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سياسة

وجوه متعددة 
للمعارضة 

السورية

سقط خمسة قتلى 
بنيران الجيش في 

الخرطوم وأم درمان

شاركت جاليات 
سودانية بالتظاهرات 

ضد االنقالب

للحديث تتمة...

األمن يقمع 
مليونية الغضب

»مواطنون ضد االنقالب« أمام  اختبار حشد الشارع التونسي

عبد  الجنرال  انقالب  تحدي  السودان،  في  المدنية  والقوى  المواطنون  يواصل 
الفتاح البرهان في الشارع، وسط سقوط مزيد من القتلى بنيران القوات األمنية، فيما 
يستخدم العسكر سياسة صّم اآلذان والنفس الطويل في مواجهة الدعوات الدولية 

لقادة االنقالب للتراجع عن قراراتهم

الخرطوم ـ العربي الجديد

سال الــدم مجددًا، أمس السبت في 
الذين  العسكر،  يــد  على  الـــســـودان، 
واجــــهــــوا املــحــتــجــن الـــســـودانـــيـــن 
املشاركن في مليونية الغضب ضد إحكام 
قادة االنقالب في مجلس السيادة قبضتهم 
الحّية،  بالذخيرة  الــبــالد،  فــي  السلطة  على 
ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى حتى عصر 
 عــن عــشــرات اإلصــابــات. وفيما 

ً
أمــس فــضــال

يواصل قائد االنقالب عبد الفتاح البرهان، 
سياسة تمرير الوقت وفــرض األمــر الواقع، 
بعد إعالنه أول من أمس عن تشكيل مجلس 
املدنية  الــقــوى  مــنــه  ســيــادة جــديــد استبعد 
النظام  فــلــول  دعــم  على  مستندًا  الرئيسية، 
الـــســـابـــق، يـــتـــواصـــل الـــتـــحـــدي بـــن الــعــســكــر 
واملدنين، في إطار الشارع، وسط استمرار 
وفريقه،  البرهان  بخطوات  الدولي  التنديد 
مــن دون أن يــرقــى ذلـــك إلـــى فـــرض الــتــراجــع 

عليه.
واســتــخــدمــت قــــوات األمــــن أمــــس، الــذخــيــرة 
الــحــّيــة وقــنــابــل الـــغـــاز املــســّيــل لــلــدمــوع في 
الــخــرطــوم وأم درمــــان ضــد املــحــتــّجــن على 
إحكام الجيش قبضته على مفاصل البالد، 
والذين خرجوا في يوم »مليونية الغضب«، 
ــا إلــيــهــا كـــل مـــن »تــجــمــع املــهــنــيــن  الـــتـــي دعــ
الــســودانــيــن« و«لـــجـــان املــقــاومــة«. وأعلنت 
لجنة أطباء السودانية املركزية، عصر أمس، 
مقتل خمسة متظاهرين خالل تفريق قوات 
األمن لتظاهرة ضد االنقالب في العاصمة، 
مــا يرفع عــدد القتلى مــن املدنين إلــى أكثر 
 مــنــذ انــقــالب الــبــرهــان فــي 25 

ً
مــن 16 قــتــيــال

أكتوبر/تشرين األول املاضي، باإلضافة إلى 
مئات الجرحى.

وكان يوم »مليونية الغضب«، وهو الثاني 

من نوعه الذي تدعو إليه القوى املدنية منذ 
انــقــالب الــبــرهــان، قــد بــدأ بــاكــرًا، مــع تشديد 
اتها، تحسبًا للحراك،  القوات األمنية إلجراء
وأغلقت سلطات االنقالب، من قوات الجيش 
ــة، عــــــددًا مــن  ــرطــ ــشــ و«الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« والــ
الجسور الــرابــطــة بــن مــدن الــخــرطــوم قبيل 
ــطـــالق مـــوكـــب 13 نــوفــمــبــر/ ــن انـ ــات مـ ــاعـ سـ

تشرين الثاني املناهض لها. وأغلقت قوات 
املؤدية  الطرق  كل  خرسانية  بكتل  الجيش 
إلى محيط »القيادة العامة«، فيما انتشرت 
الشرطة بكثافة في مدن الخرطوم، وأقامت 
ارتكازات في بعض الشوارع. وأغلقت قوات 
مــشــتــركــة شــــــارع مـــطـــار الــــخــــرطــــوم، أشــهــر 
شوارع العاصمة، ونشرت مدرعات عسكرية 
ــه، فـــيـــمـــا طـــلـــبـــت الــــشــــرطــــة مــن  ــ ــقــــاط بــ فــــي نــ
العابرين استخدام طرق بديلة. من جهتهم، 
ن عاملون في حقول النفط، غرب البالد، 

ّ
دش

رفعوا  احتجاجية،  وقفة  بتنظيم  املليونية، 
الــعــســكــري، نعم  للحكم  فــيــهــا شـــعـــارات »ال 
لــعــودة الــحــكــم املــدنــي، ال لتكميم األفــــواه ال 

لقمع الحريات«.
وكان من املقرر أن تتوزع مليونية أمس، التي 
وكــالــة  بحسب  اآلالف  عــشــرات  فيها  شـــارك 
»رويترز«، على شارع الستن في الخرطوم، 
ــي مـــديـــنـــة أم درمــــــان،  ــبــــرملــــان فــ ومـــحـــيـــط الــ
ــقـــاطـــع املـــؤســـســـة فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــرطـــوم  وتـ
ــدا املــــــدن واألريـــــــــاف الـــســـودانـــيـــة  ــ بــــحــــري، عـ
الـــتـــي أعــلــنــت مــشــاركــتــهــا رفـــضـــًا لــالنــقــالب 
الــعــســكــري. ولــخــصــت أهـــــداف مــوكــب أمــس 
فــي إســقــاط املــجــلــس الــعــســكــري االنــقــالبــي، 
جميع  وتسليم  للمدنين،  السلطة  وتسليم 
ــقــــالبــــي  ــلــــس الــــعــــســــكــــري االنــ عــــــضــــــاء املــــجــ

ٔ
ا

االنــقــالب  بتهمة  وفــوريــة  عاجلة  ملحاكمات 
ــل كــــل املــلــيــشــيــات وإعــــــادة  ــ الـــعـــســـكـــري، وحـ
تــكــويــن قـــوات الــشــعــب املــســلــحــة خـــالل فترة 

محددة بعقيدة وطنية هدفها حماية حدود 
الــوطــن وحـــق الــشــعــب فــي الــحــريــة والــســالم 
املنظمة بإبعاد  اللجان  والعدالة. كما نادت 
الــعــمــلــيــة السياسية  الــنــظــامــيــة مــن  الـــقـــوات 
املدنية  السلطة  هياكل  كل  وتكوين  نهائيًا، 
وإطــالق سراح  فترة محددة،  في  االنتقالية 

كل املعتقلن السياسين.
ــة، فــي  ــ ــدايـ ــ ــــس بـ واحـــتـــشـــد املــــتــــظــــاهــــرون أمــ
السوداني  بالعلم  الخرطوم ملوحن  أحياء 
وصــــور رئــيــس الـــــــوزراء املــخــلــوع عــبــد الــلــه 

تونس ـ آدم يوسف

يراهن قادة ونشطاء حراك حملة »مواطنون 
ــــس، عـــلـــى نـــجـــاح  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــد االنــــــقــــــالب« فـ ــ ضـ
اليوم  إليها  دعــوا  التي  االحتجاجية  الوقفة 
األحــد، واملــقــررة أمــام مقر البرملان في شارع 
امتحان  في  التونسية،  العاصمة  في  بــاردو 
جماهيري جديد لحشد الشارع، بعد تبلور 
»املــبــادرة  مــطــالــب مــا أصــبــح يــعــرف أيــضــًا بـــ
البالد  األزمــة في  للخروج من  الديمقراطية« 
بعد اإلجــراءات »االستثنائية« التي اتخذها 
الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز 
املاضي، واملتواصلة منذ أن أقدم على تجميد 
 حكومة هشام املشيشي. 

ّ
البرملان وحــل عمل 

أكثر هيكلية،  تنظيم  إلــى  املــبــادرة  وتحولت 
مــن خـــالل قــيــاداتــه الــتــي تعمل عــلــى الحشد 
إلنــــجــــاح خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق املـــتـــفـــق حــولــهــا، 
 القوى الحزبية واملدنية في 

ّ
واملوجهة إلى كل

ويؤكد  سعّيد.  »انــقــالب«  لـــ املناهضة  الــبــالد 
قادتها على سلمية حراكهم، الذي يهدف إلى 

حمدوك الذي يخضع لإلقامة الجبرية منذ 
االنقالب. وهتف املشاركون بشعار »مدنية، 
مدنية«، فيما استخدمت قــوات األمــن الغاز 
املــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق املــتــظــاهــريــن في 
مــــواقــــع مــخــتــلــفــة بـــالـــخـــرطـــوم وأم درمــــــان، 
وقامت بمالحقتهم بحسب شهود تحدثوا 
لـــــوكـــــاالت األنـــــبـــــاء الـــعـــاملـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
فــي أمكنة  الــتــواصــل والــتــجــمــع  مــن  ملنعهم 
االحتجاج الرئيسية. وفي وقت الحق، أعاد 
صفوفهم  تجميع  الخرطوم  فــي  املحتجون 
وتحصنوا في ما ال يقل عن شــارع رئيسي 
واحد حاملن الحجارة كما أشعلوا إطارات 
ــــون »حــــمــــدوك  ــاركـ ــ ــشـ ــ ســــــيــــــارات. وهــــتــــف املـ
بالذوق  بالقوة  الجابوك،  يسلموا  حمدوك 
جــايــيــنــك يـــا حــــمــــدوك«. وطـــالـــبـــت مــواطــنــة 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«،  سبعينية، فــي حــديــث 
البرهان ومن  الــحــراك، بسقوط  في  شاركت 
معه، مؤكدة إصرارها على أن تكون جزءًا من 
الــحــراك الــثــوري على الــرغــم مــن تقدم العمر 
السلمية  التظاهرات  مع  التعامل  ووحشية 
بواسطة االنقالبين. بدورها، أكدت الشابة 
ــال، لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنــهــا  ــمــ مـــثـــابـــة كــ
خرجت في املليونية أمس، من أجل إسقاط 
قائد  وإسقاط  االنقالبي  العسكري  املجلس 
االنــقــالب ذاتـــه، وقــائــد قـــوات الــدعــم السريع 

وضع مقترحات للحل في إطار أكثر تنظيمًا، 
وذلــــك فـــي مــقــابــل مــحــاولــة لــجــم تــحــركــاتــهــم 

واجتماعاتهم وعرقلتها.
وأكدت الحملة أمس السبت، أن الديمقراطّية 
االنقالب، منتقدة  أسلوبها في مواجهة  هي 
االحتجاجات  على  تمارس  التي  املضايقات 
والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــتــظــاهــر. وشـــددت 
على أنها صاحبة رؤية للحل، وليس هدفها 

املعارضة فقط.
وتقوم »املبادرة الديمقراطية« على مجموعة 
نقاط للحل، وتقضي بإلغاء حالة االستثناء 
وكل ما ترتب عليها من إجــراءات اعتباطية، 
واالستعداد  وطني،  إنقاذ  حكومة  وتشكيل 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتشريعية  ــراء  ــ إلـــى إجـ
النواب  عــودة مجلس  إلــى  باإلضافة  مبكرة، 
ــلـــى أن  ــه الــــداخــــلــــي، عـ ــامـ فـــــــورًا لـــتـــعـــديـــل نـــظـ
يــعــمــل الســتــكــمــال انــتــخــاب أعــضــاء املحكمة 
الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، وتــجــديــد عــضــويــة ثلث 

أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
ــراك »مـــواطـــنـــون ضـــد االنـــقـــالب« قد  ــان حــ وكــ
انطلق بردود فعل أولى مبدئية على انقالب 
الـــرئـــيـــس ســـعـــّيـــد، عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ــلـــى انـــكـــســـار املـــســـار  ــتــــمــــاعــــي، خــــوفــــًا عـ االجــ
الــديــمــقــراطــي، ثـــم تــّمــت الـــدعـــوة مـــن نشطاء 
وجــامــعــيــن إلــــى وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة رافــضــة 
إلجراءات سعّيد في شارع الحبيب بورقيبة 
في العاصمة في 18 سبتمبر/أيلول املاضي. 
وأعطى نجاح التظاهرة األولى دفعًا للحراك 
لـــلـــدعـــوة إلـــــى اجـــتـــمـــاع شـــعـــبـــي فــــي مــديــنــة 
بومهل بمحافظة بن عــروس في 3 أكتوبر/
تشرين األول املاضي، غير أن وزارة الداخلية 
رفـــضـــت الــتــرخــيــص لــهــم بــالــتــجــمــهــر، وفــق 
ــادر عـــن الـــحـــراك حــيــنــهــا. وســرعــان  بــيــان صــ
مـــا دعـــت قـــيـــادة الـــحـــراك إلـــى مــســيــرة أخـــرى 
الحبيب بورقيبة،  فــي شــارع  أكتوبر  فــي 10 

محمد دقلو )حميدتي(، فيما أشار املواطن 
القادر محمد، إلى أن العسكر »حكموا  عبد 
الــبــالد مــنــذ اســتــقــالل الـــســـودان ودمـــروهـــا«، 
الفــتــًا إلـــى أن هـــذا هــو الــســبــب الــــذي يدفعه 
إلــى املــشــاركــة فــي املليونية مــع أبــنــائــه«، أو 
من يطلق عليهم اسم »أسود وثوار«، مشيرًا 
أنهم »يطالبون جميعهم بدولة مدنية  إلى 

ديمقراطية«.
ونــزل متظاهرون آخـــرون إلــى الــشــوارع في 
وبورتسودان  الجنوب،  في  ودمدني  مدينة 
الــشــرق، بحسب شهود تحدثوا  في  وكسال 
ــة »فـــــــرانـــــــس بـــــــــــرس«، كــــمــــا شــمــلــت  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ
الــتــظــاهــرات مــديــنــة دنــقــال وبــلــدتــي كــريــمــة 
ــــالد، حـــيـــث تـــكـــررت  ــبـ ــ وعــــطــــبــــرة، شـــمـــالـــي الـ
شـــعـــارات »ال لــلــحــكــم الــعــســكــري« و«الــــــرّدة 
مــســتــحــيــلــة« و«يــســقــط املــجــلــس الــعــســكــري 
االنقالبي. وبدأ عداد القتلى بنيران الجيش 
يرتفع بعد ظهر أمس، مع مقتل متظاهر في 
أم درمان، ليصل إلى خمسة عصرًا، بحسب 
لــجــنــة األطـــبـــاء املـــركـــزيـــة، بــيــنــهــم صــحــافــي. 
ــقــــوط عـــدد  كــــذلــــك تـــحـــدثـــت الـــلـــجـــنـــة عــــن ســ
الجاليات  كبير من اإلصــابــات. كما خرجت 
تــظــاهــرات مطالبة بإسقاط  فــي  الــســودانــيــة 
حكم العسكر الكثير من العواصم العاملية.           
وكان البرهان قد أعلن يوم الخميس املاضي، 

حـــيـــث أظــــهــــرت تــنــظــيــمــًا وتــنــســيــقــًا وحـــشـــدًا 
أكــــبــــر مــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
التضييقات األمنية ملنع وصول املتظاهرين 
إلــى الــشــارع. وفــي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 
الــحــالــي، منعت السلطات قــيــادة الــحــراك من 
عــقــد نـــــدوة صــحــافــيــة لـــإلعـــالن عـــن خــريــطــة 
فاضطرت  الديمقراطية،  ومبادرتها  الطريق 
إلــى عقدها أمــام مقر قاعة الــنــدوات في باب 
سعدون بالعاصمة، وأعلنت عن احتجاجات 
الــيــوم، بعدما كشفت عن موقفها من  مقررة 

األزمة وبرنامجها للخروج منها.
وحـــــول خــريــطــة الـــحـــل، أكــــد أســـتـــاذ الــقــانــون 
ــيــــاســــي، ورئـــيـــس  ــر الــــســ ــكــ ــفــ ــوري والــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــلــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــة لــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
ــــي، أن حـــــراك  ــوكـ ــ ــحـ ــ الـ والــــقــــانــــونــــيــــة، شــــاكــــر 
ــــالب انـــطـــلـــق عــفــويــًا،  ــقـ ــ ــد االنـ ــون ضــ ــنــ ــواطــ »مــ
بًا 

ّ
الشارع في كل مناسبة، مكذ وبــدأ يكتسح 

ادعــاءات الرئيس قيس سعّيد حول برنامجه 
وحول التفويض الشعبي«. وأوضح الحوكي، 
»الحراك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
عرف تطورًا وتحواًل وعمقًا، من خالل تبلور 
األفكار واملطالب والهيكلة، وأصبحت املبادرة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تـــم اإلعـــــالن عــنــهــا، بــأفــق 
ورؤيــة أكثر وضوحًا«، الفتًا إلى أن »الوجوه 
التي كانت تعبر عن الحملة أصبحت معروفة 

ومعلومة وبوجوه مكشوفة وواضحة«.
ــادرة الــديــمــقــراطــيــة«،  ــبــ وحــــول مــضــامــن »املــ
شـــرح الــحــوكــي أنــهــا تتضمن »خــطــة طريق 
تحمل جملة مطالب، وسوف نعمل من خالل 
الوسائل  بكل  )الــيــوم(  االحتجاجية  الــوقــفــة 
الــســلــمــيــة املــتــاحــة لــفــرض هـــذه الــخــطــة على 
جميع األطـــــراف، وفـــي األســــاس عــلــى رئيس 
»املبادرة  أن  إلــى  الفتًا  املنقلب«،  الجمهورية 
تــســيــر نــحــو مـــزيـــد مـــن الــهــيــكــلــة والــتــنــظــيــم، 
وهناك  بالتنسيق،  يقوم  مــن  هناك  إن  حيث 
ي حولها وحول قضيتها«. وفي 

ّ
انسجام كل

استبعد  تشكيل مجلس سيادة جديد،  عن 
الحرية  »قـــوى  لتحالف  ممثلن  أربــعــة  منه 
والــتــغــيــيــر«. وأول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أدى 
الــســيــادي املعينن،  10 مــن أعــضــاء املجلس 
اليمن الدستورية. ونددت الواليات املتحدة 
املــجــلــس  بــتــشــكــيــل  عــــــدة  أوروبــــــيــــــة  ودول 
الجديد. وعبرت الواليات املتحدة واالتحاد 
وسويسرا  والنرويج  وبريطانيا  األوروبـــي 
عــن »الــقــلــق الــبــالــغ« مــن هـــذه الــخــطــوة التي 
السوداني  الشعب  تطلعات  مــع  »تــتــعــارض 
وكذلك مع االستقرار السياسي واالقتصادي 
لــلــبــالد«، مــكــررة الــدعــوة إلــى »عـــودة رئيس 
التي  االنتقالية  والحكومة  الــوزراء حمدوك 
يقودها مدنيون على الفور«. وقال مستشار 
األمـــــن الـــقـــومـــي األمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان 
إن بـــالده »تــدعــو وشــركــاؤهــا قـــادة الجيش 
الــســودانــي إلـــى االمــتــنــاع عــن اتــخــاذ املــزيــد 
التقدم  التي تقوض  من الخطوات األحادية 
ــــذي تـــم تــحــقــيــقــه بــصــعــوبــة فـــي الـــســـودان  الـ
لــلــعــودة مــن جــديــد إلـــى املــجــتــمــع الـــدولـــي«، 
فــيــمــا دعــــا فــولــكــر بـــيـــرتـــس، مــبــعــوث األمـــم 
املتحدة الخاص إلــى الــســودان، قــوات األمن 
إلـــى الــتــحــلــي بــضــبــط الــنــفــس واحـــتـــرام حق 
الــتــجــمــع الــســلــمــي وحــــريــــة الــتــعــبــيــر قــبــيــل 

االحتجاجات.

ــار، بـــّن الــحــوكــي أن املــطــالــب تقوم  ــ هـــذا اإلطـ
مــا ترتب   

ّ
›‹إلــغــاء حالة االستثناء وكــل على 

عنها من إجــراءات الشرعية، وفرض العودة 
إلــــى املـــســـار الـــدســـتـــوري اســـتـــعـــدادًا إلجــــراء 
خالل  مبكرة  ورئاسية  تشريعية  انتخابات 
استكمال  عــام 2022، مع  الثاني من  النصف 
انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية، وإرساء 

بقية الهيئات الدستورية«.
ــادة »مـــواطـــنـــون  ــ ــد قــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر أحـ
الحبيب  السياسي  الناشط  االنقالب«،  ضد 
ــلــــى عـــكـــس مــــا يــتــمــنــاه  بـــوعـــجـــيـــلـــة، أنـــــه »عــ
املؤسسات  ودولــة  الدستور  على  املنقلبون 
الــدســتــوريــة،  والــهــيــئــات  املنتخبة  الشرعية 
تقوم تحركات املناهضن لسلطة االستثناء، 

ثــانــيــًا  تــــذهــــب  أواًل، وهـــــي  الــســلــمــيــة  عـــلـــى 
السياسي،  للحل  اقــتــراح  قــوة  إلــى  للتحول 
لالنتهاء سريعًا من األوضاع الخارجة على 
الــدســتــور والــقــانــون«، وذلـــك فــي منشور له 
»ال  أن  على  مــشــددًا  »فيسبوك«،  موقع  على 
البالد سيفرح لالحتقان  أحــد ممن يحبون 
االجتماعي، خصوصًا حن تكون البالد في 
وضع استثنائي والدولة من دون مرجعية 
ــلـــى ضــوئــهــا  ــيـــة وقـــانـــونـــيـــة تـــعـــمـــل عـ شـــرعـ
املؤسسات من أجل إيجاد حلول النتظارات 
 
ّ
أن الناشط السياسي على  الــنــاس«. وشــّدد 
تــحــرك الـــيـــوم »هــــو بــنــفــس روح وســيــاقــات 
ــفــــة احــتــجــاجــيــة  الـــتـــحـــركـــات الـــســـابـــقـــة: وقــ
سلمية وخطاب سياسي مسؤول ومغادرة 

ــتـــجـــاج«. بــــــدوره، قــال  حــضــاريــة ملــوقــع االحـ
الــقــيــادي فــي الــحــراك، جــوهــر بــن مــبــارك، إن 
نا وهــذا هو العقل الــذي ندير 

ّ
»هــذا هو خط

به الصراع، النضالية والسلمية والعقالنية 
والــطــرح الــســيــاســي واســتــنــزاف االنــقــالب«، 
مـــضـــيـــفـــًا عـــبـــر »فــــيــــســــبــــوك«، أن »يــــــــوم 14 
نوفمبر، نلتقي جميعًا على قاعدة املبادرة 
الــســيــاســيــة والــخــطــة الــنــضــالــيــة املــرســومــة 
لتحقيق أهدافها. لن نتراخى، ولكن لن ندفع 
إلى أي نوع من أنــواع الصدام أو االحتقان، 
على  نعمل  وأساسية  قوية  ستكون محطة 
تحويلها إلى حراك مستمر ومسترسل في 
بتوسيعها  والــخــارج،  والــجــهــات  العاصمة 
وتــنــويــع فــعــالــيــاتــهــا«. وأضــــاف بــن مــبــارك: 
»ولنكن على وعي تام بأننا صرنا أصحاب 
مــشــروع وطـــرح ســيــاســي يــخــرج الــبــالد من 
ــــك دون  ــقـــــالب، وســـنـــدافـــع عــــن ذلـ ــ ــأزق االنـ ــ مــ
بالشعبوية،  الشعبوية  نحارب  لن  انقطاع. 
بل باألدوات الديمقراطية الفّعالة. بعشرات 
الــجــمــهــوريــة ومــؤســســاتــهــا  اآلالف ســنــرفــع 
والشرعية الدستورية عاليًا، وسيرى العالم 
الحّرية  هـــادرا يعشق  تــونــس شعبا  فــي  أن 

ويرفض االستبداد«.
وأكــــد املــديــر الــتــنــفــيــذي لــحــزب »أمـــــل«، رضــا 
بــلــحــاج، وهـــو أحـــد الــداعــمــن لــلــمــبــادرة، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »شــرعــيــة  تــصــريــح لـــ
هناك  أن  باعتبار  واضــحــة،  الحملة  مطالب 
انقالبًا وخرقًا واضحًا من الرئيس للدستور 
وملـــؤســـســـات الـــدولـــة وتـــعـــٍديـــًا عــلــى الــبــرملــان 
لفت  الحملة،  ملطالب  وبالنسبة  والحكومة«. 
بــلــحــاج إلــــى أنـــهـــا تــســيــر بــشــكــل تــصــاعــدي، 
محذرًا من أنه »بن كل الديمقراطيات الفتية، 
تــونــس هــي الــوحــيــدة الــتــي يــجــمــع رئيسها 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، ويــحــاول 
توظيف القضاء في تعد على جميع املكاسب 

الديمقراطية السابقة«.

قتلى وجرحى 
في االحتجاجات 

المناهضة لالنقالب

تحدى المتظاهرون إغالق الجسور والطرقات للوصول إلى العاصمة )فرانس برس(

)Getty( أظهرت الحملة تنظيمًا وقدرة على الحشد في تظاهرة 10 أكتوبر

عبسي سميسم

من البديهي أّن املكان الطبيعي 
والصحي ألّي معارضة سياسية 
هو البلد نفسه للحزب، أو التيار 

املعارض، وذلك كي تكون على تماس 
 ما 

ّ
مباشر مع جمهورها. ومع كل

يحدث في البلد، تعمل املعارضة 
بشكل ال يتم اتهامها باالرتهان ألّي 

جهة خارجية، أو على األقل ال يتم 
اتهامها بالعمالة وتنفيذ أجندات 

 أّن هذه القاعدة تصلح 
ّ

خارجية، إال
في الدول املستقرة التي تتمتع أنظمة 

الحكم فيها بقدر من الديمقراطية. 
أما في الدول التي تتمتع بأنظمة 

ديكتاتورية وقمعية، كما هو الحال 
في سورية، فاملعارضة تكون إما 
داخلية سرية أو معارضة علنية 

تنشط في الخارج، ألّن النظام 
وأجهزته األمنية ال يسمحان بقيام 

أّي جهة تعارضه بشكل علني 
ضمن مناطق سيطرته. والنظام 
السوري أساسًا، حتى قبل قيام 

الثورة السورية، كان يالحق أي تجمع 
معارض وينكل بأفراده، وباملقابل 
كان يؤسس تيارات وأحزابا، عبر 

أجهزته األمنية، تدور في فلكه.
وخالل فترة الثورة السورية ازداد 
النظام شراسة وعدوانية تجاه من 

يعارضه، ولكن في الوقت نفسه الذي 
كان مصير من يعارض النظام القتل 
أو االعتقال مع احتمالية املوت تحت 

التعذيب، ظهرت تيارات سياسية 
تحت اسم املعارضة الداخلية، تعقد 
اجتماعاتها على مرأى من األجهزة 
األمنية، وتنعت النظام بالدكتاتوري، 

وتطالب بتغيير سياسي، وتتبنى 
ها تختلف ببعض 

ّ
 أن

ّ
أهداف الثورة، إال

الرؤى عن معارضة الخارج. وعلى 
الرغم من ذلك تأخذ قيادات تلك 
املعارضة أذونات سفر من قبل 

النظام للقاء معارضة الخارج، التي 
ه ال مانع 

ّ
يحاربها النظام، كما أن

لديها من التنسيق مع الدول الداعمة 
للنظام، قبل العودة لحضن الوطن 

بسالم. لكن، من خالل متابعة نشاط 
ها 

ّ
قيادات معارضة الداخل، نجد أن

حني تلتقي بمعارضة الخارج فإّن 
خطابها يكون منحصرًا بالحديث 
عن التغيير السياسي والخالص 
من النظام الديكتاتوري والتنديد 

بقمعه، وحني تلتقي ممثلي الدول 
الداعمة للنظام، فإن خطابها يتغير 
باتجاه املطالبة بتغيير سياسي مع 

عدم املمانعة في بقاء رأس النظام 
كجزء من الحل. أما حني تلتقي في 

الداخل السوري بمؤيدي النظام، 
فيتحول الخطاب إلى الحديث عن 
معارضة الخارج وارتهانها للدول 

التي تحتضنها، وإلى تحول فصائل 
املعارضة إلى فصائل إرهابية.

هذه الطريقة ذات األوجه املتعددة، 
تطرح الكثير من عالمات االستفهام 

حول ماهية تلك املعارضة ودورها.

يترقب الشارع التونسي 
الوقفة االحتجاجية التي 

تنظمها اليوم األحد 
حملة »مواطنون ضد 

االنقالب« في العاصمة، 
فيما يؤكد قادة الحملة 

على سلمية حراكهم 
وشرعية مطالبهم في 

وجه إجراءات الرئاسة

قادة  سابق،  وقت  في  )الصورة(،  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  اتهم 
وفق  خطابهم  »يبدلون  بأنهم  االنقالب«  ضد  »مواطنون  حملة 
اتهامات  بعد  متسائًال  المصالح«، 
في  للحملة  اجتماع  بعرقلة  له 
الحالي:  الثاني  نوفمبر/تشرين   8
لهم  وزن  وأي  أمنعهم؟  »لماذا 
مرة  كل  وفي  أمنعهم؟«.  حتى 
كانت  الحملة،  فيها  تتحرك  كانت 
من  ســاخــرة  فعل  بـــردود  تجابه 
خطاباته،  عبر  التونسي  الرئيس 
على  أنصاره  من  بهجوم  وأيضًا 

شبكات التواصل االجتماعي.

سخرية الرئيس
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  شرق
      غرب

تفجير حافلة في كابول
صيب خمسة آخرون 

ُ
تل شخص وأ

ُ
ق

ــــي انــــفــــجــــار قـــنـــبـــلـــة فــي  بـــــجـــــروح، فـ
حــافــلــة صــغــيــرة، أمـــس الــســبــت، في 
أحياء  بأحد  شــارع تجاري مزدحم 
ويقطن  كابول.  األفغانية  العاصمة 
الحّي بشكل رئيسي أفراد من أقلية 
الــهــزارة. وأفــاد عمال فرق اإلسعاف 
بأن االنفجار نتج على ما يبدو عن 
التي قال  الحافلة،  قنبلة زرعــت في 
 مــشــبــوهــًا صعد 

ً
ســائــقــهــا إن رجــــال

عــلــى مــتــنــهــا، وبـــعـــد بــضــع دقـــائـــق، 
وقع االنفجار في مؤخرة الحافلة. 

)أسوشيتد برس(

زوج سجينة في 
إيران يوقف إضرابه 

عن الطعام

)الصورة(  راتكليف  ريتشارد  أعلن 
نازنن  اإليــرانــيــة  البريطانية  زوج 
زاغـــــــري ـ راتـــكـــلـــيـــف املـــحـــتـــجـــزة فــي 
طهران منذ عام 2016، أمس السبت، 
أنــه أنهى إضــرابــه عن الطعام الذي 
بــــدأه قــبــل 21 يــومــًا لــلــفــت االنــتــبــاه 
ــرًا إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــا، مــ ــرهــ ــيــ إلـــــــى مــــصــ
ابنتهما غابرييال »بحاجة إلى كال 
ــر فـــي تــغــريــدة على  والـــديـــهـــا«. وذكــ
أنه »وعــدت نازنن بأنني  »تويتر« 
ــــن الــــطــــعــــام«.  ــهـــي إضـــــرابـــــي عـ ــأنـ سـ
وأرفـــــــق الـــتـــغـــريـــدة بــــصــــورة يــظــهــر 
فــيــهــا مـــرهـــقـــًا وواقــــفــــًا أمــــــام وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي لــــنــــدن، حـــيـــث نــفــذ 

تحركه االحتجاجي.
)فرانس برس(

فرنسا: إحياء الذكرى 
السادسة العتداءات 

»داعش«
أحـــيـــت الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
باريس وضاحية سان دوني، أمس 
السبت، الذكرى السادسة العتداءات 
الــتــي أودت بــحــيــاة 130  »داعــــــش«، 
شخصًا وجرح اكثر من 350 آخرين. 
وشارك في املناسبة، رئيس الوزراء 
ونائبة  كاستيكس،  جــان  الفرنسي 
الرئيس األمــيــركــي كــامــاال هــاريــس. 
وتتزامن الذكرى هذه السنة مع بدء 
االعتداءات،  في  20 متهمًا  محاكمة 
بــيــنــهــم الـــفـــرنـــســـي مـــغـــربـــي األصــــل 
صالح عبد السالم، الناجي الوحيد 

بن أفراد »داعش«.
)فرانس برس(

أمير الكويت يصدر 
مرسومين بالعفو

أفــــــــادت وكــــالــــة األنـــــبـــــاء الــكــويــتــيــة 
 عــن 

ً
ــبـــت، نـــقـــال »كـــــونـــــا«، أمـــــس الـــسـ

البالد  أمير  بــأن  الرسمية  الجريدة 
الــــشــــيــــخ نــــــــــواف األحــــــمــــــد الــــجــــابــــر 
الصباح )الصورة( أصدر مرسومن 
أمــيــريــن بــالــعــفــو، وتــخــفــيــض مــدة 
ــكــــوم بـــهـــا عـــلـــى 35  الـــعـــقـــوبـــة املــــحــ
شــخــصــًا. ولـــم تــتــوافــر تفاصيل عن 
ــاء أو مــنــاصــب املــعــفــو عــنــهــم.  ــمـ أسـ
ومـــّهـــد األمـــيـــر فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
إلصــــــدار  ــريــــق  ــطــ الــ ــي  ــ ــاضـ ــ املـ األول 
العفو، إلنهاء مواجهة مستمرة بن 

املعارضة والحكومة.
)رويترز(

مناورات جزائرية ـ روسية 
في المتوسط

ــن الـــجـــيـــش الـــــجـــــزائـــــري، أمـــس  ــلــ أعــ
السبت، عن بــدء مــنــاورات عسكرية 
بحرية مشتركة مع القوات البحرية 
الــــروســــيــــة فـــــي الـــبـــحـــر املـــتـــوســـط، 
بعنوان »املناورة البحرية املشتركة 
 20 حــتــى  ســتــســتــمــر  الـــتـــي   ،»2021
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
وأرســـــــــلـــــــــت روســــــــيــــــــا ثــــــــــالث قـــطـــع 
في  للمشاركة  الــجــزائــر  إلــى  بحرية 
املـــــنـــــاورات، والـــتـــي تـــأتـــي بــعــد أقــل 
ــنــــاورات مــشــتــركــة  مـــن شــهــر عــلــى مــ
روسيا.  فــي  جــرت  الخاصة  للقوات 
الــجــزائــريــة  الـــدفـــاع  وكــشــفــت وزارة 
الفرقاطة  هـــي:  الــروســيــة  الــقــطــع  أن 
والطواف  غريغوريفيتش،  األميرال 
ديميتري روغتشيف وزورق اإلنقاذ 

في البحر »أس بي 742«.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

الـــجـــزائـــريـــة تعليق  الــســلــطــات  قـــــررت 
ــاءات واالجـــتـــمـــاعـــات الــتــي  ــقـ ــلـ كـــامـــل الـ
كـــانـــت مـــقـــررة مـــع الــجــانــب الــفــرنــســي، 
وتــجــمــيــد االتــــصــــاالت الــدبــلــومــاســيــة 
مــع بـــاريـــس. وكــشــفــت مــصــادر خاصة 
ــيـــس  ــرئـ الـ  

ّ
أن ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ

الجزائري عبد املجيد تبون، أمر وزارة 
االتــصــاالت  كــافــة  الــخــارجــيــة بتجميد 
الــدبــلــومــاســيــة مــع الــجــانــب الــفــرنــســي. 
وذكــــرت أنـــه تــم تــوجــيــه تعليمات إلــى 
الــخــارجــيــة  وزارة  فــــي  فـــرنـــســـا  ــرة  ــ ــ دائـ
ـــحـــدثـــت مــنــذ 

ُ
ــتــــي اســـت الــــجــــزائــــريــــة، الــ

الجديدة  الهيكلة  ضمن  قصيرة  فترة 
لــوزارة الخارجية، بعدم الــرد على أية 
اتصاالت أو مراسالت تفد من السفارة 
الفرنسية في الجزائر، أو من الخارجية 
 الهيئ 

ّ
الفرنسية من بــاريــس، ومــن كــل

على  آخـــر،  إشــعــار  الفرنسية حتى  ات 
خلفية األزمة التي أثارتها تصريحات 
مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس 

بحق الجزائر. 
الرئاسة في  وتّم توجيه تعليمات من 
السياق، تقضي بتجميد جميع  نفس 
ــلـــقـــاءات  األنـــشـــطـــة واالجـــتـــمـــاعـــات والـ
الدورية التي كانت مبرمجة مع الطرف 
الــفــرنــســي، ســــواء فـــي الـــجـــزائـــر أو في 
التعاون  باريس، وفي جميع قطاعات 
السياسي والدبلوماسي واالقتصادي 

بن البلدين. 
ــر الـــتـــعـــاون فـــي مــجــاالت  ــ ويــشــمــل األمـ
الــثــقــافــة والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ـــل وفــــــــود رســـمـــيـــة بــن 

ّ
ــيـــق تـــنـــق ــلـ وتـــعـ

الـــبـــلـــديـــن، عــــدا مـــا يــتــعــلــق بــاألنــشــطــة 
الــدولــيــة الــتــي تعقد فــي فــرنــســا )على 
الحكيم  عبد  التربية  وزيــر  غــرار سفر 
بلعابد للمشاركة في مؤتمر يونسكو 
املنعقد منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي وينتهي في 24 منه(، خصوصًا 
أن السلطات الجزائرية التي ألغت في 
شهر إبريل/نيسان املاضي زيارة كان 
مـــقـــررًا أن يــقــوم بــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر، 
قررت اإلبقاء على سفيرها في فرنسا 
عــنــتــر داود فــي حــالــة اســتــدعــاء حتى 

إشعار آخر. ولم يعد داود إلى باريس 
منذ 2 أكتوبر/تشرين األول املاضي.

وكانت صحيفة »لوبينيون« الفرنسية 
قـــد نــقــلــت، يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي، عن 
ــده أن مـــاكـــرون  ــيـ ــأكـ مـــصـــدر رســـمـــي تـ
حــــاول االتـــصـــال بــتــبــون، يـــوم اإلثــنــن 
املاضي، بهدف دعوته لحضور مؤتمر 
باريس حول األزمة الليبية، الذي ُعقد 
أول من أمس الجمعة، إال أنه لم يتمكن 
مـــن الــحــديــث مـــع الــرئــيــس الــجــزائــري، 
وهــي سابقة فــي تــاريــخ الــعــالقــات بن 
ــــت الــصــحــيــفــة أن  ــحـ ــ الـــبـــلـــديـــن. وأوضـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي لــجــأ إلـــى الــقــنــوات 
ــه الــــدعــــوة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـــــي يـــــوّجـــ
ــفــســر 

ُ
الــرســمــيــة لــحــضــور املـــؤتـــمـــر. وت

هــــذه املـــعـــلـــومـــات ســبــب تـــفـــادي وزيـــر 
لعمامرة  رمطان  الجزائري  الخارجية 
إجــــــراء أي لـــقـــاء مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان، أو مع 

ماكرون، على هامش مؤتمر باريس.

ــة الـــقـــطـــيـــعـــة  ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــدبــلــومــاســيــة الـــراهـــنـــة بـــن الــجــزائــر 
لــــعــــمــــامــــرة  ــر  ــ ــفـ ــ سـ أن  إال  وفــــــرنــــــســــــا، 
لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر بـــاريـــس، شّكل 
على  املؤتمر  تنظيم  الرتباط  استثناًء 
يد أكثر من طرف دولي وليس فرنسا 

فقط.
وشـــــرح لــعــمــامــرة قــبــل ســـفـــره دواعــــي 
املشاركة الجزائرية في املؤتمر، مشّددًا 
ليبيا،  بمصلحة  بــــالده  اهــتــمــام  عــلــى 
جزائري  دبلوماسي  مصدر  أكــد  فيما 
فـــي حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
بإلحاح  مرتبط  لعمامرة  سفر  »سبب 
ــاد رئـــيـــس املــجــلــس  ــفـ ــع إيـ الــلــيــبــيــن، مـ
نائبه  املنفي  محمد  الليبي  الــرئــاســي 
ــر قــبــل  ــزائــ ــجــ مــــوســــى الــــكــــونــــي إلــــــى الــ
املـــؤتـــمـــر بـــثـــالثـــة أيــــــــام، لـــلـــقـــاء تـــبـــون، 
الليبين على حضور  وإبالغه حرص 
الــجــزائــر إلـــى املــؤتــمــر، دعــمــا لتطبيق 
ــار  ــســ ــاز املــ ــجـــــ ــي وإنـــــ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــحـ ــ الـ
االنـــتـــخـــابـــي فـــي لــيــبــيــا. وهــــو مـــا دفــع 

الرئيس للقبول باملشاركة«.
وبـــــــخـــــــالف ســــابــــقــــيــــه مـــــــن الـــــســـــفـــــراء 
السفير  فـــإن  الــجــزائــر،  فــي  الفرنسين 
الــذي عمل  الفرنسي فرانسوا غوييت، 
سابقًا في تونس ويتقن اللغة العربية، 
وجد نفسه في حالة عزلة في الجزائر، 
ــة ومــســتــوى  ــ ــــروف األزمــ إذ تــصــعــب ظـ
الغضب الجزائري من امكانية تواصله 
مـــع املــؤســســة الــرســمــيــة فـــي الــجــزائــر، 
السياسي واملدني،  املحيط  وكذلك مع 
ــزاب والشخصيات  مــع رفــض كــل األحــ

السياسية لقاءه في الوقت الحالي. 
الفرنسية  السلطات  تنفيذ  شــأن  ومــن 
ــدد الــــتــــأشــــيــــرات  ــ ــفـــض عـــ قــــــرارهــــــا بـــخـ
املــمــنــوحــة لــلــرعــايــا الـــجـــزائـــريـــن إلــى 
النصف، اإلبقاء على منحى تصاعدي 
لألزمة السياسية بن الجزائر وفرنسا. 
وهي أزمة بدأت أواًل بفعل هذا القرار، 
فــاســتــدعــت الـــجـــزائـــر حــيــنــهــا الــســفــيــر 
أكثر  بشكل  تتطور  أن  قبل  الفرنسي، 
حـــدة فــي أعــقــاب الــتــصــريــحــات املثيرة 
ــة  ــاريــــخ األمــ لـــلـــجـــدل ملــــاكــــرون بـــحـــق تــ
السياسي  النظام  وطبيعة  الجزائرية 

في الجزائر.

الجزائر تعلّق الرد على االتصاالت 
الدبلوماسية مع باريس

تواصل الجزائر 
تصعيدها ضد فرنسا، 

مع تجميد الرد على 
االتصاالت الدبلوماسية 

بين البلدين إلى جانب 
تعليق كامل اللقاءات 

واالجتماعات

حاول ماكرون التواصل 
مع تبون لكنه لم 

يتمكن من ذلك

السودان
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  شرق
      غرب

بوتين مستاء
 من مناورات 
البحر األسود

ــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر  ــ أكـ
بـــوتـــن، أمــــس الـــســـبـــت، فـــي مــقــابــلــة 
مــع شبكة »فــيــســتــي« الــرســمــيــة، أن 
ــبـــات بــن  ــتـــدريـ ــــرى أن الـ مـــوســـكـــو تـ
ــلـــك الــتــابــعــة  الـــســـفـــن األمـــيـــركـــيـــة وتـ
لــحــلــف شــمــال األطــلــســي فــي البحر 
ل »تحديًا خطيرًا«. من 

ّ
األسود، تمث

جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي الفروف، أن بالده »ستتخذ 
في حال الضرورة إجراءات ردًا على 
خطوات« األطلسي والغرب، معتبرًا 
يـــعـــتـــمـــدان ســـيـــاســـة »ردع  انـــهـــمـــا 

روسيا«. 
)قنا، فرانس برس(

قلق أوروبي من 
الحشود الروسية 

قرب أوكرانيا
ــاد  ــم االتــــحــ أعـــــــرب املــــتــــحــــدث بــــاســ
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  األوروبـــــــــي لـ
بــيــتــر ســـتـــانـــو، أمــــس الـــســـبـــت، عن 
ــاد بـــشـــأن الـــتـــحـــركـــات  ــ ــــحـ قـــلـــق االتـ
األوكرانية.  الحدود  على  الروسية 
وأكد أن الحشد العسكري الروسي 
األوكرانية،  القرم  جزيرة  شبه  في 
التي ضّمتها روسيا في عام 2014، 
ــة تمت  ــيـ ــرانـ وحــــول الـــحـــدود األوكـ
ــــالل اجـــتـــمـــاع خـــاص  مــنــاقــشــتــه خـ
لوزراء خارجية االتحاد األوروبي 

في إبريل/ نيسان املاضي.
)األناضول(

كوبا: اعتقال منشّق 
قبل تظاهرة للمعارضة

اعـــتـــقـــل املـــنـــشـــق الـــكـــوبـــي غــيــيــرمــو 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــسـ ــيـــاس، مـ ــنـ ــاريـ فـ
الجمعة، في مدينة سانتا كالرا في 
الــبــالد، عشية تظاهرة دعت  وســط 
املعارضة إلى تنظيمها، غدًا اإلثنن، 
وحــظــرهــا الــنــظــام الــشــيــوعــي. واكــد 
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل 
أنه »في  التلفزيون،  في خطاب بثه 
مواجهة استراتيجية اإلمبراطورية 
تدمير  ملحاولة  املتحدة(  )الــواليــات 
الثورة، نحن مستعدون للدفاع عن 
الــثــورة وملــواجــهــة أي عــمــل يــنــم عن 

تدخل في بلدنا«.
)فرانس برس(

بغداد ـ عبد الرحمن العبيدي

يــكــشــف مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون بــــــــارزون فــي 
بــغــداد، أحــدهــم جــنــرال فــي الجيش العراقي، 
ــلـــة الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة عــمــلــيــات  عــــن مـــواصـ
مصطحبة  الــبــالد  مــن  التدريجي  االنسحاب 
ــدات، يــصــفــونــهــا  ــعــ مــعــهــا أســلــحــة ثــقــيــلــة ومــ
»الحساسة«. ويؤكد هؤالء أن 31 ديسمبر/ بـ
نهائيًا  مـــوعـــدًا  زال  مـــا  املــقــبــل  األول  كـــانـــون 
األميركية  القتالية  القوات  جميع  النسحاب 
ــا بــــفــــرق عــســكــريــة  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ ــــالد، واسـ ــبـ ــ مــــن الـ

استشارية وتدريبية، مع اإلبقاء على الجهد 
ــواء  ــ الـــعـــســـكـــري الــــجــــوي األمـــيـــركـــي فــــي األجــ
العراقية، تحديدًا بن خطي عرض 32 و35، 
ــه، حيث  ــربـ ــعـــراق وغـ الــتــي تــشــمــل شــمــالــي الـ
 عـــن كونها 

ً
يــنــشــط تــنــظــيــم »داعــــــش«، فــضــال

ــي الــســوريــة، شــمــااًل وغــربــًا،  ــ تــحــاذي األراضـ
ــال والـــحـــســـكـــة الـــســـوريـــتـــن.  ــمـ ــوكـ ــبـ لـــجـــهـــة الـ
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد حسم 
ملف االنــســحــاب، خــالل استقباله فــي البيت 
األبيض، رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
وشــّدد  املــاضــي.  يوليو/تموز  فــي  الكاظمي، 
بايدن، بعد لقاء مغلق مع الكاظمي، على أن 
دور الواليات املتحدة في العراق سيتمحور 
حول مواصلة التدريب، وأن »نساعد العراق 
لــن نكون  لكننا  داعـــش،  تنظيم  فــي مواجهة 
بحلول نهاية العام الحالي في مهمة قتالية«.
إليــران  الحليفة  املسلحة  الفصائل  وتضغط 
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة مـــــن أجـــــــل إجــــــــالء الــــقــــوات  عــ
ــرى الــعــامــلــة ضمن  األمــيــركــيــة والـــقـــوات األخــ
املتحدة  الــواليــات  بــقــيــادة  الــدولــي  التحالف 
ــــش«. ونــفــذت هــذه  لــلــحــرب عــلــى تنظيم »داعـ
العشرات  املاضي  العام  الفصائل منذ مطلع 

ريتشارد  العميد  البريطاني  ونائبه  برينان 
التحالف  فــي  املــشــتــركــة  اإلدارة  بــيــل، ومــديــر 
العميد الفرنسي فنسان كوست. وأكد البيان 
الــخــتــامــي لــالجــتــمــاع اســتــمــرار الــعــمــل على 
تنفيذ بنود االتفاقية الخاصة بتحول مهام 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة مــن قــتــالــيــة إلـــى تدريبية 

واستشارية.
وفــي هــذا اإلطـــار تــحــدث مــســؤوالن عراقيان 
فــــــي بـــــــغـــــــداد، أحــــــدهــــــم جــــــنــــــرال فــــــي قــــيــــادة 
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، عــن اســتــمــرار عمليات 
نــقــل الـــقـــوات األمــيــركــيــة الــقــتــالــيــة مــن الــبــالد 
ــوًا، وبــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات الــعــراقــيــة.  جــ
»العربي الجديد«، إن الجيش  وقال أحدهم لـ
األمــيــركــي أجــلــى أكــثــر مــن ثـــالث دفــعــات من 
الــشــهــريــن املــاضــيــن،  الــقــوات القتالية خـــالل 
ــلـــمـــغـــادرة  ــة أخــــــــرى تـــســـتـــعـــد لـ ــعــ ــاك دفــ ــ ــنـ ــ وهـ
وجــمــيــعــهــم يــعــمــلــون بــمــهــام قــتــالــيــة ضمن 
جهود التحالف الــدولــي. كما أكــد اآلخــر بأن 
مـــعـــدات عــســكــريــة حــســاســة وأســلــحــة ثقيلة 
 الواليات املتحدة من قاعدة عن 

ً
نقلتها فعال

األســـد، غــربــي األنــبــار، مــن بينها مروحيات 
عــامــي 2015 و2017  بــن  ــخــدمــت 

ُ
اســت قتالية 

ــاد الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة خـــــالل عــمــلــيــات  ــنــ إلســ
تــحــريــر املــــدن مــن ســيــطــرة تنظيم »داعــــش«. 
وكـــشـــف أن الـــفـــتـــرة املــتــبــقــيــة كـــافـــيـــة إلنـــهـــاء 
االتـــفـــاق املـــوقـــع بـــن الــبــلــديــن، وهـــنـــاك لــجــان 
الــقــوات  تلك  اســتــبــدال  عملية  ستتولى  فنية 
على  ستعمل  وتدريبية  استشارية  بــأخــرى 
إدخـــال وحـــدات الجيش الــعــراقــي فــي برامج 
اإلرهــاب.  إلى جهاز مكافحة  تطوير، إضافة 
وأكــــد أن عــمــلــيــات الـــدعـــم والـــتـــدخـــل الــجــوي 
قدرته  بسبب  ستتواصل،  التحالف  لطيران 
السريعة  واالستجابة  الضربات  تنفيذ  على 
للعمليات العسكرية ضد مسلحي »داعش«، 

في الشمال العراقي وغربه.
في السياق، كشف عضو لجنة األمن والدفاع 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي الــســابــق بــدر الــزيــادي، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، عــن تسلم 
الـــعـــراق أخــيــرًا أكــثــر مــن 800 عــربــة عسكرية 
مختلفة من القوات األميركية، وتسليم أخرى 
ــوات الــبــشــمــركــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان.  إلـــى قــ
ــائـــرات  ــّم بـــطـ ــتــ ــاب يــ ــــى أن االنــــســــحــ ــفــــت إلــ ولــ
ــبــــر دولــــــــة الــــكــــويــــت.  ــــي عــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــجــــيــــش األمـ
وأضاف أن »القوات القتالية املهمة بالجيش 
بشكل  االنسحاب  عمليات  تجري  األميركي 
ســــري لــلــغــايــة، وعـــــدد الــعــنــاصــر املـــوجـــودة 
حــالــيــًا فــي قــاعــدتــي عــن األســـد وحــريــر )فــي 
قــضــاء شــقــالوة فــي إقــلــيــم كــردســتــان( قليل، 
ــنـــســـحـــب بــــــدورهــــــا أيــــــضــــــًا«. وتــــحــــدث  ــتـ وسـ

بواسطة  وأخــرى  الصاروخية  الهجمات  من 
املعسكرات  طائرات مسيرة مفخخة، طاولت 
القوات في مناطق  التي تضم تلك  والقواعد 
عدة من العراق، إضافة إلى قيامها بهجمات 
بــواســطــة عـــبـــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت أرتــــااًل 
تعمل لصالح التحالف الدولي، تحمل عادة 
مواد غير عسكرية. وفي مطلع الشهر الحالي 
ــنــــي عــــراقــــي رفــيــع  عـــقـــد فـــريـــق عـــســـكـــري وأمــ
ــداد، ضـــم مستشار  ــغـ اجــتــمــاعــًا مــغــلــقــًا فـــي بـ
األمـــن الــوطــنــي قــاســم األعــرجــي ونــائــب قائد 
الـــركـــن  الـــفـــريـــق األول  املـــشـــتـــركـــة  الــعــمــلــيــات 
ــوات  ــن قـ ــع فـــريـــق مـ ــر الـــشـــمـــري، مـ ــيـ عــبــد األمـ
التحالف برئاسة قائد قوات عمليات »العزم 
الــصــلــب« فــي الــعــراق الــلــواء األمــيــركــي جــون 

الزيادي عن وجود نحو 1500 جندي أميركي 
حاليًا في العراق من أصل 2500، مشيرًا إلى 
أنـــه »وفــقــًا ملــعــلــومــاتــي فـــإن الــخــطــوة الثانية 
لالنسحاب ستكون غدًا اإلثنن، وسيتم نقل 
أسلحة ومعدات على منت طائرات من العراق 
األسلحة  الخليج، وستشمل  فــي  قــواعــد  إلــى 
االنسحاب  أن »خطوات  املهمة«. وشــّدد على 
أن تعاود  تسير بصورة صحيحة«، متوقعًا 
ــــرى في  ــقــــوات الـــدولـــيـــة االنـــتـــشـــار مــــرة أخـ »الــ
العراق إذا حصلت فوضى في البالد وطلبت 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة رســمــيــًا الـــتـــدخـــل، وفــقــًا 
لــالتــفــاقــات املــوقــعــة بـــن الـــعـــراق والـــواليـــات 
املتحدة«، على الرغم من استبعاده هذا األمر 
اإلمساك  على  العراقية  القوات  »قــدرة  بسبب 
بامللف األمني«. وكشف عن استمرار الوجود 
األميركي االستشاري في العراق، بما يتعلق 
ــاتــــالت »أف  ــقــ ــيـــل ســــــرب مــ ــغـ ــانـــة وتـــشـ ــيـ بـــصـ
16«، الــعــمــود الــفــقــري لــســالح الــجــو الــعــراقــي. 
وســـبـــق أن تــعــهــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
»حماية أفراد التحالف الدولي  وقت سابق بـ
والتمكن  واملساعدة  املشورة  يقدمون  الذين 
للقوات األمنية العراقية«، موضحة أن »أفراد 
ــــودون بــــدعــــوة مــــن الــــعــــراق،  ــــوجـ الـــتـــحـــالـــف مـ
واألعــراف  والقوانن  العراقية  للسيادة  وفقًا 

الدولية«.
ــار الــخــبــيــر أحــمــد الــشــريــفــي إلــى  بـــــدوره، أشــ
ــطـــوات الـــحـــالـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــمـــغـــادرة  أن الـــخـ
القوات األميركية القتالية، ال يمكن اعتبارها 
انسحابًا بقدر ما هي استبدال قوات بأخرى. 
أن  الجديد«،  واعتبر في حديٍث مع »العربي 
االتفاقية  لبنود  إتــمــام  اآلن هــو  »مــا يحصل 
إلى  وسُيصار  البلدين،  بن  املوقعة  األمنية 
االســـتـــعـــاضـــة بــــالــــقــــدرات الـــعـــراقـــيـــة املــحــلــيــة 
الــــدولــــي«. ورأى أن »هـــذه  مــســنــودة بــالــدعــم 
الـــخـــطـــوات مــنــّســقــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن هــنــاك 
واألمنية  العسكرية  العمليات  فــي  انحسارًا 
فــــي الـــــعـــــراق، مــــا يــجــعــلــهــا ضـــمـــن الــــقــــدرات 
الوطنية«. وشّدد على أنه »بالنسبة ملستقبل 
الــعــالقــة الــعــراقــيــة األمــيــركــيــة، فــإن الــعــراق ما 
يـــزال حليفًا مهمًا لــلــواليــات املــتــحــدة، وهــذه 
قــضــيــة مــحــســومــة«. وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــال 
»عصائب  لجماعة  السياسي  املكتب  عضو 
الــســعــدي، إن الجماعة ال  الــحــق«، سعد  أهــل 
تثق بالكاظمي فيما يتعلق بإدارة الحوار مع 
املــتــحــدة، موضحًا فــي تصريحات  الــواليــات 
غير  املقاومة«،  »فصائل  بـ من وصفها  أن  له 
معنية بمخرجات الحوار مع واشنطن. ولّوح 
بما قــال عنه: مــشــروع مقاومة االحــتــالل في 
حال لم ينفذ وعوده باالنسحاب من العراق.

تستمرّ عملية انسحاب 
القوات القتالية األميركية 
من العراق بشكل مكثف 
أخيرًا، على أن تتّم بشكل 

كامل في نهاية العام 
الحالي

تنسحب القوات القتالية األميركية في نهاية 2021 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

إجالء مستمر للقوات األميركية القتالية من العراق
تقرير

القوات القتالية تنفذ 
عمليات المغادرة بشكل 

سري للغاية

لــحــّراس  السياسي  املكتب  وقــائــد  املــشــتــركــة، 
الجمهورية وقائد املقاومة الوطنية، العميد 
طـــــارق مــحــمــد عــبــدالــلــه صـــالـــح، وهــــو نجل 
شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، الذي قتله الحوثيون في 4 ديسمبر/

كانون األول 2017. 
ويقود طارق صالح القوات املشتركة، التي 
املــقــاومــة  فــي  املتمثلة  قــواتــه  فيها  تجتمع 
الى  إضافة  الجمهورية،  وحـــّراس  الوطنية 
ــقــــوات الــتــابــعــة لــلــشــرعــيــة، مــثــل األلـــويـــة  الــ
ــوات »الـــعـــمـــالـــقـــة«  ــ ــ ـــزء مــــن قـ ــ الـــتـــهـــامـــيـــة وجــ
 عن قوات املقاومة 

ً
ومقاتلن سلفين، فضال

ــام املــاضــيــة  ــ الــجــنــوبــيــة، لــكــن تـــطـــورات األيــ
أظهرت عدم تنسيق في ما بينها، وهو ما 

ينتظر أن يتضح أكثر في األيام املقبلة.
وأكدت قيادة القوات املشتركة أن انسحابها 
ــادة االنــتــشــار وفـــق اتــفــاق  جـــاء تطبيقًا إلعــ
استوكهولم، ملمحة إلى عزمها االنتقال إلى 
جبهات يمنية أخــرى، لم تحددها. وقّدمت 
القوات املشتركة، في بيان صدر عنها مساء 
التبريرات  أمــس الجمعة، عــددًا من  أول من 

عدن ـ فارس الجالل

تــثــيــر الـــتـــغـــّيـــرات املـــتـــســـارعـــة فــي 
ــلـــيـــمـــن، بــعــد  ــربــــي لـ ــغــ ــل الــ ــاحــ الــــســ
االنــســحــاب املــفــاجــئ ليل األربــعــاء 
ــوات املـــشـــتـــركـــة  ــقــ ــلــ ــيـــس املــــــاضــــــي، لــ ــمـ - الـــخـ
الــيــمــنــيــة، واملــدعــومــة من  الــتــابــعــة للحكومة 
اإلمارات، من مناطق مهمة في محيط مدينة 
الحديدة، مركز محافظة الحديدة الساحلية، 
والـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا مــنــذ مـــا قبل 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم املـــوقـــع بـــن الــحــوثــيــن 
فـــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون األول  والــحــكــومــة 
للحوثين  قــتــال  دون  مــن  وتسليمها   ،2018
خـــــــالل األيـــــــــــام املـــــاضـــــيـــــة، تــــــســــــاؤالت حــــول 
إذا  ومــا  اليمن،  في  املقبلة  التطورات  طبيعة 
كــانــت هــذه االنــســحــابــات قــد تــّمــت بــنــاء على 
تــفــاهــمــات مـــع الــحــوثــيــن، وبــعــلــٍم مـــن األمـــم 
التي نفت ذلــك. وجـــاءت التطورات  املــتــحــدة، 
في الحديدة بعد ساعات من زيــارة املبعوث 
ــرغ، إلـــى  ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ ــانــــس غـ األمــــمــــي لـــلـــيـــمـــن، هــ
الساحل الغربي لليمن، ولقائه قيادة القوات 

املـــتـــنـــاقـــضـــة النـــســـحـــابـــهـــا الــــغــــامــــض مــن 
الحوثيون حيث  استغله  والـــذي  الــحــديــدة، 
قــامــوا بالسيطرة عــلــى مــنــاطــق واســعــة تــّم 
إخالؤها في مديريتي الدريهمي والتحيتا، 
جــنــوبــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة. وقـــالـــت الــقــوات 
املشتركة إن قرار االنسحاب يأتي كجزء مما 
سمتها »املعركة الوطنية ملواجهة املخاطر 

ــواطـــن اليمني  الــتــي تــهــدد أمـــن الـــوطـــن واملـ
ــــت أن  ــافـ ــ ــي«. وأضـ ــربــ ــعــ واألمــــــــن الـــقـــومـــي الــ
القوات املشتركة تؤكد أنها اتخذت  »قيادة 
هــذا الــقــرار فــي ضــوء خطة إعـــادة االنتشار 
ــتـــوكـــهـــولـــم«، فــيــمــا  ــفــــاق اسـ املــــحــــددة فــــي اتــ
هــاجــمــت فــي الــوقــت ذاتــــه االتـــفـــاق األمــمــي، 
ــه »حـــرمـــهـــا مــــن تــحــقــيــق هـــدف  ــ مــعــتــبــرة أنـ
استراتيجي لليمن واألمن القومي العربي«. 
كما اتهمت الحكومة الشرعية بالتمسك في 
تنفيذه على الرغم من انتهاكات املليشيات 

الحوثية له منذ توقيعه.
ــــي  ــــالمـ ــيـــــس املـــــركـــــز اإلعـ ــ بــــــــــــدوره، وصـــــــف رئـ
الجمهورية،  الــوطــنــيــة« وحــــّراس  »املــقــاومــة  لـــ
سمير رشاد اليوسفي، في سلسلة تغريدات 

عــبــر »تــويــتــر«، أول مــن أمـــس، مــا حـــدث بأنه 
»إخـــــــــالء لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي يـــحـــكـــمـــهـــا اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم فـــي مــحــيــط مــديــنــة الـــحـــديـــدة«، 
مسار  لتصحح  »جـــاءت  الخطوة  أن  مضيفًا 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ولـــتـــزيـــل الـــقـــيـــود عن 
مهام القوات املشتركة، وتحّررها من سيطرة 
ــل كـــل إمــكــانــيــاتــهــا 

ّ
اتـــفـــاق الــســويــد الــــذي عــط

اليوسفي  ولــفــت  العسكرية«.  قيمتها  ــّدد  وهـ
ــادة الــــقــــوات املـــشـــتـــركـــة »اتـــخـــذت  ــيــ ــى أن قــ ــ إلـ
قــرارًا بإعادة االنتشار، في وقت تتقلص فيه 
له  وسيكون  للشرعية،  العسكرية  الــخــيــارات 
وأشار  وفّعالة إلسنادها«.  واضحة  تأثيرات 
إلــــى أن قــــرار إعـــــادة االنـــتـــشـــار »جــــاء لــتــالفــي 
اتفاق  بنود  التي شابت  السياسية  األخــطــاء 

اســتــوكــهــولــم وأقــحــمــت الــقــوات املــشــتــركــة في 
عن حماية  أبعدتها  يومية  استنزاف  معارك 

الشعب اليمني«. 
»املــقــاومــة  واعــتــبــر رئــيــس املــركــز اإلعــالمــي لـــ
الخطوة  أن  الجمهورية،  وحــّراس  الوطنية« 
توقيتها ودالالتــهــا، وجــاءت  فــي  »تاريخية 
تــتــويــجــًا لـــدعـــوات قــيــادة املــقــاومــة الوطنية 
 على 

ً
املتكررة لكافة األطراف الحريصة فعال

مواجهة املّد اإليراني، عبر تكوين اصطفاف 
وطـــنـــي يــضــمــن تــشــكــيــل جــبــهــة مـــوحـــدة في 
وجه كل ما يهدد األمن الوطني واإلقليمي«. 
ــه »بـــقـــرار  ــقـــول إنــ ــى الـ وخـــلـــص الــيــوســفــي إلــ
الحديدة،  االنتشار من محيط مدينة  إعــادة 
وضــعــت قـــيـــادة الـــقـــوات املــشــتــركــة املجتمع 

الدولي واألمم املتحدة أمام مسؤولياتهم في 
بــدورهــا  لتتفرغ  استوكهولم،  اتــفــاق  تنفيذ 
الوطنية  وواجباتها  بمسؤولياتها  للقيام 

املتمثلة باستعادة الدولة والجمهورية«.
فجر  اليمنية،  الــحــكــومــة  نــفــت  جهتها،  مــن 
املشتركة  الــقــوات  بانسحاب  أمــس، صلتها 
من جبهات عدة في الحديدة. وأكد الفريق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
بموجب اتفاق استوكهولم، مساء الجمعة، 
أن »مـــا يــجــري حــالــيــًا فــي الــســاحــل الغربي 
ــادة انــتــشــار لـــلـــقـــوات، يــتــم مـــن دون  ــ مـــن إعــ
ــــن دون أي  الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي ومـ مـــعـــرفـــة 
ــه«. وأوضـــــــح الــفــريــق  ــعــ تــنــســيــق مــســبــق مــ
ــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن إجــــــــــراءات إعـــــادة  فــ

املعتاد،  هــو  كما  تتم  أن  يفترض  االنــتــشــار 
بالتنسيق والتفاهم مع بعثة األمم املتحدة 
والتي  الحكومي،  الفريق  عبر  الحديدة  في 
لـــم تــكــن فـــي الــــصــــورة«. واعــتــبــر الــبــيــان أن 
»أي تــقــدم لــلــحــوثــيــن فــي مــنــاطــق سيطرة 
الشرعية بالحديدة تحت أي ظرف مخالفة 
صريحة لروح ونصوص اتفاق استوكهولم 
ويــســتــدعــي مــوقــفــًا واضـــحـــًا وصــريــحــًا من 

املجتمع الدولي تجاهه«.
ووفق مصادر عدة تواصلت معها »العربي 
الجديد«، فإن ما حدث من انسحاب للقوات 
املــشــتــركــة مـــن الـــحـــديـــدة، بـــدأ لــيــل األربـــعـــاء 
تــّم إبــالغ القوات  املــاضــي، عندما  الخميس 
املشتركة داخل مدينة الحديدة باالنسحاب 
بـــنـــاء عــلــى خــطــة تــنــفــيــذ التـــفـــاق الــســويــد، 
التموضع  إعـــادة  يتم تحديد مكان  لــم  لكن 
لهذه القوات بعد االنسحاب، فبدأ الخروج 
ـــن دون تــنــظــيــم.  ــن املــنــطــقــة عــشــوائــيــًا ومـ مـ
وواصـــلـــت بــعــض تــلــك الـــقـــوات االنــســحــاب 
حتى املخا )غرب تعز(، فيما وجدت بعض 
الـــوحـــدات املــرابــطــة فــي الــشــريــط الساحلي 
القلق  أمــام وضــع جــديــد، فأصابها  نفسها 
واالرتباك خوفًا من وجود خيانة ومؤامرة، 
ــّررت االنــــســــحــــاب بـــــدورهـــــا، فــيــمــا بــقــي  ــ ــقـ ــ فـ
الــبــعــض مــنــهــا، حــيــث انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
بينها وبــن الحوثين، ما أدى إلــى سقوط 
قتلى وجرحى من الطرفن، ال سيما أن هذه 
الوحدات لم يتم تبليغها باالنسحاب، الذي 

استمر حتى مساء الخميس. 
وبحسب مصادر في الساحل الغربي تحدثت 
سيطروا  الحوثين  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
عــلــى املــــواقــــع الـــتـــي انــســحــبــت مــنــهــا الـــقـــوات 
أي من  مــن  أن ينسحبوا  مــن دون  املــشــتــركــة، 
ــان االتــــفــــاق خـــديـــعـــة مــن  ــ مـــواقـــعـــهـــم، حـــيـــث كـ

السيطرة على  الحوثين تمكنوا من خاللها 
مناطق ومواقع دون أي مواجهات أو خسائر.

الحوثيون حملة االعتقاالت ضد   وواصــل 
انسحبت منها  التي  املناطق  املواطنن في 
والدريهمي،  التحيتا  في  املشتركة  الــقــوات 
ــم وانــتــمــائــهــم ومــســاعــدتــهــم  ــهـ بــحــجــة والئـ
لــلــقــوات املــشــتــركــة حــن كــانــت تــلــك املناطق 
أول  الجماعة  أعلنت  كما  سيطرتها.  تحت 
من أمس، مقتل أربعة مدنين، بينهم ثالثة 
أطفال، بغارة جوية للتحالف السعودي في 

التحيتا.
ــة بــاتــجــاه  وفــيــمــا انــســحــبــت بــعــض األلــــويــ
املـــخـــا وتـــعـــز، ونــقــلــت قـــــوات طـــــارق صــالــح 
ــــى مـــنـــاطـــق فــــي تـــعـــز، ال  بـــعـــض ألـــويـــتـــهـــا إلـ
سيما في الوازعية، عمدت قوات »العمالقة« 
ـــى إعــــــالن حـــال  والـــتـــهـــامـــيـــة والــســلــفــيــن إلــ
ــتـــدعـــت كـــل عــنــاصــرهــا من  ــوارئ، واسـ ــ ــطـ ــ الـ
إلى  الــجــنــوب للتوجه  عــدن وبــاقــي مناطق 
أنــه تحشيد  يبدو  مــا  فــي  الغربي،  الساحل 
إلعــــــالن عــمــلــيــة عــســكــريــة ضــــد الــحــوثــيــن 
بـــهـــدف اســـتـــعـــادة املــــواقــــع الـــتـــي ســيــطــرت 
عليها الجماعة أخــيــرًا، وهــو مــا يشير إلى 

عدم التنسيق داخل »القوات املشتركة«.
بتوضيح  يمنيون  طالب  ذلــك،  في غضون 
ــة، ال  ــركـ ــتـ ــــوات املـــشـ ــقـ ــ ــن الـ ــل مــ ــامــ شـــامـــل وكــ
طــارق  بالعميد  ممثلة  قيادتها  مــن  سيما 
 صالح، الذي قيل إن االنسحاب جاء بأوامر 
منه، حــول أســبــاب االنــســحــاب، فيما طالب 
السويد  اتفاق  عن خفايا  بالكشف  آخــرون 
ومـــــا إذا كـــــان يــقــضــي بــتــســلــيــم الـــحـــديـــدة 
من  املشتركة  القوات  وانسحاب  للحوثين 
املــحــافــظــة، خــصــوصــًا أن االنـــســـحـــاب جــاء 
بعد ساعات فقط من زيارة املبعوث األممي 

إلى الساحل الغربي.

تضم القوات المشتركة قوات تابعة للحكومة )فرانس برس(

الغالف

جاء االنسحاب بعد 
زيارة المبعوث األممي 

للساحل الغربي

ساقت القوات المشتركة المدعومة إماراتيًا، 
الغربي  الساحل  فــي  الحديدة  مدينة  فــي 
النسحابها  وملتبسة  غامضة  تبريرات  لليمن، 
الماضي،  الخميس  المنطقة  من  المفاجئ 
وهو  سيطرتهم،  يعززون  الحوثيين  جعل  ما 

ما يثير تساؤالت حول إبرام »صفقة« ما

سيطر الحوثيون على 
الدريهمي والتحيتا 

جنوبي الحديدة

انسحابات 
الحديدة

إعادة تموضع 
»القوات المشتركة« 
أم تسليم للحوثيين؟

أكدت البعثة األممية لمراقبة اتفاق الحديدة، أول من أمس الجمعة، 
أنه لم يكن لديها أي علم مسبق بالتحركات التي شهدتها محافظة 
القوات  انسحاب  بعد  الحديدة 
إنها  البعثة  وقــالــت  المشتركة. 
األطـــراف  بين  بالتنسيق  »تــقــوم 
وتدعو  الحقائق،  إلــى  للتوصل 
لضمان أمن وسالمة المواطنين«. 
األمين  باسم  المتحدث  نائب  وأشار 
حق  فــرحــان  للمنظمة،  الــعــام 
المنظمة تراقب  أن  إلى  )الصورة(، 
سيطرة  بعد  كثب  عــن  الــوضــع 

الحوثيين على مدينة التحيتا.

األمم المتحدة لم تكن تعلم

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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لقاء افتراضي 
بين شي وبايدن

ــاد الـــبـــيـــت األبــــيــــض والـــخـــارجـــيـــة  ــ أفــ
ــأن  ــ الــــصــــيــــنــــيــــة، أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، بـ
ــو بـــايـــدن  ــ الـــرئـــيـــســـن األمــــيــــركــــي جـ
والصيني شي جن بينغ، سيعقدان 
ــنــــن اجـــتـــمـــاعـــًا افـــتـــراضـــيـــًا.  ــدًا اإلثــ ــ غـ
ــم الـــبـــيـــت  ــ ــــاسـ ــة بـ ــتــــحــــدثــ وذكــــــــــرت املــ
األبــيــض، جــن ســاكــي، أن الرئيسن 
الــتــنــافــس  إدارة  »ســيــنــاقــشــان ســبــل 
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي شـــكـــل مــــســــؤول«، 
مــوضــحــة أن بـــايـــدن ســيــكــون خــالل 
االجـــتـــمـــاع »واضـــحـــًا وصــريــحــًا في 
شأن ما يقلق الواليات املتحدة إزاء 
املتحدثة  كشفت  بــدورهــا،  الــصــن«. 
الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
يـــيـــنـــغ، أن »الـــرئـــيـــس  تــــشــــون  هــــــوا 
الــصــيــنــي ســيــتــبــادل وجــهــات النظر 
العالقات  األميركي حول  نظيره  مع 
بن البلدين والقضايا ذات االهتمام 

املشترك«.
)قنا(

الفيليبين: ابنة دوتيرتي 
تترشح لنيابة الرئيس

ــارة دوتــيــرتــي )الـــصـــورة(  أعــلــنــت ســ
رودريغو  الفيليبيني  الرئيس  ابنة 
دوتــيــرتــي، أمـــس الــســبــت، ترشحها 
ملــــــنــــــصــــــب نـــــــــائـــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس فــــي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املـــقـــررة في 
مايو/أيار املقبل، وتلقت دعمًا فوريًا 
من فرديناند »بونغ بونغ« ماركوس 
االبـــــــن، نـــجـــل الـــديـــكـــتـــاتـــور الــســابــق 
ــــذي  والـ األب،  مــــاركــــوس  فـــرديـــنـــانـــد 
يبدو األوفر حظًا للفوز في االقتراع 

الرئاسي. 
)فرانس برس(

تركيا تتهم إسرائيليين 
بتصوير مقّر أردوغان

ــاة الـــتـــلـــفـــزة اإلســرائــيــلــيــة  ــنـ ــرت قـ ــ ذكــ
الــنــيــابــة  أن  الــــســــبــــت،  ــــس  أمــ  ،»12«
اإلسرائيلين  تتهم  التركية  العامة 
اللذين تم تمديد اعتقالهما، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، مــن قــبــل محكمة في 
الخاص  البيت  إسطنبول، بتصوير 
للرئيس التركي طيب رجب أردوغان 
ونـــقـــاط الــتــأمــن فـــي مــحــيــط القصر 
ــة بــــاإلضــــافــــة  ــ ــــراسـ ــــحـ وكـــــامـــــيـــــرات الـ
ــال الــصــور  ــ إلـــى الــقــصــر ذاتـــــه، وإرســ
ــالـــث«. وأفـــــاد مــســؤول  إلــــى »طــــرف ثـ
إسرائيلي كبير للقناة، أن القنصلية 
تقدمت  إسطنبول  فــي  اإلســرائــيــلــيــة 
التركية لزيارة  بطلب إلى السلطات 

املعتقلن.
)العربي الجديد(

تشكيك إقليمي برئاسيات 
نيكاراغوا

ــــددت مــنــظــمــة الـــــدول األمــيــركــيــة،  شـ
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
الـــرئـــاســـيـــة  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ أن  عـــلـــى 
ــكـــاراغـــوا، الـــتـــي جــــرت فـــي 7  ــيـ فـــي نـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الــحــالــي 
»لم تكن حرة وال نزيهة وال شفافة 
وتفتقر إلى الشرعية الديمقراطية«. 
وجــــــــاء ذلـــــــك فـــــي قــــــــرار تـــبـــنـــتـــه فــي 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلــمــنــظــمــة، وأقـــر 
بأغلبية 25 صوتًا من أصل 34 دولة 
فــي الكتلة األمــيــركــيــة، إثــر االقــتــراع 
الـــرئـــاســـي الــــذي أفــضــى إلــــى إعــــادة 
)الصورة(  أورتيغا  دانيال  انتخاب 

لوالية جديدة.
)فرانس برس(

سورية: مقتل 3 عراقيين 
في اعتداء لـ»داعش«

ــقـــوق  ذكــــــــر املــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـ
ــبـــت، أن ثــالثــة  ــــس الـــسـ ــان، أمـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
ـــتـــلـــوا 

ُ
ــهـــم امــــــــــــرأة، ق ــنـ ــيـ عـــــراقـــــيـــــن، بـ

بــرصــاص أطــلــقــه عــنــاصــر مــتــوارون 
مـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« داخـــــل مخيم 
»اإلدارة  لــســلــطــة  الـــخـــاضـــع  الــــهــــول، 
الـــذاتـــيـــة« الـــكـــرديـــة فـــي شــمــال شــرق 
ســوريــة. وأفـــاد املــرصــد بــأن الالجئة 
ــام مــــن إطــــالق  ــ ــــس، بـــعـــد أيــ ـــتـــلـــت أمــ

ُ
ق

غداة  عليها،  النار  التنظيم  عناصر 
ــن بــــرصــــاص  ــ ــريــ ــ ــــن آخــ ــلـ ــ مـــقـــتـــل رجـ

»داعش«.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

»العربي  لـ مطلعة  فلسطينية  أكــدت مصادر 
ــر أعـــــــدت خـــطـــة شــامــلــة  الــــجــــديــــد«، أن مـــصـ
لــلــوصــول إلــى وقــف إطـــالق نــار طــويــل األمــد 
فــي قــطــاع غـــزة، عــبــر أربــعــة مــلــفــات رئيسية 
ســيــجــري مــنــاقــشــتــهــا بـــن وزيــــر املــخــابــرات 
ــوزراء  املــصــري عــبــاس كــامــل وبـــن رئــيــس الــ
اإلســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت واملـــســـؤولـــن 
نهاية  قبل  سيلتقيهم  الــذيــن  اإلسرائيلين، 
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي في 
تل أبيب. وذكــرت املصادر أنه جرى التفاهم 
الفلسطينية  مع حركة »حماس« والفصائل 
ــــرى حـــول تــلــك املــلــفــات، وأن الــفــصــائــل،  األخـ
ــات  ــ ــابــ ــ ــر اإلجــ ــتـــظـ ــنـ ــــــاس«، تـ ــدًا »حــــــــمــ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
الوسيط  سينقلها  الــتــي  عنها  اإلسرائيلية 
املـــصـــري إلــــى الــحــركــة بــعــد اجــتــمــاعــاتــه مع 
الخطة املصرية، وفق  اإلسرائيلين. وتنّص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على  مــا تفيد مــصــادر لـــ
وقـــف شــامــل إلطـــالق الــنــار ملـــدة تــتــراوح بن 
خمس وعشر سنوات، وإجــراء صفقة تبادل 
ــادة  لـــألســـرى، وتــســهــيــل حــركــة اإلعـــمـــار وإعــ
القطاع، وتشكيل حكومة وحدة  الحياة إلى 
وطنية فلسطينية. ومن شأن مناقشة ملف 
وقــــف إطـــــالق الـــنـــار، عــلــى املـــديـــن املــتــوســط 
والــطــويــل، تسهيل املــضــي قــدمــًا فــي امللفات 
األخــــــرى، تــحــديــدًا اإلعـــمـــار وإعــــــادة الــحــيــاة 
إلـــى غــــزة، ويــبــدو أن الــفــصــائــل وافــقــت على 
ــار بـــــشـــــروط. أمــــــا صــفــقــة  ــ ــنـ ــ وقــــــف إطـــــــالق الـ

ــرى فــأمــامــهــا الــكــثــيــر لــتــنــضــج،  ــ ــبـــادل األســ تـ
خــصــوصــًا فــي ظــل عـــدم وجــــود ضــغــوط من 
عائالت األسرى اإلسرائيلين على الحكومة، 
ــدم الــــذهــــاب إلــى  ــرار االحــــتــــالل عــلــى عــ ــ ــ وإصـ
صفقة شاملة، كما جرى في »وفاء األحرار«. 
ــزال الـــطـــرح اإلســرائــيــلــي بــشــأن تــبــادل  وال يــ

 بكثير من املطلوب فلسطينيًا.
ّ

األسرى أقل
بدورها، قدمت »حماس« للوسيط املصري 
ووسطاء آخرين، »إطار عمل« للوصول إلى 
صفقة تبادل أسرى مع االحتالل اإلسرائيلي 
ــة الـــذيـــن  ــعــ فــــي مـــقـــابـــل اإلســـرائـــيـــلـــيـــن األربــ
بعدها.  ومــا   2014 عـــدوان  منذ  تحتجزهم 
والــحــركــة فـــي انــتــظــار املـــوقـــف اإلســرائــيــلــي 

 ردًا رسميًا حتى اآلن. 
ّ

منها، إذ لم تتلق
ــي الــخــطــة  وتـــبـــقـــى املـــعـــضـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــ
»العربي  املصرية، وفق ما تكشف مصادر لـ
الجديد«، في ملف إنهاء االنقسام وتشكيل 
ــــدة وطــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة، إذ ال  حــكــومــة وحـ
يزال املوقف اإلسرائيلي يعارض أي وحدة 
بـــن حــركــتــي »حـــمـــاس« و»فـــتـــح«،  حقيقية 
ــام حل  ــ ــع الــعــراقــيــل أمـ ــّر عــلــى وضــ بـــل ُيـــصـ
أولــويــة تشكيل حكومة  امللف. وتحتل  هــذا 
اهتمامات املصرين  وحدة وطنية صــدارة 
لنجاح خطتهم في غــزة، ال سيما أن مصر 
تريد دورًا للسلطة الفلسطينية في القطاع، 
حــتــى لـــو كــــان »شــكــلــيــًا«، وتـــريـــد أيــضــًا أن 
يكون اتفاق وقف إطالق النار، في حال تّم 
فلسطينية  بحكومة  مغطى  إليه،  التوصل 

تضم الجميع.

أنــه من  السبت،  أمــس  املــشــري،  الليبي، خالد  للدولة  األعلى  املجلس  أعلن رئيس 
املرجح تأجيل االنتخابات املقررة في 24 ديسمبر/كانون األول املقبل، ثالثة أشهر، 
نظمها  نــدوة صحافية  على هامش  وأوضـــح،  االنتخابات.  قوانن  على  للتوافق 
»مركز الدبلوماسية والعالقات الدولية« في إسطنبول، أن املجلس األعلى الدولة 
»لن يشارك في االنتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونًا لدى القضاء للفصل في 
قرارات املفوضية العليا لالنتخابات«. وحول صعوبة اللجوء إلى املحكمة العليا 
للطعن في قوانن االنتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها 
الدستورية، لفت املشري إلى أن القضاء اإلداري »له صالحية النظر في الطعون 
األعلى  املجلس  أن  على  وشــدد  لالنتخابات«.  العليا  املفوضية  بــقــرارات  املتعلقة 
إلــى مقاطعتها.  القوة ملنع تنظيم االنتخابات«، لكنه دعــا  إلــى  للدولة، »لــن يلجأ 
ولـــفـــت إلــــى أن قـــوانـــن االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أصـــدرهـــا مــجــلــس الـــنـــواب حــتــى دون 
 »فّصلت إليصال املجرم )قائد مليشيات شرق ليبيا اللواء 

ً
التصويت عليها أصال

املتقاعد( خليفة حفتر« إلى الرئاسة. وأشار إلى أن هذه القوانن »مخالفة لإلعالن 
السياسي وملخرجات  الدولي ولالتفاق  األمــن  قــرارات ملجلس  الدستوري ولستة 

مؤتمر برلن األول والثاني«.
)األناضول(

حسام زكي: قرار عودة 
سورية إلى الجامعة 

يؤخذ بالتوافق

تضغط روسيا 
على »قسد« لتسليم 

مناطقها للنظام

وزير الخارجية القطري: 
ال ندرس تطبيع العالقات 

مع سورية

ترّكز تركيا حاليًا 
على الوضع االقتصادي 

الداخلي

فرملة التطبيع 
مع دمشق

عماد كركص

 املؤشرات التي توحي بأن 
ّ

في ظل
النظام  مع  العربي  التطبيع  قطار 
الـــســـوري يــســيــر بــســرعــة، ال سيما 
واألردن  لــإلمــارات  الكامل  شبه  التطبيع  بعد 
مــع هــذا الــنــظــام، بــرز املــوقــف القطري أول من 
أمــس ليشير إلــى رفــض هــذه الخطوة وإعــادة 
 

ّ
العالقات مع النظام، وربط ذلك بإنجاز الحل
الــســيــاســي وفـــق الــصــيــغ الــتــي حــددتــهــا األمــم 
املتحدة، مــع إشـــراك املعارضة فــي هــذا الحل، 
الــواليــات املتحدة التذكير بأنها  فيما أعــادت 

لم ترفع العقوبات عن النظام السوري. 
خارجيتها  وزيــر  جــّدد  فقد  لقطر،  وبالنسبة 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفض بالده 
ــادة الــعــالقــات مــع نــظــام دمــشــق، إذ أعــرب  إلعــ
ــن أمـــلـــه فــــي وقـــف  ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عــ أول مــ
ــع نـــظـــام بـــشـــار األســـــد،  تــطــبــيــع الــــعــــالقــــات مــ
ــارة نظيره  وذلـــك فــي تــصــريــحــات لــه عــقــب زيــ
اإلمـــاراتـــي عبد الــلــه بــن زايـــد إلــى دمــشــق يوم 
الوزير  املــاضــي. وجــاءت تصريحات  الثالثاء 
القطري خالل مؤتمر صحافي جمعه بنظيره 
األميركي أنتوني بلينكن في ختام محادثات 
جــرت بينهما فــي واشــنــطــن. ورد على ســؤال 
بشأن زيــارة عبد الله بن زايــد، بقوله إن قطر 
»ال تدرس تطبيع العالقات مع سورية، وتأمل 
فــي عـــدم تشجيع الــــدول األخــــرى عــلــى اتــخــاذ 
املـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات مـــع األســــــد«، مـــؤكـــدًا أن 
بـــالده ال تـــزال تـــرى وجـــوب مــحــاســبــة األخــيــر 

على جرائمه.
مع العلم أن وزيــر الخارجية القطري كــان قد 
أكــد فــي مـــــارس/آذار املــاضــي عقب محادثات 
ثــالثــيــة جــمــعــتــه بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
ســيــرغــي الفــــروف، والــتــركــي مــولــود جـــاووش 
أوغلو في الدوحة، أن األسباب التي أدت إلى 
العربية ما  الدولة  خــروج سورية من جامعة 
تــقــدم سياسي  قــائــمــة، متمنيًا حــــدوث  زالــــت 
في سورية ألنه السبيل األسلم لعودتها إلى 

الجامعة. 
وإذ تسجل تصريحات آل ثاني حسمًا للموقف 
الــقــطــري حــيــال املــســألــة، كــان وزيـــر الخارجية 
الـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن فـــرحـــان قـــد أعـــلـــن في 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــودة  فــي تصريح لـــ
»تحصل كما حدث قرار التجميد، أي أنه ال بد 
أن يؤخذ قــرار على مستوى وزراء الخارجية 
الــعــرب، يــعــود عــن قـــرار التجميد الـــذي اتخذ، 
يكون  أن  ويمكن  بالتوافق،  ُيتخذ  قــرار  وهــو 
هناك بعض التحفظ، لكن بشكل عام التخاذ 
القرارات في مجلس الجامعة، يجب التوافق، 

على الرغم من وجود إمكانية التصويت«. 
أمــــا إذا كـــانـــت الــجــامــعــة قـــد تــلــقــت طــلــبــات 
لدعوة النظام لحضور قّمة الجزائر املقبلة، 
من قبل الجزائر أو دول أخــرى، بعدما أملح 
ــــوة الــنــظــام إلــى  لــعــمــامــرة إلــــى إمــكــانــيــة دعـ
الــقــمــة، أجـــاب زكــي أنــه »حــتــى اآلن ال يوجد 
أي تحرك رسمي في موضوع عودة سورية، 
وال أي طــلــبــات مــن هـــذا الــنــوع تـــّم طرحها، 
الطلبات  هــذه  نــرى مثل  أن  أنــه يمكن  علمًا 
قبل القمة بوقت قصير«. وحول إمكانية أن 
يقبل املحيط العربي بعودة النظام السوري 
الجامعة، بعد كل  فــي  إلــى مقعد بلد عربي 
استخدام  منها  بارتكابها،  املتهم  الــجــرائــم 
زكي  رأى  املدنين،  ضد  الكيميائي  السالح 
أن »هــــذا األمــــر يــعــود إلـــى الــــدول األعــضــاء، 
القرار في  وهي دول ذات سيادة، وصاحبة 
هذه املنظمة، وبالتالي فإنها إذا ارتضت أي 
أمــر، فهي تتوافق عليه ويتحقق«. وأضاف 
أنـــه »كــمــا تــحــقــق قــــرار الــتــجــمــيــد، يــمــكــن أن 
يتحقق أي موضوع آخر، سواء فك التجميد 

حن  الــحــالــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  بــدايــة 
أكــد أن بـــالده ال تفكر فــي التعامل مــع رئيس 
النظام السوري في الوقت الحالي، مضيفًا في 
لقاء مــع شبكة »ســي أن بــي ســي« األميركية، 
أن الــــريــــاض تـــدعـــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
جنيف التي ترعاها األمم املتحدة بن النظام 
السوري واملعارضة. وأتت تصريحات الوزير 
الـــســـعـــودي بــعــد تــســريــبــات إعــالمــيــة خــرجــت 
في مايو/أيار املاضي، أشارت إلى أن اململكة 
أخـــذت بمد جــســور نحو الــنــظــام فــي ســوريــة، 
مــن خـــالل زيــــارة رئــيــس جــهــاز االســتــخــبــارات 
السعودي خالد الحميدان إلى دمشق ولقائه 
بــاألســد، لكن الــريــاض لــم تنف أو تــؤكــد هذه 
عن  أمــس  معلومات  بـــرزت  فيما  التسريبات، 
املخابرات  إدارة  بمدير  الحميدان  جمع  لقاء 
العامة لدى النظام السوري حسام لوقا، على 
هـــامـــش »املـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي االســتــخــبــاراتــي« 

املنعقد في مصر.
ــع تـــســـارع املــعــطــيــات  ويـــأتـــي كـــل ذلـــك عــلــى وقـ
ــرات عـــلـــى دفـــــع دول عـــربـــيـــة إلعـــــادة  ــ ــــؤشــ واملــ
النظام السوري إلى الحظيرة العربية انطالقًا 
من القّمة العربية املقرر انعقادها في الجزائر 
املقبل، وهــذا ما أفصح عنه وزير  العام  ربيع 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري رمــطــان لــعــمــامــرة قبل 
أيـــام. ويــدعــم الجزائر فــي هــذا املسعى كــل من 
ومــوريــتــانــيــا  واإلمـــــــــارات  والـــبـــحـــريـــن  األردن 
املوقف  يبقى  فيما  والــعــراق،  عــمــان  وسلطنة 

املصري باهتًا في هذا الصدد.
وكانت جامعة الدول العربية اتخذت قرارًا في 
12 نوفمبر 2011، بتعليق عضوية النظام في 
مبادرة  مع  التجاوب  رفضه  بسبب  الجامعة 
لــهــا لــلــحــل فــي ســـوريـــة. وطــلــب الـــقـــرار سحب 
لكل  »قــرارًا سياديًا  الطلب  إبقاء  مع  السفراء، 
ــــة«. وصـــدر بــمــوافــقــة 18 دولـــة واعــتــراض  دولـ
ــنــــان والـــيـــمـــن،  ــبــ ــة ولــ ــ ــــوريـ ــــي سـ ثــــــالث دول هـ

وامتناع العراق عن التصويت.
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن كــيــفــيــة عــــودة ســـوريـــة إلــى 
نظام  بحسب  الجامعة،  فــي  الحالي  مقعدها 
ــا إذا كـــانـــت الـــعـــودة  ــ ــلــــي، ومـ األخــــيــــرة الــــداخــ
تحتاج إلى إجماع وما نسبته، علمًا أن هناك 
قال  الــعــضــويــة،  تجميد  بقانونية  يشكك  مــن 
الــعــام املساعد للجامعة، حــســام زكــي،  األمـــن 

أو رفض فك التجميد أو أي قرارات أخرى«.
وتعليقًا على ذلك، رأى أستاذ مادة العالقات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي جــامــعــة مـــارديـــن الــتــركــيــة، 
وسام الدين العكلة، أن العودة لجامعة الدول 
أما  وداخلي.  تتطلب شقن: خارجي  العربية 
الخارجي، فهو يتطلب ضوءًا أخضر أميركيًا، 
امللفات،  ببعض  تمسك  تـــزال  ال  واشنطن  ألن 
وتــــرى ضـــــرورة تــحــقــيــق بــعــض الــتــقــدم فيها 
ليتم السماح لبعض الدول بالتطبيع الكامل 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري، ومــنــهــا مــلــف األســلــحــة 
تــــزال اإلدارة األمــيــركــيــة  الــــذي ال  الــكــيــمــيــائــيــة 
اإلنسان  حقوق  وملف  كبيرًا،  اهتمامًا  توليه 
الــــذي يــرتــبــط بــعــقــوبــات قــيــصــر والــعــقــوبــات 
األخـــــرى املــتــعــلــقــة بــاالنــتــهــاكــات. وأعـــــرب عن 
ــراز تـــقـــدم في  ــ اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه »إذا لـــم يــتــم إحــ
اإلدارة األميركية لن تسمح  امللفات، فإن  هذه 
بإقامة عالقات طبيعية بن النظام وأي دولة 
ــدول الـــتـــي تعتبر  ــ ــرى، وخـــصـــوصـــًا مـــن الــ ــ أخــ

حليفة للواليات املتحدة«.
ــا عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، فــأشــار العكلة،  أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى ضــرورة  فــي حــديــث لـــ
حصول توافق على مسألة عــودة النظام إلى 
برأيه  مرهون  توافق  وهــو  العربية،  الجامعة 
»موافقة السعودية وبعض  بالدرجة األولى بـ
الـــــدول الــفــاعــلــة عــربــيــًا، وإذا مـــا تـــم الــتــوصــل 
اإلدارة  التوافق بعد أخذ الضوء من  إلى هذا 
األمــيــركــيــة، فـــإن األمــــور ستسير بــشــكــل أكثر 
سالسة«. لكنه اعتبر أن أسباب إقصاء النظام 
من الجامعة العربية »ال تزال قائمة، على األقل 
من وجهة السعودية من الناحية السياسية«. 
الجامعة،  إطـــار  داخـــل  للتصويت  وبالنسبة 
لـــفـــت الـــعـــكـــلـــة إلـــــى أنـــــه »عـــنـــدمـــا تـــــّم تــجــمــيــد 
ينص  بند  أي  يكن هناك  لم  النظام،  عضوية 

على تجميد الــعــضــويــة، إنــمــا كــان هــنــاك بند 
ينص على فصل أي دولة تخالف املبادئ التي 
يحتاج  الفصل  وهــذا  الجامعة،  عليها  قامت 
إلى إجماع، لكن ما حصل في 2011 هو قرار 
اجتماع  حضور  مــن  النظام  ممثلي  بحرمان 
الــجــامــعــة ريــثــمــا تــلــتــزم دمـــشـــق بــمــبــادرتــهــا 
آنذاك، وإذا ما أراد طرف عودة النظام، فإن أي 
قرار في هذا املنحى سيعرض للتصويت، ولن 
أنــه »يمكن  بــاإلجــمــاع«. ورأى  إال  يتم تمريره 
االنتقال إلى خطوة أخرى وهي موافقة ثلثي 
األعضاء على هذه العودة، لكن كل املؤشرات 
تـــدل أن ذلـــك غــيــر مــتــاح لــعــدم وجــــود تــوافــق 

سياسي إقليمي«.
وكــانــت مــصــادر إعــالمــيــة عربية تحدثت أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة عـــن خــطــة أعـــدهـــا األردن 
الرئيسن  الثاني مع  الله  امللك عبد  وناقشها 
األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والــــروســــي فــالديــمــيــر 
بوتن الصيف املاضي، تتمحور حول إحداث 
ــد،  ــ ــام األسـ ــظـ ــلـــوك نـ »تــغــيــيــر مــــتــــدرج« فــــي سـ
مشيرة إلى »ملحق سري« يتحدث عن مطالب 
النظام، وفق مبدأ »خطوة  إلى  وحوافز تقدم 
مقابل خــطــوة«، بــهــدف الــوصــول إلــى حــل في 
ســـوريـــة، ومـــن بــن الــحــوافــز، خــطــوات عربية 

للتطبيع مع النظام.
وتـــقـــود روســـيـــا، أو تــدعــم عــلــى األقـــــل، عـــودة 
وزيــر  حـــاول  وقــد  العربية،  للحاضنة  النظام 
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف دفــع كل 
العالقات  والــدوحــة نحو تطبيع  الرياض  من 
مع النظام، لكنه تلقى في ربيع العام الحالي 
إجـــابـــات حــاســمــة مـــن املـــســـؤولـــن هـــنـــاك بــأن 
العودة السورية ترتبط بشكل تام مع إنجاز 

الحل السياسي وفق قرارات األمم املتحدة. 
ــار  ــ ــذا اإلطـ ــ وكــــانــــت الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة فــــي هـ

ــــف األمـــيـــركـــي  ــوقـ ــ ــالـــعـــقـــوبـــات واملـ تـــصـــطـــدم بـ
الرافض مطلقًا لقبول النظام دوليًا وإقليميًا، 
ال سيما في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الــذي كــان لــه إخـــراج قــانــون قيصر للعقوبات 
إلى النور. وفي حن سجلت إدارة بايدن برودًا 
نــحــو املــلــف الــســوري بــالــعــمــوم، فـــإن الشكوك 
لعقوبات  اإلدارة  اســتــخــدام  عـــدم  حـــول  دارت 
قيصر في وجه الدول املطبعة. لكن الخارجية 
األميركية دفعت أول من أمس بتحذير ضمني 
فــي تصريح  قــال  الـــذي  عبر أحــد مسؤوليها، 
إعالمي إن بالده، لم ترفع العقوبات املفروضة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، مــشــيــرًا إلـــى أن وزيـــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن »أوضــــح أنــنــا لم 
نرفع العقوبات عن سورية، ولم نغير موقفنا 
إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حن تحقيق 
تقدم ال عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره 
ضروريًا وحيويًا«. وأضــاف أنــه »فــي حن أن 
املساعدات اإلنسانية إلى سورية مستثناة من 
العقوبات، إال أن استثمارات أخرى في املناطق 

الخاضعة لسيطرة النظام ليست كذلك«.
ــتــــحــــدة فــــرضــــت الـــعـــام  ــــت الــــــواليــــــات املــ ــانـ ــ وكـ
املــاضــي، عــقــوبــات على نــظــام األســـد بموجب 
أي شخص  بمعاقبة  تــقــضــي  قــيــصــر،  قــانــون 
يتعاون مع النظام في قضية إعــادة اإلعمار، 
انتهاكات حقوق  عــن  املحاسبة  بــهــدف  وذلـــك 
اإلنــــســــان، والـــدفـــع بــاتــجــاه حـــل ســيــاســي في 
ســوريــة. ومــنــذ دخـــول الــقــانــون حــيــز التنفيذ 
اإلدارة  املــاضــي، فرضت  الــعــام  الفعلي صيف 
األمــيــركــيــة الــســابــقــة عــلــى الـــنـــظـــام وكــيــانــات 
مرتبطة به 6 حزم من العقوبات، بيد أن إدارة 
ــايـــدن لـــم تــســتــخــدم عـــقـــوبـــات الـــقـــانـــون ضد  بـ
أفــراد  النظام أو املرتبطن بــه مــن شــركــات أو 

أو دول إلى اآلن.

مواقف معارضة 
تصّعب العودة 

للجامعة العربية

)Getty( زكي: الجامعة العربية لم تتلق طلبًا لدعوة سورية للقمة العربية

شّن األتراك سابقًا 3 عمليات في سورية )عمر حاج قّدور/فرانس برس(

المشري: قوانين االنتخابات مخالفة لإلعالن الدستوري )مجاهت أيديمير/األناضول(

تساؤالت  تفتح  بوتيرة  السوري  النظام  مع  العربي  التطبيع  يمضي 
العربية  الدولة  جامعة  إلى  سورية  عودة  إمكان  حول  سيما  ال  عدة، 
قريبًا، فيما ال تزال الدوحة متمسكة بموقفها الرافض للتطبيع مع 

نظام بشار األسد، وواشنطن تحجب ضوءها األخضر لذلك

خاص

خاصرصد

في املنطقة، في حال انسحبت قوات قسد 
مــن املــنــاطــق الــتــي تــطــالــب بــهــا، بــإشــراف 
ــتــــى لـــــو دخـــــــل الــــنــــظــــام لـــهـــذه  روســــــــي حــ

املناطق«.
ولــخــصــت املـــصـــادر املـــوقـــف الــتــركــي بــأن 
ــقـــرة حــالــيــًا تــنــتــظــر نــتــائــج الـــحـــوارات  »أنـ
واللقاءات مع الواليات املتحدة وروسيا، 
ــا بـــــــدأت تـــكـــســـب زخـــمـــًا  ــهــ ــبــــدو أنــ ــتــــي يــ الــ
وتــهــدف لــتــرتــيــب منطقة شــرقــي الــفــرات. 
ــلـــى انــســحــاب  وبـــنـــاء عــلــى نــتــائــجــهــا وعـ
ــتـــي تـــطـــالـــب تــركــيــا  قـــســـد مــــن املـــنـــاطـــق الـ
هامش  تحديد  يمكن  منها،  باالنسحاب 
الـــتـــحـــرك الــعــســكــري الـــتـــركـــي املــســتــقــبــلــي 
املناطق  الــســوري، ومنها في  الشمال  في 
الشرقية ملنطقة درع الفرات ومدينة الباب 
الرقة،  منبج وشمال  مدينة  من  وبالقرب 
ــكـــن مــــن املــبــكــر  وجــــنــــوب عــــن الــــعــــرب. ولـ
أي عمل عسكري حاليًا، في  الحديث عن 
التي لم يتم  الــلــقــاءات«،  ظل ترقب نتائج 

الكشف عن مواعيدها.
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة مقربة 
من »مجلس سورية الديمقراطية« )مسد(، 
»قسد«، في حديث مع  الذراع السياسية لـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن موسكو »مــارســت، 
ومـــا تـــــزال، أقــصــى الــضــغــوط عــلــى قـــوات 
لــتــســلــيــم مــنــاطــق تــحــت سيطرتها  قــســد 
لقوات النظام، للحيلولة دون شن الجيش 
القوات«.  التركي عمال عسكريا ضد هذه 
إلــى أن روسيا »تــحــاول استغالل  ولفتت 
الخوف الكردي من تقدم الجيش التركي 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــكـــاســـب لـــلـــنـــظـــام عــلــى 
األرض«. غير أن املصادر أكدت أنه »ليس 
أي مناطق  قـــوات قسد تسليم  فــي خطط 
تحت سيطرتها للنظام في املدى القريب 
 
ّ
على األقل«. وكان الجيش التركي قد شن

ثــالث عمليات واســعــة النطاق فــي شمال 
سورية، في أعوام 2016 و2017 و2018.

وفـــي الــســيــاق، قـــال الــقــيــادي فـــي مجلس 
شرفان  »قسد«،  لـ التابع  العسكري  منبج 
درويش، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الجانب  مــع  للتنسيق«  »مــركــزًا  هــنــاك  إن 
ــوري، لــكــنــه  ــ ــســ ــ الـــــروســـــي فــــي الــــشــــمــــال الــ
ــــح أن »عــمــلــنــا مـــحـــصـــور بـــاالتـــفـــاق  أوضــ
الــعــســكــري الـــســـابـــق«، ومــــن الــــواضــــح أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــراجــعــت خــطــوة إلــى 
الــوراء عن الوعيد بشن عمل عسكري في 
شمال سورية، ألسباب سياسية وأخرى 
ــيـــرة الــتــركــيــة  ــلـ اقـــتـــصـــاديـــة، إذ تــشــهــد الـ
تــراجــعــًا مستمرًا. وهــو مــا يــؤكــده املحلل 
ــتـــركـــي هـــشـــام جــــونــــاي فــي  الـــســـيـــاســـي الـ

حديث مع »العربي الجديد«.

الــعــســكــريــة الــتــركــيــة املــرتــقــبــة فــي مناطق 
ــا، قــائــلــة  ــهــ ــراتــ جــــديــــدة بـــســـوريـــة ومــــؤشــ
ــزال  إن »الـــضـــغـــط اإلعــــالمــــي الـــتـــركـــي ال يـ
الــعــســكــري في  الــعــمــل  لتنفيذ   

ً
مــتــواصــال

مستعد  الـــتـــركـــي  الــجــيــش  وإن  املــنــطــقــة، 
لــتــنــفــيــذ ووضــــع الــخــطــط حــيــال أي عمل 
 حـــســـب املــتــطــلــبــات 

ً
ــكـــري مـــســـتـــقـــبـــال عـــسـ

املـــيـــدانـــيـــة. ولـــكـــن لــيــس هـــنـــاك حــالــيــًا أي 
احــتــمــال لــعــمــل عــســكــري مــبــاشــر، وأنــقــرة 
جـــّمـــدت الــعــمــلــيــات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي«. 
وعــزت ذلــك إلــى استمرار الــحــوار التركي 
ــات املــتــحــدة،  مـــع كـــل مـــن روســـيـــا والــــواليــ
ولــم يتحقق حتى اآلن أي توافق في هذا 
اإلطار، في ظل عدم رغبة تركيا في تنفيذ 
أي عمل عسكري أحــادي الجانب، بسبب 
تــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى عـــالقـــات أنــقــرة 
وكشفت  وبالغرب«.  وموسكو  بواشنطن 
املــصــادر أن »هــنــاك مــؤشــرات لـــدى أنــقــرة 
بــأن واشنطن تضغط على قسد من أجل 
ــرد الــعــنــاصــر املــرتــبــطــة بــحــزب الــعــمــال  طـ
الذي  بالشكل  مناطقها  من  الكردستاني 
تــطــالــب بـــه تـــركـــيـــا، تــنــفــيــذًا لــالتــفــاقــيــات 
لــتــركــيــا بتنفيذ  الـــســـمـــاح  الــثــنــائــيــة، مـــع 
املسيرة  بالطائرات  االستهداف  عمليات 

لعناصر قسد املرتبطن بالكردستاني«.
وأضافت املصادر أن »تركيا تحاور بنفس 
الوقت روسيا، ومــن املنتظر وصــول وفد 
تقني إلى أنقرة في األيام املقبلة من أجل  
املنتظر  مــن  الــســوري، وليس  امللف  بحث 
أن يــحــقــق اخـــتـــراقـــات كــبــرى بــمــا يتعلق 
في العمليات العسكرية التي تطالب بها 
معرفة  تركيا  وتنتظر  املنطقة.  في  أنقرة 
نــتــائــج املــبــاحــثــات الـــروســـيـــة األمــيــركــيــة 
التي جــرت في جنيف في األيــام املاضية 
لترتيبات املنطقة، وترقب وصول مبعوث 
وتركيا  املقبلة.  األيـــام  فــي  أيــضــًا  أميركي 
مستعدة للتخلي عن خططها العسكرية 

أمين العاصي
اسطنبول ـ جابر عمر

تتراجع املؤشرات بشأن نية تركيا تنفيذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق لــدفــع 
»قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( 
بــعــيــدًا عـــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا. 
ــان الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة  وكـ
معارضة حشدوا أخيرًا على طول خطوط 
ــفـــرات  ــــرب الـ الـــتـــمـــاس مــــع »قــــســــد«، فــــي غـ
وشــرقــه، عقب حصول عمليات عــدة ضد 
الشمالي،  التركية في ريــف حلب  الــقــوات 
سيطرة  تحت  واقعة  مناطق  من  انطالقًا 
»قــــســــد«، أدت إلـــــى مــقــتــل جـــنـــود أتــــــراك. 
أن عملية  عــلــى  تــــدل  املــــؤشــــرات  وكـــانـــت 
عسكرية واسعة على وشك البدء، إما في 
منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب، 
غـــربـــي الــــفــــرات، أو بـــاتـــجـــاه بــلــدتــي عن 
عيسى وتــل تمر، فــي شــرقــه. كما أظهرت 
معطيات ميدانية عدة، أن الجيش التركي 
ربــمــا يعبر الــحــدود بــاتــجــاه مــديــنــة عن 
الشرقي،  الشمالي  فــي ريــف حلب  الــعــرب 
الــســكــان. وفي  مــن  الــكــرديــة  الغالبية  ذات 
الوقت نفسه كان من الواضح أن الجانب 
الـــــروســـــي يــــرفــــض أي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ى الرفض 

ّ
تركية ضد قوات »قسد«. وتجل

ــنــــاورات فــــي ريـــف  الــــروســــي بـــالـــقـــيـــام بــــمــ
الــحــســكــة الــشــمــالــي الــغــربــي، شــرقــي نهر 
ــد«، كل  ــســ ــع قـــــوات الـــنـــظـــام و»قــ الــــفــــرات مـ
على حــدة. وذهــب الــروس إلى حد إرسال 
طــائــرة »ســوخــوي« إلــى مــطــار القامشلي 
في محافظة الحسكة، في أقصى الشمال 
الشرقي من سورية، في موقع غير بعيد 
إشارة  في  التركية،  السورية  الحدود  عن 
واضــــحــــة إلـــــى عـــــدم رضـــــى مـــوســـكـــو عــن 
بــأي عملية عسكرية من دون  أنقرة  قيام 

موافقتها.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة تــركــيــة 
العملية  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مطلعة 

تجميد العملية العسكرية التركية
تهدئة في الشمال السوري

ُتظهر كل المؤشرات 
تراجع تركيا عن شّن 

عملية عسكرية 
جديدة في الشمال 

السوري، بسبب الرفض 
الروسي واألميركي ألي 

عملية

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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مصر: مشروع قانون إجراءات استثنائية بدعوى مواجهة الجوائح
القاهرة ـ العربي الجديد

يــــنــــاقــــش مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب املـــــــصـــــــري، فــي 
املقبل، تشريعًا  الثالثاء  املقررة يوم  جلسته 
استثنائية  إجــــراءات  فــرض  بــشــأن  حكوميًا 
فــي مــواجــهــة األوبـــئـــة والــجــوائــح الصحية، 
أبــرزهــا وضــع قــيــود على حــريــة األشــخــاص 
في االنتقال، أو املرور أو الوجود في أوقات 
معينة، سواء في مناطق محددة، أو في كافة 
أنحاء البالد، وتعطيل العمل جزئيًا أو كليًا 
في الوزارات واملصالح واألجهزة الحكومية، 
العامة،  والهيئات  املحلية،  اإلدارة  ووحــدات 
ــاع األعـــمـــال  ــطـ وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وقـ
للدولة،  اململوكة  الــعــام، والــشــركــات األخـــرى 

والقطاع الخاص.
ــواردة  ــ وتــشــمــل اإلجــــــــراءات االســتــثــنــائــيــة الــ
الــدراســة جزئيًا أو كليًا  القانون تعطيل  في 
وغيرها  واملعاهد،  والجامعات  املــدارس  في 
وأي تجمعات  الــتــعــلــيــمــيــة،  املــؤســســات  مـــن 
يلزم  ما  واتخاذ  العلم،  تلقي  بهدف  للطلبة 
من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، 
عن   

ً
فضال الحضانة،  بــدور  العمل  وتعطيل 

العامة،  املــحــال  وغــلــق  فتح  مــواعــيــد  تحديد 
وكـــذلـــك األمــــر بـــإغـــالق هـــذه املـــحـــال كــلــهــا أو 

بعضها.
كــمــا تــشــمــل تــنــظــيــم أو حــظــر االجــتــمــاعــات 
واالحتفاالت،  والتظاهرات  واملواكب  العامة 
ــذا  ــ ــّمــــعــــات، وكـ ــتــــجــ ــال الــ ــ ــكـ ــ ــن أشـ ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ وغــ
االجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة 
املعارض واملهرجانات الثقافية، وغيرها من 
السينما  دور  واستقبال  الثقافية،  األنشطة 

الــريــاضــيــة والشعبية  األنـــديـــة  أو  ــا،  لـــروادهـ
ومــراكــز الــشــبــاب. وتضمنت تلك اإلجـــراءات 
حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، 
للقطاع  اململوكة  الجماعي  النقل  ووســائــل 
التدابير  باتخاذ  املواطنن  وإلـــزام  الــخــاص، 
االحــتــرازيــة واالحــتــيــاطــات الصحية املــقــررة 
ارتــداء  مــن السلطات الصحية، بما فــي ذلــك 
الــكــمــامــات الــواقــيــة، وتــلــقــي الــلــقــاحــات أثــنــاء 

الوجود في أماكن محددة
ـــداد خــدمــات   أو الـــتـــردد إلــيــهــا، وتــأجــيــل سـ
الــكــهــربــاء والــــغــــاز واملــــيــــاه جــزئــيــًا أو كــلــيــًا، 
اإلقـــــرارات  تــقــديــم  آجــــال  ومـــد  تقسيطها،  أو 
الــــضــــرائــــب  بــــعــــض  أو  الــــضــــريــــبــــيــــة، وكــــــــل 
املستحقة ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، قابلة 
أخــرى مماثلة. كذلك تتضمن  للتجديد ملدد 
تقسيط الضرائب، أو مد آجال تقسيطها ملدة 
ال تتجاوز ثالثة أشهر، قابلة للتجديد ملدد 
إســقــاط مقابل  أو  مــمــاثــلــة، وتقسيط  أخـــرى 
االنــتــفــاع بــاملــال الــعــام والـــوســـوم، أو مقابل 
التي  الــخــدمــات  نــظــيــر  املستحقة  الــخــدمــات 
تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو 
كليًا، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع 

واملنتجات إلى خارج البالد. 
اإلجـــراءات االستثنائية وضــع قيود  وتشمل 
ــتـــجـــات، أو  ــنـ عـــلـــى تـــــــداول بـــعـــض الـــســـلـــع واملـ
سعر  وتحديد  حيازتها،  أو  بيعها  أو  نقلها 
املــنــتــجــات،  أو  الـــســـلـــع  أو  الـــخـــدمـــات  بـــعـــض 
ــالــــي أو عـــيـــنـــي لــلــقــطــاعــات  ــم مــ ــ وتـــقـــريـــر دعــ
االقــــتــــصــــاديــــة املــــتــــضــــررة، وتـــحـــديـــد قـــواعـــد 
املختلفة،  واملشروعات  والشركات  للمنشآت 
وإلزام القادمن للبالد من الخارج بالخضوع 

املـــــــدارس ومــــراكــــز الـــشـــبـــاب وشــــركــــات قــطــاع 
األعــمــال الــعــام، وغيرها من األمــاكــن اململوكة 
ميدانية  كمستشفيات  لتجهيزها  لــلــدولــة، 

مؤقتة.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة مشتركة من 
والــدســتــوريــة في  الصحية  الــشــؤون  لجنتي 

ــراء بعض  ــ إلجــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي، وإجــ
ــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة، وفـــقـــًا لـــالشـــتـــراطـــات  الـ
الــصــحــيــة الـــتـــي تــقــرهــا الـــجـــهـــات املــخــتــصــة. 
وتشمل أيــضــًا وقــف ســريــان مــواعــيــد سقوط 
الــــــحــــــق، واملــــــواعــــــيــــــد اإلجــــــرائــــــيــــــة الـــخـــاصـــة 
والطعون  والــدعــاوى  الوجوبية  بالتظلمات 
ــال  ــ الــقــضــائــيــة، وغــيــرهــا مـــن املـــواعـــيـــد واآلجـ
ــقــــرارات  املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـــقـــوانـــن والــ
التبرعات  جمع  طريقة  وتحديد  التنظيمية، 
املــالــيــة والــعــيــنــيــة، وقـــواعـــد تــخــصــيــص هــذه 
الــتــبــرعــات، واإلنــفــاق منها، وتــحــديــد أسعار 
الـــعـــالج فـــي املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، وفـــرض 
ــرات الــعــلــمــيــة  ــبـ ــتـ ــخـ ــابــــة عـــلـــى أعــــمــــال املـ الــــرقــ
والبحثية واملعملية، وتخصيص مقار بعض 

الخالفية  املـــواد  مــن صياغة  انتهت  الــبــرملــان 
في القانون املؤلف من 10 مواد، والذي يجيز 
اتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن اإلجـــــــراءات االقــتــصــاديــة 
واملالية االستثنائية، بدعوى مواجهة حاالت 
تفشي األوبئة والجوائح الصحية في البالد 
على غرار فيروس كورونا. وأضافت املصادر، 
متحدثة لـ«العربي الجديد«، أن القانون نص 
على إنشاء لجنة عليا إلدارة األزمة برئاسة 
رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء املختصن، 
الــخــبــراء واملختصن،  اللجنة مــن  تـــراه  ومــن 
األوبئة  انتشار  خطر  مواجهة  ذريــعــة  تحت 
أو األمراض املعدية في البالد، أو في منطقة 
املواطنن.  وحــيــاة  على صحة  حفاظًا  منها، 
وتــابــعــت أنـــه مــنــح الــلــجــنــة الــحــق فــي اتــخــاذ 
اإلجراءات والتدابير االستثنائية، للحيلولة 
ــئــــة واألمــــــــراض املــعــديــة،  دون انـــتـــشـــار األوبــ
ومنها أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي 
ــار الــســلــبــيــة املــتــرتــبــة على  ــ فـــي مــواجــهــة اآلثـ
إعالن حالة تفشي األوبئة والجوائح، شرط 
البنك  محافظ  أو  املالية  وزيـــر  مــع  التنسيق 

املركزي )بحسب األحوال(. 
العقوبات  بفرض  اللجنة  القانون  واخــتــص 
في حال مخالفة أحد اإلجراءات، أو التدابير، 
أو الــقــرارات الــصــادرة عنها، وكــذلــك ضــد كل 
مــــن يـــحـــرض عـــلـــى مــخــالــفــتــهــا عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي. وتقرير العقوبة ذاتها 
لكل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو 
بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة 
بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير 
السلم العام أو إثارة الفزع بن املواطنن، أو 

إلحاق الضرر باملصلحة العامة. )Getty( تلزم اإلجراءات المواطنين بارتداء الكمامات الواقية

تقرير

تشمل اإلجراءات 
تعطيل الدراسة جزئيًا 

أو كليًا
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فرضت واشنطن عقوبات 
على الجيش والحزب 

الحاكم في إريتريا

القاهرة ـ العربي الجديد

املسلح في  الــنــزاع  يــتــواصــل  فيما 
إثــيــوبــيــا بـــن الــــقــــوات االتـــحـــاديـــة 
وقــــــــوات جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي 
ــــالد( الـــتـــي تــمــكــنــت مــــن حــشــد  ــبـ ــ )شـــمـــالـــي الـ
تــحــالــف ضــخــم والـــتـــقـــدم نــحــو أديـــــس أبــابــا 
إلسقاط حكومة أبي أحمد، فرضت الواليات 
ــتـــحـــدة، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، عــقــوبــات  املـ
عــلــى الــجــيــش والــحــزب الــحــاكــم فــي إريــتــريــا، 
والــعــدالــة«،  للديمقراطية  الشعبية  »الجبهة 
لــقــوات أبــي أحــمــد، في  الداعمن على األرض 
معركته ضد جبهة تحرير تيغراي املستمرة 
مــنــذ عــــام، وهـــو مــا قــوبــل بــتــنــديــد مــن أديــس 
أبابا وأسمرة. ويرى متابعون أن ال أفق لحل 
سلمي في الحرب اإلثيوبية املستجدة، وسط 
الــحــرب تختلف تكتيكيًا  أن هــذه  مــن  تحذير 

عن معارك سابقة خاضها مقاتلو تيغراي.
وأعــلــنــت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، أول مـــن أمـــس، 
فرض عقوبات على الجيش والحزب الحاكم 
في  باملساهمة  إيــاهــمــا  متهمة  إريــتــريــا،  فــي 
إثيوبيا.  بشمالي  تيغراي  إقليم  فــي  الــحــرب 
اإلريترية  الــدفــاع  قــوة  العقوبات  واستهدفت 
الــشــعــبــيــة  »الـــجـــبـــهـــة  وحـــــــزب  أف«  دي  »أي 
لــلــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة« الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي. كما أدرج 
عــلــى الــقــائــمــة، رئــيــس مــكــتــب األمــــن الــقــومــي 
اإلريـــتـــري أبـــرهـــه كــاســا نــيــمــريــم و»صـــنـــدوق 
هيديري«، وهو شركة قابضة تابعة للحزب 
الحاكم، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان، 
وزارة  وقالت  للحزب.  االقتصادي  املستشار 
الخزانة األميركية إنه »منذ اندالع النزاع في 
منطقة تيغراي، شاركت القوات اإلريترية في 
تــأجــيــج الــعــنــف«، مضيفة أنــهــا »نــشــطــت في 
وكانت  الــنــزاع،  خــالل  إثيوبيا  أنــحــاء  جميع 
مــســؤولــة عــن ارتــكــاب مــذابــح وعمليات نهب 

وأشار إلى أنه »على الرغم من اشتراك القوات 
الجوية بالطائرات،  الــقــوات  اإلريــتــريــة، ســواء 
لرئيس  السياسي  النظام  دعــم  في  البرية،  أو 
ــه وفــقــًا  ــد، إال أنــ ــمـ ــي أحـ الــــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي أبــ
للقانون الدولي، فإن هذا النزاع ال يزال يوسم 
بأنه نزاع مسلح »غير دولي«. واعتبر سالمة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »ال آفــاق  فــي حــديــث لـــ
ــنـــار، ولــكــن هــنــاك بصيص  عــريــضــة لــوقــف الـ
أمل ضعيف جدًا في التوصل إلى وقف للنار 
وتــســويــة ســيــاســيــة بــن الــفــرقــاء، ســــواء أكــان 
فــي الــطــرف الرئيسي فــي ذلــك الــنــزاع املسلح، 
وهــو الحكومة اإلثيوبية في أديــس أبــابــا، أو 
بالنسبة للطرف الرئيسي اآلخر، وهو الجبهة 
دبرصيون  بقيادة  تيغراي  لتحرير  الشعبية 
جــبــرمــيــكــائــيــل«. وتـــحـــدث عـــن الــجــهــود الــتــي 
تبذل في هذا اإلطار من قبل املنظمات الدولية 
الحكومية، خصوصًا جهود املبعوث الخاص 
لالتحاد األفريقي، الرئيس النيجيري السابق 
 عن تلك التي 

ً
أولوسيغون أوباسانغو، فضال

ــــي ومنظمة األمــم  يــقــوم بــهــا االتــحــاد األوروبـ
املتحدة، واالتصاالت الحثيثة األخيرة لألمن 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس بأبي 

أحمد«.
ورأى سالمة أن »الطرفن الرئيسن املتقاتلن 
املتحاربن، الحكومة املركزية في أديس أبابا 
وقــوات تيغراي، كل منهما يصر على موقفه 
ويــرفــض الــتــنــازل، لــكــن املستجد هــو أن أبــي 
ق الــســالم مــع  الــعــدو اللدود 

ّ
أحــمــد، الــذي حق

التي صــارت بعدها  له ولشعبه، أي إريتريا، 
حــلــيــفــًا إلثـــيـــوبـــيـــا حـــتـــى فــــي الــــنــــزاع املــســلــح 
األخـــيـــر، تـــفـــاوض مـــع األعـــــــداء، لــكــنــه يــرفــض 
والحكمة  العقل  لصوت  واإلذعـــان  التفاوض 
والــجــلــوس إلــى طــاولــة املــفــاوضــات مــع أبناء 
أن صــّدوا  لهم  الــذيــن سبق  التيغرين  وطــنــه 
اإلريــتــري  الهجوم  كبيرة  وبتضحيات  بقوة 
ــل تــيــغــراي فـــي شــمــال إثــيــوبــيــا  الــكــاســح داخــ
أثــنــاء الـــنـــزاع املــســلــح الـــدولـــي الــــذي وقـــع بن 

البلدين من عام 1998 حتى عام 2000«.
ــرفــــن، قـــال  ــن الــــقــــوة بــــن الــــطــ ــ ــوازيـ ــ وحـــــــول مـ
مــســتــشــار قــــوات حــفــظ الـــســـالم الـــســـابـــق، إنــه 
»مــتــوازن حتى هــذه اللحظة«، حيث إنــه »من 
غــيــر املــرتــقــب أن تـــقـــوم املــلــيــشــيــات املــســلــحــة 
ــا، وهـــــم ال  ــ ــابـ ــ الـــتـــيـــغـــريـــة بـــاقـــتـــحـــام أديــــــس أبـ
، ومنتهى عزمهم وقرارهم 

ً
ينوون ذلك حقيقة

االستراتيجي هو فّك الحصار عن العديد من 
إقليم  فــي  أيضًا  واملـــدن  الصغيرة  املقاطعات 

تـــيـــغـــراي الـــتـــي ال يـــــزال يــحــاصــرهــا الــجــيــش 
اإلثيوبي االتحادي«. واعتبر أنه »إذا حدثت 
ــفــــاوضــــات ســيــاســيــة بـــعـــد وقـــف  تـــســـويـــة ومــ
إطـــالق الــنــار، على اعتبار أن وقــف الــنــار هو 
اتــفــاق عــســكــري فــقــط، ســــواء مــبــاشــرة أو عن 
ــاء دولــــيــــن، فـــمـــن املــحــتــمــل أن  طـــريـــق وســــطــ
تــكــون هــنــاك صــفــقــات سياسية مــع تــيــغــراي، 
أهمية  األكثر  الحقوق  بعض  بمنحهم  وذلــك 
أبي وكأنه  إلى  لهم، ألنهم ينظرون  بالنسبة 
انــقــلــب عــلــى الــشــرعــيــة والـــدســـتـــور اإلثــيــوبــي 
والــتــفــاهــمــات الــتــي كــانــت تجعل مــن تيغراي 

 سياسيًا مهمًا في أديس أبابا«.
ً
فاعال

وأكد سالمة أن »الحالة الوحيدة لوقف النار، 
هـــي فـــي أن يــفــك الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي حــصــاره 
ويــنــســحــب مـــن املـــواقـــع الــتــي يــحــاصــرهــا في 
اســتــمــرت مليشيات  إذا  أمـــا  تــيــغــراي،  إقــلــيــم 
تيغراي في التقدم نحو العاصمة أديس أبابا، 
هنا سيدق ناقوس الخطر في أذني أبي أحمد، 
ويـــتـــذكـــر عــــام 1991 حـــن زحــــف الــتــيــغــريــون 
إثــيــوبــيــا،  شــمــال  فــي  ميكيلي  مــن عاصمتهم 
ودخـــلـــوا أديـــس أبــابــا وأســقــطــوا الــديــكــتــاتــور 
فــّر إلى  الــذي  العسكري منغستو هيال مريام 
التيغريون  أســقــط  بعدما  املــتــحــدة،  الــواليــات 

النظام الشمولي العسكري السابق«. 
ووصــــــــــــف ســــــالمــــــة زعــــــيــــــم جــــبــــهــــة تــــحــــريــــر 
»القائد  بـ جبرميكائيل،  دبــرصــيــون  تــيــغــراي 
ــــوري« والـــــــذي كـــــان »فـــتـــح الــعــاصــمــة  ــطــ ــ األســ
ــــريـــــن فــي  ــتـ ــ ــــع اإلريـ ــد مـ ــيـ ــا يــــــدًا بـ ــ ــابـ ــ أديـــــــس أبـ
1991 وأســـقـــطـــوا الــنــظــام الــعــســكــري )ديــــرغ( 
بأن  كــرًا 

ّ
مــذ قوله،  منغستو«، بحسب  برئاسة 

عــام 1941 عن  فــي  كــانــوا نجحوا  »التيغرين 
طــريــق حـــروب الجبال والــعــصــابــات، فــي طرد 
الــذي غزا  اإليطالي  الفاشي  املحتل  املستعمر 
أكبر   

ّ
بــشــن قــامــوا  فــي 1936، وأيــضــًا  إثيوبيا 

أثناء  الجبلية  الــعــصــابــات والــحــروب  حـــروب 
الــحــرب اإلثــيــوبــيــة - اإلريــتــريــة، وفـــي النهاية 
فــلــحــوا فـــي طــــرد اإلريـــتـــريـــن خــــارج الــحــدود 
الــدولــيــة اإلثــيــوبــيــة«. كما ذّكـــر بــأنــه »فــي عام 
تحرير  لجبهة  الــحــالــي  الــقــائــد  عــفــي 

ُ
أ  ،1998

تيغراي، دبرصيون جبرميكائيل، من القيادة 
الــعــامــة للجيش اإلثــيــوبــي بــعــدمــا كـــان عّينه 
حليفه رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي 
في قيادة الجيش اإلثيوبي، وذلك عندما أّصر 
إريــتــريــا، مــا دفــع زيناوي  األول على اجتياح 
ــن »أنـــنـــا  ر مــ

ّ
ــه«. لـــكـــن ســـالمـــة حــــــذ ــتــ ــالــ إلـــــى إقــ

حــروب  وال  حـــروب جبلية  بــصــدد  اآلن  لسنا 
ــروب خـــاصـــة داخـــل  ــ عـــصـــابـــات، ولـــكـــن هـــي حـ
على  وتكتيكاتها  استراتيجياتها  لها  املــدن، 
املقاتلون  خــبــره  عــّمــا  تمامًا  املختلفة  األرض 

التيغريون، أو ما يسّمون بالنمور«.

فرضت الواليات المتحدة 
عقوبات على إريتريا، 

على خلفية الحرب الدائرة 
في إثيوبيا، بين حكومة 

أبي أحمد و»جبهة تحرير 
تيغراي«، والتي تشارك 
فيها أسمرة إلى جانب 

أديس أبابا

يدفع المدنيون وحدهم ثمن الحرب )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

واعتداءات جنسية«. واتهم البيان قوة الدفاع 
»املساهمة  بـ الشعبية«  و»الجبهة  اإلريــتــريــة 
في األزمــة وعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق 
لوقف النار أو اتفاق ســالم«. وذكــر أن جنود 
قوة الدفاع »تنّكروا في أزياء عسكرية إثيوبية 
قديمة وأغلقوا طرق اإلغاثة الحيوية وهددوا 
ــيـــســـي بــشــمــال  ــلـــن فــــي مــســتــشــفــى رئـ الـــعـــامـ
إثيوبيا«. وقالت رئيسة مكتب العقوبات في 
وزارة الــخــزانــة، أنــدريــا غــاكــي: »نــديــن الـــدور 
املــســتــمــر الــــذي تــمــارســه الــجــهــات اإلريــتــريــة، 
إثيوبيا وسالمتها  اســتــقــرار  قــوضــت  والــتــي 
ــاءت  ــ ــيــــة«. وجــ وتـــســـبـــبـــت فــــي كــــارثــــة إنــــســــانــ
الــعــقــوبــات بــعــد نــحــو 4 أســابــيــع مـــن إصـــدار 
ــرًا تنفيذيًا  الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن أمـ
األفــراد  إجـــراءات عقابية على  يسمح بفرض 
والــهــيــئــات املــســاهــمــة فـــي األزمـــــة اإلنــســانــيــة 
فـــي إثــيــوبــيــا. وكـــانـــت واشــنــطــن قـــد فــرضــت، 
فــي 23 أغــســطــس/آب املــاضــي، عــقــوبــات على 
رئيس أركان قوات الدفاع اإلريترية، الجنرال 
»انتهاكات  بسبب  ولديوهانيس،  فيليبوس 
خطيرة لحقوق اإلنسان« ارتكبتها قواته في 

تيغراي.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 

ّ
مــن جــهــتــه، حـــذ

»انفجار  مــن  أمــس،  مــن  أول  بلينكن،  أنتوني 
داخــلــي« فــي إثيوبيا يـــؤدي إلــى اضــطــرابــات 
تبادر  لــم  إذا  املنطقة،  على  مــدمــر  تأثير  ذات 

الحكومة و»جبهة تيغراي« إلى التفاوض.
ولــقــيــت الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة الــجــديــدة على 
الــفــور تــنــديــدًا مــن إريــتــريــا، واصــفــة الخطوة 
ــة«. وقــالــت  ــيـ بــأنــهــا »غــيــر قــانــونــيــة والأخـــالقـ
العقوبات  »هـــذه  إن  اإلريــتــريــة  اإلعـــالم  وزارة 
ــة الــــجــــانــــب، الــــتــــي تـــحـــّمـــل إريـــتـــريـــا  ــ ــاديــ ــ أحــ
املـــســـؤولـــيـــة وتــجــعــل مــنــهــا كــبــش فـــــداء على 
القانون  أســاس اتهامات زائفة، تتناقض مع 
الدولي وتشّكل خرقًا صارخًا للسيادة«. كما 
نّددت الحكومة اإلثيوبية بالعقوبات، داعية 
واشنطن إلى »التراجع عن قرارها«. واعتبرت 
ــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أنـــه  ــيـ ــارجـ الـــخـ
للعقوبات  الحقيقي  الهدف  توجيه  »ينبغي 
الحكومة  قبل  أكثر تشددًا من  إجـــراءات  وأي 
األمــيــركــيــة واألســـــرة الــدولــيــة بــاتــجــاه جبهة 

تحرير شعب تيغراي«.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي تــيــغــراي، 
اعــتــبــر املــســتــشــار الــقــانــونــي الــســابــق لــقــوات 
حفظ السالم في يوغسالفيا السابقة، الدكتور 
أيمن سالمة، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن ضحايا الحرب األهلية »حامية الوطيس« 
فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، »لــيــســت األنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة، 
وإنما املدنيون األبرياء العزل، غير املنخرطن 
ــــذي نـــاهـــز الـــعـــام«.  ــذا الـــنـــزاع املــســلــح الـ فـــي هــ
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