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تجمع المهنيين وأحزاب 
تدعو إلى التصدي 

لالنقالب واالعتقاالت

عّطل البرهان المادة 
72 الخاصة بحل المجلس 

العسكري

بدأ العسكر التمهيد 
لالنقالب عبر خطوات عدة 

في األسابيع األخيرة

للحديث تتمة...

انقالب السودان
البالد  اإلثنين،  أمس  السودان  عسكر  أعاد 
صفعة  وسددوا  االنقالبات،  زمن  إلى 
المدني  والحكم  االنتقالية  للمرحلة  كبيرة 

الديمقراطي الذي يرومه الشعب السوداني، 
الطوارئ  حالة  البرهان،  الفتاح  عبد  بإعالن 
عن  فضًال  والوزراء  السيادة  مجلسي  وحل 

الدستورية،  الوثيقة  مواد  بعض  تعليق 
اهلل  عبد  الحكومة  رئيس  اعتقال  بعد  وذلك 
حمدوك وعدد من الوزراء والقادة المدنيين، 

براثن  بين  مجددًا  البالد  بذلك  العسكر  ليلقي 
إلى  سارعوا  السودانيين  بأن  علمًا  الفوضى، 

النزول للشارع رفضًا لالنقالب

الخرطوم ـ العربي الجديد

لم يكن االنقالب العسكري الجديد 
فــــي الـــــســـــودان، والـــــــذي كـــــان بــطــلــه 
الظاهر أمس اإلثنني، رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، وليد اللحظة، 
بل إن مسار االنقضاض على مرحلة االنتقال 
بالحكم  لالستئثار  والــســعــي  الــديــمــقــراطــي 
بــعــيــدًا عـــن املــدنــيــني، بـــدأ مــنــذ فــتــرة ليست 
قـــصـــيـــرة، وتــجــلــى بـــوضـــوح مــنــذ أســابــيــع، 
بحجة محاولة انقالب فاشلة وقعت في 21 
العسكر  املاضي، استغلها  أيلول  سبتمبر/ 
الـــوزراء  لــبــدء حملتهم ضــد حكومة رئــيــس 
عبد الله حمدوك، ثم تم دفع بعض املنشقني 
عن تحالف »قوى الحرية والتغيير« الحاكم 
لالعتصام في الشارع ملطالبة الجيش بحل 
الحكومة، إضافة إلى تصريحات وتهديدات 
إلى  للوصول  تمهيدًا  للمدنيني،  تتوقف  لم 
مــا آلـــت إلــيــه األمــــور أمـــس. وكــانــت األحـــداث 
تتدحرج أمــس بشكل درامــاتــيــكــي، بــدءًا من 
ــى لــالنــقــالب والـــتـــي تجلت  ــ الــخــطــوات األولـ
فـــجـــرًا، بــاعــتــقــال حـــمـــدوك والـــقـــادة املــدنــيــني 
ــوزراء والــســيــادة وعــــدد من  ــ فــي مجلسي الــ
ــادة الــســيــاســيــني الـــداعـــمـــني لــلــحــكــومــة،  ــقــ الــ
واقتيادهم إلى جهات مجهولة، ليظهر بعد 
ذلك البرهان معلنًا حالة الطوارئ في البالد 
 عن 

ً
وحل مجلسي السيادة والوزراء«، فضال

الدستورية،  الوثيقة  مــواد  مــن  عــدد  تعليق 
الحرية  قــوى  ذكــر  الــتــي تتضمن  خصوصًا 
والــتــغــيــيــر الــشــريــك املـــدنـــي فـــي الــحــكــم، في 
التزام  برفض  العسكر  لنّيات  جديد  تأكيد 
التناوب  بمبدأ  التسليم  ورفــضــهــم  مهاهم 
ــلـــطـــة، وتـــســـلـــيـــم رئــــاســــة مــجــلــس  ــلـــى الـــسـ عـ

السيادة للمدنيني.
لكن هذا الوضع الجديد الذي فرضه البرهان 
ــكـــرام على  ومـــن هـــم خــلــفــه، لـــم يــمــر مــــرور الـ
الشعب، الذي ما إن بدأت تتوارد األخبار إليه، 
حتى نــزل إلــى الــشــوارع للتعبير عن رفضه 
ــقــــالب الـــعـــســـكـــري، وحـــمـــلـــة االعـــتـــقـــاالت  االنــ
املتظاهرين  من  عــدد  اشتبك  وقــد  الواسعة، 
مع القوات األمنية في محيط قيادة الجيش 
أوقــع ثالثة قتلى وعـــددًا من  مــا  بالخرطوم 
الــجــرحــى بــرصــاص هـــذه الـــقـــوات الــتــي قــال 
السريع  الــدعــم  لــقــوات  تابعة  إنــهــا  بعضهم 
البرهان، محمد حمدان  التي يقودها نائب 
دقلو املعروف بحميدتي. وكانت التظاهرات 
تتوسع مع مرور الوقت، خصوصًا مع حث 
مــخــتــلــف األحــــــــزاب والـــهـــيـــئـــات املــهــنــيــة فــي 
البالد، السودانيني على النزول إلى الشارع 
والتصدي لالنقالب والدفاع عن الثورة، لكن 
مع التشديد على تجنب االحتكاك بالعسكر. 

تتوالى  الدولية  املــواقــف  كانت  وبــالــتــوازي، 
ــو الــعــســكــر بــــوضــــوح إلـــــى مــواصــلــة  ــدعــ وتــ
املــســار االنتقالي واالمــتــثــال للوثيقة  الــتــزام 
الدستورية. وبينما كانت خدمات اإلنترنت 
اإلعــالم  ت وزارة 

ّ
تول واالتــصــاالت مقطوعة، 

عبر حسابها  األحـــداث  نقل  مهمة  والثقافة 
في موقع »فيسبوك«، على الرغم من اعتقال 

وزيرها حمزة بلول.
وأعــلــن الــبــرهــان أمـــس »حــالــة الـــطـــوارئ في 
 مــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــوزراء 

ّ
ــبـــالد وحـــــل الـ

)تعنى  التمكني  إزالــــة  لجنة  عــمــل  وتجميد 
بتفكيك نظام الرئيس األسبق عمر البشير 
واســتــرداد األمـــوال الــعــامــة(، وإنــهــاء تكليف 
ــاء وكــــالء الـــــــوزارات«.  ــفـ ــات، وإعـ والة الــــواليــ
وأضــــــــــــــاف: »نــــــؤكــــــد االلــــــــتــــــــزام بـــالـــوثـــيـــقـــة 
ــا،  ــوادهــ ــع تــعــلــيــق بـــعـــض مــ الـــدســـتـــوريـــة مــ
)املــوقــع مع  وااللــتــزام باتفاق جوبا للسالم 
األول  أكتوبر/تشرين  فــي  مسلحة  حــركــات 
تــبــريــر االنــقــالب  الــبــرهــان  2020(«. وحــــاول 
إنه   

ً
قــائــال تطمينات،  وتقديم  بــذرائــع شتى 

ـــفــــاءات مــســتــقــلــة  ســيــتــم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة كـ
تحكم البالد حتى موعد إجراء االنتخابات 
فــي يــولــيــو/تــمــوز 2023، وقــــال: »ســنــواصــل 
ــراء  ــ ــل تــهــيــئــة األجــــــــــواء إلجــ ــ ــمـــل مــــن أجــ ــعـ الـ
االنــتــخــابــات«. وتــابــع أن »الــتــحــريــض على 
قـــوى سياسية دفــعــنــا للقيام  الــفــوضــى مــن 
بــمــا يــحــفــظ الــــســــودان، فــمــا تــمــر بـــه الــبــالد 
اعتبر  فيما  حقيقيًا«،  خــطــرًا  يشكل  أصــبــح 
ــذار خــطــر يهدد  إنــ أن »االنــقــســامــات شكلت 
السودان«. وأشار إلى أن »املرحلة االنتقالية 
إلى حكومة منتخبة«،  ستتواصل، وصــواًل 
وأن »الــــقــــوات املــســلــحــة مــاضــيــة قـــدمـــًا في 
ــح الــبــرهــان،  الــتــحــول الــديــمــقــراطــي«. وأوضــ
العمل على تشكيل برملان من  أنــه سيجري 

شباب الثورة في السودان.
كــــان غير  الــعــســكــر، وإن  تـــحـــرك  ويـــبـــدو أن 

مستبعد فــي بلد اعــتــاد االنــقــالبــات، إال أنه 
فــاجــأ بــعــض األطـــــــراف، خــصــوصــًا فـــي ظل 
الــحــراك األميركي األخــيــر على خــط األزمــة، 
األفريقي  للقرن  األميركي  املبعوث  وزيـــارة 
السبت  يــومــي  لــلــســودان  فيلتمان  جــيــفــري 
واألحـــــــد املـــاضـــيـــني وجـــمـــعـــه بــــني الـــبـــرهـــان 
وحمدوك وحميدتي. وفي هذا السياق، قال 
لوكالة  آدم حــريــكــة،  حــمــدوك،  مــديــر مكتب 
ــيـــش اســتــولــى  ــجـ ــرز« أمــــــس، إن »الـ ــ ــتــ ــ »رويــ
ــم مــــن تــحــركــات  عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى الــــرغــ
إيجابية نحو اتفاق مع رئيس الوزراء بعد 

اجتماعات مع فيلتمان«.
وسبقت ظهور البرهان أمس، والذي تأخر 
قــوات  نفذتها  اعــتــقــاالت  لــســاعــات، سلسلة 
وطــاولــت  مــدنــي،  بلباس  بعضها  عسكرية 
االنتقالية وقيادات من  الحكومة  وزراء في 
قوى »إعالن الحرية والتغيير«، على رأسهم 

رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك. وقــال 
مكتب حــمــدوك فــي بــيــان إنــه »تــم اختطاف 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك وزوجــتــه 
فجر اإلثنني من مقر إقامتهما في الخرطوم، 
واقتيدا إلى جهة غير معلومة من قبل قوة 
 »القيادات العسكرية في 

ً
عسكرية«، محمال

الدولة املسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة 
رئيس الــوزراء وأسرته«. فيما ذكرت وزارة 
موقع  على  حسابها  عبر  والثقافة  اإلعـــالم 
»فــيــســبــوك«، أن اعــتــقــال حــمــدوك جـــاء بعد 
رفـــضـــه إصـــــــدار بـــيـــان مـــؤيـــد »لـــالنـــقـــالب«. 
كذلك تم اعتقال املستشار اإلعالمي لرئيس 
ــة  ــــح، إضـــافـ ــالـ ــ الـــــــــــوزراء فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صـ
ــان، ووزراء  ــرمــ عــ يـــاســـر  ــر  ــ ملـــســـتـــشـــاره اآلخــ
ــاالت هــاشــم  اإلعـــــالم حــمــزة بـــلـــول، واالتــــصــ
الرسول، والصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي 
الــخــرطــوم أيمن نمر، ورئــيــس حــزب البعث 
السنهوري،  الريح  علي  االشتراكي  العربي 
الفكي  اعتقال محمد  عن  عن حديث   

ً
فضال

سليمان، عضو مجلس السيادة عن املكون 
املــدنــي وأحــــد أبــــرز الـــوجـــوه الــتــي تــصــدرت 
ــر. كــــذلــــك، شــمــلــت  ــكـ ــعـــسـ ــاالت مــــع الـ ــجــ ــســ الــ
ــقــــاالت قــــيــــادات فــــي أحـــــــزاب »الــبــعــث  ــتــ االعــ
االتحادي«  و»التجمع  االشتراكي«  العربي 
ــاء ذلـــك بينما  و»املـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي«. وجــ

انتشارًا  السودانية  العاصمة  تشهد  كانت 
أمنيًا مكثفًا.

كذلك، اقتحمت قوات عسكرية مشتركة مقر 
اإلذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت 
عدد  بــث  انقطع  بينما  العاملني،  مــن  عـــددًا 
مـــن اإلذاعــــــــات الـــســـودانـــيـــة بــيــنــهــا اإلذاعـــــة 
الـــرســـمـــيـــة، فــيــمــا شـــهـــدت مــنــاطــق واســعــة 
في  انقطاعًا  الفجر  منذ ساعات  البالد  في 

االتصاالت واإلنترنت.

وإثر هذه التطورات، توالت الدعوات ال سيما 
مـــن قــبــل مــكــتــب حـــمـــدوك وتــجــمــع املهنيني 
السودانيني وعدد كبير من األحزاب ملواجهة 
ــــالب، بــيــنــمــا كــــانــــت حــــشــــود بــالــفــعــل  ــقــ ــ االنــ
ــوارع الــعــاصــمــة تــنــديــدًا  ــ قـــد خــرجــت إلـــى شـ
االعــتــقــاالت.  وسلسلة  العسكري  بــاالنــقــالب 
وأظهرت لقطات تلفزيونية عبور محتجني 
سودانيني حواجز ودخولهم الشارع املحيط 
بمقر الجيش في الخرطوم، قبل أن يشتبكوا 

مــع الــقــوات األمــنــيــة الــتــي أطلقت الــرصــاص 
باتجاههم، ما أدى لسقوط 12 إصابة على 
األقل بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان 
ــة فـــي صــفــحــتــهــا بــمــوقــع فــيــســبــوك  ــزيـ ــركـ املـ
والــتــي تــحــدثــت فــي وقـــت الحـــق عــن سقوط 
3 قتلى، في حني أحــرق محتجون يحملون 
علم السودان إطارات في مناطق متفرقة من 

العاصمة.
وكــانــت وزارة اإلعـــالم التي تــصــدرت ناقلي 
التطورات، دعت في وقت مبكر السودانيني 
»لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــتـــحـــرك الــعــســكــري 
الديمقراطي«.  التحول  أمـــام  الطريق  لقطع 
املسيرة  ملواصلة  الجميع  »ندعو  وأضافت: 
حتى إســقــاط املــحــاولــة االنــقــالبــيــة«، قبل أن 
ــق إن »جــمــوع  ــقـــول فـــي وقــــت الحــ تـــعـــود وتـ
ــتـــحـــدى الــــرصــــاص،  ــعـــب الــــســــودانــــي تـ الـــشـ
وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش«.

ــــدوك الـــشـــعـــب إلـــى  ــمـ ــ ــك دعــــــا مـــكـــتـــب حـ ــذلــ كــ
السلمية  الوسائل  كل  التظاهر »واستخدام 
الســتــعــادة ثـــورتـــه«. وأضــــاف فــي بــيــان »مــا 
حــــدث يــمــثــل تــمــزيــقــًا لــلــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
 على مكتسبات الثورة التي 

ً
وانقالبًا مكتمال

مــهــرهــا شعبنا بــالــدمــاء بــحــثــًا عــن الــحــريــة 
والسالم والعدالة«.

بــدوره، وصف تجّمع املهنيني السودانيني، 
التي  لالنتفاضة  األساسيني  املحركني  أحــد 
أسقطت عمر البشير عام 2019، االعتقاالت 
»االنقالب«. وفي بيان نشره على حسابه  بـ
على »تــويــتــر«، دعــا التجمع إلــى »املــقــاومــة 
الشرسة لالنقالب العسكري الغاشم«. وقال 
الــثــورة  واملــلــيــشــيــات.  العسكر  يحكمنا  »لــن 
ثورة شعب. السلطة والثروة كلها للشعب، 
نــنــاشــد الــجــمــاهــيــر لــلــخــروج إلـــى الـــشـــوارع 
واحــتــاللــهــا وإغــــالق كــل الــطــرق بــاملــتــاريــس، 
واإلضــــراب الــعــام عــن العمل وعــدم التعاون 
ــــي فــي  ــــدنـ ــــع االنــــقــــالبــــيــــني والــــعــــصــــيــــان املـ مـ

مواجهتهم«.
بدوره، دعا تحالف »قوى الحرية والتغيير« 
إلــى عصيان مدني شامل وطالب  بيان  في 
ــوارع، وفــــق ما  ــشــ الــشــعــب بـــالـــخـــروج إلــــى الــ
ذكـــرت وزارة اإلعـــالم الــســودانــيــة. وأضــافــت 
الـــوزارة، أن قــوى الحرية والتغيير »تطالب 
ــيـــع أعـــــضـــــاء املـــجـــلـــس  أيــــضــــًا بـــتـــنـــحـــي جـــمـ
ــكـــري االنـــتـــقـــالـــي وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة  ــعـــسـ الـ
لــلــحــكــومــة املــدنــيــة، وبـــإطـــالق ســــراح جميع 
املــعــتــقــلــني«. مـــن جــهــتــه، قــــال »حــــزب األمــــة« 
حزبنا  جماهير  »نناشد  بيان:  في  القومي 
والـــشـــرفـــاء مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا اســتــخــدام كل 
ــة لــلــتــمــســك  ــروعــ ــشــ ــل الـــســـلـــمـــيـــة املــ ــائــ ــوســ الــ
بخيارهم املدني والتصدي ألعمال االنقالب 
اته«. وعبر حسابه بموقع  العسكري وإجراء
السوداني  الشيوعي  الــحــزب  قــال  »تــويــتــر«، 
فـــي تــصــريــح ملــتــحــدثــه فــتــحــي فــضــل: »نـــداء 
ــي.. دعـــــوة  ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــعــــب الـ ــر الــــشــ ــيـ ــاهـ ــمـ لـــجـ
لـــإضـــراب الــســيــاســي والــعــصــيــان املـــدنـــي«. 
بـــدوره، قــال »حـــزب املؤتمر الــســودانــي« في 
بــيــان: »نــدعــو جــمــاهــيــر الــشــعــب الــســودانــي 
قاطبة للخروج إلى الشوارع فورًا«. أما لجنة 
أطــبــاء الـــســـودان املــركــزيــة )غــيــر حــكــومــيــة(، 
فــأعــلــنــت عـــبـــر صــفــحــتــهــا فــــي »فــيــســبــوك« 
االنـــــســـــحـــــاب مــــــن كــــــل املــــســــتــــشــــفــــيــــات عــــدا 
الكامل من  االنسحاب  عــن   

ً
الــطــوارئ، فضال

على  احتجاجًا  العسكرية،  املستشفيات  كل 
»اللجنة  أعــلــنــت  فيما  الــعــســكــري.  االنـــقـــالب 
السودانيني«  الطيارين  التحاد  التسييرية 

و»تجمع املصرفيني« اإلضراب العام.

أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل 
مجلسي السيادة والوزراء )محمد 

حجاج/األناضول(

زكريا الكمالي

عندما كانت املعركة على تخوم 
صنعاء والفرصة سانحة للقضاء 

على انقالب الحوثيني وإجبارهم على 
االنصياع لصوت السالم، انصرفت 

الحكومة اليمنية إلى مشاريعها 
الخاصة، ودشنت القوى املناهضة 
لالنقالب معارك جانبية ال وطنية، 

تاركة ماليني اليمنيني بني نارين.
واليوم، وبعد أن ترعرع االنقالب 

الحوثي وتحّول إلى مارد يبتلع املدن 
ويهدد الجميع؛ شرقًا وجنوبًا وغربًا، 

ر رفقاء السالح سابقًا وحدة 
ّ
تذك

الصف وضرورة املعركة الوطنية 
الواحدة، كما اكتشفوا أن املشروع 

اإليراني في اليمن ال يزال على قيد 
الحياة، وأن الخالفات داخل صفوف 

القوى املناهضة للحوثيني، خطأ 
استراتيجي. هل هذه صحوة ضمير 
بأثر رجعي، وطلب للصفح من شعب 
متسامح ولنّي األفئدة، أم أنها صحوة 

مصالح ومخاوف مشتركة؟
ال تفسير للحديث املكرر عن وحدة 
الصف اليمني خالل األيام املاضية، 

سوى إدراك األحزاب والقوى 
واملكونات السياسية أن نيران 

االنقالب ستحرقهم جميعًا، ولن 
يكون هناك أي طرف في منأى من 

مصير ما تعيشه أحزاب وقبائل 
ساق مجبرة إلى 

ُ
صنعاء التي ت

فعاليات طائفية في ميدان السبعني 
وتصفق ملا يقوله الحوثيون. املصالح 

الضيقة هي من جعلت »الشرعية« 
واألحزاب تتذكر وحدة الصف. 

تفقد الحكومة أسلحتها السياسية 
ويتضاءل موقفها التفاوضي 

في محادثات السالم املحتملة مع 
تغّير موازين القوى. وفي اليومني 
املاضيني، كانت الضربة القاضية 
من السفير البريطاني لدى اليمن، 

ريتشارد أوبنهايم، الذي قال إن 
السالم في اليمن بحاجة إلى قرار 
 عن القرار 2216 

ً
دولي جديد بدال

الذي يمنح الشرعية للرئيس عبدربه 
منصور هادي.

يشعر املعسكر املناهض لالنقالب، 
أن مأرب لو سقطت بالكامل، لن تسّد 
شره الحوثيني على الرغم من الثروات 

التي تكتنزها، وأن مدن الجنوب 
النفطية من شبوة إلى حضرموت 

وسواحل البحر األحمر كاملة والبحر 
العربي، ستكون الهدف التالي، ولذلك 
تنّبه املنتمون لهذا املعسكر إلى أنهم 

 أعوج ال بّد من 
ّ

يقفون على صف
توحيده.

حسنًا، هل ما يزال الوقت أو األرض 
متاحني أمام القوى اليمنية إلعادة 

ترتيب الصفوف، أم أنهم يخططون 
لحراسة اإلسطبل بعد أن ُسرق 

الحصان؟
وحدة الصف الصادقة والتخلي 
عن املشاريع االنتهازية وحدها 

من ستوقف الحرب، ليس بهزيمة 
الحوثي، ولكنها ستجعله يدرك 

جيدًا أن مشروعه يواجه مقاومة 
صلبة، وساعتها سيفكر جديًا هو 

اآلخر باالنضمام إلى الصف اليمني 
الشامل الذي ال مفر منه.

محطات من التأزيم السياسي المتعمدمحو أثر »الحرية والتغيير« من الوثيقة الدستورية

العسكر 
يغتالون 
المرحلة 
االنتقالية

الحدث

الخرطوم ـ العربي الجديد

االنتقالية  للفترة  الدستورية  الوثيقة  شكلت 
أغسطس/آب   17 في  عليها  التوقيع  تم  التي 
2019 بــني املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، فــي الـــســـودان، قــبــل أن يــتــم إدخـــال 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  عليها  تعديالت 
2020، عنوانًا أساسيًا للتجاذب بني املكونني 
العسكري واملدني ملجلس السيادة، خصوصًا 
أن الــعــســكــر كـــان يـــرى فيها عــائــقــًا يــقــيــده من 
ــن مـــخـــطـــطـــاتـــه، ال ســيــمــا  تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــ
أنــه محكوم بــالــتــشــاور مــع املــكــون املــدنــي في 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا. ولــذلــك لــم يكن مفاجئًا 
ــقــــالب الـــــذي أعــلــنــه عبد  أن بـــيـــان تــبــريــر االنــ
الفتاح البرهان، شمل، إلى جانب إعالن حالة 
الــســيــادة والحكومة  الــطــوارئ وحــل مجلسي 
ــة الــتــمــكــني، تعليق  ــ وتــجــمــيــد عــمــل لــجــنــة إزالـ
العديد من مواد الوثيقة الدستورية، تحديدًا 
التي يرد فيها ذكر »قوى الحرية والتغيير«، 
رغـــم تــأكــيــد الــبــرهــان االلـــتـــزام بــاتــفــاق تقاسم 
ــان االتـــفـــاق قـــد نــــّص عــلــى فــتــرة  ــ الــســلــطــة. وكـ
انتقالية من ثالث سنوات، تم تمديدها الحقًا 
السودانية  الحكومة  توقيع  بعد  شــهــرًا،  لـــ14 
في  حة 

ّ
املسل الصراعات  ينهي  للسالم  ا 

ً
اتفاق

إقليم دارفــور وجنوب كردفان وجنوب النيل 
في  االنتقالية  الفترة  تنتهي  أن  على  األزرق، 
استتبعه  مــا  مــع   ،2024 الثاني  يناير/كانون 
م املكون املدني 

ّ
ذلك من تفسير بأن موعد تسل

إبــريــل/نــيــســان 2022 وليس  فــي  للسلطة هــو 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. وتــرافــق 
السلطة  تسليم  موعد  تفسير  بشأن  الــخــالف 
من العسكر للمدنيني مع استمرار عدم الثقة 
بـــني الـــطـــرفـــني، خــصــوصــًا بــعــدمــا تـــوالـــت في 

الخرطوم ـ العربي الجديد

الرئيس السوداني السابق عمر  منذ إطاحة 
مــّر  نــيــســان 2019،  إبــــريــــل/  فـــي 11  الــبــشــيــر 
أزمــات سياسية واقتصادية  الــســودان بعدة 
 
ً
وأمـــنـــيـــة، بــــدا الـــجـــزء األحـــــدث مــنــهــا مفتعال
أو يــتــم اســتــغــاللــه مـــن قــبــل الــعــســكــر بــالــحــد 
ــوادر  ــ ــ األدنـــــــــــى، خــــصــــوصــــًا بــــعــــدمــــا بــــــــدأت بـ
االحـــتـــجـــاجـــات فـــي شــــرق الــــســــودان تــتــطــور 
املــاضــي. وبلغت  أيــلــول  منذ شهر سبتمبر/ 
هــــذه الـــتـــطـــورات ذروتـــهـــا مـــع إغـــــالق املــيــنــاء 
الرئيسي فــي الــبــالد، والــطــريــق الــرابــط بينه 
 عــن بــروز 

ً
وبـــني الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، فــضــال

دولة  وتأسيس  املصير  تقرير  بحق  مطالب 
لنظارات  األعلى  »املجلس  وتصّدر  مستقلة. 
قبائل البجا والعموديات املستقلة« املواجهة 
سيتفاوض  أنــه  معلنًا  املدنية،  الحكومة  مع 
مع الحكومة االتحادية حول منح إقليم شرق 
السودان حق تقرير مصيره، وداعيًا إلى إلغاء 
 
ً
اتفاق السالم الخاص بشرق السودان، فضال
انتقاله  قبل  اقتصادية،  مطالب  تقديمه  عــن 
الحكومة. وهو ما ترافق مع   

ّ
للمطالبة بحل

اتهامات للجيش بالوقوف وراء هذا املطلب 
تحديدًا، قبل أن يعزز موقف النظارات، الذي 
تم تداوله أمس اإلثنني بإعالن التوجه إلنهاء 

اإلغالق في الشرق، هذا االتهام.
وتــرافــق تصعيد الــشــرق مــع  اإلعـــالن فــي 21 
سبتمبر املاضي عن إحباط محاولة انقالب، 
للتصعيد  العسكري  للمكون  ذريــعــة  شكلت 
الجديد  االنــقــالب  تنفيذ  حتى  املدنيني  ضــد 
للمحاولة  املــدنــي  املــكــون  أمـــس. وأدى كشف 
الطلب  إلــى  واملسارعة  شهر،  قبل  االنقالبية 
مـــن الــشــعــب الــتــصــدي لــهــا مـــن أجــــل حــمــايــة 

جوبا  اتــفــاق  عــلــى  املــوقــعــة  السلمية  العملية 
قامت  التي  للجهات  السودان، ويجوز  لسالم 

باالختيار حق تعيني واستبدال ممثليها«.
أما املادة 12 فركزت على اختصاصات مجلس 
السيادة وسلطاته، بما في ذلك تعيني رئيس 
ــــوزراء الــــذي تــخــتــاره قـــوى الــحــريــة  مــجــلــس الــ
والــتــغــيــيــر، اعــتــمــاد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــذيـــن يــعــيــنــهــم رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء من 
قائمة مرشحي قوى إعالن الحرية والتغيير، 
الــواليــات، وفق  اعتماد حكام األقاليم أو والة 
ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء. كــمــا تــتــنــاول شــــروط إعــالن 
حــالــة الــــطــــوارئ بــطــلــب مـــن مــجــلــس الــــــوزراء، 

ورعاية عملية السالم مع الحركات املسلحة.
الــبــرهــان العمل بــاملــادة  15 التي  كــذلــك جمد 
ــكـــويـــن مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  تـــخـــصـــص لــــشــــرح تـ
االنتقالي، الذي يتكون بموجب نص 2019 من 
»رئيس وعدد من الوزراء ال يتجاوز العشرين 
من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء مـــن قــائــمــة مرشحي 
قــــوى إعــــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ويــعــتــمــدهــم 
مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية 
بمجلس  العسكري  املكون  يرشحهما  اللذين 
السيادة«، على أن »تختار قوى إعالن الحرية 
والــتــغــيــيــر رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ويــعــيــنــه 
مجلس السيادة«، قبل أن تعدل هذه املادة في 
2020 ليصبح البند األول منها ينص على أن 
»يتكون مجلس الــوزراء من رئيس، وعدد من 
الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم 
رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعالن 
السلمية  العملية  وأطــراف  والتغيير،  الحرية 
املــوقــعــة عــلــى اتـــفـــاق جــوبــا لــســالم الـــســـودان، 
على أن يكون من بينهم نسبة 25% تختارهم 

ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  وجـــهـــتـــهـــا، مـــطـــلـــع شـــهـــر أكــ
الـــحـــالـــي، أحــــــزاب وحــــركــــات مــســلــحــة،  األول 
والتغيير،  الحرية  قــوى  تحالف  عــن  منشقة 
ــفـــاجـــئ لـــلـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــمـــر مـ ــقـــد مـــؤتـ ــى عـ ــ إلــ
ميثاق جديد تحت الفتة العودة إلى منصة 
وأهم  والتغيير.  الحرية  لتحالف  التأسيس 
ــاواة بقيادة  تــلــك الــقــوى حــركــة الــعــدل واملـــسـ
املــالــيــة والتخطيط  ــر  إبـــراهـــيـــم، وزيــ جــبــريــل 
االقتصادي، وحركة تحرير السودان بقيادة 
مــيــنــي أركــــو مــيــنــاوي، حــاكــم إقــلــيــم دارفــــور، 
الشعبية  السوداني، والجبهة  البعث  وحزب 
لــلــتــحــريــر، وتــنــظــيــمــات جــهــويــة، مــثــل كــيــان 
بــقــيــادة محمد سيد أحــمــد، وحركة  الــشــمــال 
املوقعة  املسلحة  الحركات  تــمــازج، وهــي من 
على اتفاق السالم، وتتهم باالرتباط باملكون 

العسكري.
وشكلت مواقف إبراهيم وميناوي الكثير من 
عالمات االستفهام، فالحكومة التي يتبنيان 
ــزء مــنــهــا ومـــشـــاركـــان  مــطــلــب حــلــهــا، هــمــا جــ
بــقــوة فــي قــراراتــهــا ويــتــقــاســمــان إنــجــازاتــهــا 
كما يتحمالن جزءًا من إخفاقاتها، ولديهما 
حـــصـــص فــــي الــــــــــوزارة، ووظــــائــــف حــكــومــيــة 
رفــيــعــة املــســتــوى. كــمــا يــفــتــرض حصولهما 
عـــــلـــــى وظـــــــائـــــــف عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــجـــيـــش 
السوداني والشرطة وجهاز املخابرات طبقًا 

اآلونة األخيرة املؤشرات بشأن نوايا العسكر 
عليه  فرضت  التي  االنتقالية  املرحلة  إطاحة 
ــقـــة، بـــعـــد مــــجــــزرة فــض  ــيـ بـــمـــوجـــب هـــــذه الـــوثـ

اعتصام الخرطوم في يونيو/حزيران 2019.
وأعـــلـــن الـــبـــرهـــان، فـــي خــطــابــه أمــــس اإلثـــنـــني، 
باملواد 11 و12 و15 و16 و24- العمل  تعليق 
3، و71 و72، والتي تعنى في معظمها بدور 
املكون املدني. وتركز املادة الـــ11ـ على مجلس 
»بالتوافق  تشكيله  على  وتــحــديــدًا  الــســيــادة، 
الحرية  إعـــالن  وقـــوى  العسكري  املجلس  بــني 
والـــتـــغـــيـــيـــر«. وفــيــمــا كـــانـــت الــنــســخــة األولــــى 
مـــن الــوثــيــقــة تــنــص عــلــى أنـــه يــتــشــكــل مـــن 11 
ــــوى إعــــالن  ــتـــارهـــم قــ عــــضــــوًا؛ 5 مـــدنـــيـــني تـــخـ
املجلس  يختارهم  والتغيير وخمسة  الحرية 
الحادي  العضو  ويكون  االنتقالي،  العسكري 
ــًا، يـــتـــم اخـــتـــيـــاره بـــالـــتـــوافـــق بــني  ــيـ عـــشـــر مـــدنـ
املــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي وقــــوى إعـــالن 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فــإنــهــا نــصــت بــعــد تعديل 
الــســيــادة من  2020 عــلــى أن »يــشــكــل مــجــلــس 
أربــعــة عــشــر عــضــوًا، خــمــســة أعــضــاء مدنيني 
ــــوى إعــــــالن الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر،  تـــخـــتـــارهـــم قـ
العسكري،  املكون  يختارهم  أعضاء  وخمسة 
وعـــضـــو مـــدنـــي يــتــم اخـــتـــيـــاره بــالــتــوافــق بني 
املـــــكـــــون الــــعــــســــكــــري وقــــــــوى إعــــــــالن الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، وثــالثــة أعــضــاء تــخــتــارهــم أطـــراف 

الغضب  إلى حالة من  الديمقراطي،  االنتقال 
في أوساط العسكر، خصوصًا رئيس مجلس 
ونائبه محمد  البرهان  الفتاح  السيادة عبد 

حمدان دقلو )حميدتي(.
ــــي املـــحـــاولـــة  وجــــــد الــــبــــرهــــان وحـــمـــيـــدتـــي فـ
االنقالبية، كما في احتجاجات الشرق، فرصة 
للمناداة بتوسيع قاعدة املشاركة السياسية 
بما  والتنفيذي،  السياسي  القرار  اتخاذ  في 
يشمل جميع األحزاب باستثناء حزب املؤتمر 
الوطني املحظور. واتهما أربعة أحزاب فقط 
املؤتمر  االتـــحـــادي،  التجمع  الــقــومــي،  )األمـــة 
الريح  علي  البعث فصيل  حــزب  الــســودانــي، 
املصيرية.  الــقــرارات  باختطاف  السنهوري(، 
وهــي مــنــاداة اعتبرها املــكــون املــدنــي مجرد 
ذريعة من العسكر لتغيير املعادلة السياسية 
في  منهم  السياسي، ورغبة  املشهد  وتصدر 

خلق حاضنة سياسية بديلة للثورة.
وفــــي 22 ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، ركــــز حــمــيــدتــي 
»هم  االنقالبات  أسباب  أحــد  أن  اعتبار  على 
السياسيون الذين أهملوا خدمات املواطن«، 
فــيــمــا قــــال الـــبـــرهـــان: »لــــم نـــر قــــوى سياسية 
تتحدث عــن االنتخابات، وهــنــاك مــن يسعى 
للجلوس على الكراسي«، وهو ما ردت عليه  
قـــوى إعـــالن الــحــريــة والــتــغــيــيــر مــعــتــبــرة، في 
بيان، أن انتقادات البرهان ونائبه تستهدف 
الديمقراطي«.  املدني  التحول  عن  »النكوص 
كما اتهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي 
سليمان املكون العسكري في البالد بمحاولة 
السيطرة على األوضــاع السياسية. وفي 26 
سبتمبر املاضي، تّم تــداول أنباء عن تعليق 
املكون العسكري في مجلس السيادة جميع 

االجتماعات مع املكون املدني.
ــــوة  ــــع بـــــــروز دعـ وتـــــرافـــــق هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد مـ

اتفاق  على  املوقعة  السلمية  العملية  أطـــراف 
جــــوبــــا لــــســــالم الــــــســــــودان، ويـــعـــتـــمـــد مــجــلــس 
الــســيــادة جميع األعــضــاء، ومــن بينهم وزيــرا 
املكون  الــلــذان يرشحهما  الــدفــاع والــداخــلــيــة، 

العسكري بمجلس السيادة«.
ــلــــحــــديــــث عــن  لــ املـــــــــــادة 16 فـــخـــصـــصـــت  أمــــــــا 
بما  الـــوزراء،  مجلس  وسلطات  اختصاصات 
وفق  االنتقالية  الفترة  مهام  »تنفيذ  ذلــك  فــي 
الــــوارد في  بــرنــامــج إعـــالن الــحــريــة والتغيير 
هــــذه الــوثــيــقــة، الــعــمــل عــلــى إيـــقـــاف الـــحـــروب 

والنزاعات وبناء السالم«.
املجلس  لتكوين  واملــخــصــصــة   ،24 املــــادة  أمـــا 
تعليقها جزئيًا،  البرهان  فاختار  التشريعي، 
ــادة الــثــالــثــة، الــتــي تــنــص عــلــى أن  ــ تــحــديــدًا املـ
»يتكون املجلس التشريعي االنتقالي بنسبة 
67% مـــمـــن تـــخـــتـــارهـــم قـــــوى إعــــــالن الــحــريــة 
غير  األخـــرى  للقوى   %33 ونسبة  والتغيير، 
والتي  والتغيير،  الحرية  إعــالن  على  املوقعة 
تــتــم تــســمــيــتــهــا وتــحــديــد نــســب مــشــاركــة كل 
ــتـــشـــاور بــــني قـــــوى إعــــــالن الــحــريــة  ــالـ مــنــهــا بـ
مجلس  فــي  العسكريني  واألعــضــاء  والتغيير 
السيادة«، فيما تم اإلبقاء على باقي تفاصيل 

تكوين املجلس.
وفيما جمد البرهان املادة 71 التي تنص على 
أن أحــكــام الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة »مـــن االتــفــاق 
السياسي لهياكل الحكم في الفترة االنتقالية 
ــــالن الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر  ــــوى إعــ املــــوقــــع بــــني قـ
واملــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي، وفــــي حــالــة 
تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه 
ل أيضًا املادة 72 التي تنص 

ّ
ه عط

ّ
الوثيقة«، فإن

االنتقالي  العسكري  املجلس   
ّ

»ُيــحــل ــه 
ّ
أن على 

ــن قـــبـــل أعـــضـــاء  ــتــــوري مــ بـــــــأداء الـــقـــســـم الــــدســ
مجلس السيادة«.

الحكومة في  الــذي وقعاه مع  السالم  التفاق 
ينّص  الــذي   ،2020 األول  تشرين  أكتوبر/   3
كذلك على دمج قــوات الحركات املسلحة في 
الجيش السوداني، وعلى تشكيل قوة أخرى 
منفصلة قوامها 20 ألف جندي من الحركات 
ــيـــش الــــســــودانــــي والـــشـــرطـــة  املــســلــحــة والـــجـ
والدعم السريع، لحماية املدنيني في دارفور. 
وانتهت هــذه الــقــوى إلــى رفــع املطالب ذاتها 
الــتــي يـــروج لــهــا الــعــســكــر، مــن حــيــث توسيع 
قــاعــدة املــشــاركــة الــســيــاســيــة، واتــهــام أحـــزاب 
بـــاخـــتـــطـــاف الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والــتــنــفــيــذي 
الـــســـودان. وفيما  ودعـــم العصيان فــي شــرق 
أظــهــرت الــوقــائــع الــتــي رافــقــت املــؤتــمــر الــذي 
عــقــدتــه الـــقـــوى املــنــشــقــة الـــدعـــم الــعــلــنــي من 
الــذي نفذته في  الجيش لها، جــاء االعتصام 
ــام الــقــصــر الــرئــاســي،  16 أكــتــوبــر الــحــالــي أمــ
وتــوقــيــع »مــيــثــاق لــتــوافــق الــوطــنــي«، ليعززا 
الــعــســكــريــة،  ــة  املـــؤســـسـ مــــع  األدوار  تـــقـــاطـــع 
خــصــوصــًا بــعــدمــا رفـــع املــحــتــجــون شــعــارات 
قبل  الحكومة،  العسكر وحل  بتدخل  تطالب 
أن ينسحب منه حزب البعث السوداني بعد 
تسجيله مالحظات على ما يجري، وهو ما 
اســتــدعــى تــحــرك أنــصــار الــحــكــم املــدنــي بعد 
اســتــشــعــار الــخــطــر مـــن مــخــطــطــات الــجــيــش. 
وووجهت تظاهرات 21 أكتوبر الحالي، التي 
جاءت تزامنًا مع  مرور 57 عامًا على نجاح 
أول ثـــورة شعبية فــي الــســودان أطــاحــت أول 
حــكــم عــســكــري، هـــو نــظــام الــرئــيــس األســبــق 
رسالة   ،)1964-1958( عبود  إبراهيم  الفريق 
املرحلة  باستكمال  التمسك  بحجم  واضحة 
االنتقالية، بعدما خرج مئات آالف املواطنني 
الـــواليـــات، لكنها  الـــشـــوارع فــي مختلف  إلـــى 

دفعت العسكر لتسريع تنفيذ االنقالب.

في  المهدي،  الــصــادق  مريم  السودانية  الخارجية  وزيــرة  اعتبرت 
وسنقاومه  مرفوض  البالد  في  انقالب  »أي  أن  تلفزيونية  تصريحات 
بالوسائل المدنية كافة«. وشّددت على أن الشعب السوداني سيقاوم 
»بكل الطرق السلمية، بما فيها العصيان المدني«. وأضافت أن »احتجاز 
خطير  أمر  معلومة  غير  جهة  في  حمدوك  اهلل  عبد  ــوزراء  ال رئيس 
جدًا وغير مقبول«. وذكرت أنه »ال توجد أي اتصاالت بين الوزراء بسبب 

انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغالق الجسور«.

مقاومة بكل السبل

أكد عضو مجلس السيادة 
عن المكون المدني، 

محمد التعايشي، رفضه 
التحرك العسكري الذي 

قاده رئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان، وقال 
في تصريحات صحافية 

إن »االنقالب خيانة، وأدعو 
أبناء الشعب السوداني إلى 

المقاومة السلمية«.

طالب عضو »لجنة إزالة 
التمكين واسترداد األموال 

العامة«، صالح مناع، 
َمن وصفهم بـ«شرفاء 
الجيش«، باالنحياز للشعب 

السوداني ومدنية الدولة، 
مشددًا في تصريحات 

صحافية على أن »البرهان 
سيسقط«.

خيانة 

سقوط حتمي

رصدتقرير

  شرق
      غرب

أمير قطر يفتتح أعمال 
مجلس الشورى اليوم

يــفــتــتــح أمـــيـــر قـــطـــر، الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
)الــــــــصــــــــورة(،  ثـــــانـــــي  آل  بــــــن حــــمــــد 
الــيــوم الــثــالثــاء، أعــمــال أول مجلس 
ــبــــالد، عــلــى  ــــورى مــنــتــخــب فــــي الــ شــ
االفتتاح،  فــي جلسة  كلمة  يلقي  أن 
يــســتــعــرض فــيــهــا ســيــاســات بـــالده 
ــة وبـــرنـــامـــج  ــيـ ــارجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـ
الحكومة في املرحلة املقبلة. ويضّم 
مــجــلــس الـــشـــورى 30 عــضــوًا جــرى 
ــــي االقــــــتــــــراع الـــســـري  انـــتـــخـــابـــهـــم فـ
املباشر مطلع الشهر الحالي، وعنّي 
األمـــيـــر 15 عــضــوًا آخـــريـــن. ويـــؤدي 
أعـــضـــاء املــجــلــس قــبــل مــبــاشــرتــهــم 
أعـــمـــالـــهـــم الـــيـــمـــني الـــدســـتـــوريـــة فــي 
للمجلس،  األولـــى  العلنية  الجلسة 
على أن ينتخب مجلس الشورى في 
أول جلسة له برئاسة أكبر أعضائه 
سنًا، رئيسًا ونائبًا لرئيس املجلس.
)العربي الجديد(

لبنان: القضاء يدعم 
البيطار

في  األعــلــى  القضاء  استمع مجلس 
ــنـــني، إلــــى املــحــقــق  لــبــنــان، أمــــس اإلثـ
الــعــدلــي فـــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار، وتــــداول 
ــي آخــــــر املــــســــتــــجــــدات، وتـــم  ــ مـــعـــه فـ
الــتــشــديــد عــلــى الــعــمــل عــلــى إنــجــاز 
وفق  ممكن  وقـــٍت  بــأســرع  التحقيق 
 
ً
ــول الــقــانــونــيــة، وذلـــك تــوصــال األصــ
ــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة وتـــحـــديـــد  إلـــــــى تـــحـ

املسؤوليات بحق املرتكبني.
)العربي الجديد(

استخبارات الجيش تطلب 
االستماع إلى جعجع غدًا

اّدعــــــــــــى مـــــفـــــوض الــــحــــكــــومــــة لــــدى 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــة فـ ــكـــريـ املـــحـــكـــمـــة الـــعـــسـ
ــقــــي، أمــــس  ــيــ ــقــ الـــــقـــــاضـــــي فــــــــــادي عــ
اإلثــنــني، عــلــى 68 شخصًا بــأحــداث 
الطيونة في بيروت، التي وقعت في 
الحالي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   14
بــيــنــهــم 18 مـــوقـــوفـــًا. وقـــــال مــصــدٌر 
غالبية  إن  للملف  مــتــابــع  عــســكــري 
املـــدعـــى عــلــيــهــم يــنــتــمــون إلـــى حــزب 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، كــمــا أن هناك 
و»حركة  الله«  »حــزب  من  موقوفني 
ـــغ رئــيــس 

ّ
أمــــــــل«، وســـــوريـــــني. وتـــبـــل

)الصورة(  »الــقــوات« سمير جعجع 
الــدفــاع،  إلــى وزارة  دعــوة للحضور 
غـــدًا األربـــعـــاء، لــســمــاع إفـــادتـــه أمــام 
اســتــخــبــارات الــجــيــش فــي القضية، 

بصفته شاهدًا.
)العربي الجديد(

التحالف في اليمن: 
مقتل 105 حوثيين

اليمن  التحالف العسكري في  أعلن 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، أمـــس اإلثــنــني، 
مقتل 105 حوثيني، في غارات جوية، 
الـــ24 املاضية، على  خــالل الساعات 
مـــأرب. وذكــر  قــرب مدينة  منطقتني 
وسائل  نشرته  بيان  فــي  التحالف، 
ــذ »88 عملية 

ّ
إعـــالم رســمــيــة، أنــه نــف

اســتــهــداف« فــي منطقتي الــكــســارة، 
على بعد نحو 30 كيلومترًا شمالي 
غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 
50 كيلومترًا جنوبي مأرب، ما أدى 
والقضاء على  آلية   13 »تدمير  إلــى 

105 عناصر إرهابية«.
)فرانس برس(

مالي تطرد ممثل 
منظمة أفريقية

أعلنت مالي، أمس اإلثنني، أن املمثل 
الـــخـــاص لــلــمــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة 
لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا )إيـــــكـــــواس( 
حميدو بولي، أصبح »شخصًا غير 
مــرغــوب فــيــه«، بسبب »تصرفات ال 
أورد  مــا  مــع مهامه«، حسب  تتسق 
التلفزيون. وجاء في اإلعالن أن أمام 
الــدبــلــومــاســي »72 ســاعــة ملــغــادرة« 
الـــبـــالد. ولـــم يــحــدد اإلعــــالن السبب 
ــي فــي  ــأتــ ــلــــطــــرد، لـــكـــنـــه يــ ــيــــق لــ الــــدقــ
وقـــت يــتــزايــد الــضــغــط عــلــى الحكام 
ــادة السلطة  ــ الــعــســكــريــني ملــالــي إلعـ

إلى مدنيني منتخبني.
)فرانس برس(
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توّغل لالحتالل في غزة
إسرائيلية،  عسكرية  آليات  توغلت 
ــدودة  ــحــ أمــــــس اإلثـــــنـــــني، ملـــســـافـــة مــ
ــافــــظــــة خــــــــان يــــونــــس،  شـــــرقـــــي مــــحــ
جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. وذكــــرت وكــالــة 
 
ً
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا« نــقــال ــبــ األنــ
ــان، أن ســبــع آلــيــات  ــيـ عـــن شـــهـــود عـ
بشكل  توغلت  إسرائيلية  عسكرية 
مـــــحـــــدود شــــرقــــي بــــلــــدة الــــفــــخــــاري 
وتجريف  تسوية  بأعمال  وشرعت 
ــنــــي. وفــــي بــيــتــا،  قــــرب الـــســـيـــاج األمــ
جنوبي نابلس، في الضفة الغربية 
املــحــتــلــة، اعــتــقــلــت قـــــوات االحـــتـــالل 
ــلـــي، ثـــالثـــة فــلــســطــيــنــيــني.  ــيـ ــرائـ اإلسـ
بلدة  من  آخرين  ثالثة  اعتقلت  كما 
ســلــوان، وشــابــًا مــن مدينة الخليل. 
ــنــــون املـــســـجـــد  ــتــــوطــ ــم مــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واقـ

األقصى بحماية شرطة االحتالل.
)قنا(

وزير الخارجية اليمني 
في عدن بعد 8 أشهر 

من الغياب

وصل وزير الخارجية اليمني أحمد 
عــوض بــن مــبــارك )الـــصـــورة(، أمس 
اإلثنني، إلى العاصمة املؤقتة عدن، 
األولــى منذ 8 أشهر. وكشف  للمرة 
اليمنية  الخارجية  بــوزارة  مسؤول 
أن »بــن مــبــارك وصــل إلــى عــدن بعد 
ــعـــدد مــن  إجـــــــراء زيــــــــارات نـــاجـــحـــة لـ
العواصم العربية واألجنبية، وذلك 
ــــى مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط  لــلــمــرة األولـ

املاضي«.
)األناضول(

سورية: استهداف الروس 
جنوبًا والمعارضة شماًال

ُجرح عناصر من الشرطة العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة، أمـــــــس اإلثــــــنــــــني، جـــــراء 
اســتــهــداف عــربــتــهــم بــعــبــوة ناسفة 
ــــي »دمــــشــــق -  ــدولـ ــ عـــلـــى الـــطـــريـــق الـ
ــــني بـــلـــدتـــي صــــيــــدا وأم  عــــــّمــــــان«، بـ
ــــي درعـــــــــــــا. وأفـــــــــاد  ــرقــ ــ املـــــــــيـــــــــاذن، شــ
املــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنــســان 
ــأن الــــقــــوات الـــروســـيـــة اســتــنــفــرت  ــ بـ
ــم تـــعـــلـــن أي  ــ ــي املـــنـــطـــقـــة، فـــيـــمـــا لـ ــ فـ
جـــهـــة مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــتــفــجــيــر. 
وفــــي الـــعـــدوانـــيـــة، فـــي نــاحــيــة رأس 
الــعــني، شــمــالــي مــحــافــظــة الحسكة، 
موقعًا  مجهولة  مسّيرة  استهدفت 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »الــجــيــش 
ــتــل عنصر 

ُ
الــوطــنــي الــــســــوري«، فــق

على األقل وُجرح آخرون. 
)العربي الجديد(

الماليون يجددون 
تمسكهم باتفاق الجزائر 

2015

عقد وفد من الحكومة املالية بقيادة 
وزيـــــر املــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــعــقــيــد 
إســمــاعــيــل واغــــي )الــــصــــورة(، وعــدد 
التي تمثل  األزواد  قــادة حركات  من 
الــســكــان الـــطـــوارق فــي شــمــال مــالــي، 
أمس  من  أول  الجزائر،  في  اجتماعًا 
األحد، ملناقشة تطورات األوضاع في 
املنطقة، على خلفية تزايد التوترات 
ــات املـــســـلـــحـــة فــي  ــاعـ ــمـ ــجـ ونــــشــــاط الـ
املنطقة، وجرى االتفاق على تثبيت 
الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاق الــــســــالم املــــوقــــع فــي 

الجزائر في مايو/أيار 2015. 
)العربي الجديد(

األمم المتحدة: قصف 
الحديدة انتهاك التفاق 

استوكهولم
أعــلــنــت األمـــــم املـــتـــحـــدة، مـــســـاء أول 
مــن أمــس األحـــد، عــن تــعــّرض ميناء 
إلــى قصف  اليمن،  الــحــديــدة، غربي 
ــــي إجـــــــــراء اعـــتـــبـــرتـــه  صــــــاروخــــــي، فـ
»خرقًا التفاق استوكهولم« )2018(. 
ــــه »تــســنــى  ــيـــان أنـ ــت فــــي بـ ــحــ وأوضــ
للبعثة األممية لدعم اتفاق الحديدة 
ــا( الــــوصــــول إلـــى  ــهــ ــمــ بــالــيــمــن )أونــ
ميناء الحديدة، لم يظهر املوقع أي 
للميناء  التحتية  البنية  أضــرار في 
ــاء بــيــان  ــم يــســقــط ضــحــايــا«. وجــ ولـ
األمم املتحدة، عقب إعالن التحالف 
تــدمــيــر زورقـــــًا مــفــخــخــًا فـــي جــزيــرة 

كمران في الحديدة.
)األناضول(

دعت قطر إلعادة 
العملية السياسية إلى 

المسار الصحيح

البرهان يميل أكثر من 
حمدوك لتعزيز العالقات 

مع إسرائيل

دعت إثيوبيا جميع 
األطراف إلى الهدوء 

ووقف التصعيد 

رافيد: حميدتي يتعاون 
مع الموساد ويعمل 

معه عالنية

تنديد دولي 
باالنقالب

اتــفــق املجتمع الــدولــي عــلــى إدانـــة 
الــســودان،  فــي  العسكري  االنــقــالب 
أمــــــــس االثـــــــنـــــــني، وبــــــــــدت مــــواقــــفــــه 
ــعــــودة إلــــى الــنــظــام  مــتــنــاغــمــة مـــع ضــــــرورة الــ
السيادة  الديمقراطي واستمرار عمل مجلس 
إلى  العودة  االنتقالية، خصوصًا  املرحلة  في 
املوقعة في أغسطس/آب  الدستورية  الوثيقة 
2019 بــني الــعــســكــر واملــدنــيــني. وجــــاء املــوقــف 
األوضح من قبل الواليات املتحدة، خصوصًا 
أن االنــقــالب أتـــى بــعــد ســاعــات مــن مباحثات 
القرن  إلى  أجراها املبعوث األميركي الخاص 
للمرة  األحـــد،  ليل  فيلتمان  جيفري  األفريقي 
الثانية في غضون يومني، مع رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان من أجل التوسط 
فـــي حـــل األزمـــــــة، شــمــلــت تــقــديــمــه مــقــتــرحــات 
ــال  ــ ــا. وقـ ــهــ ــيــــدرســــونــ ــكـــر أنــــهــــم ســ زعــــــم الـــعـــسـ
عميق«،  بقلق  »تشعر  واشــنــطــن  إن  فيلتمان 
مــشــيــرًا إلــــى أن االنـــقـــالب الــعــســكــري ســيــهــدد 
املــســاعــدات األمــيــركــيــة لــلــســودان. مــن جانبه، 
ــر مــكــتــب الــــشــــؤون األفـــريـــقـــيـــة األمــيــركــيــة  ــ ذكـ
تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« أن »أي تغييرات  فــي 
فـــي الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة بــالــقــوة ســتــعــّرض 
املساعدة األميركية للخطر«. وطالبت السفارة 
التي  الخرطوم جميع األطــراف  األميركية في 
تــعــطــل الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة بــقــيــادة املــدنــيــني 
إلى التنّحي. بدوره، أعرب البيت األبيض عن 
قلق أمــيــركــا الــبــالــغ إزاء الــتــقــاريــر عــن انقالب 
عسكري في السودان، داعيًا إلى اإلفــراج فورًا 

عن املسؤولني املعتقلني. 
أمـــا وزارة الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة، فــقــد أعلنت 
فــي بــيــان أنــهــا تتابع عــن كثب الــتــطــورات في 
الـــــســـــودان، ودعـــــت إلــــى »احــــتــــرام الــتــطــلــعــات 
السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات 
لــلــســودان«.  الداخلية  الــشــؤون  فــي  الخارجية 
لعبت  اإلثيوبية  »الحكومة  بأن  ذّكــرت  وفيما 
دورًا هــامــًا فــي الــتــوســط بــنــجــاح فــي تشكيل 
حكومة ائتالفية تتألف من عنصريها املدني 
والــعــســكــري، واعــتــمــاد الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
للفترة االنتقالية«، دعت »جميع األطراف إلى 
الــهــدوء ووقــف التصعيد في الــســودان، وبذل 
ــة  كـــل جــهــد مــمــكــن مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــــذه األزمــ
الصدد،  هــذا  البيان: »وفــي  سلميًا«. وأضـــاف 

ــّبــــرًا عــن  إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــا حـــصـــل مــــعــ
لــإفــراج  دعــا  االنــتــقــالــيــة،  الحكومة  مساندته 
فــورًا عــن رئيس الــــوزراء الــســودانــي. بــدورهــا، 
ــقــــالب فــــي بـــيـــان لـــوزيـــر  نــــــددت أملـــانـــيـــا بــــاالنــ
الخارجية هايكو ماس، الذي شّدد على »إنهاء 
ــفـــور«.  مــحــاولــة اإلطـــاحـــة بــالــحــكــومــة عــلــى الـ
»محزنة«،  بأنها  األنــبــاء  الخارجية  ووصفت 
الــذيــن يتحملون مسؤولية األمــن  داعــيــة »كــل 
والــنــظــام فـــي الـــســـودان إلـــى مــواصــلــة عملية 
نحو  الــبــالد  فــي  السلمي  السياسي  االنــتــقــال 
الديمقراطية«. من جهتها، وصفت الخارجية 
الــروســيــة األحـــــداث الــتــي يــشــهــدهــا الـــســـودان 
بأنها »دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع 
ســيــاســة فــاشــلــة عــلــى مــــدى عـــامـــني«، وأكــــدت 
ثقتها بقدرة شعب السودان على حل املشاكل 
الداخلية بنفسه، وفقًا ملا نقلته وكالة »روسيا 
اليوم«. أما املتحدث باسم الخارجية الصينية 
وانغ وين فأشار إلى أن بكني تريد من جميع 
األطـــــــراف فـــي الــــســــودان »حــــل خــالفــاتــهــم من 
خــالل الــحــوار، مــن أجــل الــحــفــاظ على السالم 
واالســتــقــرار في الــبــالد«، مشيرًا إلــى أن بالده 
ــــات فــي  ــرابـ ــ ــطـ ــ ســـــوف تــــواصــــل مـــتـــابـــعـــة االضـ
السودان عن كثب، و»اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لضمان سالمة املؤسسات واألفراد الصينيني 

هناك«.
فــي معظمها فضفاضة  املــواقــف  بــدت  عربيًا، 
ال تسمي ما حصل باالنقالب، خصوصًا في 
ما يتعلق بإدانة العسكر، مركزة على ضرورة 

تـــؤيـــد حــكــومــة إثــيــوبــيــا بــالــكــامــل اســتــكــمــال 
الديمقراطية، واحــتــرام  إلــى  الــســودان  انــتــقــال 

الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية«.
العام لألمم املتحدة  من جهته، دعــا األمــني 
أنطونيو غوتيريس »قوات األمن إلى اإلفراج 
اعتقالهم بشكل غير  تــّم  الذين  الــفــوري عن 
قانوني أو وضعهم رهن اإلقامة الجبرية«، 
مشيرًا إلى أنه »تقع على عاتق هذه القوات 
األشخاص  وسالمة  أمــن  ضمان  مسؤولية 
األطراف  لديها«. وحث »جميع  املحتجزين 
على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، 
والعودة فورًا إلى الحوار واملشاركة بحسن 
الــدســتــوري«. وشــّدد  النظام  نية الستعادة 
ــــوب »االحــــتــــرام الـــكـــامـــل لــلــمــيــثــاق  عــلــى وجـ
الـــدســـتـــوري لــحــمــايــة االنـــتـــقـــال الــســيــاســي، 
الذي تم تحقيقه بشق األنفس في السودان«. 
وتــابــع: »األمـــم املــتــحــدة ســتــواصــل الــوقــوف 

إلى جانب الشعب السوداني«.
بــــــــدوره، أبــــــدى رئـــيـــس بــعــثــة األمــــــم املــتــحــدة 
املــمــثــل الــخــاص لــألمــني الــعــام لــألمــم املتحدة 
بـــيـــرتـــس قـــلـــقـــه »إزاء  الــــــســــــودان فـــولـــكـــر  ــــي  فـ
ــتــــحــــدث عـــــن انـــــقـــــالب فــي  ــــي تــ ــتـ ــ الــــتــــقــــاريــــر الـ
السودان ومحاوالت تقويض عملية االنتقال 
ــوات األمـــن  ــ الــســيــاســي«. وطـــالـــب فـــي بــيــان »قـ
ــقــلــوا 

ُ
ــاإلفـــراج الـــفـــوري عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن اعــت بـ

بشكل غير قــانــونــي أو وضــعــوا رهــن اإلقــامــة 
الــجــبــريــة«، مــعــتــبــرًا أنـــه »يــتــعــني أن تــعــود كل 
األطـــــراف عــلــى الــفــور إلـــى الـــحـــوار واملــشــاركــة 

بحسن نية في استعادة النظام الدستوري«.
ولــم يبد موقف االتحاد األوروبـــي مغايرًا، إذ 
ــيـــة  قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم املــفــوضــيــة األوروبـ
االتحاد  »يشعر  لصحافيني:  مصرالي  نبيلة 
األوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع 
الجبرية،  اإلقامة  قيد  الـــوزراء حمدوك  رئيس 
واعـــتـــقـــال عــــدد مـــن أعـــضـــاء الـــقـــيـــادة املــدنــيــة، 

وندعو إلى اإلفراج سريعًا عنهم«.
أما مفوض السياسة الخارجية واألمنية في 
أن  فاعتبر  األوروبـــي جوزيب بوريل  االتحاد 
الجيش السوداني »خان التطلعات املشروعة 
اإلفراج  إلى  داعيًا  والتنمية«،  والعدل  للسالم 
عن جميع املعتقلني وإعادة العملية االنتقالية 
الــرئــيــس الفرنسي  إلـــى مــســارهــا. وفــيــمــا دان 

الـــحـــوار واســـتـــعـــادة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
أقرب فرصة. وأصدرت جامعة الدول العربية 
العميق« حيال  »الــقــلــق  عــن  فيه  عــّبــرت  بيانًا 
 األمني العام للجامعة أحمد 

ّ
التطورات. وحث

أبو الغيط كافة األطراف على »االلتزام الكامل« 
أغسطس/ فــي  املوقعة  الدستورية  بالوثيقة 
الطريق  تمهيد  إلـــى  تــهــدف  والــتــي   ،2019 آب 
لــالنــتــقــال إلــــى الــحــكــم املـــدنـــي واالنـــتـــخـــابـــات 
ــام عــمــر  ــظـ ــنـ ــد اإلطـــــاحـــــة بـ ــعـ ــة بـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــبــشــيــر. وقـــال أبـــو الــغــيــط »ال تــوجــد مشاكل 
ال يمكن حلها من دون حـــوار«. وأضــاف »من 
ــرارات واالتــفــاقــيــات  ــقــ املــهــم احـــتـــرام جــمــيــع الــ
التي تــم إقــرارهــا، واالمــتــنــاع عــن أي إجـــراءات 
االنتقالية وزعزعة  الفترة  تعطيل  من شأنها 
ــرار فــــي الــــــســــــودان«. بـــــدورهـــــا، دعـــت  ــقــ ــتــ االســ
في  التهدئة  إلــى  السعودية  الخارجية  وزارة 
الــــســــودان وعـــــدم الــتــصــعــيــد، والـــحـــفـــاظ على 
ــة. كما  ــاديـ ــتـــصـ املــكــتــســبــات الــســيــاســيــة واالقـ
أوضـــحـــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكــالــة 
الــريــاض تتابع  أن  السعودية )واس(،  األنــبــاء 
بــقــلــق واهـــتـــمـــام بـــالـــغ األحــــــداث الـــجـــاريـــة في 
الــــســــودان، داعـــيـــة إلــــى أهــمــيــة ضــبــط الــنــفــس 
والتهدئة. وأكدت استمرار وقوفها إلى جانب 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، ودعــمــهــا لــكــل مـــا يحقق 
األمن واالستقرار والنماء واالزدهار للسودان 
وشــعــبــه. كــذلــك دعــت مــســؤولــة فــي الخارجية 
إلى االستقرار وتجنب  اإلماراتية عبر تويتر 
الــتــصــعــيــد. أمـــا الــخــارجــيــة الــقــطــريــة فــأبــدت، 
فــــي بــــيــــان أصـــــدرتـــــه، عــــن تــطــلــعــهــا »إلعـــــــادة 
ــــى املــــســــار الــصــحــيــح  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلـ
السوداني«. ودعت  الشعب  لتطلعات  تحقيقًا 
ــى تــغــلــيــب الــحــكــمــة  »األطــــــــراف الـــســـودانـــيـــة إلــ
الشقيق،  السوداني  الشعب  ملصلحة  والعمل 
والعمل على احتواء املوقف وعدم التصعيد«. 

والعسكرية  املدنية  األطـــراف  الــجــزائــر  ودعـــت 
فــي الــســودان إلــى انــتــهــاج الــحــوار واالحــتــكــام 
إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسالم 
ــة. وأفـــــــاد بــيــان  ــنــ ــراهــ ــل حــــل األزمـــــــة الــ ــ مــــن أجـ
للخارجية الجزائرية بأن »الجزائر تعرب عن 
الــتــي تشهدها  الــتــطــورات  بــالــغ قلقها حــيــال 
األوضاع في السودان، وتؤكد ضرورة التحلي 
بـــروح املسؤولية وضــبــط الــنــفــس، واالمــتــنــاع 
املكتسبات  من شأنها تضييع  أعمال  أي  عن 
التي حققتها العملية االنتقالية في هذا البلد 
الشقيق، أو املساس بأمن وسالمة املواطنني«. 
وأضـــاف الــبــيــان: »كــمــا تــدعــو الــجــزائــر جميع 
األطــراف املدنية والعسكرية في السودان إلى 
االحــتــكــام إلـــى الـــحـــوار، مــن أجـــل حــل املشاكل 
ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات األمــنــيــة والــســيــاســيــة 
التي تواجه البالد في هذه املرحلة الهامة من 
تاريخها املعاصر«. وأشــار إلــى أن ذلــك يأتي 
»استنادًا إلى املرجعيات املتفق عليها ضمن 
الوثيقة الدستورية، وكذا اتفاق جوبا للسالم، 
بـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات املـــشـــروعـــة 

للشعب السوداني الشقيق«.
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها العميق 
إزاء األنباء الواردة من الخرطوم، مؤكدة في 
تمسك  حــيــال  الــكــبــيــرة  »تطلعاتها  بــيــانــهــا 
ــراف فــي الـــســـودان بــااللــتــزامــات  جميع األطــ
الـــــــــواردة فــــي اإلعـــــــالن الــــدســــتــــوري وبـــعـــدم 
االنتقالية«. وأبــدت منظمة  املرحلة  تعطيل 
في  االنقالب  إزاء  قلقها  اإلسالمي  التعاون 
الـــســـودان، وحــثــت الــقــادة الــســودانــيــني على 
ــفــق 

ُ
ات الــدســتــوريــة ومـــا  »االلـــتـــزام بالوثيقة 

عليه خالل املرحلة االنتقالية«. ودعا رئيس 
مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي مــوســى فكي 
محمد إلى إطالق سراح القادة السياسيني 
ــقـــوق اإلنــــســــان،  ــرام حـ ــ ــتـ ــ ــــودان واحـ ــــسـ فــــي الـ

وشــــّدد عــلــى وجــــوب اســتــئــنــاف املــحــادثــات 
ــنـــاح املـــدنـــي لــلــحــكــومــة  بـــني الــجــيــش والـــجـ

االنتقالية.
رايتس  »هيومن  منظمة  أعــربــت  جهتها،  مــن 
ــــش« عـــن رفــضــهــا »االنـــقـــالب الــعــســكــري«  ووتـ
فــي الـــســـودان، قــائــلــة إنـــه »يــمــثــل ضــربــة قوية 
آلمــــــال الــــســــودانــــيــــني«. ونـــقـــلـــت املـــنـــظـــمـــة عــن 
قــولــه إن  الــســودان محمد عثمان  فــي  باحثها 
السودان  في  السلطة  على  الجيش  »استيالء 
يوجه ضربة كبيرة لآلمال في أن يكون لدى 
الـــســـودانـــيـــني مــــن مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي الــحــيــاة 
إمكانية االنتقال إلى بلد أكثر عداًل واحترامًا 
للحقوق«. وأضاف أنه »مع خروج املتظاهرين 
املــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة إلـــى الـــشـــوارع، يجب 
على قــوات األمــن حماية حقهم األســاســي في 
ــاع عـــن اســـتـــخـــدام الــقــوة  ــنـ ــتـ االحـــتـــجـــاج واالمـ
املميتة، كما حدث في كثير من األحيان، للرد« 
على االحتجاجات. وقال: »يجب على املجتمع 
الــدولــي الــضــغــط مــن أجـــل الــعــودة إلـــى مسار 
ــدنـــي«. بـــــدوره، ناشد  االنــتــقــال إلـــى الــحــكــم املـ
املــجــلــس الــنــرويــجــي لــالجــئــني قـــادة الــســودان 
حــمــايــة املــدنــيــني وســــط االنـــقـــالب الــعــســكــري 
عــلــى الــســلــطــة فــي الـــبـــالد، مــطــالــبــًا بــالــوصــول 
الـــحـــر لــلــمــســاعــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلــــى املــاليــني 
الــذيــن فـــروا مــن ويـــالت الــحــرب خــالل األعـــوام 
الــســودان  فــي  املجلس  مدير  واعتبر  املاضية. 
في  السياسية  القيادة  تغيير  أن  كــارتــر،  ويــل 
السلطات  تعهدات  إلــغــاء  ينبغي  ال  الــســودان 
السابقة بضمان مساعدة املنظمات اإلنسانية 
13 مــلــيــون شــخــص فـــي حـــاجـــة شـــديـــدة إلــى 
الــســودان، ويشمل ذلك  املساعدات عبر أنحاء 

ماليني النازحني السودانيني.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(

أميركا تلّوح بورقة 
المساعدات

دعوات دولية للحفاظ على تطلعات الشعب السوداني )فرانس برس(

خالل وقفة احتجاجية في الخرطوم ضد لقاء البرهان ونتنياهو، فبراير 2020 )محمود حجاج/ األناضول(

دعت مختلف القوى والمنظمات الدولية العسكر في السودان إلى 
الدعوات  تركزت  فيما  االثنين،  أمس  وقع  الذي  االنقالب  عن  التراجع 
العربية على ضرورة الحوار واإلفراج عن جميع المعتقلين، يتقدمهم 

رئيس الحكومة عبد اهلل حمدوك

رصد

ــبـــاب ذلــــك هو  ــد أسـ ــ ــيـــل، وأحـ فـــي إســـرائـ
معارضة حمدوك للتطبيع مع إسرائيل.
فــــي اإلطـــــــار ذاتـــــــه، نــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن 
السابق،  اإلسرائيلية  االستخبارات  وزير 
إيــلــي كــوهــني، والـــذي أدار االتــصــاالت مع 
الـــســـودان، قــولــه إن »الـــســـودان بــلــد كبير 
مهم  واستقراره  استراتيجي،  وفي موقع 
مضيفًا:  اإلقــلــيــمــي«،  األمـــن  على  للحفاظ 
»يمكن التقدير بأن رغبة السودان باملضي 
قدمًا فــي الــعــالقــات مــع الــواليــات املتحدة 
والغرب، بما في ذلك إسرائيل، ستستمر 
ــذه مــصــلــحــة ســودانــيــة صـــرفـــة، من  ألن هـ
أجـــل تــطــويــر اقــتــصــاد الــبــالد واملــحــافــظــة 
على االستقرار فيها، ومنع تسلل ودخول 

جهات وعناصر إسالمية متطرفة«.
ــفـــت املـــــراســـــل الــســيــاســي  ــه، لـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
رافيد،  بــراك  اإلسرائيلي،  »وااله«  ملوقع 
أم 103« في  »أف  إذاعــــة  مــع  مقابلة  فــي 
إلــى أن »إسرائيل كانت  تل أبيب أمــس، 
تلعب دورًا مكثفًا في السودان في العام 
األخيرة«،  األسابيع  في  وحتى  األخير، 
ــيـــرًا مــــن جــهــة  ــبـ ــنــــاك »نـــشـــاطـــًا كـ وأن هــ
الــــســــودان أيـــضـــًا، يــشــمــل حــتــى تــعــاون 
مساعد عبد الفتاح البرهان مع املوساد 
اإلسرائيلي علنًا«، في إشارة إلى النائب 
األول لــرئــيــس مــجــلــس الــســيــادة )الـــذي 
ُحل أمس( محمد حمدان دقلو املعروف 
»حميدتي«. وقال رافيد إنه خالل زيارة  بـ
قام بها إلى الواليات املتحدة قبل نحو 
10 أيــــام، ضــمــن زيــــارة وزيـــر الخارجية 
ألمــيــركــا، سمع  لبيد  يئير  اإلســرائــيــلــي 
من مسؤول أميركي مطلع على النشاط 
اإلســرائــيــلــي فــي الـــســـودان، أن الــواليــات 
ــذا الــحــراك.  املــتــحــدة غــيــر راضــيــة عــن هـ
الجناح  تدعم  »إسرائيل  فــإن  وبحسبه، 
ولعبت  السيادة،  مجلس  في  العسكري 
دورًا فــي الــتــوتــر بــني جــنــاحــي الــبــرهــان 
ــه »يــنــبــغــي  وحــــمــــدوك«. ورأى رافـــيـــد أنــ
فحص ما يحدث هناك، فإسرائيل كانت 
ــــودان عــبــر  ــــسـ فـــاعـــلـــة بـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـ
املوساد ومجلس األمن القومي ووزارة 
الــخــارجــيــة، وتــقــف بــوضــوح إلــى جانب 
ــى أن »حــمــيــدتــي،  الــعــســكــر«، مــشــيــرًا إلــ
يــــتــــعــــاون مـــــع املــــــوســــــاد ويــــعــــمــــل مــعــه 
أن »األحــداث  إلــى  رافيد  عالنية«. ولفت 
الجارية في السودان، تثير السؤال حول 
ما الذي قامت به إسرائيل في األسابيع 
ــــذا الـــبـــلـــد، ودورهــــــــا فــي  ــرة فــــي هـ ــيــ األخــ
أخيرًا،  السودان  في  الداخلية  السياسة 

وكذلك دورها في االنقالب«.

يــجــدر بـــالـــواليـــات املــتــحــدة دعـــم الجيش 
ــبــــرهــــان، ولــيــس  ــتـــاح الــ ــفـ وقــــائــــده عـــبـــد الـ
رئيس الحكومة املدنية عبد الله حمدوك.

وبحسب ما نقلت الصحيفة اإلسرائيلية 
عن املصدر نفسه، فإن االنقالب الذي نفذه 
البرهان »كان حتميًا، وال يمكن تفاديه«، 
الحكومة من جهة، ورئيس  رئيس  إن  إذ 
مجلس السيادة من جهة ثانية، »يدفعان 
أن  وكــان واضــحــًا  باتجاهني متناقضني، 
األمر سيصل إلى مرحلة حسم«. وأضاف 
املصدر اإلسرائيلي أنه »على الرغم من أن 
الرجلني يدركان ضرورة تعزيز السودان 
لعالقاته مع الغرب، إال أن الوضع السائد 
يعيد إلى األذهــان وضع مصر مع نهاية 
عــهــد الـــرئـــيـــس املـــصـــري املـــخـــلـــوع محمد 
ــالـــدولـــة )الـــســـودانـــيـــة(  ــارك، فـ ــبــ حــســنــي مــ
ليست ديمقراطية، واعتادت حكم فرد ملدة 
ثالثني عامًا بقيادة عمر البشير«، مشيرًا 
إلى أن »التطلعات األميركية للديمقراطية 
مـــفـــهـــومـــة، لـــكـــن مــــن بــــني الـــزعـــيـــمـــني، فـــإن 
البرهان هو من يميل أكثر من حمدوك إلى 
تعزيز العالقات مع الواليات املتحدة ومع 
اإلسرائيلي،  املصدر  وبحسب  إسرائيل«. 
»بما أن الجيش في السودان هو األقوى 
فــي الــدولــة، والــبــرهــان هــو الــقــائــد األعلى 
لـــلـــجـــيـــش، فـــــإن الــــتــــطــــورات الـــتـــي وقــعــت 
تعطي فرصًا الستقرار أكبر في السودان، 
للمنطقة، وأيضًا  وهو استقرار ضــروري 
لــتــعــزيــز الــعــالقــات مــع الـــواليـــات املــتــحــدة 

والغرب وإسرائيل على وجه التحديد«. 
ــــي هـــذا  ــــوم« فـ ــيـ ــ ولـــفـــتـــت »يــــســــرائــــيــــل هـ
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ ــــى أنـ الـــســـيـــاق، إلـ
الــــســــودان هـــو واحــــد مـــن الـــــدول األربــــع 
الــتــي انــضــمــت التــفــاقــيــات التطبيع مع 
دولـــة االحـــتـــالل، املــعــروفــة »بــاتــفــاقــيــات 
أبراهام«، إال أنه لم يقم بخطوات فعلية 
فــي هــذا اإلطــــار، ولــم يفتتح ممثلية له 

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

عكست املـــواقـــف الـــصـــادرة فــي إســرائــيــل، 
أمس اإلثنني، ارتياحًا لالنقالب الذي قاده 
الــعــســكــر، بــرئــاســة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
والــذي  الحكم،  في  املدنيني  الشركاء  على 
شــمــل حـــل الــحــكــومــة ومــجــلــس الــســيــادة، 
إلــى جانب إعــالن حالة الــطــوارئ. ويأتي 
ـــل تــنــامــي  ــي ظـ االرتـــــيـــــاح اإلســـرائـــيـــلـــي فــ
التطبيع بني املكون العسكري واملسؤولني 
أولى  بــدأت  اإلسرائيليني، خصوصًا منذ 
مــحــطــات انــكــشــاف هـــذا املــســار عـــام 2020 
باللقاء العلني الذي جمع البرهان برئيس 
الـــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي حــيــنــهــا بــنــيــامــني 
األوغندية،  عنتيبي  مدينة  في  نتنياهو، 
وتحديدًا في 3 فبراير/شباط 2020، قبل 
»اتــفــاق  على  االنتقالية  الحكومة  توقيع 
إسرائيل  مع  العالقات  لتطبيع  أبــراهــام« 
خـــــــالل زيــــــــــارة أجــــــراهــــــا وزيــــــــر الــــخــــزانــــة 
إلى  مــنــوشــني،  األمــيــركــي حينها ستيفن 
السودان في 6 يناير/كانون الثاني 2021، 
ــن إعـــالنـــهـــا ســابــقــًا أن أمــر  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الــعــالقــات مــع إســرائــيــل هــو شــأن يتعدى 
اخــتــصــاصــات الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة ذات 
التفويض املحدود، ويجب أن ينظر فيها 

الجهاز التشريعي واملؤتمر الدستوري.
وأفادت صحيفة »يسرائيل هيوم«، أمس 
ــأن مــصــدرًا إســرائــيــلــيــًا مطلعًا  اإلثـــنـــني، بـ
ــــي الـــــــســـــــودان، انــتــقــد  ــدث فـ ــحــ ــا يــ ــ عـــلـــى مـ
القرن  موقف املوفد األميركي إلى منطقة 
األفريقي جيفري فيلتمان، الذي اعتبر في 
تغريدة له أمس أن االنقالب في السودان 
ليس مقبواًل، ومن شأنه املّس باملساعدات 
األميركية للسودان. وأوضحت الصحيفة 
أن املصدر اإلسرائيلي الذي لم تسّمه، قال 
السودان،  السائد في  الوضع  إنــه في ظل 

ارتياح إسرائيلي لتحرك العسكر
»فرصة الستقرار أكبر« في السودان

كشفت التصريحات 
اآلتية من إسرائيل 

عن ارتياح تل أبيب 
لالنقالب العسكري في 

السودان، خصوصًا 
أن العسكر يعززون 

التطبيع

وزير دفاع »طالبان« يحّذر دول الجوارثالثة ملفات جعلت حمدوك غير مرحب به مصريًا
القاهرة ـ العربي الجديد

لــم يــخــرج املــوقــف املــصــري مــن الــتــطــورات في 
السودان، أمس اإلثنني، عن املتوقع، بعد اكتفاء 
بــيــان صــــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة املــصــريــة 
بالحديث عن »أهمية تحقيق االستقرار واألمن 
للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته«. غير 
 
ً
 هذا املوقف العام، الذي تال أحداثًا مفصلية

ّ
أن

تــمــثــلــت بــانــقــالب عــســكــري واحــتــجــاز رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، قبل إعالن حل مجلس 
ونتيجة  امــتــدادًا  يعتبر  والحكومة،  السيادة 
طبيعية لحالة من عدم االرتياح املصري تجاه 
رئيس الوزراء السوداني، والرغبة في إفشاله 

وإقصائه.
وقــالــت الــخــارجــيــة املــصــريــة فــي بــيــان، أمــس، 
الـــســـودان: »تتابع  فــي  تعليقًا عــلــى األحــــداث 
التطورات  العربية عن كثب  جمهورية مصر 
األخـــيـــرة فـــي جــمــهــوريــة الــــســــودان الــشــقــيــق، 
 على أهمية تحقيق االستقرار واألمن 

ً
مؤكدة

للشعب الــســودانــي والــحــفــاظ عــلــى مــقــدراتــه 
والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي 
 
ً
ومــؤكــدة الشقيق،  البلد  هــذا  ســالمــة  يضمن 
كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء ال يتجزأ 
من أمن واستقرار مصر واملنطقة«. وتابعت: 
»كــمــا تــدعــو مصر كــافــة األطــــراف السودانية 
الشقيقة، في إطار املسؤولية وضبط النفس، 
لــلــوطــن والــتــوافــق  الــعــلــيــا  لتغليب املــصــلــحــة 
الــوطــنــي«. فــي الــســيــاق، قــال مــصــدر سياسي 
مــصــري وآخــــر دبــلــومــاســي، وهــمــا مــصــدران 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــرئــيــس  مــطــلــعــان، لـــ

كابول ـ العربي الجديد

ر وزيــر الدفاع في حكومة »طالبان« املال 
ّ
حــذ

يعقوب محمد عمر، نجل مؤسس الحركة املال 
عمر، دول الجوار من االعتداء على األراضي 
األفــغــانــيــة، مــشــّددًا عــلــى أن »بــــالده لــن تبقى 
صامتة إزاء أي اعتداء على أراضيها«. وقال 
شر، مساء 

ُ
املال يعقوب، في تسجيل صوتي ن

ــد، إن حــكــومــة »طــالــبــان«  ــ أول مـــن أمـــس األحـ
لـــن تــســمــح ألي جــهــة بـــأن تــســتــخــدم أراضـــي 
ولكنها  مــجــاورة،  دولـــة  أي  أفغانستان ضــد 
في الوقت نفسه تعلن أن أي دولة تتدخل في 
سترّد  عليها،  تعتدي  أو  أفغانستان  شــؤون 
بــقــوة. وأكــــد أن »طــالــبــان«  »طــالــبــان« عليها 
تسعى لتأسيس جيش وطني حر يدافع عن 

حرية البالد وسيادتها«.
ولـــم يــذكــر املـــال يــعــقــوب اســـم أي دولــــة، ولكن 
رسالته تأتي في وقت انتهت فيه التدريبات 
من  الوسطى،  آسيا  في  دول  لعدة  العسكرية 
وسائل  أن  كما  وروســيــا.  طاجكستان  بينها 

املصري عبد الفتاح السيسي، وساعده األيمن 
كامل،  اللواء عباس  العامة  املخابرات  رئيس 
اجتماعات  خــالل  سابقة  مناسبات  فــي  أكـــدا 
مع املسؤولني السودانيني والعرب والتابعني 
ترحيبهما  عدم  اإلسرائيلي،  االحتالل  لدولة 
باستمرار حمدوك رئيسًا للوزراء. وأوضحت 
املصادر أن ذلك، ليس فقط بسبب رغبة مصر 
فـــي الــتــعــامــل مـــع املـــكـــون الــعــســكــري وحــــده، 
وتــحــديــدًا مـــع رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة عبد 
دقلو  حــمــدان  محمد  ونائبه  البرهان  الفتاح 
قوية  عــالقــة  تجمعهما  الــلــذيــن  )حــمــيــدتــي(، 
بالسيسي، ولكن أيضًا بسبب رؤية مستقرة 
ــأن حـــمـــدوك مـــقـــّرب مـــن الــعــواصــم الــغــربــيــة،  بـ
ولـــه أجـــنـــدة تــســمــح بـــوصـــول قـــوى سياسية 

نــوقــش صــراحــة خـــالل زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
اإلسرائيلي نفتالي بينت في سبتمبر/ أيلول 
املـــاضـــي إلــــى شــــرم الــشــيــخ ولــقــائــه السيسي 
هــنــاك، حيث تــطــرق مــع الرئيس املــصــري إلى 
إســرائــيــل مع  حرصهما على تطوير عــالقــات 
الــــســــودان، كـــجـــزء مـــن املــشــهــد الــجــديــد املــــراد 
ــراء اتـــصـــاالت متقدمة  ــ ــط، وإجـ ــ لــلــشــرق األوسـ
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــســكــريــة واســتــخــبــاراتــيــة 
واقــتــصــاديــة، بــمــبــاركــة مــن املــكــون العسكري 
في السلطة، على أن يتوازى ذلك مع وساطة 
مــنــتــجــة يــبــذلــهــا بــيــنــت لــلــتــقــريــب بـــني دولــتــي 
النيل )مصر والسودان( وإثيوبيا في  مصب 
 حمدوك كــان يقف 

ّ
أن قضية سد النهضة. إال 

 
ً
 دون املضي قدمًا في هــذا املسار، تــارة

ً
حائال

التطبيع من خالل  باالعتراض الصريح على 
الوزراء املقربني منه، وتارة أخرى بالدعوة إلى 
إرجاء اتخاذ مثل تلك املواقف، ملا بعد انتخاب 
السلطة التشريعية. مع العلم أن حمدوك ناقض 
تــصــريــحــات ســابــقــة لـــه بـــشـــأن ضـــــرورة قــيــام 
حكومة منتخبة قبل النظر بقضية التطبيع، 
ــاق  أبــــراهــــام«  ــ ــفـ ــ بــتــوقــيــع حــكــومــتــه عـــلـــى »اتـ
لــلــتــطــبــيــع فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2021. 
وأوضـــح املــصــدران أن املــلــف اآلخـــر الـــذي أثــار 
هو  حمدوك  ضد  املصرية  املخابرات  حفيظة 
سد النهضة، فمن البداية كان واضحًا اتجاهه 
لــلــفــصــل بـــني املــوقــفــني املـــصـــري والـــســـودانـــي، 
بحيث يتم ضمان مصالح الخرطوم أواًل، وفق 
مطالبات واضحة لم تكن ترفضها إثيوبيا في 
مرحلة ما قبل بدء امللء األول في يوليو/ تموز 
2020. وبالتالي، عملت مصر جاهدة على دعم 

اإلعــالم األميركية أكدت أن أميركا وباكستان 
بموجبها  تسمح  اتفاقية  توقيع  وشــك  على 
بــــأن تــســتــخــدم الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة األراضـــــي 
الباكستانية من أجل مراقبة أجواء أفغانستان، 
رغم نفي املسؤولني الباكستانيني ذلك. ويأتي 
ــام مـــن اســتــضــافــة مــوســكــو  ــ الــتــحــذيــر بــعــد أيـ
مؤتمرا لدول جوار أفغانستان بحضور وفد 
من الحركة، فيما تستعد إيران، غدًا األربعاء، 
التي  »طــالــبــان«  بغياب  مماثل  اجتماع  لعقد 
لم توجه لها دعــوة، بحضور وزراء خارجية 
أوزبـــكـــســـتـــان وطـــاجـــكـــســـتـــان وتــركــمــنــســتــان 
وبـــاكـــســـتـــان، فــيــمــا لـــم تــحــســم بــعــد مــشــاركــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفــــروف. 
ومن املقرر أن يلقي وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي كلمة عبر الفيديو، علمًا أنه سيزور 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة لــلــقــاء وفــــد من 

حكومة »طالبان«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــاء ذكـــــر املـ ــقـ ــلـ وقـــبـــيـــل الـ
إفــادتــه الصحافية  فــي  الخارجية وانـــغ ويـــن، 
الــجــانــبــني سيتبادالن  املــعــتــادة فــي بــكــني، أن 
الــــــرأي بــخــصــوص الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان 
وأضــاف  املشترك«.  االهتمام  »ذات  والقضايا 
»بـــوصـــف الـــصـــني جـــــارة وصـــديـــقـــة تــقــلــيــديــة 
الــحــوار  إلــى  تــدعــو  دائــمــا  فإنها  ألفغانستان، 
أفغانستان  فــي  الــوضــع  لتوجيه  والــتــواصــل 

نحو التطور اإليجابي«.
وتــعــهــدت حــكــومــة »طـــالـــبـــان«، أمـــس االثــنــني، 
بضمان أمن أي بعثة جديدة لالتحاد األوروبي 
في كابول، فيما تدرس بروكسل خطوة العودة 
إلى البالد بحذر. وقال مسؤول أوروبي لوكالة 

»فرانس برس«، إنه »يمكننا أن نؤكد أننا نعمل 
على إعادة حد أدنى من الوجود على األرض«، 
ــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  ــــك بــعــد أن ذكـ وذلـ
تايمز« أخيرًا، أنه ُيمكن إعادة افتتاح البعثة 
غلق مكتب العمل 

ُ
األوروبية في غضون شهر. وأ

الخارجي األوروبي والعديد من السفارات، في 
أغسطس/آب املاضي، بعد سيطرة »طالبان« 
على السلطة. لكن بروكسل حريصة اآلن على 
الـــتـــواصـــل مـــع الــحــركــة بـــشـــأن مــعــالــجــة أزمـــة 
إنسانية تلوح في األفــق، رغم تشديدها على 
عدم االعتراف بحكومة »طالبان«. وفي األسبوع 
املاضي، ذكر مفوض السياسة الخارجية في 
االتــحــاد األوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، أن الــدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي قد اتفقت »على 
أن وجــود االتحاد األوروبـــي في الحد األدنــى 
فــي كــابــول ضـــروري لــدعــم الشعب األفــغــانــي، 
ويشّكل ضمانة ملرور آمن لألفغان املعرضني 
للخطر، لكن هذا ال يعني أي اعتراف من قبل 
ــي«. ورّحــــب املــتــحــدث باسم  ــ ــ االتـــحـــاد األوروبـ
بلخي،  القهار  عبد  »طالبان«  خارجية  وزارة 
أمس، بقرار إعادة فتح بعثة االتحاد األوروبي. 
وقال: مثلما يتم ضمان أمن السفارات األخرى 

فــي كــابــول سيتم ضمان أمــن ســفــارة االتحاد 
األوروبي وموظفيها. وقبل وصول »طالبان« 
أمنيون  مــتــعــاقــدون  يتولى  كــان  السلطة  إلــى 
وجـــيـــوش غــربــيــة، أمــيــركــيــون وحـــلـــف شــمــال 
الدولية  البعثات  األطلسي خصوصًا، حماية 
في كابول، في عهد الحكومات السابقة الحليفة 

للواليات املتحدة.
»العربي الجديد«  ميدانيًا، ذكر مصدر قبلي لـ
أن مسلحني مجهولي الهوية قتلوا عالم دين 
يدعى مفتي سعيد الله سهيل، أمس اإلثنني، 
ــاد، شـــرقـــي أفــغــانــســتــان.  ــ فـــي مــديــنــة جــــالل أبــ
ــاف أن الــعــالــم كـــان مـــدّرســـًا فـــي مــدرســة  ــ وأضـ
أصــحــاب الــصــفــة، وخطيب جــامــع مــقــام خــان. 
الزعيم  أمــس  مجهولون  مسلحون  قتل  كذلك 
القبلي غفران الله مراد، في املدينة نفسها. وقال 
تل 

ُ
»العربي الجديد«، إن مراد ق مصدر محلي لـ

في هجوم مسلح قرب جسر بهسود. وغفران 
الله مراد شقيق عضو البرملان األفغاني إبرار 
الله مراد. وكان ثالثة أشخاص قد قتلوا أمس 
في أعمال عنف في املدينة نفسها، بينهم عالم 
دين آخر. كما شهدت مدينة هرات اشتباكات 
عنيفة بني قوات »طالبان« ومسلحني مجهولني 
ليل األحد اإلثنني ما أدى إلى مقتل العديد من 
األشخاص. وفيما قالت داخلية »طالبان«، في 
مــن خلية  4 مسلحني  قتلت  قواتها  إن  بــيــان، 
ضــالــعــة فـــي أعـــمـــال الـــســـرقـــة، أكـــــدت مــصــادر 
وقع  االشتباك  أن  الجديد«  »العربي  لـ محلية 
بــني »طــالــبــان« وبــني أنــصــار القائد الجهادي 
الــذي يعيش  الجنرال إسماعيل خان  السابق 

حاليا في إيران.

 عن 
ً
الحكم، فضال إلــى  القاهرة  بها  ال ترحب 

وقوفه عائقًا أمام بعض املخططات التي حاول 
النظام املصري اإلسراع في تنفيذها مع املكون 

العسكري السوداني.
عــلــى رأس هـــذه املــخــطــطــات املــضــي قــدمــًا في 
التطبيع مــع دولـــة االحـــتـــالل، وهـــو مــوضــوع 

سيطرة املكون العسكري على امللف، من خالل 
املالية واإلنــســانــيــة وربطها  املــســاعــدات  ضــخ 

بدعم املوقف املصري.
وقــال املــصــدر الدبلوماسي إنــه خــالل زيــارات 
العام  الخرطوم،  إلى  عباس كامل ومساعديه 
بمجلس  أعــضــاء عسكريون  أبلغهم  املــاضــي، 
السيادة بعدم رضاهم عن إدارة حمدوك للملف، 
لكنهم في الوقت ذاته، وفي ظل ضبابية املوقف 
الــداخــلــي، كــانــوا عاجزين عــن اتــخــاذ خطوات 
 عـــن رصــــد مــخــاوف 

ً
جـــذريـــة لــلــتــغــيــيــر، فــضــال

لـــدى الــحــكــومــة املــدنــيــة واملـــســـؤولـــني الفنيني 
السياسيني  وبــعــض  العسكريني  لعب  بــشــأن 
دورًا لــصــالــح مــصــر أو إثــيــوبــيــا عــلــى حساب 
ما  القضية،  في  األصيلة  السودانية  املصالح 
دفعهم التخاذ مواقف تعبر عن هذه املصالح 
وحدها. وفي الوقت ذاته، كانت بعض القيادات 
العسكرية ترحب بشكل غير معلن، باستمرار 
ملطالبة  الستغالله  حمدوك  بموقف  التلويح 

مصر بتقديم املزيد إلى شقيقتها الجنوبية.
أمــا املــلــف الــثــالــث املــرتــبــط بــحــمــدوك، فيتعلق 
باألساس بطبيعة النظام املصري العسكرية، 
الــذي يجد، بحسب املصدرين، راحــة أكبر في 
الــتــعــامــل مــع املــكــون الــعــســكــري فــي الــســودان 
واملرتبط بعالقات مع اإلمارات وروسيا أكثر من 
العواصم الغربية املتمسكة ظاهريًا بالتداول 
السلمي للسلطة وضخ دماء جديدة مدنية في 
الــذي يهدد في  نظام الحكم السوداني، األمــر 
األوضاع املثالية ببناء نظام ديمقراطي سعى 
 لتحاشي وجوده في مصر، في 

ً
الجيش طويال

أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. تبدي مصر حالة من عدم االرتياح تجاه حمدوك )فرانس برس(

متابعة تقرير

السيسي وكامل أكدا 
سابقًا عدم ترحيبهما 

باستمرار حمدوك

تعّهدت »طالبان« 
بضمان أمن أي بعثة 

أوروبية في كابول

بموازاة ترحيبها بعودة 
بعثة االتحاد األوروبي 

إلى كابول، حّذرت حركة 
»طالبان« دول جوار 

أفغانستان، من التدخل 
في شؤونها
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الرئيس الكوبي يهدد 
بمواجهة أي تظاهرات

حـــــــذر الــــرئــــيــــس الــــكــــوبــــي مــيــغــيــل 
ديــــاز كــانــيــل، أول مــن أمـــس األحـــد، 
ــًا مــن  ــيــ ــافــ ــــاك »عــــــــــددًا كــ ــنـ ــ مـــــن أن هـ
الـــثـــوار فــي كــوبــا ملــواجــهــة أي نــوع 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــر احـ ــ ــبـ ــ ــــرات وعـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ مـــــن الـ
ــانــــون«، وذلـــــك ردًا عــلــى إعـــالن  ــقــ الــ
جـــمـــاعـــات مـــعـــارضـــة عـــزمـــهـــا عــلــى 
تــنــظــيــم مــســيــرة فـــي 15 نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. وقــــال ديــاز 
كــانــيــل فـــي خـــتـــام الــجــلــســة الــعــامــة 
الشيوعي  للحزب  املــركــزيــة  للجنة 
الكوبي »فليعلم اإلمبرياليون أنهم 
سيضطرون للقتال مع شعب كثير 
بما يكفي  الكفاية، شجاع  فيه  بما 

للقتال، وال يخشى التهديدات«.
)فرانس برس(

»العفو الدولية« 
ستغلق مكاتبها في 

هونغ كونغ
أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس 
ــــني، أنـــهـــا ســتــغــلــق مــكــاتــبــهــا  ــنـ ــ اإلثـ
ــراء الــتــهــديــد  ــ ــ فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ جـ
الــــذي يمثله قــانــون األمــــن الــقــومــي 
ــفــــروض مـــن بــكــني عــلــى املــديــنــة.  املــ
إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئــــيــــســــة  وقــــــالــــــت 
املنظمة، أنوال ميا سينغ بايس، في 
بــيــان »جــعــل قــانــون األمـــن القومي 
عــمــل املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بحرية 
ــتــــعــــّرض  الــ مـــــن  خـــــــوف  ومـــــــن دون 
لعمليات انتقامية خطيرة من قبل 

.»
ً
الحكومة، أمرًا مستحيال

)فرانس برس(

كوريا الجنوبية 
ستواصل السعي للسالم 

مع الشمال
ــكــــوري الــجــنــوبــي،  قــــال الـــرئـــيـــس الــ
ــاي إن، أمــــس اإلثــــنــــني، إنــه  ــون جــ مــ
الــســالم  الــســعــي لتعزيز  ســيــواصــل 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة حــتــى نهاية 
املقبل. وفي  أيــار  واليته في مايو/ 
ــان، قـــــال مـــون  ــرملــ ــبــ خـــطـــاب أمــــــام الــ
جاي إن، إنه »سيبذل جهودًا حتى 
نظام  إقامة  في  للمساعدة  النهاية 
ــار فــي شبه  ــ جــديــد للسالم واالزدهـ
الحوار  الكورية من خــالل  الجزيرة 

والدبلوماسية«.
)أسوشييتد برس(

نــــــــوري املــــالــــكــــي، والـــــــــذي عـــقـــد االجـــتـــمـــاع 
فـــي مـــنـــزلـــه، بــالــتــأكــيــد عــلــى رفــــض نــتــائــج 
بها.  االعــتــراف  وعــدم  بالكامل  االنتخابات 
بيان مشترك مجددًا  في  املجتمعون  ودعــا 
إلــــى إعــــــادة عـــد وفـــــرز نــتــائــج االنــتــخــابــات 
بــعــمــوم مــــدن الــــعــــراق، أي فـــي أكــثــر مـــن 55 
دعوتهم  عــن   

ً
فــضــال انتخابية،  ألــف محطة 

ــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح لــلــتــدخــل  ــعـ الـــرئـــيـــس الـ

بغداد ـ زيد سالم

بغداد،  العراقية  العاصمة  تدخل 
الثاني  أسبوعها  الثالثاء،  اليوم 
من التشديد األمني الذي فرضته 
الـــســـلـــطـــات، خـــصـــوصـــًا فــــي مـــنـــاطـــق وســـط 
الــخــضــراء،  املنطقة  وفـــي محيط  الــعــاصــمــة 
عــبــر وحــــدات مــن الــجــيــش وجــهــاز مكافحة 
ــيـــه الـــقـــوى  ــــت تــــواصــــل فـ اإلرهـــــــــــاب، فــــي وقــ
االنـــتـــخـــابـــات مساعيها  لــنــتــائــج  الـــرافـــضـــة 
أنصارها  تحشيد  وكــذلــك  النتائج،  إللــغــاء 
حـــول املنطقة الــخــضــراء مــنــذ يـــوم الــثــالثــاء 
املــاضــي، بعدما كــان نصب عــدد مــن هــؤالء 
ــيـــرًا خــيــامــًا كــبــيــرة عــلــى بــعــد 200 متر  أخـ
الرئيسة املخصصة لكبار  البوابة  فقط من 

الشخصيات والدبلوماسيني الغربيني.
انتهى االجتماع  الــتــوقــعــات،  وعــلــى خــالف 
الـــــذي عــقــد فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مــســاء 
ــد، لــلــقــوى الــخــاســرة في  أول مــن أمـــس األحــ
االنتخابات، والتي تجتمع ضمن ما يعرف 
ــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــ »اإلطـ ـــ ــ بـ
األسبق  الـــوزراء  رئيس  بزعامة  الشيعية«، 

بشأن  االنتخابات  مفوضية  على  للضغط 
هذا املطلب.

وتضم جبهة الرافضني لنتائج االنتخابات 
ــة الـــقـــانـــون«، بــزعــامــة  ــ كـــل مـــن تــحــالــف »دولـ
ــــح«، بـــزعـــامـــة  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ املـــــالـــــكـــــي، وتــــحــــالــــف »ال
هـــادي الــعــامــري، والــــذي يــضــم نــحــو 7 كتل 
مسلحة  فــصــائــل  تــمــثــل  جميعها  وأحـــــزاب 
ضــمــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، أبـــرزهـــا »بـــدر«، 
ــادقــــون« الــتــابــعــة ملــلــيــشــيــا »عــصــائــب  و»صــ
أهــــل الـــحـــق«، و»حــــقــــوق« الــتــابــعــة ملليشيا 
ــــد« الــتــابــعــة  ــنـ ــ ــــه«، و»سـ ــلـ ــ ــائـــب حـــــزب الـ ــتـ »كـ
ملليشيا جند اإلمام، إضافة إلى قوى أخرى 
مماثلة. كما يشارك هؤالء الرفض، »تحالف 
الدولة« بزعامة عمار الحكيم وحيدر  قوى 
العبادي، وتحالف »العقد الوطني« بزعامة 
ــالـــح الـــفـــيـــاض، وحــــــزب »الـــفـــضـــيـــلـــة«. وال  فـ
يتجاوز مجموع ما حصلت عليه تلك الكتل 
باملجمل الستني مقعدًا إلى اآلن، وهي تعتبر 
أن النتائج تم التالعب بها عبر أجهزة العد، 
صر على إعــادة العد والفرز، لكن خبراء 

ُ
وت

القانون العراقي يؤكدون أن الخطوة ال تتم 
إال بــأمــر قــضــائــي مــبــنــي عــلــى وجــــود أدلـــة 

بــالــتــزويــر، وهـــو مــا يعني اتــهــام مفوضية 
املتحدة واالتحاد  األمم  االنتخابات وكذلك 
الجهتني  أن  باعتبار  بالتقصير،  األوروبــي 
األخــيــرتــني شــاركــتــا بــمــراقــبــة االنــتــخــابــات 

وأعلنتا عن نجاح العملية.
فــــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت مــــصــــادر رفـــيـــعـــة فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لـــقـــاءات  ـــ ــداد، لـ ــغــ بــ
جــديــدة ستعقد الــيــوم الــثــالثــاء، بــني قــادة 
مع  االنــتــخــابــات  لنتائج  الــرافــضــة  الجبهة 
قوى أخرى من العرب السنة واألكراد، بغية 
إقــنــاعــهــم بــالــتــوجــه نــحــو رفــــض الــنــتــائــج 
ــم الـــتـــالعـــب بـــهـــا، في  ــه تـ أيـــضـــًا واعـــتـــبـــار أنــ
مــســعــى لــتــوســيــع جــبــهــة الـــرافـــضـــني لــهــذه 
 من تحالف 

ً ّ
 كال

ّ
النتائج. وأكدت املصادر أن

»تـــقـــدم« بــزعــامــة رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الــســابــق 

»الديمقراطي  والــحــزب  الحلبوسي،  محمد 
الــبــارزانــي،  مسعود  بزعامة  الكردستاني« 
ــيـــة بـــزعـــامـــة عـــالء  ــة »امـــــتـــــداد« املـــدنـ ــركــ وحــ

الركابي، رفضوا هذا التوجه مبكرًا.
»الـــعـــربـــي  ــائـــب بــــــارز تـــحـــدث لــــ وبـــحـــســـب نـ
 من نوري املالكي وهادي 

ً ّ
 »كال

ّ
الجديد«، فإن

العامري وعمار الحكيم يرفضون التصعيد 
الــتــي تعتمدها  الــشــارع  فــي  التهديد  ولــغــة 
إعــالم  ووســائــل  املسلحة  الفصائل  أجنحة 
تــابــعــة لـــهـــا، خـــاصـــة مــهــاجــمــة بــعــثــة األمـــم 
ــدة واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي، وهـــنـــاك  ــحــ ــتــ املــ
ــرافــــض لــنــتــائــج  خـــالفـــات داخـــــل الــتــكــتــل الــ
االنتخابات في هذا الشأن تحديدًا«. وأشار 
النائب الــذي طلب عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن 
»اإليرانيني غير راضني أيضًا عن التصعيد 

قبل فصائل مسلحة، وهو  من  الشارع  في 
ما قد يجعل من وصول زعيم فيلق القدس 
إلى بغداد متوقعًا في أي  إسماعيل قاآني 
وساسة  زعماء  من  طلب  على  بناًء  لحظة، 

عراقيني«.
فـــي األثـــنـــاء، وعــقــب الــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
الــقــوى الــرافــضــة لــنــتــائــج االنــتــخــابــات بعد 
األحــد، أصــدرت مفوضية  اجتماعها مساء 
إنها  فيه  قالت  بيانًا  العراقية  االنتخابات 
قبلت طعونًا انتخابية جديدة في عدد من 
املــحــطــات، وستباشر الــعــد والــفــرز الــيــدوي 
يوم غد األربعاء تحت إشراف ممثلي القوى 
السياسية املتنافسة، وذلك بعد يومني من 
انتهاء إعادة عّد أصوات 8 آالف محطة، من 
دون أن يــغــّيــر ذلـــك مــن نــتــائــج االنــتــخــابــات 

 الــتــيــار الـــصـــدري بــزعــامــة 
ّ

ــل الــحــالــيــة، إذ ظـ
مــقــتــدى الــصــدر مــتــصــدرًا بــفــارق كــبــيــر عن 

أقرب منافسيه.
وتــكــتــفــي مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات بـــإصـــدار 
ــيـــال اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة  بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة حـ
ــواردة إليها،  فــحــص وتــدقــيــق الــشــكــاوى الـــ
لــكــن عــضــوًا فــي املــفــوضــيــة طــلــب عـــدم ذكــر 
»العربي الجديد«، إن »شكاوى  اسمه، قال لـ
وطــعــون الــقــوى الــخــاســرة لــن تــحــدث فرقًا 
كــبــيــرًا، وهـــم يــعــلــمــون ذلـــك، وهــنــاك خشية 
من أن يكون إصرارهم على رفض النتائج 
ــى كــــبــــيــــرة«. ووفـــقـــًا  مـــقـــدمـــة لـــخـــلـــق فــــوضــ
ــإن »الــــقــــوى الـــخـــاســـرة  ــ لـــلـــمـــســـؤول ذاتـــــــه، فـ
تدرك أن بيان مجلس األمن الدولي املرحب 
بــاالنــتــخــابــات والـــداعـــي الحـــتـــرام الــنــتــائــج، 

وكذلك ما صدر عن األمم املتحدة واالتحاد 
األوروبي في اإلطار ذاته، ضّيق من مساحة 
تــحــركــهــا، لـــذا هــي تسعى اآلن لــلــدفــع نحو 
إعــــادة عــد وفـــرز األصــــوات عــامــة، وهـــذا قد 
 
ً
يــســتــغــرق مـــا بـــني 3 أســابــيــع وشـــهـــر، أمـــال

ــداث فــــارق، أو مــحــاولــة منها  مــنــهــا فــي إحــ
االنتخابات  إلغاء  بجدوى  اآلخرين  إلقناع 
ــيـــرهـــا«. وأكـــــد املـــتـــحـــدث نــفــســه  وتــنــظــيــم غـ
والفرز  العد  يمانع  ال  الــصــدري  »التيار  أن 
من  عـــددًا  أن يخسر  لكنه يخشى  الــيــدوي، 
إلى  األخــيــر  قــد يتحول  مــقــاعــده، وبالتالي 
رافض للنتائج هو اآلخر، وتدخل الحكومة 
واملــفــوضــيــة فــي دوامـــة جــديــدة، تـــؤدي إلى 

إلغاء االنتخابات بالكامل«.
القيادي في  من جهته، قال سعد السعدي، 
حــركــة »عــصــائــب أهـــل الــحــق«، وهـــي عضو 
في »اإلطار التنسيقي«، إن »اإلعالن السابق 
الــيــدوي مع  عن تطابق نتائج العد والــفــرز 
يمثل  يكن  لم  اإللكترونية،  األجــهــزة  نتائج 
إال نموذجًا لبعض مراكز االقتراع املطعون 
بـــهـــا، وال يــعــد نــتــيــجــة كــلــيــة لــالنــتــخــابــات 
العراقية، لذلك ننتظر استكمال العد والفرز 
الـــيـــدوي فـــي جــمــيــع املـــراكـــز املــطــعــون بــهــا، 
وبعدها لكل حادث حديث«. وعن الخيارات 
»اإلطار التنسيقي« والفصائل  املستقبلية لـ
ــلـــحـــة، أكـــــد الـــســـعـــدي فــــي اتــــصــــال مــع  املـــسـ
السياسية  »الــقــوى  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ذاهبة  االنــتــخــابــات،  نتائج  على  املعترضة 
إلـــى كــل الــخــيــارات وطــــرق االعـــتـــراض، بما 
في ذلــك الشعبية، وقــد نذهب إلــى املحكمة 
االتــحــاديــة ومــجــلــس الــقــضــاء األعــلــى لحل 
هــذه األزمـــة، ووضــع حد للسرقة الواضحة 
ــــول إن  ــقـ ــ ألصـــــــــوات جــــمــــهــــورنــــا. ويـــمـــكـــن الـ
ــزاب حــالــيــًا مــســيــطــرة عــلــى الجماهير  ــ األحـ

الغاضبة، لكن استمرار استغفال العراقيني 
بهذا الشكل، قد يــؤدي إلى انفجار تصعب 
السيطرة عليه، وعلى املفوضية أن تعي هذا 

األمر«.
ــي أحــمــد  ــراقــ ــعــ ــيـــاســـي الــ ــال الـــسـ ــ بــــــــــدوره، قــ
األبــيــض، إن »الــوضــع الــحــالــي يــحــتــاج إلــى 
حــل وســط يرضي الطرفني، لكن هــذا الحل 
فــي حديث  إلــى اآلن«. وأضـــاف  غير متوفر 
مع »العربي الجديد«، أن »األزمة تتجه نحو 
مــســاريــن؛ األول يــتــلــخــص بــالــتــوافــق حــول 
الشيعية  السياسية  الكيانات  بــني  تسوية 
الخاسرة مع التيار الصدري الفائز باملركز 
األول وفــــق نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، والــثــانــي 
عبر  الحكومة  تشكيل  نحو  الــصــدر  تــوجــه 
»االحــتــدام  أن  وتــابــع  الــبــرملــانــيــة«.  أغلبيته 
ــــني الـــصـــدريـــني والــــقــــوى الــــخــــاســــرة( قــد  )بـ
ــهـــذه الــعــمــلــيــة  يــحــصــل كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لـ
التحاصص  أســس  على  املبنية  السياسية 
ــراف الــتــي  ــ الــطــائــفــي، نــاهــيــك عـــن كـــون األطــ
 

ّ
ــر عـــلـــى األحــــــــزاب الــشــيــعــيــة قـــل ــانـــت تـــؤثـ كـ

تأثيرها«، في إشارة إلى زعيم فيلق القدس 
السابق قاسم سليماني.

أمــــا الــبــاحــث واملــحــلــل الــســيــاســي الــعــراقــي 
عبد الله الركابي، فقد اعتبر في اتصال مع 
املسلحة  »الفصائل  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
هي التي تمثل الصوت األقوى حاليًا داخل 
توجهات  معظم  وتــقــود  التنسيقي،  اإلطـــار 
األحزاب املعترضة على نتائج االنتخابات، 
وبالتالي، فإن صوت العقل قد خفت خالل 
األيام املاضية، وتراجع دور هادي العامري 
في قيادة الحوارات والتفاهمات مع التيار 
ــي الـــحـــكـــومـــتـــني  ــ الــــــصــــــدري، كـــمـــا حـــصـــل فـ
ــــادل عــبــد املــهــدي  املــاضــيــتــني )حــكــومــتــي عـ

ومصطفى الكاظمي(«.

يتواصل التشديد األمني في المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الحدث

المالكي والعامري 
والحكيم يرفضون لغة 

التهديد في الشارع

اجتماعات بين الرافضين 
للنتائج مع قوى سنية 

وكردية اليوم

»العربي  مع  حديث  في  الركابي،  اهلل  عبد  العراقي  الباحث  اعتبر 
رئيس  الــقــانــون،  دولــة  ائــتــالف  رئيس  نجم  »صــعــود  أن   الــجــديــد«، 
السياسي  المشهد  عّقد  )الصورة(،  المالكي  نوري  األسبق  ــوزراء  ال
ــات  ــن الــمــكــون ــي والــــحــــوارات ب
زعــيــم  أن  ســيــمــا  ال  الــشــيــعــيــة، 
الصدر  مقتدى  الــصــدري  التيار 
وتابع:  معه«.  حــوارٍ  أي  يرفض 
متجهة  ــور  األمـ تــبــدو  ــذا،  ــه »ل
وخروقات  أكبر  تعقيدات  نحو 
قد  أمنية،  وتهديدات  قانونية 
تتسبب بنقمة، خصوصًا من قبل 

الحركات المدنية«.

صعود المالكي يعّقد المشهد

أمين العاصي

ُيــخــّيــم الــتــوتــر عــلــى الــشــمــال الـــســـوري منذ 
ز األتــراك، كما يبدو، 

ّ
 تحف

ّ
نحو شهر، في ظل

لــتــغــيــيــر تــــوازنــــات إقــلــيــمــيــة حـــــّددت خــطــوط 
الصراع الذي يهدد باالنتقال إلى مستويات 
ــدة، فــــي حـــــال فـــشـــل األطـــــــــراف املــعــنــيــة  ــ ــديـ ــ جـ
ب 

ّ
فــي نــســج خــيــوط تــفــاهــمــات جـــديـــدة، تجن

الــنــطــاق، ربما   عسكريًا واســـع 
ً
عــمــال الشمال 

يفضي إلى خريطة سيطرة مختلفة عما هي 
عليه اليوم.

ــركـــي، فـــي األيــــــام الــقــلــيــلــة  ــتـ وبـــــدأ الــجــيــش الـ
تستهدف  بمسّيرات،  عمليات   

ّ
شــن املاضية، 

قــــيــــاديــــني وعــــنــــاصــــر فــــي »وحــــــــــدات حــمــايــة 
الرئيسي في »قوات  الثقل  الكردية،  الشعب« 
ــد(. وكــشــفــت  ــ ــسـ ــ ــة« )قـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ســــوريــــة الـ
مــصــادر إعــالمــيــة، أمـــس اإلثــنــني، أن مسّيرة 
تل  منطقة  فــي  عسكريًا  هدفًا  قصفت  تركية 
رفــعــت فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، الخاضعة 
»قسد« وقوات النظام السوري، مشيرة إلى  لـ
أن املوقع املستهدف في تل رفعت يقع بالقرب 

»قسد«. من نقطة لـ
»قـــســـد« أن أعـــلـــنـــت، أول مـــن أمــس  لــــ وســـبـــق 
األحد، مقتل ثالثة من عناصرها في ريف عني 
تركية،  قبل مسّيرة  مــن  الــعــرب، عقب قصف 
فــي طريقهم  كــانــوا  العناصر  أن  إلــى  مشيرة 
من بلدة صرين إلى عني العرب لتلقي العالج. 
»قسد«، قد  وكانت »اإلدارة الذاتية«، املوالية لـ
تلوا 

ُ
ذكرت، يوم األربعاء املاضي، أن مدنيني ق

بقصف مسّيرة تركية وسط عني العرب. وأتت 

مــا ستسفر عــنــه مــبــاحــثــات مــن املــفــتــرض أن 
يجريها أردوغــــان مــع نظيره األمــيــركــي جو 
بايدن، خالل قمة مجموعة العشرين، املقررة 
ــا فـــي 30 و31  فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة رومــ

أكتوبر/تشرين األول الحالي.
مـــن جــهــتــه، ذكــــر املـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
اإلنـــــســـــان، أن »قـــــيـــــادات الـــفـــصـــائـــل املـــوالـــيـــة 
عناصرها  جميع  استدعت  التركية  للقوات 
ــن فــــي مــنــطــقــة عـــفـــريـــن«، مــشــيــرًا  ــديـ ــواجـ ــتـ املـ
إلـــى »أن الــقــوات الــتــركــيــة تــجــّهــز لنقل مئات 
الــعــنــاصــر إلـــى تــل أبــيــض فــي منطقة شرقي 
للقيام بعمل عــســكــري«.  الـــفـــرات، وذلـــك  نــهــر 
وكشف أن الجيش التركي استقدم منذ أيام 
تــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى تـــل أبـــيـــض، مــكــّونــة 
ومواد  ثقيلة  وأسلحة  ومدفعية  دبابات  من 
لـــوجـــســـتـــيـــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن قــــــوات الــنــظــام 
الـــســـوري اســتــقــدمــت بـــدورهـــا تــعــزيــزات إلــى 
محاور عني عيسى في ريف الرقة الشمالي، 
بالتوازي مع تعزيزات عسكرية لـ »قسد« إلى 
لتركيا  املــوالــيــة  الفصائل  مــع  التماس  نقاط 
التراوزية، شرقي عني عيسى. مع  قرب قرية 
العلم أن »قسد« اضطرت في أكتوبر 2019 إلى 
الروسي،  الجانب  مع  عسكري  اتفاق  توقيع 
للسماح له وللنظام السوري بنشر قوات في 
منطقة شرقي الفرات، إليقاف عملية عسكرية 

تركية في ذلك الحني.
ــبـــاحـــث فــي  ــذه الــــتــــطــــورات، أشــــــار الـ ــ ــول هـ ــ حـ
عودة  طه  الدولية  والعالقات  التركي  الشأن 
أوغلو، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »قــســد بـــدأت فــي اآلونـــة األخــيــرة فــي حفر 
أنفاق في شمال شرقي ســوريــة«، معتبرًا أن 
ذلــك يــنــدرج فــي إطـــار اســتــعــداداتــهــا تحسبًا 
ــن الــجــيــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل  ألي هـــجـــوم مـ
أن »قسد  الــســوري«. ورأى  الوطني  »الجيش 
تهدف إلى إثارة الفوضى والبلبلة في شمال 
وشــمــال شــرقــي ســـوريـــة«، كــاشــفــًا أن »قـــوات 
سياسة  على  أقــدمــت  الديمقراطية«  ســوريــة 
حـــفـــر األنــــفــــاق مـــنـــذ ســــنــــوات، تـــحـــديـــدًا مــنــذ 
مــا قــبــل العملية الــتــركــيــة فــي أكــتــوبــر 2019، 
على  التركي  الجيش  بموجبها  التي سيطر 
مساحة واســعــة، تمتد مــن تــل أبــيــض بريف 
الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي حـــتـــى رأس الــــعــــني بــريــف 

الحسكة.
واعتبر عودة أوغلو أن القيادة التركية تدرك 
التحركات األخيرة من قبل »قسد«، املدعومة 
الجانب  مــن جــهــات خــارجــيــة، للضغط على 
الــتــركــي فــي املــنــاطــق املــحــررة وإحــراجــهــا من 
خالل العمليات التي قامت بها أخيرًا. وشّدد 
عــلــى أن »الــجــيــش الــتــركــي نــجــح فــي إحــبــاط 

هذه التطورات امليدانية، عقب توّعد الرئيس 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان »قــــســــد« فــي  الـــتـــركـــي رجـ
منتصف الشهر الحالي بالهجوم عليها، إثر 
وقــوع عمليات عــدة ضد القوات التركية في 
شمال سورية أدت إلى مقتل عسكريني أتراك. 
وعلى الرغم من نفي »قسد« مسؤوليتها عن 
النيران كانت  أن مصادر  إال  العمليات،  هــذه 
مـــن مــنــطــقــة تـــل رفـــعـــت، الــخــاضــعــة لــهــا منذ 
أن  امليدانية على  عام 2016. وتــدل املؤشرات 
الــجــيــش الــتــركــي حــســم أمــــره فــي املــضــي في 
عمل عسكري واسع النطاق في غربي الفرات 
أو في شرقه لردع قوات »قسد«، لكنه ينتظر 

العديد من هذه العمليات عبر االستخبارات، 
الــتــي أدت دورًا  مــن خــالل املــســّيــرات التركية 

كبيرًا في إفشال خطط هذه املنظمات«.
وتــعــتــبــر أنـــقـــرة »قـــســـد«، الــتــي تــســيــطــر على 
مجمل الشمال الشرقي من سورية ومناطق 
ــل  ــدًا مـــنـــبـــج وتــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــي غـــــــرب الـــــــفـــــــرات، تـ ــ فــ
رفـــعـــت، نــســخــة ســـوريـــة مـــن حــــزب »الــعــمــال 
ــيـــه بــصــفــتــه  ــذي تــنــظــر إلـ ــ ــانـــي«، الــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
»الــتــهــديــد األكـــبـــر لــألمــن الــقــومــي الــتــركــي«. 
 عمليتني 

ّ
أن شــــن الـــتـــركـــي  لــلــجــيــش  وســـبـــق 

ــى فـــي غــرب  ــ ــد »قــــســــد«، األولــ عــســكــريــتــني ضـ
الـــفـــرات فــي مطلع عـــام 2018، دافــعــًا »قــســد« 
إلــى مــغــادرة عفرين في ريــف حلب الشمالي 
ــا الــعــمــلــيــة  ــ الـــغـــربـــي، بـــاتـــجـــاه تــــل رفــــعــــت. أمـ
ها في أواخر عام 2019 في شرق 

ّ
الثانية، فشن

الــفــرات، ُمبعدًا »قــســد« عــن تــل أبيض ورأس 
العني.

الجيش ثالثة  أن لدى  إلى  املعطيات  وتشير 
أهــــداف فــي شــمــال ســوريــة: األول منطقة تل 
رفــعــت فــي ريـــف حــلــب، إلبــعــاد أي خــطــر عن 
منطقتي »غصن الزيتون« في عفرين و»درع 
ــفـــرات« فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. والــثــانــي  الـ
منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، 
للقضاء على وجود »قسد« في غرب الفرات. 
ــعـــة شــرقــي  ــرب، الـــواقـ ــعــ ــالـــث فـــي عـــني الــ ــثـ والـ
املنطقة  على  السيطرة  وتعني  الــفــرات،  نهر 
األخيرة بالغة األهمية استراتيجيًا، لوصلها 
مع منطقة »نبع السالم« )أي تل أبيض ورأس 
العني(، ما يضّيق الخناق بشّدة على »قسد« 
في الشمال الشرقي من سورية ويفقدها أهم 
ــــؤدي الـــظـــروف الــســيــاســيــة في  مــعــاقــلــهــا. وتـ
العتيد، مع وقــوع تل  التركي  الهدف  تحديد 
رفعت وعني العرب في نطاق النفوذ الروسي، 
بينما تعد منبج منطقة نفوذ أميركية، حيث 
سبق أن حالت واشنطن أكثر من مرة خالل 
السنوات املاضية دون تقدم الجيش التركي 

نحوها.
بــأن »قسد« وّسعت  وأفـــادت مصادر محلية 
ــقــــال فــــي املــنــاطــق  ــتــ ــمـــالت املـــداهـــمـــة واالعــ حـ
ــز  ــواجــ ــحــ ــن الــ ــ ــفــــت مــ ــثــ ــا، وكــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــعــ ــاضــ ــخــ الــ
ــل ومــخــارج  ــداخـ املــتــنــقــلــة عــلــى الـــطـــرقـــات ومـ
املـــــدن، واعــتــقــلــت أكــثــر مـــن 100 شــخــص في 
الرقة وحلب وديــر الزور  مناطق متفرقة من 

والحسكة.
»قسد«  وكـــان مكتب الــدفــاع الــذاتــي الــتــابــع لـ
أخيرًا،  تعميمًا  أصــدر  قد  الذاتية«  و»اإلدارة 
ــه، بـــهـــدف تــوســيــع حملة  لــلــقــوات الــتــابــعــة لــ
التجنيد اإلجــبــاري التي تــطــاول الــذكــور في 

مناطق سيطرة »قسد«.

بدأت »قسد« عمليات 
تجنيد في مناطق 

سيطرتها أخيرًا

تواصل تركيا ضغطها 
العسكري ضد »قوات 
سورية الديمقراطية« 

)قسد( في الشمال 
السوري، وسط استمرار 
التلويح بعمل ميداني 

جديد

جندي تركي في نقطة متقدمة في ريف الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(

حرب مسيّرات تركية ضد »قسد«: تعويض عن العمل العسكري؟
تقرير

االنتخابات العراقية

في  االنتخابات  لنتائج  الرافضة  القوى  ــزال  ت ال 
ــار  »اإلط في  خــاص  بشكل  والمتمثلة  الــعــراق، 
التنسيقي للقوى السياسية الشيعية«، تصر على 
موقفها، ال بل تسعى لتوسيع جبهة الرافضين 
لهذه النتائج عبر محاولة إقناع قوى عربية سنية 

وكردية بالحذو حذوها

حلفاء طهران 
يحاولون توسيع 
جبهة الرافضين 

للنتائج

Tuesday 26 October 2021 Tuesday 26 October 2021
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سياسة

F

تتآكل قاعدة الرئيس 
التونسي في األوساط 

الحقوقية

صالح الدين الجورشي

كــلــمــا تـــقـــدم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
األمــام  نحو  قيس سعّيد خطوة 
فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــه الــســيــاســي 
اتسعت دائرة املعارضني له، وتفّرق أنصاره 
ــال  ــ ــلـــى إدخــ الــــذيــــن ســـــانـــــدوه حــــني أقـــــــدم عـ
فــي 25 يوليو/ فــي حالة االستثناء  الــبــالد 
تموز املاضي، والتي تضمنت تجميد عمل 
البرملان وإقالة حكومة هشام املشيشي إلى 

جانب وضع يده على مختلف السلطات.
 وبــعــد مــــرور أربـــعـــة أشــهــر عــلــى إجـــــراءات 
ســعــّيــد الــتــي جـــرى تــمــديــدهــا وتــوســيــعــهــا، 
جـــاء دور االتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
ليعلن عــلــى لــســان أمــيــنــه الــعــام نـــور الــديــن 
الطبوبي، أن االتحاد غير مستعد ملواصلة 
مــســايــرة الــرئــيــس فــي تــوجــهــه »الــغــامــض«. 
أيــام  التأكيد قبل  فــي  الطبوبي  يــتــردد  ولــم 
أن اتـــحـــاد الــشــغــل »لــــن يــعــطــي صــكــًا على 
كــان، وال يمكن أن يقبل املضي  بياض ألّي 
بالبالد نحو املجهول، وهو يطالب الرئيس 
السياسية  واملــضــامــني  الــخــيــارات  بتحديد 
إن كان سيوافقها  ليحدد  فيها  التي يتجه 
اآلن،  »نقولها منذ  أو يعارضها«. وأضــاف 
العمل  إلــى  التوجه  يقبل  لــن  الشغل  اتــحــاد 

وفق ما يعرف باللجان الشعبية«.
فـــي الــبــدايــة كـــان مــوقــف الــقــيــادة الــنــقــابــيــة 
إذ حرصت على  لــقــرارات 25 يوليو،  مؤيدًا 
ــررات لـــهـــا بــشــكــل واضــــــح رغـــم  ــ ــبـ ــ تـــوفـــيـــر املـ
املساس  ورفضها  بالديمقراطية  تمسكها 
بـــالـــحـــريـــات. وحــــــاول »االتــــحــــاد« أن يــكــون 
عــمــلــيــًا، إذ عـــرض مــن جــديــد خــدمــاتــه على 
رئيس الجمهورية، لكنه فوجئ باألمر 117 

الشغل قد نفد، لهذا وجه الطبوبي دفعة من 
الرسائل القوية مثل قوله إن »ال أحد بإمكانه 
رسم مستقبل تونس خارج االتحاد«، وإنه 
»ال يمكن ألّي طرف أن يسيطر على اتحاد 
الشغل«. االتحاد متمسك بعدم التراجع عن 
وقعتها  التي  االتفاقيات  تطبيق  في  الحق 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، بــــل هـــــدد الــســلــطــة 
بمعركة حول الحقوق االقتصادية ستكون 
ــزاب  ــ »ضــــاريــــة«، مـــع تـــذكـــيـــره بــأهــمــيــة األحـ
فـــي كـــل بــلــد ديــمــقــراطــي، عــلــمــًا أن االتــحــاد 
ــنــبــئ هذه 

ُ
بــاشــر مــشــاورات مــع بعضها. وت

الــتــحــذيــرات عــن احــتــمــال تغيير فــعــلــي في 

التردد  بعد حالة من  االتحاد  استراتيجية 
والتأييد املشروط للسلطة.

ــاد وحــــده مـــن بــــدأ تــعــديــل  لــكــن لــيــس االتـــحـ
ســــيــــاســــتــــه، بــــــل تـــــوجـــــد أصــــــــــــوات أخــــــرى 
ـــــرت جــــهــــودهــــا لــــلــــدفــــاع الـــــقـــــوي عــن 

ّ
ســـــخ

رئاسة الجمهورية، إال أنها وجدت نفسها 
مضطرة لتعديل خطابها، بعد أن اتضحت 
لــهــا الـــجـــوانـــب الــخــفــيــة فـــي خــطــة الــرئــيــس 
وأنصاره، رغم أنه لم يخفها عن التونسيني 
مــنــذ حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة. ومـــن بـــني هـــؤالء 
الذين قرروا مغادرة السفينة قبل أن تواصل 
أستاذان  النهائية،  محطتها  نحو  طريقها 
آراء معظم  الــدســتــوري خالفا  الــقــانــون  فــي 
زمــالئــهــمــا، ودافــعــا بــشــراســة عــن توجهات 
أكد  الــذي  أمــني محفوظ  الرئيس. األول هو 
السياسية  األحــــزاب  بــقــاء  مــع  أنـــه  للرئيس 
ــه مــع االنــتــخــابــات الــحــرة  والــجــمــعــيــات، وأنـ
زمني  بسقف  وطالبه  والنزيهة،  واملباشرة 

لحالة االستثناء.
فهو صغير  الثاني  الجامعي  األســتــاذ  أمــا 

الـــزكـــراوي الـــذي أصــبــح مــعــروفــًا فــي العالم 
العربي بعد ظهوره املتكرر في الفضائيات 
لــلــدفــاع عــن ســعــّيــد، والــــذي كــتــب أخــيــرًا ما 
ــدو أنـــنـــا كــتــونــســيــني ســنــصــبــح  ــبــ يـــلـــي: »يــ
أضحوكة العالم من جديد. ففي الوقت الذي 
الــبــالد بالكاد تخرج مــن عشرية  بــدأت فيه 
مــدّمــرة أتـــت عــلــى األخــضــر والــيــابــس، يطل 
علينا غير مرحب به رضا لينني وجماعته 
بناء  أي  القاعدي،  البناء  بنظرية  مبشرين 
ــعـــودًا إلــى  الــديــمــقــراطــيــة مـــن املــحــلــيــات صـ
الــبــرملــان. وهــي نظرية طــوبــاويــة لــم تنجح 
الــدولــة  إلــى تفكيك  بــلــد، وستفضي  فــي أي 
الرئيس،  لينني هو صديق  ترابيًا«. ورضــا 
ــار فــــي مــرحــلــة  ــيـــسـ وأحــــــد رمــــــوز أقـــصـــى الـ
عليه  وبناء  املاضي.  القرن  من  السبعينات 
ــه »ســيــتــصــدى شخصيًا  ــراوي أنــ ــ ــ أعـــلـــن زكـ
إلــى مثل هــذه املــبــادرات التي تنطوي على 
للمشهد  أن  يبدو  بالتالي،  مخاطر جدية«. 
حلقات أخرى سيتابعها التونسيون بكثير 

من الشغف والقلق وربما األلم.

لم يعد الرئيس التونسي 
قيس سعيّد قادرًا على 

التحّكم بقاعدة أنصاره، 
بعد انسحاب العديد 
منهم، الحقوقيين 

خصوصًا، فضًال عن إبداء 
االتحاد العام التونسي 

للشغل مالحظات عدة 
حول »الحالة االستثنائية« 

في البالد

يواصل معارضو سعيّد احتجاجاتهم ضد إجراءاته )ناصر تليلي/األناضول(

بيده،  السلطات  كــل  فيه سعّيد  الــذي جمع 
من دون أن يضع سقفًا زمنيًا لذلك. على هذا 
ر االتحاد من تداعيات ذلك على 

ّ
األساس حذ

 »في 25 يوليو الله لطف بنا 
ً
املستقبل قائال

وكــــان هــنــاك وعــــي لــلــشــعــب والـــشـــبـــاب مما 
ب البالد الفوضى، ولكن في املرة املقبلة 

ّ
جن

ال تستطيع أن تضمن النتيجة، والناس إذا 
فقدت الثقة بكل األطراف سنعيش في حالة 
الالدولة ونصبح في خطر كبير جــدًا«. مع 
ذلـــك اســتــمــرت حــالــة الــغــمــوض، وتــســارعــت 
الــخــطــى نــحــو الــهــدف الــــذي وضــعــه سعّيد 
أمام عينيه، وهو تغيير النظام السياسي، 
وتحويل موازين القوى االنتخابية من أجل 
»الديمقراطية  بـ أنــصــاره  يسميه  مــا  إقــامــة 

القاعدية«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــالئــحــة الــتــي صــدرت 
ــي قــبــل أيــــام تضمنت  ــ عــن الــبــرملــان األوروبــ
اإلقرار بأهمية دور اللجنة الرباعية للحوار 
ــــي مــقــدمــتــهــا االتــــحــــاد الـــعـــام  الـــوطـــنـــي، وفـ
النقابية  الــقــيــادة  أن  إال  للشغل،  التونسي 
بـ«التدخالت  عّبرت عن رفضها ملا وصفته 
األجــنــبــيــة« فــي األوضـــــاع الــداخــلــيــة للبالد 
»تــحــت أي مــبــرر«. وذكـــرت فــي بــيــان لها أن 
»ذلـــــك يــمــثــل مــســاســًا بـــالـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
تسعى  بائدة  استعمارية  لنزعة  وتكريسًا 
الديمقراطية،  في  فاشلة  تقديم دروس  إلى 
ــام مـــا تــتــعــرض له  وتــصــمــت فـــي املــقــابــل أمــ
تونس من إفقار وتهديدات إرهابية، في ظل 
حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول 
الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية«. 
منها  حــرصــًا  ذلــك  العمالية  الــقــيــادة  فعلت 
الــرئــيــس، وتشجيعه على  ثــقــة  عــلــى كــســب 
اإلســـراع فــي الــتــحــاور معها، لكنه لــم يهتم 

بتلك الهدية التي قدمتها له.
طالب الجميع سعّيد بإطالق حــوار وطني 
لــكــنــه راوغـــهـــم مــتــحــدثــًا عــن حــــوار مختلف 
تمامًا عن الــذي دعت إليه األحــزاب واتحاد 
الــشــغــل والــكــونــغــرس األمــيــركــي والــبــرملــان 
األوروبــــــــــي والــــــــدول الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى. دعـــا 
الــقــوى السياسية  إلــى حـــوار يشمل  هـــؤالء 
ومنظمات املجتمع املدني، في حني تحدث 
الــرئــيــس الــتــونــســي عــن حـــوار مــع الــشــبــاب. 
والغريب أن هذا الحوار لن يتناول قضايا 
بــل سيتعلق  الرئيسية،  وهــمــومــه  الــشــبــاب 
فـــقـــط بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي وأيـــضـــًا 
بــوضــع قــانــون جــديــد لــالنــتــخــابــات، وهما 
مــســألــتــان مــركــزيــتــان فــي اللحظة الــراهــنــة، 
الفاعلة  األطــراف  وتهمان مباشرة مختلف 
ــــوى جـــزء  ــبــــاب لـــيـــس ســ ــــالد، والــــشــ ــبـ ــ فــــي الـ
حيوي من هذه القوى. يبدو أن صبر اتحاد 
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