهر بلبا�س
اخل���وارج �سابقاً ،عمامة ولثامة
ومالب�س ف�ضفا�ضة ،و�إل���ى جانبه
«خليجي» يجل�س على طريقة جلو�س
العرب.
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