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الكلمة للشارع 
بعد تعثر الحل

أجندة شكري في واشنطن:  »دمج إسرائيل« وسد النهضة

حمدوك  عبداهلل  المقال  الوزراء  رئيس  مع  السوداني  الجيش  مفاوضات  وصلت 
إلى  العودة  العسكر  رفض  بعد  مسدود،  طريق  إلى  جديدة  حكومة  لتشكيل 
التصعيد  بدأ موجة جديدة من  الذي  للشارع  الكلمة  لتصبح  الديمقراطي،  المسار 

عبر العودة للعصيان واإلضراب المدني بهدف الوصول إلسقاط االنقالب

الخرطوم ـ العربي الجديد

قّدمها  التي  الوعود  من  الرغم  على 
الــجــيــش الـــســـودانـــي بــقــرب تشكيل 
بعد  بقيادة مدنية،  حكومة جديدة 
االنقالب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح 
البرهان في 25 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
وحل مجلسي السيادة والوزراء االنتقاليني، 
ومسؤولني،  ووزراء  قيادات حزبية  واعتقال 
وفرض اإلقامة الجبرية على رئيس الحكومة 
املـــقـــال عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، فــــإن هــــذه الــوعــود 
العودة  الجيش  رفــض  بعد  سريعًا،  سقطت 
ــقـــراطـــي، لــتــصــل  ــمـ ــار الـــتـــحـــول الـــديـ ــسـ ــى مـ ــ إلـ
املفاوضات إليجاد حل لألزمة في البالد إلى 
الــواقــع، تستعيد  طــريــق مــســدود. وإزاء هــذا 
املعارضة لالنقالب، وال سيما تجمع  القوى 
املهنيني السودانيني، املبادرة بحشد الشارع 
إلســقــاط االنـــقـــالب، عــبــر خــطــوات متصاعدة 
بـــدأت مــســاء أمـــس الــســبــت بــإغــالق الــطــرقــات 
في الخرطوم وغيرها من املــدن، وصــواًل إلى 
تصعيد العصيان املدني واإلضراب الشامل 

اليوم األحد.
وبعد ترويج العسكر ملفاوضات مع حمدوك 
ــلـــت وكـــالـــة  ــدة، نـــقـ ــ ــديــ ــ لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جــ
»رويترز« عن مصدرين من حكومة حمدوك 
ــات وصـــلـــت إلــى  ــاوضـ ــفـ أمــــس الـــســـبـــت، أن املـ
»طــريــق شــبــه مـــســـدود«، بــعــد رفـــض الجيش 
الــــعــــودة إلــــى مـــســـار الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي. 
ــــاف املـــصـــدران أن الــجــيــش شـــدد أيــضــًا  وأضـ
الـــقـــيـــود عـــلـــى حــــمــــدوك بـــعـــد حــــل حــكــومــتــه 
ووضـــعـــه رهــــن اإلقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي مــنــزلــه 
فــي أعــقــاب االنـــقـــالب، الفــتــني إلـــى أن الــقــيــود 
الجديدة حّدت من قدرته على عقد اجتماعات 

أو إجراء اتصاالت سياسية.
وكانت مصادر قريبة من حمدوك، قد أكدت 
»العربي الجديد«، تمسكه بشروطه السابقة  لـ

كما  الدستورية  بالوثيقة  بالعمل  الخاصة 
كانت قبل االنقالب، وإطالق سراح املعتقلني 
أن يتخذ  السياسيني، وعــودة حكومته على 
شخصيًا قرار حلها، وتكوين حكومة كفاءات 
الكفاح  حــركــات  حتى  تشمل  ال  حزبية،  غير 
املسلح املوقعة على اتفاق سالم مع الحكومة 

االنتقالية.
ــادر الـــخـــرطـــوم وفــد  ــ ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، غـ وفــ
وســاطــة دولــة جنوب الــســودان، بعدما فشل 
ــراف األزمـــــة. وبــحــســب مــصــادر  ــ فـــي جــمــع أطـ
ــد«، فــــــإن قــــــوى »الـــحـــريـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ
والتغيير« رفضت كليًا التعاطي مع املبادرة 
الجنوب سودانية التي تلبي رغبات العسكر 
أكثر من حرصها على تحقيق مطالب الشعب 

السوداني في عودة الحكم املدني.
مقابل ذلك، أعلنت جامعة الدول العربية، في 
بيان لها أمس، أن وفدًا رفيع املستوى منها، 
توجه إلى الخرطوم، للمساهمة في معالجة 
األزمـــة. وأشـــار البيان إلــى أنــه »بتكليف من 
أحمد  العربية،  الـــدول  لجامعة  الــعــام  األمـــني 
أبــو الــغــيــط، يتوجه وفــد عــالــي املــســتــوى من 
زكي،  السفير حسام  برئاسة  العامة  األمــانــة 
فــي معالجة  املساعد، لإلسهام  الــعــام  األمــني 
الــوضــع املــتــأزم فــي الـــســـودان«. وذكـــر مصدر 
مـــســـؤول فـــي األمـــانـــة الــعــامــة، أنـــه مـــن املــقــرر 
ــيـــادات الــســودانــيــة  ــقـ أن يــلــتــقــي الـــوفـــد مـــع الـ
الجهود  بــهــدف دعـــم  املــكــونــات املختلفة  مــن 

املبذولة لعبور األزمة الحالية.
ــــالن عـــن فــشــل املـــفـــاوضـــات، في  ويـــأتـــي اإلعـ
ظل دعوات للمجتمع الدولي للضغط على 
الــجــيــش لــوقــف الــتــصــعــيــد، كـــان آخــرهــا من 
األمــــني الــعــام لــحــزب األمــــة، الـــواثـــق الــبــريــر. 
وقال البرير لوكالة »أسوشيتد برس« مساء 
الــجــمــعــة: »نـــحـــن بــحــاجــة حــقــًا إلــــى تهيئة 
ــــور حــتــى نــتــمــكــن من  األجـــــواء وتــهــدئــة األمـ
الجلوس على الطاولة... لكن من الواضح أن 

الفصيل العسكري يواصل خطته وال توجد 
جهود إلظهار حسن النّية«. 

 
ً
ــاء، قـــائـــال ــ ــدمـ ــ ــتـــمـــال إراقـــــــة الـ وحــــــذر مــــن احـ
»بــالــنــســبــة لــلــجــيــش ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
فــي  دم  دون  الـــــوضـــــع  هــــــذا  مـــــن  ــروج  ــ ــخــ ــ الــ
الشوارع، والقوى السياسية لم تقم بدورها 
ملــحــاولــة إقــنــاع الــشــوارع ولــجــان املعارضة 
ــث املــجــتــمــع الــــدولــــي على  والـــشـــبـــاب«. وحــ

القاهرة ـ العربي الجديد

توّجه وزير الخارجية املصري سامح شكري، 
إلــى واشنطن،  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  مــســاء 
املصري  االستراتيجي  الــحــوار  لــقــاءات  لعقد 
األميركي، مع عدد من مسؤولي إدارة الرئيس 
األمــيــركــي جــو بــايــدن، وعــلــى رأســهــم نظيره 
بــلــيــنــكــن، ومــجــمــوعــات مختلفة من  أنــتــونــي 
وممثلي  والشيوخ،  الــنــواب  مجلسي  أعضاء 
مراكز األبحاث والفكر وروابط رجال األعمال 
واملــســتــثــمــريــن. عــلــى الــــورق سيخّصص هــذا 
ــــول عــــالقــــات الـــتـــعـــاون  الــــحــــوار لــلــتــبــاحــث حـ
الثنائي ومجاالت العمل املستهدف تعزيزها 
خــــالل الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة عــلــى ضــــوء الــعــالقــات 
أبــرز  وحــول  البلدين،  بــني  واملتشعبة  القوية 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا 
املــتــبــادل، وذلـــك فــي إطـــار مــواصــلــة الــتــشــاور 
بشأن أبرز ملفات التعاون املشترك والتنسيق 
بـــني الــبــلــديــن خــــالل الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. عــمــلــيــًا، 

ــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــقــــادة الــعــســكــريــني  زيـــــ
لعكس مسار االنقالب.

ــفـــاوضـــات، كــان  وقــبــيــل الــكــشــف عـــن فــشــل املـ
املستشار اإلعالمي للبرهان، العميد الطاهر 
أبـــو هـــاجـــة، يــتــهــم دبــلــومــاســيــني ســودانــيــني 
بــتــألــيــب املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ضـــد شعبهم 
ــي تــصــريــح  ــار. وقــــــال فــ ــ ــهـ ــ ووطـــنـــهـــم لـــيـــل ونـ
صــحــافــي، أمــــس، إن بــعــض الــدبــلــومــاســيــني 
واملـــســـؤولـــني الــســابــقــني يـــضـــرون بــالــجــهــات 
ــن قـــبـــل ذلــــك،  ــالـــوطـ ــتـــي يــنــتــمــون إلـــيـــهـــا وبـ الـ
أكــتــوبــر هو   25 بــعــد  التصحيح  طــريــق  وإن 
قرار  على  يرتكز  الــذي  الديمقراطي  االنتقال 
األشخاص  أهــواء  السوداني، وليس  الشعب 

واألحزاب ومصالحها الضيقة، حسب قوله.
الــــعــــودة عن  الــعــســكــر ورفـــــض  ــت 

ّ
تــعــن وإزاء 

الــشــارع إلــى الواجهة كأبرز  االنــقــالب، يعود 
املــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  الــــقــــوى  يــــد  فــــي  أداة 
ملواجهة االنقالب. وبدأ التصعيد في الشارع 
السبت، بعدما دعــا تجمع  أمــس  مــســاء  منذ 
املــهــنــيــني الــــســــودانــــيــــني، إلغــــــالق الـــخـــرطـــوم 
وغيرها من املــدن، بواسطة الحواجز وحرق 
اإلطارات، تحت شعار »ليلة املتاريس«، رفضًا 
االنقالبيني.  مــع  للتفاوض  وكــذلــك  لالنقالب 

ــار تــقــســيــم الــعــمــل بـــني أذرع الــنــظــام  وفـــي إطــ
املــصــري فــي فــتــح قــنــوات الــتــواصــل املختلفة 
ــم صـــورة  ــادة رســ ــ مـــع اإلدارة األمــيــركــيــة إلعــ
الــنــظــام وتــقــديــمــه بــشــكــل جـــديـــد يــبــتــعــد عن 
تصنيفه كنظام غير متعاون، سيركز شكري 
التي  اإلقليمية  القضايا  على  الــزيــارة  خــالل 
الــدور  رأسها  وعلى  استراتيجيًا،  مصر  تهم 
املــصــري، واالتـــصـــاالت مــع حــكــومــة االحــتــالل 
الفلسطينية،  بالقضية  الخاصة  اإلسرائيلي 
ومتابعة األوضــاع في إثيوبيا وارتباط ذلك 

بقضية سد النهضة.
املــــداوالت املرتقبة فــي زيـــارة شكري،  وحـــول 
مطلعة  مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  أفـــادت 
»العربي الجديد« بأن الوضع في األراضي  لـ
يأتيان  السالم  وقضية  املحتلة  الفلسطينية 
على رأس أولويات الوزير املصري في الحوار 
املرتقب. واعتبرت املصادر أن ملصر رغبة في 
تحريك املــوقــف األمــيــركــي »املــتــكــاســل« تجاه 
ــم مباشر  ــذه الــقــضــيــة والــحــصــول عــلــى دعـ هـ
ملبادرة التهدئة، بما تتضمنه من بنود خاصة 
التصعيدية  األعــمــال  بتبادل األســـرى ووقــف 
والفلسطينيني. وتسعى مصر  االحتالل  بني 
للبناء عــلــى الــتــفــاهــمــات املــســتــقــرة مــنــذ عهد 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب بني 
الواليات املتحدة واالحتالل ومصر، عبر بذل 
جــهــود أوســــع لــدمــج إســرائــيــل فــي محيطها 
وتوسيع األطراف املشاركة بفاعلية في الحل 
الــنــهــائــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خصوصًا 
عــبــر الــشــق االقــتــصــادي، املــفــتــرض أن تــؤدي 
مصر دورًا أساسيًا في تطبيقه بدعم أميركي 

وخليجي.
ــرح أهــمــيــة هــذا  وتــســعــى مــصــر مـــن خــــالل طــ
الحراك خالل زيارة شكري إلى تأكيد األهمية 
االستراتيجية االستثنائية لها، والتي تأكدت 
الــعــدوان اإلسرائيلي على قطاع غــزة في  فــي 
مــايــو/ أيـــار املــاضــي، الــتــي أجــبــرت واشنطن 

املتاريس  الــثــوار على وضــع  التجمع،  وحــث 
في الطرق وتجنب االحتكاك مع قوات األمن، 
كما  األرواح.  في  أي خسائر جديدة  لتجنب 
حدد يومي األحد واإلثنني، موعدًا لتصعيد 

العصيان املدني واإلضراب الشامل. 
ــا أســمــاه  ــدر تــجــمــع املــهــنــيــني أمــــس مـ ــ وأصــ
مــقــتــرح إعـــــالن ســيــاســي الســتــكــمــال ثـــورة 
ديــســمــبــر، أكـــد فــيــه »الــنــضــال عــبــر املــقــاومــة 
الـــســـلـــمـــيـــة حـــتـــى إســــقــــاط ســـلـــطـــة املــجــلــس 
مدنية  انتقالية  سلطة  وتشكيل  العسكري 
خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد 
الدستورية  الوثيقة  وإلغاء  سنوات،  ألربــع 
الصادرة عام 2019 وكل ما تأسس عليها«. 
ودعا إلى »اختيار شخصية وطنية مستقلة 
لــرئــاســة الــحــكــومــة مــن قــبــل الــقــوى املوقعة 
ــاســـي، واخـــتـــيـــار  ــيـ ــسـ عـــلـــى هـــــذا اإلعــــــــالن الـ
عضوًا  العشرين  يتجاوز  ال  وزراء  مجلس 
مــن كــفــاءات وطــنــيــة وذات مــوقــف سياسي 
ووطــنــي متفق مــع ثــورة ديسمبر، مــن دون 
اختيار  على  والتوافق  حزبية،  محاصصة 
يتجاوز  ال  مصغر  مــدنــي  ســيــادي  مجلس 
الــخــمــســة أعـــضـــاء بــصــالحــيــات تــشــريــفــيــة، 
وتكوين املجلس التشريعي خالل شهرين«. 

القاهرة.  مــع  مباشرة  اتــصــال  قناة  فتح  على 
وهو ما اعتبره الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي انتصارًا له، لكنه لم يستطع البناء 
بشكل كبير عليه، مع عدم تمكنه من عقد لقاء 

مباشر مع بايدن حتى اآلن.
وأوضــحــت املــصــادر أن نتائج زيـــارة شكري 
الــزيــارة املقرر  فــي هــذا امللف ستنعكس على 
العامة عباس  أن يقوم بها رئيس املخابرات 
كامل إلى القدس املحتلة ورام الله في الشهر 
الحالي. ومن املفترض أن تشهد جولة كامل 
بلورة املبادرة املصرية، التي ما زالت تواجه 
عرقلة وشروطًا مجحفة من حكومة االحتالل، 
ــــن بـــــايـــــدن، رغــــــم أن اإلســـرائـــيـــلـــيـــني  ــم مـ بــــدعــ
املــبــادرة، خشية  الــتــســّرع فــي تأييد  يخشون 
من سقوطها. وهي النقطة التي ترغب مصر 

في حلحلتها مع الجانب األميركي.
وارتـــبـــاطـــًا بــهــذه الــنــقــطــة، تــســعــى مــصــر إلــى 
 الــواليــات املــتــحــدة على رعــايــة التوصل 

ّ
حــث

إلــــى اتـــفـــاق عـــاجـــل، وتـــطـــرح فـــي هــــذا الــصــدد 
مـــقـــتـــرحـــات بـــاســـتـــضـــافـــة قـــمـــة إقــلــيــمــيــة فــي 
واشنطن أو في شرم الشيخ بحضور أميركي. 
وبــحــســب املــصــادر فـــإن مــثــل هـــذه املقترحات 
البعد املشهدي، باتت محل تنافس بني  ذات 
الــالعــبــني الــدولــيــني واإلقــلــيــمــيــني، خصوصًا 
بــعــد دعــــوة روســيــا الســتــضــافــة قــمــة مماثلة 
بحضور الــربــاعــيــة الــدولــيــة )تــضــّم الــواليــات 
املتحدة وروسيا واالتــحــاد األوروبـــي واألمــم 

املتحدة(.
ومـــــع الـــتـــأكـــيـــد األمـــيـــركـــي الــــدائــــم عـــلـــى دور 
مصر كمساعد محوري في القضايا األمنية 
والــســيــاســيــة الــكــبــرى بــاملــنــطــقــة، سُيخصص 
الــســودان  فــي  للتطورات  املباحثات  مــن  قسم 
 

ّ
والـــتـــعـــرف إلــــى مـــوقـــف مــصــر مــنــهــا، فـــي ظــل

الخالف الواضح بني واشنطن والقاهرة على 
دعــم املجلس العسكري فــي الــخــرطــوم. إال أن 
املشكلة األهم حاليًا ملصر والتي يرغب شكري 

كما دعا »إلعادة هيكلة القوات املسلحة عبر 
في  دورهــــا  مــع  لتتماشى  عقيدتها  تغيير 
جهاز  وتصفية  والــدســتــور  الــوطــن  حماية 
أمــن اإلنــقــاذ، وتــأســيــس جــهــاز أمــنــي قومي 
جديد، وحل مليشيا الدعم السريع وغيرها 
املليشيات والحركات املسلحة، والعمل  من 
لــوضــع دســـتـــور ديــمــقــراطــي مــتــوافــق عليه 

يؤسس لدولة املواطنة«.
بالتوازي مع ذلك، قرر مجلس عمداء الكليات 
فــــي جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم، كـــبـــرى الــجــامــعــات 
السودانية، تعليق الدراسة في جميع كليات 
الجامعة إلى أجل غير مسمى، احتجاجًا على 
االنقالب العسكري، واالعتداءات التي تعرض 
لها أســاتــذة وطــالب الجامعة فــي املجمعات 
الــســكــنــيــة. كــمــا طــالــب الــقــيــادي فــي »الــحــريــة 
»الـــعـــودة إلــى  والــتــغــيــيــر« حــيــدر الــصــافــي، بــــ
الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة حمدوك، 
وإطالق سراح املعتقلني السياسيني، للخروج 
مــن األزمــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة«. وحــــذر في 
تصريح لوكالة »األناضول«، من أنه في حال 
فإن  السياسي  باملشهد  تــوافــق  يحصل  »لــم 
األزمــة في طريقها إلى التعقيد، أما التوافق 
السياسي فيجنب بالدنا الخطر واالنزالق«.

فــــي ســـمـــاع مـــوقـــف واضــــــح مــــن األمــيــركــيــني 
ــاع في  ــاألوضــ بــشــأنــهــا، هـــي تــلــك املــتــعــلــقــة بــ
ملف  مستقبل  على  تأثيرها  ومــدى  إثيوبيا 
ســد الــنــهــضــة، ومـــا إذا كـــان الــدعــم األمــيــركــي 
الــواضــح لقومية »تــيــغــراي« والــدعــم املصري 
في  قــد يساهمان  ــو«  ــ »أورومـ لقومية  الــقــديــم 
اإلثيوبية  السياسة  أولــويــات  صياغة  إعـــادة 
الــــوزراء اإلثيوبي  فــي مرحلة مــا بعد رئــيــس 
الــذي لم يعد من املقبول أميركيًا  أبــي أحمد، 
وأوروبيًا استمراره في السلطة، ويعتبر هذا 
نــقــطــة خـــالف كــبــرى وســـاحـــة لــحــرب جــديــدة 

بالوكالة بني أميركا والصني.
وذكـــرت املــصــادر أنــه ولــو كــان مــا يــحــدث في 
إثـــيـــوبـــيـــا ويـــضـــعـــف مــــن ســـلـــطـــة أبـــــي أحــمــد 

ــتــــنــــزف مــــقــــومــــات الــــــدولــــــة اإلثـــيـــوبـــيـــة  ويــــســ
وقـــدراتـــهـــا يــصــّب فـــي مــصــلــحــة مــصــر، إال أن 
ب مــا يمكن أن يــأتــي بعد ذلــك، 

ّ
الــقــاهــرة تترق

ألنـــــه يــصــعــب تـــصـــور اتــــجــــاهــــات أي قـــيـــادة 
النهضة  إثيوبية جــديــدة تجاه مــشــروع ســد 
تحديدًا، في ظل عدم اكتمال املشروع ووجود 
الــعــديــد مــن الــجــزئــيــات الــعــالــقــة فــي مــجــاالت 
املقاولة واالستشارات الفنية وحتى التعاون 
مـــع املــســتــثــمــريــن. كــمــا أن املـــواقـــف الــســابــقــة 
ر 

ّ
لقيادات »تيغراي« من سد النهضة ال تبش

 عن كون املشروع بشكل 
ً
بالخير ملصر، فضال

 للمزايدات 
ً
عام مصدرًا للفخر القومي ومحال

السياسية السهلة لدعم الشعبية في الداخل 
املهجر،  في  اإلثيوبية  واملجتمعات  اإلثيوبي 

والتي تتمتع بسطوة دعائية كبيرة، تحديدًا 
في املجتمع السياسي األميركي.

املتقاطعة تجعل مصر  االعتبارات  وكل هذه 
للتدخل  املتحدة  الواليات  حريصة على دفع 
الــســودان على  لتحقيق مصالحها ومصالح 
املــــدى الــبــعــيــد، فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــحـــاول فيه 
واشــنــطــن مــقــاربــة الــقــضــيــة بـــحـــرص، بعدما 
ســـاءت عــالقــاتــهــا بــأديــس أبــابــا بــشــدة خــالل 
ــــن تــحــجــب أســبــقــيــة هـــذه  ــالـــي. ولـ ــحـ الــــعــــام الـ
الزيارة  القضايا على األجندة املصرية لهذه 
الــطــبــيــعــي بملفات  الــدبــلــومــاســيــة االهــتــمــام 
مهمة سبق أن كانت محل تباحث مستمر بني 
البلدين خــالل زيـــارات عــبــاس كــامــل وسامح 
شــكــري والـــوفـــد الــحــقــوقــي الــرســمــي املــصــري 
في العام الحالي. وأبرز هذه امللفات، أوضاع 
حقوق اإلنسان التي تسّببت في تعليق 130 
السنوية  األميركية  املعونة  مليون دوالر من 
ملــصــر مــن أصـــل 300 مــلــيــون، إذ ســبــق أن تــّم 
الخاصة  األميركية  بالشروط  القاهرة  إبــالغ 
ــبــــدو أيــضــًا  ــذا املـــبـــلـــغ، والــــتــــي يــ ــ بـــتـــحـــريـــر هــ
لــزيــارة  السيسي  بــدعــوة  أيــضــًا  أنــهــا مقترنة 
واشــنــطــن أو عــقــد لــقــاء لــه مــع بــايــدن فــي أي 
مكان آخر. وبحسب املصادر، فإن األولوية من 
بــني هــذه الــشــروط بعد إلــغــاء حالة الــطــوارئ 
في 25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي لإلغالق 
ملنظمات  األجنبي  التمويل  لقضية  النهائي 

املجتمع املدني 173 لسنة 2011.
عن  الــعــواصــم  مــن  وغيرها  واشنطن  وتتابع 
كثب توابع إلغاء حالة الطوارئ وتأثير ذلك 
ــبـــارزيـــن الــحــالــيــني، وعــلــى  عــلــى املــعــتــقــلــني الـ
ــــالء عـــبـــد الـــفـــتـــاح ومـــحـــمـــد الــبــاقــر  رأســــهــــم عـ
ــريـــك جـــــورج ومــعــتــقــلــو »خــلــيــة األمــــل«  ــاتـ وبـ
ورامــــي شــعــث، بــالــتــالــي فـــإن تــصــرف محاكم 
الــنــظــام فـــي هـــذه الـــحـــاالت قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي سيحدد كيفية التعاطي مع املطالبات 

املصرية.

رفض الجيش العودة 
للمسار الديمقراطي يوقف 

المفاوضات وتصعيد 
الضغط الشعبي

رهان على الحراك الشعبي إلسقاط االنقالب )محمود حجاج/األناضول(

يحاول شكري تكريس دور مصر في المنطقة )األناضول(

عبسي سميسم

تعقد الدول الضامنة ملباحثات أستانة 
الخاصة بسورية )روسيا، وتركيا، 

وإيران(، منتصف الشهر املقبل، 
االجتماع الـ17 لها، بمشاركة وفود من 

الدول املجاورة كمراقبني، وحضور 
وفدي املعارضة والنظام كمتفرجني 

وشهود على ما يتم التوافق عليه 
علنًا، من دون اطالعهما على ما يتم 

االتفاق بشأنه بني الضامنني تحت 
الطاولة. وأثبتت الجوالت الـ16 املاضية 
أنها لم تؤِد سوى إلى تقليص حجم 

املناطق التي تسيطر عليها املعارضة 
وإعادتها لسيطرة النظام، فمنذ 
االجتماع األول لهذا املسار بداية 

عام 2017، والذي ُعقد تحت عنوان 
خفض التصعيد، تم تقسيم املناطق 

التي تسيطر عليها املعارضة إلى 
أربع مناطق ُسميت بمناطق خفض 
التصعيد، وكان الهدف املعلن منها 

هو خفض مستوى التوتر بني النظام 
واملعارضة، من خالل فرض وقف 

إطالق نار بني الطرفني، برقابة الدول 
الضامنة، فتكون تركيا ضامنة 

لفصائل املعارضة، وكل من روسيا 
وإيران ضامنتني لقوات النظام. 

إال أن ما حصل عمليًا هو فرض 
تسويات لصالح عودة النظام إلى 

مناطق خفض التصعيد املنطقة تلو 
األخرى، وترحيل املسلحني الذين ال 
يقبلون بإجراء تسويات في مناطق 

خفض التصعيد األولى )ريف حمص 
الشمالي(، والثانية )غوطة دمشق(، 

والثالثة )محافظتا درعا والقنيطرة(، 
إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة 

)محافظة إدلب، وجزء من ريف 
حماة الشمالي وجزء من ريف 

حلب الغربي(. ففي بداية عام 2018 
تم ترحيل مسلحي ريف حمص 

الشمالي إلى إدلب وفرض تسوية 
على من بقي فيه، بضمانة روسيا، 
التي ما لبثت أن دعمت النظام لضم 

ريف حمص الشمالي إلى مناطق 
سيطرته. تبع ذلك في العام نفسه 

تهجير سكان الغوطة )منطقة خفض 
التصعيد الثانية(، ليتبعها في العام 
نفسه اتفاق التسوية في درعا، الذي 
أبقى على سالح املعارضني الخفيف 

واملتوسط بضمانة موسكو، والتي 
عادت لدعم نقض قوات النظام 

لالتفاق الذي ضمنته. وبالتوازي 
مع تتالي مباحثات أستانة، وضم 

مناطق خفض التصعيد الثالث إلى 
سيطرة النظام، وطرد املعارضني إلى 
منطقة خفض التصعيد الرابعة، كان 
الضامن الروسي، عقب كل اجتماع 
ملسار أستانة، يقود النظام بحمالت 

عسكرية، ليقضم خاللها أجزاء 
كبيرة من منطقة خفض التصعيد 

الرابعة، ويهّجر أكثر من مليون 
مواطن منها. فهل ستشهد املحادثات 

ى من 
ّ
 لضم ما تبق

ً
املقبلة استكماال

ريف إدلب الجنوبي، بحضور وفد 
املعارضة الذي ال يزال مواظبًا على 

املشاركة في محادثات ضم مناطقه 
إلى النظام؟

بدأ وزير الخارجية المصري 
سامح شكري جولة 
أميركية، يسعى من 

خاللها لتطوير عالقات 
بالده مع الواليات 

المتحدة انطالقًا من 
ملفات أساسية، مثل 

دمج إسرائيل مع 
محيطها، ومستقبل سد 

النهضة

الجيش  اقتصاد  بملف  األميركيون  المسؤولون  يهتم  أن  المتوقع  من 
شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير  مع  فتحه  تم  الذي  المصري، 
الماضي،  أيلول  سبتمبر/  في  نيويورك،  في  المحدودة  لقاءاته  خالل 
اجتماعات  حضوره  هامش  على 
المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية 
يسجلها  التي  المالحظات  ومــن 
تأخر  الملف  هذا  في  األميركيون 
النظام في ما وعد به، في نهاية 
شــركــات  طـــرح  ــن  م  ،2019 عـــام 
الهيكلية  ذات  المسلحة،  القوات 
ضمن  البورصة  فــي  الغامضة، 

برنامج الطروحات الحكومية.

ملف الجيش

  شرق
      غرب

اتصال إيراني – أذربيجاني

نــاقــش وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي 
ونظيره  اللهيان  عبد  أمير  حسني 
بايراموف  جيحون  األذربيجاني، 
أمــس السبت، تطورات  )الــصــورة(، 
ــلـــديـــن، فــــي ثــالــث  ــبـ ــة بــــني الـ ــعـــالقـ الـ
اتـــــصـــــال بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي غــــضــــون 3 
التوتر  أسابيع، على وقــع تصاعد 
بـــني بــلــديــهــمــا أخـــيـــرًا. واتـــهـــم عبد 
تــرغــب بوجود  ال  »أطــرافــًا  اللهيان 
ــلــــديــــن«  ــبــ عــــــالقــــــات جـــــيـــــدة بــــــني الــ
ــوء فــهــم«  ــ بــالــســعــي الســـتـــغـــالل »سـ
الــعــالقــات، غير أنهما  لضرب هــذه 
»تــجــاوزا ذلــك بحكمة«، فيما شّدد 
بـــايـــرامـــوف عــلــى مــعــالــجــة الــتــوتــر 
ــة  ــداقــ »فـــــــي بـــيـــئـــة تـــحـــكـــمـــهـــا الــــصــ

واألخوة«.
)العربي الجديد(

حركة النهضة تستنكر 
استهداف المرزوقي 

أعــــربــــت حــــركــــة »الــــنــــهــــضــــة«، أمـــس 
الرئيس  مــع  عــن تضامنها  السبت، 
الــــــتــــــونــــــســــــي األســـــــــبـــــــــق املــــنــــصــــف 
يتعرض  »مـــا  مستنكرة  املـــرزوقـــي، 
لــــه مــــن اســـتـــهـــداف بــســبــب مــواقــفــه 
ــــالب )إجـــــــــــــراءات  ــقـ ــ ــــالنـ الـــــرافـــــضـــــة لـ
ســعــّيــد(«.  قيس  التونسي  الــرئــيــس 
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــة« فــ ــهـــضـ ــنـ ــالــــت »الـ وقــ
ــلــــى حـــريـــة  ــيـــق عــ ــيـ ــتـــضـ »وتــــــيــــــرة الـ
التعبير واإلعالم تصاعدت«، معربة 
كــذلــك عـــن »تــضــامــنــهــا مـــع السلطة 
القضائية في دفاعها عن استقاللية 

القضاء وعلوية القانون«.
)العربي الجديد(

وفد من الجامعة 
العربية في بيروت غدًا

قـــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول لــــوكــــالــــة 
ــرز«، أمـــس الــســبــت، إن وفــدا  ــتـ »رويـ
ــن الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة ســـيـــزور  ــ مـ
بـــيـــروت غــــدًا اإلثـــنـــني، لــبــحــث أزمـــة 
ــدد مـــن دول الــخــلــيــج  ــع عــ لــبــنــان مـ
لوزير  تصريح  بعد  تفجرت  الــتــي 
اإلعــــالم الــلــبــنــانــي جـــورج قــرداحــي 
الذي  العسكري  التدخل  فيه  انتقد 
وذكر  اليمن.  في  السعودية  تقوده 
املـــصـــدر أن الـــوفـــد ســيــرأســه نــائــب 
األمـــــني الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
حــســام زكـــي، مــن دون تقديم مزيد 

من اإلضافات.
)رويترز( 

تبون: ال تطبيع 
مع باريس حاليًا

أكد الرئيس الجزائري عبد املجيد 
ــبــــون )الـــــــصـــــــورة(، أن بـــــــالده لــن  تــ
ــــى إجــــــــراء أي اتــــصــــاالت  تــــبــــادر إلــ
ــن تــقــدم  ســيــاســيــة مـــع بــــاريــــس، ولــ
أي تطبيع  الحالي على  الوقت  في 
ــاب  ــ ــقـ ــ ــا، فـــــــي أعـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــات مـ ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
التي  الــحــادة  الدبلوماسية  األزمـــة 
نــشــبــت بـــني الــبــلــديــن عــلــى خلفية 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون مسيئة للجزائر. 
ــال تــبــون فــي مــقــابــلــة صحافية  وقــ
ــبـــت: »لـــــن أكــــون  نـــشـــرت أمـــــس الـــسـ
الخطوة الستئناف  يتخذ  من  أول 
ــا، وإال  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ مـــــــع  االتـــــــــصـــــــــاالت 
مضيفًا  الجزائريني«،  كل  سأخسر 

أنها »مشكلة وطنية«.
)العربي الجديد(

التحالف السعودي يعلن 
تدمير مسيرة مفخخة 

أعلن التحالف السعودي في اليمن، 
ــتــــراض وتــدمــيــر  أمــــس الـــســـبـــت، اعــ
طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــفــخــخــة أطــلــقــت 
الــدولــي جنوب  أبها  باتجاه مطار 
في  التحالف،  وقــال  اململكة.  غربي 
مــع مصادر  إنــه »سيتعامل  بــيــان، 
التهديد لحماية املدنيني واألعيان 
املــدنــيــة مـــن الــهــجــمــات الــعــدائــيــة«، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع إعـــالن آخـــر له 
فــيــه عــن تنفيذه 32 عملية  تــحــدث 
استهداف آلليات وعناصر جماعة 
الحوثيني في اليمن خالل الساعات 
إلــى مقتل أكثر  الـــ24 املاضية، أدت 

من 157 عنصرًا حوثيًا.
)األناضول(
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القاهرة ـ العربي الجديد

أفادت مصادر مصرية خاصة »العربي 
الــجــديــد«، بــأن املــســؤولــني فــي القاهرة 
ســـعـــوا خــــالل األيــــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة 
والحوثيني،  الــســعــوديــة  بــني  للتوسط 
على  الحوثية  الهجمات  تصاعد  بعد 
املناطق الحدودية السعودية، وتلويح 
ــرًا  ــيــ ــة أخــ ــيــ ــوثــ ــادات الــــحــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــعــــض ال بــ
مناطق  لتطاول  املــواجــهــات،  بتصعيد 
املــصــالــح الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر األحــمــر 
ومضيق باب املندب. وأضافت املصادر، 
أن اجتماعًا ُعقد في القاهرة أخيرًا بني 
العامة  املخابرات  جهاز  في  مسؤولني 
املــصــري، ووفـــد قــيــادي حــوثــي، بدعوة 
مــن الــجــانــب املــصــري، لبحث تــطــورات 
األوضــاع في اليمن، وذلك بعد زيارات 
من جانب الحكومة الشرعية في اليمن 
إلــى مصر أخــيــرًا. وأوضــحــت املــصــادر، 
بـــشـــأن  ــات  ــثــ ــاحــ ــبــ مــ ــد  ــهــ ــــاء شــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أن 
تــصــاعــد الــهــجــمــات الــحــوثــيــة األخــيــرة 
على املناطق السعودية عبر الطائرات 
التوصل لحل  املسّيرة، ومــدى إمكانية 

سياسي ينهي األزمة اليمنية.
وكشفت املصادر أن اللقاء شهد تحميل 
الجانب املصري للوفد الحوثي رسالة 
تــحــذيــر شـــديـــدة الــلــهــجــة مـــن املــســاس 
بحركة املالحة في مضيق باب املندب. 
وأشــارت إلــى أن »املسؤولني املصريني 
أكـــــــدوا أن الـــقـــاهـــرة ســـتـــقـــوم بــنــفــســهــا 
بــالــرد الــقــاســي عــلــى أي تــهــور فــي هــذا 
اإلطــار، وأنها مستعدة لــرد خشن، في 
حـــال تـــم املـــســـاس بــأمــن املــضــيــق الـــذي 
يــرتــبــط بشكل مــبــاشــر بــحــركــة املــالحــة 
وبحسب  السويس«.  قناة  في  الدولية 
ــإن املـــســـؤولـــني املــصــريــني  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ املـ
أكــــدوا أن أي تــصــرفــات حــوثــيــة بهدف 
في  اليمن،  في  لحلفائهم  الدعم  تقديم 
الــحــرب الـــبـــاردة بــني إيــــران وإســرائــيــل 
عــلــى حــســاب أمــــن حــركــة الـــتـــجـــارة في 
البحر األحمر، ستواجه بموقف صارم 
من جانب مصر، التي نأت بنفسها عن 
الــدخــول فــي أي مــواجــهــات منذ انــدالع 
األزمة اليمنية، وبدء الحملة العسكرية 
ــيــــة« بـــقـــيـــادة  لـــتـــحـــالـــف »دعـــــــم الــــشــــرعــ

السعودية.
وفي السياق، كشفت املصادر املصرية، 
عـــن مـــخـــاوف مــتــنــامــيــة لــــدى الــقــاهــرة 

مــن تسرب طــائــرات مسّيرة زودت بها 
إيران أخيرًا عددًا من الفصائل املسلحة 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بـــهـــا عــــالقــــات وثـــيـــقـــة، 
إلـــــى أيـــــــادي الـــعـــنـــاصـــر املــــتــــشــــددة فــي 
اتصاالت  »إن  املــصــادر  وقــالــت  سيناء. 
ــرت أخــــيــــرًا، بــــني املـــســـؤولـــني  ــ أمـــنـــيـــة جـ
فــي جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة املــصــري، 
ــــادات حـــركـــتـــي حـــمـــاس والـــجـــهـــاد  ــيـ ــ وقـ
الفلسطينيتني، من أجل االتفاق بشأن 
تشديد اإلجـــراءات األمنية من الجانب 
الفلسطيني على الشريط الحدودي مع 
قطاع غزة«. وأضافت أن املسؤولني في 
مصر »شــددوا على قيادتي الحركتني 
بــضــرورة التأكد الــتــام مــن عــدم تسرب 
أي مـــن تــلــك الـــطـــائـــرات لــلــمــجــمــوعــات 

التكفيرية في سيناء تحت أي ظرف«.
املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين   2 وفــي 
أصـــــدرت مــصــر بــيــانــًا شــديــد الــلــهــجــة، 
دانــــت فــيــه بــأشــد الـــعـــبـــارات »مــواصــلــة 
جماعة أنصار الله الحوثية هجماتها 
على األراضــــي الــســعــوديــة، والــتــي كان 
ــة اســــتــــهــــداف أحـــيـــاء  ــاولــ ــا مــــحــ ــ ــرهـ ــ آخـ
ســكــنــيــة، بـــاســـتـــخـــدام طــــائــــرة مــســّيــرة 
مـــفـــخـــخـــة«. وأكـــــــدت فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــا بـــجـــانـــب املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــهــ »وقــــوفــ
ــة اســـتـــمـــرار  ــهــ ــواجــ ــة فـــــي مــ ــعــــوديــ الــــســ
»اإلرهابية  الهجمات«، التي وصفتها بـ
ــة الـــتـــي تــمــثــل انـــتـــهـــاكـــًا لــقــواعــد  ــمــ اآلثــ
ــدًا لـــألمـــن  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــون الــــــدولــــــي وتـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

واالستقرار باملنطقة«.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق وجــــهــــت إســـرائـــيـــل 
اتــــهــــامــــات لــلــحــوثــيــني بـــالـــضـــلـــوع فــي 
الـــهـــجـــوم عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط »مــيــرســر 
ــــت« املــــمــــلــــوكــــة لـــــرجـــــل أعــــمــــال  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
إســرائــيــلــي فــي بــحــر عــمــان، فــي أواخـــر 
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، مــشــيــرة 
»اســتــخــدمــت مليشيات  ــــران  إيـ أن  إلـــى 
السفينة«.  اليمن ملهاجمة  في  الحوثي 
ــن خــبــراء  ــي املـــقـــابـــل، خــلــص فـــريـــق مـ فـ
»البنتاغون«،  األميركية  الــدفــاع  وزارة 
إلى أن املسّيرة التي تقف وراء الهجوم 
عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط »مــيــرســر ســتــريــت« 
إيــران  في بحر العرب، تم إنتاجها في 
ــا بــمــتــفــجــرات من  بــعــدمــا تـــم تـــزويـــدهـ
الدرجة العسكرية. وأضاف بيان صادر 
عن البنتاغون، أن »استخدام الطائرات 
بــطــريــقــة  اإليـــــرانـــــيـــــة  طــــيــــار  مـــــن دون 
مشيرًا  املنطقة«،  فــي  يتزايد  هجومية 
أنه »يتم استخدامها بشكل نشط  إلى 
ــد قـــوات  ــن قــبــل إيــــــران ووكـــالئـــهـــا ضـ مـ
التحالف في املنطقة، لتشمل أهدافًا في 

السعودية والعراق«.
وشــهــدت الــقــاهــرة حــراكــًا عــلــى صعيد 
املــلــف الــيــمــنــي خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، 
بــــعــــد زيــــــــــارة وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــيـــمـــنـــي 
محمد عــلــي املــقــدشــي فــي نــهــايــة شهر 
سبتمبر/أيلول املاضي وعقده لقاءات 
رفيعة املستوى تضمنت الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، ووزير الدفاع املصري 
مــحــمــد زكــــي، وتــبــع ذلـــك زيــــارة رئيس 
الـــــوزراء اليمني مــعــني عــبــد املــلــك على 
رأس وفد وزاري مطلع أكتوبر املاضي، 
التي استمرت عدة أيام، التقى خاللها 
نـــظـــيـــره املــــصــــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 

وعددًا من املسؤولني املصريني.

اجتماعات مصرية بقيادات 
حوثية: وساطة وتحذير

تعمل مصر على 
تسريع وتيرة تدخلها 

في الملف اليمني في 
األشهر األخيرة، انطالقًا 

من دوافعها األمنية

تخشى مصر وصول 
طائرات مسيّرة 

لجماعات في سيناء

السودان
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العراق: إطالق عملية 
ضد »داعش« في نينوى

ــــي  ــنـ ــ ــة اإلعـــــــــــــالم األمـ ــيــ ــلــ ــــت خــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــــس الـــســـبـــت، انـــطـــالق  ــة، أمـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة جــــديــــدة ملــالحــقــة 
بـــــقـــــايـــــا تــــنــــظــــيــــم »داعــــــــــــــــــــش«، فـــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، شــمــالــي الــبــالد، 
وقــوات  الــعــراقــي  الجيش  بمشاركة 
»الــبــشــمــركــة« الــكــرديــة، وإســنــاد من 
الــدولــي. وبحسب  التحالف  طــيــران 
مــــــســــــؤول عــــســــكــــري عـــــــراقـــــــي، فــــإن 
العملية األمنية الجديدة تهدف إلى 
مالحقة تنظيم »داعش« في مخابئه 
ملنعه من شن هجمات على القوات 
األمنية واملدنيني، موضحًا أن مثل 
التفاهمات  ستنقل  العمليات  هــذه 
بــــني الـــجـــيـــش و»الـــبـــشـــمـــركـــة« إلـــى 

التطبيق. 
)العربي الجديد(

ألمانيا: 3 جرحى 
باعتداء بسكين

صيب ثالثة أشخاص بجروح إثر 
ُ
أ

هــجــوم بــســكــني وقـــع أمـــس الــســبــت، 
ــلـــى مــــن قــــطــــار ســــريــــع، جــنــوبــي  عـ
أملـــانـــيـــا، وفــــق مـــا أعــلــنــت الــشــرطــة، 
أنــه تم توقيف املشتبه  إلــى  مشيرة 
ــه. وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــالمـــيـــة غير  بــ
مؤكدة بأن الجاني من أصل سوري 
ويعاني مشاكل نفسية. ولم يتضح 
بعد الدافع وراء االعتداء الذي وقع 
فـــي قــطــار ركــــاب كـــان مــتــوّجــهــا من 
بافاريا إلى مدينة هامبورغ شمااًل، 

ويستقله نحو 300 شخص. 
)فرانس برس(

تركيا تختبر صاروخًا 
طويل المدى

ــاروخ  ــ اخـــتـــبـــرت تـــركـــيـــا بـــنـــجـــاح صـ
الدفاع الجوي طويل املدى »سيبار« 
الــــذي طـــورتـــه شـــركـــات الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة. وذكــــــر رئــيــس 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، إســمــاعــيــل 
ــورة(، فـــي تــغــريــدة له  ديــمــيــر )الــــصــ
»أكملنا بنجاح  أنــه  »تــويــتــر«،  على 
ــلـــة أخـــــــرى فــــي تـــطـــويـــر نــظــام  مـــرحـ
الدفاع الجوي الوطني طويل املدى 
ــقـــات«. وأضـــــــاف أن  ــبـ ــطـ ومـــتـــعـــدد الـ
بـــالده تخطط إلدراج »ســيــبــار« في 
بحلول  املستخدمة  األسلحة  قائمة 

عام 2023.
)األناضول(

تفكك البوسنة يهّدد 
البلقان

ــســــالم لــلــبــوســنــة،  حـــــذر مـــبـــعـــوث الــ
ــثـــل الـــــدولـــــي األعـــــلـــــى، األملــــانــــي  املـــمـ
كــريــســتــيــان شــمــيــت، أمـــس الــســبــت، 
البلد متعدد األعـــراق  مــن دفــع هــذا 
إلى التفكك. ورأى أن تفكك البوسنة، 
ســيــؤثــر عــلــى الـــصـــراعـــات الــعــالــقــة 
غـــربـــي الــبــلــقــان، مــثــل الـــصـــراع بني 
صـــربـــيـــا وكــــوســــوفــــو. وشـــــــّدد عــلــى 
ــدي لــالنــفــصــالــيــني  ــتــــصــ ضــــــــرور الــ
الصرب في البوسنة، في إشارة إلى 
الصربية  القيادة  تتخذها  خطوات 
ــــدف إلـــــــــى حـــل  ــهــ ــ ــة تــ ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
مؤسسات رئيسية في الدولة، مثل 
الـــقـــوات املــســلــحــة املــشــتــركــة وهيئة 
الـــضـــرائـــب غــيــر املـــبـــاشـــرة والــهــيــئــة 

القضائية العليا.
)رويترز(

جولة محادثات 
روسية ـ أميركية قريبًا

نقلت وكــــاالت أنــبــاء روســيــة، أمــس 
الـــســـبـــت، عـــن الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
قــولــهــا إنــهــا ال تــتــوقــع إحــــراز تقدم 
في املحادثات مع الواليات املتحدة 
بشأن قضايا  املقبلة،  األسابيع  في 
ــفـــر وحــجــم  ــرات الـــسـ ــيــ ــأشــ تـــشـــمـــل تــ
البعثة الدبلوماسية لدى كل منهما 
لدى األخرى ومهامها. مع ذلك، قال 
مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــكـــــوف )الـ ــ ــابـ ــ ســــيــــرغــــي ريـ
ــيــــة  الــــروســ املـــــحـــــادثـــــات  جــــولــــة  إن 
االستقرار  بــشــأن  املقبلة  األمبركية 
االســتــراتــيــجــي قــد تنعقد فــي شهر 

يناير/كانون الثاني املقبل.
)رويترز(

أمين العاصي

ال يـــكـــاد يــمــر يــــوم مـــن دون تـــطـــور ســيــاســي 
أو مــيــدانــي فــي الــشــمــال الــســوري، الـــذي بات 
الـــيـــوم فـــي قــلــب املــشــهــد الـــســـوري املــعــقــد، إذ 
يــشــي مـــا يـــجـــري بــــأن هـــنـــاك تـــحـــركـــات غير 
عمليات  الشمال  هــذا  تجنيب  هدفها  معلنة 
على  السلبية  بظاللها  تلقي  ربــمــا  عسكرية 
التي  الجهود  وتــدفــع  برمته،  الــســوري  امللف 
 سياسي له إلى الــوراء. وال 

ّ
بذل إليجاد حل

ُ
ت

تزال األطراف الفاعلة في الشمال السوري في 
مرحلة استعراض القوة، ما قد تكون محاولة 
ُيتوقع  ال  الـــذي  الــتــفــاوض  لتحسني شـــروط 
أن يــنــتــهــي بــحــصــول الــجــانــب الــتــركــي على 
مــكــاســب مــيــدانــيــة، إمـــا فــي غــربــي الـــفـــرات أو 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  والتزام  شرقه، 
ــلـــى الــــقــــوات  )قــــســــد( بــــعــــدم شــــن هـــجـــمـــات عـ

التركية في سورية.
ــر املــــرصــــد الـــســـوري  ــ ــذا الـــســـيـــاق، ذكـ ــ ــــي هـ وفـ
 تــركــيــًا دخـــل أول 

ً
ــال لــحــقــوق اإلنـــســـان، أن رتــ

مـــن أمـــس الــجــمــعــة إلـــى مــديــنــة الـــبـــاب ضمن 
منطقة »درع الفرات«، في ريف حلب الشمالي 
ثقيلة  ومدفعية  دبابات  من  يتألف  الشرقي، 
وناقالت جند مجنزرة وعربات مدرعة. كما 
أشــــار إلــــى أن الــجــيــش الــتــركــي اســتــقــدم مع 
فصائل املعارضة السورية املوالية تعزيزات 
عسكرية إلى مناطق »نبع السالم« في شرقي 
التركية  الــفــرات، وإلــى الحدود السورية  نهر 
مــقــابــل مــديــنــة عــني الــعــرب )كــوبــانــي(، خــالل 

األيام والساعات املاضية.
في املقابل، تعزز قــوات النظام السوري منذ 
أيــام عــدة وجــودهــا فــي مناطق خاضعة لها 
الفرات.  في محيط منطقة منبج، غربي نهر 

صالح الدين الجورشي

قيس  التونسي  الرئيس  أنصار  من  قسٌم  بــدأ 
سعّيد، ينفد صبرهم بعدما أعياهم االنتظار، 
وبـــلـــغ األمـــــر بــبــعــضــهــم أن انـــتـــقـــدوا الــرئــيــس 
ــــوهــــا عــبــر 

ّ
ــث عـــلـــنـــًا فــــي تـــعـــلـــيـــقـــات مــــصــــورة بــ

قــنــوات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ولقيت رواجــًا 
واســعــًا. وّجـــه هـــؤالء لسعّيد نــقــدًا شــديــدًا في 
مسألتني، إذ الحظوا في األولــى عــدم إنجازه 
أي وعـــد مــن وعــــوده مــنــذ قــــرارات 25 يوليو/

ــاريــــخ إعـــالنـــه عـــن قـــراراتـــه  تـــمـــوز املـــاضـــي )تــ
االســتــثــنــائــيــة بتجميد عــمــل الــبــرملــان وإقــالــة 
حــكــومــة هـــشـــام املـــشـــيـــشـــي(، عــلــى الـــرغـــم من 
مرور أكثر من مائة يوم على انفراده بالسلطة 
وإمساكه بجميع الصالحيات في الدولة. أما 
املــســألــة الــثــانــيــة، فــهــي تتعلق بــغــيــاب الــرؤيــة 
لدى رئيس الجمهورية في مختلف املجاالت 
واالجتماعية،  االقتصادية  ســواء  الرئيسية، 
زاد  ومــا  الخارجية.  العالقات  أو على صعيد 
في تعميق الحيرة في صفوف أنصار سعّيد، 
دعوة التونسيني من أجل دعم امليزانية العامة 
بــعــدمــا أقـــــّر الـــرئـــيـــس بـــوجـــود أزمـــــة ضخمة 

تواجهها البالد في هذا املنعرج الخطير.
ما يطلبه الرئيس من أنــصــاره ومــن الشعب 
التونسي هو مزيد من الصبر، ويعمل على 
الــدولــة تسير  بــأن مؤسسات  الجميع  إقــنــاع 
بشكل عـــادي فــي ظــل حــكــومــة منسجمة مع 
رئاسة الجمهورية، وأن تونس اليوم »تصنع 
الـــتـــاريـــخ«، وأن مـــا يــحــصــل اآلن ســتــكــون له 
تـــداعـــيـــات ضــخــمــة تـــتـــجـــاوز اإلطــــــار املــحــلــي 
لتشمل أيضًا مستقبل العالم. يقول ذلك بكل 
ثقة وحماس وإيمان، وهو ما جعل جمهورًا 
الرجل، ويستمرون  من املواطنني يثقون في 
فـــي الـــدفـــاع عــنــه بــكــل قــــوة. قـــد ال يــفــهــم هــذا 
املتلفزة،  الرئيس  خطب  مــن  جــزءًا  الجمهور 

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت مــصــادر محلية إن 
ــزات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لــــقــــوات الــنــظــام  ــزيـ ــعـ تـ
وصلت إلى مناطق ريف منبج الشمالي على 
كامل خط الساجور، بدءًا من منطقة العريمة 
وصواًل إلى منطقة عون الدادات، مشيرة إلى 
أن هذه القوات نشرت تعزيزات على الطريق 
الـــدولـــي »أم 4«، فـــي قــســمــه املــــار مـــن شــرقــي 

مدينة منبج.
وكانت منطقة شرقي نهر الفرات قد شهدت 
ــــاورات  ــنـ ــ ــيــــة مـ خــــــالل األيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املــــاضــ
عـــســـكـــريـــة بــــني الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي اســتــعــراض واضــح 
لــلــقــوة، خــصــوصــًا أنــهــا جــــاءت بــعــد انــتــهــاء 
مناورات بني الجانب الروسي وقوات النظام 
و»قـــســـد« كـــل عــلــى حــــدة. وهـــــدأت فـــي األيــــام 
تجاه  التركي  الوعيد  حــدة  املاضية  القليلة 
»قسد«، على الرغم من التعزيزات العسكرية 
إلى مواقع داخل األراضي السورية في شرقي 

الفرات وغربه.
ــوري،  ــســ ــي الـــشـــمـــال الــ ـــطــــورات فــ ــتـ وحــــــول الــ
رأى الــبــاحــث فــي الــشــأن الــتــركــي والــعــالقــات 
أن »تركيا تنتظر  أوغلو،  الدولية، طه عــودة 
تــرجــمــة عــلــى األرض لــنــتــائــج لــقــاء الــرئــيــس 
األميركي جو  أردوغـــان بنظيره  رجــب طيب 
الـــ20 يوم  بايدن في رومــا )على هامش قمة 
»العربي  األحد املاضي(«، مذّكرًا في حديث لـ
الجديد«، بأن أردوغان »صرح بعد اللقاء بأن 
بالده ملست بوادر إيجابية من واشنطن في 
البلدين«.  بــني  الخالفية  املــلــفــات  مــن  الــعــديــد 
وبنّي طه عودة أوغلو أن وسائل إعالم تركية 
ــارت إلـــى أنـــه مـــن املــتــوقــع أن تستضيف  ــ أشـ
العاصمة أنقرة األسبوع املقبل لقاء تركيًا - 
سورية،  شمال  في  التطورات  لبحث  روسيًا 
خــصــوصــًا منطقة تــل رفــعــت فــي ريـــف حلب 
الشمالي، معتبرًا أن كل هذه التطورات »هي 
إشارات واضحة بأن تركيا ال تزال تترك باب 
الدبلوماسية مفتوحًا لحل املشاكل بعيدًا عن 
العمل العسكري، ولكن هذه التطورات أيضًا 
لـــم تــمــنــع املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة 
قد  الهجوم  أن  للتأكيد مجددًا  قالن  إبراهيم 

يحصل ذات ليلة، وفجأة«.
من جهته، أكد القيادي في فصائل املعارضة 
الــســوريــة فـــي شــمــال غـــرب ســـوريـــة، النقيب 
»العربي  عبد السالم عبد الرزاق، في حديث لـ
الجديد«، أن »هناك تعزيزات وجاهزية كاملة 
مــنــذ فــتــرة عــلــى كــامــل الــجــبــهــات، ســــواء في 
غربي الفرات أو في شرقه، وحتى في محافظة 

لــكــن لــديــهــم اعــتــقــاد بــأنــه سينقذ الــبــالد من 
»األشــــــــرار« الـــذيـــن عــبــثــوا بـــمـــقـــدرات الـــبـــالد، 
ونــهــبــوا الــدولــة والــشــعــب، والــذيــن آن األوان 
ــة  ــ إلقـــصـــائـــهـــم ومــحــاســبــتــهــم، بــحــســب روايـ
سعّيد. لهذا السبب، يطالبه جزء من أنصاره 
باإلسراع في اعتقال رئيس البرملان املجمدة 
ــه، ورئـــيـــس حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« راشـــد  ــالـ ــمـ أعـ
إلى  الحركة،  في  مساعديه  وكبار  الغنوشي 
املتهمة  الكبيرة  العائالت  رمــوز  أبــرز  جانب 
الوطنية. ومــا يثير حيرة  الــثــروات  باحتكار 
هذا الفريق أن سعّيد ال يزال مترددًا في هذا 
الشأن، ولم يقم بأي خطوة في هذا السياق، 
وكــــل مـــا تــــّم حــتــى اآلن لـــم يـــتـــجـــاوز إيــقــاف 
ــاب  ــكـ ــا بــشــبــهــة ارتـ ــ ــــاص، إمـ ــخـ ــ عــــشــــرات األشـ
جـــرائـــم فــســاد مـــحـــدودة األثــــر واألهـــمـــيـــة، أو 
بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم املناهضة 
للسياسة الراهنة. فالرئيس مشغول أساسًا 
بــتــفــكــيــك الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم تمهيدًا 

لتركيز نظامه البديل.
فـــي الــجــهــة املـــقـــابـــلـــة، تـــحـــاول املـــعـــارضـــة أن 
ــا. لــقــد ضــعــف صــوتــهــا على  تــثــبــت وجــــودهــ
مستوى الشارع، وكاد أن يختفي من املسرح 
السياسي واإلعــالمــي، وهــو مــا أكــد للجميع 
أنها ضعيفة وغير قادرة على تعديل موازين 
الـــقـــوى حــالــيــًا. لــهــذا الــســبــب، وجــهــت حملة 

تــتــحــرك حــتــى اآلن إلــــى مــنــاطــق الــعــمــلــيــات، 
لــنــقــول إن املــعــركــة خـــالل أيــــام أو ســـاعـــات«. 
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنت 
أخيرًا أن الجولة املقبلة من مباحثات أستانة 
الــســوري( ستعقد منتصف  )مــســار أســتــانــة 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املــقــبــل، مــشــيــرة إلــى 
ــثـــالثـــي الــضــامــن  أنـــهـــا تــلــقــت طـــلـــبـــات مــــن الـ
لتفاهمات هذا املسار )تركيا، روسيا وإيران( 
بــهــذا الـــخـــصـــوص. وكـــانـــت عــقــدت منتصف 
العام الحالي جولة مباحثات في إطار مسار 
أستانة، الــذي انطلق بــدايــات عــام 2017، من 
دون تحقيق أي نتائج. وربــمــا جــاء اإلعــالن 
عـــن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مـــن جـــــوالت أســتــانــة 
السوري  الشمال  فــي  لــألزمــة  ترحيل  بمثابة 
ــب الــشــمــال 

ّ
إلـــى مــا بــعــدهــا، فــإمــا اتــفــاق يــجــن

النطاق،  واســعــة  عسكرية  عمليات  الــســوري 
أو فشل جديد يعقبه تسخني لكل الجبهات.

األميركي  الرئيس  وعــد  التي  أفريقيا  شمال 
جــو بــايــدن بــعــقــدهــا، وكـــان يــتــوقــع أن تكون 
تـــونـــس هـــي الــبــلــد املـــقـــصـــود بــاحــتــضــانــهــا، 
غــيــر أن الــســفــيــر األمــيــركــي الــســابــق غـــوردن 
غراي أكد أن الجمهورية التونسية لن توجه 
التي  القمة  للمشاركة في هذه  الدعوة  إليها 
األول  ديسمبر/كانون   10 موعدها  سيكون 
رمزيًا  الــدعــوة  توجه  أن  املقبل. وال يستبعد 
الرئاسة  غياب  في  التونسية  املعارضة  إلــى 
للدولة  املــقــصــود  التغييب  هـــذا  والــحــكــومــة. 
التونسية، يتضمن أكثر من داللة، ومن شأنه 
أن يزيد من تعميق عزلة البالد الدبلوماسية. 
وعلى الرغم من أهمية الجانب السياسي، إال 
أن التحدي الرئيسي الجاثم على تونس هو 
وضعها املالي الصعب، والذي يزداد تعقيدًا 
يومًا بعد يوم. فاملحادثات مع صندوق النقد 
الدولي لم تنطلق بعد على الرغم من اقتراب 
الــعــام، وهــو ما جعل بقية املؤسسات  نهاية 
الدولية تنظر بعني الشك في الحالة الراهنة 
الخليجية  الــدول  التونسي. حتى  لالقتصاد 
ــتـــي راهــــــن عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس وكــــــان يــعــتــقــد  الـ
أنــهــا ســتــســارع نــحــو نــجــدتــه، ال تـــزال تفكر، 
املحادثات معها مستمرة من دون  تــزال  وال 
التوصل إلى أي اتفاق. وجعل كل ذلك سعّيد 
يرفع شعار »االعتماد على الــذات« في ظرف 
انهارت فيه الطبقة الوسطى وارتفعت نسبة 

الفقر في البالد.
هــنــاك خــشــيــة حقيقية مــن احــتــمــال حصول 
انــهــيــار اقــتــصــادي ومــالــي ســريــع فــي تونس 
خــالل األشــهــر املقبلة، وهــو مــا دفــع بكل من 
إلى  النقابات  األعمال واتحاد  منظمة رجــال 
الدخول في محادثات ثنائية، في غياب حوار 
الحكومة  العادة  كما جرت  تقوده  اجتماعي 
بتشجيع من رئيس الدولة. وتأتي أهمية هذه 
العالقة  شــهــدت  بعدما  الثنائية  املــحــادثــات 
بني الطرفني تصعيدًا خطيرًا بسبب املطالب 
املالية لعمال القطاع الخاص. لقد أدرك قادة 
هـــاتـــني املــنــظــمــتــني الــهــامــتــني مــســؤولــيــتــهــم 
الــكــبــرى فـــي مــنــع الـــبـــالد مـــن االنــــــزالق نحو 
صراع مفتوح من شأنه أن يستنزف ما تبقى 
لديها من قوة ملواصلة السير. لقد وضعهما 
ــروان العباسي  مــحــافــظ املــصــرف املـــركـــزي مــ
أمــــــام الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــخــاطــر الــتــي 
الرؤية  غياب  في  بتونس، خصوصًا  تحيط 
لــــدى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ال تـــــزال من 
تفصيليا  برنامجا  تملك  وال  أولــويــات  دون 

ملواجهة السنة الجديدة.

ــة«. غــيــر أن عبد  ــــب شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــ إدلـ
الــرزاق ال يتوقع بدء أي معركة »خالل األيام 
املقبلة«، مضيفًا أنه »ال تزال هناك تجاذبات 
سياسية، خصوصًا مع دخول روسيا بقوة 
قــواعــد جوية  وتــعــزيــزهــا ملواقعها واعــتــمــاد 
لها في منطقة شرق نهر الفرات«. وأشار إلى 
»أن اإلعــــالن عــن حــلــقــة جــديــدة مــن مسلسل 
مسار أستانة الشهر املقبل، يوحي بعدم قرب 
املعركة«، الفتًا إلى أن »القوات الهجومية لم 

»مــواطــنــون ضــد االنــقــالب« دعــوة للمشاركة 
في وقفة احتجاجية في الساحة القريبة من 
نوفمبر/تشرين   14 في  املغلق،  البرملان  مقر 
الــثــانــي الــحــالــي، مــن أجـــل إثــبــات أن الحركة 
االحتجاجية لم تمت، وأنها مستمرة. ويبدو 
أن هـــذه الــوقــفــة ســتــكــون فــي حــجــم الــوقــفــات 
الــســابــقــة أو أكــثــر مـــشـــاركـــة. فــالــذيــن يــقــفــون 
وراءهـــــا يــحــاولــون االســتــفــادة مــن الـــقـــرارات 
مثل  بالحريات،  ماسة  تعتبر  التي  األخــيــرة 
ــدار بــطــاقــة جــلــب ضـــد الــرئــيــس الــســابــق  ــ إصـ
ــي، أو اعــتــقــال أحــد  ــرزوقــ مــحــمــد املــنــصــف املــ

املحامني من قبل املحكمة العسكرية.
وإذا كــان صــوت املــعــارضــة ضعيفًا إلــى حد 
ما في الداخل نتيجة الخالفات العميقة بني 
مختلف مكوناتها الحزبية والجمعياتية، إال 
أنها تبقى مسموعة على الصعيد الخارجي. 
إذ تكفي اإلشارة إلى »قمة الديمقراطية« في 

املتالحقة  العسكرية  الــتــطــورات  وقـــع  وعــلــى 
واحــتــمــاالت شــن الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل 
املعارضة السورية »عملية مفاجئة« إما في 
غـــرب الـــفـــرات أو شــرقــه، بــــرزت عــلــى السطح 
تـــطـــورات ســيــاســيــة، إذ بـــدأ حـــزب »االتـــحـــاد 
الديمقراطي«، وهو املهيمن على »قسد« من 
الكردية(،  )الــوحــدات  العسكرية  خــالل ذراعــه 
فـــي الــتــقــرب مـــن الــنــظــام الـــســـوري. وفـــي هــذا 
الصدد، كرر ألدار خليل، وهو عضو الرئاسة 
فــي تصريحات  الديمقراطي«،  »االتــحــاد  فــي 
تلفزيونية منذ أيــام، رغبة حزبه الحوار مع 
البالد.  النظام على أســاس »الالمركزية« في 
ومـــن الـــواضـــح أن الــتــهــديــدات الــتــركــيــة ربما 
إلــى تقديم تنازالت كبيرة  تدفع هــذا الحزب 
للروس والنظام لتفادي عمل عسكري تركي 
قـــد يــهــدد وجــــود هـــذا الـــحـــزب ويــخــرجــه من 

املشهد السياسي.

أزمة االنتخابات العراقية

املواجهات. من جهتها، قررت حكومة مصطفى 
الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق موسعة بشأن 
املواجهات. وكشفت مصادر رسمية في بغداد 
»العربي الجديد« أن املواجهات حصلت بعد  لـ
املنطقة  بوابة  إلــى  املحتجني  من  املئات  تقدم 
املعلق  الجسر  جهة  مــن  الرئيسية  الــخــضــراء 
ووفقًا  الــخــضــراء.  املنطقة  دخولهم  ومحاولة 
ملــســؤول أمــنــي عــراقــي، فــإن كــامــيــرات املراقبة 
أظـــهـــرت أن املـــواجـــهـــات بـــــدأت بــعــد مــحــاولــة 
حاجز  على  الــحــجــارة  بإلقاء  املنطقة  اقتحام 
ــرام نــار  ــ الـــصـــّد األول لــألمــن الــعــراقــي مـــع إضـ
ــار الـــقـــريـــبـــة. وأوضــــــح املــــســــؤول في  بـــاألشـــجـ
»العربي الجديد« أن عددًا من الضباط  حديٍث لـ
تعرضوا لضغوط من قبل منظمي االحتجاج، 
إلقناعهم بعدم مواجهة املتظاهرين والسماح 
الضباط  لكن  الــخــضــراء  املنطقة  بــدخــول  لهم 
رفــضــوا ذلـــك، الفــتــًا إلــى أن »الــقــوات العراقية 
تعرضت إلطالق نار مباشر من قبل املحتجني 
وبــأســلــحــة رشـــاشـــة ويـــجـــرى حــالــيــًا تحقيق 

موسع في األحداث«.
التيار  الدامية قطع زعيم  املواجهات  وبسبب 
الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر زيـــارتـــه إلـــى بــغــداد 
الــنــجــف، ومعها توقفت مساعي  إلــى  مــغــادرًا 
زعــيــم »تــيــار الــحــكــمــة« عــمــار الــحــكــيــم، لجمع 
الــقــيــادات الشيعية الــرئــيــســيــة فــي مــنــزلــه في 
 زيارة الصدر. وهذا االجتماع 

ً
بغداد، مستغال

مــن نوعه منذ سنوات،  األول  لكان  لــو حصل 
ــهــــدف لــتــرطــيــب األجــــــــواء والـــتـــوصـــل إلـــى  ويــ
تفاهمات حيال األزمة الحالية، حسبما أكدت 
»العربي الجديد«.  مصادر مقّربة من الحكيم لـ
وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن يـــوم أمـــس السبت 
شــهــد حــراكــًا واســعــًا مــن قــبــل وزيـــر الداخلية 
عــثــمــان الــغــانــمــي ومــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي 
باتجاه  أخـــرى،  األعــرجــي وشخصيات  قاسم 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

دخلت أزمة االنتخابات التشريعية 
ــرابــــع على  الـــعـــراقـــيـــة أســبــوعــهــا الــ
بــــــــوادر  أي  دون  مــــــن  الــــــتــــــوالــــــي، 
الحليفة  القوى  قبول  أو  تهدئة  على  لالتفاق 
إليران بنتائج هذا االستحقاق الذي اعتبرته 
القوى،  بــه«. وتتهم هــذه  »مـــزورًا« و»متالعبًا 
وفقًا لبيانات متفرقة صدرت عنها في األيام 
األخـــيـــرة، أطـــرافـــًا داخــلــيــة وخــارجــيــة بالعمل 
عـــلـــى إقـــصـــائـــهـــا مــــن املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
املــرحــلــة املــقــبــلــة. وســجــل مــســاء أول مــن أمــس 
الجمعة تــطــور خطير فــي مــســار األزمــــة، بعد 
مواجهات دامــيــة استمرت عــدة ســاعــات قرب 
بـــوابـــات املــنــطــقــة الــخــضــراء بـــني قــــوات األمـــن 
العراقية وأنصار القوى املعترضة على نتائج 
االنتخابات، والتي حشدت مسبقًا املئات من 
الفرصة  »جمعة  سّمته  مــا  ضمن  عناصرها 
األخـــــيـــــرة«. وأســــفــــرت املــــواجــــهــــات عــــن مــقــتــل 
اثـــنـــني مـــن املــحــتــجــني، أحـــدهـــمـــا مــســاعــد آمــر 
الحق«،  أهــل  الــلــواء 42 في مليشيا »عصائب 
في  آخــر  مــع عنصر  الخويلدي،  اللطيف  عبد 
املليشيا ذاتها التي يتزعمها قيس الخزعلي، 
كما أصيب نحو 150 آخرين أغلبهم من قوات 
وعــدة عناصر  بينهم ضابط  العراقية،  األمــن 

بالرصاص من مسافات قريبة.

تهديد الفصائل
وتـــــوّعـــــدت أجـــنـــحـــة مــســلــحــة حــلــيــفــة إليـــــران 
»تويتر«  موقع  على  لها  تابعة  منصات  عبر 
وتطبيق »تــلــغــرام« بــالــثــأر مــن ضــبــاط ذكــرت 
ــنـــشـــورات لـــهـــا، تــقــول  أســـمـــاء بــعــضــهــم فـــي مـ
إنهم مسؤولون عما تعرض له أنصار القوى 
ــابـــات خـــالل  ــتـــخـ املـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـ

قيادات سياسية بينها هادي العامري وقيس 
الــخــزعــلــي، ملــنــع تــكــرار مــواجــهــات الجمعة أو 
اتخاذ القوى املعترضة أي خطوات تصعيدية 
أخرى، لكن أي ضمانات حيال ذلك لم تحصل 
عليها الحكومة العراقية، وهو ما يعكس حالة 
التأهب األمني الكبيرة التي فرضها الحكومة 
في بــغــداد. وعــاود املحتجون نصب خيامهم 
اثنني من  املنطقة الخضراء بعد تشييع  قرب 
قتلى االحتجاجات صباح أمس، بينما شكل 
رئيس الوزراء فريقًا أمنيًا خاصًا للتعامل مع 

االحتجاجات الحالية قرب املنطقة الخضراء.
فـــي الــســيــاق تـــواصـــل مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات 
ــرز ألصـــــوات  ــ ــفـ ــ الـــعـــراقـــيـــة عـــمـــلـــيـــات الــــعــــد والـ
إعادة  قــررت  التي  للمحطات  يدويًا  الناخبني 
فــتــحــهــا مـــجـــددًا بــعــد قــبــول الــطــعــون املــقــدمــة 
بشأنها. وأكد مسؤوالن فيها، أحدهما قاٍض 
الــخــضــراء،  الــتــدقــيــق داخـــل املنطقة  فــي لجنة 
عـــدم الــعــثــور عــلــى أي اخــتــالف فــي الــبــيــانــات 
املستخرجة من أجهزة العد اإللكتروني وبني 
الــيــدوي لغاية  مــا أســفــرت عنه عمليات الــعــد 

اآلن فــي املــحــطــات الــتــي جـــرى فتحها. ووفــق 
»العربي الجديد«،  لـ املسؤولني اللذين تحدثا 
فإن املحافظات األخيرة املتبقية لفتح املحطات 
املــطــعــون بــهــا هــي نــيــنــوى وكــركــوك وذي قــار 
ــن، مـــن املـــقـــرر أن يــتــم إنــجــازهــا  ــديـ وصــــالح الـ
خـــــالل الــــســــاعــــات املـــقـــبـــلـــة أو يـــــوم آخـــــر عــلــى 
أقصى تقدير. وأكدا أن »مفوضية االنتخابات 
اقتربت كثيرًا من حسم كل املحطات املطعون 
بــهــا والـــتـــي أعـــيـــد عـــد وفـــــرز األصـــــــوات فيها 
يدويًا، وهناك مساع إلنهاء ملف النتائج قبل 

يوم العاشر من الشهر الحالي الذي يصادف 
مرور شهر على إجراء االنتخابات«.

وتعليقًا على ما حصل، قال القيادي في تيار 
»االحتجاجات  إن  اللكاش،  محمد  »الحكمة«، 
الحالية رد فعل طبيعي كان سيتخذه أي حزب 
واستغفال  ألصــواتــه  علنية  لسرقة  يتعرض 
لــنــاخــبــيــه«، مــعــتــبــرًا فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
ــلـــت فــيــهــا  ــديــــد« أن االنــــتــــخــــابــــات »حـــصـ الــــجــ
للنتائج، وهذا  وتــجــاوزات وتغيير  خــروقــات 
خــلــل كبير ظــهــر واضــحــًا فــي عــمــل املفوضية 

املتهمة بالتواطؤ مع أطراف حكومية لإليقاع 
بأحزاب وقوى سياسية مؤثرة«.

وأضــــــــــاف أن »هـــــنـــــاك تــــوجــــهــــًا لـــــــدى الــــقــــوى 
إللغائها  االنــتــخــابــات  نتائج  على  املعترضة 
فـــإن  تـــحـــقـــق  ــه إذا  ــتــــوجــ الــ ــامــــل، وهــــــــذا  ــكــ ــالــ بــ
األطـــــراف املــســتــفــيــدة مـــن نــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــيــــة، وقــــد تــســتــخــدم ورقـــة  ســتــكــون غــيــر راضــ
الشارع واالحتجاجات من أجل منع أي إلغاء 
لــالنــتــخــابــات. وهــــذا يــعــنــي أنــنــا أمــــام مرحلة 
ــم تـــتـــم ملــلــمــلــة األزمـــــــة بــواســطــة  حـــرجـــة إذا لــ

واصفًا  ومؤثرة«،  معدلة  شخصيات وسطية 
األوضــاع في العراق بأنها »تتجه حاليًا إلى 

املزيد من االنسداد«.

تزوير االنتخابات
ــا مــن  ــهــ ــتــــجــــاجــــات وتــــطــــوراتــ وبــــشــــأن االحــ
قــبــل أنــصــار الــقــوى املــعــتــرضــة عــلــى نتائج 
فـــــي حـــركـــة  ــــادي  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ رأى  ــــات،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االنـ
ــقـــوق« الــتــابــعــة ملــلــيــشــيــا »كــتــائــب حــزب  »حـ
الــــــــعــــــــرداوي، أن »حـــكـــومـــة  ــبــــاس  ــه«، عــ ــ ــلــ ــ الــ

ــر  ــزويـ ــتـ ــكــــاظــــمــــي مــــتــــورطــــة بـ مـــصـــطـــفـــى الــ
االنتخابات وهذا مثبت لدينا باألدلة، ولن 
يكون هناك أي قبول بنتائج االنتخابات«. 
وأضـــاف فــي حــديــٍث مــع »العربي الجديد«، 
الرافضة  الــقــوى  الجماهير  أمــام  أنــه »ليس 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إال الـــلـــجـــوء لــلــتــصــعــيــد واالسـ
املحتجني  زادت مطالب  االحتجاجات، وقد 
اإلطــار  وقــوى  املحتجون  يطالب  إذ  حاليًا، 
بإقالة  حاليًا  املقاومة  وفصائل  التنسيقي 
القادة األمنيني الذين أمروا القوات العراقية 
بــإطــالق الـــرصـــاص عــلــى املــحــتــجــني«. وأكــد 
أن »قـــــوى اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي واملــحــتــجــني 
ــتـــرضـــة  ــعـ ــات الــــســــيــــاســــيــــة املـ ــيــ والــــشــــخــــصــ
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات، يــدرســون حاليًا 
النتائج  لرفض  خطوات تصعيدية جديدة 
املـــزورة، ولــن يكون هناك أي تــراجــع إال إذا 
ملــطــالــب املعترضني،  املــفــوضــيــة  اســتــجــابــت 
كل  ــوات، ومحاسبة  األصــ اســتــعــادة  ومنها 
الذين تسببوا بتزوير االنتخابات، تحديدًا 

مفوضية االنتخابات ورئيس الحكومة«.
من جهته، توقع أستاذ العلوم السياسية في 
أزمة  أن »تطول  جامعة بغداد عالء مصطفى 
نتائج  على  التصويت  أن  كما  االحتجاجات، 
املحكمة  فــي  عليها  واملــصــادقــة  االنــتــخــابــات 
االتــحــاديــة ســيــطــول، ألن األحــــزاب املعترضة 
على النتائج ستعمل على مواصلة التصعيد 
ــي واالحـــتـــجـــاجـــي ضــد  ــ ــالمـ ــ الـــســـيـــاســـي واإلعـ
املفوضية والحكومة. وقد تحصل مواجهات 
واحتكاكات جديدة مع قوات األمن، ناهيك عن 
احتمالية اللجوء اصال إلى املحكمة االتحادية 
للطعن بشرعية االنتخابات بالكامل«. واعتبر 
في حديٍث مع »العربي الجديد« أن »املواجهة 
الحالية بــني األحـــزاب ووصــولــهــا إلــى مرحلة 
ــان مــتــوقــعــًا،  ــ ــــدث كـ بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة، هــــو حـ
واالتــفــاقــات،  التسويات  بسبب  كثيرًا  وتــأجــل 
لــكــن بــعــد خــســارة الــقــوى الــشــيــعــيــة الــكــبــيــرة، 

تعرضت عملية التوافق إلى خلل كبير«.

)Getty( تدريبات لفصائل المعارضة في ريف عفرين نهاية أكتوبر الماضي

التحدي الرئيسي في تونس هو الوضع االقتصادي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

هدأ الوضع صباح أمس في بغداد بعد مواجهات الجمعة )مرتضى السوداني/األناضول(

أول  دمويًا،  مسارًا  الخاسرة  الفصائل  لدى  العراقية  االنتخابات  نتائج  على  االعتراضات  اتخذت 
من أمس الجمعة، مع سقوط ضحايا في مواجهات بغداد. ومن شأن هذا التطور أن يشرع 
تهديدات  وأتت  التشريعية.  االنتخابات  نتائج  على  سلبًا  تؤثر  عدة،  سيناريوهات  أمام  األبواب 

الجمعة،  مواجهات  في  شاركوا  عسكريين  من  بـ»الثأر«  إيران،  من  المقّربة  الخاسرة،  الفصائل 
لتزيد من حالة التوتر المتفاقمة، والتي أفضت إلى قطع زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر 

زيارته إلى بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة
الحدث

سيناريوهات مفتوحة 
على تصعيد إضافي

»كتائب حزب اهلل«: 
الكاظمي متورط في 

تزوير االنتخابات

أسفرت المواجهات 
عن مقتل شخصين 

وإصابة 150 آخرين

تعزز قوات النظام 
وجودها في مناطق 

بمحيط منبج

بعض أنصار قيس 
سعيّد انتقدوه علنًا في 

تعليقات لهم

ال يزال الوضع في الشمال 
السوري مفتوحًا على 

كل االحتماالت، مع 
استمرار تدفق التعزيزات 

التركية إلى مناطق 
نفوذها، وسط استعراض 

قوة للنظام و»قسد« 
أيضًا

يسود تململ في 
صفوف أنصار الرئيس 

قيس سعيّد، بعد أكثر 
من مائة يوم على 

قراراته االستثنائية، وعدم 
تقديمه رؤية واضحة 

لبرنامجه

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي )الصورة( تشكيل لجنة 
مالبسات  على  للوقوف  الشعبي«  »الحشد  بمشاركة  عليا  تحقيق 
المشتركة  العراقية  العمليات  قيادة  وأفــادت  الجمعة.  مواجهات 
ــأن  ــت، ب ــب ــس ــس ال ــ ــيـــان، أم فـــي بـ
المسلحة  للقوات  العام  »القائد 
بتشكيل  أمر  الكاظمي  مصطفى 
في  ضمت  عليا  تحقيق  لجنة 
الشعبي،  الحشد  أمن  عضويتها 
المؤسفة  األحـــداث  فــي  للنظر 
يوم  تــظــاهــرات  شهدتها  الــتــي 
بـ»تقديم  وتعّهد  الجمعة«. 
الــمــقــصــريــن أمــــام الــمــســاءلــة 

القانونية«.

لجنة تحقيق

إضاءة نقرير

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

سيراليون: أكثر من 
90 قتيًال في انفجار 

ناقلة نفط
أفـــــــاد مــــســــؤولــــون وشـــــهـــــود، أمـــس 
ــبـــت، أن نـــاقـــلـــة نـــفـــط انــفــجــرت  الـــسـ
ــاون عـــاصـــمـــة  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ بــــالــــقــــرب مـــــن فـ
ســيــرالــيــون، مــا أســفــر عــن مقتل ما 
يـــقـــل عــــن 92 شــخــصــًا وإصـــابـــة  ال 
الـــعـــشـــرات بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، بــعــد 
ــرة لـــجـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــع حــــــشــــــود كـ ــ ــّمـ ــ ــجـ ــ تـ
ــتـــســـرب. وقــــع االنــفــجــار  ــوقــــود املـ الــ
بـــعـــد اصـــــطـــــدام حـــافـــلـــة بــالــنــاقــلــة 
فـــي ضــاحــيــة ويــلــيــنــغــتــون، شــرقــي 

فريتاون.
)أسوشييتد برس(

أفغانستان: مقتل 
4 أشخاص بينهم ناشطة

ــّهـــدت حـــركـــة »طــــالــــبــــان«، أمـــس  ــعـ تـ
بــإجــراء تحقيق في قضية  السبت، 
ــة  ــ ــعـ ــ ــــني أربـ ــامـ ــ ــثـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ الـــــعـــــثـــــور عـ
الناشطة  أشخاص، ومنها جثمان 
املــدنــيــة فــــــروزان ســـابـــي، وذلــــك في 
مدينة مزار الشريف، عاصمة والية 
بــلــخ، شــمــالــي الـــبـــالد، مــؤكــدة أنها 
اعتقلت شخصني بهذا الخصوص. 
وقـــــــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــداخـــلـــيـــة 
األفغانية قاري سعيد خوستي إن 
يشتبه  شخصني  اعتقلت  الــحــركــة 

بضلوعهما في القضية.
)العربي الجديد(

الصين تعاقب مسؤولي 
تايوان

شّددت املتحدثة باسم مكتب شؤون 
تايوان في البر الصيني، تشو فنغ 
 الصني 

ّ
ليان، أمس السبت، على أن

حّمل مؤيدي »استقالل تايوان« 
ُ
ست

مــســؤولــيــة جــنــائــيــة مــــدى الــحــيــاة. 
وهــذه املــرة األولــى التي تذكر فيها 
الـــصـــني الـــعـــقـــاب الـــــذي يــنــتــظــر من 
تعتبرهم داعمني الستقالل تايوان، 
ومنهم مسؤولون كبار في الجزيرة 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا بــــكــــني جــــــــزءًا مــن 
أراضيها. وأضافت تشو أن رئيس 
الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة ســو تسينغ 
تــشــانــغ ورئـــيـــس الـــبـــرملـــان يـــو سي 
كون ووزير الخارجية جوزيف وو 
»مؤيدون بقوة الستقالل تايوان«، 
من  بالحرمان  ستعاقبهم  والصني 

دخول أراضيها.
)رويترز(

ســتــريــت  »وول  لــصــحــيــفــة  تـــقـــريـــر  كـــشـــف 
القدرة  لديها  الشمالية  أن كوريا  جورنال« 
عــلــى صــنــع املــزيــد مــن املــكــونــات األســاســيــة 
في  ُيعتقد  كــان  مما  أكثر  النووية،  للقنابل 
السابق، مما يشير إلى أن نظام كيم جونغ 
ـ أون يــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى تــســريــع املــراحــل 
األولــــــى مـــن اإلنــــتــــاج. ومــــن شــــأن تــفــاصــيــل 
التحديات  إلــى حجم  ــارة  اإلشـ التقرير  هــذا 

األمنية في شبه الجزيرة الكورية.
وذكـــر مــركــز »األمـــن والــتــعــاون« فــي جامعة 
ســـتـــانـــفـــورد األمـــيـــركـــيـــة، أن تــحــلــيــل صــور 
األقمار الصناعية للمعدات وحجم املنشأة 
ــيـــد فــي  ملــجــمــع تـــعـــديـــن الــــيــــورانــــيــــوم الـــوحـ
 48 حــوالــي  بعد  على  بيونغسان،  مقاطعة 
كيلومترًا، شمالي املنطقة الكورية منزوعة 
السالح، أظهر أن التقييم السابق للبرنامج 
ــــان خــاطــئــًا،  ـــوري الـــشـــمـــالـــي كـ ــكـ ــووي الــ ــنــ الــ
ــة لــلــنــفــايــات  ــعـ ــفـ ــرتـ بـــســـبـــب املـــســـتـــويـــات املـ

املتعلقة باإلنتاج النووي قرب املصنع.
تتّبعوا  بل  بذلك،  املركز  باحثو  يكتِف  ولــم 

ــة نــشــاط  مــســتــويــات إزالـــــة الـــغـــابـــات لـــدراسـ
عــبــر  و2020،   2017 ــامـــي  عـ بــــني  الـــتـــعـــديـــن 
ــلـــيـــل صــــور  اســـــتـــــخـــــدام خــــــوارزمــــــيــــــة لـــتـــحـ
األقــــمــــار الــصــنــاعــيــة واكـــتـــشـــاف الــتــغــيــرات 
ــتــــخــــدام األراضــــــــــي. ووفــــقــــًا إلحــــدى  فــــي اســ
الفجوة بني  بــارك، فإن  الباحثات، سولجي 
النظام  ظهر أن 

ُ
اإلنتاج املحتمل والفعلي، ت

الــحــالــيــة، أو  انــتــشــاره  راٍض عــن مستويات 
أنه ليس لديه ما يكفي من الخام للتعدين، 
مراحل  في  اختناقات محتملة  هناك  أن  أو 
الحــــقــــة مـــــن تــــطــــويــــر املــــــــــواد االنــــشــــطــــاريــــة 
املستخدمة في صنع األسلحة. واعتبرت أن 
كوريا الشمالية تستخدم 5 أو 10 في املائة 

من سعة املصنع، متسائلة عن سبب ذلك.
مع العلم أنه يمكن العثور على اليورانيوم 
في جميع أنحاء العالم، وعادة ما يستخدم 
كوقود ملحطات الطاقة النووية. ولكن عند 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 
90 في املائة، يمكن استخدامه في األسلحة 
النووية إلطالق تفاعل متسلسل ينتج عنه 
يتم سحق  بيونغسان،  فــي  نـــووي.  انفجار 
ــرزه ومــعــالــجــتــه، قــبــل اســتــخــراج  ــ الـــخـــام وفـ
»كعكة  إلــى  وتجفيفه  وتنقيته  اليورانيوم 
ــر ملـــزيـــد مــن  ــ ــــى مـــكـــان آخـ ـــنـــقـــل إلـ

ُ
ـــراء« ت ــفـ صــ

التخصيب، وفقًا لتقرير ستانفورد. ويمكن 
أيــضــًا اســتــخــدام الــيــورانــيــوم فــي املفاعالت 

إلنتاج البلوتونيوم.
لعقود  تــعــود  تــقــديــرات  أن  التقرير  وكــشــف 
السنوي  الشمالية  كــوريــا  إنــتــاج  أن  ظهر 

ُ
ت

من خــام اليورانيوم بلغ نحو 30 ألــف طن. 
ــر أن بــإمــكــان بــيــونــغ يانغ  ويــعــنــي هـــذا األمـ

مع كوريا الشمالية، ضرورة تفكيك مصنع 
مواضيع  فــي  البحث  قبل  أواًل،  بيونغسان 
متعلقة برفع العقوبات وفك العزلة الدولية 
عــن بيونغ يــانــغ. لكن الــوضــع ال يــزال بالغ 
الـــتـــعـــقـــيـــد، فـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــــم تــســمــح 
للمفتشني النوويني بدخول البالد ألكثر من 

صنع أكثر من 20 قنبلة نووية سنويًا، رغم 
لــه في  أن الجيش األميركي ذكــر فــي تقييم 
القدرة  الشمالية  لكوريا  أن  املــاضــي،  الــعــام 

على تصنيع ست قنابل جديدة سنويًا.
واستشهد تقرير ستانفورد بأبحاث أخرى 
تقدر أن كوريا الشمالية يمكنها تخصيب 
ما يقرب من ست إلــى 10 قنابل نووية في 
الــســنــة. وهــــذا يــعــنــي أنــــه حــتــى لـــو أنــتــجــت 
ــلـــى بــكــثــيــر مــن  بــيــونــغــســان مـــســـتـــويـــات أعـ
يــواجــه  أن  املحتمل  فــمــن  الــصــفــراء،  الكعكة 
التوسع في إنتاج املواد االنشطارية قيودًا 
فـــي مــنــشــأة يــونــغــبــيــون الــشــمــالــيــة، حيث 

ُيعتقد أن أعمال التخصيب تتم هناك.
وتشترط الواليات املتحدة في أي محادثات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  دفــع  مــا  عقد. وهــو 
الـــذريـــة، إلـــى رفـــع تــقــريــر، فــي أغــســطــس/آب 
املاضي، مفاده أن كوريا الشمالية استأنفت 
ــبـــدو تــشــغــيــل مــفــاعــلــهــا إلنـــتـــاج  عـــلـــى مــــا يـ

البلوتونيوم في منشأتها في يونغبيون.
ر محادثات نزع السالح 

ّ
وعلى الرغم من تعث

النووي في السنوات األخيرة، إال أن كوريا 
بل  أسلحتها،  تــطــويــر  تــوقــف  لــم  الشمالية 
الــصــواريــخ قصيرة  اخــتــبــرت مجموعة مــن 
املدى في األسابيع األخيرة، وتمضي قدمًا 
في إنتاج املواد االنشطارية. كما أن الزعيم 
باالستمرار  أخيرًا  تعّهد  الشمالي  الــكــوري 
فـــي مــتــابــعــة الـــتـــقـــدم فـــي تــطــويــر األســلــحــة 
»مواجهة تهديد الواليات املتحدة وكوريا  لـ
ي 

ّ
بتبن لهما  االتهامات   

ً
مكيال الجنوبية«، 

ــم تأثر  ســيــاســات عــدائــيــة ضــد بــــالده. ورغــ
بيونغ يانغ بتفشي وبــاء كورونا والجوع 
 عن 

ّ
والضائقة االقتصادية، إال أنها لم تتخل

نشاطها العسكري وتجاربها الصاروخية.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات، بعد تكريس كيم 
 صور جده، 

ً
مبدأ »الكيمجونغاونية«، مزيال

مؤسس البالد كيم إيل ـ سونغ، ووالده كيم 
جــونــغ إيــــل، مـــن املــبــانــي الــحــكــومــيــة، وبـــدأ 
الــجــديــدة، في  الــتــرويــج أليديولوجيته  فــي 
محاولة واضحة لالنفصال عن ظل أسالفه 
»قـــائـــد بــطــل«.  والــتــأكــيــد عــلــى مـــؤهـــالتـــه كــــ
كما بــدأت وسائل اإلعــالم الحكومية تشير 
إلـــى كــيــم عــلــى أنـــه »الــقــائــد الــعــظــيــم«، وهــو 
مصطلح كان يستخدم في السابق لإلشارة 

إلى جده.
)العربي الجديد(

الملف النووي 
اإليراني

هونغ كونغ 
تتحدى 
اإلخضاع

ــــك بــعــد تشكيك  ــــودة املـــفـــاوضـــات، وذلـ مـــن عـ
واشنطن بجدية إيران بالوصول إلى اتفاق.

ــــي، حسني  ــرانـ ــ وأثـــنـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
أمير عبد اللهيان، الخاضع للحجر الصحي 
كــورونــا،  بفيروس  إصابته  أيــام بسبب  منذ 
ــاءة 

ّ
أمـــس الــســبــت، بــاملــواقــف الــروســيــة »الــبــن

والجيدة« تجاه امللف النووي اإليراني، وذلك 
خــــالل اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
سيرغي الفروف. وربط عبد اللهيان، بحسب 
»تقدم  إمكانية حصول  اإليرانية،  الخارجية 
سريع« في املفاوضات املباشرة املرتقبة مع 
املباشرة  غير  إلــى  بــاإلضــافــة   1+4 مجموعة 
مع الواليات املتحدة، في فيينا، بأن »تتجنب 
األطراف األميركية واألوروبية، طرح مطالب 
ــنـــووي، وضــــرورة  إضــافــيــة خــــارج االتـــفـــاق الـ
ــاء«، مؤكدًا أن بالده 

ّ
تبني توجه واقعي وبــن

ــات الـــســـابـــقـــة الــتــي  ــاوضــ ــفــ ســتــبــنــي عـــلـــى املــ
أجريت في هذا اإلطار بالعاصمة النمساوية، 

ــأن يــكــون  عــلــى الــتــجــمــع غــيــر الـــقـــانـــونـــي، كــ
أحدهم رأســًا مدبرًا عن بعد، ويشرف على 
أعمال الشغب عن بعد، أو يعطي تعليماته 
بالقدر  للعقاب  عــرضــة  هــم  اإلنــتــرنــت،  عبر 
نــفــســه الــــذي يــجــب أن يــعــاقــب بــه املتهمون 
ــبــــاشــــرون«. وبــــذلــــك، تــكــون  ــيـــون املــ ــاسـ األسـ
املــحــكــمــة قـــد أعــلــنــت عــــدم قــانــونــيــة بعض 
جــوانــب قــانــون »املـــشـــروع املــشــتــرك«، الــذي 
اعتمد عليه املدعون ملالحقة وجوه ناشطة 
ــتـــجـــاجـــات. ومــــن شــأن  لـــم تـــشـــارك فـــي االحـ
الـــقـــرار أن يـــفـــرض نــفــســه عــلــى املــحــاكــمــات 
املــنــتــظــرة لــعــدد كــبــيــر مــن الــنــاشــطــني، على 
املحكمة  وقالت  الديمقراطية.  حــراك  خلفية 
إن أولئك الذين يثبت تأمينهم الدعم املالي، 
غير  تجّمع  في  للمشاركني  اللوجستي،  أو 
قــانــونــي، ال يــزال بــاإلمــكــان معاقبتهم وفق 

قانون »املشروع املشترك«.
وجاء قرار املحكمة، في وقت يتعرض فيه 
النظام القضائي في هونغ كونغ، لضغوط 
كبيرة مــن الــصــني والــســلــطــات املــؤيــدة لها 
النظام  هذا  ويعتبر  املدينة.  في  والحاكمة 
ــــي الــــذي  ــذاتـ ــ ــدة نـــظـــام الـــحـــكـــم الـ ــمــ أحـــــد أعــ
ــــذي يــمــيــزهــا  ــه هـــونـــغ كـــونـــغ، والــ تــتــمــتــع بـ
عـــن الـــبـــّر الــصــيــنــي. وكــــان ســيــاســيــون في 
ــوا فــي  ــربــ ــدون لـــبـــكـــني، قــــد أعــ ــؤيــ املـــديـــنـــة مــ
ــــات ســابــقــة، عـــن شــعــورهــم بــاإلحــبــاط،  أوقـ
مـــن قــــــرارات اتــخــذتــهــا املــحــاكــم فـــي هــونــغ 
باالحتجاجات،  مرتبطة  قضايا  في  كونغ 

طهران ـ العربي الجديد

فيينا  مفاوضات  أن تستأنف  يفترض  فيما 
والــواليــات  إيــران  املباشرة بني  النووية غير 
املـــتـــحـــدة فــــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الحالي، بحسب ما أعلنت طهران أخيرًا، فإن 
تــصــريــحــات الــطــرفــني حـــول املــســألــة ال تـــزال 
ة الثقة بينهما، ومزيدًا من الشكوك 

ّ
تعكس قل

حــول إمكانية اخــتــراق املــراوحــة الــواقــعــة في 
فــلــك الــشــروط املــتــبــادلــة. وتــكــّرر إيــــران دائــمــًا 
ــفــــاق  ــــى االتــ تــمــســكــهــا بـــــضـــــرورة الـــــعـــــودة إلــ
ع بينها وبني الدول الكبرى في 

ّ
النووي املوق

يوليو/تموز 2015، وعدم البحث في تعديله 
ــفــــاق املــحــتــمــل  أو تــوســيــع املـــفـــاوضـــات واالتــ
ــرانــــي، إال  ــنـــووي اإليــ لــتــشــمــل مــســائــل غــيــر الـ
أن الــتــأكــيــد جــــاء أمــــس الــســبــت، عــلــى لــســان 
ــك لــلــتــشــديــد على  الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، وذلــ
مقربة  على  متوافقتان  وموسكو  طــهــران  أن 

ــيـــات الــــواســــعــــة الــتــي  ــي مـــقـــابـــل الـــصـــالحـ فــ
ــومـــي الــصــيــنــي  ــقـ ــانــــون األمــــــن الـ مــنــحــهــا قــ
ـــي مـــالحـــقـــة  ــ ـــغ، فــ ــ ــونــ ــ ــ ــغ كـ ــ ــونــ ــ ــات هــ ــطــ ــلــ ــســ لــ
ــيـــة،  ــقـــراطـ املــــعــــارضــــني املـــطـــالـــبـــني بـــالـــديـــمـ
وقــمــعــهــم وتــرهــيــبــهــم إلســــكــــات حــركــتــهــم، 
يــعــود الــنــظــام الــقــضــائــي فـــي املــديــنــة الــتــي 
تعتبرها الصني جزءًا من أراضيها، ليثبت 
أن بإمكانه أن يكون عصّيًا على اإلخضاع، 
ــرار مـــن أعــلــى محكمة  وذلــــك بــعــد صــــدور قــ
االستئناف  في هونغ كونغ، وهــي محكمة 
املــاضــي، ويتعلق  الخميس  يـــوم  الــنــهــائــي، 
بــإحــدى قضايا »إثـــارة الــشــغــب«، مــن شأنه 
اآلالف  معاقبة  السلطات  مــحــاوالت  فرملة 
لهم في  بذريعة دور مزعوم  املواطنني،  من 
االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــتــي خــرجــت في 
الــبــالد منذ عــام 2019، أو مالحقة عــدد من 
املواطنني مرتبطة أسماؤهم باالحتجاجات 
دون أن يشاركوا فيها، فيما ترى السلطات 
أنهم »خطرون«. ويسلط القرار الجديد من 
املــحــكــمــة، الـــضـــوء، عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي 
 يتمتع بسمعة 

ّ
فــي هــونــغ كــونــغ، الـــذي ظــل

مــمــتــازة، والــــذي يــضــم قــضــاة أجــانــب، على 
الرغم من محاولة بكني »ترويضه«، علمًا أن 
مجهر  تحت  أكثر  سيضعه  الجديد،  القرار 

الصني وعرضة لضغوطها.
في  النهائي  االســتــئــنــاف  ورفــضــت محكمة 
هـــونـــغ كـــونـــغ، الـــتـــي تــضــم خــمــســة قــضــاة، 
مــدعــون  قــّدمــهــا  املــاضــي، حججًا  الخميس 
 باإلمكان إصــدار أحكام 

ّ
أن عــامــون، إلثبات 

أعــمــال شغب  ضــد أشــخــاص بتهمة تنفيذ 
أو تجمعات غير قانونية، حتى لو لم تكن 
هناك أدلة على مشاركتهم في موقع الحدث 
)الذي هو في هذه الحالة تجّمع احتجاجي(. 
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة الــتــي اســتــأنــفــتــهــا وزارة 
الـــعـــدل، بــاعــتــقــال ثــالثــة أشــخــاص فــي وقــت 
في  احتجاجية  تظاهرة  من  بالقرب  سابق 
يوليو/تموز 2019، وجــرى الحقًا تبرئتهم 
بقرار من إحــدى املحاكم الصغرى. وقضت 
محكمة االستئناف النهائي، الخميس، بأن 
األفراد عمومًا يمكن محاكمتهم بجرم إثارة 
الشغب، فقط إذا كانوا موجودين في موقع 
الــحــدث، أو حــّرضــوا آخــريــن على املشاركة 
)في أعمال شغب(. وقالت املحكمة إن تهمتي 
إثــــــارة الــشــغــب والــتــجــمــع غــيــر الــقــانــونــي، 
»تــشــاركــيــة فـــي طــبــيــعــتــهــا، حــيــث يــجــب أن 
تكون هناك أدلة كافية تظهر املشاركة فيها 
معتبرة  مــقــصــودة«،  بطريقة  بذلك  والقيام 
ــود فـــي مـــكـــان الـــحـــدث ال  أن »مـــجـــرد الــــوجــ
أنه  إلــى  لفتوا  الــقــضــاة  لكن  يشكل جــرمــًا«. 
»أكان الشخص موجودًا أم لم يكن حاضرًا، 
فإن املتهمني الذين يحّرضون أو يشجعون 

املــاضــي بعد فوز  وكــانــت توقفت فــي يوليو 
املحافظ إبراهيم رئيسي برئاسة إيران. وقال 
إيــران »تأخذ بعني االعتبار  إن  اللهيان  عبد 
الــســابــقــة ومــســارهــا، وستتابع  املــفــاوضــات 
مــطــالــبــهــا بــقــوة خـــالل املـــفـــاوضـــات املــقــبــلــة«. 
وشّدد على »ضــرورة أال يكون هناك أي شّك 
فــي جــّديــة بـــالده فــي املــفــاوضــات، وموقفها 
ــــن ضـــــــــرورة عــــــــودة جـــمـــيـــع األطــــــــــراف إلـــى  مـ
االتفاق النووي«، مشيرًا إلى العقوبات التي 
أســبــوع على سالح  قبل  واشــنــطــن  فرضتها 
املّسيرات في الحرس الثوري اإليراني، ليؤكد 
أن »على الرغم من أن إيران تساورها الشكوك 
فــي نــوايــا واشــنــطــن، إال أنــه إذا عــاد الجانب 
األمــيــركــي بالكامل إلــى الــتــزامــاتــه، ولــم يعد 
ــران ستعود الى  لــديــه مطالب أخـــرى، فــإن إيـ

تنفيذ جميع التزاماتها«. 
وفيما تشكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
املنشآت  تراجع مستوى مراقبتها على  من 
ــيــــة، وصــــف عــبــد الــلــهــيــان  ــة اإليــــرانــ ــنـــوويـ الـ
ــاء«، داعيًا 

ّ
»الــبــن تــعــاون بــالده مــع الوكالة بـــ

مــديــرهــا الـــعـــام رافــايــيــل غـــروســـي إلـــى عــدم 
اتخاذ »مواقف سياسية«. ونقلت الخارجية 
اإليرانية عن الفروف قوله خالل االتصال إن 
»موسكو شـــددت دائــمــًا على ضـــرورة وقف 
اإلجراءات التخريبية األميركية ضد االتفاق 

بــعــد تــبــرئــة عـــدد مــن املــتــهــمــني، أو إصـــدار 
ــا أبـــــدى  ــمــ ــهــــم، كــ ــ

ّ
ــق ــفــــة« بــــحــ ــيــ ــفــ أحـــــكـــــام »خــ

مسؤولون صينيون امتعاضهم مما يرون 
فــيــه »مـــشـــاكـــل« فـــي الــنــظــام الــقــضــائــي في 
السابقة، خصوصًا  البريطانية  املستعمرة 
عندما يتعلق األمر بقضايا تصنفها بكني 
في خانة »األمن القومي«. ويأتي ذلك علمًا 
هـــنـــاك حـــوالـــى 3700 شخص  ــزال  ــ يـ ــه ال  أنــ
تــظــاهــرات  بــأحــداث  محاكمتهم  يــنــتــظــرون 
ومن  بالتغيير.  طالبت  الــتــي  كــونــغ  هــونــغ 
متهمني  750 شخصًا  حــوالــى  هــــؤالء،  بــني 
عليه  يعاقب  قد  الشغب، وهو جرم  بإثارة 
املــتــهــم بــالــســجــن حــتــى عــشــر ســنــوات، لكن 
القرار الجديد قد يقف عثرة في وجه ذلك. 

ــالـــت الــخــارجــيــة  الـــــنـــــووي«. مــــن جــهــتــهــا، قـ
الروسية، إن الفروف وعبد اللهيان أعربا في 
االتصال الهاتفي عن دعمهما للحفاظ على 
االتفاق النووي بني طهران والقوى الكبرى 
»بـــصـــورتـــه األصـــلـــيـــة«. وذكـــــرت الـــــــوزارة أن 
الرجلني »أوليا اهتمامًا خاصًا بمستجدات 
الوضع حول خطة العمل الشاملة املشتركة 
ــنـــووي، وأفـــق  الــخــاصــة بــبــرنــامــج طـــهـــران الـ
استئناف املباحثات الدولية بشأن إمكانية 
إحـــيـــاء هــــذه الــصــفــقــة فـــي فــيــيــنــا«، مضيفة 
أن الــطــرفــني »أبـــديـــا تــأيــيــدهــمــا الســتــئــنــاف 
ــا املــــتــــوازنــــة  ــهـ ــة بـــصـــورتـ ــوويــ ــنــ الـــصـــفـــقـــة الــ
األمــن  الــتــي صـــادق عليها مجلس  األصلية 
الــــدولــــي، وأكــــــدا عــلــى أن هــــذا هـــو الــســبــيــل 
الوحيد لضمان حقوق ومصالح  الصحيح 
ــــراف االتـــفـــاقـــات الــشــامــلــة«. ولفتت  كــافــة أطـ
إلـــــى أن املـــكـــاملـــة تـــنـــاولـــت الـــــزيـــــارة املــقــبــلــة 
للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل غروسي إلى طهران، باإلضافة إلى 
املطروحة  امللحة  املسائل  مــن  عــدد  مناقشة 
في  بما  واإلقليمية،  الثنائية  األجــنــدة  على 
ذلــــك مــســتــجــدات الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان 
اإلقليمي والتطورات في جنوب  ومحيطها 

القوقاز.
وكانت مفاوضات فيينا النووية قد انطلقت 
املاضي بشكل غير  إبريل/ نيسان  في شهر 
مــبــاشــر بـــني طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، بــواســطــة 
ــنــــووي الــــدولــــيــــني، بــغــيــة  ــاق الــ ــفــ أعــــضــــاء االتــ
ــفــــاق، لــكــنــهــا تــوقــفــت فـــي 20  إحـــيـــاء هــــذا االتــ
يونيو/ حزيران املاضي بعد انتهاء الجولة 
الــســادســة، بناء على طلب مــن إيـــران، بحجة 
ــات الـــرئـــاســـيـــة وانـــتـــقـــال الــســلــطــة  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
املــفــاوضــات  تستأنف  ولـــم  فــيــهــا.  التنفيذية 

منذ ذلك الحني. 
وأعــلــن نائب وزيــر الخارجية اإليــرانــي علي 
باقري كني، األربعاء املاضي، أنه اتفق خالل 
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــائــب مــفــوض السياسة 
مــورا،  أنريكي  األوروبـــي  لالتحاد  الخارجية 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا فــــي 29 
أن  »تــويــتــر«،  عــبــر  الــحــالــي، مضيفًا  نوفمبر 
العقوبات  إلــى رفــع  املفاوضات »تهدف  هــذه 
إيــران،  عــن  اإلنسانية«  وغير  القانونية  غير 
في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
والتي أضافت عليها إدارة جو بايدن عقوبات 
ــــران »نــــوويــــًا«، أول من  جـــديـــدة. وصـــّعـــدت إيـ
أمس الجمعة، إذ أعلن املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي، أن 
املخصب  اليورانيوم  مــن  بــالده  احتياطيات 
ــائــــة تــــجــــاوزت 210  ــاء 20 فــــي املــ ــقـ بــــدرجــــة نـ
أيضًا حتى  أنتجت  إيــران  وأن  كيلوغرامات، 
اليوم 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم املخصب 
بــدرجــة نــقــاء 60 فــي املــائــة، فــي مــعــدل يفوق 
بــكــثــيــر الــنــســبــة املـــســـمـــوح بــهــا فـــي االتـــفـــاق 

النووي، وهي 3.67 في املائة.
وفي استعراض للقوة، أعلن مساعد الشؤون 
الــتــنــســيــقــيــة لــلــجــيــش اإليــــرانــــي، األدمـــيـــرال 
حبيب الله سياري، أمس السبت، أن املراحل 
الرئيسية واملرحلة العملياتية ملناورات »ذو 
اإليــرانــي،  للجيش  املــشــتــركــة  الــفــقــار 1400« 
ــقــــوات  ــــوم األحـــــــد بـــمـــشـــاركـــة الــ ــيـ ــ ســـتـــبـــدأ الـ
والدفاع  والبحرية  والبرية  )الجوية  األربــع 
الجوي(. ونقلت وكاالت األنباء عن سياري 
أنه تّم تنفيذ املراحل التمهيدية والتدريبية 
مــن هـــذه املـــنـــاورات فــي األيــــام الــســابــقــة في 
مساحة تزيد عن مليون كيلومتر مربع في 
جنوب شــرق الــبــالد، وأن الــغــرض منها هو 
والـــدفـــاع لجيش  القتالية  الــقــدرة  »تــحــســني 
الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة مــن أجــل 
ــــي الـــبـــالد والـــثـــورة  ــدة أراضـ الـــدفـــاع عـــن وحــ
ونــظــام الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة«. 
وأكـــد ســيــاري أن رســالــة »ذو الــفــقــار 1400« 
ــن  ــذيــ ــاد لـــــألعـــــداء والــ ــ ــجـ ــ ــــي »الــــتــــحــــذيــــر الـ هـ
يــحــمــلــون نـــوايـــا ســيــئــة تــجــاه أرض الــوطــن 
بالقدرات  »االرتــقــاء  أن  معتبرًا  اإلســالمــي«، 
الدفاعية سيمنع األعداء من التجرؤ في أي 
وقت من االوقات على التعدي على املصالح 

الوطنية ووحدة وسيادة« إيران.

ومن شأن قرار محكمة االستئناف العليا، 
األعمال  ورجال  األجنبية  الشركات  طمأنة 
ــن بــــــدأوا  ــ ــذيـ ــ ــمـــريـــن األجــــــانــــــب، الـ ــثـ ــتـ واملـــسـ
القبضة  تــأثــيــر  مــن  عــن خشيتهم  يــعــربــون 

الصينية على هونغ كونغ.
وغــالــبــًا مــا تصنف شــرطــة هــونــغ كــونــغ أي 
احتجاج في خانة »أعمال الشغل« )أي عمل 
من شأنه زعزعة االستقرار في تجمع يضم 
ــِقــل 

ُ
ــل(، كــذلــك اعــت ــ ثــالثــة أشــخــاص عــلــى األقـ

ــامـــة تــجــمــعــات  آالف األشــــخــــاص بــتــهــمــة إقـ
غير قانونية حصلت منذ 2019 في أحياء 
عـــدد كبير من  يـــزال  مكتظة وتــجــاريــة. وال 
أن  دون  مــن  بكفالة،  عنهم  مفرجًا  املتهمني 
ــهــم، أو مسجونني 

ّ
تــصــدر أحــكــام بــعــد بــحــق

ــبـــرت وزارة  ــتـ يــنــتــظــرون مــحــاكــمــتــهــم. واعـ
الــعــدل، بــعــد صـــدور الـــقـــرار، أنـــه أوضـــح أنــه 
ال يــــزال بــاإلمــكــان مــعــاقــبــة أي شــخــص قــام 
بــتــأمــني دعــــم أو مــســاعــدة لــلــمــشــاركــني في 
الشغب أو التجمع غير القانوني، حتى لو 
لم يكن مشاركًا جسديًا فيهما. لكن ناشطني 
ــربــــوا عـــن رضـــاهـــم بـــالـــقـــرار،  حــقــوقــيــني، أعــ
معتبرين إياه إشارة جديدة إلى استقاللية 
النظام القضائي في هونغ كونغ، بعد أكثر 
وتحركاتها  السلطة  محاولة  على  عــام  من 

إلسكات املعارضني. 
ويــبــرز الــنــظــام الــقــضــائــي فــي هــونــغ كــونــغ، 
مــجــددًا، كــأحــد مــدامــيــك السلطة فــي هونغ 
ــــزال عــّصــيــًا عــلــى تــطــويــع  ــــذي ال يـ كـــونـــغ، الـ
النظام من قبل  ف هذا 

ِّ
الصني. ولطاملا ُصن

مثل  معنية،  دولية  مؤسسات ومجموعات 
»مشروع القضاء العاملي« )وورلد جاستس 
بروجكت(، بأنه أكثر نزاهة من القضاء في 
البر الصيني، حيث تفرض سلطات الحزب 
الــشــيــوعــي الـــحـــاكـــم قــبــضــتــهــا بـــشـــدة على 

املحاكم. 
وكــــان عــــدد مـــن الــقــضــاة الــكــبــار فـــي هــونــغ 
ــوا إلــــــى تـــجـــنـــيـــب أنــفــســهــم  ــعــ ــد ســ ــ ــغ قـ ــونــ كــ
االنجرار إلى االنقسام السياسي في البالد، 
وعدل  بنزاهة  القضايا  في  البت  متعهدين 
ــارجـــي. وكــانــت  وبـــتـــحـــرر مـــن الــضــغــط الـــخـ
محكمة االستئناف العليا قد أنشئت كأعلى 
سلطة قضائية في املدينة عام 1997 بعدما 
اســــتــــعــــادت الـــصـــني الــــســــيــــادة عـــلـــى هــونــغ 
كونغ من بريطانيا، في إطــار نموذج »بلد 
واحـــد ونــظــامــني«، الـــذي مــنــح هــونــغ كونغ 
استقاللية نسبية عن الصني وحكمًا ذاتيًا 
مميزًا. وتضم املحكمة قضاة أجانب، منهم 
من بريطانيا وأستراليا وكندا، ُيدَعون إلى 
ترؤس بعض القضايا )ترأس قاٍض أجنبي 

حوالى 700 قضية منذ 1997(.
)العربي الجديد، رويترز(

كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية أخيرًا )جونغ يون جي/فرانس برس(

)Getty( تواصل عبد اللهيان مع الفروف هاتفيًا أمس

أبدت إيران وموسكو 
تأييدهما أمس 
السبت، للتوصل 

إلى صفقة خالل 
مفاوضات فيينا 

النووية المرتقبة 
في 29 نوفمبر 

الحالي، تحافظ على 
االتفاق النووي 
األصلي الموقع 

في 2015، بحسب 
الخارجية الروسية، 

فيما وصفت طهران 
الموقف الروسي 

بالبنّاء

يضيّق  قرارًا  كونغ،  هونغ  في  النهائي  االستئناف  محكمة  أصدرت 
المدى الذي بإمكان السلطات استغالله لقمع الناشطين ومحاكمتهم 

بتهمة إثارة الشغب، ما قد يؤدي إلى تبرئة عدد من المعتقلين
تقريرالحدث

دعم روسي لطهران: 
العودة لالتفاق األصلي

قرار قضائي جديد لمواجهة
قبضة بكين

إضاءة

ترحيب 
نمساوي

رحبت فيينا، أمس السبت، 
بقرب استئناف المفاوضات 
النووية اإليرانية. وقال وزير 
الخارجية النمساوي مايكل 
لينهارت: »سنبذل قصارى 

جهدنا لدعم المفاوضات 
والوصول لنتيجة إيجابية«، 

معربًا عن األمل بعودة 
جميع األطراف المعنية 

باالتفاق النووي إلى 
»التنفيذ الكامل له«.

أكدت طهران أنها 
ستحافظ على التعاون 

مع »الطاقة الذرية«

يفرض القرار تقديم أدلة 
كافية على جرم إثارة 

الشغب

طالب عبد اللهيان 
الطرفين األوروبي 

واألميركي بالواقعية

نُشر التقرير بعد أيام على 
تكريس كيم زعامته 

المطلقة

لطالما أظهر مسؤولون 
صينيون إحباطهم من 

قضاء هونغ كونغ

كشف تقرير أميركي أن 
كوريا الشمالية قادرة 

على صناعة 20 قنبلة 
نووية سنويًا، بدًال من 

ست قنابل، وفقًا لتقارير 
للجيش األميركي

Sunday 7 November 2021 Sunday 7 November 2021
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سياسة

F

أبي أحمد: الشعب 
سيدفع تضحيات كبيرة 

دفاعًا عن البالد

أديس أبابا ـ العربي الجديد

اإلثيوبي تعقيدًا،  الصراع  يــزداد 
 فــشــل الـــواليـــات املــتــحــدة 

ّ
ــل فــي ظـ

ــــي الــــتــــوصــــل إلــــى  وإثــــيــــوبــــيــــا فــ
اتفاق ُينهي التصعيد العسكري، مع رفض 
األخـــيـــرة طــلــبــا مــن واشــنــطــن لــوقــف إطــاق 
ــــى مــــا قـــبـــل 4 نــوفــمــبــر/  ــــودة إلـ ــعـ ــ الــــنــــار والـ
القتال  انــدالع  تاريخ   ،2020 الثاني  تشرين 
بــن الــحــكــومــة و»جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«. 
وفـــي داللــــة عــلــى رفـــض املــقــتــرح األمــيــركــي، 
ذكـــر مكتب االتـــصـــال الــحــكــومــي فــي أديــس 
أبــابــا، فــي بــيــان أمــس السبت، أن الحكومة 
اإلثيوبية ُمنتخبة بموجب انتخابات حرة 
يــوجــد تكافؤ بن  أنــه »ال  ونــزيــهــة، معتبرًا 
حكومة منتخبة ديمقراطيا ومجموعة من 
اإلرهابين، الذين ال يزالون يسببون العنف 
والــدمــار في جميع أنحاء الــبــاد«. وأكــد أن 
تـــأمـــن إثــيــوبــيــا والـــحـــفـــاظ عــلــى ســامــتــهــا 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة وجــمــيــع املـــواطـــنـــن، 
املسؤولية،  هــذه  عــن  تتنازل  لــن  والحكومة 
ــلـــى شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــن الــــوقــــوف إلـــى  وعـ

جانب الديمقراطية«.
وكان املبعوث األميركي إلى القرن األفريقي 
جيفري فيلتمان قد أنهى زيارة إلى إثيوبيا 
اســـتـــغـــرقـــت يــــومــــن، الـــتـــقـــى خـــالـــهـــا نــائــب 
اإلثيوبية  الخارجية  وزيــر  الــــوزراء،  رئيس 
دميكي مكونن، ورئيس مفوضية االتحاد 
مطلع  مصدر  وذكــر  فقي.  موسى  األفريقي 
أن فيلتمان طــلــب من  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
الجانب اإلثيوبي ضرورة وقف إطاق النار 
وانــســحــاب الـــقـــوات إلـــى مــا قــبــل 4 نوفمبر 
2020، وإيصال املساعدات اإلنسانية، وبدء 
الــــحــــوار فــــــورًا. وتــشــهــد إثــيــوبــيــا تـــطـــورات 
باتجاه  حة 

ّ
مسل حركات  تقّدم  مع  ميدانية 

ــادرات والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــصــدر  ــ ــبـ ــ عــلــى املـ
بــشــأن الــوضــع فــي إثــيــوبــيــا. وكــانــت واليــة 
أورومــيــا، قــد شــهــدت أمــس األول الجمعة، 
مــســيــرة حــاشــدة احــتــجــاجــيــة ضــد »جبهة 
ــــق شـــنـــي«، وهــي  تــحــريــر تـــيـــغـــراي«، و»أونــ
جماعة مسلحة منشقة عن »جبهة تحرير 

أورومو« املعارضة. أما في العاصمة أديس 
الحياة بشكل طبيعي على  أبابا، فتمضي 
الـــرغـــم مـــن إعــــان حــالــة الـــطـــوارئ مـــن قبل 
مجلس الوزراء وموافقة البرملان اإلثيوبي 
عــلــيــهــا. وبـــذلـــك أصــبــحــت حـــالـــة الـــطـــوارئ 
نــافــذة على أكــثــر مــن 110 مــايــن إثيوبي، 
وأعلنت  إثيوبيا.  منها  تتكون  واليــة  و11 
الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة حــالــة الـــطـــوارئ على 
يــومــن، وحثت سكان  قبل  الــبــاد  مستوى 
العاصمة على الدفاع عن مناطقهم. ووافق 
البرملان، يوم الخميس املاضي، على فرض 
ــال  ــر. وقـ ــهـ ــدة 6 أشـ ــبـــاد ملــ ــطــــوارئ فـــي الـ الــ
ــراوا أمــن، فــي حديٍث  املــواطــن اإلثــيــوبــي أقـ
طبيعية  الحياة  إن  الجديد«،  »العربي  مع 

وكــل املــحــال الــتــجــاريــة واملــقــاهــي واملطاعم 
»ال  أن  وأضـــاف  اعــتــيــادي.  بشكل  مفتوحة 
لتحرير  الشعبية  الــجــبــهــة  لــتــهــديــد  تــأثــيــر 
ــوبــــي ألنـــنـــا  ــيــ ــلـــى الـــــشـــــارع اإلثــ تــــيــــغــــراي عـ
نــثــق بــقــوات الــدفــاع اإلثــيــوبــيــة وجــهــودهــا 

للتصدي لهذه الجماعات اإلرهابية«.
وكــان مجلس األمــن الدولي قد أعــرب مساء 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة عــن قلقه مــن تفاقم 
القتال في إثيوبيا، داعيا األطراف إلى البدء 
فــي مــفــاوضــات مــن أجــل تثبيت االســتــقــرار. 
كما دعا املجلس إلنهاء القتال في إثيوبيا 
وبــدء محادثات من أجل وقف دائــم إلطاق 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــطـ ــ الــــــنــــــار، و»الــــــكــــــف عـــــن خـ

والتحريض على العنف واالنقسامات«.

مع رفض إثيوبيا عرضًا 
أميركيًا لوقف القتال 
في البالد، دعا رئيس 

الوزراء أبي أحمد 
مواطنيه إلى الخروج 

في تظاهرة اليوم األحد، 
دعمًا للسلطة

يمارس سكان أديس أبابا حياتهم بشكل طبيعي )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(

الشعبية  »الجبهة  رأسها  وعلى  العاصمة، 
لتحرير تيغراي« و»جبهة تحرير أورومو«.

ووســـــــط تـــعـــثـــر املــــســــار الـــســـيـــاســـي، أمــــرت 
ــا  ــهـ ــمـ ــاقـ طـ ــحــــب  ــســ بــ األمـــــيـــــركـــــيـــــة  اإلدارة 
الــدبــلــومــاســي غــيــر األســاســي مــن إثيوبيا. 
ــا األمـــيـــركـــيـــن  ــايــ ــارجـــيـــة الــــرعــ وحــــثــــت الـــخـ
عــلــى مــغــادرة الــبــاد بــاالســتــعــانــة بــرحــات 
الــطــيــران املــتــوفــرة، مــحــذرة مــن أنــه مــن غير 
املــرجــح أن تــكــون الــســفــارة فــي أديـــس أبابا 
الباد  مــغــادرة  فــي  قـــادرة على مساعدتهم 
ــال تــعــلــيــق حـــركـــة املــــاحــــة الـــجـــويـــة.  ــ فــــي حـ
وشددت الخارجية األميركية على أن السفر 
آمــن فــي الوقت  أمـــرًا غير  إلــى إثيوبيا يعد 
الــحــالــي، نــظــرًا لــلــنــزاع املــتــواصــل وحــصــول 
»اضطرابات مدنية وأعمال عنف عرقي دون 
ســابــق الــتــحــذيــر«، مــشــيــرة إلـــى أن الــوضــع 
قــد يستمر فــي الــتــفــاقــم، مــا يــهــدد بــحــدوث 
انقطاعات في ساسل اإلمداد واالتصاالت 
ــات فــــي حــــركــــة الـــســـفـــر. ودعــــت  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ واضـ
الــوزارة املواطنن األميركين الذين ينوون 
البقاء في الباد إلى التأكد من امتاكهم ما 
الغذائية في ملجأ  االحتياطيات  يكفي من 
آمـــن. كــذلــك فــرضــت الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
أبابا الحظر على رحــات موظفيها  أديــس 

إلى خارجها.
ــــان  ــــي هــــــذا الـــــقـــــرار عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إعـ ــأتـ ــ ويـ
الحالي  أبــي أحمد مطلع األســبــوع  حكومة 
ــطــــوارئ فـــي عـــمـــوم إثــيــوبــيــا، على  حـــالـــة الــ
تقدمها  املــتــمــردة  الـــقـــوات  مــواصــلــة  خلفية 
أبابا من شمالها. واعتبر أبي  أديــس  نحو 
أحــمــد، أمــس السبت، أن شعبه انتفض من 
جميع االتجاهات للدفاع عن سيادة الباد 
ووحـــدتـــهـــا. وأضــــــاف فـــي مــنــشــور لـــه على 
الــشــعــب اإلثــيــوبــي سيدفع  »فــيــســبــوك« أن 
تضحيات كبيرة ستجعل من باده صخرة 
صامدة أمام األعداء. وتابع أن لدى إثيوبيا 
ضــعــف عــــدد مـــن أداروا ظــهــورهــم لــهــا من 
األصدقاء. وجاء منشور أبي أحمد قبل يوم 
مــن الــتــظــاهــرة الــتــي دعـــت إلــيــهــا الحكومة 
الــيــوم  أن يحتشد  وينتظر  لــقــواتــهــا.  دعــمــا 
األحد اآلالف من العاصمة وضواحيها في 

ميدان مسقل وسط أديس أبابا.
ولفت الصحافي اإلثيوبي مناسي وندمو، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  فــي تــصــريــحــات لـــ
أن حــديــث رئــيــس الـــوزراء اإلثــيــوبــي يدخل 
ــا  ــابــ ــان أديـــــــــس أبــ ــ ــكـ ــ ــاق دعـــــــــوة سـ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
حديثه  أن  معتبرًا  التظاهرة،  في  للخروج 
ــارج ورد  ــ ــخـ ــ أمـــــس الـــســـبـــت رســــالــــة إلـــــى الـ

الحكومة تحشد أنصارها في الشارع
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