
عمليات االقتراع مستمرة في مصر
استبعاد 7 ضباط من إدارة االنتخابات

خصوصية للدعاية السياسية في سيناءكورونا ينتشر بين األسرى... وإضراب األخرس يتجاوز 100 يوم

تحليل
تسريب  بسبب  االنتخابات،  إدارة  عن  ضباط   7 استبعاد  ومنها  عدة،  وقائع  المصرية  التشريعية  االنتخابات  أفرزت 

مقاطع فيديو تضر بالنظام الحاكم ومرشحيه في دوائر الجيزة واإلسكندرية والمنيا وأسيوط

23
سياسة

عثمان لحياني

ربح الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون معركة الدستور، باعتبار 

أنه صار أمرًا واقعًا، بحكم نتائج 
االستفتاء التي صادقت على 

الدستور الجديد. وبغض النظر 
عن معدل املشاركة واملقاطعة، 

بالنسبة للرئيس، فإن الدستور هو 
املحطة املفصلية التي ستسمح له 

بالتخلص سريعًا من ميراث العهد 
السابق، ويدخل ضمن »التطهر« من 

ميراثه، عبر التخلص من البرملان 
في انتخابات قريبة، للحصول 

على مجلس جديد يتساوق مع 
املرحلة، تتبعها انتخابات لتجديد 
مؤسسات الحكم املحلي. ويدخل 

في مكاسب الرئيس السياسية 
اإليفاء بنزاهة االستفتاء، وهذه 

نقطة ثانية يمكن أن تمثل املؤشر 
اإليجابي األكبر في استفتاء األحد 

املاضي، وستؤدي دورًا مهمًا في 
تغيير السلوك االنتخابي ومخرجات 
االستحقاقات االنتخابية. على األقل 
هذه املرة لم يتجه النقاش، كما أغلب 
االستحقاقات السابقة التي شهدتها 

الجزائر، إلى مسألة التزوير والتالعب 
بالنتائج واملخرجات، وانحصر 

حول املقاطعة وتفسيراتها. والقبول 
باألرقام والبيانات كما هي في الواقع 
االنتخابي، وجرأة اإلعالن عن نسبة 

مشاركة بـ23 في املائة دون خجل 
من هذا التواضع، نقطة مضيئة 

في هذا االستفتاء. لكن في املقابل، 
فإن أهم معركة خسرها الرئيس 
الجزائري في خضم االستفتاء، 
هي معركة الرموز. كان واضحًا 
- والرئيس نفسه يقر بذلك - أن 

الغرض األساسي من اختيار موعد 
األول من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
هو تركيب االستفتاء على حدث 

تاريخي )ذكرى اندالع ثورة التحرير 
في 1954(، وإضفاء شرعية ثورية 

على الدستور الجديد. لم يكن 
األمر موفقًا. وإضافة إلى الرفض 

السياسي، فإن النسبة الكبيرة 
للمقاطعة في االستفتاء، حرمت 

الرئيس من أي استفادة من رمزية 
نوفمبر. معركة األرقام لم تكن في 

صالح الرئيس من الناحية السياسية 
تمامًا. الدستور الجديد حاز في 

املجموع على 13 في املائة فقط من 
مجموع الكتلة الناخبة )3.3 ماليني 

من مجموع 24.5 مليون ناخب(، 
إذا تم جمع كتلة الرفض مع كتلة 

املقاطعة. وهذا يعني وجود رفض 
شعبي ألول مشروع سياسي 

يطرحه تبون. لكن أخطر ما في هذا 
املؤشر هو تآكل شعبية الرئيس 
وكتلته الناخبة. وبني االنتخابات 
الرئاسية التي نافس فيها تبون 

أربعة مرشحني آخرين واالستفتاء 
على الدستور، الذي ال يطرح في 

سياق منافسة أحد، خسر الرئيس 
1.6 مليون صوت )من 4.9 ماليني 
في االنتخابات إلى 3.3 ماليني في 

االستفتاء(.

تبون بين معركة 
العراق: الكاظمي يحّضر تكتًال لخوض االنتـخابات المبكرةالرموز واألرقام

بغداد ــ عادل النواب

يتحرك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتشكيل 
كتلة ســيــاســيــة خــاصــة بـــه، لــخــوض االنــتــخــابــات املبكرة 
ــا مــطــلــع يــونــيــو/ حـــزيـــران 2021، تضم  ــراؤهــ املـــؤمـــل إجــ
سياسيني وناشطني برزوا في تظاهرات أكتوبر/ تشرين 
الكاظمي. في  األول 2019، بحسب ما يؤكده مقربون من 
هــذا الــوقــت، تــبــدي قــوى سياسية مــخــاوف مــن استغالل 
الــكــاظــمــي مــنــصــبــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب انــتــخــابــيــة، وســط 
اتــهــامــات لــه بــخــرق التفاهم الـــذي تــم على أســاســه منحه 

الثقة في البرملان.
ووفقًا ملصدر مقرب من الكاظمي فإن األيام املاضية شهدت 
اجتماعات مكثفة بني األخير وفريقه السياسي، إلنضاج 
مشروع تشكيل تكتل سياسي للمشاركة في االنتخابات 
 90 بنحو  الشباب  يــقــوده  مدني مستقل،  كتكتل  املــبــكــرة، 
فــي املــائــة مــن عــدد األعــضــاء. وتــم تـــداول أســمــاء عــدة لهذا 
التكتل من بينها »املرحلة«، و»بــدايــة«، لكن حتى اآلن لم 
يتم االتفاق النهائي على أي من تلك األســمــاء، حتى يتم 
البدء بإجراءات تسجيله لدى دائرة األحزاب في مفوضية 

االنتخابات. وبني املصدر أن »كتلة الكاظمي االنتخابية، 
ستضم ناشطني بارزين كان لهم دور في تظاهرات تشرين 
األول، إضــافــة إلـــى فــريــق الــكــاظــمــي الــســيــاســي، وهـــم في 
الغالب صحافيون وإعالميون وأكاديميون. وتم عقد عدة 
اجتماعات ملناقشة جذب وجــوه جديدة للتكتل املقرر أن 
يخوض االنتخابات املقبلة، ومنافسة األحزاب التقليدية 
في معاقلها الرئيسية، خصوصًا بغداد وجنوب البالد«. 
ـــشـــرف واملـــؤســـس للكتلة 

ُ
ــد أن الــكــاظــمــي قـــد يــكــون امل وأكــ

الــجــديــدة، أو املــوجــه لــهــا، ولــيــس شــرطــًا أن يــرشــح نفسه 
في االنتخابات. وفي الوقت الذي اعتذر فيه مكتب رئيس 

ــد املـــاضـــي، عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى تلك  ــ الــحــكــومــة، مــنــذ األحـ
املعلومات، أكدت النائبة عن ائتالف »النصر« ندى شاكر 
جودت، في حديث مع »العربي الجديد«، وجود ما سمته 
»شرط«، تم أخذه على الكاظمي قبل املوافقة عليه لتولي 
منصب رئاسة الوزراء، وهو أال يدخل باالنتخابات املقبلة 
بـــأي شــكــل مــن األشـــكـــال وال يــشــكــل حــزبــًا، وأن الكاظمي 
وافق على ذلك. وقالت »على ضوء موافقة الكاظمي على 
الــثــقــة. ونحن  منحه  تــم  لالنتخابات  ترشحه  عــدم  شــرط 
اآلن نستغرب من معلومات تتحّدث عن أنه يعمل حاليًا 
على تشكيل كتلة انتخابية خاصة به«. واتهمت الكاظمي 
بـــأنـــه يــســتــغــل مــنــصــبــه وصـــالحـــيـــاتـــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
بالتوجه نحو ساحات  قام  وانتخابية، و»لهذا  سياسية 
ــــف الــكــثــيــر مــنــهــم بــهــدف  الـــتـــظـــاهـــرات والـــنـــاشـــطـــني، ووظـ
الجماهيرية  القواعد  كسبهم وكسب أصواتهم وأصــوات 

لهؤالء الناشطني«.
فــي املــقــابــل، أعــلــن الــقــيــادي فــي تحالف »الــفــتــح« غضنفر 
البطيخ أنه ال يوجد قانون يمنع مشاركة رئيس الــوزراء 
باالنتخابات، لكن كان هناك اتفاق سياسي بمنع أي رئيس 
وزراء يترأس هذه الحكومة من املشاركة في االنتخابات. 

»العربي الجديد«، أن »هناك مخاوف سياسية من  وبني، لـ
انتخابية، خصوصًا  الكاظمي ملنصبه ألهداف  استخدام 
بعد قيامه بتعيني الكثير من الناشطني كمستشارين له، 
بهدف كسبهم، وحتى يكونوا من املروجني له ولكتلته في 

االنتخابات املقبلة«.
»العربي  وقال املحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ
ــــق املــعــطــيــات فــــإن الــكــاظــمــي وكــتــلــتــه  الـــجـــديـــد«، إنــــه »وفـ
االنــتــخــابــيــة ســيــكــونــون مــؤثــريــن فــي املــرحــلــة السياسية 
املستقبلية، ومن املنافسني خالل االنتخابات، خصوصًا 
فــي املــــدن ذات األغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة«. وبـــني أن »الــكــاظــمــي 
وكتلته االنــتــخــابــيــة ربــمــا يحصلون عــلــى مــا يــقــارب 20 
مــقــعــدًا فــي الــبــرملــان الــجــديــد، خــصــوصــًا أن غــالــبــيــة تلك 
الــشــخــصــيــات، ســتــكــون مــن الــشــبــاب والــتــي كـــان لــهــا دور 
في ثورة تشرين )األول(«. وأضاف أن »القوى السياسية 
الكاظمي، وسيكون  املتنفذة حاليًا لن تبقى تتفرج على 
لـــهـــا تـــحـــرك آخــــــر، نـــحـــو كـــســـب وجــــــوه مــــن املــتــظــاهــريــن 
والناشطني، حتى يكونوا في واجهة تلك القوى. كما أن 
بعض القوى عملت على تشكيل كتلة رديفة من الشباب، 

كمحاولة لكسب أصوات جديدة لها«.

القاهرة ــ العربي الجديد

ــقـــرر أن يـــبـــدأ الــتــصــويــت في  مـــن املـ
ــــن انـــتـــخـــابـــات  ــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـ املــــرحــ
ــر، بــعــد  ــــي مــــصــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ
الجديدة  االنــتــخــابــات  وتشمل  أيـــام.  بضعة 
مــحــافــظــات الــقــاهــرة والــقــلــيــوبــيــة واملــنــوفــيــة 
ودمياط  والدقهلية  الشيخ  وكفر  والغربية 
ــيـــة والـــســـويـــس  ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ وبـــورســـعـــيـــد واإلسـ
وشــمــال سيناء وجــنــوب سيناء. وقــد كثفت 
االنتخابي،  املشهد  بــإدارة  املختصة  اللجان 
املشّكلة من جهازي املخابرات العامة واألمن 
القوائم  مرشحي  مع  اجتماعاتها  الوطني، 
وطــن«  »مستقبل  لحزبي  التابعني  الــفــرديــة 
و»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، وكـــذلـــك مــرشــحــي 
الــقــائــمــة املــــوحــــدة، لــلــتــنــســيــق فــيــمــا بينهم 
فــــي أعــــمــــال الــــدعــــايــــة، وتــجــمــيــع الــنــاخــبــني. 
ــاق عـــلـــى طـــرق  ــ ــفـ ــ وطـــلـــبـــت مــــن الـــجـــمـــيـــع االتـ
القرى  وتقسيم  الخاصة  املواصالت  وسائل 
الشعبية  أســاس  بينهم، على  فيما  والكفور 
حشد  لضمان  والتنظيمية،  املالية  والــقــدرة 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن املـــواطـــنـــني لــلــمــشــاركــة 
ــة  ــويــ فــــي االنــــتــــخــــابــــات. وطـــلـــبـــت مـــنـــح األولــ
لتأمني فوز مرشحي القائمة املوحدة، الذين 

سيمثلون نصف عدد أعضاء املجلس.
مقار  في  التنسيقية  االجتماعات  وانعقدت 
حــزب »مستقبل وطــن« واألمــن الوطني، في 
الكبرى  املــراكــز  وبعض  املحافظات  عــواصــم 
فــي الــدقــهــلــيــة واملــنــوفــيــة. وســيــطــرت عليها 
ــّددة مـــن ضـــبـــاط املـــخـــابـــرات  تـــحـــذيـــرات مــــشــ

واألمــــن الــوطــنــي، مــن دخــــول املــواطــنــني إلــى 
الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة ومــراكــز  مـــقـــاّر إدارة 
حــشــد الــنــاخــبــني، خــوفــًا مـــن تـــكـــرار تسريب 
بها  اكتظت  كالتي  وصـــوت،  فيديو  مقاطع 
التواصل االجتماعي خالل  صفحات مواقع 
األيــام املاضية في أعقاب الجولة األولــى من 
انــتــخــابــات املــرحــلــة األولــــى الــشــهــر املــاضــي. 
وكــشــفــت تــلــك اإلجـــــراءات بــمــا ال يـــدع مــجــااًل 
لــلــشــك، عـــن تــحــصــيــل مــبــالــغ مــالــيــة ضخمة 
من  الجنيهات،  من  املاليني  بعشرات  مــقــّدرة 
ترشيحهم  نظير  التبّرع  بدعوى  املرشحني، 
بـــاســـم الـــحـــزب الـــتـــابـــع لــــدائــــرة عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. كــمــا أظــهــرت مــجــددًا كيفية وعــد 
املواطنني بمنحهم مبالغ مالية مختلفة، في 

مقابل توّجههم للتصويت لصالح مرشحي 
الحزب والقائمة املوحدة.

ــتــــحــــذيــــرات بـــحـــســـب مـــصـــادر  وتـــضـــمـــنـــت الــ
ســيــاســيــة مـــن مــحــافــظــات مــخــتــلــفــة تحدثت 
ــديــــد«، ضـــــــرورة تــحــكــم كــل  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
مرشح في إدارة حملته بشكل كامل وتحمله 
مسؤولية أي أخطاء تصدر من تلك النوعية. 
كــمــا تـــّم مــنــع جميع املــرشــحــني مــن الحديث 
لوسائل اإلعالم، وعدم تداول أوراق النتائج 
ــلـــى اإلنــــتــــرنــــت، ضــمــانــًا  ــفـــرز عـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــبـــدئـ املـ
الحضور  ونــســب  النتائج  تعديل  إلمكانية 
فيما بعد، كما حدث في العديد من الدوائر 
خالل املرحلة األولى التي تم تسجيل النسب 
الحضور  بكثير  يــفــوق  بما  فيها،  الرسمية 

الفعلي لتحسني نسبة املشاركة املعلنة.
واألمنية  االستخباراتية  الــقــيــادات  ونّبهت 
املرشحني بضرورة منع االشتباكات اللفظية 
بــــني مــمــثــلــيــهــم وأنــــصــــارهــــم خـــــــارج لــجــان 
التنسيقية  للجنة  الشكاوى  االقــتــراع، ورفــع 
األخبار  لتالفي نشر  الــدائــرة،  على مستوى 
السلبية عــن املرشحني فــي وســائــل اإلعـــالم. 
ــّم الــتــأكــيــد أيــضــًا عــلــى مــرشــحــي الــقــوائــم  وتــ
ــدة،  ــم الــقــائــمــة املـــوحـ الـــفـــرديـــة بــــضــــرورة دعــ
فــــي مـــواجـــهـــة قـــائـــمـــة املــســتــقــلــني بــالــقــاهــرة 
أبــنــاء مصر  وجــنــوب ووســط الدلتا وقائمة 
أي  تقريبًا من  اللتني تخلوان  الدلتا،  بشرق 

شخصيات بارزة.
وذكــــــرت املــــصــــادر أن ســبــعــة ضـــبـــاط كــانــوا 
ــــي دوائــــــر  مـــكـــلـــفـــني بـــــــــــإدارة االنــــتــــخــــابــــات فـ
بــالــجــيــزة واإلســكــنــدريــة واملــنــيــا وأســـيـــوط، 
ــن مـــهـــامـــهـــم بـــعـــد فــتــح  ــ ــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مـ ــ تـ
تــحــقــيــق فـــي كــيــفــيــة تــســريــب مــقــاطــع فيديو 
ــتــح تحقيق 

ُ
حـــول اشــتــبــاكــات املــرشــحــني. وف

داخــــلــــي مــــن قـــبـــل املــــخــــابــــرات حـــــول كــيــفــيــة 
حــصــول الــقــائــمــة الــثــانــيــة املــنــافــســة للقائمة 
املــوحــدة، وهــي قائمة »نـــداء مصر« املشكلة 
أســاســًا مــن شخصيات غــيــر مــعــروفــة كانت 
قائمتها،  عــلــى  ترشيحها  رفــضــت  األجــهــزة 
البحيرة  أصــوات مرتفعة في محافظة  على 
وبــعــض مـــراكـــز مــحــافــظــة الــجــيــزة تــحــديــدًا. 
وأشـــــــارت املـــعـــلـــومـــات إلــــى ضـــلـــوع عــــدد من 
ــي تـــوجـــيـــه الــنــاخــبــني  ــة فــ ــيـ ــنـ ــادات األمـ ــيــ ــقــ الــ
بــالــقــرى لــلــتــصــويــت لــتــلــك الــقــائــمــة، كــإجــراء 
العملية  إدارة  فـــي  تــجــاهــلــهــم  مـــن  انــتــقــامــي 

االنتخابية.
وأوضحت املصادر أن من بني األسباب التي 
االنسجام بني مجموعات  لحالة غياب  أدت 
ــام واملـــبـــاحـــث والـــلـــجـــان املــكــلــفــة  ــعـ ــن الـ ــاألمـ بـ
بــــــــاإلدارة مـــن األمـــــن الـــوطـــنـــي واملـــخـــابـــرات، 
ــي الـــحـــصـــول على  الــتــمــيــيــز بـــني الـــطـــرفـــني فـ
االنتخابات  بمناسبة  لهم  تصرف  مكافآت 

لصالح ضباط اللجان التنسيقية.
ــاد مـــصـــدر قــضــائــي  ــ وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل؛ أفـ
ذو صــلــة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات، 
بــأن رئيس الهيئة الشــني إبراهيم، قــرر منع 
التحقيق في جميع الشكاوى التي تسلمتها 
الهيئة بمخالفات مرشحي حزب »مستقبل 
وطن«، وتغيير بيانات االنتخابات املجمعة 

النتيجة  الفرعية واختالفها عن  اللجان  من 
ــر أيــضــًا نتيجة  ــذا األمــ الــنــهــائــيــة. وطــــاول هـ
ــــي دائـــــــــرة الــطــالــبــيــة  االنــــتــــخــــاب الـــــفـــــردي فـ
أسفرت  التي  الجيزة،  بمحافظة  والعمرانية 
عن فوز النائب الحالي عن »مستقبل وطن« 
الجمهوري«  »الشعب  ومــرشــح  علي  محمد 
ــائـــب مــحــمــد  ــنـ ــارة الـ ــ ــــسـ ــــور، وخـ ــــاشـ أحـــمـــد عـ

ــؤاد مــمــثــل الـــحـــزب املـــصـــري الــديــمــقــراطــي  ــ فـ
االجتماعي، والذي قدم طعنًا بالتزوير.

ــدر أن رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة تــحــجــج  وذكــــــر املــــصــ
فــي مــواجــهــة بــعــض أعــضــاء مجلس اإلدارة 
الذين طالبوا بالتحقيق في تلك املخالفات، 
ــــي مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــخـــاصـــة بــالــرشــى  وفـ
ــأن الــقــانــون  االنــتــخــابــيــة، بــضــيــق الـــوقـــت وبــ
يتيح التحقيق فيها في وقت الحق وإحالة 
الجرائم للقضاء. وهو أمر لن يكون له تأثير 
انتخابه،  بعد  الــنــواب  مجلس  تشكيل  على 

نظرًا للحصانة التي ستترتب ألعضائه.
ووفــقــًا لــلــجــدول الــزمــنــي لــالنــتــخــابــات الــذي 
أعــلــنــت عــنــه الــهــيــئــة الــوطــنــيــة، فـــإن املــرحــلــة 
الثانية النتخابات مجلس النواب بدأت يوم 
الناخبني املصريني  األحــد املاضي، مع قيام 
املسجلني بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات 
االقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية في 
أن تستقبل  ويــفــتــرض  املــاضــيــني.  الــيــومــني 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة بــطــاقــات االقـــتـــراع 
ــاء، وغــــدًا الــخــمــيــس وبــعــد غد  ــعــ الـــيـــوم األربــ
الجمعة، على أن يتم التصويت في الداخل، 
واستؤنفت  املقبلني.  واألحـــد  السبت  يــومــي 
الــدعــايــة االنتخابية إلعـــادة املــرحــلــة األولــى 
املــاضــي، على أن تستمّر حتى  يــوم االثــنــني 
18 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي. في 
ستأنف الدعاية االنتخابية إلعادة 

ُ
املقابل، ت

املرحلة الثانية من 16 نوفمبر الحالي حتى 
2 ديسمبر/كانون األول املقبل.

وحددت الهيئة الوطنية لالنتخابات موعدًا 
قــرار  للطعن على  الحالي  3 نوفمبر  أقــصــاه 
األولـــى، على  املرحلة  نتيجة  بــإعــالن  الهيئة 
أن تفصل فيها املحكمة بني 4 نوفمبر و13 
منه. وحددت 17 نوفمبر موعدًا للطعن على 
نتيجة املرحلة الثانية، على أن تفصل فيها 

املحكمة بني 18 نوفمبر و27 منه.
ــــجــــرى انـــتـــخـــابـــات اإلعــــــــادة فــــي الـــخـــارج 

ُ
وت

أيــــــام 21 و22  لــلــمــرحــلــة األولـــــــى  بــالــنــســبــة 
ــجــرى اإلعــــادة فــي الــخــارج 

ُ
و23 نــوفــمــبــر، وت

ــام 5 و6 و7  ــ بــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة أيـ
ديسمبر املقبل.

رام اهلل ـ العربي الجديد

واصــــــلــــــت قــــــــــوات االحـــــــتـــــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي 
االستهتار بحياة األسرى الفلسطينيني، مع 
إلى  كورونا  بفيروس  املصابني  عــدد  ارتفاع 
73، وسط تحذيرات فلسطينية من استشهاد 
األسير ماهر األخرس، الذي يواصل إضرابه 
املفتوح عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي 

سيناء ـ محمود خليل

ــابـــات الــنــيــابــيــة فــي  ــتـــخـ ــم االنـ يــحــمــل مـــوسـ
ــرقــــي مـــصـــر،  ــنــــاء، شــ ــيــ ــال ســ ــمــ مـــحـــافـــظـــة شــ
املــحــافــظــات،  بقية  عــن  تختلف  خصوصية 
تعيشها  الــتــي  االستثنائية  للظروف  نــظــرًا 
ــقــــالب صــيــف عــــام 2013،  املــنــطــقــة مــنــذ االنــ
تقليص  وكــذلــك  املرشحني،  دعــايــة  وطبيعة 
اتساع  مــن  الــرغــم  االنتخابية، على  الــدوائــر 
املــحــافــظــة وعـــــدد ســكــانــهــا، مـــا يــشــيــر إلــى 
ــبــــة مــــن الـــســـلـــطـــة فــــي تــقــلــيــص حــضــور  رغــ
ســيــنــاء فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. أمــــا الــدعــايــة 
إليه  يفتقر  مــا  كــل  على  فتتركز  االنتخابية 
ليصار  الـــدولـــة،  وتتجاهله  هــنــاك،  املــواطــن 
إلــى اللعب على وتــر االحــتــيــاجــات مــن أجل 
كــســب صـــوت الــنــاخــب ودفــعــه لــلــتــوجــه إلــى 
فــي  بـــصـــوتـــه  واإلدالء  ــراع  ــ ــتـ ــ االقـ صـــنـــاديـــق 
السابع والثامن من الشهر الحالي، في حني 
أن الكثير من السكان ال يرون فائدة من هذه 

االنتخابات وما تفرزه.
ــد، قــــــــال الــــنــــاشــــط  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــيــــل املـ ــفــــاصــ وفــــــــي تــ
»العربي الجديد«،  لـ السياسي زهدي جواد 
إن املواطن في سيناء ال يهتم باالنتخابات 
نــهــائــيــًا، لــعــلــمــه املــســبــق أن كـــل مـــا يحصل 
عــلــى هـــذه األرض يــصــدر بــقــرار ســيــادي أو 
ــــواب مــصــر ال يــمــلــكــون  عــســكــري، وأن كـــل نـ

هــيــئــة  ــنـــت  ــلـ وأعـ اإلداري.  العـــتـــقـــالـــه  رفـــضـــًا 
الفلسطينية، في  شؤون األســرى واملحررين 
بــيــان أمــــس الـــثـــالثـــاء، ارتـــفـــاع عــــدد األســــرى 
املصابني بفيروس كورونا في سجن جلبوع 
اإلســرائــيــلــي إلــى 73 إصــابــة، مشيرة إلــى أن 
الــعــدد مــرشــح لــالزديــاد خــالل األيـــام املقبلة. 
حيث  جـــلـــبـــوع،  ســجــن  إدارة  أن  وأوضــــحــــت 
بالكامل  املعتقل  أغلقت  أســيــرًا،   360 يــوجــد 
وألغت جميع الزيارات وأعلنت أنها ستقوم 

بنقل جميع املصابني إلى سجن سليمون.
ــرى بــالــتــدابــيــر الــســيــئــة  ــ ــددت هــيــئــة األســ ــ ونــ
املعدومة  واالحترازية  الوقائية  واإلجـــراءات 
داخــــل ســجــون االحــــتــــالل، واســتــهــتــار إدارة 
املعتقلني.  الحفاظ على سالمة  السجون في 
ــة اإلهـــــمـــــال والــتــقــصــيــر  ــيـــاسـ وأكــــــــدت أن سـ
اإلســرائــيــلــيــة املــتــعــمــدة واملــمــنــهــجــة جعلت 
األسرى هدفًا لفيروس كورونا ولكل األوبئة 
تـــودي بحياتهم.  الــتــي  الخطيرة  واألمــــراض 
 عــــددًا مــن األســــرى املــصــابــني 

ّ
ولــفــتــت إلـــى أن

بـــالـــفـــيـــروس، كــــانــــوا قــــد شــــعــــروا بـــأعـــراض 
املرض، منتصف األسبوع املاضي، وأخبروا 
إدارة السجون بذلك، إال أنها تجاهلت األمر 

ولم تجِر أية فحوصات لهم.
بــيــان،  ــادي األســيــر الفلسطيني، فــي  نـ ــال  وقـ
الــوبــاء،  انتشار  االحــتــالل، ومنذ  إن سلطات 
وضعت األســرى في عزل مضاعف، بــداًل من 

ــرار لــصــالــح ســيــنــاء  ــ ــدار قـ ــ الــــقــــدرة عــلــى إصــ
وأهلها، أو تغيير واقع مرير يعيشونه في 
كــل ســاعــة، مضيفًا »بــنــاًء على ذلـــك، يسعى 
املـــرشـــح لــالنــتــخــابــات إلـــى جـــذب الــنــاخــبــني 
ــان مــن  ــ ــ مـــــن بـــــوابـــــة االحــــتــــيــــاجــــات الــــتــــي كـ
املــفــتــرض أن تــســدهــا الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا 
ــــالل فــتــرة  ــنـــا خـ ــنـــاء، فـــرأيـ ــيـ الــنــشــطــة فــــي سـ
املاضي،  الشهر  نهاية  االنتخابية  الدعاية 
ــمــــالت لــتــنــظــيــف الــــــشــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة،  حــ
وتوزيع كوبونات )قسائم( وقود للسائقني، 
خصوصًا سائقي األجرة، وادعاء مسؤولية 
اإلفراج عن معتقلني احتياطيًا للتحري عن 
إلى  باإلضافة  املحافظة،  فــي  األمــن  سجون 
تــوزيــع مــســاعــدات عينية وزيـــارة الــدواويــن 
العائالت، خصوصًا في مدينتي  ومجالس 
العريش وبــئــر الــعــبــد«. ولــفــت جـــواد إلــى أن 
التجربة السابقة مع نواب سيناء كانت غير 
النيابية  بــاالنــتــخــابــات  لــالهــتــمــام  مشجعة 
مــجــددًا، فــي ظــل اســتــمــرار أزمـــات املحافظة، 
ومرور سنني عليها من دون أي يتم تحريك 
ساكن، مشيرًا إلى أنه في كثير من األحداث 
اليومية كان املواطنون يبحثون عن النواب 
فــال يــجــدونــهــم، مــا تــســّبــب فــي حــالــة سخط 

شعبي على النواب السابقني.
ــي، أفــــــــاد مـــصـــدر  ــابــ ــخــ ــتــ ــع االنــ ــ ــــوضـ وعــــــن الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن  حــكــومــي مــســؤول لـــ

أن تــوفــر لــهــم اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة الــالزمــة، 
واســتــمــرت فـــي تــنــفــيــذ االعـــتـــقـــاالت الــيــومــيــة 
واألطفال  السن  وكبار  املرضى  طاولت  التي 
ــلــــت نـــقـــل األســـــــرى بــني  ــاء. كـــمـــا واصــ ــنــــســ والــ
الــســجــون، األمـــر الـــذي ســاهــم بشكل أساسي 
فـــي نــقــل الـــوبـــاء كــمــا جـــرى الـــيـــوم فـــي سجن 
جــلــبــوع، عـــدا عـــن نــســبــة اإلصـــابـــات الــعــالــيــة 
بــني صــفــوف الــّســجــانــني، وهــم املــصــدر األول 
لنقل الفيروس. وحــذر من أن إدارة السجون 
حــولــت الـــوبـــاء كــــأداة قــمــع وتــنــكــيــل وتــهــديــد 
ــّولـــت  الســـيـــمـــا بـــحـــق املــعــتــقــلــني الــــجــــدد، وحـ
سمى 

ُ
بعض األقــســام فــي الــســجــون إلــى مــا ت

مراكز »للحجر الصحي«، ال تتوفر فيها أدنى 
الشروط الصحية، بل يواجه األسير املصاب 
ــا حــيــاتــيــة  ــاعــ عــمــلــيــة عــــزل مــضــاعــفــة، وأوضــ

قاسية.
كـــمـــا حــــــذرت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــي الــكــيــلــة، فــي بــيــان، مــن اســتــمــرار سياسة 
اإلهـــمـــال الــطــبــي مـــن قــبــل ســلــطــات االحــتــالل 
بــحــق األســـــــرى، خــصــوصــًا فـــي ظـــل جــائــحــة 
ــتــــالل  ــلــــطــــات االحــ ــــت إن »ســ ــالـ ــ كــــــورونــــــا. وقـ
اإلسرائيلي تهمل األسرى الذين يعانون من 
أمــــراض مــزمــنــة قــبــل الــجــائــحــة، مــا يعني أن 
الــســجــون خــالل  مــعــانــاتــهــم ستتضاعف فــي 
الجائحة التي بات األسرى فيها يعانون من 
الفيروس واألمــراض املزمنة، ما ينذر بخطر 

املحافظة باتت تنقسم إلى دائرتني بداًل من 
ثــالث دوائـــر فــي هــذه االنــتــخــابــات، وتتمثل 
فــي الـــدائـــرة األولــــى الــتــي تــضــم أقـــســـام: أول 
وثــان وثالث ورابــع العريش، رفــح، والشيخ 
 19 الــفــردي  مقعدها  على  ويتنافس  زويـــد، 
( هــم: عبد 

ً
مرشحًا )6 حزبيني و13 مستقال

العزيز مطر إسماعيل سالم )حزب مستقبل 
وطــــــن(، إبـــراهـــيـــم ســـالـــم إبـــراهـــيـــم الــكــاشــف 
)حزب التجمع(، أحمد يونس أحمد محمد 
)حزب الحرية(، محمد مدحت محمد رفاعي 
)مــســتــقــل(، حــســام شــاهــني مــنــســى إبــراهــيــم 
ــور ســعــيــد مــحــمــود إبــراهــيــم  ــ )مــســتــقــل(، أنـ
ــــن(، إيـــهـــاب حــســن عــبــد الــوهــاب  )حـــمـــاة وطـ
بيتا )مستقل(، فايق العبد حمدان الخليلي 
)حـــزب حــمــاة وطــــن(، صــالــح ســالمــة حسني 
الــعــبــد محمد  الــريــاشــات )مــســتــقــل(، محمد 
الشوربجي )مستقل(، محمد أحمد محمود 
أحمد عبد الرحمن )مستقل(، محمد السيد 

له، خصوصًا املرضى  محدق قد يتعرضون 
منهم«. من جهة ثانية، واصــل األسير ماهر 
ــه املـــفـــتـــوح عن  ــرابــ األخــــــرس )49 عـــامـــًا( إضــ
 أمــس 100 يــوم على التوالي 

ً
الطعام مسجال

بحريته،  ومــطــالــبــًا  اإلداري  العــتــقــالــه  رفــضــًا 
في ظل تعنت إسرائيلي برفض اإلفــراج عنه 
وتلبية مطالبه، ووسط تحذيرات فلسطينية 
من استشهاده وتوقف أعضاء جسده. وأكد 
رئـــيـــس هــيــئــة شــــــؤون األســـــــرى واملـــحـــرريـــن 
»الـــعـــربـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة قــــــدري أبـــــو بـــكـــر، لــــ
ــامـــش اعـــتـــصـــام فــــي مــقــر  الــــجــــديــــد«، عـــلـــى هـ
الصليب األحمر بمدينة البيرة للتضامن مع 
األخـــرس واألســـرى املضربني أمــس الثالثاء، 
أن »الوضع الصحي لألسير ماهر سيئ جدًا 
من الناحية الصحية، لكن معنوياته عالية«، 
محذرًا من أن وصــول ماهر إلى اليوم الـــ100 
ــرار إلدارة  مـــن اإلضـــــراب قـــد يــكــون نــتــيــجــة قــ
ســـجـــون االحــــتــــالل بــقــتــلــه. وأوضــــــح األســيــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــحــرر مــحــمــد الــقــيــق، لـــ
والــــذي خـــاض تــجــربــة اإلضــــراب عــن الطعام 
أكثر  لفترة طويلة في سجون االحتالل قبل 
مــن 4 ســـنـــوات، أن تـــرك األخــــرس ليصل إلــى 
ــراب، يعني أنـــه قــد يكون  ــ 100 يـــوم مــن اإلضـ
شهيدًا مع وقف التنفيذ، وحالته تخرج عن 
كل البروتوكوالت الصحية وهو معرض ألي 

انتكاسة صحية.

سليمان علي )مستقل(، عبد الحميد عثمان 
حمدان أبو عتلة )مستقل(، خالد عودة عبد 
الفتاح الشريف )مستقل(، عادل محمد علي 
زناتي )مستقل(، عبد الناصر إبراهيم عبد 
الــعــزيــز شــعــبــان )مــســتــقــل(، عـــالء أجميعان 
عامر حــمــادة عبيد )الــوفــد الــجــديــد(، ياسر 
حمدي عرابي )مستقل(، وائل محمد سليم 

أحمد )مستقل(.
أمـــا فــي الـــدائـــرة الــثــانــيــة الــتــي تــضــم أقــســام: 
الـــحـــســـنـــة والـــقـــســـيـــمـــة ونـــخـــل وبـــئـــر الــعــبــد 
حزبيني   3( مــرشــحــًا   12 فيتنافس  ورمــانــة 
و9 مستقلني( هم: عبد الله محمد سالم عبد 
الــكــريــم )مــســتــقــل(، نــصــر الــلــه حــســني سالم 
مــحــمــد )حــــزب مستقبل وطــــن(، مــحــمــد أبــو 
)مــســتــقــل(، سامي  عــرفــة  الــحــديــد مصطفى 
كــامــل عــامــر عــمــر )مــســتــقــل(، مــوســى محمد 
ــال علي  ــعـ ســلــيــم مــحــمــد )مــســتــقــل(، عــبــد الـ
ــن(،  ــــزب حـــمـــاة وطــ ــو الـــســـعـــود )حـ مــحــمــد أبــ
محمد عبد القادر سليم سليمان )مستقل(، 
السيد إبراهيم علي فرج )مستقل(، إبراهيم 
ســـلـــيـــمـــان ســـلـــمـــان عـــبـــد املــــالــــك )مـــســـتـــقـــل(، 
للعدل  )العربي  سالم  علي  سليمان  حسام 
ــاواة(، ســالمــة ســالــم ســلــيــمــان ســالــم  ــ ــسـ ــ واملـ
إبــراهــيــم محمد سليمان  )مــســتــقــل(، محمد 
ــى هـــــــؤالء مــرشــحــو  ــ )مـــســـتـــقـــل(. يــــضــــاف إلــ

»القائمة الوطنية«.

تستمّر االنتخابات 
المصرية على 
مراحل حتى 7 

ديسمبر المقبل 
)Getty(

تكتل مدني يقوده 
الشباب بنحو 90 في المائة 

من عدد األعضاء

يسعى المرشحون 
لجذب الناخبين 

من بوابة االحتياجات

حذر فلسطينيون من 
ازدياد أعداد اإلصابات 

بفيروس كورونا بين 
األسرى، جراء تجاهل 

إدارة سجون االحتالل لألمر

حذر فلسطينيون من سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى )مصطفى حسونة/األناضول(

دعت منظمة »المجموعة المتحدة للقانون« الحقوقية في مصر، 
أمس، السلطات إلى إلغاء قرارات المنع من السفر غير محددة المدة، 
المادة  والتي تمثل قيودًا غير قانونية ضد المعارضين. وأوضحت أن 
62 من الدستور المصري تنّص على »ضمان حرية التنقل وحظر المنع 
من مغادرة إقليم الدولة، إال بأمر قضائي مسبب ومحدد المدة«. كما 
أشارت إلى الفراغ التشريعي في عدم وجود قانون ينظم حاالت المنع 

من السفر ومدته وطريقة الطعن عليه بمصر.

دعوة إللغاء قرارات منع السفر

أشارت مصادر عراقية، أمس، إلى اعتقال أحد 
أعضاء هيئة املستشارين في رئاسة الوزراء بتهم 

فساد وإحالته إلى التحقيق. ونقلت وكاالت أنباء 
محلية عن مصادر قولها إن »لجنة مكافحة الفساد 

اعتقلت مستشار رئيس الوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي )الصورة(، الوكيل السابق في وزارة 

الكهرباء رعد الحارس«. وأكد مسؤول أنه »متهم 
بقضايا فساد مالي ومخالفات إدارية«.

»العربي الجديد«، أّن  كشف مسؤول عراقي، لـ
الفصائل املوجودة في سنجار غرب نينوى وضعت 

شروطًا للقبول بتنفيذ اتفاق تطبيع األوضاع في 
املنطقة، والذي أبرمته الحكومة العراقية مع حكومة 

إقليم كردستان. وقال املسؤول نفسه إن من بني 
الشروط »عدم دخول قوات البشمركة إلى البلدة، 
وأن تحتفظ الفصائل بمقار ومكاتب لها داخلها، 

من دون وجود عسكري لها«.

اعتقال 
مستشار 

لرئيس 
الحكومة
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شروط 
جديدة 

للفصائل 
لتطبيق 

اتفاق 
سنجار

  شرق
      غرب

استمرار العمل 
بمعبر رفح

استأنفت السلطات املصرية، أمس 
الـــثـــالثـــاء، فــتــح مــعــبــر رفــــح الــبــري، 
ــام حــركــة  ــ ــزة، أمــ ــ ــاع غــ جـــنـــوبـــي قـــطـ
املــــســــافــــريــــن، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الــداخــلــيــة  الــتــوالــي. وذكــــرت وزارة 
ــة  ــركـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة )تـــــديـــــرهـــــا حـ
حـــمـــاس( أن عــمــل املــعــبــر فـــي يــوم 
 685 مــــغــــادرة  »شـــهـــد  األول  فــتــحــه 
مسافرًا ووصول 131 مواطنًا عائدًا 
لقطاع غزة«. ومن املقرر أن يستمر 
فــتــح املـــعـــبـــر، فـــي كـــال االتـــجـــاهـــني، 

ى يوم غد الخميس.
ّ
حت

)األناضول(

قضية األخرس: الجامعة 
العربية تدين االحتالل 

دان األمـــني الــعــام املــســاعــد لشؤون 
فـــلـــســـطـــني واألراضــــــــــــــــي الـــعـــربـــيـــة 
العربية، سعيد  بالجامعة  املحتلة 
أبــو علي، أمــس الــثــالثــاء، التجاهل 
ــــالل  ــ ــتـ ــ ــ ــات االحـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــد لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
اإلســرائــيــلــي، وحــّمــلــهــا املــســؤولــيــة 
ــر مــاهــر  ــيــ ــن تــــدهــــور حـــيـــاة األســ عــ
األخـــــــرس، الـــــذي يـــواصـــل إضـــرابـــه 
املــفــتــوح عـــن الــطــعــام لــلــيــوم املــائــة 
ــــي رفــــضــــًا العـــتـــقـــالـــه  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
اإلداري، مع تراجع وضعه الصحي 
بشكل خطير للغاية. وقال أبو علي 
إن »حـــالـــة األســـيـــر األخـــــرس تمثل 
معاناة األســرى ومدى االنتهاكات 
الــفــظــيــعــة الــتــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــات 

االحتالل بحقهم«.
)العربي الجديد(

تدريب بحري 
مصري ـ فرنسي

ـــــــذت الـــــبـــــحـــــريـــــتـــــان املــــصــــريــــة 
ّ
نـــــــف

تدريبًا  الثالثاء،  أمس  والفرنسية، 
ــرًا بـــنـــطـــاق األســـطـــول  ــابــ بـــحـــريـــًا عــ
وذلــك  املــتــوســط،  بالبحر  الشمالي 
ــة الــــفــــرقــــاطــــة املـــصـــريـــة  ــاركــ ــشــ ــمــ بــ
»طابا« والفرقاطة الفرنسية »جان 
بار«. وتضمن التدريب العديد من 
التدريب  منها  املختلفة،  األنشطة 
ــلـــى تــنــفــيــذ تـــشـــكـــيـــالت اإلبــــحــــار  عـ
قدرة  أظهرت مدى  والتي  املختلفة 
الـــوحـــدات الــبــحــريــة املــشــتــركــة على 
اتــــخــــاذ أوضـــاعـــهـــا بـــدقـــة وســـرعـــة 
عالية، وكذلك التدريب على تقييم 

مختلف التهديدات.
)العربي الجديد(

مصر: إخالء سبيل 
400 معتقل مؤقتًا

أخــلــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
أمــــــــس الــــــثــــــالثــــــاء، ســــبــــيــــل جــمــيــع 
املتهمني على ذمة أحداث سبتمبر/ 
 1338 القضيتني  فــي   2019 أيــلــول 
و1413 لسنة 2019 حصر تحقيق، 
 1739 الــــقــــضــــيــــة  فــــــي  ــمــــني  ــهــ ــتــ واملــ
نيابة  تحقيق  حــصــر   2018 لسنة 
أكثر  العليا، وعــددهــم  الــدولــة  أمــن 
الصحافي  بينهم  مــتــهــم،   400 مــن 
ــثــــم حـــــســـــن، واملــــــــــــــدون مــحــمــد  ــيــ هــ
أكــــســــجــــني، والــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي 
ســامــح ســعــودي. ومــن املحتمل أن 
فرج عنهم للسجن مجددًا، 

ُ
يعود امل

إذا اســتــأنــفــت الــنــيــابــة عــلــى قـــرار 
املحكمة، وهو ما سيظهر قريبًا.

)العربي الجديد(

لبنان يبرئ كارلوس غصن 
من زيارة إسرائيل

ــلـــبـــنـــانـــي، أمـــس  أوقـــــــف الـــقـــضـــاء الـ
الـــثـــالثـــاء، مــالحــقــة قــطــب صــنــاعــة 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارات كــــــــــارلــــــــــوس غـــصـــن 
)الصورة(، بجرم »زيارة إسرائيل« 
ــلــــى إخـــــبـــــار قـــــّدمـــــه ثـــالثـــة  بــــنــــاء عــ
محامني بحقه مطلع العام الحالي 
إثر وصوله الى بيروت بعد فراره 
ــابــــان، بــفــعــل مــــــرور الـــزمـــن  ــيــ مــــن الــ
الــجــرم. وكـــان غصن  العشري على 
قد زار إسرائيل عام 2008 بصفته 
مـــديـــرًا لــشــركــة »ريـــنـــو« الــفــرنــســيــة 
ــة مـــع شــركــة  ــراكـ ــفـــاق شـ لــتــوقــيــع اتـ
واعتذر الحقًا  إسرائيلية.  سيارات 

عن ذلك. 
)فرانس برس(



جاءت المقاطعة 
الواسعة لالستفتاء 

على الدستور 
الجزائري نتيجًة 

للدور الذي أداه 
الحراك الشعبي. 

وعلى الرغم من 
نسبة التصويت 

المتدنية، والتي 
تعكس غضبًا 
سياسيًا وشعبيًا 

من الدستور 
نفسه، إال أن 

شفافية السلطة 
الوطنية المستقلة 

لالنتخابات، أثارت 
إعجاب كثيرين، 

خصوصًا أنه سبق 
لها أن أدت دورًا 

إيجابيًا في رئاسيات 
2019

أمين العاصي

لتأكيد  إيــرانــيــة  مليشيات  خــطــوات  تتسارع 
سطوتها على محافظة دير الــزور السورية، 
عّد محطة رئيسية على 

ُ
شرقي سورية، التي ت

طريق طهران بيروت، الذي يعمل حكام إيران 
على إنجازه من خــال خلق ظــروف ال يمكن 
تجاوزها في أي تسوية سياسية مقبلة. ومن 
بني هذه الظروف تغيير النسيج االجتماعي، 
ــفـــوف هـــذه  ــنــــاء املــنــطــقــة فــــي صـ وتــجــنــيــد أبــ
املليشيات. في السياق، تّم تجنيد نحو 6700 
سوري من أعمار مختلفة في صفوف القوات 
اإليـــرانـــيـــة واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا أخــيــرًا، 
وفــق املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان، في 
املليشيات  التي تسيطر عليها هذه  املناطق 
فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــــزور. وذكــــــرت مــصــادر 
املليشيات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ محلية 
الصعبة  املعيشية  الحالة  تستغل  اإليــرانــيــة 
إلى  الفتة  صفوفها،  في  لتجنيدهم  للسكان 
أنها تقّدم رواتــب تــراوح بني 70 و100 دوالر 
وأشــارت  مهامهم.  املتطوعني حسب  لــهــؤالء 
ــــى أن بـــعـــض الـــشـــبـــان والــــرجــــال  ــادر إلـ املــــصــ

يــضــطــرون لــانــخــراط فــي صــفــوف املجندين 
لــتــفــادي انــتــقــام هــذه املليشيات، الـــذي يصل 
في بعض األحيان إلى القتل في حال الرفض. 
وأوضـــحـــت أن مــعــظــم ســـكـــان املــنــاطــق الــتــي 
السوري  والنظام  اإليرانيون  عليها  يسيطر 
تــركــوا بيوتهم ونــزحــوا إلــى الضفة األخــرى 
من نهر الفرات، حيث سيطرة »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، وذكــــــرت أن مــديــنــة 
امليادين، التي كان عدد سكانها أكثر من 60 
ألف نسمة، لم يبق فيها سوى آالف عدة فقط، 
البوكمال. ويشطر  فــي مدينة  الــحــال  وكــذلــك 
نهر الــفــرات محافظة ديــر الــزور من الوسط، 
الجنوبي  القسم  على  اإليــرانــيــون  ويسيطر 
»الشامية«،  بـ املحليون  السكان  الذي يسميه 
الشمالي  القسم  على  »قسد«  تسيطر  بينما 
»الــجــزيــرة«، والـــذي يقع ضمن ما  املــعــروف بـــ

»شرقي الفرات«. بات ُيعرف اصطاحًا بـ
على  كــامــل  بشكل  املليشيات  هــذه  وتسيطر 
املــيــاديــن، جنوب  مــن مدينة  املــمــتــدة  املنطقة 
شرقي مدينة دير الزور، إلى مدينة البوكمال 
على الحدود السورية العراقية، املقّدرة بنحو 
قــرى وبلدات.  60 كيلومترًا، ومــا بينهما من 
وتحتفظ هذه املليشيات بنفوذ لها داخل دير 
الـــزور منذ أواخـــر عــام 2017، تــاريــخ إسقاط 
تــنــظــيــم »داعــــــــش«. وأبــــــرز هــــذه املــلــيــشــيــات: 
»لــــــواء فـــاطـــمـــيـــون« الـــــذي يــضــم مـــرتـــزقـــة من 
ــواء زيــنــبــيــون« الـــذي يضم  ــ أفــغــانــســتــان، و»لـ
مــرتــزقــة مــن بــاكــســتــان، بــاإلضــافــة إلــى »لــواء 
اإلمــــام عــلــي« و»حــركــة الــنــجــبــاء« وقــــوات من 
ــي، ومــلــيــشــيــات  ــ ــرانـ ــ »الــــحــــرس الــــثــــوري« اإليـ

أخرى من »الحشد الشعبي« العراقي.
بقيادة  محلية  مليشيات  لإليرانيني  وتتبع 
ــبــــاشــــرة بـــالـــحـــرس  ــــاص يـــرتـــبـــطـــون مــ ــخـ ــ أشـ
الثوري اإليراني، أبرزهم الشيخ القبلي نواف 

البشير، الذي يقود ميلشيا »الباقر«، وتضم 
مــرتــزقــة مــن قبيلة الــبــقــارة، إحــــدى كــبــريــات 
القبائل في ريف دير الزور، لكن القسم األكبر 
مـــن أبــنــائــهــا مـــعـــارضـــون لــلــنــظــام الـــســـوري. 
وكان البشير نفسه من القياديني في صفوف 
املــعــارضــة الــســوريــة وتــعــرض لــاعــتــقــال في 
عام 2011، قبل أن ُيفَرج عنه ويغادر سورية. 
املعارض في  السوري  الشارع  أنه فاجأ  غير 
إلــى دمشق، ليعلن  مطلع عــام 2017 بعودته 

تشكيل هذه امليلشيا.
ــح الــكــاتــب مــحــمــد خــالــد الــشــاكــر، في  ــ وأوضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن اإليــرانــيــني  حــديــث لـــ
اخــتــاروا مدينة امليادين في ريــف ديــر الــزور 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، مـــركـــزًا ملــشــروعــهــم في 
شرقي سورية، مشيرًا إلى أن مظاهر التشّيع 

تــبــدو أكــثــر وضــوحــًا فــي هـــذه املــديــنــة لجهة 
تغيير أذان املساجد وتعديل أسماء الشوارع 
وإنشاء مزارات دينية لربط املنطقة باملشروع 
اإليــرانــي فــي ســوريــة. وأضـــاف الشاكر، وهو 
أبناء امليادين، أن اإليرانيني »يحاولون  أحد 
للسيطرة على  الشيعي  الهال  رسم خريطة 
مهمة  محطة  الـــزور  ديــر  ومحافظة  املنطقة. 
على الــطــريــق الــبــري الـــذي تعمل إيـــران على 
إنــشــائــه، ويــمــتــد مــن طــهــران مــــرورًا بــالــعــراق 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  إلـــى  ــــواًل  وســـوريـــة وصـ

بيروت على ساحل املتوسط«.
العبث  اإليرانيني  أن محاوالت  الشاكر  ورأى 
بالنسيج االجتماعي في محافظة دير الزور 
»خطيرة للغاية«، مضيفًا أن هذا األمر يحّول 

السوريني إلى أعداء بعضهم لبعض«.

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

لــم يــخــرج الــكــثــيــر، أمـــس الــثــاثــاء، عــن ثاني 
الليبية  العسكرية  اللجنة  اجــتــمــاعــات  ــام  أيـ
املشتركة )5+ 5( التي تلتئم للمرة األولى في 
فــي مدينة غــدامــس، بهدف  ليبيا، وتــحــديــدًا 
بحث تطبيق اتفاق وقــف دائــم إلطــاق النار 
بانتظار ما ستؤول إليه املخرجات في ختام 
الجلسات الــيــوم األربــعــاء. ويــتــزامــن ذلــك مع 
التي  األممية،  البعثة  لها  تتعرض  انتقادات 
تــرعــى االجــتــمــاعــات، بــشــأن طــريــقــة إدارتــهــا 

مسارات الحل الليبي.
ــبــــاء عـــن زيــــارة  فـــي هــــذه األثــــنــــاء، بـــــرزت األنــ

الوفاق  حكومة  فــي  الداخلية  لــوزيــر  مرتقبة 
الــلــيــبــيــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا إلــــى مـــصـــر، وســط 
»الــعــربــي الــجــديــد« وجـــود  تــأكــيــد مـــصـــادر لـــ
دور أميركي في التقريب بينه وبني القاهرة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة مــقــربــة من 
اللجنة املعنية بامللف الليبي إن جدول زيارة 
بــاشــاغــا إلــــى الـــقـــاهـــرة يــتــضــمــن لـــقـــاءات مع 
عـــدد مــن املــســؤولــني املــصــريــني، الــذيــن يأتي 
العامة عباس  املخابرات  في مقدمتهم مدير 
كامل، ومنسق اللجنة املصرية املعنية بشأن 
ليبيا الــلــواء أيمن بــديــع. وأضــافــت املــصــادر، 
منذ  اتــصــاالت  هناك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
فــتــرة بــني بــاشــاغــا والــجــانــب املــصــري، الفتة 
التنسيق معه بشكل مباشر،  أنــه جــرى  إلــى 
ض العمال املصريني لإلهانة  خال أزمة تعرُّ
فـــي مــديــنــة تــرهــونــة، وكـــذلـــك اخــتــطــاف عــدد 
مــن الــعــمــال املــصــريــني فــي مدينة بني وليد، 
املــاضــي. وتحدثت عــن وجــود تقارب  الشهر 
كبير في الرؤى بني الجانبني، بشأن عدد من 
امللفات التي يأتي في مقدمتها ملف مكافحة 

اإلرهاب، ومواجهة العناصر املتطرفة.
أدى  األمــيــركــي  الجانب  أن  املــصــادر  وكشفت 
دورًا بارزًا في التقريب بني القاهرة وباشاغا، 
الذي يتولى عملية موسعة ملاحقة العناصر 
ــة، وتـــفـــكـــيـــك املـــلـــيـــشـــيـــات املــســلــحــة،  ــرفـ ــطـ ــتـ املـ
ودمجها ضمن هياكل نظامية، تتبع الجيش 
ــإن بــاشــاغــا  ــ ــلـــيـــبـــي،. وبـــحـــســـب املــــصــــادر فـ الـ
املقبلة  الفترة  خــال  نــفــوذه  لتوسيع  يسعى 
ــوزراء  عــبــر تــقــديــم نفسه مــرشــحــًا لــرئــاســة الــ
ضمن التصورات املطروحة لتقاسم السلطة، 
والتي تتضّمن تقسيم الرئاسات الثاث بني 
أقــالــيــم لــيــبــيــا، بــحــيــث يــكــون مــنــصــب رئيس 
الوزراء من نصيب غرب ليبيا، في حني يكون 
منصب رئــيــس املجلس الــرئــاســي مــن حصة 

برقة، فيما تكون رئاسة  ليبيا وإقليم  شرق 
مجلس النواب من نصيب الجنوب الليبي.

وقالت املصادر إن باشاغا يسعى لبناء الثقة 
االعتراض  عــدم  القاهرة، لضمان  بينه وبــني 
عليه من جانب مصر، في حال توليه منصب 
رئيس الــوزراء، خلفًا لرئيس حكومة الوفاق 
 
ّ
الوطني فائز السراج. وبحسب املصادر فإن
الــقــاهــرة ال تــعــتــرض عــلــى شــخــص بــاشــاغــا، 
إال أنها ما زالــت في حاجة لضمانات بشأن 
حدودها الغربية مع ليبيا وضمان تأمينها 
وعـــدم انــتــقــال أيـــة تــهــديــدات عــبــرهــا للداخل 
ــى أن  ــ املـــــصـــــري. كــــذلــــك أشــــــــارت املـــــصـــــادر إلــ
تــوازن  ضمان  باشاغا  مع  ستبحث  القاهرة 
العاقات الليبية بني القاهرة وأنقرة، بحيث 
الحدود  على  تهديد  مصدر  تركيا  تشكل  ال 
، فــي ظــل الــعــاقــات 

ً
الــغــربــيــة ملــصــر مــســتــقــبــا

الــــتــــي تــــربــــط وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الوفاق بتركيا. وقالت املصادر، التي تحدثت 
بدرجة  تثق  القاهرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ما بباشاغا، إال أن األمــر في إطــار العاقات 
الثقة فقط، ولكن  الـــدول ال يتوقف على  بــني 
هــنــاك مـــحـــددات أخــــرى يــجــب ضــمــانــهــا قبل 

الحصول على دعم مصر.
وجـــاء هــذا الــتــطــور قبل ســاعــات مــن اختتام 
ــكـــريـــة الــلــيــبــيــة  ــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الـــعـــسـ اجــ

الليبية،  املشتركة )5+ 5( في مدينة غدامس 
الهادفة الى تطبيق اتفاق وقف دائم إلطاق 
العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  وكــانــت  الــنــار. 
ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في  املتحدة  لألمم 
أّكــــــــــدت أن الـــجـــلـــســـة األولـــــــى  ــز، قـــــد  ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ولـ
الجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة بـــني وفـــــدي »الــــوفــــاق« 
ومــلــيــشــيــات حــفــتــر قـــد أحــــــرزت »تـــقـــدمـــًا في 
ــــاق الــــنــــار«.  ــ تــنــفــيــذ بــــنــــود اتــــفــــاق وقـــــف إطـ
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه  ــــت، خـ ــافـ ــ وأضـ
عقب انتهاء الجلسة االفتتاحية في غدامس 
مساء أول من أمس، أن »هناك توافقًا وتقدمًا 
ملحوظًا توصل إليه الضباط العشرة، وهو 
الـــروح  هـــذه  لنقل  ومــهــم  للغاية  أمـــر مشجع 

واملسؤولية إلى الطبقة السياسية«.
وأكدت مصادر مسؤولة مقربة من اجتماعات 
الجلسة  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ ــدامـــس،  غـ
فــي غــدامــس ســتــحــدد تفاصيل وقـــف إطــاق 
النار ونقاط تباعد قوات الطرفني، باإلضافة 
ــة الــعــســكــريــة  ــرفـ ــغـ ــفـــاق عـــلـــى تــشــكــيــل الـ لـــاتـ
الــتــي ســتــشــرف عــلــى تنفيذ بنود  املــشــتــركــة 
ــاء املــلــفــات األخــرى  االتــفــاق، فيما سيتم إرجـ
املتعلقة بمغادرة املرتزقة وتحديد موعد بدء 
انسحاب قــوات الطرفني من مناطق التماس 
بمدينة سرت. وكشفت املصادر عن استعداد 
مـــمـــثـــلـــي مـــجـــلـــســـي الــــــدولــــــة ونــــــــــواب طـــبـــرق 
الســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات حــوارهــمــا فــي مسار 
املناصب القيادية في املغرب مجددًا، مشيرة 
أن تستأنف االجتماعات غدًا  املرجح  أن  إلى 
ــــدت املـــصـــادر أن اجــتــمــاعــات  الــخــمــيــس. وأكــ
اآلليات  تطبيق  ستناقش  املجلسني  ممثلي 
التي اتفقت عليها، وبحث جملة من األسماء 
القوائم دون  املقترحة، بهدف تحديد أسماء 
أن يكون لها الحق في اعتماد أسماء بعينها 

لشغل تلك املناصب.
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أعقب اإلعان عن نتائج االستفتاء، تبشير 
مراحل  مع  النهائية  بالقطيعة  الجزائريني 
تـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات فـــي الـــســـابـــق. وذكــــرت 
الرئاسة في البيان أن »النتائج قد أظهرت 
ــان مـــتـــمـــيـــزًا بــالــشــفــافــيــة  ــ أن االســـتـــفـــتـــاء كــ
السلطة  أعلنتها  التي  والنتائج  والــنــزاهــة، 
عّد تعبيرًا 

ُ
ت املستقلة لانتخابات  الوطنية 

نــاخــب )مــــن مــجــمــوع 24.5 مــلــيــون نــاخــب(. 
صــّوت 66.8 في املائة منهم بنعم للدستور، 
ــاخــــب، فــــي مــقــابــل  بـــمـــجـــمـــوع 3.3 مـــايـــني نــ
تصويت 33.2 في املائة، يمثلون 1.6 مليون 

ناخب، ضده.
والـــتـــقـــطـــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة الــلــحــظــة 
ــي بـــيـــانـــهـــا الــــذي  ــــت فــ ــاولـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وحـ

 عن إرادة الشعب«. وأضاف 
ً
حقيقيًا وكاما

رئــيــس  أن  »يــــبــــنّي  ــاء  ــفـــتـ ــتـ االسـ أن  الـــبـــيـــان 
الــجــمــهــوريــة عــبــد املــجــيــد تــبــون كـــان وفــيــًا 
اللــتــزامــاتــه، حــتــى يــتــم الـــشـــروع أخــيــرًا في 
املـــســـار الــكــفــيــل بــالــســمــاح بــالــتــعــبــيــر الــحــر 
والـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــب الــــجــــزائــــري حـــول 
كــل مــا يخص مــصــيــره«. وأشــــادت الرئاسة 

طبعت  التي  والنزاهة  بالشفافية  الجزائرية 
هنا  »مــن  بأنه  متعهدة  الشعبي،  االستفتاء 
فــصــاعــدًا وامـــتـــدادا النــتــخــابــات 12 ديسمبر 
بمثابة  انــتــخــابــات ســتــكــون  كـــل  فـــإن   ،2019
وملا  الــجــزائــري  الشعب  تطلعات  عــن  تعبير 
»مــنــع  يــريــده ملــســتــقــبــلــه«. وتــعــّهــدت أيــضــًا بـــ
أي تـــدخـــل لــلــحــكــومــة والـــســـلـــطـــات اإلداريــــــة 

فــي تنظيم االنــتــخــابــات، بــعــدمــا تــم تحويل 
ــات الـــكـــامـــلـــة لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة  ــيـ الـــصـــاحـ
املستقلة لانتخابات، وقد كانت النتائج في 

مستوى تطلعها«.
وإضافة إلى الرئاسة، يؤكد إقرار الكثير من 
التي كانت  تلك  فيها  بما  السياسية،  القوى 
ضحية للتزوير في االنتخابات السابقة قبل 
الحراك الشعبي، أو تلك التي كانت تعتبر أن 
التزوير معضلة حقيقية في الباد، أن نجاح 
السلطة االنــتــخــابــات هـــذه املــــرة، ســيــكــون له 

أبعاد إيجابية.
ورأى رئيس حزب »جيل جديد« )تقدمي(، 
ــيــــس الـــســـابـــق  أحــــــد أبـــــــرز مــــعــــارضــــي الــــرئــ
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، جــيــالــي ســفــيــان، 
الــــذي اســتــخــلــصــنــاه هو  ــــدرس األول  أن »الـ
ــه كـــانـــت لــلــســلــطــة الــشــجــاعــة، حــتــى ولــو  أنــ
رغـــمـــًا عــنــهــا إلعـــطـــاء األرقـــــــام الــصــحــيــحــة. 
في  قـــراءة جدية  نعطي  أن  نستطيع  واآلن 
االستفتاء، إذ إنه من النادر جدًا في الجزائر 
أن نتعامل مع أرقام حقيقية عن االستفتاء، 
تعّبر عن واقع نسبة املشاركة، وهذا يعطي 
لانتخابات مصداقية«. وأشــار في حديٍث 
ــذا نــجــاح  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »هـ لــــ
كبير ومؤشر على أن النظام السياسي في 
الجزائر يتجاوب وبصدد تكريس التغيير 
ــر إيــجــابــي  الـــتـــدريـــجـــي. وســيــكــون لـــذلـــك أثــ
الناخبني  ثقة  اســتــعــادة  صعيد  على  كبير 
في االنتخابات املقبلة«. وكان من املقرر أن 
الجزائر انتخابات برملانية في عام  تجري 
2022، إال أن نتائج االستفتاء على الدستور 
ستتيح الــفــرصــة إلجــرائــهــا فــي وقـــٍت أكبر، 

كما أعلن الرئيس الجزائري أكثر من مرة.
السلطة  أن  إلى  التصريح أيضًا  يشير هذا 
 

ّ
الــســيــاســيــة لـــم تــكــن تــمــلــك خـــيـــارًا غــيــر كــف

ـــن االنــــتــــخــــابــــات وعــــــــدم الـــتـــدخـــل  يــــدهــــا عــ
محاولة  أيــة  تكلفها  أن  يمكن  وكـــان  فيها. 
لــلــتــدخــل فـــي عــمــل ســلــطــة االنـــتـــخـــابـــات أو 
التاعب بالنتائج الكثير، في ظل االحتقان 
الــشــعــبــي لاستفتاء،  والـــرفـــض  الــســيــاســي 
وهـــو مـــا تــجــلــى بـــوضـــوح مـــن خـــال نسبة 
املقاطعة. كما نتائج االستفتاء الشعبي على 
الدستور، يمكن أن تكون في السياق نفسه 
محطة فارقة، في إحداث تغيير عميق داخل 
النظام إزاء مسألة االنتخابات وشفافيتها 
للسلطة  األكبر  االمتحان  لكن  الجزائر.  في 
ــات مـــعـــًا،  ــابــ ــخــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة وســـلـــطـــة االنــ
ســيــكــون عــنــد إجــــراء االنــتــخــابــات النيابية 
التنافس  طبيعة  بحكم  املــقــبــلــة،  واملــحــلــيــة 
ــزاب والــقــوائــم املــشــاركــة فيها،  وحــجــم األحــ
والـــتـــي ســتــســمــح بــمــعــرفــة حــقــيــقــة الــســلــوك 
االنــتــخــابــي، والــحــجــم الــحــقــيــقــي لــكــل قــوة 

سياسية في الباد.
ــة فــي  ــوقـ ــبـ ــر املـــسـ ــيـ ــات غـ ــرجــ ــخــ ــكـــن هــــــذه املــ لـ
الــجــزائــر، لــم تكن لتحدث لــوال الـــدور الــبــارز 
الشعبي على  الــحــراك  الــذي شّكله  والضغط 
محاولة  أو  خطأ  أي  أن  خصوصًا  السلطة، 
ستكلف  كانت  ونتائجه،  االستفتاء  لتزوير 
الــســلــطــة كـــثـــيـــرا، وقــــد تــنــســف كـــامـــل املــســار 

السياسي في الباد.
السياسية  العلوم  أســتــاذ  أبــدى  السياق  فــي 
فــي جــامــعــة ســعــيــدة، مــولــود ولـــد الــصــديــق، 
بأن  الجديد«،  »العربي  لـ اعتقاده في حديٍث 
ــّدمــت هــي لتخفيف الضغط. 

ُ
ق »األرقـــام التي 

ــو ســـلـــوك الـــســـلـــطـــة بــســبــب  والــــــــذي تــغــيــر هــ
الــضــغــط الــشــعــبــي املـــتـــواصـــل، الـــــذي فــرض 
عليها تغيير سلوكها إزاء االنتخابات. لكن 
من حيث املبدأ، فإن تجربة هيئة االنتخابات 
ــن بــاتــجــاه االســتــقــالــيــة. ومــن  ــثــمَّ

ُ
حــديــثــة، وت

ــا يــمــكــن لتحقيق  ــل مـ ــدًا تــشــجــيــع كـ املـــهـــم جــ
ــلـــة. لــكــن  ــبـ ــقـ الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي االنــــتــــخــــابــــات املـ
فــــي املـــقـــابـــل، يـــجـــب أن تــحــظــى بــســلــطــاتــهــا 
الدستورية كاملة في إدارة مراحل أخرى من 

االنتخابات، مثل الحملة االنتخابية«.

رصدخاص

مصر ما زالت في 
حاجة لضمانات بشأن 

حدودها مع ليبيا

نتائج استفتاء الدستور... »حالل«

ترتبط  وال  السلطة،  بأداء  متعلقة  تسجيلها  يمكن  مالحظات  يوجد 
سابقة  بمراحل  تتصل  لكنها  ونتائجها،  االقتراع  عملية  بسير  بالضرورة 
للتصويت. ومن بينها ما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين كل القوى 
المشاركة في االنتخابات، وإنهاء الحق الحصري في الترخيص لألنشطة 
االنتخابية. كما يسود اعتقاد بضرورة تطوير األداء اإلعالمي، الذي لم 
أية  االنتخابات  لم تعقد هيئة  إذ  األحد،  استفتاء  الصحافيين في  يرِض 

مؤتمرات يوم االقتراع.

مالحظات على هامش االستحقاق

قضية

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة غــيــر  ــعــ ــاطــ ــقــ ــن نـــســـبـــة املــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــائـــج االسـ ــتـ ــنـ املــــســــبــــوقــــة لـ
الشعبي على الدستور الجزائري 
الذي جرى يوم األحد املاضي، وحدها محور 
الــنــقــاش الــســيــاســي فــي الــجــزائــر بــعــد إعــان 
الـــنـــتـــائـــج. لــكــن الــســلــطــة الــوطــنــيــة املــســتــقــلــة 
ــام كــمــا هـــي، عبر  ــ لــانــتــخــابــات أعــلــنــت األرقــ
 23.7 بلغت  متدنية  مشاركة  بنسبة  اإلقـــرار 
لقوى  بالنسبة  ل 

ّ
مث املائة فقط. وهــو ما  في 

سياسية ومحللني تحّواًل كبيرًا يؤشر على 
ُيسهم  ما  االنتخابات،  تزوير  مراحل  نهاية 
الحجم  وكشف  الناخبني،  ثقة  استعادة  فــي 
الــتــمــثــيــلــي لـــكـــل قـــــوة ســـيـــاســـيـــة فــــي الـــبـــاد 
وإعطاء مصداقية للمؤسسات املنتخبة. مع 
املستقلة  الوطنية  السلطة  خــطــوة  أن  العلم 
ــدوة  ــنــ ــا، فـــفـــي الــ ــهــ ــن نــــوعــ ــ لـــيـــســـت األولـــــــــى مـ
نتائج  عــن  لــإلعــان  عقدها  التي  الصحافية 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي 12 ديــســمــبــر/
قـــال رئــيــســهــا محمد  كـــانـــون األول املـــاضـــي، 
شرفي، وهو وزيــر عدل سابق، إنه »لم يولد 
عــلــّي وعــلــى سلطة  أن يضغط  مــن يستطيع 
ــابــــات«. وبــــــدا تــصــريــحــه فــــي حــيــنــه  ــتــــخــ االنــ
بمثابة تأكيد املعلومات التي كانت متداولة 
الحكومة  رئيس  عليه  مارسها  ضغوط  عــن 
حينها نور الدين بدوي، لتوجيه االنتخابات 
ضــد املــرشــح عبد املجيد تــبــون. لكن أيــًا من 
املرشحني لم يطعن في شفافية االنتخابات 

الرئاسية.
املستقلة  الوطنية  للسلطة  سمح  اإلرث  هــذا 
لانتخابات في ضمان نزاهة استفتاء األحد 
املـــاضـــي، وهــــو مـــا دفــــع شــرفــي فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي، أول من أمس االثنني، إلى وصف 
الــدســتــور الــجــديــد بــأنــه »حــــال«. وقـــال: »في 
حــااًل،  رئيسًا  كسبنا  الرئاسية  االنتخابات 
ــورًا حـــــااًل«،  ــتــ وفــــي االســـتـــفـــتـــاء كــســبــنــا دســ
مضيفًا بأن »التزوير نوع من أنواع الفساد، 
بل هو أّم الفساد«. وأعلن أن نسبة املشاركة 
بلغت 23 في املائة، مع تصويت 5.5 مايني 

الدوحة ـ أنور الخطيب

حـــّدد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثــانــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
انتخابات مجلس  املقبل موعدًا إلجــراء 
الــشــورى، مؤكدًا أن مكانة بــاده تتعزز 
على الــرغــم مــن الــحــصــار. ووضـــح أمير 
قــطــر، فــي افتتاح دور االنــعــقــاد الــعــادي 
الــــــ49 ملــجــلــس الـــشـــورى الـــقـــطـــري، أمــس 
انــتــخــابــات أكــتــوبــر املقبل  الــثــاثــاء، أن 
الشورى  تقاليد  إطــار »تعزيز  تأتي في 
ــقـــطـــريـــة وتــــطــــويــــر عــمــلــيــة الــتــشــريــع  الـ
بمشاركة أوســـع مــن املــواطــنــني«. وقــال: 
»كادت االستعدادات النتخابات مجلس 
الـــشـــورى تــصــل إلــــى خــتــامــهــا، وســـوف 
تـــجـــرى االنـــتـــخـــابـــات فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
ــــوف تـــجـــرى هـــذه  ــبـــل. سـ ــقـ ــام املـ ــعــ مــــن الــ
االنـــتـــخـــابـــات بــمــوجــب الـــدســـتـــور الـــذي 
اســتــفــتــي عــلــيــه فــي الــعــام 2003 وصــدر 
نــقــوم بخطوة مهمة  وبــهــذا  عــام 2004. 
فـــي تــعــزيــز تــقــالــيــد الــــشــــورى الــقــطــريــة 
وتـــطـــويـــر عــمــلــيــة الـــتـــشـــريـــع بــمــشــاركــة 

أوسع من املواطنني«. 
وأضــــــــــــاف: »لــــديــــنــــا نـــظـــامـــنـــا الــــراســــخ 
واملتداخل  مجتمعنا  بنية  فــي  املتجذر 
معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو 
نظام إمــارة مستند إلى تقاليد راسخة 
مـــن الــحــكــم الــــعــــادل والـــرشـــيـــد املــرتــبــط 
ــــوالء  بــالــشــعــب بــاملــبــايــعــة وعــــاقــــات الـ
والثقة املتبادلة والتواصل املباشر بينه 
وبني املجتمع«. وشدد على أنه »ليست 
االنتخابات معيار الهوية الوطنية، فقد 
تبلورت هوية قطر عبر الزمان، وتظهر 
في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا 
السمحة،  األخــاقــيــة  وقيمه  وتــمــاســكــه، 
وحــبــه لــوطــنــه، كــمــا ظــهــرت فـــي تــحــدي 

الحصار«. 
وأشــار الشيخ تميم إلــى أن مكانة قطر 
استمرار  الرغم من  تتعزز على  الدولية 
»بــالــنــســبــة لسياستنا  وقــــال  الــحــصــار. 
الــخــارجــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 

الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــاث 
سنوات، فإن مكانة قطر الدولية تتعزز 
بــســبــب تــكــثــيــف نــشــاطــنــا فـــي الــقــضــايــا 
التغير  الــدولــي، مثل  التي تهم املجتمع 
املـــنـــاخـــي ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر ومـــحـــاربـــة 
ــاع  ــبــ ــبــــب اتــ ــا، وبــــســ ــ ــرهـ ــيـــ ــ اإلرهــــــــــــاب وغـ
ومبدئية،  ومسؤولة  حكيمة  سياسات 
النزاعات  العديد من  واإلســهــام في حل 

بالطرق السلمية عبر الحوار«. 
ــا يــتــعــلــق بــمــنــطــقــتــنــا،  ــمـ ــيـ وأضــــــــاف »فـ
فــإنــنــا نـــؤكـــد عــلــى مــوقــفــنــا الــثــابــت من 
والحقوق  الفلسطينية  القضية  عــدالــة 
املــــشــــروعــــة ألشـــقـــائـــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــني، 
ــامـــة دولـــتـــهـــم املــســتــقــلــة  ــك إقـ بــمــا فـــي ذلــ
الــقــدس  وعاصمتها   1967 حـــدود  عــلــى 
الــــشــــرقــــيــــة والــــــحــــــل الـــــــعـــــــادل لــقــضــيــة 
الــــاجــــئــــني، وفــــقــــًا لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية«. وأعلن أن األمة العربية فقدت 
ــذا الـــعـــام رجــلــني مـــن أعــظــم رجـــال  فـــي هـ
الــخــلــيــج، وهـــمـــا الــســلــطــان قـــابـــوس بن 
ســعــيــد، بــانــي ســلــطــنــة عــمــان الــحــديــثــة 
خـــوة 

ُ
الـــذي ربطته بقطر عــاقــات مــن األ

الشيخ  الكويت  املتبادلني، وأمير  والود 
صباح الجابر الصباح، »الذي عمل بكل 
ــوة لــلــتــوفــيــق بـــني الـــدول  مـــا أوتــــي مـــن قـ
الــعــربــيــة وإصـــــاح ذات الــبــني فـــي دول 
الخليج، والذي لن ننسى مواقفه معنا«. 
وأضاف »نأمل أن تستلهم دول مجلس 
التعاون من اعتدال فقيدينا وحكمتهما 
من املواعظ والعبر الصحيحة، ملستقبل 

العاقات فيما بينها«.  
فيروس  مــواجــهــة جائحة  وبــخــصــوص 
ــارت  ــ ــتـ ــ اخـ ــر  ــطــ قــ أن  كـــــــورونـــــــا، أوضـــــــــح 
اإلغاقات الجزئية وأن النظام الصحي 
التعامل مع  أثبت جدارته في  البلد  في 
الوباء. وفي الشأن االقتصادي، أكد أمير 
القطري في مواجهة  الريال  قطر متانة 
األزمــــــات الــخــارجــيــة مـــن خــــال حــفــاظــه 
»قطر حافظت  أن  قيمته. وأضـــاف  على 
على تصنيفها االئتماني املرتفع وقطاع 

ى تداعيات الجائحة«.
ّ
الطاقة تخط

قطر: انتخابات أكتوبر 2021 
لتوسيع مشاركة المواطنين

غياب التزوير في 
االنتخابات يعود أيضًا 

للدور البارز للحراك الشعبي

النظام السياسي 
يتجاوب وبصدد تكريس 

التغيير التدريجي

تعمل طهران على 
تأمين السيطرة على 

دير الزور ومحافظتها 
عبر استغالل األحوال 
المعيشية الصعبة، 

وتجنيد سوريين 
في هذه المناطق

علمت »العربي الجديد« 
أن واشنطن أدت دورًا في 

التقارب بين مصر ووزير 
الداخلية في حكومة 

الوفاق الليبية فتحي 
باشاغا الذي يزور القاهرة 

لبحث ملفات عدة

الحدث ارتياح سياسي إلعالن السلطة الجزائرية النسب 
المتدنية للمشاركة الشعبية
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  شرق
      غرب

قصف متبادل في إدلب 
تـــبـــادلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
املعارضة املسلحة، أمس  وفصائل 
الزاوية  جبل  في  القصف  الثاثاء، 
بــريــف إدلــــب، بــالــتــزامــن مــع تعزيز 
منطقة  في  نقاطه  التركي  الجيش 
جــــبــــل الـــــــزاويـــــــة. وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
املـــعـــارضـــة  ــائـــل  فـــصـ عـــســـكـــريـــة إن 
ــقـــوات  املـــســـلـــحـــة قـــصـــفـــت مــــواقــــع لـ
الــنــظــام فــي مــديــنــة كــفــرنــبــل وقــريــة 
ــــب الــجــنــوبــي،  ــن بـــريـــف إدلــ ــزاريــ حــ
الـــنـــظـــام  قــــصــــف  ــلــــى  عــ ردًا  وذلـــــــــك 

لناحية البارة أول من أمس.
)العربي الجديد(

البرهان: نتبادل 
مع إثيوبيا منافع 

اعـــتـــبـــر رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــاء، أن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـ
مع  مشتركة  منافع  تتبادل  بـــاده 
وقــال  املنطقة.  يــخــدم  بما  إثيوبيا 
ــه إلــى  ــارتــ الـــبـــرهـــان، فـــي خـــتـــام زيــ
أديس أبابا، إن »البلدين يتبادالن 
ــافـــــع املــــشــــتــــركــــة بــــمــــا يـــخـــدم  ــنـــ املـــ
املــنــطــقــة، ويــحــقــق اســتــقــرارهــا في 
كافة املجاالت«. وأشاد »بالتطوير 
الــــــــافــــــــت فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــــزراعــــــــة 

والصناعة في إثيوبيا«.
)األناضول(

إرجاء محاكمة البشير 
ومتهمي انقالب 1989 

أرجــــــات مــحــكــمــة ســـودانـــيـــة، أمــس 
الـــــــثـــــــاثـــــــاء، مــــحــــاكــــمــــة الــــرئــــيــــس 
السوداني املعزول عمر البشير و27 
تشرين  نوفمبر/   10 إلــى  شخصًا 
الثاني الحالي الستكمال االستماع 
إلى ردود محامي الدفاع على نص 
االتهام الذي تاه النائب العام تاج 
القاضي عصام  الحبر. وقــال  السر 
»الجلسة  إن  إبراهيم  الدين محمد 
املـــقـــبـــلـــة الســـتـــكـــمـــال ســـمـــاع الـــــرد« 
ــام ســتــعــقــد »بــعــد  ــهـ عــلــى بــيــان االتـ
وعـــقـــدت  اآلن«.  مــــن  فـــقـــط  ــبــــوع  أســ
في  املحاكمة  مــن  الثامنة  الجلسة 
السامة من  إجـــراءات  قاعة تراعي 

فيروس كورونا.
)فرانس برس(

ساحل العاج: واتارا 
رئيسًا للمرة الثالثة 

ــد انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــحــســن  ــيـ أعـ
واتــــــــارا )الـــــصـــــورة( لــــواليــــة ثــالــثــة 
الــعــاج، بنتيجة 94.27  فــي ســاحــل 
في املائة من األصـــوات في الــدورة 
األولــــى بــعــدمــا قــاطــعــت املــعــارضــة 
االنــتــخــابــات، وفــقــًا لــلــنــتــائــج التي 
ــلـــنـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  أعـ
املـــســـتـــقـــلـــة أمــــــس الــــثــــاثــــاء. وقــــال 
كوليبالي  إبراهيم  اللجنة  رئيس 
كـــويـــبـــيـــيـــر، بـــعـــد تــــــاوة الــنــتــائــج، 
»انـــتـــخـــب الـــحـــســـن واتــــــــارا رئــيــســًا 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. وأعــــــــرب االتـــحـــاد 
إزاء  العميق  »قــلــقــه  األوروبـــــي عــن 
والتحريض  واالستفزازات  التوتر 
ــتـــي ســــــادت وال  عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة الـ
تزال مستمرة في الباد حول هذه 

االنتخابات«.
)فرانس برس(

البيرو: الكونغرس يبدأ 
مسعى لعزل الرئيس 

صادق الكونغرس في البيرو، أول 
من أمــس، على بــدء إجـــراءات لعزل 
الرئيس مارتن فيزكارا من منصبه 
بــســبــب مـــزاعـــم فـــســـاد، وذلـــــك بعد 
شــهــر ونـــصـــف الــشــهــر مـــن نــجــاتــه 
ووافــق  لعزلة.  سابقة  محاولة  مــن 
الـــنـــواب عــلــى اإلجـــــراء بــأغــلــبــيــة 60 
ــًا مـــقـــابـــل 40، بــيــنــمــا امــتــنــع  صـــوتـ
18 عــن الــتــصــويــت. وتــأتــي خطوة 
إطــاحــة فــيــزكــارا فــي أعــقــاب تقارير 
أنــه قبل رشــى تقّدر  إعامية تزعم 
ألف   637( مليون ســول   2.3 بنحو 
فازتا  شركتني  من  أميركي(  دوالر 
بــمــنــاقــصــات أشـــغـــال عــامــة عندما 
ــم مـــوكـــيـــجـــوا  ــيــ ــلــ ــًا إلقــ ــمــ ــاكــ كـــــــان حــ

الجنوبي. 
)رويترز(

أكد أمير قطر موقف بالده من القضية الفلسطينية )األناضول(

اعتبر سياسيون ومراقبون أن الجزائر سُتنهي »عهد التزوير« )العربي الجديد(

المليشيات تستغل الحالة المعيشية الصعبة في المحافظة )لؤي بشارة/فرانس برس(

هناك اتصاالت منذ فترة بين باشاغا والجانب المصري )محمود تركية/ فرانس برس(
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مشروع أميركي لمنع 
توريد »أف 35« لغير 

إسرائيل
نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم«، عن 
تقرير ملوقع صحيفة »بوليتيكان« 
ــة، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
رئيس لجنة الخارجية في مجلس 
الــشــيــوخ األمـــيـــركـــي، إلـــيـــوت أنــغــل، 
لفرض  قانون  مقترح  لتقديم  بــادر 
مــقــاتــات »أف 35«  قــيــود على بيع 
لـــدول فــي الــشــرق األوســــط، ووضــع 
شروط تلغي فعالية هذه الطائرات 
اإلسرائيلية.  للمراقبة  وإخضاعها 
وقــــّدم أنــغــل املــقــتــرح، يـــوم الجمعة 
املاضي، وينص على اتخاذ سلسلة 
إسرائيل  غير  دواًل  تمنع  خــطــوات 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــقــاتــات »أف 

35«، أو أي أسلحة أخرى متطورة.
)العربي الجديد(

اقتراح قانون أوروبي 
موّحد لمكافحة 

اإلرهاب

اقــتــرح وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي 
لويجي دي مايو )الــصــورة(، أمس 
ملكافحة  أوروبــيــا  قانونا  الــثــاثــاء، 
ــون  ــانــ ــقــ ــى غـــــــــرار الــ ــلــ اإلرهـــــــــــــــاب، عــ
األمـــيـــركـــي )بـــاتـــريـــوت أكـــــت( غـــداة 
مساء  الــنــمــســاويــة  فيينا  هــجــمــات 
االثننيـ  الثاثاء. وكتب في صفحته 
عــلــى »فــيــســبــوك«: »عــلــيــنــا أن نبدأ 
بــالــتــفــكــيــر بـــشـــيء أكـــبـــر يــشــمــل كل 
االتحاد األوروبـــي: قانون أوروبــي 
للنموذج  مشابه  اإلرهــاب  ملكافحة 
، ألنــنــا الــيــوم أبناء 

ً
األمــيــركــي مــثــا

شعب أوروبي واحد«.
)فرانس برس(

األردن: اإلرهاب عدو 
مشترك

ــــوزراء، وزيــر  شـــّدد نــائــب رئــيــس الــ
ــيــــة وشـــــــــؤون املـــغـــتـــربـــني  الــــخــــارجــ
ــن الــــصــــفــــدي، أمـــس  ــمــ األردنــــــــــي أيــ
الـــثـــاثـــاء، عــلــى أن اإلرهـــــــاب عــدو 
ــه بــحــضــارة  مــشــتــركــا وال عـــاقـــة لـ
أو ديــــن. وأضــــاف فــي مــداخــلــة في 
املــتــوســطــي ملنظمة األمــن  املــؤتــمــر 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا لــعــام 2020، 
افــتــراضــيــا، أن هزيمة  ـــم 

ّ
ـــظ

ُ
ن الــــذي 

أيضا  تستدعي  وعقائده  اإلرهــاب 
ــلـــم  تـــغـــيـــيـــر بــــيــــئــــات الـــــيـــــأس والـــظـ
والـــــجـــــهـــــل واالحـــــــــتـــــــــال، وغــــيــــاب 

الفرص التي يعتاش عليها. 
)العربي الجديد(

روسيا تدرس فكرة 
إيرانية لوقف حرب 

كاراباخ
ــــام الــروســيــة عن  نــقــلــت وكـــالـــة اإلعـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
ــه أمـــس  ــولــ الفــــــــروف )الـــــــصـــــــورة(، قــ
الــــثــــاثــــاء، إن مـــوســـكـــو ســـتـــواصـــل 
الــــعــــمــــل مــــــع أنــــــقــــــرة ملــــنــــع اتــــســــاع 
ــة فـــــي إقــلــيــم  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ املــــواجــــهــــة الـ
نـــاغـــورنـــو كـــــارابـــــاخ. كـــذلـــك تــــدرس 
ــا إلنـــهـــاء  ــيـ ــرانـ ــا إيـ ــراحـ ــتـ مـــوســـكـــو اقـ
الخارجية  القتال، قدمه نائب وزير 

ــارة إلــى  ــ عـــبـــاس عــراقــجــي خــــال زيــ
موسكو األســبــوع املــاضــي. بـــدوره، 
الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  بــحــث 
بوتني األوضاع امليدانية هاتفيا مع 
نظيره األذري إلهام علييف ورئيس 

وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
)رويترز(

72 دولة تدعم 
المحكمة الجنائية ضد 

أميركا
ــم املــتــحــدة،  ــة فـــي األمــ أكــــدت 72 دولــ
مساء أول من أمس اإلثنني، دعمها 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  القوي 
التي  حدة 

ّ
املت الواليات  في مواجهة 

العام  املّدعية  فرضت عقوبات على 
فاتو  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
بــنــســودا، ومـــســـؤول رفــيــع آخـــر في 
هذه الهيئة. وجاء في إعان مشترك 
حـــلـــفـــاء  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  دول  ــــعــــتــــه 

ّ
وق

تــقــلــيــديــون لــلــواليــات املــتــحــدة على 
غرار أستراليا وكندا وبريطانيا.

)فرانس برس(

طهران ــ العربي الجديد

في أول تعليق له على االنتخابات األميركية، 
اســتــبــق املــرشــد اإليـــرانـــي عــلــي خامنئي بــدء 
متلفز،  خطاب  في  بالتأكيد  النتائج،  ظهور 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن ســيــاســات بــــاده »تــجــاه 
ــة، ولـــــن تــتــغــيــر  ــ ــدروســ ــ ــة ومــ ــحــ ــا واضــ ــركـ ــيـ أمـ
ــــاص«. وأضــــاف  ــخـ ــ مـــع رحـــيـــل ومـــجـــيء األشـ
أنــــه »ربـــمـــا تـــحـــدث وقـــائـــع لــكــنــهــا لـــن تــؤثــر 
ــددة«، فــي  ــ ــحــ ــ عـــلـــى ســيــاســاتــنــا الـــثـــابـــتـــة واملــ
إشــارة إلــى األجــواء االنتخابية في الواليات 
املــتــحــدة. وقـــال إن »الــوضــع الـــذي يعيشونه 
لــلــســخــريــة، فيتحدث  )األمـــيـــركـــيـــون( مـــدعـــاة 
الــرئــيــس األمــيــركــي الـــذي ينظم االنــتــخــابــات 
عــن أنــهــا األكــثــر عــرضــة لــلــتــزويــر فــي تــاريــخ 
أمـــيـــركـــا، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــقــول منافسه 
إن تــرامــب يهدف إلــى تــزويــر كبير. هــذه هي 
الــديــمــقــراطــيــة األمـــيـــركـــيـــة«. واعــتــبــر أنــــه »ال 
ــــذه االنـــتـــخـــابـــات،  ــفـــوز فــــي هـ ــــرق بــــني مــــن يـ فـ
فالنظام األميركي أصيب بانحطاط أخاقي 
ــدد خــامــنــئــي، بـــإعـــادة نشر  ــ ــيـــاســـي«. ونـ وسـ
هذا  أن  معتبرًا  فرنسا،  فــي  املسيئة  الــرســوم 
الــســلــوك »تـــوحـــش ثــقــافــي وعــمــل إجـــرامـــي«. 
وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
التعبير.  بحرية  ذلــك  ربــط  منتقدًا  لنشرها، 
ــات  ــ ــــواليــ ــة والــ ــعــــوديــ ــئـــي الــــســ ــنـ ــامـ ــم خـ ــ ــهـ ــ واتـ
املــتــحــدة بــإيــجــاد »جـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة مثل 
ــد بـــرامـــج الــعــدو  داعـــــش«، قــائــا إن ذلـــك »أحــ
إلفــشــال الــوحــدة بــني املسلمني«. وفــي إشــارة 
ــارات والــبــحــريــن والــســودان  ــ إلـــى تطبيع اإلمـ
مـــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، هــاجــم خامنئي 

بأنهم  الــذيــن وصفهم  الـــدول وحكامها  هــذه 
»فـــاســـدون يــعــبــرون عــن ســعــادتــهــم بعملهم 

الذليل هذا ويفتخرون به«.
ــرانـــي،  مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـ
محمد جواد ظريف، في مقابلة مع قناة »سي 
بي أس« األميركية، أن باده »لن تخوض أبدًا 
فــي أي تــفــاوض حـــول االتـــفـــاق الـــنـــووي مــرة 
أخرى«، مشّددًا على أن هذا هو موقف إيران 
»مهما كانت نتيجة االنتخابات األميركية«. 
وأضاف ظريف أن »إيران لو أرادت التفاوض 
ــــك خـــال  ــــووي، لــفــعــلــت ذلـ ــنـ ــ عـــلـــى االتــــفــــاق الـ
ــوات األربـــــعـــــة املــــاضــــيــــة مــــع الـــرئـــيـــس  ــنــ ــســ الــ
تــرامــب«، ولفت إلــى أن »جــو بــايــدن يــدرك أن 

ذلك لن يحصل أبدًا«.
بايدن  يتبع  أن  توقع ظريف  السياق،  وفــي 
في حال فوزه »نهجا مختلفا«. وآمل في أن 
»يــدرك ذلــك الرئيس ترامب أيضا«. بــدوره، 
كـــان املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
ســعــيــد خــطــيــب زادة، قـــد ذكـــر يـــوم اإلثــنــني 
املاضي، في معرض رده على ســؤال بشأن 
احتماالت استئناف املفاوضات بني طهران 
وواشــنــطــن فــي حـــال فـــوز بــايــدن، أن »إطـــار 
أي تــفــاوض محتمل هــو االتــفــاق الــنــووي«. 
ــفـــاوض بــتــحــقــيــق شــرطــني:  ــتـ وربـــــط هــــذا الـ
ــعـــّوض عـــن الــخــســائــر الـــتـــي ألــحــقــت  ــن يـ »مــ
بإيران ويوقف الحرب االقتصادية سيمكنه 
ــي الـــتـــفـــاوض فـــي هــــذا اإلطــــــار«.  الــــدخــــول فـ
وتشير هذه التصريحات إلى أن طهران ال 
تريد أن تتجاوز املباحثات املحتملة سقف 
االتفاق النووي املوقع في عام 2015، والذي 

انسحب منه ترامب في مايو/ أيار 2018.

أقــــام مـــؤيـــدون للمرشحة الــديــمــقــراطــيــة ملــنــصــب نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي، كــامــاال 
هاريس، صلوات بالقرب من قرية أسافها ثوالسيندرابورام في والية تاميل نادو 
شبه  في  األميركية  االنتخابات  أهمية  على  مؤشر  في  لها،  تأييدًا  الهند،  جنوبي 
القارة الهندية. وقبل ساعات من بدء االقتراع في انتخابات الرئاسة األميركية، أمس 
أتــوا من مناطق مجاورة، في معبد  القرية، ومنهم من  الثاثاء، تجّمع السكان في 
على  فاندايار  كاليداس  آر.آر  ُيدعى  أعمال  رجــل  وعمل  الخاصة.  الصلوات  إلقامة 

تأمني الطعام ألكثر من 150 شخصا ملباركة هاريس.
 24 قرابة  انضم  دلهي،  في  الشمال  إلــى  الكيلومترات  مئات  بعد  املقابل، وعلى  في 
دين  رجــل  إلــى  الهندوسي(  )الجيش  باسم هندو سينا  ــعــرف 

ُ
ت فــي جماعة  عضوًا 

يرتدي مابس صفراء، ألداء الشعائر وتاوة النصوص من أجل فوز دونالد ترامب 
الـــوزراء  املــشــاركــون صـــورًا لترامب وصـــورة لرئيس  بــواليــة رئاسية ثانية. وحــمــل 
للهند  يمكن  »ال  الجماعة فيشنو جوبتا:  وقــال مؤسس  مـــودي.  نــاريــنــدرا  الهندي 
محاربة اإلرهــاب إال مع وجود ترامب، وستلزم الصني وباكستان مكانيهما طاملا 
بقي )ترامب( رئيسا«. وأضاف »نتمنى الخير لهاريس بسبب أصولها الهندية، لكن 

نواب الرئيس ليسوا بهذه القوة«.
)رويترز(

عــــــززت االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األمــيــركــيــة 
ــاوف مــــن إمـــكـــانـــيـــة انــــــــدالع املــــزيــــد مــن  ــ ــخـ ــ املـ
ــوارع بـــورتـــانـــد، الــتــي  ــ أعـــمـــال الــعــنــف فـــي شـ
ــزال تــعــيــش تــداعــيــات مــســيــرات حــاشــدة  ال تــ
في  خــبــراء  قـــال  فيما  للعنصرية،  مــنــاهــضــة 
شؤون االنتخابات إن الصفوف الطويلة من 
الــســيــارات والــشــاحــنــات والـــدراجـــات النارية 
األميركي  الرئيس  لتأييد  أعاما  ترفع  التي 

دونالد ترامب تثير مخاوف أمنية.
ــفــــدرالــــي )إف  ر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــ

ّ
وحـــــــذ

بــي آي(، أمـــس الــثــاثــاء، مــن احــتــمــال انـــدالع 
باالنتخابات  صلة  على  حة 

ّ
مسل مــواجــهــات 

في بورتاند، في وقت تستعد املدينة، التي 
التي  العميقة  لانقسامات  رمز  إلى  تحّولت 
تــشــهــدهــا الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، الضـــطـــرابـــات 
مــمــكــنــة. وال تـــــزال املـــديـــنـــة الـــتـــي تــعــد جيبا 
ليبراليا في والية أوريغون تعيش تداعيات 
ــاشــــدة مــنــاهــضــة  ــيـــرات حــ صـــيـــف شـــهـــد مـــسـ
فدراليني  أججها وصــول ضباط  للعنصرية 
ومــلــيــشــيــات يــمــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا مــجــمــوعــة 

تعرف باسم »براود بويز«. 
»إف بـــي آي« في  وقـــــال الــعــمــيــل الـــخـــاص لـــــــ
ــون، لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــد ريــ بــــورتــــانــ
إثـــارة للقلق بالنسبة  بـــرس«: »األمـــر األكــثــر 
ــــدالع مــواجــهــات مسلحة  لـــي هـــو احــتــمــال انـ
بــــــني مــــجــــمــــوعــــات مـــــتـــــعـــــارضـــــة«. وأضــــــــاف 
»بــإمــكــان ذلـــك أن يــتــفــاقــم إلـــى وضـــع خطير 
حــيــث - فـــي حـــال ارتـــفـــع مــنــســوب الــغــضــب - 
قـــد يــنــتــهــي األمــــر إلــــى أعـــمـــال عــنــف مــؤســفــة 
ــّرس مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــ أو مـــأســـاويـــة«. وكــ
الفدرالي في بورتاند موارد إضافية لجرائم 
االنــتــخــابــات، تشمل قــمــع الــنــاخــبــني، إضــافــة 
ــتــــهــــديــــدات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  إلـــــى الـــتـــزيـــيـــف والــ

ــنـــت إحــــدى  ــلـ ــق كــــانــــون. وأعـ ــ الـــخـــارجـــيـــة، وفـ
م تظاهرة، 

ّ
الــتــي تنظ الــيــســاريــة  املــجــمــوعــات 

الديمقراطيني  »االشتراكيني  مجموعة  وهي 
فــي الــواليــات املــتــحــدة«، فــرع بــورتــانــد، أنها 
»مستعدة للتصدي لعنف الشوارع الذي قد 
للتعبير عن غضبهم حيال  يمينيون  يثيره 
الرئيسة  عدم فوز مرشحهم« ترامب. وقالت 
سميث  كاتبي  أوليفيا  للمجموعة  املشاركة 
مضيفة  ملواجهتهم«،  الخروج  هي  »مهمتنا 
أنه في حال فشل املتظاهرون في حشد أعداد 
املليشيات »سيتجولون  كبيرة، فإن عناصر 

بسياراتهم ويعتدون على الناس«.
وقـــــال خـــبـــراء فـــي شـــــؤون االنـــتـــخـــابـــات إن 
الصفوف الطويلة من السيارات والشاحنات 

والدراجات النارية التي ترفع أعاما لتأييد 
ترامب تثير مخاوف أمنية. وفجرت إحدى 
ترامب«،  »قــطــارات  باسم  املعروفة  القوافل، 
مــواجــهــة عــلــى طــريــق ســريــع خــــارج مدينة 
أوســـن بــواليــة تــكــســاس، الجمعة املــاضــي، 
االنتخابية  الحملة  عندما حاصرت حافلة 
بايدن،  الديمقراطي جو  الرئاسي  للمرشح 
عم أن أحد األعضاء صدم جانب الحافلة، 

ُ
وز

األمــر الــذي أدى إلى فتح تحقيق من مكتب 
ــــال خـــبـــراء أمــن  الــتــحــقــيــقــات االتــــحــــادي. وقـ
التجمعات  أن  من  قلقون  إنهم  االنتخابات 
قد تخرق القوانني أو تتحول إلى مواجهات 

عنيفة.
)فرانس برس، رويترز(

برلين ــ شادي عاكوم

أكد وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، أمس الثاثاء، أن برلني تتمنى انتخابات 
رئاسية منصفة و»سلمية« للواليات املتحدة الثاثاء، مشيرًا إلى أن باده ستسعى 

إلى اتفاق شراكة جديد عبر األطلسي مع واشنطن.
وفي انعكاس للقلق مما ستؤول إليه األوضــاع في الواليات املتحدة عقب صدور 
انتخابات منصفا، وجيدًا- وقبل أي  يــوم  قــال مــاس: »نتمنى لألميركيني  النتائج، 
شيء- سلميا«. وأضاف: »إنه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الواليات املتحدة 

في العالم«.
وأشــار ماس إلى ضــرورة التوصل إلى »شراكة فعالة عبر األطلسي«، لحل مشاكل 
ق بهذه الشراكة، 

ّ
العالم بعد صدور النتائج. وتابع: »نريد اتفاقا جديدًا في ما يتعل

مع  للتعامل  األطلسي  عبر  كشريك  املستقبل  في  لاستثمار  استعداد  على  ونحن 
هذه القضايا العاملية معا«. وجاء بيان وزير الخارجية غير املألوف في ظل توتر 

العاقات بني أملانيا والواليات املتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
البيت  إلــى  الديمقراطي جو بايدن  األمــل في أن يصل  ويحدو األحـــزاب األملانية 
األبيض، بعدما أمعن ترامب في ضرب أسس التعاون التاريخي، وألحق الضرر 
بالعاقة األملانية األميركية. وتنقسم اآلراء في هذا الشأن، إذ تقول بعض األطراف 
 النبرة وأسلوب التعاطي سيتغيران، لكن النزاعات 

ّ
إنه حتى ولو فاز بايدن، فإن

ستبقى. وأمام هذا الواقع، برز العديد من املواقف لسياسيني مخضرمني، بينهم 
روتغن،  نوربرت  )البرملان(  »البوندستاغ«  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
أنــه في حال  أكــد  الديمقراطي«، والــذي  إلــى حــزب املستشارة »املسيحي  املنتمي 
فــإن سياسته ستقوم على ترسيخ عاقات أفضل مع شركاء حلف  بــايــدن،  فــوز 
شــمــال األطــلــســي، والـــعـــودة لتعزيز مــســارات الــتــعــاون، خــصــوصــا فــي السياسة 
الــخــارجــيــة. ونــقــلــت عــنــه شبكة »إيـــه آر دي« اإلعــامــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، قــولــه إن 
»شريك في القيادة«. ولفت  بايدن سيأخذ أملانيا واالتحاد األوروبي بمسؤولية كـ
املشاكل في بياروسيا  الشرقي، حيث  بالجوار  االهتمام  اآلن  املهم  أنــه من  إلــى 
 وأوكــــرانــــيــــا وجـــورجـــيـــا، والـــتـــعـــامـــل مـــع الــــجــــوار الـــجـــنـــوبـــي، ومـــنـــه إلــــى منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا.
في املقابل، أعرب خبير السياسة الخارجية في الحزب »الديمقراطي الحر« ألكسندر 
غراف المبسدورف عن اعتقاد حذر بأن الفوز سيكون ملصلحة بايدن. لكنه اعتبر 

أن بايدن يعرف قيمة التحالفات، وأنها شيء يصّب في مصلحة الواليات املتحدة.

اقترع نحو مائة 
مليون أميركي في 

التصويت المبكر

يرغب غانتس 
في عالقة متينة مع 

معسكر الحزب 
الديمقراطي

أكد ترامب أن لديه 
شعورًا جيدًا بشأن فرصه 

في الفوز

بايدن لن يعيد السفارة 
األميركية لتل أبيب 

ويؤيد حل الدولتين

انتخابات 
تحت التهديد

واشنطن ــ العربي الجديد

بكثير مــن االنــقــســام والــقــلــيــل من 
الــيــقــني حـــول مــا ينتظر الــواليــات 
املــتــحــدة، كــان مــايــني األميركيني 
ــاديـــق االقـــــتـــــراع أمـــس  ــنـ يـــتـــوجـــهـــون إلـــــى صـ
ــيـــس دونـــالـــد  ــرئـ الــــثــــاثــــاء لـــاخـــتـــيـــار بــــني الـ
تــرامــب ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
التهديد،  رئاسية جــرت تحت  انتخابات  في 
تهديد من أعمال عنف قّدم مناصرو الرئيس 
صــــورة عــنــهــا فـــي وقـــت ســـابـــق، وتــهــديــد من 
تــرامــب بــرفــض نــتــائــج االنــتــخــابــات فــي حــال 
خسارته وهو الذي امتنع مسبقا عن التعهد 
ــداد فــريــق مــن عــشــرات  بــقــبــولــهــا، متجها إلعــ
املــــحــــامــــني تـــحـــضـــيـــرًا ملـــعـــركـــة قـــضـــائـــيـــة قــد 
دخل الباد في أزمــة. وإضــافــة إلــى اختيار 

ُ
ت

الــرئــيــس، كـــان األمــيــركــيــون يــصــّوتــون أيضا 
لــحــســم مــصــيــر الـــكـــونـــغـــرس، فـــي ظـــل ضغط 
الديمقراطيني الستعادة األغلبية في مجلس 
الشيوخ، وتوقعات بأن يحتفظوا بسيطرتهم 

على مجلس النواب.
الحتمال  تستعد  املـــدن  بعض  كــانــت  وبينما 
ــهــــر االســـتـــحـــقـــاق  ــنــــف، أظــ حــــصــــول أعــــمــــال عــ
ــرئــــاســــي انـــقـــســـام الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة إلـــى  الــ
معسكرين متباعدين بشكل كبير. فعلى مدى 
أشهر تحدث ترامب عن سيناريوهات كارثية، 
مــحــذرًا مــن شــبــح »الــيــســار الــراديــكــالــي«، أمــا 
الديمقراطيون وفي مقدمهم بايدن والرئيس 
السابق باراك أوباما، فكثفوا تحذيراتهم من 
الــعــواقــب الــتــي قــد تــكــون مــدمــرة للمؤسسات 
الديمقراطية في حال فوز ترامب بوالية ثانية.
ــرجــمــت إقــبــااًل الفــتــا على 

ُ
هــذه االنــقــســامــات ت

صناديق االقتراع، إذ ُسجل إدالء نحو مائة 
مــلــيــون أمــيــركــي بــأصــواتــهــم فـــي الــتــصــويــت 
أو عبر  إمــا شخصيا  أمـــس،  يــوم  قبل  املبكر 
ب االزدحام في مكاتب االقتراع. 

ّ
البريد، لتجن

لكن هذا الخيار انتقده ترامب مــرارًا معتبرًا 
ــه يــشــجــع عــلــى حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر.  أنــ
وقّدم الحزب الجمهوري العديد من الدعاوى 
أمام القضاء، إحداها إللغاء 127 ألف بطاقة 
ــراع أدلـــــى بــهــا الـــنـــاخـــبـــون فـــي مــقــاطــعــة  ــتــ اقــ

من أن تخرق القوانني أو تخيف الناخبني أو 
تتحول إلى مواجهات عنيفة.

وفــي الــســيــاق، نشر فــرع االتــحــاد األميركي 
للحريات املدنية في والية جورجيا حوالي 
300 مــحــام فـــي نــحــو 50 »نــقــطــة ســاخــنــة« 
محتملة عــلــى مــســتــوى الـــواليـــة لــرصــد أي 
مشاكل في عملية التصويت. وقالت املديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد فـــي جــورجــيــا أنــدريــا 
يــانــغ »لــديــنــا مــراقــبــو انــتــخــابــات لــرصــد أي 
ترويع للناخبني«. كما أرسل قسم الحريات 
املــدنــيــة فــي وزارة الــعــدل األمــيــركــيــة أفــــرادًا 
مــن الــعــامــلــني فــيــه إلـــى 18 واليـــة خشية أي 
ترويع أو قمع للناخبني بما في ذلك بعض 
ــتـــأرجـــحـــة وفـــــي املــــــدن الــتــي  ــقـــاطـــعـــات املـ املـ

شهدت اضطرابات هذا العام.
ــواء، بــدا أن نسبة  على الــرغــم مــن هــذه األجــ
مع  خصوصا  تاريخية،  ستكون  املــشــاركــة 
بأصواتهم  نــاخــب  مليون  مــائــة  نحو  إدالء 
في االقتراع املبكر. لكن هذا التراكم القياسي 
لـــألصـــوات عــبــر الــبــريــد، والــتــي قــد يستمر 
تواردها في بعض الواليات لعدة أيام بعد 
ــد عمليات فـــرز األصـــوات 

ّ
الــثــاثــاء، قــد يــعــق

أو حتى يؤخر إعــان الفائز في حال كانت 
النتائج متقاربة جدًا. وحذر ترامب في وقت 
ســابــق مـــن أنـــه »فــــور انــتــهــاء االنــتــخــابــات، 
ـــن أجــل  ــزيـــن«. ومـ ــاهـ ســيــكــون مــحــامــونــا جـ
الفوز يجب أن يحصل املرشح على غالبية 
أصــــوات كــبــار الــنــاخــبــني والــبــالــغــة 270 من 

أن  مــن دون  هــيــوســن(  )عاصمتها  هــاريــس 
يترّجلوا من سياراتهم، لكن محكمة فيدرالية 
في والية تكساس رفضت عشية االنتخابات 
االثنني هذا الطلب. وسارع فريق حملة بايدن 
إلى الترحيب بالقرار القضائي، معتبرًا إياه 
الباد  أنحاء  في جميع  للناخبني  »انتصارًا 
هم الدستوري في إسماع 

ّ
الذين يمارسون حق

أصواتهم«.
لــكــن املــشــهــد األكـــثـــر إخـــافـــة كــــان الــقــلــق من 
أعـــمـــال عــنــف. وحـــرصـــت بــعــض املــتــاجــر في 
نوافذها  رئيسية على تغطية  أميركية  مــدن 
ــتـــرازي تحسبا ألعــمــال تــخــريــب،  كـــإجـــراء احـ
االنتخابات  يــوم  وهــو مشهد استثنائي في 
جرى فيها عملية 

ُ
في الواليات املتحدة التي ت

الــتــصــويــت فـــي أجــــــواء ســلــمــيــة عــــــادة. وفــي 
مدينة نيويورك، كان متجر »ميسيز« الكبير 
قناة  مقر  فيها  يقع  التي  السحاب  وناطحة 
»فــوكــس نــيــوز« مــن بــني املــبــانــي الــتــي غطت 
نوافذها. وفي شارع روديو درايف، أحد أرقى 
ــــوارع الــتــســوق فـــي مــنــطــقــة بــيــفــرلــي هيلز  شـ
املجوهرات  الباعة  أزال  كاليفورنيا،  بــواليــة 

من نوافذ العرض في بعض املتاجر.
ر مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف 

ّ
كذلك، حذ

حة 
ّ
بي آي« من احتمال اندالع مواجهات مسل

التي  بورتاند،  في  باالنتخابات  صلة  على 
تـــعـــيـــش تــــداعــــيــــات صـــيـــف شـــهـــد مـــســـيـــرات 
حــــاشــــدة مــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة. ووضـــعـــت 
املــحــال الــتــجــاريــة فــي وســـط املــديــنــة ألــواحــا 
خشبية عــلــى نــوافــذهــا، فــي وقـــت يــتــوقــع أن 
تشهد احتجاجات سواء فاز ترامب أو بايدن 
أو حتى إذا كان الوضع غامضا جّراء التأخر 

املتوقع في فرز األصوات.
ويأتي ذلك بموازاة مخاوف من إثارة قوافل 
ــال عــنــف،  ــمــ ــرامـــب أعــ ــتـ ــارات املــــؤيــــدة لـ ــيــ الــــســ
خــصــوصــا بــعــدمــا فـــّجـــرت إحـــــدى الـــقـــوافـــل، 
املــعــروفــة بــاســم »قــطــارات تــرامــب«، مواجهة 
على طريق سريع خارج مدينة أوسن بوالية 
تكساس يوم الجمعة، عندما حاصرت حافلة 
تابعة للحملة االنتخابية لبايدن. وكان هناك 
»قطارات  لـ الفعاليات  مــن  كبير  لعدد  خطط 
ترامب« في يوم االنتخابات، وسط مخاوف 

والــتــي تمنح بشكل نسبي على  أصــل 538 
مستوى الواليات.

هــذا األمـــر دفــع سلطات إنــفــاذ الــقــانــون في 
ــات لــلــتــحــذيــر مـــن ضــغــوط  ــواليــ ــدد مـــن الــ عــ
ــا فــــي االنـــتـــخـــابـــات  إلعـــــــان الـــفـــائـــز ســـريـــعـ
 ترامب قد 

ّ
بــأن الرئاسية، بعد تقارير تفيد 

يــعــمــد إلعــــان فــــوزه قــبــل االنــتــهــاء مـــن فــرز 
األصــــــــوات. وصــــّرحــــت املـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة في 
نــيــســل للصحافيني  دانــــا  مــيــشــيــغــن  واليــــة 
االنتخابات  تــصــادق على  ال  »الــواليــات   

ّ
أن

بــوارد  االنــتــخــابــات«، وتــابــعــت »لسنا  ليلة 
السماح ألّي كان بسرقة هذه االنتخابات«. 
متها هيئة »فوتر بروتكشن 

ّ
وفي إحاطة نظ

بــروجــكــت« )مــشــروع حماية الــنــاخــب(، قال 
املّدعي العام في كاروالينا الشمالية جوش 
انتخابات  ــي 

ّ
تــول فــي  خــبــرة  »لدينا  ستاين 

من  نعرف  »قــد  مضيفا  النتائج«،  متقاربة 
الــفــائــز لــيــل الــثــاثــاء... وقـــد ال نــعــرف«. كما 
قــال مــســؤولــون فــي واليـــات عـــّدة على غــرار 
ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، وهي 
واليـــات يــرّجــح أن تكون حاسمة وال يمكن 
الكبيرة  األعــداد  فــرز  إن  بنتائجها،  التكّهن 
بالبريد  املرسلة  االنتخابية  البطاقات  من 
قد يستغرق على األقل يوما إضافيا واحدًا 
ــام. وقـــال املـــّدعـــي الــعــام في  ورّبـــمـــا ثــاثــة أيــ
ر 

ّ
لتعذ نــظــرًا  ـــه 

ّ
إن كـــول  ويسكونسن جـــوش 

املرسلة  االنتخابية  الــبــطــاقــات  بــفــرز  الــبــدء 
بــواســطــة الــبــريــد قــبــل يـــوم الـــثـــاثـــاء، قـــد ال 

تصدر النتائج قبل يوم الخميس.
ــل هــــــذه األجــــــــــــواء، واصــــــــل تـــرامـــب  ــ وفــــــي ظـ
عالية،  بالفوز  حظوظه  أن  ملقولة  الترويج 
الــرأي حتى  أن استطاعات  الرغم من  على 
ــظــهــر اســـتـــمـــرار تــقــّدم 

ُ
يــــوم االثـــنـــني كـــانـــت ت

أن  األميركي  الرئيس  وأكــد  بايدن.  منافسه 
لــديــه شــعــورًا جــيــدًا بــشــأن فــرصــه فــي الفوز 
ــابـــات، مــتــوقــعــا أن يحقق  ــتـــخـ بــــدء االنـ مـــع 
ــارات كـــبـــيـــرة فــــي واليــــــــات رئــيــســيــة  ــتــــصــ انــ
على غــرار فلوريدا وأريــزونــا. وقــال لشبكة 
الهاتف  نــيــوز« خــال مقابلة عبر  »فــوكــس 
»يـــراودنـــا شــعــور جــيــد لــلــغــايــة. أعــتــقــد أننا 
سننتصر«. وأضـــاف وهــو يــعــدد الــواليــات 
الــحــاســمــة بــالــنــســبــة لــانــتــخــابــات »نعتقد 
أنــنــا نــحــقــق فــــوزًا كــبــيــرًا جـــدًا فـــي تكساس 
وفــلــوريــدا وأريــزونــا وكــارواليــنــا الشمالية 

وبنسلفانيا و»في كل مكان«.
ــدًا غـــفـــيـــرًا مــن  ــاطـــب حـــشـ وكــــــان تــــرامــــب قــــد خـ
أنـــصـــاره لــيــل االثـــنـــني الـــثـــاثـــاء خــــال تجمع 
 
ً
فــــي غــــرانــــد رابــــيــــدز بــــواليــــة مــيــشــيــغــن قـــائـــا

التاريخ مرة جديدة«، متوقعا  »غدًا سنصنع 
»فـــوزًا رائــعــا جــديــدًا«. واخــتــار تــرامــب اختتام 
املدينة  رابــيــدز،  غراند  في  االنتخابية  حملته 
حملته  أنــهــى  الــتــي  ميشيغن،  فــي  الصناعية 
فيها قبل أربــع سنوات وهي إحــدى الواليات 
التي قادته إلى البيت األبيض. وركز في كلمته 
على املواضيع التي غالبا ما يطرحها: أداؤه 
فـــي االقــتــصــاد والــنــفــط والــجــيــش وحــتــى في 
مكافحة وبــاء كــورونــا، مذكرًا بأنه قبل شهر 

كان مصابا بكوفيد-19 وتماثل إلى الشفاء.
مــن جهته، غـــّرد بــايــدن أمــس عبر »تويتر« 
للتصويت،  الــذهــاب  إلــى  األميركيني  داعــيــا 
ـــب عـــلـــى األزمـــــــات. 

ّ
: »يــمــكــنــنــا الـــتـــغـــل

ً
قــــائــــا

ــادة بـــلـــدنـــا. يــمــكــنــنــا الــفــوز  ــعـ ــتـ يــمــكــنــنــا اسـ
 

ّ
باملعركة من أجل روح أمتنا«. وأضاف: »كل

شــي يبدأ الــيــوم. تــأكــدوا مــن مكان االقــتــراع 
الــخــاص بـــكـــم... واذهـــبـــوا لــلــتــصــويــت. لنقم 
بـــذلـــك مـــعـــا«. وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن ذلـــــك، قــال 

بوالية  بيتسبرغ  فــي  الديمقراطي  املــرشــح 
ــتــــي أطـــلـــق مــنــهــا حــمــلــتــه  بــنــســلــفــانــيــا، والــ
االنــتــخــابــيــة قــبــل 18 شـــهـــرًا، »لـــــدّي شــعــور 
ــدًا«،  ــق ســويــا فــــوزًا ضــخــمــا غـ

ّ
ــنــا ســنــحــق

ّ
بــأن

ـــخـــب رئــيــســا 
ُ
ــت ــا انـ ــــــه إذا مــ

ّ
مــــشــــّددًا عـــلـــى أن

ـــحـــدة فــســيــســعــى »لــلــســيــطــرة 
ّ
لـــلـــواليـــات املـــت

يه مفاتيح 
ّ
على كوفيد من اليوم األول« لتول

ــال بــــايــــدن فــــي نــهــايــة  ــ الـــبـــيـــت األبــــيــــض. وقــ
واستعادة  للنهوض  الــوقــت  »حــان  خطابه 

ديمقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك«.
وبـــــــــدا االنـــــقـــــســـــام كــــبــــيــــرًا بــــــني مـــنـــاصـــري 
بايدن،  إحــدى مناصرات  املرشحني. وقالت 
ــيـــري )65 عــــامــــا( لــوكــالــة  ــايـــن بـ وتــــدعــــى جـ
»فــرانــس بـــرس« فــي بيتسبرغ »لــن أتحمل 
ــــع ســـنـــوات إضــافــيــة مـــن عــهــد تـــرامـــب«.  أربـ
وفي مدينة أتانتا بوالية جورجيا، كانت 
دعى جيني هاوس أول الواقفني في 

ُ
ناخبة ت

بايدن.  لصالح  لتصويتها  انتظارا  الصف 
وقالت »لن أفوت فرصة هذه االنتخابات«. 
ــرامـــب قـــالـــت »إنــــــه يــحــدث  ــتـ وفـــــي إشـــــــارة لـ
ــي بــــادنــــا«. فـــي املـــقـــابـــل، أمــلــت  انــقــســامــا فـ
الــرئــيــس  الرا شــمــيــت )42 عــامــا( أن يــحــقــق 
فـــوزًا كــاســحــا. وقــالــت مــبــديــة قلقها بعدما 
ما  إذا  »لــكــن  فــي سكرانتون  إلــيــه  استمعت 
تم اإلدالء باألصوات عبر البريد بشكل غير 

شرعي، فسوف أصلي«.
ــرأي  ــ ــى الــــرغــــم مــــن أن اســـتـــطـــاعـــات الـ ــلـ وعـ
كانت تؤكد بمعظمها تقدم بايدن قبل يوم 
االنــتــخــابــات، إال أن األنــظــار كــانــت متجهة 
إلى واليــات متأرجحة، يمكن أن تنتقل من 
معسكر إلى آخر وتحسم النتيجة، وأبرزها 
فلوريدا وبنسلفانيا وميشيغن وكاروالينا 

الشمالية وويسكونسن وأريزونا.

الواليات تستنفر أمنيًا
مع بدء ظهور النتائج

)Getty/كانت التوقعات تشير إلى مشاركة كبيرة )مارك ولهيسر

ترامب في القدس المحتلة عام 2017 )فرانس برس(

)Getty( »مخاوف أمنية من »قطارات ترامب

ملصق لهاريس في قرية ثوالسيندرابورام في الهند )فرانس برس(

أمس،  جرت  التي  األميركية  االنتخابات  كانت  المقاييس  بكل  تاريخية 
الختيار رئيس بين دونالد ترامب وجو بايدن، وسط ترقب العالم لنتائجها، 
والتي قد تتأخر في ظل مخاوف من معركة قضائية كان يعد لها 

ترامب في حال خسارته، ووسط مخاوف من عنف في الشوارع
يتصدر جدول أعمال بايدن واهتماماته 
في حال الفوز، وإن كان سيسعى لإلبقاء 

على خيار حل الدولتني قائما.
وسيكون بايدن مطالبا بداية بااللتفات 
لــلــقــضــايــا الــداخــلــيــة وإرجــــــاء املـــوضـــوع 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــرحــيــلــه لــحــني مكافحة 
ــة تــوحــيــد  ــاولــ ــا، ومــــحــ ــ ــــورونــ فــــيــــروس كــ
املجتمع األميركي من جديد. وقد يطلب 
بــايــدن مــن إســرائــيــل وقـــف الــحــديــث عن 
االستيطان،  وتجميد  الــضــم  مخططات 
واالمتناع عن البناء االستيطاني مقابل 
باالمتناع  الفلسطيني  الجانب  مطالبة 
عن »خطوات سلبية« مثل نزع الشرعية 
ــــال، ووقــــــــف تـــحـــويـــل  ــ ــتـ ــ ــ عـــــن دولــــــــة االحـ

مخصصات األسرى وعائات الشهداء.
كــمــا أن فــــوز بـــايـــدن ســيــؤثــر فـــي الــســيــاق 
اتفاقية  إبــرام  اإليراني ومسألة محاوالت 
جـــديـــدة مـــع إيــــــران، وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
خصوصا  عليها،  املفروضة  االقتصادية 
بــعــد إعــــان الـــواليـــات املــتــحــدة أخــيــرًا عن 
تــشــديــد هـــذه الــعــقــوبــات، مــن دون ضمان 
أن يكون االتفاق الجديد في صالح دولة 
إســـرائـــيـــل. ويــنــقــل أيــخــنــر عـــن مــســتــشــار 
بايدن السياسي أنطونيو بلينكن، قوله إن 
بايدن لن يبادر إلعادة السفارة األميركية 
إلــــى تـــل أبـــيـــب، لــكــنــه قـــد يــعــيــد املــعــونــات 
املالية واالقتصادية للسلطة الفلسطينية. 
في  األميركية  القنصلية  فتح  يعيد  وقــد 
القدس املحتلة، وفتح البعثة الفلسطينية 
فــي واشــنــطــن. فــي املــقــابــل، إذا فــاز ترامب 
بــواليــة ثــانــيــة، فمن شــأنــه مضاعفة زخم 
عمليات التطبيع مع دولة االحتال وبذل 
جــهــود لضم دول عربية أخـــرى، ال سيما 
بدورها  تنتظر  التي  السعودية  العربية 
مــا ســتــؤول إلــيــه االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، 

وسلطنة عمان أيضا.
ترامب، مايك  أيخنر عن مستشار  وينقل 
إيفانز، أنه في حال فوز ترامب فسيكون 
هــــنــــاك »ركـــــــض مـــجـــنـــون« مــــن قـــبـــل دول 
الخليج للتطبيع مع إسرائيل. وأضاف أن 
السعودية ستشترط من أجل التطبيع أن 
تنقل دولة االحتال املسؤولية عن األماكن 
املقدسة في الحرم القدسي إلى السعودية 
ونزع الوصاية األردنية في هذه األماكن. 
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد اإليــــرانــــي فــــإن تــرامــب 
قـــد يــتــجــه، وفــــق تــصــريــحــات ســابــقــة لــه، 
للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران حول 
ذلك  أن  يعتقد  وهــو  الــنــووي،  مشروعها 
مــحــدودة  أســابــيــع  خــال  سيكون ممكنا، 

من املفاوضات مع إيران.

فــوز تــرامــب بــواليــة ثــانــيــة، وبأغلبية 84 
في املائة من الذين عّرفوا أنفسهم بأنهم 
يمينيون، في مقابل 5 في املائة فقط ممن 
ــوا أنــفــســهــم بــأنــهــم يــمــيــنــيــون قــالــوا  ــّرفـ عـ
إنهم سيصوتون لجو بايدن. مع ذلك فإن 
خيارات إسرائيل أمام نتائج االنتخابات 
األميركية املحتملة، وترجيح فوز بايدن، 
تــضــع نــتــنــيــاهــو فـــي مــعــضــلــة، لــجــهــة ما 
يتوقع أن يــواجــهــه فــي حــال فــوز بــايــدن، 
ليس في سياق أمن إسرائيل، بل في سياق 
سياسات االحتال وخطة »صفقة القرن« 
ــيـــة لــتــصــفــيــة  ــيـــركـ )خـــطـــة اإلمــــــــــاءات األمـ
تحت  ومستقبلها  الفلسطينية(  القضية 

إدارة أميركية ديمقراطية.
وقــــد اعــتــبــر أحــــد املــحــلــلــني فـــي صحيفة 
ــــوز بـــايـــدن  ــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن فـ ــديـ »يـ
حكومة  عــلــى  ســيــكــون  أنـــه  أواًل  سيعني 
االحتال ونتنياهو العمل الستعادة ثقة 
سنوات  بعد  األميركيني،  الديمقراطيني 
الغزل والتحالف مع ترامب. ثم االستعداد 
لتوجهات جديدة، قد يذهب إليها بايدن، 
وعــلــى رأســـهـــا مــحــاولــة الـــعـــودة إلحــيــاء 
مــســار حـــل الـــدولـــتـــني، مـــا يــعــنــي تجميد 
املنطقة  في  املتسارعة  التطبيع  عمليات 
كما  الــدولــتــني.  أو توظيفها لصالح حــل 
سيعمل نتنياهو على إعــادة فتح الباب 
أمام دور أوروبي وفق املواقف األوروبية 
التقليدية. ومع أن بايدن من أنصار حل 
الدولتني، إال أنه أيضا، بحسب الصحافي 
إيتمار أيخنر، من أشد املؤيدين إلسرائيل 
العسكري  وتــفــّوقــهــا  بأمنها  واملــلــتــزمــني 
في املنطقة. وقــد أثبت ذلــك في سيل من 
الــتــصــريــحــات املــنــاصــرة إلســرائــيــل، كما 
دائم  الكونغرس بشكل  في تصويته في 
لــصــالــح إســرائــيــل. وبــحــســب أيــخــنــر فــإن 
املـــوضـــوع اإلســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي لن 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة االحـــتـــال،  ال شـــي يــكــشــف تــمــنــيــات دولــ
بفوز دونالد ترامب، مثل نتائج استطاع 
ــشــر أمــس الــثــاثــاء، ومــثــل رسالة 

ُ
أخــيــر، ن

الداعمة  الدينية  الصهيونية  حــاخــامــات 
ــانــــب قــيــام  ــى جــ ــ لـــلـــرئـــيـــس األمــــيــــركــــي، إلــ
حـــاخـــامـــات بــاالبــتــهــال والـــصـــاة لـــفـــوزه. 
ــإن رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــني  مـــع ذلــــك فــ
ــذي لــطــاملــا فــاخــر بــصــداقــتــه  نــتــنــيــاهــو، الــ
ــر الـــامـــحـــدود  ــيــ مــــع تــــرامــــب، ودعــــــم األخــ
وغــيــر املــســبــوق لـــدولـــة االحـــتـــال، حــافــظ 
عـــلـــى صـــمـــتـــه، تـــمـــامـــا مــثــلــمــا فـــعـــل وزيــــر 
ــــول لــــفــــان«،  ــاحـ ــ ــن ورئــــيــــس حـــــزب »كـ ــ ــ األمـ
ــتــــس. ومــــــع أن غـــانـــتـــس أعـــلـــن  ــانــ بـــنـــي غــ
القضية  لتصفية  تــرامــب  لــخــطــة  تــأيــيــده 
ــا بــاســم  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة املــــعــــروف إعـــامـ
»صفقة القرن«، إال أنه لم يخف ومعسكره 
هـــدفـــه فـــي الــحــصــول عــلــى عـــاقـــات أكــثــر 
ــة مــــع املـــعـــســـكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــانـ ــتـ مـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا 
مرتبطة بنزاعات »يهودية داخلية«، بني 
التيارين اإلصاحي واملحافظ، في مقابل 
التيار األرثوذكسي املدعوم من املؤسسة 
الدينية في إسرائيل ومن نتنياهو نفسه.

وكشف موقع صحيفة »معاريف«، أمس، 
ــن اإلســرائــيــلــيــني من  ــة مـ ــائـ أن 57 فـــي املـ
الــذيــن شملهم االســتــطــاع ســيــصــّوتــون 
لترامب، لو كانوا يملكون حق التصويت، 
كانوا  إنهم  املائة منهم  قــال 23 في  فيما 
ســيــمــنــحــون أصـــواتـــهـــم لـــبـــايـــدن. وتــأتــي 
هــذه النتائج فــي الــوقــت الــذي تشير فيه 
االستطاعات األميركية لتقدم جو بايدن 
عــلــى الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب. وبحسب 
االســـتـــطـــاع الــــذي أجـــــراه مــعــهــد »بــانــيــل 
غالبية  فــإن  لــاســتــطــاعــات،  بوليتكس« 
تفضل  اإلسرائيلي  الجمهور  فــي  كبيرة 

عين نتنياهو وغانتس على النتائج
57 % من اإلسرائيليين يؤيدون ترامب

أبدى 57% من 
اإلسرائيليين تأييدهم 

إلعادة انتخاب دونالد 
ترامب على رأس 

الواليات المتحدة، 
وسط ترقب للمرحلة 
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قتلى وجرحى بهجوم يهز المدينة الهادئة

إرهاب »داعش« يضرب فيينا

منفذ الهجوم ُحكم 
بالسجن سابقًا لمحاولته 

االنضمام لـ»داعش«

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ لـــــــم يـــــكـــــن ســــــكــــــان الــ
ــا، الــــذيــــن  ــنــ ــيــ ــيــ الــــنــــمــــســــاويــــة فــ
ــيـــر مـــســـاء  ــبـ خـــــرجـــــوا بـــشـــكـــل كـ
اإلثنني لالستفادة من الساعات األخيرة 
قـــبـــل دخـــــــول إجــــــــــراءات اإلغــــــــالق الـــعـــام 
املــرتــبــطــة بــوبــاء كـــورونـــا حــيــز التنفيذ 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، يـــتـــوقـــعـــون أن يــهــتــز 
قلب مدينتهم على وقــع هجمات دامية 
أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على األقل، 
وسط  مختلفة  مواقع  ستة  واستهدفت 
الــعــاصــمــة، لــيــتــضــح أن مــنــفــذهــا، الـــذي 
ــار« تــنــظــيــم  ــ ــــصـ قــتــلــتــه الـــشـــرطـــة مــــن »أنـ
من  السلطات  تنطلق  وبينما  »داعـــش«. 
افتراض مفاده وجــود »عــدة« أشخاص 
مــتــورطــني فــي الــهــجــمــات، لــكــن مــن دون 
تــأكــيــد ذلـــك رســمــيــا، تــحــولــت فيينا إلــى 
حــصــن مــنــيــع مـــع انــتــشــار ألــــف شــرطــي 
أمس وإغالق طرقات بحثا عن مشاركني 

آخرين في الهجوم.
وبــقــيــت حــتــى عــصــر أمــــس الــكــثــيــر من 
تفاصيل الهجوم غامضة، فقد بدأ قرابة 
الثامنة مساء اإلثنني بالتوقيت املحلي 
بـــهـــجـــوم قــــــرب كـــنـــيـــس لـــيـــشـــمـــل الحـــقـــا 
خمسة مواقع أخرى قريبة منه، وتصل 
ــتـــى عــصــر  ــيـــه حـ ــا فـ ــايـ حــصــيــلــة الـــضـــحـ
ــــى خــمــســة قــتــلــى و17 جــريــحــا  ــــس إلـ أمـ
بينهم مــصــابــون بــحــالــة خــطــرة. وروى 
 يطلق النار 

ً
شهود عيان أنهم رأوا رجال

»كـــاملـــجـــنـــون« مـــن ســــالح رشـــــاش. وقـــال 
شاهد لقناة »او ار اف« العامة »بدا األمر 
كأنه كان صوت مفرقعات ثم أدركنا أنه 
إطـــالق نـــار«. وســـادت حــالــة مــن الــذهــول 
ــات الـــحـــي وطــلــب  ــانــ ــل مـــطـــاعـــم وحــ ــ داخــ
مــن الــزبــائــن عـــدم الـــخـــروج إلـــى الــشــارع 
ـــواء عــلــى وقـــع صــفــارات  ــ وأطــفــئــت األضـ
إنذار سيارات اإلسعاف. ودعت الشرطة 
السكان إلى توخي الحذر، وكتبت على 
تويتر عقب الــهــجــوم »ابــقــوا فــي املــنــزل! 
إذا كنتم في الــخــارج، إلــجــأوا إلــى مكان 
ــاكــــن الـــعـــامـــة وال  ــا! ابـــتـــعـــدوا عــــن األمــ ــ مـ
تستخدموا وسائل النقل!«. وقد حشدت 
الــســلــطــات الــشــرطــة والـــجـــنـــود لــحــمــايــة 
إعفاء  وتــم  العاصمة  فــي  املهمة  املباني 
األطــفــال مــن الــذهــاب إلــى املــدرســة أمس 

الثالثاء.
وقتلت الشرطة أحد املهاجمني الذي كان 
يحمل بندقية رشاشة وحزام متفجرات 
تبنّي أنه وهمي. وقالت الحكومة إنه من 
»أنصار« تنظيم »داعش« وفقا ملؤشرات 
املدينة  تطويق  وتــم  منزله.  فــي  جمعت 
جـــوًا بــطــائــرات مــروحــيــة وعــلــى األرض 
بنشر عناصر من الشرطة بهدف العثور 
ــن مــحــتــمــلــني.  ــريــ عـــلـــى مــشــتــبــه بـــهـــم آخــ
وعمل املحققون على تحديد ما إذا كان 
هناك أكثر من فار واحد ألن إطالق النار 

وقع في أماكن متفرقة.
كــارل  النمساوي  الداخلية  وزيـــر  وأعــلــن 
ــتــل 

ُ
نــيــهــامــر أن مــنــفــذ الـــهـــجـــوم الــــــذي ق

للمنازل واعتقال العديد من األشخاص. 
تــقــريــرًا نشرته  الــداخــلــيــة  وزارة  وأكــــدت 
وكالة »أيــه. بي. أيه« لألنباء ورد فيه أن 
منفذ الهجوم صدر عليه حكم بالسجن 
22 شــهــرًا فــي إبــريــل/نــيــســان عـــام 2019 
إلى سورية واالنضمام  السفر  ملحاولته 
لتنظيم »داعـــش«. وجــاء في التقرير أنه 
تم اإلفراج عن الرجل في ديسمبر/كانون 

األول 2019 لصغر سنه.
ودان املستشار النمساوي سيباستيان 
كـــــــورتـــــــز »هـــــجـــــومـــــا إرهــــــابــــــيــــــا مـــثـــيـــرًا 
لـــالشـــمـــئـــزاز«، مــتــعــهــدًا بـــاســـتـــخـــدام كل 
الــســبــل املــمــكــنــة ملــالحــقــة الــضــالــعــني في 
الهجوم وتقديمهم للعدالة، قائال إنه ال 

كـــــان يـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــني الــنــمــســاويــة 
واملقدونية الشمالية، وسبق أن دين العام 
املاضي بجريمة إرهابية ملحاولة السفر 
إلـــى ســوريــة. وأوضــــح أن الــشــاب البالغ 
من العمر 20 عاما كان من أنصار تنظيم 
»داعــــش«. وأضـــاف فــي مؤتمر صحافي 
مع  بالسالح«  مدججا  »كــان  املهاجم  أن 
تبني  متفجرات  وحـــزام  رشــاشــة  بندقية 
أنه وهمي. وأشار الوزير إلى أنه ينطلق 
من مبدأ أنهم كانوا »عدة« أشخاص لكن 
مــن دون تأكيد ذلــك رسميا. وأضـــاف أن 
»ألن  الــعــدد  تحديد  يــحــاولــون  املحققني 
الـــنـــيـــران أطــلــقــت فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة«، 
تفتيش  عملية   15 إجــــراء  تــم  أنـــه  معلنا 

مكان للتطرف في بالده. وقال »سنتعقب 
ــــاس بـــكـــل الـــســـبـــل املـــتـــاحـــة.  ــنـ ــ هــــــــؤالء الـ
خلفهم«.  يقفون  ومــن  الجناة  سنالحق 
ــلــــى »تــــويــــتــــر«:  وكــــتــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عــ
ــات عـــصـــيـــبـــة فــي  ــ ــاعـ ــ »نــــحــــن نـــجـــتـــاز سـ
 »شرطتنا 

ّ
جمهوريتنا«، مشّددًا على أن

ــبـــي هــــذا  ــكـ ــرتـ ســـتـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مـــــع مـ
الهجوم اإلرهابي املثير لالشمئزاز... لن 
نرضخ لإلرهاب وسنحارب هذا الهجوم 

بكل ما أوتينا من قّوة«.
من جهتها، أعلنت الشرطة األملانية أمس 
إجــــراءات تفتيش  أنها فرضت  الــثــالثــاء 
الــحــدود مــع النمسا. وقــال  مــعــززة على 
لوكالة  األملانية  الشرطة  باسم  متحدث 
التفتيش  عــمــلــيــات  إن  بــــرس«  »فـــرانـــس 
تكتيكية«  »أولــويــة  تعتبر  الحدود  على 

بالنسبة إلى الشرطة الفدرالية.
وجــاء هــذا الهجوم في ما تسود أجــواء 
متوترة في أوروبــا، ال سيما بعد مقتل 
ثـــالثـــة أشـــخـــاص الــخــمــيــس فـــي هــجــوم 
نـــوتـــردام في  بــســكــني اســتــهــدف كنيسة 
ــذه شــاب تونسي وصــل أخيرا 

ّ
نــف نيس 

ــا. وكــانــت النمسا حــتــى اآلن  ــ إلـــى أوروبـ
بمنأى نسبيا عن موجة الهجمات التي 
ــا فــي الــســنــوات األخــيــرة.  ــ ضــربــت أوروبـ
هـــاجـــم شــاب  مــــــــــارس/آذار 2018،  وفــــي 
أحــد عناصر  الــشــرطــة،  متطرف بحسب 
اإليرانية  الــســفــارة  أمـــام  األمنية  الــقــوات 
ــــردى. وفــي  ــ فـــي فــيــيــنــا بــســكــني قــبــل أن ُي
يونيو/حزيران 2017، قام رجل تونسي 
املـــولـــد بــقــتــل زوجــــني مــســنــني فـــي لــيــنــز. 
أن يكون عبرة  أنــه يريد  وصــرح وقتها 

ألنه شعر بالتمييز كأجنبي ومسلم.
ــار هــجــوم فيينا إدانــــات مــن مختلف  وأثـ
أنجيال  األملانية  املستشارة  العالم.  دول 
ــة إن  ــلــ ــائــ ــل نـــــــــددت بــــالــــهــــجــــوم، قــ ــركــ ــيــ مــ
»اإلرهاب اإلسالمي هو عدونا املشترك«. 
قالت  باسمها،  للمتحدث  تــغــريــدة  وفــي 
مـــيـــركـــل »املــــعــــركــــة ضـــــد هــــــــؤالء الــقــتــلــة 
املــشــتــركــة«،  هــي معركتنا  ومــحــرضــيــهــم 
وقــال  النمسا.  مــع  تضامنها  عــن  معربة 
ــد تــــرامــــب إن  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الـــرئـــيـــس األمـ
»الــهــجــمــات الـــشـــريـــرة يــجــب أن تــتــوقــف. 
تــقــف الـــواليـــات املــتــحــدة بــجــانــب النمسا 
وفــرنــســا وأوروبــــا كلها فــي الــحــرب ضد 
اإلرهـــــابـــــيـــــني، بـــمـــن فـــيـــهـــم اإلرهــــابــــيــــون 
الرئيس  املــتــطــرفــون«. ودان  اإلســالمــيــون 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني »بـــشـــدة هــذه 

الــجــريــمــة الــوحــشــيــة مــؤكــدًا مـــرة جــديــدة 
الالإنسانية لإلرهاب«، ومعربا  الطبيعة 
عن اعتقاده بأن »قوى اإلرهاب لن تنجح 
في ترهيب أحد ولن تنجح في بث الفتنة 

بني األشخاص من الديانات املختلفة«.
ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــفـ وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـ
ماكرون في تغريدة بالفرنسية واألملانية 
ــر الــشــعــب  ــاطـ ــشـ ــن الـــفـــرنـــســـيـــنـــي نـ »نــــحــ
الــنــمــســاوي مــشــاعــر الــصــدمــة واأللــــــم... 
بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعّرض 
ــهــا أوروبـــــا خــاصــتــنــا. على 

ّ
لــلــهــجــوم. إن

أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون. لن 
نتنازل عن شيء«.

كــذلــك، وصــف رئيس املجلس األوروبـــي 
»العمل الجبان«.  شارل ميشال الهجوم بـ
 
ّ
ــغـــريـــدة عـــلـــى »تــــويــــتــــر« إن ــي تـ وقــــــال فــ

»أوروبــا تدين بشدة هذا العمل الجبان 
الذي ينتهك الحياة وقيمنا اإلنسانية«. 
ــة  ــيــ وكــتــبــت رئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبــ
ــــوال فـــون ديـــراليـــن عــلــى »تــويــتــر«  أورســ
أيــضــا »أوروبـــــــا تــتــضــامــن مـــع الــنــمــســا. 

نحن أقوى من الكراهية واإلرهاب«. 
الــوزراء اإليطالي جوزيبي  ودان رئيس 
كــونــتــي »بــــشــــدة« الـــهـــجـــوم وكـــتـــب على 
لــلــكــراهــيــة والعنف  »تــويــتــر«: »ال مــكــان 
ــتـــرك«. وفــي  فـــي وطــنــنــا األوروبـــــــي املـــشـ
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســبــانــي  مـــدريـــد قــ
»الكراهية  تغريدة  فــي  سانشيز  بــيــدرو 
ــرضــخ مجتمعاتنا. أوروبـــا ستقف 

ُ
ت لــن 

ــاطـــف مــع  ــعـ ــتـ بــــحــــزم ضـــــــّد اإلرهـــــــــــــاب. نـ
عائالت الضحايا ونتضامن مع الشعب 
ــال رئـــيـــس الـــــوزراء  الـــنـــمـــســـاوي«. كــمــا قــ
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون عــبــر 
»تــويــتــر«: »أشــعــر بصدمة عميقة جــراء 
الهجمات الرهيبة التي وقعت في فيينا. 
أفكار اململكة املتحدة تذهب إلى الشعب 
ضّد  معكم  حدون 

ّ
مت نحن   - النمساوي 

ــّرد رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــ اإلرهـــــــــــاب«. كـــمـــا غـ
ــرالــــي ســـكـــوت مــــوريــــســــون قــائــال  ــتــ األســ
اإلرهابية  الهجمات  »صدمت بشّدة من 

املرّوعة« في فيينا.
ــدد وزيــــر  ــ ودانـــــــت تـــركـــيـــا الـــهـــجـــوم، وشــ
ــود جـــــاووش  ــولــ ــة الـــتـــركـــي مــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
أوغلو على وجوب مواصلة الكفاح ضد 
الـــذيـــن يستغلون  أولـــئـــك  أيــديــولــوجــيــة 
عربيا،  للسالم.  الداعي  اإلسالمي  الدين 
دانــــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة الــهــجــوم، 
مؤكدة التضامن مع النمسا في اتخاذها 
كــافــة اإلجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بــحــفــظ األمـــن 
واآلمـــنـــني مـــن نـــزعـــات الــتــطــرف وأعــمــال 
اإلرهاب والعنف بكافة أشكالها«. كذلك، 
أعــربــت قطر عــن »إدانــتــهــا واستنكارها 
لـــلـــهـــجـــوم، وجـــــــددت وزارة  الـــشـــديـــديـــن 
قطر  دولــة  »موقف  بيان،  في  الخارجية 
الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما 

كانت الدوافع واألسباب«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

سياسة
انتقل إرهاب تنظيم »داعش« إلى النمسا، مع هجوم مسلح هز العاصمة فيينا مساء اإلثنين موقعًا خمسة قتلى وعددًا من 
الجرحى، فيما تمكنت الشرطة من قتل المنفذ مع استمرار بحثها عن مشاركين آخرين. وجاء هذا الهجوم في ظل توتر كبير في 

القارة األوروبية بعد الهجومات التي شهدتها فرنسا وال سيما في نيس

انتشار أمني كثيف في شوارع فيينا )فرانس برس(
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فرنسا تالحق المتشددين داخليًا وخارجيًا

باريس ــ فادي الداهوك

تــــواصــــل الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة حــمــلــة 
فذ 

ُ
االعتقاالت املتعلقة بالهجوم الذي ن

في نيس، الخميس املاضي، وأدى إلى 
مقتل ثالثة أشخاص، وذلــك بالتوازي 
مع الكشف عن تنفيذ عملية كبيرة في 
مالي أسفرت عن مقتل عشرات املقاتلني 
»الجهاديني« وأسر آخرين. وفي جديد 
الــتــطــورات حـــول هــجــوم نــيــس، أوقــفــت 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة أربــعــة أشــخــاص 

إضافيني أمس الثالثاء. 
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مصدر 
قضائي أن الــرجــال األربــعــة أوقــفــوا في 
فال دواز في ضواحي باريس، ويشتبه 
في أن أحدهم ويبلغ من العمر 29 عاما، 
كان على اتصال مع املهاجم التونسي 

إبراهيم العيساوي. 
ــاف املـــصـــدر أن الــثــالثــة اآلخــريــن  ــ وأضـ
قبل  األول.  منزل  فــي  كــانــوا موجودين 
هــــذه الـــتـــوقـــيـــفـــات، احـــتـــجـــزت الــشــرطــة 
ستة أشخاص منذ يوم الخميس، لكن 
إطــالق سراحهم جميعا، باستثناء  تم 
مشتبه فيه  واحــد هو تونسي ُيشتبه 
العيساوي على منت  أنــه سافر مع  في 
القارب الذي رسا في جزيرة المبيدوزا 
فرنسا.  إلــى  انتقل معه  ثــم  اإليــطــالــيــة، 
ــــي املـــســـتـــشـــفـــى  ــــي الــــعــــيــــســــاوي فــ ــقـ ــ وبـ
أمــس. وقــال مصدر مقرب من القضية، 
مــعــلــومــات أوردتــــهــــا صحيفة  مـــؤكـــدًا 
ــه مـــصـــاب بــفــيــروس  ــ ــيــــغــــارو«، أنـ »لــــوفــ

كــورونــا، وهـــذا يمكن أن يــؤخــر جلسة 
االستماع له أليام.

فـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت فــرنــســا مقتل 
العشرات من الجهاديني في مالي، في 
ــر  ــن لــيــل االثــــنــــني، وأسـ وقــــت مــتــأخــر مـ
عملية عسكرية  عقب  أيــضــا  الــعــشــرات 
»االســتــثــنــائــيــة« انــتــهــت من  وصــفــت بـــ
الــعــمــلــيــة  إن  تــــذكــــر، حـــتـــى  دون جــلــبــة 

ــوم الـــجـــمـــعـــة ولـــم  ــ بـــرمـــتـــهـــا حـــصـــلـــت يــ
يكشف عنها. الكشف عن العملية جاء 
بالتزامن مع زيارة غير معلنة أجرتها 
ــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة فــلــورنــس  ــ وزيـ
الــســاحــل والنيجر  إلــى منطقة  بــارلــي، 
ومــــالــــي، لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ االنـــقـــالب 
الــعــســكــري الـــذي أطـــاح الــرئــيــس املــالــي 

إبراهيم بوبكر كيتا. 
وقالت في تصريحات مقتضبة إن هذه 
العملية كانت »فرصة كبيرة )وّجهنا( 
تابعة  إرهــابــيــة  لجماعة  كبيرة  ضربة 
ــقــــاعــــدة«. وكــشــفــت وســائــل  لــتــنــظــيــم الــ
تمت  العملية  أن  أمــس  فرنسية  إعـــالم 
بالقرب من حــدود بوركينا فاسو، من 
خالل توجيه ضربات ضد مجموعات 
ــلـــى دراجـــــــــات نــــاريــــة،  كــــانــــت تــتــنــقــل عـ
ــائــــــرات مـــســـيـــرة  وتــــمــــت بــــمــــشــــاركــــة طــــ
ــرات  ــائــ وطــ  ،2000 ــراج  ــيــ مــ ومــــقــــاتــــالت 
هليكوبتر و»عشرات الكوماندوز على 
األرض«، الذين تمّكنوا من أسر عشرات 

الجهاديني.
وتــأتــي هـــذه الــعــمــلــيــة فــي أعــقــاب نجاح 
باريس في تحرير 4 رهائن أخيرًا، بينهم 
الــعــامــلــة اإلنـــســـانـــيـــة صـــوفـــي بــتــرونــني، 
بعد مــفــاوضــات قادتها بــامــاكــو، وأفــرج 
فــــي املـــقـــابـــل عــــن نـــحـــو 200 مــعــتــقــل مــن 
ــرات مــن  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ الـــــجـــــهـــــاديـــــني، بـــيـــنـــهـــم الــ
القياديني والشخصيات البارزة، ما أثار 
حينها قلقا من أن تتمكن حركة »أنصار 
اإلســــــــالم« مــــن تــنــظــيــم عــمــلــيــاتــهــا أكــثــر 

وحصولها على دفعة معنوية كبيرة.

كشفت فرنسا أمس الثالثاء عن عملية عسكرية »استثنائية« نفذتها في مالي وأسفرت عن 
مقتل واعتقال عشرات »الجهاديين«، على وقع استمرار االعتقاالت المرتبطة بهجوم نيس 

أكدت بارلي توجيه ضربة قوية لجماعة 
مرتبطة بالقاعدة )لوك فاننس/ فرانس برس(


