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للحديث تتمة...

مواجهات عقارب 
في تونس

إلى  البيئية،  التونسية، ومشكلتها  تحولت مدينة عقارب، في محافظة صفاقس 
رمز جديد للغليان االجتماعي في تونس، والذي يرافقه اعتماد سلطة الرئيس قيس 
سعيّد، سياسة بوليسية أمنية تجاه المواطنين، وذلك مع استمرار االبتعاد السياسي 

عنه والتحذير من مخاطر إجراءاته وانعدام رؤيته آلفاق الحل

تونس ـ العربي الجديد

لــــــم تـــــخـــــرج مــــديــــنــــة عــــــقــــــارب فــي 
محافظة صفاقس، جنوبي تونس، 
أمس األربعاء، من أجواء االحتقان 
الـــشـــعـــبـــي، الــــــذي يـــســـودهـــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
املتفاقمة  النفايات  أزمــة  شهر، على خلفية 
فــي املــحــافــظــة، والـــذي تصاعد خــال األيــام 
ــرار حــكــومــة الــرئــيــس قيس  املــاضــيــة، مـــع قــ
املدينة،  فــي  القنة،  مكب  فتح  إعـــادة  سعّيد 
على الرغم من قرار قضائي قضى بإقفاله. 
وزاد االحــتــقــان، وفـــاة مــواطــن، يــوم اإلثنني 
املـــاضـــي، الــــذي شــهــد احــتــجــاجــات ألهــالــي 
عـــقـــارب، اعــتــراضــا عــلــى إعــــادة فــتــح املــكــب، 
وهــي احــتــجــاجــات اســتــمــرت أول مــن أمــس، 
وكشفت عن سلوك أمني عنيف لقوات األمن، 
مع املحتجني. وفيما عاشت عقارب، أمس، 
على وقــع إضــراب شامل وإغــاق تــام التزم 
بــه الــقــطــاعــان الــخــاص والــعــام، حـــدادًا على 
ــرزاق لشهب، وتنديدًا  الـ املــواطــن عبد  وفــاة 
»وحشية«  العمالية  النقابات  وصفته  بما 
مسيرة  إثــر  املواجهات  استعيدت  الشرطة، 
شعبية إلى مكب قنة، وأعاد األمن استخدام 
وإذ  املحتجني.  مواجهة  فــي  ذاتــهــا  األدوات 
ــداث عـــقـــارب، ومــعــهــا نــفــايــات  ــ أصــبــحــت أحـ
ــزًا جـــديـــدًا لــهــشــاشــة الــوضــع  ــ صــفــاقــس، رمـ
االجتماعي في تونس، املتراكم منذ سنوات، 
ال تزال الرئاسة التونسية تعمل وفق نظرية 
االنفصام عن الواقع، فيما يتعالى االحتقان 
الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي في 
الــــبــــاد، ويــــــــزداد االبـــتـــعـــاد الـــســـيـــاســـي عــن 
الرئيس قيس سعّيد. ووسط تحذيرات من 
تــونــس ألن تكون  بــتــوجــه  منظمات دولــيــة 
دولة بوليسية، مع ارتفاع ماحقة املدنيني، 
ــى يـــوم  ــ ــإن األنــــظــــار تــتــجــه فــــي تـــونـــس إلـ ــ فـ
املقبل، حيث تنظم حملة »مواطنون  األحد 
قبالة  العاصمة  االنــقــاب« مسيرة في  ضد 
ــارع بـــــاردو، عــلــى أن يليها  الــبــرملــان فـــي شــ
حـــوار مــزمــع عــقــده بــني الحكومة واالتــحــاد 
الــتــونــســي لــلــشــغــل. واعـــتـــبـــر األمـــــني الــعــام 
لــاتــحــاد، نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، أمــــس، أن 
أزمة النفايات في صفاقس تؤسس لوضع 

أخطر.
 تاما، 

ً
وشــهــدت مدينة عــقــارب، أمـــس، شــلــا

باإلضراب  القاضي  نقاباتها  لقرار  تنفيذًا 
العام في القطاعني العام والخاص، والحداد 
عــلــى روح املـــواطـــن لــشــهــب، فــيــمــا انــتــشــرت 
العامة.  املنشآت  الجيش لحماية  قــوات من 
ــراب، بل  ــاإلضــ ولــــم يــكــتــف ســكــان املــديــنــة بــ

إلى  وتوجهوا  املدينة،  مداخل  كافة  أغلقوا 
للمطالبة  للنفايات،  املخصص  القنة  مكب 
الــرغــم مــن التعزيزات  بــإعــادة إغــاقــه، على 
األمــنــيــة املكثفة. وأكـــد املــواطــن مــن عــقــارب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  محمد الــقــارصــي، لـــ
»اإلضــــراب الــعــام نجح مــائــة بــاملــائــة، حيث 
إن الشلل أصاب كل املنطقة، وحيث أغلقت 
ــق واملــــؤســــســــات«.  ــ ــرافـ ــ ــقـــاهـــي واملـ جــمــيــع املـ
إلــــى  انــــقــــســــمــــوا  »املــــحــــتــــجــــني  أن  وشــــــــــرح 
مـــجـــمـــوعـــتـــني، تـــوجـــهـــت األولـــــــى إلـــــى مــكــب 
بالقرب من سوق  الثانية  ت 

ّ
القنة، فيما ظل

عقارب في وسط املدينة«. وأكد أن »األهالي 
يعيشون حالة من الغضب، خصوصا بعد 
مـــحـــاوالت الــبــعــض تــســيــيــس الــقــضــيــة، في 
أن املسألة تهم كل سكان املنطقة، وال  حني 
عاقة لها بأحزاب أو انتماءات«. وأكد على 
»نضال األهالي منذ بداية الثورة، من أجل 

هم في بيئة نظيفة وسليمة«.
ّ
حق

ــد الــنــاشــط فـــي املــجــتــمــع املــدنــي،  بـــــدوره، أكـ
عــضــو حــمــلــة »مــانــيــش مـــصـــب« )أي لست 
ــكـــري الـــبـــحـــري، فــي  مـــكـــبـــا( فــــي عــــقــــارب، شـ
أن »محاولة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
فرض الحل األمني ملسألة حياتية تتجاوز 
كرًا 

ّ
الوضع البيئي في عقارب مرفوض«، مذ

ــأن »الــحــكــم الــقــضــائــي بــغــلــق مــكــب الــقــنــة،  بـ
جـــاء نتيجة تــحــركــات ونــضــاالت عـــدة، أمــا 
فــتــحــه مـــجـــددًا، فيعتبر أكــبــر جـــرم فــي حق 
ــالــــي«. وأوضـــــح الــبــحــري أن »األهـــالـــي  األهــ
يناضلون منذ عام 2013، وواجهوا تقريبا 
من  الرغم  على  املتعاقبة،  الحكومات  أغلب 
إخال السلطات بأغلب تعهداتها«، مشددًا 
ــانــــون. واعــتــبــر  ــقــ عـــلـــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق الــ
ــه »بـــعـــيـــدًا عــــن املـــرجـــعـــيـــات والـــقـــضـــايـــا  ــ أنــ
املــغــلــوطــة، هـــنـــاك الـــيـــوم قــضــيــة مــصــيــريــة، 
قضية حياة أو موت«، محذرًا من أن »هناك 
ــوا بــســبــب األمـــــــراض والــتــلــوث  ــاتـ ــاال مـ ــفـ أطـ
ــة، وال مــجــال  ــئــ والـــحـــشـــرات الــســامــة واألوبــ

لــلــصــمــت.« وشـــهـــد مــحــيــط مــكــب الــقــنــة في 
ــقــــارب، أمـــــس، مـــواجـــهـــات بـــني املــحــتــجــني  عــ
الذين رفعوا شعارات  من مختلف األعمار، 
»أغـــلـــق املـــصـــب« و»يــــا مـــواطـــن يـــا ضحية« 
و»مــســيــرة سلمية ال لــلــعــنــف«، وبـــني قــوات 
األمــن، التي عمدت إلى إطاق الغاز املسيل 
للدموع لتفريق املحتجني. وسجلت حاالت 
إغماء في صفوف النساء واألطفال. وتحدث 
الناشط في املجتمع املدني وأحد املحتجني، 
»العربي الجديد«، عن نقل  سامي البحري، لـ

إلــى مستشفيات صفاقس،  الــحــاالت  بعض 
»الكارثي«. واصفا الوضع الذي ساد أمس بـ

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــنــاشــطــة فـــي املجتمع 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــدنــي، نــدى الــوكــيــل، لـــ
أن وقــفــة األهـــالـــي »كـــانـــت ســلــمــيــة مـــن أجــل 
ــة مـــفـــادهـــا تــطــبــيــق الــقــانــون  ــالـ ــال رسـ إيـــصـ
ــادة فــتــح املــــكــــب«، مـــؤكـــدة أنــهــم  ــ ــــض إعــ ورفـ
»رفـــعـــوا شـــعـــارات عــــدة لــلــتــنــديــد بــالــتــلــوث 
أن قوات  القانون«. وأضافت  وعــدم تطبيق 
األمن عادت لتفريق املحتجني بالقوة، وهو 
ما فاجأهم، على الرغم من أنها أكــدت لهم، 

أمس، أنها لن تقوم بذلك.
وأدانــــت حــركــة »الــنــهــضــة«، أمـــس، »اللجوء 
ــاطــــي مــع  ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــــي فــ ــنــ ــ ــهــــج األمــ ــنــ إلـــــــى املــ
مشاكل الباد، وما يخلفه ذلك من ضحايا 
»فتح تحقيق قضائي  وانتهاكات«، مطالبة بـ
لتحديد املــســؤولــيــات« فــي أحـــداث عــقــارب. 
وقالت »النهضة«، في بيان، إنه »أمام تفاقم 
املـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة فـــي الــــبــــاد، وخــصــوصــا 
املتبعة  الــســيــاســيــات  فــي صــفــاقــس، بسبب 
منذ انقاب 25 يوليو/تموز املاضي )حني 
ــه االســتــثــنــائــيــة  ــ اتـ ــراء ــ أعـــلـــن ســعــّيــد عـــن إجـ
 

ّ
والــتــي بــدأهــا بتجميد عمل الــبــرملــان وحــل

ــان هــذه  ــرمـ حــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي(، وحـ

ــــن والة  املـــنـــطـــقـــة وواليــــــــــات أخـــــــرى عــــــدة مـ
 عــن بــقــاء الــبــاد 

ً
يـــديـــرون شــؤونــهــا، فــضــا

بــدون حكومة ألكثر من شهرين، وبــداًل من 
البحث عن الحلول الناجعة ملشكلة املكبات 
ــا مــنــهــا املــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة،  وخـــصـــوصـ
والسلط  املركزية  السلطة  بــني  الــحــوار  عبر 
اللجوء  تــم  واملــواطــنــني،  واملحلية  الجهوية 

 
ّ

ــارب، إلـــــى الـــحـــل ــ ــقـ ــ وبـــشـــكـــل مـــبـــاغـــت فــــي عـ
الرئيس  الحركة،  العنيف«. وحّملت  األمني 
الــتــونــســي ووزيــــر داخــلــيــتــه، تــوفــيــق شــرف 
الـــديـــن، املـــســـؤولـــيـــة، مــنــبــهــة إلــــى »خـــطـــورة 
السياسات املتبعة منذ انفراد الرئيس بكل 
الــصــاحــيــات وإلـــغـــاء الـــدســـتـــور والــبــرملــان 
وتشكيل  الدستورية  والهيئات  والحكومة 

حكومة األمر 117 )بما يشبه تسييرا مؤقتا 
لــلــســلــطــة(، وكـــذلـــك إلــــى املــخــاطــر الــنــاجــمــة 
والتقسيمية  التحريضية  الــخــطــابــات  عــن 
وأنصاره  الجمهورية  رئاسة  عن  الصادرة 
من  تنشره  ومــا  االجتماعية  الشبكات  فــي 
مــع صمت من  املجتمع،  فــي  كراهية وعنف 
أو  التواطؤ  يبلغ درجــة  الجمهورية  رئيس 

التحريض«.
فــي غضون ذلــك، تتجه األنــظــار فــي تونس 
إلى يوم األحد املقبل، حيث تتحضر حملة 
»مـــواطـــنـــون ضـــد االنــــقــــاب« ملــســيــرة أمـــام 
مــقــر الـــبـــرملـــان فـــي الــعــاصــمــة. ويـــأتـــي ذلـــك، 
ــام األخــيــرة فــي تــونــس،  بــعــدمــا شــهــدت األيــ
السياسي  للوضع  رافضة  متواترة  مواقف 
واالجتماعي الذي يفرضه الرئيس التونسي 
على الــبــاد، صــدرت مــن أحـــزاب ومنظمات 
وقـــضـــاة ومستقلني.  وشــخــصــيــات وطــنــيــة 
ورفضت جميع هذه املواقف الحكم الفردي 
لسعّيد، داعــيــة إلــى حــوار يعيد الــبــاد إلى 
مــن خــال بحث  الدستورية  الشرعية  سكة 
حلول تشاركية عبر حوار وطني، ال سيما 
االجتماعية  الــضــغــوط  تــزايــد  خلفية  عــلــى 
التي  اإلضــرابــات واالحتجاجات  ومــوجــات 
تجتاح قطاعات ومحافظات كثيرة، بسبب 
املرشحة  واالجتماعية  االقتصادية  األزمــة 
التونسي  الــعــام  للتصاعد. ودعــا »االتــحــاد 
ــى »تــــوضــــيــــح الــــرؤيــــة  ــ ــغـــل«، أمـــــــس، إلــ ــلـــشـ لـ
السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي«، 
باإلضافة إلى »اإلسراع في إنهاء الغموض 

املخّيم على الوضع العام في الباد«.
 
ً
وإذ يبقى مــوقــف »اتــحــاد الــشــغــل« فــاصــا

فــي هـــذا االتـــجـــاه، يــفــتــرض أن تــكــون بــدايــة 
مــشــاوراتــه مــع حــكــومــة نــجــاء بــــودن، يــوم 
املرحلة  على طبيعة  املقبل، مؤشرًا  اإلثنني 
املقبلة. وقال األمني العام املساعد لاتحاد، 
الطاهري، في تصريحات صحافية  سامي 
ــــس، إن »املــنــظــمــة ستنظر  أمـ ــدرت عــنــه  ــ صـ
الحكومات  مع  املوقعة  االتفاقيات  مــآل  في 
الــســابــقــة، وتـــرفـــض تــحــمــيــل املـــواطـــن عبئا 
ــيــــع فــي  ــرفــ ــتــ ــــع الـــــدعـــــم أو الــ ــرفـ ــ إضــــافــــيــــا بـ
األســعــار«، ولفت إلــى أن االتــحــاد »لــن يقبل 
أن يتحمل األجراء أعباء سياسات فاشلة أو 

مزيد إثقال كاهلهم بالضرائب«.
لـــلـــحـــزب  الـــــعـــــام  األمـــــــــني  ــه، رأى  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »لــيــس أمامنا من  لـــ
في  االستمرار  فإما  الباد،  في  اليوم  خيار 
الحكم الــفــردي والــوصــول إلــى الــفــوضــى ال 
قدر الله، أو التوحد في رفض ذلك والعودة 
 هذه األجواء، خرج 

ّ
إلى الدستور«. وفي ظل

تحذير أمس من منظمة العفو الدولية، أكد 
العسكرية في تونس تستهدف  املحاكم  أن 
املدنيني بشكل متزايد، وفي بعض الحاالت، 
بــســبــب انـــتـــقـــادهـــم الــعــلــنــي لــلــرئــيــس مــنــذ 
اســـتـــحـــواذه عــلــى ســلــطــات جـــديـــدة واســعــة 
ــــي. وقـــالـــت  ــــاضـ الـــنـــطـــاق فــــي 25 يـــولـــيـــو املـ
املنظمة في بيان، إنه »خال األشهر الثاثة 
األخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع 
ما ال يقل عن 10 مدنيني، أو حاكمهم، بشأن 
مجموعة من الجرائم«. وقالت هبة مرايف، 
مـــديـــرة املــكــتــب اإلقــلــيــمــي لــلــشــرق األوســــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا فــي املــنــظــمــة، إنـــه »بينما 
يــنــاقــش الــتــونــســيــون املــســتــقــبــل الــغــامــض 
لبلدهم، مــن املــهــم أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
القيام بذلك  السلطات حقهم في  أن تحمي 
بحرية، حتى عندما ُيعتبر ذلك مهينا، دون 

خوف من االضطهاد«.

أسامة علي

ال تزال االنتخابات الليبية في 
مهب الريح، على الرغم من مرور 
ثالثة أيام على إعالن املفوضية 
العليا لالنتخابات عن فتح باب 

قبول طلبات الترشح لالنتخابات 
الرئاسية والبرملانية، بسبب 

استمرار الجدل القائم حول القوانني 
االنتخابية.

سّير 
ُ
يتعلق األمر بالغموض الذي ت

فيه مفوضية االنتخابات العملية 
االنتخابية، فحتى اآلن لم يعرف ما 

إذا كان مجلس النواب قد اعتمد 
التعديالت التي اقترحتها املفوضية 

بشأن القوانني االنتخابية، كما أن 
هذا املجلس، املنوط به إصدار هذه 
القوانني، انزلق إلى أتون االنقسام 

الحاد حيال تلك التعديالت، بني 
نواب يطلبون تعديل بعضها، كما 

ظهر في بيان أصدره 56 نائبًا 
اإلثنني املاضي، وبني من يتمسك 
بنفاذها بالشكل الذي صدرت به، 
كما هو الحال في بيان لـ44 نائبًا 
صدر في األول من شهر نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي. وهناك من 
يطالب بضرورة تعديلها بالكامل، 

تزامنًا مع بروز سؤال حول القاعدة 
الدستورية لالنتخابات وضرورة 

توضيحها، كما هو الحال في 
البيان الذي صدر عن 49 نائبًا أول 

من أمس الثالثاء. 
لكن الالفت، اختفاء العديد من 
األسماء التي كانت لها مواقف 

واضحة في مسار عرقلة 
االنتخابات، وعلى رأسها رئيس 
البرملان عقيلة صالح الذي يغيب 

عن كل هذا الجدل، ورئيس املجلس 
األعلى للدولة خالد املشري، الذي 

استمر في مواقفه املعارضة 
لالنتخابات على أساس قوانني 

مجلس النواب، لكن بصفته 
الشخصية وليس بصفته كرئيس 

للمجلس. مقابل هذا التراجع، لم 
يعد خافيًا أن انحصار الجدل في 

بندي »مزدوجي الجنسية«، وتحديد 
مدة ترك شاغل الوظيفة الرسمية 

ملنصبه قبل موعد االنتخابات، 
مقصود بهما رئيس الحكومة 

االنتقالية عبد الحميد الدبيبة، الذي 
لم يترك منصبه حتى اآلن، ويبدو 

املرشح األوفر حظًا في املشهد، 
واللواء املتقاعد خليفة حفتر، حامل 

الجنسيتني الليبية واألميركية. 
كل هذا الجدل املتصاعد يسوده 

 داخليًا للوضع 
ّ

يقني دائم بأنه ال حل
الليبي املعقد، وأن الحل يبقى في 
الخارج، كما كانت الحال في كل 

املراحل املاضية لألزمة. ولهذا 
السبب، يفّسر أحد النشطاء حالة 

االرتباك في املشهد الليبي، وصمت 
كل املختلفني حيالها، بأنهم 

ينتظرون ما سيسفر عن يوم 
غد الجمعة، وتحديدًا عن اجتماع 

الدول التي تستضيفها باريس في 
مؤتمر حول ليبيا، والتي لم تخف 

أن مسألة االنتخابات هي على رأس 
أجندة املؤتمر املرتقب.

معارك إثيوبيا: حصار للتجويعرؤية مصرية بشأن ليبيا تنتظر مؤتمر باريس

غليان 
اجتماعي 

وتوسع في 
الحّل األمني

الحدث

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

معنية  مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  كشفت 
بــمــتــابــعــة املـــلـــف الــلــيــبــي، عـــن عــــدم حــمــاســة 
ــراء  ــ ــاهــــرة إلجــ ــقــ ــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــ ــيــ ــقــ الــ
املوعد  فــي  ليبيا،  فــي  الرئاسية  االنتخابات 
املـــحـــدد لــهــا فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
ــه يــنــتــظــر أن تــطــرح  ــ ــــى أنـ املـــقـــبـــل، مـــشـــيـــرة إلـ
ــة مــصــريــة جــديــدة بــشــأن االستحقاقات  رؤيـ
االنــتــخــابــيــة الــلــيــبــيــة خــــال مــؤتــمــر بــاريــس 

الذي ينعقد غدًا الجمعة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  وقـــالـــت املــــصــــادر، لــــ
مشاورات مصرية أميركية جرت في العاصمة 
االستراتيجي  الحوار  هامش  على  واشنطن 
املصري األميركي، أبدت فيها القاهرة قلقها 
من إجــراء االنتخابات في ظل وجود القوات 
الـــتـــركـــيـــة، واملـــقـــاتـــلـــني الـــســـوريـــني الــتــابــعــني 
الخارجية  وزيـــر  أن  مضيفة  ليبيا،  فــي  لــهــا 
سامح شكري أبلغ نظيره األميركي أنتوني 
بلينكن، أن إجراء االنتخابات بهذه الصيغة، 
في وجود القوات التركية يعني أن النتيجة 
ستكون معلومة سلفا، بحد تعبير املصادر.

كــمــا كــشــفــت املــــصــــادر أن الـــرئـــيـــس املــصــري 
بنفسه في  السيسي ســيــشــارك  الــفــتــاح  عــبــد 
باريس،  فــي  الــذي سينطلق  الــدولــي  املؤتمر 
غدًا الجمعة، موضحة أنه من املقرر أن يطرح 
رؤية مصرية بشأن االستحقاقات االنتخابية 
املحدد،  املوعد  على  الحفاظ  تراعي  الليبية، 
ــنـــاك ضــمــانــات  ــكـــون هـ ــــي نـــفـــس الــــوقــــت يـ وفـ
خاصة بعدم التأثير على مسارها. وأضافت 
املصرية  الــرؤيــة  السيسي بحث  أن  املــصــادر 
خــال اتــصــالــه مــع رئــيــس املجلس الرئاسي 
الليبي محمد املنفي، مساء الثاثاء املاضي. 
كــمــا بحثها فــي اتــصــال ســابــق مــع الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وتتضمن أن 
يــتــم الــحــفــاظ عــلــى يــــوم 24 ديــســمــبــر املــقــبــل 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

املعلومات شحيحة بشأن تطورات  تــزال  ال 
ــرة بـــني الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة  ــدائــ املـــعـــارك الــ
عدة  جبهات  فــي  تيغراي«  تحرير  و»جبهة 
في الباد، إذ إن آخر األنباء الواردة املتعلقة 
الجيش  أعلنه  ما  هو  امليدانية  بالتطورات 
ــه 

ّ
اإلثـــيـــوبـــي، يـــوم االثـــنـــني املـــاضـــي، عـــن شــن

غارات على عدد من املناطق في إقليمي أمهرة 
وعفار. في املقابل، تمضي جهود الوساطة 
التي تقودها األمم املتحدة واملجتمع الدولي 
والواليات املتحدة واالتحاد األفريقي قدما، 
فــرص نجاحها، وفقا  الرغم من ضآلة  على 
األفريقي  للقرن  األفــريــقــي  االتــحــاد  ملبعوث 
ــبــدي 

ُ
ــك، ت أولــوســيــغــون أوبــاســانــجــو. مــع ذلـ

الـــواليـــات املــتــحــدة تــفــاؤلــهــا بــاحــتــمــال وقــف 
االشتباكات.

تحرير  »جبهة  تمسك  أن  مــراقــبــون  ويعتقد 
تيغراي« بإطاحة رئيس الحكومة اإلثيوبية 
الوساطة،  لجهود  املعوقات  أحــد  أحمد  أبــي 
في املقابل، يؤكد األخير أن »الجبهة« اعتدت 
عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة. ويـــرى مــراقــبــون أن 
الرغم  أمــر غير مشجع، على  املــواقــف  تباعد 
مـــن اقــتــنــاعــهــم بــــأن أوبــاســانــجــو قــــادر على 
تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات مــــع املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي 
الــخــاص لــلــقــرن األفــريــقــي جــيــفــري فيلتمان 

لتقريب وجهات النظر بني املتحاربني.
ــــدى األمــــم  ــــث املـــمـــثـــل الــــدائــــم إلثـــيـــوبـــيـــا لـ وحـ
اإلثنني  يــوم  سياسي،  أسكي  تايي  املتحدة 
املــاضــي، أعــضــاء املجتمع الــدولــي مــن الــدول 
ــهــــات الـــفـــاعـــلـــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  والــــجــ
الــدعــم املعنوي واملـــادي  االمــتــنــاع عــن تقديم 
ــد فـــي كلمة  »جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي«. وأكــ لـــ
التابع لألمم  األمــن  أمــام اجتماع مجلس  لــه 
املتحدة، أن »الجماعة اإلرهابية تجرأت على 
شعبيا  منتخبة  فيدرالية  بحكومة  اإلطاحة 

مـــع رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عبد 
الحميد الدبيبة ليحظى بالدعم املصري في 
ظل اقترابه من الترشح للمنصب، خصوصا 
فـــي ظـــل تــعــويــل الـــقـــاهـــرة كــثــيــرًا عــلــى املــلــف 
الــلــيــبــي لــيــكــون قـــاطـــرة لــاقــتــصــاد املــصــري 

خال الفترة املقبلة.
وقالت املصادر إن ذلك يأتي »في الوقت الذي 
عــادت فيه اإلمــارات لضخ دعم مالي لصالح 
متقاعد(  اللواء  ليبيا  مليشيات شرق  )قائد 
تــدرك  ــارات  ــ »اإلمـ أن  خليفة حــفــتــر«، مضيفة 
صــعــوبــة املــرحــلــة االنــتــخــابــيــة، وهـــي تــراهــن 
لها  وليس  وتدعمهم،  من حصان  أكثر  على 
مرشح واحــد، إال أن أكثرهم دعما من جانب 
أبــوظــبــي هـــو حــفــتــر«. وكــشــفــت أن »الـــزيـــارة 
ــدام نــجــل خليفة  ــ ــام بــهــا صـ الـــســـريـــة الـــتـــي قــ
حفتر، إلى تل أبيب، والتقى خالها برئيس 
األمن القومي اإلسرائيلي إيال حولتا، كانت 

بترتيب إماراتي كامل«.
ــاء  ــثـــاثـ ــاء الـ وكـــــــان الـــســـيـــســـي أجــــــــرى، مــــســ
أكد خاله  اتصااًل هاتفيا باملنفي  املاضي، 
دعم مصر إلجــراء االنتخابات في موعدها 
املــحــدد فــي 24 ديــســمــبــر املــقــبــل، بــنــاء على 
وعبر  النواب.  أقرها مجلس  التي  القوانني 
الــســيــســي عـــن دعــــم بــــاده الــكــامــل للمسار 
كافة  في  الليبية  األزمــة  لتسوية  السياسي 
املــحــافــل الــثــنــائــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع 
الجانب الليبي خال الفترة الحالية لضمان 
املتحدث  ونقل  الليبية.  املؤسسات  توحيد 
باسم الرئاسة املصرية عن السيسي قوله إن 
إجراء االنتخابات في موعدها يعد خطوة 
ــة لــانــتــقــال بــلــيــبــيــا إلـــى واقـــع  ــارقـ هــامــة وفـ
جـــديـــد، ونـــظـــام ســيــاســي مــســتــدام، يستند 
إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر. 
وأوضح املتحدث باسم الرئاسة املصرية أن 
الطرفني استعرضا، خال املكاملة الهاتفية، 

الطريق  على  الباد،  مدينة سيميرا، شمالي 
الــوحــيــد املــــؤدي إلـــى إقــلــيــم تــيــغــراي، املــهــددة 
بخطر املجاعة. وقال متحدث باسم املنظمة: 
»نــحــن عــلــى اتــصــال مــع الــحــكــومــة اإلثيوبية 
لفهم أســبــاب احــتــجــازهــم«. وأضــــاف: »ندعو 
الــحــكــومــة إلـــى ضــمــان ســامــتــهــم والــحــمــايــة 
واإلنــســانــيــة«.  الــقــانــونــيــة  الــكــامــلــة لحقوقهم 
ولــــم تــتــوفــر حــتــى اآلن أي مــعــلــومــات بــشــأن 
ــم احـــتـــجـــازهـــم في  ــن تـ ــذيـ إثــنــيــة الــســائــقــني الـ
في  قد عينت  املتحدة  األمــم  وكانت  سيميرا. 
الــســابــق مــتــحــدريــن مــن إثــنــيــة تــيــغــراي لنقل 
الغذاء ومساعدات أخرى إلى اإلقليم. ويؤكد 
 سماح 

ّ
محامون أن االعتقاالت تعسفية في ظل

أي  باحتجاز  للسلطات  الجديدة  اإلجــــراءات 
شخص يشتبه في دعمه »جماعات إرهابية« 

من دون مذكرة قضائية. 
ويأتي اإلعان عن احتجاز السائقني بعد يوم 
من إعان األمم املتحدة عن اعتقال السلطات 
اإلثــيــوبــيــة 22 مـــن مــوظــفــيــهــا، فـــي الــعــاصــمــة 
ــمــــات اســتــهــدفــت  ــا، خـــــال مــــداهــ ــ ــابـ ــ أديـــــــس أبـ

موعدًا إلجراء هذه االنتخابات، نظرًا لرمزيته 
كــتــاريــخ تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه دولـــيـــا، ولـــكـــن ال 
يتضمن خطوة  بحيث  يــوم تصويت،  يكون 
من خطوات العملية االنتخابية على أن يتم 
إرجاء التصويت على منصب رئيس الدولة، 
ــدًا لحني  ــديـ لــيــتــم خــــال مـــوعـــد الحـــــق، وتـــحـ
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات دولــيــة بــشــأن عــدم 

تأثير تركيا على مسار االنتخابات املقررة.
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن عـــدم حــســم الــقــاهــرة 
ليبيا، مع  املتعلقة بمستقبل  األمــور  لبعض 
املـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة، يــعــد ســبــبــا رئــيــســيــا في 
االنتخابات  إلجـــراء  املتحمس  غير  موقفها 
في موعدها املحدد. ولفتت إلى أن أبرز تلك 
الترتيبات تتعلق بعدم حسم بعض امللفات 

وتعمل على زعزعة استقرار الباد«. وناشد 
الذين  »الجبهة«،  مؤيدي  اإلثيوبي  املــنــدوب 
يــزودونــهــا بــمــعــدات االتـــصـــال وبــمــعــلــومــات 
ــيـــة، وبـــاألســـلـــحـــة وحــتــى  ــنـــاعـ األقـــــمـــــار الـــصـ
ــذه األعـــــمـــــال »غــيــر  ــ املـــقـــاتـــلـــني، الــــكــــف عــــن هــ
نقلت  حسبما  األخــاقــيــة«،  وغــيــر  القانونية 
عنه وكالة األنباء اإلثيوبية )إينا( من جهتها، 
قالت مندوبة إريتريا باألمم املتحدة صوفيا 
الغربية  القوى  إن  يوهانيس  تيسفاماريام 
مـــتـــرددة فــي إدانــــة الــفــظــائــع املــســتــمــرة التي 
وأضافت  تيغراي«.  تحرير  ترتكبها »جبهة 
األنباء  وكالة  نشرتها  صحافية  مقابلة  في 
اإلثــيــوبــيــة، أن وســائــل اإلعـــام الرئيسية لم 

تقل الحقيقة بشأن إريتريا أو إثيوبيا. 
ــار  ــى أن املــــذابــــح والـــنـــهـــب والـــدمـ وأشـــــــارت إلــ
الــــذي تسببت بــه »الــجــبــهــة« فــي إثــيــوبــيــا لم 
يــجــِر إبـــاغ الــعــالــم بــشــأنــهــا مــن قــبــل وســائــل 
ــادت األمـــم  ــ ــيـــة. مـــن جــهــتــهــا، أفــ ــــام الـــدولـ اإلعــ
املتحدة، أمس، بأن إثيوبيا تحتجز 72 سائقا 
في  العاملي  األغذية  برنامج  يعملون لصالح 

جـــهـــود اســـتـــعـــادة األمــــــن واالســــتــــقــــرار فــي 
الكامل  مصر  دعــم  السيسي  وتأكيد  ليبيا، 
واملرتزقة  األجانب  املقاتلني  لجهود سحب 
من ليبيا، وذلــك في إطــار تحقيق املصلحة 
أشكال  كافة  وإنــهــاء  الليبية  للدولة  العليا 
أعرب  جانبه،  من  بها.  األجنبية  التدخات 
تقديره  عن  املصرية،  الرئاسة  وفــق  املنفي، 
ــيـــد املـــؤســـســـة  ــرة فــــي تـــوحـ ــاهــ ــقــ ــهـــود الــ لـــجـ

العسكرية.
فـــي املــقــابــل، نــشــرت الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
ليبيا، تغريدة أمس األربــعــاء، قالت فيها إن 
السفير األمــيــركــي ريــتــشــارد نــورالنــد وصــل 
إلى باريس، ضمن وفد نائبة الرئيس كاماال 
ــافــــت: »نــحــن نــدعــم الــغــالــبــيــة  هـــاريـــس. وأضــ
العظمى من الليبيني الذين يريدون املشاركة 
في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر، ولهم 
ومستقرة  مــوحــدة  ليبيا  مستقبل  فــي  رأي 

ل أجنبي«.
ّ

بدون تدخ
وأعلن، أمس األربعاء، 22 قياديا في عملية 
ــة لــلــحــكــومــة،  ــعـ ــابـ ــتـ ــغــــضــــب«، الـ »بـــــركـــــان الــ
رفضهم إجـــراء االنــتــخــابــات وفــقــا للقوانني 
الــنــواب. وحّملوا، في  الــصــادرة عن مجلس 
بيان مشترك، املفوضية العليا لانتخابات 
»الـــعـــواقـــب الــخــطــيــرة« الــتــي قـــد تــنــســف ما 
تحقق من خطوات نحو استقرار الباد. وفي 
حني أكدت مجموعة من املكونات السياسية 
والعسكرية واالجتماعية الليبية، في بيان 
ــلـــس أمـــس  ــرابـ خـــتـــامـــي الجـــتـــمـــاعـــهـــا فــــي طـ
األول، أهمية إجراء االنتخابات في موعدها 
وعدم السماح بعرقلتها، شرط إعادة النظر 
نائبا   49 طالب  بها،  الخاصة  القوانني  في 
قانوني  بمراجعة  املــاضــي،  الثاثاء  ليبيا، 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية، مشددين 
الدستورية  القاعدة  توضيح  على ضــرورة 
ــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ

تمّسكهم بموعد إجرائها.

مــتــحــدريــن مــن إقــلــيــم تــيــغــراي بــمــوجــب حالة 
الــطــوارئ. وتــّم اإلفــراج عن ستة من املوظفني، 
بــيــنــمــا بــقــي 16 مــنــهــم قــيــد االعـــتـــقـــال بــعــدمــا 
املتحدث  أعلن  مــا  حسب  السلطات،  أوقفتهم 
بــاســم األمـــم املــتــحــدة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك في 
نـــيـــويـــورك. ويـــواجـــه نــحــو 400 ألــــف شخص 
ظروفا أشبه باملجاعة في ظل حصار مفروض 
الــواقــع. وبحسب تقديرات لألمم  األمــر  بحكم 
املتحدة، فإن 15 في املائة فقط من املساعدات 
الــضــروريــة دخــلــت مــن ســيــمــيــرا إلـــى تــيــغــراي 
مــنــذ منتصف شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي. 
وأعلنت أنه في األسبوع املاضي لم تدخل أي 
إثيوبيا  إلى شمال  تحمل مساعدات  شاحنة 
منذ 18 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، بينما 
منعت تحركات عمال اإلغاثة برًا داخل املنطقة 

وخارجها منذ 28 أكتوبر املاضي.
ــا، اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة  ــ ــــدورهـ بـ
ــم تـــيـــغـــراي  ــيـ ــلـ ــــن إقـ )أمــــنــــســــتــــي( مـــقـــاتـــلـــني مـ
باغتصاب نساء واالعتداء عليهن بالضرب 
فــــي إقـــلـــيـــم أمــــهــــرة املــــجــــاور فــــي أغــســطــس/ 
ــاء ذلــــك فـــي تــقــريــر نــشــرتــه  ــ آب املـــاضـــي. وجـ
ــــس، وجـــمـــع شـــهـــادات أكـــثـــر من  املــنــظــمــة، أمـ
16 امـــــــرأة قـــلـــن إنـــهـــن تـــعـــرضـــن النــتــهــاكــات 
ــبـــهـــة تــحــريــر  ــلـــى أيـــــــدي مـــقـــاتـــلـــني مــــن »جـ عـ
تيغراي«. وأشارت »أمنستي« إلى أن النساء 
»تــعــرضــن لــاعــتــداء خـــال عــبــورهــن منطقة 
نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بني 12 و21 
أغسطس«. وتفيد السلطات في إقليم أمهرة 
بأن 71 امرأة اغتصنب خال هذه الفترة، لكن 
وزارة الــعــدل اإلثــيــوبــيــة تــقــول إن الــعــدد هو 
العامة  األمينة  عــن  التقرير  ونقل  ــرأة.  امـ  73
ملنظمة العفو الدولية أغنيس كاالمار قولها 
إن »األعمال الشنيعة« التي وثقتها املنظمة 
»تشكل جــرائــم حــرب وجــرائــم محتملة ضد 
ــة«. ولـــــم يـــعـــلـــق أي مــــســــؤول مــن  ــيــ ــانــ اإلنــــســ

»الجبهة« على ما ورد في التقرير.

المطلق  »رفضه  األربعاء،  أمس  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  أعلن 
للتدخل األجنبي في شؤون تونس«، مدينًا »تحريض البعض ضد بالدنا«. 
السياسية  التجاذبات  عن  التونسية  بــاإلدارة  النأي  »وجوب  على  وشّدد 
وطالب  للقضاء«.  عاجل  »إصــالح  إلى  داعيًا  الحزبية«،  والتوظيفات 
الشرائية  المقدرة  إلنقاذ  عاجلة  إجــراءات  بـ»اتخاذ  الحكومة  االتحاد 
للمواطنين«، موجهًا التحية لوقوف أهالي مدينة عقارب ضد سياسة 

القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود.

رفض التدخل األجنبي

أعلن االتحاد العام 
التونسي للشغل، 

أمس األربعاء، »رفضه 
المطلق للتدخل األجنبي 

في شؤون تونس«، 
مدينًا »تحريض البعض 

ضد بالدنا«. وشّدد على 
»وجوب النأي باإلدارة 

التونسية عن التجاذبات 
السياسية والتوظيفات 

الحزبية«، داعيًا إلى 
»إصالح عاجل للقضاء«. 

وطالب االتحاد الحكومة 
بـ»اتخاذ إجراءات عاجلة 
إلنقاذ المقدرة الشرائية 
للمواطنين«، موجهًا 
التحية لوقوف أهالي 

مدينة عقارب ضد 
سياسة القتل البطيء 

التي تمارس عليهم منذ 
عقود.

رفض 
التدخل األجنبي

يؤكد المواطنون أن 
األزمة بيئية وبعيدة 

عن االصطفافات 
)حسام زواري/فرانس برس(
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باكستان: استجواب 
رئيس الوزراء بسبب 

»طالبان«
اســـتـــجـــوبـــت املـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
بــاكــســتــان، أمـــس األربــــعــــاء، رئــيــس 
الــحــكــومــة عــمــران خـــان )الـــصـــورة(، 
بسبب مــحــادثــات ســام مــع حركة 
املتهمة  الــبــاكــســتــانــيــة،  »طـــالـــبـــان« 
الجيش  يديرها  بمهاجمة مدرسة 
إلـــى مقتل  أدى  مـــا  عـــام 2014،  فـــي 
وذكــــــــرت صــحــيــفــة  ــا.  شـــخـــصـ  150
الــقــضــاة  أن  الــبــاكــســتــانــيــة  »دون« 
سألوا خــان، بعد يومني من إعان 
ــة إبـــــــــــرام وقــــــــف إلطــــــاق  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــبــــان«  ــالــ ــع »طــ ــ ــار ملــــــدة شـــهـــر مـ ــ ــنـ ــ الـ
الــبــاكــســتــانــيــة، عــمــا »إذا أحــضــرت 
مذنبني إلى طاولة املفاوضات«، في 

إشارة إلى الهجوم على املدرسة.
)أسوشييتد برس(

االحتالل يجبر فلسطينيين 
على هدم منازلهم 

اضـــطـــر فــلــســطــيــنــيــون فـــي الــقــدس 
املــحــتــلــة، أمـــس األربـــعـــاء، إلـــى هــدم 
مــنــازلــهــم ذاتــــيــــا، بــعــدمــا أجــبــرهــم 
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى ذلـــك، 
ـــذت قـــواتـــه عــمــلــيــات هــدم 

ّ
فــيــمــا نـــف

ــنـــة. وبــعــد  ملـــنـــازل أخـــــرى فـــي املـــديـ
انــتــهــاء املــهــلــة الــتــي حــــددت لعشر 
عــــائــــات مـــقـــدســـيـــة إليــــــــداع مــبــلــغ 
البناية  هــدم  تجميد  مقابل  مــالــي 
املقيمني فيها واملكونة من خمسة 
طـــوابـــق، أرغـــمـــت بــلــديــة االحـــتـــال 
عويسات،  عزيز  وبينهم  األهــالــي، 
مـــن بـــلـــدة جــبــل املـــكـــبـــر، عــلــى هــدم 
ــلـــة الـــغـــرامـــة  مـــنـــازلـــهـــم تـــحـــت طـــائـ

املالية الباهظة.
)العربي الجديد(

هوالند يدلي بإفادته 
في هجمات باريس 2015

أدلـــــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الــســابــق 
فــرانــســوا هــوالنــد )الـــصـــورة(، الــذي 
ــه الــخــمــس  ــتــ ــوات واليــ ــنــ شـــهـــدت ســ
ســلــســلــة مـــن االعــــتــــداءات، بــإفــادتــه، 
أمس األربعاء، في محكمة الجنايات 
في باريس، ضمن محاكمة املتهمني 
ــبـــر/تـــشـــريـــن  ــمـ نـــوفـ  13 بـــهـــجـــمـــات 
الثاني 2015، التي أسفرت عن مقتل 
املحاكمة  بـــدء  130 شــخــصــا. ومــنــذ 
ــلـــول املــــاضــــي،  ــــي 8 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ فـ
ــــرات عــــدة في  ــــردد اســــم هـــوالنـــد مـ تـ
قاعة املحكمة، خصوصا من صاح 
عــبــد الـــســـام، الــعــضــو الــوحــيــد في 
مجموعة املهاجمني الذي بقي حيا، 
رد على  بــأنــهــا  الــهــجــمــات  بــــرر  إذ 

السياسة الخارجية لفرنسا.
)فرانس برس(

الصين تحث أميركا 
على وقف التعامل 

مع تايوان
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، 
ــارة وفـــد من  ــاء، أن زيــ ــعـ أمـــس األربـ
تــايــوان  إلــى  الكونغرس األمــيــركــي 
ــدة«،  ــ تــنــتــهــك ســيــاســة »صــــني واحــ
وأن عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة وقــف 
جميع أشكال التفاعل الرسمي مع 
املتحدث  وقــال  الفور.  على  تايوان 
ــغ ويـــن بــني،  بــاســم الــخــارجــيــة وانــ
»التواطؤ  إن  في مؤتمر صحافي، 
الــقــوى املــؤيــدة لاستقال في  مــع 

تايوان لعبة خطيرة«.
)رويترز(

إعادة انتخاب كيشيدا 
رئيسًا لوزراء اليابان

أعيد، أمس األربعاء، انتخاب فوميو 
كــيــشــيــدا رئــيــســا لـــــــوزراء الـــيـــابـــان، 
بـــعـــد أن حـــقـــق حـــزبـــه »الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الديمقراطي« الحاكم فوزًا كبيرًا في 
االنتخابات في 31 أكتوبر/تشرين 
املــاضــي. وكـــان كيشيدا دعــا،  األول 
بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســا لـــلـــوزراء قبل 
فيها  حصل  انتخابات،  إلــى  شهر، 
فــي مجلس  مقعدًا   261 على  حزبه 
النواب، املكون من 465 مقعدًا، وهو 
األقوى في البرملان الياباني املكون 

من مجلسني.
)أسوشييتد برس(
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لبنان: سجال بين 
عون وبري

انــــدلــــع ســــجــــال فــــي لـــبـــنـــان، أمـــس 
الجمهورية  رئــيــس  بــني  األربـــعـــاء، 
ــيــــس املــجــلــس  مـــيـــشـــال عــــــون، ورئــ
ــري، عــلــى خلفية  الــنــيــابــي نــبــيــه بــ
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ 
ــيــــروت. وغــــــّرد عــــون عــلــى مــوقــع  بــ
»األبــريــاء  »تــويــتــر«:  الرئاسة على 
ــافـــون الــــقــــضــــاء. وكـــمـــا قـــال  ال يـــخـ
اإلمــــــــــــام عــــلــــي مــــــن وضــــــــع نــفــســه 
 مــن 

ّ
مـــوضـــع الــتــهــمــة فــــا يــــلــــوَمــــن

فــي  ــــري  بــ الـــــظـــــن«. ورّد  بــــه  أســـــــاء 
بـــيـــان: »عــلــى أن ال يــكــون الــقــضــاء 
قضاء السلطة وما أدراك ما هي«. 
ــاول شـــظـــايـــا تـــغـــريـــدة عـــون  ــ ــطـ ــ وتـ
حــزب الله، الــذي يخوض مع بري 
العدلي  باملحقق  اإلطــاحــة  معركة 

القاضي طارق البيطار. 
)العربي الجديد(

أوروبا: نشر مسّودة 
»البوصلة االستراتيجية« 

العسكرية 
الخارجية  السياسة  مسؤول  قــّدم 
فــــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي جـــوزيـــب 
»البوصلة  األربــعــاء،  أمــس  بوريل، 
وتتعلق  لاتحاد،  االستراتيجية« 
ــة عـــلـــى عــقــيــدة  ــقــ ــرورة املــــوافــ ــ ــــضـ بـ
طموحة كأساس للعمل العسكري 
ــارج. لــكــنــه شـــّدد  ــخـ املــشــتــرك فـــي الـ
قــــوة  أي  تــــنــــاغــــم  عــــلــــى ضـــــــــــرورة 
أوروبية مع حلف شمال األطلسي 
الدفاع  الــذي سيبقى مــســؤواًل عن 

عن القارة. 
)رويترز(

روسيا تختبر الدفاع 
المشترك مع بيالروسيا

ــة،  ــيـ ــة اإلعـــــــام الـــروسـ ــالــ نــقــلــت وكــ
أمـــس األربـــعـــاء، عــن وزارة الــدفــاع 
استراتيجيتني  قاذفتني  إن  قولها 
ــتــــني نـــفـــذتـــا طـــلـــعـــات فـــوق  ــيــ روســ
بياروسيا، وسط تصاعد التوتر 
أزمة  األخــيــرة وبولندا، بشأن  بني 
بينهما.  الــحــدود  على  املهاجرين 
وقالت الوزارة إن قاذفتني من طراز 
»تي.يو – 22 إم 3« قامتا بدوريات 
جــويــة فــي اخــتــبــار لــنــظــام الــدفــاع 
الــجــوي املــشــتــرك بــني بــيــاروســيــا 

وروسيا.
)رويترز(

يــحــتــل مــلــف الــتــعــاون مـــع حــكــومــة طــالــبــان 
فــي أفغانستان، أولــويــة لــدى الــجــوار، وهو 
مــا اســتــدعــى عقد اجــتــمــاع، أمــس األربــعــاء، 
ــهـــي، ضـــّم  ــيـــودلـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــنـــديـــة نـ
دبــلــومــاســيــني ومحللني أمــنــيــني مــن الـــدول 
املـــجـــاورة ألفــغــانــســتــان، بــاســتــثــنــاء الصني 
ــتـــان. وحـــضـــر مــمــثــلــون عــــن الــهــنــد  وبـــاكـــسـ
وإيران وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، 
أفغانستان.  اإلقليمي بشأن  الحوار األمني 
ــه، بـــعـــد مــــــرور ثــاثــة  ـــو األول مــــن نــــوعــ وهــ
أشهر على انسحاب آخر القوات األميركية 

والغربية من كابول.
وحـــول االجــتــمــاع، أفـــاد أبـــرز مــســتــشــار أمني 
للحكومة الــهــنــديــة، أجــيــت دوفــــال، بــأنــه »كنا 
جــمــيــعــا نـــراقـــب عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات فـــي هــذا 
ليس  مهمة  تداعيات  التطورات  ولهذه  البلد. 
فــقــط عــلــى شــعــب أفـــغـــانـــســـتـــان، ولـــكـــن أيــضــا 
غياب  وشــّكــل  املنطقة«.  وعــلــى  جيرانها  على 

 
ّ

ظل فــي  لاجتماع،  نكسة  والــصــني  باكستان 
ــاد فـــي كـــابـــول، بينما  تــنــامــي نــفــوذ إســــام أبــ
كانت تأمل طالبان في جذب استثمارات من 
ــادة بــنــاء اقــتــصــاد الـــبـــاد. وتــذّرعــت  بــكــني إلعــ
أخــرى، في حني  ارتباطات  بــأن لديها  الصني 
اتهام  وقــع  على  االجتماع،  باكستان  قاطعت 
مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي الــبــاكــســتــانــي مؤيد 
يوسف الهند األسبوع املاضي بأنها الطرف 
فسد« في املنطقة. وكانت الهند قد عقدت 

ُ
»امل

أول اجتماع رسمي لها مع مسؤولي طالبان 
الشهر املاضي في قطر.

ورأى خبراء أمنيون مستقلون ودبلوماسيون 
هــنــود ســابــقــون خـــدمـــوا فـــي أفــغــانــســتــان في 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، أن الــتــعــامــل مع 
طـــالـــبـــان مـــطـــلـــوب ملـــعـــادلـــة نـــفـــوذ بــاكــســتــان 
والصني. ولم تتّم دعوة أي جهة في أفغانستان 
الخارجية  وزيــر  أن  علما  االجتماع،  لحضور 
في حكومة طالبان، أمير خان متقي، بدأ زيارة 
ــام لــبــاكــســتــان، أمـــس. ويضم  تستمر ثــاثــة أيـ
الله بدري  املالية هداية  الوفد األفغاني وزير 
الباكستاني  الــجــانــب  أيــضــا، وســيــنــاقــش مــع 
سبل تقوية العاقات االقتصادية والتجارية، 
الــحــدود  على  الــحــركــة  بَحث مسألة 

ُ
كــذلــك ست

 
ّ
ــيـــان عــــن طـــالـــبـــان أن ــر بـ ــ بــــني الــــدولــــتــــني. وذكــ
الباكستانيني  من  سيطلب  األفغاني  الجانب 
تــقــديــم مــزيــد مــن التسهيات لــألفــغــان الــذيــن 
 عن 

ً
يــدخــلــون بــاكــســتــان عــبــر الـــحـــدود، فــضــا

مناقشة قضية الاجئني األفغان في باكستان.
ــدوره، أبـــدى املــتــحــدث بــاســم طــالــبــان، ذبيح  بــ
عقدت  اجتماعات  بشأن  تفاؤله  مجاهد،  الله 
في إسام أباد وموسكو وطهران ونيودلهي، 

األمــيــركــيــة، فــي وقـــت ســابــق مــن األســـبـــوع، إن 
ــارة روســـيـــا والــهــنــد أيــضــا.  ــ ويــســت يــنــوي زيـ
ـــي بـــروكـــســـل هـــــذا األســـبـــوع  وكــــــان ويـــســـت فـ
العاقات  على  األطلسي  إلطــاع حلف شمال 
األميركية مع طالبان، وكشف للصحافيني أن 
رغبتها  عن  شديد«  »بوضوح  عّبرت  الحركة 

 إنها أظهرت أهمية كابول في املنطقة.
ً
قائا

في غضون ذلك، أفاد املندوب الروسي الخاص 
ألفــغــانــســتــان ضــمــيــر كــابــلــوف، بـــأن اجــتــمــاع 
»ترويكا« سُيعقد اليوم الخميس، بني روسيا 
وباكستان والواليات املتحدة في إسام أباد. 
ومـــن املــرتــقــب أن يـــشـــارك املــبــعــوث األمــيــركــي 
الجديد ألفغانستان توماس ويست  الخاص 

في االجتماع.
ــال مـــســـؤول حــكــومــي بــاكــســتــانــي لــوكــالــة  ــ وقـ
 اجــتــمــاع الـــيـــوم ســيــضــّم 

ّ
ــــرس« إن »فـــرانـــس بـ

ــه »يـــهـــدف فـــي املــقــام  ــان مــتــقــي، مــضــيــفــا أنــ خــ
أزمــة إنسانية  إلــى إيجاد سبل لتجنب  األول 
والبحث في احتماالت تشكيل حكومة شاملة 
الــخــارجــيــة  أفـــغـــانـــســـتـــان«. وقـــالـــت وزارة  فـــي 

ي املساعدات، وكذلك تطبيع 
ّ
في استئناف تلق

ودعا  العقوبات.  وتخفيف  الدولية  العاقات 
ــدة بــــشــــأن هـــذه  ــ ــوحـ ــ ــلـــفـــاء إلـــــى الـ ويــــســــت الـــحـ
املسائل، مشيرًا إلى أن واشنطن »ال تستطيع 

أن تقدم أيا من تلك األمور بمفردها«.
فـــي مــلــف »داعــــــش« فـــي أفــغــانــســتــان، أعــلــنــت 
اســتــخــبــارات حــكــومــة طــالــبــان أمــــس، اعــتــقــال 
600 من عناصر التنظيم في كابول ومختلف 
 عن مقتل 33 عنصرًا آخرين 

ً
الــواليــات، فضا

أعلن  حسبما  الــحــركــة،  عمليات  مختلف  فــي 
مـــســـؤول الــقــســم اإلعــــامــــي فـــي اســتــخــبــارات 
في مؤتمر صحافي  هــمــراز،  الحكومة، خليل 
في كابول. وأضاف أن 82 شخصا من املعتقلني 
بينما  اختطاف،  عمليات  في  ضالعني  كانوا 
رد 208 عناصر من طالبان، بسبب انتسابهم 

ُ
ط

ــه خـــال سقوط  ــــش«. وأشــــار إلـــى أنـ إلـــى »داعــ
كابول بيد طالبان، في أغسطس/آب املاضي، 
تم اإلفراج عن 1800 عنصر من »داعش« كانوا 
التنظيم مدعوما  في سجون الحكومة، وكان 
الجهات االستخباراتية. وهو  من قبل بعض 
ما عــّده سببا لحصول »بعض أعمال العنف 
في مختلف مناطق الباد«، موضحا أن قوات 
األمــن تمكنت من احــتــواء خطر »داعـــش«، وال 
يــوجــد أي جــهــة فــي أفــغــانــســتــان خــارجــة عن 

التغطية االستخباراتية لطالبان.
ــي ســـيـــاق آخــــــر، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة طــالــبــان  ــ وفـ
تــشــكــيــل مــحــكــمــة عــســكــريــة مــكــونــة مـــن ثــاثــة 
قضاة من الحركة، من أجل النظر في القضايا 
الــــدفــــاع  وزارة  مــــن  بـــالـــعـــســـكـــريـــني  املـــتـــعـــلـــقـــة 

والداخلية واالستخبارات في الحكومة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

انتخابات العراق

مباحثات 
النـووي 
اإليراني

نتائج  على  املعترضة  الكتل  قـــادة  يجمع  أن 
ــات، والـــتـــي نــظــمــت نــفــســهــا أخــيــرًا  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
للقوى  التنسيقي  »اإلطـــار  بــــ يــعــرف  مــا  تحت 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة«، بــزعــامــة املــالــكــي. ولــم 
يتحدث أي مــن املــصــدريــن عــن سبب الــدعــوة 
لعقد االجــتــمــاع، لــكــن يــبــدو أنــهــا غــيــر بعيدة 
عـــن مــخــرجــات زيـــــارة قــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس«، 
إســمــاعــيــل قــاآنــي إلـــى بــغــداد وتــحــفــظ طــهــران 
عــلــى مطلب إلــغــاء االنــتــخــابــات، الـــذي يرفعه 
عــــدد مـــن تــلــك الـــقـــوى وكـــذلـــك الـــهـــجـــوم الـــذي 
الكاظمي. ووفقا للمصدرين  تعرض له منزل 
ــار الــــصــــدري رفـــــض دعــــــوة ســابــقــة  ــيـ ــتـ فـــــإن الـ
وجــهــت لـــه لــلــمــشــاركــة بــاجــتــمــاع مــمــاثــل يــوم 
يتم توجيه  لم  أنــه  املاضي. وأوضحا  اإلثنني 
دعـــوة جــديــدة لــه للمشاركة بــهــذا االجــتــمــاع، 
الــــذي فــي حـــال تــحــقــق ســيــكــون الــثــالــث خــال 
أقــل من أسبوع واحــد. ولفتا إلــى أن قاآني لم 
يجتمع بزعيم التيار مقتدى الصدر املتواجد 
الهيئة  بــأي من أعضاء  أو  النجف،  حاليا في 

موضحا أن »املوضوع األساسي في الوقت 
األميركي  االنسحاب  تداعيات  هو  الــراهــن، 
من االتفاق، وهي تداعيات تقتصر فقط على 
الجمهورية  ضد  القانونية  غير  العقوبات 

اإلسامية اإليرانية«.  
ــان، قــــد شــــــّدد أول مــــن أمـــس  ــ ــــودريــ وكــــــان لــ
الــثــاثــاء، خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع نظيره 
اإليراني حسني أمير عبد اللهيان، على أنه« 
ال بــد مــن اســتــئــنــاف املــحــادثــات مــع الــقــوى 
العاملية بــهــدف إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي من 
حيث توقفت« في 20 يونيو املاضي. وقال 
متحدث باسم الخارجية الفرنسية، بحسب 
ما نقلت عنه وكالة »رويــتــرز«، إن لودريان 
شّدد خال االتصال على »أهمية وضرورة 
إيــران  أوقفتها  التي  املــفــاوضــات  استئناف 
في 20 يونيو، على أساس ما تّم التفاوض 
عــلــيــه حــتــى ذلــــك الـــتـــاريـــخ، بـــهـــدف الـــعـــودة 

السريعة« لاتفاق. 
املفاوضني  لكبير  األوروبــيــة  الجولة  وتأتي 
ــلـــف عــبــاس  ــد، الـــــــذي خـ ــديــ ــجــ اإليــــرانــــيــــني الــ
عـــراقـــجـــي، فـــي إطــــار تــحــركــات دبــلــومــاســيــة 
فيينا  مــفــاوضــات  استئناف  تسبق  إيــرانــيــة 
ــالــــي، بـــغـــيـــة تــســويــق  ــحــ فــــي 29 نـــوفـــمـــبـــر الــ
ــتــــي لــم  املـــطـــالـــب أو الـــــشـــــروط اإليــــرانــــيــــة الــ
تــتــجــاوب مــعــهــا واشــنــطــن حــتــى اآلن. وفــي 
سياق ذلــك، أجــرى وزيــر الخارجية اإليراني 
خـــال األيــــام األخـــيـــرة، اتـــصـــاالت مكثفة مع 

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

يــبــدو أن الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق يتجه 
املباشرة  الرسائل  التهدئة، بعد  إلى 
الــتــي وجــهــهــا قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« 
نتائج  على  املعترضني  إلــى  قــاآنــي  إسماعيل 
االنتخابات في الباد، خصوصا دعوتهم إلى 
احترامها، باإلضافة إلى تحفظه على مطلب 
إلغاء االقتراع، وذلك قبل ساعات من اجتماع 
لقادة الكتل املعترضة على نتائج االنتخابات. 
وفــي حــني أبــقــت الــقــوى األمــنــيــة على تأهبها 
في مقابل حشد القوى املعترضة على نتائج 
االنتخابات بمحيط املنطقة الخضراء، علمت 
 عـــن عــضــو ســابــق 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، نـــقـــا

فــي الــبــرملــان وســيــاســي عــن تحالف »الــفــتــح«، 
بــأن حراكا  الكشف عن اسميهما،  فضا عــدم 
جرى نهار أمس األربعاء بهدف عقد اجتماع 
مساء اليوم الخميس في منزل رئيس الوزراء 
األسبق نوري املالكي، وسط بغداد، من املقرر 

طهران ـ صابر غل عنبري

بــــدأ كــبــيــر املـــفـــاوضـــني اإليـــرانـــيـــني، 
عــلــي بـــاقـــري كـــنـــي، املـــعـــنّي مـــن قبل 
رئيسي،  إبــراهــيــم  الــرئــيــس  حكومة 
أمس األربعاء، جولة أوروبية، من فرنسا، ثم 
أملــانــيــا، حيث أجـــرى مباحثات تــركــزت على 
مــفــاوضــات فيينا إلحــيــاء االتـــفـــاق الــنــووي 
ــران فـــي عــام  ــ املـــوقـــع بـــني الـــــدول الــكــبــرى وإيــ
2015، واملرتقب استئنافها في 29 نوفمبر/

تشرين الثاني الحالي، رافضا إطاق تسمية 
املباحثات  هــذه  على  النووية«  »املفاوضات 
التي ستجرى بني طهران وواشنطن بطريقة 
غير مــبــاشــرة. واعــتــبــر كــنــي، أن املــفــاوضــات 
الــنــوويــة فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة، والــتــي 
ــــدول املــوقــعــة عــلــى االتـــفـــاق،  تـــشـــارك فــيــهــا الـ
وهـــي فــرنــســا وأملــانــيــا وبــريــطــانــيــا والــصــني 
وروســـــــيـــــــا، والـــــتـــــي لـــــم تـــنـــســـحـــب مــــنــــه إثــــر 
االنــســحــاب األمــيــركــي منه فــي 2018، تهدف 
ــيــــات االنـــســـحـــاب  فـــقـــط إلـــــى مـــعـــالـــجـــة تــــداعــ
األمــيــركــي مــن االتــفــاق الــنــووي، مــشــددًا على 
أن املفاوضات النووية انتهت في عام 2015. 
الخارجية  والتقى كني، وهو مساعد وزيــر 
املدير  أمـــس،  السياسية،  للشؤون  اإليــرانــي 
ــة في  ــيـ ــنـ الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة واألمـ
الخارجية الفرنسية، فيليب إيريرا، في مقر 
الوزارة في باريس، ثم توجه إلى برلني، على 
أن يزور أيضا لندن ومدريد. وفي مقابلة له 
مع التلفزيون اإليــرانــي، وصف باقري كني 
»الصريحة والجادة  مباحثاته مع إيريرا، بـ
اءة والتي تمضي إلى األمــام«، مشيرًا 

ّ
والبن

إلى ترؤس فرنسا ملجلس االتحاد األوروبي 
مع بداية العام املقبل، وذلك ملدة ستة أشهر، 
ومــعــتــبــرًا أنـــه »يمكنها مــن خـــال ذلـــك لعب 
كبير  ورأى  الــــحــــال«.  بــطــبــيــعــة  دولـــــي  دور 
ــنــــاك فــرصــة  ــيــــني أن »هــ املـــفـــاوضـــني اإليــــرانــ
مناسبة جدًا لارتقاء بعاقات الجمهورية 
اإلسامية اإليرانية مع فرنسا، ولعب فرنسا 
ومفاوضات  اإلقليمية  التعامات  في  دورًا 

فيينا مع مجموعة 1+4 في 29 نوفمبر«.
الخارجية  وزيــر  تصريحات  على  وتعليقا 
ــفــــرنــــســــي جـــــــان إيـــــــف لــــــــودريــــــــان، بـــشـــأن  الــ
»النقطة  من  النووية  املفاوضات  استئناف 
ــــوالت  ــجـ ــ ــد الـ ــعــ ــا« بــ ــ ــــدهـ ــنـ ــ ــفــــت عـ ــوقــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــي إبـــريـــل/ الـــســـت الـــســـابـــقـــة الـــتـــي بــــــدأت فــ

نيسان املــاضــي، وتــوقــفــت مــع فــوز رئيسي 
باالنتخابات اإليرانية )في يونيو/حزيران 
املــاضــي(، اعتبر بــاقــري كني أنــه »ال توجد 
ــة، ألن املـــفـــاوضـــات حــول  مــفــاوضــات نـــوويـ
امللف النووي قد توصلت إلى اتفاق شامل 
 ،»5+1 ومـــجـــمـــوعـــة  إيــــــــران  بــــني   2015 فــــي 

الــســيــاســيــة للتيار الـــصـــدري، عــلــى الــرغــم من 
لقائه قــادة عــدة كتل سياسية، أبرزهم هادي 
الــعــامــري وقــيــس الــخــزعــلــي ورئــيــس الــبــرملــان 
الــحــلــبــوســي، وزعــمــاء فصائل  املــنــحــل محمد 
مسلحة، إلى جانب الكاظمي والرئيس برهم 
بمدينة  كردية  قيادات  إلــى  باإلضافة  صالح، 
للعراق  زيــارتــه  منها  أنهى  التي  السليمانية 
عائدًا إلى إيــران، والتي تركزت باملجمل على 

أهمية تجاوز أزمة االنتخابات.
وأشـــــار املـــصـــدران إلـــى أن »املـــوقـــف اإليـــرانـــي 
املــعــلــن عــلــى لــســان الــســفــيــر فـــي بـــغـــداد إيـــرج 
مسجدي، الذي صرح به للتلفزيون اإليراني، 
ال يــخــتــلــف كــثــيــرًا عــمــا تـــحـــدث بـــه قـــاآنـــي مع 
ــائـــل الــحــلــيــفــة لــطــهــران  ــفـــصـ قــــــادة الـــكـــتـــل والـ
ــبـــول بــنــتــائــج  ــقـ فــــي بــــغــــداد، بـــشـــأن أهـــمـــيـــة الـ
االنتخابات واملضي بتشكيل حكومة توافقية 
والــتــحــذيــر مــن خــطــورة اتــســاع حـــدة األزمــــة«. 
التحقيقية  الــلــجــنــة  تـــوصـــل  أحــدهــمــا  ونـــفـــى 
الخاصة بالهجوم على منزل رئيس الحكومة 
اإلعــان  يمكن  نتائج  ألي  الكاظمي  مصطفى 

الــدول األعــضــاء باالتفاق  جميع نظرائه في 
النووية  فيينا  مفاوضات  وكانت  الــنــووي. 
بناء  منها،  جـــوالت   6 عقد  بعد  توقفت  قــد 
عــلــى طــلــب مـــن إيـــــران، بــحــجــة االنــتــخــابــات 
ــيـــة وانــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  الـــرئـــاسـ
ــبـــل أن تـــتـــفـــق طــــهــــران أخــــيــــرًا مــع  ــا، قـ ــهـ ــيـ فـ
االتحاد األوروبي، باعتباره منسق اللجنة 
ــفـــاق الـــنـــووي، على  املــشــتــركــة ألعـــضـــاء االتـ
موعد  وتحديد  املفاوضات  هــذه  استئناف 
لها. وكانت إيران قد قامت بوقف جزء كبير 
مـــن الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، بــعــد االنــســحــاب 
ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  في  األميركي 
ــيــــع الــــقــــيــــود الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة«  وأنـــــهـــــت »جــــمــ

ــالـــي بــســبــب »تــعــقــيــدات  ــالـــوقـــت الـــحـ عــنــهــا بـ
أمنية وسياسية«. وقال مسجدي، للتلفزيون 
اإليـــــرانـــــي أمـــــس األربــــــعــــــاء، إن قــــائــــد »فــيــلــق 
اته  قــاآنــي دعــا خــال لقاء الــقــدس« إسماعيل 
مع األطراف العراقية إلى »الهدوء والتعاون«، 
وأنــــــه أكـــــد »دعــــــم إيــــــــران لـــلـــمـــســـار الـــقـــانـــونـــي 
وأشــار  نتائجها«.  وإعــان  االنتخابات  بشأن 
مسجدي إلــى أن قــاآنــي أكــد »ضـــرورة احترام 
النتائج النهائية لانتخابات التي ستعلنها 
املــفــوضــيــة واملــؤســســات الــرســمــيــة الــعــراقــيــة«. 
كــمــا دعــــا الــســفــيــر اإليــــرانــــي املــحــتــجــني على 
إعان  بعد  »التعاون  إلــى  االنتخابات  نتائج 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة«، مــضــيــفــا أن زعــيــم »قـــوة 
القدس« اإليرانية »شدد على ضرورة أن تكون 
االعتراضات والطعون على نتائج االنتخابات 
وفق القانون«. وبشأن حادث استهداف منزل 
الـــكـــاظـــمـــي بـــمـــســـيـــرات، لــيــلــة الـــســـبـــت ـ األحــــد 
»بــقــوة« حسب  قاآني بالحادث  نــدد  املاضية، 
السفير اإليـــرانـــي، داعــيــا إلــى »إجــــراء تحقيق 
دقــيــق« فــي جميع أبــعــاد الــواقــعــة، مــع تأكيده 
على »ضرورة معاقبة الجناة في إطار القانون 
بعد أن تعلن عن نتائج التحقيقات«. وأضاف 
مــســجــدي أن بـــاده ال يــوجــد لــديــهــا »أي خط 
أحمر، ويجب معاقبة كل من يثبت تورطه في 
الهجوم« على منزل رئيس الــوزراء، الفتا إلى 
أن قاآني أكــد »بشكل صريح وحــازم ضــرورة 

معاقبة املتورطني وفق القانون، أيا كانوا«.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، قــــال الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
»الـــحـــشـــد  ـــ ــاح الـــســـيـــاســـي لـ ــنــ ــــح«، الــــجــ ــتـ ــ ــفـ ــ »الـ
الجديد«،  »العربي  لـ آمرلي،  مهدي  الشعبي«، 
ــارة قــاآنــي الـــى الــعــراق »كــانــت الحــتــواء  إن زيــ
األزمــــــــة«. وأضــــــاف آمــــرلــــي، وهــــو مـــرشـــح فــاز 
أزمــة  أنــه »بما يخص  األخــيــرة،  باالنتخابات 
االنتخابات كان توجيه األخ إسماعيل قاآني 
املفوضية، وبما  أن يعترفوا بقرارات  لإلخوة 
االنــتــخــابــات«. وردًا على ســؤال  أعلنته بشأن 
حــول مــخــرجــات هــذه الـــزيـــارة، قــال إن »هناك 
بوادر لحل األزمة، والتوجه لاعتراضات من 
الــقــوى ســيــكــون بــاتــجــاه املــحــكــمــة االتــحــاديــة 
السياسي  بــالــشــأن  الخبير  الــقــانــون«.  ووفـــق 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــلـــي املـــــوســـــوي قـــــــال، لـ الــــعــــراقــــي عـ
الجديد«، إنه »يجب أال يكون قاآني هو مفتاح 
حل أزمــات العراق وال غيره، واملسؤولية تقع 
عــلــى عــاتــق الــفــرقــاء الــســيــاســيــني فـــي الــعــراق 
بمطالب  »التفكير  أن  وأضــاف  اتفاقهم«.  عبر 
الشارع والذهاب نحو حكومة خدمية هو ما 
لـــذا يــجــب أن يتحمل  الــنــاس حــالــيــا،  ينتظره 
ــة  ــ ـــراق املـــســـؤولـــيـــة لـــتـــجـــاوز األزمـ ــعـ ســـاســـة الــ
الــحــالــيــة«. فـــي هـــذه األثـــنـــاء، بـــاشـــرت الهيئة 
االنــتــخــابــات  بمفوضية  الــخــاصــة  الــقــضــائــيــة 
العراقية، يوم أمس األربعاء، مراجعة محاضر 
املحطات االنتخابية التي قدمت قوى خاسرة 
فتحها  وأعــيــد  بشأنها  طعونا  باالنتخابات 
ــرز األصـــــوات فيها،  يـــدويـــا، كــمــا أعــيــد عـــد وفــ
والبالغة أكثر من 14 ألف محطة، وذلك تمهيدًا 
لــلــمــصــادقــة عــلــى اإلجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
املفوضية في خطوة ثالثة وأخيرة قبل إرسال 
نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــنــهــائــيــة إلــــى مجلس 
القضاء األعلى للمصادقة عليها حتى تكون 
نــافــذة دســتــوريــا. ووفــقــا لــقــانــون االنتخابات 
ــدة املـــحـــددة  ــ ــإن املــ ــ املـــعـــمـــول بــــه فــــي الــــبــــاد، فـ
للتدقيق  عمل  أيــام   10 هــي  القضائية  للجنة 
واملصادقة على إجراءات املفوضية، لكن أحمد 
عـــّيـــاش، عــضــو »مــنــظــمــة الـــرافـــديـــن«، الــشــريــك 
املفوضية،  إجـــراءات  على  املراقبة  فــي  املحلي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »اإلجـــــراءات قد  قـــال، لـــ
املــقــبــل، ولـــن يتطلب  نــهــايــة األســـبـــوع  تكتمل 
األمر 10 أيام عمل كاملة«، معربا عن اعتقاده 
ــأن نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات األخــــيــــرة لن  أيـــضـــا بــ
تختلف عن الحالية بشيء الفت. وفي السياق 
خضوعها  االنــتــخــابــات  مفوضية  نفت  ذاتـــه، 
ــال مــديــر االتــصــال  لــلــضــغــوط الــســيــاســيــة. وقــ
حسن  االنتخابات  مفوضية  في  الجماهيري 
سلمان إن املفوضية »مستقلة في عملها وغير 
خاضعة إلى أي ضغوط سياسية«، موضحا، 
فــي إيــجــاز قــدمــه للصحافيني بــبــغــداد، أمــس 
األربعاء، أن »املفوضية تعمل وفق السياقات 

واملسارات القانونية الخاصة بها«.

املفروضة على برنامجها النووي، وطّورت 
هــــذا الــبــرنــامــج إلــــى مــســتــويــات أعــلــى مما 
ــل إلـــــى االتـــفـــاق  ــتـــوصـ وصـــــل إلـــيـــهـــا قـــبـــل الـ
الــنــووي. وأحــــرزت مــفــاوضــات فيينا خال 
جــوالتــهــا الــســت، تقدما وصــل إلــى صياغة 
يؤكد  اإليراني  الجانب  لكن  اتفاق،  مسودة 
مسدود  طــريــق  إلــى  أوصلتها  واشنطن  أن 
بسبب إصرارها على االحتفاظ بجزء كبير 
مــن الــعــقــوبــات، ورفــضــهــا تــقــديــم ضمانات 
ــفـــاق مـــرة أخـــرى،  لــعــدم االنــســحــاب مـــن االتـ
وكذلك رفضها شرط إيران التحقق من رفع 
العقوبات عمليا قبل عودتها إلى التزاماتها 
النووية. وتطرح إيران هذه النقاط كشروط، 
وتطالب بتلبيتها خال املفاوضات املقبلة، 
النووي  رابطة االتــفــاق على إحياء االتــفــاق 

بتحقيق هذه الشروط.  
ــطـــات  ــلـ ــرجــــــت الـــسـ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفــــ عــ
اإليرانية، ليل الثاثاء - األربعاء، عن ناقلة 
احتجزتها  كــانــت  الــتــي  الفيتنامية  الــنــفــط 
ــر  ــرانــــي أواخــ بــحــريــة الـــحـــرس الـــثـــوري اإليــ
املـــاضـــي في  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  شــهــر 
مياه بحر ُعــمــان. وقــال الــحــرس الــثــوري إن 
اإلفراج عن الناقلة جاء بأمر قضائي، وذلك 
بــعــد »تــفــريــغ نــفــط الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة 
ــنــــدر عــــبــــاس« فــي  ــاء بــ ــنـ ــيـ اإليــــرانــــيــــة فــــي مـ
ــران، واملــطــل على مضيق هرمز.  إيـ جنوبي 
تــركــرز« لتتبع حركة  وأكــدت شركة »تانكر 
نــاقــات الــنــفــط، أن اإلفــــراج عــن الــنــاقــلــة »إم 
فــي ســافــيــتــس«، جــاء بعد تفريغ شحنتها 
داخل إيران، فيما ذكرت مسؤولة في شركة 
»أوبك بترول ترانسبورتيشن«، مالك ناقلة 
إلــى فيتنام،  الناقلة تتجه  أن  أمــس،  النفط، 
مضيفة لوكالة »رويترز«، أن وصول الناقلة 

سيستغرق أسابيع.
ــثـــوري اإليــــرانــــي قـــد أعــلــن  وكــــان الـــحـــرس الـ
في 3 نوفمبر الحالي، عن احتجاز الناقلة، 
إيرانية  ناقلة  »األميركيني سرقوا  إن   

ً
قائا

مــن مــيــاه بحر ُعــمــان، وبــعــد نقل شحنتها 
ــا إلـــــــى جــهــة  ــ ــ ــادوهـ ــ ــ ــة أخـــــــــــرى، قـ ــلــ ــاقــ إلـــــــى نــ
البحرية  الــقــوات  أن  إلــى  مشيرًا  مجهولة«، 
التابعة للحرس »تدخلت عبر عملية إنزال 
عسكري على منت الناقلة، وسيطرت عليها، 
ثم قادتها إلى املياه اإليرانية«. وأضاف أن 
الناقلة  بماحقة  »قامت  األميركية  الــقــوات 
من خال مروحيات عدة وطراد حربي، لكن 
محاولتها باءت بالفشل بعد تصدي قوات 
بحرية الحرس الباسلة لها بحزم واقتدار«. 
غير أن البنتاغون األميركي وصف الرواية 
اإليــرانــيــة بــأنــهــا مــجــرد »مـــزاعـــم«، وقـــال إن 
ــقـــوات  قــــواتــــه اكـــتـــفـــت بـــمـــراقـــبـــة احـــتـــجـــاز الـ

اإليرانية لناقلة النفط.

همراز ومجاهد في كابول أمس )هيكتور ريتامال/فرانس برس(

تمت المباشرة بمراجعة محاضر المحطات المطعون فيها )مرتضى السوداني/األناضول(

تحاول إيران احتواء 
األزمة في العراق 

عقب محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي 
واالتهامات لقوى 

حليفة لطهران 
بالوقوف خلفها، 
عبر تأكيدها دعم 

المسار القانوني 
بشأن االنتخابات 

وإعالن نتائجها، وهو 
ما قد يغلق باب 

تصعيد المعترضين 
على نتائجها على 

األرض، والتوجه إلى 
المحكمة االتحادية 

للطعن بها

اإليرانيين  المفاوضين  كبير  تصريحات  على  »اإلعالمي«  التشدد  طغى 
تسبق  والتي  األوروبية،  جولته  بداية  مع  كني،  باقري  علي  الجديد، 

استئناف مفاوضات فيينا النووية في 29 نوفمبر الحالي
متابعةتقرير 

طهران تسلّم بخسارة 
حلفائها في بغداد

تشدد كبير المفاوضين يسبق 
استئناف الجوالت في فيينا

تقرير

غياب 
كوثراني

برز خالل أزمة نتائج 
االنتخابات في العراق 
غياب رجل »حزب اهلل« 

اللبناني في العراق محمد 
كوثراني من المشهد 

للمرة األولى، على عكس 
أزمات سابقة كان فيها 

وسيطًا بين مختلف 
األطراف، وهو ما برره 
أحد الساسة العراقيين 
بمقاطعة عدد من 

أطراف األزمة لكوثراني.

آمرلي: التوجه 
لالعتراضات سيكون باتجاه 

المحكمة االتحادية

أفرجت إيران عن ناقلة 
نفط فيتنامية كانت 

احتجزتها

دعا قاآني خالل 
لقاءاته أطرافًا عراقية 

للهدوء والتعاون

يُعقد اجتماع روسي 
أميركي باكستاني في 

إسالم أباد اليوم

يزور باقري كني 
باريس وبرلين ولندن 

ومدريد بإطار جولته

تراهن حركة طالبان 
على تتالي االجتماعات 

اإلقليمية والدولية، 
بحضورٍ أميركي، لكسر 
عزلة مفروضة عليها 

منذ دخولها كابول 
في أغسطس الماضي
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رشى الجنود الروس للخدمة في »جنة حميميم«بن زايد في دمشق... رواية إبعاد األسد عن إيران

67
سياسة

  شرق
      غرب

تشّدد كويتي في منح 
التأشيرات للبنانيين

ــّررت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، أمــس  ــ قــ
األربــــعــــاء، »الـــتـــشـــدد ولـــيـــس املــنــع« 
فـــي مــنــح تـــأشـــيـــرات لــلــبــنــانــيــني من 
ــــدار تــعــمــيــم رســمــي بــذلــك،  دون إصـ
بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــه مـــصـــدر أمــنــي 
ــاء،   ــعــ ــرانــــس بـــــرس« األربــ  »فــ

َ
ــة ــالــ وكــ

انــدالع  أقــل مــن أسبوعني على  بعد 
وأربــع  لبنان  دبلوماسية بني  أزمــة 
وذكــــــــرت صــحــيــفــة  خــلــيــجــيــة.  دول 
لديهم  »مــن  أن  الكويتية،  »القبس« 
اللبنانيني  الباد من  إقامات داخــل 
بالقرار، ومن حقهم  غير مشمولني 
العودة، والقرار يشمل وقف إصدار 
ــذلـــك وقــف  ــــارات بـــأنـــواعـــهـــا وكـ ــزيـ ــ الـ
سمات االلتحاق بالعائات، إضافة 
إلـــى وقـــف ســمــات الـــدخـــول بــغــرض 

العمل«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

روسيا ترفض اتهامات 
بولندا بملف المهاجرين

ــــس األربــــعــــاء،  ــــض الـــكـــرمـــلـــني، أمـ رفـ
اتــهــامــات رئــيــس الــــوزراء البولندي 
مــاتــوش مــورافــيــتــســكــي الـــذي حّمل 
روسيا مسؤولية أزمة الهجرة على 
الــحــدود بــني بــولــنــدا وبــيــاروســيــا، 

املـــهـــاجـــريـــن  آالف  ــتـــشـــر  ــنـ يـ ــيــــث  حــ
الـــعـــالـــقـــني. وقـــــــال املــــتــــحــــدث بــاســم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
)الـــــصـــــورة( فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
غير مسؤولة  التصريحات  »نعتبر 
وغــيــر مــقــبــولــة عــلــى اإلطــــــاق«. من 
األملانية  املستشارة  طلبت  جهتها، 
أنجيا ميركل من الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــني »الـــتـــحـــرك« ضد 
ــــال املــــهــــاجــــريــــن مـــــن قــبــل  ــغـ ــ ــتـ ــ »اسـ

النظام البياروسي«.
)فرانس برس(

اليمن: التحالف يعلن 
مقتل 60 حوثيًا

ــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي  أعــ
الــيــمــن، أمس  تــقــوده السعودية فــي 
ــرًا مــن  ــنـــصـ ــاء، مـــقـــتـــل 60 عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
ــارات جــديــدة حول  الحوثيني فــي غـ
مــديــنــة مـــــأرب. وذكــــر الــتــحــالــف في 
السعودية  األنباء  ته وكالة 

ّ
بث بيان 

 11« بـــتـــنـــفـــيـــذ  قــــــــام  أنــــــــه  »واس«، 
آللــيــات وعناصر  اســتــهــداف  عملية 
املــلــيــشــيــا« أدت إلـــى »تــدمــيــر 8 من 
اآلليات العسكرية والقضاء على 60 

عنصرًا إرهابيا«.
)فرانس برس(

تعيينات عسكرية في 
الجزائر

عنّي الرئيس الجزائري عبد املجيد 
ــــورة(، أمــــس األربـــعـــاء،  ــــصـ تـــبـــون )الـ
اللواء بلقاسم حسنات قائدًا جديدًا 

لـــــدائـــــرة االســـتـــعـــمـــال والــتــحــضــيــر 
لــلــواء محمد  الجيش، خلفا  ألركـــان 
بعد من منصبه 

ُ
أ الــذي كان  قايدي، 

املــاضــي.  سبتمبر/أيلول  شهر  فــي 
كما تم تعيني الجنرال حــراث قائدًا 
جــــديــــدًا لـــــدائـــــرة اإلشـــــــــارة )أنـــظـــمـــة 
املــعــلــومــات والــــحــــرب اإللــكــتــرونــيــة 
للجيش(، خلفا للواء فريد بجغيط 
الـــذي تــوفــي قبل أســبــوع إثــر وعكة 

صحية.
)العربي الجديد(

سورية: قتلى وجرحى 
للنظام بهجمات 

»داعش«
ــرح 10 عــنــاصــر مـــن قـــوات  ــ ــتــل وُجـ

ُ
ق

النظام السوري واملليشيات التابعة 
لــهــا، أمــس األربـــعـــاء، جـــراء هجمات 
»داعــش«  تنظيم  متفرقة من خايا 
فـــي بــاديــتــي حــمــاة وحــمــص وســط 
ســـوريـــة، رغـــم اســتــمــرار الــنــظــام في 
عمليات التمشيط هناك منذ أشهر. 
وكشفت مصادر محلية عن سقوط 
ــام بــني  ــظــ ــنــ ــن عـــنـــاصـــر الــ ــ ســـبـــعـــة مـ
قــتــيــل وجـــريـــح جــــراء هــجــومــني من 
خايا »داعش« على موقعني بشكل 
ــاغـــت، فــــي مـــحـــور طـــريـــق أثـــريـــا  ــبـ مـ

بريف حماة الشمالي الشرقي.
)العربي الجديد(

أمين العاصي

 وزيــــر الــخــارجــيــة اإلمـــاراتـــي عــبــد الله 
ّ
حـــط

بــن زايــد رحــالــه، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، في 
العاصمة السورية دمشق ساعات عدة، في 
زيـــارة هــي األولـــى مــن نوعها منذ أكثر من 
عشر ســنــوات، كــان النظام الــســوري يعيش 
خالها شبه عزلة عربية، بسبب رفضه كل 
املــبــادرات إليــقــاف الــحــرب الــتــي شنها على 
الــســوريــني املــطــالــبــني بتغيير فــي بــادهــم. 
واحــتــفــى إعـــام الــنــظــام الــســوري بــالــزيــارة، 
»بداية  بأنها  »الوطن«  ووصفتها صحيفة 
انــفــتــاح عــربــي« على الــنــظــام، الــســاعــي بكل 
الوسائل للعودة إلى جامعة الدول العربية، 
ــة فــي  ــم تــعــلــيــق عـــضـــويـــة ســــوريــ بـــعـــد أن تــ
ــعــّد زيـــارة بــن زايــد بمثابة 

ُ
عــام 2012. وال ت

ــى تــجــاه الــنــظــام  ــ الــخــطــوة اإلمـــاراتـــيـــة األولـ
السوري، إذ كانت أبو ظبي سّباقة في إعادة 
فتح سفارتها في دمشق في 2018. وسبق 
الزيارة اتصال هاتفي أجراه رئيس النظام 
السوري بشار األسد مع ولي عهد أبو ظبي 
محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان فــي 20 أكــتــوبــر/
تــشــريــن األول املــاضــي. واتــخــذت أبـــو ظبي 
من تفشي وبــاء كــورونــا في ســوريــة، غطاًء 
إلرســــال عـــدة طـــائـــرات مــحــّمــلــة بــمــســاعــدات 
للنظام السوري. وكانت دول الخليج العربي 
قــطــعــت عــاقــاتــهــا مــع الــنــظــام الـــســـوري في 
عام 2011، باستثناء سلطنة عمان، بسبب 
رفض النظام التجاوب مع مبادرات عربية 
ومحاصرة  سياسية  حلول  إليجاد  عديدة 
الحريق، الذي امتد الحقا إلى عموم الباد 
بــســبــب انـــتـــهـــاج الـــنـــظـــام الـــحـــل الــعــســكــري 
ــة الـــــثـــــورة. وتـــنـــدرج  ــهـ ــــي فــــي مـــواجـ ــنـ ــ واألمـ
الزيارة التي قام بها بن زايد إلى دمشق في 
سياق خطوات حثيثة من دول عربية تجاه 
األسد، الذي سبق أن أجرى اتصاال هاتفيا 

سامر إلياس

الهرب  إلــى  السعي  الــســوريــون  يــواصــل  فيما 
من جحيم الحرب وتأثيراتها املأساوية على 
بــادهــم، ال يــّدخــر الــجــنــود الــــروس جــهــدًا وال 
مـــااًل مــن أجــل الــوصــول إلــى »جــنــة حميميم«، 
نسبة إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية، 
في محافظة الاذقية الساحلية غربّي سورية، 
والــخــدمــة فــي هــذا الــبــلــد، حيث املــيــاه الدافئة 
ــفـــت صــحــيــفــة  واالمـــــتـــــيـــــازات الـــكـــبـــيـــرة. وكـــشـ
ــاء،  ــعــ »كـــومـــيـــرســـانـــت« الـــروســـيـــة، أمــــس األربــ
عــن محاكمة أكــثــر مــن 36 جــنــديــا مــن منطقة 
ــوا الـــذهـــاب  ــاولــ ــا، حــ ــيــ ســخــالــني شـــرقـــّي روســ
ــع الــجــيــش الــــروســــي في  لــلــخــدمــة والـــقـــتـــال مـ
سورية، مقابل دفع رشى ملحاٍم عسكري كان 
قد أدين سابقا ثاث مرات باالحتيال، وواصل 
»كوميرسانت«  ونقلت  للجنود.  األوهــام  بيع 
عن مصادر في وكــاالت إنفاذ القانون، قولها 
إن املــحــاكــم الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــكــوريــل 
ويوجنو سخالني )شرقّي روسيا( قد نظرت 
في قضايا جنائية ضد العسكريني، املتهمني 
ــبـــاط قـــســـم الــتــحــقــيــق الــعــســكــري  مــــن قـــبـــل ضـ
فــي لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات الــروســيــة فــي املنطقة 
محاولة  جرائم  بارتكاب  الشرقية،  العسكرية 
ــود ألنـــهـــم  ــنــ ــجــ ــة الــ ــمـ ــكـ رشـــــــــوة. وأدانـــــــــــت املـــحـ
دفـــعـــوا رشـــى مــالــيــة مـــن أجـــل الــحــصــول على 
إيــفــاد للخدمة فــي ســوريــة، ألن كــل مــن يخدم 
فــي ســـوريـــة، وخــــارج روســيــا عــمــومــا، ُيعتَبر 
تــلــقــائــيــا مــحــاربــا قــديــمــا فــي أعــمــال عسكرية 
مــع مــدفــوعــات شهرية مــدى الــحــيــاة، وإجـــازة 
إضافية لـــ15 يــومــا، وزيـــادة الــبــدالت النقدية، 
بما في ذلك بدل السفر بالعملة األجنبية مع 

االحتفاظ باملدفوعات في روسيا.
وبحسب املــصــادر، فــإن إيــفــان زاركــــوف، الــذي 
عمل مستشارًا قانونيا في الوحدات العسكرية 
املــحــلــيــة، أخــبــر الــجــنــود أن لــديــه مــعــارف في 

قبل نحو شهر بالعاهل األردنــي امللك عبد 
الله الثاني، مع إعــادة افتتاح مركز جابر - 
نصيب الحدودي مع سورية أمام املسافرين 
ــر الــســيــاحــة في  وحــركــة الــشــحــن. وكـــان وزيـ
شارك  قد  مارتيني،  محمد  النظام  حكومة 
الــســعــوديــة في  العربية  اململكة  مــن  بــدعــوة 
شهر مايو/أيار املاضي، في اجتماع للجنة 
األوســط  للشرق  العاملية  السياحة  منظمة 
بر تبداًل في موقف 

ُ
في الرياض، وهو ما اعت

الرياض تجاه النظام السوري.
ــــرب املــتــحــدث بـــاســـم وزارة  فـــي املـــقـــابـــل، أعـ
الخارجية األميركية نيد برايس عن »قلق« 
ا دول املنطقة على 

ً
واشنطن من الزيارة، حاث

ارتكبها  التي  »الفظائع«  فــي  مليا  التفكير 
األســـــد. وقــــال بـــرايـــس فـــي إفـــــادة صحافية 
عن  التقارير  إزاء  بالقلق  »نشعر  اعتيادية 
بها«.  يبعث  التي  واإلشـــارة  االجتماع  هــذا 
وأضاف »مثلما قلنا من قبل، لن تعّبر هذه 
اإلدارة عن أي دعم ملساعي تطبيع العاقات 

مع بشار األسد، الديكتاتور الوحشي«.
ــة والـــتـــعـــلـــيـــق  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــارة اإلمــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وحــــــــول الـ
األميركي، اعتبر الباحث في مركز »الحوار 
الــســوري«، أحــمــد الــقــربــي، أنــه »حـــدث تبدل 
ــاه الــقــضــيــة  فــــي الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
»العربي  مع  في حديٍث  السورية«، مضيفا 
اإلدارة  أن  ــــح  ــــواضـ الـ »مـــــن  أنـــــه  ــد«،  ــديــ ــجــ الــ
القضية  فــي  أهمية  ملفني  تولي  األميركية 
املــــســــاعــــدات  ــلــــف  مــ هـــــو  األول  الـــــســـــوريـــــة. 
اإلنسانية، والثاني تطويق النفوذ اإليراني 
في سورية«. ورأى أنه وفق هاتني املقاربتني 
يتضح أن واشنطن قدمت تنازالت ملوسكو 
النظام  على  األميركية  العقوبات  ملف  فــي 
الــــســــوري، ومـــلـــف الــتــطــبــيــع. وأن مــوســكــو 
ــادة تــعــويــم الــنــظــام من  ــ تـــحـــاول جـــاهـــدة إعـ
عـــدة مــداخــل، أحــدهــا عــودتــه إلـــى الجامعة 

العربية.
وأشــــار الــقــربــي إلـــى أن الـــزيـــارة »حــلــقــة من 
سلسلة للتطبيع مع األسد، بدأت مع زيارة 
العاهل األردنــي أخيرًا إلى واشنطن، وكان 
ــوءًا أخـــضـــر مــن  ــ ــــذ ضــ ــه أخـ ــ مــــن الــــواضــــح أنـ
األســد«،  مع  التطبيع  في  للبدء  األميركيني 
ــة« لـــإلدارة  مضيفا أن عــمــان قــدمــت »ال ورقـ
ــــوري، دعـــت  ــسـ ــ ــلـــف الـ األمـــيـــركـــيـــة تـــخـــص املـ
فــيــهــا إلــــى تــقــديــم حـــوافـــز لــلــنــظــام. وأعــــرب 
عــــن اعـــتـــقـــاده أن »بـــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة 
الــحــد  انـــتـــصـــر، وأن  ــد  ــ نـــظـــام األســ ــــرى أن  تـ
مــن الــنــفــوذ اإليـــرانـــي فــي ســوريــة يــمــر عبر 

دائــــــرة شـــــؤون األفـــــــراد بــاملــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الشرقية، يشكلون فرقا إلرسالها إلى سورية. 
ووعد املستشار القانوني الجنود باملساعدة، 
مـــن 300 دوالر(  )أقـــــل  ألــــف روبـــــل  مــقــابــل 20 
بالنسبة إلــى الجنود والــعــرفــاء، ومــا بــني 30 
م 

ّ
و40 ألف روبل بالنسبة إلى الضباط. وتسل

أو نقدًا، مبالغ  زاركــوف عبر بطاقة مصرفية 
مــن الــراغــبــني فــي الــخــدمــة بــســوريــة فــي عامي 
وثــائــقــهــم  مـــن  نــســخــا  ــم 

ّ
وتــســل و2020،   2019

الثبوتية عبر تطبيق »واتــس أب«  وأوراقــهــم 
الخاص به. الجنود الخائبون الذين لم تتكلل 
مــحــاوالتــهــم بــالــنــجــاح، اشــتــكــوا إلـــى قــادتــهــم. 
وكــشــف ضــابــط اســتــخــبــارات عــســكــريــة أمـــام 
املحكمة، أن جنودًا اتصلوا به بعد عدم إيفاء 

املستشار القانوني بوعوده. 
القانوني إيغان زوركني،  الافت أن املستشار 
الذي استولى من طريق االحتيال على األموال 
التي ُجمَعت للرشى، واملقدرة بنحو 250 ألف 
( لـــم يــعــاقــب 

ً
روبــــل )الـــــــدوالر قـــرابـــة 71 روبــــــا

بشدة، على الرغم من توجيه اتهامات قاسية 
لــه تصل عقوبتها إلــى أكثر مــن ســت سنوات 
من الحبس، وكما في املــرات الثاث السابقة، 
ــإن عــقــوبــتــه كــانــت مــخــفــفــة. فــبــعــدمــا حكمت  فـ
املــحــكــمــة عليه بــالــعــمــل لــخــدمــة املــجــتــمــع ملــدة 
ستة أشــهــر، واقــتــطــاع 10 فــي املــائــة مــن راتبه 

ــو مــلــف حــاضــر لــدى  مــكــافــحــة اإلرهـــــاب وهـ
اإلدارة األمــيــركــيــة، وهــــذا مــا يــفــســر وجــود 
رئيس الهيئة االتحادية للهوية والجنسية 
والجمارك وأمن املنافذ في الوفد اإلماراتي 

علي محمد حماد الشامسي«.
ــتــــحــــدث بــــاســــم »هــيــئــة  ــن جـــهـــتـــه قــــــال املــ ــ مـ
السورية،  للمعارضة  التابعة  املفاوضات« 
»العربي  مــع  حــديــث  فــي  العريضي،  يحيى 
الجديد« إنه »لم يتغير شيء في سورية كي 
تحدث هذه الزيارة«، مشيرًا إلى أن القصف 
باتت  النظام واالعــتــقــاالت  قبل  مستمر من 
أكــثــر شــراســة، وأن هــنــاك ســوريــني يقتلون 
تحت التعذيب. كما شــّدد على »عــدم تبّدل 
شـــيء فــي الــجــانــب الــســيــاســي«، مضيفا أن 
النظام يتملص من تطبيق قرارات الشرعية 
ــد أن  ــرأى الــعــالــم كــلــه. وأكــ الــدولــيــة تــحــت مــ
كانت«،  ذريعة  أي  »مرفوضة تحت  الزيارة 

ــوال من  ــ بــالــســجــن بــعــد إدانــتــهــمــا بــجــمــع أمــ
جنود في قطعاتهم العسكرية كانوا يرغبون 
ــة، وُجـــــــــّرد أنـــطـــون  ــ ــــوريـ ــاب إلـــــى سـ ــ ــــذهـ ــي الـ فــ
دانيلوفسكي نتيجة املحاكمة في مايو/أيار 
املــاضــي مــن رتبته العسكرية، مع  الــعــام  مــن 

عقوبة السجن لعام ونصف عام.
العسكريون  واملــوظــفــون  الــجــنــود  ويتقاضى 
الروس في سورية أربعة أضعاف ما يتقاضاه 
املــتــعــاقــدون فــي داخــــل روســـيـــا. ويــصــل راتــب 
مــقــابــل  أمــيــركــي  إلــــى 1800 دوالر  الــعــســكــري 
26 ألــف روبــل )400 دوالر( في داخــل روسيا، 
ــى الـــضـــعـــف بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ويـــصـــل املـــبـــلـــغ إلـ
الضباط الذين يظفرون بالخدمة في سورية. 
وعــــادة مــا تقتصر مـــدة الــخــدمــة فــي الــخــارج 
على 6 أشهر أو سنة، لكن الجنود والضباط 
ــى تــمــديــدهــا. ولــم  يــســعــون بــكــل الـــوســـائـــل إلــ
يقتصر الفساد في صفوف جنراالت وضباط 
الــجــيــش الـــروســـي عــلــى الــحــصــول عــلــى رشــى 
من أجل تأمني خدمة للجنود في سورية، بل 
امــتــدت إلــى عمليات احــتــيــال وســرقــة رواتـــب. 
مــحــكــمــة عسكرية  حــكــمــت   ،2020 بـــدايـــة  فــفــي 
تشوفاركوف  سيرجي  الجنرال  على  روســيــة 
من  أكــثــر  3 ســنــوات، بسبب سرقته  بالسجن 
450 مــلــيــون روبـــل روســـي )7 مــايــني دوالر(. 
وأدين تشوفاركوف، الذي كان يشغل منصب 
رئيس مركز املصالحة الروسي في حميميم، 
مــا بــني مـــايـــو/أيـــار وســبــتــمــبــر/أيــلــول 2016، 
بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــات احــتــيــال واســـعـــة الــنــطــاق 
ــرؤوســــني. وكــشــفــت  ــــب ســبــعــة مــ ــة رواتــ ــرقـ وسـ
ــاس« لــألنــبــاء حــيــنــهــا أن الــجــنــرال،  ــ وكـــالـــة »تـ
الـــذي كــان يشغل أيــضــا منصب نــائــب رئيس 
الــعــامــة، أبــرم  األكــاديــمــيــة العسكرية لــألركــان 
عقدًا بني األكاديمية العسكرية وشركة كبيرة 
ــلـــومـــات، وعــمــل  مــتــخــصــصــة فــــي حـــمـــايـــة ملـــعـ
على سحب األمــوال التي من املفترض دفعها 

ملوظفي األكاديمية كأجور.
وتفاخر املسؤولون الروس أكثر من مرة بأن 
التدخل العسكري في سورية سمح بتطوير 
قدرات الجيش الروسي وتطوير مئات أنواع 
األســـلـــحـــة فـــي ظـــــروف حــربــيــة حــقــيــقــيــة. في 
املقابل، يبدو أن الجنود ينظرون إلى الخدمة 
فــي ســوريــة على أنــهــا مــصــدر دخــل إضــافــي، 
ومكان ينعمون فيه بالدفء، وفي ظــروف ال 
الــروســي  الجيش  معسكرات  بجحيم  تــقــارن 
في معظم األراضــي الروسية. وبالنسبة إلى 
لارتقاء  فــرصــة  فهي  والــجــنــراالت،  الضباط 

بالسلم العسكري، وجمع بعض األموال.

ــادة هـــذا الــنــظــام الـــى املــحــيــط الــعــربــي«.  إعـــ
ووضع زيارة وزير الخارجية اإلماراتي في 
سياق »محاولة سحب النظام من الحضن 
اإليــرانــي فــي مقابل تقديم حــوافــز، تحديدًا 
ــار«. ولـــكـــن الــقــربــي  ــ ــمـ ــ فـــي مــلــف إعــــــادة اإلعـ
اعتبر أن املحاوالت إلبعاد النظام السوري 
عن إيران مجرد »حرث في الهواء«، غير أنه 
توقع أن يكون هناك بعد أمني في الزيارة، 
ــد »فـــي ملف  وهـــو الــتــعــاون مـــع نــظــام األســ

على  بتقييد  العقوبة  استبدال  تم  العسكري، 
الخدمة العسكرية ملدة عام و6 أشهر )في أثناء 
الــتــقــيــيــد، ال يــمــكــن الــعــســكــري الــحــصــول على 
رتــبــة أخـــرى أو منصب أعــلــى( مــع االحــتــفــاظ 
بحسم الــعــشــرة فــي املــائــة. فــي املــقــابــل، قضت 
املحاكم بتغريم »الزبائن الخائبني« بغرامات 
تــراوح بني 30 و90 ألف روبل يجب تحويلها 
ــرة الــتــحــقــيــقــات الــعــســكــريــة  ــ ــ ــــى حـــســـاب دائـ إلـ
الــتــابــعــة لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة لــاتــحــاد 
الشرقية، كما  العسكرية  املنطقة  الروسي في 
يــجــب عــلــيــهــم تــغــطــيــة الــتــكــالــيــف الــقــانــونــيــة 
مــن جــيــوبــهــم الــخــاصــة. وقـــد اســتــأنــف بعض 

العسكريني قرارات املحاكم.
ـــَعـــّد ســابــقــة مـــحـــاوالت الــجــنــود الـــروس 

ُ
وال ت

ــن أجـــــل املــــســــاعــــدة فــــي إيـــجـــاد  دفـــــع رشـــــى مــ
ُحكم  للخدمة في ســوريــة، ففي 2020  فرصة 
على ضابطني في مدينة سانت بطرسبورغ 

»بــدفــع من  اعــتــقــاده بأنها تمت  معربا عــن 
مــوســكــو، الــتــي تــحــاول إعـــادة تأهيل نظام 
بشار األســد في سورية، ألنه الوحيد الذي 
وأشــار  يعطيها غطاء الحتالها ســوريــة«. 
إلى أنه »ال يمكن فصل النظام عن الجانب 
اإليــرانــي، وبالتالي إن هــذه الــزيــارات تدعم 
الــعــاقــة القائمة بــني نــظــام األســـد وطــهــران 
وليس العكس كما يتوهم البعض«، معربا 
عن اعتقاده بأن املوقف األميركي من نظام 
األسد »ثابت ولم يتغير«. وتطرق العريضي 
إلــــى »قـــانـــون قــيــصــر«، مـــؤكـــدًا أن الــقــانــون 
جـــزء مـــن املــنــظــومــة الــقــانــونــيــة األمــيــركــيــة، 
الــغــاءه ال يتم إال عن طريق  وأن تعديله أو 
الكونغرس. ونظام األسد ال يمكن تسويقه 
مــــرة أخــــرى والــلــعــبــة الـــروســـيـــة اإلمـــاراتـــيـــة 
قصيرة العمر ولن تنجح في إعــادة تأهيل 

منظومة استبدادية.

انقالب السودان

األســبــوع  فاشلة،  محاولة  عقب  واملــدنــيــني، 
املــاضــي. ومـــن املــقــرر أن يجتمع قــلــواك مع 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  البرهان ورئيس 
بــمــقــر إقــامــتــه الــجــبــريــة بــمــنــزلــه بــضــاحــيــة 

كافوري، شرق الخرطوم.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــحـــــراك الــــــثــــــوري، تـــواصـــل 
املهنية  واألجــســام  السودانية  املقاومة  لجان 
والنقابية حماتها للتحشيد ملليونية السبت 
املــقــبــل، وذلـــك وطــبــقــا لــلــجــدول الــيــومــي، فإنه 
يتوقع تنظيم عدد من الوقفات االحتجاجية، 
وإغـــاق شـــوارع، ومــواكــب توعوية ودعائية. 
وكان عدد من أحياء الخرطوم قد شهد، ليلة 
املعلمني  مــع  تــضــامــنــيــة  األول، وقــفــات  أمـــس 
الذين تعرضوا للضرب واالعتقال يوم األحد 
املاضي. وأصدرت عدة نقابات بيانات جددت 
فــيــهــا رفــضــهــا لـــانـــقـــاب الــعــســكــري. ودعـــت 
ــاء،  ــاء الــبــيــطــريــني، أمـــس األربـــعـ ــبـ رابـــطـــة األطـ
»الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي إلــــى مـــواصـــلـــة نــضــالــه 
ــــب وعـــصـــيـــان  ــواكـ ــ ــلـــمـــي، مــــن وقــــفــــات ومـ الـــسـ
مــــدنــــي وإضـــــــــــراب حـــتـــى إســـــقـــــاط االنــــقــــاب 
ــي الــكــامــل  ــدنــ ــل املــ ــديـ ــبـ ــيـــس الـ ــأسـ وقـــــــــواه، وتـ
بــشــرعــيــة ثـــوريـــة ووثـــيـــقـــة تـــتـــجـــاوز مـــــرارات 
ــى تـــحـــول ديــمــقــراطــي  ــ املــــاضــــي، وتـــفـــضـــي إلـ
حقيقي تتساوى فيه الجماهير في حقوقها 
وواجباتها تجاه الدولة والوطن«. كما وجهت 
املنسقية العامة ملعسكرات النازحني بدارفور 
ــازحــــني والـــاجـــئـــني،  ــنــ جـــمـــيـــع مـــعـــســـكـــرات الــ
فــي مسيرات سلمية  للخروج   ،175 وعــددهــا 

السبت املقبل.
للنيابة  بطلب  وتــقــدم محامون ســودانــيــون 
العامة إلصدار أمر بإحضار جميع املعتقلني 
الــســيــاســيــني أمــامــهــا فــــورًا وفــقــا لـــإلجـــراءات 
ــــى أنــــهــــم تـــقـــدمـــوا  الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــشـــيـــريـــن إلــ
من   ،

ً
مــعــتــقــا  15 أســـر  عــن  بالنيابة  بالطلب 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تـــــــــــراوح األزمـــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الــــســــودان مــكــانــهــا عــقــب االنــقــاب 
الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين 
األول املـــاضـــي، فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
األمــم املتحدة إيجاد حل وســط في ظل عجز 
الــعــســكــر عــن إيــجــاد بــديــل لــرئــيــس الحكومة 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــواصــل 

التحركات املعارضة لانقاب على األرض.

وساطات في الوقت الضائع 
وفي إطار الوساطات بني العسكر واملدنيني، 
التقى املمثل الخاص لألمم املتحدة، رئيس 
الــبــعــثــة األمــمــيــة املــتــكــامــلــة لــدعــم االنــتــقــال 
الــســيــاســي فـــي الــــســــودان فــولــكــر بــيــرتــس، 
ـــر الــجــيــش  ــان، أمــــس األول. وذكــ ــبـــرهـ الـ ــع  مـ
الــســودانــي، فــي بــيــان، أن اللقاء »شــدد على 
أهمية استمرار الحوار والتشاور مع القوى 
السياسية املختلفة، وصواًل إلى اتفاق حول 
إنجاح  لضمان  االنتقالية،  السلطة  هياكل 
مدنية  حكومة  وتشكيل  االنتقالية  الفترة 
مــنــتــخــبــة بـــواســـطـــة الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي«. 
أنه  صحافي،  تصريح  فــي  بيرتس،  وأعــلــن 
»سيجري لقاءات مع كافة القوى السياسية 
مـــن أجـــل تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــني كــافــة 
األطراف«، فيما أشار البيان إلى أن »القائد 
ــــد حـــرصـــه عـــلـــى حــمــايــة  الــــعــــام لــلــجــيــش أكـ

االنتقال، وإنجاح التحول الديمقراطي«.
ثــانــيــة، توقعت مــصــادر سياسية  مــن جهة 
ــار رئــــيــــس دولــــــــة جـــنـــوب  ــتـــشـ وصــــــــول مـــسـ
الــــســــودان تــــوت قـــلـــواك إلــــى الـــخـــرطـــوم، في 
العسكر  بني  للتوسط  منه  محاولة جديدة 

الفكي  السيادة محمد  بينهم عضو مجلس 
سليمان واملستشار اإلعامي لرئيس الوزراء 
السياسي  فيصل محمد صالح ومستشاره 
يــاســر عــرمــان. وأوضــــح املــحــامــون أن »أســر 
احتجازهم  مــكــان  تعلم  ال  عليهم  املــقــبــوض 
ووضعهم الصحي، ولم يسمح لهم بمقابلة 
اإلخفاء  محاميهم، ما يجعلهم في وضعية 
الــقــســري، وأن كــل ذلـــك يــحــدث بــعــد أسابيع 
ــن انـــضـــمـــام الـــــســـــودان لــلــمــعــاهــدة  قــلــيــلــة مــ
املمارسة«.   من  النوع  هذا  ملناهضة  الدولية 

عراقيل أمام االنقالبيين
في هذا الوقت، يصطدم االنقابيون بعراقيل 
الجيش  قــائــد  إن  إذ  مخططاتهم،  تقيد  عــدة 
التزم في بيانه األول بعد االنقاب، بتشكيل 
للقضاء  رئيس  وتعيني  الدستورية  املحكمة 
ورئيس للنيابة العامة، وهي املناصب التي 
كــانــت خــالــيــة لــفــتــرات طــويــلــة، وهـــو مـــا كــان 
االنقابيون يحملون املدنيني مسؤولية عدم 
حصوله. إال أنهم، وبعد 18 يوما من البيان 
ــرارات  األول، لــم يــصــدر قــائــد االنـــقـــاب أي قــ

الــصــدد، حيث وجــد البرهان نفسه في  بهذا 
لعدم  كثيرًا،  لها  يتحسب  لم  قانونية  ورطــة 
التقرير  بصاحية  للجيش  كــقــائــد  أحقيته 
فيها بموجب الوثيقة الدستورية والقوانني 

الخاصة بإصاح املؤسسات العدلية.
ــلـــت وســـــائـــــل اإلعــــــــــام املـــحـــلـــيـــة  ــقـ وبــــعــــدمــــا نـ
والخارجية عن مصادر داخل خلية االنقاب 
معلومات عن قرب التوصل إلى إعان مجلس 
الـــســـيـــادة االنــتــقــالــي مـــن 14 عـــضـــوًا، مــنــهــم 5 
عــســكــريــني و3 مـــن قـــــادة الـــحـــركـــات املــســلــحــة 

املوقعة على اتفاق السام، و6 مدنيني يمثلون 
ــبــــاد، فــــإن االنـــقـــابـــيـــني اصــطــدمــوا  أقـــالـــيـــم الــ
بعدة عقبات، بينها رفض الحركات املسلحة 
ــيــــادة، وبــالــتــالــي  املـــشـــاركـــة فــــي مــجــلــس الــــســ
شرعنة االنقاب. كما وجدت األسماء املدنية 
الــتــي رشــحــت لتمثيل األقــالــيــم رفــضــا واسعا 
تــمــثــيــلــهــا الحقيقي  ــــدم  لــضــعــف خــبــرتــهــا وعـ
لتلك األقاليم، باإلضافة إلى رفض شخصيات 
ُرشحت لشغل عضوية مجلس السيادة ملبدأ 
العمل مع االنقابيني. الفشل ذاته حدث لرغبة 

بعد  جــديــد  وزراء  رئــيــس  تعيني  فــي  العسكر 
انـــســـداد األفــــق فـــي إقـــنـــاع حـــمـــدوك بــمــواصــلــة 
عمله بشروطهم، إذ رفضت أكثر من شخصية 
ســيــاســيــة أو مــســتــقــلــة تــســلــم املـــنـــصـــب رغـــم 
ــدمــت لــهــا. ومع 

ُ
ــــراءات والــتــعــهــدات الــتــي ق اإلغـ

كـــل رفــــض يــرتــد االنــقــابــيــون لــلــتــفــاوض من 
ذاتها  بشروطه  ليقابلها  حــمــدوك،  مــع  جديد 
املــخــتــصــرة فـــي عـــــودة الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
والـــعـــمـــل بــــهــــا، واســــتــــعــــادة الـــحـــكـــومـــة ألداء 
مهامها، وإطاق سراح املعتقلني السياسيني، 

أي العودة إلى ما قبل تاريخ االنقاب في 25 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

ــرات عــلــى تــرنــح انـــقـــاب الــبــرهــان  ــن املـــؤشـ ومـ
تـــزايـــد عــزلــة الــعــســكــر دولـــيـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
اقتصادية.  عقوبات  بفرض  التلويح  تصاعد 
ــرات الــدبــلــومــاســيــني  كــمــا ســـاهـــم مـــوقـــف عـــشـ
السودانيني في زيادة عزلة االنقابيني. وعلى 
الــرغــم مــن نــجــاح العسكر فــي استقطاب عدد 
»الحرية  للتحالف تحت مسمى  األحـــزاب  من 
والتغيير- امليثاق الوطني«، فإن هذا األمر لم 

الكثير مــن األحـــزاب املكونة  إذ إن  يــدم كثيرًا، 
لـــه اعــتــرضــت عــلــى الــخــطــوة االنــقــابــيــة. كما 
أحــســت أخــــرى بــالــتــاعــب بــهــا واســتــخــدامــهــا 
فأبعدت  لــانــقــاب،  سياسي  كغطاء  مرحليا 
نفسها عــنــه، مــثــل حـــزب »الــبــعــث الــســودانــي« 
بـــقـــيـــادة يــحــيــى الـــحـــســـني، و»نــــــــداء الـــشـــمـــال« 
بقيادة محمد سيد أحمد. وأشارت معلومات 
إلـــى أن مــيــنــي أركــــو مــيــنــاوي، رئــيــس »حــركــة 
إقليم دارفـــور، وهو  الــســودان«، حاكم  تحرير 
»تحالف الحرية  من أبرز الداعمني لإلطاحة بـ
ــر«، انـــســـحـــب مــــن املـــشـــهـــد، أخــــيــــرًا،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
وســـافـــر إلــــى تـــشـــاد. ولـــيـــس ســــرًا أن مــؤيــدي 
نــظــام الــرئــيــس املــعــزول عــمــر البشير وجـــدوا 
أنفسهم في البداية مؤيدين لانقاب. وظهر 
ذلك في مداخاتهم التلفزيونية وعلى وسائل 
التواصل االجتماعي. لكن حدثا وحيدًا دفعهم 
إلعادة التفكير، هو قرار البرهان، بعد 6 أيام 
االنــقــاب، بتحويل رئيس حــزب »املؤتمر  من 
الوطني« املنحل إبراهيم غندور ملعتقل أمني 
بعد إطاق سراحه بواسطة النيابة العامة، إذ 
أدرك املنتسبون لحزب البشير أن االنقابيني 
يسعون إلى االستفادة منهم في الوقت الراهن 

ومن ثم االنقضاض عليهم الحقا.
في هذه األثناء، يستمر السخط في الشارع 
الثوري تحركاته، وذلك  مع مواصلة الحراك 
عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الــبــرهــان االلــتــفــاف 
على املحتجني، عبر اجتماعه مع مجموعات 
سّمت نفسها لجان املقاومة ومصابي الثورة 
السودانية، ووعده بإشراك شباب الثورة في 
املؤسسات االنتقالية، خصوصا في البرملان. 
الشارع السوداني  ومن محاوالت استرضاء 
جهات  حاولت  كما  السكر.  أسعار  تخفيض 
أسعار  الترويج لخفض  االنــقــاب  من  قريبة 
املشتقات البترولية، فيما أصدرت السلطات 
قــــرارًا بتخفيض الــرســوم  بــواليــة الــخــرطــوم 
الــحــكــومــيــة عــلــى مـــعـــامـــات األراضـــــــي حتى 

نهاية العام الحالي.

أول لقاء بين األسد وبن زايد منذ أكثر من عشر سنوات )سانا(

ينظر الجنود الروس إلى الخدمة في سورية على أنها مصدر دخل إضافي )ياسر الخطيب/األناضول(

تواصل لجان المقاومة تحشيدها لمليونية السبت )فرانس برس(

يتجه الوضع في السودان إلى مزيد من التأزم، مع تمسك كل األطراف بمواقفها، في الوقت 
الذي تزايدت فيه الدعوات للحشد »المليوني« يوم السبت المقبل ضد االنقالبيين، مع توسع 
النقمة إلى معسكرات النازحين والالجئين في إقليم دارفور. وفيما تتسع عزلة العسكر داخليًا، 

المعارض  الشارع  سخط  وتزايد  السيادة،  مجلس  في  المشاركة  مسلحة  حركات  رفض  مع 
للعسكر، ال يبدو الوضع أقل سوءًا بالنسبة لالنقالبيين على الصعيد الخارجي مع التلويح بفرض 

عقوبات اقتصادية على السودان
قضية

وساطات بالوقت الضائع 
وعزلة العسكر تتسع داخليًا

رفضت شخصيات سياسية 
أو مستقلة تسلم رئاسة 

الحكومة

أكد البرهان حرصه 
على إنجاح التحول 

الديمقراطي في البالد

واشنطن: ال ندعم 
مساعي تطبيع 

العالقات مع األسد

المستشار القانوني 
الذي حصل على الرشى، 

لم يعاقب بشدة

بدت زيارة وزير الخارجية 
اإلماراتي عبد اهلل بن 

زايد إلى سورية بمثابة 
مرحلة جديدة من 

العالقات بين نظام بشار 
األسد والدول العربية

يواصل الجنود الروس 
محاوالتهم العمل في 

قاعدة حميميم الروسية 
في سورية، التي تعتبر 

»جنة« للخدمة العسكرية 
بالنسبة لهم

أن  ــاء،  ــع األرب أمــس  بيان  فــي  السودانيين،  المعلمين  لجنة  أعلنت 
تواصلت  االنقالبية  السلطات  قبل  من  المعلمين  على  »الهجمات 
جنوب  والية  معلمي  باستهداف 
وأوضحت  البالد.  غربي  دارفــور« 
أن »السلطات األمنية شنت هجمة 
شــرســة أســفــرت عــن اعــتــقــال 13 
لجنة  رئيس  بينهم  مــن  معلمًا، 
المعلمين بالوالية هاشم عبد اهلل 
محمد  الدين  شمس  ونائبه  زكريا 
التعليم  عن  والمسؤول  صالح، 
التربية طارق أحمد  الثانوي بوزارة 

الحاج ومسؤولون آخرون«. 

اعتقال 13 معلمًا

رصد تقرير

Thursday 11 November 2021 Thursday 11 November 2021
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سياسة

يرغب ترامب في منع 
نشر اتصاالت واجتماعات 

يوم االقتحام

عاد ملف اقتحام مقّر الكونغرس 
في »كابيتول هيل« في العاصمة 
األميركية واشنطن في 6 يناير/

ــار الــرئــيــس  ــانـــون الـــثـــانـــي، عــلــى يـــد أنـــصـ كـ
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــواجــهــة، مع 
ســـمـــاح قــاضــيــة فـــيـــدرالـــيـــة، مـــســـاء أول من 
م 

ّ
بـــأن يسل الــثــاثــاء، للبيت األبــيــض  أمـــس 

ق في مابسات االقتحام 
ّ
لجنة برملانية تحق

للملياردير  املحتمل  بالدور  ق 
ّ
تتعل وثائق 

الــجــمــهــوري فـــي الـــهـــجـــوم، عــلــى الـــرغـــم من 
مـــحـــاوالت الــرئــيــس الــســابــق لــإبــقــاء على 
سريتها. واعتبرت قاضية املحكمة الجزئية 
فـــي مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا تــانــيــا تــشــاتــكــان 
فـــي حــكــمــهــا، الـــــذي نــشــرتــه وســـائـــل إعـــام 
املصلحة   

ّ
أن تــــرى  »املــحــكــمــة   

ّ
أن أمــيــركــيــة، 

العامة تتطلب تأييد، وليس إعاقة، اإلرادة 
املشتركة للسلطتني التشريعية والتنفيذية 
بـــدراســـة الــــحــــوادث الـــتـــي أّدت إلــــى أحــــداث 
 تشريع 

ّ
6 يــنــايــر، والــنــظــر فــي إمكانية ســن

ــداث من  ــ يــمــنــع مــنــعــًا مطلقًا مــثــل هـــذه األحـ
تشاتكان،  تفصل  ولـــم  مـــجـــددًا«.  تــحــدث  أن 
في قرارها املدّون في 39 صفحة، في صحة 
الــحــجــة الــقــانــونــيــة الـــتـــي ســاقــهــا مــحــامــو 
وسجات  الهاتفية  السجات  بــأن  تــرامــب، 
الزوار ووثائق البيت األبيض األخرى يجب 
ــدي الــلــجــنــة. ويــدفــع  أن تــظــل بــعــيــدة عـــن أيــ
ترامب بأن املواد التي طلبتها لجنة مجلس 
الــنــواب تــنــدرج تــحــت مــبــدأ قــانــونــي ُيــعــرف 
بــاســم »االمــتــيــاز الــتــنــفــيــذي«، الـــذي يحمي 

سرية بعض اتصاالت البيت األبيض.
ورّد تايلور بودويتش املتحدث بإسم ترامب 
فــي تغريدة على »تــويــتــر«، مــشــّددًا على أن 
الدفاع عن  »الرئيس ترامب ال يــزال ملتزمًا 
الــرئــاســة، وسيتابع  الــدســتــور وعـــن مكتب 
العملية في هذا االتجاه«، مؤكدًا أن »مسألة 
فيها  تــبــت  أن  تــفــتــرض  التنفيذي  االمــتــيــاز 

لنائب الــرئــيــس الــســابــق مــايــك بــنــس. وقــال 
الــديــمــقــراطــي بيني  الــنــائــب  اللجنة  رئــيــس 
طــومــســون »نــعــتــقــد أن الــشــهــود الـــذيـــن تم 
ذات  معلومات  لديهم  للمثول  استدعاؤهم 
صلة ونتوقع منهم التعاون في التحقيق«. 
املاضي،  اإلثنني  أعلنت يوم  اللجنة  وكانت 
ــيـــات أخـــــــــرى، بـــمـــن فــي  اســــتــــدعــــاء شـــخـــصـ
ذلــــك أعـــضـــاء مـــن فــريــق حــمــلــة تـــرامـــب مثل 
مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي الــســابــق للرئيس 
الــجــمــهــوري الــســابــق مــايــكــل فــلــني، ومــديــر 

حملته بيل ستيبني. واستمعت اللجنة في 
إطار التحقيق ألكثر من 150 شخصًا حسب 

النائبة الجمهورية ليز تشيني.
ومــــع أن مـــبـــدأ »االمـــتـــيـــاز الــتــنــفــيــذي« غير 
إال  األميركي،  الدستور  في  عنه  منصوص 
مبدأ  يكّرس  بأنه  العليا قضت  املحكمة  أن 
ــلـــطـــات« فــــي مـــقـــابـــل صــاحــيــة  »فـــصـــل الـــسـ
ويسمح  للكونغرس،  املمنوحة  »اإلشـــراف« 

في ترسيخ سيادة كل طرف دستوريًا. 
وسبق أن هدد ترامب باستخدام »االمتياز 
ــي مــســألــة  ــاء الــتــحــقــيــق فــ ــنــ الـــتـــنـــفـــيـــذي« أثــ
عــام 2016،  انتخابات  الــروســي في  التدخل 
ملــنــع اســـتـــمـــاع لــجــنــة املـــخـــابـــرات بمجلس 
ــى مــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــ الــــشــــيــــوخ إلــ
الــســابــق جيمس  آي«  بـــي  »أف  الــفــيــدرالــي 
كومي لإدالء بشهادته. لكن ترامب تراجع 
اللجنة لكومي. إال أن  بعد ذلــك، واستمعت 
ــاد واســتــخــدم هــذه  الــرئــيــس الــجــمــهــوري عـ

الخاص  مــولــر«  »تحقيق  أثــنــاء  الصاحية 
بــالــتــدخــل الــــروســــي بــاالنــتــخــابــات والــــذي 
قــاده املحقق روبــرت مولر. أمــا في القضية 
ــّمـــنـــت دعـــــــوى تـــرامـــب  الــــحــــالــــيــــة، فـــقـــد تـــضـ
منع حــصــول »لجنة 6 يــنــايــر«، املــؤلــفــة من 
ــــواب، ســبــعــة ديــمــقــراطــيــني واثــنــني  تــســعــة نـ
جمهوريني، على الدفعة األولى من الوثائق 
ــدعــــوى أن »ال  مـــن األرشــــيــــف. وجـــــاء فـــي الــ
سلطة للجنة في التحقيق وال في الحصول 
محمية  »الـــســـجـــات  وأن  الـــوثـــائـــق«،  عــلــى 
بــامــتــيــاز تــنــفــيــذي«. مـــع الــعــلــم أن الــلــجــنــة 
مــارس/ في شهري  مرتني،  الوثائق  طلبت 

الرئيس  لكن  املاضيني.  آذار وأغسطس/آب 
الـــذي دعــم تحقيقات »لجنة 6  جــو بــايــدن، 
ــل به 

ّ
يــنــايــر«، اعــتــبــر أن االمــتــيــاز الـــذي يــعــل

ترامب دعـــواه، »ال ينبغي تطبيقه في هذه 
الحالة«، أي االقتحام غير املسبوق.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

منح قرار قضائي أميركي 
برفع السرية عن وثائق 

متعلقة باقتحام 
الكونغرس، في 6 يناير 

الماضي، دفعة كبيرة 
للساعين إلى محاسبة 

دونالد ترامب

)Getty/يتمسك ترامب بمبدأ »االمتياز التنفيذي« لمنع نشر الوثائق )مايكل زاريللي

محاكم االستئناف«. وكان الرئيس السابق 
يــرغــب خــصــوصــًا فــي مــنــع الــبــيــت األبــيــض 
التي  النيابية،  التحقيق  لجنة  تسليم  مــن 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، مــئــات 
ــك قـــــوائـــــم بـــأســـمـــاء  ــ ــ ــــق بــــمــــا فـــــي ذلـ ــائـ ــ ــــوثـ الـ
األشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في 6 
عــن 770  تزيد  التي  الوثائق  وتــضــّم  يناير. 
صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك 
السابق ستيفن  وكبير مستشاريه  ميدوز، 
السابق باتريك  ميللر، ومساعد مستشاره 
فيلبني. وكـــان تــرامــب يــأمــل أيــضــًا فــي منع 
نــشــر الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة للبيت األبــيــض، 
الــــتــــي تــــضــــم وقـــــائـــــع أنـــشـــطـــتـــه ورحــــاتــــه 
الهاتفية.  ومكاملاته  الصحافية  ومؤتمراته 
ــرى الـــتـــي ال يــريــد  ــ ــن بـــني الـــوثـــائـــق األخــ ومــ
الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، 
مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة 
كــايــلــي مــاكــنــانــي، ومـــذكـــرة مــكــتــوبــة بخط 
اليد حول حوادث االقتحام، ومسّودة نص 
الذي  أميركا«  »أنقذوا  خطابه خال تجّمع 

سبق الهجوم. 
ــام املــحــكــمــة طلبه  ــّرر مــحــامــو تـــرامـــب أمــ ــ وبـ
مــنــع الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة مـــن الــحــصــول على 
في  التنفيذية  السلطة   

ّ
بحق الــوثــائــق  هــذه 

 
ّ
لكن معّينة.  معلومات  سرّية  على  الحفاظ 

الــقــاضــيــة تــشــاتــكــان رفــضــت هـــذه املــبــررات، 
واملّدعي  ليسوا ملوكًا  »الرؤساء   

ّ
أن مؤّكدة 

رئــيــســًا«. وذكـــرت صحيفة »واشنطن  ليس 
ــــب يـــعـــتـــزمـــون  ــرامـ ــ ــــت« أن مـــحـــامـــي تـ ــــوسـ بـ
استئناف هذا الحكم. ويأتي قرار تشاتكان 
ــدار لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــرملــانــيــة  ــ بــعــيــد إصــ
جديدة  دفعة  الكونغرس  على  الهجوم  فــي 
مــن مــذكــرات االســتــدعــاء لــعــدد مــن املقربني 
ماكناني.  بينهم  مــن  الــســابــق،  الرئيس  مــن 
ــرة االســـتـــدعـــاء  ــذكــ ــي مــ وأفـــــــــادت الـــلـــجـــنـــة فــ
ملــاكــنــانــي بـــأنـــه »بــصــفــتــِك مــتــحــدثــة بــاســم 
البيت األبيض أصدرت العديد من البيانات 
الــعــامــة فــي البيت األبــيــض وأمــاكــن أخــرى، 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــي االنـ ــتـــرض فـ ــفـ ــر مـ ــ ــــزويـ حــــــول تـ
الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020«، وهي »ادعاءات استند إليها 
هيل«.  كابيتول  هاجموا  الذين  األشخاص 
الــلــجــنــة ستيفن ميللر ألنــه  اســتــدعــت  كــمــا 
أعــد مــع فريقه الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه ترامب 
في التجمع قبيل الهجوم على الكونغرس. 
ومن بني املقربني اآلخرين لترامب مساعده 
ــا، ومـــســـاعـــد كبير  الـــســـابـــق نـــيـــكـــوالس لـــونـ
لــيــدل،  الــبــيــت األبــيــض كريستوفر  مــوظــفــي 
ــلـــوغ مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــيـ ــيــــث كـ وكــ

قرار قضائي بكشف وثائق 6 يناير

اقتحام الكونغرس: مأزق ترامب يكبر
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