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ترامب والعرب: 
شيزوفرينيا 

متأصلة

اتهم مراقبون
أوروبيون ترامب باستغالل 

فاضح للسلطة

دان ترامب اإلخفاق 
»التاريخي« لمنظمي 

استطالعات الرأي

دعت ألمانيا إلى 
الصبر وانتظار انتهاء 

فرز األصوات

للحديث تتمة...

انتخابات أميركا
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يكتف  لم 
في  القانونية  الدعاوى  من  عدد  برفع 
التي  االنتخابات،  في  حاسمة  واليات 

أنه  كشف  إنه  بل  الماضي،  الثالثاء  أجريت 
سيطعن بكل انتخابات الواليات التي صوتت 
أخيرًا،  بايدن  جو  الديمقراطي  لمنافسه 

اقتراب  مع  النتيجة،  حسم  تأخير  يعني  ما 
من  الالزمة  صوتًا  الـ270  عدد  من  بايدن 
أصوات المجمع االنتخابي. لكن بايدن وجه 

إلى ترامب، عبر إطالق  المقابل رسالة  في 
أبيض  بيت  إلى  للتحول  إلكتروني  موقع 

يقوده الديمقراطيون

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه املــرشــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن يــقــتــرب 
ــثــــر مـــــن دخـــــــــول الـــبـــيـــت  ــأكــ ــر فــ ــ ــثـ ــ أكـ
األبيض، أطلق منافسه الجمهوري دونالد 
ترامب حربًا قضائية ضده، ستؤخر حسم 
النتائج، إذ أعلن أنه سيطعن بانتخابات كل 
الواليات التي فاز فيها بايدن أخيرًا، فيما 
ــان أتــبــاع املــرشــح الــجــمــهــوري يــحــاولــون  كـ
التظاهر  عبر  االنتخابات،  على  التشويش 
أمــام مكاتب فــرز األصـــوات. وطـــاردت قــوات 
الــشــرطــة والـــحـــرس الــوطــنــي فـــي أوريـــغـــون 
في  املتطّرف  اليسار  من  املتظاهرين  مئات 

وسط بورتالند.
ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــخـ ــتـ وال تــــــزال نـــتـــائـــج االنـ
معلقة بانتظار النتائج في بعض الواليات 
الرئيسية التي يتواصل فيها فرز األصوات 
وسط منافسة محتدمة ال تسمح بالتكهن 
القضائية  والــدعــاوى  الــفــرز  وهيأ  بالفائز. 
قــد تستمر  التيقن  عــدم  مــن  لحالة  الساحة 
أيــامــًا، وربــمــا أســابــيــع قــبــل انــعــقــاد املجمع 
كــانــون األول  االنــتــخــابــي فــي 14 ديسمبر/ 
ــؤدي الـــرئـــيـــس الــجــديــد  ــ املـــقـــبـــل، وقـــبـــل أن يـ
اليمني يوم 20 يناير/ كانون الثاني املقبل. 
واتــهــم مراقبو منظمة األمــن والــتــعــاون في 
أوروبــــا، أمـــس، تــرامــب بــارتــكــاب »استغالل 
فاضح للسلطة« لطلبه وقف فرز األصوات 
ــة قـــبـــل انــتــهــاء  ــيـ ــرئـــاسـ فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـ
النائب األملاني مايكل يورغ  العملية. وقال 
لــيــنــك، مــنــســق املــراقــبــني الــدولــيــني املكلفني 
بـــمـــراقـــبـــة هـــــذا االقــــــتــــــراع، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
»األمــر  تسايتونغ«:  »شتوتغارتر  صحيفة 
املقلق حقًا هو طلب الرئيس األميركي وقف 
فــرز األصــــوات، وســط األبــهــة الــرئــاســيــة في 
السلطة  رمــوز  بكل  األبيض، محاطًا  البيت 
ــذا اســتــغــالل  ــوم. هــ ــزعــ بــســبــب انـــتـــصـــاره املــ
فاضح للسلطة«. وأكد أن »اتهامات ترامب 
بــحــصــول تــالعــب ال أســــاس لــهــا«. وأضـــاف 
»يــقــلــقــنــا أال تــتــمــكــن الـــواليـــات املــتــحــدة من 
الــتــخــلــص مــن األشـــبـــاح الــتــي تــحــدث عنها 
ترامب«. وقال »حتى لو أقر بهزيمته وسلم 

الـــحـــكـــم كـــمـــا يــنــبــغــي، قــــد يـــخـــتـــار أنـــصـــاره 
مــدفــوعــني بــالــخــطــاب الــســائــد، الــعــنــف أداة 
مشروعة ألنهم ال يشعرون بأنهم ممثلون 
ـــن أن »هــــــذا خــطــر  ديـــمـــقـــراطـــيـــًا«. وحــــــذر مـ

سيتخطى يوم االنتخابات«.
ــنـــت حــمــلــة بــــايــــدن، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــلـ وأعـ
حــصــولــه حــتــى اآلن عــلــى 254 مــن أصـــوات 
املــجــمــع االنـــتـــخـــابـــي، فــيــمــا حــصــل تــرامــب 
املــرشــح على  أن يحصل  ويــجــب   .214 على 
لدخول  االنتخابي  املجمع  مــن  صــوتــًا   270
الــبــيــت األبـــيـــض. ولـــم يــحــدد حــتــى اآلن ملن 
سيصوت كبار الناخبني الثالثة في أالسكا، 
لكن لم يفز أي ديمقراطي بهذه الوالية منذ 
الــتــصــويــت فيها  عــقــود، مــا يــجــعــل نتيجة 
أريزونا )11 من كبار  شبه محسومة. وفي 
الناخبني(، حصل بايدن على 50.5 في املائة 
مــن األصـــوات فــي االقــتــراع الشعبي، مقابل 
48.1 في املائة لصالح ترامب، بفارق 68 ألف 
صــوت، بعد فــرز 86 في املائة من األصــوات 
حـــتـــى أمـــــــس، الـــخـــمـــيـــس. وقــــــــّدر تــلــفــزيــون 
ليل  بــرس«،  »أسوشييتد  »فوكس« ووكالة 
الديمقراطي  املــرشــح  أن  األربـــعـــاء،  الــثــالثــاء 
ــي هـــــذه الـــــواليـــــة، إذ اعـــتـــبـــرا أن مــن  فـــــاز فــ
لكن  تــأخــره.  الرئيس  يــتــدارك  أن  املستحيل 
وسائل إعــالم أخــرى، على غــرار »نيويورك 
الــتــريــث  فــضــلــت  إن«،  إن  و»ســــــي  ــايـــمـــز«  تـ
قبل إعـــالن فــوز أحــد املرشحني فــي الــواليــة 
ورجحت  للجمهوريني.  عــادة  تصوت  التي 
الفرز  إنــهــاء  يمكن  أنــه ال  املحلية  السلطات 

قبل اليوم، الجمعة. 
وفــــي جــورجــيــا )16 مـــن كـــبـــار الــنــاخــبــني(، 
تــم فــرز 99 فــي املــائــة مــن األصـــوات فــي هذه 
عــــادة للجمهوريني.  الــتــي تــصــوت  الـــواليـــة 

مساء  منذ  فيها  النتائج  تــرامــب  ويــتــصــدر 
ــارق تـــراجـــع  ــ ــفــ ــ ــ ــي، لـــكـــن ال ــ ــاضــ ــ الــــثــــالثــــاء املــ
في   49.5 عند  النسب  واستقرت  تدريجيًا، 
الــتــوالــي،  املــائــة مقابل 49.2 فــي املــائــة على 
وفق وسائل اإلعالم األميركية. وفي نيفادا 
)6 نــاخــبــني كــبــار(، تــم فـــرز 86 فــي املــئــة من 
األصــــــوات فـــي هــــذه الـــواليـــة الــتــي اخــتــارت 

 .2016 عــام  كلينتون  هيالري  الديمقراطية 
ويــتــصــدر بــايــدن الــنــتــائــج فــيــهــا بحصوله 
بــاملــائــة  مــقــابــل 48.7  املـــائـــة  فـــي  عــلــى 49.3 
ــــي بــنــســلــفــانــيــا )20 مــــن كــبــار  ــرامـــب. وفـ ــتـ لـ
فوزه  تغريدة،  في  ترامب،  أعلن  الناخبني(، 
بــالــواليــة عــلــى الــرغــم مــن عـــدم االنــتــهــاء من 
الفرز، وفي كارولينا الشمالية )15 من كبار 
الناخبني(، تم فرز 95 باملائة من األصــوات 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تــقــلــيــديــًا.  ــ ــــواليـ فــــي هـــــذه الـ
وحاليا يتقدم ترامب )50.1 باملئة( على جو 

بايدن )48.7 باملئة(.
وقال بايدن، في خطاب مقتضب في منزله 
فـــي ويــلــمــيــنــغــتــون بـــواليـــة ديــــالويــــر، وقــد 
هاريس  كاماال  السيناتورة  بجانبه  وقفت 
التي اختارها ملنصب نائبة الرئيس: »أنا لم 
ي أتيت 

ّ
آت ألقول إننا فزنا«، موضحًا »لكن

ألقول لكم إنه عندما تنتهي عمليات الفرز، 
نــعــتــقــد أنــنــا ســنــكــون الـــفـــائـــزيـــن«. وأضـــاف 
أنــــه عــنــدمــا تـــعـــرف الــنــتــيــجــة، ســيــكــون قد 
العدوانية  الخطابات  »لوضع  الوقت  حــان 
نــا«، مقدمًا  التي أطلقت خالل الحملة، وراء

بعمق.  منقسم  لبلد  موحد  أنــه  على  نفسه 
وأضــاف »من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف 
عن معاملة معارضينا كأعداء«. ولم يصل 
بـــايـــدن إلــــى حـــد إعـــــالن فــــــوزه، لــكــنــه أطــلــق 

أبيض  بيت  إلــى  للتحول  إلكترونيًا  موقعًا 
يقوده الديمقراطيون، أطلق عليه فريقه اسم 
لألفضل«.  بناء  »إعــادة  أي  بتر«،  »بيلدباك 
وقال املوقع »إدارة بايدن/ هاريس جاهزة 

للعمل من اليوم األول«.

دعاوى قضائية
ــال تــرامــب فــي تــغــريــدة، أمـــس الخميس،  وقـ
ــى بـــايـــدن  ــ ــتـــي ادعــ ــات الـ ــ ــــواليـ إن »جـــمـــيـــع الـ
أخــيــرًا )الــفــوز بها( ســوف يتم الطعن فيها 
قــانــونــًا مــن قــبــلــنــا، بــســبــب تــزويــر االقــتــراع 
وتــزويــر االنــتــخــابــات فــي الـــواليـــات. الكثير 
من األدلة. فقط تحققوا من وسائل اإلعالم. 
نـــفـــوز! أمــيــركــا أواًل!«. وأعـــلـــن فــريــق  ســـوف 
حملة تــرامــب عــن أول دعـــوى قــضــائــيــة في 
والية ويسكونسن، حيث فاز بايدن بفارق 
أقل من واحد في املائة حسب النتائج شبه 
الكاملة، كما ذكــرت وســائــل إعــالم أميركية 
بإعادة  املطالبة  الجمهوريون  ويريد  عــدة. 
ــــاٍض محلي  فــــرز األصـــــــوات، وطــلــبــوا مـــن قـ
إعـــادة النظر فــي األصــــوات الــتــي تــم فرزها 
بالفعل. وكانوا قد قدموا طلبًا لتعليق فرز 
األصــوات في واليــة بنسلفانيا. كما طلبوا 
هم حملة 

ّ
وقف الفرز في والية ميشيغن. وتت

االنتخابية  العملية  عــلــى  الــقــّيــمــني  تــرامــب 
تقل  االقــتــراب ملسافة  بمنع »مراقبيها« من 
عن نحو ثمانية أمتار من املوظفني املكلفني 
بــالــفــرز. وذكــــرت شــبــكــة »فــوكــس نــيــوز« أن 
حــمــلــة تـــرامـــب تــخــطــط لـــرفـــع دعـــــوى تــزعــم 
الــتــالعــب بـــأصـــوات الــنــاخــبــني فـــي نــيــفــادا. 
وخسر فريق ترامب الدعوى التي رفعها في 
جورجيا إللزام كل مقاطعات الوالية بفصل 
كــل بــطــاقــات االقـــتـــراع الــتــي تــصــل مــتــأخــرة. 
وتــوّجــه عـــدد مــن مــحــامــي تــرامــب، وبينهم 
فيالدلفيا. وقبل موعد  إلى  رود جولياني، 
االنـــتـــخـــابـــات، ُرِفـــعـــت إلــــى املــحــكــمــة الــعــلــيــا 
البريد.  التصويت عبر  عــّدة حــول  شــكــاوى 
بيل  االنتخابية  الرئيس  مدير حملة  وقــال 
ستيبني: »نتخذ إجــراءات قانونية لتعليق 
انــتــظــار شفافية  فــي  ــــوات  فـــرز األصـ عملية 

أكبر«. 
وفــــي نــهــايــة حــمــلــة طــويــلــة اتــســمــت بــحــدة 
تكشف  كورونا،  بوباء  وتأثرت  استثنائية 
ــه الـــرفـــض  ــ ــواجـ ــ ــم يـ ــ ــــب لـ ــرامـ ــ الـــنـــتـــائـــج أن تـ
ــابـــي الــــــذي تـــوقـــعـــتـــه اســـتـــطـــالعـــات  ــتـــخـ االنـ

ــرأي، مـــا يــثــبــت أنـــه حــتــى لـــو هــــزم، تبقى  ــ الــ
كبير.  إلــى حد  له  وفية  االنتخابية  قاعدته 
ودان املرشح الجمهوري إخفاقًا كبيرًا على 
استطالعات  ملنظمي  »تــاريــخــي«  مــســتــوى 
ــتـــب، فـــي تـــغـــريـــدة: »مـــســـاء أمــس  الــــــرأي. وكـ
)األول( كنت متقدمًا بفارق جيد في العديد 
مـــن الــــواليــــات الـــرئـــيـــســـيـــة«، مــضــيــفــًا »بــعــد 
ذلــك، بــدأ يختفي )هــذا الــفــارق( الواحد تلو 
اآلخر بطريقة سحرية بظهور وفرز أصوات 
صدموا  الجمهوريني  حتى  لكن  مفاجئة«. 
ــى الــقــضــاء.  بــتــهــديــد الـــرئـــيـــس بــالــلــجــوء إلــ
كينزينجر،  آدم  الجمهوري  الــنــائــب  وكــتــب 
في تغريدة: »توقف. سيتم احتساب أوراق 
االقــتــراع. إمــا أن تخسر أو تــفــوز. وستقبل 
أمــيــركــا ذلـــك. الــصــبــر فــضــيــلــة«. وقـــال زعيم 
الــغــالــبــّيــة الــجــمــهــورّيــة ميتش مــاكــونــل »لــم 
ــز بــاالنــتــخــابــات  ــائـ ــفـ نـــعـــرف بـــعـــد هـــويـــة الـ

الرئاسّية«.
ــدد مــن  ــ ــعــ ـــ ولــــــــم يـــســـبـــق أن شـــــــــارك هــــــــذا الـ
ــــى 160  الــنــاخــبــني فـــي انـــتـــخـــابـــات. فــقــد أدلـ
ــدرت نسبة  ــ مــلــيــون نــاخــب بــأصــواتــهــم، وقـ
ـــ66.9 فــي املــائــة مقابل 59.2 في  املــشــاركــة بــ
املائة في انتخابات 2016، حسب مركز »يو 
تدفق  وفــــاق  بــرودجــيــكــت«.  إيليكشنز  أس 
بطاقات االقتراع البريدية قدرات مراكز فرز 
ــوات، بسبب اإلقــبــال عــلــى هـــذا الــنــوع  ــ األصـ
مـــن الــتــصــويــت فـــي أجــــــواء أزمـــــة كـــورونـــا. 
ــة  ــديـ ــريـ ــبـ وســـيـــســـتـــغـــرق فــــتــــح الــــــظــــــروف الـ
ــتــــراع أيـــامـــًا عــدة  والــتــدقــيــق فـــي أوراق االقــ
فيالدلفيا،  فــي  املـــدن، خصوصًا  فــي بعض 
مــعــقــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني. وقـــــال املــتــخــصــص 
فــي الــقــانــون االنــتــخــابــي فــي جــامــعــة واليــة 
أوهايو إد فولي، لوكالة »فرانس برس«، إنه 
ل القضاء كما حدث في العام 2000 

ّ
إذا تدخ

»فقد تستمر العملية أسابيع«.

توترات أمنية
الــتــوتــر، تجمع نحو 200 من  ومــع تصاعد 
ــرامــــب، بــعــضــهــم مــســلــح بــبــنــادق  أنـــصـــار تــ
اقــتــراع في فينكس  أمــام مركز  ومسدسات، 
ــة أريـــــزونـــــا بـــعـــد تــــــردد شـــائـــعـــات ال  ــواليــ بــ
ــدم احــتــســاب أصـــوات  تــســتــنــد لــدلــيــل عـــن عـ
املــحــتــجــون  وردد  الـــجـــمـــهـــوري.  لـــلـــرئـــيـــس 
السرقة« و»احسبوا  »أوقفوا  تقول  هتافات 
صوتي«. وتجمع املحتجون، وأغلبهم دون 
انــتــخــابــات مقاطعة  إدارة  خـــارج  كــمــامــات، 
ماريكوبا في فينكس، في حني تقدم املرشح 
بايدن بفارق ضئيل في هــذه الــواليــة. وفي 
ديترويت، منع مسؤولون نحو 30 شخصًا، 
معظمهم جمهوريون، من دخول مقر يجري 
ــوات وســــط مـــزاعـــم بــأن  ــ ــ ــاء األصـ فــيــه إحـــصـ
الفرز في ميشيغن يشوبه التزوير. وطالب 
مــحــتــجــون مـــنـــاهـــضـــون لـــتـــرامـــب فــــي مـــدن 
أخـــرى بــاســتــمــرار فــرز األصــــوات. واعتقلت 
في  أسلحة  11 شخصًا وصـــادرت  الشرطة 
بــورتــالنــد بــواليــة أوريـــغـــون بــعــد أنــبــاء عن 
ــاالت فــي  ــتـــقـ أعــــمــــال شـــغـــب، كـــمـــا حـــدثـــت اعـ
نيويورك ودنفر ومينيابوليس. كما تظاهر 
الــعــشــرات مــن أنــصــار بــايــدن فــي نــيــويــورك 
لــلــمــطــالــبــة بــاحــتــســاب كـــل األصـــــــوات. ومــن 
املزمع إقامة أكثر من 100 تجمع في أنحاء 

البالد حتى غد السبت.

مناصرون لترامب 
يتظاهرون في 
فيالدلفيا أمس 

)Getty(

ناصر السهلي

بعيدًا عن سجاالت الديمقراطية 
األميركية، وتلقي رئيسها دونالد 

ترامب، في قافلة أمنية كبيرة، بشكل 
متكرر، أصابع سيدات أميركيات 

 عن كلمة بذيئة، أو 
ً
ه، كناية

َ
ُيعارضن

تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي لكلمته، كموقف احتجاجي، 

من دون أن يختِفني وأقاربهن من 
الدرجة الرابعة وراء الشمس، فإن 

املشهد األميركي يثير اهتمامًا 
عربيًا آخر هذه األيام.

فألربع سنوات ظلت أوهام الباحثني 
عن حماية الُحكم وتغطية الجرائم، 

تسّوق ترامب بتبجيل مثير 
لالستفزاز. تلك األوهام أشرت 

عف الحاكم العربي 
ُ

بوضوح إلى ض
بني شعبه، وإلى هوان أمام نعوت 

ترامب عن »الحلب« و»الحماية لقاء 
املال«. ورغم ذلك بقي رهط االنفصام 

املؤيد لالستبداد، على مستوى 
السياسة واإلعالم، عدا عن شارع 

»أبو إيفانكا«، يعيش  سمى الرجل بـ
وهم »أبدية الحكم«، وأمنيات »إنزال 
الدبابات«، وتكميم األفواه، وتقسيم 
املجتمع بني »مواطنني شرفاء« وما 

دونهم.
لم تخفت حماسة أتباع االستبداد، 
ر 

َ
ومروجي فضائله، ما استحض

الشيزوفرينيا العربية بكامل 
حلتها، في مشهد مستدٍع للسخرية 
والتأمل، دفاعًا عن ترامب، من دون 

أن يرمش لهم جفن، عن طريقة 
صعود ونزول رئيس أميركا، 

بالديمقراطية ال بالبارود والنار.
يشتهي غوغائيو االستبداد، وعلى 

نسق أوروبي وأميركي، في شعبوية 
واضحة. ذلك الخطاب الخالط عن 

قصد بني البالد وحكامها، باعتبار 
األخيرين »منقذين« ومبعوثني من 
اآللهة، وبدونهم ستضيع الشعوب. 

فعلى سبيل املثال ال الحصر، بقيت 
لعقود تسمية »سورية األسد« 

سوق كذبة أن حافظ األسد »باني 
ُ
ت

سورية الحديثة«. وعلى ذلك ِقس 
مشاهد احتقار العقل والكرامة، 

من القاهرة إلى أبوظبي، باعتبار 
الحاكم نصف إله، ُيسجد لصورته 

»ُملهم«، و»مخلص منقذ... مرسل  كـ
من الله«، ويدعى له ولذريته من بعده 

بطول الحكم.
ببساطة، تأليه الحكم االستبدادي 
طيلة عقود أّصل النفصام عربي، 

مشتٍه للديمقراطية األميركية، 
وغيرها، من جهة، وفي األخرى 

العودة سريعًا إلى »الصراط 
املستقيم ألولياء األمر«، مهما فعلوا. 

ولعل تميمة األمهات العربيات، 
وبلهجات مختلفة، عن »امش 

الحيط الحيط وقل يا رب الستر« 
شتهى وتكفير 

ُ
تختزل الفرق بني امل

الديمقراطية والحرية.

مخاوف إسرائيلية من تقدم المرشح الديمقراطيترقب فرنسي وتريث روسي... وسخرية إيرانية

دعاوى 
ترامب تؤخر 

فوز بايدن

الحدث

أمــــس  الـــــدولـــــيـــــة،  الــــفــــعــــل  ردود  تــــــراوحــــــت 
االنتخابي  الشأن  تــطــورات  على  الخميس، 
الــرئــاســي فــي الــواليــات املــتــحــدة، بــني إبــداء 
القلق من املنحى الذي من املمكن أن يسلكه 
تشكيك أي من املرشحني للرئاسة، الرئيس 
ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــــب ومـــنـــافـــســـه جـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
املتابعة  عــن  والتعبير  النهائية،  بالنتائج 
الـــحـــذرة لعملية فـــرز األصـــــوات. ولـــم تخف 
العالقة  بتحسن  تمنياتها  كفرنسا،  دول، 
الــعــابــرة لــألطــلــســي خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة، 
في  األمــيــركــي،  االستحقاق  نتيجة  تكن  أيــًا 
إشــارة مبطنة إلــى التراجع الــذي طــرأ على 
هـــذه الــعــالقــة خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، في 
ــــران، عــلــى لسان  عــهــد تـــرامـــب. كــمــا أبـــدت إيـ
ــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ســـخـــريـــتـــهـــا مــن  ــ ــرشـ ــ املـ
اتـــهـــامـــات الـــتـــزويـــر الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس 
األميركي للهيئات املكلفة فرز األصوات في 
بعض الواليات، وذلك في إطار حالة العداء 
الدائمة بني البلدين، والتي اتسمت في عهد 
ترامب بالتوتر العالي، وتشديد العقوبات 

على طهران. 
وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لـــودريـــان، أمـــس، أنـــه ينبغي عــلــى الــواليــات 
املــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبــــــي بــنــاء »عــالقــة 
ــدة عــبــر األطـــلـــســـي« بــعــد االنــتــخــابــات  ــديـ جـ
األميركية، أيًا تكن نتيجتها. وقال لودريان 
»ســيــكــون علينا إعــــادة بــنــاء عــالقــة جــديــدة 
عبر األطلسي تشكل شراكة جديدة«، رافضًا 
اتخاذ موقف مؤيد لبايدن أو ترامب. ورأى 
األميركيني.  إلــى  يعود  الرئيس  »اختيار  أن 
بــــعــــدهــــا أن نــــعــــمــــل مــع  ــبــــغــــي عـــلـــيـــنـــا  ــنــ ويــ
الشخصية املنتخبة ومع الحكومة األميركية 
لــودريــان أكد  الــجــديــدة، مهما حــصــل«. لكن 
»إلــى  يــعــودا  لــن  العالقة األطلسية  أن طرفي 
الوضع الذي كان سائدًا، إلى نوع من املاضي 
فــي الــعــالقــة الــعــابــرة لألطلسي«، فــي إشــارة 

صالح النعامي 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يسود قلق كبير في إسرائيل من فوز املرشح 
دونالد  حساب  على  بــايــدن  جــو  الديمقراطي 
ــط مــــخــــاوف مــــن أن يــــــؤدي هـــذا  ــ تــــرامــــب، وسـ
إلــى تحوالت ال تصب في مصلحة  االحتمال 
تل أبيب. وفــي الوقت الــذي حــاول فيه رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو إلزام 
األمــيــركــيــة لتصفية  بالخطة  فـــاز،  إذا  بــايــدن، 
باسم »صفقة  املعروفة  الفلسطينية،  القضية 
ــع رئــيــس  ــيـــس بـــوسـ ــه »لـ ــ ــرن«، مــعــتــبــرًا أنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــاف تــطــبــيــق خــطــة )الــرئــيــس  ــقـ ديـــمـــقـــراطـــي إيـ
البث  دونالد( ترامب«، ذكر تقرير بثته هيئة 
اإلسرائيلية العامة، )كان(، مساء أمس األول، 
أن السلطة الفلسطينية أبلغت جهات أوروبية 
لــلــعــودة للتنسيق  بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة 
ــتــــالل فـــي حــــال فــــاز املــرشــح  األمـــنـــي مـــع االحــ

الديمقراطي بانتخابات الرئاسة األميركية.
ــيـــوم«، أمــس  رت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـ

ّ
وحــــــذ

املعادية  بـــ«الــنــواة  أن ما سمته  الخميس، من 
إلســرائــيــل« فــي الــحــزب الديمقراطي قــد تدفع 
بـــايـــدن إلـــى االنـــقـــالب عــلــى ســيــاســات تــرامــب 
تـــجـــاه املــنــطــقــة. ولــفــتــت، فـــي تــقــريــر، إلــــى أنــه 
عــلــى الــرغــم مــن أن بــايــدن مــعــروف بصداقته 
إلسرائيل، إال أنه قد يضطر للتراجع عن الكثير 
مــن الــســيــاســات املــريــحــة لحكومة الــيــمــني في 
تل أبيب، تحديدًا عن القرارات التي اتخذتها 

إدارة ترامب تجاه إيران والفلسطينيني.
ــن تـــوقـــع املـــعـــلـــق الــســيــاســي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
للصحيفة ومــعــد الــتــقــريــر أرئــيــل كــهــانــا بــأن 
يــركــز بــايــدن فــي حــال فــاز أواًل على القضايا 
الــداخــلــيــة، وتــحــديــدًا مــواجــهــة تــبــعــات تفشي 
وبـــــــاء كـــــورونـــــا ومــــشــــاكــــل تــتــعــلــق بــالــنــظــام 
الــعــاملــي، وتــحــديــدًا التصعيد مــع الــصــني، إال 
أنه يرى أن الشرق األوسط سرعان ما يفرض 

ــــاق، أبــــــــدى زعـــيـــم  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ـــ األمـــــيـــــركـــــي. وفــ
»الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــحــــر« كـــريـــســـتـــيـــان لــيــنــدنــر 
ذهوله الدعاء ترامب الفوز قبل انتهاء فرز 
 مــن »بــدايــة لحالة صــراع 

َ
األصـــوات، مــحــذرا

األميركية«. كما  الديمقراطية  مأساوية في 
االشــتــراكــي  للحزب  املــشــاركــة  الزعيمة  رأت 
الــديــمــقــراطــي ســاســكــيــا أســـكـــن، إن تــرامــب 
للديمقراطية.  مناهضة  بطريقة  يتصرف 
وكان وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، 
قد دعا األربعاء، املسؤولني األميركيني إلى 
االنــتــخــابــيــة«.  »العملية  بـ »الــثــقــة«  تــرســيــخ 
وقــال مــاس فــي بيان إن نسبة االستقطاب 
مرتفعة جدًا، مشددًا على ضرورة »التحلي 
الفرز، وذلك بعد  بالصبر وانتظار« انتهاء 
إبداء وزيرة الدفاع األملانية آنيغريت كرامب 
- كــارنــبــاور قلقها مــن أزمـــة دســتــوريــة في 

أميركا.
أمـــا املــوقــف الـــروســـي، فــاتــســم بــالــحــذر إزاء 
مــجــريــات مـــا بــعــد يـــوم االقـــتـــراع الــرئــاســي 
املتحدث باسم  املتحدة. وقــال  الواليات  في 
الكرملني، ديميتري بيسكوف، للصحافيني، 
ــات  إن »الــــوضــــع الـــــذي يــتــطــور )فــــي الـــواليـ
ــتــــحــــدة( ال يـــســـمـــح لـــنـــا بــالــتــعــلــيــق بـــأي  املــ
شكل من األشــكــال«. وأضــاف »إننا نفضل، 
بــالــطــبــع، أخـــذ اســتــراحــة، وانــتــظــار توضح 

األمور حول ما يجري هناك«.
بـــدورهـــا، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم الخارجية 
ــادة  ــ الــــروســــيــــة، مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، فــــي إفــ
صــحــافــيــة، إن مــوســكــو »تـــتـــابـــع عـــن كثب 
الــتــي جــرت في  تحديد نتائج االنــتــخــابــات 
ــه »كــمــا  ــ ــات املــــتــــحــــدة«. وأضــــافــــت أنـ ــ ــــواليـ الـ
الفائز،  تحديد  يتم  لم  اللحظة  نفهم، حتى 
ــفـــارق  واملـــرشـــحـــان مــتــســاويــان تــقــريــبــًا والـ
ــدًا. لــقــد لــفــتــنــا االنــتــبــاه  ــ بــيــنــهــمــا ضــئــيــل جـ
إلــى حقيقة أن كال من دونــالــد ترامب وجو 
بــايــدن قــد أعــلــن ثــقــتــه فــي فــــوزه. والــرئــيــس 

ــك بــســبــب تــأثــيــر »الــجــنــاح  مـــع إســـرائـــيـــل، وذلــ
املتطرف داخل الحزب الديمقراطي«.

وفـــي الــســيــاق، حــــذرت صحيفة »جــيــروزالــيــم 
ــة أمــــــد حـــســـم نــتــائــج  ــ ــالـ ــ ــن أن إطـ ــ ــــت« مـ ــــوسـ بـ
االنتخابات األميركية قد تفضي إلى فوضى 
ــرق األوســــــط تـــهـــدد مــصــالــح  ــشـ فـــي مــنــطــقــة الـ
إسرائيل. ولفتت إلى أن توجه ترامب للمحكمة 
العليا في الواليات املتحدة للطعن في نتائج 
االنتخابات سيطيل أمد الحسم، ويقلص من 
التفرغ  الــقــرار في واشنطن على  قــدرة صناع 
إلى  ولفتت  املنطقة.  فــي  التوتر  بــؤر  ملواجهة 
أن مـــا يــفــاقــم األمـــــور خـــطـــورة هـــو حــقــيــقــة أن 
قـــرار الـــواليـــات املــتــحــدة بتصعيد الــعــقــوبــات 
ــى عـــزلـــة واشـــنـــطـــن، وهــي  عــلــى إيــــــران أدى إلــ
الــعــزلــة الــتــي عكسها رفــض الـــدول األوروبــيــة 
والــصــني وروســيــا تمديد فــرض حظر توريد 
السالح إليران، موضحة أن تعاظم مستويات 
االستقطاب داخل الواليات املتحدة سيقلص 
فــرص بــلــورة إجــمــاع حزبي أميركي للضغط 
عــلــى إيـــــــران. وذكــــــرت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم 

إلى ما رسخته الترامبية من متغيرات. لكن 
الوزير الفرنسي وضع ذلك في إطار أن »ما 
ــا أكــــدت سيادتها  ــ تــغــّيــر هــو واقــــع أن أوروبـ
منذ 4 سنوات على صعيدي األمــن والدفاع 
ومتحدثًا  االســتــراتــيــجــيــة«.  واستقالليتها 
ــرامــــب، قــــال لــــودريــــان إنــــه »مــنــذ  عـــن عــهــد تــ
4 أعــــــــوام، خـــرجـــت أوروبــــــــا مــــن ســذاجــتــهــا، 
ــا قــــــوة«.  ــهــ ــلـــى أنــ ــد نـــفـــســـهـــا عـ ــيـ ــأكـ وبـــــــــدأت تـ
الطويل،  »التاريخ  بـ الفرنسي  الوزير  وأشاد 
والــقــيــم واالنـــتـــصـــارات واملـــعـــارك املــشــتــركــة« 
ــا والـــواليـــات املــتــحــدة، مــؤكــدًا أنــه  بــني أوروبــ
لدينا منذ  إذا كان  »تجب مواصلتها، حتى 

4 سنوات اختالفات كبيرة«.
وفــي أملــانــيــا، تــواصــل التحذير مــن الوضع 

ذاتــه على الطاولة داخــل البيت األبــيــض. ولم 
يــســتــبــعــد كــهــانــا أن يــفــضــي الـــخـــالف بــشــأن 
االتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران إلـــى أول مواجهة 
أن  استبعد  التي  بايدن،  وإدارة  إسرائيل  بني 
تــنــجــح فــي إقــنــاع طــهــران بــقــبــول الــتــعــديــالت 

التي تريدها على االتفاق.
توقع  الفلسطيني،  بــالــشــأن  يتعلق  مــا  وفـــي 
الحزب  في  التقدمي  الجناح  ينجح  أن  كهانا 
فـــي إجـــبـــار بـــايـــدن عــلــى الــــعــــودة عـــن الــكــثــيــر 
ــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا تـــرامـــب، وضــمــن  مـــن الــ
ذلــــك إعــــــادة فــتــح مــكــاتــب »مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية« في واشنطن، وإعادة املوازنات 
الالجئني  وتشغيل  غـــوث  لــوكــالــة  املخصصة 
ــم يــســتــبــعــد أن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني )أونـــــــــــروا(. ولـ
القدس  فــي  قنصلية  املتحدة  الــواليــات  تفتح 
أبــيــب بوقف  تــل  إلــى جــانــب مطالبة  الشرقية 
الــبــنــاء فــي املــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الغربية 
املحتلة. وتوقع أن يشهد عهد بايدن التراجع 
عن »مسلمة« حكمت اإلدارات األميركية حتى 
اآلن وتتمثل في عدم إثارة جدل خالفي علني 

املحتمل  التزوير  عن  علنًا  يتحدث  الحالي 
ــــاوى قــضــائــيــة فـــي عـــدد من  ونــيــتــه رفـــع دعـ
الــــــواليــــــات«. وأعــــربــــت زاخـــــاروفـــــا عــــن أمـــل 
القانونية  بــالدهــا فــي أن »تــســمــح اآللــيــات 
املوجودة في الواليات املتحدة، مع االمتثال 
الــكــامــل لــلــدســتــور، بتحديد رئــيــس الــدولــة 
املستقبلي، وفــي أمــر أهــم مــن ذلــك، بتفادي 
ــاق فــي  ــطـ ــنـ ــة الـ ــعــ ــات واســ ــرابــ ــطــ انـــــــدالع اضــ

البالد«.
املــرشــد األعلى  على املقلب اإليــرانــي، سخر 
عــلــي خــامــنــئــي مـــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
»االستعراض«.  بـ إياها  واصفًا  األميركية، 
وكــــتــــب خـــامـــنـــئـــي فــــي رســــالــــة نــــشــــرت لــيــل 
األربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
ــتـــر« بــالــلــغــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة: »يــــا لـــه من  »تـــويـ
استعراض! يقول أحدهما إنها االنتخابات 
املتحدة.  الواليات  تاريخ  في  تزويرًا  األكثر 
ــــس األمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ومــــــــن يـــــقـــــول ذلــــــــــك؟ الـ
الــتــغــريــدة أن »خصمه  الــحــالــي«. وتــابــعــت 
تــــرامــــب يــنــوي  يـــقـــول إن  ــدن(  ــايــ بــ )أي جــــو 
تــزويــر االنــتــخــابــات. هـــذه هــي االنــتــخــابــات 
األمـــيـــركـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــــواليــــات 
املــتــحــدة«. مــن جهته، هاجم روحــانــي أمس 
نظيره األميركي املنتهية واليته، وذلك غداة 
تأكيده أن بالده غير مهتمة بمعرفة هوية 
االنتخابات. وقــال روحاني  الفائز في هذه 
ــوأ أيــامــهــا خـــالل فترة  إن بـــالده أمــضــت أسـ
رئــاســة تــرامــب. وتــابــع أن »ذاك الـــذي يقبع 
فــي الــبــيــت األبــيــض لــم يــقــدم عــلــى تخفيف 
في  بــالدنــا حتى  على  املفروضة  العقوبات 
فترة تفشي وبــاء كــورونــا، لكنني أثــق بأن 
النصر سيكون لشعبنا في نهاية املطاف«، 
االنتخابات  نتيجة  أن  على  تأكيده  مجددًا 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ال تهم 

بالده.
)رويترز، فرانس برس، األناضول(

بوست«، أمس الخميس، أن نتنياهو  يحاول 
إلــزام بايدين، في حــال فــوزه في االنتخابات، 
ــى أن  ــ ــرن«. وأشــــــــــارت إلــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــقـ ــفـ بـــخـــطـــة »صـ
بوسع  »ليس  بأنه  أبلغها  أن  سبق  نتنياهو 
رئيس ديمقراطي إيقاف تطبيق خطة ترامب«، 
الفتة إلــى أنــه قصد بشكل خــاص ضــرورة أن 
رئيسًا، مخطط ضم  خب 

ُ
انت إذا  بايدن،  يدعم 

أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــاقــي مضامني 
»صفقة القرن«. ونقلت عن نتنياهو قوله »في 
الخطة، فإنه سيجري  الــشــروع بتطبيق  حــال 
أمــيــركــيــة  إلدارة  يــمــكــن  ال  بــحــيــث  تــثــبــيــتــهــا 
إدارة، ســواء كانت  فكل  التراجع عنها.  قادمة 
بالتصرف  مطالبة  جمهورية،  أو  ديمقراطية 
وفق الواقع الجديد، وعليهم أن يأخذوا ما تّم 
بالفعل في الحسبان«. وحسب الصحيفة، فقد 
أكد نتنياهو أن إجــراء االنتخابات األميركية 
« ُيــحــدد مــا إذا كــانــت إســرائــيــل 

ً
لــيــس »عـــامـــال

ستطبق مخطط ضّم أجزاء من الضفة الغربية 
أو ال، مشددًا على أنه سيعمل »بشكل جيد مع 

كل رئيس ديمقراطي أو جمهوري«.
ــة الـــبـــث  ــئـ ــيـ ــه هـ ــتـ ــثـ ــقــــريــــر بـ إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــر تــ
ــة الــــعــــامــــة، )كـــــــــان(، مـــســـاء أمـــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
جهات  أبلغت  الفلسطينية  السلطة  أن  األول، 
أوروبــــيــــة بــأنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة لــلــعــودة 
للتنسيق األمــنــي مــع االحـــتـــالل فــي حـــال فــاز 
وزعم  األميركية.  الرئاسة  بانتخابات  بايدن 
الــتــقــريــر أن مــســؤولــني رفــيــعــي املــســتــوى في 
مــحــادثــات  فــي  أعــلــنــوا  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مغلقة مع أطــراف أوروبــيــة أن السلطة تعتزم 
ــتــــالم أمـــــــوال الــــضــــرائــــب والــــرســــوم  أيـــضـــًا اســ
الـــتـــي تــجــبــيــهــا دولــــــة االحــــتــــالل لــصــالــحــهــا. 
املــالــيــة للسلطة  الــضــائــقــة  أن  الــتــقــريــر  وبــــني 
ــيـــرة،  الــفــلــســطــيــنــيــة تــفــاقــمــت فـــي الــفــتــرة األخـ
وأنها اضطرت لالستدانة من البنوك ولتلقي 
املساعدات، إلى جانب خفض رواتب العاملني 

في صفوفها ومؤسساتها. 

أمس  بايدن،  جو  الرئاسية  لالنتخابات  الديمقراطي  المرّشح  أعلن 
األّول  اليوم  منذ  مجّددًا،  ستنضّم  المتّحدة  الواليات  أّن  الخميس، 
لواليته، إذا فاز، إلى اتّفاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسميًا، 
رسميًا  ترامب  إدارة  »غادرت  تغريدة:  في  بايدن،  وقال  األول.  أمس 
اتفاق باريس المناخي. في غضون 77 يومًا بالضبط ستنضّم إليه إدارة 
الوالية  بدء  تاريخ  المقبل  الثاني  يناير/كانون   20 إلى  إشارة  بايدن«، في 

الرئاسية المقبلة.

االنضمام مجددًا التفاق المناخ

وافق الناخبون في 
كاليفورنيا، في استفتاء 

الثالثاء الماضي، على 
تعزيز قانون الخصوصية، 
على الرغم من معارضة 

منظمات ترى أن هذا 
اإلصالح سيفتح الباب 

لتجاوزات من قبل شركات 
التكنولوجيا. وصوت 

الناخبون على 12 قضية 
على مستوى الوالية، 
بما في ذلك »االقتراح 

24« الذي يقضي بالحد 
من إمكانية استخدام 

الشركات للبيانات الشخصية 
للمستهلكين. وبعد فرز 

أكثر من 70 في المائة من 
األصوات، وافق 56 في 
المائة على »االقتراح 24«.

تعزيز 
الخصوصية

تقريررصد

اعتبر نتنياهو أنه ليس بوسع رئيس ديمقراطي إيقاف صفقة القرن )سول لوب/فرانس برس(
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      غرب

نتنياهو يمتدح 
قرار ماالوي تدشين 

سفارة بالقدس 
أثـــنـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الخميس،  أمــس  نتنياهو،  بنيامني 
عــلــى قــــرار مـــــاالوي تــدشــني ســفــارة 
ــقـــدس املــحــتــلــة. ووصـــف  لــهــا فـــي الـ
ــه وزيـــــــر  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، خـــــــــالل لـ
خــارجــيــة مـــــاالوي آزيـــنـــيـــار مــكــاكــا، 
الكبير«، مشيرا إلى  »اليوم  بـ القرار 
أن إســرائــيــل تــولــي اهــتــمــامــًا كبيرًا 
ــيـــة.  ــقـ ــلـــعـــالقـــات مــــع الــــــــدول األفـــريـ لـ
الــتــعــاون  بــتــوثــيــق  نتنياهو  ووعــــد 

مع ماالوي في مجاالت عدة.
)العربي الجديد(

نادي األسير: تصفية 
ممنهجة  بحق 

ماهر األخرس 

ــد نـــــــادي األســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــ أكــ
أمس الخميس، أنه ال حلول جديدة 
بشأن قضية األسير ماهر األخرس 
ــن الـــطـــعـــام لـــلـــيـــوم 102  ــرب عــ املــــضــ
يجري  ما  أن  معتبرًا  التوالي،  على 
ــه بـــمـــثـــابـــة تـــصـــفـــيـــة وإعــــــــدام  ــقـ بـــحـ
أجهزة  فيه  ــشــارك 

ُ
ت بــطــيء ممنهج، 

بمستوياتها  اإلسرائيلي  االحتالل 
كافة. وأوضــح نــادي األسير أن أمر 
ــــرس  األخـ بـــحـــق  اإلداري  االعـــتـــقـــال 
يــنــتــهــي فـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
احـــتـــمـــال  أن  إال  ــالــــي،  ــحــ الــ الــــثــــانــــي 
ــرار  قــ يــبــقــى  فــيــمــا  وارد،  تـــجـــديـــده 
املــتــمــثــل بتجميد  الــعــلــيــا  املــحــكــمــة 

االعتقال خدعة.
)العربي الجديد(

قتلى وجرحى 
بتفجيرين في ديالى 

العراقيني،  املــواطــنــني  مــن  عــدد  قتل 
وأصـــيـــب آخـــــــرون، بــيــنــهــم عــنــاصــر 
وقعا  مــتــعــاقــبــني،  بتفجيرين  أمــــن، 
ــأطـــراف مــديــنــة  فـــي بــلــدة الـــعـــبـــارة بـ
بـــعـــقـــوبـــة مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى، 
شرقي بغداد. وأوضح مدير البلدة 
ناسفة  »عــبــوة  أن  التميمي،  شــاكــر 
ــرة  ــي أطــــــــراف قـــريـــة زهــ انـــفـــجـــرت فــ
 3 للبلدة، ما تسبب بمقتل  التابعة 
نــســاء وإصــابــة مــدنــي«، مضيفا أن 
»عبوة أخــرى مزروعة قــرب األولــى، 
ــلــــى دوريــــــــــة لـــلـــشـــرطـــة  انــــفــــجــــرت عــ
وصلت إلى املكان إلخالء الجرحى، 
ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 

3 آخرين«.
)العربي الجديد(

الصومال: تشكيل اللجان 
الخاصة باالنتخابات 

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــومــالــي، 
ــلـــي )الــــصــــورة(،  مــحــمــد حــســني روبـ
أول من أمس األربعاء، تشكيل لجنة 
انــتــخــابــيــة فــيــدرالــيــة مــشــتــركــة بني 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة والـــواليـــات 
لالنتخابات  اســتــعــدادًا  الفيدرالية، 
النيابية والرئاسية املزمع إجراؤها 
أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــحـــالـــي. وتــتــألــف الــلــجــنــة بحسب 
ــي، مــــن 25 عــــضــــوًا. وتـــجـــري  ــ ــلـ ــ روبـ
بني  ما  الحكومة،  وفــق  االنتخابات 
حــتــى  األول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/   1
ــه، ملـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ،  ــنــ الــــعــــاشــــر مــ
انــتــخــابــات أعــضــاء  عــلــى أن تنتهي 
ــبــــرملــــان نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر، لــتــبــدأ  الــ
يناير/ بحلول  الرئاسة  انتخابات 

كانون الثاني 2021.
)العربي الجديد(

»التحالف« السعودي 
يدمر مسيّرة للحوثيين

أعــلــن »الــتــحــالــف« الــســعــودي، أمس 
طائرة  وتدمير  اعتراض  الخميس، 
الحوثيون  أطلقها  مفخخة  مسيرة 
ــة. وأوضـــــــــح  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بـــــاتـــــجـــــاه الــ
ــان، أن قـــواتـــه  ــيــ ــي بــ »الـــتـــحـــالـــف« فــ
»اعــتــرضــت ودمــــرت طــائــرة مسيرة 
مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي 
الــســعــوديــة«. ولم  باتجاه األراضـــي 
الــبــيــان تفاصيل حــول وجهة  يــقــدم 
املسيرة، فيما لم يصدر عن جماعة 

الحوثيني أي تعليق.
)األناضول(
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اجتماع وزاري 
قطري تركي 

ــيــــس، فــي  ــمــ ــخــ افــــتــــتــــحــــت أمــــــــس الــ
مدينة إسطنبول، أعمال االجتماع 
الـــــــــــــوزاري الـــتـــحـــضـــيـــري لــــلــــدورة 
الـــســـادســـة لــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــي قــطــر وتــركــيــا  الــعــلــيــا بـــن دولـ
ــبــــول. وأعــــــرب  ــنــ ــــي مـــديـــنـــة إســــطــ فـ
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الشيخ  وزيــ
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
الــذي حضر االجتماع، عن تطلعه 
ــتـــمـــاع فـــي تــعــزيــز  ألن يــســهــم االجـ
االستراتيجية  والعالقات  الروابط 
التي تنامت وتجذرت بن البلدين. 
لــــوزارة الخارجية  بــيــان  وبــحــســب 
ــر ارتـــيـــاحـــه  ــ ــــوزيـ ــة، أكـــــد الـ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
البلدين حول  بــن  الـــرؤى  لتطابق 
ــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــيــ الـــقـــضـــايـــا الــــدولــ

بحسب بيان للوزارة. 
)العربي الجديد(

العثماني ينتقد الجزائر 

انــتــقــد رئــيــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة، 
)الــصــورة(،  العثماني  الــديــن  سعد 
أمـــس الــخــمــيــس، الــجــزائــر، متهمًا 
»املـــمـــاطـــلـــة« فـــي تسجيل  بــــ ــا  إيـــاهـ
الــــــالجــــــئــــــن الــــــصــــــحــــــراويــــــن فـــي 
ــمــــات تــــــنــــــدوف بــــــاألراضــــــي  ــيــ مــــخــ
ــال  ــ ــم. وقـ ــهــ ــائــ ــة وإحــــصــ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
ــرار مــجــلــس األمـــن  الــعــثــمــانــي إن قــ
ــادر الـــجـــمـــعـــة املــــاضــــي جـــدد  ــ ــــصـ الـ
الدعوة للدولة املضيفة بأن تبادر 
مخيمات  فــي  الــالجــئــن  لتسجيل 
تــنــدوف وإحــصــائــهــم، لكن الطرف 
ــرًا  اآلخـــــــــر ال يـــــــــزال يــــمــــاطــــل، مــــذكــ
ــــن فـــي قــــراره  بـــإشـــادة مــجــلــس األمـ

باملبادرة املغربية للحكم الذاتي.
)العربي الجديد(

قلق أممي 
على صحة الهذلول

ــدة، أمــــس  أعــــــربــــــت األمــــــــــم املــــــتــــــحــــ
تــدهــور  إزاء  قلقها  عــن  الــخــمــيــس، 
صـــــحـــــة الـــــنـــــاشـــــطـــــة الــــســــعــــوديــــة 
املــــحــــتــــجــــزة فــــــي املــــمــــلــــكــــة، لــجــن 
ــا عــن  ــهــ الــــهــــذلــــول، بـــســـبـــب إضــــرابــ
الــطــعــام مــنــذ 26 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لــجــنــة  ــبــــت  ــالــ وطــ املـــــاضـــــي.  األول 
األمـــــــم املـــتـــحـــدة املـــعـــنـــيـــة بــحــقــوق 
السعودية  السلطات  بإفراج  املرأة، 

الفوري عن الهذلول.
)األناضول(

أبو الغيط يؤكد 
أهمية الحل السياسي 

في سورية
أكــــد األمــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــمــ الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى األهــ
الجمود  لتحريك  الجامعة  توليها 
فــي األزمـــة الــســوريــة، مــشــددًا خالل 
لقائه املبعوث األممي إلى سورية، 
غـــيـــر بـــيـــدرســـن )الــــــصــــــورة(، عــلــى 
 عــســكــري حــاســم 

ّ
ــل ــــود حــ عــــدم وجـ

فـــي هـــذا الــبــلــد. ورأى أبـــو الــغــيــط، 
الجامعة،  بــأمــانــة  مــصــدر  بحسب 
أنــه مــن املهم أن ُيـــدرك الــســوريــون، 
فـــي الـــُحـــكـــم واملــــعــــارضــــة، خــطــورة 
ــــع، مـــتـــحـــدثـــًا عــن  ــــوضـ اســــتــــمــــرار الـ

»ضرورة الوصول لحلول وسط«.
)العربي الجديد(

معتقلو هجوم فيينا 
مرتبطون بالتطرف

قـــال مــديــر األمــــن الـــعـــام فـــي وزارة 
روف،  فــرانــز  النمساوية  الداخلية 
املــعــتــقــلــن  إن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ أمـــــــس 
ــن ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــي  ــذيــ الــ
ــه 

ّ
مـــا يــتــصــل بــالــهــجــوم الـــــذي شــن

ــلــــح فــــــي وســــــــط فـــيـــيـــنـــا يــــوم  مــــســ
االثنن املاضي، وأسفر عن سقوط 
ــاط  ــ ضـــحـــايـــا، يــنــتــمــون إلــــى األوسـ
اإلســالمــيــة املــتــطــرفــة. ويــبــلــغ عــدد 
السلطات  املعتقلن بحسب  هؤالء 
. وأكد روف 

ً
النمساوية، 15 معتقال

أنــه »يمكن  خــالل مؤتمر صحافي 
هم على صلة بهذه 

ّ
كل أن  مالحظة 

األوساط املتطرفة«.
)رويترز(

الرباط، طرابلس ـ العربي الجديد

تــواصــل الــصــمــت الــرســمــي فــي لــيــبــيــا، أمــس 
الــخــمــيــس، حــيــال مـــا يــشــهــده املــلــف الليبي 
من حراك، وخصوصًا في ما يتعلق بنتائج 
مــــحــــادثــــات وتــــوصــــيــــات لـــــقـــــاءات غـــدامـــس 
الــعــســكــريــة )الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة 
5+5 الـــتـــي تــضــم طـــرفـــي الــــصــــراع، حــكــومــة 
الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر(، والــتــي 
ــــوم اإلثــــنــــن والــــثــــالثــــاء املـــاضـــيـــن.  ــــرت يــ جــ
ويــزيــد ذلـــك مــن ضــبــابــيــة املــشــهــد، قــبــل أيــام 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  انعقاد  من 
فــي 9 نوفمبر/تشرين  املــرتــقــب  تــونــس،  فــي 
»وضــــع خــريــطــة طــريــق  ـــ ــالـــي، لــ الـــثـــانـــي الـــحـ
حــازمــة جـــدًا نــحــو االنــتــخــابــات مــع معايير 
ــيـــة«، بــحــســب تـــصـــريـــحـــات لــرئــيــســة  مـــرجـــعـ
وليامز.  ستيفاني  باإلنابة  األممية  البعثة 
التي  الحاسمة  الخريطة ستكون  أن  ويبدو 
وترتيبات  الليبية،  الــفــوضــى  بــن  ستفصل 
السالم املقبل في البالد. وفي هذا اإلطار، أكد 

تونس ـ آدم يوسف

ال تفارق الخالفات والتوترات أشغال البرملان 
ــي، لـــتـــتـــحـــول قـــبـــة مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــونـــسـ ــتـ الـ
وتبادل  للصراع  ساحة  إلــى  هياكله  وجميع 
الـــعـــنـــف املــــتــــواصــــل بــــن الـــبـــرملـــانـــيـــن الـــذيـــن 
وتواصل  واملواضيع.  امللفات  جميع  تفرقهم 
عمل مكتب البرملان منذ أول من أمس األربعاء 
إلـــى فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، ليقضي أعــضــاؤه 
كامل الوقت في الجدل حول التنديد بالعنف 
وخطاب الكراهية، فتحولت الجلسة األخيرة 
إلى مناوشات وعنف وانتهت بتعّمق الخالف 

بن الكتل املتصارعة.
ودان مكتب الــبــرملــان، فــي بــيــان، العنف الــذي 
ــيـــس كــتــلــة ائـــتـــالف  ــدر عــــن رئـ ــ ــه صـ ــ اعـــتـــبـــر أنـ
الـــكـــرامـــة إثــــر شـــكـــوى قــدمــتــهــا رئــيــســة كتلة 
الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. وذكر 
البيان أنه »بعد أن اطلع على مراسلة لالتحاد 
الــبــرملــانــي الــدولــي بخصوص الــشــكــوى التي 

املتحدة،  لألمم  الــعــام  األمــن  باسم  املتحدث 
ستيفان دوغــاريــك، أول من أمــس، أن صدور 
قرار داعم لوقف النار سيفيد تحقيق السالم 
»الصوت  أن  ليبيا، مضيفًا  فــي  واالســتــقــرار 
ــــن مفيد  الــســريــع واملـــوحـــد مـــن مــجــلــس األمـ
دائمًا لألطراف الليبية، ولجهودنا لتحقيق 
السالم واالستقرار«. من جهته، جّدد الرئيس 
أن  التأكيد  األربعاء،  التونسي قيس سعّيد، 
الحل في ما يتعلق باملسألة الليبية، ال يمكن 

أن يكون إال من الليبين أنفسهم.
باملحادثات  الــذي يحيط  الغموض  ووســط 
ــارات املــكــوكــيــة  ــ ــزيـ ــ الــســيــاســيــة، تـــتـــواصـــل الـ
ــادة لــيــبــيــا إلـــــى عـــواصـــم  ــ ــ الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا قـ
 عــن الــزيــارة 

ً
عــربــيــة بــوتــيــرة عــالــيــة. فــفــضــال

في  الداخلية  وزيــر  يجريها  التي  الرسمية 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــتــحــي بــاشــاغــا، لــلــقــاهــرة، 
ــدة بــــن وفــــدي  ــديــ ــقـــدت أمـــــس جـــولـــة جــ ــعـ انـ
ــــواب طــبــرق فـــي مدينة  مــجــلــســي الـــدولـــة ونـ
بوزنيقة فــي املــغــرب، وذلــك بعد نحو شهر 
من التوقيع هناك على مسودة اتفاق بشأن 
السيادية  املناصب  اختيار شاغلي  معايير 
املــادة 15 من  السبعة املنصوص عليها في 
االتــفــاق الــســيــاســي املــوقــع فــي الــصــخــيــرات. 
وقــــال مــصــدر مـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــدولــة، 
من  الثالثة  الجولة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لجنتي  بــن  هــي  ببوزنيقة  الليبي  الــحــوار 
ملــنــاقــشــة االتــفــاق  املــجــلــســن 13+13،  حــــوار 
النهائي على املناصب الدستورية، التي تم 
التوافق حولها سابقًا. وأشار إلى أن ممثلي 
الــوفــديــن ســيــحــاوالن الـــوصـــول إلـــى تــوافــق 

حول السلطة الرئاسية والتنفيذية.  

عضوين  مع  جديد،  رئاسي  ملجلس  رئيسًا 
آخـــريـــن مـــن الـــغـــرب والـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، مع 
الجديدة  للحكومة  رئيسًا  باشاغا  اختيار 
املــــوحــــدة، وهــــو الــخــيــار األكـــثـــر تــــــداواًل بن 

األوساط التي ستشارك في ملتقى تونس. 
الــســيــنــاريــوان، هما مجمل مــا ذكرته  هـــذان 

تــقــّدمــت بــهــا الــســيــدة عــبــيــر مـــوســـي، وعــايــن 
املــذكــورة،  النائبة  بها  تقّدمت  التي  املــؤّيــدات 
الدين  السيد سيف  النائب  أتــاه  ما  أن  اعتبر 
ــتــــه«.  مــخــلــوف مـــن قــبــيــل الـــعـــنـــف، وقــــــّرر إدانــ
ونــظــر املــكــتــب فــي خـــالف ســابــق بــن موسي 
ــلـــوف، اعـــتـــبـــرت فــيــه أنــــه هـــددهـــا وقـــام  ومـــخـ
البرملاني  االتــحــاد  إلــى  واشتكته  بإهانتها، 
ــي. وزاد الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن املــكــتــب،  ــدولــ الــ
والـــذي دان مــخــلــوف، مــن حــدة الــتــوتــر، بعدم 
اعتراض نواب ائتالف الكرامة. ووصف عضو 
بمكتب  العلوي  اللطيف  عبد  البرملان  مكتب 
»الـــعـــار«، مهاجمًا مــوســي ونــــواب املــعــارضــة 

الذين ساندوها في اإلدانة.
ــتـــالف الــكــرامــة  بــــــدوره، اتـــهـــم رئـــيـــس كــتــلــة ائـ
ــاء  ــلــــوف، مــــوســــي وأعــــضــ ــــن مــــخــ ــديـ ــ ســـيـــف الـ
املــكــتــب مـــبـــروك كــورشــيــد )الــكــتــلــة الــوطــنــيــة( 
وســامــيــة عــبــو )الــتــيــار الــديــمــقــراطــي( وخــالــد 
الــكــريــشــي )حــركــة الــشــعــب( وحــافــظ الــــزواري 
)كتلة اإلصالح(، بأنهم استغلوا غياب رئيس 
مجلس نواب الشعب ونائبته األولى وترؤس 
النائب الثاني طارق الفتيتي )كتلة اإلصالح(، 
النظر  البرملان من  أعمال مكتب  لقلب جــدول 
التي  الــدولــي  البرملاني  لالتحاد  مراسلة  فــي 
طــلــبــت الـــتـــدقـــيـــق فــــي ادعـــــــــاءات مـــوســـي إلـــى 

إصدار بيان تنديد بالعنف.
ــبــــرملــــان بـــخـــطـــى مــتــثــاقــلــة  وتـــســـيـــر أعــــمــــال الــ
تدابير  فرضت  التي  كــورونــا  جائحة  بسبب 
استثنائية من جهة، ومن جهة أخرى لتصاعد 
ــلــــه، مــمــا تــســبــب في  ــات داخــ ــراعـ ــرة الـــصـ ــيـ وتـ
تأجيل العديد من القوانن وسْحب عدد منها 
مــن قبل الــحــكــومــة، إضــافــة إلــى ذلــك صعوبة 

على  للمصادقة  التشريعية  الــجــلــســات  عــقــد 
القوانن، وهروب البرملان إلى تنظيم جلسات 
الحوار واالستماعات للحكومة التي ال تمثل 

خالفًا بن املعارضة واالئتالف الحاكم.
وتعارض الكتلة الديمقراطية مواصلة العمل 
عليها  صادقت  التي  االستثنائية  بالتدابير 
الــجــلــســة، حــيــث يــذّكــر نـــواب املــعــارضــة بعدم 
قانونية الجلسات امللتئمة بسبب ما وصفوه 
مــن قبل  التصويت  بــتــزويــر وتــدلــيــس نتائج 

رئاسة البرملان ولجنة إحصاء األصوات.
في  عبو  سامية  املعارضة  النائبة  واعتبرت 
البرملان أصبح يمثل  أن  تصريحات إعالمية 
خطرًا على األمن القومي للبالد، مؤكدة تمسك 
كتلتها بالشكاية الجزائية ضد كل من رئيس 
الــبــرملــان راشــــد الــغــنــوشــي ونــائــبــتــه سميرة 
الــشــواشــي وعــضــوي لجنة اإلحــصــاء يمينة 
الـــزغـــالمـــي وشـــــراز الـــشـــابـــي، بــتــهــم »تــدلــيــس 
االستثنائية  التدابير  على  التصويت  نتائج 
لعمل البرملان خالل املوجة الثانية من جائحة 
كــــورونــــا«. واعــتــبــر املــحــلــل مــحــمــد الـــغـــواري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن خطاب  فــي تــصــريــح لـــ
الــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة أصـــبـــح ســمــة مـــداخـــالت 
البرملانين التونسين تحت قبة البرملان وفي 

الرغبة  أن  التواصل االجتماعي. وبّن  مواقع 
البرملان  فــي  الخصوم  تسكن  التي  الجامحة 
للمغالبة والتفوق تجاوزت الحدود وطمست 
ــمــــال مــجــلــس الـــشـــعـــب، مـــشـــيـــرًا إلـــى  بــقــيــة أعــ
اإلثــــارة وجلب  الــبــرملــانــيــن لصناعة  تــســابــق 
اهــتــمــام الـــــرأي الـــعـــام بــــأي تــكــالــيــف مــمــا أثــر 
سلبًا على عمل املجلس ونشاطاته. وأضاف 
املتحدث أن خطابات غالبية النواب بعيدة عن 
خصوصًا  التونسيون،  يعيشه  الــذي  الــواقــع 
الصحية واالجتماعية  األزمــة   تعّمق 

ّ
في ظــل

واالقــــتــــصــــاديــــة وتــــزايــــد خـــــوف الــــشــــارع مــن 
تصاعد وتيرة تفشي الوباء وإفــالس الدولة 

وتجميد األجور وفقدان فرص العمل.
فــي هــذه األثــنــاء، حــضــرت الــدعــوة إلــى حــوار 
وطــنــي اقــتــصــادي اجتماعي فــي الــلــقــاء الــذي 
جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من 
التيار الديمقراطي أول من أمس، وضم األمن 
الــعــام غـــازي الــشــواشــي ونــائــب األمـــن الــعــام 
املــبــادرة  الــحــامــدي للتشاور فــي هــذه  محمد 
وبحث األوضاع العامة التي تعيشها تونس 

وضرورة تكاتف الجهود إلنقاذ البالد.
وبــيــنــمــا أكــــد الـــتـــيـــار تــرحــيــب ســعــيــد بــشــأن 
ــنـــى أن  ــبـ ــتـ ــي تـ ــ ــتــ ــ الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــــــحــــــوار والــ
ــز وحـــدة  يـــكـــون تــحــت رعـــايـــتـــه بــاعــتــبــاره رمــ
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــبـــالد، يــســود قــلــق مـــن األزمــ الـ
واالقـــتـــصـــاديـــة املــتــواصــلــة فـــي تـــونـــس. وفــي 
السياق، برز قبل أيام تأكيد رئيس الحكومة 
هشام املشيشي أن الدولة التونسية لن تصل 
إلى مرحلة اإلفالس، مشيرًا إلى أنها ملتزمة 
بــــاإليــــفــــاء بــتــعــهــداتــهــا تـــجـــاه الـــجـــمـــيـــع رغـــم 

صعوبة الوضع املالي الحالي.

األممية على ضــرورة  البعثة  ورغــم تشديد 
أن ينتهي ملتقى تونس للحوار إلى تحديد 
أقــرب وقــت ممكن النتخابات تنهي مراحل 
الداخل  كواليس  أن  إال  السياسي،  االنتقال 
الــلــيــبــي ال تــتــحــدث عــن ذلــــك، بــل تــشــيــر إلــى 
تركز لقاء تونس على سيناريوين. ويرتبط 
الــرئــاســي  املــجــلــس  بــتــعــديــل ســلــطــة  األول، 
الحالي بـ3 رؤوس تمثل أقاليم ليبيا الثالثة 
وحكومة منفصلة، تبقي على فائز السراج 
فـــي مــنــصــبــه كــرئــيــس لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
ــة لــشــخــصــيــة مــن  ــكـــومـ ــنــــح رئــــاســــة الـــحـ ومــ
برقة، مع اإلبقاء على باشاغا في الداخلية. 
وتدعم تركيا هذا السيناريو. أما السيناريو 
صالح  عقيلة  اختيار  عن  فيتحدث  الثاني، 

ــــن طـــرابـــلـــس  ــادر لـــيـــبـــيـــة، حـــكـــومـــيـــة مـ ــ ــــصـ مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وبــرملــانــيــة مــن طــبــرق، لـــ
لــكــن تــرجــيــح الــســيــنــاريــو الــثــانــي تــســانــده 
تـــســـريـــبـــات املـــــغـــــرب. وأكـــــــــدت املـــــصـــــادر أن 
وفـــدي »الـــدولـــة« ونـــواب طــبــرق »لــم ينجحا 
الرئاسي   املجلس  تعديل  على  التوافق  فــي 
كمقترح يقدمانه للمشاركن في لقاء تونس، 
ويسهل عليهم عملية اختيار سلطة جديدة 
مــــوحــــدة«. هــــذا األمـــــر عــكــســتــه تــصــريــحــات 
أسعد الشرتاع، عضو مجلس النواب، الذي 
شــــدد عــلــى رفــــض »تــكــلــيــف حــكــومــة خـــارج 
إطـــار األجــســام املــوجــودة حــالــيــًا«، موضحًا 
في تصريح صحافي، أنه »إذا كان ال بد من 
بانتخاب  تكون  أن  فيجب  انتقالية،  مرحلة 

من الشعب، ثم يجري تكليف حكومة«. 
كـــمـــا يـــســـنـــد الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي الــــزيــــارة 
الــحــالــيــة الــتــي يــجــريــهــا بــاشــاغــا لــلــقــاهــرة، 
بتنسيق أميركي، للقاء مسؤولن مصرين 
لبناء ثقة بينه وبن القاهرة من أجل ضمان 
رئاسة  منصب  توليه  على  اعتراضها  عــدم 
تحدثت  مــصــادر  بحسب  املقبلة،  الحكومة 

»العربي الجديد«.  في وقت سابق لـ
وبحسب تصريحات وليامز لتلفزيون ليبي 
ليل األربعاء - الخميس، فإن دور »مؤسسات 
الــصــخــيــرات«، فــي إشــــارة ملجلسي الــنــواب 
أنهما »منحا وقتًا  انتهى، وأكــدت  والدولة، 
ومساحة للقيام بدورهما لكنهما ملا ينجحا 
في صناعة القرار«. واستدركت بأن مجلس 
ــنــــواب ال يـــــزال لـــه دور بــعــد انـــتـــهـــاء لــقــاء  الــ
السلطة  املــصــادقــة على  فــي  تــونــس، يتمثل 

الجديدة، وإقرار قانون لالنتخابات.

تغلغل 
إيراني 

في حلب

واملصادقة  الدستورية،  النصوص  وتفسير 
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، والــنــظــر بــطــعــون 
القوانن والتشريعات املختلف عليها داخل 
الــبــرملــان. وشــّكــلــت املــحــكــمــة فــي الــعــام 2005 
بعد الغزو األميركي للبالد، وتضم 8 أعضاء، 
توفي اثنان منهم، وأحيل ثالث للتقاعد بعد 
تجاوزه الـ70 عامًا، ما يجعل نصاب املحكمة 
، ويجعلها غير قــادرة على اتخاذ أي 

ً
مختال

قرار.
ويدخل الجدل حول مشروع قانون املحكمة 
االتــحــاديــة املــقــدم إلــى الــبــرملــان شــهــره الــرابــع 
على التوالي، وهو يتعلق بإدخال فقهاء في 
وتعارض  فيها.  اإلسالمية كقضاة  الشريعة 
قـــوى ســيــاســيــة ذلـــك، أبـــرزهـــا الــكــتــل الــكــرديــة 
وعدد من كتل العرب السنية وكتل األقليات. 
»الــعــربــي  وتــؤكــد مــصــادر بــرملــانــيــة عــراقــيــة لـــ
الجديد«، أن ثّمة مالمح اتفاق غير معلن بن 
قوى عدة، لعرقلة القانون، الذي يقف حاجزًا 

وســط مــســاعــدة مــن قبل الــنــظــام، إذ تتعاون 
مـــديـــريـــة األوقـــــــاف فـــي حــلــب مـــع اإليـــرانـــيـــن 
أو وكـــالئـــهـــم هـــنـــاك، حــتــى بـــاتـــوا يـــحـــددون 

مواضيع خطب الجمعة في املساجد.
الــتــاريــخ للبحث عن  ويحفر اإليــرانــيــون فــي 
مزاعم تتيح لهم إنشاء املراقد واملـــزارات في 
مــديــنــة حــلــب. وقــــد زعـــمـــوا، مــنــذ أيـــــام، أنــهــم 
»صــخــرة الــنــقــطــة« إلــى  ــادوا مـــا ُيــســمــى بـــ ــ أعــ
مكانها في مسجد يحمل اسم »النقطة« يقع 
في حي اإلذاعة في قلب مدينة حلب. وذكرت 
وكــالــة »مــهــر« اإليــرانــيــة أن االحــتــفــال، الــذي 
حــضــره إيــرانــيــون وشــخــصــيــات مــن الــنــظــام 
ــهــــران، حـــمـــل شــعــار  ــــوري مـــرتـــبـــطـــة بــــطــ ــسـ ــ الـ
ــــودة«، زاعــمــة أن هـــذه الصخرة  ــالـــوالدة عـ »بـ
ــان  ــن ثــمــانــيــة أعــــــوام إبـ اخــتــفــت مــنــذ أكـــثـــر مـ
سيطرة الجيش السوري الحر عليه. وزعمت 
أيــضــًا أن الــقــائــمــن عــلــى املــســجــد كـــانـــوا قد 
أخــفــوا هــذه »الــصــخــرة« قبل أن تظهر أخيرًا 
ــرّوج اإليـــرانـــيـــون أن  ــ ـــعـــاد إلـــى مــكــانــهــا. ويـ

ُ
وت

النبي  بــن علي، حفيد  الحسن  مــن دم  نقطة 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يؤكد مسؤولون عراقيون أن الفراغ 
ــراق  ــعــ ــه الــ ــلــ ــــوري الـــــــذي دخــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
االتــحــاديــة  املحكمة  تعطيل  بسبب 
بــفــعــل اخـــتـــالل نــصــاب أعــضــائــهــا، والـــتـــي لم 
يستطع البرملان تجاوز الخالفات السياسية 
ل، خطيٌر، ال سيما 

ّ
بشأن تمرير قانونها املعط

خّول أي جهة 
ُ
مع عدم وجــود آلية قانونية ت

أخرى القيام بمهام املحكمة الغائبة. ووسط 
حـــديـــث عــــن جـــهـــات مــســتــفــيــدة مــــن تــعــطــيــل 
والــجــذب  الــشــّد  حــالــة  تستمر  املحكمة،  عمل 
أي موعد  يــحــدد  لــم  قانونها. وبينما  بــشــأن 
البرملان  القانون، ُيحّمل مراقبون  إلقــرار هذا 

مسؤولية إهمال هذا امللف الحّساس.
واملحكمة االتحادية هي أعلى سلطة قضائية 
فـــي الــــعــــراق، بــحــســب الـــدســـتـــور، ومــهــمــتــهــا 
الفصل في النزاعات بن السلطات التنفيذية، 

عبد الرحمن خضر

أربــعــة أعــــوام مــضــت عــلــى انسحاب 
املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مــــن األحــــيــــاء 
ــبــــرى املــــدن  ــلــــب، كــ ــة مــــن حــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
املقاتلون  يخرج  لم  السكان.  لجهة  السورية 
ــادر آالف املـــدنـــيـــن مــــن تــلــك  ــ ــقـــط، وإنــــمــــا غــ فـ
األحــــيــــاء نـــحـــو مـــنـــاطـــق املــــعــــارضــــة، تـــاركـــن 
سطت  الــتــي  وممتلكاتهم،  مــنــازلــهــم  خلفهم 
بمحاربة  الــنــظــام  شــاركــت  مليشيات  عليها 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي شــــرق املـــديـــنـــة، قبل 
املعارضن منها،  اتفاق خروج  إلى  التوصل 

مدنين وعسكرين.
الشرقية لحلب تمدد نفوذ تلك  األحــيــاء  مــن 
املليشيات، املدعومة بمعظمها من »الحرس 
الــثــوري« اإليـــرانـــي، إلــى كــامــل املــديــنــة. وأدى 
اعتزازها بتفوقها في العمليات أثناء املعارك 
والسيطرة مقارنة بقوات النظام، إلى جعلها 
تملك الكلمة العليا واألقــوى في حلب، حيث 
ــنـــة عــســكــريــًا  تــحــكــمــت بــمــعــظــم أرجـــــــاء املـــديـ
وخدميًا، حتى باتت قوات النظام ومديرياته 

الخدمية، وأفرعه األمنية، مأمورة منها.
املشهد في حلب غاية في السوء، كما يشير 
الـــذي يستقي أخــبــار املدينة  الــنــاشــط نــذيــر، 
من والدته التي ظلت هناك بمفردها، بعدما 
األمنية  املالحقة  من  خوفًا  للمغادرة  اضطر 
أو االنضمام اإلجــبــاري للخدمة في صفوف 
ــــوات الـــنـــظـــام. ويــنــقــل نـــذيـــر عـــن والـــدتـــه أن  قـ
الوضع األمني يتدهور، فالسرقات وعمليات 
كبير،  بشكل  منتشرة  باتت  والقتل  الخطف 
برعاية وغــض نظر مــن إيـــران، إذ إن غالبية 
باملليشيات.  املرتبطن  من  الجرائم  مرتكبي 
ويــضــيــف: بـــات املــدنــيــون يــشــعــرون بـــأن تلك 
يتم  لكي  الــفــوضــى،  لخلق  تعمد  املليشيات 
فرز املحسوبن على املليشيات أو املنتسبن 
تطاولهم حاالت  الذين  الحيادين  عن  إليها 

التجاوز واالنتهاكات ربما بشكل متعمد.
ويــشــيــر نــذيــر إلـــى أن أحـــد أقـــاربـــه مـــن حلب 
املليشيات  لتلك  الشاغل  الشغل  بــأن  أخــبــره 
ــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــــدنــــيــــن، مــن  ــ ــوم هـ ــ ــيـ ــ الـ
أحيانًا  فــرضــه  أو  بالتشيع  الــتــرغــيــب  خـــالل 
تستخدمها  التي  الوسائل  وكــل  بالترهيب. 
املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة، مــن زعــزعــة األمــــن في 
املدينة والتسلط على الضعفاء وغيرها من 
األساليب، تصب باتجاه تحقيق هذا الهدف، 

املبكرة،  التشريعية  االنتخابات  إجـــراء  أمــام 
إذ إن بقاء املحكمة مختلة النصاب ال يسمح 
العراقي  البرملان  االنتخابات. وأنهى  بإجراء 
في شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي قراءة 
ثانية ملسودة قانون املحكمة االتحادية، من 
دون الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق حــيــال الــفــقــرات 

املختلف عليها. 
حسن  الــبــرملــانــيــة،  القانونية  اللجنة  عضو 
»العربي الجديد«، إن »الفراغ  العقابي، قال لـ
الدستوري متحقق حاليًا، بحكم أن مؤسسة 
أساسية في الدولة معطلة وال تؤدي مهامها 
الـــدســـتـــوريـــة، فــتــعــطــيــل املــحــكــمــة ابـــتـــداء هو 
خــلــل جــســيــم فـــي بــنــيــة الـــــدولـــــة«، مــبــيــنــًا أن 
الــيــوم، ال يمكن  »أي تنازع ممكن أن يحصل 
للمحكمة أن تأخذ دورهــا فيه، ألن نصابها 
الحالي ال  »الفراغ  أن  العقابي  معطل«. وأكــد 
يــقــل عــن الــفــراغ الـــذي مــن املــمــكــن أن يحصل 
مؤسسة  أي  أو  البرملان  أو  الحكومة  بغياب 
دستورية أخرى، فالخلل خطير جدًا، السيما 
أننا في حال أي طــارئ ال يمكن لنا أن نلجأ 
نصاب  تعطيل  بــعــد  معينة  محكمة  إلـــى  بــه 
العراقي  الــنــائــب  وأكـــد  االتــحــاديــة«.  املحكمة 
االتحادية،  املحكمة  قانون  »الخالف على  أن 
مــفــتــعــل، ســـــواء أكـــــان بــالــنــســبــة إلــــى قــانــون 
به  الــذي عملت  القانون األصــلــي  أم  التعديل 

قلت 
ُ
محمد، سقطت على هذه الصخرة التي ن

بــعــد ذلـــك إلـــى حــلــب، بينما يــشــكــك كــثــيــرون 
بهذه الــروايــة، حيث أشـــارت مــصــادر محلية 
إلى أن اإليرانين وجدوا بهذه املزاعم ذريعة 
لخلق مزار للشيعة في مدينة حلب، ألسباب 
تتعلق بــمــشــروع يــعــمــلــون عــلــيــه مــنــذ عقود 

في  فــاألصــل  املاضية،  السنوات  فــي  املحكمة 
 
ً
تأخيره هو اإلهــمــال«. ورأى أن »هناك خلال
وتقصيرًا كبيرًا من البرملان بعدم املضي من 
أجل تشريع القانون، السيما أن هذا القانون 
جاهز للتشريع، والخالفات بشأنه بسيطة«.

ــا  ــ ــوايـ ــ ــابــــي وجـــــــــود »نـ ــقــ ــعــ ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الــ
مــبــيــتــة مـــن قــبــل األطـــــراف املــتــنــفــذة باملشهد 
إجــراء  لتعطيل  املشكلة  إبقاء  في  السياسي، 
فإن  وبــرأيــه،  املبكرة«.  البرملانية  االنتخابات 
هذه القوى »تحاول استنزاف الوقت لشهور 
الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  عــــدة، وتـــجـــازف بمستقبل 
ومــســتــقــبــل الــنــظــام الــقــضــائــي واملــؤســســات 
الدستورية«. ومن شروط إجراء االنتخابات 
التي يعد لها العراق، إكمال نصاب املحكمة 
االتحادية، التي تعد الجهة الوحيدة املخولة 
أنها  إال  االنــتــخــابــات،  نتائج  املــصــادقــة على 
مختلة الــنــصــاب مــنــذ نــهــايــة الــعــام املــاضــي، 
ثم  للتقاعد، ومــن  أحــد أعضائها  إحالة  بعد 
وفاة عضوين الحقًا، في وقت ال تستطيع فيه 
إلغائها سابقًا  بسبب  بــدالء  تعين  املحكمة 
الــذي ينظم عملها،  القانوني الوحيد  النص 
ليتوقف إكمال نصابها على تشريع قانونها 

في البرملان.
من جهته، أكد النائب عن تحالف »عراقيون«، 
حسن خالطي، وجود صعوبة بتمرير قانون 
املحكمة في البرملان، كونه يحتاج الى توافق 
واسع بن الكتل السياسية. وقال خالطي في 
إيجاز صحافي قدمه مطلع األسبوع الحالي، 
من  ثلثن  الــى تصويت  »القانون يحتاج  إن 
أعضاء البرملان، وهو أمر صعب للغاية، إن لم 
الفترة«،  التحقيق خــالل هــذه  يكن مستحيل 
مؤكدًا أن »تمرير القانون ال يمكن فصله عن 
أمــام  فنحن  الــبــلــد،  فــي  السياسية  األوضــــاع 
وقـــت ضــيــق ومـــوعـــد االنــتــخــابــات املــبــكــرة ال 
يسمح بتأخر إكمال نصاب املحكمة«. ولذلك 
فإن تمرير القانون، يحتاج برأيه الى »توافق 
واسع لكي يمرر، لكن هذا األمر غير ممكن في 

الفترة الحالية«.
ولفت النائب العراقي إلى أن »السعي حاليًا 
داخـــــل الـــبـــرملـــان هـــو لــتــمــريــر الــتــعــديــل على 
القانون )إنهاء اإلشكال القضائي بعد نقص 
العضوية في املحكمة(، وليس القانون، إذ إن 
التعديل يحتاج الى أغلبية بسيطة لتمريره 
»من  فإنه  وبرأيه،  فقط(«.  نائبًا   83( برملانيًا 
املــمــكــن أن يــتــم ذلـــك، الســيــمــا أن الــبــرملــان قــرأ 
ــراءة ثــانــيــة«، مـــؤكـــدًا أن »تــعــديــل  ــ الــتــعــديــل قـ
ــانـــون ســيــتــيــح إكـــمـــال نـــصـــاب املــحــكــمــة،  ــقـ الـ
وأشــار  مهامها«.  ممارسة  فرصة  ويمنحها 
خالطي إلى أنه »قد تم وضع مــادة قانونية 
مجلس  مــع  وبــالــتــنــســيــق  للمحكمة،  تــســمــح 
إلــى رئيس  األعــلــى، بترشيح أسماء  القضاء 
مرسوم  إصـــدار  مهمة  ليتولى  الــجــمــهــوريــة، 
جــمــهــوري بــتــعــيــيــنــهــم، عــلــى أن يــكــونــوا من 
عــضــويــة  لــيــكــتــســبــوا  األول،  الـــصـــف  ــاة  قـــضـ

املحكمة«.
أكــــدوا أن هــنــاك جــهــات مستفيدة  مــراقــبــون 
مــن تعطيل عــمــل املــحــكــمــة، وتــهــدف مــن ذلــك 
وقال  أجندات ومصالح معينة.  إلــى تحقيق 
رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي، إحــســان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »غــيــاب  الـــشـــمـــري، لــــ
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة، وبــحــكــم كــونــهــا تحتل 
 مــعــلــومــًا ضــمــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، 

ً
فـــصـــال

وأهميتها تكمن في الفصل بن النزاعات بن 
مؤسسات الدولة، يؤكد أن جزءًا من الدستور 
العراقي مغيب، ولم يضع النص الدستوري 
إناطة  أو  املحكمة،  غــيــاب  بــدل  للحلول  آلــيــة 

املهام ألي من مؤسسات الدولة األخرى«.
وأوضــح الشمري أنه »حتى مجلس القضاء 
 عن املحكمة 

ً
األعلى ال يستطيع أن يكون بديال

االتحادية، ألن الدستور كان دقيقًا وواضحًا، 
حيث املهام املنوطة باملحكمة االتحادية هي 
حــصــرًا مــن صــالحــيــاتــهــا«. ومــن جــانــب آخــر، 
شـــرح الــنــائــب أن املــحــكــمــة لــهــا الــعــلــويــة في 
أيضًا  وهـــذا  الــدســتــوريــة،  النصوص  تفسير 
اختصاص حصري«، مشيرًا إلى أنه »بغياب 
 عدم 

ّ
عضوين عن نصاب املحكمة، وفــي ظــل

وجــــود تــشــريــع قــانــون الســتــبــدال األعــضــاء، 
ُجّمدت املحكمة بشكل كامل«. 

إلحداث اختراق كبير داخل املجتمع الحلبي 
املتماسك.

»العربي  وذكرت مصادر مطلعة داخل حلب، لـ
الــجــديــد«، أن مــحــاوالت اإليــرانــيــن التغلغل 
ــدأت فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــ فــــي املـــديـــنـــة بـ
ــح مـــن نــظــام حــافــظ  املـــاضـــي، بتسهيل واضــ
السفارة اإليرانية في  أن  إلــى  األســد. وتشير 
دمشق اعتمدت على عدة شخصيات موالية 
لــطــهــران، أبــرزهــا محمود عــكــام الـــذي يشغل 
حاليًا منصب املفتي في حلب، وأحمد حسون 
الذي أصبح الحقًا مفتيًا للجمهورية. وتبن 
الذين  الحلبين،  العلماء  معظم  أن  املــصــادر 
ــذا املـــد املــنــظــم،  ــه هـ حـــاولـــوا الـــوقـــوف فــي وجـ
أن  إلــى  النظام«، مشيرة  في سجون  ّيبوا 

ُ
»غ

السفارة اإليرانية جندت عدة شخصيات من 
بلدتي نّبل والزهراء في ريف حلب الشمالي 
لــخــدمــة مــشــروعــهــا فـــي نــشــر الــتــشــّيــع داخـــل 

املدينة.
من جانبه، يبّن الباحث السوري محمد علي 
الــنــجــار، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن النظام اإليــرانــي »يــوهــم الشيعة بــأن لهم 
القرن  فــي  كانت  فــي مدينة حلب، ألنها  حقًا 
الحمدانين  سيطرة  تحت  الــهــجــري  الــثــالــث 
الــذيــن كــانــوا يــمــيــلــون إلـــى الــتــشــيــع«. ويــبــّن 
ما يخططون  إنجاز  اإليرانين يحاولون  أن 
له لحلب من خــالل 3 محاور رئيسية، وهي 
االقــتــصــادي والــعــســكــري والــديــنــي، مضيفًا 
»ســيــطــر اإليـــرانـــيـــون عــلــى جـــانـــب كــبــيــر من 
اإليرانين  أن  وأريافها«. ويبّن  مدينة حلب 
يــنــشــطــون فـــي إقـــامـــة الــحــســيــنــيــات واملـــراقـــد 
ــودون إلـــى  ــ ــعـ ــ واملــــــــــــزارات، مـــوضـــحـــًا أنـــهـــم »يـ
التاريخ للبحث عن أي مزاعم تتيح لهم ذلك، 

ومسجد النقطة أوضح مثال على ذلك«.
ــار إلـــــى أن املـــلـــيـــشـــيـــات تــقــتــل  ــنـــجـ ويـــشـــيـــر الـ
كـــل حــلــبــي ال يـــتـــعـــاون مــعــهــا، الفـــتـــًا إلــــى أن 
ــن الـــشـــركـــات  ــــأوا الـــكـــثـــيـــر مــ ــــشـ ــيــــن أنـ ــرانــ اإليــ
ــادي فــي  ــتــــصــ ــانـــب االقــ ــجـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـ
تقوم  الشركات  هــذه  أن  ويؤكد  مدينة حلب. 
القديمة  العقارات في كل أحياء حلب  بشراء 
ويبّن  التاريخية.  األســـواق  وفــي  والحديثة، 
التغلغل  يــحــاولــون  »اإليـــرانـــيـــن  أن  الــنــجــار 
ــر الــفــقــيــرة فـــي مــديــنــة حــلــب من  ــ وســــط األسـ
لها،  مــاديــة وعينية  مــســاعــدات  خــالل تقديم 
يمر  التي  السيئة  املعيشية  الظروف  في ظل 
األيــتــام، وهو  بها معظم السورين، ورعــايــة 
إلــى املذهب  ما يتيح لهم جر هــذه العائالت 

الشيعي ومن ثم الوالء إليران«. 
ويوضح »بدأ اإليرانيون منذ نحو 4 سنوات 
ــال الــيــتــامــى فـــي مــديــنــة حلب  ــفـ بــتــربــيــة األطـ
وفق العقيدة الشيعية، بهدف تكوين جيش 
من األيــتــام السورين والؤه إليـــران«. ويقول 
الــلــحــظــة مــواجــهــة حقيقية  »ال تــوجــد حــتــى 
ــلــــب«، مــعــربــًا  ــي فــــي حــ ــ ــرانـ ــ مــــع املــــشــــروع اإليـ
ــأن اإليـــرانـــيـــن »ســيــنــجــحــون  عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
العربية  حلب  هــويــة  لتغيير  مشروعهم  فــي 
واإلســالمــيــة، طاملا ال توجد قــوة قـــادرة على 

إخراجهم منها«.
فــي جنوب  املقيمن  علماء حلب  أحــد  ولــكــن 
ــر اســـمـــه(، يــعــتــقــد أن  ـــل عــــدم ذكــ

ّ
تــركــيــا )فـــض

املشروع سيمنى بالفشل في املدينة »بسبب 
الــتــي يبديها عــدد مــن علماء حلب  املــقــاومــة 
غير املوالن للنظام واإليرانين«. ويوضح أن 
لوا البقاء في املدينة رغم املخاطر 

ّ
»هؤالء فض

لــلــدفــاع عـــن حــلــب أمــــام هــــذا املــــد الــشــيــعــي«. 
ويــبــّن أن اعــتــمــاد اإليــرانــيــن على العائالت 
يــؤدي  أن  فــي مدينة حلب »ال يمكن  الفقيرة 
الحلبين«،  عــقــيــدة  تغيير  إلـــى  الــنــهــايــة  فــي 
ـــــــى وجــــــــود »الـــــــزوايـــــــا الـــصـــوفـــيـــة  مــــشــــيــــرًا إل
واملـــــــدارس الــشــرعــيــة الـــتـــي تـــرفـــض بــاملــطــلــق 

املشروع اإليراني في مدينة حلب«.

لم تصدر تعليقات عن أطراف الصراع حول مخرجات غدامس )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

تحاول المليشيات التابعة إليران السيطرة على الحلبيين )فرانس برس(

يعطل غياب المحكمة االتحادية إجراء االنتخابات )حيدر حمداني/فرانس برس(

تعمل إيران على التغلغل داخل حلب عبر ترغيب وترهيب المدنيين في 
المدينة، وزعزعة األمن فيها. كما تحاول الحفر في التاريخ للبحث عن 

مزاعم تتيح لها إنشاء المراقد والمزارات في حلب
الحدثقضية

ترهيب وترغيب وحفر 
في التاريخ

إضاءةتقرير

تمرير قانون المحكمة 
يحتاج الى توافق بين 

الكتل السياسية

ُغيّب علماء حلبيون 
حاولوا الوقوف بوجه 

هذا المد المنظم

تضم المحكمة 8 أعضاء 
توفي اثنان منهم، 
وأحيل ثالث للتقاعد

األمم المتحدة: 
صدور قرار داعم لوقف 

النار يفيد السالم

سامية عبو: البرلمان 
أصبح يمثل خطرًا على 

األمن القومي

انتشرت عمليات 
الخطف والقتل برعاية 

وغض نظر من إيران

تشي التصريحات األممية 
الصادرة أخيرًا باستعجال 

التوصل إلنهاء األزمة 
الليبية في ملتقى تونس، 

فيما ال تزال تعقيدات 
الداخل بال حل

يغرق البرلمان التونسي 
في أزمات ثانوية 

عنوانها الخالفات وتبادل 
االتهامات بين نوابه، في 

وقت تسود مخاوف 
من تداعيات الوضع 

االقتصادي
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العراق 
فراغ دستوري 

متعّمد

ال تزال المحكمة 
االتحادية العليا في 
العراق، وهي أعلى 

سلطة قضائية 
معطلة، بفعل 

عدم تمرير قانونها 
في البرلمان، أو 

حّل إشكالية نقص 
أعضائها، فيما 
تدخل المصالح 
السياسية عامًال 

في ذلك، ال سيما 
من جهة عدم 

المتحمسين إلجراء 
االنتخابات المبكرة.

مصالح سياسية وراء 
تعطيل المحكمة االتحادية

مسؤولية 
البرلمان

حّمل رئيس مركز التفكير 
السياسي إحسان الشمري 

البرلمان مسؤولية 
التعطيل، كونه لم يأخذ 

باالعتبار أهمية وجود 
المحكمة، ولذلك لم 

يقر تشريع فقرة استبدال 
األعضاء ضمن قانونها. 
وبرأيه »ال معالجة لهذا 

الفراغ إال بإقرار قانون 
المحكمة أو تعديل 

الفقرة التي تخص 
استبدال األعضاء«.



يبدو أن موجة 
إخالءات السبيل 

التي شهدتها 
مصر قبل أيام 

ستتكرر قريبًا، 
وذلك لعدة 

أهداف، بينها 
رغبة السلطات في 
تقليل األعداد في 

السجون تحسبًا 
لموجة ثانية من 

كورونا، فضًال 
عن عملها على 

تهيئة األوضاع 
الستضافة عدد 

كبير من ضحايا 
حمالت االعتقال 

التي ُشنت على 
نطاق واسع 

الشهر الماضي

67
سياسة

وقد دفع هذا األمر وزارة الداخلية للمسارعة 
ــــراج أكــثــر مـــن ألــفــي ســجــن، مستفيدين  إلخـ
مــن قـــرار العفو الــرئــاســي بــاإلفــراج الشرطي 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى انــتــصــار أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املــاضــي. ثــم إخـــاء سبيل هــذه الدفعة 
على خلفية سياسية،  املعتقلن  من  الكبيرة 
إلــى  الــجــدد  املعتقلن  لنقل  الــفــرصــة  إلتــاحــة 

لتدابير التباعد االجتماعي وتخفيف األعداد 
ــل الـــزنـــازيـــن والــعــنــابــر، أدى إلـــى حبس  داخــ
نــســبــة تــقــتــرب مـــن نــصــف مــعــتــقــلــي الـــحـــراك 
الشعبي األخير داخل بعض أقسام الشرطة 
ــن املـــــركـــــزي، فــــي أوضـــــاع  ــ ــ ومـــعـــســـكـــرات األمـ
إنسانية صعبة وخطيرة على الصحة العامة 
ــــراد األمـــن عــلــى حــد ســـواء.  للمحبوسن وأفـ

الــســجــون املــركــزيــة والــلــيــمــانــات، مــع تطبيق 
ــة الـــجـــديـــدة. ورجــحــت  ــتــــرازيــ الـــتـــدابـــيـــر االحــ
ــدة بـــإخـــاء  ــديــ ــادر صــــــدور قـــــــــرارات جــ ــ ــــصـ املـ
الــســبــيــل فـــي قــضــايــا كــبــيــرة، عــلــى مــســتــوى 
الــقــاهــرة واملــحــافــظــات خــال الشهر الحالي. 
السجون حاليًا على  وكشفت عمل مصلحة 
ــداد قـــائـــمـــة جــــديــــدة مــــن املـــحـــبـــوســـن فــي  ــ ــ إعـ

قــضــايــا جــنــائــيــة عـــاديـــة، ربــمــا يــزيــد عــددهــم 
الشرطي  اإلفــــراج  مــن  لاستفادة   1500 على 
بقرار العفو القادم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 
الشرطة،  )2011( وعيد  الثاني  يناير/كانون 
املتاحة  األمــاكــن  التعامل مع  لها  ما سيتيح 

في السجون والليمانات بمزيد من املرونة.
ويبدو أن الداخلية تعد سجونها الستضافة 

عدد كبير من ضحايا حمات االعتقال التي 
املــاضــي، في  شنت على نطاق واســع الشهر 
بعض قرى الجيزة والصعيد وحي البساتن 
بالقاهرة بعد الحراك الشعبي األخير. وكانت 
ــن املـــواطـــنـــن الــذيــن  اســتــهــدفــت الـــعـــشـــرات مـ
بــثــوا مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة الــشــهــر 
املـــاضـــي، وذلــــك بــعــد تــتــبــع آالف الــحــســابــات 
والصفحات التي تداولت تلك املقاطع. وقد تم 
إدراجهم جميعًا على ذمة القضية 880 لسنة 
تزعم  اتهامات خاصة،  لهم  وأضيفت   ،2020
تعاونهم مع وسائل إعام »معادية« وإساءة 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
ومن مجموع معلومات من مصادر حقوقية 
مختلفة، رصدت »العربي الجديد« أن األعداد 
الــتــي عــرضــت حــتــى اآلن عــلــى ذمـــة القضية 
على نيابة أمن الدولة العليا تجاوزت 2170 
قـــرارات جماعية بحبسهم  شخصًا، صــدرت 
عـــلـــى ذمـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عـــــدا نـــحـــو 90 مــن 
خــلــي سبيلهم، بينما 

ُ
أ األطــفــال وكــبــار السن 

رفضت النيابة إخاء سبيل البقية. وما زال 
هناك أعداد أخرى غير معروفة من املعتقلن، 

لم يتم عرضهم على النيابة.
ــداد املــعــتــقــلــن على  ــ وبــالــتــالــي فــقــد بــاتــت أعـ
خلفية الحراك الشعبي األخير قريبة للغاية 
-إن لـــم تــكــن أكـــبـــر- مـــن أعـــــداد املــعــتــقــلــن في 
سبتمبر 2019، مع اختاف جوهري يتعلق 
باملناطق التي ينتمي إليها املعتقلون، حيث 
ــح فــي  ــ ــد الــعــنــصــر الـــريـــفـــي بــشــكــل واضــ ــزيـ يـ
األحداث األخيرة ليمثل أكثر من 90 في املائة 
مــن الــعــدد اإلجــمــالــي للمعتقلن. وأوضــحــت 
املصادر أن هناك تعليمات واضحة من األمن 
الوطني بعدم تضمن قوائم املخلى سبيلهم، 
أو اإلفراج الشرطي، أي شخصيات سياسية 

شهيرة. 
ــأن مــتــصــل، أشــــارت املـــصـــادر إلـــى أن  وفـــي شـ
خروج هذه األعداد الكبيرة من السجون سوف 
يتم استغاله لتحسن صورة النظام، حقوقيًا 
وإنــســانــيــًا، خـــال االتـــصـــاالت الــدبــلــومــاســيــة 
الغربية.  الــســفــارات األجنبية والــعــواصــم  مــع 
وكـــانـــت الـــســـفـــارات والـــعـــواصـــم أبــــدت أخــيــرًا 
انزعاجها من التعامل األمني مع التظاهرات 
الشعبية، وانتهاء بحادث مقتل مواطن بقرية 
العوامية باألقصر، في ظروف تؤكد عدم قدرة 
الحد من جموح وســوء تصرف  النظام على 
قـــوات الــشــرطــة تــجــاه املــواطــنــن. كــمــا يبرهن 
للبطش  األمنية  لآللة  النظام  استغال  على 
والتخويف. وأكد حديث املصادر املصرية في 
هذا السياق ما سبق أن كشفته مصادر غربية 
»الــعــربــي  بــالــقــاهــرة مطلع الــشــهــر املـــاضـــي، لـــ
الجديد«، من إجراء بعض السفارات األوروبية 
املـــصـــريـــة.  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــع  اتــــصــــاالت 
وأعربت هذه السفارات عن قلقها ملا أوضحته 
متابعة األحــداث من وضــوح محاولة النظام 
الواسعة  الشعبية  بالطبيعة  االعــتــراف  عــدم 
واملـــعـــارضـــة لـــلـــحـــراك الــجــمــاهــيــري األخـــيـــر، 
ومحاولة تصويره باعتباره تظاهرات فئوية 
شهدتها بعض املناطق وحسب، وهو ما كان 
املصرية  الخارجية  ردود  في  األبــرز  العنوان 

خال االتصاالت.
وخـــــال تــلــك االتــــصــــاالت أعـــربـــت الـــســـفـــارات 
أيضًا عن قلقها بسبب ارتفاع عدد املواطنن 
املعتقلن، على خلفية األحـــداث، ســواء خال 
ــار  مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــــتــــظــــاهــــرات، أو فــــي إطــ
الــــحــــمــــات األمــــنــــيــــة لـــلـــتـــخـــويـــف والــــحــــد مــن 
انــتــقــدت بشدة  الشعبي. كما  الــحــراك  اتــســاع 
استمرار حبس عشرات النشطاء السياسين 
وعقب  قبيل  اعتقالهم  تم  ممن  والحقوقين، 
أحداث سبتمبر 2019، وأبرزهم املتهمون في 
»مجموعة األمل«،  القضية املعروفة إعاميًا بـ
للمشاركة  التنسيق  يحاولون  كانوا  والذين 
فـــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــــنــــواب، ومــنــعــتــهــم 

السلطات من حقهم السياسي باعتقالهم.

إخالءات السبيل في مصر

المسؤول  تدوير  مع  السبيل  إخــالء  موجة  بتزامن  مفارقة  حدثت 
حسني  حازم  الجمهورية  لرئاسة  عنان  سامي  الفريق  بحملة  السابق 
القضية تضم عددًا من  لسنة 2020. وأصبحت  القضية رقم 855  في 
المتهمين ال تربطه بهم أي عالقة، مثل النشطاء الحقوقيين محمد 
المصري، والتي  الباقر وسوالفة مجدي وإسراء عبدالفتاح وماهينور 
على  حصل  حسني  كان  بعدما  ذلك  وجاء  أيضًا.  فيها  تدويرهم  تم 

قرار بإخالء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 488.

دوامة التدوير

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــاجـــأت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
املــــراقــــبــــن الـــحـــقـــوقـــيـــن، الـــثـــاثـــاء 
املـــــاضـــــي، بـــــإصـــــدار قـــــــرار جــمــاعــي 
ــإخـــاء ســبــيــل أكـــثـــر مـــن 450 مـــن املــتــهــمــن  بـ
املحبوسن على ذمة القضيتن 1338 و1413 
لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الخاصتن 
بـــأحـــداث تــظــاهــرات ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، 
الــتــي كــانــت أكــبــر تـــظـــاهـــرات يــشــهــدهــا حكم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى سبع 
ســـنـــوات. وخــفــض هـــذا األمــــر عـــدد املعتقلن 
على خلفية هذه التظاهرات إلى أقل من مائة، 
بعدما كان العدد أكثر من ألفن نهاية العام 

املاضي.
لــكــن أســبــاب هـــذه املــوجــة غــيــر املــســبــوقــة من 
إخـــــاء الــســبــيــل، والـــتـــي تـــعـــادل فـــي عــددهــا 
املستفيدين من بعض قرارات العفو الرئاسي 
الــســابــقــة، تــبــدو بــعــيــدة تــمــامــًا عــمــا تــحــاول 
انفراجة  بأنها  ترويجه،  النظام  أذرع  بعض 
ــام، أو بــــــــادرة مــــن الــســلــطــة  ــ ــعـ ــ فــــي املــــجــــال الـ
للبرهنة على تحسن أوضاع حقوق اإلنسان 

وتقليل أعداد املعتقلن.
وبحسب مصادر أمنية وقضائية ذات صلة 
ــرأي الــــعــــام ذات  ــ ــ ُمـــبـــاشـــرة بــمــلــف قـــضـــايـــا الـ
لهذا  األول  السبب  فــإن  السياسية،  الطبيعة 
الــقــرار هــو رغــبــة وزارة الــداخــلــيــة فــي تقليل 
األعـــــــداد فـــي الـــســـجـــون، تــافــيــًا الزدحـــامـــهـــا 
بـــصـــورة مــبــالــغ فــيــهــا كــمــا كــــان الـــوضـــع في 
ربــيــع الــعــام الــحــالــي. وتــتــخــوف الـــــوزارة من 
ربما  كــورونــا،  لجائحة  ثانية شرسة  موجة 
تؤدي لزيادة عدد املصابن داخل السجون، 
خــصــوصــًا بــعــد الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي أعـــداد 
املعتقلن في الشهرين األخيرين على خلفية 
تـــظـــاهـــرات الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، فــــي املــنــاطــق 
الريفية بالجيزة وبعض محافظات الصعيد 

في سبتمبر/أيلول املاضي.
وأضـــــافـــــت املـــــصـــــادر أن ازدحـــــــــام الـــســـجـــون 
باملعتقلن، وعدم تمكن إداراتها من التطبيق 
تم وضعه  الــذي  الطبي  للبروتوكول  الكامل 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

)أرض  النــــــــد  صــــــومــــــال  إدارة  أعــــلــــنــــت 
الصومال( غير املعترف بها دوليًا، والتي 
أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب 
واحـــــد، قــطــع عــاقــاتــهــا مـــع مــكــتــب بعثة 
األمم املتحدة في مقديشو، ووقف جميع 

التعاون والجهود املشتركة معه.
وقال رئيس صومال الند موسى بيحي 
عبدي، في مؤتمر صحافي في هرجيسا 
في 29 أكتوبر/تشرين األول املاضي، إن 
الصومالية عبر  الحكومة  أوامــر  تنفيذ 
بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة فـــي مــقــديــشــو أمــر 
غير مــقــبــول، ويــمــس ســيــادة واستقال 
صومال النــد، معتبرًا أن وقــف التعاون 
البعثة األممية جاء لحماية سيادة  مع 

املنطقة.
وتــعــد خــطــوة وقـــف الــتــعــاون مــع البعثة 
إنمائية  مــشــاريــع  تنفذ  والــتــي  األمــمــيــة، 
ــد،  ــ ــال النـ ــ ــومـ ــ ــــي صـ وأخـــــــــرى إنـــســـانـــيـــة فـ
فـــي نــظــر مــراقــبــن تـــهـــورًا غــيــر محسوب 
املنطقة،  مصير  تقرير  لقضية  الــعــواقــب 
بــن  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  مـــــفـــــاوضـــــات  أي  فــــــي 

مقديشو وهرجيسا.
ــال مـــديـــر مـــركـــز هــرجــيــســا لــلــبــحــوث  ــ وقـ
ــبــــدي حـــســـن،  والــــــــدراســــــــات مـــحـــمـــود عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــوســى عبدي  لـــ
الذي  الفكري  بالتوجه  التمسك  يحاول 
كـــــان أحـــــد أســــبــــاب وصــــولــــه لــلــســلــطــة، 
وملخصه التشدد مــع كــل مــا مــن شأنه 
الــتــأثــيــر ســلــبــًا عــلــى اســتــقــال صــومــال 
الند وسيادتها. ورأى أنه يمكن اعتبار 
قــطــع الــعــاقــات مــع األمـــم املــتــحــدة بأنه 
ــر الــــواقــــع، املــتــمــثــل  ــ ــار األمـ ــ يـــأتـــي فـــي إطـ
ــتـــراف الـــدولـــي، وهــــذا األمــر  بــغــيــاب االعـ
قائم أيضًا على سيادتها على أراضيها. 
وأشار إلى أن هذا القرار ال يبتعد كثيرًا 
لحكومة  املعلنة  السياسية  املواقف  عن 
على  للحصول  النـــد، ووسيلة  صــومــال 
لكن  الــراهــن.  للوضع  االنتباه  مــن  مزيد 

ــــزب »كـــلـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم فــي  ــبـــدو أن حـ يـ
صومال الند يبدو غير مهتم بالوصول 
ــكــــومــــة  ــات مـــــــع الــــحــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ إلـــــــــى أيـــــــــة تــ
بقدر  املتحدة،  األمــم  الصومالية وبعثة 
منها  الــهــدف  مــواقــف،  لتسجيل  سعيه 
الذين أوصلوا الحزب  الناخبن  إرضاء 

إلى السلطة في انتخابات 2017.
للدراسات  الصومال  مركز  مدير  ورأى 
االســتــراتــيــجــيــة عــبــدالــقــادر عــثــمــان، في 
»العربي الجديد«، أن قرار قطع  حديث لـ
املتحدة خاطئ، وال  األمــم  العاقات مع 
ــدم مــصــلــحــة الـــشـــعـــب فــــي صـــومـــال  يـــخـ
النــــد. وأشــــار إلـــى أن الـــقـــرار بــمــثــابــة رد 
على ضغوط الحكومة الصومالية على 
للتنسيق  واألمــمــيــة  الــدولــيــة  املنظمات 
معها، خصوصًا املشاريع التي تنفذها 
في عموم الباد. ووصف قرار الحكومة 
ــاســـي، ويـــأتـــي  ــيـ ــي مـــقـــديـــشـــو بـــأنـــه سـ فــ
لتعزيز وحدة الصومال، لكن هذا األمر 
مــــن صــــومــــال النــــد،  فـــعـــل  رد  إلـــــى  أدى 
مساعدات  على  الحصول  رفضها  عبر 
ـــن األمـــــــــم املـــــتـــــحـــــدة، بــعــد  ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــســ إنــ
وأشــــار عثمان  مــقــديــشــو.  مــع  التنسيق 
إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انسحاب 
موظفي بعثة األمم املتحدة من صومال 
الند. وأوضح أن منظمات األمم املتحدة، 
التي كانت تعمل في هرجيسا، ستنتقل 
إلى والية بونتاند، القريبة من صومال 
اإلنمائية في  النــد، ملواصلة مشاريعها 

تلك املنطقة.
ووفــق مراقبن، فإن صومال الند تواجه 
الواليات  تشكيل  بعد  غامضًا،   

ً
مستقبا

الــفــيــدرالــيــة فـــي الـــصـــومـــال، حــيــث كــانــت 
النظام  لكن   ،

ً
إداريــًا مستقا تملك نظامًا 

الــســيــاســي.  مستقبلها  هـــدد  الــفــيــدرالــي 
واعتبروا أن النظام املركزي في الصومال 
لم يعد سياسيًا جامعًا، وهو يهدد وحدة 
الباد واستقرارها. كما أن ضم صومال 
النـــد إلـــى بقية الـــواليـــات الــفــيــدرالــيــة في 

الباد ما زال خيارًا بعيد املنال.

لماذا قطعت صومال الند 
العالقات مع األمم المتحدة؟ 

يتم إعداد قائمة 
جديدة من المحبوسين 

لإلفراج عنهم

تعليمات بعدم تضمين 
القوائم شخصيات 

سياسية شهيرة

رصد فيروس كورونا وإعداد السجون الستقبال المعتقلين 
الجدد واالتصاالت الغربية من أبرز األسباب

تسلحت السلطات 
المصرية بشماعة 
مكافحة اإلرهاب 

مجددًا، لتمرير 
مشروع قانون 

فصل العاملين في 
القطاع العام بغير 

الطريق التأديبي، 
والذي يهدف إلى 

استمرار البطش 
بالمعارضين، 

و»تطهير« اإلدارات 
من عدد كبير من 
الموظفين وفق 
خطة عبد الفتاح 

السيسي لتوفير 
المال

فصل العاملين بغير الطريق التأديـبي: تهيئة للبطش بالمعارضين إضاءة

يطبق القانون على جميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة تقريبًا )خالد كامل/فرانس برس(

العملي،  ومــســتــواه  الوظيفية  درجــتــه  كــانــت 
على عكس ما كــان عليه األمــر من قبل، وهو 
اشـــتـــراط الــثــقــة واالعـــتـــبـــار فــقــط فـــي شاغلي 
الــوظــائــف الــعــلــيــا. ويــســمــح ذلـــك بالتخلص 
ــفــــن الــــصــــغــــار الـــذيـــن  ــــن املــــوظــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــن املـ مـ
يمثلون عبئًا على نظام السيسي ويرغب في 
في  خصوصًا  املـــال،  لتوفير  منهم  التخلص 
في  العاملن  عــدد  لخفض  خطته  تعثر   

ّ
ظــل

الجهاز اإلداري للدولة.
أما السبب األخير لفصل العامل بغير الطريق 
التأديبي، فهو املرتبط بخطة الدولة ملحاربة 
االمــتــدادات االجتماعية لجماعة »اإلخــوان«، 
قوائم  على  العامل  أدرج  إذا  الفصل  ويتيح 
االرهابين، على أن يعاد إلى عمله في حال 
إلــغــاء قـــرار اإلدراج. ويــأتــي ذلــك علمًا أنــه لم 
يسبق ألي شخص أن خــرج من تلك القوائم 
التي تحولت إلى أداة عقاب وتنكيل بداًل من 
كونها في األســـاس، نظريا، إجــراء احترازيًا 

لحن انتهاء التحقيقات في القضايا.
ــذا الـــنـــص الـــجـــديـــد مــــع الــخــطــة  ــ ويـــتـــكـــامـــل هـ
ــربـــي  ــعـ ــتــــي كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا »الـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
الجديد«، في مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول 
بــــدء الــحــكــومــة املـــصـــريـــة خــطــوة  2018، عـــن 
جديدة للتنكيل بجماعة »اإلخوان املسلمن« 

وامتداداتها في املجتمع املصري.
وبـــالـــعـــودة ملـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــهــو يتضمن 
يتمثل  الفصل،  عملية  لتسهيل  آخــر   

ً
تعديا

فـــي الــســمــاح لــرئــيــس الـــــــوزراء بــاتــخــاذ هــذه 
الـــقـــرارات بــمــوجــب تــفــويــض يــصــدره رئيس 
الجمهورية، بعدما كانت تلك القرارات حكرًا 
على الرئاسة، ملا لها من خطورة استثنائية، 
لــة  فــهــي تــحــل بــــداًل مـــن نــظــام كــامــل لــلــمــســاء

واملحاكمة.
ــر، فـــهـــو يـــغـــيـــر طــريــقــة  ــ ــيـ ــ أمـــــا الـــتـــعـــديـــل األخـ
املنازعات. ففي  النوع من  هــذا  التقاضي في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري، األســــبــــوع  ــــصــ ــواب املــ ــ ــنــ ــ أقــــــــّر مـــجـــلـــس الــ
ــــال دور انـــعـــقـــاده األخــــيــــر قــبــل  املــــاضــــي، خـ
انتخاب خلفه، مشروع قانون لتنظيم فصل 
التأديبي،  الطريق  الدولة بغير  العاملن في 
أي الفصل املباشر بقرار إداري، دون العرض 
املــخــتــصــة بالتعامل  الــتــحــقــيــق  عــلــى جــهــات 
مـــع مــوظــفــي الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة وغـــيـــرهـــم من 
الــقــرار صـــادرًا من  يــكــون  العاملن، ودون أن 
النيابة اإلدارية، وحتى دون عرض األمر على 
القانون  مــشــروع  وُســـّوق  التأديبية.  املحاكم 
في البرملان ووسائل اإلعام على أنه تنظيم 
جـــديـــد يـــهـــدف فــــي األســـــــاس لــلــتــخــلــص مــن 
إرهابية، وعلى  لجماعات  املنتمن  العاملن 
ــوان املسلمن.  رأســهــا بــالــطــبــع جــمــاعــة اإلخـــ
الـــذي تحمله وثــائــق تمرير هذا  الــواقــع  لكن 
املشروع، يشي بتغييرات أوسع على التنظيم 
الــحــكــومــي فـــي مــصــر. ويــعــكــس هــــذا الــواقــع 
ســعــيــًا حــثــيــثــًا إلزالـــــة مـــا يــتــبــقــى مـــن عــقــبــات 
»اإلخـــــوان«  تـــحـــول دون الـــبـــطـــش الـــكـــامـــل بــــــ

ومعارضي النظام.
فاملشروع في حقيقته تعديل على قانون غير 
معروف كثيرًا للموظفن واملشرعن على حّد 
سواء. هذا القانون هو القانون رقم 10 لسنة 
الــراحــل محمد  الرئيس  الـــذي أصـــدره   ،1972
أنـــور الــســادات بــهــدف أســاســي وقــتــهــا، وهو 
تنظيم الطعن بقرارات الفصل بغير الطريق 
الــقــضــاء اإلداري، في  أمـــام محاكم  الــتــأديــبــي 
آنـــذاك إلعـــادة تفعيل مؤسسات  إطــار سعيه 
الــدولــة الــتــي كـــان سلفه جــمــال عــبــد الناصر 
قد تجاهلها وعمل على إضعافها. ومن هذه 
املؤسسات مجلس الدولة الذي يضم القضاء 
اإلداري، حــيــث كـــان عــبــد الــنــاصــر قــد أصــدر 
فـــي الـــعـــام 1963 قــانــونــًا يــســمــح لـــه بــإصــدار 

السابق، كان القضاء اإلداري ملزمًا بالفصل 
ــفــــون أو  فــــي الـــطـــعـــون الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا املــــوظــ
العاملون ضد قــرارات فصلهم بغير الطريق 
التأديبي خال سنة واحدة من رفع الدعاوى، 
املــدة دون قيود،  الجديد يفتح  املشروع  لكن 
ليسمح بــتــأخــيــر الــفــصــل فــي الــطــعــون ألجــل 

غير مسمى.
وفـــــي مــــوضــــع آخـــــــر، كـــــان قــــانــــون الــــســــادات 
يسمح للقضاء اإلداري استثنائيًا باالكتفاء 
بــداًل  املــفــصــول  للموظف  املــالــي  بالتعويض 
من إعادته للعمل. ويحصل ذلك في أوضاع 
معينة. لكن مشروع النظام الحالي يتجه إلى 
الــتــوســع فــي هـــذا االســتــثــنــاء، لــدفــع املحكمة 
لــعــدم إعـــادة املــوظــفــن املفصولن واالكــتــفــاء 

بتعويضهم ماليًا.
يذكر أن املذكرة اإليضاحية للمشروع زعمت 
ــأتـــي اســـتـــجـــابـــة لـــالـــتـــزام الـــدســـتـــوري  ــه يـ ــ أنـ
املنصوص عليه في املادة 237 من الدستور، 
الــتــي أوجــبــت على الــدولــة مواجهة اإلرهـــاب 
ــالــــه وتـــعـــقـــب مـــصـــادر  بـــكـــافـــة صــــــوره وأشــــكــ
تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره 
تـــهـــديـــدًا لـــلـــوطـــن ولـــلـــمـــواطـــنـــن مــــع ضــمــان 
تنظيم  القانون  وفــرض  والحريات.  الحقوق 
أحكام إجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض 

العادل عن األضرار الناجمة عنه وبسببه. 
وبـــمـــوجـــب املـــــذكـــــرة، فــــإنــــه ملــــا كـــــان الــعــمــل 
بالجهات التابعة للدولة ال يصح أن يكون 
مــســرحــًا لــعــرض اآلراء واألفـــكـــار املــتــطــرفــة، 
وساحة لاستقطاب الفكري وبيئة خصبة 
تجنيد  في  اإلرهابية  الجماعات  تستغلها 
ــك مــــن خــطــر  ــ أتـــبـــاعـــهـــا، مــــع مــــا يــشــكــلــه ذلــ
الــعــام واملجتمع، فذلك  الــصــالــح  داهـــم على 
يستلزم إبعاد املوظفن املنتمن فكريًا إلى 
بالجهات  العمل  عــن  اإلرهــابــيــة  الجماعات 

التابعة للدولة.

قــرارات جمهورية بإحالة املوظفن للمعاش 
الــطــريــق  بــغــيــر  فــصــلــهــم  أو  ــداع  ــيــ ــتــ االســ أو 
الــتــأديــبــي، مــع اعتبار هــذه الــقــرارات جميعًا 
أمام  للطعن  القابلة  غير  السيادة  أعمال  من 

القضاء.
الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي يــدخــلــهــا الــنــظــام 
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ ــي عـــهـــد الــ ــ ــري فـ ــ ــــصـ املـ
ــــي األكــــثــــريــــة الـــتـــابـــعـــة   فـ

ً
الـــســـيـــســـي، مـــمـــثـــا

الــســادات، جاءت  قانون  لاستخبارات، على 
ــــدر مــــن الــــخــــطــــورة. فــعــلــى  ــلـــى قـ مــتــنــوعــة وعـ
مستوى نطاق التطبيق، كان القانون يطبق 
على مدى 50 عامًا تقريبًا على العاملن في 
الجهاز اإلداري للدولة والهيئات واملؤسسات 
ليأتي  فقط،  االقتصادية  ووحــداتــهــا  العامة 
النظام الحالي اآلن ويشرع في تطبيقه على 
جميع العاملن بمختلف أجهزة الدولة دون 
اســتــثــنــاء تــقــريــبــًا. ويــبــســط الــســيــســي بــذلــك 
سلطته على »وحدات الجهاز اإلداري للدولة 
الــجــهــات  مــن  املــحــلــيــة وأي  اإلدارة  ــدات  ــ ووحـ
املــخــاطــبــة بــأحــكــام قـــانـــون الــخــدمــة املــدنــيــة، 
والـــذيـــن تــنــظــم شــــؤون تــوظــيــفــهــم قــوانــن أو 
لــوائــح خــاصــة، وذلـــك مــن غير الــفــئــات املقرر 
لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل«. 
كما يبسط سلطته على »املوظفن والعاملن 
أو  واالقتصادية  الخدمية  العامة  بالهيئات 
املؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون 
الــعــام أو شــركــات الــقــطــاع الــعــام أو شــركــات 
قطاع األعمال العام«. ويعني هذا بدء تطبيق 
الــــقــــانــــون عـــلـــى ضـــبـــاط الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
ومــوظــفــي شــركــات الــقــطــاع الــعــام والــشــركــات 
ــابـــعـــة واملـــــصـــــارف املــمــلــوكــة  ــتـ الـــقـــابـــضـــة والـ
لــلــدولــة وغــيــرهــا مــن املــؤســســات، باستثناء 
الــقــضــاة فــقــط الــذيــن يحظر الــدســتــور، حتى 
اآلن، عزلهم بشكل مباشر دون العرض على 
الــتــفــتــيــش ومــحــاكــمــتــهــم تــأديــبــيــًا. عــلــمــًا أن 

الــدرجــة الــدنــيــا حــديــثــة الــعــهــد بالتعين في 
القضاء يمكن تطبيق هذا القانون عليها، إذ 

ال تحظى بالحماية نفسها املقررة للقضاة.
وفــي املـــادة األولـــى مــن املــشــروع أيــضــًا، يبرز 
توجه نظام السيسي إلى التعميم وتبسيط 
االتـــهـــام وتــســهــيــل اعــتــبــار املـــوظـــف مــخــالــفــًا 
للبطش به وفصله مباشرة. وفي هذا اإلطار، 
اعتبر املشروع أن اإلخــال بمصالح »أي من 
الجهات  املــنــصــوص عليها«، وهــي  الــجــهــات 
السابق ذكرها لتطبيق القانون عليها، سبب 
كاف للفصل. وحافظ املشروع على األسباب 
الــســابــق وضــعــهــا فــي قــانــون الـــســـادات، مثل 
ــــال بــواجــبــات الــوظــيــفــة بــمــا مـــن شــأنــه  اإلخـ
بمصلحة  أو  ــتـــاج  ــاإلنـ بـ الــجــســيــم  اإلضـــــــرار 
العامل  بشأن  قامت  وإذا  للدولة،  اقتصادية 
ــة  ــمـــس أمــــــن الــــدولــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ ــة عـ ــديــ دالئـــــــل جــ
الــصــاحــيــة  فــقــد أســـبـــاب  وســـامـــتـــهـــا، وإذا 
ــبــــاب  ــتــــي يــشــغــلــهــا لـــغـــيـــر األســ لـــلـــوظـــيـــفـــة الــ

الصحية، وإذا كان فاقدًا للثقة واالعتبار.
ويـــبـــرز تــعــديــل آخــــر، هـــو اشـــتـــراط أن يــكــون 
واالعــتــبــار  الــثــقــة  بعناصر  محتفظًا  الــعــامــل 
ــــي ال تـــحـــدد إال بــأحــكــام قــضــائــيــة(، أيــًا  )وهـ
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ترغب وزارة الداخلية بتقليل األعداد في السجون )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty( قطع العالقات مع األمم المتحدة ال يخدم مصلحة الشعب

أمس  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  تبادلت 
الــخــمــيــس، االتـــهـــامـــات بــاســتــهــداف 
املناطق السكنية في إقليم كاراباخ. 
ــاء األرمــيــنــيــة  ــبــ وذكــــــرت وكـــالـــة األنــ
ــي تـــــقـــــريـــــر، أن  ــ ــ ــــس(، فـ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ )أرمـ
ــقـــوات األذربــيــجــانــيــة »اســتــأنــفــت  الـ
البلدات واملــدن في الفجر،  مهاجمة 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــــن والـ ــيـ ــ ــدنـ ــ واســــتــــهــــدفــــت املـ
الــتــحــتــيــة املــــدنــــيــــة«. وأشــــــــارت إلـــى 
»تعرض بلدتي مارتوني وشوشي 

لقصف أذربيجاني كثيف«. 
في املقابل، نفت أذربيجان مهاجمة 
املــنــاطــق املـــدنـــيـــة، مــتــهــمــة أرمــيــنــيــا 
ــنـــاطـــق الــســكــنــيــة فــي  بــمــهــاجــمــة املـ
جورانبوي وترتر القريبتن نسبيًا 
ــن املــنــطــقــة املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. كما  مـ
األذربيجانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
تابعة  عسكرية  ثكنة  تدمير  أمــس، 
للقوات األرمينية في محور مدينة 

ترتر. 
)األناضول، العربي الجديد(

مــحــمــد  ــــي  ــانـ ــ ــغـ ــ األفـ الــــطــــالــــب  روى 
قــــاســــم كـــوهـــيـــســـتـــانـــي )الـــــصـــــورة(، 
الــــذي يــــدرس الــســيــاســة الــعــامــة في 
جــامــعــة كـــابـــول، تــفــاصــيــل الــهــجــوم 
ــه الـــجـــامـــعـــة يـــوم  الــــــذي تـــعـــرضـــت لــ
االثنن املاضي، والذي استمر سبع 
 22 بمقتل  ينتهي  أن  قــبــل  ســاعــات 
شــخــصــًا عــلــى األقـــــل، مــعــظــمــهــم من 

الطاب، وجرح نحو 27 آخرين.
وتــبــنــى تــنــظــيــم »داعــــــش« الــهــجــوم 
فــيــمــا أصــــرت الــحــكــومــة عــلــى اتــهــام 
ه.  وراء بـــالـــوقـــوف  ــبـــان  ــالـ طـ ــة  حـــركـ
وقــــال كــوهــيــســتــانــي، الــــذي كـــان في 
الطابق الثاني من املبنى الجامعي: 
»كنا ننتظر وصول أستاذنا، فجأة 
ــًا مــن  ــيـ ســمــعــنــا ضــجــيــجــًا عـــالـــيـــًا آتـ
»أدركــنــا  األول«. وأضـــــاف:  الــطــابــق 
ــا يــــحــــدث، وبــــدأنــــا نــقــفــز  أن أمــــــرًا مــ
ــد اخــتــبــأ مــع عــدد  مــن الـــنـــافـــذة«. وقـ
مــن أصــدقــائــه تــحــت حــافــة الــنــافــذة 
كان  بينما  دمويًا،  مشهدًا  وتابعوا 
املهاجمون، وهم ثاثة، ينتقلون من 
غرفة إلى أخــرى بحثًا عن ضحايا. 
وقـــال »بــعــدمــا ســيــطــروا عــلــى قاعة 
بــدأ رجــل مسلح بإطاق  التدريس، 
ــن كـــانـــوا  ــذيــ ــطــــاب الــ ــار عـــلـــى الــ ــنــ الــ
ــن الـــنـــافـــذة«. وأضــــــاف أن  ــفـــرون مـ يـ
)اآلخــريــن( كانا يطلقان  »املسلحن 
الـــنـــار بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــطــاب 

الواحد تلو اآلخر«.
)فرانس برس(

رفـــــضـــــت »لــــــجــــــان املــــــقــــــاومــــــة« فــي 
ــــودان، أمــــس الــخــمــيــس، دعـــوة  ــسـ ــ الـ
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر )االئــتــاف 
املجلس  تشكيل  ملــنــاقــشــة  الــحــاكــم( 
الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي، واصـــــــــفـــــــــة إيــــــاهــــــا 
»األالعــيــب«. وجــاء ذلــك وفــق بيان  بـــ
»لــــجــــان املــــقــــاومــــة« نــــشــــره حــســاب 
ــيــــن«  ــنـــيـــن الــــســــودانــ »تـــجـــمـــع املـــهـ
)قـــائـــد الـــحـــراك االحــتــجــاجــي(، عبر 
غــداة  فيسبوك،  موقع  على  حسابه 
انعقاد أول اجتماع تشاوري بشأن 
تــشــكــيــل املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي فــي 
الـــســـودان أول مـــن أمــــس، األربـــعـــاء. 
و»لــجــان املــقــاومــة« هــي مجموعات 
شعبية ساهمت في تنظيم الحراك 
ــتـــجـــاجـــي الــــــذي انـــتـــهـــى بــعــزل  االحـ

الرئيس السابق عمر البشير.
ــيــــان بــــــأن »دعـــــــــوة قـــوى  ــبــ وأفـــــــــاد الــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ملــنــاقــشــة رؤيـــة 
ــة فــــــي مــــــا يــخــص  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ لـــــجـــــان املــ
ــاءت بــعــد  ــ املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، جــ
باملحاصصة  الــداخــلــيــة  الترتيبات 
وتقسيم نسب املقاعد، على غرار ما 
والــوزراء  السيادي  حدث بمجلسي 
وتـــعـــيـــن الــــــــــوالة«. وقــــالــــت »لـــجـــان 
حدث  ما  تمامًا  »رفضنا  املقاومة«: 
مـــن قــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر... لن 
ــيــــب فـــي تــكــويــن  تــتــكــرر هــــذه األالعــ
مــجــلــســنــا الـــتـــشـــريـــعـــي، الــــــذي يــعــد 

صمام أمان الثورة السودانية«.  
)األناضول(

تبادل اتهامات 
بين أرمينيا 
وأذربجيان

ناٍج يروي 
تفاصيل مجزرة 
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البرلمان اإلثيوبي يقرّ الطوارئ في اإلقليم

قتال عنيف 
في تيغراي

ماكرون يعزز حماية الحدود

رئيس كوسوفو يستقيل 
لمواجهة اتهامات بجرائم حرب

انقطاع كامل 
لالتصاالت في إقليم 

تيغراي مع بدء القتال

انــدلــع الــقــتــال فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، 
ــّي إثــــيــــوبــــيــــا، بــــــن قــــــوات  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ شـ
ــوات  ــ ــ ــة، وقـ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الــــحــــكــــومــــة االتــ
وسط  تــيــغــراي«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
معارك عنيفة انطلقت أول من أمس األربعاء، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــــا أدى وفـــق  وتـــواصـــلـــت أمـ
إلى  األنباء  إغاثية تحدثت لوكاالت  مصادر 
ســقــوط جـــرحـــى. وجــــاء الـــقـــتـــال، وســــط قطع 
كامل لالتصاالت، وإثر إعالن رئيس الحكومة 
اإلثــيــوبــيــة آبــــي أحـــمـــد، أن الــجــيــش ســيــقــوم 
بــمــهــام حــفــظ االســتــقــرار، والــــرد عــلــى هجوم 
في  اإلقليمية  الحكومة  قــوات  إن  قــال  مميت 
عسكرية  قــاعــدة  واستهدف  نفذته،  تيغراي، 
فــرض حال  الحكومة  إعـــالن  وبــعــد  للجيش. 
الــطــوارئ لـــ6 أشهر، صــّدق البرملان اإلثيوبي 
ــــس الــخــمــيــس عـــلـــى الــــقــــرار لـــيـــدخـــل حــّيــز  أمـ

التنفيذ. 
ويريد آبي أحمد، كما يبدو، إغالق ملف إقليم 
تيغراي، الذي لعب دورًا مهيمنًا في الحكومة 
في  توليه منصبه  قبل  الــبــالد  فــي  والجيش 
أزمــة   

ّ
بــالــقــوة العسكرية، فــي ظــل عــام 2018، 

متصاعدة بن أديس أبابا وهذا اإلقليم، الذي 
التي تواجه  التحديات اإلثنية  أكبر  ُيَعّد من 
الحكومة. وتشعر القوى اإلثنية والسياسية 
ــا مــنــذ وصـــول  ــ فـــي اإلقــلــيــم، بــتــهــمــيــش دورهـ
إلــى السلطة. وكــان دبلوماسيون  آبــي أحمد 
ــذروا مــنــذ أســابــيــع مـــن أن  ــ ومــحــلــلــون قـــد حــ

ــــوان  ــال رضـ ــ مــتــابــعــتــهــا بــهــيــئــة األركـــــــــان. وقــ
حـــســـن، املـــتـــحـــدث بـــاســـم مــهــمــة عــمــل حــالــة 
ــادة صــحــافــيــة، إن  ــ الـــطـــوارئ املــشــكــلــة، فـــي إفـ
لتحرير  الشعبية  الجبهة  تعتبر  الحكومة 
ــيــــس إقــلــيــم  تــــيــــغــــراي الــــعــــدو الـــحـــقـــيـــقـــي، ولــ
تــيــغــراي. وأضـــاف رضـــوان أن »هـــذا الــصــراع 

هو مع جماعة صغيرة للغاية، لها مصالح 
شـــخـــصـــيـــة مــــــحــــــدودة تــــهــــدف إلـــــــى زعــــزعــــة 
اســتــقــرار الــنــظــام فــي الـــبـــالد«. وفـــي تصريح 
»رويـــتـــرز«، قـــال حــســن إن هــجــوم الجبهة  لــــ
قــاعــدة  عــنــد  وقـــع  تــيــغــراي  لتحرير  الشعبية 
لــلــقــيــادة الــشــمــالــيــة للجيش االتـــحـــادي قــرب 
ميكيلي وفي دانشا. وردًا على سؤال عّما إذا 
كانت املفاوضات مطروحة، قال »ليس بعد«.

من جهتها، وبعد إعالنها »انشقاق« القيادة 
في  املــتــمــركــزة  االتــحــادي  للجيش  الشمالية 
اإلقــلــيــم، وهــو مــا وصفته بيلن ســيــوم بأنه 
الشعبية  »الجبهة  قالت  كاذبة«،  »معلومات 
لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي«، فـــي بــيــان صـــدر أول من 
أمـــس مــع بـــدء املـــعـــارك، إن قــواتــهــا »تنتصر 

الخيانة  وأفعال  والتعدي  الغرور  دائمًا، ألن 
فــي بــالدنــا ليست مــن خصالنا. نحن نعرف 
الـــحـــرب فـــي مــيــاديــن الــقــتــال، تــزهــق األرواح 

وتدمر املمتلكات«. 
وتــعــلــيــقــًا عــلــى الـــتـــطـــورات اإلثـــيـــوبـــيـــة، نقل 
العام لألمم املتحدة  املكتب اإلعالمي لألمن 
أنطونيو غوتيريس، في بيان، دعوة األخير 
»إلى إجراءات فورية لخفض تصعيد التوتر 
وضــمــان الــتــوصــل إلـــى حــل سلمي لــلــنــزاع«. 
ــي إثــيــوبــيــا  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــت الــــســــفــــارة األمـ ــ

ّ
ــث وحــ

الـــجـــانـــبـــن عـــلـــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد. وقـــالـــت 
في بيان: »نحث بشدة جميع األطــراف على 

إعطاء األولوية لسالمة املدنين وأمنهم«. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

اتجهت األزمة في إقليم 
تيغراي بين حكومة آبي 

أحمد والقوات المحلية، 
إلى التصعيد العسكري، 

من دون معرفة المدى 
الذي ستذهبه الحكومة 

عسكريًا

)Getty( يقول ماكرون إن معركته ليست ضد اإلسالم

تعهد تاجي بالتعاون الوثيق مع القضاء )األناضول(

تشعر القوى اإلثنية في تيغراي بالتهميش )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

ــانـــويـــل  ــمـ ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـ ــرئــ تــــوجــــه الــ
ــى مــنــطــقــة  ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـ ــرون، أمـ ــ ــاكـ ــ مـ
نقطة  من  أعلن  الشرقية، حيث  البيرينيه 
بن  الــحــدود  على  العسكرية  لوبيرتوس 
بــــالده وإســبــانــيــا، مــضــاعــفــة عــديــد قــوات 
األمـــن املــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود الفرنسية، 
من 2400 إلى 4800 جندي، ملكافحة خطر 
اإلرهـــــــاب وعــمــلــيــات الــتــهــريــب والــهــجــرة 
ــــرون، كــمــا  ــاكـ ــ ــع مـ غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة. ويـــضـ
يبدو، أولوية مكافحة اإلرهاب، على رأس 
ال  الحالي،  الوقت  في  السياسية  أجندته 
سيما مع التداعيات التي أحدثتها والتي 
ال يزال من املمكن أن تحدثها تصريحاته 
ــي، لــجــهــة  ــ ــــالمــ ــتـــطـــرف اإلســ ــالـ املـــتـــعـــلـــقـــة بـ
تــصــاعــد الــتــهــديــد  فــي الــقــارة األوروبـــيـــة، 
وهو ما تبدى في هجمات طاولت فرنسا 
والنمسا. وفي هذا اإلطار، يخطط ماكرون 
»تــغــيــيــر قــواعــد الــلــعــبــة« حــول  ــال لـــ كــمــا قـ
الــذي أعرب  أنظمة الهجرة. لكن مــاكــرون، 
 عـــن انــفــتــاحــه لــتــعــديــل فـــي قــواعــد 

َ
ــا أيـــضـ

ــنــــغــــن«، رفــــــض أمــــــس الــــحــــديــــث عــن  ــيــ »شــ
أي تــعــديــل دســـتـــوري، ملــكــافــحــة اإلرهــــاب، 
تمارسها وجــوه  ردًا على ضــغــوط  وذلـــك 
مــن الــيــمــن والــيــمــن املــتــطــرف فــي فرنسا 
فــي هــذا االتــجــاه. وأوضـــح مــاكــرون، أثناء 
زيــــارتــــه الــــحــــدود الــفــرنــســيــة اإلســبــانــيــة، 
ــخــذ 

ُ
ــوات ات ــقــ أن قـــــرار مــضــاعــفــة عـــديـــد الــ

»بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة الــتــهــديــدات« بعد 
االعتداءات األخيرة التي استهدفت بالده. 
وأعــرب الرئيس الفرنسي، الذي رافقه في 

زيــارتــه وزيـــر الــداخــلــيــة جــيــرار دارمــانــان 
األوروبــيــة  بــالــشــؤون  املكلف  والسكرتير 
ــده« إلعــــــادة  ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــن »تـ ــ ــيـــمـــون بــــــــون، عـ ــلـ كـ
لفضاء شينغن  الناظمة  القواعد  صياغة 

»إلـــحـــاح إلــــى إعــــادة  »بــالــعــمــق«، داعـــيـــًا بــــ
للحدود.  الضبط«  وتشديد  شينغن  بناء 
وأشــار إلى أنه سيحمل »في هذا االتجاه 
اقــتــراحــات أولـــى إلــى املــجــلــس« األوروبـــي 
»تكثيف  في ديسمبر/كانون األول املقبل لـ
حــمــايــة حـــدودنـــا املــشــتــركــة بــشــرطــة أمــن 
الــخــارجــيــة«. وقــال  الــحــدود  حقيقية على 
إن فرنسا هي إحدى الــدول الرئيسية في 
املــهــاجــرون كمحطة  التي يصلها  أوروبـــا 
ثــانــيــة، مــعــربــًا عـــن »رغــبــتــه الــعــمــيــقــة في 

تغيير قواعد اللعبة«. 
ــد فـــي مـــقـــال نــشــرتــه  ــان مـــاكـــرون قـــد أكــ ــ وكـ
تـــايـــمـــز«، أول مــن  صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال 
أمس، أن بالده »في حرب ضّد االنفصالية 
ــــالم«،  اإلســـالمـــيـــة، ولــيــس بــتــاتــًا ضـــد اإلسـ
اليومية  نشرته  مقال  على  منه  رّدًا  وذلــك 
البريطانية اإلثنن املاضي، على موقعها 
اإللكتروني قبل أن تسحبه. وفي رّد مطّول 
اإللكتروني  واملــوقــع  الصحيفة  نشرته  لــه 
لقصر اإلليزيه، أعرب ماكرون عن استيائه 
ــه 

ّ
ــِهـــم فــيــه بــأن ـ

ُّ
مــن املــقــال الــــذي قـــال إنـــه »ات

لغايات  الفرنسّين  املسلمن  شــّوه سمعة 
انتخابية، واألسوأ من ذلك بأنه أبقى على 
مــنــاخ مـــن الـــخـــوف والــتــشــكــيــك حــيــالــهــم«. 
وقال ماكرون »لن أسمح ألحد بأن يقول إن 
املسلمن«،  تجاه  العنصرية  تــزرع  فرنسا 
معتبرًا أن تصريحاته تّم تحريفها. وعلى 
غـــــرار الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا خــالل 
مقابلته مع قناة الجزيرة األسبوع املاضي، 
أراد الرئيس الفرنسي أن يوضح للخارج 
اإلسالمية«  »االنفصالية  ضد  معركته   

ّ
أن

ليست بتاتًا حربًا ضد اإلســالم، وذلك في 
الــذي قوبلت فيه تصريحاته حول  الوقت 
محمد  النبي  تصور  كاريكاتورية  رســوم 
ونــشــرتــهــا صــحــيــفــة شـــارلـــي إيـــبـــدو بــرد 
فعل غاضب من جانب دول عدة ودعــوات 
ر  ملقاطعة املنتجات الفرنسية. وبعد أن ذكَّ
لها  تــعــّرضــت  الــتــي  ــتــــداءات  االعــ بسلسلة 
بــــالده مــنــذ الــهــجــوم عــلــى شـــارلـــي إيــبــدو 
اعتبر  قتيل،  عــام 2015 والتي خلفت 300 
لــلــهــجــوم  تـــتـــعـــّرض  فـــرنـــســـا   

ّ
ــــرون أن ــاكـ ــ مـ

بسبب قيمها وعلمانيتها وحرية التعبير 
ــهــا »لـــن تستسلم«. 

ّ
فــيــهــا، مـــشـــّددًا عــلــى أن

ــرون فـــي وصــــف حـــاالت  ــاكــ ــفـــاض مــ ــتـ واسـ
إيــاهــا  »االنــفــصــالــيــة« اإلســالمــيــة، معتبرًا 
ــلــــدعــــوات اإلرهــــابــــيــــة«.  »أرضــــــــًا خـــصـــبـــة لــ
وأشار في هذا السياق إلى »مئات األفراد 
ــن أنـــهـــم قــد  ــن ُيـــخـــشـــى مــ ــذيــ ــّرفـــن الــ ــتـــطـ املـ
ويذهبون  سّكينًا  وقــت  أي  فــي  يلتقطون 
ــيــــن«. وقــــــــال الـــرئـــيـــس  ــســ ــرنــ ويــــقــــتــــلــــون فــ
وكذلك  معّينة،  أحــيــاء  »فــي  ـــه 

ّ
إن الفرنسي 

عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، تــقــوم جــمــاعــات مرتبطة 
أبناء فرنسا  الراديكالي بتعليم  باإلسالم 
كــراهــيــة الــجــمــهــوريــة، وتــدعــوهــم إلــى عدم 

احترام القوانن«.
)رويترز، فرانس برس(

اســتــقــال رئــيــس كــوســوفــو هــاشــم تــاجــي من 
منصبه، أمس الخميس، ملواجهة االتهامات 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
ــــي الهـــــــــاي. وجــــــاءت  ــة فـ ــــي مـــحـــكـــمـــة خــــاصــ فـ
ــي، بـــعـــد عــلــمــه بـــــأن مــحــكــمــة  ــاجــ اســـتـــقـــالـــة تــ
دولية  محكمة  وهــي  املتخصصة،  كوسوفو 
ــد أقـــــرت الئــحــة  ــم الــــحــــرب، قـ ــرائـ تــنــظــر فـــي جـ

التهامه بارتكاب جرائم حرب. 
ــافــــي فــي  ــر صــــحــ ــمــ ــؤتــ ــــي مــ ــي، فــ ــ ــاجــ ــ وقـــــــــال تــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــوســـوفـــيـــة بــريــشــتــيــنــا، أمـــس 
الــخــمــيــس: »أبــلــغــت رســمــيــًا بـــأن قــاضــيــًا من 
إلــّي«،  االتــهــام  أكــد توجيه  الخاصة  املحكمة 
فــي إشـــارة إلــى اتهامه بــارتــكــاب جــرائــم ضد 
اإلنــســانــيــة وجــرائــم حـــرب، مــن جــانــب مكتب 
املدعي الخاص في الهــاي. وأضـــاف: »أتقدم 
كــوســوفــو«،  رئــيــس  منصب  مــن  باستقالتي 
»الــتــعــاون الــوثــيــق مـــع الــقــضــاء«.  مــتــعــهــدًا بـــ
وأعــلــن أنـــه يــتــخــذ الــخــطــوة »لــحــمــايــة نــزاهــة 
مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة فــــي كــــوســــوفــــو«، داعـــيـــًا 
ــال: »إنــهــا  ــ الــشــعــب الــكــوســوفــي لـــلـــهـــدوء. وقــ
لحظة صعبة جدًا علّي وعلى عائلتي وعلى 
ــهـــودي خـــــالل 30 عــامــًا  كـــافـــة الــــداعــــمــــن لـــجـ
فـــي ســبــيــل تــأســيــس الـــحـــريـــة، واالســـتـــقـــالل، 

وتأسيس دولة«.
وتــشــكــلــت املــحــكــمــة الــخــاصــة بــكــوســوفــو في 
الحرب  فــي جــرائــم  للنظر  الهولندية،  الهــاي 
املـــزعـــومـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا قــــــادة املــتــمــرديــن 
السابقن من أصول ألبانية. ورفض متحدث 
التعليق على  العام في الهــاي  املدعي  باسم 

إعالن رئيس كوسوفو.
وتـــاجـــي واحــــد مـــن الــعــديــد مـــن الــســيــاســيــن 
الــذيــن أديــنــوا بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب، تشمل 
ــتــــل واإلخـــــــفـــــــاء الــــقــــســــري واالضــــطــــهــــاد  ــقــ الــ
والتعذيب. ويأتي من بن هؤالء السياسين 

أيـــضـــًا، الــرئــيــس الــســابــق لــبــرملــان كــوســوفــو 
قـــــدري فــيــســيــلــي، الـــــذي أعـــلـــن أيـــضـــًا صـــدور 
الئحة اتهام من قاضي اإلجراءات التمهيدية 

بحقه، وأنه يعتزم التوجه إلى الهاي.
ووجـــهـــت املــحــكــمــة ومــكــتــب املـــدعـــي الــخــاص 
ــلــت قبل خمس ســنــوات،  ــكِّ

ُ
الــتــي ش باملحكمة 

قــادة  لثالثة  جــرائــم حــرب  بارتكاب  اتهامات 
آخرين في جيش تحرير كوسوفو،  سابقن 
الذين حاربوا من أجل االستقالل عن صربيا. 
ــم يـــتـــم اإلعـــــــالن عــــن الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة  ــ ولـ
لالئحة االتهام املكونة من 10 تهم ضد تاجي 

وفاسيلي وآخرين. 
وأعــلــن مــكــتــب املــدعــي الــعــام املــخــتــص بشأن 
وجود الئحة االتهام، في وقت سابق من العام 
كانوا »مسؤولن  وآخرين  تاجي  أن  الحالي، 
جنائيًا عن نحو 100 جريمة قتل«. وفي ذلك 
الوقت، قــال مكتب املدعي العام إنــه أعلن عن 
وجــــود الئــحــة االتـــهـــام عــلــى املــــأل، بــســبــب ما 
وصــفــهــا بــجــهــود مــتــكــررة مـــن جــانــب رئــيــس 
»لعرقلة  السابق  الــبــرملــان  ورئــيــس  كوسوفو 
وتــقــويــض« عــمــل املــحــكــمــة. وقــــال إنـــه يعتقد 
أنهما حاوال قلب قانون كوسوفو الذي أنشأ 
املحكمة. وجاء تشكيل املحكمة ومكتب املدعي 
الــعــام املــخــتــص فــي أعــقــاب تــقــريــر صـــدر عــام 
2011 عن مجلس أوروبــا، وهو هيئة لحقوق 
مقاتلي جيش  بـــأن  مــزاعــم  اإلنـــســـان، تضمن 
تــحــريــر كــوســوفــو قــامــوا بــاالتــجــار بــأعــضــاء 
صربًا،  وقتلوا  سجناء،  مــن  مــأخــوذة  بشرية 
إضــافــة إلـــى زمــالئــهــم مــن األصــــول األلــبــانــيــة. 
في  واملــقــاضــاة  بالتحقيق  مكلفة  واملــحــكــمــة 
مزاعم جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية 
في كوسوفو، أو املرتبطة بنزاع كوسوفو، في 

الفترة من 1998 إلى 2000. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  نّدد 
بتصريحات  أمس،  لودريان،  إيف 
رجـــب طيب  ــي  ــرك ــت ال لــلــرئــيــس 
باريس،  فيها  هاجم  أردوغـــان 
وتتسم  »عنيفة  أنــهــا  معتبرًا 
التلويح  مــجــددًا  بــالــكــراهــيــة«، 
بفرض عقوبات على أنقرة. وقال 
تصريحات  »هــنــاك  إن  ــان  ــودري ل
يجاهر  بالكراهية  وتتسم  عنيفة 
ــان،  أردوغـ الرئيس  بانتظام  بها 
تحدث  كما  مقبولة«.  غير  هي 
عن »تضامن أوروبي كامل« مع 
المجلس  باتخاذ  ملوحًا  ــاده،  ب

األوروبي »التدابير الازمة«.

لودريان ينتقد 
أردوغان

الـــخـــالف بـــن أديـــــس أبـــابـــا واإلقـــلـــيـــم، الـــذي 
بالسالح  املــدجــجــة  املنطقة  قــيــام  بعد  تفاقم 
أيــلــول  سبتمبر/  فــي  املحلية  بانتخاباتها 
قد  االتــحــادي،  السلطة  املــاضــي دون موافقة 
يتفاقم إلــى حــرب أهلية وصـــراع دمـــوي. وال 
يشكل ســكــان تيغراي ســوى 5 فــي املــائــة من 
عدد سكان إثيوبيا البالغ 109 مالين نسمة، 
لكن اإلقليم هو أشد ثــراًء وتأثيرًا من أقاليم 

أخرى كثيرة أكبر في البالد. 
وتـــواصـــلـــت املـــعـــارك أمــــس بـــن الــطــرفــن في 
االتصاالت مقطوعة في  ت 

ّ
فيما ظل تيغراي، 

اإلقليم بعد توقف الخدمات عقب إعالن مكتب 
آبي الهجوم والعمل العسكري األربعاء، وهو 
التي تتابع  أكــدتــه منظمة »نــت بلوكس«  مــا 
اإلغاثة  منظمات  ونــاشــدت  اإلنترنت.  شبكة 
ــان إعــــــادة روابــــط  ــاعـــات حـــقـــوق اإلنــــســ ــمـ وجـ
االتـــصـــاالت، مــحــذرة مــن كــارثــة إنــســانــيــة إذا 
القتال في  فّر مئات اآلالف من املواطنن من 
خضم جائحة كوفيد 19. وقال مصدر إغاثي 
لوكالة »رويترز«، إن دوي قصف عنيف تردد 
الــســاعــات األولـــى من  فــي إقليم تيغراي منذ 
أمـــس، مــؤكــدًا تلقي نــحــو 24 جنديًا  صــبــاح 
العالج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم 
أمــهــرة، مــن دون تحديد الــطــرف فــي الصراع 

الذين ينتمي إليه الجنود املصابون.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت منذ أول 
من أمــس، انــدالع القتال العنيف في اإلقليم، 
الــفــور بعد إطــالق آبــي أحمد العمليات  على 
املتحدثة باسم  العسكرية في بيانه. وأكــدت 
رئــيــس الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة، بــيــلــن ســيــوم، 
في  بـــدأت  عمليات عسكرية  أن  »رويــتــرز«،  لـــ
اإلقــلــيــم، دون الــخــوض فــي التفاصيل. وذكــر 
مـــصـــدران دبــلــومــاســيــان فــي أديـــس أبــابــا أن 
ــااًل عــنــيــفــًا، شــمــل قــصــفــًا مــدفــعــيــًا، انــدلــع  ــتـ قـ
الواقع على الحدود مع  األربــعــاء في اإلقليم 

إريتريا.
وكــان بيان آبــي أحمد قد اتهم قــوات اإلقليم 
للجيش،  قــاعــدة عسكرية   هــجــوم على 

ّ
بــشــن

ــوارئ، املــنــوطــة مهمة  ــطــ مـــع إعـــالنـــه حــالــة الــ
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