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ّ
تعطل زيارة
أوضاع األسرى
وفد «الجهاد» للقاهرة

تتجه المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة « »1+4إلى مزيد من التعقيد،
مع ربط وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان تقدمها بالخطوات التي
ستقدم عليها إدارة الرئيس جو بايدن ،وتمسكه برفض بالده أي تفاوض خارج
القضايا الحاصلة منذ انسحاب دونالد ترامب من االتفاق

أجلت حركة الجهاد
ّ
اإلسالمي زيارة كانت
مقررة إلى القاهرة
خالل األيام الماضية،
في ظل توتر األوضاع
في سجون االحتالل

المفاوضات
النووية تستأنف
في بروكسل

القاهرة ـ العربي الجديد

شروط إيرانية تستبق عودة
االجتماعات الخميس المقبل

للحديث تتمة...

عن السيادة
الوطنية في
تونس
وليد التليلي

تشهد تونس منذ أيام نقاشات
كثيرة حول مفهوم السيادة الوطنية،
خصوصًا من جانب الرئيس قيس
ّ
سعيد وأنصاره ،بعدما استدعى
السفير األميركي في تونس دونالد
بلوم ليبلغه استياء بالده من مناقشة
امللف التونسي في الكونغرس.
وسيكون على الرئيس أن يوجه
الدعوة اليوم لسفير االتحاد األوروبي
ماركوس كورنارو لذات السبب ،بما
أن البرملان األوروبي سيناقش غدًا
الثالثاء تطورات األحداث في تونس.
ولن يكتفي بذلك ،بل سيعرض
مشروع قرار على التصويت في
جلسة أخرى.
ّ
عبر كثر عن االستياء بسبب هذا
التدخل الخارجي في الشؤون
التونسية ،وكأنهم يكتشفون للمرة
األولى أن األميركيني واألوروبيني
يتدخلون في بلدهم .في الوقت ذاته،
أعلن املدير العام للتمويل والدفوعات
الخارجية في البنك املركزي التونسي
عبد الكريم لسود ،في تصريحات
صحافية ،أن «هناك نقاشات متقدمة
جدًا مع السعودية واإلمارات من أجل
تعبئة موارد الدولة» .هذه هي السيادة
الوطنية الحقيقية ،وهذا امتحانها
الفعلي على األرض.
األمني العام للحزب الجمهوري عصام
الشابي تساءل« :ملاذا السعودية
واإلمارات بالذات؟» .وكتب ،في تدوينة
نشرها على صفحته في «فيسبوك»
السبت املاضي« :أال يشكل هذان
البلدان محورًا إقليميًا؟ وهل سيكون
هناك ثمن سياسي لهذه التعبئة؟
فقط أتساءل عن السيادة الوطنية
ومحلها من اإلعراب في مشاورات
كهذه؟ كل ذلك إذا صح أن هاتني
ً
الدولتني ستقومان فعال بنجدة
الدولة التونسية .ولنا في دعم لبنان
والسودان أسوة حسنة» ،وفق تعبيره.
لم تصح هذه السيادة الوطنية عندما
ّ
كنا نطلب ،على مدى عقود من
الزمن ،عون األميركيني واألوروبيني
وبعض العرب .ولم يجرؤ أحد من
الخطباء األجالء أن يتذكر العزة ونحن
نأخذ السالح والدواء والقمح منهم،
ونطلب أن يضمنونا في األسواق
املالية العاملية لنحصل على قرض.
لم يتحدث أحد عن التدخل األجنبي
عندما هرعت دول عربية لدعم سقوط
الديمقراطية التونسية وتستبشر
بموتها ،وتدفع ،إلى اليوم ،في اتجاه
ذلك بما استطاعت .السيادة الوطنية ال
تستفيق مع هذا ويصيبها الخرس مع
ذاك .لكنها في كل األحوال ال تقاس،
على حد علمنا ،إال بما تنتجه وما
تقترحه أي بالد على البشرية من
معرفة وفكر وعلم وتكنولوجيا ونبوغ
وثروة أيضًا .وربما تقاس أحيانًا
بحجم القوة والتفوق العسكري.
ونحن ليس لنا اليوم بعض من هذا
لنتباهى به.

طهران ـ صابر غل عنبري

مــع تـحــديــد إي ــران مــوعــد استئناف
امل ـفــاوضــات ال ـنــوويــة مــع مجموعة
« ،»1+4وال ـتــي ستنطلق الخميس
املقبل في بروكسل وليس فيينا كما السابقة،
فــإن وضعها قــانــون اإلج ــراء االستراتيجي،
ال ــذي أق ــره ال ـبــرملــان ،عـلــى الـطــاولــة قــد يعقد
هــذه املـفــاوضــات ،خصوصًا أن هــذا القانون
أدى إل ــى رف ــع نـسـبــة تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
إلى  60في املائة وتعليق تنفيذ البروتوكول
اإلضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكــانــت مـفــاوضــات فيينا غـيــر املـبــاشــرة بني
إي ـ ــران وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بــواس ـطــة أط ــراف
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،ت ــوق ـف ــت ف ــي  20يــون ـيــو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،بـطـلــب مــن ط ـه ــران ،بحجة
فـتــرة انـتـقــال السلطة التنفيذية مــن الرئيس
السابق حسن روحــانــي إلــى الرئيس الجديد
إبــراهـيــم رئـيـســي .وظـلــت األط ــراف األميركية
واألوروب ـ ـي ـ ــة تـ ـك ـ ّـرر مـطـلـبـهــا ل ـط ـه ــران طـيـلــة
الـفـتــرة املــاضـيــة بــالـعــودة الـســريـعــة إل ــى هــذه
املفاوضات ،وسط تحذيرات من أن الوقت بات
ينفد ،ولن تبقى هذه النافذة مفتوحة لألبد.
وأك ــد وزي ــر الخارجية اإليــرانــي ،حسني أمير
عـبــد ال ـل ـه ـيــان ،خ ــال جـلـســة مـغـلـقــة لـلـبــرملــان
اإليـ ــرانـ ــي أمـ ــس األح ـ ـ ــد ،أن «س ـي ــاس ــة إيـ ــران
حـ ـ ــول امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة هـ ــي ال ـخ ـط ــوة
مقابل الخطوة ،والعمل مقابل العمل ،وعلى
األمـيــركـيــن إظ ـهــار حـســن الـنـيــة وال ـصــداقــة».
وشدد على أن «على الواليات املتحدة اتخاذ
خطوة جادة قبل املفاوضات» ،وذلك حسب ما

نقل عنه عضو هيئة رئاسة البرملان علي رضا
سليمي.
من جهته ،أكد النائب أحمد علي رضا بيغي
أن ـ ــه ،وف ـ ــق ت ـص ــري ـح ــات ع ـب ــد الـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،ف ــإن
املفاوضات النووية ستستأنف في بروكسل
الخميس املقبل ،في إشارة إلى املفاوضات مع
مجموعة « »1+4الشريكة في االتفاق النووي.
وبــدأت هذه املفاوضات في فيينا في إبريل/
نيسان املــاضــي بــن إي ــران مــن جهة وفرنسا
وبــري ـطــان ـيــا وروسـ ـي ــا وال ـص ــن وأمل ــان ـي ــا من
جهة ثــانـيــة .وال ت ــزال هــذه ال ــدول أعـضــاء في
اتفاق  2015حــول برنامج إيــران الـنــووي .أما
الــواليــات املتحدة التي انسحبت مــن االتفاق
في  ،2018فقد شاركت بشكل غير مباشر في
مـفــاوضــات فيينا الـهــادفــة إلــى إنـقــاذ االتـفــاق
النووي .وأعرب الرئيس األميركي جو بايدن
مرارًا عن استعداده للعودة إلى االتفاق شرط
أن تستأنف إي ــران الـتــزامــاتـهــا بــالـتــزامــن مع
ذلك.
ونـقــل سليمي ،فــي تصريح لــوكــالــة «ف ــارس»
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ــن ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان ت ــأك ـي ــده ،خــال
الجلسة ،أن طهران تعتزم متابعة املفاوضات
حـ ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا ال ـح ــاص ـل ــة م ـن ــذ ان ـس ـح ــاب
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
من االتفاق النووي ،وليس الحاالت األخــرى.
ويكشف هذا التصريح لعبد اللهيان أن إيران
ال ت ــري ــد اس ـت ـئ ـنــاف امل ـف ــاوض ــات م ــن الـنـقـطــة
التي توقفت عندها فــي  20يونيو /حزيران
امل ــاض ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـمـسـكـهــا بــرفـضـهــا
أي بحث في مواضيع الصواريخ البالستية
أو دوره ــا فــي املنطقة .وبحسب سليمي فقد

عبد اللهيان :على األميركيين إظهار حسن النية والصداقة (األناضول)

عبد اللهيان :القانون
االستراتيجي ع ّزز أوراق
المفاوضين
سيتم فصل المفاوضات
النووية عن المسار
االقتصادي

أوضح وزير الخارجية اإليراني ،خالل جلسة
البرملان ،أن «الجمهورية اإلسالمية ستفصل
مسار املفاوضات النووية عن مسار اقتصاد
الـبــاد ،ولــن تجعل االقـتـصــاد رهـنــا بها أب ـدًا.
ك ـمــا ان ال ـح ـكــومــة ال ـثــال ـثــة ع ـشــرة (ال ـحــال ـيــة)
س ـت ـت ــاب ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـق ـضــايــا

امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــاملـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة» .وحـ ــول
العالقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
أكــد عبد اللهيان أن الحكومة ستمضي وفق
ال ـق ــان ــون الـ ــذي أقـ ــره ال ـب ــرمل ــان ف ــي ديـسـمـبــر/
كانون األول  ،2020حول اتخاذ خطوات نووية
إلل ـغ ــاء ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،م ـقـ ّـدمــا الشكر
للبرملانيني على إقرار هذا القانون ،في خطوة
تتعارض مع ما فعلته الحكومة السابقة التي
ً
ظلت تنتقد القانون واعتبرته عامال لتعقيد
املفاوضات النووية .واعتبر عبد اللهيان أن
ّ
هذا القانون «عزز أوراق املفاوضني ،والطرف
اآلخر فهم ذلك جيدًا».
وكشف النائب اإليــرانــي ،بـهــروز محبي نجم
أبـ ــادي ،فــي تـصــريــح لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
ب ــاده ستستأنف ه ــذا األس ـبــوع املـفــاوضــات
الـنــوويــة مــع مجموعة « ،»1+4أي مــع أطــراف
االتـفــاق الـنــوويّ ،
املكونة من روسيا والصني
وفرنسا وبريطانيا وأملانيا .وأوضــح أن هذا
األم ــر تــم اإلعـ ــان عـنــه خ ــال جـلـســة الـبــرملــان
مع وزير الخارجية ملناقشة تطورات االتفاق
الـنــووي .وكتب نجم أب ــادي ،فــي تغريدة عبر

«تويتر» ،أن عبد اللهيان أكد خالل االجتماع
أن «قـ ــانـ ــون اإلجـ ـ ـ ــراء االس ـت ــرات ـي ـج ــي إلل ـغ ــاء
العقوبات حظي باهتمام خــاص لــدى الــدول
امل ــؤث ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وال ـج ـم ـيــع تـلـقــى رســالــة
واض ـحــة وجـ ــادة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «الحكومة
س ـت ـب ــدأ امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـه ــذه الـ ــورقـ ــة ال ـق ــويــة
األسبوع الحالي».
وقـ ـ ــانـ ـ ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي إللـ ـغ ــاء
العقوبات ،الذي أشار إليه أبادي أقره البرملان
مطلع ديسمبر /كانون األول املاضي ،وينص
ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ن ــووي ــة ب ـغ ـيــة إج ـب ــار
األطراف األخرى على إلغاء العقوبات .وقامت
الـحـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ،حـتــى اآلن ،بــرفــع نسبة
الـيــورانـيــوم املخصب إلــى  20فــي املــائــة ،وثم
 60ف ــي امل ــائ ــة ،وتـعـلـيــق تـنـفـيــذ ال ـبــروتــوكــول
اإلض ــاف ــي وخ ـط ــوات أخـ ــرى .لـكــن ثـمــة بـنــودًا
أخ ـ ــرى ل ــم تـنـفــذ ب ـعــد ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن حـلــول
مــواعـيــدهــا ،منها إن ـشــاء مصنع الـيــورانـيــوم
املـعــدنــي ،ال ــذي يـنـ ّـص عليه الـبـنــد الــرابــع في
الـ ـق ــان ــون ،إذ ي ــؤك ــد «ت ــدش ــن م ـص ـنــع إن ـتــاج
اليورانيوم املعدني في أصفهان في غضون

 5أشهر من إقــرار القانون» .وكــان نائب وزير
الخارجية اإليــرانــي علي باقري قد اتفق ،في
لقائه مــع نائب مفوض السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي أنريكي مورا ،خالل زيارته
إلى طهران الخميس املاضي ،على استئناف
امل ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـطــرفــن خ ــال األسـبــوعــن
املقبلني في بروكسل .وكانت مصادر إيرانية
قــد أش ــارت فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد»
أخ ـي ـرًا ،إل ــى أن بــاقــري أبـلــغ ضيفه األوروب ــي
بـ ـ ــ«أرب ـ ــع م ــاح ـظ ــات أس ــاسـ ـي ــة» ،ك ـم ــا ت ـقــول
امل ـصــادر ،الـتــي لفتت إلــى أنـهــا «ارتـبـطــت في
األساس بالخالفات التي أوصلت مفاوضات
ّ
فيينا إلــى طريق مـســدود» .وقــالــت إن باقري
تحدث ملــورا عن «امتعاض إيراني شديد من
السلوك األوروبي منذ انسحاب واشنطن من
االتفاق النووي (عام  )2018وخالل مفاوضات
فيينا» .وبعيد مباحثات م ــورا ،تـحــدث عبد
اللهيان ،في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي
سـيــرغــي الفـ ــروف ،عــن اسـتـكـمــال املـفــاوضــات
مــع مـفــوضـيــة الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لــاتـحــاد
األوروبي في بروكسل.

ألـ ـق ــت أوضـ ـ ـ ــاع أس ـ ــرى ح ــرك ــة ال ـج ـهــاد
اإلس ــام ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـسـجــون
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ب ـظ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـل ـق ــاء
املرتقب بني مصر وقيادة الحركة ،بعد
أن وجه املسؤولون في جهاز املخابرات
الـعــامــة ،الــدعــوة أخ ـي ـرًا لـقـيــادة الحركة
لــزيــارة القاهرة وبحث ملفات التهدئة
وتثبيت وقف إطالق النار.
ويخوض العشرات من أسرى «الجهاد»
إضـ ــرابـ ــا م ـف ـتــوحــا ع ــن الـ ـطـ ـع ــام ،رف ـضــا
لـ ــاع ـ ـتـ ــداءات ع ـل ــى األس ـ ـ ــرى وال ـت ـن ـك ـيــل
ب ـهــم ،خـصــوصــا الـتــابـعــن لـلـحــركــة ،من
ق ـبــل إدارة مـصـلـحــة س ـجــون االح ـت ــال،
وذل ـ ــك م ـنــذ عـمـلـيــة «ن ـف ــق ال ـح ــري ــة» في
سبتمبر/أيلول املاضي ،عندما تمكن 6
أس ــرى فلسطينيني مــن تحرير أنفسهم
مـ ــن سـ ـج ــن جـ ـلـ ـب ــوع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي قـبــل
أن ُي ـع ــاد اع ـت ـقــال ـهــم .وب ـح ـســب م ـصــادر
مصرية تحدثت لـ«العربي الجديد» ،فقد
ّ
أجـلــت قـيــادة الحركة ،بعد اتـصــاالت مع
املسؤولني في مصر ،زيــارة كانت مقررة
إلى القاهرة خالل األيام املاضية ،في ظل
توتر األوضاع في السجون اإلسرائيلية،
مشيرة إلــى توجيه الحركة رسائل عبر
القاهرة إلــى الجانب اإلسرائيلي بشأن
إمكانية تفجير الوضع برمته في حال
استمرت معاناة األسرى.
وقــالــت املـصــادر إن الحركة ربما تكون
ات ـ ـخـ ــذت ق ـ ـ ــرار ت ــأجـ ـي ــل زي ـ ـ ـ ــارة وف ــده ــا
ل ـل ـق ــاه ــرة ح ـت ــى ال تـ ـك ــون م ـل ــزم ــة ب ــأي
ات ـ ـفـ ــاقـ ــات ت ـك ـ ّـب ـل ـه ــا ل ـن ــاح ـي ــة تـصـعـيــد
األوضـ ـ ــاع ،أم ــام الـتـجــاهــل اإلســرائـيـلــي
لـلـمـطــالــب املـتـعـلـقــة ب ــأوض ــاع األسـ ــرى.
وك ـش ـف ــت أن قـ ـي ــادة ح ــرك ــة حـ ـم ــاس لــم
تـتــوصــل الت ـفــاق واض ــح مــع «الـجـهــاد»
ي ـض ـمــن عـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ،ل ـل ـش ــروع في
االتفاقات التي جرت في القاهرة أخيرًا،
بشأن تثبيت وقف إطالق النار ،وشروع
مـ ـص ــر فـ ــي بـ ـ ــدء اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة

«حماس» لم تتوصل
التفاق مع «الجهاد»
يضمن عدم التصعيد

بــال ـت ـس ـه ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وإع ـ ــادة
اإلعمار في قطاع غزة.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر «ال ت ـ ــزال ال ـق ــاه ــرة
تنتظر موقفًا نهائيًا من حركة الجهاد
اإلس ــام ــي ب ـش ــأن وص ـ ــول وف ــده ــا إلــى
الـقــاهــرة للقاء رئـيــس جـهــاز املـخــابــرات
العامة عباس كامل ،خصوصًا في ظل
التحركات الحثيثة التي تقوم بها مصر
ف ــي م ـلــف تـ ـب ــادل األسـ ـ ــرى ب ــن حـمــاس
والحكومة اإلسرائيلية».
وشددت املصادر على أن املسؤولني في
جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة شكلوا للمرة
األول ـ ــى مـجـمــوعــة ع ـمــل داخـ ــل الـجـهــاز
مــن بــن املـعـنـيــن بــاملـلــف الفلسطيني،
ل ـت ـس ــري ــع ال ــوس ــاط ــة فـ ــي م ـل ــف ت ـب ــادل
ً
األسـ ـ ـ ــرى ،مـ ــؤكـ ــدة أن الـ ـق ــاه ــرة تـسـعــى
الس ـ ـت ـ ـغـ ــال اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة بـ ـش ــأن ال ـص ـف ـق ــة ،ف ــي ظـ ــل مــا
تتعرض له الحكومة هناك من ضغوط
بسبب هذا امللف.
يــأتــي ذل ــك ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي أكـ ــدت فيه
الهيئة القيادية ألســرى حركة الجهاد
اإلسـ ــامـ ــي فـ ــي سـ ـج ــون االحـ ـ ـت ـ ــال ،أن
مـ ـع ــرك ــة اإلضـ ـ ـ ـ ــراب عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام ال ـت ــي
يـخــوضـهــا األسـ ــرى مــا زال ــت مستمرة،
وأن كــل مــا يـطــرح مــن جــانــب االحـتــال
ال يلبي الحد األدنــى من مطالب هؤالء
األسرى .وقالت الهيئة في بيان أول من
أمــس السبت إن «ال ـكــرة اآلن فــي ملعب
االح ـت ــال ،ون ـحــن ج ــاه ــزون ب ـعــون الله
للتصعيد فــي خطواتنا الجهادية في
األسبوع املقبل».
ويأتي ذلك أيضًا ،في الوقت الذي أنهى
فيه وفــد قـيــادي مــن «الـحــركــة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،زيـ ـ ـ ــارة
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،ال ـت ـقــى خــال ـهــا بــرئـيــس
املـخــابــرات الـعــامــة ال ـلــواء عـبــاس كامل،
وتـ ــم ال ـب ـحــث ف ــي مـجـمــل األوض ـ ـ ــاع في
قطاع غــزة .وتركزت مطالب الوفد على
الوضع املعيشي والتسهيالت الخاصة
ب ـس ـكــان ال ـق ـط ــاع ،ل ـنــاح ـيــة ال ـس ـفــر عبر
معبر رف ــح ،بــاإلضــافــة إلــى التسهيالت
التجارية واالقتصادية لسكان وتجار
غ ــزة .وبـحـســب امل ـص ــادر ال ـتــي تحدثت
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،فـ ـ ــإن الـ ـق ــاه ــرة
توصلت التفاق مع قيادة الحركة على
م ـبــاركــة ال ــرؤي ــة امل ـصــريــة ال ـتــي حظيت
بــدعــم «حـ ـم ــاس» لـلـتـهــدئــة ف ــي الـقـطــاع
وتثبيت وقــف إط ــاق ال ـنــار ،باإلضافة
إلى موافقة وفد الحركة على التحركات
الـخــاصــة باملصالحة الــداخـلـيــة ،والتي
تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال ال ـق ـيــادي فــي «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني» ماهر مزهر،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي م ـس ــاء أول من
أمس السبت ،إن كامل أكد لوفد الجبهة
أن ملف معبر رفــح سيشهد انفراجات
إيجابية خالل األسابيع املقبلة ،وسيتم
ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـف ــروض ــة
حاليًا على املعبر.

اعتصام الخرطوم ...استجـداء بيان أول من الجيش
يواصل مئات السودانيين
االعتصام قرب القصر
الرئاسي في الخرطوم،
للمطالبة بحل حكومة
عبد اهلل حمدوك ،الذي
يرفض إلى اآلن االنصياع
لهذا المطلب الذي
يقول كثيرون إن الجيش
يحرّض عليه
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تختلف دوافع المشاركين في االعتصام (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

لليوم الثاني على التوالي ،واصــل املئات من
م ـنــاوئــي حـكــومــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـســودانــي
عبد الله حـمــدوك ،ومناهضي تحالف «قوى
إع ـ ــان الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» الـ ـح ــاك ــم ،أم ــس
األحد ،اعتصامهم على بعد أمتار من القصر
ال ــرئ ــاس ــي ،ملـطــالـبــة ال ـج ـيــش بــال ـتــدخــل وحــل
الـحـكــومــة .وتــأتــي ه ــذه الــدعــوة فــي ظــل حالة
االحـتـقــان السياسي وتـصــاعــد حــدة الخالف
بــن املـكــونــن الـعـسـكــري وامل ــدن ــي مــن جــانــب،
وخــاف داخــل بعض مكونات تحالف «قــوى
إع ــان الـحــريــة والتغيير» الـحــاكــم مــن جانب
آخ ــر ،وه ــو م ــا ي ـعــزز االع ـت ـقــاد ل ــدى بعضهم
بدعم الجيش لهذا التحرك.
ويمتد ميدان االعتصام ،بالقرب من القيادة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ع ـل ــى م ـســافــة
طولها  200متر وعرضها  40مترًا في شارع
القصر ،أحد أشهر شوارع الخرطوم ،ويتفرع
بزخم أقل إلى شُــوارع جانبية أخــرى .وداخل
ت ـل ــك املـ ـس ــاح ــة ،ن ـص ـب ــت أك ـث ــر م ــن  20خـيـمــة
ألبــرز املـشــاركــن فــي االعـتـصــام؛ مثل حركات
ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح ،وم ـج ـمــوعــات مـفـصــولــة من
الــدولــة بواسطة لجنة تفكيك نـظــام الثالثني
مــن يــونـيــو (ن ـظــام عـمــر الـبـشـيــر) ،إل ــى جانب
خيم أخرى خاصة بقبائل ومناطق وجهات،

ُ
ب ـي ـن ـمــا خ ـص ـص ــت خ ـي ــم إلع ـ ـ ــداد ال ـط ـع ــام مــن
داخل ساحة االعتصام ،فيما تحضر سيارات
ُ
أخ ـ ـ ــرى لـ ـت ــوزي ــع الـ ـطـ ـع ــام الـ ـج ــاه ــز ،وت ـ ـ ــوزع
الجهات املنظمة ،قوارير مياه الشرب بكثافة.
ك ـمــا تـظـهــر ج ــول ــة ف ــي م ـك ــان االع ـت ـص ــام ،أنــه
تــم تشييد مـنـصــة رئـيـسـيــة تـسـتـخــدم إللـقــاء
الخطب السياسية ،مع وجــود عربة متحركة
لبث األغاني الوطنية واألناشيد الحماسية.
ويـنـظــم االعـتـصــام ب ـنـ ً
ُ
ـاء عـلــى دع ــوة مــن قــوى
س ـي ــاس ـي ــة وأحـ ـ ـ ـ ــزاب ح ـم ـل ــت اسـ ـ ــم «ال ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،ب ـع ــد ان ـش ـقــاق ـهــا ع ــن ال ـت ـحــالــف
الحاكم الرئيس الذي ّيحمل اسم «قوى إعالن
الحرية والتغيير» .ووقــع املنشقون أخيرًا ما
ّ
سموه «ميثاق التوافق الوطني» ،والذي دعوا
فـيــه إل ــى تــوسـيــع قــاعــدة املـشــاركــة التنفيذية
والسياسية في املرحلة االنتقالية .وأهم تلك
القوى حركة العدل واملساواة بقيادة جبريل
إبراهيم وزير املالية والتخطيط االقتصادي،
وحــركــة تحرير الـســودان ،بقيادة ميني أركــو
مـيـنــاوي حــاكــم إقليم دارفـ ــور ،وح ــزب البعث
الـ ـس ــودان ــي ،وال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـلـتـحــريــر،
وتنظيمات جهوية مثل كيان الشمال بقيادة
محمد سيد أحـمــد ،وحــركــة تـمــازج ،وهــي من
الحركات املسلحة املوقعة على اتفاق السالم،
وتـتـهــم بــاالرت ـبــاط بــاملـكــون الـعـسـكــري ،الــذي
يــرى مراقبون أنــه يتعمد خلق الشقاق داخل
املـ ـك ــون امل ــدن ــي ل ـل ـت ـهــرب م ــن تـس ـلـيــم رئــاســة
مجلس السيادة بعد نحو شهرين للمدنيني.
لـكــن االع ـت ـصــام تـلـقــى ضــربــة أول ــى منتصف
ن ـهــار أم ــس األحـ ــد ،بــانـسـحــاب أح ــد األح ــزاب
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـيـ ــه مـ ـ ـن ـ ــه ،وهـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ــزب ال ـب ـع ــث
السوداني ،الذي أصدر بيانًا قال فيه إن لديه
«مالحظات جوهرية على ما جرى في منصة
م ـي ــدان االع ـت ـص ــام ،وم ــا ت ــا ذل ــك م ــن اإلرب ــاك
ال ــذي ت ــم ف ــي إع ــان االع ـت ـص ــام ،وه ــو أم ــر لم
يـتــم االت ـفــاق عـلـيــه ،وه ــو حقيقة ال يـعـ ّـبــر عن
الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،خـصــوصــا بـعــد االخـتــراق
الـكـبـيــر ال ــذي صــاحــب ان ـت ـظــام املـعـتـصـمــن».
وأضاف «لذا قرر الحزب عدم املشاركة في هذا
االعتصام ،وتمسكه بالشعارات التي رفعها
ب ـه ــدف الـ ـع ــودة ملـنـصــة ال ـتــأس ـيــس وتــوحـيــد
الحرية والتغيير عبر املؤتمر التأسيسي».

أمنيًا ،يالحظ الغياب التام لعناصر الشرطة
السودانية وقوات األمن األخرى ،فيما تتمركز
وحـ ـ ــدات م ــن الـ ـح ــرس ال ــرئ ــاس ــي أم ـ ــام بــوابــة
الـقـصــر الـجـمـهــوري مــن الـنــاحـيــة الجنوبية،
بينما تــولــت مـجـمــوعــات مــن الـشـبــاب مهمة
وضــع حــواجــز عند مــداخــل مـيــدان االعتصام
املختلفة ،لتفتيش كل الداخلني إلــى املنطقة.
ُ
ونصبت خيمة الستدعاء أي عناصر تساهم
بــارت ـكــاب أي أع ـمــال تـخــريـبـيــة ،بينما تسير
ال ـح ـي ــاة ف ــي ب ـق ـيــة م ـن ـط ـقــة وسـ ــط ال ـخ ــرط ــوم
بصورة اعتيادية ،حتى في الشوارع القريبة
من منطقة االعتصام.
وخـ ـ ـ ــال ج ــول ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» عـلــى
االعـ ـتـ ـص ــام ،ك ـ ــان ي ـم ـكــن م ــاح ـظ ــة امل ـش ــارك ــة
ال ـض ـع ـي ـف ــة لـ ـلـ ـم ــرأة وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ع ـل ــى عـكــس
اعتصامات الثورة السودانية ،وزيــادة كبيرة
في مشاركة من هم فوق األربعني سنة ،وكذلك
ُ
أط ـفــال دون ســن الـثــامـنــة ع ـشــرة .كـمــا لــوحــظ
انـ ـسـ ـح ــاب م ـج ـم ــوع ــات م ــن أطـ ـف ــال املـ ـ ــدارس
الـقــرآنـيــة الــذيــن شــارك ــوا فــي ال ـيــوم األول من
االعتصام ،وذلك عقب سلسلة من االنتقادات
ملنظمي االعتصام ،بحجة استغاللهم األطفال
لغايات سياسية ،وفقًا ملا صدر عن املفوضية
ال ـقــوم ـيــة ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،وع ـ ــدد آخـ ــر مــن
املنظمات الحقوقية.
وتختلف دوافع املشاركني في االعتصام الذي
يــرى معارضوه أنــه يهدف إلــى الضغط على
حـكــومــة ح ـمــدوك لتعطيل امل ـســار االنـتـقــالــي.
الطاهر عبد الله دهــب ،وهــو أحــد املفصولني
ب ـق ــرار م ــن لـجـنــة تـفـكـيــك ن ـظ ــام ال ـث ــاث ــن من
يونيو ،يقول لـ«العربي الجديد» ،إنه شخصيًا
جــاء للمشاركة فــي االعـتـصــام ليبلغ رسالته
إلى الشعب السوداني بأن الغالبية العظمى
ُ
مــن املفصولني ظلموا ،وأنـهــم متضررون مع
أســرهــم مــاديــا ومـعـنــويــا ،ولـلـمـنــاداة بــذهــاب
الحكومة ومجيء حكومة كفاءات بديلة تحكم
بــال ـعــدل واإلن ـ ـصـ ــاف ،وت ـن ـهــي غ ــاء املـعـيـشــة
واملعاناة ،وفق تعبيره.
أم ــا ع ـبــد الــرح ـمــن مـحـمــد األم ـ ــن ،ف ـيــؤكــد أن
كــل املــوجــوديــن فــي مـيــدان االعتصام تناسوا
م ــرارات ـه ــم الـشـخـصـيــة وأص ـب ــح هـمـهــم األول
واألخ ـيــر هــو الــوطــن الكبير ،لــذا هــم يـصـ ّـرون

مطالب متنوعة

يقول أحد المعتصمين ويدعى أحمد عوض الكريم ،لـ«العربي الجديد»،
إنه لم يحضر لساحة االعتصام من أجل مطالب سياسية إنما للفت االنتباه
للتدهور المعيشي ،مشيرًا إلى أنه
يعمل طــوال اليوم ،ورغــم ذلك
ال يستطيع توفير قوت العيش له
وألوالده .بــدوره ،يقول معتصم
آخر يدعى الطيب فضل المولى
علي ،إنه حضر إلى االعتصام «من
أجــل التغيير الكامل والــشــامــل»،
مؤكدًا أنهم لن يغادروا إال بعد
بيان مــن الجيش بحل الحكومة
وتشكيل حكومة كفاءات.

اآلن على إخراج الدولة من نفقها املظلم الذي
دخ ـل ــت ف ـي ــه ب ــواس ـط ــة م ــا س ـم ــاه «م ـج ـمــوعــة
االخـتـطــاف داخــل الحرية والتغيير» .ويقول
األمــن إن املعتصمني يسلمون األمــر للجيش
«صمام أمان هذه الدولة ،للتقرير في مصير
البالد ،وحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات
مستقلة توصل السودان ملرحلة االنتخابات
ال ـح ــرة وال ـنــزي ـهــة ،وه ــو م ــا ال ت ــري ــده أح ــزاب
أربـعــة ال وزن لـهــا داخ ــل الـحــريــة والتغيير»،
في إشارة إلى أحزاب األمة القومي ،والتجمع
االتـ ـ ـح ـ ــادي ،وامل ــؤتـ ـم ــر الـ ـس ــودان ــي ،وال ـب ـعــث
فصيل علي الريح السنهوري.
وللواثق محمد جاد الله ،قصة تخص زوجته
ال ـت ــي ت ــرق ــد طــري ـحــة الـ ـف ــراش ف ــي املـسـتـشـفــى
إلصابتها بفشل كـلــوي ،إذ يــؤكــد لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،وبـ ــن ي ــدي ــه عـ ــدد م ــن ال ــوص ـف ــات
الـطـبـيــة ،بــأنــه ل ــم يـتـمـكــن م ــن ال ـح ـصــول على
األدوية عبر بطاقة اشتراكه في خدمة التأمني
الـصـحــي مل ــدة أس ـب ــوع ك ــام ــل ،ل ـعــدم تــوفــرهــا،
فيما تحتاج زوجته إلى  64ألف جنيه شهريًا

( 145دوالرا أميركيا) إلج ــراءات غسل الكلى
التي تحتاجها  8مــرات فــي الشهر ،موضحًا
أنه حتى املركز التي تتعالج فيه تم إغالقه ولم
يــؤد احتجاجهم ملطالبة وزي ــر الصحة عمر
النجيب بالتحرك ،إلى شيء .ويشير جاد الله،
إلــى أنــه يريد تذكير املعتصمني واملسؤولني
ب ــأه ـم ـي ــة االلـ ـتـ ـف ــات إل ـ ــى ت ـح ـســن ال ـخ ــدم ــات
الصحية ،خصوصًا تلك املتعلقة باألمراض
املزمنة.
ولــم يـحــدد منظمو االعـتـصــام مــوعـدًا لرفعه،
واشترط بعضهم من أجل ذلك إصدار رئيس
مجلس السيادة عبد الفتاح الـبــرهــان ،بيانًا
يقضي بحل الحكومة ،كما قــال أحــد قياديي
تحالف أحزاب «ميثاق التوافق الوطني» ،أول
من أمس السبت .غير أنه ليس هناك مؤشرات
بعد بشأن نية املـكــون العسكري االستجابة
ملـطــالــب املـعـتـصـمــن ،ال سـيـمــا مــع قـلــة أع ــداد
األخيرين ،واصطفاف حمدوك ضد أي خطوة
لـتـقــويــض الـتـحــول الــديـمـقــراطــي ،بـحـســب ما
أك ـ ــده ف ــي خ ـط ــاب ل ــه يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي.

وتـقــول مـصــادر مطلعة ،لـ«العربي الجديد»،
إن حمدوك ،يواصل اتصاالته مع العسكريني
واملدنيني إلقناعهم بإنهاء األزمــة املستفحلة
بينهم وفقًا لخريطة الطريق التي أعلن عنها
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،وال ـتــي أك ــدت ض ــرورة
الــوقــف ال ـفــوري لـكــافــة أش ـكــال التصعيد بني
جميع األطــراف ،وعلى أن املخرج الوحيد هو
الحوار.
وع ـلــى صـعـيــد تـحــالــف «ق ــوى إع ــان الـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» الـ ـح ــاك ــم ،ف ــإن ــه لـ ــم ي ــأب ــه ك ـث ـي ـرًا
لــاع ـت ـصــام ال ـق ــائ ــم ،وي ــراه ــن ع ـلــى ال ــدع ــوات
مل ــوك ــب  21أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول ال ـحــالــي
إلظهار السند الشعبي للتحول الديمقراطي،
ورفـ ـ ــض االنـ ـق ــاب ــات بــأش ـكــال ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة
واملــدن ـيــة .ويــأمــل الـتـحــالــف الـحــاكــم أن يكون
املــوكــب ردًا عمليًا على الـحــراك الحالي الــذي
يعتبره التحالف مجرد أداة من أدوات العسكر
ف ــي مـعــركـتـهــم ض ــد امل ــدن ـي ــن .وف ــي ال ـس ـيــاق،
يؤكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير»
الحاكم ،جمال إدريس ،في حديث مع «العربي
الجديد» ،أن «االعتصام بالشكل الذي ظهر به،
لن يكون له أي تأثير على املشهد السياسي،
إال إذا كــان االعتصام في حد ذاتــه هو مجرد
نشاط ّ
مدبر من قبل البرهان وبقية العسكر،
الس ـت ـغ ــال ــه ذريـ ـع ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ان ـق ــاب ـه ــم عـلــى
التحول الديمقراطي ،خصوصًا مع ما يظهر
من تجهيز وتنظيم وصرف على االعتصام».
وي ـتــوعــد إدريـ ــس ب ـ ــ«رد حــاســم وم ــزل ــزل يــوم
الخميس املقبل ،مــن خــال موكب  21أكتوبر
لــدعــم ال ـت ـحــول الــدي ـم ـقــراطــي وال ـح ـكــم املــدنــي
ورفض االنقالب على الثورة».
بدوره ،يؤكد عمر الدقير ،رئيس حزب املؤتمر
الـســودانــي ،الشريك الرئيسي فــي الحكم ،أنه
«ال مـجــال لحياد أو مخاتلة أو مساومة في
املوقف ،ضد محاوالت االنقالب على مسيرة
التحول الديمقراطي ،أيًا كانت الجهات التي
تـقــف وراء تـلــك امل ـح ــاوالت» ،مستنكرًا بشدة
«اس ـت ـج ــداء املـعـتـصـمــن لـلـبـيــان األول لقطع
الطريق أمــام التحول الــديـمـقــراطــي» .ويشدد
الدقير في حديث نقلته عنه وكالة السودان
لألنباء أمس ،أن «الشعب السوداني قادر على
التصدي باألدوات السلمية لالنقالب».
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منظمة التحرير
ق ـ ــرر ح ـ ــزب ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
وال ـج ـب ـهــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني عــدم مشاركة ممثليهما
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة،
املتوقع أن يعقد اليوم اإلثنني .وأكد
عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي للجبهة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن،
رم ــزي رب ــاح ،أمــس األح ــد ،أن قــرار
عدم مشاركة الحزب والجبهة في
االجتماع جــاء «نتيجة الخالفات
السياسية الحاصلة ما بني القوى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة وم ــرك ــز الـ ـق ــرار في
منظمة التحرير».
(العربي الجديد)
«الجيش الوطني»
السوري يصد تسلًال
لـ«قسد»
عاد الهدوء الحذر إلى محاور ريف
ح ـلــب ال ـش ـمــالــي ،ش ـمــالــي ســوريــة
أمس األحد ،بعد اشتباكات عنيفة
بـ ــن ف ـص ــائ ــل «الـ ـجـ ـي ــش ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـسـ ــوري» وم ـج ـم ــوع ــات متسللة
مــن «ق ــوات ســوريــة الديمقراطية»
(قسد) على محور مرعناز في ريف
إعـ ــزاز .وق ــد أدت االشـتـبــاكــات إلــى
قطع طريق حاجز الشط – عفرين،
حرصًا على سالمة املدنيني ،ليتم
فتحه عقب انتهاء االشتباكات ،من
دون تغيير في خريطة السيطرة.
(العربي الجديد)
بريطانيا :قاتل النائب
أميس خضع لبرنامج
لمكافحة التطرف

تدرس الحكومة البريطانية وضع
حماية أمنية ألعضاء البرملان بعد
حــادثــة قتل النائب ديفيد أميس،
الجمعة املاضي ،طعنًا بيد مهاجم
ك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــة قـ ــد أرسـ ـلـ ـت ــه إل ــى
بــرنــامــج وطـنــي ملـكــافـحــة التطرف
(بــريـفـنــت) ،لكنه لــم يـبــق فـيــه ملــدة
طـ ــوي ـ ـلـ ــة ح ـ ـسـ ــب وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
ب ــري ـط ــان ـي ــة أم ـ ــس األحـ ـ ـ ــد .وق ــال ــت
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي
بــاتـيــل (الـ ـص ــورة) ،لـقـنــاة «سـكــاي
نيوز» ،إن البرنامج يخضع حاليًا
ملراجعة مستقلة بغرض تحسينه.
(فرانس برس)

لبنان :مسيرة بذكرى
انتفاضة  17أكتوبر
نظم مئات اللبنانيني ،أمس األحد،
مسيرة باتجاه وســط بيروت ،في
الذكرى السنوية الثانية النطالقة
االحتجاجات الشعبية في لبنان،
ف ـ ــي  17أكـ ـت ــوب ــر/تـ ـش ــري ــن األول
 .2019وتـجـمـعــت م ـس ـيــرات كــانــت
انـطـلـقــت ،تـحــت ع ـنــوان «اسـتـعــادة
ال ــدول ــة ل ـت ـقــديــم ل ـب ـنــان ال ـج ــدي ــد»،
وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة بـ ـي ــروت ،راف ـعــة
األع ـ ــام الـلـبـنــانـيــة والفـ ـت ــات كتب
ع ـل ــى ب ـع ـض ـه ــا« :ال ـ ـق ـ ــرار لـلـشـعــب
باستعادة الــوطــن وبـنــاء الــدولــة».
وطــالــب املحتجون بــ«قـضــاء نزيه
وبحلول لألزمة املعيشية».
(العربي الجديد)
أردوغان :محادثات مع
واشنطن لشراء «أف»16-

أعـلــن الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغـ ــان (ال ـص ــورة) ،أمــس األحــد،
أن ب ـ ـ ــاده تـ ـج ــري مـ ـح ــادث ــات مــع
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ل ـشــراء طــائــرات
مـقــاتـلــة م ــن طـ ــراز «أف ،»16-بعد
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة مـ ـ ــن ب ــرن ــام ــج
الطائرات «أف .»35-وقال أردوغان،
ف ـ ــي م ـ ـطـ ــار ف ـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ق ـبــل
ال ـت ــوج ــه ب ـجــولــة تـشـمــل عـ ــددًا من
الـ ــدول األفــري ـق ـيــة ،إن خـطــة تركيا
ل ـش ــراء «أف  16مــرتـبـطــة بــالـطـبــع
ب ـم ـش ـك ـلــة أف  ،»35م ــوضـ ـح ــا أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ــرض ــت عـلــى
بالده «أف »16-لتحديث أسطولها.
(فرانس برس)
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تتوالى خسائر الحكومة اليمنية في الميدان ،وال سيما في مأرب ،حيث
ُوصف أداء الشرعية بالباهت ،بعدما تركت القبائل بال سند حقيقي في
مواجهة جماعة الحوثيين ،وهو ما جعل األخيرة تستغل الوضع

مواجهة من الجو
واظب «التحالف العربي» أخيرًا ،على
نشر حصيلة يومية لعدد الــغــارات
ضــد الحوثيين فــي جبهات مــأرب،
التي كــان يتجاوز معدلها اليومي
الـــ 30غــارة ،وســط حديث عن مئات
القتلى في صفوف عناصر الجماعة.
واعتبرت مصادر عسكرية أن حرص
التحالف على إذاعة منجزاته يوميًا،
هــو رســالــة للشرعية فــي المقام
األول ،بأنه هو من يتصدر المواجهة
ويقود المعركة الكاملة من الجو،
وخصوصًا بعد تعرضه النتقادات
واسعة بخذالن مأرب وتركها فريسة
للحوثيين.

معركة مأرب
تعمق مأزق الحكومة
ّ

وتبدل لموازين القوى
انقسامات
ّ

زكريا الكمالي

تـقــف الـحـكــومــة اليمنية املعترف
ُ
ب ـهــا دول ـي ــا ف ــي مــوقــف ال تـحـســد
عليه ،عقب الـتـحــوالت املتسارعة
ف ــي خــري ـطــة ال ـس ـي ـطــرة وال ـن ـف ــوذ ف ــي م ــأرب
شمالي شــرق الـبــاد ،ليكون عليها مــن اآلن
وص ــاعـ ـدًا ح ـصــد ع ــواق ــب أدائـ ـه ــا ال ـه ــش في
إدارة املعركة على املستويات كافة؛ عسكريًا
وسياسيًا واقـتـصــاديــا .وعـلــى م ــدار عامني،
ّ
ظ ــل ــت م ـ ـ ــأرب م ـس ــرح ــا مل ـع ــرك ــة ف ــاص ـل ــة بــن
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيني ،حيث
رم ــى ال ـط ــرف ــان ب ـكــل أوراق ـه ـم ــا ف ــي داخ ـل ـهــا،
نظرًا لألهمية االستراتيجية التي تحتلها
كآخر معاقل الحكومة الشرعية في مناطق
شـمــال الـيـمــن ،وأه ــم م ــوارده ــا االقـتـصــاديــة،

فيما ينظر لـهــا املجتمع الــدولــي عـلــى أنها
خط النهاية املحتمل لحرب مدمرة اندلعت
لحظة االن ـقــاب الـحــوثــي ،أواخ ــر سبتمبر/
أيلول .2014
اس ـت ـفــادت الـحـكــومــة اليمنية مــن استبسال
قـبــائــل م ــأرب فــي الــدفــاع عــن أراضـيـهــم كتفًا
بكتف بجانب قــوات الجيش ،لكن الخالفات
الـتــي ب ــرزت عـلــى الـسـطــح أخ ـي ـرًا ،واملـكــاســب
الـحــوثـيــة الـســريـعــة الـتــي انـتـهــت بالسيطرة
على الشريط الجنوبي للمحافظة ،املمتد من
ً
رحبة وماهلية وحريب وصوال إلى العبدية
والجوبة ،يجعل الحكومة في مأزق حقيقي.
ويرى مراقبون أن سقوط مأرب ،متى ما تم،
سيكون نتيجة طبيعية لألداء الباهت الذي
انتهجته «الشرعية» خالل السنوات املاضية
فــي إدارة املـنــاطــق الــواقـعــة تحت سيطرتها

رفض حوثي لوقف الهجوم

رفضت جماعة الحوثيين ،دعوة أميركية جاءت على لسان المتحدث
باسم الخارجية نيد برايس (الصورة) ،أول من أمس السبت ،بفتح ممرات
آمــنــة للمدنيين والــمــســاعــدات
اإلنسانية ،ووقــف الهجوم في
مـــأرب .واعــتــبــر المتحدث باسم
الجماعة ،محمد عبد السالم ،في
تغريدة عبر تويتر مساء السبت،
أن «مطالبة أميركا بفتح ممرات
آمنة للمقاتلين ،إدانــة لها بأنها
على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة
وداعــش ،الذين تم دحرهم من
مديرية العبدية» ،على حد زعمه.

قضية
بدأ رئيس الحكومة
اإلثيوبية أبي أحمد،
واليته الثانية
مطلع أكتوبر/
تشرين األول الحالي
في ظل متغيّرات
على مختلف
الصعد ،ووسط
جمة،
تحديات
ّ
تبدأ من تحقيق
االستقرار الداخلي
مع استفحال
األزمات ،مرورًا
بمعالجة أزمة
سد النهضة مع
مصر والسودان،
وتنتهي بالعالقة
مع المجتمع
الدولي

والـتــي تحرر الكثير منها فــي أولــى سنوات
ال ـح ــرب ،قـبــل أن يـتــم الـتـفــريــط فـيـهــا تـبــاعــا.
ولن تجد «الشرعية» أي موطئ قدم لها في
ّ
محافظات شمال اليمن ،في ظل وقوع معظم
املـحــافـظــات الجنوبية ،والـتــي لــم تسلم هي
األخرى من األطماع الحوثية ،تحت سيطرة
«املجلس االنتقالي الجنوبي» االنفصالي.
أكثر السيناريوهات كــارثـيــة ،وفقًا لخبراء،
يكمن في اختالل ميزان القوى ،إذ من املتوقع،
فـ ــي حـ ـ ــال سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـح ــوثـ ـي ــن عـ ـل ــى ك ــام ــل
ّ
تتغير املـعــادلــة ومـيــزان
محافظة م ــأرب ،أن
ال ـقــوى بـشـكــل جـ ــذري ،بـمــا فــي ذل ــك املــواقــف
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي س ـت ـجــد نفسها
مـضـطــرة لـلـتـعــامــل م ــع حــالــة ج ــدي ــدة .ي ــدرك
الحوثيون أهمية هــذا الـهــدف ،وفــي الدعوة
األخـيــرة التي وجهها القيادي في الجماعة
رئـ ـي ــس مـ ــا ي ـس ـم ــى بـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس ال ـس ـيــاســي
األعلى» ،مهدي املشاط ،لـ«التحالف العربي»
ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة ،بـخـصــوص عملية
ال ـ ـسـ ــام ،كـ ــان ال ــرج ــل يـ ـش ــدد ع ـل ــى ضـ ــرورة
األخـ ــذ بـعــن االع ـت ـبــار «ال ـت ـط ــورات األخ ـيــرة
واملـتـســارعــة» ،فــي إش ــارة إلــى مكاسبهم في
مأرب وقبلها شبوة والبيضاء.
فــي املـقــابــل ،تـبــدو الحكومة اليمنية ّ
مغيبة
عــن ال ــواق ــع ،غـيــر مــدركــة لـلـمـخــاطــر املـحــدقــة
ب ـه ــا .وي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ظ ـهــر رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء م ـعــن ع ـبــد املـ ـل ــك ،ف ــي تـصــريـحــات
صـ ـح ــافـ ـي ــة ،يـ ـقـ ـل ــل م ـ ــن خ ـ ـط ـ ــورة املـ ـك ــاس ــب
األخـ ـي ــرة ل ـل ـحــوث ـيــن ،ع ـنــدمــا أش ـ ــار إلـ ــى أن
م ــأرب «ت ـج ــاوزت مــراحــل أصـعــب فــي ،2015
عندما تمكنت من دحر الحوثيني إلى خارج
املحافظة» .وعلى الرغم من إقراره بوجود ما
وصفها بـ«بعض اإلشكاليات وعلى رأسها
ّ
الشقاق» في معسكر الشرعية ،إال أن رئيس
الحكومة اليمنية يرفض اإلقرار بالعجز في
إدارة املـعــركــة أو الــدعــوة إلــى ت ــدارك األم ــور،
ّ
متغيرات جوهرية طغت
خصوصًا فــي ظــل
على املعركة مع الحوثيني.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة الـ ـتـ ـف ـ ّـوق ال ـع ـس ـك ــري ال ـك ـب ـيــر
ل ـل ـحــوث ـيــن؛ س ـ ــواء ف ــي إدخ ـ ـ ــال ال ـص ــواري ــخ

الـبــالـيـسـتـيــة وال ـط ــائ ــرات امل ـس ـيــرة إل ــى خط
امل ـ ـعـ ــركـ ــة ،واك ـ ـت ـ ـسـ ــاب مـ ــزيـ ــد مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرات
وامل ـقــات ـلــن عـمــا ك ــان عـلـيــه األمـ ــر ف ــي ،2015
س ــاه ــم األداء ال ــرت ـي ــب ل ـل ـح ـكــومــة الـشــرعـيــة
وغـيــابـهــا عــن املـشـهــد ،فــي ض ــرب معنويات
الـجـيــش وامل ـقــاومــة ،كـمــا تغلغلت الـخــافــات
العميقة وبرزت األجندات الخاصة.
شرخ في معسكر الشرعية

ت ـس ـت ـخــدم ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن االن ـق ـســامــات
داخل صفوف املعسكر املناهض لها كسالح
فتاك إلسقاط الحكومة اليمنية من الداخل.
وب ـع ــد ف ـش ـل ـهــا ف ــي ت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا طـيـلــة
العامني املاضيني داخل مــأرب ،جراء صالبة
موقف القبائل وإجماعها على أن املليشيات
ال ـحــوث ـيــة ه ــي ال ـع ــدو األول ،ي ـبــدو أن خطة
الـجـمــاعــة ق ــد نـجـحــت بـعــض ال ـش ــيء أخ ـي ـرًا.
ّأدت قبائل مأرب دورًا محوريًا في التصدي
للهجمات الحوثية وتعزيز الجيش اليمني
عـبــر م ــا يـسـمــى بــامل ـقــاومــة الـشـعـبـيــة .وعـلــى
الرغم من التضحيات الهائلة ،إال أن الشعور
ب ــالـ ـخ ــذالن م ــن ط ــري ـق ــة إدارة املـ ـع ــرك ــة ،ب ــدأ
يتسلل إلــى صفوف القبائل .ووفقًا ملصادر
ق ـب ـل ـيــة ت ـح ــدثــت ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،فـقــد
اتسعت الفجوة بشكل أكبر خــال الشهرين
امل ــاضـ ـي ــن بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـنــذ
تحويل الحوثيني دفــة املعركة مــن األط ــراف
الغربية في صــرواح إلى األطــراف الجنوبية
ف ــي رح ـب ــة ،حـيــث مـعــاقــل قـبـيـلــة مـ ــراد ،الـتــي
ي ـن ـحــدر مـنـهــا ال ـقــائــد ال ـع ـس ـكــري امل ـخ ـضــرم،
م ـف ــرح بـحـيـبــح .ق ــام ــت ق ـبــائــل مـ ــراد بسحب
غالبية مقاتليها من جبهات مــأرب األخــرى
إلــى مناطقها للدفاع عــن معاقلها ،وهــو ما
خلق ثغرة كبيرة في محور بيحان ،استغلها
الحوثيون لالنقضاض على ثالث مديريات
شرقي شبوة ،قبل االنقضاض على مديريتي
حريب وأجزاء واسعة من الجوبة ثم العبدية.
وتزايدت نقمة القبائل على قيادة «الشرعية»
ع ـ ـقـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــذي فـ ــرض ـ ـتـ ــه ج ـم ــاع ــة
الحوثيني أخيرًا على مديرية العبدية لنحو

استغلت جماعة الحوثيين االنقسامات داخل صفوف المعسكر المناهض (محمد حمود)Getty/

االنتصارات الحوثية
تشكل ضربة معنوية
لقبائل مأرب
سقوط مأرب قد يغيّر
المواقف الدولية من
الملف اليمني

 4أسابيع ،وعدم قيام ألوية الجيش الوطني
املرابط داخل مأرب ،بأي تحركات جادة لفك
هــذا الـحـصــار عــن نـحــو ألـفــي مـقــاتــل ،عــرفــوا
بتصديهم للهجمات الحوثية ومقاومتهم
بأسلحة تقليدية.
وخـ ـ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـنــاش ـطــن امل ـن ـحــدريــن م ــن قـبـيـلــة مـ ــراد في
مـ ـ ـ ــأرب ،ي ــوجـ ـه ــون اتـ ـه ــام ــات الذع ـ ـ ــة وغ ـيــر
م ـس ـب ــوق ــة لـ ـقـ ـي ــادة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وي ـط ــال ـب ــون
بـبـنــاء جـيــش عـلــى أس ــس وطـنـيــة بـعـيـدًا عن
النفوذ املناطقي والتجاذب الحزبي ،وسط
تلميحات باستحواذ حزب «التجمع اليمني
لإلصالح» على مقاليد اإلدارة ،وإقصاء غير

تحديات الوالية الثانية ألبي أحمد

صراعات إثيوبية مستفحلة...
وعالقات خارجية متوترة

أديس أبابا ـ العربي الجديد

غ ــداة تـنـصـيــب أب ــي أح ـمــد رئـيـســا للحكومة
اإلث ـي ــوب ـي ــة ل ــوالي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ف ــي  4أك ـت ــوب ــر/
ت ـشــريــن األول ال ـح ــال ــي ،ط ـفــت ع ـلــى الـسـطــح
مجددًا قضايا التنمية واالستقرار الداخلي
فــي إثيوبيا ،بعد انــدالع أزمــة إقليم تيغراي
ً
وال ـت ــي ل ــم تـحـســم فـصــولـهــا ب ـعــد ،ف ـضــا عن
تحديات وتداعيات توسع دائــرة القتال إلى
أقــال ـيــم ج ــدي ــدة ،وان ـت ـش ــار م ــوج ــة ال ـنــزاعــات
املسلحة بني اإلثنيات اإلثيوبية .في املقابل،
ال ت ـ ــزال ق ـض ـيــة س ــد ال ـن ـه ـضــة ت ـح ـتــل مـكــانــة
كبيرة وتمثل الشغل الشاغل بالنسبة لرئيس
الحكومة اإلثيوبية ،مع انعدام آفاق التسوية
بني األطــراف املتنازعة على السد .كما برزت
إلــى السطح أزمــات سياسية داخلية وأخــرى
خــارجـيــة ،إثــر طــرد سبعة مــن موظفي األمــم
امل ـت ـحــدة ،بـعــد أن ـب ــاء ع ــن ح ـصــول انـتـهــاكــات
وجــرائــم إنسانية فــي إقليم تـيـغــراي كشفها
ّ
وفد أممي ،في ظل تواصل الضغط األميركي
على أديــس أبابا من أجــل وقــف إراقــة الدماء،
وحـ ــل الـ ـن ــزاع م ــع «ج ـب ـهــة ت ـحــريــر ت ـي ـغــراي»
بطرق سلمية.
غموض مستقبل الحكومة اإلثيوبية

أبي أحمد أثناء تنصيبه لوالية ثانية في  4أكتوبر (جمال كونتيس)Getty/

وم ــع اسـتـفـحــال األزم ـ ــات الــداخ ـل ـيــة وامل ـســار
القاتم للمفاوضات بني مصر والـســودان من
ج ـهــة ،وإثـيــوبـيــا مــن جـهــة ثــانـيــة ح ــول أزمــة
ســد النهضة ،يلف مصير غــامــض مستقبل
الـحـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة .وي ـت ـســاءل الـكـثـيــر من
املــراقـبــن عــن إمـكــانــات أبــي أحـمــد فــي دورتــه
ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي ت ـع ــدي ــل س ـي ــاس ــات ــه ال ــداخ ـل ـي ــة
والخارجية ،وتحقيق مصالحة داخلية بني
القوميات اإلثيوبية ،وتأطير العمل الحزبي،
بعد عقود عاشت فيها إثيوبيا تحت هيمنة
وسطوة الحزب الحاكم الواحد.
وب ـح ـس ــب م ــراقـ ـب ــن ،ف ـ ــإن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلثـيــوبـيــة يــواجــه مــرحـلــة تتسم باملتغيرات
السياسية واألمنية والعسكرية في إثيوبيا،

م ــا سـيـضـعــه ف ــي مــواج ـهــة ت ـحــديــات جـســام
داخـلـيــة وأخ ــرى خــارجـيــة .لكن إذا تمكن من
ض ـبــط إي ـق ــاع ــات األزمـ ـ ــات الــداخ ـل ـيــة وحـســم
ال ـص ــراع ــات الـعـسـكــريــة م ــع ت ـي ـغــراي وف ــرض
مصالحة داخـلـيــة بــن الـقــومـيــات اإلثيوبية،
وحقق اتفاقية تاريخية مع مصر والسودان،
فسيتمكن مــن تحقيق ت ــوازن فــي السياسة
الداخلية والـخــارجـيــة اإلثـيــوبـيــة ،سينعكس
إيجابًا على استقرار منطقة القرن األفريقي.
أمــا إذا فشلت سياساته الداخلية فسيشهد
اإلقليم مزيدًا من األزمات اإلنسانية والتردي
السياسي واألمني في إثيوبيا.
اختبارات داخلية

ويـقــول مــديــر معهد الــدبـلــومــاسـيــة الشعبية
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ،ي ــاس ــن أحـ ـم ــد ،ف ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الجديد»« ،إن الوالية الثانية لرئيس
ال ــوزراء اإلثـيــوبــي أبــي أحـمــد تتركز فــي هذه
الفترة حسب برنامج حزبه (االزده ــار) على
الـعـمــل لـتـحـقـيــق ال ـس ــام وت ـعــزيــز االقـتـصــاد
واالس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي ال ــذي ظــل ي ـنــادي به
الحزب .وظهرت بداياته في الخطط والبرامج
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وم ــن ضـمـنـهــا بــرنــامــج ال ــوالي ــة
الثانية الذي شرع فيه رئيس الوزراء بالفعل
في تأليف حكومة وطنية جمعت ثالث جهات
م ـع ــارض ــة ك ـب ــداي ــة إلشـ ـ ــراك ج ـم ـيــع ال ـشــركــاء
السياسيني في الحكومة ،خصوصًا في هذه
الفترة الجديدة إلثيوبيا».
وعـ ــن م ـلــف س ــد ال ـن ـه ـضــة ،ي ـتــوقــع أح ـم ــد أن
َي ـ ـحـ ــدث فـ ـي ــه تـ ـق ــدم كـ ـبـ ـي ــر ،ن ـت ـي ـج ــة الـ ـط ــرف
السياسي الحالي في إثيوبيا ضمن حكومة
مـنـتـخـبــة ،إل ــى ج ــان ــب ال ـه ــدف الــرئ ـي ـســي في
ت ـح ـق ـي ــق اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار إق ـل ـي ـم ــي م ـ ـنـ ــدرج تـحــت
سياسات واستراتيجيات أبي أحمد ،لكن هذا
مرهون أيضًا بتوفر إرادة مشتركة من أطراف
سد النهضة للوصول إلى حل إلنهاء األزمات
والخالفات حول السد.
أم ــا الـصـحــافــي اإلث ـيــوبــي ن ــور ال ــدي ــن عـبــده،
ـث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» إن
فـيـقــول فــي حــديـ ٍ

امل ــوال ــن ل ـل ـحــزب اإلسـ ــامـ ــي .وحـ ـ ــاول وزي ــر
الدفاع اليمني ،محمد املقدشي ،ردم الفجوة
الحاصلة مع قبائل مراد ،بزيارة إلى جبهات
ال ـق ـت ــال ف ــي م ــدي ــري ــة ج ـب ــل م ـ ـ ــراد ،مـنـتـصــف
األسبوع املاضي ،ومن هناك كانت املخاوف
ال ـح ـكــوم ـيــة واضـ ـح ــة م ــن م ـه ــادن ــة ال ـقـبــائــل
للحوثيني ،خصوصًا بعد االجتياح السلس
ملديريات بيحان وحريب وأجزاء من الجوبة.
وحـ ـ ــذر الـ ــوزيـ ــر ال ـي ـم ـنــي م ــن الـ ــوعـ ــود ال ـتــي
تمنحها جماعة الحوثيني للقبائل باألمان
فــي حــال عــدم قتالهم ،وق ــال إن «املليشيات
تحمل الـحـقــد لـكــل الـيـمـنـيــن ،وال ت ـفـ ّـرق في
جرائمها بــن صــديــق وع ــدو أو حليف ،ولم

تسلم مــن إرهــابـهــا دول ال ـجــوار واملـنـطـقــة».
وحتى اآلن ،ال تزال السيناريوهات غامضة
بشأن مستقبل معركة مأرب ،وال ُيعرف ما إذا
كــان «التحالف العربي» هو املؤجج الخفي
للنقمة القبلية عـلــى طــريـقــة إدارة املـعــركــة،
بهدف إزاحة حزب اإلصالح من املشهد أم ال.
لكن ما هو واضــح ،أن االنتصارات الحوثية
تـشـكــل ضــربــة مـعـنــويــة لـقـبــائــل مـ ــأرب كــافــة
ب ــدون اسـتـثـنــاء .عـلــى الــرغــم مــن مساحتها
الـصـغـيــرة ومــوقـعـهــا الـجـغــرافــي البعيد عن
ّ
حـقــول الـنـفــط وال ـغ ــاز ،إال أن ال ـخــذالن الــذي
تعرضت له مديرية العبدية بعد صمودها
فــي مــواجـهــة الـحـصــار والـهـجـمــات الحوثية

طيلة  4أسابيع ،حمل دالالت كبيرة ،جعلت
سقوطها بمثابة رصــاصــة أخــرى فــي نعش
الـقــوات الحكومية وقـيــادات الشرعية بشكل
عام .ووفقًا لخبراء ،فمن شأن سقوط العبدية
أن يشكل ضربة معنوية لقبائل مــأرب التي
استبسلت فــي الـتـصــدي للهجوم الـحــوثــي،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال االن ـت ـق ــام ـي ــة
املـحـتـمـلــة ال ـتــي تـلـجــأ إلـيـهــا املـلـيـشـيــات في
الـ ـع ــادة ع ـنــد تـحـقـيــق م ـكــاســب ف ــي مـنــاطــق
ال ـخ ـص ــوم ،ب ـن ـســف م ـنــازل ـهــم واإلم ـ ـعـ ــان في
إذاللـ ـه ــم وك ـس ــر شــوك ـت ـهــم ب ـم ـص ــادرة كــافــة
ممتلكاتهم.
ويؤكد نائب املدير التنفيذي لـ«مركز صنعاء
للدراسات االستراتيجية» ،أسامة الروحاني،
هــذا األم ــر ،ويــرى أن أي تقدم للحوثيني في
م ـ ـ ــأرب ،ب ـم ـثــابــة «انـ ـكـ ـس ــار م ـع ـن ــوي لـلـنــاس
والـقـبـيـلــة» ،خصوصًا عندما يصاحب ذلك
ع ــدم وضـ ــوح ف ــي طــريـقــة إدارة «الـشــرعـيــة»
للمعركة ،األم ــر ال ــذي يخلق مساحة كبيرة
لـعــدم الثقة فــي هــذه املــرجـعـيــة ،ويعني ذلك
استمرار سقوط كثير من املناطق.
وي ـق ــول ال ــروح ــان ــي ،وه ــو خـبـيــر ف ــي مـجــال
السلم وحل النزاعات ،في حديث مع «العربي
الجديد» ،إنه «في مقابل انتحارية ونظامية
الحوثيني فــي الـهـجــوم ،هـنــاك عشوائية في
ً
إدارة املـعــركــة مــن قـبــل الـشــرعـيــة ،فـضــا عن
خــذالنـهــا للقبائل ،وع ــدم ارت ـقــاء أدائ ـهــا إلى
م ـس ـت ــوى الـ ـح ــدث واألهـ ـمـ ـي ــة ل ـه ــذه امل ـعــركــة
املصيرية».
ويرجع الباحث نفسه االنتكاسة األخيرة في
العبدية ومــا سبقها ،إلــى «خـلــل فــي طبيعة
ال ـعــاقــة ب ــن الـقـبـيـلــة وال ـح ـكــومــة الـشــرعـيــة،
ووجود أجندات مختلفة ،فالحكومة لم ترفد
قبائل العبدية باإلمدادات ،ولم تحرك أي لواء
عـسـكــري لـفــك الـحـصــار عنها وال ــذي استمر
ألس ــاب ـي ــع ،ف ـي ـمــا حـ ــزب اإلص ـ ـ ــاح ،املـسـيـطــر
األكبر داخل مأرب ،لديه أجندة تتعارض مع
مصالح اآلخــريــن ،وهــو ما ساهم في اهتزاز
الثقة وانقسام الصفوف» .ويــرى الروحاني
أن سقوط مأرب «قد ّ
يغير املعادلة واملواقف
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الدولية من امللف اليمني ،إذ ستكون مداخل
الـتـفــاوض مختلفة ،بعد أن تصبح جماعة
الحوثيني صاحبة اليد العليا على الطاولة
وذات الصوت األقوى».
ارتباك التحالف

خالفًا للشقاق الحاصل في معسكر الشرعية،
يبرز ارتباك التحالف الذي تقوده السعودية،
كـسـبــب آخ ــر لــان ـت ـكــاســات امل ـتــاح ـقــة الـتــي
حـصـلــت ف ــي مـ ــأرب وامل ـح ــاف ـظ ــات امل ـج ــاورة
لها .فقد عــاش التحالف خــال العام األخير
مــن عملياته فــي اليمن ،حالة غير مسبوقة
م ــن االرتـ ـب ــاك ،وخ ــاف ــا إلق ــال ــة قــائــد ال ـقــوات
املشتركة ،األمـيــر فهد بــن تركي مــن منصبه
مطلع سبتمبر/أيلول  ،2020وفشل تطبيق
ات ـفــاق ال ــري ــاض ُ(وقـ ــع فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الـثــانــي ع ــام  ،2019بــن الـحـكــومــة الشرعية
واملجلس االنتقالي الجنوبي) جنوبًا ،كانت
ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ت ـشــن أع ـن ــف الـهـجـمــات
فــي العمق الـسـعــودي .وشـهــدت العالقة بني
ق ــوات التحالف والـجـيــش اليمني حــالــة من
ع ــدم ال ـث ـقــة ،وت ـحــدي ـدًا مـنــذ س ـقــوط مــديــريــة
ن ـهــم ف ــي ص ـن ـع ــاء ،وم ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف ،في
أيــدي الحوثيني مطلع العام املاضي .وعلى
الرغم من تقليص الدعم اللوجيستي بشكل
شبه كلي ،إال أن املقاتالت الحربية التابعة
للتحالف حافظت على حـضــورهــا املعتاد،
ّ
مــن خ ــال ش ــن غ ــارات يــومـيــة لكبح الــزحــف
الحوثي نحو مأرب ،وذلك من صرواح غربًا
وحتى رحبة جنوبًا.
ووف ـقــا مل ـصــادر عـسـكــريــة حـكــومـيــة تحدثت
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ف ـق ــد أدى تـقـلـيــص
ال ـت ـحــالــف ل ـلــدعــم املـ ـق ــدم لـلـجـيــش الـيـمـنــي،
وكذلك انقطاع مرتبات الجنود ألشهر عدة،
إلى عدم تكافؤ املعركة مع الحوثيني ،الذين
يتفوقون بالصواريخ الباليستية والطائرات
املسيرة .وذكــرت املـصــادر ،أن قــوات الجيش
الــوط ـنــي «اض ـط ــرت طـيـلــة األش ـه ــر املــاضـيــة
إلــى ش ــراء ذخــائــر الــدبــابــات والــرصــاص من
السوق السوداء مع توقف دعم التحالف ،ما
جعلها تخوض املعركة بأسلحة متواضعة».
وأر ّج ـ ـعـ ــت امل ـ ـصـ ــادر سـ ـل ــوك ال ـت ـح ــال ــف إل ــى
تحفظه على طريقة إدارة املعركة التي يمسك
بزمامها نائب الرئيس ،علي محسن األحمر،
امل ـت ـه ــم ب ـت ـغــذيــة الـ ـخ ــاف ــات داخـ ـ ــل مـعـسـكــر
الشرعية ،من خالل تهميش قيادات عسكرية
ً
وقبلية ،فضال عن اتهامات لقيادات الجيش
اليمني فــي مــأرب بالفساد وصناعة جيش
مــن األس ـمــاء الــوهـمـيــة .ومــع الـتـقــدم السريع
للحوثيني فــي جبهات جنوب م ــأرب ،حــاول
الـتـحــالــف ت ــدارك األم ــر ،حـيــث ظـهــر ع ــدد من
األسـلـحــة الـنــوعـيــة ،منها مــدافــع «هــاوتــزر»
التي تمتلكها القوات البرية السعودية ،في
مديرية الجوبة جنوبي مأرب ،لصد هجمات
الحوثيني .كما عاد التحالف لنشر تفاصيل
يومية عن عــدد الضربات التي يشنها ضد
املليشيات الـحــوثـيــة ،خصوصًا الـتــي كانت
تحاصر مديرية العبدية .وال ُيعرف ما هي
استراتيجية التحالف خــال الفترة املقبلة.
وبــالـتــزامــن مــع سـقــوط مــديــريــة العبدية في
قـبـضــة الـحــوثـيــن ،ك ــان الـعــاهــل الـسـعــودي،
سـلـمــان بــن عـبــد الـعــزيــز ،يـصــدر أم ـرًا ملكيًا
بتعيني الفريق الركن ،مطلق األزيمع ،قائدًا
ل ـل ـقــوات امل ـش ـتــركــة ،وذلـ ــك بـعــد أك ـثــر م ــن 13
شهرًا من تكليفه بالقيام بعمل قائد القوات
ً
املشتركة للتحالف في اليمن بديال عن األمير
املقال بشبهات فساد مالي ،فهد بن تركي.

اتفاق دايتون جديد؟
أب ــي أح ـمــد «ق ــام بــإصــاحــات سـيــاسـيــة عــدة
أثناء فترة رئاسته الحكومة السابقة منذ عام
 ،2018مــن بينها إلـغــاء التحالف ال ــذي حكم
إثيوبيا لعقود طويلة ،وتأسيس حزب جديد
مــن رح ــم الـتـحــالــف ،وال ـفــوز فــي االنـتـخــابــات
املـحـلـيــة األخـ ـي ــرة .ف ـهــذه ال ــوالي ــة ه ــي األول ــى
بــالـنـسـبــة ل ـلــرجــل ،وتـعـتـبــر والي ـت ــه انـطــاقــة
لـعـهــد م ــا بـعــد الـتـحــالــف ال ــذي كــانــت تـقــوده
جبهة تحرير تيغراي ،وستحرص الحكومة
خــال الفترة املقبلة على تحقيق ت ــوازن بني
م ـس ــاع ــي الـ ـس ــام وت ـح ـق ـي ــق تـ ـق ــدم ع ـس ـكــري
ميدانيًا».
أما عن مستقبل الصراع مع «جبهة تيغراي»
وحسم النزاع سلمًا أو حربًا ،فيرى عبده «أن
الـجـبـهــة ف ـقــدت نـفــوذهــا بـفـقــدانـهــا السيطرة
وقـ ـي ــادة امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي  .2018كما
خ ــرج ــت م ــن جـمـيــع أط ــر ال ـل ـع ـبــة الـسـيــاسـيــة
على وقع اندالع الحرب بينها وبني الحكومة
املركزية في نوفمبر/تشرين الثاني .»2020
وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن «ج ـب ـه ــة ت ـح ــري ــر ت ـي ـغ ــراي»
تريد اليوم الـعــودة إلــى املشهد عبر الصراع
ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـن ـت ـهــي ب ـم ـف ــاوض ــات
سياسية ،فهناك أعــداء من جيرانها يسعون
لسحقها ،وقــد تتمكن الحكومة مــن تحقيق
حـســم عـسـكــري ،ال سـيـمــا أن الـجـبـهــة تــواجــه
وضـ ـ ـع ـ ــا اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا غ ـ ـيـ ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوق نـ ـظـ ـرًا
الستهداف شبكاتها االقتصادية املحلية من
قبل الحكومة اإلثيوبية» .ويعتبر أن «هناك
اعتقادًا كاسحًا في إثيوبيا أن جبهة تيغراي
لن تستجيب لحل سلمي حقيقي ما لم تدرك
أن الوضع العسكري سيفقدها كل شيء».

يواجه أبي اتهامات
أميركية بارتكاب أركان
نظامه جرائم حرب

اعتبر كل من أليكس رونــدوس ومــارك ميديش في مقال بصحيفة
بوليتيكو ،أمس ،أن إثيوبيا تغرق في الفوضى بسبب الحرب المندلعة
في إقليم تيغراي ،وحان الوقت
التــفــاق دايــتــون جــديــد للسالم
هناك ،في إشارة لالتفاق الذي أبرم
عام  1995إلنهاء الصراع الدموي
فــي البوسنة والــهــرســك .وقــال
الكاتبان إن «إثيوبيا تقف على
شفا حــرب أهلية ،فيما الماليين
يــتــضــورون جــوعــً ،والفظائع
تتوالى ،ولكن ال يزال هناك وقت
لتغيير األمور ،إذا تم التحرك اآلن».

ضغوط دولية

وإلـ ــى ج ــان ــب ال ـص ــراع ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،يــواجــه
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي ض ـغ ـطــا دولـ ـي ــا،
خصوصًا مــن الــواليــات املـتـحــدة الـتــي تهدد
بـفــرض عـقــوبــات على شخصيات نــافــذة في
ال ـن ـظ ــام اإلثـ ـي ــوب ــي ،ب ـت ـهــم تـتـعـلــق بــارت ـكــاب
جرائم حرب في إقليم تيغراي .كما يتصاعد
الـضـغــط ال ــدول ــي مــع ب ــروز ات ـهــامــات جــديــدة
متعلقة بحقوق اإلنسان في إثيوبيا ،آخرها
ط ــرد سـبـعــة مــوظـفــن ف ــي األم ــم امل ـت ـحــدة من
ق ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،ب ــدع ــوى تـقــديــم
إفـ ـ ــادات غ ـيــر دق ـي ـقــة ح ــول ارت ـكــاب ـهــا م ـجــازر
حرب في إقليم تيغراي ،وهو ما يضعها أمام
مــواج ـهــات مـفـتــوحــة دول ـيــا ومـحـلـيــا ،ويــزيــد
م ــن إخ ـفــاقــات ـهــا الــداخ ـل ـيــة وي ـضــع الـعــراقـيــل
أمــام ترميم عالقاتها مــع الـخــارج بعد حرب
تـيـغــراي ع ــام  .2020وف ــي ه ــذا ال ـصــدد يقول
عبده« :أعتقد أن العالقات مع األمــم املتحدة
دخـ ـل ــت فـ ــي م ــرح ـل ــة حـ ــرجـ ــة ،ال س ـي ـم ــا بـعــد
عــدم ق ــدرة الـطــرفــن على االت ـفــاق على آليات
الـتـعــامــل مــع الــوضــع اإلن ـســانــي فــي تـيـغــراي
واملـنــاطــق امل ـج ــاورة املـتــأثــرة بــال ـصــراع» .أمــا
املـفــاوضــات حــول أزمــة ســد النهضة فشهدت

تعثرًا واضـحــا ولــم تتمخض عــن املفاوضات
بني الدول الثالث منذ سنوات نتائج إيجابية،
لكن يعول كثيرون على أن يحقق أبي أحمد في
واليته الثانية اختراقًا ينجز اتفاقًا تاريخيًا
مع مصر والسودان .ويرى محللون أن مسار
ملف سد النهضة لن يتأثر بتشكيل الحكومة
الجديدة ،وأن اإلدارة باألمر الواقع هي سيدة
املوقف ،من خالل ّ
توجه إثيوبيا نحو تعبئة
السد مع مراعاة الظروف املناخية ،وستحاول
أن تثبت للقاهرة والخرطوم ،أنــه ليست ثمة
أض ـ ــرار جــان ـب ـيــة ل ـل ـم ـشــروع ،ت ـه ــدد املـصــالــح
املائية ملصر والسودان.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،يـقــول الـبــاحــث الـســودانــي
ع ـب ــاس ص ــال ــح ،امل ـق ـيــم ف ــي أدي ـ ــس أب ــاب ــا في
تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «إدارة سد
النهضة ستكون إحــدى أهــم األوراق لتعبئة
وحـشــد ال ــداخ ــل ،كـمــا ستشكل أيـضــا مصدر
ق ـل ــق أم ـ ـنـ ــي ،ال س ـي ـم ــا ب ـع ــد وص ـ ـ ــول م ـســار
الـتـفــاوض إلــى طــريــق م ـســدود .وسيظل هذا
املـلــف ي ــراوح مـكــانــه ال سيما إذا تـحــول إلــى
مــوضــوع أمــن قــومــي إلثيوبيا خــال املرحلة
املقبلة؛ فمالمح السياسة الخارجية للحكومة
وأولوياتها ستتحدد في كيفية إدارة النزاع

م ــع تـ ـيـ ـغ ــراي ،وال ـ ـ ــذي س ـي ـح ــدد ب ـ ـ ــدوره ن ــوع
وم ـس ـتــوى ال ـعــاق ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ك ـمــا يــرســم
أيضًا العالقات مع املجتمع الدولي خصوصًا
الدول الكبرى التي لها مصالح في املنطقة».
أم ــا الصحافية املـصــريــة فــي مــوقــع «ق ــراءات
أفــري ـق ـيــة» روض ــة ش ــري ــف ،ف ـتــرى ف ــي حــديــث
مع «العربي الجديد» ،أن «ملف سد النهضة
يسير كما تريده الحكومة اإلثيوبية ،وسيظل
كـمــا هــو عليه بالنسبة ّألدي ــس أب ــاب ــا .وهــي
س ـيــاســة ت ـت ـســم بــال ـت ـعــنــت وف ـ ــرض سـيــاســة
األمــر الــواقــع ،وستظل قائمة في املفاوضات
م ــع مـصــر وال ـ ـسـ ــودان ،كـمــا سـتــوظــف أدي ــس
أبابا هذا امللف في دعم وتوسيع نفوذها في
أفريقيا ،وتعزيز ثقلها عبر االتحاد األفريقي،
وتوجيه رســائــل دعــم وتأييد لبعض القوى
املجاورة لتكون داعمة لها في قضية السد».
وتـشـيــر إل ــى أن مستقبل ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
فــي إثيوبيا يــواجــه فـتــرة مليئة بالتحديات
املـصـيــريــة؛ مـنـهــا ال ـحــرب فــي إقـلـيــم تـيـغــراي
وأزم ــة ســد النهضة واملشكلة الـحــدوديــة مع
ال ـســودان وغـيــرهــا ،وأن قضية ســد النهضة
ونجاح إثيوبيا في فرض إرادتها وشروطها
على مصر والسودان وملء السد في موعده،
ق ــد أع ـط ــت أبـ ــي أح ـم ــد ف ــرص ــة ك ـب ـيــرة لـلـفــوز
بــواليــة ثانية ،على الــرغــم مــن تعثره فــي حل
املشاكل األخــرى التي تواجهها البالد .وهذا
يــدل على مــدى الحشد الشعبي تجاه قضية
سد النهضة وتفوقها على القضايا املصيرية
األخرى في إثيوبيا.
وعن طرد املسؤولني التابعني لألمم املتحدة
واتهامهم بتحويل املساعدات اإلنسانية إلى
«جبهة تحرير تـيـغــراي» ،كما جــاء فــي بيان
وزارة الخارجية اإلثـيــوبـيــة ،تــرى شــريــف أن
ذلــك يــؤكــد رفــض أبــي أحـمــد الـشــديــد لتدخل
أي ق ــوى خــارج ـيــة ف ــي أزمـ ــة إقـلـيــم تـيـغــراي،
حتى مــن جــانــب إنـســانــي ،وه ــذا سيفاقم من
األزمة الراهنة ومن السياسات التي تتخذها
الحكومة اإلثيوبية والتي تجعلها في موضع
حرج مع املجتمع الدولي.
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تستأنف اللجنة
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أعمالها اليوم
اإلثنين في مدينة
جنيف ،حيث
تناقش هذه اللجنة
بصيغتها المصغرة
المبادئ الدستورية،
في وقت ال يتوقع
كثيرون أن يتمخض
عن هذه الجولة
شيء ،بينما ينتظر
أن يواصل النظام
سياسية المماطلة
وإهدار الوقت

محادثات
جنيف السورية
المسار
السياسي
حضر ملف اجتماعات
اللجنة الدستورية خالل
لقاء رئيس النظام
بشار األسد أمس األحد
بالمبعوث الخاص للرئيس
الروسي فالديمير بوتين
إلى سورية ألكسندر
الفرنتييف ونائب وزير
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فيرشينين .ونقلت وكالة
«سانا» أنه تم التأكيد على
أهمية االستمرار في
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جال بيدرسن أخيرًا في العديد من العواصم ومنها دمشق (لؤي بشارة /فرانس برس)

الفشل ينتظر الجولة
السادسة لملهاة «اللجنة
الدستورية»
أمين العاصي

بعد أشـهــر عــدة مــن تعطل أعمالها،
تـعــود اللجنة الــدسـتــوريــة السورية
ّ
املـشــكـلــة م ــن قـبــل األم ــم امل ـت ـحــدة من
ممثلي املعارضة والنظام ،واملنوط بها وضع
دسـتــور جــديــد لـلـبــاد ،لالجتماع مـجــددًا في
م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــف ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،ب ـع ــد ج ــوالت
م ـكــوك ـيــة م ــن امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي إلـ ــى ســوريــة
غـيــر بـيــدرســن ،لتجسير ه ـ ّـوة الـخــافــات بني
النظام وداعـمـيــه ،وبــن املـعــارضــة وحلفائها
اإلق ـل ـي ـم ـيــن .وت ـب ــدأ ه ــذه الـلـجـنــة بصيغتها
امل ـ ـص ـ ـغـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــوم اإلثـ ـ ـن ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ــول ــة
ال ـس ــادس ــة ب ـعــد تــوقــف دام أشـ ـهـ ـرًا ،إذ كــانــت
الجولة الخامسة من اجتماعات هذه اللجنة
قــد عقدت فــي يناير /كــانــون الثاني املاضي،

بينما كانت نتائجها ،وما سبقها من جوالت،
ص ـف ـرًا .وع ـقــد أم ــس األح ــد اجـتـمــاع تمهيدي
لـهــذه الـجــولــة فــي مقر األم ــم املـتـحــدة بمدينة
ج ـن ـي ــف ،ض ــم ال ــرئ ـي ـس ــن امل ـش ـت ــرك ــن لـلـجـنــة
ال ــدس ـت ــوري ــة (عـ ــن امل ـع ــارض ــة ه ـ ــادي الـبـحــرة
وعــن النظام أحمد الـكــزبــري) ،وبيدرسن ،في
اجتماع هو األول من نوعه منذ انطالق أعمال
اللجنة الدستورية .وكان املبعوث األممي قد
جــال أخـيـرًا فــي العديد مــن الـعــواصــم ،ومنها
العاصمة الـســوريــة دمـشــق ،لتمهيد الطريق
مجددًا أمــام هذه اللجنة التي تعتبرها األمم
املتحدة خطوة واسعة باتجاه التوصل إلى
ح ــل س ـيــاســي ف ــي الـ ـب ــاد ،ال ـت ــي ب ــات ــت ال ـيــوم
م ـعــرضــة ل ـكــل ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ،وم ــن بينها
البقاء على الحال ذاته لسنوات عدة مقبلة.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ذك ـ ــرت صـحـيـفــة «ال ــوط ــن»

التابعة للنظام ،أمــس األح ــد ،أن بيدرسن
قـ ـ ـ ـ ّـدم فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق اق ـ ـتـ ــراحـ ــا ل ـل ــوف ــود
املشاركة بأن يتم البحث بنصوص املبادئ
ً
الــدس ـتــوريــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه «ت ــم االت ـفــاق
على تقديم نــص مـبــدأ دسـتــوري واح ــد كل
يوم ،خالل أيام اإلثنني والثالثاء واألربعاء
والخميس ،لتتم مناقشته ،على أن يخصص
آخر يوم من الجولة ،وهو الجمعة ،ملناقشة
ع ــام ــة ،وت ـق ـي ـيــم ن ـق ــاط ال ـت ــواف ــق وال ـخ ــاف
بــن امل ـشــاركــن عـلــى امل ـب ــادئ األرب ـع ــة التي
طرحت».
م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة الـتـفــاوض
الـســوريــة املـعــارضــة ،أنــس الـعـبــدة ،أول من
أمــس السبت ،اعتماد منهجية جــديــدة في
اج ـت ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،مـشـيـرًا
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي عـ ـق ــده ع ـب ــر تـقـنـيــة
االتـ ـ ّص ــال امل ــرئ ــي إلـ ــى أن «وف ـ ــد امل ـعــارضــة
تـ ـح ــض ــر جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ،وس ـ ـي ـ ـبـ ــذل ك ـ ــل الـ ـجـ ـه ــود
للدفع باملسار الــدسـتــوري ،وتحقيق تقدم
ملموس باملسار السياسي ،وفــق منهجية
جــديــدة الجـتـمــاعــات اللجنة الــدسـتــوريــة».
وأض ــاف« :تــم التوافق على املنهجية التي
اقـتــرحـهــا مـبـعــوث األمـ ــم امل ـت ـحــدة م ــن أجــل
التحفيز نحو اإلنجاز باللجنة الدستورية
ال ـس ــوري ــة» .وأوض ـ ــح ال ـع ـبــدة أن املنهجية
الجديدة «تتمثل فــي محاولة االنتقال من
مرحلة النقاش ملرحلة الصياغة ،من خالل
تقدم األطراف الثالثة (وفد املعارضة ووفد
ال ـن ـظــام ووفـ ــد املـجـتـمــع امل ــدن ــي) بـعـنــاويــن
ل ـل ـم ـبــادئ األس ــاس ـي ــة ل ـل ــدس ـت ــور» ،مضيفًا
أن ــه «ق ـبــل ب ــدء االج ـت ـمــاعــات ،سـيـتــم تقديم

الفرقان :لن يكون
هناك أي تقدم بأعمال
اللجنة الدستورية

مـ ـس ــودات ن ـص ــوص م ـق ـتــرحــة لـنـقـلـهــا إلــى
جلسات اللجنة».
وك ــان ــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ق ــد أقـ ـ ّـرت ف ــي الـجــولــة
ال ــراب ـع ــة م ــن م ـف ــاوض ــات جـنـيــف ب ــن الـنـظــام
واملعارضة السورية التي عقدت في فبراير/
شـبــاط مــن ع ــام  2017أرب ــع س ــال تفاوضية،
تشمل القضايا الخاصة بإنشاء حكم انتقالي
غير طائفي يضم الجميع ،والقضايا املتعلقة
بــوضــع ج ــدول زمـنــي ملـســودة دسـتــور جديد،
وإجـ ــراء انـتـخــابــات ح ــرة ونــزيـهــة بـعــد وضــع
الــدس ـتــور ،واسـتــراتـيـجـيــة مـكــافـحــة اإلره ــاب
وال ـحــوك ـمــة األم ـن ـي ــة .وك ــان ــت األم ـ ــم املـتـحــدة
تخطط لكتابة دستور جديد خالل عام ،2017
ً
إال أن النظام السوري عرقل مهمتها طويال،
قبل أن تعقد اللجنة الــدسـتــوريــة املــؤلـفــة من
 150عضوًا بالتساوي بني النظام واملعارضة
واملجتمع املــدنــي ،أول ــى جوالتها أواخ ــر عام
 .2019وانـبـثـقــت م ــن الـهـيـئــة املــوس ـعــة لجنة
مـصـغــرة (هــدفـهــا صـيــاغــة الــدس ـتــور) مــن 45
ع ـض ـوًا ب ــواق ــع  15م ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة ،تتخذ
قراراتها بموافقة  75في املائة من أعضائها،
وبرئاسة مشتركة من النظام واملعارضة.
وع ـق ــدت خ ــال ع ــام  2020وب ــداي ــة ع ــام 2021
أربع جوالت انتهت جميعها بالفشل ،إذ كان
ال ـن ـظــام ي ـش ـتــري ال ــوق ــت لـتـنـظـيــم انـتـخــابــات
رئ ــاس ـي ــة وف ـ ــق دسـ ـت ــور وضـ ـع ــه ع ـ ــام ،2012
وه ــو م ــا ح ــدث أواخ ـ ــر م ــاي ــو /أيـ ــار املــاضــي،
عندما ّثبت بشار األســد نفسه رئيسًا لــدورة
رئاسية جديدة تنتهي في عام  .2028وكانت
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة قــد واف ـقــت تـحــت ضغط
إقليمي ودولــي على االنـخــراط في محادثات
م ــع ال ـن ـظــام ح ــول ال ــدس ـت ــور ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ّ
أن قـ ــرارات األم ــم املـتـحــدة ت ـنـ ّـص عـلــى إنـجــاز
ً
االنتقال السياسي أوال.
مــن الـسـيــاق ،عـ ّـبــر عضو الهيئة املــوسـعــة عن
املجتمع املدني ،سليمان القرفان ،عن اعتقاده
ب ــأن ــه «لـ ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك أي ت ـق ــدم ف ــي أع ـمــال
اللجنة الــدسـتــوريــة» ،مضيفًا فــي حــديــث مع
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه «ل ــن تختلف الـجــولــة
الـســادســة عــن سابقاتها ،وذل ــك لـعــدم وجــود
توافق حقيقي ودعم ألعمال اللجنة من الدول
الفاعلة بامللف السوري».
وأشـ ـ ــار ال ـف ــرق ــان إلـ ــى أن «ال ـن ـظ ــام غ ـيــر جــاد
باالنخراط في أعمال اللجنة ،فاملنهجية التي
ت ــم ال ـتــوافــق عـلـيـهــا لـعـمــل ال ـجــولــة الـســادســة
تـ ــوحـ ــي ب ـ ــذل ـ ــك» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ت ـ ـش ـ ـتـ ــرط ه ــذه
املنهجية ال ـتــوافــق عـلــى امل ـبــادئ الـتــي سيتم
طرحها ونقاشها مــن قبل الــوفــود املشاركة،
م ــا ي ـع ـنــي م ـن ــاق ـش ــة ك ــل ش ـ ــيء وت ــرحـ ـي ــل كــل
شيء إلى املستقبل الستحالة التوافق» .كما
ّ
يتغير شــيء فــي املشهد
رأى القرفان أنــه «لــم
الـ ـس ــوري» ،مــوضـحــا أن «ال ـن ـظــام ي ــرى نفسه
منتصرًا ،وال تزال الواليات املتحدة األميركية
غير جادة في االنخراط بامللف السوري».
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ــواص ــل ال ـن ـظ ــام س ـيــاســة
املماطلة والتسويف ،خاصة أنه ال يزال يعلن
رف ـضــه االنـ ـخ ــراط ف ــي الـعـمـلـيــة الــدس ـتــوريــة،
إذ يطلق عـلــى الــوفــد ال ـقــادم مــن دمـشــق اســم
«الوفد الوطني» الذي يطالب بتعديالت على
دس ـتــور ع ــام  ،2012بينما ال ـق ــرارات الــدولـيــة
تدعو إلى كتابة دستور جديد .وينص القرار
الدولي الشهير  2254والذي صدر أواخر عام
 2015عـلــى «اع ـت ـمــاد م ـســار صـيــاغــة دسـتــور
جديد لسورية» ،وعلى «إجراء انتخابات حرة
ونــزي ـهــة عـلــى أسـ ــاس الــدس ـتــور ال ـجــديــد في
غضون  18شهرًا تحت إشراف األمم املتحدة».
وكـ ــان م ـع ــاذ ال ـخ ـط ـيــب ،وه ــو الــرئ ـيــس األول
لهيئة التفاوض ،قد وصف اللجنة الدستورية
أخيرًا بـ«الخديعة لكسب الوقت ريثما يطحن
الشعب السوري كله أو يتعب».
من جانبه ،رأى املحلل السياسي رضوان زيادة
في حديث مع «العربي الجديد» أنه «لن يكون
هناك أي تقدم في أعمال اللجنة الدستورية»،
معربًا عن اعتقاده بأن «هــذه املفاوضات ،إذا
صحت تسميتها كذلك ،هي مفاوضات عبثية
لن تفضي إلى شيء» .وأضاف« :األمم املتحدة
تعتقد بجدواها على الــرغــم مــن عــدم التقدم،
كي تبرر وجودها ،لألسف ال أجد سببًا آخر».

خاص

مصر وتركيا :أفكار اقتصادية لتعويض الجمود السياسي
في الوقت الذي يسود
فيه الجمود على صعيد
تسوية الملفات السياسية
العالقة بين مصر وتركيا،
تعمل الدولتان على حل
مشكالت اقتصادية
القاهرة ـ العربي الجديد

في وقت تتراكم فيه أسباب متعددة إلضعاف
وتـ ـي ــرة الـ ـتـ ـق ــارب ب ــن م ـصــر وت ــركـ ـي ــا ،عـلــى
رأسـهــا مـشــروع الــربــط الكهربائي للقاهرة
مع اليونان وقـبــرص ،وانــزعــاج القاهرة من
صفقات بيع الطائرات املسيرة التركية إلى
إثيوبيا ،ومطالبة واشنطن وأوروبــا بوقف
هـ ــذه ال ـص ـف ـقــات ب ـح ـســب م ــا ن ـش ــرت وك ــال ــة
ً
«روي ـ ـتـ ــرز» أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـضــا ع ــن ع ــدم االت ـفــاق
ع ـلــى تـفــاصـيــل ان ـت ـقــال الـسـلـطــة ف ــي لـيـبـيــا،
قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«العربي
الجديد» ،إن هناك توافقًا تطور بني البلدين
خ ــال األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ع ـلــى إع ـط ــاء امل ـجــال
االقتصادي والتجاري أولوية لحل املشاكل
العالقة بشأنه خالل األسابيع املقبلة.
وه ــذه املـشــاكــل تتنوع وفـقــا لــرؤيــة الجانب
التركي؛ فهناك ما يتعلق بمشاكل تراخيص
الـشــركــات امل ـصــدرة للسلع واملـنـتـجــات إلــى
مـ ـص ــر ،وت ـع ـط ــل ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ب ـع ــض تـلــك

الشركات لعدم استيفاء الـشــروط املطلوبة
للتصدير وفقًا للقواعد املصرية أو ألسباب
أم ـن ـيــة وح ـس ــاس ـي ــات س ـيــاس ـيــة ق ــائ ـم ــة ،أو
لتشابه السلع املصدرة مع سلع أخرى تأتي
من دول ترغب القاهرة في تدعيم العالقات
معها من خــال وسائل مختلفة منها منح
األفضلية ملستثمريها.
وهـ ـ ـن ـ ــاك قـ ـس ــم آخ ـ ـ ــر م ـ ــن امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ي ــرت ـب ــط
بـتـعـطـيــل ت ــراخ ـي ــص عـ ــدد م ــن امل ـش ــروع ــات
التركية التي تم االتفاق عليها في سنوات
سابقة إلقامة مصانع مواد غذائية مختلفة
ومنسوجات في بعض املناطق الصناعية
بمصر ،وذلك أيضًا ألسباب أمنية بحتة ،أو
ً
لدخول الجيش ممثال في شركاته املختلفة
أو الـشــراكــات التي عقدها مــع بعض رجــال
األع ـمــال املـحـلـيــن ،فــي امل ـجــاالت اإلنتاجية
نفسها ،ورغبته فــي تقليل فــرص املنافسة
في هذه املجاالت.
أمـ ــا ال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث م ــن املـ ـش ــاك ــل ،فـيـخــص
قــواعــد الـتـصــديــر واالس ـت ـيــراد بــن البلدين
بشكل عام ،والتي أدت إلى تراجع الصادرات
املـصــريــة إل ــى تــركـيــا أي ـضــا ،عـلــى الــرغــم من
استمرار نشاط حركة التبادل بني البلدين
مـ ـتـ ـج ــاوزًا  6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر خـ ــال ال ـع ــام
الـحــالــي ،وعـلــى الــرغــم مــن تـصــديــر بضائع
ومـنـتـجــات تــركـيــة إل ــى مـصــر فــي الـسـنــوات
السبع األخيرة بنحو  22مليار دوالر ،مقابل
ص ـ ــادرات مـصــريــة بـنـحــو  12مـلـيــار دوالر،
وهـ ــو م ـع ــدل ال ي ــرض ــي دوائـ ـ ــر االس ـت ـث ـمــار
املختلفة في البلدين ،نظرًا ملا يتمتعان به
من إمكانات تسمح بمبادالت أكبر من ذلك.

وأوض ـحــت امل ـصــادر أنــه تــم الـتـبــاحــث حــول
ه ــذه امل ـشــاكــل ف ــي زيـ ــارة أج ــراه ــا فــريــق من
رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال األتـ ـ ـ ــراك إلـ ــى م ـص ــر نـهــايــة
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي -لـ ــم ت ـع ـلــن ع ـن ـهــا ال ـقــاهــرة
رس ـم ـي ــا -وت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق م ــع م ـم ـث ـلــي وزارة
التجارة والصناعة وهيئة االستثمار ،على
ً
عقد لقاء آخر خالل الشهر املقبل ،فضال عن
زي ــارة مــن اتـحــاد الـغــرف التجارية املصرية
ألنـ ـق ــرة ق ـبــل ن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ف ــي ما
يـعـتـبــر إحـ ـي ـ ً
ـاء ل ـق ـنــاة االق ـت ـص ــاد لتحسني
العالقات بني البلدين ،بعد تعطل هذا املسار
لـفـتــرة والـتــركـيــز عـلــى ال ـل ـقــاءات السياسية
واألمـنـيــة «االسـتـكـشــافـيــة» الـتــي عـقــدت في
الـقــاهــرة وأن ـق ــرة .وأشـ ــارت امل ـصــادر إل ــى أن

االتـصــاالت االقتصادية التي كانت تقريبًا
ال ــوح ـي ــدة الـنـشـطــة خ ــال ف ـتــرة الـخـصــومــة
التامة بني النظامني الحاكمني بعد انقالب
يــولـيــو/تـمــوز  2013فــي م ـصــر ،تــم الـلـجــوء
إل ـي ـهــا ب ــات ـف ــاق ض ـم ـنــي ب ــن ال ـط ــرف ــن على
تـحـســن األوض ـ ــاع والـبـحــث عــن احـتـمــاالت

إحياء التفاهمات
االقتصادية حاليًا له
أهداف بعيدة المدى
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ل ـ ـت ـ ـقـ ــارب أوسـ ـ ـ ــع ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـع ـث ــر الـ ـت ــواف ــق
ال ـس ـيــاســي ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،بـسـبــب تعثر
االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى عـ ــدد م ــن امل ـل ـف ــات،
أبــرزهــا ليبيا وامل ـعــارضــون املـصــريــون في
تــرك ـيــا وامل ـط ـل ــوب ــون م ــن ج ـمــاعــة اإلخ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن .وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أيـ ـض ــا أن
إحياء التفاهمات االقتصادية في التوقيت
الحالي له أهــداف أخرى بعيدة املــدى ،وهي
رغبة عدد من رجال األعمال والجهات شبه
الـحـكــومـيــة ف ــي ال ـب ـلــديــن ،ف ــي حـجــز مــوطــئ
قدم لها في الشراكات الثنائية والجماعية
الـ ـ ــوارد عـقــدهــا ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة ،بـمـجــرد
تــرس ـيــم ح ـ ــدود املـنـطـقـتــن االق ـت ـصــادي ـتــن
للبلدين ،وهو أمر يفتح أيضًا شهية عمالقة
التنقيب وتجارة الوقود في املنطقة ،الذين
يراقبون عن كثب تطورات هذا امللف.
وبحسب مصدر مطلع فــي وزارة البترول،
ف ــإن عـ ــددًا م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـتــي تـتـعــامــل مع
م ـص ــر ف ــي مـ ـش ــروع ــات ع ـ ــدة ،م ـث ــل «إي ـن ــي»
اإليطالية و«بــي بــي» البريطانية ،توجهت
لـلــوزارة باستفسارات رسمية أخيرًا بشأن
العالقات مع تركيا ،بعد نشر تقرير «العربي
ال ـجــديــد» فــي الـعــاشــر مــن سـبـتـمـبــر/أيـلــول
املاضي ،عن معالم التفاهمات حول ترسيم
الحدود والنقاط التي تم االتفاق عليها بما
ال يـتـعــارض مــع اتـفــاقــي مـصــر مــع الـيــونــان
وقـبــرص وات ـفــاق أنـقــرة مــع حكومة الــوفــاق
الـلـيـبـيــة ،فــي املـســافــة بــن خـطــي ال ـطــول 28
(الحد الشرقي للحدود املصرية اليونانية)
و( 30.05ال ـح ــد ال ـغــربــي ل ـل ـحــدود املـصــريــة
القبرصية).

قضية
القاهرة ـ العربي الجديد

بتهم «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة
ع ـم ـدًا داخـ ـ ــل الـ ـب ــاد وخ ــارجـ ـه ــا»،
يحاكم اليوم اإلثنني أمــام محكمة
جنح أمن الدولة طوارئ ،التي تصدر أحكامًا
غير قابلة للطعن ،الناشط السياسي البارز
عالء عبد الفتاح ،واملحامي الحقوقي محمد
ال ـبــاقــر واملـ ـ ــدون مـحـمــد إب ــراه ـي ــم ،صــاحــب
مدونة «أكسجني مصر» ،بموجب املادتني
 80د ،و 102مكرر 1/1من قانون العقوبات
املصري.
وه ــذه الـتـهــم هــي نفسها الـتــي يـحــاكــم بها
ال ـبــرملــانــي زي ـ ــاد ال ـع ـل ـي ـمــي ،وال ـص ـحــاف ـيــان
هـ ـش ــام فـ ـ ــؤاد وحـ ـس ــام م ــؤن ــس ،وال ـب ــاح ــث
بــاتــريــك ج ـ ــورج .وس ـبــق أن تـمــت محاكمة
الباحث أحمد سنطاوي بها ،وصــدر عليه
حكم بالحبس  4سنوات.
وبعد ساعات من حديث الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،أمس األول ،عن قبوله
الرأي اآلخر بشرط أن «يكون صاحبه فاهم
ال ـق ـض ـيــة» ،يـمـثــل املـتـهـمــون أم ــام املـحـكـمــة،
على خلفية القضية التي كانت تحمل رقم
 1356لسنة  2019حصر أمن دولــة طــوارئ،
وال ـتــي مــا زال ع ــاء مـحـبــوســا عـلــى ذمتها
مـنــذ عــامــن .لـكــن تــم نـســخ الـجـنــح مــن هــذه
القضية بـشــأن منشور شــاركــه عبر مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مـنــذ ع ــدة س ـنــوات.
وتحدد للجنحة رقم  1228لسنة  2021جنح
أمــن دول ــة ط ــوارئ التجمع الـخــامــس ،برقم
حصر  1986لسنة  2020حصر أمن دولة.
وق ـب ــل س ــاع ــات ،ت ــم إبـ ــاغ امل ـح ــام ــن ب ـقــرار
مماثل بــإحــالــة الخبير االقـتـصــادي يحيى
ح ـســن ع ـبــد ال ـ ـهـ ــادي ،ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أكـمــل
عــامــن ف ــي الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي عـلــى ذمــة
ال ـق ـض ـي ــة األصـ ـلـ ـي ــة امل ـت ـه ــم ف ـي ـه ــا ب ـح ـلــول
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وف ـ ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
األخيرة ،فوجئ بتوجيه اتهامات جديدة له
في القضية  1356لسنة  ،2019املتهم فيها
مجموعة من النشطاء السياسيني الذين ال
يجمعهم شيء إال معارضة النظام.
وتركز هذه الظاهرة على اإلحالة السريعة
لـلـمـعـتـقـلــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ت ـح ــدي ـدًا ال ــذي ــن
يـبــرز اهـتـمــام غــربــي بوضعهم ومطالبات
بـ ـ ـ ــاإلفـ ـ ـ ــراج ع ـ ـن ـ ـهـ ــم ،إلـ ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات فــي
ق ـضــايــا وه ـم ـيــة ج ــدي ــدة ،أو ف ــي الـقـضــايــا
ال ـتــي اع ـت ـق ـلــوا بـسـبـبـهــا ،لـتـقـنــن اس ـت ـمــرار
اع ـت ـق ــال ـه ــم ،دون ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ح ـس ــاب ــات
قــانــون ـيــة م ـع ـقــدة ،ارت ـب ــاط ــا بــان ـت ـهــاء فـتــرة
الحبس االحتياطي ،املقرر حدها األقصى
بـعــامــن ف ــي ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة.

تهدف ظاهرة التوسع في اإلحالة للمحاكمة في مصر إلى تخفيف
الضغوط الحقوقية الغربية عن النيابة العامة تحديدًا ،ليجري االدعاء
بأن مصير المعتقلين بات في يد القضاء «المستقل»

محاكمة
عالء والباقر
و«أكسجين»

إحالة أمام «الطوارئ»
لتقنين الحبس

وتنظر هــذه القضايا جميعًا أم ــام محاكم
أم ــن ال ــدول ــة ط ـ ــوارئ ل ـت ـصــدر فـيـهــا أح ـكــام
نهائية غير قابلة للطعن أو االستئناف،
ما يكفل تقنني إبقائهم في محبسهم لفترة
غـيــر م ـعــروفــة ،مــع رف ــض الــوســاطــات التي
ت ـبــذل ـهــا ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة وإعــام ـيــة
لإلفراج عنهم ،وذلك بعد ترويج وعود عدة
في الشهور املاضية إلخالء سبيلهم.
عــاء عبد الفتاح ،في آخــر زيــارة لــه ،والتي
تــزامـنــت مــع ي ــوم ق ــرار اإلح ــال ــة للمحاكمة،
طـلــب م ــن شقيقته مـنــى س ـيــف ،أن تــوصــل
دعاءه على سجانيه للعالم الخارجي .دعا
عليهم بالحرمان من أبنائهم على حرمانه
مــن ابـنــه خــالــد ،ومــن االب ـتــاء فــي أبنائهم،
كما حــرمــوه مــن أبـســط حقوقه املنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ال ـق ــان ــون املـ ـص ــري .عـ ــاء أكـمــل
عامني كاملني في الحبس االحتياطي ،في
 29سبتمبر/أيلول املاضي ،برفقة املحامي
الحقوقي ،محمد الباقر .وكان من املفروض،
دسـ ـت ــوري ــا وق ــان ــون ـي ــا ،أن يـ ـغ ــادر االث ـن ــان
محبسهما بعد اكتمال عامني من الحبس
االحتياطي ،وهي املدة القصوى املقررة في
قانون اإلجــراءات الجنائية ،طاملا لم يحاال
إلى املحاكمة طوال تلك املدة.
وكــان عــاء قد أكمل قضاء فترة سجن ملدة
خمس سنوات ،في القضية رقم  1343لسنة
 2013واملـعــروفــة إعــامـيــا بــأحــداث مجلس
الشورى ،حيث كان يقضي عقوبة تكميلية

باملراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي،
ملــدة  12ســاعــة يوميًا ،بعد خــروجــه فــي 29
م ــارس/آذار  .2019ولــم يكمل عــاء  6أشهر
خـ ــارج ال ـس ـجــن ،حـيــث فــوجـئــت أس ــرت ــه في
 29سبتمبر  ،2019وأث ـنــاء انـتـظــاره خــارج
القسم بـعــدم خــروجــه عقب انـتـهــاء املراقبة
الشرطية ،بالقبض عليه .لم يخالف مواعيد
املــراقـبــة الشرطية ،ولــم يتخلف عنها ،ولم
يـهــرب ،بــل كــان بالفعل فــي ح ــوزة الشرطة
لحظة القبض عليه.
ُ
ثــم نـقــل عــاء عبد الـفـتــاح إلــى «سـجــن طرة
ش ــدي ــد الـ ـح ــراس ــة  ،»2وه ـ ــو س ـج ــن سـيــئ
الـسـمـعــة ف ــي م ـص ــرُ ،
ويـ ـع ــرف أي ـض ــا بــاســم
«سجن العقرب  .»2وخالل دفاعه عن عالء،

كان من المفروض
مغادرة عالء عبد الفتاح
ومحمد الباقر محبسهما
األجهزة األمنية
لم تنفذ قرار إخالء
سبيل «أكسجين»

فوجئ الباقر ،أنه أدرج مع موكله على ذمة
القضية  1356لسنة  ،2019وتم حبسهما 15
يومًا على ذمة التحقيقات.
أمــا املــدون محمد إبراهيم ،صاحب مدونة
«أكـسـجــن مـصــر» ،فـقــد ألـقــي الـقـبــض عليه
أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتني
ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـت ــدبـ ـي ــر االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي عـ ـل ــى ذم ــة
القضية  621لسنة  2018حصر تحقيق أمن
الدولة ،وتم إخالء سبيله حتى ظهر مساء
ال ـث ــام ــن م ــن أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول 2019
بـســراي نيابة أمــن الــدولــة ،بتهمة مشاركة
ج ـم ــاع ــة إره ــابـ ـي ــة ف ــي ت ـح ـق ـيــق أغ ــراض ـه ــا
ونشر أخـبــار وبـيــانــات كــاذبــة ،فــي القضية
 1356لسنة  2019حصر تحقيق .واستمر
حبسه االحتياطي حتى  3نوفمبر/تشرين
الثاني  ،2020حيث قــررت محكمة جنايات
ال ـق ــاه ــرة ،املـنـعـقــدة بـمـعـهــد أم ـن ــاء الـشــرطــة
بمنطقة سجون طرة ،إخالء سبيله بتدبير
احـ ـت ــرازي .ل ـكــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ل ــم تنفذ
ال ـق ــرار وتـحـفـظــت عـلـيــه ،لـيـفــاجــأ مـحــامــوه
بعرضه مساء  10نوفمبر  2020على نيابة
أمــن الــدولــة العليا ،متهمًا مــرة ثالثة بــذات
اتهام االنضمام لجماعة إرهابية على ذمة
الـقـضـيــة  855لـسـنــة  2020ح ـصــر تحقيق
نيابة أمن الدولة العليا ،وهي القضية التي
بـ ــدأت وقــائ ـع ـهــا ،إن ص ـحــت ،خ ــال تــواجــد
«أك ـس ـج ــن» خ ـلــف جـ ـ ــدران ال ـس ـجــن شــديــد
الـ ـح ــراس ــة ،وفـ ــي ح ـ ــوزة األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
وبعلم النيابة العامة .ليعاد تدويره مجددًا
في نفس قضية الباقر وعالء.
وتـ ـ ـه ـ ــدف ظ ـ ــاه ـ ــرة ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي اإلحـ ــالـ ــة
للمحاكمة إلى تخفيف الضغوط الحقوقية
الغربية عن النيابة العامة تحديدًا ،بحيث
ي ـت ــم االدع ـ ـ ـ ــاء رس ـم ـي ــا ب ـ ــأن م ـص ـي ــر هـ ــؤالء
املعتقلني ب ــات فــي يــد الـقـضــاء «املـسـتـقــل»،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن إع ـ ـ ــان االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــزع ــوم ــة
املوجهة إليهم في وسائل اإلعــام كحقائق
أثبتتها التحقيقات التي أجرتها النيابة.
كما تهدف إلى التهرب املبكر من التعهدات
الـتــي قطعها الـنـظــام عـلــى نفسه مــن خــال
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنـســان،
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ال ـس ـي ـســي ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي،
بإعادة النظر تشريعيًا وتنفيذيًا في نظام
الحبس االحتياطي ،بحيث يتم وضع عدد
م ــن ال ـق ـيــود ع ـلــى إطـ ــاق املـ ــدد ف ــي قـضــايــا
ووق ــائ ــع مـخـتـلـفــة ،وال ـتــوســع فــي اسـتـبــدال
ال ـح ـب ــس ب ـع ــدد م ــن ال ـت ــداب ـي ــر االحـ ـت ــرازي ــة
الجديدة ،بما في ذلك التفكير في استيراد
ن ـظ ــام اإلس ـ ـ ــوارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ــي يمكن
مــن خــالـهــا تتبع حــركــة املـتـهــم ومـنـعــه من
مغادرة منطقة معينة.
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شرق
غرب
قوات النظام السوري
تدخل الجيزة
ب ـعــد ت ـه ــدي ــدات م ــن ق ـ ــوات ال ـن ـظــام
الـ ـس ــوري بــاج ـت ـيــاح ب ـل ــدة الـجـيــزة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة مـ ــع األردن فـ ــي ري ــف
م ـح ــاف ـظ ــة درع ـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،جـ ــراء
خالف على كمية األسلحة املطلوب
ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا م ـ ــن جـ ــانـ ــب األه ـ ــال ـ ــي،
دخـلــت ق ــوات الـنـظــام الـبـلــدة ،أمس
األح ـ ـ ـ ــد ،ب ــرف ـق ــة دوريـ ـ ـ ـ ــات روس ـي ــة
وأج ـ ــرت تـفـتـيـشــا لـبـعــض امل ـن ــازل،
تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذًا لـ ــات ـ ـفـ ــاق م ـ ــع ال ــوجـ ـه ــاء
وأعـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة .وذكـ ـ ـ ــر «ت ـج ـمــع
أحـ ــرار حـ ــوران» (يـضــم صحافيني
وناشطني ينقلون أحداث الجنوب
الـ ـس ــوري) أن الـلـجـنــة األم ـن ـيــة في
درع ــا أنـشــأت مــركــز تسوية مؤقتًا
في البلدة.
(العربي الجديد)
أمير قطر يبحث مع
البارزاني عالقات التعاون
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن
ح ـمــد آل ث ــان ــي ،ف ــي ال ــدوح ــة أمــس
األحـ ـ ـ ــد ،رئـ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان
العراق نيجيرفان البارزاني .ووفق
بيان للديوان األميري القطري فقد
«جــرى خالل االجتماع استعراض
ع ــاق ــات ال ـت ـع ــاون وأوج ـ ــه دعـمـهــا
وت ـع ــزي ــزه ــا ،إض ــاف ــة إل ــى مـنــاقـشــة
ع ــدد مــن املــواض ـيــع ذات االهـتـمــام
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك» .وك ـ ـ ــان ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي قــد
بـحــث مــع رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء،
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـق ـط ــري الـشـيــخ
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل
ثاني «عالقات التعاون ،وال سيما
االقتصادية واالستثمارية».
(العربي الجديد)
فنزويال تعلّق الحوار
مع المعارضة بسبب
أليكس صعب
أعلنت السلطة الفنزويلية ،أمس
األحـ ـ ــد« ،ت ـع ـل ـيــق م ـشــارك ـت ـهــا» في
الـ ـح ــوار م ــع امل ـع ــارض ــة ال ـ ــذي كــان
م ـف ـت ــرض ــا أن ي ـع ـقــد فـ ــي املـكـسـيــك
أمس ،وذلك ردًا على تسليم الرأس
األخ ـضــر لــواشـنـطــن رج ــل األعـمــال
الكولومبي أليكس صعب املقرب
م ــن ال ــرئ ـي ــس ن ـي ـك ــوالس مـ ـ ــادورو،
واملتهم أميركيًا بتبييض األموال.
(فرانس برس)
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رفض نتائج االنتخابات العراقية

تصعيد لحلفاء إيران بحثًا عن تعويض
استبعدت مصادر سياسية
في بغداد قيام القوى
العراقية ،الحليفة إليران،
بتصعيد كبير رفضًا لنتائج
االنتخابات ،معتبرة أنها
تصعد للحصول على ما
تريد
عثمان المختار

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت املـ ـ ـف ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا
لــانـتـخــابــات ال ـعــراق ـيــة ،لـيـلــة أول
من أمــس السبت ،النتائج الكاملة
لالنتخابات التشريعية الخامسة في البالد،
والـ ـت ــي أج ــري ــت ف ــي  10م ــن ال ـش ـهــر ال ـحــالــي،
بمشاركة أكثر مــن  9ماليني عــراقــي مــن أصل
 24م ـل ـيــونــا ي ـحــق ل ـهــم ال ـت ـصــويــت الخ ـت ـيــار
ممثليهم في البرملان.
وحافظ التيار الـصــدري ،بزعامة رجــل الدين
مقتدى الصدر ،على صدارة الكتل الفائزة في
االنـتـخــابــات ،بـفــارق كبير عــن أب ــرز منافسيه
مــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،بــواقــع  73مـقـعـدًا ،أي
م ــا ي ـق ــرب م ــن ربـ ــع م ـقــاعــد ال ـب ــرمل ــان الـبــالـغــة
 .329ف ــي وقـ ــت ح ـص ـلــت الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
التي توصف عــادة بأنها مدعومة من إيــران،
وأب ــرزه ــا ائ ـت ــاف «دول ـ ــة ال ـق ــان ــون» ،بــزعــامــة
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء األس ـبــق ن ــوري املــال ـكــي ،على
 34م ـق ـع ـدًا ،وت ـح ــال ــف «ال ـف ـت ــح» ،ال ـ ــذي يمثل
الـ ـجـ ـن ــاح ال ـس ـي ــاس ــي ل ــ«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي»،
ويضم ست كتل وأجنحة سياسية لفصائل
مسلحة ،أبرزها «بــدر» ،و«حقوق» ،و«سند»،
وصـ ــادقـ ــون» ،ع ـلــى  17م ـق ـع ـدًا ف ـقــط .وحـصــد
ت ـحــالــف «ال ـع ـق ــد ال ــوطـ ـن ــي» ،ب ــزع ــام ــة رئـيــس
«الحشد الشعبي» فالح الفياض ،والذي دخل
في تحالف مع الحزب اإلسالمي العراقي ،الذي
يمثل الجناح السياسي لإلخوان املسلمني في
العراق ،على خمسة مقاعد فقط.
ّ
تصدر تحالف «تقدم» ،الذي يتزعمه
وبينما
رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان امل ـن ـحــل مـحـمــد الـحـلـبــوســي
نتائج انتخابات شمال وغــرب الـبــاد بواقع
 37مقعدًا ،وهو ثاني التحالفات على مستوى
العراق من حيث النتائج املتحققة بعد تحالف
الصدر ،حافظ الحزب الديمقراطي الحاكم في
أربيل ،بزعامة مسعود البارزاني ،على املرتبة
األولــى في االنتخابات الثالثة على التوالي،
رغم النزيف في عدد مقاعده البرملانية ،الذي
ت ـس ـبــب ب ــه امل ـس ـت ـق ـلــون والـ ـح ــرك ــات ال ـكــرديــة

امل ـع ــارض ــة ف ــي اإلق ـل ـي ــم ،ال ـت ــي حـقـقــت نـتــائــج
الفتة بواقع  15مقعدًا ،منها  9لحركة «جيل
ج ــدي ــد» .وح ـصــد امل ــدن ـي ــون وامل ـس ـت ـق ـلــون في
بغداد وجنوب العراق نحو  40مقعدًا ،بينها
 9ل ـحــركــة «ام ـ ـتـ ــداد» ب ــزع ــام ــة ال ـن ــاش ــط عــاء
ال ــرك ــاب ــي ،والـ ـ ــذي أع ـل ــن ع ــن س ـع ـيــه لـتـكــويــن
ت ـحــالــف م ــدن ــي داخ ـ ــل ال ـب ــرمل ــان ل ـيــأخــذ دور
«املعارضة الحقيقية».
ووفقًا لرئيس مجلس املفوضني في مفوضية
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـقــاضــي جـلـيــل ع ــدن ــان خـلــف،
فإن النتائج املعلنة مكتملة ،وبإمكان القوى
املـعـتــرضــة الـطـعــن فيها خــال ثــاثــة أي ــام من
إعالن النتائج التي بثها التلفزيون الحكومي
ومــوقــع املـفــوضـيــة قـبــل ال ـســاعــة  12مــن ليلة
السبت املاضي ،ما يعني أن النتائج ستكون
نــافــذة للتصديق مــن قبل السلطة القضائية
العليا في البالد يوم األربعاء املقبل.
وحتى أمس األحد ،بلغ عدد القوى السياسية
الــرافـضــة لنتائج االنتخابات  6كتل ،أبرزها
«دولـ ــة ال ـقــانــون» وتـحــالــف «ال ـف ـتــح» بــزعــامــة
هــادي العامري ،و«العقد الوطني» ،و«النهج
الــوط ـنــي» بــزعــامــة ع ـمــار الـطـعـمــة ،وتـحــالــف
«ال ـن ـص ــر» بــزعــامــة ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،و«ت ـيــار
الـحـكـمــة» بــزعــامــة ع ـمــار الـحـكـيــم ،وه ــي ذات
ال ـقــوى املـنـضــويــة ضـمــن مــا يـعــرف ب ــ«اإلطــار
التنسيقي للقوى السياسية الشيعية» ،التي
أعلنت ليلة أمس األول رفضها الكامل لنتائج
االنـتـخــابــات واعتبرتها مطعونا بصحتها.
ً
لكن هذه التحالفات تضم بطبيعة الحال كتال
وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة نافذة في
البالد ،أبرزها «صادقون» الجناح السياسي
ملـلـيـشـيــا «ع ـصــائــب أه ــل الـ ـح ــق» ،و«ح ـق ــوق»
التابعة ملليشيا «كتائب حزب الله» ،و«سند»
ال ـتــاب ـعــة ملـلـيـشـيــا «ج ـن ــد اإلمـ ـ ــام» ،و«ع ـط ــاء»
ال ـت ــاب ـع ــة إل ـ ــى الـ ـفـ ـي ــاض ،و«ب ـ ـ ـ ـ ــدر» ،ب ــزع ــام ــة
الـعــامــري ،إضــافــة إلــى قــوى أخ ــرى مماثلة لم
تحقق نتائج تذكر في هذه االنتخابات.
وتواصل قوات األمن العراقية حالة االستنفار
األمـنــي فــي بـغــداد وم ــدن عــدة جنوبي الـبــاد،
ً
لـكــن م ـس ــؤوال فــي ق ـيــادة الـعـمـلـيــات املشتركة
قال ،لـ«العربي الجديد» ،إنه «يتوقع رفع حالة
االستنفار خــال الساعات املقبلة ،مــع اإلبقاء
عـلــى اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة الـحــالـيــة فــي محيط
املـنـطـقــة ال ـخ ـض ــراء ،ال ـتــي سـتـبـقــى مـغـلـقــة في
الــوقــت الـحــالــي ،إال لـلــذيــن يملكون ترخيصًا
بالدخول ،مثل املوظفني الحكوميني والعاملني
مع السفارات والبعثات األجنبية من املواطنني
العراقيني ،إلى جانب أفراد األمن» .ومن أبرز ما
ُيطرح في بغداد خــال الساعات املاضية هي
الـخـطــوة املـقـبـلــة ،ملــا بـعــد رف ــض ق ــوى «اإلط ــار
التنسيقي» لنتائج االنـتـخــابــات ،والـخـيــارات

تواصل قوات األمن العراقية حالة االستنفار (أحمد الربيعي/فرانس برس)

حصد المدنيون
والمستقلون  40مقعدًا
بينها  9لحركة «امتداد»
املتاحة أمامهم حاليًا في هذا الشأن تحديدًا،
خاصة بعد بيانها األخير الذي اعتبر النتائج
«مرفوضة بالكامل» ،وأنها مطعون بصحتها،
أعقبه بيان آخر ملا يعرف بـ«الهيئة التنسيقية
لفصائل املقاومة اإلسالمية» ،التي تضم عدة
مليشيات حليفة إليران ،أبرزها «كتائب حزب
الـ ـل ــه» و«ع ـص ــائ ــب أهـ ــل الـ ـح ــق» و«ال ـن ـج ـب ــاء»
و«ب ـ ــدر» ،قــالــت فـيــه إن نـتــائــج االنـتـخــابــات تم
أيد أجنبية ،متهمة حكومة
التالعب بها من قبل ٍ
مصطفى الكاظمي بالتورط في التالعب بها،
كما لوحت بالنزول إلى الشارع.
لـكــن م ـصــادر سـيــاسـيــة فــي الـعــاصـمــة بـغــداد
تـتـحــدث عــن أن تـلــك ال ـقــوى ال تملك خـيــارات
م ــا ب ـع ــد م ــرح ـل ــة الـ ــرفـ ــض ،وس ـت ـب ـق ــى ضـمــن
دائرة التصريحات اإلعالمية ،أو حتى تنظيم
وق ـفــات اح ـت ـجــاج مــؤق ـتــة ،إذ مــن غـيــر املمكن
إعادة االنتخابات ،أو ذهاب تلك القوى لخيار
امل ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة ف ــي الـحـكــومــة املـقـبـلــة.
ووص ــف م ـصــدر م ـقــرب م ــن الـكــاظـمــي الـقــوى

ُ
امل ـع ـتــرضــة بــأن ـهــا «ت ـص ـ ّـع ــد م ــن أج ــل ال ـحــوار
وال ـح ـصــول عـلــى م ــا ت ــري ــد» ،مـضـيـفــا أن ــه «ال
يوجد طــرف ،بمن فيهم اإليــرانـيــون ،مستعد
لــدعــم خ ـي ــارات فــوضــى فــي ال ـع ــراق ،أو حتى
الـعــودة إلــى خيار إج ــراء انتخابات جــديــدة».
وبني املصدر ،في اتصال هاتفي مع «العربي
الجديد» ،أن «املعترضني ال يملكون أدلة على
مزاعم التزوير ،وما يحدث رد فعل بديل عن
إقرارهم بالخسارة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لحركة «صادقون» سعد السعدي ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة الـشـيـعـيــة،
ضمن اإلطــار التنسيقي ،لم تناقش موضوع
اللجوء إلى املعارضة السياسية أو البرملانية،
لكنها تحدثت عن رفض ما طرحته املفوضية
من نتائج تجدها غير حقيقية .ومع ذلك ،فإن
قوى اإلطار لن تذهب باتجاه املعارضة ،ألنها
تريد أن تحصل على منصب رئيس الحكومة،
ال ــذي يمثل استحقاقًا شـيـعـيــا» .وكـشــف عن
«ن ـي ــة لـتـحـشـيــد ج ـمــاه ـيــر ال ـق ــوى املـعـتــرضــة
للخروج بتظاهرات مـنــددة بالنتائج» .لكنه
أكد ،في الوقت ذاته ،أن حراك «التحالفات بني
الـقــوى الشيعية وصــل إلــى مرحلة متقدمة»،
فــي إشـ ــارة مـنــه لـتـكــويــن الـكـتـلــة األك ـثــر عــددًا
وس ـحــب ال ـب ـســاط مــن تـحــت ال ـت ـيــار ال ـصــدري
لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة .أم ــا ال ـق ـي ــادي ف ــي حــركــة
«ح ـق ــوق» ع ـبــاس الـ ـع ــرداوي فـقــد أوضـ ــح ،في

اتصال هاتفي مع «العربي الجديد» ،أن «عدم
استجابة املفوضية ملطالب القوى السياسية
املعترضة ،يعني االنـتـقــال إلــى مرحلة ثانية
م ــن أشـ ـك ــال الـ ــرفـ ــض ،وم ـن ـه ــا االع ـت ـص ــام ــات
والـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ،ملـ ـن ــع كـ ـس ــر إرادة ال ـش ـع ــب
العراقي» .بــدوره ،لفت رئيس مركز «التفكير
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــأب ـ ـحـ ــاث» ،إح ـ ـسـ ــان ال ـش ـم ــري،
إل ــى أن ال ـقــوى الــرافـضــة لنتائج االنـتـخــابــات
اعتمدت «سياسة حافة الـهــاويــة» ،مستبعدًا
أن يـ ـ ــؤدي ال ـت ــوت ــر ال ـح ــال ــي إل ـ ــى «االح ـت ـك ــام
ل ـل ـســاح ،ويـمـكــن أن ت ـكــون خ ـط ــوات الــرفــض
م ــن أجـ ــل ال ـض ـغ ــط مل ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـم ــرار ُع ــرف
الـتــوافــق .وحـتــى إن تــم اسـتـخــدام الـشــارع في
االحتجاجات فلن يستمر بشكل طويل ،وقد
تـحــل عـبــر م ـب ــادرة ل ـل ـحــوار الــوط ـنــي بـغــرض
تثبيت االستقرار» .وأكد ،لـ«العربي الجديد»،
أن «ال ـقــوى السياسية الـخــاســرة تتحدث عن
تزوير وتالعب بــاألصــوات ،لكن في الحقيقة
فإن االنتخابات متقدمة جدًا في عدم التالعب
بــاألصــوات ،ومــا حــدث من خسارة هو موقف
عــراقــي تمثل فــي الـتـصــويــت الـعـقــابــي ،أي أن
العراقيني عــاقـبــوا هــذه الـكـيــانــات .وقــد كانت
هـ ــذه ال ـخ ـس ــارة م ـتــوق ـعــة ،ب ـس ـبــب ف ـشــل هــذه
الكيانات في املراحل املاضية بكل امللفات التي
أوكلت إليها .كما أن هناك نفورًا شعبيًا من
اإلسالم السياسي خارج إطار الدولة».
(شارك في التغطية من بغداد زيد سالم)

