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تواصل القوى الخاسرة 
تحشيد أنصارها أمام 

المنطقة الخضراء

القوات الحكومية تستعيد المبادرة في الحديدةهل تنهي تسوية حكومية أزمة انتخابات العراق؟
بغداد ـ سالم الجاف

املستقلة  العليا  املفوضية  إصــدار  ب 
ّ
ترق مع 

الرسمية  النتائج  الــعــراق،  فــي  لالنتخابات 
الــكــامــلــة لــالنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــعــامــة 
فــي الـــبـــالد، بــعــد نــحــو أســبــوع مــن إرســالــهــا 
كــافــة نــتــائــج الــتــدقــيــق فـــي الــطــعــون املــقــدمــة 
مـــن الـــقـــوى الـــخـــاســـرة فـــي االنـــتـــخـــابـــات إلــى 
ــازة  ــ الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــلــنــظــر فـــيـــهـــا، وإجــ
إجــراءات املفوضية كما ينص القانون على 
ذلــــــك، يــنــتــظــر املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
القوى  بموقف  متعلقة  ســيــنــاريــوهــات  عــدة 
فعلها، خاصة  ورد  لــالنــتــخــابــات،  الــرافــضــة 
مع استمرار تحشيد أنصارها أمام املنطقة 

الخضراء منذ أسابيع.
الفريق اإلعــالمــي في املفوضية  وقــال عضو 
العليا لالنتخابات، عماد جميل، أمس األحد، 
وكامل  نهائي  بشكل  أرسلت  »املفوضية  إن 
جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية 
للبت فيها، ولــم يتم تسجيل أي تالعب في 
نتائج االنتخابات بعد عمليات العد والفرز 
الــــيــــدوي. وســتــكــون الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة بــهــذا 
الخصوص لدى السلطة القضائية«. ولفت، 
ــاز قـــدمـــه لــلــصــحــافــيــن فـــي بـــغـــداد،  فـــي إيـــجـ
وبانتظار  إيجابية،  كانت  »النتائج  أن  إلــى 
األمــر. وأي  القضائية لحسم  الهيئة  قـــرارات 
قرار سيصدر عن القضاء سيكون ملزمًا لنا 

وللجهات التي قدمت الطعون«.
وتواصل القوى السياسية الحليفة إليران، 
والتي نظمت نفسها أخيرًا ضمن ما ُيعرف 
ــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــ »اإلطـ ـــ ــ بـ
األسبق  الـــوزراء  رئيس  بزعامة  الشيعية«، 
االنتخابات  نتائج  رفضها  املالكي،  نــوري 
ــادة  ــإعــ ــا، مـــطـــالـــبـــة بــ ــهــ وعـــــــدم االعــــــتــــــراف بــ
املحطات  لكل  يــدويــًا  والــفــرز  الــعــد  عمليات 
االنتخابية، البالغة 14 ألفًا. كما ذهبت قوى 

عدن ـ العربي الجديد

اســـتـــعـــادت قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة زمــــام 
املبادرة في الساحل الغربي من البالد، وبدأت 
ــيـــن، الـــذيـــن  ــد الـــحـــوثـ تـــوســـع عــمــلــيــاتــهــا ضــ
سيطروا أخيرًا على مناطق تابعة للحديدة، 
بها  أمــرت  التي  الغامضة  االنسحابات  عقب 
املشتركة بقيادة طــارق محمد  الــقــوات  قيادة 
عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح. وتـــمـــكـــنـــت، أمـــــس األحـــــد، 
االقــتــراب  مــن  اليمنية  للحكومة  تابعة  قــوات 
ــة الـــتـــحـــيـــتـــا، الـــتـــي ســيــطــر  ــريـ ــديـ مــــن مـــركـــز مـ
الــحــوثــيــون عــلــيــهــا الــخــمــيــس املـــاضـــي، عقب 
االنسحابات الغامضة التي أمرت بها قيادة 
القوات املشتركة بقيادة طارق صالح )ابن أخ 
الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح(، 
املدعومة إماراتيًا. وقالت مصادر ميدانية في 
»العربي الجديد«، إن قوات  الساحل الغربي، لـ
السيطرة  اســتــعــادت  التهامية«  »األلــويــة  مــن 
مديرية  بمركز  املحيطة  املــنــاطــق  أغــلــب  على 
التحيتا، من خالل استحواذها على عشرات 
القرى، كالفازة والجبلية واملتينة والغويرق، 
وغيرها من املناطق املحيطة بمركز املديرية.

وكــانــت قــوات الحوثين قــد وصلت إلــى تلك 
املــنــاطــق وتــحــصــنــت داخــلــهــا، بــعــد ضــربــات 
وجهتها لها »األلوية التهامية« بمساندة من 
كتائب من »ألوية العمالقة«، وغارات لطيران 

التحالف.
في مــوازاة ذلــك، تتواصل املعارك في منطقة 
ــات مــحــافــظــة  ــريــ ــديــ ــيــــس، وهــــــي إحـــــــدى مــ حــ
ــارك في  ــعــ الـــحـــديـــدة، إضـــافـــة إلــــى تـــوســـع املــ
مــحــيــط مــيــنــاء الــحــيــمــة عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
األحــمــر، الـــذي يــحــاول الــحــوثــيــون ضمه إلى 

املواقع واملوانئ الواقعة تحت سيطرتهم.
»األلـــويـــة الــتــهــامــيــة« و»ألـــويـــة  وبـــاإلضـــافـــة لــــ
ــارك عــدد  ــعــ الـــعـــمـــالـــقـــة«، يـــشـــارك فـــي هــــذه املــ
بينها  املشتركة،  الــقــوات  كبير من تشكيالت 

ــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــات الــتــدقــيــق  املــــاضــــي، االنـ
فــــي شــــكــــاوى وطــــعــــون الــــقــــوى املــعــتــرضــة 
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، وإرســـالـــهـــا إلــى 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة املــرتــبــطــة بــاملــفــوضــيــة. 
وأكد البيان أن نتائج عمليات العد والفرز 
ــيـــدوي لــلــمــحــطــات املــشــكــو مــنــهــا أظــهــرت  الـ
تم  أنــه  وأعــلــن  املعلنة.  النتائج  فــي  تطابقًا 
رفـــع نــتــائــج الــنــظــر فــي الــطــعــون وتدقيقها 
ــى الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــالنــتــخــابــات، في  إلــ
إشـــــارة إلــــى انــتــهــاء عــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
مرحلة  إلــى  النتائج  وانتقال  نهائي  بشكل 
قضائية. وبالنظر لهذا اإلعالن، فإن نصف 
للهيئة  القانون  التي حددها  املحددة  املــدة 
أو  النتائج  على  املــصــادقــة  قبل  القضائية 
ردهـــــا، وهـــي 10 أيــــام عــمــل، )مـــع احــتــســاب 
العطلة األسبوعية املمتدة على يومن(، قد 

انقضت مع حلول اليوم اإلثنن.
»العربي  مع  تحدثت  التي  للمصادر  ووفقًا 
يكون  ولــن  النتائج متطابقة،  فــإن  الجديد«، 
هــنــاك تــغــيــيــر فـــي مــقــاعــد الــكــتــل السياسية 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا لــيــلــة 12 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املاضي. وبعد إعالن النتائج النهائية 
ــاء املـــصـــادقـــة عــلــيــهــا،  ــقـــضـ ســـيـــكـــون عـــلـــى الـ
ليكون على البرملان الجديد واجب دستوري 

لالنعقاد خالل 15 يومًا من هذا اإلعالن.
لــكــن تــوجــهــًا جـــديـــدًا لــلــقــوى الـــخـــاســـرة في 
املحكمة  أمـــام  االنــتــخــابــات  الــطــعــن بصحة 
االتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية 
في البالد، قد يؤدي إلى تعثر املصادقة على 
النتائج، وانقضاء العام الحالي من دون أن 
القيادي  الــنــور. وقــال  البرملان الجديد  يــرى 
الــقــانــون« جاسم محمد  فــي تحالف »دولـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »سيكون  جــعــفــر، لـــ
للقضاء الدور األبرز في املرحلة املقبلة من 
أن  تــؤكــد  أن »املــعــلــومــات  ــة«، مضيفًا  ــ األزمــ
نــتــائــج االنــتــخــابــات لــن تــكــون مختلفة وال 

ــبـــق، ال ســـيـــمـــا أن  بـــاالنـــســـحـــاب بـــشـــكـــل مـــسـ
الــعــديــد مـــن املــقــاتــلــن فـــي صــفــوفــهــا هـــم من 
أبناء الحديدة، وقد تعرض بعضهم لالنتقام 
من الحوثين الذين دخلوا مناطقهم، وقاموا 
وهدم  وتصفية  واعتقال  اختطاف  بعمليات 
ــدر، الــــذي  ــ ــــصـ ونــــهــــب ملــــنــــازلــــهــــم«. وأشــــــــار املـ
ــى أن قــيــادة  ــدم كــشــف هـــويـــتـــه، إلــ ــتـــرط عــ اشـ
الـــقـــوات املــشــتــركــة هــي املــســؤولــة عــمــا حــدث. 
وكــان دخــول كــل التشكيالت التي تقاتل في 
الغربي، رغم تعدد والءاتها، ضمن  الساحل 
قــيــادة واحـــدة، قــد جــاء برغبة مــن التحالف، 
بعد تمكن طارق صالح خالل الفترة املاضية 

من قيادة هذه القوات.
ــادي مــــيــــدانــــي، تــمــكــنــت »الـــعـــربـــي  ــيــ ووفــــــق قــ
الساحل  من  عودته  عقب  لقائه  من  الجديد« 
الغربي، أمس األحد، فقد حاول طارق صالح 
ــة  ــويــ ــرة األخــــيــــرة اســـتـــمـــالـــة »األلــ ــتـ ــفـ خـــــالل الـ
الــتــهــامــيــة«، واســتــخــدم الــكــثــيــر مــن الــوســائــل 
إلرغامها على تغيير والئها من الشرعية إلى 
الجمهورية«  و»حــــراس  الوطنية«  »املــقــاومــة 

أخرى في املعسكر ذاته إلى املطالبة بإلغاء 
ــقـــول عــنــه  ــتـــخـــابـــات كـــلـــيـــًا، بــســبــب مــــا تـ االنـ
»التزوير والتالعب«، متهمة دواًل خارجية 

بالضلوع فيه.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة فـــــي بــــغــــداد، 
 الـــوقـــت املــتــبــقــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ـــ لـ

القضائية في مفوضية  الهيئة  إعــالن  على 
واملصادقة  الطعون  في  النظر  االنتخابات 
ــيــــرة قـــبـــل اإلعـــــــالن عــن  عــلــيــهــا كـــخـــطـــوة أخــ
نتائج االنتخابات هي خمسة أيام فقط، إذ 
ينص القانون على أن الفترة املحددة للنظر 
فيها تبلغ 10 أيام عمل، ما يعني أن النتائج 
وأعلنت  الحالي.  األســبــوع  نهاية  تعلن  قــد 
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات، فـــي بـــيـــان اإلثــنــن 

والــقــوات  الجنوبية«،  و»املــقــاومــة  السلفيون 
الــتــي يــقــودهــا وزيــــر الـــدفـــاع األســـبـــق الــلــواء 
قـــوات »املــقــاومــة الوطنية«  أمــا  هيثم قــاســم. 
طــارق  يقودها  التي  الجمهورية«  و»حـــّراس 

صالح، فلم تشارك في هذه املواجهات بعد.
واتهمت »األلوية التهامية« القوات املشتركة 
الــتــي يــقــودهــا طــــارق صــالــح بــخــيــانــة أبــنــاء 
ــن خــــالل االنــســحــابــات  ــد، مـ ــديـ ــن جـ تــهــامــة مـ
الــتــي جــرت أخــيــرًا بــأوامــر مــن قــيــادة الــقــوات 
املــشــتــركــة الــتــي يــقــودهــا. وأصـــــدرت األلــويــة 
ــد، طــالــبــت فيه  ــ الــتــهــامــيــة بــيــانــًا، أمــــس األحــ
»اتـــخـــاذ مــوقــف حــــازم تــجــاه ما  الــتــحــالــف بــــ
ــا جـــــرى ألبـــنـــاء  حـــــدث وفـــتـــح تــحــقــيــق فــــي مــ
تهامة« بعد االنسحابات، مؤكدة أن ما حدث 
املقاومة  استهدفت  سابقة  ملؤامرات  »امتداد 
الــتــهــامــيــة«. وتـــهـــامـــة يــقــصــد بــهــا الــحــديــدة 
بشكل كامل وهو اسم تاريخي يطلق عليها.

»العربي  وفــي الــســيــاق، قــال أحــد املــصــادر، لـ
التهامية  املقاومة  ألوية  »قــوات  إن  الجديد«، 
يــــتــــم إبــــالغــــهــــا  لــــــم  ــة، إذ  ــ ــربـ ــ ــــضـ لـ تــــعــــرضــــت 

تغيير فيها، لذا فإن التوجه في هذه املرحلة 
للمحكمة االتحادية من أجل تقديم شكوى 
وطعون بصحة هذه االنتخابات هو الخيار 
يكون  أال  »هناك مصلحة  وتــابــع:  الحالي«. 
هــنــاك تــصــعــيــد. فــــأي تــصــعــيــد احــتــجــاجــي 
ولن  إلــى سقوط ضحايا،  ببغداد ســيــؤدي 
يــكــون مـــن صــالــح املــتــظــاهــريــن، والــحــديــث 

سيكون مع القضاء كجهة محايدة«.
ــــي، طــــلــــب عــــــــدم الـــكـــشـــف  ــاسـ ــ ــيـ ــ وتــــــحــــــدث سـ
عـــن اســـمـــه، عـــن أن األزمـــــة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
ــــي الــــرافــــض  ــرانــ ــ الـــحـــســـم، بـــعـــد املــــوقــــف اإليــ
الطعن في شرعيتها.  أو  االنتخابات  إللغاء 
وتوقع أن تتجه القوى الرافضة إلى القبول 
بتسوية واسعة لضمان حصصها الوزارية 
في الحكومة املقبلة، ضمن حكومة توافقية. 
الــجــديــد«، أن  »العربي  لـ واعــتــبــر، فــي حديث 
اســـتـــمـــرار الــتــلــويــح بــالــتــظــاهــرات والــطــعــن 
أمام املحكمة االتحادية »محاولة لحفظ ماء 
الوجه من خسارة غير متوقعة لتلك القوى«، 

على حد تعبيره.
في املقابل، تواصل القوى الخاسرة تحشيد 
املـــئـــات مـــن أنـــصـــارهـــا أمــــام بـــوابـــة املنطقة 
الخضراء، وقامت أخيرًا بنصب خيام أمام 
البوابة الرئيسية للمنطقة وإغالقها بشكل 
كامل، بالتزامن مع تلويح باقتحام املنطقة 
املــحــصــنــة واالعـــتـــصـــام داخـــلـــهـــا. وتــوعــدت 
تمتلك  التي  الحق«،  أهــل  جماعة »عصائب 
جــنــاحــًا ســيــاســيــًا ضــمــن تــحــالــف »الــفــتــح« 
املـــمـــثـــل عــــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، بــاتــخــاذ 
التظاهرات  مستوى  على  جــديــدة  خــطــوات 
ضــد نــتــائــج االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة. وقــال 
الحليفة  للجماعة،  السياسي  املكتب  عضو 
إليـــــــران، ســعــد الـــســـعـــدي، إن »الـــتـــظـــاهـــرات 
مستمرة لحن إعــادة األمــور إلــى نصابها، 
وإنصاف الكتل السياسية التي تمت سرقة 

أصواتها«.

التي يقودها، بما في ذلك اعتقال ومهاجمة 
ــا فــي أكــثــر مــن مــنــطــقــة، لكنها  بــعــض أفـــرادهـ
رفضت. وأشار إلى أن ما جرى من انسحابات 
في األيام املاضية شكل صدمة لكل القوات في 
بهذا  يتبلغ  لــم  أغلبها  ألن  الــغــربــي،  الساحل 
األمـــر، ولــم تــوضــع خطة لالنسحاب وإعـــادة 
التموضع، خصوصًا أن الحوثين لم ينفذوا 
الــجــزء الــخــاص بــهــم مــن اتــفــاق استوكهولم 
ــيــــادة الــــقــــوات املــشــتــركــة  ــذي تــــذرعــــت بــــه قــ ــ الــ
لم تبلغ  أنه بينما  إلى  قرارها. ولفت  لتبرير 
فصائل القوات املشتركة بخطوة االنسحاب، 
لديهم علم مسبق، وهــو ما  الــحــوثــيــون  كــان 
الساحل  تقاتل في  التي  القوات  أثــار حفيظة 
الـــغـــربـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« 

و»ألوية املقاومة التهامية« والسلفيون«.
ــذه الــقــوات  ــه عــقــب ذلــــك، ســعــت هـ وأضــــاف أنـ
ــــد وشــــن  ــديـ ــ ــيــــب صـــفـــوفـــهـــا مـــــن جـ إلـــــــى تــــرتــ
دون  مــن  عكسية،  جــديــدة  عسكرية  عمليات 
االعــتــمــاد على قـــوات طـــارق صــالــح. وأكـــد أن 
الــتــشــكــيــالت الــعــســكــريــة الـــتـــي تــعــمــل ضمن 
زمــام  استعادة  مــن  املشتركة تمكنت  الــقــوات 
العسكرية  عملياتها  توسع  وبــدأت  املبادرة، 
فـــي كـــل الــجــبــهــات، بــاســتــثــنــاء قــــوات صــالــح 
القيادي  املواجهات. وأوضــح  لم تدخل  التي 
اليمنية  الحكومة  أن توجيهات من  امليداني 
صـــدرت مــن أجــل اســتــعــادة كــل املناطق التي 
الطلب  عــن   

ً
فضال الحوثيون،  عليها  سيطر 

التنسيق  إعــــادة  العسكرية  التشكيالت  مــن 
في ما بينها، وتوفير غرف عمليات متنقلة 
ومتطورة، تزامنًا مع إسناد جوي كبير من 
طـــائـــرات الــتــحــالــف ســاعــد الـــقـــوات املشتركة 
عــلــى تــأمــن مــواقــع دفــاعــيــة قــبــل أن تتحول 
منذ أمــس األول إلــى حالة الهجوم. وأوضــح 
 القوات التي حررت الحديدة سابقًا قبيل 

ّ
أن

اتفاق الرياض، هي التي تتولى حاليًا عملية 
استعادة املناطق.

متابعة تقرير
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وائل قنديل

خبران في توقيت واحد، األول من 
مصر والثاني من أميركا، بشأن 

قضية واحدة: فيروس كورونا.
في مصر تعلن الحكومة على لسان 
املتحدث الرسمي باسمها عن قرار 

رسمي بحرمان املواطن من الحصول 
على الخدمات األساسية من الجهات 
الحكومية، إذا لم يحصل على جرعة 
أولى من لقاح كورونا اعتبارًا من 1 

ديسمبر/كانون األول املقبل.
الخبر الثاني من الواليات املتحدة 

األميركية ويقول إن محكمة 
فيدرالية، أّيدت يوم الجمعة تعليق 

تطبيق أمر أصدره الرئيس األميركي 
جو بايدن يجبر الشركات الكبرى 

على تطعيم موظفيها ضد فيروس 
كورونا، قائلة إن األمر »يتجاوز 

بشكل صارخ« سلطات اإلدارة، وقال 
القاضي كورت إنجلهارت إن »األمر 
يهدد بالحد بشكل كبير من حرية 
األفراد املترددين في االختيار بني 

الوظيفة واللقاح«.
تقول األرقام إن نحو 68% من 

سكان الواليات املتحدة و81% من 
البالغني، تلقوا جرعة واحدة على 
األقل من اللقاحات املضادة حتى 

اآلن، بينما في مصر فمن العبث أن 
تسأل عن أرقام أو نسب صحيحة، 

في ظل غياب ثقة الناس في الحكومة، 
وانعدام الثقة وغياب الصدق من 

جانب الحكومة تجاه املواطن، الذي 
يجد نفسه متهمًا باملسؤولية عن 
كارثية الوضع، سواء حصل على 

اللقاح أو لم يحصل عليه.
قبل أسبوعني أبعدت وزيرة الصحة 
هالة زايد، ومعها كبار القيادات في 

الوزارة، مع إحالتهم للتحقيق في 
وقائع فساد خاصة بمشكلة فيروس 
كورونا في مصر، ومن ثم يصبح من 
العبث في هذه الحالة مطالبة املواطن، 

أو التوقع منه التعاطي بأي قدر من 
الثقة مع بيانات الحكومة وإجراءاتها 

املتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، 
فكيف يكون منطقيًا أن تتوقع من 

مواطن تصديق ما يقال له عن 
التلقيح وهو يرى بأم عينيه تساقط 
كل من كانوا يقولون له كالمًا ورديًا 

 عن السيطرة على الوباء 
ً
ومعسوال

في بئر الفساد املالي واإلداري؟ ثم 
ينظر حوله فيجد جيرانه ومعارفه 

القريبني يرحلون بأعداد مخيفة، 
بينما الحكومة تواصل اإلصرار على 

تقديم أرقام لإلصابات والوفيات 
يسخر منها العالم واملنطق والطب 

وعلم اإلحصاء؟
في بداية ظهور الوباء قبل نحو 

عامني كانت الصورة في مجملها 
تنطق بأن ثمة احتقارًا واستهتارًا 

غير عاديني بأرواح الناس في مصر، 
في ظل تعمد السلطات ممارسة 
الكذب على شعبها وعلى العالم 

كله، بإصرارها على النفي القاطع 
للروايات الدولية التي تحدثت عن 

استقبال حاالت إصابة بالفيروس 
قادمة من مصر، وتمسكها  بأن 

مصر خالية تمامًا من كورونا، لتبدأ 
في ما بعد في تأليف رواية جديدة 
عن ظهور حاالت قفزت بمصر في 

غضون ساعات إلى املركز الرابع في 
جدول الدول العربية األكثر إصابة 

بكورونا. الثابت أن السلطات املصرية 
منذ البداية تعاملت مع األزمة 

بكثير من األكاذيب رديئة الصنع، 
والحركات االستعراضية الرخيصة 

في لحظة تتطلب أقصى درجات 
االحترام للعلم والتخطيط والشفافية. 

ذات ليلة سمعت الوزيرة التي تمت 
إقالتها أخيرًا في مداخلة مع املذيع 

عمرو أديب يعطيان السلطات 
البريطانية دروسًا في مواجهة الوباء، 
ويستغربان إدراج مصر على القائمة 

الحمراء ضمن الدول األكثر خطرًا، 
ثم تتساءل الوزيرة باندهاش: كيف 
تحرم السلطات البريطانية نفسها 

من التعلم من التجربة املصرية 
الرائدة في السيطرة على الوباء؟

وبالعودة إلى إعالن املتحدث باسم 
الحكومة البدء في حرمان املواطن 

من حقوق وخدمات املواطنة، إذا 
اختار االمتناع عن تلقي اللقاح، 
فهذا ليس سوى تكريس ملنهج 

السلطات املصرية في مواجهة الوباء 
والذي وصفته من قبل بأنه يقوم 

على معادلة ال مثيل لها في العالم: 
املواجهة بأقل من 10% طّبًا وأكثر 
من 90% إجراءات أمنية وعسكرة 

 وشعوذة.
ً
ودجال

موال كورونا 
الحزين  في مصر

مرور
الكرام

تونس الغاضبة

أسامة الخريجي: 
الحل بالذهاب إلى انتخابات 

مبكرة في تونس

سميرة الشواشي: 
االحتجاجات قد تنتظم 

في الجهات مستقبًال

للحديث تتمة...

تونس
الديمقراطيون ضد العصا

القوى  من  المدعوم  سعيّد،  قيس  الرئيس  انقالب  ضد  االنتفاض  التونسيون  واصل 
األمنية التي لم تستطع وقف زحف المطالبين بعودة المؤسسات الدستورية لعملها 
إلى وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بترك القرار للشعب عبر إجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية مبكرة في البالد

تونس ـ بسمة بركات، وليد التليلي

لـــم يــســتــطــع األمـــــن الـــتـــونـــســـي، على 
قــام بها،  الــتــي  التضييقات  كــل  رغــم 
منع املحتجن التونسين الرافضن 
الدستور  على  سعّيد  قيس  الــرئــيــس  انــقــالب 
واملــؤســســات، وخـــرق حــواجــزه لــلــوصــول إلــى 
ــط الــعــاصــمــة، فـــي رســالــة  ســـاحـــة بــــــاردو وســ
واضحة بعدم نّية الديمقراطين التراجع أمام 
العصا األمنية ورفضهم سردية الرئيس بشأن 
احــتــكــاره دعـــم الـــشـــارع، إلـــى جــانــب تأكيدهم 
الدستورية،  الشرعية  إلــى  بالعودة  تمسكهم 
وســـط أفــكــار جــديــدة بنقل االحــتــجــاجــات من 
ــوازاة ذلـــك، برز  العاصمة إلــى املــنــاطــق. فــي مــ
الــعــام التونسي  أمــس مــوقــف جــديــد لالتحاد 
للشغل، الذي أكد في بيان على صفحته على 
»فــيــســبــوك«، أمــــس األحـــــد، أنــــه جــــرى اتــصــال 
ــــن الـــعـــام لــالتــحــاد  هــاتــفــي بـــن ســعــّيــد واألمــ
نـــورالـــديـــن الــطــبــوبــي، وأن االتـــصـــال »تــنــاول 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الـــبـــالد وأهـــمـــيـــة اإلســـــراع 
بــمــواصــلــة مــســار 25 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
 فرصة تاريخية للقطع مع عشرية 

ً
ليكون فعال

غــلــب عليها الــفــشــل«. كــمــا كــتــب األمـــن الــعــام 
املـــســـاعـــد لـــالتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
فيسبوك،  في  صفحته  على  الطاهري  سامي 
النيابي املجمد  أنــه »ال لعودة املجلس  أمــس، 
الذي عانى منه التونسيون األمرين«، مشيرًا 
إلــى أنــه »مــن الــضــروري )اتــخــاذ( خــطــوة إلى 
األمــــام اآلن والـــيـــوم«. وعــلــى الــرغــم مــن إغــالق 
عناصر الشرطة، أمس األحد، وسط العاصمة، 
فــقــد نــجــحــت تـــظـــاهـــرة 14 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني، التي دعت إليها حملة »مواطنون ضد 
االنقالب« في تونس، في اختبار املواجهة مع 
السلطة، وأثبتت أن أعــداد معارضي الرئيس 
الشارع  يــوم، وأن  وقــراراتــه تتزايد يومًا بعد 
الــتــونــســي واملــــبــــادرات املــواطــنــيــة وداعــمــيــهــا 
الشرعية  إلــى  بالعودة  األحـــزاب متمسكة  من 
الــدســتــوريــة فــي أقـــرب وقـــت، وتــطــرح خريطة 
طـــريـــق واضـــحـــة لـــذلـــك، تـــبـــدأ مـــن انــتــخــابــات 
ــرة، لــتــحــتــكــم مــن  ــكـ ــبـ ــة وتـــشـــريـــعـــيـــة مـ ــيـ ــاسـ رئـ
آلـــيـــة صــنــدوق  جـــديـــد إلرادة الـــشـــعـــب، وعـــبـــر 
االقــتــراع ولــيــس عبر أي آلــيــة أخـــرى. ورفــعــت، 
ــارات مـــنـــهـــا: »الــشــعــب  ــعــ ــــالل الـــتـــظـــاهـــرة شــ خـ
االنــقــالب«، و»الشعب يريد عزل  يريد إسقاط 

الرئيس«، و»دستور، حرية، كرامة وطنية«.
وتسعى األصــوات املعارضة لسعّيد إلى رفع 
بغرض  والسياسي  الشعبي  ضغطها  حجم 

ــوار عــبــر جــمــع املــخــتــلــفــن من  دفــعــه إلــــى الـــحـ
دون إقصاء أي طــرف، من أجل وضع خريطة 
طريق لتجاوز األزمة، وعدم االكتفاء بالحوار 
مـــع الــشــبــاب عــلــى مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة، كما 
يدعو الرئيس. وقالت رئيسة املرصد الدولي 
»العربي  لحماية حقوق اإلنسان ريم حمدي، لـ
الــجــديــد«، إنــهــم »رصـــــدوا مــنــع محتجن من 
التنقل، رغــم أنــه حــق دســـتـــوري«، مــؤكــدة أنه 
»تمت إعادة تونسين قسريًا إلى مناطقهم«، 
مــشــيــرة إلــــى »أنـــهـــم يـــعـــدون تــقــريــرًا ســيــوثــق 
ــتـــجـــاوزات، عــلــى أن يــتــم إرســـالـــه إلـــى األمـــم  الـ
املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان«. وأوضحت 
أن »الــرئــيــس أعــــاد تــونــس لـــدولـــة الــبــولــيــس، 
والتعبير«.  االحتجاج  في  املواطن  وقمع حق 
الدولي لحقوق  من جهته، قال عضو املرصد 
االنــســان سعيد املــرابــطــي إنهم »رصـــدوا عدة 
تجاوزات في استعمال العنف ضد املحتجن، 
وحصول حاالت إغماء نتيجة استخدام الغاز 

املسيل للدموع«.
وأكدت الناشطة في املجتمع املدني ناجية، في 
»العربي الجديد«، حصول »العديد  تصريح لـ
مـــن الــتــضــيــيــقــات، حــيــث تـــم مــنــع الـــســـيـــارات 
ــرة مــن الــعــبــور، كما  الــخــاصــة وســـيـــارات األجــ
تــــم إغــــــالق الـــعـــديـــد مــــن املـــنـــافـــذ املــــؤديــــة إلـــى 
»التضييق  عمليات  أن  إلــى  مشيرة  بــــاردو«، 
الوافدين من املحافظات  امتدت لتشمل حتى 
ــادوا إلـــى الــجــنــوب  ــ الــتــونــســيــة، وهـــنـــاك مـــن عـ
التونسي واملدن الساحلية والشمال الغربي«. 
وأوضحت أن »املسيرة كانت محاصرة، ولكن 
ــوات املــنــددة  ــ لــن يــنــجــح ســعــّيــد فــي قــمــع األصـ
باالنقالب«، مضيفة أن »الديكتاتورية تتجلى 

في أبشع مظاهرها، إذ يتم قمع الحريات رغم 
أن املسيرة سلمية«.

ــال مـــحـــمـــد املـــســـتـــيـــري بـــعـــدمـــا وصـــــل مــن  ــ ــ وقـ
الــقــيــروان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الديمقراطية،  عــن  »لــلــدفــاع  هــي  إن مسيرتهم 
ولــكــن لــأســف الــرئــيــس أثــبــت فــشــلــه«، مبينًا 
أن »الــشــعــب يــرفــض االنــقــالب ولــهــذا ينتفض 
ــافــــظــــات«. وبــــــّن أن  تـــونـــســـيـــون مــــن كــــل املــــحــ
»الــبــعــض نــجــح فـــي الـــوصـــول إلـــى الــعــاصــمــة 
عبر ســيــارات خــاصــة، ألنــه تــم منع الحافالت 
ووســـائـــل الــنــقــل األخــــــرى« مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــاردو. واعــتــبــر أن »ســعــّيــد يسير قــدمــًا نحو  بــ

تــــخــــريــــب تـــــونـــــس، ويـــــدفـــــع نــــحــــو االحــــتــــقــــان 
والـــحـــرب األهــلــيــة، لــكــنــهــم مـــاضـــون قــدمــًا في 
الــدفــاع عــن الــشــرعــيــة، وسيعتصمون إلــى أن 
يسقط االنـــقـــالب«. وأعــلــن الــقــيــادي فــي حملة 
مبارك،  بن  االنــقــالب« جوهر  »مواطنون ضد 
هامش  على  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
التظاهرة، أن »االنقالب أوصل البالد إلى مأزق، 
ــادرة الــديــمــقــراطــيــة والــذهــاب  ــبـ والــحــل هــو املـ
مبكرة«.  وتشريعية  رئــاســيــة  انــتــخــابــات  إلــى 
وأوضــــح أنـــه »عــنــدمــا تعيش الــديــمــقــراطــيــات 
فــي أزمـــات بــهــذه الــحــدة، يــكــون الــحــل الوحيد 
للشعب.  الكلمة  وإعــطــاء  الــنــاس  هــو بتحكيم 
الــســيــادة الحقيقية. ســيــادة الشعب  هــذه هــي 
التونسين،  واختيار  االقــتــراع  صناديق  هــي 
ولــيــســت الــشــعــبــويــة مـــن هــنــا وهـــنـــاك«. وأكـــد 
يتم  حتى  متواصلة  ستكون  »الــتــحــركــات  أن 
الذهاب إلى صناديق االقتراع«. بــدوره، أعلن 
ــنــــون ضــد  ــواطــ الـــعـــضـــو فــــي حــــــراك حــمــلــة »مــ
»العربي الجديد«،  االنقالب« زهير إسماعيل، لـ
أن »الــتــحــرك يــنــدرج فــي إطـــار تنفيذ املــبــادرة 
ضد  مــواطــنــون  تقترحها  الــتــي  الديمقراطية 
االنــقــالب، والــتــي تــطــرح أيــضــًا خريطة طريق 
لتنفيذها وحــل األزمـــة«. وأضــاف أن »تطبيق 
يــقــتــضــي عــــودة  بـــنـــدهـــا األول  فــــي  املـــــبـــــادرة 
 ،»

ً
 أصــلــيــة

ً
الــبــرملــان بــرمــزيــتــه ودوره مــؤســســة

ــزء مــــن الــنــظــام  ــ ــبــــرملــــان جـ ــى أن »الــ ــ مـــشـــيـــرًا إلـ
الجميع«.  يجمع  عقد  والــدســتــور  السياسي، 
من جهته، قال الناشط السياسي القيادي في 
»مواطنون ضد االنقالب« ملن البوعزيزي، في 
»االحتجاج  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
ــّن أنــه  أســقــط أكــذوبــة الــتــفــويــض الشعبي وبـ
غير صحيح«. ولفت إلى أن »هذه املحطة هي 
الرابعة الرافضة لالنقالب« الذي قام به سعّيد 

في 25 يوليو/تموز املاضي.

بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري والفكر 
للعلوم  العربية  الجمعية  ورئيس  السياسي 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة شــاكــر الــحــوكــي، في 
»العربي الجديد«، أن »مسيرة حراك  تصريح لـ
ــد االنــــقــــالب تــعــد نــاجــحــة بكل  مـــواطـــنـــون ضـ
املقاييس واملعايير، رغم عملية العسكرة التي 
الــهــائــل مــن الحواجز  ــاردو، والــكــم  بــ شهدتها 
ــبـــرملـــان  ــتــــي وضــــعــــت فــــي طـــريـــقـــنـــا نـــحـــو الـ الــ
لتعطيلنا ومــنــع الــوافــديــن مــن الــوصــول، في 

تــعــٍد صــــارخ عــلــى حـــق اإلنـــســـان فـــي الــتــنــقــل، 
ــنـــع الـــراغـــبـــن فــــي االلـــتـــحـــاق بــالــتــظــاهــرة  ومـ
ــه »فــي  ــهــــم«. وأضـــــاف أنــ مـــن الــتــعــبــيــر عـــن رأيــ
الـــبـــدايـــة، كـــانـــت رمـــزيـــة االحـــتـــجـــاج هـــي كسر 
حاجز الخوف والصمت، وكان التحرك الثاني 
مــن أجـــل تــكــذيــب زعـــم وادعـــــاء الــرئــيــس حــول 
وجــود شعب واحــد يــؤيــده، بإظهار أن هناك 
أخــرى ووجهات نظر مختلفة للخصوم،  آراء 
ــارع بــطــريــقــة أفــضــل من  ــشـ يــمــكــنــهــا تــعــبــئــة الـ
ــتـــي أحــــرقــــت الـــدســـتـــور،  طــريــقــتــه الـــفـــاشـــلـــة الـ
ــــزاب الــتــي تــدعــم االنـــقـــالب«.  أو بــحــضــور األحـ
ــــض االنـــــقـــــالب فــي  وأوضــــــــح أن »مـــســـيـــرة رفــ
باردو )أمس( تختلف عن سابقاتها من حيث 
أصبحت  التي  واملطالب،  واملشروع  الحضور 
أكثر وضوحًا من التحركات السابقة، وتتمثل 
لهذا  لالستجابة  املنقلب  الــرئــيــس  دعـــوة  فــي 
الـــذي نضعه بــن يــدي جميع الفاعلن  األفـــق 
ــار  ــنــــاف املــــســ ــئــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــن مـــــن أجـــــــل اســ
ــذي لـــن يــحــصــل إال بــعــودة  ــ الــديــمــقــراطــي، والـ
تشريعية  انتخابات  إلــى  والــذهــاب  الشرعية 

ورئاسية سابقة ألوانها«.
من جهته، اعتبر القيادي املستقيل من حركة 
املــكــي، فــي تصريح  »الــنــهــضــة« عــبــد اللطيف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــضـــور املــكــثــف  لـــ
األحد له رمزية كبيرة، فقد كان سعّيد يعتقد 
ولكن  ويتراجعون،  املحتجن سيضعفون  أن 
رغــــم الــتــضــيــيــقــات الـــكـــبـــيـــرة، فــــإن الــرافــضــن 
االنــقــالب ســيــواصــلــون الــنــضــال«، مشيرًا إلى 
أنه »بحكم خبرته وتجربته في االحتجاجات، 
فــإن العديد مــن الــفــئــات، الــتــي لــم تكن تشارك 
ســـابـــقـــًا فــــي الــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــا االنـــقـــالب 
توّسع  يعني  مــا  لالحتجاج،  خرجت  سابقا، 
ــع أي  دائــــــرة املـــعـــارضـــن«. وأوضــــــح أنـــهـــم »مــ
تحرك نضالي في أي مكان وجهة، والنضال 
سيستمر إلــى أن يتوقف االنقالب وإلــى حن 
اســتــعــادة املــؤســســات الــدســتــوريــة. والــدعــوة 
والديمقراطية  الــدســتــور  هــي الســتــعــادة  اآلن 

والحوار دون إقصاء الطرف اآلخر«.
مــن جهته، أكــد وزيـــر الــزراعــة األســبــق أسامة 
»الحل هو  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الخريجي، 
البالد،  في  األزمــة  لحلحلة  بمبادرة سياسية 
إلى  والــذهــاب  االستثناء  إلغاء حالة  تتضمن 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة مــبــكــرة، إلــى 
إلـــى عمله و»تشكيل  الــبــرملــان«  عـــودة  جــانــب 
الــشــأن  تــتــولــى إدارة  إنـــقـــاذ وطـــنـــي  حــكــومــة 
ــال املــديــر التنفيذي لــحــزب »أمـــل«  الـــعـــام«. وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »على  رضـــا بــلــحــاج، لـــ
ــار الــديــمــقــراطــي«،  ــى املـــسـ ســعــّيــد الــــرجــــوع إلــ
مؤكدًا أن »االنقالب جريمة وتجميع السلطات 
واالعــــتــــداء عــلــى املــؤســســات جـــرائـــم يحاسب 
ــون«. وأضــــــــاف: »هــــــذا الــطــريــق  ــانــ ــقــ عــلــيــهــا الــ
ــار فــيــه الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع )زيـــن  ــــذي ســ هـــو الـ
العابدين( بن علي من حيث االستبداد ومنع 
املحتجن من التظاهر، وانتهى به األمــر فارًا 
الــبــالد«. أمــا نائبة رئيس مجلس النواب  مــن 
ســمــيــرة الـــشـــواشـــي فـــاعـــتـــبـــرت، فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »ضــــرب الــتــحــركــات  لـــ
االحتجاجية املعارضة قرارات الرئيس، ومنع 
ــــاردو،  املــحــتــجــن مـــن الـــوصـــول إلــــى ســـاحـــة بـ
هضم لحق الشعب التونسي في ممارسة حقه 
الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن 
رأيه«. وأعلنت أن »االحتجاجات قد تنتظم في 

الجهات في املرات املقبلة«.
التونسين  للمحامن  األســبــق  العميد  وقـــال 
»العربي الجديد«، إن  لـ الكيالني،  الــرزاق  عبد 
الــحــق والــقــانــون،  »التونسين يــريــدون دولـــة 
لكن البالد أصبحت اليوم مهددة، ألن سعّيد 
يستحوذ على كل السلطات، ويحيل املواطنن 
عــلــى املــحــاكــم الــعــســكــريــة«، مــبــيــنــًا أن »أكــبــر 
ضمان للمواطن هو دولة الحقوق والحريات، 
ولكن مــا قــام بــه سعّيد خــالل هــذه الفترة من 
انــتــهــاكــات وســـجـــن املـــعـــارضـــن عــيــنــة تــدعــو 

للوقوف بوجهها دفاعًا عن الكرامة«.

وليد التليلي

خرج التونسيون، أمس األحد، 
تعبيرًا عن غضبهم من ترّدي 

أوضاع بالدهم، وخوفهم من ضياع 
حريتهم ووأد ثورتهم، وتعبيرًا عن 

رفضهم لالنقالب على أحالمهم، 
في بلد يشكلونه كما يريدون. بلد 
تم اختطافه من الساسة على مدى 

عقود، قبل الثورة وبعدها. وفي 
كل مرة يطلع عليهم خطيب ينسج 
من األوهام ما ينسج، فيقعون في 
خطيئة تصديقه ويدفعون الثمن 

ندمًا ودمًا، بعد فوات األوان وخسارة 
سنوات من عمر شبابهم وأطفالهم.

لكن التونسيني صرخوا، أمس، 
بوضوح أن دواء الديمقراطية ال 

يكون إال بأدوات الديمقراطية وليس 
التفرد بالحكم، وبالحوار وليس 

بالقنابل املسيلة للدموع، وبالتشارك 
ألنه ليس من حق أي كان أن يقرر 

مصيرهم، ألنه يعتقد أن له الحق في 
التفكير نيابة عنهم. رفع التونسيون، 

أمس األحد شعارًا بسيطًا واضحًا 
ومباشرًا »الشعب يريد ما ال 

تريد«، للتشديد على أن الشعب 
ليس فكرة واحدة وإنما هو أفكار 

متعددة ومتنوعة ومختلفة أحيانًا، 
وليست هناك إرادة شعبية واحدة 

يمكن مصادرتها والتحدث باسمها 
والتقرير نيابة عنها. وكان إصرار 

الناس واضحًا لإلنصات إليهم، 
وسماع صوتهم بأن خيارهم يمكن 

أن يكون مخالفًا لخيارات الرئيس 
ومسانديه، وليس من مجال ملعرفة 

الحقيقة إال عبر صندوق االقتراع.
وما حدث في مدينة عقارب، 

 واضحًا 
ً
األسبوع املاضي، كان مثاال

على صمم الدولة، وأثبت فشلها 
وقسوتها وضيق أفقها أيضًا. 

فاملشكلة لم تكن مفاجئة ألحد 
وكانت متوقعة منذ سنوات، ومع 

ركت إلى أن وقعت على 
ُ
ذلك ت

رؤوس الجميع. والدولة لم تنتبه إلى 
أن الحوار مع الشباب كان يمكن 
أن يتم قبل إطالق الغاز املسيل 

للدموع وخنق املواطنني، ولم يكن 
هناك من ضرورة ملحاصرة مدينة 
بكل ذلك العتاد، مع أنه في األخير 

انسحبت قوات الشرطة وهدأت 
املدينة، وأطلق الحوار مع املحتجني، 

وكان يمكن أن يحصل كل ذلك 
لو كان هناك عقل هادئ يفكر. 

والخوف اليوم أن يتكرر األمر ذاته 
في أكثر من مدينة، ألن اإلشكال 

نفسه مطروح في أكثر من منطقة 
تونسية ألسباب بيئية وغير بيئية. 

يقول الناشط من عقارب شكري 
البحري إنهم »يرفضون املصب 

في عقارب وفي املحرص أو في أي 
منطقة أخرى، ألن تصدير األزمة 
مرفوض«، مشيرًا إلى أن »عقارب 

مجرد نموذج ال يجب أن يتكرر في 
أي منطقة قد تعيش ما عاشوه من 
ظلم ومعاناة مع التلوث واألمراض 
واملوت«. فما الذي ال تفهمه الدولة 
في هذا الكالم: مواطنون يريدون 

هواء نقيًا، وحرية.

أعداد 
رافضي 
االنقالب 

تتزايد

تحقيق

لـ»العربي  تصريح  في  الدالي،  يسري  »الكرامة«،  ائتالف  عن  النائب  أكد 
باتجاه  الطرق  فتح  حين  إلــى  ستستمر  »االعتصامات  أن  الجديد«، 
البرلمان«، مشيرًا إلى أنه »يتم تدارس إمكانية دخول نواب في إضراب 
جوع في مقر من مقرات حقوق اإلنسان، للتعبير عن التضامن مع 
عن  ودفاعًا  الدستور،  لتطبيق  والداعي  لالنقالب  الرافض  الشعب 
والحرية،  الديمقراطية  ينتهك  ما  وكل  المسجونين  وعن  شرعيتنا 

ووقف مشروع )الرئيس( قيس سعيّد االنقالبي«. 

إضراب جوع

زعمت وزارة الداخلية 
التونسية، في بيان، 

أمس األحد، أنها 
»ضبطت أسلحة بيضاء 
بحوزة أشخاص وسط 

المتظاهرين« في حراك 
»مواطنون ضد االنقالب«، 

قرب مقر البرلمان في 
العاصمة تونس. وأشارت 
الوزارة إلى أنه »تم تقديم 
هؤالء بصحبة المحجوز 
)األسلحة البيضاء( والصور 
الموثقة لذلك، ومراجعة 

النيابة العمومية التخاذ 
اإلجراءات العدلية 

في شأنهم«. ولم تقدم 
الوزارة توضيحًا حول 

عدد الموقوفين.

أسلحة بيضاء

نجحت 
التظاهرة 

في اختبار 
المواجهة 

مع 
السلطة 

)العربي 
الجديد(
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الحدث

أمين العاصي

ــام الـــــســـــوري األمـــنـــيـــة  ــنــــظــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ بــــــــدأت أجـ
»التسوية« في محافظة  الترويج ملا تسّميه بـ
ديـــر الـــــزور، فـــي أقــصــى شــرقــي ســـوريـــة، في 
خـــضـــم تـــحـــركـــات ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة مــن 
ب 

ّ
األطــراف الفاعلة في امللف السوري، لتجن

تصعيد عــســكــري جــديــد فــي شــرقــي الــفــرات 
الــحــالــيــة. وتعد  الــســيــطــرة  وتثبيت خــريــطــة 
ــر الـــــــزور واحـــــــدة مــــن كــبــريــات  ــ مــحــافــظــة ديـ
والتي  املساحة،  لجهة  السورية  املحافظات 

تــتــجــاوز 30 ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، تسيطر 
ــدة، حـــيـــث تــســيــطــر »قـــــوات  ــ ــ عــلــيــهــا قـــــوى عـ
ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( عــلــى ريــف 
بينما  الفرات،  نهر  الواقع شمالي  املحافظة 
يــســيــطــر الــنــظــام واإليــــرانــــيــــون عــلــى الــقــســم 
الواقع جنوبي النهر. وتقع املدن الكبرى في 
النظام واإليرانيني،  املحافظة تحت سيطرة 
وهــــــي: ديـــــر الـــــــزور الـــتـــي تــحــمــل املــحــافــظــة 
اللتان  البوكمال وامليادين  اسمها، ومدينتا 
تقعان تحت سيطرة مباشرة من املليشيات 
اإليــرانــيــة. فــي املــقــابــل، تسيطر »قــســد« على 
أهم وأكبر حقول النفط والغاز في املحافظة، 
ــكـــو«،  ــيـ ــونـ ــكـ ــمــــر« و»الـ ــعــ وأبـــــرزهـــــا حـــقـــا »الــ
الواقعان شمالي النهر ضمن ما بات ُيعرف 
اصــطــاحــا بــشــرقــي الـــفـــرات. وذكـــــرت وكــالــة 
»سانا« لألنباء التابعة للنظام، أمس األحد، 
ــــزور عملية  ــــدأت فـــي مــحــافــظــة ديـــر الـ أنـــه »بـ
التسوية الشاملة الخاصة بأبناء املحافظة، 
 من لم تتلطخ يداه بالدماء 

ّ
والتي تشمل كل

ــــني املــــطــــلــــوبــــني والـــعـــســـكـــريـــني  ــيـ ــ ــدنـ ــ مــــــن املـ
اإللزامية  الخدمتني  عن  واملتخلفني  الفارين 

واالحتياطية«، وفق الوكالة.
»العربي  من جهتها، بّينت مصادر محلية لـ

ــو عــمــر الــبــوكــمــالــي،  ــر الـــــزور، أبـ فـــي ريـــف ديـ
أن الــنــظــام »يــعــتــمــد عــلــى عـــدد مــن الــوجــهــاء 
فــي عــمــوم املــحــافــظــة مــن أجـــل دفـــع الــشــبــاب 
إلـــى إجــــراء الــتــســويــات«، مــشــيــرًا فــي حديث 
»يفبرك  النظام  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إعــامــيــا مــا يــجــري، حيث جلب عـــددًا كبيرًا 
ــنـــاصـــر مـــلـــيـــشـــيـــات الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي  مــــن عـ
لإليحاء  التسويات،  مراكز  أمام  لتصويرهم 
بأن هناك إقبااًل على هذه املراكز«. وأشار أبو 
عمر البوكمالي إلى أن »النظام ليس بحاجة 
إلـــى هـــؤالء الــذيــن يــجــرون تــســويــات، بــل هم 
عبء عليه«، معتبرًا أن الرسالة »مفادها بأن 
محافظة دير الزور »باتت آمنة«، وأن »هناك 
إقـــبـــااًل عــلــى الـــعـــودة إلـــى مــنــاطــق سيطرته، 
وهــذا أمــر مناف تماما للواقع«. كما رأى أن 
الشباب  تجنيد  باتجاه  »سيضغط  النظام 
ــات لـــانـــضـــمـــام إلـــى  ــن يــــجــــرون تـــســـويـ ــذيــ الــ
يغفر  »لــن  النظام  أن  إلــى  الفــتــا  مليشياته«، 
للذين عارضوه، خصوصا ممن كانوا ضمن 
فصائل املعارضة السورية، وسوف يتخلص 

منهم تباعا وبشتى الطرق والوسائل«.
وفي تصريحات تلفزيونية صدرت عنه أمس 
األحد، أكد قائد قوات »قسد«، مظلوم عبدي، 
فــي شرقي  تتغير  »لــن  السيطرة  أن خريطة 
الــــفــــرات قــبــل الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة شــامــلــة 
ــة«، مــضــيــفــا أن واشــنــطــن  ــوريـ لــلــقــضــيــة الـــسـ
 أي عملية عسكرية 

ّ
وموسكو »تعارضان شن

تــركــيــة فــي شــمــال ســـوريـــة«. وقـــال عــبــدي إن 
ــاع فــي شرقي  الــنــظــام »يــريــد تــســويــة األوضــ
الفرات على طريقة املصالحات التي أجريت 
في مناطق سورية، لكن األمــر مختلف هنا، 
لسنا مثل درعـــا والــغــوطــة«. وشـــّدد على أن 
»الحل سياسي في شرقي الفرات، لدينا مائة 
ذاتــيــة  وإدارة  املــنــطــقــة،  لحماية  مــقــاتــل  ألـــف 
تدير املنطقة منذ 10 سنوات«. وكان النظام 
الــســوري قــد أجــرى تسويات فــي العديد من 
املناطق السورية في درعا وفي ريف دمشق 
ــه لـــم يــلــتــزم  وريـــــف حــمــص الــشــمــالــي، إال أنــ

بمضمونها.
وتــعــلــيــقــا عــلــى إعــــان الــنــظــام، رأى الــبــاحــث 
الــســيــاســي فـــي مـــركـــز »الــــحــــوار الــــســــوري«، 
أحــمــد الــقــربــي، أن الــنــظــام الــســوري »يعتمد 
أسلوب التسويات كبديل عن فكرة االنتقال 
السياسي«، مضيفا أن النظام »يريد اإليحاء 
للمجتمع الــدولــي بـــأن هـــذا هــو الــحــل الــذي 
يــحــقــق االســـتـــقـــرار، وذلـــــك مـــن دون إحــــداث 
تغيير ســيــاســي حــقــيــقــي«. واعــتــبــر الــقــربــي، 
»العربي الجديد«، أن التسويات  في حديث لـ
ــقـــوات قــســد عــنــوانــهــا أن الــنــظــام  »رســــالــــة لـ

الجديد«، أن النظام »يهّول إعاميا في ملف 
مـــا يــســّمــى بــاملــصــالــحــات الـــتـــي يــجــريــهــا«، 
مــوضــحــة أن مـــراكـــز الــتــســويــات تــقــع ضمن 
فــي مناطق  ولــيــس  الــنــظــام،  منطقة سيطرة 
ســيــطــرة قـــســـد«. وقـــالـــت املــــصــــادر إنــــه على 
ــبـــال ضــعــيــف على  الــرغــم مــن ذلــــك، فـــإن »اإلقـ
مــراكــز الــتــســويــات، والـــصـــور الــتــي تنشرها 
وســـائـــل إعــــام الــنــظــام ال تــعــّبــر عـــن الــواقــع 
النظام إجــراء  بــدء  على اإلطـــاق«. واعتبرت 
التسويات في محافظة دير الــزور »محاولة 
الخارجني عن سيطرته  األهالي  منه إليهام 
، وأنه في 

ً
بأن هذا الوضع لن يستمر طويا

طــريــقــه لــلــعــودة مــجــددًا إلـــى ريـــف املحافظة 
الخاضع حاليا لقوات قسد«.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، رأى الــنــاشــط اإلعــامــي 

يــتــغــلــغــل فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا ويـــجـــذب 
ــائـــري، مــــا ُيــــعــــّد ضــغــطــا عــلــى  املــــكــــون الـــعـــشـ
هــذه الــقــوات، كما أنها رسالة إلــى واشنطن 
التي  قــادر على اختراق املناطق  أنه  مفادها 

تقع تحت نفوذها«.
على صعيد آخر، تتوالى املحاوالت لتخفيف 
ــوات »قـــســـد« املــدعــومــة من  الــتــصــعــيــد بـــني قــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن جــهــة، وبـــني الــجــانــب 
ــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــرقـــي  ــي، خــــصــــوصــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
نــهــر الـــفـــرات، كــمــا يستغل الــنــظــام وروســيــا 
التهديدات التركية في الضغط على »قسد«، 
على الرغم من تجميد أنقرة مخطط عمليتها 
ــــن«  ــــوطـ ــــت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــالـ ــ ــــي املـــنـــطـــقـــة. وقـ فـ
الروسية  الــقــوات  إن  أمــس،  للنظام،  التابعة 
نـــشـــرت مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـي 
العسكري  الــطــبــقــة  مــطــار  داخــــل   »300 »إس 
»قسد«.  لـ الغربي والخاضع  الــرقــة  ريــف  فــي 
وأشارت إلى أن نشر املنظومة يأتي لحماية 
ــائـــرات املـــشـــاركـــة فـــي الـــخـــدمـــة الــقــتــالــيــة  الـــطـ
فـــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي، ولــضــمــان الــســيــطــرة 
ملناطق شمالي وشمال  الجوي  املجال  على 
ــة. وأكـــــدت أن روســـيـــا »رفـــدت  شــرقــي ســـوريـ
ومطار  منغ شمالي حلب  مطار  في  قواتها 
الجو«.  لساح  نوعية  بتعزيزات  القامشلي 
الروسية  العسكرية  التحركات  أن  واعتبرت 
هـــي وراء تـــراجـــع الــجــانــب الــتــركــي عـــن شن 
سورية  شمالي  في  جديدة  عسكرية  عملية 
لّوح بها كثيرًا أخيرًا«. وفي السياق، تشهد 
تحركا سياسيا  الــفــرات  نهر  شــرقــي  منطقة 
دون  الحيلولة  الرئيسي  عنوانه  وعسكريا 
اخـــتـــاط األوراق مـــجـــددًا فـــي شــمــال شــرقــي 
واإلبقاء  تركي جديد  ســوريــة، بسبب توغل 
على خريطة السيطرة وخطوط التماس كما 
هي عليه منذ أواخــر 2019. وذكــرت وسائل 
إعام كردية أن وفدًا من الخارجية األميركية 
بــرئــاســة إيــثــان غــولــدريــتــش، نــائــبــة مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، عقد 
أول من أمس اجتماعا مطواًل مع قائد قوات 
»قسد« تناول األوضاع في املنطقة. وأضافت 
أن الوفد أكد خال اللقاء على أهمية الحفاظ 
النار  ووقــف  التصعيد  خفض  اتفاقية  على 
ــة عـــمـــومـــا، ومـــواصـــلـــة  ــوريــ فــــي املــنــطــقــة وســ
»داعش«.  الجهود إللحاق الهزيمة النهائية بـ
»العربي الجديد«، قال مسؤول  وفي حديث لـ
املــركــز اإلعــامــي فــي »قــســد«، فــرهــاد شامي، 
إن الــوفــد األمــيــركــي الــتــقــى مــجــلــس ســوريــة 
»قسد«(،  لـ السياسي  )الجناح  الديمقراطية 
ومسؤولني في اإلدارة الذاتية، مشيرًا إلى أن 

الزيارة كانت »خاطفة«.

عبدي: خريطة 
السيطرة لن تتغير قبل 

التسوية الشاملة

يروج النظام السوري 
لبدء عمليات »تسوية« 

في محافظة دير الزور، 
في محاولة للضغط 

على »قسد«، فيما تؤكد 
األخيرة استمرار الدعم 

األميركي لها

تسيطر »قسد« على ريف المحافظة )دليل سليمان/فرانس برس(

النظام وتسوية دير الزور: ضغط على »قسد«
تقرير

  شرق
      غرب

واشنطن تحّذر الصين 
عشية قمة بايدن ـ شي

وّجــهــت الـــواليـــات املــتــحــدة، أول من 
أمــــس الــســبــت، تــحــذيــرًا جـــديـــدًا إلــى 
الصني بشأن تايوان، وذلك قبل القّمة 
االفتراضية املقررة اليوم اإلثنني بني 
الرئيس األميركي جو بايدن ونظيره 
الــصــيــنــي شـــي جـــني بــيــنــغ. وأعــــرب 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنتوني  وزيـ
ــع نــظــيــره  ــ ــال مـ ــ ــــصـ ــي اتـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن، فـ
الــصــيــنــي وانــــغ يـــي، عـــن »قــلــقــه إزاء 
الــضــغــط الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي 
لجمهورية  املتواصل  واالقــتــصــادي 
ــوان«،  ــ ــايــ ــ ــد تــ ــ الــــصــــني الـــشـــعـــبـــيـــة ضـ
داعيا بكني »إلى االنخراط في حوار 
ــادف« لــحــل خــافــاتــهــا مــع تايبيه  هــ
في  الشعب  لرغبات  ووفــقــا  »سلميا 

تايوان ومصالحه«.
)فرانس برس(

»داعش« يتبنى هجومًا 
على الشرطة الباكستانية

قــتــل جـــنـــديـــان بــاكــســتــانــيــان، أمــس 
األحد، في هجوم ملسلحني في إقليم 
بلوشستان، جنوب غربي باكستان. 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن تــنــظــيــم »داعـــــش« 
عـــبـــر تــطــبــيــق »تـــيـــلـــيـــغـــرام«، أمــــس، 
مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة 
الباكستانية  لــلــشــرطــة  ثــكــنــة  ــل  داخــ
ــة بـــــــاجـــــــور فـــــــي إقـــلـــيـــم  ــقــ ــنــــطــ فـــــــي مــ
ما  أمــس،  مــن  أول  خيبربختونخوا، 
أدى إلـــى مقتل ضــابــط وعــنــصــر من 
الشرطة الباكستانية، بحسب بيانه.
)رويترز(

الصومال: إحباط 
هجوم لـ»الشباب«

أعـــلـــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
مــن عناصر حركة   5 ــد، مقتل  األحـ
ــة بــتــنــظــيــم  ــطــ ــبــ ــرتــ ــاب« املــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ »الــ
 
ّ
شن محاولتهم  أثــنــاء  »الــقــاعــدة«، 

هــجــوم عــلــى مــطــار مــديــنــة بـــراوي 
في إقليم شبيلي السفلى، جنوبي 
ــاء  ــ ــبـ ــ الــــــبــــــاد. وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة األنـ
الــصــومــالــيــة إن الــجــيــش اســتــولــى 
خال العملية على معدات عسكرية 
تابعة لعناصر الحركة، فيما أشار 
قــائــد الــجــيــش الــصــومــالــي، الــلــواء 
تــكــبــد  إلــــــى  راغـــــــــي،  يــــوســــف  أودا 
فادحة  »الشباب« خسائر  عناصر 

من حيث أعداد القتلى.
)قنا(

ليبيا،  لرئاسة  القذافي  اإلسالم  سيف  ترشح  يثير 
أسئلة  ترشحه،  االنتخابات  مفوضية  وقبول 
مطلوب  أنه  علمًا  وسياسية،  قانونية  كثيرة 
للجنائية الدولية، وصادر بحقه حكم باإلعدام 
في الداخل. وتؤكد عبثية السياسة في ليبيا، 
إطاحة  ومنها  واردة،  االحتماالت  جميع  أن 

االنتخابات
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الــتــي تــشــدد جميع  مــن االنــتــخــابــات الليبية، 
ــدول الــغــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة صــاحــبــة النفوذ  الــ
في ليبيا، على ضرورة إجرائها في موعدها، 
بعد  معروفا  ليس  االنتقالية،  املرحلة  إلنهاء 
التي يملكها سيف اإلســام في يده،  األوراق 
لــلــذهــاب نــحــو الــتــرشــح لــلــرئــاســة، عــلــمــا أنــه 
ــح إلــى ذلــك في مقابلة أولــى له مع صحيفة 

ّ
مل

»نــيــويــورك تــايــمــز«، نــشــرت الــصــيــف املــاضــي 
ــريــــت فــــي شــهــر  ــالــــت الــصــحــيــفــة إنـــهـــا أجــ وقــ
رمــضــان املــاضــي )مـــايـــو/أيـــار(، إلـــى إمكانية 
ـــدور حــول  ــت الــتــكــنــهــات تـ

ّ
تــرشــحــه، فــيــمــا ظــل

إمكانية دعمه ملرشح آخر. وفيما يبدو املشهد 
الطويلة  الحرب  استنزاف  مع  معقدًا،  الليبي 
لليبيني الذين لم يستفيدوا بعد من مقدرات 
بادهم، التي تحولت إلى ساحة صراع دولي، 
يعول القذافي االبن على فشل الثورة الليبية 
ــمـــوحـــات الــشــعــب  حـــتـــى اآلن فــــي تــحــقــيــق طـ
الــلــيــبــي، مـــن دون اتـــضـــاح صـــــورة األطـــــراف 
الــدولــيــة الــداعــمــة لـــه، فــي إطـــار استراتيجية 
الربيع  الــتــي تشهدها دول  املــضــادة،  الــثــورة 
ويترقب  والثانية.  األولــى  بنسختيه  العربي 
الــلــيــبــيــون، اســتــكــمــال مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات 

طرابلس ـ العربي الجديد

في مشهد من شأنه إضفاء املزيد 
في  األوراق  وخـــلـــط  ــاك  ــبــ االرتــ مـــن 
الــســاحــة الــلــيــبــيــة عــلــى مــقــربــة من 
في  الــبــاد  فــي  املــقــررة  الرئاسية  االنتخابات 
24 ديسمبر/كانون األول املقبل، أعاد فيديو 
العقيد  نجل  الــقــذافــي،  اإلســـام  سيف  تقديم 
في  للرئاسة  ترشحه  القذافي،  معمر  الــراحــل 
مركز مفوضية االنتخابات في سبها، جنوب 
الــبــاد، ليبيا، أكثر مــن عقد إلــى الـــوراء، بعد 
التي  الليبية  الــثــورة  إثــر  سقوط نظام والـــده 
االبــن  القذافي  وتـــواري  أطاحته بدعم دولـــي، 
الــــذي كـــان مــرشــحــا لــخــافــة أبــيــه فــي منطقة 
الزنتان غرب ليبيا، وبحمايتها، ما تبع ذلك 
مــن حــرب طويلة بــني فــرقــاء ليبيني تناحروا 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة. وكــــان الفــتــا أمـــس، 
إسراع املفوضية العليا لانتخابات، إعانها 
قبول ترشح سيف اإلسام، املطلوب للجنائية 
اإلنسانية،  ارتكاب جرائم ضد  بتهم  الدولية 
ــبـــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  فــيــمــا تــــــواردت أنـ
االجتماعي عن عودة بشير صالح، سكرتير 
»الــعــلــبــة الـــســـوداء«  الــقــذافــي األب، واملــلــقــب بـــ
الباد، بعد هروبه منها  إلــى  القذافي،  ملعمر 
ــــام أوراق  ــّدم ســيــف اإلسـ ــ ألكــثــر مـــن عــقــد. وقـ
اللواء  ابن  أيضا  للرئاسة، فيما كان  ترشحه 
املتقاعد، خليفة حفتر، صــدام حفتر،  الليبي 
إلى  الــذي يسعى حفتر  الليبي،  الجنوب  فــي 
استمالته وتكريس نفوذ له فيه. وعلى مقربة 

لــقــبــول طــلــبــات الــتــرشــح لــلــرئــاســة، والــتــي قد 
يكون في الئحتها أيضا اسما حفتر ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، الذي اختار منذ 

فترة التقليل من ظهوره السياسي.
وفــيــمــا ال يـــزال املــشــهــد االنــتــخــابــي فــي ليبيا 
وفرص  االنتخابية  القوانني  بجدل   

ً
منشغا

ــراء االنــتــخــابــات مـــن عــدمــهــا، ظــهــر سيف  ــ إجـ
تــرشــحــه  أوراق  ــقـــدم  ــيـ لـ الــــقــــذافــــي،  اإلســــــــام 
الرئاسية من سبها. وأكد مدير  لانتخابات 

إدارة التواصل والتوعية في املفوضية العليا 
ــقـــدم ســيــف  ــد املـــنـــاعـــي، تـ ــالـ لـــانـــتـــخـــابـــات، خـ
ــأوراق تــرشــحــه، وقــالــت املفوضية  ــ ــام بـ اإلســ
إن األخــيــر تــقــدم بــمــســتــنــدات تــرشــحــه ملكتب 
جميع   

ً
»مستكما سبها،  االنتخابية  اإلدارة 

املــســوغــات الــقــانــونــيــة بــحــســب الــقــانــون رقــم 
ــد الــــصــــادر عــــن مــجــلــس الــــنــــواب بــشــأن  ــ واحــ
م بطاقته 

َّ
الـــدولـــة«، كما تسل رئــيــس  انــتــخــاب 

االنــتــخــابــيــة مـــن املـــركـــز االنــتــخــابــي املــســجــل 
بــه. وأعــلــنــت املفوضية فــي وقــت الحــق قبول 
الحكيم  عــبــد  لــلــرئــاســيــات،  املــرشــحــني  أوراق 
فــــي طـــرابـــلـــس(  تـــرشـــحـــه  ــّدم أوراق  ــ ــ )قـ بــعــيــو 
وســيــف اإلســـــام، وتــوقــعــت أن تــشــهــد األيـــام 
ــة تــــقــــدم مـــــزيـــــٍد مـــــن املــــرشــــحــــني حــــال  ــلـ ــبـ ــقـ املـ
استكمال مسوغاتهم القانونية. وكان رئيس 

ــد تـــــرك الـــبـــاب  املـــفـــوضـــيـــة عـــمـــاد الــــســــايــــح، قــ
مفتوحا، في وقت سابق، أمام إمكانية قبول 
 »إذا توفرت فيه 

ً
ترشح سيف اإلســام، قائا

ــة. ومـــن بــني الـــشـــروط التي  الـــشـــروط« الـــازمـ
كـــانـــت أعــلــنــتــهــا املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلــتــرشــح 
ضــرورة  والبرملانية،  الرئاسية  لانتخابات 
إحضار املرشح شهادة للبراءة من املخالفات 

الجنائية والقانونية. 
وظــهــر سيف اإلســــام، فــي فيديو تــّم تــداولــه 
أمس، داخل املركز االنتخابي في سبها، وهو 
يتمم إجراءات ترشحه، وكان محاطا بموظفي 
املــركــز االنــتــخــابــي، وتـــبـــادل مــعــهــم الــحــديــث. 
وتا سيف اإلسام، كما أظهر الفيديو، آيتني 
قــرآنــيــتــني، مــنــهــمــا »ربـــنـــا افـــتـــح بــيــنــنــا وبــني 

قومنا بالحق وأنت خير الفاتحني«.

ولم ينتظر مكتب االدعاء العسكري العام في 
القذافي  خــطــوة  للتحرك ضــد   ،

ً
طــويــا ليبيا، 

بوقف  االنتخابات  إذ طالب مفوضية  االبــن، 
إجــــــــــراءات تــــرشــــح ســـيـــف اإلســــــــام وخــلــيــفــة 
حــفــتــر »إلــــــى حــــني امــتــثــالــهــمــا لــلــتــحــقــيــق«، 
ــبـــول تــرشــح  وذلــــــك قـــبـــل إعــــــان املـــفـــوضـــيـــة قـ
النيابة في مكتب املدعي  األول. ووجــه وكيل 
الــعــام الــعــســكــري، محمد غــــرودة، رســالــة إلى 
»املسؤولية  فيها  حّملها  املــفــوضــيــة،  رئــيــس 
القانونية في حــال مخالفة ذلــك، مع ضــرورة 
مــوافــاتــنــا بــمــا يــفــيــد االســـتـــام واإلجـــــــراءات 
ــن قـــبـــلـــكـــم«. وأوضــــــــح غــــــــرودة أن  املـــتـــخـــذة مــ
ــقـــذافـــي  ــيـــف الـ ــة ضــــد سـ ــرفــــوعــ »الـــقـــضـــايـــا املــ
وحــفــتــر تــتــعــلــق بــقــتــل مــواطــنــني فـــي منطقة 
إسبيعة )جنوبي طرابلس( في عام 2019 من 

قبل املجموعة املسلحة فاغنر )مرتزقة شركة 
أيضا  متحدثا  الــروســيــة(«،  العسكرية  فاغنر 
عـــن »مــلــف قــضــيــة قــتــل 26 طــالــبــا فـــي الكلية 
الــعــســكــريــة بــطــرابــلــس، وواقـــعـــة قــصــف مقر 
تــاجــوراء، وقصف  فــي  الشرعية  الهجرة غير 
ــة«، وهــــي مــلــفــات مــتــهــم فيها  ــ ــزاويـ ــ مــديــنــة الـ
حفتر، وحيث إن »أوامر بالضبط واإلحضار 
قد صدرت« بحق الرجلني. وكان مكتب املدعي 
العام العسكري الليبي )تابع لــوزارة الدفاع( 
قــد أصــدر فــي 11 أغــســطــس/آب املــاضــي، أمــرًا 
»تورطه  لـ اإلســام  القبض على سيف  بإلقاء 

في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة«.
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم املــحــكــمــة  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، فـــادي الــعــبــدالــلــه، إن أمــر 
القبض بحق سيف اإلسام الصادر منذ عام 

يـــزال ســاريــا ولـــم يــتــغــيــر«، مضيفا  2011 »ال 
ــالــــة »األنــــــاضــــــول«، أن  ــا نــقــلــت وكــ بــحــســب مــ

»املحكمة ال تعلق على الشؤون السياسية«. 
وكــان املــشــاركــون فــي مؤتمر بــاريــس الدولي 
بشأن ليبيا، الذي عقد يوم الجمعة املاضي، 
قد أكــدوا في بيانهم الختامي، عزمهم فرض 
عــقــوبــات عــلــى األفــــــراد الـــذيـــن »ســيــحــاولــون 
القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض 
أكانوا  ليبيا«، ســواء  في  املــقــررة  االنتخابات 

داخل الباد أو خارجها.
ــذافـــي االبــــــن، رأى  ــقـ وتــعــلــيــقــا عــلــى تـــرشـــح الـ
الناشط السياسي من سبها، رمزي املقرحي، 
أن تقدم األخير بالترشح للرئاسة من سبها، 
»العربي  وراءه سببان، موضحا في حديث لـ
بالجانب  يتعلق  األول  »السبب  أن  الجديد«، 
ــي، فـــلـــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان ســـيـــف اإلســـــام  ــ ــنـ ــ األمـ
ــتــــي تــســيــطــر  الـــقـــيـــام بــــذلــــك فــــي طـــرابـــلـــس الــ
حة وسياسية تطالب 

ّ
عليها مجموعات مسل

بـــضـــرورة مــحــاكــمــتــه، وال فـــي بــنــغــازي الــتــي 
أن  مليشيات حفتر«، مضيفا  عليها  تسيطر 
الــســبــب الــثــانــي »يــتــعــلــق بــالــثــقــل االنــتــخــابــي 
في الجنوب، حيث ال تزال الكثير من القبائل 
على والئــهــا لنظام والـــده«. ووفــقــا ملعلومات 
ــــام لسبها  ــارة ســيــف اإلسـ ــ املــقــرحــي، فـــإن زيـ
جرت في الصباح الباكر من يوم أمــس، وفي 
 حـــراســـة مـــشـــددة مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من 

ّ
ظــــل

أنصاره من قبيلة القذاذفة، مؤكدًا أن غالبية 
أبــنــاء سبها لــم يلحظوا وجـــوده فــي املدينة، 

اته.  وأنه غادرها بعد إتمام إجراء
ــار  ــتـ اخـ اإلســــــــام  ــيـــف  سـ أن  املــــقــــرحــــي  ورأى 
تــوقــيــتــا حــســاســا لــيــعــلــن تــرشــحــه، مــوضــحــا 
أن »الــخــافــات بــني مختلف األطـــراف وأيضا 
أثقلت كاهل  التي  الثورة  نتائج 11 عاما من 
الــلــيــبــي، جــعــلــتــه يــمــضــي فـــي خـــطـــوتـــه، وقــد 

تشكل بوادر نجاح لحملته االنتخابية«.
لكن الباحث الليبي في الشأن القانوني أحمد 
 
ً
العاقل، اعتبر أن الجنوب الليبي ال يشكل ثقا

سكانيا كبيرًا لدعم سيف اإلسام في حملته، 
إلــى أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الفتا فــي حديث 
»محكمة االستئناف لم تسقط الحكم السابق 
ــالـــرصـــاص(  بـــحـــق ســـيـــف اإلســـــــام )إعــــــــدام بـ
وهــو لم يستأنف الحكم الــذي ال يــزال قائما، 
والــــذي يقابله قـــرار الــعــفــو الــعــام الـــذي صــدر 
ــي زمـــــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــــواب فــ ــنـ ــ ــن مــجــلــس الـ عــ
السياسية )عام 2015(«. وكانت  والصراعات 
أدانــت سيف  العليا في طرابلس قد  املحكمة 
عليه  وحــكــمــت   2017 عـــام  منتصف  اإلســــام 
بـــــاإلعـــــدام غـــيـــابـــيـــا، فــيــمــا أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
ــــاق ســــرحــــه فــي  ــ ــتــــان الـــجـــبـــلـــيـــة، عــــن اطـ الــــزنــ
يونيو/حزيران 2017، مشيرة إلى أن قرارها 
العدل في  بناء على مخاطبة من وزارة  جــاء 
على  الــنــواب،  مجلس  عــن  املنبثقة  الحكومة 
خلفية إصـــدار املجلس قــرار العفو الــعــام عن 

كل املطلوبني للقضاء.
من جهته، اعتبر األكاديمي الليبي وأستاذ 
العلوم السياسية، خليفة الحداد، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن ســيــف اإلســـــام ال  لـــ
والــده،  لخافة  مواصلة طموحه  فــي  يرغب 
بـــل هـــدفـــه »إفــــشــــال الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة«. 
الكبير املصاحب  الــجــدل  إلــى  الــحــداد  ولفت 
إلمــكــانــيــة تـــرشـــح حــفــتــر، والـــبـــيـــانـــات الــتــي 
صـــدرت فــي غـــرب ليبيا والــتــي وصــلــت إلــى 
حــــّد الــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الـــســـاح لــرفــض 
االنتخابات، معتبرًا »أننا أصبحنا نتحدث 
اآلن عن سيف اإلسام الذي تجمع األغلبية 
ــذا فــإن  فـــي الـــبـــاد عــلــى رفـــضـــه ســيــاســيــا، لــ
ر من 

ّ
التداعيات ستكون أكثر خطورة«. وحذ

مــخــاوف ظهور سيف اإلســـام فــي الجنوب 
ــن شــــأنــــه أن »يــضــيــف  ــ الـــلـــيـــبـــي، والـــــــــذي مـ
معسكرًا جديدًا إلى جانب معسكري الشرق 
الجنوب  فــي  ظــهــوره  أن  معتبرًا  والـــغـــرب«، 
قـــد يـــكـــون مـــن تـــداعـــيـــاتـــه تــعــزيــز االنــقــســام 
الجهوي، خصوصا أن القذاذفة وأنصارهم 

ذوو ثقل قبلي كثيف في الجنوب الليبي.

)Getty( كان سيف اإلسالم يطمح لخالفة والده قبل الثورة

ترشح 
القذافي االبن 
الثورة المضادة 
تتقدم في ليبيا 

الجنائية الدولية: أمر 
القبض بحق القذافي 

ال يزال ساريًا

طالب االدعاء العسكري 
الليبي بوقف ترشح 

القذافي وحفتر

طالب المجلس الرئاسي الليبي، أمس األحد، 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجراء  بضرورة 
لتحقيق  يلزم  ما  كل  واتخاذ  متزامنة، 
فرص  لتعزيز  شاملة  انتخابية  عملية 
وطالب  الليبيين.  األطــراف  بين  الثقة  بناء 
نزيهة  انتخابات  إجــراء  بضرورة  المجلس 
محاوالت  أي  طريق  لقطع  وشفافة 
ــاوى  ــدع ب عليها  ــالب  ــقـ واالنـ ــلــتــزويــر  ل
باريس  مؤتمر  بنتائج  مرحبًا  مختلفة«، 
مفصلي  وقــت  في  جــاء  الــذي  الليبي، 
مستقبل  لــرســم  الليبيون  فيه  يتطلع 

بالدهم بانتقال سلمي للسلطة«. 

انتخابات متزامنة



يجري مسؤولون 
في مصر اتصاالت 

مع السعودية 
واإلمارات لتشكيل 

لوبي ضغط 
إلنقاذ عسكر 
السودان من 

ورطة انقالبهم، 
إذ تعتبر القاهرة 

الجنرال عبد الفتاح 
البرهان ضامنًا 

لمصالحها، فيما 
رد رئيس الحكومة 
السودانية عبد اهلل 

حمدوك على 
محاوالت القاهرة 

إعادته للحكم 
بشرط اإلفراج عن 

المقبوض عليهم 
قبل بحث أي حل 

لألزمة

القاهرة ـ العربي الجديد

اســـتـــبـــق وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي رفــــيــــع املـــســـتـــوى، 
برئاسة مستشار األمن القومي إيال حولتا، 
العامة  املــخــابــرات  زيـــارة سيقوم بها رئيس 
املــصــريــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل إلـــى تــل أبيب 
أمس  القاهرة  بــزيــارة  الحالي،  الشهر  نهاية 
األحــــد، ليبحث مــعــه مــجــمــوعــة مــن املــلــفــات، 
ــزة، وآخـــر  عــلــى رأســـهـــا الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــ
املصرية  االتــصــاالت  على ضــوء  املستجدات 
مــصــادر  وقــالــت  الفلسطينية.  الــفــصــائــل  مــع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــصــريــة خـــاصـــة، لــــ
أجــــنــــدة املـــبـــاحـــثـــات شـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــطــورات األخــيــرة مــع الجانب املــصــري في 
إطار وساطته مع فصائل قطاع غزة، وعلى 
ــن جــانــب  ــرًا مــ ــيــ ــات جـــــرت أخــ ــركـ ــحـ ــا تـ ــهــ رأســ
إسرائيليًا  قلقًا  أن هناك  إلــى  املقاومة، الفتة 
من توسع »حماس« في استخدام الطائرات 
ت 

ّ
تلق مصر  أن  املصادر  وأوضحت  املسّيرة. 

أخيرًا اتصاالت إسرائيلية قبل زيارة الوفد، 
حملت رسائل تحذيرية من إمكانية إشعال 
تلك الطائرات مواجهة جديدة مع املقاومة في 
غزة، مؤكدة أن هناك مخاوف في تل أبيب من 
طبيعة تلك الطائرات، وما إذا كانت مهمتها 

متفجرة.  أجــســامــًا  تحمل  أم  فقط  تجسسية 
ــارت املـــصـــادر إلـــى أنـــه تــم خـــال الــلــقــاء،  ــ وأشـ
بــحــث آخـــر مــا تــوصــلــت إلــيــه الــقــاهــرة بشأن 
مطلب إســرائــيــلــي، فــي إطـــار صفقة األســـرى، 
ــة بــمــصــيــر جـــنـــودهـــا  يــتــعــلــق بــــأدلــــة خــــاصــ
املــحــتــجــزيــن لــــدى »حــــمــــاس«، الفـــتـــة إلــــى أن 
اإلسرائيليني قدموا طلبًا في إطار محاوالت 
أدلة  الحركة  الصفقة يقضي بتقديم  تحريك 
خاصة بمصير اثنني من األسرى، وهما أرون 
شــاؤل وهــدار غــولــدن. كما أن الطرفني بحثا 
باالتفاق  املتعلقة  األمنية  ــراءات  اإلجــ بعض 
األخير الخاص بزيادة عدد القوات املصرية 
في رفح، كاشفة عن أن هناك بنودًا أخرى ذات 
صلة باتفاقية كامب ديفيد محل دراسة بني 
عليها،  تعديات  إدخـــال  أجــل  مــن  الجانبني، 
ــوء الــتــنــســيــق األمـــنـــي رفــيــع املــســتــوى  فـــي ضـ
الــحــدود  فــي ســيــنــاء، ومنطقة  الجانبني  بــني 

املشتركة.
وكــانــت مــصــادر مصرية خــاصــة كشفت، في 
»العربي الجديد«، عن أن كامل  وقت سابق، لـ
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  على  سيطرح 
نفتالي بينت، التصور املصري الذي رحبت 
بــه الــفــصــائــل، فــي إطـــار الــتــســهــيــات املقدمة 
لقطاع غزة خال الفترة املقبلة، والذي يحتاج 
اته  إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراء
تــتــعــارض مـــع الــبــنــود األمــنــيــة فـــي اتــفــاقــيــة 
الطرفني. وأضافت  عة بني 

ّ
املوق ديفيد  كامب 

املــصــادر املصرية أنــه »فــي مــا يخص صفقة 
األســرى بني حماس واالحــتــال اإلسرائيلي، 
ــا الـــكـــامـــل  فـــــإن مــــراحــــل الـــصـــفـــقـــة وتــــصــــورهــ
جـــاهـــزة، وتــنــتــظــر الــضــوء األخــضــر فــقــط من 
»القاهرة  أن  مضيفة  اإلســرائــيــلــي«،  الجانب 
 فـــي أعـــقـــاب الــلــقــاءات 

ً
أنــهــت الــتــصــور كـــامـــا

املصرية األخيرة بقيادة حركة حماس«.

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــى تــضــيــيــق الــســلــطــة  فــــي مــــؤشــــر جــــديــــد عـ
الـــروســـيـــة الـــخـــنـــاق عــلــى مــنــظــمــات املــجــتــمــع 
الدولية«  »ميموريال  منظمة  تواجه  املــدنــي، 
النيابة  تــقــدم  بعد  اإلغــــاق،  خطر  الحقوقية 
ــــوى أمـــــــام املـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــدعـ ــ الــــروســــيــــة بـ
من  الــحــقــوقــيــني  مــخــاوف  لتصفيتها، وســـط 
إلـــى مرحلة  انــتــقــااًل  الــخــطــوة  أن تشكل هـــذه 
جــديــدة مــن املــواجــهــة بــني السلطة واملجتمع 
املــدنــي، وســعــي الــدولــة إلـــى احــتــكــار الــذاكــرة 
ــاءت مـــطـــاردة »مــيــمــوريــال«  ــ الــتــاريــخــيــة. وجـ
بــذريــعــة مــخــالــفــتــهــا الـــقـــانـــون املــثــيــر لــلــجــدل 

كما  للخارج«،  »العميلة  باملنظمات  الخاص 
تـــم تــصــنــيــف املــنــظــمــة مـــن قــبــل وزارة الــعــدل 
الروسية. ومن املقرر أن تعقد الجلسة األولى 
لــلــمــحــاكــمــة فـــي 23 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــال« أعـــــرق وأقــــدم  ــمـــوريـ ــيـ ـــعـــد »مـ

ُ
ــالـــي. وت الـــحـ

إذ يعود تاريخ  منظمة حقوقية في روســيــا، 
السوفييتية  الــحــقــبــة  نــهــايــة  إلـــى  تــأســيــســهــا 
ــام 1987، بــهــدف حــفــظ ذكــــرى ضحايا  فــي عـ
والــذي  السوفييتي،  االتــحــاد  عهد  فــي  القمع 
بلغ ذروته في عهد جوزيف ستالني، وطاول 
مايني األشخاص، ولم يتم الكشف عن نطاقه 
زاد من  ــا  ومــ ــام 1953.  عــ فـــي  ــاتـــه  وفـ بــعــد  إال 
الروسية  الساحتني  مكانة »ميموريال« على 
ــتــــخــــاب مـــخـــتـــرع الــقــنــبــلــة  ــو انــ ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الحائز  ســاخــاروف،  أنــدريــه  الهيدروجينية، 
على جائز نوبل للسام في عام 1975، كأول 

رئيس لها.
»ميموريال«  لـ املعلنة  املهمة  تعد  لم  وحاليًا 
تــقــتــصــر عــلــى حــفــظ ذكـــــرى ضــحــايــا الــقــمــع، 
ــًا نـــشـــاطـــًا حــقــوقــيــًا مــتــعــلــقــًا  بــــل تــشــمــل أيـــضـ
»اإلســهــام فــي بــنــاء مجتمع مــدنــي متطور،  بـــ
ودولة ديمقراطية يسودها القانون وتستبعد 
النبذة  وفق  الشمولية«،  إلى  العودة  احتمال 
الــتــعــريــفــيــة عــلــى مـــوقـــع املــنــظــمــة. وفــــي هــذا 
اإلطار، اعتبرت املتحدثة باسم »ميموريال«، 
املنظمة  على  التضييق  أن  بيتروفا،  ناتاليا 
املدني  الــدولــة واملجتمع  بــني  املــواجــهــة  ينقل 
إلـــى مــســتــوى جــديــد، يــصــل إلـــى حــد املــســاس 
ــالـــت  ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. وقـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــــرة الـ ــــذاكـ ــالـ ــ بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  بــيــتــروفــا، فـــي حـــديـــث لــــ
أرض  إن تحققت على  الخطوة،  هــذه  »تشكل 
الـــواقـــع، إغــــاق أكــبــر وأعـــــرق مــنــظــمــة معنية 
بحفظ الذاكرة التاريخية والدفاع عن حقوق 
العاقة  اإلنــســان، مــا سيزيد حتمًا مــن حــدة 

 بني املجتمع والسلطة. ستكون 
ً
املتوترة أصا

هناك حياة مختلفة بعد التضييق على الحق 
في الذاكرة والتاريخ«.

ــــع الــســلــطــة الــروســيــة للتضييق  وحــــول دوافـ
على »ميموريال«، أوضحت بيتروفا: »يعكس 
عــبــث الـــذرائـــع أن مــيــمــوريــال ال تــتــنــاســب مع 
لــلــســلــطــة. نــشــأت منظمتنا  الــحــالــي  الــهــيــكــل 
القمع  كحركة لتخليد وحفظ ذكــرى ضحايا 
الذي كاد أال يترك بيتًا واحدًا في الباد، وإذا 
لم نحفظ الذاكرة، فليس هناك ما يضمن أن 
ذلــك لن يتكرر، وهــو ما تسعى إليه السلطة، 

على ما يبدو«.
وأثــــــــارت مـــاحـــقـــة »مــــيــــمــــوريــــال« مـــوجـــة مــن 
الــتــضــامــن فـــي األوســـــاط الــحــقــوقــيــة والــفــنــيــة 
والـــصـــحـــافـــة الـــروســـيـــة املــســتــقــلــة، إذ أعــــرب 
ــابـــع لــلــرئــاســة  ــتـ مــجــلــس حـــقـــوق اإلنــــســــان الـ
الروسية عــن قلقه مــن الــوضــع، مــؤكــدًا إجــراء 
ــاذ خـــطـــوات  ــ ــــخـ ــه عـــلـــى اتـ ــ ــزمـ ــ ــاورات وعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ املـ
ــقـــوق اإلنــــســــان،  ــال مــجــلــس حـ ــ لــتــســويــتــه. وقــ
فــي بــيــان أخـــيـــرًا: »يــعــتــبــر املــجــلــس التصفية 
أقدم منظمة مجتمعية إجراء  اإللزامية بحق 
استثنائيًا. في الوقت الحالي، يعتبر املجلس 
أن الـــعـــقـــوبـــة املـــقـــتـــرحـــة غـــيـــر مــتــنــاســبــة مــع 
مجموع املخالفات وغير عادلة، حيث إنه على 
مدى األشهر الـ14 املاضية، لم ترصد الجهات 

الدولية  »مــيــمــوريــال«  لـــ مخالفة  أي  الرقابية 
اللتزاماتها من جهة الوفاء بالقانون، بينما 
ــد مــخــالــفــتــني صــغــيــرتــني فــقــط ملــركــز  ــم رصــ تـ
مــيــمــوريــال الــحــقــوقــي الــتــابــع إلـــى ميموريال 

الدولية«.
ــا  ــ ــيـ ــ ــودمـ ــ ــيـ ــ أمــــــــــــا الــــــكــــــاتــــــبــــــة املــــــســــــرحــــــيــــــة لـ
عن  تــنــازلــهــا  عــن  فــأعــلــنــت  بيتروشيفسكايا 
ــــة احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى مـــحـــاوالت  ــــدولـ ــزة الـ ــائــ جــ
ومحو  »مــيــمــوريــال«  تصفية  العامة  النيابة 
ــا، نـــشـــرت  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــع. بـ ــمــ ــقــ ذكــــــــرى ضــــحــــايــــا الــ
املستقلة،  اإللكترونية  »ريبابليك«  صحيفة 
»عــمــيــلــة لــلــخــارج« أيــضــًا، مــقــااًل  واملــصــنــفــة كـــ
كــاشــني، بعنوان  أولــيــغ  املــعــارض  للصحافي 
»أنتم موجودون هنا. روسيا با ميموريال«، 
ــة لــــم تــعــد  ــيــ اعـــتـــبـــر فـــيـــه أن الـــســـلـــطـــة الــــروســ
تـــخـــفـــي طـــمـــوحـــاتـــهـــا فــــي أن تــــكــــون املـــصـــدر 
الــوحــيــد لــلــذاكــرة الــتــاريــخــيــة. وأشــــار كاشني 
يسقط  ميموريال  بتصفية  »التهديد  أن  إلــى 
مــن الــســلــســلــة الــعــامــة لــهــجــمــات الـــدولـــة على 
غير  ويبدو  الروسية،  املجتمعية  املؤسسات 
مسبوق وفريد من نوعه«، مشبهًا إياه »بهدم 

كنيسة أو إطفاء نار خالدة أو نهب قبر«.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة تــقــدمــت، 
ــــى املـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  الـــخـــمـــيـــس املـــــاضـــــي، إلــ
بدعوى لتصفية منظمة »ميموريال« بذريعة 
املخالفات املتكررة لقانون »العماء للخارج«. 
وقـــالـــت »مـــيـــمـــوريـــال«، فـــي بـــيـــان نــشــر على 
آنــذاك: إن »قانون )العماء للخارج(  موقعها 
 كـــــــــأداة لــتــصــفــيــة املـــنـــظـــمـــات 

ً
ـــــرع أصـــــــا

ُ
اخـــــت

املــســتــقــلــة«، مــذكــرة بــأنــهــا أصـــرت مــــرارًا على 
يـــزال قائمًا، فتضطر  الــقــانــون، لكنه ال  إلــغــاء 
أن  ومعتبرة  بمطالبه،  لــلــوفــاء  »مــيــمــوريــال« 
هـــذا الـــقـــرار ســيــاســي بــا مــســوغــات قانونية 

لتصفية املنظمة.
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ــّدد على  ــ ــه شـ ــنـــة، كــاشــفــة أيـــضـــًا عـــن أنــ الـــراهـ
ضرورة تقديم بعض املتورطني في األحداث 
األخـــــيـــــرة )االنــــــقــــــاب( لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات، حــتــى 
يكونوا بمثابة عبرة ملن يفكر في أّي مرحلة 
مقبلة فــي االنــقــاب على اخــتــيــارات الشعب. 
ــمــــدوك طـــالـــب بــرفــع  ــالــــت املــــصــــادر إن حــ وقــ
اإلقامة الجبرية عنه أيضًا، قبل الحديث عن 

زار حـــمـــدوك، عـــرض عــلــيــه الــقــبــول بــالــعــودة 
الجديدة، وتغيير عدد  الحكومة  رئاسة  إلى 
من الوجوه القديمة التي أساءت للمؤسسة 
ــارت املـــصـــادر  ــ ــ الــعــســكــريــة الـــســـودانـــيـــة. وأشـ
إلـــى أن حــمــدوك تــمــّســك بــإطــاق ســـراح كافة 
املقبوض عليهم، قبل الشروع في أي حديث 
ــاحـــث حــــــول حــــلــــول لـــأزمـــة  ــبـ ــتـ ــالـ يـــرتـــبـــط بـ

حــلــول، مــؤكــدًا أنــه ينبغي على الــوســطــاء أن 
 
ً
أرادوا حا ما  إذا  االنــقــاب  يزيلوا مخلفات 
ينقذ حلفاءهم في الداخل السوداني. وحول 
ــفـــاق بـــني الـــوفـــد املــصــري  مـــا إذا كـــان تـــّم االتـ
وحـــمـــدوك بــشــأن مــخــرجــات قــابــلــة للتنفيذ 
الــواقــع، شهد أي تقدم، أوضحت  على أرض 
املصادر أن هناك تكتمًا بشأن نتائج اللقاء، 

ــه إلـــى أن حـــمـــدوك قـــّدم  الفــتــة فـــي الـــوقـــت ذاتــ
التي  الخليجية  للقاهرة ولأطراف  تعهدات 
»املــتــورطــة فــي األحـــداث األخــيــرة«،  يصفها بـــ

بعدم اإلضرار بمصالحها.
ــنـــاك مـــخـــاوف  ــــى أن هـ وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
مــن جــانــب الــســعــوديــة، بــشــأن مصير الــقــوات 
الـــســـودانـــيـــة املـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة »عــاصــفــة 

الحزم« في اليمن. وقالت املصادر إن القاهرة 
والـــريـــاض تــشــعــران بــمــزيــد مــن الــقــلــق بشأن 
الوضع في السودان، خشية انزالق األوضاع 
ـــمـــا تــصــاعــد 

ّ
ــتـــهـــاكـــات كـــل ــــى مـــزيـــد مــــن االنـ إلـ

الذي  بالشكل  البرهان  الدولي على  الضغط 
إلى  بــه، مشيرة  النهاية لإلطاحة  فــي  يــؤدي 
ــاور: فــتــارة  أن »الــقــلــق املــصــري مــتــعــدد املـــحـ
ــذي يــمــثــل أمــنــًا  بــشــأن مستقبل الـــســـودان الــ
وتــارة  الجنوبية،  الــحــدود  قوميًا ملصر عند 
أخرى بسبب أزمة سّد النهضة، التي تخشى 
الــقــاهــرة مــن تــولــي أطــــراف لــلــمــســؤولــيــة في 
السودان والتي قد تعادي املصالح املصرية«.
مع  بالتنسيق  القاهرة  أن  املــصــادر  وكشفت 
اإلمارات والسعودية، أكدت لإلدارة األميركية 
ــام القليلة  ــ فـــي ســلــســلــة اتـــصـــاالت خـــال األيـ
للسودان  مستقرًا  مستقبل  ال  أنــه  املــاضــيــة، 
الوقت  بالبرهان في  اإلطاحة  تّمت  في حــال 
بالضغط  بايدن  جو  إدارة  مطالبة  الحالي، 
املــدنــيــة للقبول بحل  على حــمــدوك والــقــوى 
وســـــط، ال يــتــضــمــن أي مـــســـاس بــاملــؤســســة 
الخيمة  عمود  بمثابة  تعد  التي  العسكرية 
ــودان، عــلــى حـــد تعبير  ــســ لــاســتــقــرار فـــي الــ
املـــصـــادر. وكـــان الــتــحــالــف الــســيــاســي املــدنــي 
ــراء أي  الــرئــيــســي فــي الـــســـودان قــد رفـــض إجــ
مــفــاوضــات مــع الجيش، وأعـــرب عــن تمّسكه 
ــك فــــي أول مــؤتــمــر  ــ ــام، وذلــ ــ ــ بــمــوقــفــه قـــبـــل أيـ
صـــحـــافـــي يـــعـــقـــده مـــنـــذ انــــقــــاب 25 أكــتــوبــر 

بقيادة البرهان.
من جهة ثانية، نقلت وكالة السودان لأنباء 
الــحــكــومــيــة، أن مــجــلــس الــســيــادة االنــتــقــالــي، 
ــــذي شــكــلــه الـــبـــرهـــان، عــقــد اجــتــمــاعــًا أمــس  الـ
التكهنات  ينهي  مــا  أعــضــائــه،  بكامل  األحـــد، 
حـــول رفـــض 3 مـــن قــــادة الــحــركــات املــتــمــردة 
ــلــــس. وطـــبـــقـــًا  ــجــ ــة فـــــي عــــضــــويــــة املــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ املـ
ملصادر »العربي الجديد« فإن القادة الثاثة 
وهم  األول،  املجلس  في  أعضاء  كانوا  الذين 
إدريــس ومالك عقار،  الطاهر حجر والهادي 
أصــــروا عــلــى عـــدم االعـــتـــراف بــقــرار تعيينهم 
الـــجـــديـــد، وتــمــســكــوا بــعــضــويــتــهــم الــســابــقــة 
تــحــالــف  مـــن جـــديـــد. وأكـــــد  الــقــســم  أداء  دون 
قوى »إعان الحرية والتغيير« في السودان، 
أمس األحد، أنه سيواصل التصعيد الثوري 
ــك تــمــاشــيــًا  ــ ــ ــعـــســـكـــري، وذلـ ــــاب الـ ــقـ ــ ضــــد االنـ
ــــذي خــرج  ــبـــات الــشــعــب الـــســـودانـــي الـ مـــع رغـ
الـــغـــضـــب« رغــم  فـــي »مــلــيــونــيــة  أمــــس األول، 
 6 إلــى ســقــوط  أدى  والـــذي  العنف والتنكيل، 
قــتــلــى. وقــــال الــقــيــادي فــي الــتــحــالــف، شهاب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  إبـــراهـــيـــم الـــطـــيـــب، لــــ
النظام االنقابي أراد من تعامله العنيف مع 
»فــرض  املــاضــي  السبت  الــغــضــب«  »مليونية 
كلفة عالية لتغيير املتوقع«، مؤكدًا أنه »أراد 
كــذلــك بــهــذا الــســلــوك فــرض تسوية سياسية 
على األطـــراف األخـــرى«. وأضــاف إبراهيم أن 
قوى »الحرية والتغيير« عقدت اجتماعًا في 
دار حزب »األمة القومي« بأم درمان ملناقشة 
الــتــطــورات األخـــيـــرة، مــشــيــرًا إلـــى أن تنسيقًا 
عاليًا سيجري بني لجان املقاومة واألجسام 
النقابية واملهنية ملواصلة التصعيد بواسطة 
أسقطت  التي  املجربة  السلمية  الوسائل  كل 
من قبل نظام املخلوع عمر البشير. ونّبه إلى 
أن العنوان األبرز في الشوارع السودانية هو 
»الصمود وعدم التراجع في معركة استرداد 

الحكم املدني ومؤسساته الشرعية«. 
السودانيني،  املهنيني  قــال تجّمع  من جهته، 
إن »جرائم املجلس االنقابي املستمرة بحق 
لزبانيته  مكان  ال  أن  تؤكد  السلميني  الثوار 
إال في قاع الجحيم، وأن االنتقال إلى الدولة 
التغيير  أهــداف  وامللتزمة  الخالصة  املدنية 
الـــجـــذري هـــو املـــدخـــل الــوحــيــد املــمــكــن للغد 
املأمول«. وأكد أن »املقاومة الشعبية السلمية 
املــســتــمــرة تنتقل مــن نــصــر إلـــى نــصــر، ومــن 
خطوة إلى أخرى، بمواصلة تشبيك وتكامل 

قواه الثورية«.

خاصرصد

تشمل مهام 
»ميموريال« نشاطًا يتعلق 

ببناء دولة ديمقراطية

مصر تحاول إنقاذ جنراالت السودان

أمس  بيان  في  فكي،  موسى  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  أعلن 
األحد، أنه سيعين قريبًا مبعوثًا إلى الخرطوم لتشجيع جميع األطراف 
في  لالنخراط  السوداني  »الجيش  داعيًا  سياسي،  حل  إلى  التوصل  على 
عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري«. ورأى فكي، في 
البيان الذي جاء بعد أيام من تعيين مجلس سيادة جديد، أن »الجهات 
الفاعلة السياسية ال تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 

االنتقال الديمقراطي للسلطة«.

مبعوث أفريقي إلى الخرطوم

خاص

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

ــري، جــــاهــــدًا،  ــ ــــصـ يـــســـعـــى الـــنـــظـــام املـ
إلــى إنــقــاذ عسكر الــســودان مــن فشل 
ــد الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة،  انـــقـــابـــهـــم ضــ
ـــذوه فــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 

ّ
والــــذي نـــف

املنتظرة  التداعيات  على  والسيطرة  املاضي، 
ــد تــلــحــق بــاملــشــهــد  ــيــــار الـــتـــي قــ لـــحـــالـــة االنــــهــ
الــســودانــي بــرّمــتــه، ومـــا قــد يــرتــبــه مــن أزمـــات 
مــتــاحــقــة لــلــقــاهــرة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قالت 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة،  مصرية  مصادر 
إن وفــدًا مكونًا من ثــاث شخصيات مصرية 
رفــيــعــة املــســتــوى، يــعــمــلــون عــلــى إدارة املــلــف 
الــــســــودانــــي، بــــإشــــراف شــخــصــي مــــن رئــيــس 
ــلـــواء عــبــاس  جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة، الـ
كــــامــــل، زار رئــــيــــس الــــــــــوزراء )فـــــي الــحــكــومــة 
السودانية التي أعلن رئيس مجلس السيادة 
ها( عبد الله حمدوك 

ّ
عبد الفتاح البرهان حل

ــه، حــــيــــث يـــخـــضـــع لـــإلقـــامـــة  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ فـــــي مــــقــــر إقـ
صيغة  إلــى  التوصل  عليه  وعـــرض  الجبرية، 
تــضــمــن خــــروج جــمــيــع األطـــــراف الــحــالــيــة من 
املــأزق الــراهــن، من دون الــدخــول في مزيد من 

الخسائر.
وأضــافــت املـــصـــادر، أن املــســؤولــني فــي مصر 
انــخــرطــوا، طــوال األيـــام الثاثة املــاضــيــة، في 
اتصاالت مع مسؤولني رفيعي املستوى في 
 من السعودية واإلمارات، في محاولة ملنع 

ّ
كل

 
ّ

انهيار املوقف وتحوله ضد البرهان، في ظل
ــة الــشــديــدة  ــيــ الــضــغــوط األمــيــركــيــة واألوروبــ
عــــلــــيــــه. وكــــشــــفــــت املــــــصــــــادر أن الـــــهـــــدف مــن 
التنسيق مع الجانبني اإلماراتي والسعودي، 
على الرغم من التباين بني القاهرة وأبوظبي 
أخيرًا حول امللف السوداني، هو تكوين لوبي 
ضــغــط المــتــصــاص الــضــغــط عــلــى الــبــرهــان، 
ــد مــــن الــــوقــــت إلقـــنـــاع  ــزيـ ومـــحـــاولـــة كـــســـب مـ
حمدوك واملكونات املدنية في »قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر«، بــأن الــوقــت ال يـــزال متاحًا لحل 
الــدخــول في دوامــة  سياسي لأزمة من دون 

التظاهرات واالنفات.
وأوضــحــت املــصــادر أن الــوفــد املــصــري الــذي 

تحاول مصر منع انهيار 
الموقف الدولي 

وتحوله ضد البرهان

عقد مجلس السيادة 
االنتقالي الجديد اجتماعًا 

بكامل أعضائه

أجبر توسع حركة 
»حماس«، في استخدام 

الطائرات المسيرة، االحتالل 
اإلسرائيلي على إرسال 

وفد إلى القاهرة، لبحث 
هذا الملف مع المصريين

نقلت السلطات الروسية 
المعركة بين الدولة 
والمجتمع المدني 
إلى مستوى جديد، 

مع إطالقها عملية 
محاكمة منظمة 

»ميموريال الدولية« بناء 
على قانون مثير للجدل

اتصاالت إلرساء لوبي عربي داعم للبرهان... 
وحمدوك يتمسك بشرط اإلفراج عن المعتقلين

سوف يقتصر الصيد 
على المناطق الغربية 

من ميناء العريش

المنطقة البحرية 
أصبحت عسكرية تحظر 

فيها حركة المدنيين

تقرير

مع األراضــي املحتلة عــام 1948. وجــاء ذلك 
بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع السيسي، 
برئيس وزراء االحتال اإلسرائيلي نفتالي 
لقاء  الشيخ، تمخض عنه  فــي شــرم  بينت، 
لــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة املـــشـــتـــركـــة لــلــجــيــشــني 
اإلسرائيلي واملصري، كان من أبرز نتائجه 
املعلنة، تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات 
حـــرس الــحــدود فــي رفـــح املــصــريــة، لصالح 
املــصــري،  للجيش  األمــنــيــة  القبضة  تعزيز 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــقــ بـــمـــا يــعــنــي زيـــــــادة الــ

املنطقة الحدودية.
ــعــهــا 

ّ
 اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد وق

ّ
يـــذكـــر أن

ــور الـــســـادات  ــ الــرئــيــس املـــصـــري الـــراحـــل أنـ
ورئــيــس دولــة االحــتــال مناحيم بيغن في 
من  يومًا   12 إثــر   1978 17 سبتمبر/أيلول 
املفاوضات السرية في منتجع كامب ديفيد 
األميركي، فيما جاءت معاهدة السام بني 
مصر وإسرائيل عام 1979 بعد الدخول في 
املصري  الجيش  انتصار  عقب  مفاوضات 
فـــي حــــرب الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول 1973 ونجاحه في استرداد جزء من 
األراضي في سيناء والتي عادت كاملة بعد 
ذلـــك مـــع انــســحــاب آخـــر جــنــدي إســرائــيــلــي 
العلم املصري على  منها عــام 1982، ورفــع 
ــي عــــام 1989.  ــدولــ طـــابـــا بــعــد الــتــحــكــيــم الــ
وتــحــظــر االتــفــاقــيــة عــلــى الــجــانــب املــصــري 
إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى املنطقة 
الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل، وحــــددت طبيعة 
القوات املصرية املنتشرة وكذلك تسليحها، 
عــــلــــى أن يــــتــــم الـــتـــنـــســـيـــق بـــــني الـــجـــانـــبـــني 
أي عملية  اإلســـرائـــيـــلـــي واألمـــيـــركـــي حــــول 
تنفيذها  املــصــري  الــجــيــش  يــريــد  عسكرية 

في سيناء.
وتعليقًا على ذلـــك، رأى بــاحــث فــي شــؤون 
ــن اســـمـــه،  ــ ســـيـــنـــاء فـــضـــل عــــــدم الـــكـــشـــف عـ
الــــدفــــاع  وزارة  أن  الــــجــــديــــد«،  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
حـــــــّددت املــنــطــقــة الــعــســكــريــة املــغــلــقــة قــبــل 
مــن مدن  واســعــة  أسابيع، وتشمل مساحة 
وقــرى شمال سيناء، املتاخمة للحدود مع 
قــطــاع غـــزة، وأطـــراف الــحــدود مــع االحــتــال 
اإلسرائيلي، وتم نشر الخريطة على العلن. 
ــرد عــلــى ذلـــك من  ــه »جــــرى الــ ــى أنـ ــار إلـ ــ وأشـ
ــواب فـــي مــجــلــس الــشــعــب  ــ قــبــل مــشــايــخ ونــ
ــام اإلعـــان  فــي ســيــنــاء، وهـــا نــحــن الــيــوم أمـ
في  التحرك  مــن  الصيادين  منع حركة  عــن 
اتجاه الشرق من ميناء العريش، أي أن هذه 
تحظر  عسكرية  أصبحت  البحرية  املنطقة 
ــرار بــمــنــع أي  فــيــهــا حــركــة املــدنــيــني، بــعــد قــ
طائرة تصوير تابعة ألي شركة أو صحافة 
أو مــواطــن مــن التحليق فــي مناطق شمال 
سيناء، لتكتمل الصورة بذلك: البر والبحر 

والجو هي مناطق عسكرية محظورة«.

ــخ زويـــــد  ــيــ ــشــ ــان مـــــن مــــــدن رفــــــح والــ ــكــ ــســ الــ
والـــعـــريـــش، تــحــت حــجــج مختلفة كــإنــشــاء 
املــيــنــاء، أو  منطقة عــازلــة، أو توسيع حــرم 
مطار العريش، أو ماحقة تنظيم »داعش« 

)والية سيناء(.
ومعقبًا على القرار، كتب الناشط السياسي 
من العريش أشرف أيوب، على »فيسبوك« 
ــــان هـــام غــيــر مــعــلــوم مـــصـــدره أو  ــه »إعـ ــ

ّ
أن

يــتــضــمــن األوراق  أعـــلـــنـــتـــه،  الـــتـــي  الـــجـــهـــة 
واملـــســـتـــنـــدات املـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــصـــيـــاديـــن، 
العريش  أنــه قد تقرر فتح ميناء  والسبب 
الــبــحــري اعــتــبــارًا مــن األول مــن ديسمبر/

كانون األول املقبل أمام الصيد، ومن ضمن 
تلك األوراق من صاحب املركب، إقــرار بأن 
الصيد مسموح فقط غرب امليناء، ومن ال 
يــلــتــزم يــتــعــرض لــلــجــزاءات، حــيــث ممنوع 
منعًا باتًا الصيد شرق امليناء ألي مركب، 
 50 كيلومترًا من سواحلنا 

ّ
وهذا يعني أن

من شرق امليناء حتى حدودنا مع فلسطني 
ــل قـــطـــاع غـــــزة، وهـــذه  املــحــتــلــة، أي ســـواحـ
املتاخمة  )ج(،  املنطقة  نطاق  هــي  املسافة 
 وادي العريش 

ّ
لشرق وادي العريش، أي أن

)ب(  املنطقتني  بــني  الفاصل  الخط  أصبح 
املــســاحــة  هـــي  هــــذه  أن  أي  بـــحـــريـــًا،  و)ج( 
للقوانني  طبقًا  منها  واملــحــظــور  املــمــنــوع 
ــيــــر مــــع كــيــان  ــاق األخــ ــ ــفـ ــ والــــــقــــــرارات، واالتـ
ترسيم  ــادة  إعـ على  الصهاينة،  عــصــابــات 
)ج(،  للمنطقة  الشرقية  الشمالية  الحدود 
غـــيـــر مـــســـمـــوح فـــيـــهـــا أي نــــشــــاط بـــشـــري، 
أو اســتــغــال هــي مــن ثــرواتــهــا، بــعــدمــا تم 
ــتـــاع كـــل أخــضــر ومثمر  تــصــحــيــرهــا، واقـ
فيها، كما قلنا إن التنمية في سيناء تعني 

التفريغ شرقًا والبناء والتعمير غربا«.
وكــانــت حــكــومــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي قد 
وافــقــت، مــجــددًا، على طلب مــصــري لــزيــادة 
ــقـــوة الــعــســكــريــة املــنــتــشــرة فـــي مــحــافــظــة  الـ
ــبـــــاد، ال ســيــمــا  ــ ــاء، شـــرقـــي الـ ــنـ ــيـ شـــمـــال سـ
املـــوجـــودة فـــي املــنــاطــق املــتــاخــمــة لــلــحــدود 

سيناء ـ محمود خليل

فـــي محافظة  عــلــى األرض  الــوقــائــع  تــشــيــر 
ــر، إلـــــــى أن  ــ ــــصـ ــــي مـ ــرقـ ــ ــال ســــيــــنــــاء، شـ ــ ــمـ ــ شـ
تشمل  ال  املنطقة  فــي  الجوهرية  التغيرات 
صدور  بعد  وذلــك  فحسب،  البّرية  املناطق 
قرار عسكري بمنع الصيادين املصريني من 
زويد  والشيخ  رفــح  قبالة شواطئ  اإلبحار 
وأطــراف مدينة العريش. ورأت مصادر من 
سيناء، أن هــذا الــقــرار يعني إعــادة ترسيم 
الحدود البحرية أمام املواطنني املصريني، 
بــمــســافــة تــبــلــغ 50 كــيــلــومــتــرًا عـــن الــحــدود 
وشمال  غــزة  قــطــاع  بــني  الفاصلة  البحرية 
املواطنني  تزامنًا مع حظر وصــول  سيناء، 
ــــى شــــواطــــئ تـــلـــك املـــنـــاطـــق، تـــحـــت مــظــلــة  إلـ
غير  التهريب  وعمليات  اإلرهـــاب  مكافحة 
إمــداد قطاع غزة  املشروعة، واملقصود بها 
بــاالحــتــيــاجــات الـــازمـــة ملــواجــهــة الــحــصــار 
والعدوان اإلسرائيلي. وكانت تلك العمليات 
األنفاق  املصري  الجيش  يهدم  أن  قبل  تتم 
التي كانت تعمل كشريان حياة لغزة، فيما 
الــيــوم إعـــادة تشكيل املنطقة وفق  يــواصــل 
مخططاته، على الرغم من هــدوء األوضــاع 

األمنية وتوقف التهريب في اتجاه غزة.
ميناء  املسؤولة عن  الجهات  إعــان  وحمل 
الــدفــاع  بــــوزارة  الــعــريــش، واملتمثلة حــالــيــًا 
املـــصـــريـــة، بـــعـــد الــــقــــرار الـــجـــمـــهـــوري الــــذي 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــــري عـ أصـــــــــدره الــــرئــــيــــس املـــــصـ
ومحيطه  امليناء  تبعية  بتحويل  السيسي 
وزارة  إلــى  وتشغيله،  تــطــويــره  يشمل  بما 
الــدفــاع وقــــوات الــجــيــش املــصــري املنتشرة 
في شمال سيناء، شروطًا عدة إلعادة عمل 
الــصــيــاديــن مــن املــيــنــاء، كــان أهمها اإلقـــرار 
بـــعـــدم الــصــيــد شــــرق املـــيـــنـــاء بـــتـــاتـــًا، وهــي 
إلــى الشيخ زويـــد ورفــح،  املــنــاطــق املتجهة 
بينما يقتصر الصيد على املناطق الغربية 
مــن املــيــنــاء. وعلى الــرغــم مــن أن كثيرين لم 
الواجبة  الــشــروط  من  الفقرة  لهذه  يهتموا 
ــيـــاديـــن، إال أن ثـــمـــة مــــن ربــطــهــا  عـــلـــى الـــصـ
البيئة الجغرافية  بالتغيرات الحاصلة في 
والــديــمــوغــرافــيــة فـــي شــمــال ســيــنــاء خــال 
آالف  تهجير  بما يشمل  األخــيــرة،  املــرحــلــة 

الجيش المصري 
يعيد ترسيم بحر سيناء

منعت وزارة الدفاع 
المصرية الصيد البحري 
شرق ميناء العريش، ما 
يعني إعادة ترسيم بحر 

سيناء، ضمن تنسيق 
يجري مع إسرائيل
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دعت لتظاهرة اليوم 
مجموعة النقاش 

السياسي آرتشيبييالغو

بعد أربعة أشهر على التظاهرات 
الحاشدة املعارضة التي شهدتها 
كوبا في 11 يوليو/تموز املاضي، 
»إســقــاط  والــتــي خــرجــت »رفــضــا لــلــجــوع« ولـــ
الديكتاتورية«، ال تزال الجزيرة أسيرة وضع 
غــيــر مــريــح لــلــنــظــام الــكــوبــي، وغــيــر مسبوق 
»االستقرار  زعزعة  على  قدرته  قياس  لجهة 
ما  مرحلة  في  الشيوعية  للدولة  السياسي« 
بعد آل كاسترو. وفيما تتحضر كوبا اليوم 
اإلثنني، إلعادة فتح حدودها أمام السياح في 
مرحلة ما بعد كورونا، في محاولة لتخفيف 
األزمـــة االقــتــصــاديــة الــحــادة الــتــي تواجهها، 
تختبر التظاهرات الجديدة التي دعت إليها 
املــعــارضــة، قــدرتــهــا مــجــددًا عــلــى التحشيد، 
 
ً
ــفــت قــتــيــا

ّ
بــعــد تـــظـــاهـــرات يــولــيــو، الــتــي خــل

ونحو 1200 معتقل ال يــزال قرابة 600 منهم 
في السجون. واستبق النظام التظاهرة التي 
كانت مقررة في األساس السبت املقبل، وجرى 
تقريبها، بحملة شيطنة للمعارضة، وربطها 
فــيــمــا استغلت  بــاالســتــخــبــارات األمــيــركــيــة، 
املـــعـــارضـــة مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الــتــي تعيش بني  الكوبية  الــقــلــوب«  »كــســب  لـــ
متزايدة  وتطلعات  هرمة،  ثــورة  بني  جيلني، 
الــواليــات  ترصد  جهتها،  مــن  التغيير.  نحو 
املــتــحــدة، الــتــي ســاهــمــت ســفــارتــهــا فــي كوبا 
واعتقاالته  النظام  ضــد  اإلعــامــيــة  بالحملة 
خــــال األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، تــظــاهــرة الـــيـــوم، 
أنها ستكون مفصلية في رسم  اعتبار  على 
ســيــاســة الــرئــيــس جــو بــايــدن املــرتــقــبــة تجاه 
الــجــزيــرة، والــتــي لــم يفرج عنها بعد. ويأتي 
ذلك فيما ال تــزال رزمــة سلف بايدن، دونالد 
ترامب، من العقوبات على كوبا، سارية، لعل 
الجزيرة  إلى  التحويات  إياما منع  أكثرها 
املتحدة.  الواليات  في  املقيمني  الكوبيني  من 
وتــبــدو املــرحــلــة الــكــوبــيــة الــحــالــيــة حــّســاســة، 
إذ تترافق الــتــحــوالت داخــل كــوبــا، مــع سعي 
استراتيجيتها  تغيير  إلـــى  لــيــس  واشــنــطــن 
تــجــاه الـــجـــزيـــرة، بـــل تــكــتــيــكــاتــهــا، خصوصا 
الكوبي فــي دعــم نظام نيكوالس  الـــدور  بعد 

الــــوضــــع الـــحـــقـــوقـــي فــــي الــــجــــزيــــرة. وقـــامـــت 
الــســلــطــات، يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، بــاعــتــقــال 
ــارض الـــكـــوبـــي والـــصـــحـــافـــي والـــنـــاشـــط  ــعــ املــ
الــحــقــوقــي، غــيــلــورمــو فــاريــنــاس، بحسب ما 
أكدت عائلته. وفاريناس عضو في »االتحاد 
ــزاب املــعــارضــة  ــ الـــوطـــنـــي لـــكـــوبـــا«، أشـــهـــر أحــ
الكوبية، وحائز جائزة سخاروف األوروبية 
 23 إضرابا 

ّ
لحرية الفكر في عام 2010، ونفذ

عـــن الــطــعــام خــــال الـــســـنـــوات الــــــ20 املــاضــيــة 
لاحتجاج على ممارسات السلطات الكوبية. 
الــرغــم مــن تحذير مقرر  وجــاء االعتقال على 
ــم املــتــحــدة الـــخـــاص املــعــنــي بــالــحــق في  ــ األمـ
الجمعيات،  وتكوين  السلمي  التجمع  حرية 
كليمان نيالتسوسي فول، الخميس املاضي، 
الحكومة الكوبية، من أي استخدام للعنف أو 
التعرض لتظاهرة اإلثنني. كما أبدى املجمع 
فــي كــوبــا، قلقه مــن »تصاعد مناخ  األسقفي 
التوتر واملواجهة في الباد«. وكان املتحدث 
بــاســم الــبــيــت األبــيــض نــيــد بـــرايـــس، قــد دعــا 

اإلثــنــني املــاضــي، الــحــكــومــة الــكــوبــيــة، إلـــى أن 
»تسمع صوت شعبها فيما يحتج سلميا«. 
ــفـــارة األمــيــركــيــة  ــيـــع، تـــقـــوم الـــسـ ــابـ ومـــنـــذ أسـ
فـــي هـــافـــانـــا بــحــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
واألحكام  باالعتقاالت  للتنديد  االجتماعي، 
الــصــادرة بحق متظاهرين في كوبا، أو تلك 

التي طلبها االدعاء بعد تظاهرة يوليو.
ــكــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــوبــــي بــــرونــــو  لــ
ــيـــة،  ــيـــركـ ــكـــومـــة األمـ ــز، اتــــهــــم الـــحـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ رودريـ
ــة  ــزعــ »زعــ ـــ ــعـــي لــ ــالـــسـ ــاء املــــــاضــــــي، بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
ــام الــســلــك  ــ ــقـــرار« الـــجـــزيـــرة، مــضــيــفــا أمـ ــتـ اسـ
الــدبــلــومــاســي املعتمد لــدى كــوبــا، أن بــاده 
»لــن تسمح بــأي شكل للعدوان املستمر من 
جانب حكومة الواليات املتحدة ومحاوالتها 
االستقرار  زعــزعــة  ظــروف  لخلق  املتواصلة 
ــن املــواطــنــني  ــ ــدوء وأمـ ــ الـــداخـــلـــي وتــعــكــيــر هـ
بــإفــســاد احــتــفــالــنــا« الــيــوم اإلثـــنـــني، واملــقــرر 
الباد مجددًا بصورة رسمية  فتح 

ُ
ت أن  فيه 

أمام السياحة الدولية، واالحتفال بذلك في 
شوارع هافانا، حيث تصادف أيضا الذكرى 
الـ502 على تأسيسها. وأشار الوزير إلى أنه 
»منذ 22 سبتمبر/أيلول املاضي، حصل 29 
أو من  املتحدة  الــواليــات  إعانا من حكومة 
بوتيرة  الكونغرس،  من  مؤثرة  شخصيات 
إعــــــان واحــــــد يـــومـــيـــا تـــقـــريـــبـــا، يـــهـــدف إلـــى 
أعمال  على  والتحريض  وتــوجــيــه  تشجيع 
اإلعانات،  وتشمل  بلدنا«.  استقرار  تزعزع 

ــالــــب« مــوجــهــة  ـــطــ بـــحـــســـب رودريـــــغـــــيـــــز، »مـ
بتنظيم  الــســمــاح  منها  الــكــوبــيــة،  للحكومة 
الــتــظــاهــرة، غــيــر أن هـــذه أشــيــاء »لـــم تسمح 
بها كوبا أبدًا، ولن تسمح بها إطاقا«. وقال 
لدى  كــان  »إذا  إنــه  الكوبي  الخارجية  وزيـــر 
الحكومة األميركية أدنى قلق على املستوى 
اإلنــســانــي، فعليها أن تــبــدأ بــرفــع إجـــراءات 
الحظر« التي تم تعزيزها منذ عهد ترامب، 
رضت 

ُ
كرًا بأنه مع »أكثر من 60 عقوبة ف

ّ
مذ

ــريــد واشــنــطــن أن 
ُ
ــا، ت خـــال جــائــحــة كـــورونـ

تــجــعــل شــعــبــنــا يــعــانــي« وبــالــتــالــي إحـــداث 
ــال إن الــتــظــاهــرة  ــ »انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي«. وقـ
املقررة اليوم هي »اعتداء منظم من الخارج 
من خال توظيف عماء مدربني وممولني«، 
مــنــتــقــدًا »ســـيـــاســـة الـــحـــض عــلــى الــكــراهــيــة 
والـــعـــنـــف«، وداعـــيـــا إلـــى »تــضــامــن املجتمع 

الدولي«.
اليوم،  إلى تظاهرة  أنظار واشنطن  وتتجه 
وتعتبرها املقياس الذي ستحدد من خاله 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا املــرتــقــبــة حــيــال الــجــزيــرة. 
وكـــانـــت إدارة بـــايـــدن قـــد وصــفــت تــحــركــات 
ــة الـــكـــوبـــيـــة بـــأنـــهـــا نـــقـــطـــة تــحــول  ــعــــارضــ املــ
مــفــصــلــيــة فـــي كـــوبـــا. ويــــوم األحــــد املــاضــي، 
ــيـــركـــي  ــال مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الــــقــــومــــي األمـ ــ قــ
لــشــبــكــة »ســــي أن أن«، إن  جــيــك ســولــيــفــان، 
بايدن قد  »الظروف تغّيرت في كوبا«، وإن 
 اإلعــــان عــن ســيــاســتــه تــجــاه الــجــزيــرة 

ّ
أجــــل

السبل للمضي قدما«،  يــدرس »أفــضــل  ألنــه 
كــمــا أكــــد ســولــيــفــان وغـــيـــره مـــن املــســؤولــني 
تظاهرة  على  السلطات  رد  أن  األمــيــركــيــني، 
الـــيـــوم ســـيـــؤدي دورًا أســاســيــا فـــي تــحــديــد 
هـــــذه الـــســـيـــاســـة. ورفـــــــض ســـولـــيـــفـــان ربـــط 
تأخر اإلعان عن السياسة األميركية تجاه 
الداخلية األميركية، حيث  كوبا، بالسياسة 
يسعى الديمقراطيون إلى استمالة الجالية 
الــكــوبــيــة فـــي واليــــــات الـــجـــنـــوب األمـــيـــركـــي، 
واملعارضة بكوبا للنظام الشيوعي الكوبي. 
ــن مــــســــؤولــــني أمــــيــــركــــيــــني، نـــقـــلـــت عــنــهــم  ــكـ لـ
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، تــأكــيــدهــم أن 
داخلية  أجــنــدة  لتمرير  تعاني  التي  اإلدارة 
طــمــوحــة فـــي الــكــونــغــرس، ال تــمــلــك رفــاهــيــة 
بإبقاء  املطالبني  املحافظني،  غضب  تأجيج 
وتشديد العقوبات على كوبا. وقال مسؤول 
»الــوضــع في  إن  األميركية  اإلدارة  في  رفيع 
»السياسة تجاه  أن  إلــى  كوبا معقد«، الفتا 
كــوبــا الــتــي طــلــب مــنــا الــرئــيــس مــراجــعــتــهــا، 
تقوم على إيجاد طريق ثالث )بني العقوبات 
املـــشـــددة واالنــفــتــاح الــــذي كـــان أبــــداه بـــاراك 

أوباما تجاه الجزيرة(«. 
)العربي الجديد(

تختبر المعارضة الكوبية 
اليوم اإلثنين، مجددًا، 

قدرتها على التحشيد 
في الشارع، في تحد 

جديد للنظام الحاكم، 
الذي يبدو متوترًا

)Getty( تتحضر كوبا الستعادة نشاطها السياحي

مــــــــادورو فــــي فـــنـــزويـــا، وتــحــســبــا ألي دور 
روسي أكثر توسعا في الجزيرة الكاريبية.  

وبـــعـــد أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى تــظــاهــرتــهــا الــتــي 
ــــام  تــصــفــهــا وكـــــاالت األنـــبـــاء الــعــاملــيــة واإلعـ
»الــتــاريــخــيــة«، دعـــت املــعــارضــة  األمــيــركــي بـــ
ــــوم لــلــمــطــالــبــة  ــيـ ــ الـــكـــوبـــيـــة إلــــــى تــــظــــاهــــرة الـ
بـــاإلفـــراج عــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــني. ودعــت 
السياسي  النقاش  مجموعة  التظاهرة  إلــى 
املــعــارضــة »آرتــشــيــبــيــيــاغــو« )تــضــم 30 ألــف 
املسيرة  تخرج  أن  على  تويتر(،  على  متابع 
الــيــوم فــي الــعــاصــمــة هــافــانــا وســبــع مناطق 
ــا،  ــات لـــهـ ــطــ ــلــ ــســ ــر الــ ــظــ أخـــــــــــرى، مـــتـــحـــديـــة حــ
واملشاركني  املنظمني  إلــى  املــوجــه  والتحذير 

من مغبة التبعات الجزائية.
همت السلطات مؤّسس »آرتشيبيياغو«، 

ّ
وات

ــم الــتــظــاهــرة الــكــاتــب املــســرحــي الــشــاب 
ّ
ُمــنــظ

يــونــيــور غــارســيــا أغــيــلــيــرا )39 عـــامـــا(، الــذي 
 وردة بيضاء أمس 

ً
قّرر السير وحيدًا حاما

األحد في إحدى جادات هافانا للتأكيد على 
ســلــمــيــة الــتــحــرك، بــالــرغــبــة فـــي خــلــق »مــنــاخ 
باتجاه  الدفع  وبالتالي  االستقرار«  من عدم 
حصول »انقاب َسِلس« بعد تلقيه تدريبات 
في الخارج، خصوصا لدى منظمات أميركية 
)في إسبانيا(. وقال أغيليرا لوكالة »فرانس 
برس«، إن السلطات هّددته إذا ما مضى في 
خــطــطــه، حــتــى إنــهــم قــالــوا لــه »فـــي أي سجن 
الكوبي  الرئيس  أكــد  جهته،  مــن  سيسجن«. 
مــيــغــيــل ديـــــاز كـــانـــيـــل، الــجــمــعــة املــــاضــــي، أن 
في  الثورة«  للدفاع عن  أنصاره »مستعدون 
مواجهة التظاهرة، مضيفا في خطاب متلفز، 
أنه في مواجهة »استراتيجية اإلمبراطورية 
)الــواليــات املــتــحــدة( ملــحــاولــة تدمير الــثــورة، 
أنفسنا، ولكننا  مــن  واثــقــون  هــادئــون،  نحن 
للدفاع  أيضا  ومستعدون  ويقظون،  واعــون 
ــمــــال الـــتـــدخـــل«  عــــن الــــثــــورة ملـــواجـــهـــة كــــل أعــ
ــــورة منفتحة  فـــي بــلــدنــا. وأضــــــاف: »نـــحـــن ثـ
ــقــــاش، ولـــكـــنـــنـــا مــجــتــمــع  ــنــ ــــوار والــ ــــحـ عـــلـــى الـ
والــتــدخــات  واالبــتــزاز  الضغط  على  منغلق 
ر أواخر 

ّ
األجنبية«. وكــان ديــاز كانيل قد حــذ

هناك  أن  مــن  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين 
»عــددًا كافيا من الثوار في كوبا ملواجهة أي 

نوع من التظاهرات«.
وتحمل التظاهرة املقررة اليوم اسم »املسيرة 
أن ترافقها تظاهرات  للتغيير«، على  املدنية 
داعمة لها في والية ميامي األميركية وعدد 
مـــن الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيـــة. وكـــانـــت تــظــاهــرات 
وإصــابــة  متظاهر  مقتل  إلــى  أدت  قــد  يوليو 
 عــــن اعــــتــــقــــال الــســلــطــات 

ً
الــــعــــشــــرات، فــــضــــا

ــزالــــون فـــي الــســجــون،  لـــــــــ1175، نــصــفــهــم ال يــ
بـــحـــســـب مـــجـــمـــوعـــة »كــــوبــــالــــيــــكــــس« لـــرصـــد 

النظام يتوعد... ويتهم أميركا
كوبا: تحّد جديد للمعارضة في الشارع


