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نــهــائــيــا أو اســتــمــرار عــمــلــه«. وفـــي الــســيــاق، 
أعــلــنــت بــلــديــة مــســاتــه، شـــرق طــرابــلــس، عن 
إقــفــال أبــــواب املــركــز االنــتــخــابــي فــي املــديــنــة، 
ــانــــون االنـــتـــخـــابـــات«،  »تـــعـــديـــل قــ ـــ مــطــالــبــة بـ
ورفض ترشح »املجرمني املطلوبني للعدالة«.

كما أعلن »مجلس حكماء وأعيان مصراتة« 
عن رفضه إجراء انتخابات »من دون التوافق 

كما ذكرت قناة فبراير )املحلية الخاصة( أنه 
جرى »إغاق مكتب املفوضية الوطنية العليا 
لانتخابات في زلينت وذلك نزواًل على طلب 
بعض أهالي املدينة«. وأفادت بعقد »اجتماع 
مــرتــقــب لــلــمــكــونــات االجــتــمــاعــيــة واملــجــلــس 
للمجلس  التابعة  اإلســنــاد  وكتائب  البلدي 
الــعــســكــري بــزلــيــنت ملــنــاقــشــة إغـــــاق املــكــتــب 

ــــدة دســــتــــوريــــة يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــاعـ ــ عـــلـــى قـ
ونزيهة«.  ناجحة  انتخابية  لعملية  أساسا 
وفيما دعــا املــجــلــس، فــي بــيــان لــه، الليبيني 
إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر وتـــنـــظـــيـــم مــلــتــقــيــات بــهــدف 
ــال املــــؤامــــرة الــتــي يــقــودهــا ويــدعــمــهــا  »إفـــشـ
أعـــــداء الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــداخـــل 
والخارج«، طالب بضرورة إجراء انتخابات 

»حــــرة ونــزيــهــة وشــفــافــة« بــنــاء عــلــى قــاعــدة 
دســتــوريــة »واضـــحـــة«. وفـــي إشــــارة لرفض 
أكد املجلس رفضه »ترشح  القذافي،  ترشح 
مـــن اســـتـــخـــدم الـــقـــوة املـــفـــرطـــة فـــي مــواجــهــة 
ثــورة الشعب الليبي، وصــدرت بحقه أوامــر 
قــبــض مـــن الــســلــطــات الــقــضــائــيــة واملــحــلــيــة، 
ومحكمة الجنايات الدولية؛ بسبب الجرائم 

ــــي حــق  ــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا فـ ــد اإلنــــســــانــــيــــة الــ ــ ضـ
الــلــيــبــيــني«، بــاإلضــافــة إلـــى إشـــارتـــه لــرفــض 
انــقــلــب عــلــى السلطات  تــرشــح حفتر »الــــذي 
الشرعية، وجمد اإلعان الدستوري، وأدخل 
الحروب والصراعات  الباد في سلسلة من 
واالنقسامات، مارس خالها أبشع الجرائم 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا املـــقـــابـــر  ــيــــة، وفــ ضــــد اإلنــــســــانــ

الجماعية في ترهونة«.
لانتخابات  العليا  املــفــوضــيــة  تــوضــح  ولـــم 
في ليبيا موقفها من إعانات إغاق املراكز 
البيانات  نــشــر  واصــلــت  لكنها  االنــتــخــابــيــة، 
الخاصة بأعداد املرشحني. وفي نشرة جديدة 
لانتخابات  املرشحني  أن  أكــدت  أمــس،  لها، 
الــرئــاســيــة هــمــا اثـــنـــان، عــبــد الــحــكــيــم بعيو 
لــلــمــركــز االنــتــخــابــي فـــي طـــرابـــلـــس، وســيــف 
اإلسام القذافي للمركز االنتخابي في سبها، 
فيما أشارت إلى عدم تقدم أي مرشح للمركز 
االنتخابي في بنغازي، وكافة املدن األخرى. 
أفادت  البرملانية،  االنتخابات  صعيد  وعلى 
املفوضية بــأن الــعــدد ارتــفــع ليصل إلــى 601 
مرشح ومرشحة في كامل املراكز االنتخابية 

بكافة املدن الليبية.
في غضون ذلك، نفت املفوضية أن تكون قد 
رفــضــت تــرشــح الــقــذافــي لــانــتــخــابــات، بعد 
تداول وسائل إعام، أمس، أنباء عن رفضها 
ترشحه. وقال مدير مكتب التواصل واإلعام 
ـــ«الـــعـــربـــي  فــــي املـــفـــوضـــيـــة خــــالــــد املـــنـــاعـــي لـ
الجديد«، إن »اختراقا وقع للصفحة الرسمية 
للمفوضية على فيسبوك وتم خاله نشر ما 
يــفــيــد بـــأن املــفــوضــيــة رفــضــت تــرشــح سيف 
اإلســــــام«. وأكــــد املــنــاعــي أن الــفــريــق الــقــائــم 
على الصفحة الرسمية للمفوضية تمكن من 
»يعمل  الفريق  أن  إلــى  مشيرًا  الخبر،  حــذف 

على إصاح الخلل الطارئ« بالصفحة.
ــذا الــــوقــــت، ُيــنــتــظــر أن ُيــــقــــّدم خــلــيــفــة  ــ فــــي هـ
ــة،  ــيـ ــرئـــاسـ ــابـــات الـ ــتـــخـ ــه لـــانـ حـــفـــتـــر تـــرشـــحـ
من  االنتخابية  بطاقته  أمــس  م 

ّ
تسل بعدما 

املــركــز االنــتــخــابــي فــي مــديــنــة بــنــغــازي، كما 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  »الـ ـــ ــالـــد املـــنـــاعـــي، لـ ــــد خـ أكـ
لــكــن املـــنـــاعـــي أوضـــــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
املفوضية ومراكزها االنتخابية، ومن بينها 
أوراق ترشح حفتر  لم تتسلم بعد  بنغازي، 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ويــشــتــرط للترشح 
حــضــور املــرشــح شخصيا إلـــى أحـــد املــراكــز 
الخاصة  االســتــمــارات  وتعبئة  االنــتــخــابــيــة، 
تعلن  أن  قبل  لــــأوراق،  وتقديمه  بترشحه، 
املــفــوضــيــة عـــن قــبــولــهــا أو ردهــــا بــنــاء على 
اســتــيــفــاء املــرشــح لــكــل الــشــروط واملــســوغــات 

املطلوبة.
وفــيــمــا يــتــصــاعــد الـــجـــدل حـــول االنــتــخــابــات 
الرئاسي  املجلس  رئيس  نائب  كان  الليبية، 
القاهرة، حيث  الكوني، يزور  الليبي موسى 
ــر الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح  بــحــث مـــع وزيــ
شـــكـــري، ســبــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
ــــوزارة  شـــامـــل لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة، وفــــق بـــيـــان لـ
الــخــارجــيــة املـــصـــريـــة. وتــطــرقــت املــبــاحــثــات 
الــقــوات األجنبية  إلــى »حتمية خـــروج كــافــة 
واملـــرتـــزقـــة واملـــقـــاتـــلـــني مـــن لــيــبــيــا، بــاعــتــبــار 
ــام الــتــوصــل إلــى  ــ ذلــــك الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمـ
الليبية«. وشدد  لأزمة  حل سياسي شامل 
االنتخابات  إجـــراء  »ضـــرورة  على  الجانبان 
موعدها،  فــي  الليبية  والبرملانية  الرئاسية 
استكمال  نحو  مفصلية  ــطــوة 

ُ
خ باعتبارها 

ليبيا«، وفق  في  السياسية  الطريق  خريطة 
الــبــيــان.  بـــــدوره، جـــدد شــكــري الـــتـــزام بــاده 
»تثبيت ركائز االستقرار في ليبيا،  الكامل بـ
التنمية  متطلبات  تحقيق  فــي  واملــســاهــمــة 
الشاملة وفرض سيادتها على سائر ترابها 
متماسكة«  وطنية  مؤسسات  عبر  الوطني 
فــيــمــا أعـــــرب الـــكـــونـــي عـــن تــطــلــع بـــــاده إلــى 
»تــعــظــيــم االســتــفــادة مــن الــخــبــرات املــصــريــة 
في مختلف املجاالت، ومواصلة العمل على 

نقلها إلى ليبيا لدفع عجلة التنمية بها«.

ترشح القذافي يهدد االنتخابات

أعرب وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو عن قناعته بأنه ال يمكن 
أن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل من دون استقرار كامل 
في ليبيا. وفي كلمة، أمس االثنين، مخاطبًا مجلس الشؤون الخارجية 
األوروبي في بروكسل، لفت دي مايو إلى »األهمية القصوى الحتواء 
التهديد اإلرهابي في المنطقة الممتدة من الساحل إلى خليج غينيا« 
معلنًا تأييده »تعزيز دور االتحاد األوروبي في تحقيق االستقرار في 

منطقة الساحل«.

ال استقرار بال ليبيا

الحدث

طرابلس ـ العربي الجديد

يــتــصــاعــد الــــحــــراك الــــرافــــض لــقــبــول 
ــقــــذافــــي،  تـــرشـــيـــح ســـيـــف اإلســـــــــام الــ
القذافي،  معمر  الــراحــل  العقيد  نجل 
واملــــاحــــق مـــن املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
في  املــقــررة  ليبيا  فــي  الــرئــاســيــة  لانتخابات 
24 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــقــبــل، مــع إقــفــال 
عدد من املراكز االنتخابية وتحديدًا في غرب 
ليبيا، أمــس اإلثــنــني، فــي أكبر مؤشر على أن 
االنتخابية  العملية  يهدد  بات  الترشيح  هذا 
الدعم  من  الرغم  على  كامل،  الباد بشكل  في 
اإلقليمي والدولي لهذا االستحقاق الذي أعرب 
عنه املــشــاركــون فــي مؤتمر بــاريــس األســبــوع 
املاضي. وفي خطوة أخرى قد تزيد الخافات 
املتقاعد  الليبي  الــلــواء  يتجه  واالنــقــســامــات، 
مع  للرئاسيات،  أيضا  للترشح  حفتر  خليفة 

تسلمه بطاقته االنتخابية أمس.
وشهدت مدن ليبية، ال سيما في غرب الباد، 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة أمـــس اإلثــنــني رفضا 
رجمت خصوصا بإقفال 

ُ
ت القذافي،  لترشح 

عدد من املراكز االنتخابية. وأعلنت املراكز 
وغريان،  والخمس  الــزاويــة  في  االنتخابية 
احتجاجا  أبوابها،  إقفال  عن  الباد،  غربي 
وللمطالبة  االنتخابية،  العملية  سير  على 
لقاعدة دستورية  وفقا  االنتخابات  بإجراء 
ــلـــيـــهـــا، وذلــــــــك بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات  مـــتـــفـــق عـ
شعبية ضــد ترشح الــقــذافــي. وأعــلــن »قــادة 
وثـــوار« مدينة الــزاويــة، غــرب طرابلس، عن 
إقفالهم للمركز االنتخابي في املدينة. كما 
انضم مجلس »حكماء وأعيان ومؤسسات 
الخمس، شرق  املــدنــي« في مدينة  املجتمع 
طــرابــلــس، إلــى الــرافــضــني لترشح الــقــذافــي، 
وضـــــــرورة إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات فـــي الــبــاد 
وإضافة  توافقية«.  دستورية  قاعدة  »وفــق 
 لــرفــضــه تـــرشـــح الـــقـــذافـــي، أعـــــرب املــجــلــس، 
ــــدره خـــال وقــفــة احتجاجية  فـــي بــيــان أصـ
نظمها في مدينة الخمس أمس، عن رفضه 
ترشح خليفة حفتر »كونهما مجرمي حرب 

ارتكبا أبشع الجرائم في حق الليبيني«.

الكويت ـ خالد الخالدي

الــدولــة،  إدارة  فــي سياق تنظيم شــؤون 
من  أول  الحكومة  استقالة  قبول  وبعد 
ــــدر الــــديــــوان األمـــيـــري  أمــــس األحـــــد، أصـ
الكويتي، أمس االثنني، مرسوما يقضي 
العهد الشيخ مشعل  باالستعانة بولي 
ــة بــعــض  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ األحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح »ملـ
االخـــتـــصـــاصـــات الـــدســـتـــوريـــة لــصــاحــب 
ــة«. ولـــم  ــتــ ــؤقــ ــمـــو األمــــيــــر بـــصـــفـــة مــ الـــسـ
يوضح الديوان األميري في بيانه، الذي 
شر في وكالة األنباء الكويتية »كونا«، 

ُ
ن

األسباب أو طبيعة الصاحيات. وربط 
ــــني الـــخـــطـــوة  ــيـــون بـ ــتـ ــويـ ــيـــون كـ ــاسـ ــيـ سـ
الــبــاد الشيخ  والــحــالــة الصحية ألمــيــر 

نواف األحمد الصباح )84 عاما(.
وتنص املادة السابعة من قانون توارث 
 »لأمير أن 

ّ
اإلمــارة في الكويت على أن

يــســتــعــني بــولــي الــعــهــد فـــي أّي أمـــر من 
األمــــور الــداخــلــة فــي صــاحــيــات رئيس 
ــق وثــيــقــة  ــ ــ ــة الــــدســــتــــوريــــة«. ووفـ ــ ــدولـ ــ الـ
مــســربــة نــشــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
 صاحيات 

ّ
منذ أول من أمس األحد، فإن

 
ّ

ــل ــدة ســتــشــمــل حـ ــديــ ــجــ ــد الــ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
مـــجـــلـــس األمـــــــــة، وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
ــشــــؤون الـــســـيـــاديـــة كـــافـــة،  ــة الــ ــارسـ ــمـ ومـ
نيابة عــن أمــيــر الــبــاد، وأبــرزهــا إعــان 

األحكام العرفية.
ومـــــن املـــنـــتـــظـــر أن يـــجـــري ولـــــي الــعــهــد 
مشاورات اختيار رئيس مجلس الوزراء 
ــبـــول أمــيــر  بــعــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة وقـ
أمــس، بعدما  أول من  الباد استقالتها 

كانت قد قدمتها قبل نحو أسبوع.
الصباح  األحمد  نــواف  الشيخ   

ّ
أن ُيذكر 

كـــان قــد تــولــى مــهــامــه أمــيــرًا لــلــبــاد في 
ونجح خال   ،2020 29 سبتمبر/أيلول 
 األزمــــــة 

ّ
ــع نـــحـــو حــــــل ــ ــدفـ ــ ــي الـ ــ ــه فـ ــ ــتـ ــ واليـ

املــفــروض  الــحــصــار  وإنـــهـــاء  الخليجية 
على قطر، والتوقيع على »اتفاق العا« 
مــطــلــع عــــام 2021. كــمــا شــهــدت واليــتــه 

محاسبة كبار املسؤولني املتورطني في 
قضايا الفساد.

أمـــا ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل األحــمــد 
ــاب  ــطـ ــــن أقـ ــّد واحــــــــدًا مـ ــبــــاح، فــــُيــــَعــ الــــصــ
أبرز  الكويت ومــن  الحاكمة في  األســرة 
الشيخ  وتــدرج  الباد.  في  الشخصيات 
ــنــــي  ــلــــك األمــ مـــشـــعـــل األحـــــمـــــد فـــــي الــــســ
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــكـــويـــت، حيث 
عــمــل رئــيــســا لــجــهــاز املـــبـــاحـــث الــعــامــة 
وأنــشــأ جهاز  أعـــوام 1967 و1980.  بــني 
ــذي تــحــول  ــ ــ ــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـيـــة« الـ »املــ
إلــــى جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة، وهــــو الــجــهــاز 
املـــخـــتـــص بـــاالســـتـــخـــبـــارات الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة فــي الــكــويــت. وبــعــد غياب 
تم  الرسمي،  العمل  عن  طويلة  سنوات 
تــعــيــيــنــه فـــي عــــام 2004 نــائــبــا لــرئــيــس 
جــهــاز الـــحـــرس الــوطــنــي خــلــفــا للشيخ 
ــــذي أصــبــح  ــــواف األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، الـ نـ
بــعــد عــامــني فــقــط ولــيــا لــلــعــهــد. وشــهــد 
جـــــهـــــاز الــــــحــــــرس الـــــوطـــــنـــــي فــــــي عــهــد 
ــمــــد طـــفـــرة كــبــيــرة  الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــســـلـــيـــح والـــتـــنـــظـــيـــم، 
ــأدوار جــديــدة  ــ إضــافــة إلـــى اضــطــاعــه بـ
واألمنية،  النفطية  املنشآت  في حراسة 
فــي ظــل الــتــهــديــدات الــتــي كــانــت تــواجــه 
الـــبـــاد بــســبــب ســـقـــوط نـــظـــام الــرئــيــس 
الــعــراقــي الــراحــل صـــدام حسني فــي ذلك 
ــل الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 

ّ
الـــوقـــت. وفــض

الحكومية، وهو  املناصب  عن  االبتعاد 
مـــا أدى إلــــى نـــأيـــه بــنــفــســه عـــن املـــعـــارك 
الحاكمة  األســرة  أقطاب  السياسية بني 
خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة، الــتــي سّببت 
هــمــا  وزراء،  مــجــلــس  رئـــيـــســـي  ــقـــوط  سـ
الشيخ ناصر املحمد الصباح عام 2011 
وجــابــر املــبــارك الصباح فــي عــام 2019. 
ــرة، مـــن املـــتـــوقـــع أن تــكــون  ــ ــذه املــ لــكــن هــ
أمـــامـــه مــهــمــة تــكــلــيــف حــكــومــة جــديــدة، 
الــوزراء  لرئيس  الثانية  االستقالة  بعد 
الشيخ صباح خالد الحمد منذ تكليفه 

تشكيل الحكومة قبل نحو عام.

أمير الكويت يستعين بولي 
العهد إلدارة الدولة

تسلّم حفتر بطاقته 
االنتخابية أمس تمهيدًا 

لتقديم ترشحه

بحث الكوني مع 
شكري في القاهرة إخراج 

القوات األجنبية

متابعة  تصاعد الحراك االحتجاجي الرافض وإغالق 
مقرات انتخابية غربي البالد

من المتوقع إجراء 
تعديالت جديدة 

على الدستور 
المصري، قد 

تؤدي إلى صياغة 
دستور جديد 
حتى، ليتناسب 

مع انطالقة 
»الجمهورية 

الجديدة«، في 
ظّل استناد موالي 
النظام إلى سوابق 

تاريخية في هذا 
السياق

المصري تعديالت مرتقبة على الدستور  قضية

لم يتمكن السيسي من السيطرة على مؤسسة األزهر )األناضول(

كون هذه الفقرة تمنع تجديد انتخاب رئيس 
ــر مــــن واليــــتــــني. وتــســتــنــد رؤيــــة  ــثـ الــــبــــاد ألكـ
 
ً
الــســيــســي إلـــى أن دســـتـــور 2014 لــيــس قــابــا
ــع فـــي ظـــروف  ــه وضــ لـــاســـتـــمـــرار، بـــدعـــوى أنــ
ثــورة  أعــقــاب  فــي  الــبــاد  استثنائية شهدتها 
)انقاب( عام 2013، علما أن تعديل الدستور 
قبل عامني أتاح له البقاء في الحكم ملدة ثماني 
 عــن بسط سيطرته 

ً
ســنــوات إضــافــيــة، فــضــا

على القضاء. ووجه السيسي انتقادات عديدة 
»دســـتـــور الــنــوايــا  ــــذي وصـــفـــه بــــ لــلــدســتــور الـ

الحسنة التي ال تكفي لبناء الوطن«.
وفــــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
طالب عضو »املجلس األعلى لتنظيم اإلعام« 
املختصة  الجهات  الديهي،  نشأت  مصر،  في 
»اإلســراع في صياغة دستور جديد للباد  بـــ
 
ً
ــديـــدة«، قــائــا يــتــواكــب مـــع الــجــمــهــوريــة الـــجـ
املــذاع على قناة »تــن« اململوكة  في برنامجه 
الجديدة  »الجمهورية  إمــاراتــي:  أعمال  لرجل 
فــي حــاجــة إلـــى دســتــور جــديــد، وكـــل مرحلة 
مرت بها مصر كان لها دستور يعبر عنها«. 
وأضـــاف الــديــهــي: »دســتــور 1923 صــدر بعد 
حـــصـــول مـــصـــر عـــلـــى االســـتـــقـــال الــــصــــوري، 
ودســتــور 1971 دعــا له الرئيس الــراحــل أنور 
السادات في وقت احتال األراضــي املصرية، 
ودستور 2012 كان يعكس تأثير حكم التيار 
اإلسامي في الباد، أما دستور 2014 فجاء 
في ظروف استثنائية، وصيغ بنوايا حسنة 
متضمنا العديد من النصوص التي ال يمكن 

تطبيقها على أرض الواقع«.
يذكر أن رئيس مجلس النواب السابق، علي 
ــال، قـــد قــــال فـــي جــلــســة الــتــصــويــت  ــعــ عــبــد الــ
 :2019 عــام  الدستور  تعديات  على  النهائي 
»لـــن تــمــر 10 ســنــوات عــلــى مــصــر إال بــوجــود 
دستور جديد بالكامل، فنحن في حاجة إلى 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــدأ أعــــضــــاء فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب املـــصـــري  ــ بــ
الدستور،  في  مرتقبة  تعديات  عن  الحديث 
قد تصل إلى حد صياغة دستور جديد للباد 
ليتناسب مع انطاقة »الجمهورية الجديدة«. 
وهو مصطلح أطلقته وسائل اإلعام املوالية 
للرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرًا، القتراب 
مــوعــد افــتــتــاح الــعــاصــمــة اإلداريـــــة الــجــديــدة، 
الـــواقـــعـــة فــــي قـــلـــب الـــصـــحـــراء عـــلـــى بـــعـــد 45 
القاهرة. وكشفت  كيلومترًا، شرقي العاصمة 
»العربي الجديد«،  مصادر برملانية مصرية لـ
الــقــانــونــيــة املــقــّربــة مــن السيسي،  الـــدائـــرة  أن 
اللجنة  أبــو شقة، عضو  التي يقودها محمد 
الــعــلــيــا لـــإصـــاح الــتــشــريــعــي، ونـــجـــل وكــيــل 
مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، تدرس 
إدخال تعديات موسعة على مواد الدستور 
املقبلة، تمهيدًا إلرســال مسودة  الفترة  خــال 
بــهــذه الــتــعــديــات إلـــى الــحــكــومــة ألخـــذ الـــرأي 
والتشاور، ممثلة في وزارتــي العدل وشؤون 
املــجــالــس الــنــيــابــيــة. وتــوقــعــت املـــصـــادر فتح 
مــجــلــس الـــنـــواب مــلــف تــعــديــل الـــدســـتـــور في 
املجال  إلفساح  املقبل،  السنوي  انعقاده  دور 
لـــلـــدوائـــر الـــقـــانـــونـــيـــة لـــانـــتـــهـــاء مــــن صــيــاغــة 
تطاول  الدستور،  لتعديات  محكمة  مسودة 
الـــعـــديـــد مـــن املــــــواد الـــتـــي كــــان مـــن املــفــتــرض 
ــام 2019، وتــخــّوف  تــعــديــلــهــا فــي اســتــفــتــاء عـ
على  تؤثر سلبا  ال  مــن طرحها حتى  النظام 
عــمــلــيــة تـــمـــريـــر تـــعـــديـــات الــــدســــتــــور، الــتــي 
السيسي  استمرار  األول  املقام  في  استهدفت 
ــام 2030. وأوضــــحــــت أن  فـــي الــحــكــم حــتــى عــ
املـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
وفي  الشائكة،  املــواد  من  العديد  ستستهدف 
التي  الــدســتــور  مــن  السابعة  املـــادة  مقدمتها 

دســتــور جديد كلية مــن أول إلــى آخــر مــادة«، 
الــدســتــور شــهــدت توافقا  مضيفا »تــعــديــات 
حول تجديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست 
سنوات، بينما الجدال ال يــزال مستمرًا حول 
مـــــواد الـــقـــضـــاء، ونــســبــة املــــــرأة فـــي املــجــالــس 

النيابية«.
ــّصــلــت تــعــديــات الــدســتــور األخـــيـــرة على 

ُ
وف

ــــي مــنــصــب  ـ
ّ
ــول ــ ــاس الـــســـيـــســـي، وأقــــــــــّرت تـ ــقــ مــ

الرئاسة ألكثر من مدتني متتاليتني، ووضع 
مادة انتقالية تنص على »تنتهي مدة رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــحــالــي بــانــقــضــاء ســت ســنــوات 
من تاريخ إعان انتخابه رئيسا للجمهورية، 
ويجوز إعادة انتخابه ملرة تالية«. األمر الذي 
مهد النتهاء مدة واليته الثانية في عام 2024 
بداًل من عام 2022، وأحقية ترشحه مرة ثالثة 
حتى عام 2030. كما توسعت التعديات في 
املدنيني عسكريا، من خال حذف  محاكمات 
الــتــالــيــة لكلمة »اعـــتـــداء« في  كلمة »مــبــاشــر« 
املادة 204، بغرض تسهيل إجراءات محاكمة 
الجرائم  العسكري، في  القضاء  أمام  املدنيني 
التي تمثل اعتداء على املنشآت العسكرية، أو 
معسكرات القوات املسلحة، أو ما في حكمها، 
أو املنشآت التي تتولى حمايتها، أو املناطق 
العسكرية أو الــحــدوديــة املــقــررة كــذلــك. وكــان 
الحالي  الشهر  فــي  قــد وافـــق  الــنــواب  مجلس 
نــهــائــيــا، عــلــى تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قــوانــني 
حــمــايــة املــنــشــآت الــعــامــة ومــكــافــحــة اإلرهــــاب 
في حاالت  التوسع  إلــى  الهادفة  والعقوبات، 
إحـــالـــة املــدنــيــني إلـــى املــحــاكــمــات الــعــســكــريــة، 
ومــنــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــق فـــي إخـــاء 
بــعــض املــنــاطــق أو عــزلــهــا أو حــظــر الــتــجــول 
الــدولــة،  أســـرار  إفــشــاء  فيها، وتشديد عقوبة 
 عـــن وقـــف ســـريـــان حــالــة الـــطـــوارئ في 

ً
بـــديـــا

جميع أرجاء الباد.

تنّص على أن »األزهر الشريف هيئة إسامية 
بالقيام  غــيــره  دون  يختص  مستقلة،  علمية 
على كافة شؤونه، وهو املرجع األساسي في 
العلوم الدينية والشؤون اإلسامية، ويتولى 
واللغة  الدين  علوم  ونشر  الــدعــوة  مسؤولية 
الــعــربــيــة فـــي مــصــر والـــعـــالـــم. وشــيــخ األزهــــر 
مــســتــقــل غــيــر قــابــل لــلــعــزل، ويــنــظــم الــقــانــون 
طــريــقــة اخــتــيــاره مــن بــني أعــضــاء هيئة كبار 

العلماء«.
وتــكــّبــل هــذه املـــادة الــدســتــوريــة السيسي في 
على  كاملة  يريدها  الــتــي  سلطاته،  ممارسة 
الــشــأن الــديــنــي فــي مــصــر، كما هــو الــحــال مع 
الــــشــــأن الـــقـــضـــائـــي أو الـــتـــشـــريـــعـــي، وســحــب 
البساط من تحت قدمي شيخ األزهــر، اإلمــام 
األكبر أحمد الطيب، بوصف األزهر املؤسسة 
الــوحــيــدة فــي الـــدولـــة الــتــي لــم تــرضــخ بشكل 
كــامــل لـــه، مـــا يــســتــلــزم إيـــجـــاد حــلــول جــذريــة 
دستوريا  املحصن  األزهـــر  شيخ  لعزل  تمهد 
مقترح  أن  املــصــادر  وكشفت  ــادة.  املــ بموجب 
تعديل املــادة السابعة يتمثل في حذف مبدأ 
للشؤون  الرئيسية  املــرجــعــيــة  هــو  األزهــــر  أن 
الـــديـــنـــيـــة، إلتـــاحـــة وجـــــود مــرجــعــيــات أخـــرى 
الدينية  الــعــلــوم  فــي  رئيسية  وغــيــر  رئيسية 
والشؤون اإلسامية، أو ترك النص على حاله 
ــر يــؤكــد  مـــن دون تــعــديــل، وإضـــافـــة نـــص آخــ
تبعية دار اإلفتاء للسلطة التنفيذية، لتحقيق 
الــفــصــل الــكــامــل بــيــنــهــا وبــــني األزهــــــر. ووفـــق 
التعديات  املعلومات املتاحة حتى اآلن، فإن 
الــنــص على  لــلــدســتــور ستتضمن  املــقــتــرحــة 
تــعــيــني مــفــتــي الــجــمــهــوريــة بـــقـــرار مـــن رئــيــس 
في  النتخابه  الــحــاجــة  دون  مــن  الجمهورية، 
اقتراع سري مباشر، ُيصّوت فيه أعضاء هيئة 
ــر،   كــبــار الــعــلــمــاء الــتــي يــتــرأســهــا شــيــخ األزهــ
املطلقة  السلطة  الجمهورية  رئيس  منح  مــع 

فـــي االخــتــيــار مـــن بـــني املــرشــحــني للمنصب، 
يبلغ  أن  بعد  للمفتي  التمديد  تقنني  وكــذلــك 

السن القانونية.
ومن بني املــواد املستهدفة أيضا في التعديل 
املرتقب تغيير نظام تعديل الدستور، وحذف 
ــدار قــــانــــون لــلــعــدالــة  ــ ــإصـ ــ املــــــــواد الـــخـــاصـــة بـ
واملحاسبة،  الحقيقة،  كشف  يكفل  االنتقالية 
وتعويض  الوطنية،  املصالحة  أطــر  واقــتــراح 
الــضــحــايــا وفــقــا لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، وإقــــرار 
نسبة من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن 10 في 
اإلجــمــالــي للصحة  القومي  الناتج  مــن  املــائــة 
والــتــعــلــيــم األســــاســــي والـــجـــامـــعـــي والــبــحــث 
ــن تــقــيــيــد تـــعـــديـــل بــعــض   عــ

ً
الـــعـــلـــمـــي، فـــضـــا

واألحــزاب  املحليات  مــواد  النصوص، ومنها 
الصحف.  على  والرقابة  األهلية  والجمعيات 
ويعد حــذف العبارة التي تنص على أنــه »ال 
يـــجـــوز تــعــديــل الـــنـــصـــوص املــتــعــلــقــة بـــإعـــادة 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو بــمــبــادئ  انـــتـــخـــاب رئـ
ــم يــكــن الــتــعــديــل  ــا لـ ــــاواة، مـ ــــسـ الـــحـــريـــة، أو املـ
مــتــعــلــقــا بــاملــزيــد مـــن الــضــمــانــات« مـــن املــــادة 
226، من أبرز مقترحات التعديل الدستوري، 

من بين المواد 
المستهدفة تغيير نظام 

تعديل الدستور

يتوقع فتح ملف 
تعديل الدستور في دور 

انعقاد البرلمان المقبل

  شرق
      غرب

كولومبيا تالحق 
حزب اهلل

أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو 
مـــوالنـــو )الــــصــــورة(، مــســاء أول من 
أمس األحــد، أن بــاده تراقب أنشطة 
حـــزب الــلــه عــلــى أراضــيــهــا، وتتهمه 
وقــال  إجــرامــيــة«.  »أنشطة  بـ بالقيام 
مــــوالنــــو فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
ــذ شــهــريــن،  ــنـ ــه »مـ ــ »إل تــيــيــمــبــو« إنـ
اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا 
على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل 
ــني مـــن حـــزب الــلــه، 

َ
مــجــرَمــني مــفــّوض

ــة ارتـــــكـــــاب فــعــل  ــ ــّي ــانــــت لـــديـــهـــمـــا نــ كــ
وأوردت  ــا«.  ــيـ ــبـ كـــولـــومـ ــي  فــ جـــرمـــي 
ــادر فــي  ــن مــــصــ  عــ

ً
الـــصـــحـــيـــفـــة، نـــقـــا

ــهــــزة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة  أجــ
يكون  قد  الله  حــزب  أن  الكولومبية، 
دبلوماسيني  تحركات  ب 

ّ
تعق حــاول 

ورجـــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــمــــــــــــال أمــــــيــــــركــــــيــــــني 
وإســـرائـــيـــلـــيـــني فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا. مــن 
جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت« اإلســرائــيــلــيــة أن وثــائــق 
بشأن القضية وصلت إلى الصحيفة 
الكولومبية  من قبل جهاز املوساد 
اإلســرائــيــلــي، وتــضــمــنــت مــعــلــومــات 
عــن مــراقــبــة كـــان يــخــضــع لــهــا عميل 
إسرائيلي سابق في املوساد بهدف 

اغتياله.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اعتداء ضد الجيش 
المصري جنوبي سيناء

كشفت مصادر طبية عسكرية، أمس 
تا 

ُ
ق ني مصريني  أن عسكريَّ االثنني، 

ــيــــب ثـــالـــث نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف  وأصــ
مدرعة عسكرية في محافظة جنوب 
ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر. وأشــــارت إلى 
أن املـــدرعـــة تــعــرضــت إلطـــاق قذيفة 
ــنـــاء ســيــرهــا  مـــن مـــصـــدر مــجــهــول أثـ
ــــدى نـــقـــاط الــعــمــل الــعــســكــري  فـــي إحـ
بــجــنــوب ســيــنــاء. وهـــي املــــرة األولـــى 
التي يسجل فيها هجوم على قوات 

الجيش في املنطقة.
)العربي الجديد(

األردن: الدغمي 
رئيسًا للبرلمان

ــكـــريـــم الــدغــمــي  ــائـــب عـــبـــد الـ ــنـ ــاز الـ ــ فـ
ــورة(، أمـــس االثـــنـــني، بــرئــاســة  )الــــصــ
ــلــــدورة  ــواب األردنـــــــــي لــ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــة وملــــــــــدة عــــامــــني،  ــلــ ــبــ ــقــ ــة املــ ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ الــ
بحصوله على أصوات 64 نائبا من 
أصل 130 نائبا، في مقابل 58 صوتا 
لــغــيــت 

ُ
ملــنــافــســه نـــصـــار الــقــيــســي، وأ

ثماني أوراق. ووعد الدغمي بالعمل 
على استقالية البرملان، مشّددًا على 
أنـــه ســيــتــم تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي 

ملجلس النواب. 
)العربي الجديد(

مستوطنون يعتدون 
على فلسطينيين بالضفة

بجروح  فلسطينيني  سبعة  أصيب 
مــــتــــفــــاوتــــة، أمـــــــس االثــــــنــــــني، جـــــراء 
ــرات  ــشــ ــوم مــــــن عــ ــجــ ــهــ تــــعــــرضــــهــــم لــ
مستوطنة  محيط  في  املستوطنني 
»حــومــش« املــخــاة قــرب قــريــة برقة 
شــــمــــال مــــديــــنــــة نــــابــــلــــس بــالــضــفــة 
املواطن عبد  املحتلة. وقال  الغربية 
الـــلـــه أبـــــو عـــمـــر »إن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
املــســتــوطــنــني، كــــان بــعــض أفـــرادهـــا 
مسلحا وآخــرون يحملون العصي، 
ــة  ــزراعـ هـــاجـــمـــت فــعــالــيــة شــعــبــيــة لـ
األشــــجــــار فــــي مــحــيــط املــســتــوطــنــة 
مــــا أدى إلصــــابــــة ســبــعــة  ــــاة،  ــخـ ــ املـ

فلسطينيني«.
)العربي الجديد(

طالبان تهاجم »داعش« 
في قندهار

ــبـــان، أمــس  ــالـ ـــت قـــــوات حـــركـــة طـ
ّ
شـــن

االثنني، عمليات على مراكز لتنظيم 
»داعــــش« فــي مدينة قــنــدهــار، معقل 
ــنــــوب  ــي فـــــــي جــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــحـــــركـــــة الـ
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  مـــــا  ــتــــان،  ــانــــســ ــغــ أفــ
العديد من عناصر التنظيم واعتقال 
العمليات مناطق  بعضهم. وشملت 
املكه بازه في الضاحية 15، ومنطقة 

خواجه في الضاحية الرابعة. 
)العربي الجديد(
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لزيارتها
أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
أنه  زادة،  اإليــرانــيــة، سعيد خطيب 
تــمــت دعــــوة املـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
ــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافـــايـــل  ــيـ الـــدولـ
ــِرض  ــ ــهـــران وُعـ غـــروســـي لــــزيــــارة طـ
عليه موعد لذلك )لم يتم تحديده(. 
مؤتمره  فــي  زادة  وأضـــاف خطيب 
الـــصـــحـــافـــي األســـبـــوعـــي »ســيــأتــي 
ــران. نــحــن ننتظر  ــهــ قــريــبــا إلــــى طــ
رده«. وكان غروسي أبدى الجمعة 
املــاضــي »اســتــغــرابــه« لــعــدم وجــود 
ــه وبـــــــني مـــســـؤولـــني  ــنـ ــيـ تـــــواصـــــل بـ
ســيــاســيــني فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
ــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، مــنــذ  ــرانـ ــ اإليـ
تولي األخير مهامه في أغسطس/

آب املاضي.
)العربي الجديد(

بريطانيا: انفجار ليفربول 
»حادث إرهابي«

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـ
شمال غربي إنكلترا، أمس اإلثنني، 
 
ً
أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيا
ــي لـــيـــفـــربـــول،  ــ خــــــــارج مــســتــشــفــى فـ
أنــــــه »حــــــادث  أمــــــس عـــلـــى  ــن  ــ أول مـ
ـــخـــدمـــت فـــيـــه قــنــبــلــة 

ُ
ــــي« اســـت ــابـ ــ إرهـ

يـــدويـــة. وقــــال املـــســـؤول عـــن شــرطــة 
املنطقة، راس  اإلرهــاب في  مكافحة 
االنفجار  وراء  الدافع  إن  جاكسون، 
تل« 

ُ
غير واضح لكن »الراكب الذي ق

هو من وضع القنبلة.
)فرانس برس(

»األطلسي« يحّذر روسيا 
بشأن أوكرانيا 

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ حـــــذر األمــــــني الــ
أمس  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي 
اإلثنني، روسيا من أن الحلف يقف 
إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا، فــي مواجهة 
الروسية  للقوات  عـــادي  غير  حشد 
ــا. وشــــــــّدد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ عــــلــــى حــــــــــدود أوكـ
صحافي  مــؤتــمــر  فــي  ستولتنبرغ، 
مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األوكـــــرانـــــي 
على  بروكسل،  في  كوليبا  دميترو 
الــحــيــلــولــة  هــــو  اآلن  ــيء  ــ ــم شـ ــ أهـ أن 
نـــطـــاق  عـــــن  الـــــوضـــــع  خــــــــروج  دون 
ــا عــلــى  ــ ــيــ ــ  روســ

ّ
الــــســــيــــطــــرة. وحـــــــــث

األنشطة  بشأن  بالشفافية  التحلي 
العسكرية بهدف تخفيف التوتر. 

)رويترز(

بغداد ـ زيد سالم

ــلـــق الـــــقـــــدس« فــي  ــيـ ــيــــم »فـ أربــــكــــت زيــــــــارة زعــ
الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي إسماعيل قــاآنــي، 
مطلع األسبوع املاضي، إلى بغداد، حسابات 
القوى الرافضة لنتائج االنتخابات النيابية 
ــر/ تـــشـــريـــن  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــــي أجـــــريـــــت فـــــي 10 أكـ ــتـ ــ الـ
األول املــاضــي، مــع تــأكــيــد مــصــادر سياسية 
متطابقة في أحاديث مع »العربي الجديد«، 
وجــود تباين واضــح في وجهات النظر بني 
للنتائج،  الــرافــض  املعسكر  ومــكــونــات  قـــوى 
ــا يــعــرف  ــرًا تـــحـــت مــ ــيــ ـــم نــفــســه أخــ

ّ
الــــــذي نـــظ

»اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة  بـــــــ
ــظــت طـــهـــران عــلــى مطلب 

ّ
الــشــيــعــيــة«. وتــحــف

إلـــغـــاء االنــتــخــابــات وعــلــى الــتــصــعــيــد بــوجــه 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من 
الــذيــن حــشــدوا أنــصــارهــم في  قبل حلفائها، 
الشارع في استعراض للقوة. كما أن كتلتي 
املنخرطتني  و»الــحــكــمــة«،  »الــنــصــر«  تحالف 
على  تتحفظان  التنسيقي«،  »اإلطــــار  داخـــل 

خطاب بعض أطــرافــه. وكــان قاآني قد التقى 
قــــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة املـــقـــّربـــة مـــن طــهــران 
خال زيارته إلى بغداد، كما عقد لقاًء مغلقا 
مع الكاظمي، والرئيس العراقي برهم صالح. 
ــارة، وأكــدهــا  ــزيـ ووفــقــا لــتــســريــبــات أعــقــبــت الـ
ــداد إيــــرج  ــغــ الحـــقـــا الــســفــيــر اإليـــــرانـــــي فــــي بــ
مــســجــدي، فـــإن الــجــنــرال اإليـــرانـــي أبــلــغ قــادة 
الكتل والفصائل املسلحة بعدم موافقة إيران 
لغة  على  وال  االنتخابات،  إلغاء  على مطلب 
الفصائل  بعض  استعملتها  الــتــي  التهديد 
املسلحة. وطالب بالتوافق على حكومة بني 
الــقــوى الشيعية الــرئــيــســيــة، فــي إشــــارة إلــى 
السياسية  األغلبية  حكومة  خيار  استبعاد 
الــتــي طــرحــهــا فـــي وقـــت ســابــق مــقــّربــون من 

زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر.
ــك تــصــريــحــات لــرئــيــس مجلس  وأعـــقـــبـــت ذلــ
ــــدان، قــال  الــقــضــاء األعـــلـــى، الــقــاضــي فــائــق زيـ
فــيــهــا إنـــــه ال دلـــيـــل قـــانـــونـــيـــا يــثــبــت تـــزويـــر 
فــي رد ضمني على  اآلن،  االنــتــخــابــات حتى 
فيه عن  تــحــدث  التنسيقي«،  »اإلطـــار  لــــ بــيــان 
ــة تــثــبــت حــصــول عــمــلــيــات تــزويــر  وجــــود أدلــ
من دون أن يقدمها. وفي هذا السياق تحدث 
ــان  ــرملـ ــبـ ــائــــب فــــي الـ ســـيـــاســـيـــان، أحــــدهــــمــــا نــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  ــه، لـــ ــتـ املــنــتــهــيــة واليـ
في  املنضوية  الكتل  مواقف  في  كبير  تباين 
»اإلطــار التنسيقي« في ما يتعلق بموضوع 
االعتراض على نتائج االنتخابات. ويرفض 
عمار الحكيم وحيدر العبادي الذهاب إللغاء 
االنتخابات ويعتبران أنها ستجر الباد إلى 
فوضى أكبر، مع تبنيهما خيار التفاهم على 
إطار عمل مشترك بني الكتل الشيعية حيال 

لكن تقارير محلية عراقية، أحدها لصحيفة 
»الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد«، بــعــددهــا الـــصـــادر أمــس 
الكاظمي  املوقف من  أن  االثنني، تحدثت عن 
كان من ضمن الخافات في صفوف الفصائل 
داخل   سياسيا 

ً
تمثيا تمتلك  التي  املسلحة 

الفصائل  أحــد  تبرئة  بعد  »الــفــتــح«،  تحالف 

التي ال تقصي  التوافقية  الجديدة  الحكومة 
أي طرف يرغب باملشاركة فيها. وكشف أحد 
السياسيني أن تحالف »النصر« و»الحكمة« 
التنسيقي«،  »اإلطـــار  عن  لابتعاد  يتجه  قد 
في األيام املقبلة. فيما ذكر اآلخر، وهو عضو 
العبادي،  بــارز في تحالف »النصر« بزعامة 
أن لـــغـــة تـــهـــديـــد الـــــدولـــــة والـــطـــعـــن بــعــمــلــيــة 
املــؤامــرة في  االنتخابات ككل وتبني نظرية 
تــزويــر الــنــتــائــج يــرفــضــه الــتــحــالــف، ويعتبر 
أن ذلك يؤسس لفوضى سياسية كبيرة في 
أنــه لم يتم تقديم أي دليل  الباد، خصوصا 
»يرفض  تحالفه  أن  على  وشـــّدد  اآلن.  لغاية 
املؤسسات  الــدولــة ومهاجمة  إهــانــة  خــطــاب 

والتلويح بالشارع في األزمات السياسية«.

في  ُمحتّجني  مقتل  مسؤولية  مــن  الكاظمي 
املنطقة  أمام  الحالي  الشهر  تظاهرات مطلع 
ــراء. وعــــــن ذلــــــــك، أكــــــد عـــضـــو حـــركـــة  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
»حقوق«، الجناح السياسي ملليشيا »كتائب 
حــزب الــلــه«، عــبــاس الـــعـــرداوي، أن الكيانات 
السياسية ضمن »اإلطار التنسيقي« تطالب 
حاليا بعّد وفــرز جميع محطات املحافظات 
العراقية، عدا إقليم كردستان، يدويا. وكشف 
ــد«، أنــهــم  ــديــ ــجــ ــع »الــــعــــربــــي الــ ــٍث مــ ــديــ فــــي حــ
يمتلكون »مئات األدلة والطعون التي تثبت 
استاب الحقوق االنتخابية وسرقة أصوات 
بــعــض الــقــوى السياسية عــلــى حــســاب قــوى 
أخــــرى«. وبــشــأن الــحــديــث عــن تفكك »اإلطـــار 
الــتــنــســيــقــي«، ذكـــر الـــعـــرداوي أن »االخــتــاف 
بـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر بــــني الــــقــــوى الــســيــاســيــة، 
إضــافــة إلـــى تــبــدل الــتــوجــهــات هــو أمـــر وارد، 
لكن لغاية اآلن ال يوجد أي حدث رسمي يرمز 
الــقــادة، بالتالي فــإن ما  إلــى انسحاب بعض 
يجمعهم هو التضرر من نتائج االنتخابات 

وليس املصالح«.
لكن املحلل أحمد العبيدي أشار، في حديٍث 
ــــى أن »اإلطـــــــار  ــربــــي الــــجــــديــــد«، إلــ ــعــ مــــع »الــ
ويعود  لحظة  أي  فــي  يتفكك  قــد  التنسيقي 
قــــادة األحــــــزاب إلــــى مــواقــعــهــم الــحــزبــيــة، ما 
ــل بـــشـــأن تــشــكــيــل  ــل إلـــــى حــ ــتـــوصـ أن يـــتـــم الـ
»انسحاب  أن  واعــتــبــر  الــجــديــدة«.  الحكومة 
ــار هــو أمـــر ال بد  ــزاب معينة مــن اإلطــ أي أحــ
مــن تحققه، ســواء حاليا أو خــال األسابيع 
املقبلة، وتحديدًا العبادي، غير املنسجم منذ 
سنوات مع قوى الساح والفصائل املسلحة 

املوالية لطهران«.

مواجهة 
انقالب السودان

المحادثات 
السعودية 

اإليرانية

االنقابيني  مشاركة  يتجنب  حتى  وأســرتــه 
السلطة، إال أنه، وبحسب املصادر، قد يرضخ 
اتــهــم  أخــيــرًا لــضــغــوط قـــادة االنــقــاب وإغــراء
للقبول بــاملــنــصــب. مــن جــهــتــه، رّجـــح مصدر 
قريب من أسرة كدوف رفضه املنصب »حتى 

ولو في اللحظات األخيرة«.
ومـــنـــذ ثـــاثـــة أســــابــــيــــع، هــــي عـــمـــر االنـــقـــاب 
الجيش  قــائــد  الــســودان؛ فشل  فــي  العسكري 
إيجاد  فــي  الــبــرهــان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
مــن يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء، ورفــض 
عدد من الشخصيات األكاديمية والسياسية 
املـــنـــصـــب، ومـــــن بــيــنــهــم أخـــصـــائـــي جـــراحـــة 
ــتــــاذ  ــو عـــائـــشـــة، وأســ ــ األعـــــصـــــاب أوشــــيــــك أبــ
االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة الـــخـــرطـــوم إبــراهــيــم 
أول  وفـــــي  األحــــــــد،  أمـــــس  مــــن  أونـــــــــور. وأول 
ــادة االنـــتـــقـــالـــي بعد  ــيـ اجـــتـــمـــاع ملــجــلــس الـــسـ
تشكيله من قبل قائد الجيش؛ تعّهد املجلس 
باإلعان عن حكومة مدنية في غضون األيام 

القليلة املقبلة.
في املقابل، يتواصل الحشد من قبل املدنيني 

مع نظيره اإليراني حسني عبد األمير عبد 
اللهيان، على هامش املؤتمر اإلقليمي الذي 

نظمه العراق في 28 أغسطس/آب املاضي.
ــة بــــــدأ فــي  ــوديــ ــعــ ــســ ــــني إيـــــــــران والــ الـــــحـــــوار بـ
ــد أن تــكــلــلــت  ــعـ ــيــــســــان املـــــاضـــــي، بـ إبــــريــــل/نــ
جــهــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــالــنــجــاح لجمع 
الطرفني على طاولة واحــدة. وعقدت طهران 
ــــاض حـــتـــى اآلن أربــــــع جـــــــوالت، ثـــاث  ــريـ ــ والـ
السابقة،  اإليــرانــيــة  الحكومة  عهد  فــي  منها 
والجولة الرابعة هي األولى في عهد رئيسي. 
ومــن أجــل إنــجــاح هــذه املــبــادرة شّكل رئيس 
لجنة  الكاظمي  مصطفى  العراقية  الحكومة 
بني  الحوار  ملتابعة  بمكتبه  ترتبط  مصغرة 
ــق مـــســـؤول حــكــومــي  ــران والــــريــــاض، وفــ ــهـ طـ
ــم الـــجـــوالت هـــي الــرابــعــة  ــد أن أهــ عـــراقـــي، أكــ
الــتــي انــعــقــدت فــي مــطــار بــغــداد الـــدولـــي بني 
بالشؤون  املتخصصني  مــن  كبيرين  وفــديــن 
واالقتصادية. وتحدثت  والسياسية  األمنية 
ــاط عــراقــيــة قــريــبــة مـــن املـــفـــاوضـــات عن  ــ أوسـ
العاقات  إعـــادة  رأســهــا  على  ثنائية  ملفات 
الدبلوماسية بني البلدين إلى ما كانت عليه 
قــبــل األول مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2016، 
عندما قطعت السعودية عاقاتها مع إيران. 
وتــفــيــد مــصــادر عــراقــيــة واكــبــت املــفــاوضــات 
ــات  ــويــ بـــــأن املـــلـــف الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى قـــائـــمـــة أولــ الخرطوم ـ العربي الجديد

يواصل العسكر في السودان البحث 
عـــــن مـــــخـــــارج لـــــأزمـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــحـــادة فـــي الـــبـــاد، والـــتـــي نجمت 
ــذي نـــفـــذوه فـــي 25 أكــتــوبــر/  عـــن االنـــقـــاب الــ
يـــتـــواصـــل  بـــيـــنـــمـــا  املـــــاضـــــي،  األول  ــريـــن  تـــشـ
الـــرفـــض عــلــى مــخــتــلــف املـــســـتـــويـــات املــدنــيــة 
االنــقــاب، على وقــع تواصل  لهذا  والشعبية 
االنـــتـــهـــاكـــات وســـقـــوط مـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا. 
وفي السياق، قالت مصادر سودانية خاصة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس اإلثــنــني، إن مدير  لـــ
كــدوف،  أبــيــا  هــنــود  العاملية  أفريقيا  جامعة 
بــات أقــرب املرشحني مــن قبل قــادة االنقاب 
لتولي منصب رئــيــس الــــوزراء بـــداًل مــن عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، الــــذي تــم وضــعــه قــيــد اإلقــامــة 
الــجــبــريــة. وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن كـــدوف، 
الحاصل على الدكتوراه في القانون العرفي 
ــام  مــن جــامــعــة لــنــدن؛ ظــل مـــتـــرددًا طــــوال األيـ
ــة، وتــــعــــرض لـــضـــغـــوط مــــن زمـــائـــه  ــيــ املــــاضــ

بشير البكر

ــريــــاض  ــــني الــ ــا بـ ــ ــانــــت األجــــــــــواء مـ كــ
وطهران قد بدأت تصفو في الربيع 
أول جولة  انعقدت  املاضي، حينما 
عــاٍل  الطرفني على مستوى  بــني  مــفــاوضــات 
برعاية الحكومة العراقية في بغداد، من أجل 
عودة العاقات الدبلوماسية، والتوصل إلى 
القضايا  تخص  وأخـــرى  ثنائية،  تفاهمات 
اإلقليمية. ولكن املؤشر عاد إلى ما كان عليه، 
عندما فّجر املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإلثــنــني  يـــوم  زادة،  اإليــرانــيــة سعيد خطيب 
ــبـــوع املـــاضـــي، مــفــاجــأة حـــدد فيها  مـــن األسـ
االلــتــزام بها،  السعودية  ثــاثــة شـــروط على 
كــي يــتــم عــقــد الــجــولــة الــخــامــســة الــتــي كانت 
مــبــرمــجــة فـــي الــثــانــي مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الطرف  مــن  إشـــارة  الــحــالــي، وتنتظر  الثاني 
العراقي الذي انشغل بتداعيات االنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة. وحـــيـــال تــعــقــيــدات الـــوضـــع في 
العراق جرت مــداوالت بنقل املفاوضات إلى 
د 

ّ
عق زادة  تــصــريــح خطيب  أن  إال  آخـــر،  بــلــد 

املسألة، وأعاد خطاب ما قبل املفاوضات إلى 
إشــارة استفزازية، طلبه  أول  الواجهة. وفــي 
الــريــاض أن تبدي املزيد من الجدية في  من 
الضغوط  تخفيف  واشــتــراطــه  املــفــاوضــات، 
السعودية في لبنان. وذهب أبعد حني طلب 
مـــن الــســعــوديــة وقـــف حـــرب الــيــمــن، قــبــل أي 

مفاوضات بشأن املنطقة.
إلى وقت قريب كانت النبرة اإليرانية مختلفة 
في  انعقدت  التي  الرابعة  الجولة  وبعد  كليا، 
نهاية سبتمبر/أيلول املاضي، أدلى املتحدث 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــيــــة بــتــصــريــحــات 
والــتــوافــق،  الــتــهــدئــة  بــاتــجــاه  تنحو  مختلفة، 
وقـــــال فـــي خـــتـــام الـــجـــولـــة »أعـــتـــقـــد ان الــكــلــمــة 
الـــتـــي يــمــكــن وصــــف أجــــــواء املـــفـــاوضـــات بها 
بصورة جيدة هي أنها محترمة«. وكشف عن 
حصول »اتفاقات أولية« مع السعودية خال 
أربـــع جـــوالت مــن الـــحـــوارات بــني الــبــلــديــن في 
بغداد، غير أنه قال في الوقت ذاتــه إن »هناك 
مــســافــة حــتــى إعــــادة فــتــح الـــســـفـــارات«. وعلى 
ذلك رد وزيــر الخارجية السعودي فيصل بن 
فرحان بأن املحادثات مع إيران كانت »ودية« 
»االســـتـــكـــشـــافـــيـــة«. وقـــــال »نــحــن  ووصـــفـــهـــا بــــ
جــادون بشأن املحادثات... األمــر ليس تحواًل 
كبيرًا بالنسبة لنا، فدائما ما نقول إننا نريد 
إيجاد سبيل لتحقيق االستقرار في املنطقة«.

ــــى تـــصـــريـــحـــات الــطــرفــني  ـــرى الـــنـــظـــر إلـ ــ وجـ
باهتمام شــديــد، كــون الــجــولــة الــرابــعــة هي 
األولـــى بــني الطرفني بعد وصــول الحكومة 
اإليرانية الجديدة إلى الحكم بقيادة إبراهيم 
رئيسي، وسبقها لقاء بن فرحان في بغداد 

ــا »تــجــمــع  ــقــــاب. وفــــي الـــســـيـــاق، دعــ ضـــد االنــ
ــنـــني، إلــى  املــهــنــيــني الـــســـودانـــيـــني«، أمـــس اإلثـ
تــكــويــن »جــبــهــة ثــــوريــــة« واســـعـــة »إلســـقـــاط 
ــزءًا مــــن أي  ــ ــه لـــيـــس جــ ــ االنـــــقـــــاب«، مــــؤكــــدًا أنـ

تسوية سياسية في الباد.
وقال التجمع في بيان أمس: »ندعو لتكوين 
جبهة ثورية واسعة إلسقاط انقاب املجلس 
العسكري وتأسيس السلطة الوطنية املدنية 
اتها  امللتزمة باء الثورة  االنتقالية من قوى 
الواضحة: ال تفاوض.. ال مساومة.. ال شراكة«. 
فــي اجتماع  يــكــون شـــارك  أن  التجمع  ونــفــى 
قـــــوى إعــــــان الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر »املــجــلــس 
املركزي«، أول من أمس األحد، بغرض تكوين 
»جــبــهــة وطــنــيــة واســعــة ملــواجــهــة االنــقــاب«. 
وأضاف: »لسنا جزءًا من أي دعوات للتسوية 
أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة 

والشعب«.
وكانت »قوى إعان الحرية والتغيير« أعلنت 
األحد، عن اتفاق 24 حزبا سياسيا وتنظيما 
مــدنــيــا، مــن بينهم »تــجــمــع املــهــنــيــني«، على 
االنــقــاب«.  إلســقــاط  عريضة  »جبهة  تكوين 
ــلــــى الــتــمــســك  وأكــــــــــدت الـــــقـــــوى فـــــي بــــيــــان عــ
بــنــصــوص الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة املــوقــعــة مع 
أغسطس/آب  فــي  املنحل  العسكري  املجلس 
2019. فــي غــضــون ذلـــك، تــتــواصــل انتهاكات 
ــيـــد. وفـــي  ــثــــر مــــن صـــعـ ــلـــى أكــ االنـــقـــابـــيـــني عـ

ــن الــجــانــب الــســعــودي،  الـــحـــوار الــثــنــائــي. ومـ
فـــإن الـــريـــاض طــالــبــت طـــهـــران بــالــتــوقــف عن 
تهديد أمنها، والتدخل في الشؤون الداخلية 
التي  املليشيات  الخليج، ووقــف دعم  ملنطقة 
تهدد أربع دول عربية، ألن ذلك يعني تهديد 
سيادة املنطقة. وتعتبر السعودية نزع فتيل 
األزمــــــات يـــعـــود بــإيــجــابــيــات عــلــى الــجــمــيــع، 
وبــالــتــالــي فـــإن تــقــدم مــفــاوضــات فــيــيــنــا بني 
إيران ومجموعة 5+1 يجب أن يشجع إيران، 
في حني أن بقاء طهران على موقفها القديم 
من فرض نفوذها وسياساتها على املنطقة، 
الجديد لجهة  االتــفــاق  مــع بنود  ال يتماشى 

السياق، اتهمت لجنة األطباء املركزية قوات 
االنقاب باقتحام مستشفى كسا التعليمي، 
ــودان، ومــنــع األطـــبـــاء والـــكـــوادر  ــســ شــرقــي الــ
ــك قـــبـــل ســـاعـــات  ــ الــصــحــيــة مــــن دخــــولــــه، وذلــ
أمس  اللجنة  أعلنتها  احتجاجية  وقــفــة  مــن 
لأطباء  تصعيدية  خــطــوات  ضمن  اإلثــنــني، 
ضــد االنــقــاب العسكري. وأكـــدت اللجنة في 
ــرار الــقــمــع والــســقــوط  ــمـ ــتـ بـــيـــان لـــهـــا، أن »اسـ
األخـــاقـــي املــتــكــرر لــقــوات االنـــقـــاب لــن يزيد 
األطباء إال عزما وإصرارًا على إسقاط النظام 

الغاشم، وإلى األبد«.
ــور، وهي  بــدورهــا، قــالــت هيئة محامي دارفــ
ــــودان، إن قــــوات  ــســ ــ جـــمـــاعـــة حــقــوقــيــة فــــي الــ
أمــنــيــة تــابــعــة لـــانـــقـــاب احـــتـــجـــزت بــطــريــقــة 
غير مشروعة عشرة أطفال تتراوح أعمارهم 
أثــنــاء احتجاجات  بــني 13 و17 عــامــا، وذلـــك 
خــال األيـــام املــاضــيــة، مشيرة فــي بــيــان لها، 
إلـــى أن الــنــيــابــة فـــي الــخــرطــوم امــتــنــعــت عن 
من  عنهم  بــاإلفــراج  اختصاصاتها  ممارسة 
 من 

ً
دون سند قــانــونــي، فقضوا يــومــا كــامــا

بالتحرك  الهيئة  وأشــادت  والعطش.  الجوع 
الذي قامت به منظمة األمم املتحدة للطفولة 
الدولية،  الحقوقية  واملؤسسات  )يونيسف( 
وطالبت »شركاء السام في السودان«، وعلى 
رأسهم الواليات املتحدة األميركية واالتحاد 
األوروبي واالتحاد األفريقي ومجلس حقوق 
اإلنسان؛ بالعمل على حماية أوضاع حقوق 
اإلنـــســـان، خــصــوصــا املــتــأثــريــن مــن األطــفــال، 
وإدراج املسؤولني عن تلك االنتهاكات تحت 

طائلة العقوبات.
وكــانــت لجنة أطــبــاء الــســودان، أعلنت أمــس، 
الــســودان  احتجاجات  قتلى  ارتــفــاع حصيلة 
منذ االنــقــاب إلــى 23، إثــر وفــاة شــاب يدعى 
عــمــر عــبــد الــلــه آدم، مــتــأثــرًا بــإصــابــتــه فــي 25 
أكتوبر املاضي برصاصة في العنق، وكذلك 
وفــــاة طــفــلــة تــدعــى ريـــمـــاز حــاتــم الــعــطــا )13 
عـــامـــا(، مــتــأثــرة بــإصــابــتــهــا بــرصــاص قــوات 
الــجــيــش، أثـــنـــاء تــواجــدهــا أمــــام مــنــزلــهــا في 
الـــخـــرطـــوم، خــــال »مــلــيــونــيــة 13 نــوفــمــبــر«، 
ــة أن  ــنـ ــلـــجـ ــت الـ ــ ــحــ ــ ــي. وأوضــ ــ ــاضــ ــ الـــســـبـــت املــ
ــة، مــتــوزعــة  ــابـ عــــدد اإلصــــابــــات بــلــغ 215 إصـ
بـــني الـــذخـــيـــرة الــحــيــة والــــرصــــاص املــطــاطــي 
والضرب  للدموع  املسيل  بالغاز  واالختناق 
ــراوات، مــشــيــرة إلـــى »ارتــفــاع  ــهــ بــالــعــصــي والــ
عدد قتلى تظاهرات الخرطوم السبت، إلى 7 

أشخاص بينهم 3 أطفال«.
وحّمل بيان صــادر عن »قــوى إعــان الحرية 
والتغيير« أول من أمس »االنقابني مسؤولية 
مـــا حــــدث مـــن عــنــف مـــفـــرط وقـــتـــل وســـحـــل«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن »تــلــك الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات 
إلى  مرتكبيها  تقديم  بــالــضــرورة  تستوجب 

ساحات العدالة«.
من جهة أخــرى، اعتذر نائب رئيس املجلس 
الــســيــادي، محمد حــمــدان دقــلــو »حميدتي«، 
أمـــس اإلثـــنـــني، عــن عـــدم تــولــي رئــاســة لجنة 
ــة الــتــمــكــني«، وفــــق ما  ــ ــ ــمـــال »إزالـ مـــراجـــعـــة أعـ
جاء في بيان مقتضب صدر عن إعام قوات 
»الدعم السريع« التي يقودها حميدتي، عقب 
املعنية  اللجنة  برئاسة  تكليفه  على  أيـــام   5
بمكافحة الفساد واسترداد األموال املنهوبة.
»تــقــدم نــائــب رئــيــس مجلس  وأفــــاد الــبــيــان بـــ
الــســيــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، 
باعتذار لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
ــة لــجــنــة  ــبــــرهــــان، عــــن )عـــــــدم( تـــولـــي رئــــاســ الــ
مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكني«. ولم يذكر 
تفاصيل  أو  اعــتــذار حميدتي  أسباب  البيان 
أكثر بشأن القرار. يذكر أنه في 10 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، قرر البرهان، تشكيل 
ــوال املــســتــردة  ــ ــتـــام األمــ لــجــنــة ملــراجــعــة واسـ
ــكـــني، بـــرئـــاســـة  ــمـ ــتـ بــــواســــطــــة لـــجـــنـــة إزالــــــــة الـ
حميدتي. وتشكلت لجنة إزالة التمكني في 10 
ديسمبر/ كانون األول 2019، إلنهاء سيطرة 
رموز نظام الرئيس املعزول عمر البشير على 
مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد 
األموال املنهوبة. وجمد البرهان عمل اللجنة 
»لحني مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف 
ــرارات االنــقــابــيــة الــتــي  ــقــ بــشــأنــهــا« ضــمــن الــ

اتخذها في 25 أكتوبر املاضي.

الدور املزعزع لاستقرار. املواجهة االقليمية 
بني الطرفني في تصاعد من اليمن إلى لبنان 
وسورية والعراق، وال يستطيع طرف واحد 
بناء  يمكن  وبالتالي  لصالحه،  يحسمها  أن 
ــة لــوقــف  ــيـ مــصــلــحــة ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـ
الـــنـــزاع. عــلــى هـــذا األســــاس ســــارت الــجــوالت 
األربـــــع مـــن أجــــل إعـــــادة بـــنـــاء الــثــقــة، وكــانــت 
االستكشافية  املــرحــلــة  أن  تعتبر  السعودية 
هناك  الرابعة ستكون  الجولة  وبعد  انتهت، 
وسيقود  سياسية-أمنية-ثقافية،  مــســارات 
ذلك إلى انفراج اقتصادي. وشروط الرياض 
بالتعهدات  التزام طهران  الثقة،  بناء  إلعــادة 
والشروط الــواردة في االتفاق النووي لجهة 
عدم تهديد االستقرار، ووقف دعم املليشيات 
الطائفية وعلى رأسها الحوثيون. وبعد أكثر 
من 7 سنوات على الحرب، تحاول السعودية 
إيــجــاد مــخــرج منها عــبــر تــســويــة سياسية، 
ولــذلــك لــم تـــرد عــلــى الــتــصــريــحــات اإليــرانــيــة 
الـــجـــديـــدة، وأعـــلـــن بـــن فـــرحـــان يــــوم الــســبــت 
ــران ستستمر،  املــاضــي أن املــحــادثــات مــع إيــ
ــة مــن  ــيـ ــافـ ــتـــوقـــع إجـــــــراء جـــولـــة إضـ و»مــــــن املـ

املفاوضات قريبا«.
ــأن الــتــفــاهــم الــســعــودي  ــذر بــ ــفـــاؤل حــ هـــنـــاك تـ
اإليــــرانــــي، يــمــكــن أن يــقــود إلـــى تــفــاهــم أوســـع 
ــرى فـــــي املـــنـــطـــقـــة، إيــــــــران،  ــبــ ــكــ بـــــني الـــــقـــــوى الــ
الــســعــوديــة، مــصــر، وتــركــيــا. وعــلــى الــرغــم من 
أنــه من غير املنتظر أن تــؤدي جــوالت الحوار 
بني السعودية وإيــران إلى تفاهمات سريعة، 
ولكن سيكون من شأنها على األقــل، تخفيف 
الحمات اإلعامية املتبادلة، ومستوى العنف 
مرحليا، واحتماالت تقديم تنازالت متبادلة، 
ــة في  ــعـــوديـ ــة فـــي املـــلـــف الــيــمــنــي، وسـ ــيـ ــرانـ إيـ
امللف السوري. وكان الافت أن إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن أوصلت رسائل واضحة 
أنــهــا تــريــد الـــوصـــول إلـــى تــهــدئــة وتــفــاهــمــات 
بـــني الـــطـــرفـــني. وفــــي أعـــقـــاب الــجــولــة الــرابــعــة 
نيد  األميركية  الخارجية  باسم  املتحدث  قــال 
ــاء 

ّ
بــرايــس »نــعــتــقــد بــالــتــأكــيــد أن الـــحـــوار الــبــن

التوترات  لتهدئة  مفيدة  أداة  يكون  أن  يمكن 
ــام.  اإلقــلــيــمــيــة. نــحــن نـــؤيـــد الــــحــــوار بــشــكــل عـ
ونؤيد الحوار في هذه الحالة«. وكان واضحا 
املجال  فتح  على  يشجع  األميركي  املوقف  أن 
الــعــراق وترضي  للتفاهم على صيغة تحمي 
إيــــران والــســعــوديــة، ولــكــن الــشــروط الــجــديــدة 
ــتـــي طــرحــتــهــا إيـــــــران عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة مــن  الـ
املــوقــف قبل وقــت قصير من  د 

ّ
أن تعق شأنها 

الـــجـــولـــة الــســابــعــة ملـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا نــهــايــة 
املعلوم متى سيتم  الحالي، ومــن غير  الشهر 
عقد الجولة الخامسة من املحادثات اإليرانية 
الــســعــوديــة، قبلها أم بــعــدهــا، إال أنــه بــات من 

املؤكد وجود ترابط بني املسارين.

زار قاآني بغداد األسبوع الماضي )فرانس برس(

)Getty( من االحتجاجات في أم درمان يوم السبت الماضي

بات مدير جامعة 
أفريقيا العالمية، 

هنود أبيا كدوف، 
أقرب المرشحين من 

قبل قادة االنقالب 
العسكري في 

السودان لتولي 
منصب رئيس الوزراء 

بدًال من عبد اهلل 
حمدوك. يأتي ذلك 

في الوقت الذي 
تتواصل فيه التعبئة 

من قبل المدنيين 
ضد االنقالب

ازداد  وإيران،  السعودية  بين  المحادثات  من  جوالت  أربع  انعقاد  بعد 
التفاؤل الحذر بإمكان التوصل إلى تفاهمات تخفف الحمالت اإلعالمية 

المتبادلة، ومستوى العنف مرحليًا
تحليلالحدث

تجمع المهنيين يدعو لتكوين 
»جبهة ثورية« واسعة

تهدئة وتفاهمات 
تنتظر االتفاق النووي

تقرير

دعوة أوروبية 
للحوار

دعا االتحاد األوروبي
 الجيش السوداني للعودة 

إلى مسار الحوار مع 
المدنيين، واعتبر في بيان، 

أول من أمس األحد، أّن 
»إجراءات الجيش تقوض 
التقدم الذي تم إحرازه« 

محذرًا من عواقب وخيمة 
لهذه اإلجراءات على 

دعم االتحاد األوروبي. 
ودان االتحاد أعمال 

العنف ضد المتظاهرين، 
السبت الماضي.

حميدتي يعتذر عن 
عدم رئاسة لجنة مراجعة 

»إزالة التمكين«

التوافق السعودي 
اإليراني قد يقود لتفاهم 

أوسع في المنطقة

تسريبات متضاربة بشأن 
قبول هنود أبيا كدوف 

رئاسة الحكومة

يرفض عمار 
الحكيم وحيدر العبادي 

إلغاء االنتخابات

تحدثت طهران بعد 
الجولة الرابعة عن حصول 

اتفاقات أولية

بعد زيارة زعيم »فيلق 
القدس« في الحرس 

الثوري اإليراني إسماعيل 
قاآني إلى بغداد، بدأت 
تظهر الخالفات داخل 

»اإلطار التنسيقي«
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تعود محافظة شبوة اليمنية إلى الواجهة في ظل تطورات هامة 
سيطرة  فبعد  جديد،  من  عسكرية  لتوترات  ضحية  تجعلها  قد 
الحوثيين على ثالث مديريات منها أخيرًا، عاد المجلس االنتقالي ليرفع 

صوته محاوًال استجماع قواته بحجة مواجهة الجماعة

67
سياسة

الجماهير  بعض  عــودتــه  وجعلت  االنتقالي. 
ترفع سقف توقعاتها، ودفعت بعض الحشود 
في  سكنه  مــقــر  فــي  ملقابلته  للتوجه  القبلية 
مديرية نصاب، غرب مدينة عتق، بل إن وفدًا 
من املجلس االنتقالي في شبوة التقاه لبحث 

آخر التطورات.
الجديد«،  »العربي  لـ قــال  متابعا  مصدرًا  لكن 
الــوزيــر بقي ألشــهــر فــي صنعاء التي  ابــن  إن 
تقع تحت حكم الحوثيني عندما سيطر هؤالء 
على شبوة في 2015، من دون إصدار أي ردة 
الــتــي ينتمي  للمحافظة  يــحــدث  مــا  فعل على 
إلــيــهــا، قــبــل مــغــادرتــه إلـــى الــريــاض وتعيينه 

مستشارًا للرئيس عبدربه منصور هادي.
وبعيدًا عن دعوات املجلس االنتقالي املتكررة 
فــــي شــــبــــوة لـــلـــخـــروج ورفـــــــض »الـــســـيـــاســـات 
ـــبـــعـــهـــا مـــحـــافـــظ شـــبـــوة 

ّ
ــيـــة« الــــتــــي يـــت ــعـ ــمـ ــقـ الـ

محمد صالح بن عديو، كما يسميها أنصار 
ــاولــــة حــلــحــلــة األمــــــــور عــن  االنــــتــــقــــالــــي، ومــــحــ
في  سقوطه  منذ  املجلس  ينجح  لــم  مكانها، 
داخــل  الجماهير  بجذب   2019 آب  أغسطس/ 
بعد  الــواضــح  من  وليس  كالسابق،  املحافظة 
حــتــى عــقــب عــــودة ابـــن الـــوزيـــر إلـــى املحافظة 
كان  إن  املحافظة،  أبناء  يجمع  للقاء  ودعوته 
سيحقق  »الــجــديــدة«  القبلية  بقوته  املجلس 

تغييرًا يطمح إليه داخل املحافظة.

خلفية الصراع
ــر بــــني املــجــلــس  ــدائــ ــان الــ ــقـ ــتـ ــــل االحـ يـــعـــود أصـ
االنتقالي والحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة 
ــبــــوة، إلـــــى أســـبـــاب  املــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــة شــ
عـــديـــدة، عــلــى رأســـهـــا املـــواجـــهـــات الــتــي دارت 
بني القوات الحكومية و»النخبة الشبوانية«، 
املحافظة،  فــي  لانتقالي  الــعــســكــري  الــجــنــاح 
القوات  في أغسطس/ آب 2019، بعد سيطرة 
من  املستحدث  ثماد  معسكر  على  الحكومية 
قبل »النخبة الشبوانية«، شرقي مدينة عتق. 
مــواجــهــات عنيفة بني  انــدلــعــت  لــذلــك  نتيجة 
الــطــرفــني، أدت إلـــى خــــروج قــــوات الــنــخــبــة من 
الشرعية سيطرتها على  حكم 

ُ
لت مدينة عتق، 

املباني واملعسكرات التي كانت تسيطر عليها 
النخبة، وعلى املحافظة بأكملها.

ــــدالع  ــنـــد ذلـــــــك، فـــبـــعـــد انــ ــتـــوقـــف األمـــــــر عـ لــــم يـ
ــــرك 

ُ
ــهــــات ووصـــولـــهـــا إلـــــى ذروتـــــهـــــا، ت املــــواجــ

املقاتلون من »النخبة الشبوانية« في مواجهة 

ــنــــادي بــأحــقــيــة الــقــضــيــة  األصــــــــوات الـــتـــي تــ
التي  االنتهاكات  عــن  الكشف  فــي  الجنوبية 
تعبيره.  وفــق  املحافظة،  أبــنــاء  لها  يتعرض 
ــا أنــــصــــاره لــلــتــظــاهــر فــــي مــخــتــلــف  ــ كـــمـــا دعـ
مـــديـــريـــات شـــبـــوة تــنــديــدًا بــجــرائــم الــســلــطــة 
ــاء فــي  ــ »اإلخــــوانــــيــــة« وعـــصـــابـــاتـــهـــا، كـــمـــا جـ
الــبــيــان، والــــذي شـــدد فــيــه عــلــى رفــضــه الــتــام 
لـــتـــصـــرفـــات الــســلــطــة فــــي شـــبـــوة الـــتـــي قـــال 
املحافظة على حساب  بمقدرات  تعبث  إنها 
مــصــلــحــة أبـــنـــائـــهـــا. وضـــّمـــن بــيــانــه مــطــالــب 
الشبوانية«  »النخبة  عــودة  أبــرزهــا  عــديــدة، 

بحسب اتفاق الرياض، كما ذكر.
وقـــال قــيــادي مــن االنــتــقــالــي فــي شــبــوة، طلب 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــه، لــــ ــمــ عـــــدم ذكـــــر اســ
»االنــتــقــالــي فــي شــبــوة مــنــذ تــأســيــســه وحتى 
ــلـــى حــــل مــخــتــلــف الــقــضــايــا  الــــيــــوم يـــعـــمـــل عـ
ويبذل  املحافظة،  في  والسياسية  املجتمعية 
جهدًا كبيرًا في هذا الشأن انطاقا من إيمانه 
بـــأن الــســلــم املجتمعي فــي املــحــافــظــة وعــمــوم 
املحافظات الجنوبية ُيعتبر من متطلبات حل 
الــجــنــوبــيــة«. وأضـــاف أن هــنــاك قوى  القضية 
ال يــروق لها ذلــك وتسعى بكل مــا أوتــيــت من 
قوة لتأجيج الصراعات بني مختلف األطراف 
شبوة  فــي  املجلس  أن  مضيفا  املحافظة،  فــي 
 برئيس القيادة املحلية علي الجبواني 

ً
ممثا

يسعى لحل النزاعات مع السلطة املحلية من 
السياسية  إبــعــاد شــبــوة عــن املماحكات  أجــل 
واالصـــطـــفـــاف صــفــا واحـــــدًا فـــي وجـــه جماعة 
ــي الـــتـــي أســـقـــطـــت مــــديــــريــــات بــيــحــان  ــوثـ ــحـ الـ
الثاث خال ساعات، »إال أن دعواتنا قوبلت 
واللوبي  املحافظة  محافظ  قبل  من  بالرفض 

اإلخواني«، كما قال.
ــاوف عــلــى  ــ ــخــ ــ الــــتــــســــاؤالت واملــ ــا زاد مــــن  ــ ومــ
املؤتمري  البرملاني  عــودة  املحافظة،  استقرار 
الــوزيــر، األسبوع  عــوض محمد العولقي ابــن 
املـــاضـــي، إلـــى محافظته شــبــوة بــعــد ســنــوات 
الغياب عنها، وظــهــوره في مقطع فيديو  من 
 
ً
ــبــــاب عــــودتــــه مــتــظــلــا ــو يـــتـــحـــدث عــــن أســ ــ وهـ
بــقــبــيــلــتــه، مــعــلــنــا ســعــيــه ومـــن أراد مـــن أبــنــاء 
الحوثيني  عـــودة  خطر  مــن  لحمايتها  شــبــوة 
إلى بقية مديريات شبوة. ودعــا جميع أبناء 
املحافظة والقبائل للقاء تاريخي، كما سّماه، 
فـــي مــنــطــقــة الـــوطـــاة بــمــديــريــة نـــصـــاب، الــيــوم 
املجلس  مــن  ترحيبا  دعــوتــه  لتلقى  الــثــاثــاء، 

الــجــيــش مـــن دون حــمــايــة لــظــهــورهــم، بعدما 
قّدم 

ُ
ت كانت  التي  اإلماراتية  القوات  انسحبت 

الدعم املباشر للنخبة، إلى منطقة العلم، شرق 
املــحــافــظــة، مـــا أدى إلـــى هــــروب املــقــاتــلــني من 
املواجهة وتفتت مشروع »النخبة الشبوانية« 

كقوة لها تأثير عسكري قوي آنذاك.
على معسكر  يــتــرددون  النخبة  منتسبو  ظــل 
الــعــلــم، وهـــو آخـــر معسكر لــلــقــوات اإلمــاراتــيــة 
التي  في شبوة، لتلقي املخصصات الشهرية 
تصرفها لهم اإلمـــارات، من دون إثــارة ضجة. 
بيانا حينها  أصــدر  االنتقالي  املجلس  أن  إال 
لت املرونة وتحكيم 

ّ
 إن قوات النخبة فض

ً
قائا

ــاظ عـــلـــى الــنــســيــج  ــفـ ــحـ ــن مــنــطــلــق الـ الـــعـــقـــل مــ
االجتماعي واالســتــقــرار فــي شــبــوة. ولكن في 
الــوقــت نفسه، طــالــب املجلس أنــصــاره بــرّص 
لساعة  تحسبا  التامة  والــجــاهــزيــة  الصفوف 

الصفر التي ربما تحني في أي وقت.
كـــان ذلـــك عــقــب اشــتــبــاكــات عـــدن بـــني الــقــوات 
ــــوات االنــتــقــالــي، بــعــدمــا طــالــب  الــحــكــومــيــة وقـ
نـــائـــب رئـــيـــس املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي هـــانـــي بن 
بــريــك، »املــقــاومــة الــجــنــوبــيــة« بــالــنــفــيــر الــعــام 
الذي  الرئاسي  املعاشيق  قصر  نحو  للتوجه 
يــوجــد فــيــه رئــيــس الــحــكــومــة مــعــني عــبــد امللك 
وبعض وزرائه، وتمكنت قوات االنتقالي بعد 

مواجهات شديدة من السيطرة على العاصمة 
املؤقتة عدن، والتي كان من املفترض أن تبقى 
الــعــاصــمــة الــتــي تــديــر عــمــلــيــات عــــودة الــبــاد 
بها  املعترف  الشرعية  الحكومة  جناح  تحت 
دوليا التي تخوض معارك أخرى مع جماعة 

الحوثيني في مناطق مختلفة.
ــع قــواتــه  ــ ــال االنــتــقــالــي حــيــنــهــا ودفـ ــ كـــبـــرت آمـ
العسكرية نحو عتق، عاصمة شبوة، إلحكام 
عــدن،  فــي  فعل  كلية مثلما  بــصــورة  سيطرته 
لكن ســرعــان مــا خــابــت آمــالــه، ألن السعودية 
الــتــي تــقــود الــتــحــالــف هـــي الــتــي كــانــت تــقــدم 
الدعم املباشر للجيش اليمني الذي حقق هذا 

االنتصار على النخبة.
بــعــد تـــطـــور الـــصـــراعـــات فـــي عــــدن وشــبــوة 
ــقـــوات الــجــنــوبــيــة والــحــكــومــة  وأبـــــني، بـــني الـ
العربي«  »الــتــحــالــف  مظلة  تحت  الــشــرعــيــة، 
الــذي تــقــوده السعودية واإلمــــارات، رجحت 
كــفــة املــجــلــس االنــتــقــالــي عــلــى الــشــرعــيــة في 
الــســيــطــرة عــلــى أجــــزاء واســعــة مــن املــنــاطــق 
املحررة في عدن وما حولها في أغسطس/ 
الــســعــوديــة  ــعـــت  وضـ ــــك  ذلـ عـــقـــب   .2019 آب 
بـــاالشـــتـــراك مـــع تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
ــوقـــف الــــنــــزاع بــني  ــق لـ ــريـ الـــيـــمـــن خـــريـــطـــة طـ
الحكومة الشرعية واملجلس االنتقالي أطلق 

عليها اسم »اتفاق الرياض« وجرى التوقيع 
عليه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

أفضى ذلك االتفاق إلى مناصفة في الحصص 
الوزارية بني الشمال والجنوب وإلى اتفاقات 
أخرى، وكان من أبرز البنود العسكرية عودة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلـــى أمــاكــن تــمــركــزهــا في 
املــحــافــظــات الــثــاث الــتــي وقــعــت االشــتــبــاكــات 
فيها )عدن وأبني وشبوة( بكامل عدتها ودمج 
التكتات العسكرية بالقوات الحكومية، خال 

فترة قصيرة من توقيع االتفاق.
لــكــن اتـــفـــاق الـــريـــاض بــقــي مــجــرد ورقــــة على 
إبــريــل/ نيسان  الــطــاولــة لفترة طــويــلــة، حتى 
2020 حني أعلن االنتقالي عن »اإلدارة الذاتية« 
ــان أشــبــه  ــذي كــ ــ لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، والــ
استهجانا  لقي  مــا  وســرعــان  انفصال،  ببيان 
ورفـــضـــا مـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومــحــافــظــي 
شبوة  محافظ  منهم  الجنوبية،  املــحــافــظــات 

محمد صالح بن عديو.
برئاسة  املناصفة«  »حكومة  تشكيل  جــاء  ثــم 
مــعــني عــبــد املــلــك فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املاضي، انطاقا من املحاصصة بني األطراف 
الــســيــاســيــة املــنــضــويــة تــحــت إدارة االمـــــارات 
ـــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ـــرزهـ والـــســـعـــوديـــة، وأبـ
ــم مــن  ــرغــ ــلـــس االنـــتـــقـــالـــي. لـــكـــن عـــلـــى الــ واملـــجـ

حصول املجلس على وزارات رئيسية، إال أنه 
الرئاسية،  الــقــرارات  على  باالعتراض  استمر 
ــرارات  ــ كــــان آخـــرهـــا اســتــهــجــانــه ملـــا ســّمــاهــا قـ
شركة  فــي  التعيينات  بشأن  الجانب  أحــاديــة 
ُعــنّي عمار  التي  النفط  مصافي عــدن، وشركة 
العولقي، وهو من أبناء شبوة، مديرًا لها. جاء 
ذلـــك االســتــهــجــان فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
ــم املـــجـــلـــس عــلــي  ــاســ ــمــــي بــ لـــلـــمـــتـــحـــدث الــــرســ
لهذه  املجلس  رفــض  عــن  فيها  عّبر  الكثيري، 

التعيينات.

تأثير القبيلة
ـــعـــتـــبـــر الــقــبــيــلــة فــــي مــجــتــمــع شـــبـــوة كــيــانــا 

ُ
ت

ــة أولــــــى، بــالــتــالــي  اجــتــمــاعــيــا مــتــنــوعــا بـــدرجـ
لــيــس هــنــاك مــوقــف ســيــاســي مــوحــد للقبيلة 
فــي شــبــوة. أدى هــذا التنوع املجتمعي داخــل 
االنــتــمــاءات  اخــتــاف  إلــى  الشبواني  املجتمع 
ــيـــس داخـــــــل الـــقـــبـــيـــلـــة فــحــســب،  الـــســـيـــاســـيـــة لـ
ت 

ّ
ــد. فـــي املــقــابــل، تبن ــواحـ ــل الــبــيــت الـ بـــل داخــ

القبيلة الشبوانية الكثير من الوساطات التي 
والـــخـــروج بحلول  الــخــافــات  لتسوية  ســعــت 
قــبــل انـــفـــجـــار األوضـــــــاع بـــني األطـــــــراف داخـــل 
املحافظة، كانت آخرها الوساطة لإفراج عن 
قــــوات إمــاراتــيــة احــتــجــزتــهــا مــجــمــوعــة قبلية 
على  باالتفاق  لتنتهي  املــاضــي،  فــي سبتمبر 
مــغــادرة الــقــوات اإلمــاراتــيــة مــن معسكر العلم 
االســتــراتــيــجــي فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

األول املاضي.
وتـــحـــتـــفـــظ الــقــبــيــلــة فــــي شــــبــــوة بــاحــتــرامــهــا 
ــا،  ــهـ ــنـ ــيـ ــة فـــــــي مـــــــا بـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــــلــــــروابــــــط االجـ
كـــاملـــصـــاهـــرة، إذ تــعــتــبــر مــــن أبــــــرز األســـبـــاب 
العائات ووثقت الصلة بني  التي ربطت بني 
القبيلة واألخرى. هذه الروابط كان لها تأثير 
إيــجــابــي فـــي رأب الـــصـــدع ومـــقـــاربـــة الــحــلــول 
لــتــوحــيــد كــلــمــة القبيلة بــعــيــدًا عــن الــخــافــات 
داخل املجتمع الشبواني، الذي عانى لفترات 
طــويــلــة بــعــد قـــيـــام الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة من 
والــعــســكــري  الــســيــاســي  واإلقـــصـــاء  التهميش 
ــائـــدات الــنــفــطــيــة  ــعـ ــن الـ وحــــرمــــان املــحــافــظــة مـ
املــحــافــظــة سقطت في  أن  غــيــر  الــتــي تنتجها. 
ولــم توجد  لفترة طويلة  القبلية  الــثــارات  فــخ 
عتبر 

ُ
 جذريا لهذه املسألة التي ت

ً
الحكومة حا

املطب األول لنهضة املحافظة.
وفي الصراع بني املجلس االنتقالي والسلطة 

الشبوانية خطابا  القبيلة   
َ
تتنب لم  الشرعية، 

سياسيا ينحاز لطرف معني، وكانت القبائل 
في شبوة قبل توغل الحوثيني إلى املحافظة 
ــهـــرت فــــي تــجــمــعــات كـــبـــيـــرة أكــــــدت مــن  قــــد ظـ
خالها عزمها على مقاتلة الحوثيني كونهم 
يــعــتــبــرون طــرفــا آتــيــا لــبــســط قــوتــه املــذهــبــيــة 
أن  بحكم  لكن  وقــبــلــي.  أمـــام مجتمع شافعي 
كــانــوا مــع بداية  القبائل  الــعــديــد مــن مشايخ 
الحرب عام 2015 مقربني من الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، حليف الــحــوثــيــني مع 
بداية الحرب، سقطت املحافظة بيد الجماعة 
للحوثيني  ــّدمــت 

ُ
ق كبيرة  بتسهيات  حينها، 

ــــق. لــــكــــن لـــــم يــــطــــل بـــقـــاء  ــريـ ــ ــــطـ مــــهــــدت لــــهــــم الـ
الــحــوثــيــني، فبعد أربــعــة أشــهــر مــن السيطرة 
ــة، انــســحــبــت  ــظـ ــافـ عـــلـــى عـــتـــق، عـــاصـــمـــة املـــحـ
ــي لـــتـــحـــل مـــحـــلـــهـــا الــــقــــوات  ــوثــ ــحــ جــــمــــاعــــة الــ
الحني  ذلــك  منذ  القبيلة  أن  ومــع  الحكومية. 
باملحافظة  الــصــراعــات  حــدة  لتخفيف  سعت 
بــشــكــل حــثــيــث، إال أن مــحــافــظ املــحــافــظــة لم 
يعتمد عليها فــي املــقــام األول فــي مــا يخص 
العمليات العسكرية، بل تم تأسيس وحدات 
أمنية مدربة للحفاظ على األمن في املحافظة 
بمواجهة أي طارئ قد يحدث. وهذا ما حدث 
الجيش  أغــســطــس 2019 عــنــدمــا ســيــطــر  فـــي 
الحكومي على العاصمة عتق بعد اشتباكات 
ــة«،  ــيـ ــبـــوانـ ــة الـــشـ ــبـ ــنـــخـ عــنــيــفــة مــــع قـــــــوات »الـ
فــلــم تــتــدخــل الــقــبــيــلــة مـــع أي طــــرف، ذلـــك ألن 
مــنــتــســبــي الــنــخــبــة والــجــيــش الــحــكــومــي من 

أبناء املحافظة.
وشـــرح الــنــاشــط الــســيــاســي يــاســر الــصــايــلــي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »القبائل 
رافــد مهم وأساسي في دعم الجيش الوطني 
ــاده بــاملــقــاتــلــني والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة،  ــنـ وإسـ
أبنائها في  مــن  بـــاآلالف  القبائل  وقــد ضحت 
حرب الشرعية مع املليشيات في اليمن ولكن 
تحت يافطة الجيش ووزارة الدفاع«، مضيفا 
ــا الــقــتــال مــنــفــردة فــهــو غــيــر وارد فــي هــذه  »أمـ
الفترة، وهذا ما أفصح عنه محافظ شبوة في 
الــذي انعقد في عاصمة شبوة  اللقاء املوسع 
مـــع شــيــوخ وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وقبلية 
بالطريقة  الــحــوثــي  قــتــال  بــعــدم  املحافظة  فــي 
التقليدية، ال سيما أن جماعة الحوثي تقاتل 
ــيـــوش ال حـــــرب الــقــبــائــل  بــطــريــقــة حـــــرب الـــجـ
واملـــلـــيـــشـــيـــات«، الفــــتــــا إلـــــى أنـــــه ال مــــانــــع مــن 
الوطني  الجيش  رايــة  تحت  القبيلة  مشاركة 
بعد تأهيل مقاتليها وتدريبهم. ولفت إلى أن 
القبيلة موجودة بقوة داخل الجيش الوطني 
في محافظة شبوة من خــال قــيــادات األلوية 
واألركــان والكتائب واألفـــراد، فأغلب مكونات 

الجيش في شبوة من أبناء القبائل.
وعن موقف قبيلة بلحارث، التي تسيطر على 
حــقــول الــنــفــط، مــن االنــتــقــالــي ومـــن الــشــرعــيــة، 
ــلـــي إلـــــى أنــــهــــا »قـــبـــيـــلـــة عــريــقــة  أشـــــــار الـــصـــايـ
ولــهــا مــواقــف مــشــهــودة وكــبــيــرة فــي الــوقــوف 
إلـــى جــانــب الــشــرعــيــة والــجــيــش الــوطــنــي، أمــا 
وجود أصوات فيها ترتفع بني الحني واآلخر 
مناصرة لانتقالي فهذا ال يعني والء القبيلة 
القبيلة  قيادات من  أن هناك  لانتقالي، فكما 
في االنتقالي، هناك قيادات عسكرية ومدنية 
من القبيلة في الشرعية«. وبالنسبة لسيطرة 
هذه القبيلة على حقول النفط، فأوضح أنها 
لــم تــــّدِع سيطرتها عــلــى حــقــول الــنــفــط، ولكن 
تــقــع فــي أراضــيــهــا، وللقبيلة بعض  الــحــقــول 
املــطــالــب فــي الــعــمــل والـــحـــراســـات واملـــقـــاوالت 
فيها  فتوجد  الحقول  أمــا  امــتــيــاز،  كأصحاب 
حراسات وقــوات تتبع لــوزارة الدفاع اليمنية 

التابعة للشرعية.

التوترات تحيط بشبوة
لدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  دعت 
في  »أونــمــهــا«  الحديدة  اتفاقية 
بيان، أمس اإلثنين،  إلى فتح نقاش بين 
حول  والحوثيين،  اليمنية  الحكومة 
تطورات محافظة الحديدة، معلنة 
استعدادها لتيسيره. وأشارت إلى أنها 
كبيرة  تغيرات  من  ترتب  ما  الحظت 
المحافظة  في  التماس  بخطوط 
بها  قــامــت  الــتــي  االنــســحــابــات  بعد 
القوات المشتركة قبل أيام من دون 

علم الحكومة أو األمم المتحدة.

دعوة لنقاش 
حول الحديدة

قضية

شبوة ـ هناء عبدربه

أن محافظة شبوة  من  الرغم  على 
اليمنية تعيش حالة من االستقرار 
ــــدوء، وتــشــهــد ازدهــــــــارًا على  ــهـ ــ والـ
يقارب  مــا  منذ  واألمــنــي  التنموي  املستويني 
ــيـــطـــرة الــــقــــوات  ــدًا بـــعـــد سـ ــديــ ــامــــني، وتــــحــ ــعــ الــ
أغسطس/  أواخـــر  املحافظة،  على  الحكومية 
آب 2019، بعدما دخلت في مواجهات مباشرة 
مع »النخبة الشبوانية« املدعومة إماراتيا، إال 
الجنوبي ما زالت  االنتقالي  آمــال املجلس  أن 
التي  املحافظة،  على  السيطرة  بــإعــادة  قائمة 
املاضي  أيلول  21 سبتمبر/  تقع حتى  كانت 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــكــامــل 
مديرياتها، قبل سقوط ثاث مديريات دفعة 
واحدة بيد الحوثيني. سيطرة الحكومة على 
شبوة قبل نحو عامني، كان لها األثر اإليجابي 
ــرار الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري،  ــ ــقـ ــ فــــي وحــــــدة الـ
عت 

ّ
فوق املحافظة،  في  التنمية  ودوران عجلة 

الــســلــطــة املــحــلــيــة عـــشـــرات الــعــقــود فـــي مــجــال 

حاول االنتقالي إحكام 
سيطرته على عتق بشكل 

كامل لكنه فشل

انسحبت القوات 
اإلماراتية أخيرًا من 

معسكر العلم

لم تتبن القبائل 
في شبوة خطابًا ينحاز 

للسلطة أو المجلس

أطماع للحوثيين و»االنتقالي«
الـــطـــرقـــات والـــصـــحـــة والــــصــــرف الــصــحــي في 
عــتــق، عاصمة املــحــافــظــة، وتــم إنــشــاء جامعة 
شــبــوة الــتــي تــعــد اإلنــجــاز األبــــرز للمحافظة. 
تأهيل  تم  العسكري واألمــنــي،  الجانب  وعلى 
وحــــــدات أمــنــيــة مـــدربـــة إلرســــــاء األمـــــن داخـــل 

املحافظة ودعم االستقرار.
وفي ظل التغيرات الحديثة في املشهد اليمني، 
تظل العني على محافظة شبوة، التي شهدت 
أخيرًا انسحاب القوات اإلماراتية من معسكر 
ــرق مــديــنــة عـــتـــق، أعــقــبــه انــســحــاب  الـــعـــلـــم، شــ
قـــوة ســعــوديــة مــن مــطــار عــتــق، بــالــتــزامــن مع 
مطالبة محلية بخروج القوات اإلماراتية من 
إلــى ثكنة  الــذي حّولته  الغازي  ميناء بلحاف 
عسكرية وأعاقت إعادة العمل فيه بعد توقفه 

في بداية الحرب عام 2015.
ــودة املجلس  ــة األخـــيـــرة عــ ــ ــرزت فـــي اآلونـ ــ وبـ
االنتقالي للتصعيد، إذ حذر في بيان أصدره 
ألنصاره داخل شبوة، في سبتمبر املاضي، 
السلطة في املحافظة من أي محاولة لتمزيق 
الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي إلضـــعـــافـــه، وإســـكـــات 

ذكـــرت مــصــادر لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الموالية  القوات  بين  مأرب،  في  المعارك 
أمس  توسعت  والــحــوثــيــيــن،  للشرعية 
المحافظة.  جبهات  أغلب  لتشمل  اإلثنين 
الوطني«  »الجيش  أن  المصادر  ــدت  وأك
شن عمليات عسكرية في جبهات حريب 
اشتداد  عن  فضًال  مراد،  وجبل  والجوبة 
وأحــرز  الــكــســارة،  جبهات  فــي  المعارك 
تقدما في جبهات حريب والجوبة. وقال 
الحوثيين  إن  الجديد«  لـ»العربي  مصدر 
الجيش وقبائل  استعانوا بوساطات إلقناع 

مأرب بوقف العمليات النتشال الجثث.

معارك محتدمة في مأرب

تسيطر قوات الشرعية على شبوة منذ عامين )صالح العبيدي/فرانس برس(

تركيا: حراك لتوسيع التحالفات السياسيةتصعيد شمال غربي سورية: سيناريو مكرر يسبق أستانة

أمين العاصي

صــّعــد الــنــظــام الــســوري والــجــانــب الــروســي 
مجددًا في الشمال الغربي من سورية، بعد 
أن هــدأت لهجة الوعيد التركي في الشمال 
الشرقي من الباد، مع بدئهما قصفا جويا 
ــدات فــــي ريـــفـــي إدلــــب  ــلــ ومـــدفـــعـــيـــا طــــــاول بــ
إلــى مقتل وإصــابــة مدنيني،  وحلب، مؤديا 
قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر مـــن جـــولـــة مــبــاحــثــات 
ــار أســـتـــانـــة، املــــقــــررة بــعــد  جــــديــــدة مــــن مـــسـ
حسب  املــقــبــل،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   20
مــا كــشــف نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 

ميخائيل بوغدانوف.
الجديد«  »العربي  محلية  مــصــادر  وأفـــادت 
بأن قوات النظام قصفت باملدفعية الثقيلة، 
صــبــاح أمـــس االثـــنـــني، بــلــدة كـــفـــرنـــوران في 
ــــى مــقــتــل  ــربــــي، مــــا أدى إلــ ــغــ ــلـــب الــ ــــف حـ ريــ
وإصــابــة مدنيني من عائلة واحـــدة، إضافة 
ألضــــــــرار مــــاديــــة فــــي مـــمـــتـــلـــكـــات املـــدنـــيـــني. 
وذكرت املصادر أن القتلى هم امرأة وثاثة 
مــن أفـــراد عائلتها أصــابــت إحــدى القذائف 
ــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــاشـ ــبـ مـــنـــزلـــهـــم بــشــكــل مـ
القرية شهدت حركة نزوح من قبل السكان. 
إلــى ذلــك، ذكــرت مــصــادر إعامية معارضة 
متقاطعة أن قصف قوات النظام تزامن مع 
وبني  بينها  الثقيلة  باألسلحة  اشتباكات 

فصائل املعارضة في ريف حلب الغربي.
بــدوره، عــاود الطيران الروسي، أمــس، قصف 
ــــي ريــــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي،  ــــدات وقـــــــرى فـ ــلـ ــ بـ
ــارة جـــويـــة مــحــيــط قـــريـــة ديــر  ــ فــاســتــهــدفــت غـ
ت 

ّ
سنبل، وأخــرى محيط قرية مجدليا. وشن

إسطنبول ـ جابر عمر

حــراكــا  الــتــركــيــة  السياسية  الــســاحــة  تشهد 
ــرة، مع  ــيــ ســيــاســيــا مــكــثــفــا فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
ــات الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــد االنــ ــوعــ اقـــــتـــــراب مــ
ــررة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــقــ والـــرئـــاســـيـــة املــ
يتم تقديمها وإجراؤها  لم  2023، في حــال 
بــــشــــكــــل مــــبــــكــــر. وهــــــــو مــــــا دفــــــــع األطــــــــــراف 
السياسية في التحالف الحاكم واملعارضة، 
لــــرّص صــفــوفــهــا وتــعــزيــزهــا، مــن أجـــل رفــع 
أعــــــداد نــاخــبــيــهــا، فـــي ظـــل تــــطــــورات هــامــة 
ــا في  ــع فـــرزهـ عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، مـ
األخيرة طبقة جديدة بسبب تشّكل  الفترة 
ز 

ّ
أحــزاب عدة خال العامني األخيرين. وعز

ــك حـــصـــول انــشــقــاقــات ضــمــن الــتــحــالــف  ذلــ
ــالــــف الــشــعــب  ــم وتــــحــ ــاكــ ــمــــهــــوري الــــحــ الــــجــ
املــعــارض، ودخـــول العامل الــكــردي عنصرًا 
رجب  الرئيس  حكم  ضد  للمعارضة  داعما 
طيب أردوغان املستمر منذ 18 عاما، رئيسا 
ورئيسا  و2014،   2003 عــامــي  بــني  لــلــوزراء 
ظــل  وفــــــي   .2014 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
األحــزاب  بني  أخيرًا  تكثفت  متكررة  لقاءات 
ــة، الــتــقــى أردوغــــــــان رئـــيـــس حــزب  ــعـــارضـ املـ
السعادة اإلسامي املعارض تميل كرم الله 
أنقرة، في  املاضي في  األربعاء  أوغلو، يوم 
لقاء وإن كشف أنه كان مخططا له منذ فترة 
واستمر  األنــظــار.  لفت  توقيته  لكن  بعيدة، 
الــلــقــاء ألكــثــر مـــن ســاعــتــني، مـــا دفـــع بعض 
املتابعني للحديث عن احتماالت ضّم الحزب 
اإلسامي إلى التحالف الجمهوري الحاكم 
لــتــوســيــع الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة، خــصــوصــا أن 

طائرة روسية غارة على منطقة جبل األربعني 
في ريف إدلــب الجنوبي. وذكــر ناشطون أنه 
لــم تقع إصــابــات بــني املــدنــيــني جـــراء الــغــارات 
الروسية. وارتفعت وتيرة القصف في الشمال 
الغربي مــن ســوريــة خــال األيـــام املاضية في 
خــضــّم الــوعــيــد الــتــركــي بــشــن عملية واســعــة 
الــنــطــاق ضــد »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( في الشمال الشرقي من سورية، والذي 
تراجع زخمه بسبب رفــض روســي وأميركي 
السيطرة في  يــبــدل خريطة  تــركــي  تــحــرك  أي 
شــرق نهر الــفــرات أو غــربــه. وارتــكــب الطيران 
الروسي مجازر عدة في الشهرين األخيرين، 
مـــع مــقــتــل مــدنــيــني، يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، 
ــة لــلــدجــاج  ــزرعــ ــارة جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت مــ ــغــ بــ
يقطنها نازحون بصواريخ شديدة االنفجار، 
ما أدى إلى مقتل رجل وامــرأة وثاثة أطفال. 
الروسية  الــغــارات  أدت  املــاضــي،  الشهر  وفــي 
إلى مقتل وإصابة العشرات، معظمهم أطفال، 
ــان جـــــــراء قـــصـــف مــدفــعــي  ــ ــحـ ــ ــنـــة أريـ فــــي مـــديـ

استهدف سوق املدينة.
ويأتي تصعيد النظام والروس قبل انعقاد 
أستانة  مباحثات مسار  مــن  جــديــدة  جولة 
التفاوضي، بعد إعان الخارجية الكازاخية 
مــن مباحثات  املقبلة  الــجــولــة  أن  ــام  أيـ مــنــذ 
أســتــانــة ســتــعــقــد مــنــتــصــف الــشــهــر املــقــبــل، 
الثاثي  من  تلقت طلبات  أنها  إلــى  مشيرة 
ــذا املــــســــار )تـــركـــيـــا،  ــ الـــضـــامـــن تـــفـــاهـــمـــات هـ
ــا، إيـــــــران( بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ودأب  ــيــ روســ
كل  قبيل  التصعيد  الــروســي على  الــجــانــب 
جولة من جوالت هذا املسار، الذي بدأ مطلع 
عام 2017، ولم يستطع تحقيق شيء، حتى 
اتفاق وقف إطاق النار لم يلتزم به الروس 
والـــنـــظـــام. ومـــنـــذ بــــدء هــــذا املــــســــار، سيطر 
النظام على أغلب مناطق املعارضة السورية 
في أرياف دمشق وحمص الشمالي وحماة 
الغربي.  وحلب  الجنوبي  وحلب  الشمالي 
ولم يبق أمام النظام من املناطق الخاضعة 
لــتــفــاهــمــات أســتــانــة إال بــعــض املــنــاطــق في 
املتوقع  لــذا، من  إدلــب ومحيطها،  محافظة 
مع  تجاهها،  التصعيد  النظام  يــواصــل  أن 
األوضــاع  تسوية  بعد  املنطقة  لهذه  تفّرغه 
ــل. ومـــن  ــ ــامـ ــ ــة بـــشـــكـــل كـ ــ ــوريـ ــ ــنــــوب سـ ــــي جــ فـ

أردوغــــــان اســتــقــطــب ســابــقــا رئــيــس الهيئة 
ــحـــزب الــــســــعــــادة، الـــقـــيـــادي  ــة لـ ــاريـ ــشـ ــتـ االسـ
الراحل أوغوزهان أصيل تورك، الذي توفي 
وكان  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين   1 في 
الــتــوازنــات في  يقود حملة مــن أجــل تغيير 
حزب السعادة، تمهيدًا لانضمام للتحالف 
الجمهوري. مع العلم أنه خال االنتخابات 
الــســابــقــة اتــخــذ حـــزب الــســعــادة مــوقــفــا إلــى 
جــانــب املــعــارضــة فــي إطـــار تحالف الشعب 
املــــعــــارض، وتــمــكــن الــتــحــالــف مـــن تحقيق 
النجاحات باالنتخابات املحلية التي جرت 
فــي عـــام 2019، عــبــر الــفــوز بــكــبــريــات املــدن 
الــتــركــيــة، وأهــمــهــا إســطــنــبــول والــعــاصــمــة 
ــان، قــال كرم  أنــقــرة. وعقب اللقاء مــع أردوغــ
الله أوغلو »تناولنا مسائل تتعلق بالباد 
ــاك بــعــض  ــنـ ــانـــت هـ ــيــــة. كـ والـــقـــضـــايـــا الــــدولــ
ــــرى مــخــتــلــفــة، ولــكــن  الــنــقــاط املــشــتــركــة وأخـ
ــا ويعتبر جــيــدًا، وال يمكن  الــلــقــاء كـــان وديـ
الــقــول أكــثــر مــن ذلــــك«، فــيــمــا نــقــلــت وســائــل 
إعام محلية عن الرئاسة التركية قولها أن 

اللقاء كان »إيجابيا«.
ــان زعــيــم حـــزب الــســعــادة قـــد أجــــرى في  وكــ
مختلف  زعماء  مع  لــقــاءات  السابقة  الفترة 
األحــــــزاب الــســيــاســيــة، كــمــا خــصــص فــريــقــا 
ــحــــزب لـــلـــتـــعـــاون مــــع ســتــة  قـــانـــونـــيـــا مــــن الــ
أحــــزاب سياسية مــعــارضــة مــن أجـــل إعـــداد 
النظام  على  يعتمد  جديد  دستور  مسودة 
ــذي يـــؤيـــده الـــحـــزب مــهــاجــمــا  ــ الـــبـــرملـــانـــي، الـ
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي املــعــتــمــد مـــن أردوغـــــــان. 
وشـــّكـــل مـــوضـــوع نــظــام الــحــكــم خــافــا بني 
ــعــــارضــــة، إذ تــدفــع  الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم واملــ
والتعددية  البرملاني  النظام  نحو  األخــيــرة 
التي تسمح للرقابة املؤسساتية بني أجهزة 
الــــدولــــة، وتـــعـــزز فــصــل الــســلــطــات مـــن دون 
تــدخــل، وتــتــهــم أردوغـــــان بــالــتــفــرد بالحكم 
عــبــر الــنــظــام الـــرئـــاســـي. وهـــو مـــا يـــدل على 
أن مــهــمــة أردوغــــــان فـــي الــبــحــث عـــن حلفاء 
الكبيرة  نــظــرًا للهوة  تــكــون سهلة  لــن  جــدد 
ــات حـــزب  ــ ــ بـــيـــنـــه وبـــــني بـــقـــيـــة األحــــــــــزاب، وبـ
السعادة من أهداف الرئيس التركي، نتيجة 
الستطاعات الرأي التي أظهرت تراجعا في 
وأفــادت  والتنمية«.  »العدالة  حــزب  شعبية 

الحزب ملشاكل الباد، واإلقدام على خطوات 
مـــن أجــــل حــلــهــا، خــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق 
بالوضع االقتصادي والسياسة الخارجية 
ــتـــشـــدد والـــنـــظـــام  والـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي املـ

الرئاسي وسلبياته«.
املقّرب  السياسي،  املحلل  اعتبر  جهته،  من 
من حزب العدالة والتنمية، بكير أتاجان، في 
إمكانيات  أن  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
التوافق بني الحزب الحاكم وبقية األحزاب 
شــبــه مــعــدومــة، مــوضــحــا أن »هــنــاك أطــرافــا 
تطالب  ــان  ــ أردوغـ للرئيس  مــوالــيــة  شعبية 
في الفترة األخيرة بفتح قنوات تواصل مع 
العدالة  إلــى حــزب  أنهم يميلون  من تعتقد 
أجل  منه. ومــن  التقرب  وتــحــاول  والتنمية، 
ــة هـــذه الــضــغــوط واالســتــجــابــة لــهــا، تم  إزالــ
ترتيب اللقاء بني أردوغان وكرم الله أوغلو، 
ولكن هناك فروقا كبيرة في وجهات النظر 
بــني قــيــادات وقــاعــدة الــحــزبــني، وأكــبــر مثال 
عــلــى ذلــــك نـــظـــام الـــحـــكـــم، إذ يـــدعـــم الــحــزب 
الحاكم النظام الرئاسي بينما يطالب حزب 
»كما  وتــابــع:  البرملاني«.  بالنظام  السعادة 
أن املوضوع السوري يشّكل نقطة خافية، 
إذ تطالب الحكومة وتدفع باتجاه التعاون 
بــني تــركــيــا وأي طـــرف ســــوري ديــمــقــراطــي، 
بينما يــقــبــل حـــزب الــســعــادة حــــوار الــدولــة 
السوري بشار(  النظام  التركية مع )رئيس 
ــار مــخــتــلــفــة  ــكــ ــالـــي هـــنـــاك أفــ ــتـ ــالـ األســـــــد، وبـ

متناقضة بني الطرفني«.
مــن جــهــتــه، رأى الــصــحــافــي يــوســف سعيد 
أوغــلــو، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »احتماالت ضم أحزاب جديدة للتحالف 
الــحــاكــم تــبــدو صــعــبــة، خــصــوصــا األحــــزاب 
تأثير  ال  الصغيرة  األحــــزاب  فيما  الــكــبــرى، 
لها، وال يمكن أن تنعكس بشكل كبير على 
ــــو مــا  ــمـــهـــوري. وهـ أصـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــجـ
يؤكد أن االنتخابات الرئاسية والبرملانية، 
ستكون مصيرية. وهــو ما بــات يستشعره 
لتأمني شريحة  ويسعى  أردوغـــان  الرئيس 
كــافــيــة تــؤمــن فــــوزه بــكــل أريــحــيــة، مـــن دون 
ــدخـــــول فــــي حــــســــاب أعــــــــداد مــــحــــددة مــن  الـــ
األصوات، لكن األمر يبدو صعبا في الوقت 

الحالي بسبب كثرة املشاكل الداخلية«. واصل الطيران الروسي قصف مناطق في إدلب )عز الدين إدلبي/األناضول(

أردوغان وكرم اهلل أوغلو خالل لقائهما األربعاء )األناضول(

الطريق. ويطالب الجانب الروسي بتطبيق 
اتـــفـــاق مــوســكــو املـــوقـــع فـــي 5 مـــــــارس/آذار 
2020 مع األتراك، خصوصا لجهة السيطرة 
عــن محيطه  الفصائل  وإبــعــاد   »4 »أم  على 
واستعادة الحركة التجارية عليه. وال يمكن 
للروس السيطرة على الطريق بشكل كامل 
إال بــالــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة جــبــل الـــزاويـــة 
ومــديــنــة أريـــحـــا فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
ــــف إدلــــب  ومـــديـــنـــة جـــســـر الـــشـــغـــور فــــي ريــ

الغربي واملنطقة الفاصلة بني املدينتني.
ــح الـــقـــيـــادي فـــي فــصــائــل املــعــارضــة  ــ وأوضــ
فــي شــمــال غـــرب ســوريــة الــعــقــيــد مصطفى 
البكور، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»التصعيد الروسي لم يتوقف على املناطق 
ــة لــفــصــائــل  ــعـ ــاطــــق الـــخـــاضـ ــنــ املـــــحـــــررة )املــ
ــانـــة«،  ــتـ ــة مـــســـار أسـ ــدايــ ــة( مـــنـــذ بــ ــعــــارضــ املــ
مــشــيــرًا إلـــى أن الــــروس يــضــربــون حــتــى في 

ـــح أن مـــوســـكـــو تـــســـعـــى لــلــحــصــول  ــواضــ ــ الـ
عــلــى مــكــاســب لــلــنــظــام فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
تــحــديــدًا فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي وجــانــب 
مــن ريــف إدلـــب الــغــربــي، الســتــعــادة الحركة 
عــلــى الــطــريــق الــدولــي »أم 4« )أوتــوســتــراد 
حلب ـ الاذقية(. وُيعّد هذا الطريق الحيوي 
فـــي ســـوريـــة مــحــل خــــاف كــبــيــر بـــني أنــقــرة 
ومــوســكــو، مــع سعي األتــــراك وراء مكاسب 
لهم في ريف حلب الشمالي في مقابل هذا 

الفرات  آمنة، مثل درع  التي تعتبر  املناطق 
)ريـــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي( وغـــصـــن الــزيــتــون 
)منطقة عفرين(، لذلك، ال يمكن الحديث عن 
التصعيد.  استمرار  وإنما  التصعيد  عــودة 
ــوقـــف فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة مــــن هـــذا  ــن مـ ــ وعـ
الــقــصــف، اعــتــبــر »أن الــفــصــائــل تــقــوم بــالــرد 

على القصف بشكل دائم«.
من جهته، ال يرى الباحث في مركز »الحوار 
الـــســـوري« مــحــمــد ســالــم أن »هــنــاك تــغــيــرات 
منذ  املستمر  التصعيد  مستوى  فــي  كبيرة 
مدة طويلة على إدلب«. ورأى في حديث مع 
»العربي الجديد« أن »هذا املستوى املستمر 
ــة الــــــروس  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــرارًا السـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــأتــ يــ
السورية  املــعــارضــة  فصائل  على  بالضغط 
في الشمال الغربي من الباد، وعلى الجانب 
بــالــراحــة  املنطقة تنعم  تـــرك  الــتــركــي، وعـــدم 
وإضعاف الثقة الشعبية بالقدرات التركية«.

تفّرغ النظام للشمال 
السوري بعد تسوية 

األوضاع جنوبي البالد

مجريات لقاء األربــعــاء، كشف نائب رئيس 
ــادة، بــولــنــت كـــايـــا فـــي حــديــٍث  حــــزب الـــســـعـ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »كـــانـــت هــنــاك 
فــرصــة خــال الــلــقــاء املــطــول للتطرق لكثير 
مــن املــســائــل واملــواضــيــع الــتــي تعتبر هامة 
وتـــخـــص الــــبــــاد، وتــعــتــبــر مــشــاكــل تــعــانــي 
منها تركيا«. ونفى أن يكون الحديث تناول 
للتحالف  واالنـــضـــمـــام  الـــتـــعـــاون  مـــوضـــوع 
الجمهوري، مشّددًا على أنه »لم يكن هناك 
أي أجندة تشمل التعاون بني الحزبني، بل 
عــلــى الــعــكــس كـــان لــرئــيــس حـــزب الــســعــادة 
لقاءات مع رؤساء باقي األحزاب في الفترة 
ــان يــنــدرج في  ــ الــســابــقــة، والــلــقــاء مــع أردوغـ
هذا السياق. ولم يطرح حتى اآلن موضوع 
التعاون، بل نقل الحزب مخاوفه من مسائل 

الباد العالقة وسبل حلها«. 
ــاءات، أفـــــاد كـــايـــا بــأن  ــقــ ــلــ وعــــن مــســتــقــبــل الــ
»مــا يمكن أن يأمله حــزب الــســعــادة هــو أن 
التي ساقها  املخاوف  الحاكم  الحزب  يفهم 

»العربي الجديد«، بأن زعيم حزب  مصادر لـ
البرملاني،  للنظام  الــعــودة  اقــتــرح  الــســعــادة 
مقدما وجهة نظر تفيد بــأن أردوغـــان أكثر 
مــن تــضــّرر مــن الــنــظــام الــرئــاســي. وتــحــدث 
في  اقتصادية،  أوغلو عن مشاكل  الله  كــرم 
 وجــود انطباع حــول غياب العدالة في 

ّ
ظــل

بذلك،  ــان  أردوغــ اقتناع  عــدم  رغــم  املجتمع، 
مــن هذا  املجتمع تعاني  فــي  أن شــرائــح  إال 
الـــغـــيـــاب. ودعــــــا زعـــيـــم الـــســـعـــادة الــرئــيــس 
ــرائـــح بــخــطــوات  الـــتـــركـــي إلراحــــــة هــــذه الـــشـ
ــول  ــ ــدم عــــلــــيــــهــــا. وحــ ــ ــقـ ــ ــجــــب أن يـ ــة يــ ــقــ ــيــ دقــ

اقترح زعيم »السعادة« 
على أردوغان العودة 

للنظام البرلماني

في سيناريو تكرر كثيرًا 
في السابق، صّعد النظام 

السوري وروسيا ميدانيًا، 
قبل انعقاد لقاء أستانة 

في ديسمبر/كانون األول 
المقبل

قبل نحو عام ونصف 
العام من االنتخابات 

البرلمانية والرئاسية التركية، 
تنشط حركة اللقاءات 
السياسية، في مسعى 

لتوسيع مروحة التحالفات

Tuesday 16 November 2021 Tuesday 16 November 2021
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سياسة

أخبرت هاريس مقربين 
منها بشعورها بأنها 

»مقيدة سياسيًا«

واشنطن ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن االهـــتـــمـــام الـــذي 
كــأول  لــدى اختيارها  بــه  حظيت 
ــنــــصــــب نـــائـــب  امــــــــــــرأة تــــشــــغــــل مــ
الــرئــيــس األمــيــركــي ووصــولــهــا إلـــى البيت 
األبــيــض مــع الــرئــيــس جــو بــايــدن قــبــل عــام، 
إال أن كاماال هاريس ال تــزال إلــى حد كبير 
على الهامش، كما يرى كثيرون، وال سيما 
مساعدون لها، خصوصا بالنسبة لأدوار 
املــســنــدة إلــيــهــا، وهـــو مــا يثير الــســخــط في 
أوســــــاط املـــقـــربـــني مــنــهــا، خــصــوصــا تــجــاه 
مسؤولي الجناح الغربي في البيت األبيض 
حــيــث مكتب بـــايـــدن. لــكــن هـــؤالء األخــيــريــن 
ساخطون بدورهم على ما يعتبرونه »خلا 
لــيــزداد بذلك  فــي مكتب هــاريــس،  وظيفيا« 
الحديث عن شرخ متزايد بني فريقي كل من 
الرئيس ونائبته، وهو ما ألقت شبكة »سي 
تقرير  فــي  عليه  الــضــوء  األمــيــركــيــة  أن«  أن 
مطول، وصفت فيه واليــة هاريس إلى اآلن 

»املحبطة«. بـ
ــــذي نــشــرتــه »ســــي أن  ويــكــشــف الــتــقــريــر، الـ
أن« أمـــس اإلثـــنـــني، ويــتــضــمــن مــقــابــات مع 
نحو ثاثني شخصا من مساعدي هاريس 
املقربني  واملــســؤولــني  والحاليني  السابقني 
أدوار  ضــمــن  مكتبها  فــي  والــعــامــلــني  منها 
مختلفة، والذين تحدثوا شرط عدم الكشف 
عن هويتهم، عن عاقة معقدة داخل البيت 
ــعـــارك الــســيــاســيــة  األبـــيـــض املــنــهــك جــــراء املـ
والــضــغــوطــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. كما 
غــيــر  إدارة  حــــــول  ــر صـــــــورة  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــقــــدم  يــ
متيقنة من مستقبلها، خصوصا بالنسبة 
لــتــرشــح بـــايـــدن لـــواليـــة ثــانــيــة عــــام 2024، 
ودور هـــاريـــس الــطــمــوحــة حــيــنــهــا، والــتــي 

أعــمــالــه، فــيــمــا يــلــقــي الــبــعــض بــالــلــوم على 
بأنهم  بــايــدن  فريق  فــي  معينني  مساعدين 

يحاولون تقويضها.
وبحسب »سي أن أن«، ُينظر إلى هاريس اآلن 
على أنها في موقف ضعيف جدًا سياسيا، 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــني داخـــــل  لـــــدرجـــــة أن كــــبــــار 
واشنطن وخارجها بدأوا يسألون بعضهم 
الــبــعــض »ملـــــاذا ســمــح الــبــيــت األبـــيـــض بــأن 
للغاية؟«.  لها سيئة  العامة  النظرة  تصبح 
فعندما اختار بايدن هاريس ملنصب نائبة 
الرئيس، كان يرشحها كإحدى الشخصيات 
املستقبلية للحزب الديمقراطي، لكن يشعر 
الكثير من املقربني منها اآلن أنه يتهرب من 
واجباته السياسية للترويج لها، ويهيئها 
للفشل. كما يشعر هؤالء بالذعر، خصوصا 
الــرأي  أرقــام استطاعات  عندما يشاهدون 
الخاصة بها والتي تنخفض، وتدنت أخيرًا 
لــتــصــبــح أقــــل مـــن أرقـــــام بـــايـــدن املنخفضة 

أخيرًا  أجــرتــه  استطاع  أظهر  فقد  بالفعل. 
صحيفة »يو أس أيه توداي« بالتعاون مع 
فقط من  املائة  في   28 أن  جامعة سوفولك، 
اآلن،  هــاريــس  يــؤيــدون  ـــم  آراؤهـ املستطلعة 
بينما 51 فــي املــائــة قــالــوا إنهم ال يوافقون 
عــلــى أدائـــهـــا الــوظــيــفــي، و21 فـــي املـــائـــة لم 

يبدوا رأيا سلبيا أو إيجابيا.
إلــى ذلــك، تــزداد الشكاوى بني فريق بايدن 
مــن جــهــة ومــكــتــب نــائــبــة الــرئــيــس مــن جهة 
أخـــــرى. ومــمــا أغــضــب فــريــق هـــاريـــس على 
سبيل املثال هو تكليف بايدن لها بالتعامل 
ــــدول »املــثــلــث  دبــلــومــاســيــا مـــع مـــا يـــعـــرف بـ
الـــشـــمـــالـــي« وهــــي غـــواتـــيـــمـــاال وهــــنــــدوراس 
والـــســـلـــفـــادور، فـــي إطــــار املــســاعــي ملعالجة 
مسألة الهجرة من هذه الدول إلى الواليات 
يــمــنــحــهــا أي دور على  لـــم  لــكــنــه  املـــتـــحـــدة، 
الحدود الجنوبية نفسها التي يتدفق منها 
املــهــاجــرون عــبــر املــكــســيــك. وقــالــت هــاريــس 
نفسها إنها ال تريد أن يتم تكليفها بإدارة 
ملف الــحــدود، إلدراكــهــا أن هــذا املــلــف غير 
رابح، ولن يؤدي إال إلى تخريب مستقبلها 
الــرغــم مــن أن بــايــدن اعتبر  السياسي، على 
احــتــرامــه ملنصبها، ألنها  األمـــر داللـــة على 
ــتـــي مــنــحــهــا لــه  كـــانـــت الـــوظـــيـــفـــة نــفــســهــا الـ
ــارك أوبـــامـــا  ــ ــبـــق بـ الــرئــيــس األمـــيـــركـــي األسـ
كــنــائــب لــلــرئــيــس. كـــذلـــك، يــتــهــم مــســاعــدون 

املسؤولني في مكتب بايدن بعدم  لهاريس 
أمــام حمات  الكافي  بالشكل  عنها  الــدفــاع 
اليمينية  اإلعـــــام  ووســـائـــل  الــجــمــهــوريــني 
ــا، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا هـــــدف ســيــاســي  ــدهــ ضــ
مستمر لهم، منذ ما قبل فوزها مع بايدن. 
مــن جهة أخـــرى، تتحدث مــصــادر »ســي أن 
أن« عن خلل داخل مكتب هاريس، وتقول إن 
وتركوها  وتــكــرارًا  مـــرارًا  »فشلوا  موظفيها 
ــراد أســرتــهــا  ــ مــكــشــوفــة، وغــالــبــا مـــا كـــان ألفـ
رأي غــيــر رســمــي داخــــل مــكــتــبــهــا«. ويــقــول 
املطلعني على عمل  األشــخــاص  مــن  العديد 
في  كبيرا  ارتفاعا  إن هناك  هــاريــس  مكتب 
أفــراد من عائلتها في عملها،  ل 

ّ
نسبة تدخ

»العزلة  بـ الرئيس  نائبة  مع شعور  خاصة 
وعدم تأكدها مما إذا كان بإمكانها الوثوق 
البعض ضمن فريق  بموظفيها«. ويخشى 
بايدن من أن نائبة الرئيس، كما فعلت في 
السياسية،  حياتها  فــي  األحــيــان  مــن  كثير 
تــمــيــل بـــشـــدة إلـــــى أخـــتـــهـــا مـــايـــا هـــاريـــس، 
مينا  أختها  وابنة  ويست  توني  وصهرها 
هــاريــس، الــذيــن يــمــارســون تــأثــيــرًا عــلــى كل 
ــقــــرارات  شــــيء مـــن تــعــيــني املـــوظـــفـــني إلــــى الــ

السياسية.
وفيما يبدو أنه رد على تقرير »سي أن أن«، 
دافعت املتحدثة باسم البيت األبيض، جني 
ساكي، عن هاريس، وقالت في تصريحات 
ــاريــــس لــيــســت فــقــط  ــاال هــ ــ ــامـ ــ صـــحـــافـــيـــة »كـ
شــريــكــا حــيــويــا لــلــرئــيــس، ولــكــنــهــا زعــيــمــة 
جريئة تواجه التحديات الرئيسية واملهمة 
الــتــي تــعــتــرض الــــبــــاد«. بــــدورهــــا، انــتــقــدت 
ساندرز،  سيمون  هاريس،  باسم  املتحدثة 
وقالت  والــقــال«.  »القيل  تقارير  اعتبرته  ما 
عبر »تــويــتــر«: »مــن املــؤســف أنــه بعد رحلة 
أعــدنــا فيها  إلــى فرنسا  )لــهــاريــس(  مثمرة 
تــأكــيــد عــاقــتــنــا مـــع أقــــدم حــلــيــف ألمــيــركــا، 
ــــات املـــتـــحـــدة عــلــى  ــــواليـ ــا قــــيــــادة الـ ــرنـ ــهـ وأظـ
املسرح العاملي، وبعد إقــرار مشروع قانون 
في  البعض  يــركــز  وغــيــره،  التحتية  البنية 
القيل والــقــال، وليس  وســائــل اإلعـــام على 
ونائبة  الرئيس  قدمها  التي  النتائج  على 
ــيــــس«. عــلــمــا أنـــــه عـــنـــدمـــا كـــــان بـــايـــدن  ــرئــ الــ
ــاعـــدوه والـــعـــديـــد مـــن املـــســـؤولـــني في  ــسـ ومـ
ــوال الـــيـــوم قبل  إدارتـــــه يـــجـــرون مــكــاملــات طــ
الثاني  أسبوع ونصف )6 نوفمبر/تشرين 
املشرعني  مــحــاولــة الستمالة  فــي  الــحــالــي(، 
املــتــذبــذبــني قــبــل الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
قانون البنية التحتية، كانت هاريس تقوم 
بــجــولــة فـــي مــركــز رحــــات الــفــضــاء الــتــابــع 
لـــوكـــالـــة نـــاســـا فـــي إحـــــدى ضـــواحـــي واليـــة 

مارياند، وفق »سي أن أن«.

تبدو نائبة الرئيس األميركي 
جو بايدن، كاماال هاريس، 

مقيدة في عملها 
ومهامها، وسط حديث 

مصادر مقربة منها 
لشبكة »سي أن أن« عن 
»تهميشها«، وهو ما 

قد يلقي بثقله على 
مستقبلها السياسي

)Getty/وصفت »سي أن أن« والية هاريس بـ»المحبطة« )آنا مونيماكر

مــا تكشفه  اآلن ســيــاســيــا، بحسب  تــتــضــرر 
استطاعات الرأي.

ويشعر حلفاء هاريس بالقلق من أن اإلدارة 
الحالية في البيت األبيض ال تفعل ما يكفي 
للتحضير لوالية جديدة في انتخابات عام 
في  هــاريــس  لـــدور  بالنسبة  خــاصــة   ،2024
تلك االنتخابات كنائبة للرئيس. وفي حال 
قرر بايدن الترشح لوالية جديدة عام 2024، 
ســيــكــون قـــد بــلــغ 82 عــامــا فـــي تــلــك الــســنــة، 
ـــ86. وقد  وســيــتــرك منصبه وهــو فــي ســن الــ
ترك ذلك العديد من املحللني الديمقراطيني، 
ــخــــاص املــقــربــني  ــــك بـــعـــض األشــ بـــمـــا فــــي ذلـ
مــــن نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس، مــتــشــكــكــني فــيــمــا إذا 
بالفعل في عام  بايدن سيرشح نفسه  كــان 
2024، وهو يدرك تماما أن هاريس ستكون 
مــرشــحــة مــتــوقــعــة لــتــحــل مــحــلــه فـــي أعــلــى 
الــقــائــمــة فـــي حــــال عــــدم تــرشــحــه. وبــحــســب 
»سي أن أن«، فإن املقربني من هاريس قلقون 
لــن تكون نائبة  أنــه فــي كلتا الحالتني،  مــن 

الرئيس مستعدة لدورها في عام 2024.
ويــشــعــر كــثــيــرون فــي دائــــرة نــائــبــة الرئيس 
بالغضب لناحية أنه لم يتم إعدادها بشكل 
كاف أو وضعها في مكان مناسب، ال بل إنه 
بداًل من ذلك يتم تهميشها. وبحسب »سي 
من  العديد  نفسها  أخبرت هاريس  أن«،  أن 
املــقــربــني مــنــهــا أنــهــا تــشــعــر بــأنــهــا »مــقــيــدة 
فــيــمــا تــســتــطــيــع الــقــيــام بـــه ســيــاســيــا«، في 
حني ال يزال من هم حولها حذرين حتى في 
التلميح إلى طموحات سياسية مستقبلية 
بايدن  فريق  أن  خصوصا  الرئيس،  لنائبة 
يتعامل بطريقة حــذرة، ال سيما في ظل ما 
يراه من »عامات عدم والء حتى من نائبة 

الرئيس«، وفق »سي أن أن«.
ــة  ــاكـــم واليــ ــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت نـــائـــبـــة حـ ــ وفـ
ــاريـــس مــنــذ فــتــرة  كــالــيــفــورنــيــا وحــلــيــفــة هـ
طويلة، إيليني كوناالكيس، في مقابلة مع 
شبكة »سي أن أن«: »الذين يعرفون هاريس، 
يعلمون أنه بإمكانها املساعدة بشكل أكبر 
مــمــا يــطــلــب مــنــهــا حــالــيــا، ومــــن هــنــا يــأتــي 

اإلحباط«.
بـــــــــــدوره، قــــــال شـــخـــص وصـــفـــتـــه »ســــــي أن 
أن« بــأنــه »مـــانـــح كــبــيــر« لــبــايــدن والــحــزب 
ــاريــــس زعــيــمــة،  ــــاال هــ ــامـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي: »كـ
قيادية.  في مناصب  يتم وضعها  لم  ولكن 
هذا غير منطقي. يجب أن نفكر على املدى 
األفــضــل  مــا هــو  أن نفعل  الــطــويــل، وعلينا 

للحزب«.
ــي فـــريـــق  ــ ــــاص فــ ــ ــخـ ــ ــ ــعــــض األشـ ويــــعــــتــــقــــد بــ
هاريس أن الرئيس بايدن نفسه ترك نائبته 
»فــي الــعــراء«، وهــو يعطي األولــويــة لجدول 

شبهة تهميش نائبة جو بايدن

أدوار ثانوية لكاماال هاريس
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