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أصابع االتهام تشير 
لمسؤولية مجموعة 

داخل فصيل مسلح

قاآني زار بغداد
ليؤكد أن طهران ال 

عالقة لها بالهجوم

الوزراء  رئيس  استهدفت  التي  االغتيال  محاولة  وطأة  تحت  العراقية  الساحة  بقيت 
لزيارة  قاآني  إسماعيل  اإليراني  القدس«  »فيلق  قائد  سارع  إذ  الكاظمي،  مصطفى 
بغداد وسط تسريبات عن سعيه إليجاد مخرج للفصائل الحليفة لطهران، فيما كانت 

إعادة فرز نتائج االنتخابات تنتهي بال تغيير فيها

بغداد ـ زيد سالم
طهران ـ صابر غل عنبري

لم تتأخر ارتدادات محاولة االغتيال 
الـــتـــي اســتــهــدفــت رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــكــاظــمــي، فجر  الــعــراقــيــة مصطفى 
الــســاحــة  لــتــظــهــر عـــلـــى  أمـــــس األول األحـــــــد، 
الـــعـــراقـــيـــة، إذ ســـــارع قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« 
اإليــرانــي إسماعيل قــاآنــي لــزيــارة بــغــداد في 
وتأكيد  العملية  تــداعــيــات  للملمة  مــحــاولــة 
عدم مسؤولية طهران عنها، وذلك فيما برزت 
املليشيات  تحييد  مــحــاولــة  عــلــى  مـــؤشـــرات 
ــة إليــــــــــــران عــــمــــا حــــصــــل وتـــحـــمـــيـــل  ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ املــ
آخر  تــطــورًا سياسيًا  لكن  ألفـــراد.  املسؤولية 
برز بعد ساعات من محاولة االغتيال، وهو 
انتهاء  لالنتخابات،  العليا  املفوضية  إعــالن 
ــرز أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي محطة  ــادة فــ ــ عــمــلــيــات إعــ
ــبـــالد، مـــن دون  انــتــخــابــيــة فـــي عــمــوم مــــدن الـ
تــغــيــيــر فـــي نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  فـــي 10  الـــتـــي جــــرت 
املاضي، والتي تسّببت بموجة غضب كبيرة 
لــلــفــصــائــل املــوالــيــة لــطــهــران بــعــد خــســارتــهــا 
ــاعـــد، مـــا دفــعــهــا للتصعيد  ــقـ املـ الــكــثــيــر مـــن 
وصواًل إلى احتجاج أنصارها الجمعة أمام 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وســـقـــوط قــتــيــلــن مــنــهــم، 
ومــا تبع ذلــك من تهديدات للكاظمي سبقت 

محاولة استهداف مقر إقامته فجر األحد.
في  لالنتخابات،  العليا  املفوضية  وأعــلــنــت 
بيان أمــس، االنتهاء من إجـــراءات النظر في 
املعترضة على  القوى  التي قدمتها  الطعون 
نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، بــعــد إعــــــادة عـــد وفـــرز 
أصوات أكثر من ألفي محطة انتخابية يدويًا، 
مؤكدة أن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي 
في  تطابقًا  أظــهــرت  منها  املشكو  للمحطات 
النتائج املعلنة، وهو ما يعني تضاؤل آمال 

القوى املعترضة بحصول تغييرات ملموسة 
في الخريطة األخيرة للبرملان املقبل. كما أكد 
البيان رفع نتائج النظر بالطعون وتدقيقها 
إلى الهيئة القضائية لالنتخابات، في إشارة 
إلى انتهاء عمليات العد والفرز بشكل نهائي 
وهي  قضائية،  مرحلة  الــى  النتائج  وانتقال 
ــــالن الــنــهــائــي عن  املــرحــلــة األخـــيـــرة قــبــل اإلعـ

نتائج االنتخابات.
ــــت الـــقـــوى الــحــلــيــفــة إليــــــران، تــرفــض  ــا زالـ ومــ
االعـــــتـــــراف بـــنـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات وتــحــشــد 
ــة الــــخــــضــــراء مــنــذ  ــقـ ــنـــطـ أنــــصــــارهــــا قــــــرب املـ
نــحــو أربــعــة أســابــيــع. وجــــدد عــضــو تحالف 
»الـــحـــشـــد  ــيـــاســـي لــــ »الــــفــــتــــح«، الـــجـــنـــاح الـــسـ
بإعادة  املطالبة  الفتالوي،  فاضل  الشعبي«، 
الــيــدوي لكل محطات االقــتــراع،  العد والــفــرز 
مــعــتــبــرًا فــي تــصــريــح أمــــس، أن هـــذا »مطلب 
ــبـــول  ــقـ ــث عـــــن الـ ــديــ ــحــ أســـــاســـــي لــــهــــم قــــبــــل الــ
بالنتائج والبدء بمرحلة االستعداد لتكوين 
التحالفات السياسية«. فيما تحدث القيادي 
فــي الــتــحــالــف ذاتــــه، مــحــمــد الــبــيــاتــي، عــن أن 
»التزوير في االنتخابات لم يعد محل الشك، 
ـــق وأصـــبـــح بـــالـــدلـــيـــل«، مــعــتــبــرًا في 

ّ
بـــل تـــوث

القضاء  مجلس  »قـــرار  أن  صحافي  تصريح 
األعلى سيكون هو الفيصل في هذه األزمة«.

جاء هذا التطور فيما كان قاآني يزور بغداد، 
حــيــث الــتــقــى الــكــاظــمــي والـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
برهم صالح وقـــادة أحـــزاب وزعــمــاء فصائل 
أن  اإليراني  التلفزيون  وأكــد  حليفة لطهران. 
قاآني أكد خالل هذه اللقاءات دعم »استقرار 
ووحــدة وأمن العراق«. وجــاءت الزيارة فيما 
املشتركة  العراقية  العمليات  قيادة  واصلت 
حــالــة الــتــأهــب فــي بــغــداد، مــع اســتــمــرار نشر 
الوحدات القتالية التابعة للجيش في محيط 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وأحــــيــــاء مــــجــــاورة لــهــا. 
وشـــوهـــدت ألول مـــرة مــنــذ ســنــوات مــدرعــات 

الــجــيــش الــعــراقــي تــجــوب مــنــاطــق بــغــداد مع 
تحليق  مع  وعــربــات مصفحة  ثقيلة  أسلحة 
كثيف للطائرات، في إجــراء اعتبره مراقبون 
بــأنــه اســتــعــراض قــوة الــدولــة أكــثــر مــن كونه 
تخّوفا من حــدوث مواجهات أو حــدث أمني 

ببغداد.
»العربي  وأكد مسؤوالن عراقيان في بغداد، لـ
الــجــديــد«، أن زيـــارة قــاآنــي إلــى بــغــداد تهدف 
لــلــتــهــدئــة واحـــــتـــــواء األزمــــــــة بــــن الــكــاظــمــي 
في  وقــال أحدهما  وزعــمــاء فصائل مسلحة. 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
الــهــجــوم عــلــى مــقــر الــكــاظــمــي »مـــثـــال بسيط 
املسلحة  الفصائل  داخــل  القرار  على فوضى 
ــرد جــــمــــاعــــات داخـــــلـــــهـــــا، وقـــــــد نــشــهــد  ــ ــمــ ــ وتــ

القاهرة ـ العربي الجديد
 الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــون مــــصــــريــــون اتــــصــــاالت  ــــؤولـ ــــسـ يــــجــــري مـ
ــبـــد عــســكــر  ــكـ تـــتـــمـــحـــور حـــــــول ســــبــــل عـــــــدم تـ
الــــســــودان املـــزيـــد مـــن الــخــســائــر الــســيــاســيــة 
األول  أكتوبر/تشرين   25 فــي  انقالبهم  بعد 
املاضي. وشملت اتصاالت املخابرات العامة 
برئاسة اللواء عباس كامل، املكلف من رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي بـــــإدارة 
املـــلـــف الــــســــودانــــي، مـــســـؤولـــن فـــي اإلمــــــارات 
والــســعــوديــة إلقناعهما بــضــرورة عـــدم دعــم 
أي خــطــوة إضــافــيــة تــدعــو البــتــعــاد الجيش 
ــن الــســلــطــة، وضـــــــرورة الـــتـــدخـــل مـــع مصر  عـ
لدعم تشكيل حكومة »وفاق وطني« جديدة، 
تضمن إبعاد العناصر الليبرالية واليسارية 
واملناهضة للمصالح املصرية واإلسرائيلية 

والخليجية، من املشهد السياسي تمامًا.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية 

 رئــيــس 
ً
انــشــقــاقــات داخــلــهــا أيـــضـــًا«، مــحــّمــال

ومساعده  الفياض  فالح  الشعبي«  »الحشد 
األوضــاع  مسؤولية  املحمداوي  العزيز  عبد 
أن  ذاتــه  الحالية في بغداد. وكشف املسؤول 
إلى مجموعة  تشير  الحالية  االتهام  أصابع 
داخــل فصيل مسلح نافذ تقف وراء الهجوم 
عــلــى مــقــر الــكــاظــمــي ردًا عــلــى مــقــتــل اثــنــن 
مـــن املــحــتــجــن مـــن أنـــصـــار الـــقـــوى الــخــاســرة 
املــاضــيــة قرب  فــي االنــتــخــابــات ليلة الجمعة 
املنطقة الــخــضــراء، مــن دون عــلــم قــيــادة هــذا 
التحقيق في  أن  إلــى  املــســلــح، الفــتــًا  الفصيل 
الـــهـــجـــوم أحـــــزر نــتــائــج مــهــمــة، واملــعــلــومــات 
الحالية تؤكد تورط هذه املجموعة بالهجوم، 
الشخصن  من  لواحد  قريب  املنفذين  وأحــد 
اللذين قضيا في مواجهات الجمعة املاضية. 
وأوضــح أن »وساطة الجنرال قاآني وزعماء 
الــوقــت الحالي  ســيــاســيــن شيعة أيــضــًا فــي 
تـــهـــدف إلــــى عــــدم كــشــف الــحــكــومــة عـــن اســم 
الفصيل الذي ينتمي إليه املنفذون، واالكتفاء 
أنهم  والتأكيد  عليهم  التعرف  عــن  بــاإلعــالن 
يــتــعــاونــون مـــع الــلــجــنــة األمــنــيــة فـــي )هــيــئــة 
ــقــــاء الــقــبــض  ــل إلــ ــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي( مــــن أجـ

عليهم«.
ــالـــة »رويــــتــــرز« عن  وفــــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـ
ــادر مـــقـــربـــة مــن  ــ ــــصــ مــــســــؤولــــن أمـــنـــيـــن ومــ
الــــجــــمــــاعــــات املـــســـلـــحـــة أن الــــهــــجــــوم نــفــذتــه 
التي  مــن  األقـــل  جماعة مسلحة واحـــدة على 
املسّيرة  الطائرات  إن  وقالت  إيـــران.  تدعمها 
إيرانية  الهجوم  في  املستخدمة  واملتفجرات 

»العربي الجديد«، عن زيــارة فريق  مطلعة، لـ
صغير من املخابرات املصرية إلى الخرطوم 
قــبــل يـــومـــن، ملــتــابــعــة الــجــهــود الــتــي بــدأتــهــا 
القاهرة منذ وقوع االنقالب، لتقريب وجهات 
وكل  املــصــري  الــنــظــام  بــن  والتنسيق  النظر 
من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائب 
رئــيــس مجلس الــســيــادة، قــائــد قـــوات الــدعــم 
الــســريــع، مــحــمــد حــمــدان دقــلــو »حــمــيــدتــي«، 
املجلس  أعضاء  النظر بن  وتقريب وجهات 
التي  الخالفات  تبديد  ومحاولة  العسكري، 
اندلعت بينهم خالل الفترة املاضية، خاصة 
بــعــدمــا تــعــذر تنفيذ مــقــتــرح عـــودة عــبــد الله 
ــًا لـــشـــروط  ــقـ حــــمــــدوك لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة وفـ

ومعطيات جديدة.
ــذا الــفــريــق بــمــتــابــعــة األنـــبـــاء  ــم تــكــلــيــف هــ وتــ
واملعلومات املتداولة في االتصاالت الجارية 
ــون ملــصــر  ــكــ ــهــــدف أن تــ داخــــــــل الـــــــســـــــودان، بــ
ــقــــرارات،  األســبــقــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي اتـــخـــاذ الــ
ــًا بــــــاإلمــــــارات  ــاســ ــيــ وتــــوجــــيــــه األوضــــــــــــــاع، قــ
وإسرائيل القريبتن بالفعل من دوائر صنع 
القرار، وكذلك السعودية التي بدا أنها كانت 
ابتعادًا عن مجريات األحــداث  الطرف األكثر 
ــرة، بــاإلضــافــة إلـــى ضمان  ــيـ فــي الــفــتــرة األخـ
عدم تأثير انفالت األوضاع في السودان على 
أمنيًا وعسكريًا،  املباشرة،  املصالح املصرية 

وكذلك في قضية سد النهضة.
البرهان  وذكــرت املصادر أن مصر تتفق مع 
املجال  لفتح  املطلق  الــرفــض  فــي  وحميدتي 
لعودة قائمة من الوزراء املقربن من حمدوك، 
واملصنفن من قبلهم كشخصيات قريبة من 
الـــدوائـــر األمــيــركــيــة والــغــربــيــة، بــمــن فــي ذلــك 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــدنــيــة ودبــلــومــاســيــة 
لعبت أدوارًا كبيرة في مساعي إسقاط ديون 
الــســودان، وساهمت فــي جــذب دعــم أوروبـــي 
كــبــيــر لـــلـــدولـــة، بــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى الــوثــيــقــة 
كانت  التي  الشخصيات  وكذلك  الدستورية، 

الصنع. وقال املسؤوالن األمنيان إن »كتائب 
حـــزب الــلــه« و»عــصــائــب أهـــل الــحــق« نفذتاه 
جنبًا إلى جنب. فيما قال مصدر في جماعة 
مسلحة إن »كتائب حزب الله« متورطة وإنه 
وفــق  »الــعــصــائــب«،  دور  تــأكــيــد  ال يستطيع 

»رويترز«.
لــكــن املــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، 
سعيد خطيب زادة، قال ردًا على سؤال عما إذا 
كانت إيران مستعدة للوساطة بن األطراف 
الــعــراقــيــة، إن »الـــظـــروف الــراهــنــة فــي الــعــراق 
لــيــســت مــنــاســبــة لــلــوســاطــة، وهــنــاك حكومة 
ــار الــقــانــون  ــ عـــراقـــيـــة مــســتــقــرة تــعــمــل فـــي إطـ
األســاســي«. وأضــاف في مؤتمره الصحافي 
األسبوعي، أمس، أن »ما يهمنا هو الحفاظ 
ــعـــراق«، داعــيــًا  ــن فــي الـ عــلــى االســتــقــرار واألمــ
»املساعدة  إلى  العراقية  السياسية  التيارات 
ــقــــرار« فـــي هــــذا الــبــلــد.  ــتــ فـــي اســتــتــبــاب االســ
واعتبر أن »هناك متآمرين ال يريدون انتقااًل 
الواليات  داعيًا  العراق«،  في  للسلطة  سلميًا 
املتحدة إلى إخراج قواتها من العراق، واصفًا 

حضورهم بأنه »مصدر للالأمن«.
ــلــــى تـــهـــدئـــة  ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر زيــــــــــارة قـــــاآنـــــي عــ
األوضــاع، إذ نقلت وكالة »أسوشيتد برس« 
عن سياسين عراقين لم تسمهما، أن قاآني 
زار بغداد ليؤكد أن طهران وحلفاءها ليس 
ــل الــســيــاســيــان  ــقـ ــة بـــالـــهـــجـــوم. ونـ لـــهـــم عـــالقـ
عـــن قـــاآنـــي قــولــه »إيــــــران ال عــالقــة لــهــا بــهــذا 
ــارا إلــى أنــه أكــد أن طــهــران ال  الــهــجــوم«. وأشــ
تعارض تسمية الكتل الشيعية ألي شخصية 

الـــوزراء اإلثيوبي  على اتــصــال دائــم برئيس 
أبــــي أحـــمـــد إبـــــان فـــتـــرة رعـــايـــتـــه ملــفــاوضــات 

املصالحة الوطنية السودانية.
وبحسب املصادر فإن القاهرة ترى أن وجود 
يمثل خطرًا  السلطة  فــي  الــشــخــصــيــات  هـــذه 
أمنيًا  بــالــســودان،  املرتبطة  مصالحها  على 
وعــســكــريــًا، وكــذلــك فــي قضية ســد النهضة، 
وأن حـــكـــومـــة حــــمــــدوك بــعــالقــاتــهــا املــمــتــدة 
بالتيارات الليبرالية واليسارية والتجمعات 
أمــام تطوير  املهنية، كانت تقف حجر عثرة 
ــلـــس الـــســـيـــادي  الــــتــــواصــــل بــــن مـــصـــر واملـــجـ
املــنــحــل، ال ســيــمــا فـــي قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، 
ــان الـــحـــل األمـــثـــل بــالــنــســبــة لها  وبــالــتــالــي كــ

اإلطاحة به واستئثار العسكر بالسلطة.
وأوضحت املصادر أن مصر رفضت املشاركة 
ــــذي جــمــع الـــواليـــات  فـــي الـــبـــيـــان الـــربـــاعـــي، الـ
والسعودية،  ــارات  واإلمــ وبريطانيا  املتحدة 
ــتـــعـــارض تـــمـــامـــًا مــع  ــدة نـــقـــاط تـ ــ لــتــضــمــنــه عـ
املصالح املصرية، على رأسها عودة الحكومة 
ــمــــدوك بـــمـــفـــرده( وتــعــلــيــق حــالــة  ــيــــس حــ )ولــ
ــل املـــــد الــســيــاســي  ــوارئ، خـــاصـــة فــــي ظــ ــ ــطــ ــ الــ
ــأن  ــشــ ــلــــتــــدخــــل املــــــصــــــري فــــــي الــ املـــــــعـــــــارض لــ
الــعــســكــري السلطوي  ــاط  ــبـ الــســودانــي واالرتـ
بالدول  الجارية  االتصاالت  أما  البلدين.  بن 
الغربية فــي الــشــأن ذاتـــه، فــتــحــاول مصر من 
خــاللــهــا الــبــحــث عـــن صــيــغ مــقــبــولــة إلعــــادة 
التعامل مع عسكر السودان من دون العودة 
البحث عن  ذلــك  فــي  بما  بالفعل،  عما تحقق 
بـــديـــل لـــحـــمـــدوك، أو الــضــغــط عــلــيــه لــلــعــودة 
ــع الـــقـــبـــول بـــالـــشـــروط املـــصـــريـــة الســتــبــعــاد  مـ
ــة واملـــشـــهـــد  ــكـــومـ ــر بــعــيــنــهــا مــــن الـــحـ ــنـــاصـ عـ
الــســيــاســي، والــعــمــل عــلــى تــأجــيــل إجـــــراء أي 
اســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي، 
وتعديل الوثيقة الدستورية. وذكرت املصادر 
أن االتـــصـــاالت املــصــريــة مــع بــعــض الــــوزارات 
الغربية والسفارات، وبصفة خاصة الواليات 

سياسية في البرملان املنتخب حديثًا ليصبح 
رئيس الوزراء املقبل.

لــكــن عــضــو تــيــار »الــحــكــمــة« الــنــائــب السابق 
قــاآنــي في  أن »وجـــود  اعتبر  اللكاش،  محمد 
بـــغـــداد ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــــوصــــول إلــى 
الحالية  قاآني  مبادرة  أن  مضيفًا  التهدئة«، 
»خطوة جيدة بحكم أن إيــران جــارة ولديها 
ــفـــت فــــي تــصــريــح  مـــصـــالـــح مــــع الـــــعـــــراق«. ولـ
»العربي الجديد«، إلى أن »األوضاع تأثرت  لـ
ــة الــســيــاســيــة في  ــ كــثــيــرًا مـــن تـــداعـــيـــات األزمــ
البالد، بالتالي فإن حادثة االغتيال الفاشلة 
للكاظمي تدل على عمق التوتر الحاصل«. أما 
الفائز  الفايز،  عامر  »الفتح«،  تحالف  عضو 
في االنتخابات األخيرة، فقال في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، أن »وصول األزمة ملحاولة 
االنــفــالت  أن  يعني  الحكومة  رئــيــس  اغــتــيــال 
»جميع  أن  على  مــشــددًا  كبيرة«،  مرحلة  بلغ 
الــكــيــانــات الــســيــاســيــة والــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
أكتوبر/ انتخابات  على  املعترضة  والــقــوى 
تــشــريــن األول املــاضــي تــقــف ضــد اســتــهــداف 
القانون والدولة العراقية«، متوقعًا أن »تتجه 

األمور خالل األيام املقبلة إلى التهدئة«.
إلى ذلك، بنَّ الخبير األمني سرمد البياتي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »زيـــارة  فــي تصريح لـــ
قــاآنــي تــهــدف إلــى التهدئة، ويــبــدو أن إيــران 
غير راضــيــة عــن الــتــصــرف األخــيــر بمحاولة 
االغتيال الفاشلة للكاظمي، لكن هناك فصائل 
مسلحة باتت تتعامل مع إيران كطرف ضمن 
محور كامل، وال تستمع للرسائل اإليرانية«.

املــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا وأملــانــيــا، حول 
تـــطـــورات املـــوقـــف، تــواجــه حــتــى اآلن إصــــرارًا 
على تحدي أولوياتها في السودان، مع تعذر 
تــجــاوز مــوقــف اإلطــاحــة بــحــمــدوك، والتأكيد 
ــه مـــع حــكــومــتــه بنفس  ــادتــ عــلــى ضــــــرورة إعــ
الدستوري  باملسار  التمسك  مع  شخوصها، 
الــذي كــان محددًا سلفًا. ويرتبط هــذا املوقف 
بصورة مباشرة بالنصائح املصرية للبرهان 
وحميدتي، والتي تركزت على ضرورة الثبات 
فــي املــواقــف وعـــدم إبـــداء مــرونــة إزاء املطالب 
بــالــتــراجــع، مــهــمــا كــانــت الــضــغــوط، وهـــو ما 
انعكس على التصريحات األخيرة للقيادين 
بــالــتــأكــيــد عــلــى عــــدم الــــرجــــوع لــلــخــلــف، وأن 
»لتصحيح  ضــروريــًا  كــان  العسكري  التدخل 

ــورة« والـــتـــمـــســـك بــــوجــــود »طــــرف  ــ ــثـ ــ ــار الـ مـــسـ
ثـــالـــث يــعــتــدي عــلــى املــتــظــاهــريــن«، وغــيــرهــا 
ــارات الـــتـــي تـــوصـــل لــلــغــرب رســائــل  ــبـ ــعـ مـــن الـ
أقــرب إلى نهج السيسي في التصعيد وعدم 
الـــتـــراجـــع، بـــالـــتـــوازي مـــع الــبــحــث عـــن مــداخــل 
وتحقيق  االقـــتـــصـــادي  والـــتـــعـــاون  للتنسيق 
ــادات املـــتـــبـــادلـــة، عــلــى حـــســـاب مــســار  ــفـ ــتـ االسـ
االنتقال الديمقراطي وملفات حقوق اإلنسان.

في هــذه األثــنــاء، رفــض تحالف قــوى »إعــالن 
مقترحات  الــســودان،  فــي  والتغيير«  الحرية 
تقدم بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
أمـــس األول، ضــمــن مــحــاوالتــه لــلــخــروج من 
ورطــــة انــقــالبــه األخـــيـــر. وأوضـــحـــت مــصــادر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــبـــرهـــان اجــتــمــع،  لــــ

ــد املــاضــي، بــثــالث قــيــادات مــن »الــحــريــة  األحـ
واقــتــرح عليهم تعين حــمــدوك  والــتــغــيــيــر«، 
رئيسًا للمجلس السيادي، واختيار بديل له 
في مجلس الوزراء بتوافق القوى السياسية. 
ــال مــقــتــرحــه  ــ ــــصـ ــلــــب الــــبــــرهــــان مـــنـــهـــم إيـ وطــ
رئيس  لكن  الجبرية،  إقامته  بمقر  لحمدوك 
الــحــكــومــة رمــــى الـــكـــرة فـــي مــلــعــب »الــحــريــة 
مع  املقترح  مناقشة  منهم  والتغيير« وطلب 
بقية الكتل وأنه على استعداد للموافقة على 

أي أمر يتم التوافق عليه.
وقال القيادي في »الحرية والتغيير«، شهاب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  إبـــراهـــيـــم الـــطـــيـــب، لــــ
»العاصف«  بـ اجتماعًا وصفه  عقد  التحالف 
ليلة أمس األول، رفض فيه بشدة مقترحات 
البرهان التي يحاول بها الخروج من ورطته. 
وأشار إلى أن التحالف تمسك بمطالب العودة 
ملــا قبل 25 أكــتــوبــر، تــاريــخ انــقــالب الــبــرهــان، 
ــراح املــعــتــقــلــن، وعـــــودة حــكــومــة  ــ وإطـــــالق سـ
للوثيقة  وفــقــًا  مهامها  ألداء  الــــوزراء  رئــيــس 
الدستورية، منوهًا إلى أن »الحرية والتغيير« 
أبــلــغــت الــقــيــادات الــثــالث الــتــي تــواصــلــت مع 
البرهان بعدم أحقيتهم بالتفاوض نيابة عن 
التحالف إال بعد تحقيق الشروط األساسية. 
مــن جــهــتــهــا، جــــددت كــتــلــة »نــــداء الـــســـودان«، 
الشريكة  األحــــزاب  مــن  تــضــم مجموعة  الــتــي 
في الحكم، رفضها القاطع النقالب البرهان، 
انقالب  عــن  تتمخض  أي حكومة  أن  مــؤكــدة 
الــــســــودان فـــي 2021 »غـــيـــر شــرعــيــة، ويــجــب 
مــقــاومــتــهــا وإســقــاطــهــا بــالــوســائــل السلمية 
املتاحة واملجربة«. وشددت على أن »الصراع 
الحالي ليس بن عسكرين ومدنين، بل هو 
صراع بن انقالبين متحالفن مع واجهات 
مدنية وشبكات مصالح قديمة موروثة منذ 
املــعــزول عمر البشير، وبن  الــرئــيــس  نــظــام 
التحول  لعملية  داعمن  شرفاء  سودانين 

الديمقراطي«.

انتشار أمني مكثف قرب المنطقة الخضراء )مرتضى السوداني/األناضول(

يسعى البرهان للخروج من ورطة االنقالب )مازن مهدي/فرانس برس(

تحاول مصر، عبر اتصاالت 
مع دول غربية، البحث 

عن صيغ مقبولة 
إلعادة التعامل مع 

عسكر السودان من دون 
العودة عما تحقق 
بالفعل، بما في ذلك 

البحث عن بديل لرئيس 
الحكومة عبد اهلل 

حمدوك

السودانية، أكدت  العاصمة  إلى طبيعتها في  الحياة  في حين عادت 
لجان المقاومة بالخرطوم، في بيان أمس اإلثنين، تحديد السبت المقبل، 
»مليونيات  لتسيير  ــً  ــوري ث يــومــً 
ــاط الــمــجــلــس  ــقـ الــغــضــب« إلسـ
العسكري، وحثّت الشعب بالداخل 
بفعالية.  المشاركة  على  والخارج 
التقنية  مهنيي  تجمع  ــا  ودعـ
وقفة  تنظيم  إلــى  ــاالت،  ــص واالت
الثالثاء،  اليوم  سلمية،  احتجاجية 
اإلنترنت  خدمة  بعودة  للمطالبة 
فـــورًا، مــحــذرًا مــن الــدخــول في 

إضراب شامل ومفتوح.

»مليونيات الغضب« السبت

حرب مأرب 
ومعركة اليمن

للحديث تتمة...

زكريا الكمالي

يبدو أن ما تشهده محافظة مأرب 
اليمنية منذ مطلع العام املاضي، 

د في كتب التاريخ على أنه 
ّ
سُيخل

حرب مكتملة األركان، وأن ما شهدته 
كافة مدن اليمن منذ مارس/آذار 

2015، كان مجرد معركة وفصل 
من فصول هذه امللحمة الدائرة في 

أرض سبأ. اختبر الحوثيون قوتهم 
بعد االنقالب على الدولة، بمحاولة 

السيطرة على مأرب، ولم يحصدوا 
سوى الخيبات، وبعد سنوات من 

التمدد غربًا وجنوبًا ونمو ترسانتهم 
العسكرية بفضل طهران، عادوا 

لتكرار املحاولة بشكل وحشي هذه 
املرة، مستفيدين من ركود القتال في 

كافة جبهات اليمن.
قارعت مدن يمنية عديدة االجتياح 

الحوثي ألشهر معدودة واستراحت، 
إال أن مأرب وحدها من واجهت 

االنقالب وهو في عنفوانه عندما كان 
متحالفًا مع قوات النظام السابق، وها 

هي تكرر امللحمة منذ عامني وقد 
أصبح الحوثيون قوة ضاربة مزودة 

بالصواريخ البالستية والطائرات 
املسّيرة. من يصدق أنه خالل الجولة 
الجديدة من الهجوم، تعّرضت مأرب 

ألكثر من 303 صواريخ بالستية، 
وأنه على الرغم من كل هذا التوحش 

الحوثي واإلمعان في إرهاب سكانها 
وقبائلها، لم تتحقق األهداف الكاملة 
لهم. هجمات مشينة أحالت أجساد 
أطفال إلى هياكل متفحمة أو بترت 

أطراف من بقوا على قيد الحياة، 
وخالل أكتوبر/تشرين األول املاضي 

فقط، رصدت منظمات دولية أكثر 
من 54 هجومًا على املدنيني، راح 

ضحيتها 119 مدنيًا.
بّح صوت وكاالت اإلغاثة العاملة 

وهي تندد باالستخفاف الصارخ 
بحياة املدنيني، لكن بالنسبة 

ملليشيات تتلذذ وهي تشاهد اليمن 
وقد تحّول إلى حمام دم.

لكن إلى أين تتجه معركة مأرب؟ كان 
اليأس قد تسلل إلى نفوس اليمنيني 
بعد تهاوي املديريات الجنوبية، وبدأ 

الناس يتخّيلون الدوريات الحوثية 
وهي تشّوه الشوارع املشجرة، 

وامللصقات تشّوه النهضة العمرانية 
التي تشهدها مدينة مأرب منذ 

سنوات، حتى ظهر املحافظ سلطان 
العرادة يبث األمل من جديد. وتوعده 

بردع الزحف الحوثي، ال يبدو أنه 
يندرج في إطار الحرب النفسية، لكنه 

نابع من ثقة.
معجزة صمود مأرب، ستكون في 

أنها تتحقق على الرغم من اإلمكانات 
الشحيحة واملعنويات املنهارة نتيجة 

غياب القائد الحقيقي، واعتماد 
الحكومة الشرعية على إدارة املعركة 

من منصات التواصل االجتماعي في 
فنادق املنفى. خطاب محافظ مأرب 
كان بمثابة أكسجني أعاد الروح إلى 

جبهات منهارة.
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عدن ـ العربي الجديد

ــمـــي من  تـــســـارع الـــحـــراك الـــدولـــي واألمـ
أجل اليمن، مع زيارة املبعوث األميركي 
املؤقتة  العاصمة  ليندركينغ،  تيموثي 
عــــــــدن، هـــــي األولـــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا مــنــذ 
قام  فيما  الحالي،  العام  تعيينه مطلع 
املــبــعــوث األمـــمـــي هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، 
بزيارة قصيرة إلى مدينة تعز، جنوبي 
غرب البالد. وال ُيعرف حتى اآلن ما هي 
لــهــا املجتمع  الــتــي يخطط  الــتــرتــيــبــات 
الــزيــارات املكثفة إلى  الــدولــي مــن وراء 
املدن اليمنية، وما إذا هناك مقترحات 
تشبه  مــأرب  معركة  لوقف  معلنة  غير 
أوقــف معركة  الــذي  استوكهولم  اتفاق 
الحديدة أواخر 2018 أم ال. وقال مصدر 
ــــد«، إن  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــكــــومــــي، لــ حــ
الحكومة  رئيس  مــع  بحث  ليندركينغ 
ــلــــك، فــــي قــصــر  الــيــمــنــيــة مـــعـــن عـــبـــد املــ
معاشيق الــرئــاســي فــي عـــدن، الــعــدوان 
ــار الـــلـــه«  ــ ــــصـ ــذي تـــشـــنـــه جـــمـــاعـــة »أنـ ــ ــ الـ
 
ً
فضال مـــأرب،  مدينة  على  )الحوثين( 

عــــن ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاق الرياض بن الحكومة و»املجلس 
ــــل دعـــم  ــبـ ــ ــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« وُسـ االنــــتــ
الحكومة في امللف اإلقتصادي. وذكرت 
وكــالــة »ســـبـــأ«، الــتــابــعــة إلـــى الحكومة 
اليمنية، أن عبدامللك التقى ليندركينغ، 
ــال الـــســـفـــارة  ــمــ ــأعــ ــه الـــقـــائـــمـــة بــ ــقــ ــرافــ تــ
ويستلي.  كــاثــي  اليمن  لــدى  األميركية 
ــه تــــم بـــحـــث »املـــوقـــف  ــ ــــى أنـ وأشــــــــارت إلـ
مليشيا  تصعيد  مــع  للتعامل  الــدولــي 
على  املستمرة  وهجماتها  الحوثين، 
املدنين والنازحن في مأرب وغيرها، 
ــردع  ــ ــ وضـــــــــــــــرورة وجـــــــــــود عـــــقـــــوبـــــات لـ
السلوك الحوثي وداعميه في طهران«. 
ــم الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة  وأضـــافـــت »تــ
ــفــــوري لــلــهــجــمــات الــحــوثــيــة  الـــوقـــف الــ
ــد املــدنــيــن  ــم ضـ ــرائـ عــلــى مــــــأرب، والـــجـ
والنازحن، واستهداف األعيان املدنية 
فــي الــســعــوديــة، وأهــمــيــة االنــتــقــال إلــى 
آلــيــات ضغط دولــيــة أكــثــر فاعلية، بما 
ــرانــــي  ــتـــدخـــل اإليــ ــك مـــواجـــهـــة الـ ــ فــــي ذلـ
فــــي الـــيـــمـــن ومـــشـــروعـــهـــا املــــهــــدد ألمـــن 
واســتــقــرار املنطقة واملــالحــة الــدولــيــة«. 
ونقلت الــوكــالــة عــن عبد املــلــك قــولــه إن 

»السبيل إلــى الــســالم لــن يأتي دون أن 
تتغير معادالت القوة، وطريقة تعاطي 
التعنت  مع  واإلقليمية  الدولية  القوى 
ــذا التعنت  الــحــوثــي«، الفــتــًا إلـــى أن »هـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  يــضــع الــحــكــومــة والــ
ــام  واملـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وحـــلـــفـــاء الـــيـــمـــن، أمــ
مــســؤولــيــتــهــم لــالنــتــصــار فـــي املــعــركــة 
الوجودية واملصيرية لليمن واملنطقة«.

وأكــــد لــيــنــدركــيــنــغ، الــــذي الــتــقــى وزيـــر 
الــخــارجــيــة أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، 
ــدة الـــكـــامـــل  ــ ــــحـ ــتـ ــ »دعـــــــــم الــــــــواليــــــــات املـ
لــلــحــكــومــة وجـــهـــودهـــا لــتــخــفــيــف حــدة 
على  وحرصها  االقتصادية  األوضـــاع 
ــدولـــــي ملـــســـانـــدتـــهـــا«،  حـــشـــد الــــدعــــم الـــ
ــررًا »رفـــــــــض الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة  ــ ــكــ ــ مــ
الستمرار التصعيد الحوثي في مأرب 
والــنــازحــن،  املدنين  على  والهجمات 
وأهــــمــــيــــة انــــصــــيــــاعــــهــــم لـــلـــمـــطـــالـــبـــات 
الدولية بالوقف الفوري لهذا الهجوم«. 
ــال بــن مــبــارك، فــي مقابلة مــع قناة  وقـ
اهتمامًا دوليًا  إن »هــنــاك  »الــجــزيــرة«، 
»أكــد  الــحــكــومــة«، مضيفًا  بــدعــم  كبيرًا 
التزام واشنطن  املبعوث األميركي لنا 
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« لـــحـــل الــــصــــراع فــي 
ــي حــــن اســــتــــغــــرب صــمــت  ــ الــــيــــمــــن. وفــ
املجتمع الــدولــي حــيــال مــا يــجــري في 
مــأرب، اعتبر بن مبارك أن »الحوثين 
يتوهمون أنهم بتحقيق بعض التقدم 

بمأرب يستطيعون حسم املعركة«.
إلى  األميركي  املبعوث  زيـــارة  وجـــاءت 
عـــدن، غـــداة زيـــارة قــام بها غــرونــدبــرغ 
أممي  كأرفع مسؤول  تعز،  إلــى مدينة 
يصل إلى املدينة التي تخضع لحصار 
حــوثــي منذ 7 ســنــوات. وبــعــد لــقــاء مع 
ــيــــادة الــســلــطــة املــحــلــيــة بـــتـــعـــز، عــقــد  قــ
املـــبـــعـــوث األمـــمـــي مـــؤتـــمـــرًا صــحــافــيــًا، 
تطرق فيه إلى حرمان الناس من التنقل، 
ــى انـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة  ــ وإلــ
والــشــعــور بــعــدم األمــــان الـــعـــام. ووفــقــا 
الجديد«،  »العربي  لـ ملصادر حكومية، 
فقد عاد غروندبرغ إلى مدينة التربة، 
جنوب تعز، على أن ينتقل منها اليوم 
لالطالع  الغربي  الساحل  إلى  الثالثاء 
على األوضاع في مديرية املخا، وعقد 
السياسي  املكتب  قــيــادات  مــع  لــقــاءات 
لـــقـــوات طــــارق صــالــح املــرابــطــة هــنــاك. 
وتــوقــعــت املـــصـــادر أن يــقــوم املــبــعــوث 
األممي بــزيــارة إلــى مدينة مــأرب التي 
تــشــهــد أطــرافــهــا الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة 
تصعيدًا واسعًا للحوثين، في مسعى 

لكبح التصعيد العسكري. 
تقوده  الــذي  التحالف،  أعلن  عسكريًا، 
الــســعــوديــة، أمـــس اإلثـــنـــن، تــنــفــيــذ 31 
عملية جوية في مأرب والجوف خالل 
ــة، »أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 115  ــاعــ 24 ســ
عنصرًا من جماعة الحوثين، وتدمير 
التحالف  آلية عسكرية«. كما أعلن   19
تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم 
تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك، 
ــــدد بــانــتــهــاك املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ونـ
لــنــصــوص اتــفــاق اســتــوكــهــولــم ووقــف 
الحديدة، وفقا  النار بمحافظة  إطــالق 
لوكالة »واس« السعودية. وكان أعلن، 
فــي بــيــان مــنــفــصــل، اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
مــســيــرة مــفــخــخــة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 

باتجاه جنوب غربي اململكة.

ليندركينغ في عدن وغروندبرغ بتعز

حراك دولي في اليمن
مع تواصل المعارك 

في محافظة مأرب، 
بدأت الحكومة اليمنية 

تحصل على دعم 
دولي أكبر، مع زيارة 

مسؤولين إلى مناطق 
تسيطر عليها

عبد الملك: السالم 
لن يأتي بدون أن تتغير 

معادالت القوة

  شرق
      غرب

الجزائر تستضيف القمة 
العربية في مارس

أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد 
ــقــــاد الــقــمــة  ــورة( انــــعــ ــ ــ ــــصـ ــ ــبــــون )الـ تــ
الــعــربــيــة فـــي الـــجـــزائـــر فـــي مــــارس/
مــنــذ  تـــأجـــيـــلـــهـــا  ــعـــد  بـ املــــقــــبــــل،  آذار 
عــامــن بسبب وبـــاء كـــورونـــا. وقــال 
والقناصلة  للسفراء  اجتماع  خــالل 
ــارج، إن الـــجـــزائـــر تــواصــل  ــخــ فـــي الــ
ــهـــود لــتــعــزيــز الـــعـــمـــل الــعــربــي  الـــجـ
للقمة  الــجــيــد  والتحضير  املــشــتــرك 
الــعــربــيــة فــي الــجــزائــر خـــالل مــارس 
في  العربي  التشارك  لبلورة  املقبل، 
الفلسطينية، واغتنام  القضية  دعم 
الــفــرصــة إلصـــالح الــجــامــعــة. وشــدد 
ــر فــــي عــالقــاتــهــا  ــزائــ ــجــ عـــلـــى أن »الــ
األوروبــيــن،  شركائها  مع  الثنائية 
ــــل فــي  ــــدخـ لـــــن تـــتـــســـامـــح مـــــع أي تـ

شؤونها الداخلية«.
)العربي الجديد(

مواجهات مع قوات 
االحتالل إثر اقتحامها 

رام اهلل
ــهــــات بــــن الـــشـــبـــان  انـــدلـــعـــت مــــواجــ
ــتــــالل  الــفــلــســطــيــنــيــن وقــــــــوات االحــ
ـــن، إثــــر  ـــنـــ ــــس اإلثـــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي أمـ
الله  رام  ملدينة  الــقــوات  تلك  اقتحام 
وسط الضفة الغربية. كما اقتحمت 
قوات االحتالل منزل األسير نظمي 
أبو بكر في حي السلمة ببلدة يعبد 
ــنـــن. عـــلـــى صــعــيــد  ــــرب جـ ــنـــوب غـ جـ
منفصل، اقتحم مستوطنون، أمس، 
مشددة  بحراسة  األقــصــى،  املسجد 
من شرطة االحتالل، ونفذوا جوالت 

استفزازية في باحاته.
)العربي الجديد(

المبعوث األميركي 
الجديد ألفغانستان يبدأ 

مهماته
ــيــــركــــي الـــخـــاص  بـــــدأ املـــبـــعـــوث األمــ
ــوم ويــــســــت، أمـــس  ــ ألفـــغـــانـــســـتـــان، تـ
لــه منذ  اإلثــنــن، أول جــولــة رسمية 
توليه منصبه منطلقا من العاصمة 
البلجيكية بروكسل. وأعلن ويست، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة نقلتها 
قناة »طلوع« األفغانية، بدء »جولة 
ــهـــدف بــحــث  ــة وآســـيـــويـــة بـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
أفغانستان مــع شركاء  فــي  الــوضــع 
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي كــافــة أنــحــاء 
املجتمع  أن على  الــعــالــم«. وأضـــاف 
الــدولــي »العمل معًا مــن أجــل مزيد 
ــقــــى ويـــســـت  ــتــ ــيــــة«. والــ ــلــ ــاعــ ــفــ مـــــن الــ
الخارجية  ــر  وزيـ جــولــتــه  بـــدء  قبيل 

األميركي أنتوني بلينكن.
)األناضول(

هدنة بين الحكومة 
الباكستانية و»طالبان«

أعلن وزير اإلعالم الباكستاني فؤاد 
تشودري أمس اإلثنن أن الحكومة 
تـــوصـــلـــت إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى »وقــــف 
ــار« مــــع حــركــة  ــ ــنـ ــ ـــالق الـ ــ شــــامــــل إلطــ
ــاف أن  ــ »طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان«. وأضــ
املجاورة،  أفغانستان  في  السلطات 
ــبــــان  ــالــ الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا طــ
وأكد  املحادثات.  سهلت  األفغانية، 
تشودري في بيان أن »تمديد وقف 
ــنــــار ســيــســتــمــر مــــع تــقــدم  إطــــــالق الــ

املفاوضات«.
)رويترز(

مسلحون يستولون على 
قريتين شرقي الكونغو 

الديمقراطية
ــيـــل األحـــــــد ـ  اســــتــــولــــى مـــســـلـــحـــون لـ
ــلـــى األقــــل  ــلـــى قـــريـــتـــن عـ اإلثــــنــــن عـ
ــو  ــغـ ــونـ ــكـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ فــــــي شــــــــرق جــ
الــديــمــقــراطــيــة بــالــقــرب مــن الــحــدود 
مع أوغندا ورواندا. وقال اللفتنانت 
كولونيل موهيندو لوانزو، مساعد 
حاكم منطقة روتشورو، إن مقاتلن 
املــتــمــردة، وراء  »إم 23«  مــن جماعة 
الـــهـــجـــوم. وكــــانــــت قـــريـــتـــا تــشــانــزو 
للجماعة  معقلن  آخـــر  ورونــيــونــي 
الكونغو  قــوات من  قبل أن تطردها 
واألمم املتحدة إلى أوغندا ورواندا 

عام 2013.
)رويترز(

محاولة قتل 
الكاظمي ال تُغيّر 

نتائج االنتخابات

اتصاالت مصرية لدعم مـوقف عسكر السودان

قاآني في بغداد 
إليجاد مخرج للفصائل 

التابعة لطهران
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زيارة استطالعية لحسام زكيحكومة إنقاذ وانتخابات مبكرةشروط إيرانية مكررة بشأن النووي والرياض
خريطة طريق لمواجهة سعيّد

فتح باب الترشح لالنتخابات الليبية
ال حّل عربيًا ألزمة لبنان

45
سياسة

  شرق
      غرب

انتشال 6 جثث 
من مقابر ترهونة 

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة الــحــكــومــيــة 
فـــي لــيــبــيــا لــلــبــحــث والـــتـــعـــرف على 
فرقها  أن  اإلثــنــن،  أمــس  املفقودين، 
تمكنت من انتشال 6 جثث مجهولة 
الهوية من املقابر التي اكتشفت أول 
من أمس األحــد في مدينة ترهونة، 
طرابلس.  العاصمة  شــرقــي  جــنــوب 
ــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بــــيــــان، أن  ــحــ وأوضــ
فرقها انتشلت جثتن من مقبرتن 
فـــرديـــتـــن، إضـــافـــة إلــــى 4 جــثــث من 
مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة أخـــــــــرى، مـــؤكـــدة 
باقي  عــن  »التحري  ستواصل  أنها 

البالغات الواردة إليها«. 
)العربي الجديد(

بحث »نزاعات إقليمية« 
بين بوتين وبيرنز 

الـــروســـي فالديمير  الــرئــيــس  بــحــث 
بوتن مع مدير وكالة االستخبارات 
املــركــزيــة األمــيــركــيــة »ســـي آي إيـــه« 
ولــيــام بــيــرنــز، خـــالل زيــــارة األخــيــر 
نوفمبر/تشرين  و3   2 فــي  ملوسكو 
إقليمية«،  »نزاعات  الحالي،  الثاني 
وذلــــك فــي اتــصــال هــاتــفــي بينهما، 
ــا أكــــــده الـــكـــرمـــلـــن أمـــس  بــحــســب مــ
ــم  ــــدث بـــاسـ ــــحـ ــتـ ــ اإلثـــــــنـــــــن. وقـــــــــال املـ
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف  ــيــ ــمــ ــلــــن ديــ ــرمــ ــكــ الــ
تــنــاولــت  املــــحــــادثــــة  ــورة( إن  ــ ــــصــ )الــ
ــة واألزمــــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـــــــعـــــــالقـــــــات الـ
وتبادل  البلدين  بــن  الدبلوماسية 
إقــلــيــمــيــة، من  نـــزاعـــات  اآلراء حــــول 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
)فرانس برس(

الجيش الصيني يتدرب 
على احتمال نشوب 

حرب مع أميركا
أظهرت صور ألقمار صناعية قيام 
بــبــنــاء مــجــســمــات بالحجم  الــصــن 
ومدمرة  طــائــرات  لحاملة  الطبيعي 
الشمالية  فــي صــحــرائــهــا  أمــيــركــيــة 
صدام  على  كتدريب  ربما  الغربية، 
ــن.  ــديــ ــلــ ــبــ ــــن الــ ــ ــــري مــــحــــتــــمــــل بـ ــحــ ــ بــ
ــتـــي الــتــقــطــتــهــا  وتـــظـــهـــر الــــصــــور، الـ
ــار تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز«  ــ ــــسـ ــاكـ ــ شــــركــــة »مـ
ــد،  ــ ــأول مــــن أمـــــس األحـ ــ ــة بــ ــ ــــؤرخـ واملـ
ــّددت مــوقــعــهــا  ــ املــجــســمــات الـــتـــي حــ
عــلــى أنـــهـــا فـــي روتـــشـــيـــانـــغ، إحـــدى 
مــقــاطــعــات صـــحـــراء تــكــالمــكــان في 
إقليم شينجيانغ، فيما قال »املعهد 
الــبــحــري األمــيــركــي« إنــهــا جـــزء من 
مـــيـــدان رمـــايـــة جــديــد طــــوره جيش 

التحرير الشعبي.
)أسوشييتد برس(

بايدن عن انتخابات 
نيكاراغوا: 

مسرحية إيمائية 
ــــس األمـــــيـــــركـــــي جــو  ــيـ ــ ــرئـ ــ انــــتــــقــــد الـ
األحـــــــــد،  أمـــــــــس  مـــــــن  أول  بــــــــايــــــــدن، 
أجريت  التي  الرئاسية  االنتخابات 
ــــوم ذاتــــــه،  ــيـ ــ ــــي الـ ــوا فـ ــاراغــ ــكــ ــيــ ــــي نــ فـ
بعدما  »الصورية«،  بـ إياها  واصفًا 
ــال أورتـــيـــغـــا  ــ ــيـ ــ ضـــمـــن الـــرئـــيـــس دانـ
فــــوزه فــيــهــا بــواليــة رابــعــة متتالية 
وقــال  منافسيه.  اعــتــقــال جميع  إثــر 
بايدن، إن ما دّبره أورتيغا وزوجته 
نــائــبــة الــرئــيــس، روســـاريـــو مــوريــو، 
»انــتــخــابــات مــســرحــيــة إيــمــائــيــة لم 
تــكــن حـــرة وال نــزيــهــة وبــكــل تأكيد 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
قبل  النتيجة  »زّور  أورتــيــغــا  نــظــام 

وقت طويل من االنتخابات«.
)فرانس برس(

فرنسا: نجاة شرطي 
من هجوم بسكين

اإلثنن،  أمــس  فرنسي،  نجا شرطي 
ــكــــن فـــــــي مـــديـــنـــة  ــســ ــوم بــ ــ ــجــ ــ مـــــــن هــ
ــال  كــــان بــالــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة. وقـ
ــان  ــانـ وزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـ
)الــصــورة(، إن املشتبه فيه جزائري 
إيطاليًا، وإنه  إقامة  يحمل تصريح 
كان في فرنسا بطريقة غير قانونية. 
ولــفــت إلـــى أن املــهــاجــم لــم يــكــن على 
قائمة ترقب فرنسية على الرغم من 

أن كانت لديه ميول متشددة.
)رويترز(

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــدول  الــعــام املساعد لجامعة  األمــن  بحث 
العربية، السفير حسام زكي، أمس اإلثنن، 
ــيـــروت،  مــــع املـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، فــــي بـ
األزمــة  املستجدة بن لبنان وبعض الدول 
الــخــلــيــجــيــة، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات كــان 
ــر اإلعـــــالم الــلــبــنــانــي جـــورج  ــ ــــى بــهــا وزيـ أدلـ
قــــرداحــــي، حــــول حــــرب الــيــمــن، واعــتــبــرتــهــا 
 هذه األزمة، 

ّ
السعودية مسيئة لها، مؤكدًا أن

ها 
ّ
لكن قرداحي،  باستقالة  ها 

ّ
يمكن حل كان 

أخذت منحى أكبر. 
ــيـــس الــلــبــنــانــي  ــرئـ ــقـــى زكــــــي، أمــــــس، الـ ــتـ والـ
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
باإلضافة إلى وزير الخارجية عبد الله بو 
حبيب، لكنه أكد أنه ال يحمل أي رسائل إلى 
أن  إمكانية  مــن  متابعون  ل 

ّ
قل فيما  لبنان، 

تثمر الزيارة عن حلحلة لألزمة.
وقال عون، خالل لقائه زكي في قصر بعبدا 
)مقر الرئاسة اللبنانية(، إن »لبنان حريص 
على إقامة أفضل العالقات مع الدول العربية 
الفصل بن  إلــى »ضــــرورة  الشقيقة«، الفــتــًا 
ــا يــمــكــن أن  مـــواقـــف الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، ومــ
ــمــــاعــــات، خــصــوصــًا  يـــصـــدر عــــن أفـــــــراد وجــ
إذا مـــا كـــانـــوا خـــــارج مـــواقـــع املـــســـؤولـــيـــة«. 
وأكـــــــد عــــــون وجـــــــوب مـــعـــالـــجـــة األزمـــــــــة مــع 
السعودية »مــن خــالل حــوار صــادق«. ورأى 
أن »املصارحة في مثل هذه األوضاع عامل 

أي  الــنــظــر ورأب  لتقريب وجــهــات  أســاســي 
صدع«، مشددًا على أن لبنان »لن يتردد في 
اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة األجواء 

ملثل هذه املصارحة«. 
مــن جــهــتــه، قـــال زكـــي إنـــه »إذا احــتــاج األمــر 
لزيارة السعودية، فسأقوم بها، ولكن يجب 

أن نلمس حلحلة في األزمة«.
واستمع زكي أيضًا إلى موقف ميقاتي من 
تــطــورات األزمـــة، حيث جــّدد األخير »التزام 
تجاه  العربية  الجامعة  قـــرارات  بكل  لبنان 
أزمة اليمن«، وأنه سيقوم بكل ما في وسعه 
إثـــر لقائه  ــد زكـــي  الــعــالقــات. وأكـ لتصحيح 
أن استقالة قرداحي كان بإمكانها  ميقاتي 
ــة، لــكــن  ــدايــ ــبــ ــن الــ أن تـــنـــزع فــتــيــل األزمـــــــة مــ
األزمـــة أخـــذت منحى آخــر وتــطــورت األمــور 
إلــى تصعيد أكــبــر«. وقــال إثــر لقائه رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، إن »الـــهـــدف من 
 ألزمة لبنان مع دول 

ّ
زيارته ليس طرح حل

الخليج«، مشيرًا إلى أنه »لم تكن هناك أّي 
رسائل في هذا اإلطار«.

وال ينظر مطلعون على الشأن اللبناني إلى 
 التصعيد 

ّ
زيارة زكي بإيجابية، باعتبار أن

من جانب حزب الله ما زال مستمرًا، ويقابله 
رسائل واضحة املضمون عبر وسائل إعالم 
 إلـــى أن ال بـــوادر 

ً
ســعــوديــة تــشــيــر صـــراحـــة

 األزمــــة. وقـــال مــصــدٌر 
ّ

تــلــوح فــي األفـــق لــحــل
ٌب مــن ميقاتي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــقــرَّ
للمعالجة،   مسعى 

ّ
كــل لكن  »األزمـــة صعبة 

ننظر إليه بأمٍل«.

طرابلس ـ العربي الجديد

بدأت املفوضية العليا لالنتخابات في ليبيا، أمس اإلثنن، قبول طلبات املرشحن 
إلى  األولــى  الطلبات في  تقديم  أن يستمر  والبرملانية، على  الرئاسية  لالنتخابات 
22 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وفي الثانية حتى 7 ديسمبر/كانون األول 
يقل عمر  بــأن ال  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  املفوضية شــروط  املقبل. وحــددت 
فه عن عمله في أي منصب حكومي أو 

ّ
املرشح عن 35 سنة، وأن يقدم ما يفيد بتوق

عام قبل 24 ديسمبر، وتقديم إقرار بعدم حمله جنسية أجنبية »ما لم يؤذن له«.
وأعلنت املفوضية أن الجولة األولى لالنتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر 
املقبل، وإذا لم يحصل أي من املرشحن على 50+1 في املائة من األصوات تجرى جولة 
ثانية نهاية فبراير/شباط املقبل، من دون أن تحدد موعدًا للجولة الرئاسية الثانية. 
األسبق  الخارجية  وزيــر  للرئاسيات،  الترشح  تعتزم  التي  الشخصيات  أبــرز  ومــن 
فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى اإلمــارات عــارف النايض، والقيادي في 
النظام السابق فتحي بن شتوان، ووزير خارجية الحكومة املؤقتة األسبق الهادي 
الحويج، إضافة إلى عضو مجلس النواب عبد السالم نصية. فيما لم يكن رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن حتى عصر أمس ترشحه رسميًا، على الرغم 

من كشف مصادر عديدة نّيته ذلك.

طهران ـ صابر غل عنبري

ربـــطـــت إيــــــران إحــــــراز تـــقـــدم فـــي املـــفـــاوضـــات 
بــــن طــــهــــران والـــــريـــــاض بــتــخــطــي األخــــيــــرة 
التصريحات اإلعالمية، وأن تكون جادة في 
املحادثات، التي أكدت أنها لم تتمحور حول 
»أصــدقــائــنــا«، فيما وضــعــت إيـــران 3 شــروط 

لعودة أميركا إلى االتفاق النووي.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  املــ وأكـــــــد 
اإلثنن،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
أن »االتــــصــــاالت بـــن إيـــــران والـــســـعـــوديـــة لم 
تنقطع«، لكنه لفت إلى أن أّي جولة تفاوض 
جــديــدة بــن الــطــرفــن لــم تــعــقــد بــعــد الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة مـــن املـــبـــاحـــثـــات، والـــتـــي عـــقـــدت في 
أواخر سبتمبر/ أيلول املاضي. وقال خطيب 
إن  فــي طــهــران،  زادة، خــالل مؤتمر صحافي 
»جــولــة جــديــدة ستعقد حــتــمــًا إذا مــا أبــدت 
السعودية إرادة جادة«، رابطًا إحراز تقدم في 
املباحثات بن طهران والرياض بأن تتخطى 

األخيرة التصريحات اإلعالمية.
لبنان  بــن  املستجدة  األزمـــة  كانت  إذا  وعما 
ــد انــدلــعــت  ــتـــي كـــانـــت قـ ودول خــلــيــجــيــة، والـ
ــر تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر اإلعـــــــالم الــلــبــنــانــي  ــ إثـ
جــورج قرداحي حول حرب اليمن وأغضبت 
رت سلبًا على الحوار بن إيران 

ّ
الرياض، قد أث

والسعودية، أوضح املتحدث باسم الخارجية 
»ثنائية، وتدور  املباحثات  أن هذه  اإليرانية 
املــشــتــرك، ولن  االهــتــمــام  القضايا ذات  حــول 
نجري أي تفاوض حول أصدقائنا مع طرف 
ثالث«. وفي إشارة إلى قطع السعودية ودول 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  أخـــرى  خليجية 

 »منطق الحصار 
ّ
لبنان، اعتبر خطيب زادة أن

والضغوط لن يجدي نفعًا، ولن يثمر ذلك مع 
 

ّ
يتم حل أن  األفضل  »مــن   

ّ
أن لبنان«، مضيفًا 

املوضوع في فضاء ثنائي«.
وبــشــأن املــفــاوضــات الــنــوويــة، رفــض خطيب 
الــقــومــي  زادة تــصــريــحــات مــســتــشــار األمـــــن 
األمــيــركــي جيك ســولــيــفــان، الـــذي أعــلــن أمس 
األول اســتــعــداد بـــالده لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق، 
»لـــم تظهر جدية  إلـــى أن طــهــران  لكنه أشـــار 
ــــك«. وقــــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة  ــذلـ ــ لـ
 »أفعال اإلدارة األميركية الراهنة 

ّ
اإليرانية إن

تتعارض مع ما تعلنه«. ووضع ثالثة شروط 
لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي، معتبرًا 

أنــهــا مسؤولة عن  تقبل  أن  أميركا  »عــلــى  أن 
الظاملة،  العقوبات  الراهن، وأن ترفع  الوضع 
وأن تقدم ضمانًا بأن أي إدارة أميركية مقبلة 
ــفــــاق كــمــا فــعــل )الــرئــيــس  ــن االتــ ــن تـــخـــرج مـ لـ
األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد( تـــرامـــب«. واتــهــم 
املــــفــــاوضــــات  بــــإيــــصــــال  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
الــنــوويــة الــســابــقــة إلـــى »طـــريـــق مـــســـدود في 
عدة نقاط، بسبب سعيها للحفاظ على تراث 
 إن مــحــاولــة واشــنــطــن إبــقــاء 

ً
تـــرامـــب«، قــائــال

بعض العقوبات سيوصل املفاوضات املقبلة 
إلى طريق مسدود، وأشار إلى أن مفاوضات 
فيينا النووية ستستأنف في موعدها املحدد 

في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

تونس ـ بسمة بركات

الشخصيات  بالشراكة مع مجموعة من  االنــقــالب«،  »مواطنون ضد  طرحت حملة 
الحملة من  الــشــارع بعد منع  الوطنية في تونس، خــالل مؤتمر صحافي عقد في 
القاعات أمــس اإلثــنــن، خريطة طريق إلنهاء األزمــة في البالد،  تنظيمه في إحــدى 
داعية إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة ملجلس نواب الشعب، وتشكيل املحكمة 
»العربي الجديد«، إنه »ال بد من  الدستورية. وقال عضو الحملة جوهر بن مبارك، لـ
عودة مجلس نواب الشعب املنتخب ليتولى فورًا تعديل نظامه الداخلي، بما يضمن 
حسن سيره وحوكمته«. وأكد أنه »ال بد أيضًا من استكمال انتخاب أعضاء املحكمة 
الدستورية طبقًا ألحكام القانون، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 
وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات«. وأضاف أن خريطة 
الطريق تدعو إلى »إتمام املسار القانوني إلرساء بقية الهيئات الدستورية، ال سيما 
»الحملة تشدد على ضــرورة تشكيل  أن  البصري«، مبينًا  السمعي  االتصال  هيئة 
حكومة إنــقــاذ وطــنــي، حــائــزة على شرعية تمكنها مــن بناء الثقة مــع كــل الفاعلن 

االقتصادين وطنيًا ودوليًا«. 
وأعلن عضو الحملة الحبيب بوعجيلة أنه »تم منع عقد املؤتمر الصحافي ملقاومة 
االنــقــالب، وتــم منع الحركة من االجتماع في فضاء خــاص للتعبير عن مواقفها«، 
اقــتــراح سياسي«.  قــوة  بل هي  احتجاجية،  ليست مجرد حركة  »الحملة  أن  مبينًا 
التونسي سميرة الشواشي أن »هناك  النواب  أكــدت نائبة رئيس مجلس  بدورها، 
ــة الــســيــاســيــة والتمهيد  إرادة مــن قــيــس ســعــّيــد مــنــذ الــبــدايــة لــالســتــثــمــار فــي األزمــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »ســيــتــم الــتــعــويــل على  لـــالنـــقـــالب«. وقـــالـــت الـــشـــواشـــي، لـــ
التعقل، وأن ترأف الجهة املقابلة بالبالد«، قبل أن تستدرك: »لكن املسار النضالي 
سيتواصل، وستتنوع األشكال الرافضة لالنقالب، ألنه ال خيار إال العودة للشرعية 

والديمقراطية، واملبادرة مفتوحة لكل وطني وكل القوى السياسية واملدنية«. 
وأكـــد الــنــائــب والــقــيــادي املستقيل مــن حــركــة »الــنــهــضــة« سمير ديــلــو، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــمــلــة انطلقت عــبــر الــتــظــاهــرات فــي الـــشـــارع، وخــطــوة  لـــ
اليوم )أمس( لتحويل املبادرة من خطوة نضالية إلى سياسية لها بنود وأهداف، 
 14 يوم  أعلن عن مسيرة  الحراك، حيث  للتحشيد حولها، وسيتواصل  وستسعى 

نوفمبر/ تشرين الثاني )الحالي( في باردو« قرب العاصمة تونس. 

الكشف عن اختراق 10 
هواتف بينها لموظفين 

في الخارجية

أبي أحمد: التغلب 
على فترة مضطربة 

عالمة على الصمود 

تصنيف المؤسسات 
إرهابية للتعتيم على 

الكشف عن االختراقات

زعيم »جيش تحرير 
أورومو«: الحكومة 
تحاول كسب الوقت

تجسس 
بال حدود

رام اهلل ـ نائلة خليل

أعلن وزير األمن اإلسرائيلي بني 
أكتوبر/تشرين   22 فــي  غــانــتــس، 
األول املاضي، إخراج 6 مؤسسات 
الــقــانــون، واعــتــبــارهــا  أهــلــيــة فلسطينية عــن 
بارتباطها  ذلــك  مــبــررًا  إرهــابــيــة«،  »منظمات 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، وبأنها 
»تعّرض أمن الدولة للخطر«، من دون تقديم 
أي دليل يبرر هذا التصنيف. يومها لم تكن 
مــبــررات هــذا الــقــرار وتوقيته واضــحــن، قبل 
جديدة  فضيحة  اإلثــنــن،  أمــس  تتكشف،  أن 
لالحتالل اإلسرائيلي، تتمثل في أن عددًا من 
املــؤســســات، إضافة  موظفي ونــاشــطــي هــذه 
إلى موظفن في السلطة الفلسطينية، كانوا 
ضحية للتجسس واختراق هواتفهم الذكية 
مــن بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« اإلســرائــيــلــي، في 
الضفة  أول فضيحة تجسس من نوعها في 
الــغــربــيــة لــهــذا الــبــرنــامــج. والـــالفـــت أن قـــرار 
تصنيف هـــذه املــؤســســات »إرهـــابـــيـــة«، جــاء 
بعد أيام قليلة من بدء الكشف عن التجسس 
على موظفيها، وهــو مــا تفسره أوســـاط في 
التغطية  االحتالل  املؤسسات بمحاولة  هذه 

على الفضيحة بهذا التصنيف.
واملؤسسات الست التي شملها قرار غانتس، 
املــاضــي، هي مؤسسات معروفة  أكتوبر  في 
بنشاطها في مجال حقوق اإلنسان والدفاع 
عن الفلسطينين في األراضي املحتلة، وهي 
وحقوق  األســيــر  لــرعــايــة  »الضمير  مؤسسة 
اإلنــــســــان«، و»الـــحـــركـــة الــعــاملــيــة لــلــدفــاع عن 
األطــفــال-فــلــســطــن«، و»اتـــحـــاد لــجــان العمل 
ــرأة الــعــربــيــة«،  الـــزراعـــي«، و»اتـــحـــاد لــجــان املــ
و»مركز بيسان للبحوث واإلنماء«، و»الحق«. 
وتــشــتــرك املــؤســســات فــي عمل بعضها على 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  ملفات  تحضير 
و»الحركة  »الضمير«،  مثل  االحــتــالل،  إلدانــة 
ــال«، ومــؤســســة  ــ ــفـ ــ الــعــاملــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن األطـ
ــــي األراضـــــــــي  ــا فــ ــلـــهـ »الـــــــحـــــــق«، وثــــانــــيــــًا عـــمـ
»ج«،  االحــتــالل  فها 

ّ
يصن الــتــي  الفلسطينية 

مثل »اتحاد لجان العمل الزراعي«، و»اتحاد 
لحركة  دعمها  وثالثًا  العربية«،  املــرأة  لجان 
»مــقــاطــعــة إســرائــيــل« وســحــب االســتــثــمــارات 
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، وتــقــديــم  مــنــهــا وفــ

ر فحص 
ّ
لبعض املوظفن للفحص، فيما تعذ

هواتف »أندرويد« وغيرها.
»العربي  لـ رت 

ّ
توف التي  املعلومات  وبحسب 

الجديد«، فإن الباحث املقدسي في مؤسسة 
ــد ســـــاوره  ــة، كـــــان قــ ــقـ »الــــحــــق« غـــســـان حـــاليـ
الــشــك بــعــدمــا أبــلــغــه أصـــدقـــاؤه بــأنــه اتــصــل 
بــهــم، وعــــادوا لــيــســألــوه عــن ســبــب االتــصــال، 
لــكــنــه نــفــى قــيــامــه بـــاالتـــصـــال مـــن األســـــاس. 
ــر مــــن مــــــرة، تــم  ــثـ ــكــــرار املــــوضــــوع أكـ ــد تــ ــعـ وبـ
إخــــضــــاع جــــهــــازه لـــلـــفـــحـــص، لـــيـــتـــضـــح، فــي 
قــبــل  مــــن  ــتــــوبــــر، أن جــــهــــازه مـــخـــتـــرق  أكــ  16
بــرنــامــج »بــيــغــاســوس«. وأضـــافـــت املــصــادر 
أن »الـــفـــحـــوصـــات الــتــكــنــولــوجــيــة أثــبــتــت أن 
هــاتــف حــاليــقــة مــخــتــرق مــنــذ يــولــيــو/تــمــوز 
2020«. ويــعــمــل حــاليــقــة بــاحــثــًا مــيــدانــيــًا في 
القدس، ويلتقي عادة مع ضحايا االعتداءات 
ــــدس املـــحـــتـــلـــة، ومـــع  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ

مسؤولن ودبلوماسين بحكم عمله.
ــتـــراق  ــــذي ثـــبـــت اخـ ــا الـــشـــخـــص الـــثـــانـــي الــ ــ أمـ
جهازه من قبل »بيغاسوس«، فهو املحامي 
صــــالح الـــحـــمـــوري، وهــــو مــقــدســي ويــحــمــل 
ــد من  الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. وبــعــد يـــوم واحــ
الفحص بشأن هاتف حاليقة،  نتائج  كشف 
ــــالل أمــــــرًا بــســحــب  ــتـ ــ أصــــــــدرت ســـلـــطـــات االحـ
الهوية املقدسية من الحموري، الذي خضع 
هاتفه »آيفون« هو اآلخر للفحص، وتبّن أنه 
الجديد«:  »العربي  لـ حموري  وقــال  مخترق. 
»فحصت هاتفي في 19 أكتوبر واتضح أنه 

ــــات اقــتــصــاديــة وأبـــحـــاث تــعــزز صمود  دراسـ
الشعب الفلسطيني.

ــتـــالل، يــفــســر أن  ــذا الـــنـــشـــاط املــــزعــــج لـــالحـ ــ هـ
تكون هذه املؤسسات تحت مجهر التجسس 
اإلســرائــيــلــي، وفـــق املــعــلــومــات الــتــي خرجت 
إلى األضواء أمس. وكشفت مصادر موثوقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــجــســس طــــاول،  لــــ
إضافة إلى ناشطن في هذه املؤسسات، عددًا 
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  موظفي  مــن 
كشف هوياتهم بعد، لكن من املرجح 

ُ
الذين لم ت

أن يكونوا على عالقة وثيقة بملف املحكمة 
أنــه  املــصــادر  الــدولــيــة. وأوضــحــت  الجنائية 
تــم الــكــشــف عــن اخــتــراق عــشــرة هــواتــف على 
تــعــود لعاملن  ثــالثــة  األقـــل حتى اآلن، منها 
فـــي املـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
إسرائيل على قائمة اإلرهــاب، وثالثة أخرى 
تعود لنشطاء فلسطينين، وأربعة ملوظفن 
يعملون  الفلسطينية  السلطة  فــي  رسمين 

على ملف الجنائية الدولية.
واتضح أن أكثر من 3 موظفن من املؤسسات 
ــى قـــائـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــا االحــــــــتــــــــالل عـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي وضـ
اإلرهـــــاب، قــد تــحــّولــت هــواتــفــهــم الــذكــيــة إلــى 
برنامج  بــاســتــخــدام  عليهم  تــجــّســس  أدوات 
القدس،  »بيغاسوس«، وهم من حَملة هوية 
والــجــنــســيــتــن األمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، في 
ــــق« و»الــــضــــمــــيــــر« ومـــركـــز  ــحـ ــ مـــؤســـســـات »الـ

»بيسان للبحوث واإلنماء«.
»الحق«،  التفاصيل، أوضحت مؤسسة  وفي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا اكــتــشــفــت، فــي 16  لـــ
ــد مــوظــفــيــهــا، وهــو  أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي، أن أحــ
حاليقة،  غسان  القدس  في  امليداني  الباحث 
ــن قـــبـــل بـــرنـــامـــج  ــ ــم اخـــــتـــــراق هـــاتـــفـــه مـ ــ ــد تـ ــ قـ
إلى  »الحق«  ما دفع مؤسسة  »بيغاسوس«، 
التواصل مع بقية املؤسسات املستهدفة من 
االحـــتـــالل، وفــحــص بــعــض الــهــواتــف الــذكــيــة 
ملوظفيها، وتحديدًا من نوع »آيفون«، ليتضح 
أن جهاز مدير مؤسسة »بيسان« لألبحاث، 
ــي الــــعــــابــــودي، والـــــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة  أبـــ
ــتـــراق،  ــعــــّرض أيـــضـــًا لـــالخـ ــد تــ األمـــيـــركـــيـــة، قــ
اإلنسان صالح  املدافع عن حقوق  واملحامي 
الحموري، والذي يحمل الجنسية الفرنسية، 
قد تم اختراق هاتفه فعليًا. وأفادت املعلومات 
بــأنــه تـــم إخـــضـــاع أجـــهـــزة »آيـــفـــون« الــتــابــعــة 

مــخــتــرق أيـــضـــًا«. وتــابــع وهـــو يــبــتــســم: »اآلن 
لــي املحقق اإلسرائيلي عند  قــال  ملــاذا  عرفت 
ــــراج عــنــي فــي 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2018  اإلفـ
»إنت الزم تشتري تليفون ذكي ويضل معك«، 
أعتقد أن األمر مجرد دعابة ليس أكثر، ومن 
يحمل  يعمل،  حاليًا  كل شخص  ثانية  جهة 
ــرورات الـــعـــمـــل املــرتــبــطــة  ــ ــــضــ ــًا لــ ــيــ ــًا ذكــ ــفـ ــاتـ هـ
أخبار  مــن  يــحــدث  مـــاذا  باإليميالت ومعرفة 
وغــيــرهــا«. وحــســب الــحــمــوري، فـــإن »سحب 
هويته املقدسية بعد اكتشاف اختراق هاتف 

حاليقة ليس من باب الصدفة«.
ــالـــث الــــــذي ثـــبـــت تـــعـــّرض  ــثـ أمـــــا الـــشـــخـــص الـ
هاتفه لالختراق، فهو رئيس مركز »بيسان« 
لـــلـــبـــحـــوث، أبــــــي الـــــعـــــابـــــودي، الــــــــذي يــحــمــل 
الــجــنــســيــة األمــيــركــيــة، وتــبــن بــعــد الفحص 
فبراير/شباط  شهر  منذ  مخترق  جهازه  أن 
2021. وقـــال الــعــابــودي: »حــالــيــًا، أفــحــص كل 
الخيارات القانونية وغير القانونية ملالحقة 

الجهة املسؤولة عن االختراق«.
هذه  استعانت  بعدما  االخــتــراق  تأكيد  وتــم 
املؤسسات بخبراء األمن الرقمي في منظمة 
»فرونت الين ديفندرز للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا«، و»سيتيزن الب« في كندا، ومنظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة. ونــقــلــت وكـــالـــة »أســوشــيــتــد 
بــــرس« عـــن الــبــاحــث مــحــمــد املــســقــطــي، وهــو 
ويشغل  التجسس،  برنامج  اكتشف  من  أول 
»فرونت  الرقمي في  األمــن  منصب مستشار 
ــه ال يــتــضــح حـــتـــى اآلن  ــ ــنــــدرز«، أنـ ــفــ ــــن ديــ اليـ
الــجــهــة الــتــي ثــّبــتــت بــرنــامــج التجسس على 
ــــت اليـــن  ــرونـ ــ هــــواتــــف الـــنـــشـــطـــاء. وقــــالــــت »فـ
أيرلندا، وضحيتان على  ديفندرز«، ومقرها 
إنــهــم يعتبرون إســرائــيــل »املشتبه به  األقـــل، 
الرئيسي«، وإن تصنيف غانتس للمنظمات 

الست ربما جاء ملحاولة التعتيم على الكشف 
عن االخــتــراقــات. وفيما لم يصدر أي تعليق 
ــلـــي رســــمــــي عـــلـــى هـــــذه الــفــضــيــحــة،  ــيـ ــرائـ إسـ
بــرس« عمن سمته  »أسوشيتد  وكــالــة  نقلت 
»مــــســــؤواًل دفـــاعـــيـــًا إســـرائـــيـــلـــيـــًا« لـــم تكشف 
الست  املــنــظــمــات  إن تصنيف  قــولــه  هــويــتــه، 
استند إلــى أدلــة قوية، وأن أي ادعــاء يتعلق 
باستخدام برمجيات »إن إس أو غروب«، »ال 

أساس له من الصحة«.
يــذكــر أن بــرنــامــج الــتــجــســس »بــيــغــاســوس« 
اإلسرائيلية  السيبراني  األمــن  طّورته شركة 
تــحــويــل  إلــــى  ويـــهـــدف  غـــــــروب«،  أو  »إن إس 
أدوات تجسس  إلــى  الذكية  الهواتف  أجــهــزة 
سلسلة  وتفجرت  ومحيطهم.  مالكيها  على 
فــضــائــح بــعــد اكــتــشــاف اســتــخــدام الــبــرنــامــج 
عدة  واستخدام  مسؤولن،  هواتف  الختراق 

دول عربية لهذا البرنامج.
وردًا على ســؤال حول استخدام برمجياتها 
إس  »إن  قــالــت  الفلسطينين،  النشطاء  ضــد 
أو غروب« في بيان، إنها ال تعلن عن هويات 
عمالئها ألسباب تعاقدية، وأمنية، ووطنية، 
وإنها غير مطلعة على من قاموا باختراقها، 
من  حكومية  لهيئات  فقط  خدماتها  وتبيع 
أجـــل اســتــخــدامــهــا ضــد »الــجــرائــم الخطيرة، 

واإلرهاب«، وفق وكالة »أسوشيتد برس«.
وتــواجــه »إن إس أو غــــروب« إدانــــة مــتــزايــدة 
ــاءة اســتــخــدام بـــرامـــج التجسس  ــ بــســبــب إسـ
الـــرئـــيـــس  إدارة  وأدرجـــــــــــت  بــــهــــا.  ــة  الــــخــــاصــ
األمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، األســــبــــوع املـــاضـــي، 
ــوداء، إلــى  ــ ــسـ ــ هــــذه الـــشـــركـــة عــلــى الــقــائــمــة الـ
جــانــب مــنــافــس إســرائــيــلــي أقـــل شــهــرة، وهــي 
شــركــة »كـــانـــديـــرو«، ملــنــعــهــمــا مـــن اســتــخــدام 
ُيــذكــر أن الجيش  الــتــكــنــولــوجــيــا األمــيــركــيــة. 

اإلسرائيلي صـــادق، أمــس األول األحـــد، على 
قرارات تصنيف املنظمات الفلسطينية الست 
عــلــى أنــهــا »إرهـــابـــيـــة«، األمــــر الــــذي يجعلها 
ــد عــمــلــهــا فـــي الضفة 

ّ
»غــيــر قــانــونــيــة« ويــعــق

تصريحًا  الجيش  ويمنح  املحتلة،  الغربية 
قائد  ــــع 

ّ
ووق مــقــارهــا«.  »وإغــــالق  بمالحقتها 

ــلـــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  الــجــيــش اإلســـرائـــيـ
ــقــــرار األحــــــد، والــــــذي جــاء  يـــهـــودا فـــوكـــس، الــ
ألنها  قانونية«  »غير  املنظمات  هــذه  أن  فيه 
»جــزء« من الجبهة الشعبية« و»تعّرض أمن 
الدولة للخطر«. وبحسب قرارات األحد، أمام 
يومًا   14 الــســت  الفلسطينية  املنظمات  تلك 
ــال املــحــامــي مــايــكــل ســفــارد،  لــالســتــئــنــاف. وقـ
املــوكــل مــن قبل املــؤســســات الــســت: »لــم يقّدم 
أحد أي دليل، ما تم الكشف عنه لم يقّدم شيئًا 

يمكن أن يبرر التصنيف على اإلطالق«.
وقـــالـــت مــؤســســة »الـــحـــق«، فـــي بــيــان األحـــد، 
إن »الــــقــــرار الــجــديــد يــمــنــح جــيــش االحــتــالل 
واتخاذ  املؤسسات  على  بالهجوم  تصريحًا 
إجـــراءات عقابية ضــدهــا، مــن إغــالق مقارها 
ــا، ومــالحــقــة  ــ ــــواردهـ ومــــصــــادرة وتــجــفــيــف مـ
الـــعـــامـــلـــن/ات فــيــهــا«. وأضـــافـــت أن »الـــقـــرار 
يــأتــي فــي ســيــاق اســتــمــرار الــهــجــوم الــشــامــل 
عــلــى املــجــتــمــع املـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي؛ بــهــدف 
إسكات صوت املؤسسات الحقوقية واألهلية 
العاملة في مجال اإلغاثة اإلنسانية وحقوق 
ــويـــض الــســلــطــة  ــقـ ــة إلــــــى تـ ــ ــافـ ــ اإلنــــــســــــان، إضـ
»ماضون  وتــابــعــت:  الفلسطينية«.  الوطنية 
في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات االحتالل 
اإلســــرائــــيــــلــــي بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي؛ 
لضمان مساءلة مجرمي الحرب اإلسرائيلين 
ــام الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة الـــدولـــيـــة ولــجــان  ــ أمـ

املعاهدات املختلفة في األمم املتحدة«.

هكذا تنّصت االحتالل 
على ناشطين فلسطينيين

صالح الحموري من المستهدفين بالتجسس )عباس مومني/فرانس برس(

)Getty( تسير الحياة بشكل طبيعي في أديس أبابا

وضع خطيب زادة 3 شروط لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي )فاطمة بهرامي/األناضول(

باشاغا من أبرز المرشحين للرئاسة حتى اليوم )ياسين قايدي/األناضول(

بعد أيام على تصنيف االحتالل اإلسرائيلي 6 مؤسسات أهلية فلسطينية 
هذه  فــي  ناشطين  تــعــّرض  عــن  اإلثنين،  أمــس  ُكــشــف،  »إرهــابــيــة«، 
هواتفهم  واختراق  للتجسس  فلسطينيين  وموظفين  المؤسسات 
في  نوعها  من  تجسس  فضيحة  أول  في  »بيغاسوس«،  برنامج  من 

الضفة الغربية

متابعة

تقرير

الحدث متابعةتونس

األفــريــقــي والسفير  االتــحــاد  فــي  إثيوبيا 
تـــســـفـــاي يـــلـــمـــا، والـــســـفـــيـــر املــــصــــري لـــدى 
االتــحــاد  لــدى  الــدائــم  ومندوبها  إثيوبيا 
ــقـــي مــحــمــد جـــــاد، والــــــذي تــتــرأس  ــريـ األفـ
ــــن والــســلــم األفــريــقــي  ــــالده مــجــلــس األمـ بـ
رئــيــس مفوضية  وكــــان  الــحــالــي.  للشهر 
االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي مـــوســـى فــكــي محمد 
أعرب، األربعاء املاضي، عن قلقه لتصاعد 
داعيًا  إثيوبيا،  في  العسكرية  املواجهات 
جميع أطراف النزاع لحماية وحدة البالد 

وسيادتها والبحث عن حل سلمي.
وأعــلــنــت األمــــم املــتــحــدة، فـــي بــيــان أمــس 
األول، أن غريفيث تحدث، في ميكيلي، مع 
»السلطات القائمة«، وشدد على »الحاجة 
إلى وصول املساعدات اإلنسانية وحماية 
املدنين في جميع املناطق التي تسيطر 
ها على »احترام املبادئ 

ّ
عليها«. كما حض

أن غريفيث  إلــــى  وأشــــــارت  اإلنـــســـانـــيـــة«. 
الــتــقــى »الـــشـــركـــاء فـــي املـــجـــال اإلنــســانــي 
ــنـــســـاء املـــتـــضـــررات مـــن الــــنــــزاع« قبل  والـ

عودته إلى أديس أبابا.
وكانت الحكومة اإلثيوبية تعرضت إلى 
انـــتـــقـــادات دولـــيـــة بــتــهــمــة فــرضــهــا قــيــودًا 
تيغراي،  إلــى  اإلنسانية  املــســاعــدات  على 
وهــــو مـــا ردت عــلــيــه الـــســـلـــطـــات، أخـــيـــرًا، 
التفتيش من  بالقول إنها خفضت نقاط 
تسع نقاط إلى نقطتن لتسهيل عمليات 
تــمــريــر املـــســـاعـــدات إلـــى اإلقــلــيــم، مــؤكــدة 
التزامها بإيصال املساعدات إلى تيغراي 
عبر املمر الذي يربطه بإقليم عفار شرقي 

إثيوبيا.
وذكــــرت وكــالــة األنـــبـــاء اإلثــيــوبــيــة، أمــس 
 غريفيث بحث مع حاكم والية 

ّ
االثنن، أن

أمــهــرة يــلــكــال كــيــفــالــي األزمــــة اإلنــســانــيــة 
ــهــمــا أشــــارا إلــى 

ّ
فــي الــبــالد. وأوضــحــت أن

 »أكــثــر مــن 6 مــاليــن شــخــص بحاجة 
ّ
أن

إلــى مساعدات إنسانية في واليــة أمهرة 
بــســبــب الـــصـــراع الـــدائـــر هـــنـــاك«. ونــقــلــت 
وكالة األنباء اإلثيوبية عن كيفالي قوله 
 ســكــان مدينتي كــوبــو ودبـــري برهان 

ّ
إن

نزحوا مرات عدة هربًا من القتال. وأعلن، 
ــن الـــصـــعـــوبـــة بــمــكــان   مــ

ّ
فــــي املــــقــــابــــل، أن

معرفة أوضــاع أكثر من نصف النازحن 
بــســبــب تـــوغـــل الـــحـــركـــات املــســلــحــة الــتــي 
إلـــى ديسي  الــحــكــومــة إرهــابــيــة  تصنفها 
أمهرة  واليــة  حاكم  واعتبر  وكومبولشا. 
أن األزمة تزداد سوءًا، مشيرًا إلى الحاجة 
ملــزيــد مــن مــراكــز إيــــواء الــنــازحــن، داعــيــًا 
األمــم املتحدة إلى تقديم مساعدة فورية 

للنازحن من غذاء ومأوى.

 قواته على بعد 40 
ّ
األمة للقتال«. وزعم أن

كيلومترًا من العاصمة، وهي »لم تتراجع 
إنشًا« عن األراضي التي سيطرت عليها.

واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي أبــي 
ــــن، أن  ــنـ ــ أحــــمــــد، فــــي تـــغـــريـــدة أمـــــس االثـ
»التغلب على فترة مضطربة عالمة على 
الصمود الوطني«. وقال: »في الوقت الذي 
يتم فيه اختبارنا على عدة جبهات، فإن 
ملواصلة  قوتنا  تعزز  الجماعية  إرادتــنــا 
املــســار الـــذي بـــدأنـــاه«. وحـــث اإلثيوبين 
عــلــى املـــضـــي قـــدمـــًا بـــرغـــم كـــل املـــحـــاوالت 

لعرقلة تقدم البالد ووحدة إثيوبيا.
وذكـــــــــرت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
تــيــغــراي«، فــي بــيــان على صفحتها على 
»فيسبوك« أمس االثنن، أن جبريميكيل 
ومنسق  أوبــاســانــغــو  ميكيلي  فــي  التقى 
املتحدة  التابع لألمم  اإلنسانية  الشؤون 
مـــارتـــن غــريــفــيــث. وأوضـــحـــت أن الــلــقــاء، 
الــذي عقد أمــس األول، تركز حــول األزمــة 
ــة  ــا واألنــــشــــطــ ــيــ ــيــــوبــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إثــ
اإلنسانية، إلى جانب القضايا اإلقليمية. 
ــة إلــــــــى أن  ــهــ ــبــ وفــــــــي حــــــن أشــــــــــــارت الــــجــ
أوبــاســانــغــو وغــريــفــيــث عــــادا إلـــى أديــس 
أبابا مساء األحــد املاضي، فإن الحكومة 
ــــي لـــــم يـــتـــطـــرقـــا إلــــى  ــوبـ ــ ــيـ ــ واإلعـــــــــــالم اإلثـ

زيارتهما إلى ميكيلي.
وفي إطار الضغوط لوقف الحرب، ذكرت 
مــفــوضــيــة الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــســالم 
واألمــــــــن فــــي االتـــــحـــــاد األفــــريــــقــــي، أمـــس 
اإلثــنــن، أن أوبــاســانــغــو أطــلــع مسؤولن 
ــر تــقــنــيــة  ــبــ ــــاع عــ ــمـ ــ ــتـ ــ أفـــــــارقـــــــة، خـــــــالل اجـ
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، عــلــى االجــتــمــاعــات 
الــتــي عــقــدهــا فــي إثــيــوبــيــا. وأشــــارت إلــى 
مــفــوض مفوضية   االجــتــمــاع حــضــره 

ّ
أن

الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــالم واألمـــــن 
لالتحاد األفريقي بانكول أديوي، وممثل 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي هــــــــدد فــــيــــه »جـــيـــش 
تـــحـــريـــر أورومــــــــــو« بـــشـــن هـــجـــوم جــديــد 
عــلــى الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا، 
ــم املــتــحــدة عــلــى خـــط إيــصــال  ــ تــعــمــل األمـ
املساعدات إلى إقليم تيغراي، فيما بحث 
إلى  األفريقي  لالتحاد  الــخــاص  املبعوث 
إثــيــوبــيــا أولـــوســـيـــغـــون أوبـــاســـانـــغـــو مع 
زعيم »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
ميكيلي،  فــي  جبريميكيل،  ديــبــرصــيــون 

تطورات األزمة السياسية في البالد.
ــل الـــحـــيـــاة ســيــرهــا بشكل  وفــيــمــا تـــواصـ
طبيعي في أديس أبابا، ال يزال الغموض 
يــســيــطــر عــلــى املــنــاطــق الــتــي تــــدور فيها 
املــعــارك فــي إقليمي عفار وأمــهــرة. يشار 
إلـــــى أن الــــطــــرفــــن، الـــســـلـــطـــات و»جــبــهــة 
يــتــعــنــتــان  زاال  مـــــا  تـــــيـــــغـــــراي«،  تـــحـــريـــر 
ــار، رغـــم  ــ ــنـ ــ ــي الـــقـــبـــول بـــوقـــف إطــــــالق الـ فــ
ــتــــحــــركــــات  ــة والــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ كـــــل الــــضــــغــــوط الـ

الدبلوماسية للتوصل إلى هذا األمر.
وبــعــد ســاعــات مــن تعهد عــشــرات اآلالف 
الدفاع  للسلطة،  املــوالــن  اإلثيوبين،  من 
عـــن الــعــاصــمــة أديــــس أبـــابـــا، أعــلــن زعــيــم 
»جيش تحرير أورومــو« كومسا ديريبا، 
 
ّ
فــي مقابلة مــع وكــالــة »فــرانــس بــرس« أن
قواته على مقربة من العاصمة وتستعد 
ــد، مـــتـــوقـــعـــًا انـــتـــهـــاء  ــ ــديـ ــ لـــشـــن هــــجــــوم جـ
الحرب »قريبًا جدًا«. وحذر ديريبا رئيس 
الــحــكــومــة أبــــي أحـــمـــد مـــن أن املــســلــحــن 
الـــتـــابـــعـــن لــلــحــكــومــة »يـــنـــشـــقـــون«، وأن 
املتمردين قريبون من النصر. وقــال: »ما 
ــو أن األمـــــر سينتهي  أنــــا مــتــأكــد مــنــه هـ
قــريــبــًا جـــــدًا«. وأضــــــاف: »نـــحـــن نتحضر 
تــحــاول فقط  الحكومة  آخــر.  لشن هجوم 
كــســب الـــوقـــت، والــتــحــريــض عــلــى الــحــرب 
األهــلــيــة فــي هـــذا الــبــلــد، لــذلــك هــي تدعو 

تهديد بمهاجمة أديس أبابا
األمم المتحدة تضغط إنسانيً

تواصل مختلف 
األطراف في إثيوبيا 
التمسك بالتصعيد 

الحربي، فيما كانت 
األمم المتحدة تعمل 

على خط إيصال 
مساعدات للنازحين
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رسالة من ولي العهد 
السعودي ألمير قطر

ــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  ــيــ تـــســـلـــم أمــ
 بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس اإلثــنــن، 
ــن ولــــــي الــعــهــد  ــ ــة خـــطـــيـــة مـ ــ ــالـ ــ رسـ
ــمــــد بـــن  ــــودي األمــــــيــــــر مــــحــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ســـلـــمـــان، تــتــعــلــق بـــالـــعـــالقـــات بــن 
وتعزيزها  دعمها  وسبل  البلدين 
وأبــــــــــرز املــــســــتــــجــــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــة. وذكـــــر بـــيـــان لـــلـــديـــوان  ــيــ والــــدولــ
الــســفــيــر  أن  ــــري،  ــــطـ ــقـ ــ الـ ــيــــــري  األمــــ
الــــســــعــــودي فــــي الـــــدوحـــــة، األمـــيـــر 
خــالــد بــن مــنــصــور، زار أمــيــر قطر 

مه الرسالة.
ّ
وسل

)العربي الجديد(

الجزائر: نعمل على تأمين 
كل المناطق

ــزائـــري  ــجـ ــة الـ ــيـ ــلـ قـــــال وزيــــــر الـــداخـ
ــال بـــــلـــــجـــــود، خـــــــــالل مـــؤتـــمـــر  ــ ــمــ ــ كــ
صــحــافــي مـــع نــظــيــره املــوريــتــانــي 
مــحــمــد ولـــد ســالــم املــــــرزوق، أمــس 
ــداء الــــذي طـــاول  ــتـ اإلثـــنـــن، إن االعـ
ــارًا جـــزائـــريـــن عـــلـــى الـــحـــدود  تــــجــ
املـــوريـــتـــانـــيـــة الـــصـــحـــراويـــة »عــمــل 
جــبــان مــن طـــرف املـــخـــزن«، مــشــددا 
على أن »الجزائر تعمل على تأمن 
املناطق«. وكانت شاحنات  جميع 
موريتانيا،  إلى  متوجهة  تجارية 
قــد تــعــرضــت فــي األول مــن الشهر 
الــحــالــي لــقــصــف بــطــائــرة مــســّيــرة، 
إلــى  الــجــزائــريــة  الــســلــطــات  نسبته 

القوات املغربية.
)العربي الجديد(

قوة إسرائيلية تتوغل 
داخل األراضي السورية

بــثــت الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة، 
تقريرًا مصورًا يوثق دخول قوة من 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، ســوريــة من 
مــع سورية  الــحــدود  منطقة مثلث 
د ما أسمته »موقعًا 

ُّ
واألردن، وتفق

ــًا« فـــــي ســــــوريــــــة، كــــان  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
مــتــروكــًا مــنــذ ســنــوات. ولـــم تــواجــه 
أو  اعتراض  أي  اإلسرائيلية  القوة 
اســتــهــداف مـــن مــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري، أو حــتــى قـــوات 
ــال الــضــابــط عميعاد  نــظــامــيــة. وقــ
ــــي هـــذا  ــم فـ ــهــ أيــــــالــــــون: »الـــــجـــــزء املــ
الــنــشــاط هـــو مــنــع تــمــوضــع قـــوات 

مختلفة في هذه املنطقة«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ وليبية،  مصرية  مــصــادر  كشفت 
الجديد«، تفاصيل متعلقة بزيارة سرية لتل 
أبــيــب أجــراهــا صــــّدام، نــجــل قــائــد مليشيات 
شرق ليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر الذي 
يــتــجــه إلـــى خـــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة في 
بالده املقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون 
األول املقبل. وكشف مصدر ليبي مقرب من 
معسكر حفتر أن قائد كتيبة طارق بن زياد، 
صــدام حفتر، التقى مستشار األمــن القومي 
اإلسرائيلي إيــال حولتا خــالل زيــارتــه، التي 
ــاءت بترتيبات مــن جــانــب مــســؤولــن في  جـ
»املوساد« على تواصل دائم مع حفتر، حيث 
يــقــوم صـــدام بـــدور حلقة الــوصــل بــن والــده 
والـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي. وأشــــــارت صحيفة 
»هــــآرتــــس«، الــتــي كــانــت قـــد كــشــفــت أول من 
ــم تــتــضــح من  ــه لـ ــى أنــ ــن الــــزيــــارة، إلــ أمــــس عـ
ــدام حــفــتــر في  هـــي الــجــهــة الــتــي الــتــقــاهــا صــ
إســرائــيــل، وأكــــدت أن غــايــة الــلــقــاءات كانت 

ودبلوماسي  عسكري  دعــم  على  »الحصول 
بــإقــامــة عالقات  تعّهد  مقابل  إســرائــيــل،  مــن 

دبلوماسية معها«.
وأوضـــــح املـــصـــدر الــلــيــبــي، الــــذي تــحــدث مع 
»العربي الجديد«، أن نجل حفتر حمل قائمة 
مطالب إلى الجانب اإلسرائيلي، تصدرها أن 
اإلدارة األميركية،  لــدى  أبيب دورًا  تــؤدي تل 
بشأن محاكمة والده أمام القضاء األميركي، 
فــي الــدعــوى املقامة ضــده مــن جانب ليبين 
تتهمه بارتكاب جرائم حرب، وتعديل موقف 

إدارة الرئيس جو بايدن تجاه والده.
ومــنــتــصــف أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
حددت قاضية املحكمة الجزائية في فرجينيا 
ليوني برينكما يوم 28 أكتوبر موعدًا نهائيًا 
لتقديم خليفة حفتر إفادته في الدعوى التي 
تــتــهــمــه بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــــرب، مـــن بينها 
الــحــمــلــة العسكرية  الــقــتــل والــتــعــذيــب خـــالل 
دفــع محامي  مــا رفضت  بعد  على طرابلس، 
حفتر بالحصانة في وجه الدعوى املرفوعة 
ضده، وحجته بأن إجابته عن أسئلة االدعاء 
ــرار الـــدولـــة الليبية.  ســتــؤدي إلـــى إفــشــاء أســ
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــتــحــالــف الــلــيــبــي األمــيــركــي 
أن برينكما، أصــدرت  أخــيــرًا،  عصام عميش، 
قرارًا مفاجئًا بتجميد مسار املحاكمة الحالي 
بشأن القضايا املرفوعة ضد خليفة حفتر في 
انــتــهــاء االنتخابات  املــتــحــدة حتى  الــواليــات 
القاضية  قـــرار  أن  وأوضــــح عميش  الــلــيــبــيــة. 
ــا وصـــفـــتـــه بـــالـــتـــدخـــل  ــ جــــــاء عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ
السياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، 
إلى جانب عدم تعاطي محامي أسر عائلتي 
الصويد والكرشيني مع القاضية بالوسائل 

، إذا كــانــت هناك 
ً
صــــّدام يــطــرح نفسه بــديــال

اســتــحــالــة فـــي دعــــم والــــــده. وكــشــف املــصــدر 
املــقــابــل، تقديم  ــّدام حفتر عـــرض، فــي  أن صــ
عمليات  بتسهيل  اإلسرائيلي  للجانب  دعــم 
ليبيا، تستهدف  في  إسرائيلية  استخبارية 
تركيا، بحد تعبير املصدر، الذي أكد أنه في 

القانونية املعتبرة في املراسالت القضائية.
ــاءه  ــنـ ــال املـــصـــدر الــلــيــبــي إن »حــفــتــر وأبـ ــ وقـ
اإلدارة  لــدى  الحماسة  تــراجــع  يستشعرون 
التعامل معهم كمكون رئيس  األميركية في 
ــلـــى عـــكـــس اإلدارة  لـــيـــبـــيـــا، عـ فــــي مــســتــقــبــل 
ــد قــطــع معها  الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي كــــان حــفــتــر قـ
ــات قـــويـــة«.  ــالقــ ــة عــ ــامــ ــي إقــ شـــوطـــًا كـــبـــيـــرًا فــ
وأوضح املصدر أن نجل حفتر، طالب أيضًا 
اإلدارة  لــدى  بالتوسط  اإلسرائيلي  الجانب 
األميركية، لتحديد موقف واضح من أسرته، 
ــواء مـــا إذا كــانــت ســتــقــبــل بــتــرشــح حفتر  ســ
األب ودعمه من عدمه، حتى يتسنى لألسرة 
ــال تــعــثــر الــدفــع بـــوالـــده في  تــرتــيــب بــديــل حـ
أن  إلــى  املــرتــقــب، مشيرًا  الــصــراع االنتخابي 

املقابل فإن قائد كتيبة طارق بن زياد سوق 
نفسه ووالده بأنهما األقدر على إلحاق ليبيا 
الــبــلــدان  »اتــفــاقــات أبـــراهـــام« للتطبيع مــع  بـــ
الــعــربــيــة، ملـــا يــمــلــكــانــه مـــن ســيــطــرة ونــفــوذ. 
وأكــــد صـــــدام، خــــالل لــقــائــه بــاملــســؤولــن في 
باقي  أن  اإلسرائيلي،  القومي  األمــن  مجلس 
األطراف الليبية لن يكون بمقدورها تطبيع 
العالقات مع تل أبيب، حتى لو كان بعضها 
التيارات  قــوة  ذلــك، بسبب  فــي  الرغبة  يملك 
التوجه. وبحسب املصدر فإن  املناوئة لذلك 
»صــدام كــان حريصًا على خلق صــورة لدى 
املسؤول اإلسرائيلي بأن ما ستقدمه أسرته، 
حال تولت مقاليد الحكم في ليبيا، لن يقدمه 
طرف آخر، وأنهم على استعداد لتعاون غير 

محدود مع إسرائيل إذا تحقق ذلك«.
في مقابل ذلك كشف مصدر مصري أن لجوء 
حفتر للطرف اإلســرائــيــلــي، أخــيــرًا، يأتي في 
ظل معارضة القاهرة لتوجهاته على صعيد 
فتح  صعيد  على  وكــذلــك  للرئاسة،  الترشح 
عالقات بن ليبيا وإسرائيل، خاصة أن مصر 
عــلــى درايــــة كــامــلــة بــتــحــركــات حفتر فــي هــذا 
املــلــف عــلــى مـــدار نــحــو أربـــع ســنــوات مضت. 
وتعد زيــارة صــّدام حفتر الثانية من نوعها 
الــحــالــي، إذ سبقها زيــــارة غير  الــعــام  خـــالل 
ــارس/آذار املــاضــي، حيث  معلنة أيضًا فــي مــ
اإلسرائيلية  املخابرات  في  مسؤولن  التقى 
ملناقشة ملف االنتخابات الرئاسية، وموقفه 
ــو ووالـــــــــــده مـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا ذكــــــــرت تـــقـــاريـــر  ــ هـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــــه فــــي حـــــال نـــجـــح حــفــتــر فــي 
الوصول إلى السلطة، فإن »العالقة بن ليبيا 

وإسرائيل سيتم تطبيعها بشكل رسمي«.

الجيش 
في سيناء

توتر شرقي 
الفرات

املنطقة الحدودية. وفي التفاصيل، أفاد بيان 
لــجــيــش االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، بـــأن اللجنة 
اإلســرائــيــلــي  للجيشن  املــشــتــركــة  العسكرية 
واملصري، عقدت أمس األول األحــد اجتماعًا 
تم خالله بحث القضايا املشتركة، والتوقيع 
شر 

ُ
على تعديل مهم. وبحسب البيان الذي ن

 على 
ً
ــــع الــطــرفــان تــعــديــال

ّ
أمـــس اإلثـــنـــن، »وق

ــــوات الــحــرس  ــــود قـ ــم وجـ
ّ
ــــذي يــنــظ االتـــفـــاق الـ

)املصري( في منطقة رفــح«، مضيفًا: »ترأس 
ــيـــــس قــســم  ــ ــــي رئـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش اإلسـ وفـــــــد الــــجــ
الــلــواء عــوديــد بــاســيــوك، ورئــيــس  العمليات 
اللواء  الثالثة  والــدائــرة  االستراتيجية  فرقة 
تل كاملان، ورئيس قسم العالقات الخارجية 
العميد إفي دفرين«، مشيرًا إلى أنه »تم خالل 
اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل التفاقية 
تنظم وجـــود قـــوات الــحــرس فــي منطقة رفح 
لـــصـــالـــح تـــعـــزيـــز الــقــبــضــة األمـــنـــيـــة لــلــجــيــش 
املـــصـــري فـــي تــلــك املـــنـــطـــقـــة«. وخـــتـــم الــبــيــان 

»قــســد«، أو في شرقي الــفــرات، حيث مدينة 
الُسّكاني  الزخم  ذات  )كوباني(  العرب  عن 
الــــكــــردي، أو بــلــدتــا عـــن عــيــســى وتــــل تمر 

الواقعتان على الطريق الدولي »أم 4«.
وفــي هــذا اإلطـــار، ذكــرت صحيفة »الــوطــن« 
التي تعكس مواقف النظام السوري، أمس 
الـــروســـيـــة تتجلى  »املــــبــــادرات  أن  ــنـــن،  اإلثـ
ــردي فــــي تــلــك  ــكــ فــــي إقــــنــــاع قـــــادة املــــكــــون الــ
املــنــاطــق )شــمــالــي وشــمــال شــرقــي ســوريــة( 
بسحب مقاتليهم من املواقع محل الخالف، 
 مــثــل تـــل تــمــر وعــــن عــيــســى، وربـــمـــا منبج 
ــة  وعـــــــن الــــــعــــــرب، مــــقــــابــــل تــــمــــركــــز الـــشـــرطـ
»الــوطــن«  وأضــافــت  الــروســيــة«.  العسكرية 
ــــركــــز جـــهـــودهـــا 

ُ
ت ــة  ــيــ أن »الــــقــــيــــادة الــــروســ

حــالــيــًا عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول وســــط، تضمن 
النزاع لسحب فتيل  مصالح جميع أطراف 

املواجهات املفترضة«. 
ــاق، ذكــــــــرت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الـــجـــديـــد«، أن مــوســكــو جمعت  »الـــعـــربـــي  لــــ
أكــرادًا،  النظام وقيادين  قــوات  ضباطًا من 
ــيــــة، لـــبـــلـــورة  ــاضــ خــــــالل األيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املــ
تفاهمات جديدة ربما تعيد رسم الخريطة 
فـــي شــرقــي نــهــر الــــفــــرات. وحــصــل اجــتــمــاع 
أمــــــس اإلثــــنــــن بــــن »قــــســــد« وضــــبــــاط مــن 
الجيش الروسي في مطار الطبقة العسكري 
)الـــرقـــة( لبحث مــســألــة عـــودة قـــوات النظام 
إلــى مدينة الطبقة، وذكــرت املــصــادر أن كل 
هـــذه املـــفـــاوضـــات »لـــم تــثــمــر عـــن أي نتائج 
»النظام  إن  اللحظة«. وقالت املصادر  حتى 

سيناء ـ محمود خليل

وافقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 
مـــجـــددًا، عــلــى طــلــب مــصــري لــزيــادة 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة املــــنــــتــــشــــرة فــي 
ــبــــالد،  ــرقــــي الــ ــنــــاء، شــ ــيــ ــال ســ ــمــ مـــحـــافـــظـــة شــ
ال ســيــمــا املــــوجــــودة فـــي املـــنـــاطـــق املــتــاخــمــة 
املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  مــع  لــلــحــدود 
أســابــيــع قليلة  بــعــد  ذلــــك  ــاء  ــ عــــام 1948. وجـ
الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  لقاء جمع  مــن 
السيسي، برئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
نفتالي بينت، في شرم الشيخ جنوب سيناء، 
تمخض عنه لقاء للجنة العسكرية املشتركة 
للجيشن اإلســرائــيــلــي واملــصــري، كــانــت من 
تنظيم  اتفاقية  تعديل  املعلنة،  نتائجه  أبــرز 
وجود قوات حرس الحدود في رفح املصرية، 
لـــصـــالـــح تـــعـــزيـــز الــقــبــضــة األمـــنـــيـــة لــلــجــيــش 
املصري، بما يعني زيادة القوة العسكرية في 

أمين العاصي

تحاول روسيا استغالل التوتر في 
الشمال السوري بن تركيا و»قوات 
ذات  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
نفوذها  توسيع  بــهــدف  الــكــرديــة،  الغالبية 
الفرات، وهي  في منطقة شرقي  وترسيخه 
من  الــســوريــة  الجغرافيا  فــي  األهـــم  املنطقة 
حــيــث غــنــاهــا بـــالـــثـــروات الــنــفــطــيــة واملــائــيــة 
االستفادة  »قسد«  تحاول  فيما  والزراعية، 
ب عملية عسكرية 

ّ
من املسعى الروسي لتجن

تركية محتملة ضّدها، حيث تولت موسكو 
أنقرة بعدم  السياسي إلقناع  التحرك  زمام 
التوغل مجددًا في سورية بمنطقتي غربي 

الفرات وشرقه. 
ومن املقرر أن يجري وفد من »مجلس سورية 
الــديــمــقــراطــيــة - مــســد«، الــجــنــاح السياسي 
ــة فـــــي حــــزب  ــاديــ ــيــ ــقــ ــة الــ ــاســ ــرئــ ــــد« بــ ــــسـ »قـ ـــ ــ لـ
اليوم  أحمد،  إلهام  الديمقراطي«،  »االتحاد 
الروسية  العاصمة  في  مــشــاورات  الثالثاء، 
مــوســكــو، يــبــدو أن الـــهـــدف مــنــهــا الــتــوصــل 
إلى تفاهمات مشتركة بن الطرفن، مقابل 
موقف روســي ضاغط على تركيا مــن أجل 
الــقــيــام بعمل عــســكــري واســـع النطاق  عـــدم 
»قــســد«  مــنــاطــق تسيطر عليها  اتــجــاه  فــي 
فـــي الــشــمــال الــــســــوري. وهــــذه هـــي الـــزيـــارة 
الــثــانــيــة ألحـــمـــد إلــــى مــوســكــو خــــالل فــتــرة 
زمنية قصيرة، حيث كانت زارت العاصمة 
الــروســيــة منتصف شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
للرئيس  الخاص  املبعوث  والتقت  املاضي، 
ــــرق األوســـــــــط وشـــمـــال  ــشـ ــ الـــــروســـــي إلــــــى الـ
ميخائيل  الخارجية،  وزيــر  نائب  أفريقيا، 
بـــوغـــدانـــوف، حــيــث جــــرى »بــحــث تــطــورات 
األوضــاع في مناطق شمال شرقي سورية، 
بحسب  السياسية«،  العملية  ومستجدات 

بيان للخارجية الروسية صدر إثر اللقاء.
وترتبط قــوات »قــســد« مــع موسكو باتفاق 
ــرم فــــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ذي صــبــغــة عـــســـكـــريـــة، أبــ

تشرين األول 2019، ومنح الروس والنظام 
السوري مناطق انتشار عسكري في شرقي 
الــفــرات إليــقــاف عملية »نــبــع الــســالم« التي 
ها الجيش الــتــركــي فــي ذلــك الــعــام ضد 

ّ
شن

الكردية. وتدل املعطيات السياسية  القوات 
الـــروس واألتــــراك فــي طور  الحالية على أن 
نسج تفاهمات جديدة بشأن املنطقة، ربما 
اجتماع خبراء عسكرين  تتبلور خــالل  قد 
أنقرة  التركية  العاصمة  فــي  الجانبن  مــن 
خـــالل األســـبـــوع الــحــالــي. ومـــن الـــواضـــح أن 
الجانب التركي يبحث عن مكاسب ميدانية 
الـــفـــرات، حــيــث مدينتا تل  مهمة فــي غــربــي 
رفـــعـــت ومــنــبــج وكــلــتــاهــمــا تــحــت ســيــطــرة 

أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل سبق 
التعديل. ونقلت صحيفة  ووافــقــت على هــذا 
»يسرائيل هيوم« اإلسرائيلية أن مصادر في 
القاهرة أقرت بأن إسرائيل ومصر ال تكشفان 
إسرائيل  وافقت  التي  املصرية  القوات  حجم 
عــلــى انــتــشــارهــا فــي منطقة شــمــالــي سيناء، 
ــال الــبــيــان الــرســمــي اإلســرائــيــلــي إنــه  فــيــمــا قـ
سيتم تعزيز القوات املصرية في منطقة رفح 
القوات  تلك  حجم  يـــوازي  بحجم  ومحيطها 
الـــتـــي انــتــشــرت قــبــل حــــرب أكــتــوبــر/تــشــريــن 

األول 1973.
في الجانب املصري لم يتم ذكر هذا االجتماع 
الــجــهــات اإلعالمية  أو مــا أســفــر عنه مــن قبل 
ــة لــلــجــيــش املــــصــــري،  ــعـ ــابـ ــتـ الـــرســـمـــيـــة، أو الـ
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الــلــقــاء ونــتــائــجــه على 
لــقــوات الجيش  الصعيد املــصــري، مــن زيــــادة 
في مدينة رفح، البوابة الشرقية للجمهورية. 
عها 

ّ
اتفاقية كامب ديفيد وق أن  جدير بالذكر 

الــــرئــــيــــس املــــصــــري الـــــراحـــــل أنـــــــور الــــســــادات 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي مناحيم بيغن  ــ الـ ورئــيــس 
في 17 سبتمبر/أيلول 1978 إثر 12 يوما من 
فــي منتجع كامب ديفيد  السرية  املــفــاوضــات 
األمــيــركــي، فيما جـــاءت مــعــاهــدة الــســالم بن 
مصر وإســرائــيــل عــام 1979 بعد الــدخــول في 
مـــفـــاوضـــات عــقــب انــتــصــار الــجــيــش املــصــري 
األول  أكتوبر/تشرين  الــســادس من  في حــرب 

متمسك بشروطه، يريد منطقة شرقي نهر 
الفرات والعودة إلى ما قبل 2011، وهذا ما 
املــصــادر  وبّينت  اآلن«.  حتى  قسد  ترفضه 
أن »مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــي« )مــســد( 
يحاول إقناع موسكو باإلبقاء على اإلدارة 
الــذاتــيــة )الــكــرديــة(، واعــتــبــار قـــوات »قــســد« 
الوضع  الــســوري، أي »بــقــاء  تابعة للجيش 
في شرقي الفرات على ما هو عليه اليوم«، 
الرقة  فــي  أي منطقة  أن »تسليم  إلــى  الفــتــة 
وديـــــر الــــــزور وريـــــف حــلــب لــلــنــظــام، يعني 
الخطوة األولــى نحو تسليم بقية املناطق، 
ومــن ثــم خــروج األكـــراد مــن دون أي مكسب 
ســيــاســي«. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن هناك 
 
ّ
تخوفًا لدى »قسد« في الوقت ذاته من شن

الــجــيــش الــتــركــي عملية عــســكــريــة »إمـــا في 

ــه فــــي اســـــتـــــرداد جـــــزء مــــن األراضــــــي  ونـــجـــاحـ
ــادت كــامــلــة بــعــد ذلـــك مع  فــي ســيــنــاء والــتــي عـ
انــســحــاب آخــــر جــنــدي إســرائــيــلــي مــنــهــا عــام 
ــع الــعــلــم املـــصـــري عــلــى طــابــا بعد  1982، ورفــ
التحكيم الدولي عام 1989. وتحظر االتفاقية 
على الجانب املصري إدخال طائرات وأسلحة 
ثقيلة إلـــى املــنــطــقــة الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل، 
ــقـــوات املــصــريــة املــنــتــشــرة  وحـــــددت طــبــيــعــة الـ
وكــــذلــــك تــســلــيــحــهــا، عـــلـــى أن يـــتـــم الــتــنــســيــق 
بــن الــجــانــبــن اإلســرائــيــلــي واألمــيــركــي حــول 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــريـــد الــجــيــش املــصــري 

تنفيذها في سيناء.
ــقــت الــعــمــل بــالــشــق 

ّ
ــيـــل قـــد عــل ــرائـ وكـــانـــت إسـ

مع  للسالم  ديفيد  كــامــب  اتفاقية  مــن  األمــنــي 
مـــصـــر، بـــهـــدف تــمــكــن الـــجـــيـــش املــــصــــري مــن 
على  للقضاء  واســعــة،  عملية عسكرية  تنفيذ 
سيناء  جزيرة  شبه  في  املسلحة  املجموعات 
ــقــــاب تــطــور  فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2013 فــــي أعــ
األحداث األمنية في شمال سيناء إثر ما جرى 
فــي املــشــهــد الــســيــاســي املــصــري آنــــذاك. وعلى 
مدار السنوات املاضية أدخل الجيش املصري 
إلــى شمال سيناء، ال  قــوات عسكرية ضخمة 
رفــح والشيخ زويــد والعريش،  سيما مناطق 
على  الهجمات  ملئات  الــقــوات  هــذه  وتعّرضت 
ــوالـــي لتنظيم  يـــد تــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء« املـ
»داعـــــش«، مــا أدى إلـــى وقـــوع خــســائــر فــادحــة 
فــي صــفــوف الــقــوات البشرية واملــعــدات. فيما 
التنظيم اإلرهـــابـــي على  تــتــجــاوز هــجــمــات  ال 
املحتلة  الفلسطينية  األراضـــــي  مـــع  الـــحـــدود 
عدد أصابع اليد الواحدة، سواء إطالق نار أو 

صواريخ على مدار السنوات املاضية.
وتــعــقــيــبــًا عــلــى ذلـــــك، قــــال بـــاحـــث فـــي شـــؤون 
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــمــ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ ــنـــاء، طـــلـــب عـ ــيـ سـ
الجديد«، إن تعديل االتفاقية يأتي كجزء من 
الطلبات املصرية في لقاء السيسي-بينت قبل 
املصرية  العالقات  دفء  مــن  وكــجــزء  أسابيع، 
اإلسرائيلية، والزيارات التي نشط فيها وزير 
املــخــابــرات الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل خــالل 
املــرحــلــة املــاضــيــة إلـــى تــل أبــيــب واستضافته 
للمسؤولن اإلسرائيلين في القاهرة، مشيرًا 
ــيـــة عـــلـــى زيـــــادة  ــلـ ــيـ ــرائـ إلـــــى أن املــــوافــــقــــة اإلسـ
الــقــوة الــعــســكــريــة املــصــريــة فــي ســيــنــاء كانت 
متوقعة، ملا يمثله ذلك من صمام أمان لصالح 
الجنوبية،  حــدوده  على  اإلسرائيلي  الجانب 
ــيــــة مــن  ملـــواجـــهـــة خـــطـــر الــتــنــظــيــمــات اإلرهــــابــ
جــهــة، ومــالحــقــة طـــرق دعـــم وإمـــــداد املــقــاومــة 
الفلسطينية في غزة، مضيفًا أن هذا ما أثبتته 
الجنوبية  الساحة  بهدوء  املاضية،  السنوات 
على  أضـــرار،  أو  أي هجمات  مــن  اإلسرائيلية 
الرغم من أن القوة العسكرية لتنظيم »داعش« 
ــــي وقــــــت مــن  ــه املــــيــــدانــــيــــة بـــلـــغـــت فـ ــرتـ ــطـ ــيـ وسـ
األوقــات حــدًا يمكنه فيها استهداف املصالح 
اإلســرائــيــلــيــة، فـــي حـــن أن الــجــيــش املــصــري 
الحرب  فــاتــورة  ودفـــع  الهجمات  لكل  تــصــدى 

طيلة السنوات السبع املاضية.
وأضـــاف الباحث أن الــوضــع األمــنــي الحالي 
في سيناء ال يتطلب وجودًا عسكريًا مضاعفًا 
ملا هو عليه اآلن، في ظل تراجع نفوذ تنظيم 
»داعش« خالل األشهر املاضية، خصوصا في 
املناطق الحدودية مع االحتالل اإلسرائيلي، 
ــًا أن لــتــكــثــيــف وجــــود  بــيــنــمــا يـــبـــدو واضــــحــ
الجيش املصري في هذه املناطق مهمة أخرى 
جـــاءت بعد وقت  أنــهــا  غير معلنة، ال سيما 
الــدفــاع  لــوزيــر  السيسي  تفويض  مــن  قصير 
الــفــريــق مــحــمــد زكــــي بــفــرض عــشــرة تــدابــيــر 
استثنائية وقتما يشاء، بناء على توجيهات 
الرئيس نفسه، على مستوى كل مناطق شبه 
جــزيــرة ســيــنــاء. ومـــن هـــذه الــتــدابــيــر، إصـــدار 
ــجـــول، وتـــحـــديـــد مــواعــيــد  ــتـ  قــــــــرارات حـــظـــر الـ
ــا، وإخـــــالء  ــهــ ــالقــ ــحــــالت الـــعـــامـــة وإغــ  فـــتـــح املــ
بــعــض األمـــاكـــن أو املــنــاطــق، وحــظــر اإلقــامــة 
فــي أمــاكــن معينة، وحــظــر اســتــخــدام وسائل 
اتصال معينة، وغيرها من التدابير، في حن 
صــدر قـــرار جــمــهــوري يحمل رقــم 420 لسنة 
2021 بتحديد مناطق عسكرية مغلقة يحظر 
فــيــهــا كـــل األنــشــطــة املــدنــيــة، بــمــســاحــة تبلغ 
بشمال  ــــي  األراضـ مــن  مــربــع  كيلومتر   3000

سيناء، كمناطق حدودية.

اتجاه عن العرب، ما يعني تقطيع أوصال 
اتجاه  في  أو  عليها،  تسيطر  التي  املناطق 
الشريان   ،4 أم  بطريق  للتحكم  عن عيسى 
االقتصادي األبرز في شرقي الفرات«، وفق 

املصادر.
لكن املتحدث باسم »اإلدارة الذاتية« الكردية 
أحمي،  لقمان  في شمالي وشرقي سورية، 
أكد أمس أنه »لم ولن يتم تسليم أي منطقة 
الـــنـــظـــام«،  ــوات  قــــ ــى  ــ إلـ اإلدارة  مـــنـــاطـــق  مــــن 
مــضــيــفــًا أن كـــل املــنــاطــق الــتــي كــانــت تحت 
ســيــطــرة قــســد »ال تـــــزال ضــمــن ســيــطــرتــهــا 
وستبقى كذلك«. ونفى أحمي وجود حوار 
مــع الــنــظــام الـــســـوري، واضــعــًا األنــبــاء التي 
تتحدث عن ذلك في إطار »الشائعات«، غير 
أنـــه أكـــد »أنــنــا منفتحون عــلــى الـــحـــوار مع 
ــراف لــحــل األزمــــة الــســوريــة سلميًا  ــ كــل األطـ
مكونات  حــقــوق  بما يضمن  وديــمــقــراطــيــًا، 
ــالــــي وشـــــرقـــــي ســــوريــــة،  شـــعـــبـــنـــا فـــــي شــــمــ

والحفاظ على قوات سورية الديمقراطية«.
وحول األهداف الروسية، يرى الباحث في 
الــســوري«، محمد سالم، أن  مركز »الــحــوار 
»هــنــاك مــالمــح تــعــاون روســـي أمــيــركــي في 
شــرقــي الــــفــــرات، يــمــكــن أن يــفــســر عــلــى أنــه 
املنطقة«،  مــن  أميركي  النسحاب  تحضير 
الفـــتـــًا إلــــى أن تــركــيــا »تــتــحــفــز وتـــبـــذل كــل 
جــهــودهــا لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب مــن أي 
تــغــيــيــر فـــي خــريــطــة الـــســـيـــطـــرة«. ويــعــتــبــر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ســــالــــم، فــــي حـــديـــث لـ
ــات الــروســيــة فــي بعض  ــرور الـــدوريـ أن »مــ
يعني  أميركي،  فعل  رد  دون  قسد،  مناطق 
ضوءًا أخضر من واشنطن لقسد وروسيا 
للتنسيق«، مشيرًا إلى أنه »بوجود ضغط 
تــركــي ومــالمــح انــســحــاب أمــيــركــي، تصبح 
ــيـــرة أمـــــــام روســــيــــا لــتــوســيــع  ــبـ الـــفـــرصـــة كـ

مناطق نفوذها«.
من جهته، يعتبر الباحث املختص بالشأن 
الـــــروســـــي، طــــه عـــبـــد الـــــواحـــــد، أن مــوســكــو 
»تــســتــغــل حـــاجـــة األتــــــــراك واألكـــــــــراد )لـــهـــا( 
الفتًا  الــفــرات«،  في شرقي  نفوذها  لتوسيع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنــهــا  فـــي حــديــث لـــ
»أن تكون وسيطًا بن  تحاول منذ سنوات 
األكـــــــراد والـــنـــظـــام، وهــــا هـــي الـــيـــوم تنشط 
ــلـــوســـاطـــة بــــن األكـــــــــراد وتــــركــــيــــا«. ويــــرى  لـ
أنـــه »فـــي الــحــالــتــن، ال شــك أن هـــذا الــوضــع 
نــفــوذهــا، ال  سيساعد روســيــا على توسيع 
ســيــمــا فـــي مــنــطــقــة ســـوريـــة تــتــمــتــع بأهمية 
ــة  ــاطـ وسـ أي  أن  مـــعـــتـــبـــرًا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، 
ستمنح الــــروس صــفــة »الـــضـــامـــن«، وتــعــزز 
الــتــي قــد تشملها أي  وجــودهــم فــي املنطقة 
روسية،  بوساطة  تركية   - كردية  تفاهمات 
ما سيعزز مكانة روسيا أيضًا لدى تركيا«.

تعارض القاهرة ترشح حفتر للرئاسة )لودوفيك مارين/فرانس برس(

أدخل الجيش المصري في السنوات الماضية قوات ضخمة إلى سيناء )فرانس برس(

تطرح موافقة 
االحتالل اإلسرائيلي 
على زيادة القوة 

العسكرية المصرية 
المنتشرة في 

محافظة شمال 
سيناء، تساؤالت 

عن دوافعها 
واألهداف المرتقبة 

منها، خصوصًا ما 
إذا كانت تستهدف 

مالحقة طرق دعم 
وإمداد المقاومة 

الفلسطينية 
في غزة

بين تركيا و»قسد«  للتوسط  التوتر في شمالي سورية  تستغل روسيا 
غربه،  أو  الفرات  شرقي  في  تركية  عملية  تنفيذ  احتماالت  وتقليل 

وسط مساٍع موازية من موسكو لتوسيع نفوذها
الحدثتقرير 

ما وراء الموافقة اإلسرائيلية 
على زيادة عدد القوات المصرية

وساطة روسية 
بأكثر من هدف

خاص

تعزيز 
االحتياط

ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أمس، أن الجيش 
اإلسرائيلي يعمل على تعزيز 
التدريبات لقوات االحتياط، 

خصوصً في الجيوش 
البرية. وأشارت إلى أنه سيتم 
تخصيص مليار شيقل )نحو 

323 مليون دوالر( لخطة 
التدريبات، لمضاعفة عدد 

عناصر قوات االحتياط 
لغاية 90 ألف جندي في 

العام المقبل.

تعديل االتفاقية جزء 
من طلبات مصر في لقاء 

السيسي وبينت

يتمسك النظام 
بشروطه التي ترفضها 

»قسد« حتى اآلن

لم يُكشف عن حجم 
القوات التي وافقت 
إسرائيل على انتشارها

عرض صّدام حفتر 
تسهيل قيام إسرائيل 

بعمليات استخبارية

أحمي: لم نسلّم أي 
منطقة من مناطق 

اإلدارة إلى النظام

حاول صّدام حفتر، نجل 
اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر، تسويق نفسه 
ووالده لدى اإلسرائيليين، 

على أنهما األقدر على 
إلحاق ليبيا بالمطبّعين

Tuesday 9 November 2021 Tuesday 9 November 2021
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سياسة

صدرت مراسيم العفو 
األميري الخاص 

بالمحكومين السياسيين

الكويت ـ خالد الخالدي

قّدمت الحكومة الكويتية، برئاسة 
الــشــيــخ صـــبـــاح الــخــالــد الــصــبــاح، 
أمس اإلثنن، استقالتها، إلى أمير 
الصباح،  الجابر  األحمد  نــواف  الشيخ  البالد 
العفو  مراسيم  رفعها  من  بعد ساعات  وذلــك 
ــيــــري الـــخـــاص بــاملــحــكــومــن فـــي قــضــايــا  األمــ
ســيــاســيــة. ويــؤمــل مــن هـــذه االســتــقــالــة، التي 
اجتماعها  إنــهــاء  بعد  الحكومة  بها  تقدمت 
االعــتــيــادي، حــل األزمـــة السياسية فــي البالد، 
ــوار الــوطــنــي الـــذي  كــجــزء مـــن مــخــرجــات الـــحـ
املاضي  األول  أكتوبر /تشرين  ُعقد في شهر 
ــاء مــجــلــس األمــــــة الـــكـــويـــتـــي وبـــن  بــــن أعــــضــ
بإسقاط  حكوميًا  تعهدًا  من 

ّ
وتض الحكومة، 

تقديمها  املزمع  االستجوابات«  »تأجيل  قــرار 
إلى رئيس الــوزراء حتى منتصف عام 2022، 
والــذي صــوت عليه مجلس األمــة في مــارس/

غياب   
ً
حــكــومــي، مستغال بطلب  املــاضــي  آذار 

نواب املعارضة آنذاك، والذين قاطعوا الجلسة 
في محاولة إلسقاطها. وكانت حكومة الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد الـــصـــبـــاح، عــلــى مــوعــد الــيــوم 
ــان، تــفــادتــه  ــرملـ ــبـ ــاء، الســـتـــجـــواب فـــي الـ ــثـــالثـ الـ
تنهي  أن  يفترض  والــتــي  استقالتها،  بــإعــالن 
أكبر أزمــة سياسية عاشتها البالد في العقد 
ــة إلــى  ــة اقــتــحــام مجلس األمـ األخــيــر، مــنــذ أزمـ

الحوار الوطني. 
وهـــــذه الـــحـــكـــومـــة، هـــي الــثــانــيــة الـــتـــي تــتــقــدم 
ــام، إذ  ــ بــاســتــقــالــتــهــا فـــي الــكــويــت بـــأقـــل مـــن عـ
الخالد  صــبــاح  الشيخ  حكومة  تقدمت  كــانــت 
الـــصـــبـــاح، بــاســتــقــالــتــهــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ــهـــر عــلــى  ــل مــــن شـ ــ ــد أقــ ــعـ الــــثــــانــــي املـــــاضـــــي، بـ

الــتــمــيــيــز قـــد أصــــــدرت حــكــمــهــا الــنــهــائــي في 
قــضــيــة »اقــتــحــام مــجــلــس األمــــة« فــي يــونــيــو/ 
بــالــســجــن  حــــكــــم  بــــــإصــــــدار   ،2018 حــــــزيــــــران 
ــنـــواب  ــر بـــحـــق كــــل مــــن الـ ــهـ ــنــــوات و6 أشـ 3 ســ
السابقن وقادة املعارضة، وهم: مسلم البراك، 
جــمــعــان الــحــربــش، خــالــد الــطــاحــوس، فيصل 
وليد  النمالن،  الــوعــالن، سالم  مــبــارك  املسلم، 
الطبطبائي وفهد الخنة، وكذلك بحق مشعل 
الذايدي، راشد العنزي، ناصر فراج املطيري، 
مــحــمــد الــــدوســــري، عــبــد الــعــزيــز املــنــيــس، من 
العزيز  عبد  وحبس  الشباب،  املعارضة  قــادة 
املطيري ومحمد البليهيس ونواف نهير مدة 
الــشــغــل. وقـــررت املحكمة االمتناع  عــامــن مــع 
عن عقاب 31 متهمًا، مع تغريمهم مبلغًا قدره 
ألــف دينار كويتي )3 آالف دوالر( وبــراءة 17 
متهمًا آخرين. لكن نائبن سابقن، هما وليد 
الكويت  إلـــى  ــادا  عـ الــخــنــة،  وفــهــد  الطبطبائي 
لــلــعــفــو  ــــام 2019، مــتــقــدمــن بــطــلــب  ــر عـ ــ ــ أواخـ

الخاص من أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، فــيــمــا رفــــض بــقــيــة الــنــواب 
الــســابــقــن الـــعـــودة، عــلــى أمـــل االســـتـــفـــادة من 
»عفو شامل« يمكنهم من العودة إلى املشهد 
من  الخاص يحرمهم  العفو  إن  إذ  السياسي، 

املشاركة في االنتخابات البرملانية. 
األمــة قد بدأت  اقتحام مجلس  وكانت قضية 
عندما عملت املعارضة التي كانت تتشكل في 
إسقاط  ومــحــاولــة  نفسها  ترتيب  على   2009
الـــوزراء األسبق الشيخ ناصر  رئيس مجلس 
املحمد الصباح، بسبب وجود شبهات فساد 
حــولــه، لكن املــعــارضــة لــم تحصل على الزخم 
إال بــعــد أحــــداث »ديــوانــيــة الــحــربــش«، والــتــي 
اقتحمت فيها القوات الخاصة التابعة لوزارة 
الداخلية منزل النائب في مجلس األمة آنذاك 
ــقــــاف نــــدوة  جـــمـــعـــان الـــحـــربـــش، وحــــاولــــت إيــ
سياسية كانت تجري داخلها، واقتادت أستاذ 
املــرافــعــات فــي جــامــعــة الــكــويــت، الـــذي أصبح 
أحـــد زعــمــاء املــعــارضــة فــي مــا بــعــد، الــدكــتــور 
عبيد الوسمي، وضربته أمام شاشات التلفزة 
إلــى تقديم سلسلة من  العاملية، وهــو ما أدى 
الــــوزراء، لكنه  االســتــجــوابــات لرئيس مجلس 
اســـتـــطـــاع تـــأمـــن أغــلــبــيــة بــرملــانــيــة واإلفـــــالت 
مــنــهــا. واســـتـــمـــرت االحـــتـــجـــاجـــات الــبــرملــانــيــة 
طوال 2011 متأثرة بزخم الربيع العربي، لكن 
كشف الصحف الكويتية عن وجود »إيداعات 

نــواب مجلس  فــي حسابات بعض  مليونية« 
العامة  النيابة  وبــدء  للحكومة،  املوالن  األمــة 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم، أدى إلــــى إعــــالن املــعــارضــة 
عقد نــدوة في ساحة اإلرادة وســط العاصمة 
ــة مــبــاشــرة،  في  الــكــويــت، وأمــــام مــجــلــس األمــ
الـــثـــانـــي 2011، وتــحــولــت  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
ــــدوة إلـــــى مـــســـيـــرة ملـــنـــزل رئـــيـــس مــجــلــس  ــنـ ــ الـ
الوزراء آنذاك، وهو ما دفع سلطات األمن إلى 
املــئــات مجلس األمــة  الــتــدخــل، قبل أن يقتحم 
ويدخلوا القاعة البرملانية ويقوموا بمصادرة 
الخرافي،  األمــة جاسم  رئيس مجلس  مطرقة 
والجلوس على كرسي رئيس مجلس الوزراء. 
وبــعــد يـــومـــن، أمـــر أمــيــر الــكــويــت بمحاسبة 
املــتــهــمــن. ولـــم تــمــض 3 أســابــيــع، حــتــى أعلن 
عـــن قــبــول اســتــقــالــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
وحـــل الــبــرملــان، ودعـــوتـــه النــتــخــابــات جــديــدة 
إلــى  فــبــرايــر/شــبــاط 2012، وأدت  أجــريــت فــي 
انـــتـــصـــار كـــاســـح لـــلـــمـــعـــارضـــة. لـــكـــن املــحــكــمــة 
العام،  ذلــك  من  يونيو  في  أعلنت  الدستورية 
إلى  الكويت  أمير  ليدعو  االنتخابات،  بطالن 
انتخابات برملانية، ويصدر مرسومًا بتعديل 
ــوات االنــتــخــابــيــة، مــا أدى إلـــى مقاطعة  ــ األصـ

املعارضة حتى 2016.
ــبــــالد الـــشـــيـــخ صــبــاح  وجـــــــاءت وفــــــاة أمـــيـــر الــ
 ،2020 سبتمبر/أيلول  فــي  الــصــبــاح،  األحــمــد 
لتزيد من بعثرة أوراق املشهد السياسي، قبل 
عقد االنتخابات في ديسمبر/كانون األول 

ُ
أن ت

من العام نفسه، والتي أفرزت انتصارًا ساحقًا 
للمعارضة، لكن خالفات حادة بن املعارضة 
حول أولوية قانون العفو على مطلب »إسقاط 
ــدم قـــدرة  ــى عــ رئـــيـــس مــجــلــس األمـــــــة«، أدت إلــ
ــة عــلــى الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون.  مجلس األمـ
وعاشت البالد في أزمــات سياسية مستمرة، 
بسبب جــلــوس نـــواب املــعــارضــة عــلــى مقاعد 

الوزراء، ومنعهم الجلسات من االنعقاد.
وبعد مفاوضات شاقة بن الحكومة ورئيس 
مجلس األمــة مـــرزوق الغانم مــن جهة، وعــدد 
من نــواب املعارضة من جهة أخــرى، توصلت 
حل 

ُ
األطـــراف إلــى ضــرورة عقد حــوار وطني ت

ــتــــجــــاب أمــيــر  فـــيـــه الــــخــــالفــــات الـــعـــالـــقـــة، واســ
ــر  ــ ــهـــذه املـــطـــالـــب، لـــيـــدعـــو فــــي أواخـ الـــكـــويـــت لـ
شهر سبتمبر/أيلول للحوار الوطني، والذي 
عقدت منه ثالث جلسات انتهت إلى اتفاقات 
بموافقة الحكومة على »عفو كريم« ال يتقدم 
فيها املعفو عنهم باعتذار إلى أمير البالد، وال 
يسجنون، كما تتعهد الحكومة بوقف العمل 
املــقــدمــة لرئيس  بــقــرار تأجيل االســتــجــوابــات 
أن  مقابل  فــي   2022 منتصف  حتى  الحكومة 

يتعهد النواب بإنهاء حالة التأزيم املستمرة.

قّدمت الحكومة 
الكويتية أمس اإلثنين، 

استقالتها ألمير البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر 

الصباح، في تحرك قد 
يساعد إلى جانب العفو 

عن المعارضين السياسيين، 
في إنهاء المواجهة مع 

نواب المعارضة والتي 
أعاقت العمل الحكومي

)Getty( قّدمت حكومة صباح الخالد الصباح استقالتها للمرة األولى في يناير الماضي

تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثالثي تقدمت 
كبير  بتأييد  وحظي  لرئيسها،  املعارضة  به 
مــن قــبــل الـــنـــواب. وكـــان أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
نـــواف األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، قــد دعـــا إلــى 
حـــوار وطــنــي يجمع بــن مجلس األمـــة وبــن 
الحكومة، وذلك لنزع فتيل الخالف السياسي، 
ــزء من  ــــق جــ ــبـــرملـــان. ووافــ وتــعــطــل جــلــســات الـ
املعارضة والحكومة على الجلوس إلى طاولة 
الحوار الوطني الذي لم تعلن نتائجه بشكل 
رســمــي، لكن مــصــادر مــن الطرفن أكــدت أنها 
املتهمن  عــن  بالعفو  الحكومة  تعهد  شملت 
فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، وتــــوزيــــر عــــدد من 
نواب املعارضة، مقابل تعهد النواب بالتهدئة 
الــــوزراء وتعطيل  وعـــدم الــجــلــوس فــي مقاعد 

الجلسات.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن رئــيــس مــجــلــس األمــــة مـــرزوق 
ــــدور مـــرســـومـــن أمـــيـــريـــن،  ــــس، صــ الـــغـــانـــم أمــ
بـــالـــعـــفـــو عـــــن بــــعــــض املـــتـــهـــمـــن بـــالـــقـــضـــايـــا 
الــســيــاســيــة فـــي الـــكـــويـــت. وأعـــــرب الــغــانــم عن 
ــه، بــــــأن يـــشـــكـــل ذلــــــك »صـــفـــحـــة ومـــرحـــلـــة  ــ ــلـ ــ أمـ
نــكــون قــد طوينا صفحة كان  جــديــدتــن، وأن 
يــجــب أن تـــطـــوى، لــلــبــدء فـــي مــرحــلــة جــديــدة 
طــال انــتــظــارهــا، وهــي مرحلة إنــجــاز وبــنــاء«. 
وكـــان مجلس الــــوزراء قــد أعــلــن فــي اجتماعه 
االعـــتـــيـــادي أمــــس، عـــن اعــتــمــاد أمــيــر الــكــويــت 
أبناء  عــن بعض  بالعفو  الــخــاصــة  »املــراســيــم 
أحكام قضائية،  عليهم  الكويت ممن صــدرت 
ــــس(«،  ــيـــوم )أمــ ــــدرت تــلــك املـــراســـيـــم الـ وقــــد صـ
انتهجته  الــــذي  »الــــحــــوار والــنــهــج  أن  مـــؤكـــدًا 
غالبية أعضاء مجلس األمة، من خالل تقديم 
الخالف،  والتفاهم على  الــجــدال،  الحوار على 
هما السبيل األمثل والطريق األقوم في العمل 
والتنمية  اإلنـــجـــازات  يحقق  الـــذي  السياسي 

وتطلعات أبناء الكويت األوفياء«.
وجاء قرار أمير الكويت بإعالن العفو عن عدد 
مـــن املــتــهــمــن فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، ومــن 
»اقتحام مجلس  املتهمون في قضية  أبرزهم 
األمــــــــة« إبــــــان االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة ضــد 
رئيس مجلس الــوزراء األسبق، ناصر املحمد 
الصباح في 2011، لينهي أحد أطول األزمات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الـــتـــي عــاشــتــهــا الــبــالد 
والتي استمرت 10 سنوات، وشكلت منعطفًا 
في  الكويتي  السياسي  التاريخ  في  تاريخيًا 

العقد األخير. 
وال يــمــثــل املــتــهــمــون بــاقــتــحــام مــجــلــس األمـــة، 
ــمــل فــي العفو األمــيــري الــصــادر 

ُ
جميع مــن ش

ــانـــت األســـاســـيـــة فــي  ــــس، لـــكـــن قــضــيــتــهــم كـ أمــ
العفو، نظرًا لحجم األسماء السياسية املتهمة 
فيها ووزنــهــا داخـــل الـــدولـــة. وكــانــت محكمة 

خطوة لتجنب االستجوابات وإنهاء أطول أزمة سياسية

الكويت: استقالة الحكومة وعفو أميري

Tuesday 9 November 2021
الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة


