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الحدث

أعاد عسكر السودان أمس اإلثنين ،البالد
إلى زمن االنقالبات ،وسددوا صفعة
كبيرة للمرحلة االنتقالية والحكم المدني
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الديمقراطي الذي يرومه الشعب السوداني،
بإعالن عبد الفتاح البرهان ،حالة الطوارئ
وحل مجلسي السيادة والوزراء فضًال عن

انقالب السودان
للحديث تتمة...

اليمن :صحوة
مصالح
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
ّ
وتحول إلى مارد يبتلع املدن
الحوثي
ويهدد الجميع؛ شرقًا وجنوبًا وغربًا،
ّ
تذكر رفقاء السالح سابقًا وحدة
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 ّ
ولي 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
ُ
صنعاء التي تساق مجبرة إلى
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
ّ
تغير موازين القوى .وفي اليومني
املاضيني ،كانت الضربة القاضية
من السفير البريطاني لدى اليمن،
ريتشارد أوبنهايم ،الذي قال إن
السالم في اليمن بحاجة إلى قرار
ً
دولي جديد بدال عن القرار 2216
الذي يمنح الشرعية للرئيس عبدربه
منصور هادي.
يشعر املعسكر املناهض لالنقالب،
أن مأرب لو سقطت بالكامل ،لن ّ
تسد
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
ّ
تنبه املنتمون لهذا املعسكر إلى أنهم
ّ
ّ
يقفون على صف أعوج ال بد من
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.

الخرطوم ـ العربي الجديد

لم يكن االنقالب العسكري الجديد
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،وال ـ ـ ــذي ك ـ ــان بـطـلــه
الظاهر أمس اإلثنني ،رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان ،وليد اللحظة،
بل إن مسار االنقضاض على مرحلة االنتقال
الــديـمـقــراطــي والـسـعــي لالستئثار بالحكم
بـعـيـدًا ع ــن املــدن ـيــن ،ب ــدأ مـنــذ ف ـتــرة ليست
ق ـص ـي ــرة ،وت ـج ـلــى ب ــوض ــوح م ـنــذ أســاب ـيــع،
بحجة محاولة انقالب فاشلة وقعت في 21
سبتمبر /أيلول املاضي ،استغلها العسكر
لـبــدء حملتهم ضــد حكومة رئـيــس ال ــوزراء
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
لم تتوقف للمدنيني ،تمهيدًا للوصول إلى
مــا آلــت إلـيــه األم ــور أم ــس .وكــانــت األح ــداث
تتدحرج أمــس بشكل درامــاتـيـكــي ،بــدءًا من
ال ـخ ـطــوات األولـ ــى لــان ـقــاب وال ـت ــي تجلت
ف ـج ـرًا ،بــاعـتـقــال ح ـم ــدوك والـ ـق ــادة املــدنـيــن
فــي مجلسي ال ـ ــوزراء وال ـس ـيــادة وع ــدد من
الـ ـق ــادة ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــداع ـم ــن لـلـحـكــومــة،
واقتيادهم إلى جهات مجهولة ،ليظهر بعد
ذلك البرهان معلنًا حالة الطوارئ في البالد
ً
وحل مجلسي السيادة والوزراء» ،فضال عن
تعليق عــدد مــن مــواد الوثيقة الدستورية،
خصوصًا الـتــي تتضمن ذكــر قــوى الحرية
والـتـغـيـيــر ال ـشــريــك امل ــدن ــي ف ــي ال ـح ـكــم ،في
تأكيد جديد ّ
لنيات العسكر برفض التزام
مهاهم ورفـضـهــم التسليم بمبدأ التناوب
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،وت ـس ـل ـي ــم رئـ ــاسـ ــة مـجـلــس
السيادة للمدنيني.
لكن هذا الوضع الجديد الذي فرضه البرهان
وم ــن ه ــم خـلـفــه ،ل ــم يـمــر مـ ــرور ال ـك ــرام على
الشعب ،الذي ما إن بدأت تتوارد األخبار إليه،
حتى نــزل إلــى الـشــوارع للتعبير عن رفضه
االن ـ ـقـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري ،وح ـم ـل ــة االع ـت ـق ــاالت
الواسعة ،وقــد اشتبك عــدد من املتظاهرين
مع القوات األمنية في محيط قيادة الجيش
بالخرطوم مــا أوقــع ثالثة قتلى وع ــددًا من
الـجــرحــى بــرصــاص ه ــذه ال ـق ــوات ال ـتــي قــال
بعضهم إنـهــا تابعة لـقــوات الــدعــم السريع
التي يقودها نائب البرهان ،محمد حمدان
دقلو املعروف بحميدتي .وكانت التظاهرات
تتوسع مع مرور الوقت ،خصوصًا مع حث
مـخـتـلــف األحـ ـ ـ ــزاب وال ـه ـي ـئ ــات امل ـه ـن ـيــة فــي
البالد ،السودانيني على النزول إلى الشارع
والتصدي لالنقالب والدفاع عن الثورة ،لكن
مع التشديد على تجنب االحتكاك بالعسكر.

تقرير

شكلت الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية
التي تم التوقيع عليها في  17أغسطس/آب
 2019بــن املـجـلــس الـعـسـكــري وق ــوى الحرية
والـتـغـيـيــر ،فــي ال ـس ــودان ،قـبــل أن يـتــم إدخ ــال
تعديالت عليها فــي نوفمبر/تشرين الثاني
 ،2020عنوانًا أساسيًا للتجاذب بني املكونني
العسكري واملدني ملجلس السيادة ،خصوصًا
أن الـعـسـكــر ك ــان ي ــرى فيها عــائـقــا يـقـيــده من
ت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــدي ــد م ــن م ـخ ـط ـط ــات ــه ،ال سـيـمــا
أنــه محكوم بــالـتـشــاور مــع املـكــون املــدنــي في
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا .ولــذلــك لــم يكن مفاجئًا
أن ب ـي ــان ت ـبــريــر االنـ ـق ــاب ال ـ ــذي أع ـل ـنــه عبد
الفتاح البرهان ،شمل ،إلى جانب إعالن حالة
ال ـطــوارئ وحــل مجلسي الـسـيــادة والحكومة
وتـجـمـيــد عـمــل لـجـنــة إزالـ ــة الـتـمـكــن ،تعليق
العديد من مواد الوثيقة الدستورية ،تحديدًا
التي يرد فيها ذكر «قوى الحرية والتغيير»،
رغ ــم تــأكـيــد الـبــرهــان االل ـت ــزام بــاتـفــاق تقاسم
ال ـس ـل ـطــة .وكـ ــان االتـ ـف ــاق ق ــد ن ـ ّـص ع ـلــى فـتــرة
انتقالية من ثالث سنوات ،تم تمديدها الحقًا
ل ــ ً 14شـهـرًا ،بعد توقيع الحكومة السودانية
ّ
اتفاقا للسالم ينهي الصراعات املسلحة في
إقليم دارفــور وجنوب كردفان وجنوب النيل
األزرق ،على أن تنتهي الفترة االنتقالية في
يناير/كانون الثاني  ،2024مــع مــا استتبعه
ّ
ذلك من تفسير بأن موعد تسلم املكون املدني
للسلطة هــو فــي إبــريــل/نـيـســان  2022وليس
فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن الـثــانــي املـقـبــل .وتــرافــق
الـخــاف بشأن تفسير موعد تسليم السلطة
من العسكر للمدنيني مع استمرار عدم الثقة
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،خ ـصــوصــا ب ـعــدمــا ت ــوال ــت في

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

أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل
مجلسي السيادة والوزراء (محمد
حجاج/األناضول)

العسكر
يغتالون
المرحلة
االنتقالية
خيانة
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».

سقوط حتمي
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».

وبــالـتــوازي ،كانت املــواقــف الدولية تتوالى
وت ــدع ــو ال ـع ـس ـكــر ب ــوض ــوح إل ـ ــى مــواص ـلــة
الـتــزام املـســار االنتقالي واالمـتـثــال للوثيقة
الدستورية .وبينما كانت خدمات اإلنترنت
ّ
واالتـصــاالت مقطوعة ،تولت وزارة اإلعــام
والثقافة مهمة نقل األح ــداث عبر حسابها
في موقع «فيسبوك» ،على الرغم من اعتقال
وزيرها حمزة بلول.
وأع ـلــن ال ـبــرهــان أم ــس «حــالــة ال ـط ــوارئ في
ّ
ال ـب ــاد وح ـ ــل مـجـلـســي ال ـس ـي ــادة وال ـ ـ ــوزراء
وتجميد عـمــل لجنة إزال ــة التمكني (تعنى
بتفكيك نظام الرئيس األسبق عمر البشير
واس ـتــرداد األم ــوال الـعــامــة) ،وإنـهــاء تكليف
والة ال ــوالي ــات ،وإع ـف ــاء وكـ ــاء ال ـ ـ ــوزارات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ــؤكـ ـ ــد االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــال ــوثـ ـيـ ـق ــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة م ــع ت ـع ـل ـيــق ب ـع ــض م ــواده ــا،
واالل ـتــزام باتفاق جوبا للسالم (املــوقــع مع
حــركــات مسلحة فــي أكتوبر/تشرين األول
 .»)2020وحـ ــاول ال ـبــرهــان تـبــريــر االن ـقــاب
ً
بــذرائــع شتى وتقديم تطمينات ،قــائــا إنه
س ـي ـتــم ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ك ـ ـفـ ــاءات مـسـتـقـلــة
تحكم البالد حتى موعد إجراء االنتخابات
فــي يــولـيــو/تـمــوز  ،2023وق ــال« :سـنــواصــل
ال ـع ـم ــل مـ ــن أج ـ ــل ت ـه ـي ـئــة األجـ ـ ـ ـ ــواء إلج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات» .وتــابــع أن «الـتـحــريــض على
الـفــوضــى مــن ق ــوى سياسية دفـعـنــا للقيام
ب ـمــا يـحـفــظ ال ـ ـسـ ــودان ،ف ـمــا ت ـمــر ب ــه ال ـبــاد
أصـبــح يشكل خـطـرًا حقيقيًا» ،فيما اعتبر
أن «االن ـق ـســامــات شكلت إن ــذار خـطــر يهدد
السودان» .وأشار إلى أن «املرحلة االنتقالية
ً
ستتواصل ،وصــوال إلى حكومة منتخبة»،
وأن «ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة مــاض ـيــة ق ــدم ــا في
الـتـحــول الــدي ـم ـقــراطــي» .وأوض ــح الـبــرهــان،
أنــه سيجري العمل على تشكيل برملان من
شباب الثورة في السودان.
وي ـب ــدو أن ت ـح ــرك ال ـع ـس ـكــر ،وإن ك ــان غير

تجمع المهنيين وأحزاب
تدعو إلى التصدي
لالنقالب واالعتقاالت
مستبعد فــي بلد اعـتــاد االنـقــابــات ،إال أنه
فــاجــأ ب ـعــض األط ـ ـ ــراف ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
الـحــراك األميركي األخـيــر على خــط األزمــة،
وزي ــارة املبعوث األميركي للقرن األفريقي
جـيـفــري فيلتمان ل ـل ـســودان يــومــي السبت
واألح ـ ـ ــد امل ــاض ـي ــن وج ـم ـع ــه ب ــن ال ـب ــره ــان
وحمدوك وحميدتي .وفي هذا السياق ،قال
مــديــر مكتب ح ـمــدوك ،آدم حــريـكــة ،لوكالة
«رويـ ـ ـتـ ـ ــرز» أمـ ـ ــس ،إن «الـ ـجـ ـي ــش اس ـتــولــى
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـحــركــات
إيجابية نحو اتفاق مع رئيس الوزراء بعد
اجتماعات مع فيلتمان».
وسبقت ظهور البرهان أمس ،والذي تأخر
لـســاعــات ،سلسلة اعـتـقــاالت نفذتها قــوات
عسكرية بعضها بلباس مــدنــي ،وطــاولــت
وزراء في الحكومة االنتقالية وقيادات من
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،على رأسهم

محو أثر «الحرية والتغيير» من الوثيقة الدستورية

الخرطوم ـ العربي الجديد

ليلقي العسكر بذلك البالد مجددًا بين براثن
الفوضى ،علمًا بأن السودانيين سارعوا إلى
النزول للشارع رفضًا لالنقالب

اآلونة األخيرة املؤشرات بشأن نوايا العسكر
إطاحة املرحلة االنتقالية التي فرضت عليه
ب ـم ــوج ــب هـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة ،ب ـع ــد مـ ـج ــزرة فــض
اعتصام الخرطوم في يونيو/حزيران .2019
وأع ـل ــن ال ـب ــره ــان ،ف ــي خ ـطــابــه أم ــس اإلث ـنــن،
تعليق العمل باملواد  11و 12و 15و 16و-24
 ،3و 71و ،72والتي تعنى في معظمها بدور
املكون املدني .وتركز املادة الــ11ـ على مجلس
الـسـيــادة ،وتـحــديـدًا على تشكيله «بالتوافق
بــن املجلس العسكري وق ــوى إع ــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» .وف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـن ـس ـخــة األولـ ــى
م ــن الــوثـيـقــة تـنــص عـلــى أن ــه يـتـشـكــل م ــن 11
ع ـ ـض ـ ـوًا؛  5م ــدن ـي ــن ت ـخ ـت ــاره ــم ق ـ ــوى إعـ ــان
الحرية والتغيير وخمسة يختارهم املجلس
العسكري االنتقالي ،ويكون العضو الحادي
ع ـش ــر م ــدن ـي ــا ،ي ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ب ــال ـت ــواف ــق بــن
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي وقـ ــوى إع ــان
الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،فــإنـهــا نـصــت بـعــد تعديل
 2020عـلــى أن «يـشـكــل مـجـلــس ال ـس ـيــادة من
أرب ـعــة عـشــر ع ـض ـوًا ،خـمـســة أع ـضــاء مدنيني
ت ـخ ـت ــاره ــم قـ ــوى إع ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر،
وخمسة أعضاء يختارهم املكون العسكري،
وع ـضــو مــدنــي ي ـتــم اخ ـت ـي ــاره بــال ـتــوافــق بني
املـ ـ ـك ـ ــون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وقـ ـ ـ ــوى إعـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
والـتـغـيـيــر ،وثــاثــة أع ـضــاء تـخـتــارهــم أط ــراف

عطل البرهان المادة
ّ
 72الخاصة بحل المجلس
العسكري

العملية السلمية املــوقـعــة عـلــى ات ـفــاق جوبا
لسالم السودان ،ويجوز للجهات التي قامت
باالختيار حق تعيني واستبدال ممثليها».
أما املادة  12فركزت على اختصاصات مجلس
السيادة وسلطاته ،بما في ذلك تعيني رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ــذي تـخـتــاره ق ــوى الـحــريــة
والـتـغـيـيــر ،اع ـت ـمــاد أع ـض ــاء مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ال ــذي ــن يـعـيـنـهــم رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء من
قائمة مرشحي قوى إعالن الحرية والتغيير،
اعتماد حكام األقاليم أو والة الــواليــات ،وفق
ما يكون عليه الحال ،بعد تعيينهم من رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .كـمــا تـتـنــاول ش ــروط إعــان
حــالــة الـ ـط ــوارئ بـطـلــب م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
ورعاية عملية السالم مع الحركات املسلحة.
كــذلــك جمد الـبــرهــان العمل بــاملــادة  15التي
ت ـخ ـص ــص لـ ـش ــرح ت ـك ــوي ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
االنتقالي ،الذي يتكون بموجب نص  2019من
«رئيس وعدد من الوزراء ال يتجاوز العشرين
من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور ،يعينهم
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء م ــن قــائـمــة مرشحي
ق ــوى إعـ ــان ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ،ويـعـتـمــدهــم
مجلس السيادة ،عدا وزيري الدفاع والداخلية
اللذين يرشحهما املكون العسكري بمجلس
السيادة» ،على أن «تختار قوى إعالن الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ويـعـيـنــه
مجلس السيادة» ،قبل أن تعدل هذه املادة في
 2020ليصبح 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
الحرية والتغيير ،وأطــراف العملية السلمية
املــوق ـعــة عـلــى ات ـف ــاق جــوبــا ل ـســام ال ـس ــودان،
على أن يكون من بينهم نسبة  %25تختارهم

أط ــراف العملية السلمية املوقعة على اتفاق
ج ــوب ــا لـ ـس ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وي ـع ـت ـم ــد مـجـلــس
الـسـيــادة جميع األع ـضــاء ،ومــن بينهم وزيــرا
الــدفــاع والــداخـلـيــة ،ال ـلــذان يرشحهما املكون
العسكري بمجلس السيادة».
أمـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــادة  16ف ـخ ـص ـص ــت لـ ـلـ ـح ــدي ــث عــن
اختصاصات وسلطات مجلس ال ــوزراء ،بما
فــي ذلــك «تنفيذ مهام الفترة االنتقالية وفق
بــرنــامــج إع ــان الـحــريــة والتغيير الـ ــوارد في
ه ــذه الــوث ـي ـقــة ،ال ـع ـمــل ع ـلــى إي ـق ــاف ال ـح ــروب
والنزاعات وبناء السالم».
أم ــا امل ــادة  ،24واملـخـصـصــة لتكوين املجلس
التشريعي ،فاختار البرهان تعليقها جزئيًا،
ت ـحــدي ـدًا املـ ــادة ال ـثــال ـثــة ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أن
«يتكون املجلس التشريعي االنتقالي بنسبة
 %67م ـم ــن ت ـخ ـت ــاره ــم ق ـ ــوى إعـ ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير ،ونسبة  %33للقوى األخ ــرى غير
املوقعة على إعــان الحرية والتغيير ،والتي
ت ـتــم تـسـمـيـتـهــا وت ـحــديــد ن ـســب م ـشــاركــة كل
م ـن ـهــا ب ــال ـت ـش ــاور ب ــن ق ـ ــوى إعـ ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير واألعـضــاء العسكريني فــي مجلس
السيادة» ،فيما تم اإلبقاء على باقي تفاصيل
تكوين املجلس.
وفيما جمد البرهان املادة  71التي تنص على
أن أح ـكــام الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة «م ــن االتـفــاق
السياسي لهياكل الحكم في الفترة االنتقالية
امل ــوق ــع ب ــن قـ ــوى إع ـ ــان ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر
وامل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي ،وف ــي حــالــة
تعارض أي ّمن أحكامهما تسود أحكام هذه
ّ
الوثيقة» ،فإنه عطل أيضًا املادة  72التي تنص
ّ
ّ
على أنــه ُ«يـحــل املجلس العسكري االنتقالي
ب ـ ـ ــأداء ال ـق ـس ــم ال ــدسـ ـت ــوري م ــن ق ـب ــل أع ـض ــاء
مجلس السيادة».

رئ ـيــس الـحـكــومــة عـبــد ال ـلــه ح ـم ــدوك .وقــال
مكتب حـمــدوك فــي بـيــان إنــه «تــم اختطاف
رئـيــس الـ ــوزراء عبد الـلــه حـمــدوك وزوجـتــه
فجر اإلثنني من مقر إقامتهما في الخرطوم،
واقتيدا إلى جهة غير معلومة من قبل قوة
ً
عسكرية» ،محمال «القيادات العسكرية في
الدولة املسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة
رئيس الــوزراء وأسرته» .فيما ذكرت وزارة
اإلع ــام والثقافة عبر حسابها على موقع
«ف ـي ـس ـبــوك» ،أن اعـتـقــال ح ـمــدوك ج ــاء بعد
رفـ ـض ــه إص ـ ـ ــدار بـ ـي ــان م ــؤي ــد «ل ــانـ ـق ــاب».
كذلك تم اعتقال املستشار اإلعالمي لرئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـي ـص ــل م ـح ـم ــد صـ ــالـ ــح ،إض ــاف ــة
مل ـس ـت ـش ــاره اآلخ ـ ــر ي ــاس ــر عـ ــرمـ ــان ،ووزراء
اإلع ـ ــام ح ـمــزة ب ـل ــول ،واالت ـ ـصـ ــاالت هــاشــم
الرسول ،والصناعة إبراهيم الشيخ ،ووالي
الـخــرطــوم أيمن نمر ،ورئـيــس حــزب البعث
العربي االشتراكي علي الريح السنهوري،
ً
فضال عن حديث عن اعتقال محمد الفكي
سليمان ،عضو مجلس السيادة عن املكون
املــدنــي وأح ــد أب ــرز ال ــوج ــوه الـتــي تـصــدرت
ال ـ ـس ـ ـجـ ــاالت مـ ــع ال ـع ـس ـك ــر .كـ ــذلـ ــك ،شـمـلــت
االعـ ـتـ ـق ــاالت ق ـ ـيـ ــادات ف ــي أح ـ ـ ــزاب «ال ـب ـعــث
العربي االشتراكي» و«التجمع االتحادي»
و«امل ــؤت ـم ــر ال ـس ــودان ــي» .وج ــاء ذل ــك بينما

رصد

كانت تشهد العاصمة السودانية انتشارًا
أمنيًا مكثفًا.
كذلك ،اقتحمت قوات عسكرية مشتركة مقر
اإلذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت
ع ــددًا مــن العاملني ،بينما انقطع بــث عدد
م ــن اإلذاعـ ـ ـ ــات ال ـس ــودان ـي ــة بـيـنـهــا اإلذاع ـ ــة
ال ــرس ـم ـي ــة ،ف ـي ـمــا ش ـه ــدت م ـنــاطــق واس ـعــة
في البالد منذ ساعات الفجر انقطاعًا في
االتصاالت واإلنترنت.

وإثر هذه التطورات ،توالت الدعوات ال سيما
م ــن ق ـبــل مـكـتــب ح ـم ــدوك وت ـج ـمــع املهنيني
السودانيني وعدد كبير من األحزاب ملواجهة
االن ـ ـق ـ ــاب ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت حـ ـش ــود بــال ـف ـعــل
ق ــد خــرجــت إل ــى ش ـ ــوارع الـعــاصـمــة تـنــديـدًا
بــاالنـقــاب العسكري وسلسلة االعـتـقــاالت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عبور محتجني
سودانيني حواجز ودخولهم الشارع املحيط
بمقر الجيش في الخرطوم ،قبل أن يشتبكوا

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

مــع ال ـقــوات األمـنـيــة الـتــي أطلقت الــرصــاص
باتجاههم ،ما أدى لسقوط  12إصابة على
األقل بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان
امل ــرك ــزي ــة ف ــي صـفـحـتـهــا ب ـمــوقــع فـيـسـبــوك
وال ـتــي تـحــدثــت فــي وق ــت الح ــق عــن سقوط
 3قتلى ،في حني أحــرق محتجون يحملون
علم السودان إطارات في مناطق متفرقة من
العاصمة.
وكــانــت وزارة اإلع ــام التي تـصــدرت ناقلي
التطورات ،دعت في وقت مبكر السودانيني
«ل ـق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى ال ـت ـح ــرك الـعـسـكــري
لقطع الطريق أمــام التحول الديمقراطي».
وأضافت« :ندعو الجميع ملواصلة املسيرة
حتى إسـقــاط املـحــاولــة االنـقــابـيــة» ،قبل أن
ت ـع ــود وت ـق ــول ف ــي وق ــت الح ــق إن «ج ـمــوع
ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ت ـت ـح ــدى الـ ــرصـ ــاص،
وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش».
ك ــذل ــك دعـ ـ ــا م ـك ـت ــب ح ـ ـمـ ــدوك الـ ـشـ ـع ــب إل ــى
التظاهر «واستخدام كل الوسائل السلمية
الس ـت ـعــادة ث ــورت ــه» .وأضـ ــاف فــي ب ـيــان «مــا
ح ــدث يـمـثــل تـمــزيـقــا لـلــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة
ً
وانقالبًا مكتمال على مكتسبات الثورة التي
مـهــرهــا شعبنا بــالــدمــاء بـحـثــا عــن الـحــريــة
والسالم والعدالة».
بــدوره ،وصف ّ
تجمع املهنيني السودانيني،
أحــد املحركني األساسيني لالنتفاضة التي
أسقطت عمر البشير عام  ،2019االعتقاالت
بـ«االنقالب» .وفي بيان نشره على حسابه
على «تــويـتــر» ،دعــا التجمع إلــى «املـقــاومــة
الشرسة لالنقالب العسكري الغاشم» .وقال
«لــن يحكمنا العسكر واملـلـيـشـيــات .الـثــورة
ثورة شعب .السلطة والثروة كلها للشعب،
نـنــاشــد الـجـمــاهـيــر ل ـل ـخــروج إل ــى ال ـش ــوارع
واحـتــالـهــا وإغ ــاق كــل ال ـطــرق بــاملـتــاريــس،
واإلض ــراب الـعــام عــن العمل وعــدم التعاون
مـ ــع االنـ ـق ــابـ ـي ــن والـ ـعـ ـصـ ـي ــان املـ ــدنـ ــي فــي
مواجهتهم».
بدوره ،دعا تحالف «قوى الحرية والتغيير»
في بيان إلــى عصيان مدني شامل وطالب
ال ـش ـعــب ب ــال ـخ ــروج إل ــى الـ ـش ــوارع ،وف ــق ما
ذك ــرت وزارة اإلع ــام الـســودانـيــة .وأضــافــت
ال ــوزارة ،أن قــوى الحرية والتغيير «تطالب
أي ـ ـضـ ــا ب ـت ـن ـح ــي ج ـم ـي ــع أعـ ـ ـض ـ ــاء امل ـج ـل ــس
ال ـع ـس ـك ــري االنـ ـتـ ـق ــال ــي وت ـس ـل ـي ــم ال ـس ـل ـطــة
لـلـحـكــومــة املــدن ـيــة ،وب ــإط ــاق س ــراح جميع
امل ـع ـت ـق ـلــن» .م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال «حـ ــزب األم ــة»
القومي في بيان« :نناشد جماهير حزبنا
وال ـش ــرف ــاء مــن أب ـن ــاء شـعـبـنــا اس ـت ـخــدام كل
الـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـس ـل ـم ـي ــة امل ـ ـشـ ــروعـ ــة لـلـتـمـســك
بخيارهم املدني والتصدي ألعمال االنقالب
العسكري وإجراءاته» .وعبر حسابه بموقع
«تــويـتــر» ،قــال الـحــزب الشيوعي السوداني
ف ــي تـصــريــح ملـتـحــدثــه فـتـحــي ف ـضــل« :ن ــداء
ل ـج ـم ــاه ـي ــر الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ـس ـ ـ ــودانـ ـ ــي ..دع ـ ــوة
ل ــإض ــراب الـسـيــاســي وال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي».
ب ــدوره ،قــال «ح ــزب املؤتمر الـســودانــي» في
ب ـيــان« :نــدعــو جـمــاهـيــر الـشـعــب الـســودانــي
قاطبة للخروج إلى الشوارع فورًا» .أما لجنة
أط ـبــاء ال ـس ــودان املــركــزيــة (غ ـيــر حـكــومـيــة)،
فــأع ـل ـنــت ع ـب ــر ص ـف ـح ـت ـهــا ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك»
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب مـ ـ ــن كـ ـ ــل املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات عـ ــدا
ً
ال ـطــوارئ ،فضال عــن االنسحاب الكامل من
كل املستشفيات العسكرية ،احتجاجًا على
االن ـقــاب الـعـسـكــري .فيما أعـلـنــت «اللجنة
التسييرية التحاد الطيارين السودانيني»
و«تجمع املصرفيني» اإلضراب العام.

محطات من التأزيم السياسي المتعمد

الخرطوم ـ العربي الجديد

منذ إطاحة الرئيس السوداني السابق عمر
الـبـشـيــر ف ــي  11إب ــري ــل /ن ـي ـســان  ،2019مـ ّـر
الـســودان بعدة أزمــات سياسية واقتصادية
ً
وأم ـن ـي ــة ،ب ــدا ال ـج ــزء األح ـ ــدث مـنـهــا مفتعال
أو ي ـتــم اس ـت ـغــالــه م ــن ق ـبــل الـعـسـكــر بــالـحــد
األدن ـ ـ ـ ـ ــى ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا بـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــوادر
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان تـتـطــور
منذ شهر سبتمبر /أيـلــول املــاضــي .وبلغت
ه ــذه ال ـت ـط ــورات ذروتـ ـه ــا م ــع إغـ ــاق املـيـنــاء
الرئيسي فــي الـبــاد ،والـطــريــق الــرابــط بينه
ً
وب ــن الـعــاصـمــة ال ـخــرطــوم ،فـضــا عــن بــروز
مطالب بحق تقرير املصير وتأسيس دولة
ّ
وتصدر «املجلس األعلى لنظارات
مستقلة.
قبائل البجا والعموديات املستقلة» املواجهة
مع الحكومة املدنية ،معلنًا أنــه سيتفاوض
مع الحكومة االتحادية حول منح إقليم شرق
السودان حق تقرير مصيره ،وداعيًا إلى إلغاء
ً
اتفاق السالم الخاص بشرق السودان ،فضال
عــن تقديمه مطالب اقتصادية ،قبل انتقاله
ّ
للمطالبة بحل الحكومة .وهو ما ترافق مع
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 الـشــرق مــع اإلع ــان فــي 21
سبتمبر املاضي عن إحباط محاولة انقالب،
شكلت ذريـعــة للمكون العسكري للتصعيد
ضــد املدنيني حتى تنفيذ االنـقــاب الجديد
أم ــس .وأدى كشف املـكــون املــدنــي للمحاولة
االنقالبية قبل شهر ،واملسارعة إلــى الطلب
م ــن ال ـش ـعــب ال ـت ـصــدي ل ـهــا م ــن أج ــل حـمــايــة

االنتقال الديمقراطي ،إلى حالة من الغضب
في أوساط العسكر ،خصوصًا رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد
حمدان دقلو (حميدتي).
وجـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــرهـ ــان وحـ ـمـ ـي ــدت ــي فـ ــي املـ ـح ــاول ــة
االنقالبية ،كما في احتجاجات الشرق ،فرصة
للمناداة بتوسيع قاعدة املشاركة السياسية
في اتخاذ القرار السياسي والتنفيذي ،بما
يشمل جميع األحزاب باستثناء حزب املؤتمر
الوطني املحظور .واتهما أربعة أحزاب فقط
(األم ــة الـقــومــي ،التجمع االت ـح ــادي ،املؤتمر
الـســودانــي ،حــزب البعث فصيل علي الريح
السنهوري) ،باختطاف الـقــرارات املصيرية.
وهــي م ـنــاداة اعتبرها املـكــون املــدنــي مجرد
ذريعة من العسكر لتغيير املعادلة السياسية
وتصدر املشهد السياسي ،ورغبة منهم في
خلق حاضنة سياسية بديلة للثورة.
وفـ ــي  22سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ،ركـ ــز حـمـيــدتــي
على اعتبار أن أحــد أسباب االنقالبات «هم
السياسيون الذين أهملوا خدمات املواطن»،
فـيـمــا ق ــال ال ـب ــره ــان« :ل ــم ن ــر ق ــوى سياسية
تتحدث عــن االنتخابات ،وهـنــاك مــن يسعى
للجلوس على الكراسي» ،وهو ما ردت عليه
ق ــوى إع ــان الـحــريــة والـتـغـيـيــر مـعـتـبــرة ،في
بيان ،أن انتقادات البرهان ونائبه تستهدف
«النكوص عن التحول املدني الديمقراطي».
كما اتهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي
سليمان املكون العسكري في البالد بمحاولة
السيطرة على األوضــاع السياسية .وفي 26
سبتمبر املاضيّ ،
تم تــداول أنباء عن تعليق
املكون العسكري في مجلس السيادة جميع
االجتماعات مع املكون املدني.
وت ـ ــراف ـ ــق هـ ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـي ــد مـ ــع ب ـ ـ ــروز دعـ ــوة

وج ـه ـت ـه ــا ،م ـط ـل ــع ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن
األول ال ـح ــال ــي ،أحـ ـ ــزاب وح ــرك ــات مـسـلـحــة،
منشقة عــن تحالف قــوى الحرية والتغيير،
إل ـ ــى ع ـق ــد م ــؤت ـم ــر م ـف ــاج ــئ ل ـل ـت ــوق ـي ــع عـلــى
ميثاق جديد تحت الفتة العودة إلى منصة
التأسيس لتحالف الحرية والتغيير .وأهم
تـلــك ال ـقــوى حــركــة ال ـعــدل وامل ـس ــاواة بقيادة
جـبــريــل إب ــراه ـي ــم ،وزي ــر املــال ـيــة والتخطيط
االقتصادي ،وحركة تحرير السودان بقيادة
مـيـنــي أرك ــو م ـي ـنــاوي ،حــاكــم إقـلـيــم دارفـ ــور،
وحزب البعث السوداني ،والجبهة الشعبية
لـلـتـحــريــر ،وتـنـظـيـمــات ج ـهــويــة ،م ـثــل كـيــان
الـشـمــال بـقـيــادة محمد سيد أحـمــد ،وحركة
تـمــازج ،وهــي من الحركات املسلحة املوقعة
على اتفاق السالم ،وتتهم باالرتباط باملكون
العسكري.
وشكلت مواقف إبراهيم وميناوي الكثير من
عالمات االستفهام ،فالحكومة التي يتبنيان
مـطـلــب ح ـل ـهــا ،ه ـمــا ج ــزء مـنـهــا وم ـشــاركــان
بـقــوة فــي قــرارات ـهــا ويـتـقــاسـمــان إنـجــازاتـهــا
كما يتحمالن جزءًا من إخفاقاتها ،ولديهما
ح ـص ــص ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ووظـ ــائـ ــف حـكــومـيــة
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى .كـمــا يـفـتــرض حصولهما
ع ـ ـلـ ــى وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـجـ ـي ــش
السوداني والشرطة وجهاز املخابرات طبقًا

بدأ العسكر التمهيد
لالنقالب عبر خطوات عدة
في األسابيع األخيرة

التفاق السالم الــذي وقعاه مع الحكومة في
 3أكتوبر /تشرين األول  ،2020الــذي ّ
ينص
كذلك على دمج قــوات الحركات املسلحة في
الجيش السوداني ،وعلى تشكيل قوة أخرى
منفصلة قوامها  20ألف جندي من الحركات
امل ـس ـل ـحــة وال ـج ـي ــش الـ ـس ــودان ــي وال ـش ــرط ــة
والدعم السريع ،لحماية املدنيني في دارفور.
وانتهت هــذه الـقــوى إلــى رفــع املطالب ذاتها
الـتــي ي ــروج لـهــا الـعـسـكــر ،مــن حـيــث توسيع
قــاعــدة املـشــاركــة الـسـيــاسـيــة ،وات ـهــام أح ــزاب
ب ــاخ ـت ـط ــاف ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي وال ـت ـن ـف ـيــذي
ودع ــم العصيان فــي شــرق ال ـس ــودان .وفيما
أظ ـهــرت الــوقــائــع الـتــي راف ـقــت املــؤتـمــر الــذي
ع ـقــدتــه الـ ـق ــوى امل ـن ـش ـقــة ال ــدع ــم ال ـع ـل ـنــي من
الجيش لها ،جــاء االعتصام الــذي نفذته في
 16أكـتــوبــر الـحــالــي أم ــام الـقـصــر الــرئــاســي،
وتــوقـيــع «مـيـثــاق لـتــوافــق الــوطـنــي» ،ليعززا
ت ـق ــاط ــع األدوار م ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
خـصــوصــا بـعــدمــا رف ــع املـحـتـجــون ش ـعــارات
تطالب بتدخل العسكر وحل الحكومة ،قبل
أن ينسحب منه حزب البعث السوداني بعد
تسجيله مالحظات على ما يجري ،وهو ما
اسـتــدعــى ت ـحــرك أن ـصــار الـحـكــم املــدنــي بعد
اس ـت ـش ـعــار ال ـخ ـطــر م ــن مـخـطـطــات الـجـيــش.
وووجهت تظاهرات  21أكتوبر الحالي ،التي
جاءت تزامنًا مع مرور  57عامًا على نجاح
أول ثــورة شعبية فــي ال ـســودان أطــاحــت أول
ح ـكــم ع ـس ـكــري ،ه ــو ن ـظــام الــرئ ـيــس األس ـبــق
الفريق إبراهيم عبود ( ،)1964-1958رسالة
واضحة بحجم التمسك باستكمال املرحلة
االنتقالية ،بعدما خرج مئات آالف املواطنني
إل ــى ال ـش ــوارع فــي مختلف ال ــوالي ــات ،لكنها
دفعت العسكر لتسريع تنفيذ االنقالب.
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شرق
غرب
أمير قطر يفتتح أعمال
مجلس الشورى اليوم

ي ـف ـت ـتــح أمـ ـي ــر قـ ـط ــر ،ال ـش ـي ــخ تـمـيــم
بـ ـ ــن حـ ـم ــد آل ث ـ ــان ـ ــي (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة)،
الـيــوم الـثــاثــاء ،أعـمــال أول مجلس
ش ـ ــورى مـنـتـخــب ف ــي الـ ـب ــاد ،عـلــى
أن يلقي كلمة فــي جلسة االفتتاح،
يـسـتـعــرض فـيـهــا س ـيــاســات ب ــاده
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة وب ــرن ــام ــج
ّ
ويضم
الحكومة في املرحلة املقبلة.
مـجـلــس ال ـش ــورى  30ع ـض ـوًا جــرى
ان ـت ـخ ــاب ـه ــم فـ ــي االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ال ـس ــري
املباشر مطلع الشهر الحاليّ ،
وعي
األم ـي ــر  15ع ـض ـوًا آخ ــري ــن .وي ــؤدي
أعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس ق ـبــل مـبــاشــرتـهــم
أع ـمــال ـهــم ال ـي ـمــن ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
الجلسة العلنية األول ــى للمجلس،
على أن ينتخب مجلس الشورى في
أول جلسة له برئاسة أكبر أعضائه
سنًا ،رئيسًا ونائبًا لرئيس املجلس.
(العربي الجديد)

لبنان :القضاء يدعم
البيطار
استمع مجلس القضاء األعـلــى في
ل ـب ـنــان ،أم ــس اإلث ـن ــن ،إل ــى املـحـقــق
ال ـعــدلــي ف ــي ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـيــروت،
ال ـقــاضــي طـ ــارق ال ـب ـي ـطــار ،وتـ ــداول
مـ ـع ــه فـ ــي آخـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ،وت ــم
الـتـشــديــد عـلــى الـعـمــل عـلــى إنـجــاز
ـت ممكن وفق
التحقيق بــأســرع وق ـ ٍ
ً
األص ــول الـقــانــونـيــة ،وذل ــك تــوصــا
إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وتـ ـح ــدي ــد
املسؤوليات بحق املرتكبني.
(العربي الجديد)
استخبارات الجيش تطلب
االستماع إلى جعجع غدًا
ّادعـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ــدى
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان،
الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــادي عـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،أمـ ــس
اإلث ـنــن ،عـلــى  68شخصًا بــأحــداث
الطيونة في بيروت ،التي وقعت في
 14أكـتــوبــر/تـشــريــن األول الحالي،
بـيـنـهــم  18م ــوق ــوف ــا .وق ـ ــال م ـصـ ٌ
ـدر
عـسـكــري مـتــابــع للملف إن غالبية
امل ــدع ــى عـلـيـهــم يـنـتـمــون إل ــى حــزب
«ال ـقــوات الـلـبـنــانـيــة» ،كـمــا أن هناك
موقوفني من «حــزب الله» و«حركة
ّ
أمـ ـ ـ ــل» ،وس ـ ــوري ـ ــن .وتـ ـب ــل ــغ رئ ـيــس
«الـقــوات» سمير جعجع (الصورة)
دعــوة للحضور إلــى وزارة الــدفــاع،
غ ـدًا األربـ ـع ــاء ،لـسـمــاع إف ــادت ــه أمــام
اسـتـخـبــارات الـجـيــش فــي القضية،
بصفته شاهدًا.
(العربي الجديد)

التحالف في اليمن:
مقتل  105حوثيين
أعلن التحالف العسكري في اليمن
ب ـق ـيــادة ال ـس ـعــوديــة ،أم ــس اإلث ـنــن،
مقتل  105حوثيني ،في غارات جوية،
خــال الساعات ال ــ 24املاضية ،على
منطقتني قــرب مدينة م ــأرب .وذكــر
التحالف ،فــي بيان ّنشرته وسائل
إع ــام رسـمـيــة ،أنــه نــفــذ « 88عملية
اسـتـهــداف» فــي منطقتي الـكـســارة،
على بعد نحو  30كيلومترًا شمالي
غرب مأرب ،والجوبة على بعد نحو
 50كيلومترًا جنوبي مأرب ،ما أدى
إلــى «تدمير  13آلية والقضاء على
 105عناصر إرهابية».
(فرانس برس)
مالي تطرد ممثل
منظمة أفريقية
أعلنت مالي ،أمس اإلثنني ،أن املمثل
ال ـخ ــاص لـلـمـجـمــوعــة االق ـت ـصــاديــة
لـ ـ ـ ــدول غـ ـ ــرب أف ــريـ ـقـ ـي ــا (إيـ ـ ـك ـ ــواس)
حميدو بولي ،أصبح «شخصًا غير
مــرغــوب فـيــه» ،بسبب «تصرفات ال
تتسق مــع مهامه» ،حسب مــا أورد
التلفزيون .وجاء في اإلعالن أن أمام
الــدبـلــومــاســي « 72ســاعــة مل ـغــادرة»
ال ـب ــاد .ول ــم ي ـحــدد اإلعـ ــان السبب
ال ــدقـ ـي ــق لـ ـلـ ـط ــرد ،ل ـك ـن ــه ي ــأت ــي فــي
وقــت يـتــزايــد الـضـغــط عـلــى الحكام
الـعـسـكــريــن ملــالــي إلعـ ــادة السلطة
إلى مدنيني منتخبني.
(فرانس برس)
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رصد

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

«فرصة الستقرار أكبر» في السودان

ارتياح إسرائيلي لتحرك العسكر

السودان

كشفت التصريحات
اآلتية من إسرائيل
عن ارتياح تل أبيب
لالنقالب العسكري في
السودان ،خصوصًا
أن العسكر يعززون
التطبيع

تنديد دولي
باالنقالب

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

تلوح بورقة
أميركا ّ
المساعدات

اتـفــق املجتمع الــدولــي عـلــى إدان ــة
االن ـقــاب العسكري فــي ال ـســودان،
أمـ ـ ـ ــس االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،وبـ ـ ـ ـ ــدت م ــواقـ ـف ــه
مـتـنــاغـمــة م ــع ضـ ـ ــرورة الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـن ـظــام
الديمقراطي واستمرار عمل مجلس السيادة
في املرحلة االنتقالية ،خصوصًا العودة إلى
الوثيقة الدستورية املوقعة في أغسطس/آب
 2019بــن الـعـسـكــر واملــدن ـيــن .وج ــاء املــوقــف
األوضح من قبل الواليات املتحدة ،خصوصًا
أن االن ـقــاب أت ــى بـعــد ســاعــات مــن مباحثات
أجراها املبعوث األميركي الخاص إلى القرن
األفريقي جيفري فيلتمان ليل األح ــد ،للمرة
الثانية في غضون يومني ،مع رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان من أجل التوسط
ف ــي ح ــل األزم ـ ـ ــة ،ش ـم ـلــت ت ـقــدي ـمــه مـقـتــرحــات
زعـ ـ ــم ال ـع ـس ـك ــر أن ـ ـهـ ــم سـ ـي ــدرس ــونـ ـه ــا .وقـ ــال
فيلتمان إن واشـنـطــن «تشعر بقلق عميق»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري سـيـهــدد
امل ـســاعــدات األمـيــركـيــة ل ـل ـســودان .مــن جانبه،
ذكـ ــر م ـك ـتــب ال ـ ـشـ ــؤون األف ــري ـق ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
فــي تـغــريــدة عـلــى «تــوي ـتــر» أن «أي تغييرات
ف ــي ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة بــال ـقــوة سـتـعـ ّـرض
املساعدة األميركية للخطر» .وطالبت السفارة
األميركية في الخرطوم جميع األطــراف التي
تـعـطــل الـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة ب ـق ـيــادة املــدنـيــن
ّ
التنحي .بدوره ،أعرب البيت األبيض عن
إلى
قلق أمـيــركــا الـبــالــغ إزاء الـتـقــاريــر عــن انقالب
عسكري في السودان ،داعيًا إلى اإلفــراج فورًا
عن املسؤولني املعتقلني.
أم ــا وزارة الـخــارجـيــة اإلثـيــوبـيــة ،فـقــد أعلنت
فــي بـيــان أنـهــا تتابع عــن كثب الـتـطــورات في
ال ـ ـسـ ــودان ،ودع ـ ــت إلـ ــى «اح ـ ـتـ ــرام الـتـطـلـعــات
السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات
الخارجية فــي الـشــؤون الداخلية لـلـســودان».
ّ
وفيما ذكــرت بأن «الحكومة اإلثيوبية لعبت
دورًا هــامــا فــي الـتــوســط بـنـجــاح فــي تشكيل
حكومة ائتالفية تتألف من عنصريها املدني
وال ـع ـس ـكــري ،واع ـت ـمــاد الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة
للفترة االنتقالية» ،دعت «جميع األطراف إلى
الـهــدوء ووقــف التصعيد في الـســودان ،وبذل
ك ــل ج ـهــد مـمـكــن م ــن أج ــل إن ـه ــاء ه ــذه األزم ــة
سلميًا» .وأض ــاف البيان« :وفــي هــذا الصدد،

ت ــؤي ــد ح ـكــومــة إث ـيــوب ـيــا بــال ـكــامــل اسـتـكـمــال
انـتـقــال ال ـســودان إلــى الديمقراطية ،واحـتــرام
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية».
من جهته ،دعــا األمــن العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس «قوات األمن إلى اإلفراج
الـفــوري عن الذين تـ ّـم اعتقالهم بشكل غير
قانوني أو وضعهم رهن اإلقامة الجبرية»،
مشيرًا إلى أنه «تقع على عاتق هذه القوات
مسؤولية ضمان أمــن وسالمة األشخاص
املحتجزين لديها» .وحث «جميع األطراف
على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس،
والعودة فورًا إلى الحوار واملشاركة بحسن
نية الستعادة النظام الــدسـتــوري» .وشـ ّـدد
ع ـلــى وجـ ــوب «االح ـ ـتـ ــرام ال ـكــامــل لـلـمـيـثــاق
ال ــدس ـت ــوري لـحـمــايــة االن ـت ـق ــال الـسـيــاســي،
الذي تم تحقيقه بشق األنفس في السودان».
وتــابــع« :األم ــم املـتـحــدة سـتــواصــل الــوقــوف
إلى جانب الشعب السوداني».
بـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ــدى رئـ ـي ــس ب ـع ـثــة األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
املـمـثــل ال ـخــاص لــأمــن ال ـعــام لــأمــم املتحدة
فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ف ــول ـك ــر ب ـي ــرت ــس ق ـل ـق ــه «إزاء
الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن انـ ـ ـق ـ ــاب فــي
السودان ومحاوالت تقويض عملية االنتقال
ال ـس ـيــاســي» .وط ــال ــب ف ــي ب ـيــان «قـ ــوات األم ــن
ُ
ب ــاإلف ــراج ال ـف ــوري عــن أول ـئــك الــذيــن اعــتـقـلــوا
بشكل غير قــانــونــي أو وضـعــوا رهــن اإلقــامــة
الـجـبــريــة» ،مـعـتـبـرًا أن ــه «يـتـعــن أن تـعــود كل
األطـ ــراف عـلــى ال ـفــور إل ــى ال ـح ــوار واملـشــاركــة
بحسن نية في استعادة النظام الدستوري».
ولــم يبد موقف االتحاد األوروبــي مغايرًا ،إذ
قــالــت املـتـحــدثــة بــاســم املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
نبيلة مصرالي لصحافيني« :يشعر االتحاد
األوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع
رئيس ال ــوزراء حمدوك قيد اإلقامة الجبرية،
واع ـت ـق ــال ع ــدد م ــن أع ـض ــاء ال ـق ـي ــادة املــدن ـيــة،
وندعو إلى اإلفراج سريعًا عنهم».
أما مفوض السياسة الخارجية واألمنية في
االتحاد األوروب ــي جوزيب بوريل فاعتبر أن
الجيش السوداني «خان التطلعات املشروعة
للسالم والعدل والتنمية» ،داعيًا إلى اإلفراج
عن جميع املعتقلني وإعادة العملية االنتقالية
إل ــى مـســارهــا .وفـيـمــا دان الــرئـيــس الفرنسي

دعت قطر إلعادة
العملية السياسية إلى
المسار الصحيح
دعت إثيوبيا جميع
األطراف إلى الهدوء
ووقف التصعيد

إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون مـ ــا ح ـص ــل مـ ـع ـ ّـبـ ـرًا عــن
مساندته الحكومة االنـتـقــالـيــة ،دعــا لــإفــراج
فــورًا عــن رئيس ال ــوزراء الـســودانــي .بــدورهــا،
نـ ـ ــددت أمل ــانـ ـي ــا ب ــاالنـ ـق ــاب ف ــي بـ ـي ــان ل ــوزي ــر
الخارجية هايكو ماس ،الذي ّ
شدد على «إنهاء
م ـحــاولــة اإلط ــاح ــة بــالـحـكــومــة ع ـلــى ال ـف ــور».
ووصفت الخارجية األنـبــاء بأنها «محزنة»،
داعـيــة «كــل الــذيــن يتحملون مسؤولية األمــن
وال ـن ـظــام ف ــي الـ ـس ــودان إل ــى مــواص ـلــة عملية
االنـتـقــال السياسي السلمي فــي الـبــاد نحو
الديمقراطية» .من جهتها ،وصفت الخارجية
الــروس ـيــة األح ـ ــداث ال ـتــي يـشـهــدهــا ال ـس ــودان
بأنها «دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع
س ـيــاســة فــاش ـلــة ع ـلــى م ــدى ع ــام ــن» ،وأك ــدت
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
األط ـ ــراف ف ــي الـ ـس ــودان «ح ــل خــافــات ـهــم من
خــال ال ـحــوار ،مــن أجــل الـحـفــاظ على السالم
واالسـتـقــرار في الـبــاد» ،مشيرًا إلــى أن بالده
س ـ ــوف تـ ــواصـ ــل م ـت ــاب ـع ــة االض ـ ـطـ ــرابـ ــات فــي
السودان عن كثب ،و«اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لضمان سالمة املؤسسات واألفراد الصينيني
هناك».
عربيًا ،بــدت املــواقــف فــي معظمها فضفاضة
ال تسمي ما حصل باالنقالب ،خصوصًا في
ما يتعلق بإدانة العسكر ،مركزة على ضرورة

دعوات دولية للحفاظ على تطلعات الشعب السوداني (فرانس برس)

ال ـح ــوار واس ـت ـع ــادة الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة في
أقرب فرصة .وأصدرت جامعة الدول العربية
بيانًا عـ ّـبــرت فيه عــن «الـقـلــق العميق» حيال
ّ
التطورات .وحث األمني العام للجامعة أحمد
أبو الغيط كافة األطراف على «االلتزام الكامل»
بالوثيقة الدستورية املوقعة فــي أغسطس/
آب  ،2019وال ـتــي تـهــدف إل ــى تمهيد الطريق
لــان ـت ـقــال إلـ ــى ال ـح ـكــم امل ــدن ــي واالن ـت ـخــاب ــات
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـع ــد اإلط ـ ــاح ـ ــة ب ـن ـظ ــام عـمــر
الـبـشـيــر .وق ــال أب ــو الـغـيــط «ال تــوجــد مشاكل
ال يمكن حلها من دون ح ــوار» .وأضــاف «من
امل ـهــم اح ـت ــرام جـمـيــع الـ ـق ــرارات واالت ـفــاق ـيــات
التي تــم إقــرارهــا ،واالمـتـنــاع عــن أي إج ــراءات
من شأنها تعطيل الفترة االنتقالية وزعزعة
االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» .ب ـ ــدوره ـ ــا ،دع ــت
وزارة الخارجية السعودية إلــى التهدئة في
الـ ـس ــودان وعـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ،وال ـح ـف ــاظ على
امل ـك ـت ـس ـبــات ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة .كما
أوض ـح ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ن ـشــرتــه وكــالــة
األنـبــاء السعودية (واس) ،أن الــريــاض تتابع
بـقـلــق واه ـت ـم ــام ب ــال ــغ األحـ ـ ــداث ال ـج ــاري ــة في
ال ـ ـسـ ــودان ،داع ـي ــة إل ــى أه ـم ـيــة ض ـبــط الـنـفــس
والتهدئة .وأكدت استمرار وقوفها إلى جانب
الـشـعــب ال ـس ــودان ــي ،ودع ـم ـهــا لـكــل مــا يحقق
األمن واالستقرار والنماء واالزدهار للسودان
وشـعـبــه .كــذلــك دعــت مـســؤولــة فــي الخارجية
اإلماراتية عبر تويتر إلى االستقرار وتجنب
الـتـصـعـيــد .أم ــا ال ـخــارج ـيــة الـقـطــريــة فــأبــدت،
فـ ــي بـ ـي ــان أص ـ ــدرت ـ ــه ،عـ ــن ت ـط ـل ـع ـهــا «إلع ـ ــادة
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة إلـ ــى املـ ـس ــار الـصـحـيــح
تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني» .ودعت
«األطـ ـ ــراف ال ـس ــودان ـي ــة إل ــى تـغـلـيــب الـحـكـمــة
والعمل ملصلحة الشعب السوداني الشقيق،
والعمل على احتواء املوقف وعدم التصعيد».

ودعــت الـجــزائــر األط ــراف املدنية والعسكرية
فــي ال ـســودان إلــى انـتـهــاج ال ـحــوار واالحـتـكــام
إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسالم
م ــن أجـ ــل ح ــل األزم ـ ـ ــة ال ــراهـ ـن ــة .وأف ـ ـ ــاد ب ـيــان
للخارجية الجزائرية بأن «الجزائر تعرب عن
بــالــغ قلقها حـيــال ال ـت ـطــورات الـتــي تشهدها
األوضاع في السودان ،وتؤكد ضرورة التحلي
ب ــروح املسؤولية وضـبــط الـنـفــس ،واالمـتـنــاع
عن أي أعمال من شأنها تضييع املكتسبات
التي حققتها العملية االنتقالية في هذا البلد
الشقيق ،أو املساس بأمن وسالمة املواطنني».
وأض ــاف الـبـيــان« :كـمــا تــدعــو الـجــزائــر جميع
األطــراف املدنية والعسكرية في السودان إلى
االحـتـكــام إل ــى ال ـح ــوار ،مــن أج ــل حــل املشاكل
وم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة
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،
ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـط ـل ـعــات امل ـش ــروع ــة
للشعب السوداني الشقيق».
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها العميق
إزاء األنباء الواردة من الخرطوم ،مؤكدة في
بـيــانـهــا «تطلعاتها الـكـبـيــرة حـيــال تمسك
جميع األط ــراف فــي ال ـســودان بــااللـتــزامــات
ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي اإلع ـ ـ ــان ال ــدسـ ـت ــوري وب ـع ــدم
تعطيل املرحلة االنتقالية» .وأبــدت منظمة
التعاون اإلسالمي قلقها إزاء االنقالب في
ال ـس ــودان ،وحـثــت ال ـقــادة الـســودانـيــن على
ُ
«االل ـت ــزام بالوثيقة الــدسـتــوريــة وم ــا اتـفــق
عليه خالل املرحلة االنتقالية» .ودعا رئيس
مـفــوضـيــة االت ـح ــاد األفــري ـقــي مــوســى فكي
محمد إلى إطالق سراح القادة السياسيني
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،

تقرير

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم يـخــرج املــوقــف املـصــري مــن الـتـطــورات في
السودان ،أمس اإلثنني ،عن املتوقع ،بعد اكتفاء
ب ـيــان صـ ــادر ع ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة املـصــريــة
بالحديث عن «أهمية تحقيق االستقرار واألمن
غير
ّللشعب السوداني والحفاظ على مقدراته»ً .
أن هذا املوقف العام ،الذي تال أحداثًا مفصلية
تـمـثـلــت بــان ـقــاب عـسـكــري واح ـت ـجــاز رئـيــس
الوزراء عبد الله حمدوك ،قبل إعالن حل مجلس
السيادة والحكومة ،يعتبر امـتــدادًا ونتيجة
طبيعية لحالة من عدم االرتياح املصري تجاه
رئيس الوزراء السوداني ،والرغبة في إفشاله
وإقصائه.
وقــالــت الـخــارجـيــة املـصــريــة فــي ب ـيــان ،أمــس،
تعليقًا عـلــى األحـ ــداث فــي ال ـس ــودان« :تتابع
جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات
األخـ ـي ــرة ف ــي ج ـم ـهــوريــة الـ ـس ــودان الـشـقـيــق،
ً
مؤكدة على أهمية تحقيق االستقرار واألمن
للشعب ال ـســودانــي وال ـح ـفــاظ عـلــى مـقــدراتــه
والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي
ً
يضمن ســامــة هــذا البلد الشقيق ،ومــؤكــدة
كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء ال يتجزأ
من أمن واستقرار مصر واملنطقة» .وتابعت:
«كـمــا تــدعــو مصر كــافــة األط ــراف السودانية
الشقيقة ،في إطار املسؤولية وضبط النفس،
لتغليب املـصـلـحــة الـعـلـيــا لـلــوطــن والـتــوافــق
الــوطـنــي» .فــي الـسـيــاق ،قــال مـصــدر سياسي
م ـصــري وآخ ــر دب ـلــومــاســي ،وه ـمــا م ـصــدران
مـطـلـعــان ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن الــرئـيــس

املصري عبد الفتاح السيسي ،وساعده األيمن
رئيس املخابرات العامة اللواء عباس كامل،
أك ــدا فــي مناسبات سابقة خــال اجتماعات
مع املسؤولني السودانيني والعرب والتابعني
لدولة االحتالل اإلسرائيلي ،عدم ترحيبهما
باستمرار حمدوك رئيسًا للوزراء .وأوضحت
املصادر أن ذلك ،ليس فقط بسبب رغبة مصر
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع املـ ـك ــون ال ـع ـس ـكــري وحـ ــده،
وت ـحــدي ـدًا م ــع رئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة عبد
الفتاح البرهان ونائبه محمد حـمــدان دقلو
(ح ـم ـيــدتــي) ،الـلــذيــن تجمعهما عــاقــة قوية
بالسيسي ،ولكن أيضًا بسبب رؤية مستقرة
ب ــأن ح ـمــدوك م ـقـ ّـرب مــن ال ـعــواصــم الـغــربـيــة،
ول ــه أج ـنــدة تـسـمــح بــوصــول ق ــوى سياسية

ً
ال ترحب بها القاهرة إلــى الحكم ،فضال عن
وقوفه عائقًا أمام بعض املخططات التي حاول
النظام املصري اإلسراع في تنفيذها مع املكون
العسكري السوداني.
عـلــى رأس ه ــذه املـخـطـطــات امل ـضــي قــدمــا في
التطبيع مــع دول ــة االح ـت ــال ،وه ــو مــوضــوع

السيسي وكامل أكدا
سابقًا عدم ترحيبهما
باستمرار حمدوك

تبدي مصر حالة من عدم االرتياح تجاه حمدوك (فرانس برس)

البرهان يميل أكثر من
حمدوك لتعزيز العالقات
مع إسرائيل
رافيد :حميدتي يتعاون
مع الموساد ويعمل
معه عالنية

شرق
غرب
ّ
توغل لالحتالل في غزة
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية،
أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،ملـ ـس ــاف ــة مـ ـح ــدودة
ش ـ ــرق ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة خـ ـ ـ ــان يـ ــونـ ــس،
جـنــوبــي قـطــاع غ ــزة .وذك ــرت وكــالــة
ً
األنـ ـب ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة «وفـ ـ ــا» نـقــا
ع ــن ش ـه ــود ع ـي ــان ،أن س ـبــع آل ـيــات
عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل
مـ ـ ـح ـ ــدود شـ ــرقـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـفـ ـخ ــاري
وشرعت بأعمال تسوية وتجريف
قـ ــرب ال ـس ـي ــاج األمـ ـن ــي .وفـ ــي بـيـتــا،
جنوبي نابلس ،في الضفة الغربية
امل ـح ـت ـلــة ،اع ـت ـق ـلــت ق ـ ــوات االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ث ــاث ــة فـلـسـطـيـنـيــن.
كما اعتقلت ثالثة آخرين من بلدة
سـلــوان ،وشــابــا مــن مدينة الخليل.
واق ـ ـت ـ ـحـ ــم مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون امل ـس ـج ــد
األقصى بحماية شرطة االحتالل.
(قنا)
وزير الخارجية اليمني
في عدن بعد  8أشهر
من الغياب

وصل وزير الخارجية اليمني أحمد
عــوض بــن مـبــارك (ال ـص ــورة) ،أمس
اإلثنني ،إلى العاصمة املؤقتة عدن،
للمرة األولــى منذ  8أشهر .وكشف
مسؤول بــوزارة الخارجية اليمنية
أن «بــن مـبــارك وصــل إلــى عــدن بعد
إج ـ ـ ــراء زيـ ـ ـ ــارات ن ــاج ـح ــة ل ـع ــدد مــن
العواصم العربية واألجنبية ،وذلك
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ فـبــرايــر/شـبــاط
املاضي».
(األناضول)

سورية :استهداف الروس
جنوبًا والمعارضة شماًال
ُجرح عناصر من الشرطة العسكرية
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ج ـ ــراء
اس ـت ـهــداف عــربـتـهــم بـعـبــوة ناسفة
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي «دم ـ ـشـ ــق -
عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان» ،بـ ــن بـ ـل ــدت ــي ص ـ ـيـ ــدا وأم
املـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاذن ،ش ـ ــرق ـ ــي درع ـ ـ ـ ـ ـ ــا .وأف ـ ـ ـ ــاد
املــرصــد ال ـس ــوري لـحـقــوق اإلن ـســان
بـ ــأن ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة اس ـت ـن ـفــرت
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ف ـي ـم ــا لـ ــم ت ـع ـل ــن أي
ج ـه ــة م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن الـتـفـجـيــر.
وف ــي ال ـع ــدوان ـي ــة ،ف ــي نــاح ـيــة رأس
ال ـعــن ،شـمــالــي مـحــافـظــة الحسكة،
ّ
مسيرة مجهولة موقعًا
استهدفت
ض ـم ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـط ـ ُـرة «ال ـج ـيــش
الــوط ـنــي ال ـ ـسـ ــوري» ،فــق ـتــل عنصر
على األقل ُ
وجرح آخرون.
(العربي الجديد)
الماليون يجددون
تمسكهم باتفاق الجزائر
2015
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متابعة

ّ
يحذر دول الجوار
وزير دفاع «طالبان»

ثالثة ملفات جعلت حمدوك غير مرحب به مصريًا
نــوقــش صــراحــة خ ــال زيـ ــارة رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينت في سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي إل ــى ش ــرم ال ـش ـيــخ ول ـقــائــه السيسي
هـنــاك ،حيث تـطــرق مــع الرئيس املـصــري إلى
حرصهما على تطوير عــاقــات إســرائـيــل مع
ال ـ ـسـ ــودان ،ك ـج ــزء م ــن امل ـش ـهــد ال ـجــديــد امل ــراد
لـلـشــرق األوسـ ــط ،وإجـ ــراء ات ـص ــاالت متقدمة
ع ـلــى م ـس ـتــويــات ع ـس ـكــريــة واس ـت ـخ ـبــارات ـيــة
واق ـت ـصــاديــة ،بـمـبــاركــة مــن امل ـكــون العسكري
في السلطة ،على أن يتوازى ذلك مع وساطة
مـنـتـجــة يـبــذلـهــا بـيـنــت لـلـتـقــريــب ب ــن دولـتــي
مصب النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا في
ّ
قضية سد النهضة .إال أن حمدوك كــان يقف
ً
ً
حائال دون املضي قدمًا في هــذا املسار ،تــارة
باالعتراض الصريح على التطبيع من خالل
الوزراء املقربني منه ،وتارة أخرى بالدعوة إلى
إرجاء اتخاذ مثل تلك املواقف ،ملا بعد انتخاب
السلطة التشريعية .مع العلم أن حمدوك ناقض
ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ل ــه ب ـشــأن ض ـ ــرورة قـيــام
حكومة منتخبة قبل النظر بقضية التطبيع،
ب ـتــوق ـيــع ح ـكــوم ـتــه ع ـل ــى «ات ـ ـفـ ــاق أبـ ــراهـ ــام»
لـلـتـطـبـيــع ف ــي ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي .2021
وأوض ــح امل ـصــدران أن املـلــف اآلخــر الــذي أثــار
حفيظة املخابرات املصرية ضد حمدوك هو
سد النهضة ،فمن البداية كان واضحًا اتجاهه
لـلـفـصــل ب ــن املــوق ـفــن امل ـص ــري وال ـس ــودان ــي،
ً
بحيث يتم ضمان مصالح الخرطوم أوال ،وفق
مطالبات واضحة لم تكن ترفضها إثيوبيا في
مرحلة ما قبل بدء امللء األول في يوليو /تموز
 .2020وبالتالي ،عملت مصر جاهدة على دعم

وشـ ـ ّـدد عـلــى وج ــوب اسـتـئـنــاف املـحــادثــات
ب ــن ال ـج ـيــش وال ـج ـن ــاح امل ــدن ــي لـلـحـكــومــة
االنتقالية.
مــن جهتها ،أعــربــت منظمة «هيومن رايتس
ووتـ ــش» ع ــن رفـضـهــا «االنـ ـق ــاب الـعـسـكــري»
فــي ال ـس ــودان ،قــائـلــة إن ــه «يـمـثــل ضــربــة قوية
آلمـ ـ ــال الـ ـس ــودانـ ـي ــن» .ون ـق ـل ــت امل ـن ـظ ـم ــة عــن
باحثها فــي ال ـســودان محمد عثمان قــولــه إن
«استيالء الجيش على السلطة في السودان
يوجه ضربة كبيرة لآلمال في أن يكون لدى
ال ـس ــودان ـي ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاح ــي ال ـح ـيــاة
ً
إمكانية االنتقال إلى بلد أكثر عدال واحترامًا
للحقوق» .وأضاف أنه «مع خروج املتظاهرين
املــؤيــديــن لـلــديـمـقــراطـيــة إل ــى ال ـش ــوارع ،يجب
على قــوات األمــن حماية حقهم األســاســي في
االح ـت ـج ــاج واالم ـت ـن ــاع ع ــن اس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة
املميتة ،كما حدث في كثير من األحيان ،للرد»
على االحتجاجات .وقال« :يجب على املجتمع
الــدولــي الـضـغــط مــن أج ــل ال ـعــودة إل ــى مسار
االن ـت ـقــال إل ــى الـحـكــم امل ــدن ــي» .ب ـ ــدوره ،ناشد
املـجـلــس الـنــرويـجــي لــاجـئــن ق ــادة ال ـســودان
ح ـمــايــة املــدن ـيــن وس ــط االنـ ـق ــاب الـعـسـكــري
عـلــى الـسـلـطــة فــي ال ـب ــاد ،مـطــالـبــا بــالــوصــول
ال ـح ــر ل ـل ـم ـســاعــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إلـ ــى املــايــن
الــذيــن ف ــروا مــن وي ــات الـحــرب خــال األع ــوام
املاضية .واعتبر مدير املجلس فــي الـســودان
ويــل كــارتــر ،أن تغيير القيادة السياسية في
ال ـســودان ال ينبغي إلـغــاء تعهدات السلطات
السابقة بضمان مساعدة املنظمات اإلنسانية
 13م ـل ـيــون ش ـخــص ف ــي ح ــاج ــة ش ــدي ــدة إلــى
املساعدات عبر أنحاء الـســودان ،ويشمل ذلك
ماليني النازحني السودانيني.
(العربي الجديد ،األناضول ،أسوشييتد برس،
فرانس برس ،رويترز)

عكست امل ــواق ــف ال ـص ــادرة فــي إســرائـيــل،
أمس اإلثنني ،ارتياحًا لالنقالب الذي قاده
الـعـسـكــر ،بــرئــاســة عـبــد الـفـتــاح الـبــرهــان،
على الشركاء املدنيني في الحكم ،والــذي
شـمــل ح ــل الـحـكــومــة ومـجـلــس ال ـس ـيــادة،
إلــى جانب إعــان حالة ال ـطــوارئ .ويأتي
االرتـ ـ ـي ـ ــاح اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي ظ ــل ت ـنــامــي
التطبيع بني املكون العسكري واملسؤولني
اإلسرائيليني ،خصوصًا منذ بــدأت أولى
مـحـطــات انـكـشــاف هــذا املـســار عــام 2020
باللقاء العلني الذي جمع البرهان برئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ـي ـن ـهــا بـنـيــامــن
نتنياهو ،في مدينة عنتيبي األوغندية،
وتحديدًا في  3فبراير/شباط  ،2020قبل
توقيع الحكومة االنتقالية على «اتـفــاق
أبــراهــام» لتطبيع العالقات مع إسرائيل
خ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة أجـ ـ ــراهـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة
األمـيــركــي حينها ستيفن مـنــوشــن ،إلى
السودان في  6يناير/كانون الثاني ،2021
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إع ــان ـه ــا ســاب ـقــا أن أمــر
الـعــاقــات مــع إســرائـيــل هــو شــأن يتعدى
اخـتـصــاصــات الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة ذات
التفويض املحدود ،ويجب أن ينظر فيها
الجهاز التشريعي واملؤتمر الدستوري.
وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» ،أمس
اإلث ـن ــن ،ب ــأن م ـصــدرًا إســرائـيـلـيــا مطلعًا
عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـح ــدث فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،ان ـت ـقــد
موقف املوفد األميركي إلى منطقة القرن
األفريقي جيفري فيلتمان ،الذي اعتبر في
تغريدة له أمس أن االنقالب في السودان
ً
مقبوال ،ومن شأنه ّ
املس باملساعدات
ليس
األميركية للسودان .وأوضحت الصحيفة
أن املصدر اإلسرائيلي الذي لم ّ
تسمه ،قال
إنــه في ظل الوضع السائد في السودان،

ي ـجــدر بــالــواليــات امل ـت ـحــدة دع ــم الجيش
وقـ ــائـ ــده ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،ول ـيــس
رئيس الحكومة املدنية عبد الله حمدوك.
وبحسب ما نقلت الصحيفة اإلسرائيلية
عن املصدر نفسه ،فإن االنقالب الذي نفذه
البرهان «كان حتميًا ،وال يمكن تفاديه»،
إذ إن رئيس الحكومة من جهة ،ورئيس
مجلس السيادة من جهة ثانية« ،يدفعان
باتجاهني متناقضني ،وكــان واضـحــا أن
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
ع ـهــد الــرئ ـيــس امل ـص ــري امل ـخ ـلــوع محمد
ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ،ف ــال ــدول ــة (ال ـس ــودان ـي ــة)
ليست ديمقراطية ،واعتادت حكم فرد ملدة
ثالثني عامًا بقيادة عمر البشير» ،مشيرًا
إلى أن «التطلعات األميركية للديمقراطية
م ـف ـه ــوم ــة ،ل ـك ــن م ــن ب ــن ال ــزع ـي ـم ــن ،ف ــإن
البرهان هو من يميل أكثر من حمدوك إلى
تعزيز العالقات مع الواليات املتحدة ومع
إسرائيل» .وبحسب املصدر اإلسرائيلي،
«بما أن الجيش في السودان هو األقوى
فــي الــدولــة ،والـبــرهــان هــو الـقــائــد األعلى
ل ـل ـج ـي ــش ،ف ـ ــإن الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــي وق ـعــت
تعطي فرصًا الستقرار أكبر في السودان،
وهو استقرار ضــروري للمنطقة ،وأيضًا
لـتـعــزيــز ال ـعــاقــات مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة
والغرب وإسرائيل على وجه التحديد».
ولـ ـفـ ـت ــت «يـ ـس ــرائـ ـي ــل ه ـ ـيـ ــوم» فـ ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،إلـ ــى أنـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
الـ ـس ــودان ه ــو واحـ ــد م ــن ال ـ ــدول األرب ــع
الـتــي انـضـمــت التـفــاقـيــات التطبيع مع
دول ــة االح ـت ــال ،امل ـعــروفــة «بــاتـفــاقـيــات
أبراهام» ،إال أنه لم يقم بخطوات فعلية
فــي هــذا اإلط ــار ،ولــم يفتتح ممثلية له

ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وأحـ ــد أس ـب ــاب ذل ــك هو
معارضة حمدوك للتطبيع مع إسرائيل.
ف ــي اإلط ـ ـ ــار ذات ـ ـ ــه ،ن ـق ـلــت ال ـص ـح ـي ـفــة عــن
وزير االستخبارات اإلسرائيلية السابق،
إيـلــي كــوهــن ،وال ــذي أدار االت ـصــاالت مع
الـ ـس ــودان ،قــولــه إن «الـ ـس ــودان بـلــد كبير
وفي موقع استراتيجي ،واستقراره مهم
للحفاظ على األم ــن اإلقـلـيـمــي» ،مضيفًا:
«يمكن التقدير بأن رغبة السودان باملضي
قدمًا فــي الـعــاقــات مــع الــواليــات املتحدة
والغرب ،بما في ذلك إسرائيل ،ستستمر
ألن ه ــذه مـصـلـحــة ســودان ـيــة صــرفــة ،من
أج ــل تـطــويــر اقـتـصــاد ال ـبــاد واملـحــافـظــة
على االستقرار فيها ،ومنع تسلل ودخول
جهات وعناصر إسالمية متطرفة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت امل ـ ــراس ـ ــل ال ـس ـيــاســي
ملوقع «وااله» اإلسرائيلي ،بــراك رافيد،
فــي مقابلة مــع إذاع ــة «أف أم  »103في
تل أبيب أمــس ،إلــى أن «إسرائيل كانت
تلعب دورًا مكثفًا في السودان في العام
األخير ،وحتى في األسابيع األخيرة»،
وأن هـ ـن ــاك «نـ ـش ــاط ــا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن جـهــة
ال ـ ـسـ ــودان أيـ ـض ــا ،ي ـش ـمــل ح ـتــى ت ـعــاون
مساعد عبد الفتاح البرهان مع املوساد
اإلسرائيلي علنًا» ،في إشارة إلى النائب
األول لــرئـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة (ال ــذي
ُحل أمس) محمد حمدان دقلو املعروف
بـ«حميدتي» .وقال رافيد إنه خالل زيارة
قام بها إلى الواليات املتحدة قبل نحو
 10أي ــام ،ضـمــن زي ــارة وزي ــر الخارجية
اإلســرائـيـلــي يئير لبيد ألمـيــركــا ،سمع
من مسؤول أميركي مطلع على النشاط
اإلســرائـيـلــي فــي ال ـس ــودان ،أن الــواليــات
امل ـت ـحــدة غـيــر راض ـيــة عــن ه ــذا ال ـحــراك.
وبحسبه ،فــإن «إسرائيل تدعم الجناح
العسكري في مجلس السيادة ،ولعبت
دورًا فــي الـتــوتــر بــن جـنــاحــي الـبــرهــان
وح ـ ـمـ ــدوك» .ورأى راف ـي ــد أن ــه «يـنـبـغــي
فحص ما يحدث هناك ،فإسرائيل كانت
فــاع ـلــة ب ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـ ـسـ ــودان عـبــر
املوساد ومجلس األمن القومي ووزارة
الـخــارجـيــة ،وتـقــف بــوضــوح إلــى جانب
ال ـع ـس ـكــر» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ح ـم ـيــدتــي،
ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع املـ ـ ــوسـ ـ ــاد ويـ ـعـ ـم ــل م ـعــه
عالنية» .ولفت رافيد إلــى أن «األحــداث
الجارية في السودان ،تثير السؤال حول
ما الذي قامت به إسرائيل في األسابيع
األخـ ـي ــرة ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ودورهـ ـ ـ ــا فــي
السياسة الداخلية في السودان أخيرًا،
وكذلك دورها في االنقالب».
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سيطرة املكون العسكري على امللف ،من خالل
ضــخ املـســاعــدات املالية واإلنـســانـيــة وربطها
بدعم املوقف املصري.
وقــال املـصــدر الدبلوماسي إنــه خــال زيــارات
عباس كامل ومساعديه إلى الخرطوم ،العام
املــاضــي ،أبلغهم أعـضــاء عسكريون بمجلس
السيادة بعدم رضاهم عن إدارة حمدوك للملف،
لكنهم في الوقت ذاته ،وفي ظل ضبابية املوقف
الــداخـلــي ،كــانــوا عاجزين عــن اتـخــاذ خطوات
ً
ج ــذري ــة لـلـتـغـيـيــر ،ف ـضــا ع ــن رص ــد مـخــاوف
ل ــدى الـحـكــومــة املــدن ـيــة وامل ـســؤولــن الفنيني
بـشــأن لعب العسكريني وبـعــض السياسيني
دورًا لـصــالــح مـصــر أو إثـيــوبـيــا عـلــى حساب
املصالح السودانية األصيلة في القضية ،ما
دفعهم التخاذ مواقف تعبر عن هذه املصالح
وحدها .وفي الوقت ذاته ،كانت بعض القيادات
العسكرية ترحب بشكل غير معلن ،باستمرار
التلويح بموقف حمدوك الستغالله ملطالبة
مصر بتقديم املزيد إلى شقيقتها الجنوبية.
أمــا املـلــف الـثــالــث املــرتـبــط بـحـمــدوك ،فيتعلق
باألساس بطبيعة النظام املصري العسكرية،
الــذي يجد ،بحسب املصدرين ،راحــة أكبر في
الـتـعــامــل مــع امل ـكــون الـعـسـكــري فــي ال ـســودان
واملرتبط بعالقات مع اإلمارات وروسيا أكثر من
العواصم الغربية املتمسكة ظاهريًا بالتداول
السلمي للسلطة وضخ دماء جديدة مدنية في
نظام الحكم السوداني ،األمــر الــذي يهدد في
األوضاع املثالية ببناء نظام ديمقراطي سعى
ً
الجيش طويال لتحاشي وجوده في مصر ،في
أعقاب ثورة  25يناير /كانون الثاني .2011

بموازاة ترحيبها بعودة
بعثة االتحاد األوروبي
ّ
حذرت حركة
إلى كابول،
«طالبان» دول جوار
أفغانستان ،من التدخل
في شؤونها
كابول ـ العربي الجديد

ّ
حــذر وزيــر الدفاع في حكومة «طالبان» املال
يعقوب محمد عمر ،نجل مؤسس الحركة املال
عمر ،دول الجوار من االعتداء على األراضي
األفـغــانـيــة ،م ـشـ ّـددًا عـلــى أن «ب ــاده لــن تبقى
أراضيها» .وقال
صامتة إزاء أي اعتداء على
ُ
املال يعقوب ،في تسجيل صوتي نشر ،مساء
أول مــن أم ــس األحـ ــد ،إن حـكــومــة «طــال ـبــان»
ل ــن تـسـمــح ألي جـهــة ب ــأن تـسـتـخــدم أراض ــي
أفغانستان ضــد أي دول ــة م ـجــاورة ،ولكنها
في الوقت نفسه تعلن أن أي دولة تتدخل في
ّ
سترد
شــؤون أفغانستان أو تعتدي عليها،
«طــال ـبــان» عليها ب ـقــوة .وأك ــد أن «طــالـبــان»
تسعى لتأسيس جيش وطني حر يدافع عن
حرية البالد وسيادتها».
ول ــم يــذكــر امل ــا يـعـقــوب اس ــم أي دولـ ــة ،ولكن
رسالته تأتي في وقت انتهت فيه التدريبات
العسكرية لعدة دول في آسيا الوسطى ،من
بينها طاجكستان وروس ـيــا .كما أن وسائل

اإلعــام األميركية أكدت أن أميركا وباكستان
على وشــك توقيع اتفاقية تسمح بموجبها
ب ــأن ت ـس ـت ـخــدم الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة األراضـ ــي
الباكستانية من أجل مراقبة أجواء أفغانستان،
رغم نفي املسؤولني الباكستانيني ذلك .ويأتي
ال ـت ـحــذيــر ب ـعــد أيـ ــام م ــن اس ـت ـضــافــة مــوسـكــو
مؤتمرا لدول جوار أفغانستان بحضور وفد
من الحركة ،فيما تستعد إيران ،غدًا األربعاء،
لعقد اجتماع مماثل بغياب «طــالـبــان» التي
لم توجه لها دعــوة ،بحضور وزراء خارجية
أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان وط ــاج ـك ـس ـت ــان وتــرك ـم ـن ـس ـتــان
وب ــاك ـس ـت ــان ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـح ـســم ب ـعــد م ـشــاركــة
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ــروف.
ومن املقرر أن يلقي وزير الخارجية الصيني
وانغ يي كلمة عبر الفيديو ،علمًا أنه سيزور
ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة ال ــدوح ــة ل ـل ـقــاء وف ــد من
حكومة «طالبان».
وق ـب ـي ــل ال ـل ـق ــاء ذك ـ ــر امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية وان ــغ وي ــن ،فــي إفــادتــه الصحافية
املـعـتــادة فــي بـكــن ،أن الـجــانـبــن سيتبادالن
الـ ـ ــرأي ب ـخ ـصــوص ال ــوض ــع ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
والقضايا «ذات االهتمام املشترك» .وأضــاف
«ب ــوص ــف ال ـص ــن ج ـ ــارة وص ــدي ـق ــة تـقـلـيــديــة
ألفغانستان ،فإنها دائـمــا تــدعــو إلــى الـحــوار
وال ـتــواصــل لتوجيه الــوضــع فــي أفغانستان
نحو التطور اإليجابي».
وت ـع ـهــدت حـكــومــة «ط ــال ـب ــان» ،أم ــس االث ـنــن،
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»،
وذلـ ــك ب ـعــد أن ذكـ ــرت صـحـيـفــة «فــايـنــانـشــال
ُ
إعادة افتتاح البعثة
تايمز» أخيرًا ،أنه يمكن ُ
األوروبية في غضون شهر .وأغلق مكتب العمل
الخارجي األوروبي والعديد من السفارات ،في
أغسطس/آب املاضي ،بعد سيطرة «طالبان»
على السلطة .لكن بروكسل حريصة اآلن على
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـحــركــة ب ـش ــأن مـعــالـجــة أزم ــة
إنسانية تلوح في األفــق ،رغم تشديدها على
عدم االعتراف بحكومة «طالبان» .وفي األسبوع
املاضي ،ذكر مفوض السياسة الخارجية في
االتـحــاد األوروب ــي جــوزيــب بــوريــل ،أن الــدول
األعضاء في االتحاد األوروبي قد اتفقت «على
أن وجــود االتحاد األوروب ــي في الحد األدنــى
فــي كــابــول ض ــروري لــدعــم الشعب األفـغــانــي،
ّ
ويشكل ضمانة ملرور آمن لألفغان املعرضني
للخطر ،لكن هذا ال يعني أي اعتراف من قبل
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي»ّ .
ورحـ ــب املـتـحــدث باسم
وزارة خارجية «طالبان» عبد القهار بلخي،
أمس ،بقرار إعادة فتح بعثة االتحاد األوروبي.
وقال :مثلما يتم ضمان أمن السفارات األخرى

تعهدت «طالبان»
ّ
بضمان أمن أي بعثة
أوروبية في كابول

فــي كــابــول سيتم ضمان أمــن سـفــارة االتحاد
األوروبي وموظفيها .وقبل وصول «طالبان»
إلــى السلطة كــان يتولى مـتـعــاقــدون أمنيون
وج ـي ــوش غــرب ـيــة ،أم ـيــرك ـيــون وح ـلــف شـمــال
األطلسي خصوصًا ،حماية البعثات الدولية
في كابول ،في عهد الحكومات السابقة الحليفة
للواليات املتحدة.
ميدانيًا ،ذكر مصدر قبلي لـ«العربي الجديد»
أن مسلحني مجهولي الهوية قتلوا عالم دين
يدعى مفتي سعيد الله سهيل ،أمس اإلثنني،
ف ــي مــدي ـنــة ج ــال أب ـ ــاد ،ش ــرق ــي أفـغــانـسـتــان.
وأضـ ــاف أن ال ـعــالــم ك ــان م ـ ّ
ـدرس ــا ف ــي مــدرســة
أصـحــاب الـصـفــة ،وخطيب جــامــع مـقــام خــان.
كذلك قتل مسلحون مجهولون أمــس الزعيم
القبلي غفران الله مراد ،في املدينة نفسهاُ .وقال
مصدر محلي لـ«العربي الجديد» ،إن مراد قتل
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
بـيــان ،إن قواتها قتلت  4مسلحني مــن خلية
ضــال ـعــة ف ــي أعـ ـم ــال ال ـس ــرق ــة ،أك ـ ــدت م ـصــادر
محلية لـ«العربي الجديد» أن االشتباك وقع
بــن «طــالـبــان» وبــن أنـصــار القائد الجهادي
السابق الجنرال إسماعيل خان الــذي يعيش
حاليا في إيران.

عقد وفد من الحكومة املالية بقيادة
وزي ـ ــر امل ـصــال ـحــة الــوط ـن ـيــة الـعـقـيــد
إسـمــاعـيــل واغ ــي (الـ ـص ــورة) ،وعــدد
من قــادة حركات األزواد التي تمثل
الـسـكــان ال ـط ــوارق فــي ش ـمــال مــالــي،
اجتماعًا في الجزائر ،أول من أمس
األحد ،ملناقشة تطورات األوضاع في
املنطقة ،على خلفية تزايد التوترات
ونـ ـش ــاط ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة فــي
املنطقة ،وجرى االتفاق على تثبيت
ال ـع ـمــل ب ــات ـف ــاق الـ ـس ــام امل ــوق ــع فــي
الجزائر في مايو/أيار .2015
(العربي الجديد)

األمم المتحدة :قصف
الحديدة انتهاك التفاق
استوكهولم
أع ـل ـنــت األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،م ـس ــاء أول
مــن أمــس األح ــد ،عــن تـعـ ّـرض ميناء
الـحــديــدة ،غربي اليمن ،إلــى قصف
صـ ـ ــاروخـ ـ ــي ،فـ ــي إج ـ ـ ـ ــراء اع ـت ـب ــرت ــه
«خرقًا التفاق استوكهولم» (.)2018
وأوضـ ـح ــت ف ــي ب ـي ــان أنـ ــه «تـسـنــى
للبعثة األممية لدعم اتفاق الحديدة
بــال ـي ـمــن (أونـ ـمـ ـه ــا) الـ ــوصـ ــول إل ــى
ميناء الحديدة ،لم يظهر املوقع أي
أضــرار في البنية التحتية للميناء
ول ــم يـسـقــط ض ـحــايــا» .وج ــاء بـيــان
األمم املتحدة ،عقب إعالن التحالف
تــدم ـيــر زورق ـ ــا مـفـخـخــا ف ــي جــزيــرة
كمران في الحديدة.
(األناضول)
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ال تــزال القوى الرافضة لنتائج االنتخابات في
الــعــراق ،والمتمثلة بشكل خــاص في «اإلطــار
التنسيقي للقوى السياسية الشيعية» ،تصر على
موقفها ،ال بل تسعى لتوسيع جبهة الرافضين
لهذه النتائج عبر محاولة إقناع قوى عربية سنية
وكردية بالحذو حذوها

ّ
يعقد المشهد
صعود المالكي

اعتبر الباحث العراقي عبد اهلل الركابي ،في حديث مع «العربي
الــجــديــد» ،أن «صــعــود نجم رئيس ائــتــاف دولــة الــقــانــون ،رئيس
ّ
عقد المشهد السياسي
الــوزراء األسبق نوري المالكي (الصورة)،
والــــحــــوارات بــيــن الــمــكــونــات
الــشــيــعــيــة ،ال ســيــمــا أن زعــيــم
التيار الــصــدري مقتدى الصدر
يرفض أي حــوارٍ معه» .وتابع:
«لــهــذا ،تــبــدو األمـــور متجهة
نحو تعقيدات أكبر وخروقات
قانونية وتهديدات أمنية ،قد
تتسبب بنقمة ،خصوصًا من قبل
الحركات المدنية».

االنتخابات العراقية

حلفاء طهران
يحاولون توسيع
جبهة الرافضين
للنتائج

بغداد ـ زيد سالم

تدخل العاصمة العراقية بغداد،
اليوم الثالثاء ،أسبوعها الثاني
من التشديد األمني الذي فرضته
ال ـس ـل ـط ــات ،خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـن ــاط ــق وس ــط
الـعــاصـمــة وف ــي محيط املنطقة الـخـضــراء،
عـبــر وح ــدات مــن الـجـيــش وج ـهــاز مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،فـ ــي وق ـ ــت تـ ــواصـ ــل ف ـي ــه ال ـق ــوى
ال ــراف ـض ــة لـنـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات مساعيها
إللـغــاء النتائج ،وكــذلــك تحشيد أنصارها
ح ــول املنطقة الـخـضــراء مـنــذ ي ــوم الـثــاثــاء
املــاضــي ،بعدما كــان نصب عــدد مــن هــؤالء
أخـ ـيـ ـرًا خ ـيــامــا ك ـب ـيــرة ع ـلــى ب ـعــد  200متر
فقط من البوابة الرئيسة املخصصة لكبار
الشخصيات والدبلوماسيني الغربيني.
وعـلــى خــاف الـتــوقـعــات ،انتهى االجتماع
ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن مـســاء
أول مــن أم ــس األح ــد ،لـلـقــوى الـخــاســرة في
االنتخابات ،والتي تجتمع ضمن ما يعرف
ب ـ ــ«اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي ل ـل ـقــوى الـسـيــاسـيــة
الشيعية» ،بزعامة رئيس ال ــوزراء األسبق

نـ ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع
ف ــي م ـن ــزل ــه ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى رفـ ــض نـتــائــج
االنتخابات بالكامل وعــدم االع ـتــراف بها.
ودعــا املجتمعون في بيان مشترك مجددًا
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ع ــد وف ـ ــرز ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
ب ـع ـمــوم م ــدن الـ ـع ــراق ،أي ف ــي أك ـثــر م ــن 55
ً
ألــف محطة انتخابية ،فـضــا عــن دعوتهم
ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي ب ــره ــم ص ــال ــح لـلـتــدخــل

اجتماعات بين الرافضين
للنتائج مع قوى سنية
وكردية اليوم
المالكي والعامري
والحكيم يرفضون لغة
التهديد في الشارع

للضغط على مفوضية االنتخابات بشأن
هذا املطلب.
وتضم جبهة الرافضني لنتائج االنتخابات
ك ــل م ــن تـحــالــف «دولـ ــة ال ـق ــان ــون» ،بــزعــامــة
امل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــي ،وت ـ ـحـ ــالـ ــف «ال ـ ـف ـ ـت ـ ــح» ،ب ــزع ــام ــة
ه ــادي ال ـعــامــري ،وال ــذي يـضــم نـحــو  7كتل
وأح ـ ــزاب جميعها تـمـثــل فـصــائــل مسلحة
ضـمــن «الـحـشــد الـشـعـبــي» ،أب ــرزه ــا «ب ــدر»،
و«صـ ــادقـ ــون» الـتــابـعــة ملـلـيـشـيــا «عـصــائــب
أه ــل الـ ـح ــق» ،و«حـ ـق ــوق» ال ـتــاب ـعــة ملليشيا
«ك ـت ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،و«س ـ ـنـ ــد» ال ـتــاب ـعــة
ملليشيا جند اإلمام ،إضافة إلى قوى أخرى
مماثلة .كما يشارك هؤالء الرفض« ،تحالف
قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم وحيدر
العبادي ،وتحالف «العقد الوطني» بزعامة
ف ــال ــح الـ ـفـ ـي ــاض ،وحـ ـ ــزب «ال ـف ـض ـي ـل ــة» .وال
يتجاوز مجموع ما حصلت عليه تلك الكتل
باملجمل الستني مقعدًا إلى اآلن ،وهي تعتبر
أن النتائج تم التالعب بها عبر أجهزة العد،
ُ
وتصر على إعــادة العد والفرز ،لكن خبراء
القانون العراقي يؤكدون أن الخطوة ال تتم
إال بــأمــر قـضــائــي مـبـنــي عـلــى وجـ ــود أدل ــة

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

بــالـتــزويــر ،وه ــو مــا يعني ات ـهــام مفوضية
االنتخابات وكذلك األمم املتحدة واالتحاد
األوروبــي بالتقصير ،باعتبار أن الجهتني
األخ ـيــرتــن شــارك ـتــا بـمــراقـبــة االنـتـخــابــات
وأعلنتا عن نجاح العملية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة فــي
بـ ـغ ــداد ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ل ـق ــاءات
جــديــدة ستعقد ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،بــن قــادة
الجبهة الــرافـضــة لنتائج االنـتـخــابــات مع
قوى أخرى من العرب السنة واألكراد ،بغية
إق ـنــاع ـهــم بــال ـتــوجــه ن ـحــو رفـ ــض الـنـتــائــج
أي ـض ــا واع ـت ـب ــار أن ــه ت ــم ال ـت ــاع ــب ب ـه ــا ،في
م ـس ـعــى ل ـتــوس ـيــع ج ـب ـهــة ال ــراف ـض ــن لـهــذه
ّ ًّ
النتائج .وأكدت املصادر أن كل من تحالف
«تـ ـق ــدم» بــزعــامــة رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان الـســابــق

محمد الحلبوسي ،والـحــزب «الديمقراطي
الكردستاني» بزعامة مسعود الـبــارزانــي،
وح ــرك ــة «امـ ـ ـت ـ ــداد» امل ــدن ـي ــة ب ــزع ــام ــة ع ــاء
الركابي ،رفضوا هذا التوجه مبكرًا.
وب ـح ـس ــب ن ــائ ــب بـ ـ ــارز تـ ـح ــدث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ ًّ
الجديد» ،فإن «كل من نوري املالكي وهادي
العامري وعمار الحكيم يرفضون التصعيد
ولـغــة التهديد فــي الـشــارع الـتــي تعتمدها
أجنحة الفصائل املسلحة ووســائــل إعــام
تــاب ـعــة ل ـه ــا ،خ ــاص ــة مـهــاجـمــة بـعـثــة األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـن ــاك
خ ــاف ــات داخ ـ ــل ال ـت ـك ـتــل ال ــراف ــض لـنـتــائــج
االنتخابات في هذا الشأن تحديدًا» .وأشار
النائب الــذي طلب عــدم ذكــر اسـمــه ،إلــى أن
«اإليرانيني غير راضني أيضًا عن التصعيد

تقرير

حرب مسيّرات تركية ضد «قسد» :تعويض عن العمل العسكري؟
تواصل تركيا ضغطها
العسكري ضد «قوات
سورية الديمقراطية»
(قسد) في الشمال
السوري ،وسط استمرار
التلويح بعمل ميداني
جديد
أمين العاصي

ُي ـخـ ّـيــم ال ـتــوتــر ع ـلــى ال ـ ّش ـمــال الـ ـس ــوري منذ
ّ
نحو شهر ،في ظل تحفز األتــراك ،كما يبدو،
ّ
لـتـغـيـيــر ت ــوازن ــات إقـلـيـمـيــة ح ـ ــددت خـطــوط
الصراع الذي يهدد باالنتقال إلى مستويات
جـ ــديـ ــدة ،فـ ــي ح ـ ــال ف ـش ــل األط ـ ـ ـ ــراف املـعـنـ ّيــة
فــي نـســج خـيــوط تـفــاهـمــات ج ــدي ــدة ،تجنب
ً
الشمال عـمــا عسكريًا واس ــع الـنـطــاق ،ربما

يفضي إلى خريطة سيطرة مختلفة عما هي
عليه اليوم.
وب ـ ــدأ ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي ،ف ــي األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
ّ
ّ
بمسيرات ،تستهدف
املاضية ،شــن عمليات
قـ ـي ــادي ــن وعـ ـن ــاص ــر فـ ــي «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـمــايــة
الشعب» الكردية ،الثقل الرئيسي في «قوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) .وك ـش ـفــت
ّ
مسيرة
م ـصــادر إعــامـيــة ،أم ــس اإلث ـنــن ،أن
تركية قصفت هدفًا عسكريًا فــي منطقة تل
رف ـعــت فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،الخاضعة
لـ«قسد» وقوات النظام السوري ،مشيرة إلى
أن املوقع املستهدف في تل رفعت يقع بالقرب
من نقطة لـ«قسد».
وس ـب ــق ل ــ«ق ـس ــد» أن أع ـل ـنــت ،أول م ــن أمــس
األحد ،مقتل ثالثة من عناصرها في ريف عني
ّ
مسيرة تركية،
الـعــرب ،عقب قصف مــن قبل
مشيرة إلــى أن العناصر كــانــوا فــي طريقهم
من بلدة صرين إلى عني العرب لتلقي العالج.
ـ«قسد» ،قد
وكانت «اإلدارة الذاتية» ،املوالية ل
ُ
ذكرت ،يوم األربعاء املاضي ،أن مدنيني قتلوا
بقصف ّ
مسيرة تركية وسط عني العرب .وأتت

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

هذه التطورات امليدانية ،عقب ّ
توعد الرئيس
ال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان «قـ ـس ــد» فــي
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
هــذه العمليات ،إال أن مصادر النيران كانت
م ــن مـنـطـقــة ت ــل رف ـع ــت ،ال ـخــاض ـعــة ل ـهــا منذ
عام  .2016وتــدل املؤشرات امليدانية على أن
الـجـيــش ال ـتــركــي حـســم أم ــره فــي امل ـضــي في
عمل عسكري واسع النطاق في غربي الفرات
أو في شرقه لردع قوات «قسد» ،لكنه ينتظر

بدأت «قسد» عمليات
تجنيد في مناطق
سيطرتها أخيرًا

مــا ستسفر عـنــه مـبــاحـثــات مــن املـفـتــرض أن
يجريها أردوغـ ــان مــع نظيره األمـيــركــي جو
بايدن ،خالل قمة مجموعة العشرين ،املقررة
ف ــي الـعــاصـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا ف ــي  30و31
أكتوبر/تشرين األول الحالي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر امل ــرص ــد الـ ـس ــوري لـحـقــوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،أن «ق ـ ـيـ ــادات ال ـف ـص ــائ ــل امل ــوال ـي ــة
للقوات التركية استدعت جميع عناصرها
امل ـت ــواج ــدي ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة عـ ـف ــري ــن» ،مـشـيـرًا
إل ــى «أن ال ـقــوات الـتــركـيــة تـجـ ّـهــز لنقل مئات
الـعـنــاصــر إلــى تــل أبـيــض فــي منطقة شرقي
نـهــر ال ـف ــرات ،وذل ــك للقيام بعمل عـسـكــري».
وكشف أن الجيش التركي استقدم منذ أيام
ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة إل ــى ت ــل أب ـي ــض ،مـكـ ّـونــة
من دبابات ومدفعية وأسلحة ثقيلة ومواد
لــوج ـس ـت ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن قـ ـ ــوات ال ـن ـظــام
ال ـس ــوري اسـتـقــدمــت ب ــدوره ــا ت ـعــزيــزات إلــى
محاور عني عيسى في ريف الرقة الشمالي،
بالتوازي مع تعزيزات عسكرية لـ «قسد» إلى
نقاط التماس مــع الفصائل املــوالـيــة لتركيا
قرب قرية التراوزية ،شرقي عني عيسى .مع
العلم أن «قسد» اضطرت في أكتوبر  2019إلى
توقيع اتفاق عسكري مع الجانب الروسي،
للسماح له وللنظام السوري بنشر قوات في
منطقة شرقي الفرات ،إليقاف عملية عسكرية
تركية في ذلك الحني.
حـ ــول هـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،أشـ ـ ــار ال ـب ــاح ــث فــي
الشأن التركي والعالقات الدولية طه عودة
أوغلو ،في حديث مع «العربي الجديد» ،إلى
أن «قـســد ب ــدأت فــي اآلون ــة األخ ـيــرة فــي حفر
أنفاق في شمال شرقي ســوريــة» ،معتبرًا أن
ذلــك يـنــدرج فــي إط ــار اسـتـعــداداتـهــا تحسبًا
ألي ه ـج ــوم م ــن ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي وفـصــائــل
«الجيش الوطني الـســوري» .ورأى أن «قسد
تهدف إلى إثارة الفوضى والبلبلة في شمال
وش ـمــال شــرقــي س ــوري ــة» ،كــاشـفــا أن «ق ــوات
ســوريــة الديمقراطية» أقــدمــت على سياسة
ح ـف ــر األن ـ ـفـ ــاق م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ت ـح ــدي ـدًا مـنــذ
مــا قـبــل العملية الـتــركـيــة فــي أكـتــوبــر ،2019
التي سيطر بموجبها الجيش التركي على
مساحة واس ـعــة ،تمتد مــن تــل أبـيــض بريف
الـ ــرقـ ــة ال ـش ـم ــال ــي ح ـت ــى رأس الـ ـع ــن بــريــف
الحسكة.
واعتبر عودة أوغلو أن القيادة التركية تدرك
التحركات األخيرة من قبل «قسد» ،املدعومة
مــن جـهــات خــارجـيــة ،للضغط على الجانب
الـتــركــي فــي املـنــاطــق امل ـحــررة وإحــراجـهــا من
ّ
وشدد
خالل العمليات التي قامت بها أخيرًا.
عـلــى أن «الـجـيــش الـتــركــي نـجــح فــي إحـبــاط

العديد من هذه العمليات عبر االستخبارات،
مــن خــال املـسـ ّـيــرات التركية الـتــي أدت دورًا
كبيرًا في إفشال خطط هذه املنظمات».
وتـعـتـبــر أن ـق ــرة «ق ـس ــد» ،ال ـتــي تـسـيـطــر على
مجمل الشمال الشرقي من سورية ومناطق
ف ـ ــي غ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرات ،ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ـنـ ـب ــج وت ــل
رفـ ـع ــت ،ن ـس ـخــة س ــوري ــة م ــن حـ ــزب «ال ـع ـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،ال ـ ــذي ت ـن ـظــر إل ـي ــه بـصـفـتــه
«ال ـت ـهــديــد األك ـب ــر لــأمــن ال ـقــومــي ال ـتــركــي».
ّ
وس ـب ــق لـلـجـيــش ال ـت ــرك ــي أن شـ ــن عمليتني
عـسـكــريـتــن ض ــد «قـ ـس ــد» ،األول ـ ــى ف ــي غــرب
ال ـف ــرات فــي مطلع ع ــام  ،2018داف ـعــا «قـســد»
إلــى مـغــادرة عفرين في ريــف حلب الشمالي
الـ ـغ ــرب ــي ،ب ـ ّـات ـج ــاه ت ــل رفـ ـع ــت .أمـ ــا الـعـمـلـيــة
الثانية ،فشنها في أواخر عام  2019في شرق
ال ـفــراتُ ،مبعدًا «قـســد» عــن تــل أبيض ورأس
العني.
وتشير املعطيات إلى أن لدى الجيش ثالثة
أه ــداف فــي شـمــال ســوريــة :األول منطقة تل
رف ـعــت فــي ري ــف ح ـلــب ،إلب ـعــاد أي خـطــر عن
منطقتي «غصن الزيتون» في عفرين و«درع
ال ـف ــرات» فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي .والـثــانــي
منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي،
للقضاء على وجود «قسد» في غرب الفرات.
وال ـث ــال ــث ف ــي ع ــن الـ ـع ــرب ،ال ــواق ـع ــة شــرقــي
نهر ال ـفــرات ،وتعني السيطرة على املنطقة
األخيرة بالغة األهمية استراتيجيًا ،لوصلها
مع منطقة «نبع السالم» (أي تل أبيض ورأس
يضيق الخناق ّ
ّ
بشدة على «قسد»
العني) ،ما
في الشمال الشرقي من سورية ويفقدها أهم
مـعــاقـلـهــا .وتـ ــؤدي ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة في
تحديد الهدف التركي العتيد ،مع وقــوع تل
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.
وأف ــادت مصادر محلية بــأن «قسد» ّ
وسعت
ح ـم ــات امل ــداهـ ـم ــة واالعـ ـتـ ـق ــال ف ــي امل ـنــاطــق
الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،وكـ ـثـ ـف ــت م ـ ــن الـ ـح ــواج ــز
املـتـنـقـلــة ع ـلــى ال ـطــرق ــات وم ــداخ ــل وم ـخــارج
امل ـ ــدن ،واع ـت ـق ـلــت أك ـثــر م ــن  100ش ـخــص في
مناطق متفرقة من الرقة وحلب وديــر الزور
والحسكة.
وك ــان مكتب الــدفــاع الــذاتــي الـتــابــع لـ«قسد»
و«اإلدارة الذاتية» قد أصــدر تعميمًا أخيرًا،
ل ـل ـقــوات ال ـتــاب ـعــة ل ــه ،ب ـهــدف تــوس ـيــع حملة
التجنيد اإلجـبــاري التي تـطــاول الــذكــور في
مناطق سيطرة «قسد».

في الشارع من قبل فصائل مسلحة ،وهو
ما قد يجعل من وصول زعيم فيلق القدس
إسماعيل قاآني إلى بغداد متوقعًا في أي
ً
بناء على طلب من زعماء وساسة
لحظة،
عراقيني».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،وع ـقــب ال ـب ـيــان الـ ــذي أصــدرتــه
ال ـقــوى الــراف ـضــة لـنـتــائــج االنـتـخــابــات بعد
اجتماعها مساء األحــد ،أصــدرت مفوضية
االنتخابات العراقية بيانًا قالت فيه إنها
قبلت طعونًا انتخابية جديدة في عدد من
املـحـطــات ،وستباشر الـعــد وال ـفــرز الـيــدوي
يوم غد األربعاء تحت إشراف ممثلي القوى
السياسية املتنافسة ،وذلك بعد يومني من
انتهاء إعادة ّ
عد أصوات  8آالف محطة ،من
دون أن يـغـ ّـيــر ذل ــك مــن نـتــائــج االنـتـخــابــات

ّ
الـحــالـيــة ،إذ ظ ــل ال ـت ـيــار ال ـص ــدري بــزعــامــة
مـقـتــدى ال ـصــدر م ـت ـصــدرًا ب ـفــارق كـبـيــر عن
أقرب منافسيه.
وتـكـتـفــي مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ب ــإص ــدار
ب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ح ـي ــال اسـ ـتـ ـم ــرار عـمـلـيــة
فـحــص وتــدقـيــق ال ـش ـكــاوى ال ـ ــواردة إليها،
لـكــن ع ـض ـوًا فــي املـفــوضـيــة طـلــب ع ــدم ذكــر
اسمه ،قال لـ«العربي الجديد» ،إن «شكاوى
وط ـعــون ال ـقــوى ال ـخــاســرة لــن ت ـحــدث فرقًا
كـبـيـرًا ،وه ــم يـعـلـمــون ذل ــك ،وه ـنــاك خشية
من أن يكون إصرارهم على رفض النتائج
مـ ـق ــدم ــة ل ـخ ـل ــق فـ ــوضـ ــى ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة» .ووفـ ـق ــا
ل ـل ـم ـس ــؤول ذات ـ ـ ــه ،فـ ــإن «ال ـ ـقـ ــوى ال ـخ ــاس ــرة
تدرك أن بيان مجلس األمن الدولي املرحب
بــاالنـتـخــابــات وال ــداع ــي الح ـت ــرام الـنـتــائــج،

وكذلك ما صدر عن األمم املتحدة واالتحاد
األوروبي في اإلطار ذاتهّ ،
ضيق من مساحة
تـحــركـهــا ،لــذا هــي تسعى اآلن لـلــدفــع نحو
إع ــادة عــد وف ــرز األصـ ــوات عــامــة ،وه ــذا قد
ً
يـسـتـغــرق م ــا ب ــن  3أســاب ـيــع وش ـه ــر ،أم ــا
مـنـهــا فــي إحـ ــداث فـ ــارق ،أو مـحــاولــة منها
إلقناع اآلخرين بجدوى إلغاء االنتخابات
وت ـن ـظ ـيــم غ ـي ــره ــا» .وأك ـ ــد امل ـت ـح ــدث نـفـســه
أن «التيار الـصــدري ال يمانع العد والفرز
ال ـيــدوي ،لكنه يخشى أن يخسر ع ــددًا من
مـقــاعــده ،وبالتالي قــد يتحول األخـيــر إلى
رافض للنتائج هو اآلخر ،وتدخل الحكومة
واملـفــوضـيــة فــي دوام ــة جــديــدة ،ت ــؤدي إلى
إلغاء االنتخابات بالكامل».
من جهته ،قال سعد السعدي ،القيادي في
حــركــة «عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» ،وه ــي عضو
في «اإلطار التنسيقي» ،إن «اإلعالن السابق
عن تطابق نتائج العد والـفــرز الـيــدوي مع
نتائج األجـهــزة اإللكترونية ،لم يكن يمثل
إال نموذجًا لبعض مراكز االقتراع املطعون
ب ـه ــا ،وال ي ـعــد نـتـيـجــة ك ـل ـيــة لــانـتـخــابــات
العراقية ،لذلك ننتظر استكمال العد والفرز
الـ ـي ــدوي ف ــي جـمـيــع امل ــراك ــز امل ـط ـعــون بـهــا،
وبعدها لكل حادث حديث» .وعن الخيارات
املستقبلية لـ«اإلطار التنسيقي» والفصائل
امل ـس ـل ـح ــة ،أك ـ ــد الـ ـسـ ـع ــدي فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ال ـقــوى السياسية
املعترضة على نتائج االنـتـخــابــات ،ذاهبة
إل ــى كــل ال ـخ ـيــارات وط ــرق االعـ ـت ــراض ،بما
في ذلــك الشعبية ،وقــد نذهب إلــى املحكمة
االت ـحــاديــة ومـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى لحل
هــذه األزم ــة ،ووضــع حد للسرقة الواضحة
ألص ـ ـ ـ ــوات جـ ـمـ ـه ــورن ــا .ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن
األحـ ــزاب حــالـيــا مـسـيـطــرة عـلــى الجماهير

الغاضبة ،لكن استمرار استغفال العراقيني
بهذا الشكل ،قد يــؤدي إلى انفجار تصعب
السيطرة عليه ،وعلى املفوضية أن تعي هذا
األمر».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــراق ــي أح ـمــد
األب ـيــض ،إن «الــوضــع الـحــالــي يـحـتــاج إلــى
حــل وســط يرضي الطرفني ،لكن هــذا الحل
غير متوفر إلــى اآلن» .وأض ــاف فــي حديث
مع «العربي الجديد» ،أن «األزمة تتجه نحو
م ـســاريــن؛ األول يـتـلـخــص بــال ـتــوافــق حــول
تسوية بــن الكيانات السياسية الشيعية
الخاسرة مع التيار الصدري الفائز باملركز
األول وف ــق ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ـثــانــي
تــوجــه الـصــدر نحو تشكيل الحكومة عبر
أغلبيته الـبــرملــانـيــة» .وتــابــع أن «االح ـتــدام
(ب ـ ــن الـ ـص ــدري ــن وال ـ ـقـ ــوى الـ ـخ ــاس ــرة) قــد
ي ـح ـصــل كـنـتـيـجــة ح ـت ـم ـيــة ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة
السياسية املبنية على أســس التحاصص
ال ـطــائ ـفــي ،نــاهـيــك ع ــن ك ــون األط ـ ــراف الـتــي
ّ
ك ــان ــت ت ــؤث ــر ع ـل ــى األحـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ـع ـيــة ق ــل
تأثيرها» ،في إشارة إلى زعيم فيلق القدس
السابق قاسم سليماني.
أم ــا ال ـبــاحــث وامل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ال ـعــراقــي
عبد الله الركابي ،فقد اعتبر في اتصال مع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الفصائل املسلحة
هي التي تمثل الصوت األقوى حاليًا داخل
اإلط ــار التنسيقي ،وتـقــود معظم توجهات
األحزاب املعترضة على نتائج االنتخابات،
وبالتالي ،فإن صوت العقل قد خفت خالل
األيام املاضية ،وتراجع دور هادي العامري
في قيادة الحوارات والتفاهمات مع التيار
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري ،كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي ال ـح ـك ــوم ـت ــن
املــاض ـي ـتــن (ح ـكــوم ـتــي عـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي
ومصطفى الكاظمي)».
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شرق
غرب
الرئيس الكوبي يهدد
بمواجهة أي تظاهرات
ح ـ ـ ــذر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـكـ ــوبـ ــي م ـي ـغ ـيــل
دي ــاز كــانـيــل ،أول مــن أم ــس األح ــد،
م ـ ــن أن ه ـ ـنـ ــاك «عـ ـ ـ ـ ــددًا ك ــافـ ـي ــا مــن
ال ـث ــوار فــي كــوبــا ملــواجـهــة أي نــوع
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات وع ـ ـبـ ــر اح ـ ـتـ ــرام
الـ ـق ــان ــون» ،وذل ـ ــك ردًا ع ـلــى إع ــان
ج ـم ــاع ــات م ـع ــارض ــة ع ــزم ـه ــا عـلــى
تـنـظـيــم م ـس ـيــرة ف ــي  15نــوفـمـبــر/
تـشــريــن الـثــانــي املـقـبــل .وق ــال ديــاز
كــان ـيــل ف ــي خ ـت ــام الـجـلـســة الـعــامــة
للجنة املــركــزيــة للحزب الشيوعي
الكوبي «فليعلم اإلمبرياليون أنهم
سيضطرون للقتال مع شعب كثير
بما فيه الكفاية ،شجاع بما يكفي
للقتال ،وال يخشى التهديدات».
(فرانس برس)
«العفو الدولية»
ستغلق مكاتبها في
هونغ كونغ
أعلنت منظمة العفو الدولية ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أنـ ـه ــا س ـت ـغ ـلــق مـكــاتـبـهــا
فـ ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ ج ـ ــراء ال ـت ـهــديــد
ال ــذي يمثله قــانــون األم ــن الـقــومــي
املـ ـف ــروض م ــن ب ـكــن ع ـلــى املــدي ـنــة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة
املنظمة ،أنوال ميا سينغ بايس ،في
بـيــان «جـعــل قــانــون األم ــن القومي
عـمــل املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة بحرية
وم ـ ـ ــن دون خ ـ ـ ــوف م ـ ــن الـ ـتـ ـع ـ ّـرض
لعمليات انتقامية خطيرة من قبل
ً
الحكومة ،أمرًا مستحيال».
(فرانس برس)
كوريا الجنوبية
ستواصل السعي للسالم
مع الشمال
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي،
م ــون ج ــاي إن ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،إنــه
سـيــواصــل الـسـعــي لتعزيز الـســام
م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة حـتــى نهاية
واليته في مايو /أيــار املقبل .وفي
خـ ـط ــاب أمـ ـ ــام الـ ـب ــرمل ــان ،ق ـ ــال م ــون
جاي إن ،إنه «سيبذل جهودًا حتى
النهاية للمساعدة في إقامة نظام
جــديــد للسالم واالزدهـ ــار فــي شبه
الجزيرة الكورية من خــال الحوار
والدبلوماسية».
(أسوشييتد برس)
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صبر «اتحاد الشغل» ينفد

قيس سعيّد يفقد مزيدًا من الحلفاء
لم يعد الرئيس التونسي
قيس سعيّد قادرًا على
ّ
التحكم بقاعدة أنصاره،
بعد انسحاب العديد
منهم ،الحقوقيين
خصوصًا ،فضًال عن إبداء
االتحاد العام التونسي
للشغل مالحظات عدة
حول «الحالة االستثنائية»
في البالد
صالح الدين الجورشي

ك ـل ـمــا ت ـق ــدم ال ــرئ ـي ــس الـتــونـســي
ّ
سعيد خطوة نحو األمــام
قيس
ف ــي تـنـفـيــذ م ـشــروعــه الـسـيــاســي
ّ
وتفرق أنصاره
اتسعت دائرة املعارضني له،
الـ ــذيـ ــن س ـ ــان ـ ــدوه حـ ــن أق ـ ـ ــدم ع ـل ــى إدخ ـ ــال
الـبــاد فــي حالة االستثناء فــي  25يوليو/
تموز املاضي ،والتي تضمنت تجميد عمل
البرملان وإقالة حكومة هشام املشيشي إلى
جانب وضع يده على مختلف السلطات.
وب ـعــد مـ ــرور أرب ـع ــة أش ـهــر ع ـلــى إج ـ ــراءات
سـعـ ّـيــد ال ـتــي ج ــرى تـمــديــدهــا وتــوسـيـعـهــا،
ج ــاء دور االت ـحــاد ال ـعــام الـتــونـســي للشغل
ليعلن عـلــى لـســان أمـيـنــه ال ـعــام ن ــور الــديــن
الطبوبي ،أن االتحاد غير مستعد ملواصلة
مـســايــرة الــرئـيــس فــي تــوجـهــه «الـغــامــض».
ولــم يـتــردد الطبوبي فــي التأكيد قبل أيــام
أن اتـ ـح ــاد ال ـش ـغــل «لـ ــن ي ـع ـطــي ص ـكــا على
بياض ّ
ألي كــان ،وال يمكن أن يقبل املضي
بالبالد نحو املجهول ،وهو يطالب الرئيس
بتحديد الـخـيــارات واملـضــامــن السياسية
التي يتجه فيها ليحدد إن كان سيوافقها
أو يعارضها» .وأضــاف «نقولها منذ اآلن،
اتـحــاد الشغل لــن يقبل التوجه إلــى العمل
وفق ما يعرف باللجان الشعبية».
ف ــي ال ـبــدايــة ك ــان مــوقــف ال ـق ـيــادة الـنـقــابـيــة
مؤيدًا لـقــرارات  25يوليو ،إذ حرصت على
ت ــوف ـي ــر امل ـ ـبـ ــررات ل ـه ــا ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح رغ ــم
تمسكها بالديمقراطية ورفضها املساس
ب ــال ـح ــري ــات .وحـ ـ ــاول «االت ـ ـحـ ــاد» أن يـكــون
عـمـلـيــا ،إذ ع ــرض مــن جــديــد خــدمــاتــه على
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ّ
سعيد كــل السلطات بيده،
الــذي جمع فيه
من دون أن ّيضع سقفًا زمنيًا لذلك .على هذا
األساس حذر االتحاد من تداعيات ذلك على
ً
املستقبل قائال «في  25يوليو الله لطف بنا
وك ّـ ــان ه ـنــاك وع ــي لـلـشـعــب وال ـش ـب ــاب مما
جنب البالد الفوضى ،ولكن في املرة املقبلة
ال تستطيع أن تضمن النتيجة ،والناس إذا
فقدت الثقة بكل األطراف سنعيش في حالة
الالدولة ونصبح في خطر كبير جـدًا» .مع
ذل ــك اسـتـمــرت حــالــة الـغـمــوض ،وتـســارعــت
ّ
سعيد
الـخـطــى نـحــو ال ـهــدف ال ــذي وض ـعــه
أمام عينيه ،وهو تغيير النظام السياسي،
وتحويل موازين القوى االنتخابية من أجل
إقــامــة مــا يسميه أن ـصــاره بـ«الديمقراطية
القاعدية».
وعـلــى الــرغــم مــن أن الــائـحــة الـتــي صــدرت
عــن ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي قـبــل أي ــام تضمنت
اإلقرار بأهمية دور اللجنة الرباعية للحوار
ال ــوطـ ـن ــي ،وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،إال أن الـقـيــادة النقابية
ّ
عبرت عن رفضها ملا وصفته بـ»التدخالت
األجـنـبـيــة» فــي األوض ـ ــاع الــداخـلـيــة للبالد
«تـحــت أي مـبــرر» .وذك ــرت فــي بـيــان لها أن
«ذل ـ ــك يـمـثــل م ـســاســا ب ــال ـس ـي ــادة الــوطـنـيــة
وتكريسًا لنزعة استعمارية بائدة تسعى
إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية،
وتـصـمــت ف ــي امل ـقــابــل أم ــام م ــا تـتـعــرض له
تونس من إفقار وتهديدات إرهابية ،في ظل
حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول
الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية».
فعلت الـقـيــادة العمالية ذلــك حــرصــا منها
عـلــى كـســب ثـقــة الــرئ ـيــس ،وتشجيعه على
اإلس ــراع فــي الـتـحــاور معها ،لكنه لــم يهتم
بتلك الهدية التي قدمتها له.
ّ
سعيد بإطالق حــوار وطني
طالب الجميع
لـكـنــه راوغ ـه ــم مـتـحــدثــا عــن ح ــوار مختلف
تمامًا عن الــذي دعت إليه األحــزاب واتحاد
الـشـغــل وال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي وال ـبــرملــان
األوروبـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ــدول ال ـس ـب ــع الـ ـكـ ـب ــرى .دع ــا
ه ــؤالء إلــى ح ــوار يشمل الـقــوى السياسية
ومنظمات املجتمع املدني ،في حني تحدث
الــرئـيــس الـتــونـســي عــن ح ــوار مــع الـشـبــاب.
والغريب أن هذا الحوار لن يتناول قضايا
الـشـبــاب وهـمــومــه الرئيسية ،بــل سيتعلق
ف ـق ــط بـتـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وأي ـض ــا
بــوضــع قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات ،وهما
مـســألـتــان مــركــزيـتــان فــي اللحظة الــراهـنــة،
وتهمان مباشرة مختلف األطــراف الفاعلة
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،والـ ـشـ ـب ــاب ل ـي ــس س ـ ــوى ج ــزء
حيوي من هذه القوى .يبدو أن صبر اتحاد

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

تتآكل قاعدة الرئيس
التونسي في األوساط
الحقوقية
الشغل قد نفد ،لهذا وجه الطبوبي دفعة من
الرسائل القوية مثل قوله إن «ال أحد بإمكانه
رسم مستقبل تونس خارج االتحاد» ،وإنه
«ال يمكن ّ
ألي طرف أن يسيطر على اتحاد
الشغل» .االتحاد متمسك بعدم التراجع عن
الحق في تطبيق االتفاقيات التي وقعتها
الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،بـ ــل ه ـ ــدد ال ـس ـل ـطــة
بمعركة حول الحقوق االقتصادية ستكون
«ضـ ــاريـ ــة» ،م ــع تــذك ـيــره بــأهـمـيــة األحـ ــزاب
ف ــي ك ــل بـلــد دي ـم ـقــراطــي ،عـلـمــا أن االت ـحــاد
ُ
بــاشــر م ـشــاورات مــع بعضها .وتـنـبــئ هذه
ال ـت ـحــذيــرات عــن احـتـمــال تغيير فـعـلــي في

استراتيجية االتحاد بعد حالة من التردد
والتأييد املشروط للسلطة.
ل ـكــن ل ـيــس االت ـح ــاد وحـ ــده م ــن ب ــدأ تـعــديــل
س ـ ـيـ ّــاس ـ ـتـ ــه ،بـ ـ ــل ت ـ ــوج ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات أخـ ـ ــرى
س ـ ــخ ـ ــرت ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع الـ ـ ـق ـ ــوي عــن
رئاسة الجمهورية ،إال أنها وجدت نفسها
مضطرة لتعديل خطابها ،بعد أن اتضحت
ل ـهــا ال ـج ــوان ــب الـخـفـيــة ف ــي خ ـطــة الــرئـيــس
وأنصاره ،رغم أنه لم يخفها عن التونسيني
مـنــذ حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة .وم ــن ب ــن ه ــؤالء
الذين قرروا مغادرة السفينة قبل أن تواصل
طريقها نحو محطتها النهائية ،أستاذان
فــي الـقــانــون الــدسـتــوري خالفا آراء معظم
زمــائـهـمــا ،وداف ـعــا بـشــراســة عــن توجهات
الرئيس .األول هو أمــن محفوظ الــذي أكد
للرئيس أن ــه مــع بـقــاء األحـ ــزاب السياسية
والـجـمـعـيــات ،وأن ــه مــع االنـتـخــابــات الـحــرة
واملباشرة والنزيهة ،وطالبه بسقف زمني
لحالة االستثناء.
أمــا األسـتــاذ الجامعي الثاني فهو صغير

ال ــزك ــراوي ال ــذي أصـبــح مـعــروفــا فــي العالم
العربي بعد ظهوره املتكرر في الفضائيات
لـلــدفــاع عــن سـعـ ّـيــد ،والـ ــذي كـتــب أخ ـي ـرًا ما
يـ ـل ــي« :يـ ـب ــدو أنـ ـن ــا ك ـتــون ـس ـيــن سـنـصـبــح
أضحوكة العالم من جديد .ففي الوقت الذي
بــدأت فيه الـبــاد بالكاد تخرج مــن عشرية
مـ ّ
ـدمــرة أت ــت عـلــى األخ ـضــر وال ـيــابــس ،يطل
علينا غير مرحب به رضا لينني وجماعته
مبشرين بنظرية البناء القاعدي ،أي بناء
الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن امل ـح ـل ـيــات ص ـع ــودًا إلــى
الـبــرملــان .وهــي نظرية طــوبــاويــة لــم تنجح
فــي أي بـلــد ،وستفضي إلــى تفكيك الــدولــة
ترابيًا» .ورضــا لينني هو صديق الرئيس،
وأحـ ـ ــد رمـ ـ ــوز أقـ ـص ــى ال ـي ـس ــار ف ــي مــرح ـلــة
السبعينات من القرن املاضي .وبناء عليه
أع ـل ــن زك ـ ــراوي أن ــه «س ـي ـت ـصــدى شخصيًا
إلــى مثل هــذه امل ـبــادرات التي تنطوي على
مخاطر جدية» .بالتالي ،يبدو أن للمشهد
حلقات أخرى سيتابعها التونسيون بكثير
من الشغف والقلق وربما األلم.

