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غزة ـ ضياء خليل

أكدت مصادر في الفصائل الفلسطينية 
تثبيت  جهود   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي قــــطــــاع غــــزة  ــ وقـ
»تـــراوح مكانها« ولــم يــحــدث فيها أي 
تــقــّدم جــدي حتى اآلن، على الــرغــم من 
حالة الهدوء التام التي يشهدها قطاع 
ــزة فـــي األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة املــاضــيــة.  غــ
ــارت املـــصـــادر إلـــى أن االتــصــاالت  ــ وأشـ
املــصــريــة مــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي لم 
تسفر عــن أي تــقــّدم، وأن زيـــارة رئيس 
ــة املـــصـــريـــة،  ــامـ ــعـ ــرات الـ ــابــ ــخــ جـــهـــاز املــ
اللواء عباس كامل، املرتقبة قبل نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي إلـــى تـــل أبـــيـــب، تــهــدف 
العالقة وعلى  إلــى حلحلة ملفات غــزة 
اإلعمار  وإعــادة  الهدوء  تثبيت  رأسها 

وتبادل األسرى.
ــتــــال  ــع االحــ ــ ــراجـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
اإلسرائيلي عن شرطه الذي أعقب وقف 
إطاق النار في 23 مايو/ أيار املاضي، 
والــــذي اشــتــرط إلعــــادة اإلعـــمـــار عــودة 
ــة لــدى  ــعــ األســــــرى اإلســـرائـــيـــلـــيـــن األربــ
 إعمار ما دمرته 

ّ
حركة »حماس«، إال أن

حرب الـ11 يومًا لم ينطلق بشكل فعلي 
اآلن. وأنجزت طواقم فلسطينية  حتى 
ومـــصـــريـــة إزالــــــة ركـــــام مــعــظــم املـــنـــازل 
واملــبــانــي الــتــي جـــرى تــدمــيــرهــا خــال 
الحرب الرابعة على القطاع، لكن األمر 
ــم يــتــم الــبــدء  ــذا الــحــد ولـ تــوقــف عــنــد هـ
بالخطوة التالية وهي إعادة إعمار ما 

جرى تدميره.
لألسر  مالية  مبالغ  »حماس«  وقّدمت 
التي تعّرضت منازلها ألضرار جزئية 
بأقل من خمسمائة دوالر، وساعدت في 
إيــواء األسر التي فقدت منازلها خال 
الـــحـــرب عــبــر دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــدل 

 القاهرة 
ّ
إيجار لهم. وذكرت املصادر أن

طــلــبــت إمــهــالــهــا مـــزيـــدًا مـــن الـــوقـــت من 
أجل تثبيت وقف إطاق النار وضمان 
ــار، لـــكـــن حــركــة  ــ ــمـ ــ تــســهــيــل إعـــــــادة اإلعـ
 مفتوحة في 

ً
»حــمــاس« لــم تــعــِط ُمــهــا

هــذا اإلطـــار، وليس في قدرتها ضمان 
الــهــدوء على األرض من دون  استمرار 
اإلعــمــار  ــادة  إعـ حــلــول حقيقية تضمن 

وإعادة الحياة إلى القطاع املحاصر.
وتتحرك القاهرة في مساعيها لتثبيت 
وقــف إطــاق النار بإيعاز أميركي، في 
ظــل إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن الــتــي ال 
ــزة، وتــرغــب  تــريــد الــتــوتــر فـــي قــطــاع غــ
فــي اســتــمــرار الـــهـــدوء وتــســهــيــل إعـــادة 

اإلعمار.
االحــــتــــال   

ّ
أن ــقـــد  ــتـ ــعـ ُيـ ال  غــــــــزة،  وفــــــي 

الفلسطينين  ســيــعــطــي  اإلســرائــيــلــي 
الكثير في الوقت الراهن، لكنه قد يعمل 
عــلــى تــخــفــيــف الــقــيــود أكــثــر وتسهيل 
اإلعمار مع محاولة »ضمان« أال يكون 
هذا العمل في مصلحة حركة »حماس« 

التي تسيطر على القطاع.
ــاول املــــصــــريــــون، وفـــــق مـــصـــادر  ــ ــحـ ــ ويـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إدخــــــال الــســلــطــة  ــعـ »الـ
ملف  ضــمــن  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
اإلعــمــار، ولــو بشكل غير مــؤثــر، وذلــك 
األرض  على  األمـــور  تسير  أن  لضمان 
من دون إعاقات، لكن هناك خشية من 
أي دور  عــلــى  »حــــمــــاس«  تــعــتــرض  أن 
للسلطة في اإلعمار. وشددت املصادر 
ــائـــل تــــراقــــب املــــراوغــــة  ــفـــصـ ــلـــى أن الـ عـ
تصمت  أن  يمكنها  وال  اإلســرائــيــلــيــة، 
ــرار األوضـــــــاع في  ــمـ ــتـ  عــلــى اسـ

ً
طـــويـــا

القطاع على ما هي عليه لجهة تأخير 
اإلعمار، وعدم السماح بإقامة مشاريع 
تحسن  فــي  تساهم  أن  يمكن  تنموية 
للفلسطينين  االقــتــصــاديــة  األوضــــاع 
ــــون تـــحـــت نــيــر  ــــرزحـ ــن يـ ــذيــ فــــي غـــــزة الــ

الحصار املطبق.
ــة فــــي تــنــفــيــذ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ واملـــمـــاطـــلـــة اإلسـ
ــــي غــــــزة عـــامـــل  تـــســـهـــيـــات حــقــيــقــيــة فـ
تــفــجــيــر لـــــألوضـــــاع. وقـــبـــل أســبــوعــن 
أغلقت إسرائيل محيط القطاع ومنعت 
املستوطنن مــن االقــتــراب منه فــي ظل 
إنــذارات ساخنة عن نّية الفلسطينين 

تنفيذ هجمات على الحدود.
 
ّ
فإن الجديد«،  »العربي  ووفــق مصادر 

 
ّ
بــأن املصرية  السلطات  أبلغ  االحــتــال 

عناصر من حركة »الجهاد اإلسامي« 
تنفيذ هجمات حدودية  ينوون  كانوا 
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ عـــبـــر اســــتــــهــــداف آلـ
بصواريخ مضادة  وعسكرية(  )مدنية 
 
ً
 تدخا

ّ
لــلــدروع )كــورنــيــت(، ويــبــدو أن

مصريًا مع الحركة أوقــف هذه النوايا 
في حينه.

وبــالــتــزامــن مــع حــالــة الــتــرقــب فــي غــزة، 
ف طائرات االستطاع اإلسرائيلية 

ّ
تكث

ــاع،  ــطــ ــقــ ــي أجـــــــــــواء الــ ــ ــن نــــشــــاطــــهــــا فــ ــ مــ
وبـــشـــكـــل واضــــــح ومـــثـــيـــر لــلــقــلــق لـــدى 
 هذه 

ّ
الفلسطينين. ووفق املقاومة، فإن

الطائرات تحاول تحديث بنك أهدافها 
ــلــــة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــبــ ــقــ ــلــــمــــواجــــهــــات املــ لــ
املقاومة  إعــادة بناء ترسانة  مراقبتها 
الـــصـــاروخـــيـــة ومــــحــــاولــــة اســتــكــشــاف 

أماكن نصب الصواريخ.

بلينكن يدعو لبدء 
مفاوضات سالم فورًا 

دون شروط مسبقة

موسى شيخو: التصعيد 
يأتي قبل الجلوس حول 

طاولة المفاوضات

للحديث تتمة...

تحالف مسلح 
إلسقاط حكومة 

أبي أحمد

العراق: حلفاء إيران يصّعـدون بموازاة حراك الصدر

ال يزال التصعيد بين حكومة أبي أحمد والمعارضة المسلحة، على رأسها »جبهة 
تحرير تيغراي«، هو السمة البارزة في الصراع اإلثيوبي، وذلك بعد فشل كل الوساطات 
والضغوط الدولية للتوصل إلى وقف إلطالق النار بين الطرفين أو إجالسهما حول 

طاولة المفاوضات

تصعيديًا  منعطفًا  إثــيــوبــيــا  دخــلــت 
جـــديـــدًا، أمـــس الــجــمــعــة، مـــع تشكيل 
تسع جــمــاعــات، على رأســهــا »جبهة 
ــيــــغــــراي« و»جــــيــــش تــحــريــر  تـــحـــريـــر شـــعـــب تــ
أورومــو«، تحالفًا إلسقاط حكومة أبي أحمد، 
التفاوض  أمــام  الباب مفتوحًا  تركت  أنها  إال 
للوصول إلــى هــذا األمـــر، أو اســتــخــدام الــقــوة، 
ــة، خــصــوصــًا  ــعـــ ــنــــذر بــــحــــرب واســـ ــو مــــا يــ ــ وهــ
متعهدة  األمــر  هــذا  الحكومة  استبقت  بعدما 
للدعوات  رفــض واضــح  القتال، في  بمواصلة 

الدولية لوقف إطاق النار.
ــــذي واصــــل  وتـــشـــكـــل الـــتـــحـــالـــف فــــي الــــوقــــت الــ
فــيــه املــبــعــوث األمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى الــقــرن 
األفـــريـــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان اجــتــمــاعــاتــه مع 
أبابا،  أديــس  في  الحكومين  املسؤولن  كبار 
ــنـــار،  ــــاق الـ ــــوري إلطــ ــوات لـــوقـــف فــ ــ ــ ــــط دعـ وسـ
وإجـــراء مــحــادثــات إلنــهــاء الــحــرب الــتــي أودت 
بحياة آالف األشخاص منذ نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2020. وكتب وزير الخارجية األميركي 
أنتوني بلينكن في تغريدة، أمس الجمعة، أن 
»الصراع في إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب 
ــفـــور دون  أن تـــبـــدأ مـــفـــاوضـــات ســــام عــلــى الـ
ــروط مــســبــقــة ســعــيــًا لــوقــف إطــــاق الـــنـــار«.  شــ
ــاوف مـــن تــصــعــيــد أكـــبـــر في  وفــــي إطـــــار املــــخــ
الحرب، نصحت السفارة األميركية في أديس 
أبــابــا جميع املــواطــنــن األمــيــركــيــن بــمــغــادرة 
ــــرب وقــــت مــمــكــن، مــعــتــبــرة أن  إثــيــوبــيــا فـــي أقـ
ــع األمــــنــــي فــــي إثـــيـــوبـــيـــا غـــيـــر واضــــح  »الــــوضــ
تمامًا«. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية 
لـــيـــز تـــــــروس، فــــي تــــغــــريــــدة، أنـــــه عـــلـــى طــرفــي 
الصراع في إثيوبيا االتفاق على وقف إطاق 
الــنــار. وقــالــت: »ال يوجد حل عسكري، وال بد 
مـــن إجـــــراء مــفــاوضــات لــتــجــنــب إراقـــــة الــدمــاء 
ــافـــت: »مـــن املهم  وتــحــقــيــق ســـام دائـــــم«. وأضـ
ــفـــاق عــلــى وقـــف إلطـــاق  لــطــرفــي الـــصـــراع االتـ

النار والسماح بوصول املساعدات إلى الناس 
الــذيــن يــعــانــون مــن الــجــوع«. وأعــلــنــت »جبهة 
تــيــغــراي« و»جــيــش تحرير أورومـــو«،  تحرير 
إلى  الحكومة  ضــد  تحالفهما  الجمعة،  أمــس 
جانب سبع حركات أخرى أقل شهرة ونطاق 
وجـــودهـــا غــيــر مـــؤكـــد. والـــجـــمـــاعـــات األخــــرى 
املوقعة على اتفاق التحالف هي: »جبهة وحدة 
عــفــار الــثــوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، و»حــركــة آغــاو 
الــديــمــقــراطــيــة«، و»حـــركـــة تــحــريــر شــعــب بني 
غامبيا«،  شعب  تحرير  و»جــيــش  شــنــقــول«، 
الكيماني  للشعب  والــحــق  الــعــدالــة  و»حـــركـــة 
العاملي/ حزب كيمانت الديمقراطي«، و»جبهة 
سيداما للتحرير الوطنية«، و»مقاومة الدولة 
الفصائل  مــن  مجموعة  وهــنــاك  الصومالية«. 
لـــديـــهـــا مـــقـــاتـــلـــون مـــســـلـــحـــون، لـــكـــن لـــيـــس مــن 

الواضح إن كانت جميعها كذلك.
وأعلن التحالف، الذي أطلق عليه اسم »الجبهة 
املــتــحــدة لــلــقــوات الــفــيــدرالــيــة والــكــونــفــدرالــيــة 
اإلثيوبية«، في مؤتمر صحافي في واشنطن 
أمــــــس، أنـــــه يـــعـــتـــزم حــــل حـــكـــومـــة أبـــــي أحــمــد 
ــفـــاوضـــات ثــــم تــشــكــيــل  ــواء بـــالـــقـــوة أو بـــاملـ ــ ســ
التشكيل  أن  إلــــى  انــتــقــالــيــة. وأشـــــار  حــكــومــة 
الباد«  تواجه  التي  لألزمات  »استجابة  جاء 
أحمد  أبـــي  لسلطة  السلبية  ــار  اآلثــ و»لــعــكــس 
ــتـــبـــرًا أنــــــه مــن  ــا«، مـــعـ ــيــ ــوبــ ــيــ ــوب إثــ ــعــ عـــلـــى شــ
الجهود من  العمل معًا وتوحيد  »الــضــروري 
أجل عملية انتقال« في إثيوبيا. ويبدو أن هذا 
التحالف الجديد يعكس رغبة »جبهة تحرير 
تــيــغــراي« فــي إظــهــار حصولها على دعــم في 
قد  الجبهة  وكانت  تيغراي.  من  أبعد  مناطق 
شّكلت تحالفًا مع مجموعات إثنية وجغرافية 
أخـــرى فــي أواخـــر ثمانينيات الــقــرن املــاضــي، 
مريم  هايلي  منغيستو  الرئيس  إطــاحــة  قبل 

في العام 1991.
من جانبه، أكد النائب العام اإلثيوبي يديون 

تــيــمــوثــيــوس ثــقــتــه الــتــامــة بــــأن املــتــمــرديــن ال 
يحظون بدعم اجتماعي على األرض، واصفًا 
التحالف بأنه »حيلة دعائية«، مشددًا على أن 
قاعدة  لديها  »ليست  املجموعات  هــذه  بعض 
شــعــبــيــة«، وقـــــال إن لــــدى بــعــض الــجــمــاعــات 

 من »التطهير العرقي«.
ً
 حافا

ً
سجا

ودعـــت وزارة الــدفــاع مــتــقــاعــدي الــجــيــش إلــى 
االنخراط مجددًا في صفوفه »لحماية الباد 

بغداد ـ زيد سالم

فوجئ الوسط السياسي العراقي بزيارة لم 
تكن متوقعة لزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر إلى العاصمة بغداد، مساء أول من 
أكــثــر مــن ثاثة  أمــس الخميس، بعد مـــرور 
أسابيع على إعان تصدر الكتلة الصدرية 
ــريـــت فـــي 10  نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـ
املاضي، بحصولها  األول  تشرين  أكتوبر/ 
ــل 329 مــقــعــدًا في  عــلــى 73 مــقــعــدًا مـــن أصــ
البرملان. والتقى الصدر في العاصمة رئيس 
الــذي  الحلبوسي،  الــســابــق محمد  الــبــرملــان 
يرأس أيضًا كتلة »تقدم«، في أول لقاء له مع 
شخصية سياسية بعد انتهاء االنتخابات. 
ثـــم الــتــقــى الـــصـــدر رئــيــس تــيــار »الــحــكــمــة« 
عمار الحكيم، الذي عمل في األيام األخيرة 
وســيــطــًا لــلــتــهــدئــة بـــن الــصــدريــن والــقــوى 
أخيرًا  نفسها  التي نظمت  إليــران،  الحليفة 
ــار الــتــنــســيــقــي«  ــ »اإلطــ ـــ ــ ــا يـــعـــرف بــ ضـــمـــن مــ
ــــض نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات  ــلـــى رفــ وتــــصــــر عـ

من مؤامرة تهدف إلى تفكيكه«، وحددت مهلة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   24 حتى  للتسجيل 
الحالي. وكانت الحكومة اإلثيوبية قد أعلنت، 
االنتصار في  أوشــكــت على  أنها  األول،  أمــس 
حربها ضد »جبهة تحرير تيغراي«، وتعهدت 
للدعوات  رفــض واضــح  القتال، في  بمواصلة 
ــنــــار. وكـــتـــب مكتب  الـــدولـــيـــة لـــوقـــف إطـــــاق الــ
اتصاالت الحكومة اإلثيوبية على »فيسبوك«، 
بعد تقدم املسلحن نحو العاصمة، أن »هذه 
األجنبية!  الــدعــايــة  تحت  تنهار  دولـــة  ليست 

نحن نخوض حربًا وجودية«. 
وما زال تأثير التحالف الجديد على الصراع 
اإلثيوبي  والباحث  الكاتب  وقــال  مــؤكــد.  غير 
موسى شيخو، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الجديد«، إن »املجموعات التي توافقت عبارة 
عـــن خــلــيــط مـــن حـــركـــات مــســلــحــة وســيــاســيــة، 
وغــالــبــيــتــهــا، مــثــل تــلــك الــتــابــعــة لــــألورومــــو، 
مــوجــودة فــي أمــيــركــا، فيما فــي الــداخــل هناك 
ــذا  ــراي«. وأوضــــــح أن »هـ ــغـ ــيـ جــبــهــة تــحــريــر تـ
التحالف يشبه ذلك الذي كان في العام 1991، 
إلـــى أن »الـــوقـــت اآلن يختلف عن  لــكــنــه أشــــار 
الـــســـابـــق، إذ إن أبــــي أحـــمـــد لـــديـــه مــنــاصــرون 
ــهـــرة، بــاإلضــافــة إلــى  كــثــر، خــصــوصــًا مــن األمـ

وتــتــهــم مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات بــالــتــاعــب 
فــي الــنــتــائــج. وتــزامــنــت زيــــارة الــصــدر إلــى 
بغداد مع بدء القوى املعترضة على نتائج 
االنــــتــــخــــابــــات بـــتـــصـــعـــيـــد احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــا. 
ــنــــاوشــــات  ــة، مــ ــعــ ــمــ ــــت، أمـــــــس الــــجــ ــعــ ــ ــدلــ ــ وانــ
واســعــة بــن قـــوات األمـــن العراقية وأنــصــار 
املنطقة  عند  باالنتخابات  الخاسرة  القوى 
الخضراء. وجاء ذلك عقب تلويح املحتجن 
باقتحام املنطقة الخضراء وإقامة اعتصام 
االنتخابات  مفوضية  عمليات  مــركــز  عند 
الواقع داخل املنطقة املحصنة وسط بغداد، 
وبعد دعوة »اللجنة املنظمة لاحتجاجات 
في  التظاهر  إلــى  االنتخابات«  نتائج  على 
بــغــداد ضــمــن مــا سمتها »جــمــعــة الــفــرصــة 

األخيرة«.
ــق مــئــات املــحــتــجــن املــحــتــشــديــن عند  ورشــ
بالحجارة،  األمـــن  قـــوات  الــخــضــراء  املنطقة 
وأضرموا النار باألشجار املحيطة باملنطقة 
الخضراء قبل محاولة التقدم نحو البوابة 
إلى  لــلــدخــول  مــحــاولــة منهم  فــي  الرئيسية 
بكثافة  النار  األمــن  قــوات  وأطلقت  املنطقة. 
فــي الــهــواء واســتــخــدمــت الـــهـــراوات لتفريق 
مـــئـــات املــحــتــجــن مــنــهــم. وبــيــنــمــا تــحــّدثــت 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــقـــربـــة مــــن الــفــصــائــل 
املــوالــيــة إليــــران عــن »إطــــاق رصـــاص حــي« 
قــيــادي فــي كتائب  ضــد املتظاهرين، وأفـــاد 
حزب الله لوكالة »فرانس برس« عن »مقتل 
العراقية  الصحة  وزارة  نفت  متظاهرين«، 
تسجيل أي حالة وفاة جراء املواجهات التي 
انــدلــعــت، وســط معلومات عــن إصــابــة 125 

شخصًا على األقل، غالبيتهم من األمنين.
وعقب هذه التطورات، ذكرت مصادر أمنية 
»العربي الجديد«، أنه تّم إرسال تعزيزات  لـ
إلى املنطقة الخضراء، وتم  عسكرية كبيرة 

إغاقها منعًا ألي محاولة اقتحام جديدة. 
ــوزراء األســبــق،  ــ ــ مـــن جــهــتــه، وّجــــه رئــيــس الـ

األورومـــــــــو، ومــــن املــــواطــــنــــن«. وأضــــــاف »فــي 
املــــيــــدان، يـــواصـــل الـــطـــرفـــان حــشــد الــجــمــاهــيــر 
من أجل القتال«، لكنه شدد على أن »اجتياح 
، كــمــا أن هــنــاك 

ً
أديــــس أبـــابـــا لـــن يــكــون ســـهـــا

ــام الــطــرفــن لــحــســم املــعــركــة. ما  صــعــوبــات أمــ
يــتــبــقــى هـــو الــضــغــط الـــدولـــي لــحــث الــطــرفــن 
عــلــى الـــتـــفـــاوض. إن الـــغـــرب حــريــص عــلــى أن 
الدخول  األمــر بشكل سلمي، وأال يتم  ينتهي 
إلـــى أديــــس أبــابــا بــقــوة الـــســـاح«. واعــتــبــر أن 
حــول طاولة  الــجــلــوس  قبل  يــأتــي  »التصعيد 

املفاوضات للتوصل إلى تهدئة«.
ــيــــس املـــعـــهـــد اإلثـــيـــوبـــي  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ مـ
بقعاي،  أحمد  ياسن  الشعبية  للدبلوماسية 
فــي اتــصــال هاتفي مــع »العربي الــجــديــد«، إن 
»التحالفات في الخارج لن تؤثر على الوضع 
داخل البلد«، مشيرًا إلى أن »الشعب سيسقط 
أي تـــمـــرد، ألن الــتــحــول الــديــمــقــراطــي أصــبــح 
خياره«. واعتبر أن ما تقوم به »جبهة تحرير 
تيغراي« عبارة عن »محاوالت يائسة ملمارسة 
»الجبهة  أن  على  مــشــددًا  سياسية«،  ضغوط 
محاصرة عسكريًا وسياسيًا«. وأشار إلى أن 
الوساطة،  خــط  على  بقوة  األميركين  دخــول 
واملطالبة بوقف إطاق النار، يأتي بعد تغير 

املالكي،  نـــوري  التنسيقي«  »اإلطـــار  رئــيــس 
نداًء للمحتجن بتجنب االحتكاك مع قوات 
األمن، طالبًا منهم في تعليق على األحداث 
في  القانونية  بالوسائل  االلــتــزام  بــبــغــداد، 
الــتــطــورات لتطغى  مطالبهم. وجـــاءت هــذه 
على زيارة مقتدى الصدر إلى بغداد والتي 
تزامنت أيضًا مع وصــول وفــد كــردي رفيع 
الخارجية األسبق  أربــيــل بقيادة وزيــر  مــن 
هــوشــيــار زيــبــاري إلـــى بــغــداد، وعــقــده لقاء 
الــصــدري  الــتــيــار  فــي  السياسية  الهيئة  مــع 

استمر عدة ساعات.
 ولم يكشف أي من األطــراف املعنية بزيارة 
الصدر إلى بغداد عن فحوى ما تم بحثه أو 
السياسين  مــن  كثير  واكتفى  مخرجاتها، 
بطرح سيناريوهات وتكهنات حول سبب 
الزيارة وما تم بحثه خالها. إال أن عضوًا 
ــــدري كــــشــــف، فــــي حـــديـــٍث  ــــصـ فــــي الـــتـــيـــار الـ
»العربي الجديد«، أن زيارة الصدر لبغداد  لـ
واخــتــيــاره شــخــصــيــات مــحــددة لــلــقــاء بها، 
هي »رسالة لألطراف الشيعية األخــرى في 
قـــادر على تشكيل  بــأنــه  التنسيقي،  ــار  اإلطـ
»توجه  أن  وأكــد  للطوائف«.  عابرة  حكومة 
الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري الــــحــــالــــي هــــو الـــتـــوصـــل 
ي، املتمثل 

ّ
لتفاهمات واسعة مع الطرف السن

بتحالف )تقدم( بزعامة محمد الحلبوسي، 
والــــكــــردي املــتــمــثــل بـــالـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي«. وشــــّدد على 
أن »كل ما يقال عن مشروع حكومة أغلبية 
صحيح  غير  توافقية  حكومة  أو  برملانية 
لعدة أسباب، أولها أن الحوارات لم تبدأ مع 
كتلتي )الفتح( و)دولة القانون( حتى يقال 
إنها وصلت لطريق مسدود، كون الطرفن 
يرفضان حاليًا الــدخــول بــأي حـــوارات قبل 
حــســم أزمــــة نــتــائــج االنــتــخــابــات«. ووصــف 
املعلومات التي تسربت أخيرًا بأنها »عبارة 
عن تكهنات غير صحيحة تم التعامل معها 

مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي املـــيـــدان ملــصــلــحــة الــقــوات 
الحكومية، الفتًا إلى أنهم كانوا يعتقدون أن 
تغيير  من  ستتمكن  تيغراي«  تحرير  »جبهة 

املعادلة على األرض.
لي الشؤون اإلثيوبية في 

ّ
بدوه، قال كبير محل

دايفيسون،  وليام  الدولية  األزمـــات  مجموعة 
لوكالة »رويترز«: »بعد عام من الحرب، وصل 
الــصــراع اإلثــيــوبــي إلـــى مــرحــلــة خــطــيــرة جــدًا، 
ولـــم يــظــهــر أي طـــرف بــــوادر تـــراجـــع«. وتــوقــع 
أن يــكــون هــنــاك رد فــعــل عــنــيــف إذا اســتــولــت 
قوات تيغراي وأورومو على العاصمة. وقال: 
»قـــد تــشــن مــنــطــقــة أمـــهـــرة تـــمـــردًا صــريــحــًا إذا 
فرضت قوات تيغراي وجيش تحرير أورومو 
أمهرة  فسكان  أبــابــا.  أديــس  على  سيطرتهما 
ليسوا غاضبن فقط من جبهة تحرير تيغراي 
أيضًا  أورومـــو فحسب، ولكن  وجيش تحرير 
مــن الــقــادة االتــحــاديــن ألنــهــم تــركــوا )أمــهــرة( 
ــاع(«. وقــال دبلوماسيون  )بــدون دفـ مكشوفة 
التهديدات  إن  »رويـــتـــرز«،  لــوكــالــة  إقليميون، 
بــالــزحــف إلـــى أديـــس أبــابــا قــد تــكــون مــنــاورة 
إلجبار أبي أحمد على الدخول في مفاوضات 

أو التنحي عن السلطة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

على أنها معلومات«. لكنه في املقابل، اعتبر 
أن دخول الصدر شخصيًا على خط الحراك 
السياسي تأكيد منه على أحقية تياره في 

منصب رئاسة الحكومة املقبلة.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــحــكــيــم، فـــي بـــيـــان عقب 
لــقــاء الــصــدر أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه »تـــّم بحث 
مــســتــجــدات األوضــــاع فــي الـــعـــراق، ونتائج 
املرحلة  واستحقاقات  األخيرة  االنتخابات 
املقبلة«. وأكد الطرفان بحسب البيان، على 
أهمية »اعتماد الطرق السلمية والقانونية 
ــراض عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات،  ــتــ فـــي االعــ
مسؤولية  يتحمان  والــقــضــاء  واملفوضية 
الــنــظــر بــالــشــكــاوى والــطــعــون بشكل جــدي، 
السياسية  والقوى  املواطن  ثقة  وبما يعزز 

بــالــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة«. وفـــــي الـــســـيـــاق، 
ــيـــادي فـــي تـــيـــار »الـــحـــكـــمـــة« رحــيــم  ــقـ قــــال الـ
العبودي، في حديٍث مع »العربي الجديد«، 
إلـــى التهدئة  الــصــدر تــهــدف  إن »تــحــركــات 
والـــخـــروج مــن مــرحــلــة االنـــســـداد السياسي 
الواقع األمني«. ووفقًا  الــذي بدأ يؤثر على 
لــــه، فــــإن الــــزيــــارة تـــهـــدف أيـــضـــًا إلــــى »فــتــح 
قنوات حوار بن مختلف األطراف، وليست 
بــالــضــرورة للحديث عــن تــحــالــف، ال سيما 
ــابـــات لــــم تــعــلــن رســمــيــًا  ــتـــخـ أن نـــتـــائـــج االنـ
ــــن غـــيـــر املــقــبــول  ــه »مـ ــ ــد أنـ ــ حـــتـــى اآلن«. وأكــ
وفـــق الــعــرف الــســيــاســي الــعــراقــي أن يذهب 
ــــد لــتــشــكــيــل تــحــالــف مع  طــــرف شــيــعــي واحـ
قوى أخرى وتشكيل الحكومة في النهاية، 

يكون هناك تحالف  أن  فــي  لذلك ال مشكلة 
بن الصدر والحلبوسي، شرط عدم إهمال 
ــقــــوى الــشــيــعــيــة األخـــــــرى الـــتـــي ال بــــد أن  الــ
الحكومة  حيثيات  كــل  عــلــى  مطلعة  تــكــون 
الجديدة«. وشّدد على أن »تشكيل الحكومة 
ــد يـــعـــنـــي تــــصــــّدع الـــعـــرف  ــ ــ عـــبـــر طـــــرف واحـ
الــســيــاســي الــســائــد فـــي تــشــكــيــل حــكــومــات 
مـــا بــعــد عـــام 2003«. وكــشــف الــعــبــودي أن 
القوى املعترضة  أبلغ الصدر بأن  »الحكيم 
عــلــى االنـــتـــخـــابـــات لــديــهــا مـــاحـــظـــات على 
إعان  وتنتظر  االنتخابات،  عمل مفوضية 

النتائج النهائية«.
من جهته، اعتبر املحلل عاء مصطفى، في 
حديٍث مع »العربي الجديد«، أن »األسابيع 
املاضية شهدت تشنجًا بالغًا على مستوى 
السياسية، ويمكن  الكيانات  الحوارات بن 
اعتبار أنها وصلت إلى باٍب موصد، بسبب 
ــتـــي رفـــضـــت نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات  الـــكـــتـــل الـ
مــع شــعــور الــقــوى الــخــاســرة، تــحــديــدًا قوى 
ــأنـــهـــا أمـــــــام مـــشـــاريـــع  تـــحـــالـــف )الــــفــــتــــح(، بـ
دولــيــة إلقــصــائــهــا. بــالــتــالــي، ســعــى الــصــدر 
بنفسه في سبيل  بالحوارات  املباشرة  إلى 
التوصل إلى تحالف يضم تياره مع تحالف 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  )تقدم( 
وهو مشروع التحالف الطولي، إال أن هناك 
أنهم يرفضون  موقفًا كرديًا مسبقًا، مفاده 
ــزءًا مــن هـــدم الــبــيــت الشيعي،  أن يــكــونــوا جـ
مع  القوية  عاقتهم  بخسارة  يتسبب  ألنــه 
إيــــران«. وأوضـــح مصطفى أن »الــصــدر زّج 
بصقوره للتفاوض مع األكــراد، فيما اتجه 
بنفسه إلى األطراف الشيعية والسنية، ألنه 
التي تسببت  األزمــة  إنهاء  يشعر بضرورة 
ــبــــدو أن  ــــوى اإلطـــــــار الــتــنــســيــقــي، ويــ بـــهـــا قـ
االنتخابات وتحديد  نتائج  املصادقة على 
لتشكيل  األولــــى  الــبــرملــانــيــة  الجلسة  مــوعــد 

الحكومة، كلها ملفات سيطول حسمها«.

السلطات تتعهد بمواصلة القتال 
لحماية إثيوبيا من التفكك... وأميركا 

تطالب رعاياها بالمغادرة سريعًا

)Getty( ممثلون عن المجموعات المسلحة خالل التوقيع على التحالف في واشنطن أمس

من التظاهرات أمام المنطقة الخضراء أمس )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

بصراحة ورحابة صدر، تحدث رئيس 
املخابرات املصرية عباس كامل، مع 

الصحافينْي اإلسرائيليني، نداف أيال 
وبراك رافيد، عن الخطة املصرية 
لتحقيق تهدئة في غزة، وتقديم 

 عن صفقة 
ً
تسهيالت للقطاع، فضال

تبادل أسرى مع حركة »حماس«. 
وقد بث الصحافيان في نقلهما 
للتصريحات، أجواًء من االنفتاح 

املصري على الحكومة الحالية في 
دولة االحتالل، ونقال عن كامل 

وصفه اللقاء بني رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية نفتالي بينت، والرئيس 

املصري عبد الفتاح السيسي، 
منتصف سبتمبر/أيلول املاضي، بأنه 

»كان جيدًا بشكل استثنائي«. لكن 
هذه الصراحة واألريحية التي أبداها 

املسؤول املصري مع الصحافيني 
اإلسرائيليني، بما فيها من إعالن 
إدراكه، وطبعًا النظام في مصر، 

ملواقف بينت السياسية، تخالف الواقع 
الذي يشي بأن اآلمال التي يعقدها 

النظام املصري على حكومة االحتالل 
بقيادة بينت، ستخيب بسرعة، ولن 
تحقق ما هو مرجو منها، حتى وإن 
كان ذلك ال يشمل رفع الحصار عن 

غزة، واالكتفاء بتسهيالت، مقابل أي 
تحرك ولو على مستوى منخفض 

بني إسرائيل والفلسطينيني، كبداية 
للتقدم نحو مستويات أعلى. الحكومة 

اإلسرائيلية الحالية، على الرغم مما 
قاله كامل بأنها تشمل مركبات 

مختلفة ذات توجهات مختلفة، في 
إشارة لحزبي العمل و»ميرتس« 

اليساري، لن تقدم للنظام املصري، 
على الرغم من كونه األكثر تحالفًا 

استراتيجيًا مع دولة االحتالل، 
»هدايا« سياسية تمس صلب اإلجماع 
الصهيوني، وال حتى ما هو دون ذلك. 

إذ إنها تعلم أن النظام املصري ال 
يملك من مقومات القوة السياسية، ما 

نه من الضغط عليها، خالفًا ملا 
ّ
يمك

تملكه هي في مواجهته، خصوصًا 
أن إسرائيل كانت صاحبة فضل في 
الضغط على اإلدارة األميركية ودول 
أوروبية لالعتراف بانقالب السيسي 

قبل سنوات. الخطة املصرية التي 
كشف خطوطها العريضة كامل، لن 

تلقى لدى إسرائيل آذانًا صاغية، 
وإن كان من املحتمل أن تتلقفها 

حكومة بينت، باعتبارها خطة ترويج 
ومديح ألكثر حكومات إسرائيل 

تطرفًا، وكوسيلة ليس أكثر، لتكثيف 
 
ً
جهود ومشروع التطبيع ليطاول دوال
عربية أخرى، بحيث تخرج إسرائيل 

كاملستفيد األول واألخير منها. 
لن يكون مصير الخطة املصرية 

و»الصفقة« التي سيحملها معه كامل 
عند زيارته إلسرائيل هذا الشهر، 

مخالفًا ملصير خطط كثيرة سابقة 
لها، ما دامت ال تملك ما يرفدها من 
وسائل وأدوات ضغط إلرغام دولة 

االحتالل على القبول بها.

بدأ حلفاء إيران الخاسرون 
في االنتخابات العراقية، 

التي جرت الشهر الماضي، 
مرحلة جديدة من 

التصعيد في الشارع، 
رفضًا للنتائج. وتزامن 

ذلك مع بدء مقتدى 
الصدر حراكه من بغداد 

لتشكيل الحكومة

الحكومة  رئيس  الــعــراق،  في  المسلحة  للقوات  العام  القائد  أمــر 
أحداث  مالبسات  حول  شامل  تحقيق  بإجراء  الكاظمي،  مصطفى 
نتائج  الخضراء، وتقديم  المنطقة 
على  الكاظمي  وشّدد  التحقيق. 
للقوات  الصارمة  »التعليمات  أن 
مع  المهني  التعامل  في  األمنية 
احــتــرام  وأن  ــة،  ــاري س الــتــظــاهــرات 
حقوق اإلنسان األساسية، خصوصًا 
عن  والتعبير  التظاهر  في  الحق 
التزمت  التي  األساسيات  من  ــرأي  ال
بها الحكومة«. ودعا كل األطراف 

السياسية إلى التهدئة.

الكاظمي يدعو للتحقيق

  شرق
      غرب

شهيد خالل 
قمع مسيرات ضد 
االستيطان بالضفة

وأصيب  فلسطيني  طفل  استشهد 
العشرات، أمس الجمعة، خال قمع 
قوات االحتال اإلسرائيلي ملسيرات 
ضد االستيطان في مناطق عدة من 
مواجهات  ووقعت  الغربية.  الضفة 
ــــال  ــتـ ــ عـــــــدة أمـــــــس بـــــن قـــــــــوات االحـ
والفلسطينين، وال سيما في قرية 
ــرق نـــابـــلـــس، حيث  ــر الــحــطــب شــ ديــ
عــامــًا، وفي  استشهد طفل يبلغ 13 
جبل صبيح ببلدة بيتا. في األثناء، 
صـــاة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آالف  أدى 

الجمعة أمس في املسجد األقصى.
)العربي الجديد(

مصر: إخالء سبيل 5 
متهمين بقضية »األمل«

كــشــفــت الــصــحــافــيــة املــصــريــة إكـــرام 
يوسف أن محكمة جنايات القاهرة 
)دائــــــــــــرة اإلرهــــــــــــــاب( قـــــــــــررت، أمــــس 
ــبـــس نــجــلــهــا  ــد حـ ــديـ ــة، تـــجـ ــعـ ــمـ الـــجـ
العليمي،  زياد  والناشط  السياسي 
والــصــحــافــيــن هــشــام عــبــد الحليم 
وحسام مؤنس، والناشط من أصل 
والنقابي  شــعــث،  رامـــي  فلسطيني 
حـــســـن بـــــربـــــري، واملــــحــــاســــب عـــاء 
عصام، ملدة 45 يومًا احتياطيًا في 
»تحالف  القضية املعروفة إعاميًا بـ
األمل«. وأضافت يوسف عبر موقع 
»فيسبوك«، أن املحكمة قررت كذلك 
إخــــــاء ســبــيــل 5 مــــن املــتــهــمــن فــي 
الــرحــمــن محمد،  عبد  هــم:  القضية، 
وحــســن أحــمــد، وفــــرج ســعــد، وعبد 

الحميد محمد، ومحمد شعبان.
)العربي الجديد(

تركيا: مرافعة 
خطية لـ»الشعوب 

الديمقراطي«
قدم حزب »الشعوب الديمقراطي« 
الــكــردي املــعــارض في تركيا، أمس 
األولــى  الخطية  مرافعته  الجمعة، 
في  الــعــلــيــا  الــدســتــوريــة  للمحكمة 
الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة، بـــعـــدمـــا رفــعــت 
املحكمة اإلدارية العليا دعوى لحل 
الحزب بتهمة »االرتباط بمنظمات 
بـــيـــان مقتضب  ــاد  ــ إرهـــابـــيـــة«. وأفــ
صــــادر عـــن الـــحـــزب بــــأن »املــرافــعــة 
مــن 173 صــفــحــة، ونعتقد  مــكــونــة 
أنـــــه ال تـــوجـــد دالئــــــل لـــاتـــهـــامـــات 

املوجهة إلينا«.
)العربي الجديد(

غوتيريس يريد تحقيقًا 
باستهداف جنود حفظ 

سالم مصريين
دانــــت األمــــم املــتــحــدة »بـــشـــدة«، أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، »الــهــجــوم غير 
املـــقـــبـــول« فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
ــــى، والــــــــــــذي شــــنــــه حــــرس  ــطــ ــ ــــوســ الــ
تــواديــرا،  أركــانــج  فوستان  الرئيس 
اإلثــنــن املـــاضـــي، ضــد جــنــود حفظ 
سام مصرين، ما أدى إلصابة 10 
مــنــهــم بـــجـــروح. ودعــــا األمــــن الــعــام 
في  غوتيريس،  أنطونيو  للمنظمة 
بيان، إلى فتح تحقيق في الحادثة 
ــا »يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــهـ ــال إنـ ــ ــتـــي قـ الـ

جريمة حرب«.
)فرانس برس(

تشكيك بدعوى ترامب 
بشأن سجالت 6 يناير

شــكــكــت قــاضــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، أول 
من أمس الخميس، في الدعوى التي 
تقدم بها الرئيس األميركي السابق 
ــــورة(، بــهــدف  ــــصـ دونـــالـــد تـــرامـــب )الـ
مــنــع نــشــر ســجــات للبيت األبــيــض 
قــد تشير إلــى تــورطــه أو تــورط أحد 
مساعديه في هجوم 6 يناير/ كانون 
الثاني املاضي على الكابيتول. وبعد 
أربــعــة أســابــيــع مــن مــوافــقــة الرئيس 
ــدن عـــلـــى نـــشـــر الـــســـجـــات،  ــايــ ــو بــ جــ
القاضية تانيا تشاتكان عن  أعربت 
شكوكها حيال ادعاء ترامب امتاكه 
له  تتيح  استثنائية  رئــاســيــة  مــّيــزة 
إبــقــاء االتـــصـــاالت وســجــات الــــزوار 

املرتبطة بذلك اآلن سرية.
)فرانس برس(
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رغم الهدوء التام الذي 
يشهده قطاع غزة، 

إال أن جهود تثبيت 
وقف إطالق النار لم 

تحقق أي تقّدم بعد، 
كما تقول مصادر في 

الفصائل الفلسطينية 
لـ»العربي الجديد«، مع 

إشارتها إلى أن »حماس« 
ال تستطيع ضمان 

استمرار الهدوء بال 
حلول حقيقية

القاهرة طلبت المزيد 
من الوقت لتثبيت 
وقف إطالق النار
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  شرق
      غرب

ليندركينغ يدعو 
إلى نهج إقليمي موحد 

للسالم في اليمن
دعـــا املــبــعــوث األمــيــركــي إلـــى اليمن 
تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ )الــــصــــورة(، 
أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى ضـــــرورة خلق 
نهج إقليمي موحد لتحقيق السام 
ــــك خــــال لــقــائــه مع  فـــي الـــبـــاد، وذلـ
ــُعــــمــــانــــي بـــدر  ــيــــة الــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
العاصمة مسقط،  في  البوسعيدي، 
حــســبــمــا جــــاء فـــي تـــغـــريـــدة لـــــوزارة 
الخارجية األميركية على »تويتر«. 
كــمــا أعــــرب املــبــعــوث األمــيــركــي عن 
تــقــديــر بــــاده لــلــتــعــاون الــوثــيــق مع 

سلطنة عمان. 
)األناضول(

إسرائيل تعتقل شخصين 
عبرا من سورية

ــــان جـــيـــش  ــــسـ ــلـ ــ ــن املـــــتـــــحـــــدث بـ ــ ــلــ ــ أعــ
ــــي لــــإعــــام  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ االحــــــتــــــال اإلسـ
ــربــــي، أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــــي، أمـــس  ــعــ الــ
الجمعة، أن قوات االحتال اعتقلت 
قادَمن  الــحــدود،  اجــتــازا  مشتبَهن 
ــة. وأضــــــاف أن الـــحـــادث  مـــن ســــوريــ
الحدودية جنوبي  املنطقة  وقع في 
ــتــــي تــحــتــلــهــا  ــــوالن، الــ ــجــ ــ هـــضـــبـــة الــ

إسرائيل منذ عام 1967. 
)األناضول(

إيران: اعتقال عائلة 
مدون قتل تحت التعذيب

دعت منظمة »مراسلون با حدود« 
الــدولــيــة الناشطة فــي مــجــال حقوق 
اإليــرانــيــة، أمس  السلطات  اإلنــســان، 
الــجــمــعــة، إلــــى اإلفـــــــراج عـــن أعــضــاء 
ــار  ــتـ عــــائــــلــــة املـــــــــــدون اإليـــــــــرانـــــــــي، سـ
التعذيب  تــحــت  قــتــل  الـــذي  بهشتي، 
عام 2012 في سجن »إيفن« بطهران، 
ــلـــتـــه. وحــصــل  وفــــقــــًا ملــــا تــــرويــــه عـــائـ
التاسعة لوفاة  الذكرى  االعتقال في 
بــهــشــتــي، مـــســـاء األربــــعــــاء املـــاضـــي، 
بعد أن هاجمت قوات األمن اإليراني 
بهشتي،  عــائــلــة ســحــر شقيقة  بــيــت 
واعتقلتها مع والدتها غوهر عشقي. 
)العربي الجديد(

سيناتور أميركي يقّدم 
مشروعي قانون ضد 

تركيا وأذربيجان
قـــدم عــضــو الــكــونــغــرس األمــيــركــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــســـيـــنـــاتـــور بـــوب 
مينينديز )الصورة(، أمس الجمعة، 
بقانون  ملحقن  قــانــون  مشروعي 
تفويض الدفاع الوطني األميركية 
لــعــام 2022، يــنــّصــان عــلــى مــراقــبــة 
التركية عن قرب، وإلغاء  املسيرات 
اإلعـــفـــاء املــمــنــوح لــدعــم أذربــيــجــان 
ــل 

ّ
مــن قــبــل الـــواليـــات املــتــحــدة. وعــل

املسيرات،  مراقبة  سبب  مينينديز 
ــيـــجـــان ضد  بــالــدعــم الــتــركــي ألذربـ
أرمينيا في العام املــاضــي. أمــا في 
شـــأن أذربــيــجــان، فــطــالــب بتطبيق 
املادة 907 من قانون دعم الحريات 
الذي أقرته واشنطن في عام 1992، 
ويــنــص عــلــى »مــنــع أي مــســاعــدات 
ألذربـــيـــجـــان إلــــى حـــن ثــبــوت أنــهــا 
حــصــار  أو  بـــالـــقـــوة  تـــســـتـــهـــدف  ال 
أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ«، 
لــكــن الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة كــانــت 
ــّدم إعـــفـــاًء ســنــويــًا ألذربـــيـــجـــان،  ــقـ تـ

ق فيه تطبيق املادة.
ّ
تعل

)العربي الجديد(

الصومال تطرد 
مسؤوًال أفريقيًا

أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، 
ــائــــب املــمــثــل  الـــجـــمـــعـــة، أن نــ أمــــــس 
ــــاص لــــاتــــحــــاد األفــــريــــقــــي فــي  ــــخـ الـ
ــال ســــيــــمــــون مـــولـــونـــغـــو  ــ ــومــ ــ ــــصــ الــ
»شــــــخــــــص غـــــيـــــر مـــــــرغـــــــوب فـــــيـــــه«. 
وذكرت في بيان بثته وكالة األنباء 
إلى  أنها بعثت رسالة  الصومالية، 
مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي تتهم 
»أنشطة  بــارتــكــاب  مــولــونــغــو  فيها 
ال تـــــتـــــوافـــــق مــــــع تــــفــــويــــض بــعــثــة 
الــتــكــتــل فـــي الـــصـــومـــال )أمــيــصــوم( 
ــة فـــيـــه«،  ــيـ ــنـ واســتــراتــيــجــيــتــهــا األمـ

بدون أن تكشف عن األنشطة.
)قنا(

ال يزال سعيّد مصّرًا 
على حوار مع الشباب 

وفق رؤيته

لم يعد بايدن يخفي 
قلقه حيال نوايا طهران 

وإنقاذ االتفاق

تستعد المعارضة 
لبرنامج تحرك وفق 

خريطة طريق جديدة

جنرال إسرائيلي سابق: 
نمتلك القدرة العسكرية 

لضرب إيران

الهروب 
إلى األمام

تونس ـ وليد التليلي

يومًا بعد يوم، تتكشف أكثر فأكثر 
رغــــبــــة الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســعــّيــد فـــي اإلمـــســـاك بــكــل خــيــوط 
اللعبة في الباد، منتهجًا مسارًا من التصعيد 
واملعارك التي لم تستثِن أحدًا، والتي ال تبدو 
السلطة  إلـــى  فــقــبــل وصــولــه  قــريــبــة.  نهايتها 
كــان سعّيد   ،2019 األول  أكتوبر/ تشرين  فــي 
واألحــزاب  للسياسة  طــروحــات مختلفة  يقدم 
والسلطات، ليكرس توجهاته، خصوصًا عبر 
الــتــي اتــخــذهــا فــي 25  اتـــه االستثنائية  إجـــراء
البرملان  عمل   

ً
ا

ّ
معط املــاضــي،  تموز  يوليو/ 

املنتخب من الشعب، ومطيحًا الحكومة التي 
صاحيات  نفسه  ليمنح  األحـــزاب،  اختارتها 
للتفرد  ويــتــجــه  كــبــيــرة،  وتــشــريــعــيــة  تنفيذية 
هــذا، فتح  فــي مــســاره  بالسلطة بشكل فعلي. 
سعّيد مــعــارك مــع الجميع، وإضــافــة إلــى حل 
الـــبـــرملـــان، ضــــرب ســعــّيــد األحــــــزاب فـــي مــقــتــل، 
 حركتها وسلبها املبادرة منذ 25 يوليو 

ّ
وشل

املاضي، فيما كان بعضها ينتظر االستفادة 
من الوضع لتصفية الحسابات مع خصومه، 
وال سيما ضد حركة »النهضة«، التي شهدت 
انقسامات وخافات داخلية أيضًا. وحتى قبل 
وصوله إلى الرئاسة، كشف سعّيد عن موقف 
مـــعـــاٍد لــــألحــــزاب، إذ قــــال فـــي حــــوار صــحــافــي 
»األحــــــزاب جــــاءت فـــي وقـــت مــعــن مـــن تــاريــخ 
البشرية وبلغت أوجها في القرن الـ19، ثم في 
القرن 20، ثم صارت بعد الثورة التي وصلت 
والتكنولوجيات  التواصل  عن طريق وسائل 
ــًا عـــلـــى هــــامــــش الـــدنـــيـــا فــي  ــ ــزابـ ــ الـــحـــديـــثـــة أحـ
حــالــة احــتــضــار. ربــمــا يــطــول االحــتــضــار، لكن 
بالتأكيد بعد سنوات قليلة سينتهي دورها«.
أزمــة جديدة، هذه  وعــاد سعّيد ليفجر أخيرًا 
املرة مع القضاء، بطلبه من وزيرة العدل ليلى 
ق باملجلس األعلى 

ّ
جفال إعــداد مشروع يتعل

ــه شـــعـــار ضــــــــرورة »تــطــهــيــر  ــعــ لـــلـــقـــضـــاء، ورفــ
الــــقــــضــــاء« ومـــحـــاكـــمـــة الــــفــــاســــديــــن بـــســـرعـــة، 
لــيــأتــيــه الــــرد ســريــعــًا مــن الــقــضــاة املتمسكن 

املاضي،  الخميس  بيان  فــي  للقضاء،  األعــلــى 
للسلطة  الدستوري  بالبناء  املساس  »رفضه 
وبالضمانات  املراسيم،  بمقتضى  القضائية، 
املــكــفــولــة لــلــقــضــاة وظــيــفــيــًا وهــيــكــلــيــًا، وفــي 
ــود املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء  ــ مــقــدمــتــهــا وجــ
ــتـــوريـــة ضــامــنــة لــحــســن سير  كــمــؤســســة دسـ
ــدد عـــلـــى أن »أي  ــ الـــقـــضـــاء واســـتـــقـــالـــه«. وشــ
ــق بــاملــجــلــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 

ّ
ــــاح يــتــعــل إصــ

ينبغي أن يكون في نطاق املبادئ والضوابط 
ــار  الـــتـــي جـــــاء بـــهـــا الـــدســـتـــور ولـــيـــس فــــي إطــ
الـــتـــدابـــيـــر االســتــثــنــائــيــة املــتــعــلــقــة بــمــجــابــهــة 
خــطــر داهـــــــم«. ونـــّبـــه املــجــلــس إلـــــى« خــطــورة 
األطر  خــارج  واملساءلة  القضاء  على  الضغط 
والضمانات القانونية«، مؤكدًا »انخراطه في 
مسار اإلصــاح ومحاربة الفساد واإلرهــاب«، 
ومــجــددًا دعــوتــه إلــى »ضـــرورة تعّهد القضاء 
ــة  ــالـ ــمـــل هــــــذه الــــــــــاءات رسـ ــفــــات«. وتـــحـ ــلــ ــاملــ بــ
بــمــا  ــد،  ــ ــّي ــعــ مـــطـــالـــب ســ عـــلـــى  ــة وردًا  ــ ــحـ ــ واضـ
يــــدل عــلــى أن املـــواجـــهـــة ســتــكــون صــعــبــة وأن 
السلطة القضائية متشبثة بمبدأ الفصل بن 
السلطة  بكل  أمسك سعّيد  أن  بعد  السلطات، 
وبالسلطة  والــحــكــومــة(  )الــرئــاســة  التنفيذية 

التشريعية بعد تجميد البرملان.
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، تستعد أطــــراف إضــافــيــة 
ــادر خــاصــة  لــتــحــدي ســـعـــّيـــد، إذ كــشــفــت مـــصـ

باستقاليتهم وبمبدأ الفصل بن السلطات.
وأمــام طموحات سعّيد لإمساك بكل خيوط 
التي  التحديات االقتصادية  اللعبة، وفي ظل 
الداخلي  الضغط  تزايد  الباد، ومــع  بها  تمر 
مــآالت  عــن  التونسيون  يتساءل  والــخــارجــي، 
هذه املعادلة وإن كان سعّيد سيختار الهروب 
إلى األمام أو سيذعن في نهاية األمر لحقيقة 
أن األزمــات السياسية تستوجب الحديث مع 

الجميع.
التونسي  الــرئــيــس  وّجــــه  الـــوضـــع،  هـــذا  وإزاء 
رسائل الفتة في كلمة له خال افتتاح مجلس 
الــوزراء مساء الخميس، إذ أعلن أن »التدابير 
أن  دون  من  اختصارها«،  االستثنائية سيتم 
النظر  يوضح كيف وال متى، مضيفًا »سيتّم 
الــنــص املتعلق  فـــي  ــادم  قــ فـــي مــجــلــس وزاري 
ــذي سينتظم  بــالــحــوار الـــذي تــم اقــتــراحــه والــ
بطريقة مستجدة مع التونسين والتونسيات 
في الداخل وفــي الــخــارج«، وهــو ما يعني أنه 
يصّر على الحوار الذي كان أعلن عنه، أي مع 
مع  وليس  إلكترونية  الشباب وعبر منصات 
املقابل،  في  سعّيد  ولكن  السياسين.  الفرقاء 
وفــــي مــواجــهــة األزمـــــة االقــتــصــاديــة الــخــانــقــة 
فـــي الـــبـــاد، أعــــرب عـــن تــعــويــلــه عــلــى »الــعــمــل 
الــــدؤوب وتــشــريــك كــل املــواطــنــن واملــواطــنــات 
في داخل تونس وخارجها«، وهو ما يعني أن 
املواطنن  وأن  أيــام صعبة  على  مقبلة  الباد 

سيدفعون ثمن فاتورة األزمة.
مقابل ذلك، كان سعّيد يفتعل أزمة جديدة مع 
الــقــضــاء، ُيــتــوقــع أن تشكل مــعــركــة كــبــيــرة في 
القضاء  »يلعب  بــأن  بمطالبته  املقبلة،  األيـــام 
دوره فــي هــذه املــرحــلــة الــتــاريــخــيــة«، ودعــوتــه 
القضاء« ومحاكمة  الباد وتطهير  »تطهير  لـ
ــبــــة الـــقـــائـــمـــات  ــاقــ ــن بــــســــرعــــة ومــــعــ ـــديــ الــــفــــاسـ
آجــال سريعة وغيرها. وأرفق  االنتخابية في 
ــداد مــشــروع  ــرة الــعــدل إعــ ذلـــك بطلبه مــن وزيــ
ــى لـــلـــقـــضـــاء، عــلــى  ــ ــلـ ــ ـــق بـــاملـــجـــلـــس األعـ

ّ
ــل يـــتـــعـ

الــرغــم مــن أن قــانــون املجلس الــحــالــي لــم تمر 
القضاة  أن  يبدو  ولكن  ســنــوات.  عليه خمس 
املجلس  جـــّدد  إذ  باستقاليتهم،  متشبثون 

»العربي الجديد« عن وجود تحركات جديدة  لـ
لــلــمــعــارضــة الــتــونــســيــة واســـتـــعـــدادات إلعــان 
ــاعـــدة خــريــطــة طــريــق  بـــرنـــامـــج تـــحـــرك عــلــى قـ
جـــديـــدة ســتــكــشــف عــنــهــا يــــوم اإلثـــنـــن املــقــبــل 
»الــعــربــي  فــي نـــدوة صــحــافــيــة. وقـــال مــصــدر لـــ
الــجــديــد« إن الــفــكــرة األســاســيــة ســتــدور حول 
الحل  مبكرة سابقة ألوانها، ألنها  انتخابات 
ــة، ولــكــن  ــ ــ ــثـــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مـــن األزمـ األمـ
بشروط تسبقها سيتم اإلعان عنها. وأضاف 
ــي الـــشـــارع  ــــوة لـــتـــحـــركـــات فــ ــــدعـ أنـــــه ســتــتــم الـ
القبول بها  الخريطة والدفع نحو  لدعم هــذه 

والنضال من أجل تحقيقها.
ــاق، كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن حــمــلــة  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ »مـــــواطـــــنـــــون ضـــــد االنــــــــقــــــــاب«، لــ
الـــجـــديـــد«، أنــهــا تــوصــلــت إلــــى اخــتــيــار هيئة 
تنفيذية جديدة للحملة سيتم اإلعان عنها. 
وقالت املصادر إن مرحلة الصمت في الفترة 
ــن تــحــالــفــات  ــا الــبــحــث عـ ــردهـ ــيــــرة كــــان مـ األخــ
سياسية ألنه ال معنى للتحرك في الشارع من 
األولــى  والتحركات  سياسيًا،  استثماره  دون 
كـــان هــدفــهــا الــســيــاســي كــســر ســرديــة احتكار 
ســعــّيــد لـــــإرادة الــشــعــبــيــة ولـــلـــشـــارع، وقـــد تم 
املقبل سيكون  والتحرك  الهدف،  هــذا  تحقيق 

للدفاع عن خريطة الطريق الجديدة.
ــن ذلــــــك، رأى رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة  ــ وعـ
ــي، أن  ــابــ ــشــ ــمــــد نـــجـــيـــب الــ لــــحــــزب »أمــــــــــل«، أحــ
»املشهد السياسي يتسم بالكثير من التخّبط 
ــام نــحــو طـــريـــق مـــســـدود،  ــ ــهــــروب إلــــى األمــ والــ
الناس  لسماع  استعداد  لديه  ليس  والرئيس 
 عـــن مـــحـــاورتـــهـــم«، مــبــيــنــًا أن »خــطــاب 

ً
فـــضـــا

سعّيد فيه إقرار متأخر بوجود أزمة، ولكنه ال 
يعي حقيقة نتائج االنقاب الذي أقدم عليه«. 
وأوضــــــح الـــشـــابـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »سعّيد عزل تونس تمامًا وأغلق 
ــــروض مــن  ــ عــلــيــهــا أبــــــــواب الـــحـــصـــول عـــلـــى قـ
الخارج في هذه األزمة الخانقة، باإلضافة إلى 
أن الــحــصــول على قـــروض مــن الــداخــل مكلف 
جدًا ومن شأنه أن يهدم ما تبقى من اقتصاد، 
والـــرئـــيـــس ال يــبــدو واعـــيـــًا بـــاإلكـــراهـــات الــتــي 

تعانيها تونس، ويعيش سياسة الهروب إلى 
املجتمع  االعــتــراف بمكّونات  األمــام وال يريد 
ــــاف أن ســعــّيــد »ال  الــتــونــســي كــمــا هــــي«. وأضـ
يـــؤمـــن بــالــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والــهــيــئــات 
الــتــمــثــيــلــيــة، وهــــو فـــي حــالــة مــنــاجــاة وهــمــيــة 
مـــع الــشــعــب وســيــتــحــاور مــعــهــم إلــكــتــرونــيــًا، 
ومعاونوه سيلخصون فحوى هذه الحوارات، 

بما يعني أنه بعيد جدًا عن الواقع«.
أوضــح  لــألزمــة،  املتاحة  الحلول  وبخصوص 
ــــوار وطــنــي،  الــشــابــي أن »الـــحـــل يـــكـــون فـــي حـ
الــتــي نعيشها ال يمكن ألي  ففي إطـــار األزمـــة 
ــتـــوافـــق  شـــخـــص أن يــــأتــــي بـــحـــل ويــــفــــرض الـ
الثانية فتتمثل في حكومة  النقطة  أما  عليه، 
إنقاذ وطني ألن األزمة االقتصادية ال تنتظر 
والـــــرواتـــــب واملــــعــــاشــــات لــلــشــهــر املـــقـــبـــل غــيــر 
مــضــمــونــة، وهــــذا يــتــطــلــب حــكــومــة وبــرنــامــج 
»الـــنـــظـــام  أن  ورأى  عــلــيــهــمــا«.  مــتــفــقــًا  ــقــــاذ  إنــ
السياسي وصــل إلــى شلل تــام في الدولة وال 
بـــد مـــن إصــــاحــــه، والــــحــــوار الـــوطـــنـــي يــبــلــور 
االستفتاء،  املمكنة ويعرضها على  الخيارات 
إمكانية  فــي  النظر  يتم  نتائجه  وعــلــى ضــوء 
إجراء انتخابات مبكرة، وهذا هو الحل املمكن 
الذي ال يمكن الخوض اآلن في تفاصيله، ألن 

ذلك يتناوله مؤتمر الحوار«.
الدستوري،  القانون  أستاذ  اعتبر  من جهته، 
الناشط في حملة »مواطنون ضد االنقاب«، 
جـــوهـــر بـــن مـــبـــارك، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن خطاب سعّيد الخميس »خطاب 
األزمــة األول، خطاب مرتبك على وقع انسداد 
األفق الداخلي والخارجي، وعجزه عن تعبئة 
وهو  الخانقة،  املالية  األزمـــة  ملواجهة  املـــوارد 
م 

ّ
التضخ تعميق  يسير بوضوح في سياسة 

ــد من  ــزيــ ــراء نــتــائــج ذلـــــك، واملــ ــقـ ــفـ وتــحــمــيــل الـ
إثــقــال كــاهــل املــواطــنــن بــدعــوتــهــم لــدفــع ثمن 
االنقاب وثمن اإلخفاق وتحميلهم وزر عجز 
سلطة االنــقــاب«. وفــّســر بــن مــبــارك اختصار 
ــذي أعــــلــــن عــنــه  ــ ــ اإلجـــــــــــراءات االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـ
بتنفيذ  التعجيل  فــقــط  »يــقــصــد  بــأنــه  ســعــّيــد 
يــريــد قبل أن يبلغ الضغط حـــّدًا ال يطاق،  مــا 

التي وضعها وفق  وهو يريد تنفيذ برامجه 
مـــشـــروعـــه الـــســـيـــاســـي الــــخــــاص وحــــــــواره مــع 
الــشــبــاب واالســتــفــتــاء على طــريــقــتــه«، مضيفًا 
»إنـــهـــا جــمــل مــخــاتــلــة مـــوّجـــهـــة إلــــى الـــخـــارج 
ملــحــاولــة فـــّك الــخــنــاق أمــــام اســتــفــحــال األزمـــة 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة 
أن »ســعــّيــد يريد  بــالــخــطــر«. ورأى  وشـــعـــوره 
اتــه ليست  إجــراء بــأن  توجيه رســالــة للخارج 
أبــديــة، ألن كــل املــواقــف الــصــادرة عــن االتــحــاد 
والــكــونــغــرس  األمــيــركــيــة  واإلدارة  األوروبــــــي 
واملؤسسات املالية تطالب بسقف لإجراءات 
ــة وعــــــــــــودة عــــمــــل املــــؤســــســــات  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
طمأنتها  يريد  وكأنه  واملنتخبة،  الدستورية 
بذلك، ولكنه في الحقيقية يربط ذلك بما يريد 
تحقيقه أواًل من أهداف رسمها على املستوى 
املقابل،  فــي  باملهمة«.  التعجيل  أي  الــداخــلــي، 
الداعمة  العام لحركة »الشعب«،  اعتبر األمن 
 سعّيد »باعتزامه 

ّ
للرئيس، زهير املغزاوي، أن

االخـــتـــصـــار فـــي الــتــدابــيــر االســتــثــنــائــيــة، بــدأ 
يــقــتــرب مــن املــطــلــوب مــن خـــال الــتــوجــه نحو 
تحديد سقف زمني للمرحلة الحالية وتحديد 
األطــراف التي ستشارك في الحوار الوطني«. 
املــغــزاوي فــي تصريح إلذاعـــة موزاييك  وقـــال 
الرئيس  »تــوّجــه  إن  الجمعة،  أمــس  الــخــاصــة، 
إيجابي وتضّمن نوعًا من االستجابة ملطالب 
التقدمية  القوى  من  العديد  ومطالب  الحركة 
في الباد بتسقيف املرحلة االستثنائية حتى 
يطمئن الجميع ونعلم إلى أين نحن ذاهبون«، 
متابعًا »نرجو أن يتم خال املجلس الوزاري 
الـــذي سيعقد األســبــوع املــقــبــل تــحــديــد سقف 
ــم على إثـــره االنــتــخــابــات«. 

َّ
ــنــظ

ُ
زمــنــي واضـــح ت

ــن إعــــــــداده  ــ ــيــــس عـ ــرئــ ــبـــة لـــحـــديـــث الــ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الســتــفــتــاء إلــكــتــرونــي بــخــصــوص الــحــوار مع 
الــشــعــب، قـــال املـــغـــزاوي »نــدعــم فــكــرة الــتــوجــه 
إلــى الــشــبــاب بــأي طريقة كــانــت، ولــكــن هــذا ال 
ينفي وال يــتــعــارض مــع ضــــرورة الـــحـــوار مع 
املؤمنة  الوطنية  واملنظمات  التقدمية  القوى 
بضرورة تصحيح املسار والتي لم تتورط في 

الفساد واإلفساد وال في دم التونسين«.

معارك قيس سعيّد 
ال تستثني أحدًا

رفض لمحاولة التدخل بعمل القضاء )ياسين قايدي/ األناضول(

كمالوندي: الصناعة النووية اإليرانية صاعدة وتتقدم لألمام )فاطمة بهرامي/األناضول(

سعيه  مسار  في  طرف  أي  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  يستثني  ال 
لإلمساك بكل خيوط اللعبة، فبعد تعطيل البرلمان وشل األحزاب والتفرد 
اليوم يخوض معركة مع  التشريعية والتنفيذية، ها هو  بالسلطتين 

القضاة، بالتوازي مع محاولته توجيه رسائل تهدئة للخارج

تقرير

االتفاق، فهو لم يعد يخفي قلقه، وتعمل 
واشنطن على وضع خطة بديلة في حال 

الفشل في العودة إلى اتفاق النووي.
وفــي الــســيــاق، قــالــت كيلسي دافــنــبــورت، 
»أرمــز  الحد من األسلحة  مديرة جمعية 
ــي حــديــث  ــيـــشـــن«، فــ ــيـ ــتــــرول أســـوسـ كــــونــ
لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، إنـــه »سيتحتم 
حــبــل  ــلـــى  عـ ــر  ــيـ الـــسـ بــــايــــدن  إدارة  ــلـــى  عـ
أنــهــا ستجني  إليـــران  بإثباتها  مــشــدود 
ــي حـــال  ــ ــقــــوبــــات فـ ــعــ ــن رفــــــع الــ ــ مـــنـــافـــع مـ
إعــادة إحياء االتــفــاق، من دون الرضوخ 

للضغوط اإليرانية«.
ــات مــعــضــلــة  ــوبــ ــقــ ــعــ وتـــــطـــــرح مــــســــألــــة الــ
تـــشـــكـــل شـــبـــكـــة تــصــعــب  إذ  حـــقـــيـــقـــيـــة، 
حــلــحــلــتــهــا. وأبــــعــــد مــــن هـــــذه املـــســـائـــل، 
يــطــالــب الـــقـــادة اإليـــرانـــيـــون بــضــمــانــة أن 
أي تسوية يتم التوصل إليها لن تسقط 
مع انتقال السلطة في الواليات املتحدة. 
وهذه ضمانة ال يمكن لبايدن تقديمها، 
بأنهم سينسفون  الجمهوريون  إذ حذر 
االتفاق في حال تسلمهم السلطة مجددًا.

وصعدت الواليات املتحدة النبرة بشكل 
وزيـــر خارجيتها  حـــذر  إذ  أخــيــرًا،  ملفت 
أكتوبر/ منتصف  فــي  بلينكن،  أنتوني 

بــــاده  أن  مــــن  ــي،  ــ ــاضـ ــ املـ األول  تـــشـــريـــن 
في  الخيارات«،  »كل  للنظر في  مستعدة 

تهديد ضمني بالخيار العسكري.
أن  رأت  دافــــــــنــــــــبــــــــورت  كــــيــــلــــســــي  لـــــكـــــن 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة قـــــد تــنــقــلــب  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ
ضــدنــا«، إذ إنها تدفع برأيها إيــران إلى 
السعي فعليًا لصنع قنبلة نووية دفاعًا 
عن نفسها، بينما قد تندفع إسرائيل إلى 
»خطر  مع  العسكرية،  تهديداتها  تنفيذ 

حصول تصعيد حربي«.
وفي السياق، قال الرئيس السابق لشعبة 
االستخبارات العسكرية »أمان« الجنرال 
ــــن، فــــي مـــقـــابـــلـــة إذاعــــيــــة  ــادلـ ــ عــــامــــوس يـ
ــه يعتقد أن إســرائــيــل  إنـ الــجــمــعــة،  أمـــس 
تــمــلــك الــقــوة الــعــســكــريــة الـــازمـــة لضرب 
املشروع النووي اإليراني، لكنه استدرك 
الضربة  توجيه  فــي  ليست  املشكلة  بــأن 
العسكرية، وإنما بتداعيات الضربة وما 

سيأتي بعدها. 
ورأى يادلن أنه في حال لم يتم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيـــــــران، »فــســنــكــون أمـــام 
ضرورة فحص الخيار املاثل أمام رئيس 
الــحــكــومــة )نــفــتــالــي بــيــنــت(«، فــي إشـــارة 
إلى  إلــى توجيه ضربة عسكرية، مشيرًا 
أن الهجوم هو آخر خطوة بعد استنفاد 

كافة الخيارات االستراتيجية األخرى«.

الذرية اإليرانية أنتجت هذه الكمية )210 
كــيــلــوغــرامــات( مــن الــيــورانــيــوم املخصب 
بــدرجــة نقاء 20 فــي املــائــة، بينما قانون 
»اإلجراء االستراتيجي إللغاء العقوبات« 
ــلـــوغـــرامـــًا  ــيـ كـ  120 إنـــــتـــــاج  ــا  ــهـ ــنـ مـ ــلــــب  طــ
فــقــط. وكـــان مجلس الــشــورى اإلســامــي 
)البرملان( في إيــران أقــّر هذا القانون في 
الثاني من نوفمبر من العام املاضي، بعد 
اغــتــيــال الــعــالــم الـــنـــووي مــحــســن فــخــري 
زادة، وذلك التخاذ خطوات نووية مهمة 
إلجبار الطرف اآلخر على رفع العقوبات. 
ومـــــــن هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات رفـــــــع مـــســـتـــوى 
ــاء الــعــمــل  ــغــ تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وإلــ
ــبـــروتـــوكـــول اإلضــــافــــي الــــــذي يــحــكــم  ــالـ بـ
النووي  البرنامج  على  الدولية  الرقابة 
املبرم  النووي  االتفاق  بموجب  اإليراني 
إدارة  مــنــه  انــســحــبــت  الـــــذي   ،2015 عــــام 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
في 8 مايو/أيار 2018، وأعادت بعد ذلك 
فرض العقوبات على إيران بشكل أشمل 

وأقسى من قبل.
ويأتي اإلعان اإليراني األخير تزامنًا مع 
مفاوضات  استئناف  موعد  عن  اإلعــان 
فيينا النووية غير املباشرة بن طهران 
وواشـــنـــطـــن، بـــواســـطـــة أعـــضـــاء االتـــفـــاق 
الــــنــــووي )فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وأملــانــيــا 
ــا(، يـــــوم 29 نــوفــمــبــر  ــ ــيــ ــ والــــصــــن وروســ
الحالي، وذلك بعد تعليقها نحو خمسة 
املفاوضات،  هذه  تستأنف  أشهر. وحن 
إيـــجـــاد  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  عـــلـــى  ســـيـــتـــحـــتـــم 
ــازالت، وال  ــنــ ــوازن دقـــيـــق بـــن تــقــديــم تــ ــ تــ
الــعــقــوبــات، وممارسة  بــشــأن رفــع  سيما 
ضغوط وصــواًل إلى تهديدات عسكرية، 
خصوصًا في ظل تشكيك أميركي متزايد 
حيال نوايا طهران. وإن كان بايدن أبدى 
في مطلع العام ثقة في قدرته على إحياء 

طهران، القدس المحتلة 
 العربي الجديد 

ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــل اســ ــ ــبـ ــ ــوة قـ ــ ــطــ ــ فـــــــي أحـــــــــــدث خــ
ــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا فـــي 29  ــادثـ املـــحـ
بهدف  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
إحــيــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي، أعــلــن املتحدث 
بــاســم منظمة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليــرانــيــة 
ــروز كـــمـــالـــونـــدي، أمــــس الــجــمــعــة، أن  ــهـ بـ
ــيــــوم  ــيــــورانــ ــن الــ ــ احـــتـــيـــاطـــيـــات بــــــــاده مـ
ــة  ــائـ ــاء 20 فــــي املـ ــقــ املـــخـــصـــب بــــدرجــــة نــ
تــجــاوزت 210 كــيــلــوغــرامــات، وأن إيـــران 
أنتجت أيضًا حتى اليوم 25 كيلوغراما 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم املــخــصــب بـــدرجـــة نــقــاء 
ــائــــة، فـــي مـــعـــدل يـــفـــوق بكثير  60 فـــي املــ
ــاق  ــ ــفـ ــ ــي االتـ ــ ــا فــ ــهــ الـــنـــســـبـــة املــــســــمــــوح بــ
النووي وهي 3.67 في املائة. ويأتي هذا 
األميركي  الرئيس  انتقد  بعدما  التطور 
ــايــــدن وقـــــــادة أوروبـــــيـــــون طـــهـــران  جــــو بــ
األسبوع املاضي، ملا رأوه خطوات نووية 
متسارعة واستفزازية مع استمرار إيران 
إلى مستويات  اليورانيوم  في تخصيب 
أعـــلـــى. وبــالــتــالــي، يــتــوقــع أن يــلــقــي هــذا 
الـــتـــطـــور بــثــقــلــه عــلــى مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، 
خــصــوصــًا أن بـــايـــدن يــبــحــث عـــن تـــوازن 
ــات غـــيـــر املـــبـــاشـــرة  ــاوضــ ــفــ ــي املــ دقـــيـــق فــ
ــران، بينما  ــ ــ املــنــتــظــر اســتــئــنــافــهــا مـــع إيـ
يرى محللون أن طهران تسعى من خال 
تعزيز  إلــى  الــنــوويــة  خطواتها  تصعيد 
مواقفها النتزاع املزيد من التنازالت عند 

استئناف املفاوضات.
ــــق مــــا نــقــلــت عــنــه  ــالـــونـــدي، وفـ ــمـ ــد كـ ــ وأكــ
وكــالــة »فــــارس« اإليــرانــيــة، أن الصناعة 
إلى  وتتقدم  »صاعدة  اإليرانية  النووية 
األمـــام«، معتبرًا أن ما أنتجته إيــران من 
اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في املائة »ال 
تقدر أي دولة على إنتاجه، إال تلك التي 

تمتلك الساح النووي«.
وقال املتحدث اإليراني إن منظمة الطاقة 

إيران تصّعد قبل مفاوضات فيينا
ارتفاع مخزون اليورانيوم المخصب

زادت إيران مخزونها 
من اليورانيوم 

المخصب بنسبة %60 
إلى 25 كيلوغرامًا، ما 

قد يعّقد جهود 
إحياء االتفاق النووي
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لبنان: دور فرنسي مرتقب في األزمة مع السعوديةرفض واسع لمذكرة اعتقال المرزوقي: خطأ قاتل
تونس ـ بسمة بركات

تــلــقــى الــرئــيــس الــتــونــســي األســـبـــق املنصف 
املرزوقي دعمًا واسعًا بوجه إصــدار القضاء 
دولية  اعتقال  مذكرة  األول،  أمــس  التونسي، 
ــرب الــحــقــوق  بــحــقــه، وســــط مـــخـــاوف مـــن ضــ
شخص  بيد  السلطات  وتجميع  والــحــريــات 
ــدار مـــذكـــرة االعــتــقــال  ــ ــرار إصـ ــاء قــ ــد. وجــ ــ واحـ
قيس سعّيد  التونسي  الرئيس  طلب  بعدما 
ــال، خــال إشرافه 

ّ
مــن وزيـــرة الــعــدل ليلى جــف

املــاضــي على  أكــتــوبــر/ تشرين األول  فــي 14 
»تــفــتــح  أن  الـــــــــــوزراء،  ملــجــلــس  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ أول 
تحقيقًا قضائيًا فــي حــق مــن يــتــآمــرون على 
تــونــس فـــي الــــخــــارج«، مـــشـــددًا عــلــى أنـــه »لــن 
يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة 
ــيـــادة لــلــشــعــب وحــــــده«.  ــالـــسـ املــــفــــاوضــــات، فـ
وأضاف: »من يتآمر على تونس في الخارج 
ــه تــهــمــة الـــتـــآمـــر عــلــى أمــن  يــجــب أن تـــوجـــه لـ

الدولة في الداخل والخارج«.
ــرزوقــــي على  ــرار، كــتــب املــ ــقــ ــي رده عــلــى الــ وفــ
أمــــس  مـــــن  فـــــي »فــــيــــســــبــــوك«، أول  صـــفـــحـــتـــه 
الخميس: »خرجت يومًا من قصر قرطاج إلى 
بيتي معززًا مكرمًا بعد أن رفعت اسم تونس 
وثـــورتـــهـــا فـــي كـــل املــحــافــل الـــدولـــيـــة، بــعــد أن 
حميت الحقوق والحريات وحافظت على املال 
العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسين، 
ــنــــاس ولــعــشــريــن  وفـــتـــحـــت الـــقـــصـــر لـــعـــامـــة الــ
ألـــف طــفــل، وأعــــددت لــتــونــس بــرامــج ملواجهة 
تحوالت املناخ التي ستهدد األجيال املقبلة«.

ـــــحـــــت الــــجــــيــــش، 
ّ
وأضــــــــــــاف املـــــــــرزوقـــــــــي: »ســـــل

ــرت األمــــن الــرئــاســي بــحــمــايــة خــصــومــي،  ــ وأمـ

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــدول  ــ ــعـــض الـ ال تــــــزال األزمـــــــة بــــن لـــبـــنـــان وبـ
ــراوح  الــخــلــيــجــيــة، الــســعــوديــة خـــصـــوصـــًا، تــ
 تشبث وزير اإلعام اللبناني 

ّ
مكانها، في ظل

جورج قرداحي بمنصبه، بدعم من حزب الله، 
على قاعدة أن ال استقالة إال مقابل ضمانات 
من  واالقتصادية  الدبلوماسية  القيود  بفّك 
جــهــة الــســعــوديــة. فــي املــقــابــل، تــتــمــّســك قــوى 
غربية، خصوصًا الواليات املتحدة وفرنسا، 
بالحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي. 
»العربي  معلومات  تفيد  املــلــف،  جديد  وفــي 
الجديد« بأن ميقاتي يعّول على دوٍر فرنسّي 
قــد تظهر معامله قــريــبــًا، فــي مــــوازاة حصول 
 »حـــزب 

ّ
اتـــصـــاالت داخــلــيــة مــكــثــفــة عــلــى خـــط

الله« الرافض استقالة قرداحي. 
ب، إال أن حليفته 

ّ
ورغم موقف حزب الله املتصل

واســـتـــرجـــعـــت قــســمــًا مــــن األمــــــــوال املــنــهــوبــة، 
 فــأســقــطــنــي 

ً
ــا ــعــ ــاد قــــــواًل وفــ ــفـــسـ ــــت الـ ــاربـ ــ وحـ

الــفــســاد، وكــــان لــي شـــرف إمــهــار أول دســتــور 
ديــمــقــراطــي فــي تــاريــخ تــونــس«. وتــابــع: »هــذا 
الــدكــتــاتــور الــثــالــث الــــذي ابــتــلــيــت بــه تــونــس، 
يــتــجــاســر عــلــى اتـــهـــامـــي بـــالـــخـــيـــانـــة«. وقــــال: 
»ال خــائــن إال مــن حــنــث بقسمه وانــقــلــب على 
الدستور الذي أوصله للحكم، وورط الباد في 
أزمــة غير مسبوقة، وجعل مــن بــادنــا مرتعًا 
لبلدان محور الشّر. لذلك لن يخرج من قرطاج، 
الــزمــان أو قصر، ال لإقامة الجبرية في  طــال 
بيته مثل )الرئيس األسبق الحبيب( بورقيبة، 
وال فـــــــرارًا لــلــمــنــفــى مـــثـــل )الـــرئـــيـــس املــخــلــوع 
زيــن الــعــابــديــن( بــن عــلــي، األرجـــح للسجن أو 
أن  لليل  بــّد  وال  العقلية،  األمـــراض  مستشفى 
ينجلي«. وجاء القرار بعد ما نسب للمرزوقي 
إثــر قرار  من تصريحات تبن »مشاعر فخره 
أوصــى  الـــذي  للفرنكوفونية  الـــدائـــم  املــجــلــس 
بعد  عامًا،  الفرنكوفونية  القمة  عقد  بتأجيل 
فـــي تــونــس في  املـــزمـــع تنظيمها  كـــان مـــن  أن 
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جزيرة جربة«.
وأعلن حزب »حــراك تونس اإلرادة« في بيان، 
ــــذي أثـــيـــر ضد  أمــــس الــجــمــعــة، أن »الــتــتــبــع الـ
املــــرزوقــــي كــــان مــنــذ الـــبـــدايـــة مــشــوبــًا بــتــدخــل 
ــيـــث أصــــدر  ــاء، حـ ــقــــضــ ــيــــس الـــــدولـــــة فــــي الــ رئــ
تــعــلــيــمــاتــه بــالــتــتــبــع عــلــى املـــأل أثـــنـــاء مجلس 
الوزراء، وهذا دليل قاطع على عدم مصداقية 
ونـــزاهـــة هـــذا الــتــتــبــع، الــــذي يــبــحــث عــن صنع 
جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر«. وأضاف 
أن »اســـتـــجـــابـــة الـــنـــيـــابـــة وقــــاضــــي الــتــحــقــيــق 

حــصــل فضيحة، فــبــطــاقــات الــجــلــب الــصــادرة 
ــد مــجــرمــن يــتــم الــبــحــث فــيــهــا بــعــيــدًا عن  ضـ
الدفاع،  في  املتهمن  والتشفي وحق  االنتقام 
فما بالنا إن كانت ضد حقوقي ورئيس دولة 
سابق«، مشيرة إلى أن »القضاء ظل، وعلى مر 
السنوات، املؤسسة األكثر صمودًا، لكن هناك 

حركة »أمــل« )بزعامة رئيس مجلس النواب 
نبيه بري( وضعت نفسها خارج السجاالت، 
مـــع إيـــعـــاز بــــري، لــنــوابــه ومــســؤولــيــه، بــعــدم 
السعودية،  اللبنانية  العاقات  ملف  مقاربة 
مــا يمكن ماحظته  الخليجية. وهــو  وربــطــًا 
الذين يفضلون  »أمــل«  االتــصــال بنواب  عند 
عــدم التحدث في هــذا املوضوع بالذات »كي 
ال يزيدوا األمــور تعقيدًا«، حسبما أفاد عدد 

»العربي الجديد«. منهم لـ
مــن جهته، كشف مــصــدر مــقــّرب مــن ميقاتي 
»العربي الجديد« أن »رئيس الوزراء استمزج  لـ
الجمهورية ميشال عون  رئيس  مــن  كــل  آراء 
وبــري، طالبًا من األخير تلين موقف حزب 
الله والتدخل لتهدئته واملساعدة في إيجاد 
املخرج« لألزمة املستجدة. وأشار املصدر إلى 
حصول »اتصاالت مكثفة في أكثر من جهة، 
داخلية وخارجية، تحديدًا أوروبية وعربية 
وأميركية«، معتبرًا أن »املسعى األهم يتمثل 
في إعادة تفعيل عمل الحكومة والدعوة إلى 
جلسة ملجلس الــوزراء«. مع العلم أنه لم يتم 
عــقــد أي جــلــســة حــكــومــيــة مــنــذ 11 أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن األول املــاضــي، حــن انــســحــب وزراء 
ــل واملــــــــردة مــــن جــلــســة حــكــومــيــة،  ــ ــــزب وأمــ حـ
رافـــضـــن عــقــد أي جــلــســة أخـــــرى، مـــا لـــم تتم 
إطـــاحـــة املــحــقــق الــعــدلــي فـــي قــضــيــة انــفــجــار 

مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
ــاد مـــصـــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي  ــ بـــــــدوره، أفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن »هــنــاك امتعاضًا  لـــ
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــرى األمـــــــــور فـ ــجــ ــن مــ ــ فـــرنـــســـيـــًا مـ
 كل 

ّ
خصوصًا عدم اجتماع الحكومة في ظل

بالقول  االقتصادية«. واكتفى  األزمــات  هذه 

تتطلب  جـــديـــدة  فــرنــســيــة  ــبــــادرة  مــ »أي  إن 
ــادة لــبــنــان الــســيــاســيــن،  ــ مـــاقـــاة مـــن قــبــل قـ
مزيٍد  إلــى  الباد  يــجــّرون  الذين بخافاتهم 
الشعب،  بمعاناة  يأبهون  وال  االنــهــيــار  مــن 
وما زالوا يتصارعون ألجل مصالح خاصة 
وحـــســـابـــات ســيــاســيــة ضـــيـــقـــة«. مــــع الــعــلــم 
أول  أكــــدت  الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  أن 
مــن أمـــس أنــهــا عــلــى اتــصــال وثــيــق بجميع 
األطراف املعنية في قضية لبنان مع بعض 
»يجب  لبنان  أن  معتبرة  الخليجية،  الـــدول 
أن يــكــون قــــادرًا عــلــى االعــتــمــاد عــلــى جميع 
ــه اإلقـــلـــيـــمـــيـــن لـــدعـــمـــه عـــلـــى طــريــق  ــائـ ــركـ شـ

تطبيق اإلصاحات«.
وفــــي مــلــف انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، وبــعــدمــا 
القاضي حبيب مزهر، املحسوب على  فاجأ 
حزب الله وأمل، الوسط القضائي بإصداره 
أول من أمس الخميس قرارًا بكف يّد املحقق 
ــارق الـــبـــيـــطـــار، وطــلــب  ــ الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي طــ
، ليتمّكن في 

ً
تسليمه ملف التحقيقات كاما

الــبــّت فــي طلب الـــرّد املــقــدم ضــد البيطار من 
فنيانوس  املــدعــى عليه يوسف  الــوزيــر  قبل 
مــذكــرة توقيف، سجل عدد  الــصــادرة بحقه 

من الوكاء القانونين في ملف االنفجار ما 
قالوا إنه تجاوز من قبل مزهر لصاحياته. 
ويــنــطــلــق هــــؤالء مـــن أن مــحــامــّي فــنــيــانــوس 
الـــغـــرفـــة 12 مــن  ــوا بــطــلــب رّد رئـــيـــس  ــّدمـ ــقـ تـ
إيليا،  نسيب  الــقــاضــي  االســتــئــنــاف  محكمة 
الناظر في طلبات الرّد املقدمة ضد البيطار. 
ذ هذا الطلب الرقم 72. مع العلم أنه 

ّ
وقد اتخ

سبق لوكاء فنيانوس أن تقدموا بطلب رّد 
وبعد   .69 الــرقــم  إيليا، وحمل  أمــام  البيطار 
إيــلــيــا عن  تنحية  تــّمــت   ،72 بالطلب  الــتــقــّدم 
امللف بسبب طلب الرّد، وجرت عملية توزيع 
األعمال في امللفات التي ينظر فيها، وتعين 
الــرّد  فــي طلب  للنظر  مزهر  القاضي حبيب 

املقّدم ضد إيليا.
خذ مزهر قــرارًا منفردًا بضّم الطلبن 69 

ّ
وات

ف نفسه النظر في طلب الرّد املقّدم 
ّ
و72، فكل

ــخــذ الــقــرار 
ّ
ضــد الــبــيــطــار. وبــنــاًء عــلــى ذلـــك ات

بكف يد األخير طالبًا منه تسليم كل امللفات 
ــقــة بــالــتــحــقــيــق، مـــا يــمــكــن وضــعــه في 

ّ
املــتــعــل

خانة التعدي على الصاحيات.   وعلى األثر 
املدعية  الجهات  عــن  قانونيون  وكـــاء  تــقــّدم 
فــي انــفــجــار بــيــروت بطلب فصل املــلــفــن، 69 
و72، مــع الــطــلــب بــإعــادة املــلــف 69 )طــلــب رّد 
الــبــيــطــار املــقــّدم مــن فــنــيــانــوس( إلـــى مرجعه 
األســـاســـي أي الــقــاضــي نــســيــب إيــلــيــا. ومــن 
اإلثنن  يــوم  باملسألة  البت  يتّم  أن  املفترض 
املــقــبــل فـــي مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف. وفــــي حــال 
وافـــقـــت املــحــكــمــة عــلــى طــلــب وكــــاء الــجــهــات 
ــرار كـــف يـــّد الــبــيــطــار عن  املــدعــيــة، ُيــســحــب قــ
التحقيق ويواصل عمله، تحديدًا في مسألة 

استدعاء نواب ووزراء سابقن.

بسرعة قياسية لتنفيذ هذه التعليمات يؤشر 
الــقــضــاء، بناء  إلـــى مـــســـارات خــاصــة يتبعها 
إلــى تسريع  يـــؤدي  مــا  التعليمات، وهــو  على 
اإلجراءات في ملفات معينة، في مقابل إغاق 
أخــرى، من بينها القضايا املرفوعة من طرف 
ــة، وهــــــذا يــمــثــل  ــلـ املـــــرزوقـــــي مـــنـــذ ســـنـــن طـــويـ
لسمعة  وهتكًا  العدالة  لقيم  صارخًا  انتهاكًا 

القضاء والدولة التونسية«.
وأكـــــدت وزيـــــرة املـــــرأة الــســابــقــة ســهــام بــــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك »عـــدة مخاوف  لـــ
القضاء،  استقال  أهمها ضــرب  مما يحصل، 
وكأن القاضي يصدر ما يريده رئيس الدولة 
ــــوم قـــضـــاة  ــيـ ــ ــد الـ ــريــ ــــن أحـــــكـــــام، ونــــحــــن ال نــ مـ
»ما  أن  الــعــدالــة«. وبينت  عــن  بعيدًا  السلطان 

اليوم مخاوف، حتى من قبل القضاة أنفسهم، 
من وضع اليد على القضاء«.

وأوضــــحــــت بـــــادي أن »الـــرســـالـــة ســيــئــة على 
إن صــدور بطاقة جلب  إذ  املستويات،  جميع 
بــحــق املـــرزوقـــي يــعــنــي أن عــلــى بــقــيــة األفــــواه 
رئــيــس  يــحــكــم  وأن  تـــصـــمـــت،  أن  واألصـــــــــوات 
الــــدولــــة بـــأحـــكـــامـــه«، مــضــيــفــة أن »تـــونـــس لم 
ــمــــارســــات مـــمـــاثـــلـــة ســـابـــقـــًا، فــحــتــى  تـــشـــهـــد مــ
الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع بـــن عــلــي لـــم يــكــن يــضــرب 
وأعلنت  املــفــضــوح«.  الشكل  بهذا  الحقوقين 
أنه »على مستوى الخارج واملتابعات الدولية 
ملـــا يــحــصــل فـــي تـــونـــس فــهــنــاك أيـــضـــًا حــيــرة 
كبيرة«، مشيرة إلى أنها تقيم بفرنسا ولديها 
 هناك 

ً
لقاءات مع حقوقين وبرملانين، »وفعا

اســتــنــكــار لــلــمــاحــقــات ملــجــرد إبــــداء الــــرأي أو 
انعكاسات سلبية  له  وهــذا ستكون  التعبير، 

على االقتصاد والواقع املعيشي في تونس«.
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب عـــن »الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي« 
»العربي الجديد«،  نعمان العش، في حديث لـ
ــــي مــــن األخـــطـــاء  ــــرزوقـ ــا حـــصـــل ضــــد املـ ــ أن »مـ
القاتلة التي يقوم بها قيس سعّيد«. وأضاف 
أن »هــذا األمــر سيزيد من شعبية املــرزوقــي«، 
مـــشـــددًا عــلــى أن »مــــا حــصــل رســـالـــة سلبية 
ــــاب، واملــــخــــاوف  ــقــ ــ ــكـــل مــــن ســــيــــعــــارض االنــ لـ
الــيــوم جدية مــن ضــرب املــعــارضــن، فالقضاء 
رغم  يتحرك  ولــم  معينة،  قضايا  فــي  يتحرك 
تصريحات سعّيد حول الفاسدين ومن نهبوا 
ــه »يـــجـــب تــنــســيــب  ــ ــــن أنـ أمـــــــوال الـــشـــعـــب«. وبـ
الــواحــد،  الشخص  رأي  يبقى  ال  األمـــور حتى 
إثره  وأنــصــاره، هو الصحيح دائمًا، فتنطلق 
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النيجر: مقتل 69 شخصًا 
على يد متشددين

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة فــي النيجر 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ألـــــــهـــــــادا،  ــــاش  ــكــ ــ ألــ
مجهولن  مسلحن  أن  الخميس، 
رئيس  بينهم  شــخــصــًا،   69 قــتــلــوا 
ــوم  ــو فــــــي هـــجـ ــانـــجـ ــبـ ــيـ ــنـ ــديــــة بـ ــلــ بــ
فـــي جــنــوب غــربــي  بمنطقة نــائــيــة 
الــبــاد، وقــع يــوم الثاثاء املاضي، 
ــــدود مــــع مـــالـــي.  ــحـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن الـ
ــديـــث لــلــتــلــفــزيــون  وأضـــــــاف فــــي حـ
نــجــوا  شــخــصــًا   15 أن  الــــرســــمــــي، 
الــهــجــوم. وينتشر فــي املنطقة  مــن 
مسلحون ينتمون إلى فرع محلي 
ــئـــات  ــيـــم »داعـــــــــــــش« قــــتــــل مـ ــنـــظـ ــتـ لـ
في  ريفية  مجتمعات  فــي  املدنين 

العام الحالي.
)رويترز(

الحوار االستراتيجي 
المصري األميركي 

األسبوع المقبل
أمس  األميركية،  الخارجية  أعلنت 
الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن 
سيستقبل وزير الخارجية املصري 
سامح شكري وفريقه في واشنطن 
يــومــي اإلثــنــن والــثــاثــاء املقبلن، 
في إطار الحوار االستراتيجي بن 
الواليات املتحدة ومصر. وجاء في 
بيان الخارجية أن مسؤولن كبارًا 
للتنمية  األمـــيـــركـــيـــة  ــالـــة  الـــوكـ مـــن 
الدولية ووزارة الدفاع سيشاركون 

في اللقاءين.
)العربي الجديد(

غوتيريس يعيّن مبعوثه 
إلى قبرص

عــــّن األمــــن الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة 
ــــس، أمـــــس  ــريــ ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــ
الـــجـــمـــعـــة، الـــدبـــلـــومـــاســـي الــكــنــدي 
كــولــن ســتــيــوارت، مــبــعــوثــًا أمميًا 
ــرت  ــ ــ خــــاصــــًا بــــشــــأن قـــــبـــــرص. وذكـ
بيان،  في  للمنظمة  العامة  األمانة 
أيـــضـــًا  ســـيـــتـــولـــى  ــــوارت  ــيـ ــ ــتـ ــ سـ أن 
رئــاســة قـــوة األمــــم املــتــحــدة لحفظ 
الـــســـام فـــي الـــجـــزيـــرة )يــــو أن اف 
وســيــتــســلــم  بـــــــــي(.  واي  ســـــي  آي 
الخاص  املمثل  منصب  ستيوارت 
خلفًا إلليزابيث سبيهار، وسيكون 
ــوقـــت نــائــبــًا لــلــمــســتــشــار  بــنــفــس الـ

الخاص لغوتيريس إلى قبرص. 
)األناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة لـــ
أمـــيـــركـــيـــة  ــد« إن دوائــــــــــر عـــســـكـــريـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
استقبلت تعين الفريق أسامة عسكر، رئيس 
هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــــقــــوات املــســلــحــة، رئــيــســًا 
ألركــــان الــجــيــش املــصــري بترحيب وارتــيــاح 
كـــان مرشحًا  كــبــيــريــن. وأوضــحــت أن عسكر 
ــاء لــلــمــنــصــب خــلــفــًا لــرئــيــس  ــمـ بـــن ثـــاثـــة أسـ
األركان املنتهية واليته محمد فريد حجازي، 
نــافــســا عــســكــر، هما  الـــلـــذيـــن  وأن االســـمـــن 
اللواء خالد مجاور مدير املخابرات الحربية، 
والـــلـــواء محمد حــجــازي عــبــد املــوجــود قائد 
قــوات الدفاع الجوي. وكــان الرئيس املصري 
ــرارًا في  ــ ــدر قــ ــ عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قـــد أصـ
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين  مــن  الخامس 
ــواء عــبــد املــــوجــــود، قـــائـــد قـــوات  ــلــ بــتــرقــيــة الــ
الدفاع الجوي، إلى رتبة فريق، وهي الترقية 
ــعـــض داخـــــــل املـــؤســـســـة  ــبـ ــا الـ ــرهـ ــبـ ــتـ ــتــــي اعـ الــ
الــعــســكــريــة تــمــهــيــدًا لــتــولــيــه أحــــد املنصبن 

الــرفــيــعــن، وهــمــا رئـــاســـة األركــــــان أو وزارة 
الدفاع. كذلك، نافس مجاور مدير املخابرات 
الحربية الحالي، بقوة الفريق أسامة عسكر، 
خصوصًا في ظل العاقات التي يتمتع بها 
مجاور بالدوائر العسكرية األميركية، بحكم 
طبيعة عمله في واشنطن، خال توليه موقع 

امللحق العسكري بالسفارة املصرية هناك.
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن مـــجـــاور كـــان قريبًا 
بــدرجــة كــبــيــرة مــن املــنــصــب، إال أن مــا يمكن 
تــســمــيــتــه بــالــتــزكــيــة أو الــتــرحــيــب األمــيــركــي 
بــاســم الــفــريــق أســـامـــة عــســكــر، كــــان حــاســمــًا 
بــدرجــة كــبــيــرة لــنــاحــيــة اخــتــيــاره للمنصب. 
وأشارت املصادر إلى أن عسكر لم يكن مرحبًا 
بــه مــن الـــدائـــرة املــقــربــة مــن الــرئــيــس املــصــري 
ــة كـــبـــيـــرة، بــســبــب طــبــيــعــة شخصيته  بـــدرجـ
الرئيس بالحادة،  التي يصفها املقربون من 

باإلضافة إلى تطلعاته القيادية.
ووفـــــــق املـــــصـــــادر، فـــــإن الـــنـــقـــلـــة الـــكـــبـــرى فــي 
قائد  توليه  عند  كــانــت  املهنية  حــيــاة عسكر 
منطقة شرق القناة ومكافحة اإلرهــاب، وهو 
املوقع الذي سمح له باالنفتاح على الدوائر 
العسكرية األميركية، التي كانت تقود في تلك 
الفترة معركة ضارية ضد تنظيم داعش في 
سورية والــعــراق، كما ساعده ذلــك في إقامة 
عاقات بالدوائر العسكرية اإلسرائيلية، من 
الــجــهــود األمــنــيــة فــي سيناء،  خـــال تنسيق 
قبل أن يتم إبعاده عن دائرة الضوء، بتكليفه 
بمنصب مساعد وزير الدفاع لتنمية سيناء.
تــظــاهــرات 20 سبتمبر/  املــصــادر إن  وقــالــت 
أيــلــول 2019، الــتــي جـــاءت بــدعــوة مــن املمثل 
واملقاول محمد علي، وبفعل تسريباته حول 

ــواء  ــى مــنــصــب قـــائـــد لــ ــ
ّ
ــول الـــعـــســـكـــريـــة، إذ تــ

فـــي املــنــطــقــة املـــركـــزيـــة الــعــســكــريــة، وبــعــدهــا 
الثالث  الجيش  فــي  للفرقة 23  قــائــدًا  أصــبــح 
امليداني، وترقى إلى رتبة لواء في 1 يوليو/ 
رئيس  منصب  ــى 

ّ
تــول وعقبها   ،2009 تــمــوز 

الفساد بمشاريع الجيش، والتي أدت إلى هزة 
داخلية عنيفة في دوائــر الحكم بعد تشكيك 
العسكرين  الــقــادة  بعض  والء  فــي  السيسي 
العامة، وتصوره  املخابرات  وقيادات بجهاز 
الــخــاص بــأن هـــؤالء منحوا الــضــوء األخضر 
لتلك التظاهرات، تسببت في لجوء السيسي 
مـــجـــددًا لــاســتــعــانــة بــعــســكــر، الـــــذي يحظى 
الــقــوات املسلحة،  بــدرجــة مــن الشعبية داخــل 
بحكم قيادته للجيش الثالث امليداني، وكذلك 
بــحــكــم عـــاقـــاتـــه بــقــبــائــل ســـيـــنـــاء، فـــهـــو كـــان 
بمثابة »شيخ عرب« على حد تعبير املصادر، 

في إشارة إلى قدرته على حل النزاعات.
ــدّرج الــفــريــق أســامــة عسكر فــي املناصب  وتــ

فــــرع الــعــمــلــيــات فـــي هــيــئــة عــمــلــيــات الــقــوات 
املــســلــحــة، ثــم رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــثــالــث 
املــيــدانــي، ثــم أصــبــح قــائــدًا للجيش الــثــالــث 
للفريق  خــلــفــًا   ،2012 آب  أغــســطــس/   13 فــي 
أول صــدقــي صبحي، وزيـــر الــدفــاع األســبــق. 
ــو مـــن مــوالــيــد مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة فـــي 1  وهـ
 70 الدفعة  وخــريــج   ،1958 حــزيــران  يونيو/ 
حربية، ولديه 3 أوالد، جميعهم مهندسون 
ــــل عـــلـــى مـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ــــاصـ مــــدنــــيــــون، وحـ
أكــاديــمــيــة ناصر  العسكرية وزمــالــة   الــعــلــوم 

العسكرية العليا.
من جهة أخرى، أشارت املصادر إلى أن اللواء 
أركـــان حــرب، خالد مــجــاور، مدير املخابرات 
الحربية الحالي والذي تولى في وقت سابق 
أكبر تشكيل  امليداني،  الثاني  الجيش  قيادة 
عسكري في الشرق األوسط، بات هو األقرب 
لــخــافــة عــســكــر فـــي رئـــاســـة هــيــئــة عــمــلــيــات 
الـــقـــوات املــســلــحــة. وأشـــــارت إلـــى أن املجلس 
العسكري الحالي يشهد إعادة هيكلة جديدة، 
 التكهنات التي تشير إلى 

ّ
خصوصًا في ظل

قرب تغيير وزير الدفاع الحالي الفريق أول 
محمد زكي، في أقرب تعديل وزاري.

ــإن إعـــــــادة الــهــيــكــلــة  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
إقليمية،  متغيرات  ظل  في  تأتي  الجديدة 
لــتــغــّيــر مـــواقـــف  ــة، أدت  ــيــ وتــــجــــاذبــــات دولــ
ــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــرة مــــــن الـ ــاهــ ــ ــقــ الــــ
أعقاب  فــي  خصوصًا  الــقــديــمــة،  بصورتها 
ــران،  ــزيــ ــن يـــونـــيـــو/ حــ أحـــــــداث الـــثـــاثـــن مــ
وبــــــــدأت خـــــوض مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــتــشــكــل 
على  مختلفة  نوعية  من  تحالفات  خالها 

السياسية والعسكرية. املستويات 

مناورات عسكر 
السودان

االنتقال 
إلى العاصمة 

اإلدارية

العسكر أنها تستهدف إعادة النظام السابق 
لإمساك بزمام إدارات الدولة، في إشارة إلى 

نظام عمر البشير.
وفي أحدث تنديد بانقاب 25 أكتوبر، طالب 
»عـــودة  ــان األمـــمـــي بــــ مــجــلــس حـــقـــوق اإلنــــســ
وذلــك  الحكم،  إلــى  املدنية  للحكومة  فــوريــة« 
في قرار اعتمده أمس الجمعة خال جلسة له 
في جنيف. ودان املجلس في قراره »التوقيف 
ــوزراء عــبــدالــلــه حــمــدوك  ــ ــ الـــظـــالـــم« لــرئــيــس الـ
ُيفرج  بــأن  آخــريــن، مطالبًا  وكذلك مسؤولن 
العسكريون »فورًا« عن »كل األفراد املعتقلن 

بشكل غير شرعي أو تعسفي«.
املتحدة  األمـــم  مفوضة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
باشليه،  ميشيل  اإلنــســان  لحقوق  السامية 
»مقلق  أكتوبر   25 انقاب  أن  الجلسة،  خــال 
الـــشـــجـــاعـــة   2019 ثــــــــورة  ــون  ــ ــخــ ــ و»يــ جـــــــــدًا«، 
ــــلــــهــــمــــة«. ودعـــــــت »الــــــقــــــادة الــعــســكــريــن 

ُ
وامل

الــســودانــيــن ومــنــاصــريــهــم إلــــى االنــســحــاب 

أكثر قربًا من األجهزة األمنية، نظرًا لرغبة 
بعض األجــهــزة فــي الــدخــول بقوة أكبر في 
ــو مـــا ال  مـــجـــال االســتــثــمــار الــتــعــلــيــمــي، وهــ
يرفضه عبد الغفار باملرة. وذكرت املصادر 
أن تــلــويــح األجــــهــــزة الـــســـيـــاديـــة واألمـــنـــيـــة، 
ــــواب املــحــســوبــن  ــنـ ــ وضــــبــــاط االتــــصــــال والـ
عــلــى الــســلــطــة بــالــتــعــديــل الــــــــوزاري بشكل 
دائــــم أصــبــح مـــن األدوات املــعــتــادة لــفــرض 
الــســيــطــرة عــلــى الــــــوزراء وإمـــــاء اتــجــاهــات 
بعينها عــلــيــهــم، لــخــدمــة مــصــالــح األجــهــزة 

وشخصيات نافذة بها.
ــــؤدي الــتــحــركــات غــيــر املــعــتــادة لــلــرقــابــة  وتـ
اإلداريــة حاليًا، من خال عناصرها املكلفة 
بإدارة شؤون الــوزارات، وعناصر أخرى تم 
أزمــة وزارة الصحة،  الدفع بها أخــيــرًا، بعد 
ــــوزارات، إذ أثــارت  إلــى فــوضــى فــي بعض الـ
الــتــحــقــيــقــات الـــصـــوريـــة الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا 
بشكل متسرع، خال األسبوعن املاضين، 
عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة األخـــــيـــــرة، 
شبهات فساد عديدة داخل وزارات الزراعة 
الــوزراء  أيضًا  والتموين وغيرها، ما يبقي 
تـــحـــت الـــضـــغـــط، فــــي ظــــل تــــواتــــر أنــــبــــاء عــن 
تحديد يوم 18 الشهر الحالي إلجراء تعديل 

وزاري موسع.
وفـــي خــضــم حــالــة عـــدم االرتـــيـــاح الــســائــدة 
بن الوزراء، كشفت املصادر عن بدء إجراء 

الخرطوم ــ العربي الجديد

في ظل األجواء التي يحاول العسكر 
ــن قـــرب  ــي الـــــســـــودان تـــرويـــجـــهـــا عــ فــ
ــدة، وإطـــــاق  ــديــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــ
سراح بعض املسؤولن املعتقلن بعد االنقاب 
وذلــك  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين   25 فــي 
ومطالبات  متصاعدة  دولــيــة  ضغوط  وســط 
مواقف  تتصاعد  للحكومة،  فورية«  »عودة  بـ
ــــي رافـــضـــة  ــــودانـ ــــسـ ــن الـــــداخـــــل الـ ــ مــخــتــلــفــة مـ
تــجــدي،  لــن  الــتــي  التجميلية«  »اإلجــــراءات  لـــــ
ــارع املــــدعــــو ملــواصــلــة  ــشــ ــان عـــلـــى الــ ــرهــ مــــع الــ
الــعــصــيــان املـــدنـــي رفــضــًا لــانــقــاب، وتــشــدد 
املهنين  أطـــراف ســودانــيــة، وال سيما تجمع 
العسكر  أي تفاوض مع  السودانين، برفض 
نهائيًا. مقابل ذلك، تواصل السلطات املوالية 
لانقابين اتخاذ إجراءات بإعفاء مسؤولن 
قــرارات يعتبر معارضو  في  آخرين،  وتعين 

القاهرة ــ العربي الجديد

تسيطر حالة ارتــبــاك واســعــة على 
دواويــــــن الــــــــوزارات املـــصـــريـــة، بعد 
القرار املفاجئ الذي أصدره رئيس 
بسرعة  السيسي،  الفتاح  عبد  الجمهورية 
انـــتـــقـــال الــــــــــــوزارات لــلــعــمــل مــــن الــعــاصــمــة 
ــداء مـــن ديــســمــبــر/  ــتــ ــديـــدة ابــ اإلداريــــــــة الـــجـ
املــقــبــل، وذلـــك بـــدون استيفاء  كــانــون األول 
الــتــجــهــيــزات الــلــوجــيــســتــيــة والــفــنــيــة لــهــذا 
االحتياجات  إلــى  التعرف  وبــدون  االنتقال، 
الفعلية والبشرية للعمل خال تلك املرحلة، 
خــصــوصــًا بــالــنــســبــة لـــلـــوزارات الــتــي تضم 
مكاتب وزرائها وإداراتها املركزية املختلفة 

أعدادًا كبيرة من املوظفن.
انتشار شائعات  االرتــبــاك  حالة  يزيد  ومــا 
عن قــرب إجــراء تعديل وزاري خــال الشهر 
الحالي، األمــر الــذي قد ال يبدو منطقيًا في 
ظـــل رغــبــة الــســيــســي فـــي االنـــتـــقـــال الــســريــع 
لــلــعــاصــمــة اإلداريـــــــــة الــــجــــديــــدة. لـــكـــن عــلــى 
تــوجــد  الـــشـــائـــعـــات،  انـــتـــشـــار  األرض، ومــــع 
مــؤشــرات أخــرى لقرب إجــراء هــذا التعديل، 
ــــود املـــكـــثـــف لـــعـــنـــاصـــر الـــرقـــابـــة  ــــوجـ مـــثـــل الـ
اإلداريـــــــــة وتـــحـــركـــاتـــهـــم غـــيـــر املـــعـــتـــادة فــي 
دواوين الــوزارات الخدمية، وبصفة خاصة 
خلفية  على  والــتــمــويــن،  والتعليم  الصحة 
قــضــيــة الــفــســاد الــتــي اكــتــشــفــت حــديــثــًا في 
مكتب وزيــرة الصحة هالة زايــد، وأدت إلى 
إبعادها - املؤقت حتى اآلن - عن منصبها 
وإســنــاد الـــوزارة إلــى وزيــر التعليم العالي 

خالد عبد الغفار.
»العربي الجديد«،  مصادر حكومية قالت، لـ
تقريبًا  أسبوع  منذ  الغفار  عبد  اختيار  إن 
 آخـــر عــلــى حالة 

ً
لــهــذه املــهــمــة يعتبر دلــيــا

االرتـــبـــاك الــقــائــمــة، ألنـــه كـــان مــرشــحــًا بقوة 
لاستبعاد من منصبه في التعديل الوزاري 
حــال إجــرائــه، بسبب غضب بعض الــدوائــر 
األمنية والرقابية منه، وشن حملة واسعة 
ضده في البرملان وبعض الصحف املوالية 
لــلــدولــة، بــســبــب تــعــاقــده مـــع رجـــل األعــمــال 
محمد السويدي على إقامة عشر جامعات 
هذه  لتعميم  وسعيه  جــديــدة،  تكنولوجية 
التجربة مــع مجتمع رجــال األعــمــال إلقامة 
التعليم  في مجال  الدولة  مع  دائمة  شراكة 
ــادة أعــــداد الــخــريــجــن مــن تلك  الــعــالــي، وزيــ
مباشرة  للعمل  التكنولوجية،  الجامعات 

في مصانع وشركات رجال األعمال هؤالء.
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن عــبــد الــغــفــار يــحــاول 
مـــلـــفـــات  إدارة  فـــــي  اإلجـــــــــــادة  جــــهــــده  بــــكــــل 
الحالية،  االنتقالية  الفترة  الــوزارتــن خال 
لــيــنــال ثــقــة الــســيــســي ويــتــصــدى ملــحــاوالت 
إبعاده، والدفع بشخصية أكاديمية جديدة 

نحو  التقّدم  طريق  يجد  بــأن  للبلد  للسماح 
ــة«.  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ اإلصـــــاحـــــات املـــؤســـســـاتـــيـــة والـ
واســـتـــنـــكـــرت ســلــســلــة كــامــلــة مـــن انــتــهــاكــات 
ــل إطـــــــاق الــــنــــار ضــد  ــثـ ــقــــوق اإلنــــــســــــان، مـ حــ
إلى مقتل  أدى بحسب قولها  متظاهرين ما 
13 منهم وجــرح أكثر مــن 300، وأيــضــًا قطع 
املسلحة وعناصر  القوات  اإلنترنت، مطالبة 
ــة واألمـــــــــن بـــالـــكـــف عــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــرطــ ــشــ الــ
إطاق  أن  وأضــافــت  املميتة.  القوة  استخدام 
وصحافين  سياسين  مــن  املعتقلن  ســـراح 
ومحتجن »ضــــروري مــن أجــل حـــوار شامل 

وعودة سريعة للحكم املدني«.
للتصعيد  الدعوات  يتوازى ذلك مع استمرار 
ــل رفـــــض الــــعــــودة لــلــشــراكــة  ــد االنــــقــــاب بــ ضــ
ــوة تجمع  فـــي الــحــكــم مـــع الــعــســكــر. وبــعــد دعــ
املــهــنــيــن الــســودانــيــن، مــســاء الــخــمــيــس، إلــى 
العودة للعصيان املدني يومي األحد واإلثنن 
الــثــورة«، بعدما تم  املقبلن »مــن أجــل حماية 
تجميده بتوصيات عدد من األجسام املهنية 
القيادي  شدد  االقتصادية،  لاعتبارات  نظرًا 
فــاروق، في اتصال هاتفي  في التجمع حسن 
التسوية مع  أن  الــجــديــد«، على  »الــعــربــي  مــع 
السوداني.  الــشــارع  من  مرفوضة  االنقابين 
ولفت إلى أن »هناك صوتًا في الشارع يدعو 
ــرفـــض كـــل مـــحـــاوالت  ــدم ويـ ــ ــة الـ ــراكـ ــاء شـ ــهـ إلنـ

الهندسية  الهيئة  ممثلي  بــن  اجــتــمــاعــات 
لــلــجــيــش والــــــــوزراء ومـــســـؤولـــي مــكــاتــبــهــم 
األسبوع  نهاية  حتى  وتستمر  األمــس  من 
املقبل، لتحديد احتياجات الوزارات للعمل 
ــار اضــطــرابــًا  مــن الــعــاصــمــة اإلداريـــــة، مــا أثـ
ــًا، بــســبــب عـــــدم إملــــــام مــعــظــم  ــًا أيــــضــ ــعــ واســ
الوزراء واملسؤولن املركزين في الدواوين 
االنــتــقــال  منهم  املــطــلــوب  األمــاكــن  بطبيعة 
فقط  قليلة  وزارات  فثمة  اآلن.  حتى  إليها 
الخاصة  املــبــانــي  تــولــت تنسيق  الــتــي  هــي 
بــهــا فـــي الــعــاصــمــة اإلداريـــــــة، كــالــخــارجــيــة 
والـــعـــدل، أمـــا بــاقــي الــــــوزارات ذات الــطــابــع 
الــعــدد األكــبــر من  الــخــدمــي، والــتــي تمتلك 

إعادة األوضاع ملا قبل 25 أكتوبر )أي الشراكة 
وبالتالي ال تسوية  واملــدنــيــن(،  العسكر  بــن 
ــراءات  وال تــفــاوض، فما حصل انــقــاب واإلجــ
ــن نــعــتــرف  ــ الـــتـــي تــتــخــذ كــــذلــــك«، مـــتـــابـــعـــًا: »لـ
بــأي شكل مــن أشــكــال الــتــفــاوض مــع العسكر 
العسكر في السلطة  نهائيًا، والعودة لوجود 
ــبــــادرات،  ــد فـــــاروق أن »كــــل املــ ــ مــــرفــــوض«. وأكـ
ومـــا يــرشــح مـــن أخـــبـــار عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة، 
هي مرفوضة بالنسبة للشارع، والدليل على 
ذلك أن الشارع يجهز نفسه ملليونيات قادمة 
وتظاهرات مستمرة«، مضيفًا »هناك تنسيق 
واضــح بن رجــال املقاومة في األحياء بشكل 
يومي، وهناك وقفات احتجاجية وكأن الثورة 
بــدأت مــن جــديــد، وهــي تسبق كــل املــبــادرات«. 
وشدد على أنه »حتى لو حصلت تسويات مع 
العسكر، والخروج بسيناريو يرضي املجتمع 
الدولي، فالشارع سيبقى باملرصاد إلى حن 
خروج العسكر من املشهد«، مؤكدًا أن الرهان 

األول على الشارع الذي يرفض التسوية.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي فـــي قـــوى »الــحــريــة 
هاتفي  اتــصــال  فــي  حــضــرة،  معز  والتغيير« 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »إنــنــا ال نــأمــل كثيرًا 
بــالــضــغــوط الـــدولـــيـــة، فــنــحــن أمــــام مجموعة 
ــددًا كـــبـــيـــرًا مــن  ــ ــ انــــقــــابــــيــــة«، الفــــتــــًا إلـــــى أن عـ
ــوزراء والــســيــاســيــن مــا زالـــوا  ــ املــســؤولــن والــ
مــعــتــقــلــن، والــنــظــام يـــمـــارس االحــتــجــاز غير 
املــشــروع، معتبرًا أن »كــل هــذه األشــيــاء التي 
يــقــوم بــهــا االنــقــابــيــون مــن اإلعــــان عــن قــرب 
ــاوالت  ــحــ ــــي مــ ــا هـ ــيــــرهــ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وغــ
ــن تـــجـــدي نـــفـــعـــًا، وهـــــي الــتــفــاف  تــجــمــيــلــيــة لــ
أن  على  وشــدد حضرة  للدستور«.  ومخالفة 
ــقـــاب هـــي عــنــد الـــشـــارع،  أدوات مــقــاومــة االنـ
مــشــيــرًا إلـــى أن نــظــام عــمــر البشير لــم يسقط 
ســــوى بـــالـــتـــظـــاهـــرات. وعــــن الــتــعــيــيــنــات في 
اإلدارات التي تقوم بها السلطات االنقابية، 
أشار حضرة إلى أنها خاطئة وغير قانونية 
ألن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ال يملك 
ــو بــهــذه الــقــرارات  حــق إجــــراء تعيينات، »وهـ
يريد إعادة مسؤولي النظام السابق لإمساك 
بزمام إدارات الحكومة«. مقابل ذلك، تواصل 
السلطات التابعة لانقابين التغييرات في 
السوداني  التلفزيون  وذكــر  الــدولــة،  مفاصل 
الرسمي أمس الجمعة أن الجيش السوداني 
حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية 
واملشاريع الزراعية القومية. كما أصدر األمن 
العام لحكومة والية الخرطوم الوالي املكلف 
أحمد عثمان حمزة، قرارًا بتعين مدراء جدد 
لوزارتي الصحة، والصناعة والتجارة، وعدد 
املسؤولن  إعــفــاء  بعد  األخــــرى،  الهيئات  مــن 
عنهم. بالتوازي، أصــدر والــي جنوب دارفــور 
ــرارًا أعــفــى  ــ املــكــلــف حـــامـــد الــتــجــانــي هـــنـــون قــ

بموجبه مديرين عامن لوزارات بالوالية.
ويــأتــي ذلـــك بــعــدمــا كـــان الــبــرهــان قــد أصــدر 
ــراج عـــن أربـــعـــة وزراء،  ــاإلفـ ــرارًا الــخــمــيــس بـ ــ قـ
ــــي جــــدو  ــلـ ــ ــــم حــــســــب الــــــرســــــول وعـ ــــاشـ هـــــم هـ
وحــمــزة بــلــول ويــوســف آدم ضـــي، كــانــوا قد 
ـــجـــزوا إثــــر االنــــقــــاب. ومـــســـاء الخميس 

ُ
احـــت

 وزير خارجيتها 
ّ
أعلنت الواليات املتحدة أن

البرهان  مع  بلينكن تحادث هاتفيًا  أنتوني 
الحكومة  إلى  »فــورًا  السلطة  بإعادة  وطالبه 
ــال املــتــحــدث  ــ ــون«. وقــ ــيــ ــدنــ ــتـــي يـــقـــودهـــا املــ الـ
نــيــد  األمــــيــــركــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــاســــم 
 البرهان 

ّ
 »الــوزيــر حــض

ّ
بــرايــس فــي بيان إن

عــلــى اإلفـــــراج فــــورًا عـــن جــمــيــع الشخصيات 
كما  أكــتــوبــر«.   25 منذ  املحتجزة  السياسية 
وقال  الخميس مع حمدوك.  بلينكن  تحادث 
الخارجية شــّدد على دعم   »وزيــر 

ّ
إن برايس 

السوداني  للشعب  الــقــوي  املتحدة  الــواليــات 
جهته،  مــن  الديمقراطية«.  إلــى  يتطلع  الـــذي 
ذكـــر مجلس الــســيــادة فــي بــيــان أن الــبــرهــان 
تعهد خــال االتــصــال »بــااللــتــزام واملحافظة 
عــلــى ســاســة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وإكــمــال 
مــســيــرة االنــتــقــال والــحــفــاظ عــلــى أمـــن الــبــاد 
وصــواًل  املجيدة  ديسمبر  ثــورة  ومكتسبات 
البيان  وأتـــى  منتخبة«.  مدنية  حكومة  إلــى 
إعان  بعد  املكاملتن  هاتن  بشأن  األميركي 
الطاهر  العميد  للبرهان  اإلعامي  املستشار 
 »تشكيل الحكومة بات وشيكًا«.

ّ
أبو هاجة أن

املــوظــفــن، فــلــيــس مـــن املـــعـــروف حــتــى اآلن 
ما إذا كانت املباني املخصصة لهم سوف 
من  املوظفن  من  املطلوب  العدد  تستوعب 
 عن ضيق الوقت أمام تجربة 

ً
عدمه، فضا

ــة ومــتــطــلــبــات  ــنــ ــ ــؤّم ــكـــات االتـــــصـــــال املــ ــبـ شـ
اللوجيستية  والتجهيزات  اليومي   العمل 

الازمة لذلك.
وأوضحت املصادر أن بعض الجهات التي 
العاصمة  إلــى  االنــتــقــال  منها  كــان مطلوبًا 
ــيـــر الـــــــــــوزارات( ســجــلــت  اإلداريـــــــــة قـــريـــبـــًا )غـ
ــــات الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــــظـ ــد مـــــن املـــــاحـ ــديــ ــعــ الــ
املنشآت املخصصة لها، بعد تجهيزها من 
قبل الهيئة الهندسية للجيش، بسبب عدم 
استشارتها في املتطلبات الازمة، من حيث 
واالحـــتـــيـــاجـــات  والـــعـــامـــلـــن  اإلدارات  عــــدد 
العينية، األمر الذي أدى إلى إرجاء االنتقال 
ــام املـــقـــبـــل، لــحــن تــعــديــل املــنــشــآت  ــعـ ــى الـ إلــ

وإعادة تجهيزها.
وســــبــــق أن تــــم تــســجــيــل مـــاحـــظـــات فــنــيــة 
ومـــعـــمـــاريـــة عـــديـــدة عــلــى املـــنـــشـــآت الــثــاث 
ــلـــس الــــــــوزراء  ــة ومـــجـ ــاســ ــرئــ ــة: الــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الــحــكــومــيــة  اإلدارات  ومــطــالــبــة  ــبـــرملـــان،  والـ
بتعديلها كليًا أو جزئيًا، لضرورات تبينت 
أهــمــيــتــهــا وحــســاســيــتــهــا، مـــا أدى لــصــدور 
بعض  بــإعــادة  للمقاولن  تعليمات جديدة 
ــــار حــنــق بــعــض كــبــار  األعــــمــــال، وهــــو مـــا أثـ
ــع الـــجـــيـــش، والـــذيـــن  املـــقـــاولـــن الــعــامــلــن مـ
ــركــــات مــــقــــاوالت مــن  يــــديــــرون بــــدورهــــم شــ
الباطن، وأرجعوا ذلك إلى ضعف التنسيق 
واملتابعة في املراحل التحضيرية، والتسرع 
الـــذي كــان بــاديــًا فــي أداء املــشــرفــن الفنين 
التي  املشاكل  ولحل  التصميمات.  ومكاتب 
ظــهــرت كــان على الــجــهــات املــالــكــة االنتظار 

حتى نهاية العام الحالي.
 لــلــتــكــرار فــي حالة 

ً
وهــــذا األمــــر يــبــدو قــابــا

أمر  التي  التجريبية  الفترة  الـــوزارات خال 
ــأن تــســتــمــر لــســتــة أشـــهـــر. ولــكــن  الــســيــســي بـ
سيكون الثمن املحتمل لذلك تعطيل مصالح 
املــواطــنــن وتــأخــر اإلنـــجـــاز فــي الــعــديــد من 
املــلــفــات، وعــرقــلــة إصــــدار الـــقـــرارات املــهــمــة، 
 عـــن ضــعــف الـــتـــواصـــل بـــن الــــــوزراء، 

ً
فــضــا

الـــذيـــن ســيــكــونــون مـــوجـــوديـــن بـــاألمـــر في 
العاصمة اإلدارية، ومساعديهم الذين تؤكد 
املـــؤشـــرات صــعــوبــة انــتــقــالــهــم جــمــيــعــًا إلــى 
هناك خال املرحلة األولى. وذكرت املصادر 
ــن الــــوزارات  أن تعامل املــواطــنــن مــع دواويــ
خـــال هـــذه الــفــتــرة سيستمر مــن الــقــاهــرة، 
وكــذلــك  املــوظــفــن،  انــتــقــال جميع  لصعوبة 
اآلن بدخول  للمواطنن حتى  السماح  عدم 
العاصمة الجديدة، وهو ما سيحتم عمليًا 
ما  بالدواوين،  العاملن  انتقال جميع  عدم 

سيبقي حالة االرتباك قائمة.

لدى عسكر عالقات مع قبائل سيناء )فيسبوك(

رهان على الشارع إلسقاط االنقالب )محمود حجاج/األناضول(

على الرغم من 
الحديث المتزايد 

عن قرب اإلعالن عن 
حكومة جديدة 

في السودان، 
والتباحث مع 

عبداهلل حمدوك 
لرئاستها، بالتوازي 

مع إطالق عدد 
من المسؤولين 
المعتقلين منذ 

االنقالب، تتصاعد 
المواقف الرافضة 

ألي تسوية مع 
العسكر، في ظل 

تعويل على الشارع

مصر  في  الجديدة  ــة  اإلداري العاصمة  إلى  االنتقال  تسريع  قــرار  يثير 
اضطرابًا واسعًا في الوزارات، وسط قلق من تعّطل مصالح المواطنين 

وتأخر اإلنجاز في العديد من الملفات
تقريرالحدث

تصاعد المواقف الرافضة 
للتسوية مع االنقالبيين

ارتباك حكومي 
مصري تعززه شائعات 

التعديل الوزاري

خاص

رسالة دعم
قال السفير الفرنسي في 
جنيف جيروم بونافون، 

خالل جلسة مجلس 
حقوق اإلنسان األممي 
أمس الجمعة: »فيما 

ينتفض الشعب السوداني 
سلميا ضد االنقالب، 

توجه إليه المجموعة 
الدولية رسالة دعم قوية 

وتتعهد السهر على 
عودة دولة القانون 

وإعادة الحكومة االنتقالية 
إلى السلطة«.

دعا تجمع المهنيين 
السودانيين إلى العودة 

للعصيان المدني

صعوبة بانتقال جميع 
مساعدي الوزراء 

إلى العاصمة اإلدارية

قيادي في »الحرية 
والتغيير«: إجراءات 

االنقالبيين لن تجدي

الترحيب األميركي 
باسم عسكر كان حاسمًا 

لناحية اختياره

يحاول وزير التعليم 
التصدي لمحاولة إبعاده 

في أي تعديل

يشهد المجلس العسكري 
في مصر إعادة هيكلة 

جديدة، وذلك في ظل 
متغيرات إقليمية، أدت 
لتغيّر مواقف القاهرة 

من التحالفات القديمة

Saturday 6 November 2021 Saturday 6 November 2021
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سياسة

رياض درار: يصعب 
التعويل على التزام النظام 

بأي تعهدات

عماد كركص

مع تصاعد املؤشرات على اقتراب 
الــتــحــرك الــعــســكــري الــتــركــي شمال 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــالـ ــة بـ ــ ــوريـ ــ وشــــــــرق سـ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، إلبـــعـــاد »قـــــوات ســوريــة 
ــن حــــــــدود تــركــيــا  ــ ــد( عـ ــ ــسـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قـ
الــجــنــوبــيــة، بـــــدأت تــظــهــر مـــامـــح تــحــالــف أو 
تنسيق على األقــــل، بــن »قــســد«، الــتــي يشّكل 
األكــــــراد الـــقـــوام الــرئــيــســي لــقــيــادتــهــا، وقــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري، وال سيما فــي كــل مــن الرقة 
والحسكة شرقي الباد، وذلــك في ظل جهود 
روسية ملحاولة التقريب بن الطرفن عسكريًا 
بــعــدمــا ســعــت مــوســكــو لـــذلـــك عــلــى الــصــعــيــد 
ــزال. لكن  الــســيــاســي فــي مــراحــل ســابــقــة، وال تــ
»قسد«، وفي حال توصلها إلى صيغة تفاهم 
أو تــحــالــف مـــع الــنــظــام فـــي مــواجــهــة الــقــوات 
التركية واملعارضة، من املتوقع أن تطلب معه 
ضمانات من ِقبل النظام أو الروس، إذ ال يزال 
مشهد الخذالن الذي تعرضت القوات الكردية 
التركية في  العملية  النظام خــال  لــه مــن قبل 
»غصن الزيتون« عام 2018  عفرين واملعروفة بـ
حاضرًا في ذاكرة قادتها، بعد أن تلقى األكراد 
في  باملشاركة  النظام  قبل  مــن  وعـــودًا  حينها 
النظام  ينكث  أن  قبل  الهجوم،  العملية وصــد 
بـــوعـــوده ويـــتـــرك »قـــســـد« بــمــواجــهــة الــجــيــش 
إلــــى هزيمتها  أدى  مـــا  واملـــعـــارضـــة،  الــتــركــي 
وانسحابها من عفرين. وبهذا، تبقى مخاوف 
ــأال تــحــصــل عـــلـــى املـــســـانـــدة  ــ »قــــســــد« قـــائـــمـــة بـ
املــطــلــوبــة مـــن الــنــظــام مــهــمــا بــلــغــت الــضــغــوط 
في  النظام  مصلحة  تكمن  إذ  عليه،  الروسية 
حال حصول أي هجوم تركي بإضعاف القوات 
ــعــــودة إلــــى بيت  الـــكـــرديـــة وإجـــبـــارهـــا عــلــى الــ

و6 سيارات تحمل منصات إطاق صواريخ 
ــدافـــع. كــمــا اســتــنــفــرت »قـــســـد« فـــي مدينة  ومـ
ــريـــف الــــرقــــة، وأخــــرجــــت ســاحــهــا  الــطــبــقــة بـ
الثقيل من داخل سد الطبقة بواسطة 8 آليات 

مجنزرة اتجهت نحو مدينة عن عيسى.
ــام، بــرفــقــة قـــوات  ــظـ ــنـ وكـــــان رتــــل مـــن قـــــوات الـ
روسية، قد وصل الثاثاء املاضي إلى مدينة 
الشرقي قادمًا  الشمالي  منبج في ريف حلب 
من مدينة حلب، وذلك بهدف إجراء مناورات 
الــتــي تشهد فيه أطــراف  الــوقــت  عسكرية، فــي 
املدينة توترات على وقع احتمال بدء هجوم 
التركي فــي أي  الــســوريــة والجيش  املــعــارضــة 
ــق مـــصـــدر عــســكــري مـــن »الــجــيــش  ــ ــت. ووفـ ــ وقـ

لتركيا،  الحليف  املعارض  السوري  الوطني« 
الطرفان خال  أن يستخدم  املتوقع  »مــن  فــإن 
املناورات أسلحة ثقيلة، بما فيها املروحيات 
»الـــعـــربـــي  ـــ الـــقـــتـــالـــيـــة«، مـــشـــيـــرًا فــــي حــــديــــث لـ
الــجــديــد« إلـــى أن »الــتــشــكــيــات املــشــاركــة في 
املــنــاورات تضم عناصر من الفرقتن 25 و30 
والفوج 46 مدفعية«، متوقعًا أن يبقى جزء من 

هذه القوات في منبج بعد انتهاء املناورات.
كــمــا أجــــرى ســــاح الــجــو الـــروســـي فـــي األيــــام 
القليلة املاضية مناورات وتدريبات عسكرية 
فــي ريـــف محافظة الــحــســكــة. وبــحــســب وكــالــة 
»ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة، فـــإن تــلــك الــتــدريــبــات 
أجــريــت عــلــى وقـــع اســتــنــفــار عــســكــري بسبب 
ــديــــدة فــي   عــمــلــيــة جــ

ّ
تـــهـــديـــدات تـــركـــيـــا بـــشـــن

املنطقة. ولــم تــذكــر الــوكــالــة مــا إذا كــانــت تلك 
املناورات جرت بالتنسيق أو مشاركة »قسد« 
إلبعاد  تركيا  وتطمح  كليهما.  أو  الــنــظــام  أو 
ــراد عــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، والــســيــطــرة  ــ األكـ
األكــــراد  مــســاحــة واســعــة يهيمن عليها  عــلــى 
مـــن خــــال »قـــســـد« وذراعــــهــــا املـــدنـــي »اإلدارة 
الذاتية«، وتذهب األنظار نحو املدن والبلدات 

ذات الــغــالــبــيــة الــعــربــيــة، وتــحــديــدًا تــل رفعت 
ومــنــبــج، الــلــتــن مــن املــتــوقــع أن تــكــونــا ضمن 
التركية،  العسكرية  للعملية  األولـــى  املــرحــلــة 
في حال إعان انطاقها، إلى جانب مساحات 
في ريف الحسكة، وتحديدًا بالقرب من مدينة 
السابق  القيادي  رأى  مــن جهته،  الــعــن.  رأس 
في املعارضة، املحلل العسكري فاتح حسون، 
أن أي تــحــالــف بــن »قــســد« والــنــظــام سيضع 
األخير في مواجهة الجيش التركي، وبالتالي 
األيــدي  لــن يقف مكتوف  التركي  الجيش  فــإن 
باتجاه  أو »قسد«  النظام  قــوات  حيال تحرك 
»الجيش  حليفه  عليها  يسيطر  التي  املــواقــع 
الوطني« املعارض. وأشار حسون في حديث 
ــــه ال يــتــوقــع أن 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

»قسد«  بحماية  األميركيون  أو  الــروس  يقوم 
في حــال أي هجوم تركي، ألن سياسة اللعب 
على الحبلن التي تلجأ إليها »قسد« بن كل 
آن، تجعلها طرفًا  من واشنطن وموسكو في 
غير موثوق به، لذلك من املستبعد أن يضغط 
الــــروس عــلــى الــنــظــام إلبــــرام تــحــالــف حقيقي 

بينه وبن »قسد«.

تطرح العملية التركية 
المتوقعة شمال وشرق 

سورية تساؤالت عن 
إمكان تشكيلها دافعًا 

لتفاهم بين »قسد« 
والنظام السوري، في ظل 
مؤشرات تذهب في هذا 

االتجاه، ليبقى قلق األكراد 
من خذالن جديد حاضرًا 

في أي تفاهم ممكن

تخشى »قسد« من تكرار تجربة عفرين )دليل سليمان/فرانس برس(

الطاعة، ليس فقط بالتماهي مع قوات النظام 
ضمن صيغة يتفق عليها الطرفان، وإنما بحل 
بقي 

ُ
وإنهاء أي شكل من أشكال املليشيا التي ت

لألكراد أو غيرهم كيانًا واضــح املعالم، سواء 
على الصعيد العسكري أو السياسي، وهذا ما 
كــان محور الخاف خــال كل املحادثات التي 
جرت بن األكراد والنظام، سواء في دمشق أو 

الحسكة تحت الرعاية والتنسيق الروسي.
املـــشـــتـــرك  ــيــــس  ــرئــ الــ درار،  ريــــــــاض  وكــــشــــف 
»مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(،  لـــ
»قسد«، أن هناك وساطة  الجناح السياسي لـ
ــقـــاش بـــــن »قـــســـد«  ــنـ ــلـ ــة لـ ــروحــ ــطــ روســـــيـــــة مــ
والنظام، لكنه نفى أن تكون هناك محادثات 
حالية ملناقشة الطرح الروسي. وأضــاف في 
حديث مع »العربي الجديد« أن تركيا جزء من 
هذه العملية، أواًل بحكم ارتباطها مع روسيا 
في كثير من امللفات العالقة في سورية، بدءًا 
ــــب، وحــتــى  مـــن مــســار أســتــانــة واتـــفـــاقـــات إدلـ
االتــفــاقــات املتعلقة بــشــمــال وشـــرق ســوريــة، 
وثانيًا لجهة الضغط على »قسد« للرضوخ 
إلى صيغ الحل الروسية. وأشار درار إلى أن 
الــوســاطــة املــطــروحــة هــي وســاطــة عــامــة، وال 
أشار  لكنه  فقط،  العسكري  بالجانب  تتعلق 
إلى عدم التعويل على النظام بااللتزام بأي 
تــعــهــدات نــظــرًا الخــتــبــاره ســابــقــًا فــي الكثير 
ــــح درار إلــــى أن  مـــن املـــواضـــع واألزمــــنــــة. وأملـ
الوساطة الروسية غير قابلة للتطبيق نظرًا 
النظام،  يطلبها  الــتــي  التعجيزية  لــلــشــروط 
ــي بــــاألســــاس وســــاطــــة إلرضـــــــاء الــنــظــام  ــ وهـ

وتحقيق مصالحه في املقام األول.
على أرض امليدان، أعطت »قسد« يوم الثاثاء 
لعناصر  بالسماح  لعناصرها  أمــرًا  املاضي 
ــام بـــــدخـــــول املــــــــدن الـــخـــاضـــعـــة  ــظــ ــنــ قــــــــوات الــ
مع  للتنسيق  الــحــاجــة  دون  مــن  لسيطرتها 
»قــوى األمــن الــداخــلــي« )األســايــش(، التابعة 
»اإلدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة لــشــمــال وشــرق  لــــــــ
الجديد«  »العربي  لـ سورية. وذكــرت مصادر 
بالدخول  النظام  لــقــوات  »قــســد« سمحت  أن 
بــعــد أن منعتهم سابق  املـــواقـــع،  بــعــض  إلـــى 
وجــــرت بــن الــطــرفــن مــعــارك وتـــوتـــرات، إثــر 
ــــن الــــطــــرفــــن بــتــنــســيــق  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــات أولـ ــمـ ــاهـ ــفـ تـ
ــــس الــجــمــعــة،  ــة. ويـــــــوم أمــ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــاطـ ــ ووسـ
استنفرت قوات النظام و»قسد« في محافظة 
الـــرقـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد« ورفــعــت 
الجاهزية في محيط اللواء 93 في عن عيسى 
بريف الرقة الشمالي. وذكرت شبكات محلية 
 تابعًا لقوات النظام خــرج من داخل 

ً
أن رتــا

اللواء 93، وتمركز في عدة نقاط جنوب عن 
عيسى، مشيرة إلى أنه يتكّون من أكثر من 20 
سيارة مزودة باألسلحة املضادة للطائرات، 

شكوك بشأن فرص التعاون

محاولة روسية للتوسط بين »قسد« والنظام
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