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للحديث تتمة...

عملية القدس
أججت عملية القدس التي نفذها فادي أبو شخيدم، أول من أمس األحد، في البلدة 
مخاوف  آخرين،  أربعة  وإصابة  مستوطن  مقتل  إلى  وأدت  القدس  من  القديمة 
جهات أمنية إسرائيلية من عمليات جديدة تحاكي عملية أبو شخيدم، فيما برزت 

تحذيرات من احتماالت اشتعال األوضاع في القدس والضفة الغربية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
رام اهلل ـ العربي الجديد

ال تزال العملية الفدائية التي نفذها 
الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أول 
من أمــس األحــد، في البلدة القديمة 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة، حــيــث أطــلــق الــنــار على 
مستوطن  مصرع  عن  أسفر  ما  إسرائيليني، 
عدا  شرطيان،  بينهم  آخرين  أربعة  وإصابة 
أبو شخيدم، تشغل األوســاط  عن استشهاد 
ــة  ــة. وتــــســــود مــــخــــاوف فــــي دولــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
االحتالل، من تحول العملية إلى نقطة فارقة 
فـــي األوضــــــاع األمــنــيــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
ــا املــحــتــمــل إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــدادهـ ــتـ وامـ
خصوصًا أنها بّينت وجــودًا لحركة حماس 
في القدس، وقدرة الحركة على الرغم من كل 
ما بذلته دولــة االحتالل في األعــوام األخيرة 
عمليات  تنفيذ  على  األمــنــي،  املــســتــوى  على 
داخـــــل الــــقــــدس. يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا تــتــواصــل 
املواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل 
اتها  التي كانت، أمس، تواصل تشديد إجراء

وال سيما في القدس.
وعلى الرغم من أن رئيس حكومة االحتالل، 
نــفــتــالــي بــيــنــت، اكــتــفــى بــعــد وقــــوع العملية 
بــإيــعــاز لــقــوات األمـــن اإلســرائــيــلــيــة بالتأهب 
واليقظة ملنع وقوع عمليات أخــرى، وحديث 
وزير األمن الداخلي، عومر بارليف، عن عدم 
وجود معطيات أو مخاوف من اتساع ظاهرة 
العمليات بالطريقة التي نفذها أبو شخيدم، 
إال أن جهات أمنية إسرائيلية أبدت مخاوف 
من عمليات أخرى تحاكي عملية أبو شخيدم. 
وأبــرز اإلعــالم اإلسرائيلي حقيقة أن السالح 
الذي استخدم في العملية هو من طراز بيتا 
ع فــي الــخــارج، وبــالــتــالــي فإن 

ّ
نــظــامــي، مصن

وصــولــه إلـــى الــقــدس أمـــر خــطــيــر بــحــد ذاتـــه، 
خاصة بعدما كان اإلعالم اإلسرائيلي ادعى 
بداية أن السالح هو بندقية من طراز »كارلو« 
الذي يتم تصنيع بنادق منه في مخارط في 
في  الفلسطينية  للسلطة  خــاضــعــة  مــنــاطــق 

الضفة الغربية.
وقد ذهب عدد من محللي الشؤون العسكرية 
في الصحف اإلسرائيلية، أمس، إلى التحذير 
القدس  فــي  مــن احتماالت اشتعال األوضـــاع 
اتجهت  حــال  فــي  الغربية، ال سيما  والضفة 
ــتـــراحـــات وزيـــر  حــكــومــة بــيــنــت إلــــى تــبــنــي اقـ
ــنــــدل بـــــإعـــــادة نــصــب  ــاالت يــــوعــــاز هــ ــ ــــصــ االتــ
األقصى،  مداخل  على  اإللكترونية  البوابات 
مــا مــن شــأنــه أن تــكــون لــه تــداعــيــات خطيرة 
ليس فقط في األراضي الفلسطينية املحتلة. 

 عــــن مــــخــــاوف مــــن أن يـــتـــكـــرر الــفــشــل 
ً
فـــضـــال

اإلســرائــيــلــي فـــي نــصــب هـــذه الـــبـــوابـــات كما 
حدث عام 2017، عندما أصر رئيس حكومة 
االحـــتـــالل الــســابــق بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو على 
نصب البوابات اإللكترونية خالفًا لتقديرات 
الشاباك، وهو ما حذر منه املحلل العسكري 

في صحيفة »هآرتس« عاموس هرئيل.
وبــحــســب هــرئــيــل، فـــإن حــركــة حــمــاس تسير 
عــلــى حــبــل »رفـــيـــع«، فــهــي مـــن جــهــة »تسعى 
لتأمني تسوية في قطاع غزة، لكنها ال توقف 
نــشــاطــهــا وســعــيــهــا لــزعــزعــة االســـتـــقـــرار في 
تنفيذ  عبر  املحتلة  والقدس  الغربية  الضفة 
أيضًا  يمكنها  مــمــا  االحـــتـــالل،  عمليات ضــد 
الفلسطينية في  السلطة  من زعزعة سيطرة 
الغربية«.  الضفة  في  لها  الخاضعة  املناطق 
وادعت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس اإلثنني، أنه 
ُسمح بنشر معلومات عن القبض على شبكة 
»حماس« أخيرًا في الضفة الغربية  واسعة لـ
تضم أكثر من خمسني ناشطًا، والعثور على 
أسلحة وأحزمة ناسفة، كانت الشبكة تعتزم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــمــلــيــات ضــــد إســـرائـــيـــل. 
ــة اإلســرائــيــلــيــة إن اعتقال  وقـــال مــوقــع اإلذاعــ
أعـــضـــاء الــشــبــكــة، تـــم بـــالـــتـــعـــاون بـــني جــهــاز 
املــخــابــرات اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة »الــشــابــاك« 
وقــــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وبحسب موقع اإلذاعة اإلسرائيلية، فإن »من 
رفــيــعــة املستوى  قــيــادات  الشبكة  بــبــنــاء  قـــام 
لحماس في الخارج، على رأسها نائب رئيس 
ــاروري«. وأشـــــار املــوقــع  ــ ــعـ ــ الــحــركــة صــالــح الـ
الغربية  الضفة  فــي  »نشطت  الشبكة  أن  إلــى 

والقدس«.
فــي مـــوازاة ذلــك، حــاول املحلل العسكري في 
صحيفة »معاريف«، كال بار ليف، التخفيف 
ــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــنـ ــدة املــــخــــاوف األمـ ــ مــــن حـ
مشيرًا إلــى عــدم وجــود دالئــل ملوجة جديدة 
بــار ليف قــال إن  الفدائية. لكن  من العمليات 
كل عملية في القدس، ترفع تلقائيًا منسوب 

التوتر والتأهب في املؤسسة األمنية، مشيرًا 
إلـــى أن الــبــروفــايــل )مــعــالــم شــخــصــيــة منفذ 
العملية( الخارج عن املألوف في عملية القدس 
األحد؛ رجل دين وعضو بحركة حماس، يؤكد 
القيام  يــقــرر  مــن  خصائص  تحديد  صعوبة 
محلل  وبحسب  استشهادية.  فردية  بعملية 
»معاريف«، فإن املؤسسة األمنية تخشى من 
أن حركة حماس تمكنت في األشهر األخيرة 
مـــن تــعــزيــز وجـــودهـــا وقــوتــهــا فـــي الـــشـــارع، 
في  وأضــــاف  الفلسطينية«.  السلطة  مــقــابــل 

هذا السياق: »هناك من يعتقد في املؤسسة 
قــوة حماس  ازديــــاد  أن  اإلسرائيلية  األمــنــيــة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطيني  الــشــارع  في 
لبدء مرحلة جديدة،  القدس، يؤشر  وشرقي 
الصعوبات  هو  األمنية  املؤسسة  يقلق  ومــا 
التي تواجهها السلطة الفلسطينية في بسط 
الــقــانــون، وهـــو مــا يفسر  سيطرتها وإنـــفـــاذ 
رئيس  مــع  كبار  األمنية ملسؤولني  الــلــقــاءات 
عــبــاس، وبينهم وزيــر  السلطة محمود  هــذه 
رونني  الشاباك  غانتس، ورئيس  بني  األمــن 

بار«.
وفي موقع »يديعوت أحرونوت«، قال مراسل 
الشؤون الفلسطينية، أليئور ليفي، إن حركة 
حـــمـــاس عــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــجــيــدهــا عملية 
 منفذها من 

ّ
الــقــدس األخــيــرة وإقـــرارهـــا بـــأن

أعضاء الحركة، إال أنها لم تعلن مسؤوليتها 
عــنــهــا. ولــفــت لــيــفــي فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن 
»حــمــاس« تــدرك جيدًا الفرق بني أثــر عملية، 
ســواء كانت طعنًا أو إطــالق نــار، في محيط 
املسجد األقصى، وبني أي عملية أخرى عند 
حـــاجـــز عـــســـكـــري، وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا يثير 
 
ً
مخاوف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية، فضال
عن مخاوف من إمكانية رفع احتماالت قيام 
فــلــســطــيــنــيــني بــمــحــاولــة تــقــلــيــد عــمــلــيــة أبــو 

التي  الطعن  شخيدم، كما حــدث بعد عملية 
نفذها الشاب مهند حلبي في البلدة القديمة 
العمليات  عشرات  تبعتها  والتي   2015 عــام 
املـــشـــابـــهـــة«. وانـــضـــم لــيــفــي إلــــى هــرئــيــل في 
تحذير حكومة االحــتــالل مــن االنــجــرار وراء 
اقـــتـــراحـــات ســيــاســيــني يـــدعـــون إلــــى تغيير 
الوضع القائم في البلدة القديمة من القدس، 

إحــداث  أو حتى  إلكترونية،  بــوابــات  ونصب 
عند  حــواجــز  مثل نصب  هامشية،  تغييرات 
بـــاب الــعــامــود كــمــا حـــدث فــي مــايــو املــاضــي، 
»فهذا بالضبط ما تريده حماس كي تتمكن 
مــن مــحــاولــة زعــزعــة الــهــدوء الــهــش الــقــائــم«، 

وفق قوله.
ــلـــى صـــعـــيـــد املــــخــــاوف  ــــس عـ ــًا أمــ ــتــ وكـــــــان الفــ

األمــنــيــة، نصح الــســفــارة األميركية فــي دولــة 
ــتــــالل، مــوظــفــيــهــا وعـــائـــالتـــهـــم، بتجنب  االحــ
الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، حتى 
إشعار آخــر. وقالت السفارة في تنبيه أمني 
مــكــتــوب: »نــظــرًا ألن الــحــوادث األمــنــيــة غالبًا 
ما تحدث من دون سابق إنذار، فإننا نشجع 
ــنـــني األمـــيـــركـــيـــني بـــشـــدة عــلــى تــوخــي  املـــواطـ
لــزيــادة  املناسبة  الــخــطــوات  واتــخــاذ  اليقظة 

وعيهم األمني«.
وواصـــــلـــــت قـــــــوات االحـــــتـــــالل أمــــــس تــشــديــد 
تـــدابـــيـــرهـــا الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
ــــي مـــحـــيـــط املــســجــد  ــة فـ ــاصــ ــن الـــــقـــــدس، خــ ــ مـ
األقصى، حيث استأنف املستوطنون، أمس، 
قــوات  اعتقلت  فيما  للمسجد،  اقتحاماتهم 
ــنـــني مــــن املـــديـــنـــة.  االحــــتــــالل فــلــســطــيــنــيــني اثـ
واعتقلت قوات االحتالل أمس، زوجة الشهيد 
ــاد بـــــــــدوي، لـــدى  ــعــ ــيــــدم، ســ فــــــــادي أبــــــو شــــخــ
عــودتــهــا مـــن األردن، واســتــدعــت طــفــلــتــه آيــة 
للمرة الثانية خالل ساعات للتحقيق معها، 
وفق ما أكدت عائلة أبو شخيدم. في غضون 
ذلــــك، انــدلــعــت مــواجــهــات، أمــــس، فــي محيط 
مدرسة الراشدية بالقدس املحتلة، حيث كان 
للتربية  مــدرســًا  أبــو شخيدم  الشهيد  يعمل 
ــة. واســـتـــخـــدمـــت قــــــوات االحـــتـــالل  ــيــ اإلســــالمــ
قــنــابــل الــغــاز والــصــوت فــي مــالحــقــة الشبان 
الذين اعتقلت أحدهم، علمًا أن غالبيتهم من 
طالب املدرسة التي قررت لجنة أولياء األمور 
فيها تعطيل الدراسة، أمس، حدادًا على روح 

الشهيد أبو شخيدم.
القدس،  شمالي  شعفاط  مخيم  شهد  كــذلــك، 
ــًا  ــرابــ ــيــــدم، إضــ حـــيـــث كــــــان يـــقـــطـــن أبــــــو شــــخــ
 أمس كانت دعت إليه القوى الوطنية 

ً
شامال

واإلســـالمـــيـــة فـــي املـــخـــيـــم، حــــــدادًا عــلــى روح 
الشهيد، وللتعبير عن مساندة عائلته التي 

تعرضت لعنف جنود االحتالل وتنكيلهم.
ــاب الـــعـــامـــود  ــ ــهـــدت املــنــطــقــة مــــن بـ كــــذلــــك، شـ
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس وحـــتـــى بــــاب الـــســـاهـــرة، 
ــهــــات مــع  مــــــــرورًا بــــشــــارع الـــســـلـــطـــان، مــــواجــ
قــوات االحــتــالل التي اندفعت بــأعــداد كبيرة 
العديد  على  بالضرب  واعــتــدت  املنطقة  إلــى 
مــن املـــارة. كما شهد حــي رأس الــعــامــود إلى 
الشرق من البلدة القديمة من القدس، صباح 
أمــــس، مـــواجـــهـــات مـــع قــــوات االحـــتـــالل الــتــي 
داهمت الحي وشرعت في االعتداء على املارة 

من دون مبرر.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصـــيـــب مـــحـــافـــظ الـــقـــدس 
عــــــدنــــــان غــــيــــث وعــــــــــدد مــــــن أفـــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه 
برضوض مختلفة إثر اعتداء قوات االحتالل 
اإلســرائــيــلــي عليهم، فجر أمــس اإلثــنــني، في 
بــلــدة ســلــوان جــنــوبــي الـــقـــدس، بــعــد اقــتــحــام 
مــنــازلــهــم واعــتــقــال أربــعــة مــن أفــــراد العائلة 
 عـــن اعــتــقــال ثــالثــة شــبــان آخـــريـــن من 

ً
فــضــال
البلدة.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــقــلــت قــــوات االحــتــالل، 
أمس، 5 شبان من مخيم قلنديا شمال القدس، 
أبــو مشعل  ديــر  قــريــة  أغلقت مدخلي  بينما 
ــلـــه، بــالــبــوابــة الــحــديــديــة  شـــمـــال غــــرب رام الـ
والسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة دخول 
الغربية،  الضفة  وشمالي  األهــالــي.  وخـــروج 
هــاجــم مــســتــوطــنــون بــالــحــجــارة، فــجــر أمــس 
اإلثنني، منازل الفلسطينيني في قرية عوريف 
جــنــوبــي نــابــلــس، مـــا ألــحــق أضـــــرارًا بــإحــدى 
املركبات، باإلضافة إلى تحطيم زجاج نوافذ 
ــاب، أمــس  ــ ــــك، أصـــيـــب شـ ــدة. إلــــى ذلـ ــ مـــنـــازل عـ
اإلثنني، جــراء دهسه من قبل قــوات االحتالل 
الــفــارعــة جنوبي  اقــتــحــام قــريــة وادي  أثــنــاء 
طوباس، ونقل على إثــر ذلــك إلــى املستشفى 

لتلقي العالج.

زكريا الكمالي

فجأة، ظهرت الحرب اليمنية 
»نيولوك«. انسحابات غامضة  بـ
تبعتها عودة زخم االنتصارات 

للقوات الحكومية بعد سنوات من 
الجمود فرضتها قيود سياسية من 
املجتمع الدولي، أو حسابات خاطئة 

من قوى الداخل. تغّيرت قواعد 
اللعبة العسكرية في وقت قياسي، 

ففي مأرب، بدأ الجيش اليمني 
بامتصاص صدمة الهجوم الشامل 

من الحوثيني وتحّولت صحاري 
املديريات الجنوبية إلى ثقب أسود 

يلتهم العشرات من عناصر املليشيا 
يوميًا منذ مطلع الشهر الحالي. 

وفي الساحل الغربي، تتوالى أخبار 
االنتصارات وكأن معركة تدور 

هناك من طرف واحد. رقعة غارات 
التحالف اتسعت هي األخرى، 
ولوحظ استخدام بنك أهداف 

جديدة في مناطق ومحافظات لم 
يسبق استهدافها طيلة األشهر 
والسنوات املاضية، وفي املقابل 

انكسرت الغطرسة الحوثية إلى حد 
ما. لكن كيف تحقق كل هذا؟ هل 

يمكن القول إن التحّوالت العسكرية 
الحاصلة نتاج لوحدة الصف 

اليمني املناهض للحوثيني وصحوة 
سعودية صححت مسار املعركة، أم 
أن ما يجري هو تنفيذ ملخطط دولي 

غامض وعاصفة تسبق الهدوء؟
ال توجد إشارات واضحة على أن 

الحس الوطني قد ُولد فجأة وجعل 
الجميع يشعرون بمخاطر املليشيات 

واملشروع اإليراني في حال سقوط 
مأرب، على الرغم من أن هذا عامل 
مهم ملسار املعركة، وال توجد نوايا 
أيضًا على دفن العملية السياسية 
بعد االنسحاب الضمني للحكومة 

والتحالف من اتفاق استوكهولم 
في الحديدة. إعادة التموضع، هي 

السر الوحيد في التحّوالت الحاصلة 
على األرض. على الرغم من نشوة 

االنتصارات الحاصلة في بلدات 
الساحل الغربي املتاخمة للحديدة 
وتعز وإب، واالرتباك الحاصل في 

صفوف جماعة الحوثيني التي 
أعادت تشغيل أسطوانة املظلومية 

والتنديد بالتصعيد، إال أن هناك 
حلقة مفقودة وغموضًا قد يخسف 

بالطموحات والزخم الشعبي إثر 
طبخات سرية. بالنسبة ألغلبية 
اليمنيني املناهضني لالنقالب، ال 

شيء أجمل من االنتصارات وانتزاع 
أي شبر من الحوثيني شرقًا أو 

غربًا، وطموحات هؤالء ستتعرض 
النتكاسة مدّوية في حال تراجع 
زخم املعركة خالل األيام املقبلة 

بأوامر خارجية.
وصل املجتمع الدولي إلى مرحلة 
العجز عن إيجاد وصفة ناجعة 

دة وخصوصًا 
ّ
لألزمة اليمنية املعق

بعد استحالة الحسم العسكري ألي 
طرف، لكن أي خطوة تمزيق محتملة 

لن تؤدي إلى استقرار اليمن كما 
يعتقد مهندسو الطبخات السرية 

بل إلى مزيد من الفوضى واالقتتال 
األهلي. لن ينعم اليمن باالستقرار 

في ظل حلول متهورة، وخصوصًا 
في ظل رفض جماعة الحوثيني 

لطروحات كهذه.
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االحتالل 
يخشى 

انفجارًا أمنيًا

الحدث

أمين العاصي

تــتــحــرك أطــــراف فــاعــلــة فــي املــشــهــد الــســوري 
لـــوضـــع تـــرتـــيـــبـــات جــــديــــدة لـــشـــمـــال الـــبـــالد، 
السيطرة،  املعطيات في خريطة  تبّدل  ربما 
خصوصًا في شرقي نهر الفرات الذي يشهد 
ــبـــاكـــات بــــني فــصــائــل  ــتـ بــــني وقـــــت وآخــــــر اشـ
املـــعـــارضـــة املـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي، 
)قسد(  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  وبــني 
التي وجدت نفسها بني الخيارات الصعبة. 
بأن  املتالحقة  السياسية  التحركات  وتشي 
هــنــاك صــفــقــة مــا فــي شــمــال ســوريــة يجري 
الــتــحــضــيــر لــهــا لــتــفــادي تــصــعــيــد عــســكــري 
يتطلع  الـــذي  التركي  الجانب  قبل  مــن  أكــبــر 
حساب  على  األرض  على  مكاسب  لتحقيق 
»قـــســـد«، الــتــي أوفــــدت مــجــددًا إلــهــام أحــمــد، 
»مجلس سورية  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
الــجــنــاح السياسي  الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، 
لــــهــــذه الـــــقـــــوات، إلـــــى مـــوســـكـــو لــلــبــحــث فــي 
السوري.  الشمال  تخص  روسية  مقترحات 
ــل أيـــــــام »أن  ــبـ ــــد كـــشـــفـــت قـ ــد قـ ــمــ ــــت أحــ ــانـ ــ وكـ
مـــســـؤولـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة رفـــضـــوا 
آالف عنصر  بــإدخــال ثالثة  مقترحًا روسيًا 
مــديــنــة كوباني  إلـــى  الحكومية  الــقــوات  مــن 
ــاء فــــي مـــواقـــع  ــ ــق مــــا جـ ــ ــــني الـــــعـــــرب(«، وفـ )عـ
»اإلدارة الذاتية«. وأشارت  لـــ إخبارية تابعة 
إلى أن الرفض غايته »منع تكرار سيناريو 

درعا في مدينة كوباني«.
ولـــكـــن صــحــيــفــة »الــــوطــــن« الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
السوري قالت أمس اإلثنني إن أحمد تتناول 
في موسكو املقترح الروسي خالل مباحثات 
انتشار قوات  أن  زاعمة  الخارجية،  في وزارة 
الغالبية  الــعــرب ذات  فــي مدينة عــني  الــنــظــام 
التركي  الــغــزو  مــن خطر  »لحمايتها  الكردية 
الذي ال يزال قائمًا وداهمًا«. وقالت إن املقترح 
الــروســي جــاء بعد ورود أنــبــاء عــن استعداد 

طرابلس ـ العربي الجديد

أغلقت مفوضية االنتخابات في ليبيا، عصر 
ـــح لــالنــتــخــابــات 

ّ
ــتـــرش ــنــــني، بــــاب الـ أمــــس اإلثــ

الرئاسية، على أكثر من 90 مرشحًا بحسب 
ُيعلن  أن  ينتظر  بينما  ليبية،  إعــالم  وسائل 
العدد الرسمي للمرشحني من قبل املفوضية 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي ظــهــر الــيــوم. يــأتــي ذلــك 
ح سيف 

ّ
بينما ال يزال الجدل دائرًا حول ترش

ــــالم الـــقـــذافـــي، والـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة  اإلسـ
ــد طــلــب املـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري  حــفــتــر، وقــ
أول  مــفــتــاح، مــســاء  أرحــومــة  الليبي مسعود 
حهما، 

ّ
من أمس األحــد، إيقاف إجــراءات ترش

وهـــو مـــا رفــضــت املــفــوضــيــة الــتــجــاوب مــعــه. 
وشــهــد يــوم أمــس إقــبــااًل كثيفًا مــن قبل عدد 
لالنتخابات  ح 

ّ
الترش على  الشخصيات  مــن 

ـــ90،  الــرئــاســيــة، لــيــتــجــاوز عـــدد املــرشــحــني الــ
بــعــدمــا كـــان وصـــل إلـــى 61 حــتــى مــســاء أول 
ــن أمـــــس األحــــــــد، وفـــــق بـــيـــانـــات مــفــوضــيــة  مــ
تقدم  أمــس  الفتًا  وكــان  الليبية.  االنتخابات 
الناشطة الحقوقية ليلى بن خليفة، بأوراقها 
امــرأة  كــأول  لالنتخابات،  العليا  للمفوضية 
فيما  الرئاسية،  لالنتخابات  ح 

ّ
تترش ليبية 

حني 
ّ

أعــلــنــت املــفــوضــيــة قــبــول طــلــبــات املترش
لــلــرئــاســة، أول مــن أمـــس األحــــد، ومـــن بينهم 

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. 
أمــس  بــأوراقــهــا،  بــن خليفة  وتــقــدمــت ليلى 
فــي  االنـــتـــخـــابـــيـــة  اإلدارة  ملــــركــــز  ــــني،  ــنــ ــ اإلثــ
طــرابــلــس. وعــرفــت بــن خليفة بنشاطها في 
الــدفــاع عن حقوق اإلنــســان والــحــريــات، قبل 
الحركة  أشــهــر تأسيس حــزب  قبل  تعلن  أن 
ــزاب ضمن  ــ الــوطــنــيــة، وتـــرؤســـه، كــأحــد األحـ

العملية السياسية الليبية الجديدة. 
وخــالل ساعات الصباح أمــس اإلثــنــني، قدم 
لالنتخابات  ح 

ّ
للترش أوراقــهــم  شخصًا   12

ــور شـــوايـــل  ــ ــاشـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــم عـ ــ الــــرئــــاســــيــــة، مـ

الــقــوات بعيدًا عن  أنقرة التي تريد دفــع هــذه 
حدودها، مع الحصول على مناطق في غربي 
الــــفــــرات مــثــل تـــل رفـــعـــت أو مــنــبــج أو شــرقــي 

الفرات مثل عني عيسى أو تل تمر.
ورأى املحلل السياسي السوري الكردي فريد 
سعدون، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»مجلس سورية الديمقراطية« )مسد( »يكرر 
ال  »مسد  نفسها«، مضيفًا:  السابقة  األخطاء 
تتنازل، وفي الوقت نفسه الروس والحكومة 
الـــســـوريـــة ال يـــقـــّدمـــون أي تــســهــيــالت لــعــقــد 
اتفاق«. وأعرب عن اعتقاده بأن »األمر منوط 
باألميركيني، فواشنطن من تقرر اتفاق قسد 
والــنــظــام برعاية روســيــة مــن عــدمــه«. وتــابــع: 
واشنطن لم تحدد بعد مصير شرقي الفرات، 
ومن ثم فإن زيــارة إلهام أحمد لن تــؤدي إلى 
أن  فإما  الفصل،  هو  األميركي  القرار  نتيجة. 
تقرر الواليات املتحدة االنسحاب من شرقي 
الــفــرات وتــتــرك األمـــر لــلــروس، ومــن ثــم عــودة 
النظام إلى كل املنطقة وليس فقط عني العرب، 
أو يبقى األميركيون في املنطقة ما يعني عدم 

السماح بأي اتفاق بني »قسد« والنظام.
ــن الــــواضــــح أن كــــل األطــــــــراف تــبــحــث عــن  ــ ومـ
ــتــــي تــجــد  ــلـــى حــــســــاب »قــــســــد« الــ مـــكـــاســـب عـ
ــيـــارات الــصــعــبــة بل  ــام الـــخـ ــ ــًا أمـ نــفــســهــا دائـــمـ
ــتــــراٍخ« عــلــى األقـــل  املـــؤملـــة، فـــي ظـــل مــوقــف »مــ
إعــالمــيــًا مـــن قــبــل الـــواليـــات املــتــحــدة، الــداعــم 
ــقــــوات. وتـــــدرك »قـــســـد« أن  الــرئــيــســي لــهــذه الــ
الجانب  إرضــاء  يعني  التركي  الخطر  ب 

ّ
تجن

الروسي وتقديم مكاسب له.
الــروســي لضمان  الجانب  من جهته، يتحرك 
الفرات، وهي  أكثر في شرقي  أقدامه  ترسيخ 
املــنــطــقــة األهــــم فــي ســـوريـــة، والــحــصــول على 
الزاخرة  املنطقة  للنظام في  مكاسب حقيقية 
بالثروات، والتي يخطط النظام الستعادتها 
ــلـــف الـــشـــمـــال  لــتــحــســني اقــــتــــصــــاده. وكـــــــان مـ
ــــوري حــــاضــــرًا عـــلـــى طــــاولــــة مــبــاحــثــات  ــسـ ــ الـ

إمــكــانــيــة عــــرض الــبــيــانــات واإلحــصــائــيــات 
ــــحــــني، قـــــرر مــجــلــس 

ّ
الـــكـــامـــلـــة حـــــول املــــتــــرش

املــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات 
تــأجــيــل مــوعــد املــؤتــمــر الــصــحــافــي إلـــى يــوم 
الثالثاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا، باملركز 

اإلعالمي باملفوضية«.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت املفوضية قبولها 
أول من  مــســاء  حــتــى  ــحــًا، 

ّ
مــتــرش  61 ألوراق 

أمــــس األحـــــد، مـــن بــيــنــهــم الــدبــيــبــة، وســفــيــر 
ليبيا السابق لدى االتحاد األوروبي حافظ 
ــاذ الــوطــنــي  ــقــ ــدور، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة اإلنــ ــ ــ قـ
السابقة عمر الحاسي، وخلفه في الحكومة 
ــيــــس املــؤتــمــر  ــا خــلــيــفــة الــــغــــويــــل، ورئــ ــهــ ذاتــ
أبو  نــوري  )البرملان(  السابق  العام  الوطني 
الحالي  املحاسبة  ديـــوان  ورئــيــس  سهمني، 
خــالــد شــكــشــك، ووزيــــر االقــتــصــاد بحكومة 
الـــوفـــاق الــســابــقــة عــلــي الــعــيــســاوي. وذّكـــرت 
حني 

ّ
املترش ألوراق  قبولها  بـــأن  املــفــوضــيــة 

»ُيعد مبدئيًا«، مضيفة أنها »ستحيل ملفات 
ح إلى كل من النائب العام، 

ّ
املتقدمني للترش

السورية  املعارضة  التركي وفصائل  الجيش 
فــي الــشــمــال القــتــحــام هـــذه املــديــنــة الــتــي تقع 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة فـــي شــرقــي 

الفرات مباشرة.
»قسد«  لـ بالنسبة  قــصــوى  أهمية  وللمدينة 
كــــونــــهــــا الــــثــــقــــل الــــســــكــــانــــي األبــــــــــرز لــــأكــــراد 
ــد« تــبــحــث عــن  ــبــــدو أن »قــــســ الــــســــوريــــني. ويــ
صيغة تتيح لــلــروس والــنــظــام االنــتــشــار في 
محيط مدينة عني العرب لدرء الخطر التركي 
عنها من دون السيطرة الفعلية على املنطقة، 
أو ربــمــا تمنح الــنــظــام امــتــيــازات جــديــدة في 
ــرات أو غـــربـــه، مـــن بينها  ــفـ مــنــطــقــة شــرقــي الـ
السماح له بإنشاء مربع أمني إما في منبج 
أو الطبقة أو الرقة. ولكن هذا األمر لن يرضي 

املؤقتة  الليبية  بالحكومة  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
الــســابــقــة، وضـــو املــنــصــوري عــضــو الهيئة 
وإبــراهــيــم  الــدســتــور،  لصياغة  التأسيسية 
األمــم  لــدى  السابق  ليبيا  مــنــدوب  الدباشي 
ــغـــويـــل وزيــــــر الـــدولـــة  ــة الـ املـــتـــحـــدة، وســــالمــ
لشؤون االقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية 
ــحــًا 

ّ
الــحــالــيــة، لــيــرتــفــع الـــعـــدد إلـــى 73 مــتــرش

حتى ظهر أمس، قبل أن تشير وسائل إعالم 
ليبية الحقًا إلى بلوغ عدد املرشحني الـ94.

ومن املنتظر أن تعلن مفوضية االنتخابات 
العدد  الــثــالثــاء،  الــيــوم  فــي مؤتمر صحافي 
الـــرســـمـــي لــلــمــرشــحــني، وذلـــــك بــعــد تــأجــيــل 
أمس  مقررًا  كــان  الــذي  الصحافي  مؤتمرها 
ـــح. 

ّ
لــلــغــايــة ذاتـــهـــا بــعــد إغـــــالق بــــاب الـــتـــرش

وذكرت املفوضية في بيان أنه »نظرًا لتزايد 
ـــح لــالنــتــخــابــات 

ّ
أعــــــــداد املـــتـــقـــدمـــني لـــلـــتـــرش

ــر ضــمــن  ــيــ ــيــــوم األخــ الـــرئـــاســـيـــة، بـــحـــلـــول الــ
ــح )أمـــــس(، 

ّ
األيــــــام املــــحــــددة لــلــتــقــدم لــلــتــرش

ونظرًا لضيق الوقت الالزم الستيفاء عملية 
ح، وبالتالي عدم 

ّ
التدقيق في طلبات الترش

روســيــة إيــرانــيــة جــرت أمــس األول األحـــد، في 
ــة بـــني املـــبـــعـــوث الــخــاص  ــيـ ــرانـ الــعــاصــمــة اإليـ
ــــي إلـــــى ســــوريــــة ألــكــســنــدر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
الفرنتييف ومساعد وزير الخارجية سيرغي 
الــخــارجــيــة اإليــرانــي  ــر  فيرشينني، وبـــني وزيـ
مستشاري  وكبير  اللهيان  عبد  أمير  حسني 
األخـــيـــر لــلــشــؤون الــســيــاســيــة الــخــاصــة علي 
أصغر خاجي. وتعد تركيا وروســيــا وإيــران 
أستانة  مسار  لتفاهمات  الضامن«  »الثالثي 
حول األوضــاع في شمال سورية، واملقرر أن 
الكازاخية  العاصمة  في  جديدة  جولة  يعقد 

قبل نهاية العام الحالي.
في األثناء، يستعد الجانبان التركي والروسي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ لــــخــــوض جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات فـ
الحالي لوضع  أنقرة خالل األسبوع  التركية 
تــرتــيــبــات خــاصــة بــالــشــمــال الـــســـوري تسمح 
للجانبني بالحصول على مكاسب. ويبدو أن 
موسكو تدفع باتجاه »مقايضة« مع الجانب 
التركي تشمل الشمال الغربي من سورية، إذ 
تبحث عن مكاسب لها وللنظام في محافظة 
إدلب مقابل مكاسب ألنقرة إما في ريف حلب 

الشمالي أو في شرقي نهر الفرات.
ويــعــتــقــد املــحــلــل الــســيــاســي الـــتـــركـــي هــشــام 
جـــونـــاي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »تــركــيــا مـــصـــرة عــلــى الــبــقــاء فـــي الــشــمــال 
السوري، خصوصًا في إدلــب وريفها، بينما 
يريد الروس أن يسيطر النظام على املنطقة«، 
ــــالف جــــوهــــري بــــني أنـــقـــرة  مــضــيــفــًا: »هــــــذا خـ
»يمكن  بأنه  اعتقاده  عن  وأعــرب  وموسكو«. 
التعبير  إذا صـــح  مــســاومــة  هــنــاك  تــكــون  أن 
مــن شمال  تــدريــجــيــًا  تــركــيــا  تنسحب  بحيث 
ــة، مــقــابــل الــقــضــاء عــلــى بعض  غــربــي ســـوريـ
الكردستاني في  العمال  معاقل تنظيم حزب 
ــة«، مــضــيــفــًا: »ال أعتقد  شــمــال شــرقــي ســـوريـ
أنــقــرة ستتمخض عنه  فــي  املرتقب  اللقاء  أن 

نتائج مهمة«.

العامة  واإلدارة  الجنائية،  املباحث  وجهاز 
في  »الفصل  بهدف  والجنسية«،  للجوازات 
املحددة«،  للشروط  بياناتهم  مطابقة  مــدى 
فـــي قـــانـــون االنــتــخــابــات، قــبــل أن تــعــلــن عن 

القوائم األولية يوم 24 نوفمبر الحالي.
فــــي األثـــــنـــــاء، بـــــرز صـــــوت مــــعــــارض جــديــد 
ـــح ســيــف اإلســــــالم الـــقـــذافـــي وخــلــيــفــة 

ّ
لـــتـــرش

حـــفـــتـــر، إذ طـــلـــب املــــدعــــي الــــعــــام الــعــســكــري 
الــلــيــبــي، مــســعــود أرحـــومـــة مــفــتــاح، إيــقــاف 
ح الرجلني النتخابات الرئاسة 

ّ
إجراءات ترش

املـــزمـــع إجـــراؤهـــا فـــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املقبل، وذلك في رسالة وجهها، مساء 
أول مــن أمــس األحـــد، إلــى رئــيــس املفوضية 
»إيقاف  العام  املدعي  وطلب  السايح.  عماد 
ح لسيف اإلسالم 

ّ
السير في إجــراءات الترش

القذافي، وخليفة حفتر إلى حني امتثالهما 
للتحقيق فــي مــا أسند إليهما مــن وقــائــع«. 
ولفت إلى قضية مرفوعة ضد سيف اإلسالم 
ــل مــواطــنــني فـــي بــلــدة 

ْ
وحــفــتــر تــتــعــلــق »بــقــت

إســبــيــعــة )جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس( من 
)الروسية(«.  فاغنر  املسلحة  املجموعة  قبل 
وأضــــاف املــدعــي أن حــفــتــر مــتــهــم أيــضــًا في 
ل 63 مهاجرًا غير نظامي 

ْ
قضايا تتعلق بقت

في قصف مركز استقبال املهاجرين بمدينة 
يوليو/تموز  )شــرق طرابلس( في  تاجوراء 
ل مواطنني اثنني في قصف على 

ْ
2019، وقت

الــزاويــة )شمال غــرب( في ديسمبر/ مدينة 
في  طــالــبــًا   26 ـــل 

ْ
وقـــت  ،2019 األول  كـــانـــون 

قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في 
طــرابــلــس فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020. 
وجاء رد السايح سلبيًا على طلبات مفتاح، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــس  إذ أكـــــد فــ
ح نجل القذافي 

ّ
اإلثنني، أن كل إجراءات ترش

اعتبر  كما  القانونية.  الناحية  مــن  سليمة 
أنــه »لــيــس مــن حــق املــدعــي الــعــام العسكري 

التدخل في شؤون املفوضية«.

»تلقينا  اإلثنين،  أمس  اشتية،  محمد  الفلسطيني،  الــوزراء  رئيس  قال 
العاصمة  في  عقد  الذي  المانحة  الدول  اجتماع  خالل  جدية  وعودًا 
النرويجية أوسلو )األربعاء الماضي(، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة 
وقف  على  لحملها  إسرائيل  على  الضغط  وممارسة  الفلسطينية، 
االقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة«. وأضاف في كلمة بمستهل 
المشاركين في  أن »جميع  رام اهلل  الفلسطينية في  للحكومة  اجتماع 

االجتماع دانوا التوسع االستيطاني وانتهاكات حقوق اإلنسان«.

وعود باستئناف المساعدات

قال ممثل االتحاد 
األوروبي في األراضي 

الفلسطينية، سفين كون 
فون بورغسدورف، 

أمس اإلثنين إن »اإلجراءات 
االستيطانية ال تشكل 

انتهاكًا اللتزامات إسرائيل 
كقوة احتالل فحسب، 

بل تقوض كذلك 
الخطوات نحو سالم 
دائم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين«. وأكد 
بورغسدورف في 

تصريحات لدى زيارته 
مع رؤساء بعثات دول 

االتحاد األوروبي مواقع 
في المحيط الخارجي 

للقدس الشرقية أن 
»المصادقات األخيرة على 
آالف الوحدات االستيطانية 

تهدف لتغيير هوية 
القدس الشرقية«.

إدانة أوروبية 
لالستيطان

واصلت قوات االحتالل 
تشديد إجراءاتها في 

القدس )مصطفى 
الخاروف/األناضول(

متابعة رصد

خالل تظاهرة في طرابلس ضد ترّشح سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر )حازم تركية/األناضول(
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  شرق
      غرب

روسيا تسلّم لبنان صورًا 
متعلقة بانفجار بيروت

ــي،  ــ ــــروسـ ــيــــة الـ أكــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ســيــرغــي الفــــروف )الـــصـــورة(، أمــس 
مت الجانب 

ّ
اإلثــنــني، أن روســيــا سل

الصناعية  األقــمــار  صــور  اللبناني 
ــقــطــت يــــوم انـــفـــجـــار مــرفــأ 

ُ
الـــتـــي الــت

بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/آب 2020، 
مــعــربــًا عـــن أمـــلـــه بــــأن يــســاعــد ذلــك 
فــــي الــتــحــقــيــق فــــي الــــواقــــعــــة. وفـــي 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الــلــبــنــانــي عــبــدالــلــه بـــو حــبــيــب، في 
ــــروف: »بــنــاء على  مــوســكــو، قـــال الفـ
طــلــب الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، سلمنا 
ولقطات  الفضائي  التصوير  مــواد 
ــة مــــــن إعــــــــداد  ــيــ ــاعــ ــنــ األقـــــــمـــــــار الــــصــ
مــؤســســة الــفــضــاء الـــروســـيـــة روس 
كــوســمــوس«. وتــطــرقــت املــبــاحــثــات 
نـــفـــط«  »روس  شـــــركـــــة  دور  إلــــــــى 
شـــركـــة  ودور  ــروت،  ــ ــيــ ــ بــ مــــرفــــأ  فـــــي 
عن  بالتنقيب  املــعــنــيــة  »نــوفــاتــيــك« 

الغاز في البحر اللبناني.
)العربي الجديد(

... وتنفي نيّتها
اجتياح أوكرانيا

نــــــفــــــى جــــــــهــــــــاز االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
اإلثنني،  أمس  الروسي،  الخارجية 
ــكـــو  االتــــــهــــــامــــــات الــــغــــربــــيــــة ملـــوسـ
بــالــتــخــطــيــط الجـــتـــيـــاح أوكـــرانـــيـــا. 
وقال في بيان أوردته وكاالت أنباء 
روسية: »يرسم األميركيون صورة 
مخيفة لحشود الدبابات الروسية 
التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، 
قائلني إن لديهم معلومات موثوقًا 
بــهــا بــشــأن نــوايــا روســيــة مــن هــذا 
املتحدة  الواليات  أن  النوع«. وأكــد 
تــرســل إلــــى حــلــفــائــهــا »مــعــلــومــات 
بـــاطـــلـــة تـــمـــامـــًا عــــن تــــرّكــــز لــلــقــوات 
على أراضــي بلدنا بهدف اجتياح 

أوكرانيا عسكريًا«.
)فرانس برس(

إثيوبيا: قوات تيغراي 
تقترب من العاصمة

ــة مــطــلــعــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــــادر مـ ــــصـ أكـــــــدت مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي إثــيــوبــيــا لـــ
الشعبية  أن »الجبهة  أمس اإلثنني، 
لتحرير تيغراي« والقوات املتحالفة 
مــعــهــا تــمــكــنــت مـــن االســتــيــالء على 
الواقعة بالقرب  مدينة شواروبيت، 
ــاتــــي، عـــلـــى بـــعـــد 230  مــــن مـــديـــنـــة بــ
كيلومترًا من العاصمة أديس أبابا. 
وتكمن أهمية شواروبيت في قربها 
ــا،  ــ ــيـ ــ مــــن الـــعـــاصـــمـــة وإقـــلـــيـــم أورومـ
 عـــــن وجــــــــود أكــــبــــر مــعــتــقــل 

ً
فــــضــــال

للسياسيني فيها. 
)العربي الجديد(

التحالف: »خطر وشيك« 
يهدد مالحة البحر األحمر

أعــلــن الــتــحــالــف الــعــربــي، فــي بــيــان، 
أمس اإلثنني، رصد مؤشرات خطر 
ــيــــك يــــهــــدد املــــالحــــة والـــتـــجـــارة  وشــ
الــعــاملــيــة بــجــنــوب الــبــحــر األحـــمـــر. 
وأوضح أنه رصد تحركات ونشاطًا 
عدائيًا للحوثيني باستخدام زوارق 
مــفــخــخــة عــلــى الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة، 
مــــشــــيــــرًا إلــــــــى اتـــــــخـــــــاذه إجــــــــــــراءات 
وضمان  البحري  التهديد  لتحييد 

حرية املالحة. 
)رويترز(

مطالبة لـ»االنتقالي« 
بشراكة  بناءة مع 
الحكومة اليمنية

حثت الدول الخمس دائمة العضوية 
فــــي مــجــلــس األمــــــن الـــــدولـــــي، أمـــس 
اإلثنني، املجلس االنتقالي الجنوبي 
فـــي الــيــمــن عــلــى أن يــكــون »شــريــكــًا 

بناًء« في حكومة بــالده. وجــاء ذلك 
السعودية  العاصمة  لقاء في  خالل 
الــريــاض، بني رؤســاء بعثات الــدول 
وروسيا  وفرنسا  )الــصــني  الخمس 
وبريطانيا والواليات املتحدة( لدى 
اليمن، مع رئيس املجلس االنتقالي 
)الصورة(، وفق  الزبيدي  عيدروس 

بيان للسفارة األميركية.
)العربي الجديد(



دور  المقاومة  للجان  كان  البشير،  عمر  نظام  ضد  الثورة  اندالع  منذ 
كبير، استكملته بمواجهة انقالب العسكر في 25 أكتوبر/تشرين األول، 
وسط تساؤالت عن تداعيات االتفاق بين العسكر وعبداهلل حمدوك 

على نشاطها

بعد يوم واحد من 
االتفاق السياسي 
الذي وّقعه مع 
قائد الجيش عبد 

الفتاح البرهان، خرج 
رئيس الحكومة 

السوداني العائد 
إلى منصبه، 

عبداهلل حمدوك، 
لتبرير التنازالت التي 
قّدمها للعسكر 

رغم االنقالب، والتي 
ربطها بالحفاظ 

على ما تحقق من 
مكاسب اقتصادية 
واستكمال التحول 

الديمقراطي

45
سياسة

الــقــصــاص لضحايا  بــمــا يشمل  الــدســتــوريــة، 
الثورة السودانية. وتمسكت مرارًا وتكرارًا في 
املؤسسات  بــإصــالح  أعمالها   

ّ
وجــل بياناتها 

ــاء جـــيـــش وطــنــي  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمـــنـــيـــة وبــ
واحد بعقيدة واحدة، ال مكان فيها ملليشيات 

موازية.
ويـــقـــوم الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــجــان املــقــاومــة 
ــد، الــتــي تــنــّســق عبر  عــلــى لــجــنــة الــحــي الـــواحـ
االتصاالت الشخصية مع اللجان في األحياء 
ــاورة. ونـــشـــأت بـــصـــورة تــلــقــائــيــة لــجــان  ــ ــجـ ــ املـ
شرق،  الخرطوم  مقاومة  لجان  مثل  املناطق، 
ولــجــان الــكــالالت وأبـــو آدم، وجــبــرة، وجنوب 
الــخــرطــوم، ولجان  فــي مدينة  الــحــزام، وكلها 
بحري وشرق النيل والكدرو في مدينة بحري، 
ولجان كرري وامبدات وأم درمان القديمة في 
نفسه  والتنسيق  الترتيب  وتعّمم  درمـــان،  أم 
في بقية املدن الكبرى. ومن الالفت أن كل ذلك 
لــوائــح تنظيمية واضحة،  تــّم مــن دون  العمل 
في حني تعثرت ألسباب عديدة عملية إكمال 
التنظيمي للجان املقاومة، مثل تكوين  الهرم 
جسم قيادي لكل لجان العاصمة الخرطوم أو 

حتى في كل السودان.
ــرور الــــوقــــت ظــــهــــرت انـــقـــســـامـــات داخــــل  ــ ــمـ ــ وبـ
بعض اللجان في األحياء، وصل بعضها إلى 
املحاكم، كما حدث داخل لجنة حي املعمورة، 
ــزاه أحـــد قـــادة  شــرقــي الـــخـــرطـــوم. وهـــو أمـــر عــ
لــجــان بـــحـــري، عــمــرو ســلــيــمــان، لــلــطــمــوحــات 
الشخصية في بعض األحيان أو إلى محاوالت 
االخـــتـــراق الــتــي تــقــوم بــهــا عـــدد مــن الــجــهــات، 
املدنيني  من  وأتباعه  العسكري  املكون  ســواء 
أومــــن فــلــول الــنــظــام الـــســـابـــق، أو مـــن أحــــزاب 
ــــرى راغـــبـــة فـــي اســتــغــالل لــجــان  ســيــاســيــة أخـ
ــنـــدة ســيــاســيــة. وكــشــف  املـــقـــاومـــة لــتــمــريــر أجـ
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن معظم 
منتسبني  بــني  تكون  اللجان  داخــل  الخالفات 
وإلى  الــســودانــي،  واملؤتمر  الشيوعي  للحزب 

حد ما التجمع االتحادي.
ــد انــــقــــالب 25 أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي بــقــيــادة  ــعـ وبـ
الــبــرهــان، وجـــدت لــجــان املــقــاومــة الــســودانــيــة 
أخــرى،  مــرة  الثوري  للحراك  نفسها متصدرة 

لهذا التجّمع النجاح لوال اعتماده على لجان 
املــقــاومــة، الــتــي يــعــود لــهــا الــفــضــل األكــبــر في 
حــراك األحياء حتى سقوط نظام البشير في 

إبريل/نيسان 2019.
بعد ســقــوط الــنــظــام، واصــلــت لــجــان املقاومة 
نــشــاطــهــا لــلــضــغــط عــلــى املــجــلــس الــعــســكــري 
االنـــتـــقـــالـــي الـــــــوارث لــنــظــام الــبــشــيــر حــيــنــهــا، 
ــرات  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــ ــــب وال ــ ــواكـ ــ ــ ــاملـ ــ ــ ــه بـ ــ ــرتــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ ومــ
واالعـــتـــصـــامـــات. وتــضــاعــفــت فــعــالــيــتــهــا بعد 
 العسكر العتصام محيط القيادة العامة 

ّ
فض

في   ،2019 ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ  3 فـــي  لــلــجــيــش 
مجزرة لقي فيها ما ال يقل عن مائة شخص 
ــات طــبــقــًا لــتــقــاريــر  ــئــ ــب املــ ــيــ مـــصـــرعـــهـــم وأصــ
منظمات حقوقية. وبما أن املجلس العسكري، 
ولنحو شهر كامل بعد الواقعة عمد إلى قطع 
خــدمــة اإلنـــتـــرنـــت، فــقــد زاد ذلــــك مـــن الــحــاجــة 
لــلــجــان املــقــاومــة خــصــوصــًا مـــن أجـــل إيــصــال 
الدعوات إلى األحياء وإقامة الخطب وتنظيم 
حــمــالت تــوعــيــة. ونجحت فــي ذلـــك، وتحديدًا 
التي   ،2019 يــونــيــو   30 مليونية  تنظيم  فــي 
قلبت املوازين لصالح مدنية الدولة في مقابل 
عسكرتها التي خطط لها املجلس العسكري. 
وأرغمت املليونية وما تالها من حراك ثوري، 
لــلــرغــبــات الشعبية  الــعــســكــر عــلــى الــخــضــوع 
املدنيني، ال تتجاوز  والــدخــول في شراكة مع 
صالحيات العسكر فيها حفظ األمن وبعض 
عبر عضويتهم  والسيادية  التشريفية  املهام 

في مجلس السيادة االنتقالي.
ــة املــــدنــــيــــة بـــرئـــاســـة  ــكـــومـ ــكـــويـــن الـــحـ وبــــعــــد تـ
حـــمـــدوك فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019 شــعــرت 
ــم إبـــعـــادهـــا  ــ ــان املـــقـــاومـــة بــالــتــهــمــيــش وتـ ــجـ لـ
مـــن مــؤســســات الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، غــيــر أنــهــا 
ــة  ــراكـ ــة الـــشـ ــبـ ــراقـ ــمـ لــــم تــســتــكــن فــــي الــــقــــيــــام بـ
واملطالبة املستمرة بوقف تغّول العسكر على 
الصالحيات التنفيذية. وشــّددت في أكثر من 
مــنــاســبــة عــلــى أهــمــيــة إكــمــال هــيــاكــل السلطة 
االنتقالي  التشريعي  املجلس  مثل  االنتقالية 
)البرملان( وضمان تمثيلها فيه بنسبة كبيرة. 
كــمــا ضــغــطــت بــقــوة بــغــرض تــحــقــيــق الــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــوثــيــقــة 

ــبـــرهـــان ومــجــمــوعــتــه،  لــكــن هــــذه املـــــرة ضـــد الـ
ــام الـــــذي وقــــع الــعــام  ــقـــسـ خــصــوصــًا بــعــد االنـ
املــاضــي داخـــل تجمع املــهــنــيــني الــســودانــيــني، 
ــــوري، نــتــيــجــة خـــالفـــات  ــثـ ــ ــراك الـ ــحــ ديـــنـــامـــو الــ
داخـــلـــيـــة، وتــبــايــن فـــي تـــقـــديـــرات املـــواقـــف من 
الـــشـــراكـــة بـــني املـــدنـــيـــني والــعــســكــر ومـــوجـــات 
تخوين كل طرف لآلخر. وهو ما أفقد التجمع 
ــده الـــشـــبـــابـــي،  ــنــ ــــن بـــريـــقـــه ومــــــن ســ بـــعـــضـــًا مـ
بــاإلضــافــة إلـــى فــقــدان الــقــدرة إلـــى حــد مــا في 
الثورة  بقدرته خالل  مقارنة  الشارع،  تحريك 

ضد نظام عمر البشير.
وعلى الرغم من قرار السلطات االنقالبية قطع 
اإلنترنت  أليـــام وخــدمــة  الهاتفية  االتــصــاالت 
ألســابــيــع عــــدة، إال أن لــجــان املــقــاومــة فــي كل 
األربــعــاء  يــوم  السودانية، نجحت حتى  املــدن 
املاضي، في تنظيم 3 تجّمعات مليونية ضد 
املشاركون  هـــزه. وواجـــه  استطاعت  االنــقــالب 
القتل  الــعــنــف، مــن  فيها أصــنــافــًا مختلفة مــن 
بــالــرصــاص الــحــي مــع تسجيل تــقــاريــر لجنة 
 مـــنـــذ االنــــقــــالب، 

ً
ــاء ســــقــــوط 40 قـــتـــيـــال ــ ــبـ ــ األطـ

واعتقال العشرات، عدا التعرض لعبوات الغاز 
واقتحام  والــضــرب واإلهــانــة،  للدموع  املسيل 

املستشفيات ومنع وصول املصابني إليها.
حــول ذلـــك، يــقــول الــقــيــادي فــي لــجــان املقاومة 

بمنطقة شـــرق الــنــيــل، زهــيــر مــحــمــد عــلــي، إن 
من  أســاســي  بشكل  هدفت 

ُ
است املقاومة  لجان 

ها 
ّ
قبل االنقالبيني خــالل األيــام األخــيــرة، لشل

وتقسيمها وتشتيت جهودها، ففي يوم واحد 
ويشير  املنطقة.  فــي  أفــرادهــا  مــن   20 اعتقلوا 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أنــهــم 
كلجان املقاومة، ونتيجة النقطاع االتصاالت 
واإلنــتــرنــت، فشلوا فــي حصر عــدد املعتقلني، 
منوهًا إلى أن حصول مضايقات أخرى، مثل 
االستدعاء وتفتيش الهواتف ومراقبة املنازل، 
باتهام  مختلفًا،   

ً
املضايقات شكال اتخذت  ثم 

بالفساد خالل تصّديها في فترة من  اللجان 
الفترات ملهمة توزيع الخبز والغاز في األحياء 
وإشــرافــهــا على تــوزيــع الــوقــود فــي املحطات. 
كـــمـــا ســـعـــى االنـــقـــالبـــيـــون بـــكـــل الـــســـبـــل لــشــق 
صفها، مثلما حدث مع لجان مقاومة الحاج 
يوسف، حني ذهــب عــدد قليل من منسوبيها 
لالجتماع مع البرهان، فاضطرت اللجنة إلى 
إصدار بيان أكدت فيه أن من جلسوا مع قائد 
االنقالب ال يمثلون إال أنفسهم. ويضيف علي 
أن »االختراقات السياسية للجان املقاومة لم 
قــرار بعدم  اتخاذ  اآلن بصدد  تتوقف، ونحن 
بــتــصــدر أعــمــال  الــســمــاح للمنتمني ســيــاســيــًا 
وفعاليات لجان املقاومة، لضمان عدم حدوث 

لــهــا«. ويــجــزم أن لجان  أي استغالل سياسي 
الوحيدة  األداة  الــســودان هي  املقاومة في كل 
القادرة على تحريك الشارع ضد االنقالب، في 
 الــخــالفــات الــتــي ضــربــت بــعــض األجــســام 

ّ
ظـــل

املهنية والــنــقــابــيــة، والــلــجــان هــي الــتــي تعلن 
وتــخــطــط وتــنــفــذ الــتــجــمــّعــات املــلــيــونــيــة. وهــو 
الــراهــنــة بسرية  األمنية  القبضة  مــع  يتم  أمــر 
تــامــة، وبــاســتــخــدام رمـــوز فــي بعض األحــيــان 
املليونية وأمكنتها، وتنفيذ عمليات  ألسماء 
تــمــويــهــيــة لــتــضــلــيــل رجــــال األمـــــن. ويـــؤكـــد أن 
واملنطقة  بــاألحــيــاء  يــبــدأ  التنظيمي  الــهــيــكــل 
أخــــــرى، وأن جسمًا  مـــع مــنــاطــق  والــتــنــســيــق 
بــني كل  للتنسيق  لــه  التأسيس  يــجــري  أعــلــى 
مشيرًا  السبع،  بمحلياتها  الخرطوم  مناطق 
إلى أن واقعة االنقالب العسكري أزالــت كثيرا 
املقاومة  لجان  داخــل  الجانبية  الخالفات  من 
»ألننا جميعًا وجدنا أنفسنا أمام عدو واحد«.

ويـــشـــّدد عــلــى أن »لــجــان املــقــاومــة، ومـــن دون 
انـــتـــقـــاص مــمــا يـــقـــوم بـــه اآلخــــــــرون، ستحقق 
نـــصـــرًا جــــديــــدًا لــلــشــعــب الــــســــودانــــي بــهــزيــمــة 
االنقالب الحالي، وهو أمر مفروغ منه ونحن 
الــبــرهــان،  بعد  مــا  ملرحلة  ونخطط  نفكر  اآلن 
لــنــكــون جــاهــزيــن وال يــحــدث فــــراغ مــثــل الــذي 
قلقه من  البشير«. ويــبــدي  حــدث بعد سقوط 

بــصــورة مستمرة،  تــواجــهــهــم  واحــــدة  مشكلة 
 الخمسني إليهم، 

ّ
وهي نظرة جيل ما فوق سن

وهـــي نــظــرة سلبية تـــرى فــي شــبــاب املــقــاومــة 
مجرد ظاهرة تمرد اجتماعي تحّول إلى تمرد 
سياسي بال هدف أو رسالة. ويقول: »حاولنا 
ــرارًا الـــشـــرح والــتــوضــيــح لــأجــيــال  ــكـ ــــرارًا وتـ مـ
أننا جيل مختلف، ونريد أن نعيش  السابقة 
عاشت  كما  نــريــدهــا  الــتــي  بالطريقة  حياتنا 
ــيــــال األخــــــرى حــيــاتــهــا كــيــف تــريــد،  تــلــك األجــ

فاتركونا في حالنا«.
لـــجـــان حـــي الــصــافــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم بــحــري، 
فطنت في مرحلة ما إلى أهمية تقنني عملها 
األول  السبب  لسببني.  والسياسي  التنظيمي 
ــدم وضــــــوح الــــرؤيــــة بــالــنــســبــة لــلــجــان  ــ هــــو عـ
املقاومة، خصوصًا بعد التوقيع على اإلعالن 
السياسي بني املكون العسكري واملكون املدني 
في أغسطس/آب 2019. أما السبب الثاني فهو 
عدم تحديد دور واضح للجان يجعلها قادرة 
مؤسسات  الستكمال  بفاعلية  الضغط  على 
الثورة وتحقيق شعاراتها، إضافة إلى غياب 
االنتقال  مؤسسات  فــي  لها  ممثلني  وتغييب 
الــديــمــقــراطــي لــيــعــّبــروا عــنــهــا. بــالــتــالــي لجأت 
لجان املنطقة إلى بناء حقيقي وإعداد برنامج 
واضح، يمكن أن يكون نموذجًا لبقية اللجان، 
التغيير  أن  ركيزة  على  برامجها  استناد  مع 
نــفــســه يــبــدأ مـــن الـــقـــاعـــدة، ولــيــس تــغــيــيــرًا في 
مــســتــوى األشـــخـــاص فـــي مــؤســســات الـــدولـــة، 
مع تدريب وتأهيل الشباب على الديمقراطية 
ــام. فـــي الــســيــاق،  ــعــ والــشــفــافــيــة فـــي الــعــمــل الــ
»الــعــربــي  يــقــول مــصــدر فــي لــجــان الــصــافــيــة لـــ
الجديد«، إن اللجنة ركزت على البناء القاعدي 
وإعداد النظام السياسي وعقد مؤتمر للحي، 
الــتــنــفــيــذي عــبــر الجمعية  املــكــتــب  وانـــتـــخـــاب 
العمومية، وأن النظام األساسي اشترط على 
عـــدم انــضــمــام الــعــضــو املــنــتــخــب ألي تنظيم 
لتصدير  بجد  يسعون  أنهم  مبينًا  سياسي، 
تــلــك املـــمـــارســـة لــبــقــيــة الــلــجــان فـــي الــعــاصــمــة 

واألقاليم.
ــرت فــــي واليــــة  ــ ــان الـــصـــافـــيـــة، جـ ــجـ مـــحـــاولـــة لـ
ـــعـــت فــيــهــا 61 

ّ
الـــقـــضـــارف شــــرق الــــســــودان، وق

ــيــــان مـــشـــتـــرك، أنــهــى  ــلـــى بــ لـــجـــنـــة مـــقـــاومـــة عـ

قاعدي  ببناء  متعّهدًا  للجان،  السابق  البناء 
حقيقي يعّبر عن الجماهير. وأوجدت خطوتا 
الصافية والقضارف رضا عند حمدوك، الذي 
بأسابيع خطابا  االنــقــالب  وقـــوع  قبل  أرســـل 
خاصا لكل من لجنة مقاومة الصافية ولجان 

مقاومة القضارف للتشجيع واإلشادة.
مــن مــديــنــة أم درمــــان، غــربــي الــعــاصــمــة، يــرى 
عــضــو لــجــان املــقــاومــة أيــمــن حــامــد، أن لجان 
ثــورة  بــدايــات  بـــدور كبير منذ  تــقــوم  املنطقة 
ــة تــمــثــل قــواعــد  ــي لـــجـــان ثـــوريـ ديــســمــبــر، وهــ
 وجــود 

ّ
الـــثـــوار فــي مختلف األحـــيـــاء، فــي ظـــل

ــورة فـــعـــلـــيـــة داخــــــــل املــــواكــــب  ــ ــــصـ ــاء بـ ــ ــــضــ األعــ
والشارع، وقيامها بتأمني املتاريس. ويعتبر 
ــر جــعــل مـــن الــصــعــب دخــــول غير  ــذا األمــ أن هـ
الثوريني أو بقايا النظام البائد إلى صفوف 
اللجان، نسبة للمعرفة اللصيقة لكل األعضاء 
حامد  ويضيف  املخلوع.  النظام  سقوط  قبل 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن لــجــان 
املقاومة نظمت صفوفها بصورة أقوى عقب 
وأقــامــت جمعيات عمومية  الــبــشــيــر،  ســقــوط 
عنها  ثــم تمخضت  ومــن  مكاتبها،  النــتــخــاب 
لــجــان التغيير والــخــدمــات بــاألحــيــاء، والــتــي 
تشكل نواة حكومة الثورة القاعدية. وبدورها 
واملتابعة  املــراقــبــة  بمهمة  اللجان  تلك  قــامــت 
إلى  الخدمات  بصورة دقيقة لعملية وصــول 
املواطنني، جنبًا إلى جنب مع لجان الخدمات 
ــرار من  ــ ــكــلــت بـــنـــاء عــلــى قـ

ُ
والــتــغــيــيــر الـــتـــي ش

الــحــكــومــة، وتــحــظــى بــســنــد ودعــــم مـــن لــجــان 
أداء مهامها  لتعينها على  بالكوادر  املقاومة 
في  األســاســيــة  مهمتها  غير  هــذا  التنفيذية، 

حماية الثورة ومكتسباتها.
ويوضح حامد أن بعض بقايا النظام السابق 
اجتهدوا الختراق لجان املقاومة ال سيما في أم 
درمان الكبرى بإدخال بعض العناصر، ولكن 
وفضحهم.  وإبعادهم  كشفهم  تم  ما  سرعان 
كما أن لــجــان املــقــاومــة واجــهــت حــربــًا شرسة 
من قبل عناصر اللجان الشعبية، وهي لجان 
أسس لها النظام األسبق ودعمت من »املؤتمر 
الــوطــنــي«، الــحــزب الــحــاكــم فــي زمـــن البشير، 
وســعــوا إلـــى نــشــر الــشــائــعــات عــنــهــا، وضــرب 
االتهامات  بتلفيق  الفاعلني  الثوار  مصداقية 
ونشرها بني املواطنني. كما تخاذلت األجهزة 
النظامية باإلحجام عن التعاون مع اللجان أو 
االمتناع عن االعتراف بها، وعدم التفاعل مع 
بسلعتي  املتالعبني  على  والقبض  بالغاتهم 

الدقيق والغاز.
ويــشــيــر حــامــد إلـــى أنـــه بــعــد انــقــالب الــبــرهــان 
ــــل األحـــيـــاء  األخـــيـــر تــحــركــت مــجــمــوعــات داخـ
الــشــعــبــيــة للمشهد،  الــلــجــان  إلعـــــادة أعـــضـــاء 
ــانـــدة بــعــض  ــمـــسـ وتــــكــــويــــن لــــجــــان جــــديــــدة بـ
االنــقــالبــيــني ومــنــاصــري الــعــســكــر وأصــحــاب 
اإلنــقــاذ.  نظام  وبقايا  واالنتهازيني  املصالح 
ويــلــفــت إلـــى أن مــعــارك شــرســة تــجــري حاليًا 
ــاء، يــســعــى فــيــهــا االنـــقـــالبـــيـــون  ــ ــيـ ــ ـــل األحـ داخـــ
إلقـــامـــة لـــجـــان جـــديـــدة وســـرقـــة صــــوت لــجــان 
املــقــاومــة، وخــلــق تنسيقيات جــديــدة مــوازيــة 
ــذا الــوضــع  مــســانــدة لــالنــقــالب الــعــســكــري. وهـ
سيجعل في كل حي أو منطقة لجنة شرعية 
أن أعضاء  إلــى  مــــزورة، منبهًا  ثــوريــة ولجنة 
ــاد  ــ الــــلــــجــــان االنـــقـــالبـــيـــة يـــنـــشـــطـــون فــــي إرشــ
ــقـــوات األمــنــيــة عـــن أعـــضـــاء لــجــان املــقــاومــة  الـ
وترهيبهم،  العتقالهم  واملــؤثــريــن  الناشطني 
إلى االختفاء واالبتعاد قدر  ما دفع بعضهم 
اإلمــكــان عــن مناطقهم. ويــرى أن هــذا الوضع 
لينتهي  بعناية  لــه  والتخطيط  ترتيبه  يــتــم 
بخلق أجسام مختلفة ومتعاركة داخل الحي 

الواحد.

لجان المقاومة 
السودانية

حمدوك يبرر تنازالته للعسكر

في  األكــبــر  الـــدور  الشيوعي  للحزب 
األحياء،  لجان  قيام  لفكرة  الترويج 
شعار  على  ترتكز  الحزب  خطط  ألن 
الحزب  ويعتقد  حي«.  ولجنة  »نقابة 
على  تعتمد  البوليسية  الــدولــة  أن 
وأن  أمنيًا،  واألحــزاب  النقابات  اختراق 
الترياق هو التأسيس للجان األحياء، ألن 
البعض.  بعضهم  يعرفون  الجميع 
أدوات  أن  للفكرة،  الحماس  زاد  وما 
البشير  عمر  لنظام  المقاوم  العمل 
الليلية  التظاهرات  بين  ما  تتوزع  كانت 
في  المتاريس  وإقــامــة  األحــيــاء  في 

الشوارع وخطابات التوعية.

دور الحزب 
الشيوعي

قضية

الحدث

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

منذ االنــقــالب الـــذي نــفــذه العسكر 
ــي 25 أكـــتـــوبـــر/ ــ الــــــســــــودان فـ ــي  ــ فـ

نــشــطــت  املـــــاضـــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
االتجاهات  كل  في  السودانية  املقاومة  لجان 
ــراقــــات  ــتــ ــة االخــ ــاومــ ــقــ ــــالب ومــ ــقـ ــ ملـــواجـــهـــة االنـ
ــراغ  ــًا لـــســـّد فـ األمـــنـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة لـــهـــا، وأيـــضـ
الخالفات بني تيارات سياسية ومهنية داخل 
لــالنــقــالب، ونجحت بحشد  املناهض  الــصــف 
الشارع في 3 تظاهرات مليونية أكدت الرفض 
الــذي  التطور  لكن  ملــا حصل.  الكبير  الشعبي 
شــهــده الــســودان أمــس األول األحـــد، باالتفاق 
الـــســـيـــاســـي بــــني رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عــبــدالــلــه 
حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
لعودة األول إلى رئاسة الحكومة بعد إقالته 
فــي 25 أكــتــوبــر، يــطــرح تـــســـاؤالت حـــول قــدرة 

ظهرت انقسامات داخل 
بعض اللجان وصل 

بعضها إلى المحاكم

عادت اللجان 
لتصدر الحراك الثوري 

بعد االنقالب األخير

يخوض االنقالبيون 
معارك شرسة إلقامة 

لجان جديدة

سد الفراغ لهزيمة االنقالب

االنقالبيون يستعجلون تحصيل 
أثمان االتفاق

ــي الــحــشــد  ــرار فــ ــمــ ــتــ هـــــذه الـــلـــجـــان عـــلـــى االســ
السودانيني بمواصلة  وإقــنــاع  االنــقــالب  ضــد 

املواجهة.
ــــي تـــنـــظـــيـــمـــات قـــاعـــديـــة  ــان املــــقــــاومــــة هـ ــ ــــجـ ولـ
ســرّيــة خــالل مسيرات  بطريقة شبه  تأسست 
مناهضة لنظام الرئيس املعزول عمر البشير 
في  أواًل  وظـــهـــرت  و2013.   2012 عـــامـــي  فـــي 
أحــيــاء مثل ود نــوبــاوي فــي أم درمـــان والديم 
وبــري فــي الــخــرطــوم، وشمبات فــي الخرطوم 
بــحــري، وغــيــرهــا مــن األحـــيـــاء الــتــي اشــتــهــرت 
بــمــعــارضــتــهــا الـــقـــويـــة لــنــظــام الــبــشــيــر. وفــي 
انــــدالع  ومــــع   ،2018 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــة، ظـــهـــرت لــجــان  ــيــ ــــورة الــــســــودانــ ــثـ ــ شــــــــرارة الـ
ــة، لـــكـــن تــجــمــع  ــيـ املـــقـــاومـــة بــشــكــل أكـــثـــر عـــالنـ
األضـــواء،  منها  سحب  الــســودانــيــني  املهنيني 
الحراك  تحريك  في  مفصليًا  دورًا  تأديته  مع 
الـــثـــوري وتــوجــيــهــه، غــيــر أنـــه لـــم يــكــن ممكنًا 

تعتمد تكتيكات لجان المقاومة على قدر كبير من السرية وتوزيع 
الشبان  من  مجموعة  من  ويُطلب  والتظاهرات،  للمواكب  المهام 
واألجهزة  الشرطة  مهمة  تصّعب  متاريس  بوضع  المواكب  تأمين 
إليها،  بالوصول  ــرى  األخ األمنية 
مجموعة  مهمة  تكون  فيما 
والالفتات  األعــالم  تجهيز  أخــرى 
وتقوم  والقماشية.  الــورقــيــة 
مجموعة ثالثة بتوجيه الموكب 
اللجان  وتعتمد  المعني.  للمسار 
في كل تجهيزاتها على التبرعات 
وسكان  األعضاء  من  الشخصية 

الحي المعني.

اتفاق  عقب  سهًال  بات  الطريق  أن  خليل  أحمد  السياسي  المحلل  رأى 
مع  السوداني  التطبيع  على  حمدوك  وعبداهلل  البرهان  الفتاح  عبد 
تصريح  فــي  مــعــتــبــرًا  إســرائــيــل، 
الجديد« أن حمدوك لم  لـ»العربي 
لمبدأ  صراحة  الرافضين  من  يكن 
التطبيع وال لتحركات البرهان، لكن 
األمة  حــزب  من  ــرزت  ب المقاومة 
القوى  أن  رأى  لكنه  اليسار.  وقوى 
أُبــعــدت  الــتــي  ذاتــهــا  المعارضة 
قوة  أكثر  ستكون  الحكومة  من 
التطبيع  مواجهة  في  وصالبة 

لتحررها من القيود الحكومية.

عمل سري

طريق مفتوح للتطبيع

برر حمدوك عودته بالحفاظ على المكاسب االقتصادية )فرانس برس(

نجحت اللجان في تسيير 3 تجّمعات مليونية منذ 25 أكتوبر )فرانس برس(

حكومة  مــع  للعمل  »مستعدون  »فيسبوك«: 
حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية 
واعتبر  الكريم«.  والعيش  والعدالة  والسالم 
السياسي جــاء معبرًا عن  االتــفــاق  أن توقيع 
مبادئ وأهــداف ثورة ديسمبر/كانون األول 

.2018
في  االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  وكــان 
السودان، عبد الفتاح البرهان، يحاول سريعًا 
األفريقي  االتحاد  بدعوته  االتفاق،  استثمار 
مساء األحد إلى إنهاء تجميد عضوية بالده 
الخرطوم،  فــي  البرهان  والتقى  املنظمة.  فــي 
ــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر خــ
كريستوف أباال، الذي تتولى بالده الرئاسة 
الــحــالــيــة لــالتــحــاد األفـــريـــقـــي، بــحــســب بــيــان 
ملجلس السيادة. وشدد البرهان، وفق البيان، 
على »أهمية عودة السودان لأسرة األفريقية 
األخيرة  الخطوات  املغلوط عن  الفهم  وإزالــة 
التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح«. 
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر أبــــاال أن »مـــا حـــدث الــيــوم 
بعد  الــســودانــي  للشعب  تاريخي  هــو تحول 
االنتقال  مــســار  أصـــاب  الـــذي  البسيط  الخلل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وقــــد تـــم إصـــالحـــه بــالــتــوقــيــع 
البيان. في  السياسي«، بحسب  على االتفاق 

الخرطوم ـ العربي الجديد

خصص رئيس الحكومة السودانية عبدالله 
حمدوك، العائد إلى منصبه بموجب االتفاق 
عه األحد مع قائد الجيش 

ّ
السياسي الذي وق

عبد الفتاح البرهان، تصريحاته أمس اإلثنني 
لــتــبــريــر مــوافــقــتــه عــلــى هـــذا االتـــفـــاق بحجج 
مختلفة، تبدأ باستكمال املسار الديمقراطي، 
ــاظ عـــــلـــــى املــــكــــاســــب  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ وصــــــــــــــواًل إلـــــــــى الــ
االقتصادية املحققة، وهو ما كان يالقيه فيه 
للوصول  سعيهم  بتأكيد  العسكر  حــلــفــاؤه 
كامل، مع مسارعتهم  ديمقراطي  إلــى تحول 
ملحاولة استغالل الترحيب الدولي باالتفاق، 
للحصول على مكاسب سريعة ومنها الدفع 
للعودة إلى منظومة العمل األفريقي. مقابل 
لتأكيد  بسيطة  خــطــوات  العسكر  قـــّدم  ذلـــك، 
التزامهم باالتفاق، عبر إطــالق ســراح بعض 
املــعــتــقــلــني مـــنـــذ االنــــقــــالب فــــي 25 أكـــتـــوبـــر/

تشرين األول املــاضــي. أمــا في الــشــارع وبعد 
األحـــد شهد ســقــوط قتيل وجرحى  داٍم  يــوم 
خالل تظاهرات رافضة لالتفاق الجديد، فإن 
الهدوء ساد العاصمة الخرطوم، أمس، وذلك 
لتنظيم  املــقــاومــة تستعد  لــجــان  كــانــت  فيما 
تــظــاهــرات لــيــلــيــة وتــتــريــس الـــشـــوارع مــســاء 
ضــمــن جــــدول الــتــصــعــيــد الـــثـــوري املــعــلــن من 
جانبها لهذا األسبوع والذي يشمل مليونية 
جــديــدة الــخــمــيــس املــقــبــل. فــي املــقــابــل، أغلق 
الجيش بعض الشوارع املحيطة بمقر قيادته 

في الخرطوم.
ــن الـــــــــوزراء املــمــثــلــون  ــلـ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـ
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر، أمــــــس، أنــهــم  ــريـ لــتــحــالــف الـــحـ
لــحــمــدوك بعد  بــاســتــقــاالت مكتوبة  تــقــّدمــوا 
شر 

ُ
إعادته ملنصبه. وذكر بيان من الــوزراء، ن

 12 أن  واإلعــــالم،  الثقافة  وزارة  صفحة  على 
ــرًا وافــقــوا عــلــى االســتــقــالــة، فيما تحفظ  وزيــ
وزير التجارة علي جدو عن تقديم استقالته، 
بينما لم يتمكن كل من وزير الثقافة واإلعالم 
حمزة بلول، ووزير االتصاالت هاشم حسب 
تقديم  بشأن  االجتماع  الرسول، من حضور 

وزيــر  ودعـــا  السياسي.  بــاالتــفــاق  واإلقليمي 
ــونــــي بــلــيــنــكــن،  ــتــ ــة األمــــيــــركــــي أنــ ــيــ الــــخــــارجــ
الجهود  إلـــى مضاعفة  الــســودانــيــة  ــراف  األطــ
إلكمال املهام الرئيسية لالنتقال الديمقراطي 
بقيادة مدنية. وقال بلينكن في تغريدات عبر 
»تويتر« فجر اإلثنني: »أحث جميع األطراف 
ــراء مــزيــد مــن املــحــادثــات ومضاعفة  على إجـ
الرئيسية  االنتقالية  املــهــام  إلكــمــال  الجهود 
بــقــيــادة مــدنــيــة لــلــوصــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 
في الــســودان«. وكــرر دعــوة قــوات األمــن »إلى 
االمــتــنــاع عــن اســتــخــدام الــقــوة املــفــرطــة ضد 
املتظاهرين السلميني«. وأردف بلينكن: »لقد 
شجعتني التقارير التي تفيد بأن املحادثات 
ــــالق ســــراح  ــــى إطــ ــرطـــوم ســــتــــؤدي إلـ ــخـ فــــي الـ
ـــوزراء عــبــد الله  ــ املــعــتــقــلــني وإعـــــادة رئــيــس الـ
حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ في 

البالد«.
كــمــا رحـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــريــة فـــي بــيــان 
باالتفاق السياسي، وحثت مجلسي السيادة 
والــــوزراء على االســتــمــرار فــي عملية الحوار 
للشعب  املمثلة  الــقــوى  كــافــة  مــع  والتنسيق 
الـــســـودانـــي لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة تــوافــقــيــة 
ــيــــاف الـــشـــعـــب، وصـــــــواًل إلـــى  ــة أطــ ــافـ تــمــثــل كـ
التوافق التام، الذي يمّهد الطريق نحو األمن 
الترويكا  دول  وكانت  والتنمية.  واالستقرار 
)الــنــرويــج وبــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة( 
ــنـــدا قد  ــاد األوروبـــــــي وســـويـــســـرا وكـ ــحــ واالتــ
أعلنت ترحيبها باالتفاق. وفي بيان مشترك 
نــشــرتــه الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي الــخــرطــوم، 
مــســاء األحــــد، دعـــت هـــذه الــــدول إلـــى اإلفــــراج 
عـــن جــمــيــع املــعــتــقــلــني الــســيــاســيــني اآلخــريــن 
فـــي جــمــيــع اتـــحـــاد الـــبـــالد كــخــطــوة حــاســمــة 
الدستوري  والنظام  االنتقال  استعادة  نحو 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون«. كــمــا قـــالـــت بــعــثــة األمـــم 
املتحدة في السودان )يونيتامس(، في بيان، 
الــذي تم بني  »اإلعــالن املبدئي  بـــ إنها ترحب 
البرهان وحمدوك للتوصل إلى توافق حول 
ــة الـــدســـتـــوريـــة والــســيــاســيــة الــتــي  ــ حـــل األزمــ

كانت تهدد استقرار البالد«.

ــقـــالب عن  غــضــون ذلــــك، أفـــرجـــت ســلــطــات االنـ
بــعــض الــســيــاســيــني الـــذيـــن كـــان تـــم توقيفهم 
بــعــد االنـــقـــالب. وأطــلــقــت ســـراح يــاســر عــرمــان 
املــســتــشــار الــســيــاســي لــحــمــدوك. كــمــا أطلقت 
سراح رئيس حزب البعث العربي االشتراكي 
علي الريح السنهوري، ومساعد رئيس حزب 
ــة الــقــومــي صــديــق الـــصـــادق املـــهـــدي. كما  األمــ
أعــلــن رئــيــس حــــزب املــؤتــمــر الـــســـودانـــي عمر 
الدقير، لوكالة »فــرانــس بــرس« أمــس أنــه »تم 
ــــالق ســـراحـــي فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء  إطـ
األحــد«. وأضــاف: »كنت طــوال هذه الفترة في 
العالم«.  عن  تمامًا  ومقطوعًا  انــفــرادي  حبس 
وكانت سلطات االنقالب قد أوقفت املئات في 
لم يتم حصرهم من أي  العاصمة والــواليــات 
جــهــة حــتــى اآلن، وشــمــلــت االعــتــقــاالت عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير 
ــم الـــشـــيـــخ، ووزيــــــر شـــؤون  ــيـ الــصــنــاعــة إبـــراهـ
مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والعضوين 
فـــي لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام الــثــالثــني مـــن يونيو 
وجــــدي صــالــح وطـــه عــثــمــان، وعــــددًا مــن والة 
التمكني في عدد من  الواليات وأعضاء لجنة 

املدن ونشطاء لجان املقاومة في األحياء.
ـــواصـــل الــتــرحــيــب الــدولــي 

َ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، ت

االســتــقــاالت، فيما ال تـــزال سلطات االنــقــالب 
تعتقل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر 

يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.
ــم الــكــثــيــر من  ــد دعـ

َ
ــق

َ
ــا حـــمـــدوك، وبــعــدمــا ف أمـ

ــرج أمــــس لــلــدفــاع  حــلــفــائــه املـــدنـــيـــني، فــقــد خــ
املكاسب  الحفاظ على  إن   

ً
قائال عن خطوته، 

االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــقــقــت خــــالل الــعــامــني 
املاضيني كــان مــن بــني األســبــاب التي دفعته 
ــاق مــع  ــفــ ــعـــودة إلـــــى مــنــصــبــه بـــمـــوجـــب اتــ ــلـ لـ
الجيش. وفــي مقابلة مــع »رويــتــرز« فــي مقر 
إقــامــتــه بــالــخــرطــوم، حــيــث كـــان رهـــن اإلقــامــة 
الجبرية بعد االنقالب العسكري، قال حمدوك: 
التكنوقراط  حكومة  ألداء  يكون  أن  »نتوقع 
أثر إيجابي على األداء االقتصادي ومعيشة 
املـــــواطـــــنـــــني«. وتـــــابـــــع: »مــــــن ضـــمـــن أســـبـــاب 
عودتي، املحافظة على املكاسب االقتصادية 
واالنفتاح االقتصادي على العالم«. وأضاف: 
»سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل 
ستبدأ  التي  الجديد  العام  وموازنة  العاملي، 
فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي ســتــمــضــي فــي 
ــادي وفـــتـــح أبـــــواب  ــتــــصــ نـــهـــج اإلصـــــــالح االقــ
االســتــثــمــار فــي الـــســـودان«. وأكـــد أن حكومة 
الــتــكــنــوقــراط يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تحسني 
االقــتــصــاد الـــســـودانـــي الــــذي عــانــى مـــن أزمـــة 
طويلة األمــد تضم واحـــدًا مــن أعلى معدالت 
التضخم في العالم بجانب نقص في السلع 
األســاســيــة. وقـــال حــمــدوك إن »الــحــفــاظ على 
الــســالم وتنفيذ اتــفــاق جــوبــا وإكــمــال عملية 
ــم تـــوقـــع عــلــى  ــع األطـــــــــراف الـــتـــي لــ ــســــالم مــ الــ
اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة 
الجديدة«. وأضاف: »نحن ملتزمون باملسار 
الــديــمــقــراطــي والــحــفــاظ عــلــى حــريــة التعبير 
والتجّمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم«.
لــكــن رئـــيـــس الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي قــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، عـــــادل خــلــف الـــلـــه، رأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه حتى  فــي تــصــريــح لـــ
وصفة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
لــن ُيــكــتــب لــهــا الــنــجــاح فــي ظــل الــنــظــام الــذي 
الــبــرهــان وحــمــدوك، ألن ركائز  اتــفــاق  أنتجه 

استقرار  إلــى  تحتاج  اقتصادية  سياسة  أي 
الــقــوى  أن  يــتــوفــر اآلن، مــضــيــفــًا  ســيــاســي ال 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة املـــؤيـــدة لالنقالب 
ــيـــة وبــــمــــا لـــديـــهـــا مــن  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــتــــســــويــ والــ
خــلــفــيــات بــمــجــال الــفــســاد وعــــدم الــشــفــافــيــة، 
ال تــشــجــع عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســة اقــتــصــاديــة 
ــة االقــتــصــاديــة ولن  ذات جـــدوى تــواجــه األزمـ
فــي جذب  تساهم  إيجابية  مــؤشــرات  تعطي 
ــول الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة.  ــ االســـتـــثـــمـــارات ودخــ
واعتبر أن القمع املمارس من قبل االنقالبيني 
تجاه الشعب سيضع السودان ضمن تقارير 
منظمات حــقــوق اإلنــســان الــدولــيــة، وهـــذا ما 
يــمــنــع املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة مـــن تــقــديــم دعــم 

اقتصادي للسودان بسبب تلك االنتهاكات.
في غضون ذلك، كان العسكر يحاولون تقديم 
تــطــمــيــنــات لــلــخــارج والــــداخــــل، إذ قـــال نــائــب 
دقلو  السيادة محمد حمدان  رئيس مجلس 
يستهدف  السياسي  »االتفاق  إن  )حميدتي( 
الــديــمــقــراطــي«.  التصحيح  مــســار  اســتــكــمــال 
وخــــــالل لـــقـــائـــه أمـــــس ضـــبـــاطـــًا فــــي الــشــرطــة 
بيان ملجلس  وفــق  الخرطوم،  في  السودانية 
الـــســـيـــادة، لــفــت حــمــيــدتــي إلــــى أن »االتـــفـــاق 
تعهدت مــن خالله األطـــراف بــضــرورة العمل 
معًا الستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، 
وإنجاح الفترة االنتقالية وصواًل إلى حكومة 
منتخبة من الشعب«. وأضاف أن »اإلجراءات 
التي اتخذت في 25 أكتوبر، جاءت لتصحيح 
ــار ثـــــــــورة ديـــســـمـــبـــر املـــــجـــــيـــــدة«. وكـــــان  ــ ــــسـ مـ
أعــلــن، فجر اإلثــنــني، االستعداد  قــد  حميدتي 
للعمل مع حكومة حمدوك لتحقيق تطلعات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي. وقــــال فـــي تــدويــنــة عبر 

أعلن 12 وزيرًا من 
تحالف الحرية والتغيير 

استقالتهم
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سياسة

  شرق
      غرب

الصين تطمئن »آسيان«
ــة  ــيـ ــمـ ــل إعـــــــــــالم رسـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــلــــت وسـ ــقــ نــ
صينية عن الرئيس الصيني شي 
جــني بينغ قوله لــقــادة رابــطــة دول 
التي  )آسيان(  آسيا  جنوبي شرق 
اإلثـــنـــني،  ـــس  أمــ عـــشـــر دول،  تـــضـــم 
على جيرانها  لــن تضّيق  بكني  أن 
األصــغــر فــي املــنــطــقــة. وشـــدد على 
ــن تـــســـعـــى أبـــــــدًا إلـــى  ــ أن الــــصــــني لـ
ــن تــســتــغــل حــجــمــهــا  ــ الــهــيــمــنــة، ولـ
الدول األصغر  »لالستئساد« على 

حجمًا.
)رويترز(

الفيليبين تنتقد حادثة 
بحرية

دان الرئيس الفيليبيني رودريغو 
دوتــيــرتــي، أمـــس اإلثــنــني، الــحــادث 
الجنوبي  الصني  فــي بحر  األخــيــر 
املتنازع عليه، عندما أطلقت سفن 
خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــة مــدافــع 
ــلـــى قــــــــوارب فــيــلــيــبــيــنــيــة  ــيـــة عـ ــائـ مـ

األسبوع املاضي. 
ــــالل اجـــتـــمـــاع  ــرتــــي خــ ــيــ وقـــــــال دوتــ
رابـــطـــة دول جــنــوبــي شــــرق آســيــا 
للحدث  »نأسف  والصني  )آسيان( 
األخــــــيــــــر فــــــي جــــــزيــــــرة أيــــونــــجــــني 
املـــــــرجـــــــانـــــــيـــــــة ونـــــــشـــــــاهـــــــد بـــقـــلـــق 
ـــــرى مــمــاثــلــة«،  كــبــيــر تــــطــــورات أخـ
مـــســـتـــخـــدمـــًا اإلســـــــم الــفــيــلــيــبــيــنــي 

لجزيرة سيكوند توماس. 
)فرانس برس(

فنزويال: معسكر مادورو 
يفوز باالنتخابات المحلية

نيكوالس  الــرئــيــس  معسكر  ــق 
ّ
حــق

مــــــــادورو، الـــــذي لــــم يـــعـــتـــرف جـــزء 
ــادة  ــ ــإعـ ــ ــي بـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــن املــــجــــتــــمــــع الـ ــ مــ
 فــي 

ّ
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لـــفـــنـــزويـــال

فــي  ســـاحـــقـــًا  نــــصــــرًا   ،2018 عــــــام 
االنــتــخــابــات املــحــلــيــة، مــســاء أول 
ــد، بـــفـــوزه بـــــ20 من  ــ مـــن أمـــس األحـ
الـــحـــكـــام  ــن مـــنـــاصـــب  ــ أصــــــل 23 مـ
وبــرئــاســة بلدية كــراكــاس. ورحــب 
 
ً
قائال بالفوز  الــفــور  على  مـــادورو 

العمل  نتيجة  جــاء  جميل  »نــصــر 
التلفزيون  في  متحدثًا  الـــدؤوب«، 
عــن »نــتــائــج ســاحــقــة«. فــي املقابل 
خـــاضـــت املـــعـــارضـــة االنــتــخــابــات، 
في   ،2017 عــام  منذ  األولـــى  للمرة 

 انقسام داخلي.
ّ

ظل
)فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

شهدت محافظة قبلي، جنوبي تونس، أمس 
اإلثنني، مواجهات بني قوات األمن ومحتجني 
مـــــن شــــركــــة الـــبـــيـــئـــة والــــــغــــــراســــــات، بــســبــب 
ــم مــنــذ شــهــر سبتمبر/ عــــدم صــــرف أجـــورهـ
أيــلــول املــاضــي، على الــرغــم مــن تعّهد الدولة 
النقابة األساسية  بصرفها. وقــال كاتب عام 
لعمال البستنة، الهادي لحمر، في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، إن »االحتجاجات حصلت 
انــقــضــاء مهلة مــمــنــوحــة مــن املحتجني  بــعــد 
للسلطات إثر انعقاد جلسة في مقّر املحافظة، 
أجورهم لشهري  التعّهد بصرف  تّم خاللها 
املاضيني،  األول«  وأكتوبر/تشرين  سبتمبر 
مــؤكــدًا أن »الــوقــفــة كانت أمــام مقر املحافظة 
وسلمية، لكن املحتجني فوجئوا باستخدام 
قوات األمن القوة املفرطة وتفريق املحتجني 
بالغاز«. وأشــار إلى حصول حــاالت اختناق 
بالغاز، معتبرًا أن »ال مبرر لهذه التصرفات«.

وأوضح لحمر أن »كل مسؤول جهوي ومركزي 

يتحمل املسؤولية في أي تصعيد قد يحصل 
واحتقان«، كاشفًا أنهم كنقابة »نصبوا خيمة 
في املوقع، وسيتم نصب خيمة ثانية في مقر 
الشركات  كــل  االحــتــجــاج  الــشــركــة، وسيشمل 
فــال شــيء يمنعنا من  الــجــهــة،  فــي  البترولية 
الــحــصــول على الــحــقــوق«. وأضـــاف أن »على 
ــاء بـــوعـــودهـــم، ومــــن يعتبر  ــفـ املـــســـؤولـــني اإليـ
عليه  مــرفــوضــة،  االحتجاجية  الــتــحــركــات  أن 
على  مشّددًا  العمال«،  بتأمني حقوق  االلتزام 
كـــان سلميًا وتـــزامـــن مــع جلسة  أن تــحــركــهــم 
فــي مقر االتــحــاد، ولــكــن كــان هــنــاك استخدام 
يمكن  وكــان  للدموع،  املسيل  للغاز  عشوائي 
أن تــحــصــل كــارثــة ويــســقــط ضــحــايــا. وأعـــرب 
عن أمله في عدم الوصول إلى »ما وصل إليه 
الوضع في عقارب«، التي شهدت احتجاجات 
مكب  فتح  إعـــادة  السلطات  قـــرار  بعد  عنيفة 

للنفايات فيها، الشهر املاضي.
ــه »ال بــــد مــــن حــــل جــــذري  ــ واعـــتـــبـــر لــحــمــر أنـ
وتعامل جدي مع امللف، ألن هناك نحو 600 
أن  مــؤكــدًا  البستنة«،  مــن شركة  تحيا  عائلة 
»األعـــوان صبروا ثالثة أشهر ولــم يحصلوا 
مجال ألي حوار  ال  وبالتالي  رواتبهم،  على 
يــقــنــعــهــم«. مــن جــهــتــهــا، أكــــدت املــســؤولــة في 
املـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجتماعية، نجالء بن عرفة، في حديٍث مع 
الــوحــيــد مع  التعامل   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

هو  حاليًا  املواطنني  ومطالب  االحتجاجات 
التحركات  أن  مــشــّددة على  األمــنــي،  التعامل 
للمطالبة  هـــي  واالحــتــجــاجــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
بحقوقهم وبتفعيل اتفاقيات سبق توقيعها، 
ــــوى االلــــتــــزام  ــة سـ ــدولــ وبـــالـــتـــالـــي مــــا عـــلـــى الــ

الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي املــواطــن 
ــثـــر. وقــالــت  ــادرًا عــلــى االنـــتـــظـــار أكـ ــ لـــم يــعــد قــ
تــتــوســع رقعتها في  الــتــي  إن االحــتــجــاجــات 
ــدة أزمــــــة مــتــعــددة  ــيــ ــونــــس، ولــ مـــحـــافـــظـــات تــ
األبــــعــــاد اجــتــمــعــت أســـبـــابـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، غــيــر أن مــنــشــأهــا ســيــاســي 

بتطبيقها. وأشــارت إلى أن االتفاقيات تمت 
مـــع مــمــثــلــي الـــدولـــة وهـــي مــلــزمــة بتطبيقها 
فــعــلــيــًا، الفـــتـــة إلــــى أن املــحــتــجــني يــطــالــبــون 
بحقوقهم وهناك اتفاقيات متوقفة من 2019 
الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  تــطــبــيــق  أي  يـــوجـــد  وال 
فإن  بالتالي  األجـــور،  تعطيل  إلــى  باإلضافة 

حالة االنتظار ال يمكن أن تستمر.
واعـــتـــبـــرت بــــن عـــرفـــة أنـــــه بـــعـــد 25 يــولــيــو/
تــمــوز املــاضــي )تــاريــخ إعـــالن الــرئــيــس قيس 
ــتـــي عــلــق  ســـعـــّيـــد الـــتـــدابـــيـــر االســتــثــنــائــيــة الـ
ــــال الــحــكــومــة(،  بــمــوجــبــهــا عــمــل الــبــرملــان وأقـ
ــا خــرجــنــا  ــنــ ــــون يـــعـــتـــقـــدون أنــ ــنـ ــ ــــواطـ كــــــان املـ
مـــن شــخــصــنــة الــحــكــومــات وســيــتــم تطبيق 
القانون، ولكن ال شيء تغير، مؤكدة أنه أمام 

باألساس. وأكــدت أن »أسباب إخفاق تونس 
في تحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي 
فـــي الـــبـــالد هـــي نــتــيــجــة لـــأزمـــة الــســيــاســيــة 
عشرية  امتداد  على  السياسيني  واختيارات 
كــامــلــة«. واعــتــبــرت أن »كـــل إخــفــاق سياسي 
يترتب عنه إخفاق عام بسبب أخطاء كبرى 
في السياسات العامة التي تتسم باالرتجالية 

وضعف التخطيط واالستشراف«. 
ولــــم تــكــن هــــذه األحــــــداث األولـــــى مـــن نــوعــهــا 
متعلقة  احــتــجــاجــات  إذ سبقتها  قــبــلــي،  فــي 
ــادي، فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاعـــي واالقـ ــمـ ــتـ بـــالـــوضـــع االجـ
ــتـــي شــهــدت  الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، الـ
أيضًا مواجهات بني املحتجني وقوات األمن. 
تونس  قــي  االحتجاجات  وتــيــرة  وتصاعدت 
ــرة بــشــكــل الفـــــت، مـــا ُيــنــذر  ــيــ فـــي األيــــــام األخــ
بتزايد منسوب االحتقان االجتماعي. وامتد 
الغضب إلى عدة محافظات شمااًل وجنوبًا، 
فــــفــــي جــــنــــدوبــــة وســـــيـــــدي بـــــوزيـــــد وقــــابــــس 
ــتـــجـــون يــــومــــي الــســبــت  ــرج املـــحـ ــ ــفـــصـــة خــ وقـ
واألحــــد املــاضــيــني، لــلــتــنــديــد بــقــرار الــرئــيــس 
الــذي   ،38 القانون  عــن  التراجع  قيس سعيد 
 10 بطالتهم  تــجــاوزت  مــن  بتشغيل  يقضي 
وفي  العليا.  الشهادات  أصحاب  من  سنوات 
الــقــصــريــن، دخـــل املــحــتــجــون فــي إضــــراب عن 
الــطــعــام بمقر املــحــافــظــة مــنــذ مــســاء أول من 
أمــــس األحــــــد، وأمـــــس اإلثـــنـــني احـــتـــج شــبــاب 
الــقــيــروان. كما خرج  فــي  أمـــام مقر املحافظة 
فشل  بعد  مــجــددًا،  لالحتجاج  عقارب  أهالي 
املـــفـــاوضـــات املـــبـــاشـــرة مـــع ســعــيــد. وتــظــاهــر 
أهالي مدينة املحرس في العاصمة أمام مقر 

وزارة البيئة ألسباب بيئية.

أزمة االنتخابات 
العراقية

أزمة سد 
النهضة

عن بعثة األمم املتحدة، استعدادًا لبدء فتح 
ــتــــراع الــتــي تـــقـــررت إعـــــادة عد  مــحــطــات االقــ
أصواتها وفرزها يدويًا. وأعلنت املفوضية 
عصر أمس أنها قررت إعادة فتح 870 محطة 
انــتــخــابــيــة وعــــّد أصـــواتـــهـــا يـــدويـــًا، مــشــيــرة 
االنــتــخــابــات. وكانت  فــي نتائج  إلــى تغيير 
املفوضية قــد ســـردت فــي بــيــان ســابــق أمس 
تــفــاصــيــل قــانــونــيــة حـــول الــطــعــون الــتــي تم 
القضائية.  الهيئة  قبلتها  التي  وتلك  ردهــا 
ــرارًا تــــم اعــتــمــادهــا  ــ ــ كـــمـــا تـــحـــدثـــت عــــن 15 قـ
وترتب عليها »إعادة العد والفرز اليدويني 
ــاء نــتــائــج  ــغــ لــلــمــحــطــات املـــطـــعـــون بـــهـــا، وإلــ
الواحد يضم  بعض مراكز االقتراع«،)املركز 

6 إلى 10 محطات انتخابية(.
ــيـــان لــزعــيــم  ــيـــان املـــفـــوضـــيـــة بـــعـــد بـ ــاء بـ ــ وجــ
تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح« هــــــادي الــــعــــامــــري، أمـــس 
االثنني، تحدث فيه عن إلغاء نتائج 10 آالف 
محطة انتخابية. ونقل البيان عن العامري 
القضائية ببطالن  الهيئة  »قـــرارات  إن  قوله 
في  تغلق  لم  التي  املحطات  بعض  )نتائج( 

وإثـــيـــوبـــيـــا فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي 23 مــــارس/
أنه  على  الثالث  املــبــدأ  ويــنــّص   .)2015 آذار 
»سوف تتخذ الدول الثالث كافة اإلجراءات 
ـــرر ذي  املــنــاســبــة لــتــجــنــب الــتــســبــب فـــي ضـ
لــلــنــيــل األزرق/  ــــالل اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــأن خـ ــ شـ
الــرغــم مــن ذلـــك، في  النهر الرئيسي. وعــلــى 
حالة حــدوث ضرر ذي شأن إلحــدى الــدول، 
فإن الدولة املتسببة في إحداث هذا الضرر 
عــلــيــهــا، فــي غــيــاب اتــفــاق حـــول هـــذا الفعل، 
اتخاذ كافة اإلجــراءات املناسبة بالتنسيق 
أو منع هذا  املتضررة لتخفيف  الــدولــة  مــع 
كلما  التعويض  مسألة  ومناقشة  الــضــرر، 

كان ذلك مناسبًا«.
وقـــال عــبــد الــعــاطــي إن »الــجــانــب اإلثــيــوبــي 
بـــيـــانـــات مــغــلــوطــة وإدارة  يــتــعــّمــد إصــــــدار 
السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث 
أضرار على دولتي املصب«. وشّدد على أن 
»الندرة املائية والتغيرات املناخية تزيد من 
في مصر،  املياه  إدارة  في  الوضع  صعوبة 
وتــجــعــلــهــا شـــديـــدة الــحــســاســيــة تـــجـــاه أي 
إجــــراءات أحــاديــة«. وأشـــار الــوزيــر املصري 
إلى أن »األضــرار التي تعّرض لها السودان 
ــادي فـــي الـــعـــام املــاضــي،  ــ نــتــيــجــة املــــلء األحــ
تتسّبب في معاناته من حالة جفاف قاسية 
قيام  بسبب  عارمة،  فيضان  حالة  أعقبتها 
الجانب اإلثيوبي بتنفيذ عملية امللء األول 
من دون التنسيق مع دولتي املصب )مصر  بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

عــــــادت أزمــــــة نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات 
مــربــعــهــا األول بعد  إلــــى  الــعــراقــيــة 
قرار الهيئة القضائية لالنتخابات، 
أمــس االثــنــني، إعـــادة العد والــفــرز اليدويني 
نتائجها،  بصحة  مطعون  اقــتــراع  ملحطات 
وإلــغــاء أصـــوات مــراكــز انتخابية كاملة في 
عدد من املدن، وهو ما يعني بطبيعة الحال 
والــفــرز والتدقيق مرة  الــعــد  الــعــودة ملرحلة 
ــــرى، وســـط تــأكــيــدات لــقــيــادات وأعــضــاء  أخـ
ــاح  ــنـ ــجـ ــالـــف »الــــفــــتــــح« )الـ ــحـ ــــي تـ بـــــارزيـــــن فـ
مفوضية  أن  الــشــعــبــي(  للحشد  الــســيــاســي 
االنــتــخــابــات تتجه إللــغــاء 18 فــي املــائــة من 
ــراع، مــتــحــدثــة عن  ــ ــتـ ــ مــجــمــوع مــحــطــات االقـ

تغيير جذري في النتائج الحالية.
ــن مـــصـــادر  وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ
رفيعة في بغداد، أمس االثنني، أن مفوضية 
ــابــــات اســــتــــدعــــت مــــجــــددًا مـــراقـــبـــني  ــتــــخــ االنــ
ومــمــثــلــني عـــن كــيــانــات ســيــاســيــة وممثلني 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر سياسية وإعالمية 
مـــصـــريـــة، عـــن تــوجــيــهــات صــــادرة 
ــلـــف املـــــســـــؤولـــــني املـــصـــريـــني  ــتـ ملـــخـ
والدبلوماسية  الفنية  القطاعات  كافة  فــي 
الرئيس  املقّربة من  الدائرة  واإلعالمية، من 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، بــــإعــــادة الــتــركــيــز 
الـــهـــجـــرة  كـــبـــح  فـــــي  الـــســـلـــطـــات  عـــلـــى دور 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة لــــلــــدول األوروبـــــــيـــــــة، عــنــد 
وتستند  النهضة.  ســد  عــن قضية  الحديث 
التوجيهات إلى االهتمام الدولي املتصاعد 
البولندية  الــحــدود  على  الالجئني  بقضية 
الــبــيــالروســيــة، الــراغــبــني فــي دخــــول الــقــارة 
األوروبــيــة. وكشفت املصادر في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، عن تصّور خاص أعدته 
دوائر وأجهزة حكومية مختلفة، يقوم على 
الــحــّد  تكثيف الــحــديــث عــن دور مــصــر فــي 
وربــط  النظامية،  غير  الهجرة  مــوجــات  مــن 
هذا بضرورة معالجة قضية سد النهضة، 
بــــغــــرض مـــنـــع إلــــحــــاق أضــــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة 
ومــجــتــمــعــيــة كـــبـــيـــرة بـــاملـــصـــريـــني، نــتــيــجــة 
تــضــررهــم مـــن شـــّح املـــيـــاه. ودعــــت الــجــهــات 
الحكومية املسؤولني للتركيز على أن إنشاء 
ــة  ــاديـ الـــســـد وفـــقـــًا لــلــخــطــط اإلثــيــوبــيــة األحـ
سيؤدي إلى خروج األوضاع عن السيطرة، 
خصوصًا إذا أصّرت إثيوبيا على مواصلة 
لعملية  املعلنة  الــزمــنــيــة  بــالــجــداول  الــعــمــل 

تشغيل السد.
ويـــبـــدو أن الــتــهــديــد بــشــبــح الـــهـــجـــرة غير 
استراتيجية  أصبح  والــالجــئــني،  النظامية 
ويستخدمها  املصري  النظام  لــدى  معتادة 
بــدءًا من السيسي مرورًا  جميع املسؤولني، 
بالدبلوماسيني وحتى وزير الري واملوارد 
استخدم  الــذي  العاطي،  عبد  املائية محمد 
تــلــك الـــورقـــة فــي مــحــادثــات أخــيــرة مــع وفــد 
ــّم خــبــيــر املــيــاه لـــدى الحكومة  أمــيــركــي، ضـ
األميركية ماثيو باركس، ونيكول شامبني 
ــي فــــي الــــقــــاهــــرة،  ــركــ ــيــ ــة الـــســـفـــيـــر األمــ ــبـ ــائـ نـ
ــارة  ــفــ ــــني، ومـــمـــثـــلـــي الــــســ ــــوهــ جـــــونـــــاثـــــان كــ
األميركية، يوم السبت املاضي. وقال الوزير 
املصري خالل اللقاء إن بالده »أبدت مرونة 
كــبــيــرة خــــالل مـــراحـــل الـــتـــفـــاوض املــخــتــلــفــة 
بشأن سد النهضة، وإن أي نقص في املياه 
الــزراعــة، مما  العاملني بقطاع  سيؤثر على 
سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار 
أمــنــي فــي املنطقة ويــزيــد مــن الــهــجــرة غير 
الشرعية«. وحاول إقناع املسؤول األميركي 
ــــالده، في  ــأن« عــلــى بـ ــرر ذي شــ بـــوقـــوع »ضــ
حال لجأت مصر إلى املبدأ الثالث في اتفاق 
ع بني مصر والسودان 

ّ
إعــالن املبادئ )املوق

الــســاعــة الــســادســة )مــســاء يــوم االقــتــراع في 
العاشر من أكتوبر/ تشرين األول املاضي( 
إلــى بطالن نتائج أكثر من 6 آالف  ستؤدي 
يــقــارب 4 آالف محطة  مــا  ألغي  محطة، كما 
بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 
10 آالف محطة ستلغى، وهو رقم يشكل ما 
املحطات  مــن مجموع  املــائــة  فــي   18 نسبته 
فــي الــعــراق، التي يصل عــددهــا الــى 55 ألف 
محطة«. ووصف العامري هذه األرقام بأنها 
ــن شــأنــهــا أن تــحــدث  ــرة، ومــ ــؤثــ »كـــبـــيـــرة ومــ
فــــارقــــًا كـــبـــيـــرًا وتـــغـــيـــيـــرًا جــــذريــــًا فــــي نــتــائــج 

االنتخابات«.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت حــذر فيه زعــيــم »التيار 
ــن مــمــارســة  ــدر مــ الـــــصـــــدري« مـــقـــتـــدى الــــصــ
 
ً
قائال االنــتــخــابــات،  مفوضية  على  ضــغــوط 

في بيان له أول من أمس »ندين ونشجب كل 
الضغوط السياسية واألمنية التي تتعرض 
لــهــا املــفــوضــيــة، كــمــا ال ينبغي الــتــدخــل في 
ــــي تــصــديــقــهــا  عـــمـــل الـــقـــضـــاء واملـــحـــكـــمـــة وفـ
تغييرها  البعض  يريد  التي  النتائج،  على 
ملــــجــــاراة )الــكــتــلــة األكــــبــــر(، ولــيــتــمــكــنــوا من 
تعطيل )حكومة األغلبية( التي استاؤوا من 

بوادر إشراقاتها«.
من جهتها، كشفت مصادر سياسية عراقية 
»العربي الجديد«، عما وصفته  في بغداد، لـ
الــهــيــئــة القضائية  بـــإعـــادة  بــاتــفــاق يــقــضــي 
التابعة ملفوضية االنتخابات اعتماد جميع 

والــــســــودان(«. وتـــطـــّرق إلـــى »قــيــام الــجــانــب 
املياه املحملة  اإلثيوبي بإطالق كميات من 
بالطمي خالل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املــصــّب مما  إبــــالغ دولــتــي  2020، مــن دون 
مياه  بمحطات  الــعــكــارة  ــادة  زيــ فــي  تسبب 

الشرب بالسودان«.
وفــّســر مــراقــبــون وخــبــراء تــصــريــحــات عبد 
الـــعـــاطـــي، بــأنــهــا مـــحـــاولـــة إليـــجـــاد مــخــرج 
ــر لـــأزمـــة، خــــارج اتــفــاق إعــــالن املــبــادئ  آخـ
املــوقــع بــني مصر والــســودان وإثيوبيا في 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم فـــي عــام 
2015. ورأوا أن الوزير املصري لّوح بورقة 
املـــهـــاجـــريـــن الـــتـــي تــســبــب قــلــقــًا كـــبـــيـــرًا فــي 

أصــوات  وإلغاء  وتدقيقها،  املقدمة  الطعون 
الساعة  بعد  يعمل   

ّ
ظــل انتخابي  مــركــز  أي 

وكذلك  التصويت(،  انتهاء  )وقــت  السادسة 
إلغاء نتائج املحطات التي ظهر فيها تباين 
اإللكتروني والفرز  األولــي  الفرز  نتائج  بني 
الــيــدوي، وذلــك بشكل كامل وليس جزئي«. 
»العربي الجديد«،  وقال أحد هذه املصادر، لـ
إن التفاهم يعني إلغاء نتائج آالف املحطات 
التنافس  مناطق  فــي  وأغلبها  االنتخابية، 
ــراق والــعــاصــمــة  ــعـ الــســيــاســي فـــي جــنــوب الـ
بــغــداد، وهــو مــا يعني بطبيعة الــحــال تأثر 
ــرة  الــنــتــائــج كـــثـــيـــرًا، إذ إن أكـــثـــر مـــن 40 دائــ
انتخابية، من أصــل 83 دائــرة، اعتمد الفوز 
فيها بني مرشح وآخر على فارق تراوح بني 
فــوز مرشحني  مــا يعني  100 و500 صـــوت، 
ونزول آخرين سبق أن تم اإلعالن عن فوزهم 
في النتائج األولية. وتوقع املصدر أن تأخذ 
االنتخابات  ملفوضية  الــجــديــدة  ــراءات  ــ اإلجـ
عــــــدة أيــــــــام لـــعـــد وفــــــــرز أصـــــــــوات املـــحـــطـــات 
الــــجــــديــــدة، مــــا يــعــنــي أن املــــوعــــد املــفــتــرض 
لــإعــالن عــن الــنــتــائــج قــد يــكــون نــهــايــة هــذا 

األسبوع.
فـــي الـــســـيـــاق، تـــحـــدث عــضــو الــتــيــار املــدنــي 
األضعف  »الحلقة  عــن  حقي  أحمد  العراقي 
ــة، وهـــــي املــســتــقــلــون  ــيـ ــالـ ــحـ فــــي املــــعــــادلــــة الـ
واملدنيون«، مضيفًا في حديث مع »العربي 
ــر هي  ــ ــذا األمـ ــوادر هــ ــ ــى بــ ــ الـــجـــديـــد« أن »أولــ
اإلعــــالن عــن خــســارة املــرشــح املــســتــقــل أمير 
املعموري في بابل، وصعود املرشح صادق 
مــدلــول بـــداًل عــنــه. واألخــيــر هــو ضــمــن قــوى 
نتائج  الــرافــض  التنسيقي  ــار  اإلطــ تــحــالــف 
االنــتــخــابــات الــحــالــيــة«. وأكــــد حــقــي أن »أي 
تــســويــة إلرضـــــاء الـــقـــوى الـــرافـــضـــة ســتــكــون 
أسوأ بكثير من إلغاء االنتخابات بالكامل، 
ألن رســـائـــل هــــذه الــتــســويــة ســتــكــون زيــــادة 
قناعة الشارع بعدم جدوى عمليات االقتراع 
الــتــي تــجــرى وتنتهي بــتــســويــات إرضــائــيــة 

لتقاسم الغنائم بني القوى الرئيسية«.
من جهته، قال القيادي في تحالف »الفتح« 
طـــاهـــر الــــدراجــــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »الــعــد والــفــرز الــيــدويــني كشفا 
الــكــثــيــر مــن املــشــاكــل«، واصــفــًا االنــتــخــابــات 
بأنها »متالعب بها«. وأضــاف الــدراجــي أن 
»إلغاء نتائج املحطات االنتخابية املطعون 
بها والتي ثبت التالعب بها وتمديد فترات 
التصويت فيها، وإلغاء األوراق االنتخابية 
التي شهدت بصمات متكررة، سيؤديان إلى 
االنتخابات،  في  الفنية  املشاكل  بعض  حل 
وقـــــــد ثــــبــــت نــــجــــاح هـــــــذا األمــــــــر فـــــي دوائـــــــر 

انتخابية عدة«.
فـــي املـــقـــابـــل، اتـــهـــم عــضــو الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
عصام حسني قوى »اإلطار التنسيقي« بأنها 
»تمارس حربًا نفسية، وتعمل على تسفيه 
الــجــهــود الــديــمــقــراطــيــة، وإشــعــار املــواطــنــني 
بــأن االنتخابات فوضى وال جــدوى منها«. 
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد« أن 
»قرارات الهيئة القضائية التابعة ملفوضية 
االنــتــخــابــات مستغربة، وقــد جـــاءت بسبب 
تدل  املفوضية، وهي  الحزبي على  الضغط 
إفــالس حزبي وسياسي كبير«. ولفت  على 
حسني إلى أن »املتغيرات طفيفة على نتائج 
الــتــيــار الـــصـــدري، وتــوجــه الكتلة الــصــدريــة 
املصادقة  ينتظر  األغلبية  حكومة  لتشكيل 
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات«. واعــتــبــر حسني 
ــقـــوى الــخــاســرة تــركــت حــالــيــًا مطلب  أن »الـ
العد والــفــرز الــيــدويــني، وتوجهت إلــى طلب 
التيار  دفــع  أجــل  املحطات، من  نتائج  إلغاء 
الـــصـــدري إلـــى الــتــفــاوض وتــشــكــيــل حكومة 
مقتدى  السيد  قبل  مــن  املــرفــوضــة  التسوية 

الصدر«.
ــانـــت الــنــتــائــج األولــــيــــة لــالنــتــخــابــات قد  وكـ
ــة الــتــابــعــة  كــشــفــت تـــصـــدر الــكــتــلــة الـــصـــدريـ
ملــقــتــدى الــصــدر بـــــ74 مــقــعــدًا مــن أصـــل 329، 
فيما كان تحالف »الفتح« برئاسة العامري 
عــلــى 16 مقعدًا  الــخــاســريــن بحصوله  ــرز  أبـ
 فــي انــتــخــابــات عــام 

ّ
فــقــط، وذلـــك بــعــدمــا حـــل

2018 في املركز الثاني بحصوله وقتها على 
48 مقعدًا.

تصريحات  مــع  تناغم  فــي  الغربية،  الـــدول 
للسيسي. سابقة 

وجاءت تصريحات عبد العاطي في الوقت 
الـــذي أكـــد فــيــه مــديــر مــشــروع ســد النهضة 
ــاز الـــبـــنـــاء في  ــورو، أن نــســبــة إنـــجـ ــ كــفــلــو هــ
السد بلغت 83 في املائة، موضحًا أن »كمية 
األمـــطـــار الــتــي هــطــلــت هـــذا الــعــام تــجــاوزت 
األولية  التعبئة  اكتملت  وبذلك  التوقعات، 
األولــى والثانية  للسد بنجاح، بمرحلتيها 

بمقدار 18.5 مليار متر مكعب«.
واعتبر مراقبون أن النظام املصري يتصور 
أن أســـلـــوب الــتــهــديــد بــالــالجــئــني يــمــكــن أن 
يؤدي إلى مخرج من اتفاقية إعالن املبادئ 
املوقعة في 2015 بشأن سد النهضة، وهي 
االتفاقية التي تكبل القاهرة في تلك األزمة. 
بناء على  يعتقد،  املصري  النظام  أن  ورأوا 
نــصــائــح، بــــأن هــــذا الـــوقـــت مــنــاســب إلثــــارة 
واستخدامه  النظامية،  غير  الــهــجــرة  ملف 
كورقة ضغط، في ظل الحالة التي يعيشها 
الحدود  العالم اآلن وتكدس الالجئني على 

البيالروسية البولندية.
القانون  وحول هذه التطورات، أفاد أستاذ 
الــدولــي الــعــام أيــمــن ســالمــة فــي حــديــٍث مع 
»العربي الجديد« بأن »ال شيء يحكم الدول 
ــــالن املـــبـــادئ لسنة  الـــثـــالث، إال اتــفــاقــيــة إعـ
ملزمة  دولية  »معاهدة  أنها  مؤكدًا   ،»2015
وأشــار  توقيعها«.  فــور  النفاذ  حيز  دخلت 
إلــى أنــه على الرغم من ذلــك، فــإن »املعاهدة 
وحـــدهـــا ال تــكــفــي، ألنـــهـــا اتــفــاقــيــة إطـــاريـــة 
عامة يلزمها اتــفــاق فــنــي«. وشـــّدد على أنه 
»ال يجوز الحديث عن اتفاق قانوني ملزم، 
ألن االتفاقية املوقعة ملزمة بطبيعة الحال، 
شأنها شأن النظام األساسي ملحكمة العدل 
الدولية وميثاق األمم املتحدة«. وأوضح أنه 
»طاملا أن الــدول الثالث أطــراف ذات سيادة 
ــإن املــعــاهــدة  ــي، فــ ــدولــ وتــعــتــمــد الـــقـــانـــون الــ
ــات دولــيــة  ــبــ الـــدولـــيـــة خــلــقــت حــقــوقــًا وواجــ
مــتــبــادلــة ومــتــكــافــئــة، بــالــتــالــي فــــإن مصر 

والسودان ال يستطيعان الخروج منها«.
»مــا يحكم مصر وإثيوبيا  أن  وأكــد سالمة 
والـــســـودان هــو االنــتــفــاع املــنــصــف املــشــتــرك 
بــاملــيــاه الــعــابــرة لــلــحــدود، ولــيــس االنــتــفــاع 
املنصف املشترك باألنهار الدولية«. وأوضح 
النيل هو ذلك الشريط املائي، لكن  أن »نهر 
العابرة  بــاملــيــاه  املــشــتــرك  املنصف  االنــتــفــاع 
لــلــحــدود الـــدولـــيـــة شــــيء آخــــر، قـــررتـــه األمـــم 
املــتــحــدة فــي اتــفــاقــيــة 1979. وهـــو مــا يعني 
بــالــنــســبــة لــلــســودان ومــصــر، كــل مــا يتعلق 
جغرافيًا وطبيعيًا ويتصل بنهر النيل، مثل 
اآلبار والنهيرات والترع طاملا أنها متصلة 

اتصااًل وثيقًا ولصيقًا بنهر النيل«.

شهدت قبلي احتجاجات عدة في السنوات الماضية )أيمن حداد/األناضول(

تحذيرات من ضغوط لتغيير نتائج االنتخابات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ال تزال القوى الخاسرة 
في االنتخابات تحصد 
نتائج ضغوطها التي 
أدت أخيرًا إلى تسوية 
جديدة تتضمن قبول 
طعون هذه القوى، 

إذ قررت الهيئة 
القضائية لالنتخابات 

إعادة اعتماد جميع 
الطعون المقدمة 
وتدقيقها، وإلغاء 

أصوات مراكز 
انتخابية يثبت وجود 

مخالفات فيها

أعاد النظام المصري رفع ورقة الهجرة غير النظامية من أجل فرض 
رؤيته على ملف سد النهضة، على اعتبار أن السلوك األحادي إلثيوبيا 

في الملف سيؤدي إلى هجرة جماعية من مصر والسودان
تقريرالحدث

تسوية تتضمن قبول 
طعون القوى الخاسرة

مصر تلّوح بالهجرة 
غير النظامية

متابعة

قفز على 
القوانين

اعتبر عضو الحزب 
الشيوعي العراقي، أيهم 
رشاد، أن »الصراع الحالي 

بسبب نتائج االنتخابات 
يؤكد أن األحزاب تواصل 

الممارسات السياسية 
المصلحية ذاتها«. 

وأضاف، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن 
»اإلطار التنسيقي يقوم 

بحراك للقفز على القوانين 
واألعراف الثابتة للعمل 

السياسي«.

قررت المفوضية إعادة 
فتح 870 محطة انتخابية 

وعد أصواتها

عبد العاطي: أي نقص 
في المياه سيسبب عدم 

استقرار أمني

أحمد حقي: الحلقة 
األضعف في المعادلة 

الحالية هي المستقلون 

استخدم األمن القوة 
المفرطة والغاز لتفريق 

المحتجين

التهديد بشبح الهجرة 
أصبح استراتيجية معتادة 

لدى النظام

تزداد وتيرة االحتجاجات 
في تونس في األيام 

األخيرة، ألسباب اقتصادية 
واجتماعية، في ظّل 

انعدام المعالجات 
الفورية ألزمات السكان

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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أثار نفوذ الجامعة 
في أوساط »طالبان« 

حفيظة الكثيرين

كان للجامعة تأثير 
بالغ على األحزاب التي 

قاتلت الروس

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــركــــة »طــــالــــبــــان«  أعـــــــاد تــشــكــيــل حــ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة األفــــغــــانــــيــــة األخـ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
إلــى دور الجامعة  توجيه األنــظــار 
الــحــقــانــيــة(، وهــي  الــعــلــوم  الــحــقــانــيــة )أو دار 
ــتـــان، فــي  ــاكـــسـ أكـــبـــر املـــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة فــــي بـ
ــواًل إلـــى ســيــطــرتــهــا على  ــ مــســار الــحــركــة وصـ
األجنبية  الــقــوات  انسحاب  بعد  أفغانستان، 
فـــي أغــســطــس/ آب املـــاضـــي. وشـــّكـــل خــّريــجــو 
من  مهمًا  جـــزءًا  الحقانية  الجامعة  وأعــضــاء 
حــكــومــة »طـــالـــبـــان«، مــع انــتــســاب الــعــديــد من 
املستويات  الــوزراء واملسؤولني على مختلف 
هــؤالء  مــن  ويــبــرز  إليها.  والسياسية  األمنية 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي املـــولـــوي عــبــد الــبــاقــي 
حــقــانــي، ووزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة واألوقــــاف 
املولوي نور محمد ثاقب، املعروف في أوساط 
ــر الــعــدل  ــ »شــيــخ الـــحـــركـــة«، ووزيـ »طـــالـــبـــان« بـــ
عبد الحكيم شرعي، ووزير الدعوة واإلرشاد 
ــد، ووزيـــــــر االتـــــصـــــاالت مـــولـــوي  ــالــ الـــشـــيـــخ خــ
الالجئني  الــلــه حقاني، ووزيـــر شـــؤون  نجيب 

خليل الرحمن حقاني.
ــادات عـــديـــدة  ــ ــيــ ــ ــّرج قــ ــ ــخـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
فـــي »طـــالـــبـــان« األفــغــانــيــة مـــن هــــذه الــجــامــعــة 
الباكستانية، إال أن مجريات األحداث األخيرة 
في أفغانستان كشفت عن أن »طالبان« بدأت 
تتصرف في الكثير من امللفات بحرية كاملة، 
ــاءات الـــفـــكـــريـــة والــعــمــلــيــة  ــمــ ــتــ بـــعـــيـــدًا عــــن االنــ
الباكستانية. وهو ما فّسره رئيس  للمدرسة 
الحق حقاني، حفيد  املولوي حامد  الجامعة 
مؤسس الجامعة موالنا عبد الحق، في حوار 
له مع تلفزيون »جيو« املحلي الباكستاني، في 

وتنسب  الهند  علماء  مــن  مجموعة  أسستها 
إلـــى بــلــدة ديــوبــنــد(، وهـــي: الــحــزب اإلســالمــي 
بــزعــامــة املـــولـــوي يـــونـــس خـــالـــص، والــحــركــة 
نبي محمدي،  املــال محمد  بزعامة  اإلسالمية 
والــحــركــة اإلســالمــيــة بــزعــامــة املـــولـــوي نصر 
الله منصور. ومعظم أنصار هذه التنظيمات 
الثالثة كانوا خّريجي املدارس الدينية، ومنها 

الجامعة الحقانية«.
ــقــــوات الــســوفــيــيــتــيــة وانـــــدالع  بــعــد خـــــروج الــ
الحرب األهلية في أفغانستان في عام 1992 
ثم سقوط كابول بيد »طالبان« في عام 1996، 

لــم يكن ألبــنــاء املــدرســة الدينية أي دور. لكن 
مع ظهور حركة »طالبان« في عام 1994 في 
قـــنـــدهـــار بـــقـــيـــادة املــــال مــحــمــد عــمــر مــجــاهــد، 
عــــادت املـــدرســـة الــديــنــيــة عــمــومــًا والــجــامــعــة 
الحقانية على وجه الخصوص إلى الواجهة 
مــجــددًا. وكــان جميع قــادة وأنــصــار املــال عمر 
مــن طــالب املــدرســة الــديــنــيــة، وهــو مــا دفعهم 
ــتــــي تــعــنــي  ــبــــان« )الــ ــالــ ــم »طــ ــ ــــى اخـــتـــيـــار اسـ إلـ
الطالب في اللغة البشتونية( اسمًا لحركتهم. 
الباكستانية  الدينية  املدرسة  أدت  وفي حني 
عمومًا دورًا مهمًا في توفير العنصر البشري 
تتميز  الــحــقــانــيــة  الــجــامــعــة  أن  إال  لــلــحــركــة، 
بــتــوفــيــر الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــحــركــة »طـــالـــبـــان«. 
الــواليــات  بعض  على  الحركة  وبــعــد سيطرة 
الــجــنــوبــيــة وتــحــّركــهــا صــــوب الــعــاصــمــة في 
تسعينيات القرن املاضي، بدأت أعداد كبيرة 
ــنــــاء املــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة فــــي بــاكــســتــان  مــــن أبــ
تشارك في حرب أفغانستان، واستمر الحال 
حتى بعد الغزو األميركي )2001 2021(، إلى 
حني سقوط كابول بيد الحركة في منتصف 

أغسطس املاضي.
أما عن شبكة حقاني التي تشّكل الجزء األهم 
من حركة »طالبان«، فمؤسسها الشيخ جالل 
الدين من خّريجي الجامعة الحقانية، وأضاف 

ــام 1970 بعد  اســــم حــقــانــي إلــــى اســـمـــه فـــي عــ
تخّرجه من الجامعة. وقال حامد الحق، رئيس 
املدرسة، إن جالل الدين حقاني كان من طالب 
الجامعة قبل الغزو السوفييتي ألفغانستان، 
ــغـــزو قــــرر تــركــهــا وتــشــكــيــل الــجــبــهــة  وبـــعـــد الـ
ــقــــوات الــســوفــيــيــتــيــة. ومــنــذ  الــقــتــالــيــة ضـــد الــ
بداية الغزو السوفييتي حتى الحرب األهلية 
وظــهــور »طــالــبــان« كـــان جـــالل الــديــن حقاني 
قياديًا بارزًا في حزب الشيخ يونس خالص، 
لــكــن بــعــد ظــهــور »طــالــبــان« أعــلــن والءه علنًا 
الجهادي  القائد  الحرب ضد  لها وشــارك في 
املجاهدين  في حكومة  الدفاع  وزيــر  السابق، 
أحمد شاه مسعود، وعّينته »طالبان« وزيرًا 
للحدود. بعد سقوط حكومة الحركة في عام 
2001 بـــات جـــالل الــديــن حــقــانــي مــوالــيــًا لها، 
مــع تشكيل كــيــان خــاص لــه فــي ثــالث واليــات 
جنوبية، هي: خوست وبكتيا وبكتيكا، حيث 
الكيان  ذلــك  وُســمــّي  فيها.  كبير  بنفوذ  تمتع 
قوية  عــالقــات  لها  كانت  التي  بشبكة حقاني 
بـــاملـــجـــاهـــديـــن الــــعــــرب وبــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
»طــــالــــبــــان« نـــفـــســـهـــا وبـــــاألحـــــزاب  ــقــــارنــــة بـــــ مــ
الجهادية األخرى. وتوفي جالل الدين حقاني 
الــديــن  ابــنــه ســـراج  فــُعــنّي  فــي سبتمبر 2018، 
كونه  إلــى  بــاإلضــافــة  للشبكة،  رئيسًا  حقاني 
أخوند  الله  املال هيبت  نائب زعيم »طالبان« 
زاده، ويشغل حاليًا منصب وزير الداخلية في 
يـــدرس حقاني  لــم  األعــمــال.  حكومة تصريف 
اسم  يحمل  ولكنه  حقانية  جامعة  فــي  االبـــن 

حقاني ألن والده درس هناك.
أمـــا الــجــامــعــة الــحــقــانــيــة الــواقــعــة فــي منطقة 
أكوره ختك على امتداد الطريق الرئيسي بني 
شمالي غرب باكستان وبني العاصمة إسالم 
ــعــتــبــر 

ُ
ــاد فـــي إقــلــيــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا، فــت ــ أبـ

ــم املـــــدارس الــديــنــيــة فـــي بــاكــســتــان،  إحــــدى أهـ
وتّم  الديوبندي.  للفكر  نفوذ  ذا  مهمًا  وفرعًا 
السنة  فــي   ،1947 عــام  فــي  الجامعة  تأسيس 
نــفــســهــا الـــتـــي انــفــصــلــت فــيــهــا بــاكــســتــان عن 
الــهــنــد، عــلــى يـــد الــشــيــخ مـــوالنـــا عــبــد الــحــق، 
خــّريــج جــامــعــة ديــوبــنــد فــي عـــام 1935، وهــو 
مــــن أبــــنــــاء قـــريـــة أكــــــــوره خـــتـــك. وفـــــي لــحــظــة 
الحق  كــان عبد  الهند،  انفصال باكستان عن 
في إجــازة، فلم يعد إلــى مدرسة ديوبند األم 
بل أســس مدرسة صغيرة في قريته سماها 
الجامعة الحقانية. وتطورت املدرسة إلى أن 
أصــبــحــت أكــبــر مــدرســة ديــنــيــة فــي باكستان 
فــي مجرى  تــأثــيــر كبير  وأفــغــانــســتــان، وذات 
األحــــداث فــي الــبــلــديــن، ويـــدرس فيها سنويًا 
ــة وخـــمـــســـة آالف طـــالـــب وطـــالـــبـــة،  ــعــ بــــني أربــ
املــولــوي حامد  الجامعة  ذكــر رئيس  حسبما 

الحق حقاني.

يشكل خرّيجو وأعضاء 
الجامعة الحقانية جزءًا 

مهمًا من حكومة 
»طالبان« األفغانية التي 

تشكلت أخيرًا، فضًال عن 
توليهم مسؤوليات عدة 

داخل الحركة، ما يعيد 
الحديث عن مدى تأثير 

»الحقانية« على الحركة 
واألحداث في أفغانستان

)Getty( وزير شؤون الالجئين خليل الرحمن حقاني من أعضاء الحقانية

19 سبتمبر/ أيلول املاضي، بقوله إن »معظم 
من جامعتنا، حتى  تخّرجوا  الحركة  قيادات 
مؤسس الحركة املال عمر تلميذها بالواسطة، 
من جامعتنا«.  تخّرجوا  ومعلموه  فأساتذته 
وأوضـــــح »نــحــن لـــم نــحــث أحــــدًا عــلــى الــحــرب 
كانوا  أنفسهم  الــطــالب  ولكن  أفغانستان  فــي 
السوفييتي  الــغــزو  أيــام  القتال  فــي  يشاركون 
املدرسة  أن »دور  )1979 1989(«، مشّددًا على 
ــــادي فــــي مـــجـــال نـــشـــر الـــعـــلـــوم الــديــنــيــة،  ــريـ ــ الـ
جعلها تحظى بــاحــتــرام ونــفــوذ واســعــني في 
املنطقة بأسرها وليس في باكستان فحسب«.

وبعكس ما هو الحال في باكستان، أثار نفوذ 
الجامعة في أوســاط »طالبان«، خصوصًا ما 
حفيظة  األخـــيـــرة،  الــحــكــومــة  بتشكيل  يتعلق 
الــكــثــيــريــن فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. واعـــتـــبـــر رئــيــس 
الله  رحمت  السابق  األفغانية  االســتــخــبــارات 
نــبــيــل أن حــكــومــة »طـــالـــبـــان« لــيــســت حــكــومــة 
ــــل حـــكـــومـــة شــكــلــتــهــا الـــجـــامـــعـــة  أفــــغــــانــــيــــة، بـ
الــحــقــانــيــة. وذكـــــر أن خــريــجــي تــلــك املـــدرســـة 
هــم املــســيــطــرون على قــيــادة »طــالــبــان« وعلى 
حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال، معتبرًا ذلـــك أمــرًا 

مؤسفًا للغاية.
وبرأي املحلل السياسي محمد أنس باركزاي، 
فـــإنـــه »عـــنـــدمـــا نــتــحــدث عـــن حــكــومــة طــالــبــان 
ال نتوقع غير مــا نــشــاهــده الــيــوم فــي كــابــول، 
بأنها  انطالقها  منذ  معروفة  طالبان  فحركة 
ــة الـــديـــنـــيـــة«.  ــ ــــدرسـ حـــركـــة يــشــّكــلــهــا أبــــنــــاء املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنه  وأضـــاف فــي حــديــٍث لـــ
»حتى قبل طالبان نعرف أن املدرسة الدينية 
الحقانية  الباكستانية بشكل عام، والجامعة 
بشكل خاص، كان لها تأثير بالغ على األحزاب 
الجهادية التي كانت تقاتل ضد الروس، وهذا 
األمر ليس مهمًا، لكن األهم هو سلوك طالبان 
مع  ــوزراء  الــ وتــعــامــل  أفغانستان،  مــع قضايا 
األمــور املخّولة لهم وليس تخّرجهم من هذه 
الــجــامــعــة أو تـــلـــك. ومــــا دامــــــوا يــنــتــمــون إلــى 
طالبان فهذا يعني أنهم من خّريجي مدرسة 
ديــنــيــة بــاكــســتــانــيــة فــي الــغــالــب، ألن املــــدارس 
الــديــنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان جـــديـــدة، وال تملك 
«. ولــفــت بــاركــزاي إلــى أنــه »لم 

ً
تاريخًا طــويــال

يكن دور أعضاء املدرسة الحقانية وخّريجيها 
كان  بل  قيادة طالبان وحكومتها عبثيًا،  في 
العقود  املــدرســة عــلــى مـــدى  نتيجة دور هـــذه 
األربعة املاضية في سير أحداث أفغانستان«. 
وذكر أنه »إبان الغزو السوفييتي وإلى جانب 
ــاء الــالجــئــني  ــنـ ــن أبـ إيـــوائـــهـــا أعـــــــدادًا كــبــيــرة مـ
ــــرت املــدرســة عــنــصــرًا بشريًا 

ّ
األفـــغـــان، فــقــد وف

تحديدًا  األفغانية،  الجهادية  لألحزاب  كبيرًا 
يقودها  كان  التي  الثالثة  الرئيسية  لألحزاب 
أصـــحـــاب الــفــكــر الــديــوبــنــدي )مـــدرســـة فكرية 
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