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ــدًا، قـــبـــل أشــــهــــر، أن  ــ ــ كـــــان مــــن املـــحـــتـــمـــل جـ
تكون ستايسي أبرامز، املحامية والنائبة 
الــســابــقــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب األمـــيـــركـــي، 
ــتــــي ســـيـــخـــتـــارهـــا املـــرشـــح  الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
الــديــمــقــراطــي جــو بـــايـــدن، لــتــكــون نائبته، 
في حال فــوزه في الرئاسة، قبل أن يختار 
كاليفورنيا،  واليــة  عن  السيناتورة  أخيرًا 
ــز، خــريــجــة  ــ ــرامــ ــ ــكـــن أبــ كــــامــــاال هـــــاريـــــس. لـ
جــامــعــة يـــال، وهـــي أحـــد الـــوجـــوه النشطة 
والـــــواعـــــدة فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــن 
أصـــــول أفـــريـــقـــيـــة، تــبــن أنـــهـــا تــحــولــت لو 
االنتخابي،  بــايــدن  مفتاح  إلــى  قصد  غير 
في واليــة جورجيا مسقط رأسها، وحيث 
كادت أن تفوز في 2018 بحاكمية الوالية، 
بريان  للمنصب،  الجمهوري  املرشح  ضد 

كمب، لوال »القمع االنتخابي«.
ويبدو أن ستايسي قد نالها ظلم كثير من 
مــمــارســات كــمــب، قبل تصويت ذلــك العام 
ها نجمة سياسية في جورجيا 

ّ
الذي حول

وخـــــارجـــــهـــــا. فـــبـــحـــســـب تـــحـــقـــيـــق لـــوكـــالـــة 
»أسوشييتد برس« عشية تلك االنتخابات، 
الــواليــة،  فــإن كمب، وكــان حينها سكرتير 
ــدم عـــلـــى عــمــلــيــة إلــــغــــاء جـــمـــاعـــي ألكــثــر  ــ أقــ
مـــن مــلــيــون تــســجــيــل لــلــتــصــويــت مـــن قبل 
قبل  جّمد  كما  و2018،   2012 بــن  ناخبن 
بينه  كــان محتدمًا  والـــذي  بقليل،  السباق 
وبــن ستايسي، حــوالــي 53 ألــف تسجيل، 
مــعــظــمــهــا لــنــاخــبــن مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة. 
وقالت ستايسي ملجلة »فــوغ« يومها، إنه 
بفارق  الحاكمية  معركة  خــســرت  »عــنــدمــا 
55 ألــف صـــوت، بـــدأت أخــطــط«. ويــبــدو أن 
»تخطيطها« قد أثمر بعدما أظهرت عملية 
فــــرز أصــــــوات االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أن 
جورجيا تتحول من والية »حمراء« نسبة 
إلـــى الــجــمــهــوريــن إلـــى واليـــة زرقــــاء نسبة 
إلــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي، مــا يمهد الفوز 
لبايدن فيها. وترفض أبرامز، وفق املجلة، 
اســتــســهــال تــوصــيــف واليــتــهــا جــورجــيــا، 
التي تمنح الفائز في انتخاباتها الرئاسية 
ــبـــة، بــأنــهــا  ــنـــاخـ ــن الــهــيــئــة الـ 16 صـــوتـــًا مــ
مأهولة باملحافظن البيض. فهي ناضلت 
ــراع فـــي واليــتــهــا  ــتــ لــتــكــثــيــف وحـــمـــايـــة االقــ
مشروع  أنشأت   ،2013 العام  في  لسنوات. 

تــســجــيــل نــاخــبــن غــيــر ربـــحـــي، »مـــشـــروع 
جورجيا الجديدة«، ولكن بعد العام 2018، 
تحولت إلى أحد أبرز الناشطن في مجال 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــنـــاخـــبـــن فــــي الــــواليــــات 
املــتــحــدة. ومـــن خـــال الــدعــم الـــذي حصلت 
عليه، وحتى من املشاهير، كأوبرا وينفري 
الــواليــة  ليجيند، جــابــت ستايسي  وجـــون 
خال موسم االنتخابات الحالي، ملضاعفة 
واآلسيوية  الاتينية  الجاليات  تصويت 
وتصويت الشباب. وكانت »فوغ« قد كتبت 
الــعــام املـــاضـــي، عــن أبـــرامـــز، أنــهــا »ألــهــمــت 
ــود فـــي جــورجــيــا  1.2 مــلــيــون أمــيــركــي أســ
للتصويت لها، وفازت بأعلى نسبة مئوية 
مـــن تــصــويــت الــبــيــض الــديــمــقــراطــيــن في 
جــورجــيــا عــلــى مـــّر جــيــل بــأكــمــلــه«. وقــالــت 
املــحــامــيــة الــديــمــقــراطــيــة: »نــحــن لــم نخسر 
الواقع  )فــي 2018(، بل أحدثنا تغييرًا في 
ــاء عـــلـــى ذلــــــك، أكــمــلــت  ــنــ ــابــــي«. وبــ ــتــــخــ االنــ
العام 2020  في  أبــرامــز نضالها  ستايسي 
ــيـــن، مـــعـــتـــمـــدة عــلــى  ــقـــراطـ ــمـ لـــصـــالـــح الـــديـ
»مــشــروع جــورجــيــا الــجــديــدة«، ومشاريع 
ــّكـــن من  أخــــــرى، مــنــهــا »فـــيـــر رايـــــــت«، مـــا مـ
تسجيل 500 ألف ناخب جديد منذ 2018، 
كما  دوالر،  مليون   32 فــاق  بتمويل  وذلـــك 
القضاء على سياسات قمعية  تمكنت من 
التام« )حرمان  »التطابق  للتصويت، مثل 
عدد  التصويت،  من  املواطنن  آالف  مئات 
كبير منهم من األقليات، بسبب عدم تطابق 
أبــرامــز  الــحــكــومــيــة(. وقــالــت  فــي بياناتهم 

ملوقع »أن بي آر« في الثاني من نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، أي قــبــل يـــوم من 
موعد االقتراع الرسمي للرئاسيات، إن 45 
فــي املــائــة مــن هـــؤالء املــصــوتــن الــجــدد هم 
تــحــت ســن الـــــ30، و49 فــي املــائــة منهم من 
 
ً
املصوتون عاما األقليات. ويشكل هــؤالء 

مهمًا اليوم فيما يتقلص الفارق لدى فرز 
الرئيس  بن  الرئاسية  االنتخابات  نتائج 

الجمهوري دونالد ترامب وجو بايدن.
تــحــولــت  ــا  ــ مـ إذا  ــك  ــ شـ أدنــــــــى  دون  ومــــــن 
جــورجــيــا مــن واليــــة »حـــمـــراء« إلـــى واليــة 
»زرقـــــــــاء«،  فــســيــكــون ألبــــرامــــز دور كبير 
ــك، الســـيـــمـــا إذا حــمــلــت جــورجــيــا  ــ فــــي ذلــ
بــايــدن لــلــرئــاســة. ويــبــدو أن أمــــام أبــرامــز 
إذ أصبح  قريبة لاختبار،  أخــرى  محطة 
مــــؤكــــدًا أن الـــديـــمـــقـــراطـــي رالــــــف وارنــــــوك 
سيتنافسان  لــوفــلــر  كيلي  والــجــمــهــوريــة 
فـــي انــتــخــابــات اإلعـــــادة فـــي الـــواليـــة على 
عــضــويــة مــجــلــس الــشــيــوخ، وربــمــا أيضًا 
ــيـــد بــــرديــــو. وعــلــى  ــفـ ــون أوســـــــوف وديـ ــ جـ
»تويتر«، بدأ مغردون يوصون بأن تمنح 
الـــحـــزب، فيما  أبـــرامـــز منصبًا رفــيــعــًا فــي 
رأى آخرون في روايتها ملحمة سياسية، 
االنتخابات،  بعدما حولت خسارتها في 
ــع. فــهــي الــتــي اختبرت  إلـــى انــتــصــار أوســ
شخصيًا القمع االنتخابي، تناضل اليوم 
املقبلة، سيتمكن  املــرة  أنــه في  للتأكد من 
ــــن »أصــــــحــــــاب الــــــلــــــون« مــن  ــنـ ــ ــــواطـ كـــــل املـ

التصويت بأعداد كبيرة.

يصر أنصار ترامب 
على حدوث تزوير 

في االنتخابات

للحديث تتمة...

بايدن يالمس 
الفوز وترامب 
يرفض الهزيمة

بالهزيمة  اإلقرار  الرئيس األميركي دونالد ترامب بمزاعم حدوث تزوير لرفض  يتسلّح 
إعادة فرز  أن تؤدي عملية  تراجع فرص  الرغم من  األميركية، على  االنتخابات  في 
جو  دخول  لمصلحة  تصب  التي  النتائج  تبديل  إلى  القانونية  والشكاوى  األصوات 

بايدن إلى البيت األبيض

واشنطن ـ العربي الجديد

ــوم أمـــــس فــي  ــريـــات يـــ ــم تـــكـــن مـــجـ لــ
ــات املـــتـــحـــدة، مــخــتــلــفــة عــن  ــ ــــواليـ الـ
الــســاعــات الــطــويــلــة الــتــي تــمــّر منذ 
بــدء فــرز أصــوات الناخبن في االنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة، ومــــا يــتــخــلــلــهــا من 
حــبــس أنـــفـــاس لــظــهــور الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، 
وإن كـــانـــت جــمــيــع املــعــطــيــات والـــتـــطـــورات 
تــقــول إن املــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
الذي وصفته رئيسة مجلس النواب نانسي 
»الرئيس املنتخب«، يقترب من  بـ بيلوسي، 
الــدخــول إلـــى الــبــيــت األبــيــض، عــلــى حساب 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب، الــذي 
يتمسك بــمــزاعــمــه عــن تــزويــر االنــتــخــابــات، 
مصعدًا من مساعيه القانونية للتأثير على 
االنــتــخــابــات رغــم خيبة األمـــل الــتــي تلقاها 

جراء رفض الدعاوى في أكثر من والية.
وعــلــى وقـــع تمكن بــايــدن مــن قــلــب النتائج 
لصالحه في كل من بنسلفانيا، وجورجيا 
الـــتـــي قـــــررت إعــــــادة فــــرز األصـــــــوات بسبب 
الــهــامــش املـــحـــدود فـــي الـــفـــارق بـــاألصـــوات، 
الرئيس  كــان اإلعـــان مــن قبل إدارة حماية 
األميركي وكبار املسؤولن الحكومين عن 
التوجه لزيادة عدد رجال األمن حول بايدن، 
ــنـــطـــن بــوســت«  كــمــا ذكـــــرت صــحــيــفــة »واشـ
على  إضافي  بمثابة مؤشر  الجمعة،  أمــس 

بدء االستعداد إلعان فوزه.
وحافظ بايدن، على استراتيجيته في إدارة 
املــعــركــة بــمــواجــهــة تـــرامـــب، إذ حــث مــجــددًا 
االنتهاء  لحن  بالصبر  التحلي  على  أمــس 
من فرز األصوات. وقال في تغريدة ردًا على 
مـــزاعـــم تـــرامـــب بـــشـــأن ســـرقـــة االنــتــخــابــات، 
أحــد ديمقراطيتنا، ال اآلن وال  »لــن يسلبنا 
فــي أي وقـــت«. وأضـــاف »أطــلــب مــن الجميع 
ــتـــزام الـــهـــدوء. الــعــمــلــيــة تــســيــر كــمــا يجب  الـ
والفرز جاٍر وسنعرف النتيجة قريبًا جدًا«. 
وأضــاف »ال يــزال شعورنا جّيدًا جــدًا حول 
ه 

ّ
أدنــى شــك بأن ــاع الحالية. ال نملك  األوضـ

مــع انــتــهــاء تــعــداد األصـــــوات، سيتم إعــان 
فوزنا، السناتورة )كاماال( هاريس وأنا«.

ــرامـــب، الــــذي نقلت  فـــي مــــــوازاة ذلــــك، كــــان تـ
ــيــــوز«، أن ال نــيــة لــديــه  مـــصـــادر »فـــوكـــس نــ
لــإقــرار بــالــهــزيــمــة بــعــد تلقيه نــصــائــح من 
فريق  مــع  مسعاه  فــي  مستمر  مستشاريه، 
حــمــلــتــه لــلــتــشــكــيــك فــــي عــمــلــيــة االنـــتـــخـــاب 
والتأكيد أن املعركة لم تنته بعد. لكن ذلك لم 
يمنع، بحسب ما ذكرت شبكة »سي إن إن«، 
أمس الجمعة، من بدء حملة ترامب الحديث 
عــن احــتــمــالــيــة خــســارتــه النــتــخــابــات 2020 
االنتخابات  في  ترشحه  إمكانية  ومناقشة 

الرئاسية لعام 2024.
وأطـــلـــق تـــرامـــب عـــدة تـــغـــريـــدات، أمــــس، ردد 
في  أعلنها  التي  الشكاوى  جديد  مــن  فيها 
البيت األبيض فيما بــدا أمــس نــأي العديد 
من السياسين الجمهورين بأنفسهم عما 
يــقــوم بـــه لــجــهــة إطــــاق اتــهــامــات بـــا دلــيــل 
حـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر شــابــت االنــتــخــابــات 
عــن استراتيجية  الــرئــاســيــة وســـط حــديــث 
تضليل إعامي »خطيرة« ينتهجها ترامب.
ــيــــركــــي، عـــلـــى تــويــتــر،  ــتـــب الـــرئـــيـــس األمــ وكـ
املتحدة  الــواليــات  بــرئــاســة  »أفـــوز بسهولة 
تــــم اإلدالء  ــتــــي  الــ ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ ــوات  ــاألصــــ بــــ
بــــــهــــــا«. وفــــــــي هـــــجـــــوم غــــيــــر مــــعــــتــــاد عــلــى 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ظــهــر تـــرامـــب في 
ــي الــبــيــت  ــرات الـــصـــحـــافـــيـــة فــ ــمــ ــؤتــ قـــاعـــة املــ
ــيــــس، وادعـــــــــــى أن  ــمــ ــخــ ـــاء الــ ــســ ــ ـــض مـ ــ ــيـ ــ األبــ
االنتخابات »ُسلبت« منه. وهاجم العاملن 
بــــشــــدة اإلدالء  ــابــــات، وانـــتـــقـــد  ــتــــخــ فــــي االنــ
باألصوات قبل يوم االنتخابات، والذي قال 
التصويت  للنيل من عملية  إنه كان يهدف 
ذاتها لصالح بايدن. وتحدث ترامب لنحو 
15 دقــيــقــة فــي قــاعــة املــؤتــمــرات الصحافية 
التاعب  األبيض. وقــال »يحاولون  بالبيت 
بــهــذا«.  أن نسمح  بــاالنــتــخــابــات، وال يمكن 
 »املوجة الزرقاء التي أعلنوا 

ّ
وشّدد على أن

عته 
ّ
عنها لم تحصل« في إشارة إلى ما توق

استطاعات رأي عديدة قبل االنتخابات من 
اللون  خذون من 

ّ
يت الذين  الديمقراطين   

ّ
أن

جارفًا  فـــوزًا  قون 
ّ
سيحق لهم  شــعــارًا  األزرق 

فــي االنــتــخــابــات. لــكــن  كــمــا تــم الــتــركــيــز من 
البطيئة  الــفــرز  عملية  تصوير  على  فريقه 

لألصوات الواردة بالبريد على أنها مشوبة 
بــالــتــاعــب. وقـــال مـــات مـــورغـــان، املستشار 
العام لحملة ترامب في بيان أمس الجمعة، 
إن عمليات التصويت في جورجيا ونيفادا 
وإن  مخالفات،  كلها  شابتها  وبنسلفانيا 

ترامب سينتصر في النهاية في أريزونا. 

فــي املــقــابــل، قــال مــســؤولــو االنــتــخــابــات في 
إنهم ليسوا على درايـــة بأي  الــواليــات  تلك 
مــخــالــفــات وقـــعـــت أثـــنـــاء الــتــصــويــت. وقـــال 
مـــورغـــان »هــــذه االنــتــخــابــات لــم تــنــتــه بعد. 
الــواليــات في زعمه  بايدن يعتمد على تلك 
الفارغ بالفوز بالبيت األبيض. لكن بمجرد 

الرئيس  سيفوز  االنتخابات  عملية  انتهاء 
الخاطئة  »التقديرات  ثانية«. وتابع  بوالية 
ــــوز جــــو بــــايــــدن تــســتــنــد إلـــى  ــتـــي تــعــلــن فـ الـ
نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع 

واليات«. 
وحــتــى مــســاء أمـــس الــجــمــعــة كــانــت عملية 

فــرز األصـــوات مستمرة فــي أكثر مــن واليــة. 
وعلى الرغم من تمكن بايدن من التقدم على 
تــرامــب، فــي واليــة جورجيا، التي تتمثل بـ 
16 صوتًا في الجمع االنتخابي، لكن بسبب 
الـــهـــامـــش الــصــغــيــر بــــن املـــرشـــحـــن، أعــلــن 
رافنسبرجر  بــراد  جورجيا  واليــة  سكرتير 

التوجه نحو إعادة فرز األصوات.
في موازاة ذلك، بات اهتمام الواليات املتحدة، 
الــــتــــي تــنــتــظــر مـــعـــرفـــة اســـــم الـــشـــخـــص الــــذي 
الثاني  يناير/كانون   20 فــي  اليمن  ســيــؤدي 
املقبل، منصبًا على والية بنسلفانيا. والفوز 
في بنسلفانيا بأصواتها العشرين في املجمع 
أكثر من األصــوات  االنتخابي سيمنح بايدن 
املــطــلــوبــة لــحــســم االنــتــخــابــات وعـــددهـــا 270. 
وسيصبح بايدن الرئيس املقبل أيضًا إذا فاز 
باثنتن من الواليات الثاث: جورجيا ونيفادا 
وأريزونا، وال تزال عملية فرز األصوات جارية 

في كل تلك الواليات.
وتقدم بايدن في بنسلفانيا وفي نيفادا. كما 
حافظ بايدن على تقدم طفيف في واليتي 
ــًا لــبــنــســلــفــانــيــا  ــفــــادا. وخــــافــ ــيــ ــا ونــ ــ ــزونـ ــ أريـ
مباشر  تــرامــب بشكل  وجــورجــيــا، يستفيد 
ــوات فــي أريـــزونـــا، فهو  مــن تــأخــر فــرز األصــ
يقلص الفارق مع بايدن ما قد يحرم املرشح 
الــديــمــقــراطــي مــن أصــــوات 11 نــاخــبــًا كبيرًا 
كــانــت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس« ومحطة 

»فوكس نيوز« منحتها لبايدن.
وبــالــتــزامــن مــع عمليات الــفــرز كــانــت حملة 
ترامب االنتخابية تواصل رفع سلسلة من 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة فــي واليــــات حــاســمــة، 
ــوا فــشــل تلك  ــحـ ــبـــراء قــانــونــيــن رجـ لــكــن خـ
الجهود في تغيير نتيجة االنتخابات، كما 
أن القضاة في جورجيا وميشيغن سرعان 
ــا. ووصـــــف بــــوب بــــــاور، كبير  مـــا رفـــضـــوهـ
املــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــن بــحــمــلــة بـــايـــدن، 
تلك الطعون بأنها جزء من »حملة تضليل 

أوسع نطاقًا«.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن الــنــائــب الــديــمــقــراطــي بيل 
الــــخــــاص  ــق  ــقــ ــحــ املــ مـــكـــتـــب  أن  ــل  ــريــ ــكــ ــاســ بــ
ــيــــركــــي فـــتـــح تــحــقــيــقــًا فــــي مــــزاعــــم بـــأن  األمــ
ــتـــخـــدام حــمــلــة تـــرامـــب لــلــبــيــت األبــيــض  اسـ
كغرفة قيادة يوم االنتخابات يشكل انتهاكًا 
للقانون االتحادي. وقال، في بيان، إن مكتب 
أمـــــس، على  مـــن  أول  رد،  الـــخـــاص  املــحــقــق 
دعوته فتح تحقيق وأبلغه أن وحدة خاصة 
»فتحت تحقيقًا فــي هــذه املــزاعــم ملعرفة إن 

كان هناك انتهاك«. 

النواب  مجلس  رئيسة  عقدت 
نانسي  الديمقراطية  األميركي، 
صحافيًا  ــرًا  ــم ــؤت م ــيــلــوســي،  ب
أن  فيه  اعتبرت  الجمعة،  أمس 
وصفته  من  سيدعم  المجلس 
بايدن.  جو  المنتخب«  بـ»الرئيس 
العتيد  ــس  ــي ــرئ ال أن  وأكـــــدت 
األمــيــركــيــيــن«. ومع  »ســيــوّحــد 
»لم  الديمقراطيين  أن  تأكيدها 
ينتصروا في كل المعارك لكنهم 
في  النهاية«،  في  الحرب  ربحوا 
الحزب  ــدم قـــدرة  ــى ع إل ــارة  إشـ
الديمقراطي على تحقيق نتائج 
الواليات،  مختلف  في  ساحقة 
»الضرر  من  قلقها  أبدت  أنها  إال 
دونالد(  )الرئيس  سيحدثه  الذي 
ترامب، في الفترة ما بين خسارته 
 20( السلطة  االنتخابات وتسليمه 

يناير/كانون الثاني المقبل(«.

بيلوسي: 
بايدن سيوّحدنا

ــيــــس األمـــيـــركـــي  ــرئــ ــار الــ ــ ــــصـ كـــثـــف أنـ
بدءًا  تظاهراتهم،  من  ترامب  دونــالــد 
مـــن مــســاء أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
احــتــجــاجــًا عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــة الــــتــــي كــــانــــت قـــــد بـــــدأت  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
تــمــيــل بــشــكــل أكـــبـــر بــاتــجــاه املــرشــح 
بايدن. وجــاء حمل  الديمقراطي جو 
واشتباكهم  ألسلحة  منهم  البعض 
مـــــع مـــــؤيـــــدي بــــــايــــــدن، فـــــي واليـــــــات 
حــاســمــة، لــيــعــزز املــخــاوف مــن وقــوع 

أحداث أمنية.
في فينيكس ـ أريزونا، تجّمع أنصار 
ترامب أمام هيئة انتخابات مقاطعة 
مـــاريـــكـــوبـــا. ولــفــتــرة قــصــيــرة، الحــق 
 كان يحمل الفتة 

ً
البعض منهم رجا

تـــصـــّور الــرئــيــس عــلــى شــكــل خنزير 
ــًا خـــلـــف مــنــصــة  ــ ــفـ ــ نـــــــــازي، وكـــــــان واقـ
اليميني  املــذيــع  عليها  مــن  يــتــحــّدث 
ألـــيـــكـــس جــــونــــز. وتـــدخـــلـــت الــشــرطــة 
ــــاط  ــــت املــــواجــــهــــة بـــعـــد أن أحـ ـ

ّ
ــــض وفـ

مناصرو ترامب بالرجل ومجموعته 
الصغيرة. ولم ترد أنباء عن إصابات. 
ــام الــحــشــد الـــذي ضم  وقـــال جــونــز أمـ
»يـــحـــاولـــون  شــــخــــص:   300 حــــوالــــي 
ــة االنــــتــــخــــابــــات، لـــكـــن أمـــيـــركـــا  ــرقــ ســ
ــا حــــــدث وتـــــــقـــــــاوم«. كـــذلـــك  ــ ــعــــرف مـ تــ

تجّمع حوالي 100 من أنصار ترامب 
ــز انــتــخــابــات  ــركـ ــرة أخــــــرى أمــــــام مـ ــ مـ
مــقــاطــعــة مــاريــكــوبــا، وكــــان بعضهم 
بنادق ومسدسات على طراز  يحمل 

عسكري. 
أما في مدينة فيادلفيا ـ بنسلفانيا، 
ــقــــد أوقـــــفـــــت الــــشــــرطــــة األمـــيـــركـــيـــة  فــ
ــــن أمـــــــــــــام مـــــــركـــــــز اقـــــــتـــــــراع  ــــصـ ــخـ ــ شـ
»فيادلفيا  صحيفة  أفـــادت  حسبما 
انــكــوايــرر«، مــشــيــرة إلـــى أن الرجلن 
أوقــفــا بــعــد مــعــلــومــات أوردتـــهـــا أواًل 
شبكة »6 إيه بس سي أكشن نيوز«، 
عن أن مجموعة مسلحة في طريقها 
إلــى املــركــز. ولــم تــرد أنــبــاء عــن وقــوع 
إصـــــــابـــــــات. ولــــــــــّوح أنـــــصـــــار تــــرامــــب 
ــات ُكــــتــــب عــلــيــهــا »الـــتـــصـــويـــت  ــ ــرايـ ــ بـ
ــتــــخــــاب« و»عـــــــذرًا،  يـــتـــوقـــف يـــــوم االنــ
غلقت«، بينما رقص 

ُ
مراكز االقتراع أ

مؤّيدو بايدن على نغمات املوسيقى 
املقابلة  الجهة  على  حــاجــز  وراء  مــن 

من الشارع.
ـ بنسلفانيا، تجّمع  وفي هاريسبرغ 
نــحــو 100 مـــن مـــؤيـــدي تـــرامـــب على 
برملان واليــة بنسلفانيا،  سلم مبنى 
فـــي إطـــــار حــمــلــة »أوقــــفــــوا الــســرقــة« 
ــــط املـــحـــافـــظ  ــــاشـ ــنـ ــ ــا الـ ــهـ ــمـ ــي نـــظـ ــ ــتـ ــ الـ
ســـكـــوت بــريــســلــر. وفــــي مــيــلــووكــي ـ 
ويـــســـكـــونـــســـن، تــجــمــع نـــحـــو 50 مــن 
أنــصــار تــرامــب أمــــام مــبــنــى حكومي 
يــجــرى فــيــه إحــصــاء األصـــــوات. وفــي 
احـــتـــشـــد  نـــــيـــــفـــــادا،  ـ  ــاس  ــغــ ــيــ فــ الس 
إدارة  أمـــــام  األقـــــل  عــلــى  مــحــتــج   400

انتخابات مقاطعة كارك.
وفي واشنطن العاصمة، تحّرك ببطء 
ــــات،  ــــدراجـ مـــوكـــب مـــن الـــســـيـــارات والـ
يــــضــــم أنـــــصـــــار بــــــايــــــدن، احـــتـــجـــاجـــًا 
عــلــى مــا وصــفــوه بــأنــه »هــجــوم على 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة« مـــن جــانــب 
ــي أتــــانــــتــــا ـ  ــ تــــرامــــب وأنــــــصــــــاره. وفــ
جورجيا، تجّمع ما يقرب من 100 من 
أنــصــار تــرامــب وهـــم يهتفون خــارج 
ملعب »ستيت فارم أرينا« أثناء فرز 

األصوات.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

إعادة الفرز والشكاوى القانونية 
تؤخر النتائج النهائية

)Getty( سيتم تعزيز حماية بايدن

)Getty/خسرت أبرامز معركة الفوز بحاكمية جورجيا في 2018 )إيثان ميلر

نضال محمد وتد

اعتاد الفلسطينيون في الداخل، 
في سنوات الثمانينيات ومطلع 

التسعينيات، خصوصًا في املعارك 
االنتخابية للكنيست اإلسرائيلي، 

على لسان األحزاب العربية، رفض أي 
مفاضلة بني الحزبني الحاكمني في 
إسرائيل: املعراخ )أي تحالف حزب 

العمل( والليكود، واختصار ذلك بمقولة 
»سمور أخو حمور« للداللة على عدم 
وجود فارق جوهري بني الحزبني في 
سياستهما تجاه فلسطينيي الداخل.  
ويبدو أنه هذا ما سيكون عليه الحال 

في حال بّينت النتائج الرسمية 
األميركية فوز الديمقراطي جو 

بايدن، وجرت مراسم نقل  السلطة 
بسالسة من دون أن تدخل الواليات 
املتحدة في حالة فوضى يلمح إليها 
الرئيس دونالد ترامب.  فقد استعاد 
مؤيدو بايدن وحتى أنصار ترامب، 

في إسرائيل، فضائل جو بايدن على 
إسرائيل والتزامه العميق بأمنها 

وتفوقها العسكري، وتصويته لجانب 
نقل السفارة األميركية للقدس املحتلة 

في تسعينيات القرن املاضي، كما 
استعادوا تصريحه املشهور بأنه لو 
لم تقم إسرائيل لكان على الواليات 

املتحدة إقامتها.  لكن هذه االستعادات، 
مع تقاليد الداخل الفلسطيني في 

وصف الليكود واملعراخ واختصار 
»سمور أخو حمور«،  الفرق بينهما بـ

تثير قلقًا مما يبدو أنه مراهنة 
فلسطينية جديدة على بايدن، لدرجة 
نقل مصادر ومسؤولني فلسطينيني، 

بحسب تقارير إسرائيلية )هيئة 
البث العامة »كان« وناحوم برنيع في 
يديعوت أحرونوت( رسائل ألطراف 
أوروبية ومنها للواليات املتحدة، أن 
السلطة ستكون مستعدة في حال 
فوز بايدن، إلعادة التنسيق األمني 
مع دولة االحتالل، بل وحتى العودة 
الستالم أموال املقاصة والضرائب 

التي تجبيها إسرائيل للسلطة حتى 
قبل أن تتضح معالم وتوجهات جو 

بايدن، ومواقفه مما كرسه ترامب 
لصالح دولة االحتالل، وهل سيتراجع 

عنها أم سيبقي عليها.  وتعني 
هذه الرسائل، وهذا امليل، أن السلطة 
الفلسطينية جاهزة لتقديم تنازالت، 

حتى قبل أن تعرف املقابل، األميركي، 
بما يعني عودة إلى نهج الرهان على 

اإلدارة األميركية الجديدة، من دون 
أسس واقعية، على غرار رهانها الذي 
لم يتوقف لليوم على ما كان يسمى 
باليسار اإلسرائيلي، والجنرال بني 

غانتس حتى بعد أن أعلن تأييده 
وقبوله لخطة ترامب ثم انضم لحكومة 

بنيامني نتنياهو. 
 صحيح أن القيادة الفلسطينية 

الرسمية قطعت عالقتها بإدارة ترامب، 
لكنها في املقابل لم تقدم خطة حقيقة 

ملواجهة صفقة القرن، وال بالتقدم 
بشكل فعلي في ملف املصالحة، وقد 

تجد نفسها غدا في رهانها على 
بايدن، مطالبة بتقديم »الوحدة الوطنية« 

كبادرة حسن نية جديدة. 
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  شرق
      غرب

البنتاغون: 
إسبر لن يستقيل

ــة  ــيــ ــيــــركــ األمــ الـــــــدفـــــــاع  وزارة  نــــفــــت 
)الــبــنــتــاغــون(، مــســاء أول مـــن أمــس 
التي  اإلعــامــيــة  الــتــقــاريــر  الخميس، 
ــر الــدفــاع  ــارت إلـــى تــحــضــيــر وزيــ ــ أشـ
ــة  ــالــ ــر )الــــــــصــــــــورة( رســ ــ ــبـ ــ مـــــــــارك إسـ
ــــف  ــن مـــنـــصـــبـــه. ووصـ ــ ــتـــه مـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
املــتــحــدث بــاســم الـــــــوزارة، جــونــاثــان 
»الخاطئة  هوفمان، هذه االّدعاءات بـ
وبحسب  الدقيقة«.  وغير  واملضللة 
بــي  أن  أس  »أم  مـــحـــطـــة  ذكــــرتــــه  مــــا 
ســـــــي«، فـــقـــد أوضـــــــح 3 مـــســـؤولـــون 
رسالة  أعــد  إسبر  أن  البنتاغون  فــي 
اســتــقــالــتــه، بــاعــتــبــاره أحــــد الـــــوزراء 
الذين كان من املتوقع تنحيتهم بعد 

االنتخابات.
)األناضول(

تركيا مستعدة 
للعمل مع الرئيس 

األميركي الفائز
أبـــــــــــدت تـــــركـــــيـــــا، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 
ــع الـــفـــائـــز  ــ اســــتــــعــــدادهــــا، لـــلـــعـــمـــل مـ
األميركية،  الرئاسية  باالنتخابات 
ــة الـــتـــي  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـ عــ
ــتـــركـــي رجـــب  جــمــعــت الـــرئـــيـــســـان الـ
طيب أردوغــــان واألمــيــركــي دونــالــد 
ــيـــة  ــارجـ ــب. وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـ ــ ــرامــ ــ تــ
مولود جاووش أوغلو: »سنواصل 
لتحسن عاقاتنا«.  نهجًا مخلصًا 
وتوقع محللون أن تشهد العاقات 
الثنائية متاعب إذا فاز جو بايدن. 
)رويترز(

زعيمة هونغ كونغ 
تدعو إلنهاء تدخل 

واشنطن
أعــلــنــت زعــيــمــة هـــونـــغ كـــونـــغ كـــاري 
فــي  الـــفـــائـــز  أن  الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  الم، 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، 
يجب أن ينهي التدخل األميركي في 
الداخلية ملدينتها والصن  الشؤون 
بشكل عام. واتهمت الم إدارة دونالد 
ــرارًا خـــال الــعــام  تــرامــب بــالــتــدخــل مــ
ــــي، مــســتــشــهــدة بــالــعــقــوبــات  ــــاضـ املـ
األمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى املــــســــؤولــــن بــمــن 
التجارة  فيهم هــي، وتعليق شــروط 
لهونغ  ُمنحت سابقًا  التي  الخاصة 

كونغ.
)أسوشييتد برس(

لبنان: عقوبات 
على باسيل

األمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  فــرضــت وزارة 
ــقـــوبـــات بــمــوجــب  ــــس الـــجـــمـــعـــة، عـ أمـ
قـــانـــون »مــاغــنــيــتــســكــي« عــلــى وزيـــر 
ــانــــي األســـــبـــــق،  ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ رئــــيــــس »الـ
ــال  ــران بـــاســـيـــل )الــــــصــــــورة(. وقــ ــبــ جــ
وزيــــــر الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــي ســتــيــفــن 
في  املمنهج  »الــفــســاد  إن  منوتشن، 
املمثل  اللبناني،  السياسي  الــنــظــام 
ــــي تــقــويــض  ــد فـ ــاعــ ــيــــل، ســ ــــي بــــاســ فـ
ــالــــة«.  ــعــ ــة فــ ــكــــومــ أســـــــــاس وجـــــــــود حــ
وعــلــى األثـــر رّد بــاســيــل، وهــو صهر 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
بــتــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« جـــاء فيها: 
الوعود  وال  أخافتني  العقوبات  »ال 

أغرتني«.
)العربي الجديد(

جيمس جيفري: 
ال تغيير في سورية

ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة الـ
ــــس  الــــــســــــوريــــــة أنـــــــــس الــــــعــــــبــــــدة، أمـ
الجمعة، أنه  تلقى اتصااًل من املمثل 
الـــخـــاص لــلــتــواصــل بـــشـــأن ســوريــة 
جــيــمــس جــيــفــري، تـــنـــاول الــســيــاســة 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي ســــوريــــة فــــي ضـــوء 
الــواليــات  فــي  الرئاسية  االنتخابات 
املــتــحــدة. وذكــــر الــعــبــدة فــي منشور 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
األميركية  السياسة  أن  أكــد  جيفري 
فـــي ســـوريـــة لـــن تــتــغــيــر مــهــمــا كــانــت 
ــة.  ــيــ ــرئــــاســ ــــات الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج االنـ ــتــ نــ
وأضــــــاف أن جــيــفــري أكــــد لـــه »دعـــم 
للتوصل  الحثيث  املتحدة  الــواليــات 
لــحــل ســيــاســي عــــادل ومـــســـتـــدام في 

سورية«.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــهــــاء فــــــرز األصــــــــــوات فــي  ــــع اقـــــتـــــراب انــ مـ
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة الــرئــاســيــة، أصبح 
واضــحــًا نــجــاح املــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن، فــي اســتــعــادة ألـــق الــحــزب األزرق، 
ــغـــرب  ــط الـ ــ ــة فــــي وســ ــمـ فــــي واليــــــــات حـــاسـ
األميركي، ومعروفة بتصويتها التاريخي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وكـــــــان دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
الــواليــات،  هــذه   .2016 عــام  منهم  انتزعها 
وهي ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، 
ة بايدن للفوز. وعلى 

ّ
رجحت مع أخريات كف

الـــرغـــم مـــن االنـــقـــســـام االنــتــخــابــي العميق 
الــــــذي أفـــــــرزه هـــــذا االســـتـــحـــقـــاق، وإثـــبـــات 
له،  وبــقــاءهــا وفية  قاعدته  تــرامــب صابة 
بـــل تــعــاظــمــهــا فـــي واليـــــات مــثــل فــلــوريــدا، 
فإن  للجمهورين،  وفي واليــات محسومة 
مـــؤشـــرات عــــدة بــــرزت أيــضــًا تــؤكــد نــجــاح 
بــــايــــدن عـــنـــدمـــا ســـعـــى قـــبـــل االنـــتـــخـــابـــات 
وتمكينه  األزرق،  الحزب  لتوسيع خريطة 
من اختراق واليات بعينها، وتحويلها من 
واليات »محسومة« إلى واليات متأرجحة. 
هـــذا األمـــر تجلى خــصــوصــًا فــي جورجيا 
وأريــــــــزونــــــــا، ومـــــــــرده خـــصـــوصـــًا الـــعـــامـــل 
الديمغرافي املتغير. هذا إذا ما أضيفت له، 
الــذي سّهل  البريد  التصويت عبر  عــوامــل 
االقتراع لشرائح »كسولة«، أو عامل النفور 
مــن الــتــرامــبــيــة، حتى لــدى جــمــهــوريــن، أو 
عــامــل عـــدم االقـــتـــراع لــرئــيــس »ُمـــجـــّرب« لم 
تــكــن واليــتــه األولــــى عــلــى مــســتــوى اآلمـــال 
املرجوة منها. ويمهد هذا األمر لتركيز كا 
الديمغرافي،  العامل  على  الحقًا  الحزبن 
وهو ما اختبره الحزب الديمقراطي بقوة 
هــــذا الـــعـــام، رغــــم بــقــاء الـــــوالء الـــحـــزبـــي، ال 
ــرزت واليــة  سيما لــألقــلــيــات، مــتــفــاوتــًا. وبــ
نـــيـــفـــادا، الـــتـــي تـــعـــرف بـــالـــواليـــة الــفــضــيــة، 
وتــضــم مــديــنــة الس فــيــغــاس، خـــال األيـــام 
املــاضــيــة، كــواليــة حاسمة كــان مــن شأنها 
ــوز بــــايــــدن، إذا ما  ــــان فــ الــتــعــجــيــل فـــي إعـ
ــا لــصــالــحــه،  ــزونـ حــســمــت الــنــتــيــجــة فـــي أريـ
وذلـــــك لــــوال تــبــاطــؤ فــــرز األصـــــــوات فــيــهــا، 
وقبل أن يعود املرشح الديمقراطي ويتقدم 
ظهور  بانتظار  وبنسلفانيا  جورجيا  في 

ــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة.  وتـــمـــنـــح نـــيـــفـــادا 6  الـ
أصوات للناخبن الكبار )الهيئة الناخبة( 
للمرشح الــفــائــز فــيــهــا. وحــتــى مــســاء أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، كـــان بــايــدن قــد وّســع 
الــفــرق فــي تــقــدمــه عــن تــرامــب فــي الــواليــة 
إلــى حــوالــي 11 ألــف صـــوت. وكـــان التقدم 
تميل  التي  نيفادا،  في  القوي  الجمهوري 
للديمقراطين، قد ظهر خال املنافسة قبل 
4 سنوات بن هياري كلينتون وترامب، 
حن كسبت األولــى نيفادا بفارق نقطتن 
بفارق  أوبــامــا  بـــاراك  بينما ربحها  فــقــط، 
وبــهــامــش   ،2012 فــــي  مـــئـــويـــة  ــقـــاط  نـ  6.7
12.5 في املائة في 2008. وصوتت نيفادا 
لــلــجــمــهــوريــن 7 مـــــرات، ولــلــديــمــقــراطــيــن 
بــن 1972 و2016، ولكنها مالت  مـــرات،   5
مــنــذ  األزرق  الــــحــــزب  نـــحـــو  أكــــبــــر  بـــشـــكـــل 
2004، حــن فـــاز فيها جـــورج بـــوش االبــن 
)جـــمـــهـــوري( بـــفـــارق 21 ألــــف صــــوت فقط 
 

ّ
عن جون كيري. ويأتي هذا التقدم في ظل
ارتفاع عدد سكانها من الجالية الاتينية. 
وتــضــم مــقــاطــعــة كـــارك فــي الـــواليـــة، الس 
أربــاع  مــا يقرب مــن ثاثة  فيغاس، وفيها 
ــان نـــيـــفـــادا. وفـــــــازت كــلــيــنــتــون بــهــذه  ــكـ سـ
املقاطعة، بفارق 10.7 نقاط مئوية، بسبب 

تصويت األقليات. 
ــت الــنــتــائــج حتى 

ّ
ــا فـــي أريــــزونــــا، فــظــل أمــ

وترامب،  بايدن  متقاربة بن  أمــس  مساء 
في   48.5 مــقــابــل   50.1( األول  تـــقـــدم  مـــع 
ــاذا شــعــرت حملة بــايــدن،  املـــائـــة(. ولــكــن ملـ
قبل االنتخابات، بأن لديها فرصة للفوز 
فــي هــذه الــواليــة الجنوبية الــتــي تصوت 
يفز  ولـــم   ،1952 مــنــذ  للجمهورين  عـــادة 
ــقـــراطـــي مـــنـــذ بــيــل  ــمـ فــيــهــا أي مـــرشـــح ديـ
الجنوب  مــن  لــكــونــه   ،1996 فــي  كلينتون 
األميركي؟ يبدو تقدم بايدن في أريزونا، 
ــك فـــــوز الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــــارك كــيــلــي  ــذلــ وكــ
كعضو في مجلس الشيوخ، مؤشرًا على 
أن هــــذه الـــواليـــة بـــاتـــت ُمـــرّحـــبـــة بــاملــوجــة 
الديمقراطيون  فيها  عمل  بعدما  الزرقاء، 
ــوات مــــــن أجــــــــل تـــنـــظـــيـــم تـــصـــويـــت  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ
عددها  يرتفع  التي  الاتينية،  الجاليات 
أيــضــًا فــي هـــذه الـــواليـــة، الــجــارة لــواليــات 
ونيفادا  ككولورادو  األزرق  للحزب  تميل 
ونـــيـــومـــكـــســـيـــكـــو. وقــــــد بـــــــرزت مــــؤشــــرات 
ســـابـــقـــة، مـــهـــدت الــــيــــوم لــجــعــل أريــــزونــــا 
ــات الــــتــــي أصــــبــــحــــت تــعــد  ــ ــ ــواليـ ــ ــ ضــــمــــن الـ

واليــات معارك، منها تشريع املاريجوانا 
ألغراض ترفيهية، وزيادة الضرائب على 
في  لكن  للجمهورين.  تحد  في  األغنياء، 
يستفيدون  الديمقراطين  فــإن  املحصلة، 
الـــيـــوم مـــن املـــتـــغـــيـــرات الــديــمــغــرافــيــة في 
الـــواليـــة، مــع تسجيل املــزيــد مــن الــشــبــاب 
والاتينوس  الليبرالية  التوجهات  ذوي 
أســمــاءهــم لــانــتــخــاب، وتــدفــق مــواطــنــن 
جـــــــدد إلــــيــــهــــا مـــــن كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا )مـــعـــقـــل 
ديــمــقــراطــي(، ونــفــور الــنــســاء مــن تــرامــب. 
وفــــــــــي عـــــاصـــــمـــــة الــــــــــواليــــــــــة، فـــيـــنـــيـــكـــس، 
وضواحيها في مقاطعة ماريكوبا، حيث 
تظاهر الكثير من أنصار ترامب، يبدو أن 
للفوز  أيــضــًا  فــي طريقهم  الــديــمــقــراطــيــن 

بمناصب حكومية عدة تنتخب شعبيًا.
ــــي جـــورجـــيـــا، املــلــقــبــة بــــواليــــة الـــخـــوخ  وفـ
وإمــبــراطــوريــة الــجــنــوب األمــيــركــي، حيث 
ــزال من  ــ تـــقـــدم بـــايـــدن أمــــس الــجــمــعــة، ال يـ
املأمول لدى الحزب األزرق أن يحول هذه 
الــواليــة »الــحــمــراء« الصلبة فــي »الجنوب 
العميق«، إلى والية متأرجحة. لم تصوت 
جــورجــيــا ألي ديــمــقــراطــي مــنــذ فــــوز بيل 
كــلــيــنــتــون بــهــا بـــفـــارق لـــم يــتــخــط النصف 
ــــي 1992،  ــــن مـــنـــافـــســـه فـ ــة عـ ــويـ ــئـ نـــقـــطـــة مـ
وقبلها لم تصوت الوالية ألي ديمقراطي 
انتخبت مواطنها جيمي  منذ 1980 حن 
ــة أيـــضـــًا، يــبــدو  ــر. وفــــي هــــذه الــــواليــ ــارتــ كــ
الــعــامــل الــديــمــغــرافــي قــويــًا، إذ إن ارتــفــاع 
أعـــــداد الــجــالــيــات الــاتــيــنــيــة ومــــن أصـــول 
آســيــويــة وأفــريــقــيــة فــيــهــا، جــعــلــتــهــا أكــثــر 
تــنــافــســيــة. وتــبــدى ذلـــك قــبــل عــامــن، حن 
اقــتــربــت ستايسي أبــرامــز جـــدًا مــن الــفــوز 
بحاكمية الـــواليـــة، كــمــا يــتــبــدى الــيــوم في 
مقاطعات مأهولة في الوالية، مثل شاذام 
)حــيــث مدينة ســافــانــا(، وفــولــتــون )حيث 
الــعــاصــمــة أتـــانـــتـــا(، وكـــــوب وغــويــنــيــت. 
ــازت بــهــمــا كــلــيــنــتــون فــي  ــ ــان فــ ــرتــ ــيــ واألخــ

2016، رغم خسارتها الوالية. 
أن«  أن  ــالــــت »ســــــي  قــ بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا،  وفــــــي 
أخـــيـــرًا، إن »أي ديــمــقــراطــي يــنــظــر إلـــى ما 
هذا  جيد«.  شعور  سينتابه  هنا،  يحصل 
الــتــصــريــح، جـــاء إثـــر اســتــمــرار بـــايـــدن في 
تقليص الــفــارق مــع تــرامــب، الــذي كــان فاز 
بـــالـــواليـــة عــلــى كــلــيــنــتــون بـــفـــارق بــســيــط. 
ــام إلـــى مــواصــلــة الناخبن  ــ ــارت األرقـ ــ وأشـ
بايدن  تفضيل  البريد  عبر  صوتوا  الذين 
على ترامب، حتى في املناطق الجمهورية. 
وجــعــلــت حــمــلــة الــديــمــقــراطــيــن شــعــارهــا 
ــى لـــألجـــور،  ــ ــ ــــع الـــحـــد األدنـ ــة رفـ ــواليــ فــــي الــ
وحــمــايــة املــواطــنــن مـــن الــتــلــوث، وتــأمــن 
الديمقراطيون  وينظر  الصحية.  الــرعــايــة 
الجوائز  مــن  أيضًا  بأنها  بنسلفانيا،  إلــى 
الــكــبــرى فــي االنــتــخــابــات، نــظــرًا لتأمينها 
20 نــاخــبــًا كــبــيــرًا. وتــقــلــص نــفــوذ الــواليــة 
لجهة الهيئة الناخبة، من 38 إلى 20 على 
مــّر عــقــود، ومــن املــقــرر أن تمنح 19 ناخبًا 
كــبــيــرًا فــقــط فـــي الــرئــاســيــات املــقــبــلــة، بعد 
الــنــزوح منها خال  قوتها بسبب  تــراجــع 
الصناعة  تــراجــع  نتيجة  املاضية  العقود 

في الشمال األميركي.

حول الديمقراطيون 
والية جورجيا إلى 

والية متأرجحة

استفاد الديمقراطيون 
من الجالية الالتينية 

في أريزونا

ابحث عن الديمغرافيا والنفور من الترامبية
كيف تتحول واليات محسومة إلى متأرجحة؟

تمكن جو بايدن 
من اختراق واليات 
جمهورية، بسبب 

العامل الديمغرافي 
المتغير، وارتفاع عدد 

الناخبين الشباب ذوي 
الميول الليبرالية، واعتبار 

ناخبين أن التصويت 
لـ»الترامبية« ليس نفسه 
التصويت للجمهوريين
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الكرملين: تقرير 
مرض بوتين هراء

أمـــس الجمعة،  الــكــرمــلــن،  اســتــنــكــر 
»ذا صــن«  نــشــرتــه صحيفة  تــقــريــرًا 
الـــرئـــيـــس  أن  ذكـــــــر  ــة،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الروسي فاديمير بوتن )الصورة( 
ربــمــا يــكــون مــصــابــًا بــمــرض الشلل 
ــون( ويـــتـــجـــه  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــاركـ ــ الــــــرعــــــاش )بـ
للتنحي أوائل العام املقبل. ونسبت 
الــصــحــيــفــة تــقــريــرهــا إلــــى الــخــبــيــر 
الــســيــاســي الـــروســـي الــبــروفــيــســور 
فاليري سولوفي، الذي قال قبل أيام 
ملحطة إذاعية في موسكو، إن بوتن 
يــتــعــرض لــضــغــط مــن املــحــيــطــن به 
للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته 
ــيـــة. وقـــــــال املـــتـــحـــدث بــاســم  الـــصـــحـ
ــتـــري بــيــســكــوف إن  ــمـ الـــكـــرمـــلـــن ديـ
الــتــقــريــر كــــاذب. وأضــــاف أنـــه »هـــراء 
ــلـــى مــــا يــــرام  ــــيء عـ ــلــــق... كــــل شــ ــطــ مــ

بالنسبة للرئيس«.
)رويترز(

3 قتلى بقصف على 
كاراباخ

ــا، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــيـ ــنـ ــيـ أعـــلـــنـــت أرمـ
الخميس  ليل  مدنين،  ثاثة  مقتل 
الجمعة، في قصف بإقليم ناغورنو 
ــل الــقــتــال  ــتـــواصـ ــاخ، فــيــمــا يـ ــ ــارابــ ــ كــ
مــع الــجــيــش األذربــيــجــانــي. وكتبت 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ ــة  ــتــــحــــدثــ املــ
األرمينية شوشان ستيبانيان، في 
تعرضت  ستيباناكرت  أن  تغريدة، 
ــافـــت أن  لــضــربــات مـــن جـــديـــد. وأضـ
»قـــذيـــفـــة أصــــابــــت مــنــطــقــة ســكــنــيــة 

وقتلت ثاثة مدنين«.
)فرانس برس(

ظريف: طهران متضامنة 
مع كاراكاس في وجه 

واشنطن 
ــة اإليـــــرانـــــي  ــيــ ــارجــ أّكــــــــد وزيــــــــر الــــخــ
ــورة(،  ــ ــــصـ مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف )الـ
أمـــــــس،  مـــــــن  أول  كـــــــــاراكـــــــــاس  فـــــــي 
ــنــــزويــــا فــي  ــع فــ ــ تـــضـــامـــن إيـــــــــران مـ
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات االقــتــصــاديــة 
ــحــدة 

ّ
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــواليــــات املــت

عليها. وقــال ظــريــف: »لــن نستسلم 
ــذه الــعــقــوبــات  ــدًا فـــي مـــواجـــهـــة هــ ــ أبـ
ــغــــوط«. وأضـــــــاف: »ســنــعــمــل  والــــضــ
ونـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الــتــي تــحــتــرم 
حدة وتلتزم به« في 

ّ
ميثاق األمم املت

سبيل »إلغاء هذه العقوبات«.
)فرانس برس(

»يسرائيل هيوم«: هوة 
كبيرة بين لبنان وإسرائيل 

ذكــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
هوة  أن  الجمعة،  أمس  اإلسرائيلية، 
واملطالب  املواقف  كبيرة تفصل بن 
اللبنانية ومواقف ومطالب االحتال 
اإلسرائيلي، وفقًا لجوالت التفاوض 
ــول تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة  ــ ــ حـ
ــرًا، بــــن الـــطـــرفـــن.  ــيــ ــــرت، أخــ الـــتـــي جــ
ــرزت  ــ ــة، فـــقـــد بـ ــفـ ــيـ وبـــحـــســـب الـــصـــحـ
مــصــاعــب كــبــيــرة وجــســيــمــة بــعــدمــا 
»استفزازية«  الطرفان عروضًا  طرح 
مقارنة باملواقف األولية التي أفضت 
إلى بدء املحادثات بينهما، في مقر 
ــم املـــتـــحـــدة فــــي رأس الـــنـــاقـــورة  ــ األمــ

جنوب لبنان.
)العربي الجديد(

إسبانيا: تحقيق فساد 
ثالث مع كارلوس

فتح مكتب االدعاء التابع للمحكمة 
الجمعة،  أمــس  إسبانيا،  في  العليا 
ــع مـــلـــك  ــ ــ ــًا مـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــاد ثـ ــ ــســ ــ تــــحــــقــــيــــق فــ
الــــبــــاد الـــســـابـــق خــــــوان كــــارلــــوس. 
ــا  ــ ــوروبــ ــ ــاء »يــ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
العامة  املدعية  الخاصة عن  بــرس« 
مكتب  ورئيس  ديلغادو  دولوريس 
ــفـــســـاد  املـــــدعـــــي الـــــعـــــام لـــقـــضـــايـــا الـ
ألــــيــــخــــانــــدرو لـــــــــوزون قـــولـــهـــمـــا إن 
التحقيق ال يزال في مرحلة »أولية«. 
كــــان سببه  الــتــحــقــيــق  أن  ــا  ــافــ وأضــ
أحجما  لكنهما  مالية«  »معلومات 
عن اإليــضــاح. وكــان ممثلو االدعــاء 
ثــاٍن في  أخــيــرًا فتح تحقيق  أعلنوا 

الشؤون املالية لخوان كارلوس.
)أسوشييتد برس(

رام اهلل ـ سامر خويرة
 نيويورك ـ ابتسام عازم

اإلدانــات  كافة  يتجاهل االحتال اإلسرائيلي 
الصادرة عن األمم املتحدة واالتحاد األوروبي، 
الفلسطينين  على خلفية هدم قواته لبيوت 
ــــي  ال ســيــمــا فـــي مــنــاطــق األغــــــوار فـــي األراضـ
قمع  يــواصــل  وقــت  فــي  املحتلة،  الفلسطينية 
املــنــددة باالستيطان  الــفــعــالــيــات واملــســيــرات 
الغربية. وناشد  الضفة  مــن  عــدة  فــي مناطق 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم األمـــن الــعــام لألمم 
في تصريحات  دوجــاريــك،  املتحدة، ستيفان 
ــيـــويـــورك، أمـــس،  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي نـ لـ
عمليات  وقــف  اإلسرائيلي  االحتال  سلطات 
ــدم بــــيــــوت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وتــــشــــريــــدهــــم.  ــ ــ هـ
وأضـــــاف خــــال املــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي 
ــقــــر األمـــــــــم املــــتــــحــــدة فــي  ــد فـــــي مــ ــقـ ــعـ الـــــــــذي يـ
نــيــويــورك، أنـــه »وقــفــنــا دائــمــًا، أعــنــي وفــقــًا ملا 

طرابلس، بوزنيقة ـ العربي الجديد

ــن تـــأيـــيـــدهـــا عـــقـــد الــلــجــنــة  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
تــضــم  ــتـــي  الـ  »5+5« املـــشـــتـــركـــة  الــعــســكــريــة 
ممثلن عن قوات الوفاق ومليشيات خليفة 
األيــام  فــي  الليبية  ســرت  مدينة  فــي  حفتر، 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة  ــقــــوات  الــ املــقــبــلــة، إال أن 
الوفاق اشترطت خروج املرتزقة من املدينة 
وانسحاب مليشيات اللواء املتقاعد خليفة 
ــيــــان صـــدر  بــ فــــي  ــك  ــ ذلــ أواًل. وجـــــــاء  حـــفـــتـــر 
أمــس عــن الــقــوات املــســانــدة بغرفة عمليات 
ســـرت الــجــفــرة، الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
اللجنة  مباحثات  خــتــام  على  يــومــن  عقب 
املتحدة  األمــم  برعاية  املشتركة،  العسكرية 
في مدينة غدامس الليبية للمرة األولى في 
ــر الــبــيــان أن »الـــقـــوات املــســانــدة  الــبــاد. وذكـ
بعقد  ترحب  الجفرة  ســرت  عمليات  بغرفة 

املتحدة  لألمم  الخاص  )املنسق  السيد  ذكــره 
لعملية السام في الشرق األوسط نيكوالي( 
مادينوف، في تقاريره وتقارير األمن العام 
ضد  بحزم  الــخــاصــة،  غوتيريس(  )أنطونيو 
سياسة هدم بيوت الفلسطينين وتشريدهم. 
وقد أوضحنا ذلك علنًا وفي محادثات خاصة 
لــلــســلــطــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة«. وردًا عــلــى ســـؤال 
حــول مــا إذا كــان األمــن الــعــام لألمم املتحدة 
ومكتبه يدينان تلك املمارسات اإلسرائيلية، 
قــال دوجــاريــك: »إننا ندين، ونحن نقف ضد 

هذه املمارسات وقمنا بشجبها باملاضي«.
وأشـــــار دوجــــاريــــك إلــــى تــصــريــحــات الــقــائــمــة 
ــيــــة فــي  ــانــ ــال مـــنـــســـق الـــــشـــــؤون اإلنــــســ ــمــ ــأعــ بــ
إيفون هيلي،  املحتلة،  الفلسطينية  األراضــي 
التي دعت إسرائيل إلى وقف أعمال الهدم غير 
الفلسطينين، بعد تشريد  لبيوت  القانونية 
عشرات الفلسطينين في عملية هدم واسعة 
في مناطق األغوار في األراضي الفلسطينية 
التي  البقيعة،  حمصة  فــي  تــحــديــدًا  املحتلة، 
بمن  فلسطينيًا   73 قـــرابـــة  تــشــريــد  إلـــى  أدت 
 فــلــســطــيــنــيــًا. وســجــلــت األمـــم 

ً
فــيــهــم 41 طــفــا

املـــتـــحـــدة بـــعـــد زيـــــــارة هــيــلــي لــلــمــنــطــقــة هـــدم 
وتدمير 76 مبنى ومنشأة.

مــــن جـــهـــتـــه، نـــــدد االتــــحــــاد األوروبــــــــــي بــهــدم 
ــيـــوت الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي تــلــك  ــبـ ــل لـ ــيــ ــرائــ إســ
ــدم  املـــنـــاطـــق وتـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وهــ
ــنـــه، فـــإن  ــادر عـ ــ ــيـــان صــ املـــــــــدارس. وبـــحـــســـب بـ
عمليات الهدم تأتي ضمن عمليات مصادرة 
بــدايــة  مــنــذ  ــدم مستمرة وزادت وتــيــرتــهــا  وهـ
ــر الــبــيــان، أن هــنــاك تــهــديــدًا بهدم  الــعــام. وذكـ
مباٍن جديدة، بما فيها عشرات املدارس التي 

ــابــــات في  ــــددًا مـــن اإلصــ ــــع عـ الــغــربــيــة، مـــا أوقـ
ــــدد مــن  صــــيــــب عـ

ُ
ــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن. وأ صـ

بعد  السام،  بالغاز  باالختناق  الفلسطينين 
قمع االحتال للمسيرة السلمية التي خرجت 
ــن، شــرقــي مــديــنــة نابلس  فـــي قــريــة بــيــت دجــ
شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، تــنــديــدًا 
بـــمـــواصـــلـــة االحــــتــــال واملـــســـتـــوطـــنـــن ســرقــة 

اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت، وتؤكد 
ضـــرورة خـــروج مــرتــزقــة فاغنر )الــروســيــة( 
املشهد  مــن  حفتر  وانــســحــاب  والجنجويد 

ومحاسبة كل املجرمن«.
ــان: »ال نــقــبــل فــتــح الــطــريــق  ــيـ ــبـ وأضــــــاف الـ
تــحــت سيطرة  أي منطقة  مــع  الــتــواصــل  أو 
نــا  املـــرتـــزقـــة األجــــانــــب، الـــذيـــن ســفــكــوا دمــاء
ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا األلغام 
ــال،  ــ ــفـ ــ واألطـ املـــدنـــيـــن  بـــحـــيـــاة  أودت  الــــتــــي 
البنية  ودمـــروا  الجماعية،  املقابر  وخلفوا 
ملجرم  مــكــان  »ال  أن  على  وشـــّدد  التحتية«. 
املقبلة، وضــرورة  املرحلة  الحرب حفتر في 
مــحــاســبــة مــن ارتــكــب جــرائــم الــحــرب وقتل 
املدنين«. وأكدت القوات »تبعيتها لألوامر 
الـــصـــادرة عــن الــقــائــد الــعــام ووزيــــر الــدفــاع 
األركـــان بخصوص اجتماع لجنة  ورئــيــس 
الــدولــة وبسط  ســيــادة  عــلــى  للحفاظ   ،5+5

نفوذها على كامل التراب الليبي«.
في سياق آخر، كشف ممثلو مجلس النواب 
واملجلس األعلى للدولة الليبي، املجتمعن 
أول من  املــغــربــيــة، مــســاء  بــوزنــيــقــة  بمدينة 
ــى اتــفــاق  أمــــس الــخــمــيــس، عـــن الـــتـــوصـــل إلــ
الــقــرار بالحوار  آلــيــات إدارة واتــخــاذ  بشأن 
الــســيــاســي املــرتــقــب فــي تــونــس خـــال أيـــام. 
وأكدوا  أهميته واستعدادهم لدعم مجريات 

وتعزيز فرص نجاحه.
ــد جــلــســة  ــعــ ــســــن، بــ ــلــ ــو املــــجــ ــلـ ــثـ ــمـ وذكـــــــــر مـ
تــشــاوريــة عــقــدت بــمــديــنــة بــوزنــيــقــة يــومــي 
أهمية  على  املاضين،  والخميس  األربــعــاء 
والــنــواب مسؤولية  الــدولــة  تحّمل مجلسي 
وعلى  الــديــمــقــراطــي،  املــســار  على  املحافظة 

للعملية  الــكــامــلــة  الليبية  املــلــكــيــة  تجسيد 
ــداف املــرجــوة  ــ الــســيــاســيــة، بــمــا يــحــقــق األهــ
ــن الـــــحـــــوار. وعـــلـــى رأس هـــــذه األهـــــــداف،  مــ
السلطة  وتمكن  الــدولــة  مؤسسات  توحيد 
انتخابات  إلجــــراء  التمهيد  مــن  التنفيذية 

تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.
ــم يــكــشــف مــمــثــلــو املــجــلــســن عــن  وفـــيـــمـــا لــ
اتــفــاق، كان  طبيعة ما تم التوصل إليه من 
الفتًا حرصهم على عقد لقائهم بصفة غير 

رسمية، بعيدًا عن الصحافة.
والتعاون  الخارجية  وزيـــر  قــال  جهته،  مــن 
األفـــريـــقـــي واملــــغــــاربــــة املــقــيــمــن بـــالـــخـــارج، 
ــة، فـــي افـــتـــتـــاح الــجــلــســة إن  نـــاصـــر بـــوريـــطـ
ــًا لـــيـــكـــون بــجــانــب  ــ ــمـ ــ ــرب مـــســـتـــعـــد دائـ ــ ــغـ ــ املـ
الليبين. وقال: »ستجدون املغرب مستعدا 
ومتحمسا لتحضير كل الظروف لجعل هذا 
الحوار الليبي يستمر وفي كل القضايا التي 
تريدون نقاشها، واألخرى التي للمجلسن 
»املغرب  أساسي في حلها«. وأضـــاف:  دور 
ــلـــك،  ــة املـ وبـــتـــعـــلـــيـــمـــات واضــــحــــة مــــن جــــالــ
الحوار،  في هذا  املجلسن  سيكون بجانب 
وســيــحــشــد كـــل طــاقــتــه كـــي يــتــم االعـــتـــراف 

أي حل تحت مظلة  إلــى  للوصول  بالحوار 
األمم املتحدة واملرجعيات الدولية املعترف 
بها«. وشــّدد على أنه يتعن االعتماد على 
املجلسن للوصول إلى حل في ليبيا، وهذه 

قناعة املغرب وما سيدافع عنه دائمًا.
وتأتي الجولة الثالثة من الحوار الليبي في 
الرباط  شهدته  ليبي  حــراك  بعد  بوزنيقة، 
املغربية في 24 و25 أكتوبر املاضي، بزيارة 
كل من رئيس املجلس األعلى للدولة خالد 
ــواب طـــبـــرق،  ــ ــ ــــري، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس نـ ــشـ ــ املـ
الــرجــان مباحثات  وأجـــرى  عقيلة.  صــالــح 
مــع بــوريــطــة، بــشــأن تفعيل مــا تــم االتــفــاق 
عــلــيــه مـــن تــفــاهــمــات فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن جــلــســات الـــحـــوار الــلــيــبــي فـــي بــوزنــيــقــة 
مستهل الشهر املاضي، بشأن معايير تولي 
املـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة الــســبــعــة املــنــصــوص 
عليها فــي املـــادة 15 مــن االتــفــاق السياسي 

املوقع في الصخيرات عام 2015.
ــراف  ــ ــ ــان تــفــعــيــل املــــفــــاوضــــات بــــن األطـ ــ ــ وكـ
ــة املـــغـــرب  ــرة جــــديــــدة، مــــن بــــوابــ ــ الــلــيــبــيــة مـ
الــبــاب أمــام  كما حصل عــام 2015، قــد فتح 
ــقــــدم نـــحـــو حــــل أزمـــــــة مــســتــمــرة  تــحــقــيــق تــ
مــنــذ 9 ســـنـــوات. وشــكــلــت جــلــســات الــحــوار 
باملغرب، رصيدًا يمكن البناء عليه للخروج 
ــــى االســــتــــقــــرار وإنــــهــــاء حــالــة  فــــي الــــبــــاد إلـ
الحراك  أفلح  أن  املؤسساتي، بعد  االنقسام 
األشهر  امــتــداد  على  املغربي  الدبلوماسي 
ــار بـــوزنـــيـــقـــة فــــي 6  املـــاضـــيـــة، بــــإطــــاق مـــسـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، وجــمــع أطـــراف 
عرقلة  من  فترة طويلة  بعد  الليبية  األزمــة 

العملية السياسية.

ــاد األوروبــــــي بــتــمــويــلــهــا. وتــّدعــي  قـــام االتـــحـ
قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي، أن تلك املباني 
الــذي ترفض فيه  غير »مرخصة«، في الوقت 
للفلسطينين في  بــنــاء  تــصــاريــح  أي  إعــطــاء 
القدس املحتلة أو مناطق الغور في األراضي 
ــي تـــقـــع ضــمــن  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـــتـــلـــة، والــ
املــنــاطــق الــتــي تــنــوي دولـــة االحــتــال ضّمها. 
وأشارت األمم املتحدة إلى أن إسرائيل هدمت 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام نــحــو 700 مــبــنــى ومــنــشــأة 
ــقـــدس  فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ
املــحــتــلــة، وتــعــد تــلــك أكــبــر عــمــلــيــات هـــدم منذ 

أربع سنوات.
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قــوات  قمعت  ميدانيًا، 
أمـــس الــجــمــعــة، فــعــالــيــات ومــســيــرات مــنــددة 
بــاالســتــيــطــان فـــي مــنــاطــق عــــدة مـــن الــضــفــة 

ومصادرة األراضي الزراعية التابعة للقرية.
»الـــعـــربـــي  ــر قـــنـــاديـــلـــو لــــ ــريـ وقــــــال املـــســـعـــف جـ
قــوات االحتال اقتحمت املنطقة  الجديد« إن 
الــذيــن زحفوا  املــشــاركــن،  مبكرًا قبل وصـــول 
لــلــمــكــان بــعــد أداء صـــاة الــجــمــعــة. وتــحــركــوا 
صوب األراضي املهددة باملصادرة، فبادرتهم 
قوات االحتال بإطاق وابل من قنابل الغاز 
املسيل لــلــدمــوع، مــا أدى إلصــابــة عــدد منهم 
عولجوا ميدانيًا«. وأشار الناشط محمد أبو 
ثابت إلى أن سلطات االحتال واملستوطنن 
املنطقة  يستهدفون قرية بيت دجن، تحديدًا 
ــال تــوســعــيــة  ــمــ الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــهـــا، لــتــنــفــيــذ أعــ
ــارات كــمــقــدمــة  ــ ــسـ ــ ــرق ومـ ــ تــتــمــثــل فــــي فـــتـــح طـ
لــلــســيــطــرة عــلــى آالف الـــدونـــمـــات الـــزراعـــيـــة، 
وربــطــهــا بــالــطــريــق االلــتــفــافــي املـــوصـــل إلــى 
املــقــامــة عــلــى قمة  ــون مـــوريـــه«  مستوطنة »ألــ
قــدوم،  قــريــة كفر  للقرية. وفــي  املــقــابــل  الجبل 
شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، 
بــالــرصــاص  األقــــل  عــلــى  فلسطينيان  أصــيــب 
املعدني خال مواجهات مع جيش االحتال 
اإلســرائــيــلــي الـــذي اقــتــحــم الــقــريــة مــن مــحــاور 
عــــدة، واعـــتـــدى عــلــى املـــشـــاركـــن فـــي املــســيــرة 
اقتحم  كما  باالستيطان.  املنددة  األسبوعية 
ــري فـــي بــلــدة  ــ مــئــات املــســتــوطــنــن املـــوقـــع األثـ

سبسطية شمالي نابلس.
االحتال  جنود  طــارد  منفصل،  صعيد  على 
اإلســرائــيــلــي عــمــااًل، بــالــقــرب مــن قــريــة عانن 
قنابل  وأطلقوا  الضفة،  شمالي  جنن  غربي 
ــل الـــصـــوت  ــابــ ــنــ ــدمــــوع وقــ ــلــ ــاز املـــســـيـــل لــ ــ ــغـ ــ الـ
ــدار الـــضـــم والــتــوســع  ــ صـــوبـــهـــم، بـــمـــحـــاذاة جـ

العنصري املقام فوق أراضي القرية. 

رئاسيات أميركا

النظام 
يعرقل 
بيدرسن

ينسحب على دولة االحتال نفسها. ويكفي 
ــارة إلـــى تصريحات  ــ فــي هـــذا الــســيــاق اإلشـ
السياسي واألمني في وزارة  القسم  رئيس 
األمن اإلسرائيلية زوهر فالتي، في مقابلة 
ــن نـــوعـــهـــا فــــي وســـائـــل  ــة، نـــــــادرة مــ ــعـ مـــوسـ
ــم وجــــــــوده فــــي مــنــصــبــه مــنــذ  ــ اإلعـــــــــام، رغــ
أربــع سنوات. فقد حدد فالتي أن العاقات 
الحميمية  األمنية  والعاقة  االستراتيجية 
بــن إســرائــيــل والـــواليـــات املــتــحــدة ال تتأثر 
ــي الـــبـــيـــت األبـــيـــض،  ــن يــجــلــس فــ بـــهـــويـــة مــ
بــمــا يــؤكــد عــمــلــيــًا بــقــاء االلـــتـــزام األمــيــركــي 
بــاألمــن اإلســرائــيــلــي، وبــالــتــفــوق العسكري 
اإلسرائيلي حتى بعد صفقات األسلحة مع 

اإلمارات.
مع ذلك، فإن القراءات املختلفة في إسرائيل 
لنتائج االنتخابات، حددت ملفن رئيسين 
ــوقــــف  ــي املــ ــ ــر فــ ــيـ ــيـ ــغـ ــا تـ ــمـ ــهـ ــيـ ــدث فـ ــ ــحـ ــ ــد يـ ــ قــ
ــران، حــتــى فــي حــال  األمــيــركــي، األول هــو إيــ
اتـــفـــاق جــديــد  الـــجـــديـــدة إلــــى  ســعــي اإلدارة 
مــع طــهــران، حيث تطلب إســرائــيــل تحسن 
شروط االتفاق السابق بما يشمل الترسانة 

 
ّ
أن بيدرسن،  وُيـــدرك  املقبل.  الــعــام  منتصف 

حلفاء النظام، الروس واإليرانين، لهم كلمة 
أعــلــى فــي قـــرار الــنــظــام، لــذلــك قـــرر التباحث 
أواًل مـــع كــبــيــر مــســاعــدي وزيــــر الــخــارجــيــة 
اإليـــرانـــي، عــلــي أكــبــر خــاجــي، الـــذي ركـــز في 
حــديــثــه عــلــى مــؤتــمــر الـــاجـــئـــن وضـــــرورة 
انعقاده في موعده. وأشارت مصادر مطلعة 
إلـــى طــلــب إيـــرانـــي مــن بــيــدرســن يتمثل في 
ضــرورة مشاركة األمــم املتحدة في املؤتمر، 
ملـــا فـــي ذلــــك مـــن إســـهـــام فـــي الــــوصــــول إلــى 
الــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة. ولـــم تــتــنــاول 
ــة ردود املــبــعــوث  ــيـ ــرانـ ــل اإلعــــــام اإليـ ــائـ وسـ
األمـــمـــي عــلــى الـــرؤيـــة اإليـــرانـــيـــة بخصوص 
مؤتمر الاجئن، واكتفت بالقول إن خاجي 
وبيدرسن تناوال إمكانية عقد جولة جديدة 
مـــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة والـــتـــطـــرق ملــؤتــمــر 

الاجئن.
ومــن الواضح أن إيــران تحاول التوصل إلى 
صفقة أو مقايضة قائمة على تحديد موعد 
فــي مقابل تأمن  الــدســتــوريــة،  جــديــد للجنة 
دعــم أمــمــي، وربــمــا غــربــي، ملؤتمر الاجئن. 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

نتنياهو،  بــنــيــامــن  أطــلــق  أن  مــنــذ 
ــة ضــد  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــي مــــعــــركــــتــــه االنــ ــ فــ
عــــام 1996 عبر  بــيــريــس  شــمــعــون 
حــركــة »حـــابـــاد« الــديــنــيــة الــيــهــوديــة، شعار 
)نتنياهو جيد  ليهوديم«  »نتنياهو طوف 
لــلــيــهــود( بــمــا يــحــيــل إلـــى أن بــيــريــس جيد 
املعيار  لليهود هــو  لــلــعــرب، ومــعــيــار جــيــد 
األســـاســـي املــعــلــن صـــراحـــة فـــي الــســيــاســات 
واملحلية  والدولية،  اإلقليمية  اإلسرائيلية 

انتخابيًا.
وفـــيـــمـــا يــتــفــق اإلســـرائـــيـــلـــيـــون، بــيــســارهــم 
األميركي  الرئيس  فترة  أن  على  ويمينهم، 
ــب كـــانـــت جـــيـــدة لــنــتــنــيــاهــو  ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
وإســـرائـــيـــل، يــبــدو أن وحــــدة الــحــال بــن ما 
هـــو جــيــد لــنــتــنــيــاهــو هـــو جــيــد إلســرائــيــل 
ســتــنــتــهــي مـــع فــــوز جـــو بـــايـــدن بــالــرئــاســة 
األميركية، والفصل بن هذا التزاوج بما قد 
يلحق ضررًا بنتنياهو من وجود بايدن في 
البيت األبــيــض، مــن دون أن يعني ذلــك أنه 

عماد كركص

ال تــزال جهود املبعوث األمــمــي إلى 
ــة، غـــيـــر بــــيــــدرســــن، مــتــعــثــرة  ــ ــــوريـ سـ
حيال تحديد موعد للجولة الرابعة 
مـــن أعـــمـــال الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
إذ لــم تنفع زيــارتــه األخــيــرة إلـــى دمــشــق في 
بــإقــنــاع  املـــاضـــي  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   25
مــســؤولــي الــنــظــام بقبول الــذهــاب إلــى جولة 
ــل انــعــقــاد  ــرقـ ــعـ ـ

ُ
جــــديــــدة. وال تــــــزال دمـــشـــق ت

مــثــل هـــذه الــجــولــة، مـــن خـــال اإلصـــــرار على 
إبــقــاء جــدول األعــمــال مقتصرًا على مناقشة 
»الــثــوابــت واملـــبـــادئ الــوطــنــيــة«. فــي املــقــابــل، 
يـــحـــاول املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إدخــــــال األطـــــراف 
الـــثـــاثـــة فــــي الـــلـــجـــنـــة، الـــنـــظـــام واملـــعـــارضـــة 
ــي، فـــــي مـــرحـــلـــة مــنــاقــشــة  ــ ــدنــ ــ واملـــجـــتـــمـــع املــ
مــا تنادي  الدستور ومـــواده. وهــو  مضامن 
ــة، إذ يــطــلــب الـــرئـــيـــس املــشــتــرك  ــعـــارضـ ــه املـ بـ
ــادي الـــبـــحـــرة، تــركــيــز  ــ لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة هـ
الجولة املقبلة على مناقشة املقدمة واملبادئ 
الــدســتــوريــة والــحــقــوق والــحــريــات وســيــادة 

القانون، أو هيكل الدستور.
وال يبدو أن سياسة العرقلة التي يعتمدها 
النظام، من خال مبدأ »اإلغراق بالتفاصيل« 
ر له وزير خارجية 

ّ
لعمل اللجنة والذي ُينظ

الــيــوم، في ظل  املعلم، صالحة  النظام وليد 
الضغط الغربي على النظام عبر العقوبات 
لانخراط جديًا في إنجاز املسار الدستوري. 
وفــــي الـــســـيـــاق، لـــجـــأت دمـــشـــق، وحــلــيــفــتــهــا 
ــكـــو، الســـتـــحـــضـــار مـــؤتـــمـــر الــاجــئــن  مـــوسـ
مــــجــــددًا، الــــــذي فــشــلــت األخــــيــــرة فــــي عــقــده 
اليوم  تــكــّرس  أنــهــا  إال  عــام 2018،  منتصف 
جـــهـــودًا ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة مضاعفة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  و12   11 بن  لعقده 
الــحــالــي فـــي دمـــشـــق. غــيــر أن الــجــولــة الــتــي 
ألكسندر  الروسي  الرئيس  قام بها مبعوث 
الفرنتييف إلى كل من بغداد وعّمان وبيروت 
تكن  لــم  للمؤتمر،  التأييد  وكسب  للترويج 
تستضيف  التي  بأنقرة  املـــرور  لعدم  كافية 
حوالي 3.5 ماين الجئ. لكن أبرز العوائق 
أمام عقد املؤتمر تتمثل في الرفض الغربي 
غــيــر املــبــاشــر لـــه، مــع االعــتــقــاد بـــأن املؤتمر 
اللجنة  ليس ســوى »حــجــر عــثــرة« لتعطيل 
األقــل،  على  زمنيًا  عرقلتها  أو  الــدســتــوريــة، 
لتمرير االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ســوريــة 

الــصــاروخــيــة اإليــرانــيــة. واملــلــف الــثــانــي هو 
الجديدة  اإلدارة  سعي  لجهة  الفلسطيني، 
ــا، ومـــحـــاولـــة  لـــطـــرح خــطــتــهــا الـــخـــاصـــة بـــهـ
الـــعـــودة لــحــل الــدولــتــن، مــن دون أن يعني 
القدس،  مــن  اإلسرائيلية  السفارة  نقل  ذلــك 
ــايــــدن كـــــان قــــد صــــــّوت فــي  خـــصـــوصـــًا أن بــ
األميركية  السفارة  قــرار نقل  عــام 1995 مع 

للقدس املحتلة.
وفيما رأى كثر، وبينهم عاموس هرئيل في 
برنيع  وناحوم  أيخنر  وإيتمار  »هآرتس«، 
ــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، وحـــتـــى قـــادة  ــديـ فـــي »يـ
مجلس  رئيس  رأســهــم  وعلى  املستوطنن، 
املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة يــوســى 
دغان، أن نتنياهو سيجد معادلة للتعامل 
مع إدارة جديدة، بقيادة بايدن، فإن ذلك ال 
يعني أن تكون العاقة، وباعتراف إسرائيلي 
من كافة األقطاب، بينهم أيضًا وزير الطاقة 
غــرار ما كانت في  يوفال شطاينتس، على 
عهد ترامب. لكن أيضًا ال يعني بالضرورة 
حــالــة مــن الــصــدام املــتــواصــل، فبايدن ليس 
ــو بــيــل كــلــيــنــتــون، بل  بــــــاراك أوبــــامــــا وال هـ
أنه  مــع نتنياهو، كما  عــاقــة جــيــدة  تربطه 
في  املحافظن  الديمقراطين  لجيل  ينتمي 

وربــــمــــا لــــم يـــعـــجـــب ذلـــــك املـــبـــعـــوث األمــــمــــي، 
إلــى أنقرة واجتمع بنائب وزير  الــذي توجه 
ــال، املــكــلــف  ــ ــ ــادات أونـ ــ الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي ســ
بمتابعة املفاوضات مع الجانب الروسي في 
الكثير  السوري. ولم يرشح  امللف  ما يخص 
مــن املعلومات حــول اللقاء الــذي جــرى فــي 3 
نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، ســــوى أن الــطــرفــن بحثا 

الذين يلتزمون بمبدأ  الديمقراطي،  الحزب 
إبــقــاء إســرائــيــل فـــوق الــخــافــات والقضايا 

الحزبية األميركية.
بــأن يعود  التوقعات  ذلــك، وبالرغم من  مع 
ــد فــــي حــل  ــديـ ــايــــدن لـــضـــخ الـــحـــيـــاة مــــن جـ بــ
الــدولــتــن، إال أن إســرائــيــل تــراهــن، عــلــى ما 
يــبــدو، وهــو مــا يفهم أيضًا مــن تصريحات 
ــر فــالــتــي، عــلــى أن اإلدارة الــجــديــدة لن  زوهـ
تملك بالضرورة الحافز الذي يجعلها تضع 
اهتماماتها،  مقدمة  في  الفلسطيني  امللف 
بـــل هـــو مــلــف مــرشــح لــلــتــرحــيــل، أو وضــعــه 
ــاء مــــن املـــلـــفـــات  ــهــ ــتــ عـــلـــى الــــــــرف، لـــحـــن االنــ
جائحة  مقدمتها  وفــي  الحارقة،  والقضايا 
كــورونــا واألزمـــة االقــتــصــاديــة، والــشــرخ في 
املجتمع األميركي كما عكسته االنتخابات، 
األميركية، خصوصًا  الخارجية  والعاقات 

في مواجهة الصن وروسيا.
لــن تتأثر كــدولــة، وال  صحيح أن إســرائــيــل 
أمنها االستراتيجي، من التغيير في البيت 
األبيض، لكن نتنياهو، وهذا ما أشارت له، 
ســيــمــا كــدمــون فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
سيكون  فــهــو  املــقــبــل،  التغيير  مــن  سيتأثر 
ســيــئــًا لــنــتــنــيــاهــو، لــكــنــه جـــيـــد إلســـرائـــيـــل. 
ــامـــوس هــرئــيــل أيـــضـــًا سيفقد  وبــحــســب عـ
نــتــنــيــاهــو عــمــلــيــًا »الـــهـــالـــة« الـــدولـــيـــة الــتــي 
وفرتها له عاقته مع ترامب، لدرجة تحوله 
إلى حد ما لقناة االتصال، لزعماء دولين، 
الــشــرقــيــة سابقًا(  الــكــتــلــة  ــا )دول  ــ مــن أوروبـ
ــــرى فـــي آســيــا والــطــريــق  ودول عــربــيــة وأخـ
ــرامــــب. وســيــفــقــد نــتــنــيــاهــو بشكل  لــقــلــب تــ
مــبــاشــر تــقــريــبــًا، مــع اســتــام بــايــدن البيت 
أسبغها  التي  االنتخابية  الهدايا  األبيض، 
عليه ترامب في ثاث معارك انتخابية، بدءًا 
ــرورًا بــالــســيــادة  ــ مــن االعـــتـــراف بــالــقــدس ومـ
السفارة  ونقل  الــجــوالن،  على  اإلسرائيلية 
األمـــيـــركـــيـــة لــلــقــدس املــحــتــلــة، واإلعـــــــان أن 
املـــســـتـــوطـــنـــات لــيــســت عــقــبــة أمــــــام عــمــلــيــة 

السام.
إدارة  أن  ــبــــون  ــراقــ مــ ــتـــوقـــع  يـ ــل،  ــابــ ــقــ املــ فــــي 
جــديــدة، بقيادة بــايــدن، وإن كــان األخــيــر ال 
إال  نتنياهو،  مــع  واملــواجــهــة  للصدام  يميل 
أن ذلــك لــن يعني بــالــضــرورة عــدم ممارسة 
الدمج ووقف  ضغوط، لجهة وقــف مخطط 
البناء في املستوطنات. وهذا األمر قد يضع 
نتنياهو في حالة مواجهة دبلوماسية، قد 
تؤثر في قراراته لجهة اإلبقاء على حكومة 
الوحدة الحالية بالشراكة مع بني غانتس، 
ــة الـــبـــيـــت  ــهــ ــواجــ ــا فـــــي مــ ــنـــهـ ــادة مـ ــفــ ــتــ لــــاســ
األبيض، من جهة، أو في حال قرر االتجاه 
ضد  لتصعيد  التوجه  جــديــدة،  النتخابات 
الــبــيــت األبـــيـــض، وإعــــــادة بـــنـــاء وقـــوفـــه في 
غـــرار سياسته  على  بــايــدن،  إدارة  مواجهة 
ــا، فـــي مـــا يتعلق  ــامـ فـــي مــواجــهــة إدارة أوبـ
قــد خضع لضغوط  كــان  ــران، وإن  إيــ بلمف 
الجديد  الــبــنــاء  بــوقــف  أوبــامــا فيما يتعلق 

في املستوطنات.
ومــع أنــه مــن السابق ألوانـــه تحديد وجهة 
اإلدارة الجديدة في حال فاز بايدن نهائيًا 
بالرئاسة األميركية، وتمكن من تجاوز حالة 
فإن  األميركي،  املجتمع  في  القائمة  الشرخ 
الجمهورين  توظيف  إلــى  يميل  نتنياهو 
أي  لتقييد  والــنــواب،  الشيوخ  فــي مجلسي 
تحرك أميركي ضد سياساته بشكل فعلي. 
قبل  مــن  الخيار  بهذا  التلويح  وقــد يضطر 
ترحيل  تفضيل  إلــى  بــايــدن  إدارة  نتنياهو 
املـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، واالكـــتـــفـــاء بــخــطــوات 
إعــادة فتح ممثلية فلسطينية  رمزية، مثل 
فـــي واشـــنـــطـــن وإعـــــــادة تــفــعــيــل الــقــنــصــلــيــة 
األمــيــركــيــة فــي الــشــطــر الــشــرقــي مــن الــقــدس 
أولية  كــعــربــون صــداقــة وخــطــوات  املحتلة، 
املــقــابــل ستطلب  ــادم. فــي  قــ تــوحــي بتغيير 
الواليات املتحدة تنازالت فلسطينية، أقلها 
إعادة التنسيق األمني الفلسطيني مع دولة 
االحتال، والعودة إلى مسار من االتصاالت 
التفاوضي  املسار  إلحياء  تمهيدًا  والحوار 
 مـــســـاعـــدات 

ّ
ــع االحـــــتـــــال، بـــــمـــــوازاة ضـــــخ مــ

أمـــيـــركـــيـــة لــلــســلــطــة، بـــمـــا يــضــمــن بــقــاءهــا 
وتجنب سيناريوهات تفككها وانحالها.

أنـــشـــطـــة الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. وتــــأتــــي هـــذه 
الــزيــارة فــي وقــت تشهد الــعــاقــات الروسية 
د مصالح 

ّ
– التركية مرحلة فتور بسبب تعق

 عن بروز 
ً
الطرفن في سورية وليبيا، فضا

مــلــف الــنــزاع بــن أرمــيــنــيــا وأذربــجــيــان حــول 
إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، األمــــر الــــذي جعل 
مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية يتجنب 
اإلقليمية للحشد  زيــارة تركيا خال جولته 

ملؤتمر الاجئن.
وأول من أمس الخميس، زار بيدرسن القاهرة 
مــلــتــقــيــًا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة املــــصــــري ســامــح 
شـــكـــري، الـــــذي تــســتــضــيــف بـــــاده 130 ألــف 
الجــئ ســـوري وفــق إحــصــاءات أمــمــيــة. وكــان 
التغيير  تــنــاول مسألة  اللقاء  واضــحــًا خــال 
الديمغرافي في سورية، وسط تشديد شكري 
على رفض باده أي عملية تغيير ديمغرافي 
تــتــم بــشــكــل قـــســـري، األمــــر الــــذي يــوحــي بــأن 
مسألة الاجئن كانت مطروحة بن بيدرسن 

وشكري.
كـــذلـــك الــتــقــى املــبــعــوث األمـــمـــي فـــي الــقــاهــرة 
أحمد  العربية  الــدول  لجامعة  العام  باألمن 
القضايا  أن  أكــد لبيدرسن  الــذي  الغيط،  أبــو 
اللجنة  تــتــجــاوز  الــســوري  املــلــف  العالقة فــي 
أيضًا  ب 

ّ
تتطل أنها  على  مشددًا  الدستورية، 

ــة والـــتـــوافـــق بـــن األطـــــراف  نـــوعـــًا مـــن املــــرونــ
الخارجية ذات الوجود والتأثير في ُمجريات 
ســوريــة. من جهته، رّكــز بيدرسن على شرح 
املــحــطــات املــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة، 
تعزز  التي  االحتماالت  خريطة  توضيح  مع 
التقدم بالعملية. وعن جولة املبعوث األممي، 
قــــال الــرئــيــس املــشــتــرك لــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ــادي الـــبـــحـــرة، إن »جـــولـــة بــيــدرســن كــانــت  ــ هـ
ــل الــعــمــلــيــة  ــامـ ــع كـ ــ لـــلـــتـــشـــاور بـــخـــصـــوص دفـ
السياسية وفق قرار مجلس األمن 2254 بما 

فيها اللجنة الدستورية«. 
واســتــبــعــد الــبــحــرة، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي 
ــع حــلــفــاء الــنــظــام  الـــجـــديـــد«، ســيــنــاريــو وضــ
شـــرط دعـــم مــؤتــمــر الــاجــئــن مــقــابــل الــتــقــدم 
: »عــاقــتــنــا 

ً
ــائـــا فـــي الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة، قـ

لــلــدول فلكل  مــع األمــم املتحدة، أمــا بالنسبة 
دولة سياستها وقرارها. وحتى اللحظة، لم 
تعلن أي دولة من الدول الشقيقة والصديقة 
ــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي مــشــاركــتــهــا فــي  ــمـ ــداعـ الـ

املؤتمر«.
وعـــن اتــهــام مــصــدر دبــلــومــاســي مــن الــنــظــام 
ــد املـــعـــارضـــة بـــعـــدم قـــبـــول تــحــديــد مــوعــد  وفــ
جديد النعقاد الجولة الرابعة، في حن وافق 
نقلته صحيفة  مــا  ذلـــك، حسب  الــنــظــام على 
»الوطن« املوالية للنظام، رفض البحرة الرد. 
واعتبر أن هذا التصريح لم يخرج من مصدر 
 عــدم التعليق 

ً
الــنــظــام، مفضا لــوفــد  رســمــي 

أثناء سير املفاوضات لتحديد موعد جديد 
للجولة املقبلة.

وخــال إحاطته األخــيــرة أمــام مجلس األمــن 
املــاضــي بعد  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فــي 27 
زيـــارتـــه دمــشــق، اتــهــم بــيــدرســن وفـــد الــنــظــام 
ــقـــدم بــه  ــاوب مــــع حــــل وســـطـــي تـ ــتـــجـ بـــعـــدم الـ
ــة فــــي مــا  ــارضــ ــعــ ــام واملــ ــظـ ــنـ لــلــتــقــريــب بــــن الـ
يــخــص جـــدول أعــمــال الــجــولــة املــقــبــلــة. ونـــّوه 
بتجاوب البحرة مع مبادرته، األمر الذي دفع 
املتحدة،  الواليات  مقدمتها  في  دواًل غربية، 
السوري  النظام  نحو  رسائلها  توجيه  إلــى 
وروسيا، رفضًا لعقد مؤتمر الاجئن، على 
لتمييع  جــديــدة  أنــه محطة سياسية  اعتبار 
مــســار اللجنة الــدســتــوريــة، بــهــدف الــوصــول 
إلى االنتخابات الرئاسية في سورية وربما 
تــمــريــر الــتــجــديــد لــألســد لـــواليـــة أخـــــرى. مع 
ــان  الــعــلــم أن األمــيــركــيــن والــفــرنــســيــن واألملــ
ــتــــراف بــاالنــتــخــابــات  شــــــّددوا عــلــى عــــدم االعــ
املقبلة، ما لم تكن تحت رعاية األمم املتحدة.

واصل االحتالل هدم البيوت الفلسطينية في الضفة بكثافة أخيرًا )فرانس برس(

اتهم بيدرسن النظام السوري بعدم التجاوب في ملف اللجنة الدستورية )فرانس برس(

فترة دونالد ترامب كانت جيدة لنتنياهو )برندن سميالونسكي/ فرانس برس(

ال يعني وصول جو 
بايدن إلى البيت 
األبيض حدوث 

صدام مع االحتالل 
اإلسرائيلي، إذ إنه 

ملتزم بمبدأ إبقاء 
إسرائيل فوق 

الخالفات والقضايا 
الحزبية األميركية، 

لكن رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو 

سيفقد الهدايا التي 
أسبغه عليها الرئيس 

دونالد ترامب

إلى  األممي  المبعوث  مساعي  مع  التجاوب  السوري  النظام  يرفض 
بل  الدستورية،  اللجنة  اجتماعات  استئناف  لناحية  بيدرسن،  غير  سورية 

يصّر على فرض رؤيته في سياق »مؤتمر الالجئين«
قضيةتقرير

بايدن سيئ لنتنياهو 
وجيد إلسرائيل

إفشال محاولة استئناف اجتماعات 
اللجنة الدستورية السورية

متابعةالحدث

ال انتخابات 
مبكرة

نقلت »معاريف« عن 
مسؤول في الحكومة 
اإلسرائيلية قوله إن فوز 
جو بايدن بالرئاسة، من 
شأنه أن يعزز لدى رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو، 
خيار عدم الذهاب 

النتخابات مبكرة، يفترض 
أن تجري في مارس/

آذار المقبل، في حال لم 
يتم إقرار ميزانية حتى 3 

ديسمبر/كانون األول.

قد يحدث بعهد بايدن 
تغيير أميركي في ملفي 

إيران وفلسطين

المعارضة تريد 
مناقشة المقدمة 

والمبادئ الدستورية

نتنياهو سيجد معادلة 
للتعامل مع إدارة 

يقودها بايدن

يستهدف االحتالل 
»بيت دجن« للسيطرة على 

األراضي الزراعية

أكد المتحاورون في 
بوزنيقة الملكية الليبية 

للعملية السياسية

تبحث إيران عن صفقة 
أو مقايضة لتنظيم 

مؤتمر الالجئين

دعت األمم المتحدة إلى 
جانب االتحاد األوروبي 

االحتالل اإلسرائيلي لوقف 
هدم بيوت الفلسطينيين، 

وسط مواصلة االحتالل 
لذلك في الضفة الغربية 

المحتلة أخيرًا

رّحبت القوات التابعة 
لحكومة الوفاق 

الليبية بحوار عسكري 
مرتقب في سرت، لكنها 

رفضت حصوله قبل 
انسحاب مرتزقة »فاغنر« 
ومليشيات خليفة حفتر 

منها

Saturday 7 November 2020 Saturday 7 November 2020
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  شرق
      غرب

واشنطن تدين هجمات 
»الكردستاني« شمال 

العراق 
دانـــت وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي 
ها »حزب العمال الكردستاني« 

ّ
يشن

إلقليم  التابعة  األمنية  الــقــوى  ضــد 
كردستان. وقال نائب املتحدث باسم 
الـــــــوزارة، كــيــل بـــــراون، إن الـــواليـــات 
املتحدة تدين بشّدة الهجمات التي 
ــهــا »الــكــردســتــانــي« عــلــى قـــوات 

ّ
شــن

األمن في اإلقليم، مؤكدًا أن واشنطن 
لرئيس  دعمها  فــي  ثابتة  »ستبقى 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
ــان، فــي  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــة إقـــلـــيـــم كـ ــكــــومــ وحــ

جهودهما الستئصال اإلرهاب«.
)العربي الجديد(

نيوزيلندا: أردرن تؤدي 
اليمين لوالية ثانية

ــنـــدا،  ــلـ ــيـــوزيـ نـ وزراء  رئـــيـــســـة  أدت 
جــاســيــنــدا أردرن )الـــصـــورة(، أمــس 
ــمــــن الــــدســــتــــوريــــة،  ــيــ ــة، الــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
وتسلمت مهماتها لوالية ثانية، بعد 
3 أسابيع على فوزها باالنتخابات. 
إن  ويلينغتون،  مــن  أردرن،  وقــالــت 
»اوتـــــــيـــــــراروا نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حـــاضـــرة 
على هــذه الطاولة«، في إشــارة إلى 
اســم الباد بلغة املـــاوري، موضحة 
بــعــد عــرضــهــا تــشــكــيــلــة حــكــومــتــهــا 
 
ً
ــمــــت تـــمـــثـــيـــا ــــي ضــ ــتـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة الـ
كــبــيــرًا لــلــنــســاء ولـــهـــذه اإلتـــنـــيـــة، أن 
جدًا  مختلفة  آفاقًا  »يمثلون  هــؤالء 
 عن 

ً
ومــواهــب وخــبــرة هائلة، فضا

الـــتـــزام كــبــيــر فــي خــدمــة الــبــاد كما 
يتوقع خال األزمات«.

)فرانس برس(

متهمون جدد بجريمة 
المدرس الفرنسي

ــــس  ــــــل 3 أشـــــــخـــــــاص جـــــــــــدد، أمـ
ُ
مــــــث

الــجــمــعــة، أمــــام الــقــضــاء الــفــرنــســي، 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم فـــي جــريــمــة قتل 
ــــدرس الــفــرنــســي صــامــويــل بــاتــي  املـ
بــقــطــع الـــــرأي فـــي مــنــطــقــة كــونــفــان 
الــشــهــر املـــاضـــي. ونــقــلــت قــنــاة »بــي 
الــفــرنــســيــة،  الــتــلــفــزيــونــيــة  أم«  أف 
أمس، عن مصادر قضائية فرنسية، 
الثاثة  األشــخــاص  مــثــول  تأكيدها 
أمـــــــام الــــقــــضــــاء، وذلـــــــك بـــعـــد إلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، 

بحسب مصادر القناة.
)رويترز(

جاووش أوغلو: تيارات 
متصاعدة تقوض قيم 

أوروبا
رأى وزير الخارجية التركي مولود 
ــاووش أوغـــلـــو )الــــصــــورة(، أمــس  ــ جـ
الجمعة، أن التيارات املتصاعدة في 
أوروبا مثل الشعبوية والعنصرية 
ومعاداة اإلسام، قوضت القيم التي 
يمثلها االتحاد األوروبــي. وأضاف 
ــتــــمــــاع  جــــــــــــاووش أوغـــــــلـــــــو، فــــــي اجــ
لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة مــنــظــمــة »عــمــلــيــة 
الــتــعــاون فــي جــنــوب شــرق أوروبـــا« 
في أنطاليا، أن عملية االندماج في 
االتحاد األوروبــي كانت رائــدة، لكن 
تــلــك الـــتـــيـــارات املــتــصــاعــدة قــوضــت 

قيم »االتحاد«. 
)األناضول(

رئيس كوسوفو السابق 
يحاكم في الهاي

أمس  الكوسوفية،  الشرطة  داهمت 
الكوسوفي  الرئيس  منزل  الجمعة، 
هـــاشـــم تـــاجـــي، الـــــذي اســـتـــقـــال أول 
مــن أمـــس وســافــر إلـــى الهـــاي حيث 
ــر قـــبـــول محكمة  ــرى تــوقــيــفــه، إثــ جــ
اتــهــام بحقه تتهمه  خــاصــة الئــحــة 
ــاب جـــــرائـــــم حــــــــرب، أعــــدهــــا  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ بـ
الــخــاص بكوسوفو  الــعــام  ــاء  ــ االّدعــ
فـــي الهـــــاي. وذكـــــرت وســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة، أن الــشــرطــة داهـــمـــت كــذلــك 
مــنــزلــي الــرئــيــس الــســابــق لــلــبــرملــان 
ــــدري فــيــســيــلــي، والـــقـــائـــد الــســابــق  قـ
سليمي،  رجــب  التحرير  جيش  فــي 
واملـــوقـــوفـــن أيــضــًا مـــع تــاتــشــي في 

املدينة الهولندية.
)األناضول(

مصر لم تكن متحمسة 
منذ البداية لدور االتحاد 

األفريقي

دارمانان سيقدم 
لتونس والجزائر قائمة 

بأسماء متطرفين

يهتم السودانيون 
بضرورة وضع برنامج 

واضح لملء السد

عملية ألمانيا تهدف إلى 
معرفة عالقة المشتبه 

بهم بمهاجم فيينا

أزمة سد 
النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

ال يــعــّبــر فــشــل جـــولـــة الــتــفــاوض 
ــــلء  ــــى قــــــــواعــــــــد مــ ــلــ ــ األخـــــــــيـــــــــرة عــ
اإلثيوبي  النهضة  ســد  وتشغيل 
فقط عن عبثية الحلول التي تطرح من قبل 
املسافات  لتقريب  تكفي  ال  والتي  الوسطاء 
بن مصر وإثيوبيا والسودان، بل جاء فشل 
هذه الجولة، هذه املــرة، قبل أن تبدأ تقريبًا 
في أي مناقشات موضوعية، لتكشف حالة 
العزلة التي أصبحت فيها مصر على طاولة 

التفاوض.
فــبــعــد تــراكــمــات عـــديـــدة، وتــحــركــات إثيوبية 
املــصــريــة، باتت  وأفــريــقــيــة مــنــاوئــة للمساعي 
الخرطوم أقــرب إلــى أديــس أبــابــا مــن أي وقت 
مـــضـــى، خــصــوصــًا عــلــى صــعــيــد الـــتـــصـــورات 
ويرتبط  املفاوضات.  إدارة  لكيفية  اإلجرائية 
هذا األمر بصورة أساسية بالرفض اإلثيوبي 
- السوداني لتدخل أطــراف دولية، كالواليات 
الــدولــي،  املتحدة واالتــحــاد األوروبـــي والبنك 
ــــدى مـــصـــر عــلــى  ــابـــل وجـــــــود دالئـــــــل لــ ــقـ فــــي مـ
للموقف  األفــارقــة  والخبراء  املفاوضن  تحيز 
إسناد عملية  ترفض  بما يجعلها  اإلثيوبي، 

إعداد مسودة االتفاق لهم وحدهم.
وعلى الرغم من التقارب السياسي بن رأسي 
الـــســـلـــطـــة فــــي مـــصـــر والـــــــســـــــودان، ومـــشـــاركـــة 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
الــدفــع بمجلس الــســيــادة الــســودانــي التــخــاذ 
خطوة التطبيع مع دولة االحتال اإلسرائيلي، 
ــزال الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن فـــي مــلــف سد  ــ ال تـ
النهضة مضطربة. ولم تنجح جلسات سرية، 
دبلوماسين  مسؤولن،  بن  بعد،  عن  عقدت 
وفنين، من البلدين خال الشهرين املاضين، 
إبــــان تــوقــف املـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة، فـــي رفــع 
مستوى التنسيق في القضايا الرئيسية التي 

 منهما.
ً
تشغل كا

وعــمــلــت الــقــاهــرة، خـــال الــعــام الــحــالــي، على 
استمالة الخرطوم في جميع النقاط العالقة، 
بـــهـــدف إظـــهـــار أديـــــس أبـــابـــا كـــطـــرف ُمــنــقــلــب 
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، مـــا يــمــّكــن مــصــر من 
رفــــع مــســتــوى طــلــبــاتــهــا مـــن الــــــدول الــفــاعــلــة 
فـــي مــجــلــس األمــــن والــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم 

برعاية الرئيس دونالد ترامب، أو بعد فشلها. 
أن  تؤكد  ناحيتها  مــن  املصرية  املــصــادر  لكن 
دقيق، ألن  غير  للسودانين  الواصل  الشعور 
القاهرة هي أكبر متضرر من تأخير التوصل 
 الــتــأيــيــد األمــيــركــي، 

ّ
إلـــى اتــفــاق، خــصــوصــًا أن

الــذي كانت تحظى بــه، ربما ينقلب في حالة 
ديــمــقــراطــيــة  إدارة  تــــرامــــب ووصـــــــول  رحـــيـــل 
ــع اإلثـــيـــوبـــيـــن. لـــكـــن، فـــي الــوقــت  مــتــعــاطــفــة مـ
نفسه، هناك اعتبارات وأدلة عديدة على عدم 
وتعطيله  الحالي،  التفاوضي  املــســار  جــدوى 
تحت غطاء االتحاد األفريقي، مثل عدم تنفيذ 
ــــدرت عـــن الــقــمــتــن  أي مـــن الــــقــــرارات الـــتـــي صـ
املصغرتن السابق عقدهما الصيف املاضي، 
بــعــد فــشــل املــســاعــي املــصــريــة لنقل املــلــف إلــى 
مــجــلــس األمــــــن، وكـــذلـــك الـــتـــأخـــر فـــي الـــعـــودة 
لــلــتــفــاوض، والــتــراخــي األفــريــقــي إزاء إصـــرار 
املحاصصة  محادثات  تضمن  على  إثيوبيا 
الحالية  املــفــاوضــات  فــي  النيل  ملياه  الجديدة 
ــد. واســـتـــنـــكـــرت املــــصــــادر املــصــريــة  حــــول الـــسـ
لـــلـــقـــاهـــرة فــــي أي مــرحــلــة  ــه االتــــهــــام  أن يـــوجـ
قلقها  عن  عّبرت  لكنها  املفاوضات،  بتعطيل 
ــراد الــخــبــراء  ــفـ مـــن اتـــخـــاذ اعــتــراضــهــا عــلــى انـ
كذريعة  التفاوض وحدهم،  بتسهيل  األفارقة 
لعدم املضي قدمًا في التفاوض. وأشارت إلى 
مراجعة  دون  مــن  تقبل،  أن  يمكن  ال  أن مصر 
املــقــتــرح اإلثــيــوبــي الــســودانــي، بــإيــكــال خطوة 
إعـــداد املــســودة إلــى خــبــراء االتــحــاد األفريقي، 

املتحدة واالتــحــاد األفــريــقــي، الجــتــذاب تأييد 
دولـــــي ومـــؤســـســـي ملــوقــفــهــا املـــطـــالـــب حــالــيــًا، 
ــرى  ــة أخــ ــ ــاديـ ــ ــاذ أي إجــــــــــراءات أحـ ــخــ بـــعـــدم اتــ
بــعــد املـــلء األول لــلــســد، إال بــعــد االتــفــاق على 
قــواعــد املــــلء والــتــشــغــيــل. وقــطــعــت مــصــر، في 
هـــذا الــصــدد، الــعــديــد مــن الــتــعــهــدات ملساعدة 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي، عــلــى مــســتــوى 
ــالــــي فـــي مـــجـــاالت الـــزراعـــة  الـــدعـــم الــفــنــي واملــ
والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض 
الـــدول الــغــربــيــة، ومنها أمــيــركــا، لــجــذب مزيد 
مــن املــســاعــدات. كــمــا دعــمــت الــقــاهــرة مطالبة 
القروض  مــن  عــدد  على  بالحصول  الخرطوم 
ورفــع  قــديــمــة،  مديونيات  وإســقــاط  التنموية 
جــمــيــع الــعــقــوبــات عــنــهــا، وانـــتـــهـــاء بــالــســعــي 
للتطبيع مع دولــة االحــتــال، واالنــخــراط معًا 
فــي مــشــاريــع اقــتــصــاديــة كــبــرى. كما أن مدير 
املــخــابــرات املــصــريــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل زار 
ــرابـــع  الـــخـــرطـــوم خــصــيــصــًا، فــــي األســــبــــوع الـ
مـــن يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، لــضــمــان تماسك 
مــوقــف مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي لتأييد 
طاولة  على  السودانين  لكن  القاهرة.  موقف 
التفاوض يبدون مواقف مختلفة عما يبدونه 
في الغرف املغلقة مع املصرين. ووفقًا ملصادر 
الفريق  فــإن  وســودانــيــة،  دبلوماسية مصرية 
املــــفــــاوض الــــســــودانــــي يــعــتــقــد أن املــصــريــن 
برعاية  التفاوض،  مسار  إفشال  في  يرغبون 
ــقــــي، وتـــحـــت رئــــاســــة جــنــوب  االتــــحــــاد األفــــريــ
أفــريــقــيــا تــحــديــدًا، وهـــو مــا يــرفــضــه الــســودان 
أخــرى،  املصريون من جهة  وينفيه  من جهة، 
مــؤكــديــن حــرصــهــم عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

بأسرع وقت ممكن.
وبحسب املصادر السودانية، فإن ثمة ظواهر 
جــديــدة عــلــى املــنــطــق الـــذي يعتنقه املــفــاوض 
املصري، خال االجتماعات األخيرة، تدل على 
أفريقيا  إدارة جنوب  في  القاهرة  ثقة  انــعــدام 
ومــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي لــلــمــفــاوضــات. 
لكن، في الوقت نفسه، يؤمن الفريق السوداني 
أفريقيًا، وأن  يــكــون إال  أن  الــحــل ال يمكن  بــأن 
إثــيــوبــيــا، وهـــي الــطــرف األقــــوى فــي املــعــادلــة، 
كــانــت  إذا  ــربــــي،  غــ تــســتــجــيــب ألي طـــــرف  لــــن 
بـــاألحـــرى لـــم تــســتــجــب قــيــد أنــمــلــة للضغوط 
ــواء فـــي مــفــاوضــات واشــنــطــن،  األمــيــركــيــة، ســ

ــدة مــن  ــديــ ــي مـــرحـــلـــة جــ ــــول فــ ــــدخـ ــم قـــبـــول الـ ثــ
الــذي  الــثــاث للمسودة، األمــر  الـــدول  مراجعة 
يرجح عمليًا استمرار الخافات على محتوى 
املسودة، والحلول املقترحة التي يمكن االتفاق 

عليها أو تطويرها.
الرئيس  السبب  أن  املــصــادر املصرية  وذكــرت 
لــفــشــل املـــفـــاوضـــات، قــبــل أن تــتــطــرق إلــــى أي 
مسائل موضوعية، وعدم تحقيق أي تقدم منذ 
يوم األحد املاضي، هو ما كشفت عنه »العربي 
والسودان  إثيوبيا  من تحفظ  الجديد« سلفًا 
على مقترح مصري بإشراك الواليات املتحدة 
واالتــحــاد األوروبــــي، وهما املــراقــبــان اآلخــران 
لــلــمــفــاوضــات، إلـــى جــانــب االتــحــاد األفــريــقــي، 
ــبــــراء املــســتــقــلــن  ــاد الخـــتـــيـــار الــــخــ ــ ــحـ ــ مــــع االتـ
لــوضــع املـــســـودة. وارتـــــأت الــخــرطــوم وأديـــس 
ــادة عـــدد الــجــهــات املــتــداخــلــة في  ــ أبـــابـــا أن زيـ
عملية اختيار الخبراء وإعداد املسودة سوف 
يعطل إنجازها. كما أن التحفظ اإلثيوبي بات 
متزايدًا وحاسمًا على أي اشتراك أميركي في 
على  بمقترحات،  اإلدالء  أو  مــســودات،  ــداد  إعـ
خلفية األزمة السياسية التي اندلعت بينهما 
بسبب تصريحات ترامب تأييده موقف مصر 

في األزمة وتوقعه تدمير السد.
أمـــا عــلــى املــســتــوى الــفــنــي، فــقــد كــشــفــت فــتــرة 
تــوقــف املــفــاوضــات تغير أولـــويـــات الــطــرفــن. 
فــبــيــنــمــا تـــولـــي مــصــر اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا بــفــكــرة 
السنوية،  التدفق  وكمية  الــســدود،  بن  الربط 
ونــوعــيــة املـــيـــاه، والــتــصــرفــات الــتــي ستجرى 
األول،  املــقــام  فــي  الــســودانــيــون،  يهتم  عليها، 
بضرورة وضع برنامج واضح للملء املستمر 
والدائم للسد، وبحجم التدفق اليومي والذي 
سيصل إلى سد الروصيرص، حتى ال تتأثر 

الــســامــة اإلنــشــائــيــة لــألخــيــر، حــيــث تتمسك 
الــخــرطــوم بـــأن يــكــون الــتــغــيــر فــي حـــدود 250 
أبابا  أديــس  تقترح  فيما  مكعب،  متر  مليون 

350 مليونًا.
وتختلف الرؤية املصرية عن السودانية أيضًا 
حول فترات الجفاف والجفاف املمتد. وتقترح 
الــقــاهــرة تــمــريــر 37 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب كــرقــم 
وسط بن ما تطالب به أديس أبابا، وهو 32 
مــلــيــارا، ومــا كــانــت تطالب بــه مصر وهــو 40 
مليار متر مكعب، على أن ُيترك الرقم الخاص 
بأوقات عدم امللء والرخاء آللية التنسيق بن 
الدول الثاث. لكن السودان يعتبر أن التمسك 
أن  يمكن  ال  من مصر  املقترح  الجديد  بالرقم 
يتفق مــع جــهــود إثــيــوبــيــا لــلــمــلء الــجــاد. كما 
أن هـــنـــاك خـــافـــًا أيـــضـــًا حــــول خــطــة إثــيــوبــيــا 
كانت  ســواء  باملياه،  الخاصة  لاستخدامات 
مخصصة إلنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها.

وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات، 
اجتماعات  فــي  مبتسرة  ورقـــة  تقديمها  بعد 
أغــســطــس/آب املـــاضـــي، فــمــا زال هــنــاك اتــفــاق 
ــرورة إبــقــاء  ــ فــنــي بــيــنــهــا والــــســــودان، عــلــى ضـ
أعلى  النهضة  بحيرة سد  في  املياه  منسوب 
الـــبـــحـــر، لتستمر  فــــوق ســطــح  مـــتـــرًا  مـــن 595 
أمــر تطالب  الكهرباء. وهــو  قدرته على إنتاج 
مصر بإلغائه نهائيًا، وتؤكد أنه غير عادل إذا 
ناصر عن  بحيرة  في  املياه  مقياس  انخفض 
165 أو 170 مترًا. وهذا ينعكس بالطبع على 
نقطة خــافــيــة ســبــق ذكــرهــا حـــول الــربــط بن 
الــقــيــاس فــي ســد النهضة، وجميع  مــؤشــرات 

السدود، وعلى رأسها السد العالي.
لم تكن متحمسة  وأضافت املصادر أن مصر 
مــنــذ الــبــدايــة لــــدور االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، الـــذي 

كان الخيار األول دائمًا إلثيوبيا، حيث كانت 
تــمــســكــت، فــــي أول قـــمـــة مـــصـــغـــرة، بـــضـــرورة 
اســـتـــمـــرار مــجــلــس األمــــن فـــي طــريــقــه لــدراســة 
الــقــضــيــة، وأبــلــغــت جــمــيــع األطـــــراف بــذلــك في 
االتــحــاد  مظلة  استغلت  إثيوبيا  لكن  حينه. 
للمزايدة على مــصــر، وإظــهــار  األفــريــقــي كفخ 
في  املسارين،  بــتــوازي  التصعيد  تتعمد  أنها 
ظـــل خـــافـــات الـــقـــوى الــكــبــرى حــــول الــقــضــيــة. 
إثيوبيا تتمسك بدور  أن  وأوضحت املصادر 
االتحاد األفريقي، ليس فقط بسبب التعاطف 
والـــعـــاقـــات الــقــويــة بـــن الـــطـــرفـــن، ولــكــن ألن 
ــزج بــمــادة في  لــديــهــا تــصــورًا بــأنــه يمكنها الـ
االتفاق تجعل من االتحاد األفريقي مرجعية 
الخاف مع  توفيقية »دبلوماسية« في حالة 
مصر والــســودان. وهــر أمــر ترفضه الدولتان، 
الــلــتــان تــتــمــســكــان بــتــنــظــيــم آلـــيـــة »قــانــونــيــة« 
امللزم  االتــفــاق  للتحكيم، على ضــوء  واضــحــة 

املزمع الوصول إليه وكذا اتفاق املبادئ.
واتفق مساء أمس األول وزراء املوارد املائية 
في مصر والسودان وإثيوبيا على إنهاء هذه 
الــجــولــة مــن املــفــاوضــات حـــول ســد النهضة 
األفريقي،  املــلــف لاتحاد  اإلثــيــوبــي، وإعـــادة 
بـــعـــد فـــشـــل الـــخـــبـــراء الـــســـتـــة املـــخـــتـــاريـــن مــن 
الـــدول الــثــاث، فــي االتــفــاق على نــظــام معن 
وصــاحــيــات مــحــددة لــعــمــل خــبــراء االتــحــاد 
األفــريــقــي. وذكـــر الـــســـودان فــي بــيــان أن هــذه 
تقدم ملموس  أي  إحـــراز  عــن  الجولة عجزت 
ــدده االجـــتـــمـــاع املــشــتــرك  ــ ــــذي حـ ــدور الـ ــ فـــي الــ
لــوزراء الخارجية واملياه. وهو االتفاق حول 
ــراء في  ــبـ الــــــدور الـــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه الـــخـ
ومساراته  الــتــفــاوض،  ومنهجية  الــتــفــاوض، 

والجدول الزمني لها.

القاهرة وحيدة 
على طاولة المفاوضات

القاهرة أكبر متضرر من تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن السد )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( داهمت الشرطة األلمانية عددًا من المنازل والمحال

مصر  في  السلطة  ــي  رأس بين  السياسي  التقارب  من  الرغم  على 
النهضة  سد  ملف  في  الطرفين  بين  العالقة  ــزال  ت ال  ــودان،  ــس وال
مضطربة. كما أن التأييد األميركي، الذي كانت تحظى به مصر، ربما 

ينقلب في حالة وصول إدارة ديمقراطية متعاطفة مع اإلثيوبيين

الحدث

ومقدونيا  النمسا  من  مزدوجة  جنسية 
الشمالية، وكان قد أدين سابقًا بمحاولة 
ــم إطــــاق  ــ ــــى »داعـــــــــش«، وتـ االنـــضـــمـــام إلـ
سراحه مبكرًا في ديسمبر/كانون األول 
ــــي. وتـــــم فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي ســبــب  ــــاضـ املـ
عـــــدم وضـــــع الـــنـــمـــســـا فـــيـــض الـــلـــه تــحــت 
املراقبة، على الرغم من تلقيها باغًا من 
شراء  حــاول  بأنه  السلوفاكية  السلطات 
في  متجر  مــن  هجومية  بندقية  ذخــيــرة 

براتيسافا في يوليو/تموز املاضي.
وكــــان وزيــــر الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي كــارل 
نيهامر قال في فيينا، الخميس املاضي، 
إنه إلى جانب اعتقال اثنن في سويسرا، 
ــارة  ُيــجــرى اتــخــاذ إجـــــراءات. تــجــدر اإلشـ
إلى أن املهاجم الذي قتل من قبل الشرطة 
النمساوية فشل عام 2018 في االنضمام 
إلى تنظيم »داعش« في سورية والعراق، 
واعــتــقــل فــي تــركــيــا، وتــمــت إعــادتــه فيما 
الــعــديــد من  أن  النمسا. وحــتــى  إلــى  بعد 
وســـائـــل اإلعــــــام تــحــدثــت عـــن أنــــه أقــــام، 
أثــنــاء تــوقــيــفــه فــي تــركــيــا، مــع اثــنــن من 
ـــان كــانــا يـــريـــدان أيــضــًا  اإلســامــيــن األملــ

االنضمام إلى »داعش«.
ــر الــداخــلــيــة األملــانــي هــورســت  ــان وزيـ وكـ
أمـــس األول، أن اإلســـام  أعـــلـــن،  زيــهــوفــر 
ــرب بـــــــاده ضــد  ــ ــيـــس مــــقــــصــــودًا فــــي حــ لـ
اإلرهــاب، وإنما املقصود هم املتطرفون. 
وحــذر من أن أملانيا قد تتعرض لهجوم 
فــي أي وقــــت، مــؤكــدًا وجــــود صـــات بن 
اعتداء فيينا وأشخاص في بــاده. وفي 
الوقت نفسه، حذر زيهوفر، املنتمي إلى 
الحزب املسيحي االجتماعي )البافاري(، 
الباد مرتفع،  التهديد في  أن وضــع  من 
إلــى أن أملانيا وقــع فيها فــي هذا  مشيرًا 
ــداءات. وأضــــــاف، أمـــام  ــ ــتـ ــ الـــعـــام ثـــاثـــة اعـ
لدينا  التهديد  »وضــع  األملــانــي،  البرملان 
فــي الــبــاد مــرتــفــع، ويــجــب تــوقــع حــدوث 
أن  ــــت«. ورأى  فـــي أي وقــ هـــجـــوم عــنــدنــا 
هــنــاك حــاجــة إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــا 
وعلى املستوى الدولي ملكافحة اإلرهاب، 
أن هذا املوضوع سيلعب دورًا  موضحًا 
االتحاد  داخلية  وزراء  لقاء  في  محوريًا 

األوروبي في 13 الشهر الحالي.
وفـــي شـــأن ذي صــلــة، دعـــا رئــيــس مكتب 
ــة الـــــدســـــتـــــور األملــــــانــــــي تــــومــــاس  ــايــ ــمــ حــ
»أي  شبكة  مــع  مقابلة  فــي  هالدينفانغ، 
 
ً
أر دي« األملانية، إلى توخي الحذر، قائا

للغاية على  إلقاء نظرة فاحصة  »علينا 
التهديدات املعروفة لدينا، ألنه من املؤكد 
أن أحدهم يفكر في تكرار هذه الهجمات«.

ــم، لـــكـــن قــــد تــكــون  ــهـ لـــيـــســـوا مــشــتــبــهــا بـ
لــهــم صـــات بــاملــهــاجــم فــي فــيــيــنــا، الــذي 
ــــاص، وأصـــــــاب أكــثــر  ــــخـ ــة أشـ ــعــ قـــتـــل أربــ
مــن 20. وأشـــارت متحدثة بــاســم مكتب 
الــدهــم تتم في  إلــى أن عمليات  الشرطة 
مـــدن أوســـنـــابـــروك وكـــاســـل وبــيــنــبــيــرغ، 
النمساوي  القضاء  أحــال  أن  وذلــك بعد 
األملانية.  السلطات  إلــى  تحقيقه  نتائج 
بــأن هــنــاك قناعة لدى  الــتــقــاريــر  وتفيد 
املحققن أن القاتل كان جــزءًا من شبكة 
متطرفة تمتد إلى خارج النمسا. وذكر 
ــاء الــعــام فــي كــالــســروه أن الــهــدف  ــ االدعـ
من العملية معرفة طبيعة عاقة هؤالء 

بمنفذ هجوم فيينا .
ووفقًا لشبكة »ايه أر دي« األملانية، فإن 
اثــنــن مــمــن شــمــلــتــهــم الــعــمــلــيــة األمــنــيــة 
ــتــــداء فــيــيــنــا فـــي يــولــيــو/ زارا مــنــفــذ اعــ

ــدة في  ــام عــ ــ تـــمـــوز املــــاضــــي، وأقــــامــــا أليـ
شقته، اعتمادًا على معلومات السلطات 
النمساوية. وأكــد االدعــاء العام األملاني 
أن اثنن من بن أربعة أفراد تم تفتيش 
مـــنـــازلـــهـــم، أمــــس الــجــمــعــة، فـــي أملــانــيــا، 
أشهر  قبل  فيينا  اعــتــداء  بمنفذ  التقيا 
قليلة فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة. وقــال 
اللقاء  إن  الــعــام  ــاء  االدعــ بــاســم  متحدث 
أن الشخص  يــولــيــو، مضيفًا  فــي  حـــدث 
عبر  بالجاني  اتــصــال  على  كــان  الثالث 
الرابع فكان على تواصل  أما  اإلنترنت، 
عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت مــــع األفــــــــراد املــتــصــلــن 
ــح أن األربــــعــــة لــيــس  ــ ــ بـــالـــجـــانـــي. وأوضـ
مشتبهًا بتورطهم في االعــتــداء، مشيرًا 
إلــى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى 
إحراز أدلة محتملة، مضيفًا أنه ال توجد 

اعتقاالت في هذه الحملة.
املهاجم  النمسا  فــي  الــســلــطــات  وحــــددت 
ــه، وهـــــو يــحــمــل  ــلــ بـــأنـــه كـــوتـــيـــم فـــيـــض الــ

باريس، برلين ـ العربي الجديد

أشخاص  ملاحقة  عملية  أملانيا  أطلقت 
يشتبه بــأنــهــم عــلــى صــلــة بــالــهــجــوم في 
ــنـــاعـــة لـــدى  فـــيـــيـــنـــا، وذلـــــــك مــــع وجـــــــود قـ
البالغ  القاتل،  بــأن  النمسا  في  املحققن 
ا من شبكة  من العمر 20 سنة، كــان جــزء
مــتــطــرفــة تــمــتــد إلـــى خــــارج الــنــمــســا. في 
موازاة ذلك، بدأ وزير الداخلية الفرنسي 
جــــيــــرالــــد دارمــــــانــــــان مــــن تــــونــــس، أمـــس 
الجمعة، جــولــة فــي عــدد مــن دول البحر 
ــان  ــ ــانـ ــ ــتــــوســــط. يـــبـــحـــث دارمـ األبــــيــــض املــ
مــع الــســلــطــات الــتــونــســيــة مــلــف نــحــو 20 
ــي أنـــهـــم مــتــطــرفــون  تـــونـــســـيـــًا يــشــتــبــه فــ
ــالـــب بــــاريــــس بـــطـــردهـــم. والــــزيــــارة  وتـــطـ
مـــقـــررة مــنــذ مــــدة، لــكــنــهــا ارتـــــدت أهــمــيــة 
ــــذي قـــتـــل فــيــه  ــــر هـــجـــوم نـــيـــس الــ ــبـــر إثـ أكـ
أكتوبر/تشرين  أواخـــر  أشــخــاص  ثــاثــة 
التونسي املشتبه  األول املاضي على يد 
ــــذي وصـــل  ــ ــيــــم عــــويــــســــاوي، الـ بــــه إبــــراهــ
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي إلــى 
أوروبــا عبر هجرة غير قانونية. وقالت 
مــصــادر فرنسية، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
التونسية  للسلطات  سيقدم  الــوزيــر  إن 
والـــجـــزائـــريـــة قــائــمــة بـــأســـمـــاء رعــايــاهــم 
الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير 
قــانــونــيــة، ويــشــتــبــه فــي أنــهــم متطرفون 

وتطالب باريس بطردهم.
ــتــــب الـــــشـــــرطـــــة الــــجــــنــــائــــي  ــكــ وداهـــــــــــــم مــ
االتــــحــــادي فـــي أملـــانـــيـــا، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــــرارات مــن قــضــاة التحقيق  بــنــاء عــلــى قـ
ــــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة، مـــــنـــــازل  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ فـــــــي املـ
ومـــحـــال ألربـــعـــة أشـــخـــاص فـــي واليــــات 
سكسونيا السفلى وهيسن وشليسفيغ 
هــولــشــتــايــن، يــفــتــرض أنــهــم كــانــوا على 
صــــات بــمــنــفــذ الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي في 

فيينا، اإلثنن املاضي.
األملانية، على موقعها  الشرطة  وذكــرت 
عــلــى »تــويــتــر«، أن األشـــخـــاص األربــعــة 

تداعيات هجوم فيينا تمتد أللمانيا
فرنسا تريد طرد متشددين إلى تونس والجزائر

امتدت تداعيات 
الهجوم الذي شنه 
أحد أتباع »داعش« 
في فيينا إلى ألمانيا، 

التي تبحث عن أربعة 
أشخاص تواصلوا معه

إثيوبيا: آبي أحمد يدافع عن الهجوم على تيغراينصف عام على حكومة الكاظمي: أزمات بدون حلول
بغداد ـ براء الشمري

بحلول اليوم السبت، تكون الحكومة العراقية 
برئاسة مصطفى الكاظمي قد أتمت ستة أشهر 
االنتخابات  مــع  ينتهي  أن  املــقــرر  عمرها  مــن 
البرملانية املبكرة املقررة في 6 يونيو/حزيران 
املقبل. واعتبر مراقبون أن مهلة األشهر الستة 
كـــانـــت مــواتــيــة لــلــكــاظــمــي، مـــن نــاحــيــة الــدعــم 
ــه، من  الــســيــاســي الــــدولــــي وحـــتـــى الــشــعــبــي لــ
أجل تحقيق تقدم على مختلف األصعدة في 
الباد، إال أن الحكومة لم تتمكن من حل أي من 
األزمــــات املــتــراكــمــة. وتــطــّرق هـــؤالء خصوصًا 
إلى عدم معالجة األزمات التي أدت إلى اندالع 
احتجاجات أكتوبر/تشرين األول 2019، على 
ــــوزراء  الـــرغـــم مـــن اعــتــرافــهــم بــنــجــاح رئــيــس الـ
منتصف  املبكرة  لانتخابات  موعد  بتحديد 
الــعــام املــقــبــل. وفـــي هـــذه الــفــتــرة أيــضــًا وجــدت 
الحكومة نفسها أمــام أزمـــات جــديــدة تضاف 
إلـــى مــا كــانــت تــواجــهــه الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
مــثــل عــجــزهــا عـــن تــوفــيــر مــرتــبــات املــوظــفــن، 
واملــمــاطــلــة فـــي مــحــاســبــة قــتــلــة املــتــظــاهــريــن، 
 عــن الضغط الــذي تتعرض لــه مــن قبل 

ً
فضا

قــــوى مـــقـــّربـــة مـــن إيـــــــران، بـــشـــأن اإلســـــــراع في 
األميركية،  تحديدًا  األجنبية،  الــقــوات  إخـــراج 
ــع الـــعـــلـــم أن مــجــلــس الـــنـــواب  ــن الـــــعـــــراق. مــ مــ
يستعد الســتــضــافــة رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
لذلك بعد( لاستفهام  يتّم تحديد موعد  )لــم 
بشأن قضايا عدة، في مقدمتها األزمة املالية، 

ومستقبل وجود القوات األجنبية.
في السياق، كشف عضو لجنة األمن والدفاع 
الــزيــادي، أن رئاسة مجلس  بــدر  البرملان،  في 

أحمد  آبــي  اإلثيوبي  الحكومة  رئيس  انتقل 
 حرٍب ضد 

ّ
إلى مرحلة الدفاع عن قراره بشن

إقليم تــيــغــراي فــي الــبــاد، مــؤكــدًا أن شهورًا 
من املحاولة بصبر لحل الخافات »فشلت«، 
بــســبــب »الـــغـــطـــرســـة اإلجــــرامــــيــــة والــتــعــنــت« 
ــراعــــات  ــي الــــصــ ــ ــأتـ ــ لـــلـــقـــيـــادة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة. وتـ
العسكرية الجديدة، بعد أكثر من عامن على 
وإجــرائــه سلسلة  السلطة،  أحــمــد  آبــي  م 

ّ
تسل

ــوار، مـــن إريــتــريــا  ــجــ مــصــالــحــات مـــع دول الــ
إلى جيبوتي والصومال وكينيا والسودان. 
وفي خطوته العسكرية األولــى يبدو رئيس 
الوزراء عازمًا على إنهاء التوترات مع إقليم 
بـــالـــقـــوة، وســــط مـــخـــاوف متنامية  تــيــغــراي 
انــزالق إثيوبيا إلى حرب أهلية  من احتمال 

واسعة النطاق.
وقد شّدد آبي أحمد، في بيان مقتضب على 
موقع »تويتر« أمس الجمعة، على أن »أهداف 
ــوات  ـــذهـــا قــ

ّ
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــاريــــة الـــتـــي تـــنـــف

الدفاع الفدرالية في شمال إثيوبيا واضحة 
ومحدودة ويمكن تحقيقها، وهي إعادة حكم 

ــن األعــــضــــاء تــحــديــد مــوعــد  الــــنــــواب طــلــبــت مـ
الستضافة الكاظمي من أجل مناقشة ملفات 
عدة، وفي مقدمتها مقتل قائد »فيلق القدس« 
في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، 
ونــائــب رئــيــس هيئة »الــحــشــد الــشــعــبــي« أبــو 
مــهــدي املــهــنــدس بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 
بــغــداد، فــي 3 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
وجــدولــة انــســحــاب الــقــوات األمــيــركــيــة. ونـــّوه، 
البرملان  أن  »الــصــبــاح«،  فــي حــديــٍث لصحيفة 
مثل  مختلفة  قضايا  الكاظمي  مــع  سيناقش 
ــداد لــانــتــخــابــات،  ــعــ ــتــ األزمـــــــة املـــالـــيـــة، واالســ
 
ً
وزيــــــارات رئــيــس الــــــوزراء الــخــارجــيــة، فــضــا
ــلــــف الــــلــــجــــان الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي مــقــتــل  عـــــن مــ
ــــى أن انــشــغــال  ــــادي إلـ ــزيـ ــ ــفـــت الـ املـــهـــنـــدس. ولـ
تسبب  االنــتــخــابــات  بملف  السياسية  الــقــوى 
األميركية،  الــخــروقــات  ملف  طــرح  تأخير  فــي 
املقبلة ستشهد  البرملان  أن جلسات  موضحًا 

طرح خروج القوات األميركية مجددًا.
وذكـــر عضو آخــر فــي الــبــرملــان، لــم يكشف عن 
اسمه، أن الحكومة لم تحقق أيا من وعودها 
ــتـــي طــرحــتــهــا عـــنـــد تــشــكــيــلــهــا، بــاســتــثــنــاء  الـ
تحديد موعد االنتخابات املبكرة، التي بوشر 
في  وأوضـــح،  تأجيلها.  احتمال  عــن  الحديث 
حــديــٍث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الكاظمي لم 
للقضاء،  املتظاهرين  قتلة  تقديم  مــن  يتمكن 
كما أن حملته ضد الفاسدين لم تشمل كبارهم 
ــــدوالرات  الــذيــن تــســبــبــوا فــي هـــدر مــلــيــارات الـ
أثــنــاء وجــودهــم فــي السلطة خـــال الــســنــوات 
املاضية. وأشار إلى أن الحكومة تقف عاجزة 
حــتــى الــيــوم عــن تــوفــيــر رواتــــب املــوظــفــن، في 
ســابــقــة خــطــيــرة تــهــدد قـــوت املـــواطـــن. واعتبر 

قــبــل هـــذه الــحــكــومــة، أقــلــهــا تــقــديــم املــتــورطــن 
ألفا  أكثر من 27  بقتل 700 متظاهر وإصــابــة 
آخـــريـــن، أو املــتــورطــن فـــي الــفــســاد أو فــرض 
هــيــبــة الـــدولـــة فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وقــــال إن 
الناس باتت تشعر بأن املليشيات أقــوى اآلن 
مــن الجيش والــشــرطــة وكــل األجــهــزة األمنية. 

القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق 
اإلثيوبين في العيش بسام أينما كانوا في 
الــبــاد«. وقـــال إن حكومته »حــاولــت بصبر، 
 الــخــافــات سلميًا مع 

ّ
على مــدى أشــهــر، حــل

ولجأنا  تــيــغــراي.  شعب  تحرير  جبهة  قـــادة 
ــوار«.  ــ ــحــ ــ ــى الــــوســــاطــــات واملـــصـــالـــحـــة والــ ــ إلــ
وأضاف »لكنها فشلت جميعها )املحاوالت( 
ــت جبهة 

ّ
بــســبــب الــعــجــرفــة اإلجـــرامـــيـــة وتــعــن

تحرير شعب تيغراي«.
وعــلــى الــرغــم مــن مــوقــف رئــيــس الـــــوزراء، إال 
أن املخاوف ارتفعت من احتمال غرق الباد 
يوم  الجيش  أعلن  بعدما  حــرب طويلة،  فــي 
ــل فـــي حــــرب ضد  ــه دخــ ــاء املـــاضـــي أنــ ــعــ األربــ
أشهر  بعد  تــيــغــراي«،  شعب  تحرير  »جبهة 
مــن الــتــوتــر بــن أديـــس أبــابــا والــحــزب، الــذي 
مــدى عقود  إثيوبيا عمليًا على  قادته  حكم 
قــبــل وصـــول آبـــي أحــمــد إلـــى الــســلــطــة. وكــان 
هـــجـــوم الــجــبــهــة عـــلـــى الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
لها  مقرًا  تيغراي  فــي  تتخذ  التي  الشمالية 
القشة التي قصمت ظهر البعير. لكن الجبهة 
نفت وقـــوع الــهــجــوم واتــهــمــت آبــي باختاق 
ــة لــتــبــريــر نــشــر الــجــيــش ضـــدهـــا. مع  الــــروايــ
الشمالية،  تّم عزل منطقة تيغراي  أنه  العلم 
فيما أعلنت هيئة الطيران املدني اإلثيوبية 
أنه بدءًا من أمس الجمعة تّم إغاق املطارات 
في العاصمة اإلقليمية ميكيلي، إضافة إلى 
ــــدن اإلقــلــيــمــيــة شـــايـــر وأكـــســـوم وحــمــيــرة،  املـ

»أمام أي خدمات«.
تيغراي،  منطقة  فــي  االتــصــاالت  وانقطعت 
وســط إعــان الجيش اإلثيوبي نشره قوات 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد فـــي تـــيـــغـــراي. من 

جــهــتــه ذكــــر زعـــيـــم تـــيـــغـــراي، ديــبــريــتــســيــون 
مــقــاتــلــة قصفت  ــائــــرات  طــ أن  غــيــبــرمــايــكــل، 
أجــزاء من العاصمة اإلقليمية. وقــال: »نحن 

مستعدون لنكون شهداء«.
وكـــان الــجــيــش اإلثــيــوبــي قــد أعــلــن أنـــه أجبر 
على خوض »حرب غير متوقعة وبا هدف«. 
وقـــال نــائــب قــائــد الــجــيــش اإلثــيــوبــي بــرهــان 
جـــوال إن قــــوات الــجــيــش أرســـلـــت لــلــقــتــال في 
تيغراي من أنحاء أخرى في الباد. وأضاف 
جوال: »دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها. 
عبثية. سنحرص  إنها  الحرب مخزية،  هــذه 
على أال تطاول الحرب وسط الباد«، وتبقى 
ــي تــــيــــغــــراي. ووافـــــــــق الــــنــــواب  ــ ــنـــحـــصـــرة فـ مـ
اإلثيوبيون يوم الخميس املاضي على فرض 
حال الطوارئ في منطقة تيغراي، في أعقاب 

إعان أحمد تطبيقها ملدة 6 أشهر.
ــه فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ وبــلــغ الـــخـــاف ذروتـ
املاضي عندما تحّدى إقليم تيغراي الحكومة 
ــــي إجــــــراء  ــة، ومــــضــــى فـ ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــة املـ ــ ــاديـ ــ ــــحـ االتـ
انتخاباته اإلقليمية. وبدل القبول بالنتائج 
ــبـــرت الـــحـــكـــومـــة املــــركــــزيــــة تــلــك  ــتـ بــــهــــدوء، اعـ
االنــتــخــابــات غــيــر شــرعــيــة، وصــــّوت الــبــرملــان 
االتــحــادي على عــزل قــادة تــيــغــراي. وتوقفت 

وزارة املـــالـــيـــة فـــي أديـــــس أبـــابـــا عـــن تــمــويــل 
حكومة اإلقليم، وشرعت في إرســال األمــوال 
كذلك  هــنــاك.  املحلية  السلطات  إلــى  مباشرة 
أعـــاقـــت الــــــوزارة دفـــع اإلعـــانـــات االجــتــمــاعــيــة 
املستثمرين  املــزارعــن، وحــاولــت منع  لفقراء 
وحتى بعض السياح من السفر إلى ميكيلي 

عاصمة تيغراي.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، أعـــرب األمـــن الــعــام لألمم 
املـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس عــــن قــلــقــه 
الــبــالــغ حــيــال الـــوضـــع، داعـــيـــًا إلـــى »خــفــض 
فوري لتصعيد التوتر وحل النزاع سلميًا«. 
أمـــا فــي الـــســـودان، فــذكــر حــاكــم واليـــة كسا 
بــاإلنــابــة، أربــــاب مــحــمــد الــفــضــل، أن حــدود 
ــة مـــع شــمــال إثــيــوبــيــا أغــلــقــت »حــتــى  الـــواليـ
لوكالة  التوترات، وفقًا  آخــر« بسبب  إشعار 

األنباء السودانية.
وتــقــع منطقة تــيــغــراي عــلــى حـــدود إريــتــريــا، 
ــتـــمـــرت  ــة اسـ ــ ــدوديــ ــ الــــتــــي خــــاضــــت حــــربــــًا حــ
لسنوات مع إثيوبيا، قبل أن يتوصل البلدان 
إلــى الــســام فــي عــام 2018 بعد فترة وجيزة 
مــن تــولــي آبـــي الــســلــطــة. وحــكــومــتــا تــيــغــراي 
تحرير  جبهة  واتهمت  تتفقان،  ال  وإريــتــريــا 
تيغراي أخيرًا إريتريا بالتعاون مع الحكومة 
اإلثــيــوبــيــة الســتــهــدافــهــا. وال تــــزال إريــتــريــا 
واحـــــدة مـــن أكــثــر دول الــعــالــم انـــغـــاقـــًا، لكن 
سفيرها لدى اليابان، إستيفانوس أفورقي، 
غــّرد مساء الخميس، معتبرًا أن »دفــع جبهة 
والــحــروب  للعسكرة،  تيغراي  شعب  تحرير 
بالوكالة، وإحياء قواعد االشتباك العسكري 

في املنطقة، يجب أن يتوقف اآلن«.
)األناضول، أسوشييتد برس، فرانس برس(

 الكاظمي أخطأ حن بالغ في إطاق وعود 
ّ
أن

عـــجـــزت حــكــومــتــه عـــن تــنــفــيــذهــا. مـــن جــهــتــه، 
اعــتــبــر عــضــو الـــبـــرملـــان عـــن تــحــالــف »الــفــتــح« 
ثامر ذيبان، أن الكاظمي يسير بالعراق نحو 
املـــجـــهـــول، مـــؤكـــدًا فـــي تــصــريــح صــحــافــي أن 
سياساته يمكن أن تتسبب في دمار االقتصاد 
الخارجية.  السياسة  فــي  والــتــأثــيــر  الــعــراقــي، 
ورفض ذيبان انسحاب الحكومة العراقية من 
االتفاقية الصينية، والذهاب نحو دول ليست 
لديها إمكانيات لإعمار، مؤكدًا أن البرملان لن 

يسمح بمثل هذه الخطوات.
بــــدوره، رأى عــضــو الــتــيــار املــدنــي فــي بــغــداد، 
الستة كانت  أن مهلة األشــهــر  الــدراجــي،  علي 
كــافــيــة لتحقيق كــثــيــر مــن االســتــحــقــاقــات من 

ــى أن االنـــتـــخـــابـــات املـــبـــكـــرة مـــهـــددة،  ولـــفـــت إلــ
حتى لو أجريت في موعدها، ألن ظروف فتح 
صــنــاديــق االقـــتـــراع أمــــام املــواطــنــن لــن تكون 

»االنتخابات النزيهة«. نظيفة، لوصفها بـ
ــأن الـــــعـــــراقـــــي أحـــمـــد  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ أمـــــــا الـــخـــبـــيـــر فــ
ه على 

ّ
»العربي الجديد«، إن الحمداني، فقال لـ

أمام  واملعروفة  الكبيرة  التحديات  من  الرغم 
حكومة الكاظمي، لكنه كان يمكن إحراز تقدم 
مثل  فيها،  العراقين  خــذل  عديدة  ملفات  في 
وملف  املتظاهرين  قمع  ومــلــف  الــفــســاد  ملف 
ز 

ّ
املحاصصة الطائفية. ورأى أن الكاظمي عز

املحاصصة ورّسخها في التعيينات األخيرة، 
بداًل من تخفيفها.

بدعم  حظي  الكاظمي  أن  الحمداني  وأضـــاف 
دولــي وشعبي، لكنه أخفق في استثمارهما، 
بل على العكس ساعد في إخماد التظاهرات 
ــان يــمــكــن أن يــســتــغــلــهــا فـــي مــواجــهــة  الـــتـــي كــ
وغطاء  كحجة  واملــلــيــشــيــات،  العميقة  الــدولــة 
إلجراء اإلصاحات املنشودة في الباد. وعلى 
العكس، بدت حتى لجان التحقيق في الجرائم 
والحوادث األمنية عاجزة عن االنتهاء وتقديم 
أجوبة للناس إن لم يكن تحديد القتلة. لكنه 
في الوقت عينه اعتبر أن الوقت لم يفت بعد 
أمــام الكاظمي، غير أن األخير لم يقّدم بــوادر 

تشي بإمكانية قيامه بإصاحات جذرية.
وكان البرملان العراقي قد منح الثقة لحكومة 
الكاظمي في 7 مايو/أيار املاضي، بعد أشهر 
مــن اســتــقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــادل 
عبد املهدي، استجابة ملطالب املتظاهرين، إثر 
موجة قمع غير مسبوقة قابلت بها الحكومة 

املتظاهرين املطالبن باإلصاحات. )Getty( كان يُمكن للكاظمي إحراز نجاحات عدة في األشهر الستة الماضية
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ترقب نسخة مشّذبة من برلمان 2016

االنتخابات األردنية تكرر نفسها

مالحقة في الحياة... وتكريم في الممات 
عالقة السلطة الجزائرية والمعارضين

سيشهد مجلس 
النواب المقبل غياب أبرز 

النواب المشاكسين

عّمان ـ أنور الزيادات

تــشــكــيــلــة  تـــشـــهـــد  أن  ــع  ــوقــ ــتــ يــ ال 
ــــي الــتــاســع  مــجــلــس الـــنـــواب األردنـ
عشر، والذي ستفرزه االنتخابات 
ــقــــررة فـــي 10 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  الــنــيــابــيــة املــ
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، تـــغـــيـــرًا كـــبـــيـــرًا، حـــتـــى وإن 
اخــتــلــفــت أســمــاء الـــنـــواب الــفــائــزيــن. فأغلبية 
النواب الجدد سيكونون من املستقلن، الذين 
هــم نــتــاج دعـــم الــنــاخــبــن ملــرشــحــي العشائر 
ــال واألعــــمــــال  ــ ــال املــ ــ واملــــنــــاطــــق، ولــطــبــقــة رجــ

املتنفذين.
في املقابل، يتوقع أن يكون الحضور الحزبي 
هامشيًا وتجميليًا في هذه االنتخابات. ولم 
يمنع ذلك وزير الشؤون السياسية والبرملانية 
األردنــــــي مــوســى املــعــايــطــة مـــن الــحــديــث عن 
زيـــادة فــي عــدد املــرشــحــن الــحــزبــيــن. وأشــار 
إلى مشاركة 41 حزبًا في هذه االنتخابات، من 
 في الباد، وبمجموع 

ً
أصل 48 حزبًا ُمسجا

389 مرشحًا ومرشحة، يشكلون 23 في املائة 
ــي لــانــتــخــابــات. 

ّ
مــن مــجــمــوع املــرشــحــن الــكــل

ويأتي ذلك باملقارنة مع 253 مرشحًا حزبيًا 
خــاضــوا املــعــركــة االنــتــخــابــيــة فــي سبتمبر/

أيلول من العام 2016.
ويــــرجــــح أن يـــكـــون نـــظـــام تـــمـــويـــل األحــــــزاب 
ــٍم إضــــافــــي )نـــظـــام  ــ ــ ومــــحــــاولــــة تــحــصــيــل دعـ
ــن ائـــتـــافـــات  ــرط اإلعــــــــان عــ ــتــ املـــســـاهـــمـــة اشــ
ــيـــل دعـــــــم مـــالـــي  ــنـ ــات، لـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــخــــوض االنـ
ــادة عــدد  ــ ــافــــي(، ســبــبــن رئــيــســن فـــي زيــ إضــ

املرشحن الحزبين في انتخابات 2020.
العمل  أن يخسر حــزب »جبهة  املتوقع  ومــن 
اإلســــــامــــــي«، الـــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لــجــمــاعــة 
اإلخــوان املسلمن في األردن، والــذي يشارك 
لإصاح«،  الوطني  »التحالف  عنوان  تحت 
وهـــو الــعــامــة الــفــارقــة فــي الــعــمــل الجماعي 
املنظم في مجلس النواب األردنــي، عــددًا من 
املـــقـــاعـــد بــعــدمــا كـــانـــت حــّصــتــه فـــي املــجــلــس 
املنتهية واليته 15 نائبًا. وسينخفض ربما 
هـــذا الــعــدد بــمــعــدل 5 مــقــاعــد عــلــى األقــــل في 
االنتخابات املقرر إجراؤها خال أيام. ويتهم 
»جــبــهــة الــعــمــل اإلســــامــــي«،  ــام لـــ ــعـ ــــن الـ األمـ
ــة، الـــســـلـــطـــات،  ــلــ ــايــ ــعــــضــ املــــهــــنــــدس مـــــــــراد الــ
بممارسة ضغوط على املتحالفن مع الحزب. 
وســيــشــهــد املــجــلــس املــقــبــل غـــيـــاب الــرئــيــس 
ــــواب األردنـــــــــي عــاطــف  ــنـ ــ الـــســـابـــق ملــجــلــس الـ
الطراونة، الذي تعرض لضغوط رسمية في 
أشقائه.  مع  مالية  والتهامات  واليته  نهاية 
املشاكسن.  النواب  أبــرز  كما سيشهد غياب 
ومـــن هــــؤالء، غـــازي الــهــوامــلــة الـــذي فــشــل في 
الــنــائــب  اســتــكــمــال أوراق تــرشــيــحــه، وكـــذلـــك 
طــارق خــوري، فيما لم يتقدم النائب صداح 
الــحــبــاشــنــة لــلــتــرشــح، وغـــّيـــب املــــوت الــنــائــب 
يـــحـــيـــى الــــســــعــــود. كـــمـــا ســـيـــفـــتـــقـــد املــجــلــس 
ملرشحن آخرين تميزوا بمداخاتهم املهمة، 

مثل نبيل غيشان ووفاء بني مصطفى. 
»الجمعية األردنية  ويؤكد الرئيس السابق لـ
لــلــعــلــوم الـــســـيـــاســـيـــة«، خـــالـــد شــنــيــكــات، أن 
املــجــلــس املــنــتــظــر هــو امـــتـــداد لــســلــفــه، إذ لن 

انــتــخــابــيــًا مـــوحـــدًا، يــعــالــج الــقــضــايــا املــلــحــة، 
بــأجــنــدات وجـــداول زمنية مــحــددة، مــا يدفع 
سيكون  املقبل  املجلس  بــأن  االستنباط  إلــى 
كــالــســابــق، وربـــمـــا أقـــل فــعــالــيــة. ويـــأتـــي ذلــك 
 احــتــمــال عـــزوف أعــداد 

ّ
ــه، فــي ظــل بحسب رأيـ

ــن املـــشـــاركـــة بسبب  ــن الــنــاخــبــن عـ كــبــيــرة مـ
تــّم استثناء مناطق  فيروس كــورونــا، إذا ما 
األطــراف التي تسيطر عليها روابــط القبلية 

والعشائرية. 
وحول غياب بعض الشخصيات ذات الصوت 
املرتفع عن املجلس املقبل، يقول شنيكات إنه 
الــوارد حضور شخصيات جديدة، لكنه  من 
إن هــذه الشخصيات  إذ  سيكون غير مــؤثــر، 
ــًا  ــواتــ ــــي بـــعـــض األحـــــيـــــان أصــ ــع فـ ــرفــ ــتــــي تــ الــ
 داخـــل املــجــلــس الــنــيــابــي، ال تحكم 

ً
مــعــارضــة

األغلبية، وال تفرض أجنداتها على الحكومة. 
»الـــجـــمـــعـــيـــة  ــــح الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــــ ــــوضـ ويـ
األردنية للعلوم السياسية«، طبيعة التنظيم 
وقانون االنتخاب الحالي، والنظام الداخلي 
فعليًا،  املتعذر  من  »تجعل  والتي  للمجلس، 
وبــشــكــل مـــؤســـســـي، إمــكــانــيــة تــأثــيــر هـــؤالء 
الــقــرار«. وبرأيه، فإن  اع 

ّ
األشخاص على ُصن

طــبــيــعــة تــركــيــب املــجــلــس الــتــي يــفــرزهــا هــذا 

الحكومة،  ســيــاســات  فــي  مــؤثــرة  غير  النمط 
بسبب عدم وجود تكتات برملانية حقيقية. 
بأنها  تتشكل،  التي  الكتل  ويصف شنيكات 
»كتل هامية ضعيفة غير قادرة على تغيير 
ــابــــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن  ـــتـــي الــتــشــريــع والــــرقــ

ّ
دف

التأثير«. من  املنفردة هي معزولة  األصــوات 
األردنـــي  الــكــاتــب والــصــحــافــي  جهته، يتوقع 
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ مـــحـــمـــد ســــــويــــــدان، فـ
النواب  مــن  كبيرة  تكون نسبة  أن  الــجــديــد«، 
املقبلة هي لوجوه جــديــدة، وأن  في املجلس 
نرصد نسبة أكبر من الشباب، الفتًا إلى أنه 
سيكون هناك تغير شكلي في املجلس املقبل، 
مستبعدًا حصول تبدل في األداء، إال بمقدار 
بــســيــط. ويـــرى ســويــدان أنـــه لــن يــكــون هناك 
تــغــيــرات جــوهــريــة عــلــى أداء املــجــلــس املقبل 
أن هذا ما نلمسه  إلى  مقارنة بسابقه، الفتًا 
الحالية،  من الشعارات والدعاية االنتخابية 
والــتــي تــركــز على الــصــور أكــثــر مــن الــبــرامــج. 
ويضيف أن مــا يــطــرح مــن قبل املــرشــحــن ال 

يبشر بتغير نحو األفضل. 
ويـــعـــرب الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي األردنـــــــي عن 
ــرامـــج والــــشــــعــــارات املــطــروحــة  ــبـ »الـ ـــ أســـفـــه، لـ
والــتــي هــي بــرامــج وشـــعـــارات عــامــة، فأغلب 
املرشحن يخاطبون املواطنن عبر العاقات 
االجــتــمــاعــيــة، كــالــعــشــائــريــة واملــنــاطــقــيــة، في 
 غـــيـــاب الـــطـــرح الـــســـيـــاســـي«، مــعــتــبــرًا أن 

ّ
ــل ظــ

املــجــلــس  أداء  تــــراجــــع  يــــرجــــح  ــر  مــــؤشــ ذلــــــك 
املقبل. ويقول ســويــدان إنــه »حتى األصــوات 
النيابية التي كنا نسمعها سابقًا قد تختفي، 
فــالــتــركــيــز مـــن املــرشــحــن هـــو عــلــى املــســائــل 
الــخــدمــاتــيــة، والـــخـــطـــاب يــنــطــلــق مـــن روابــــط 
الــقــرابــة الــعــشــائــريــة واملــنــاطــقــيــة، مــعــتــبــرًا أن 
»لــكــل مــقــدمــات نــتــائــج، واملـــقـــدمـــات الــحــالــيــة 

ترسم تصورًا واضحًا عن املجلس املقبل«. 
أن  الحزبي، يجزم سويدان  وحــول الحضور 
ال حضور كبيرًا يرصد لألحزاب في الشارع 
األردنــــــــــي بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــحــــركــــة اإلســــامــــيــــة، 
فـــــأحـــــزاب املــــعــــارضــــة واملـــــــــــواالة حـــضـــورهـــا 
الترشح  فــي  الحزبي  الحضور  أمــا  ضعيف، 
فــلــن يــنــعــكــس عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب. ويلفت 
إلــى أنــه »حــتــى الــحــركــة اإلســامــيــة ستخسر 
عــددًا من مقاعدها، وسيكون وجــود نوابها 
يتجه  فالناخب  معينة،  نكهة  املجلس  ملنح 
إلى مرشح العائلة واملنطقة، أو صاحب املال 

القادر على املساعدة وتقديم الخدمات«.
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سياسة

يعيد الحضور العسكري 
الرسمي لجنازة المناضل 

الجزائري لخضر بورقعة، 
التذكير بحمالت المالحقة 

والتخوين التي مارستها 
السلطة ضد المناضلين، 

لتعود وتكرمهم في 
مماتهم

فيما يجدد األردنيون مجلسهم النيابي الثالثاء المقبل، ال تبدو المؤشرات واعدة في إمكانية حصول تغيير جوهري في تركيبة 
المجلس الجديد، في ظّل النظام االنتخابي المعتمد وتوجه الناخب إلى الخطاب العشائري والمناطقي الختيار ممثليه

يتجه الناخب األردني إلى مرشح العائلة والمنطقة )صالح ملكاوي/األناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

على مّر التاريخ السياسي للجزائر، ُسجلت 
محطات تجاوزت فيها الخصومة السياسية 
حــدود  مــعــارضــة،  وشخصيات  السلطة  بــن 
التخوين ومحاولة  إلى مستوى  الخصومة، 
والنضالي  السياسي  املــاضــي  إلــى  ــاءة  اإلســ
لهذه الشخصيات، بسبب مواقفها ورفضها 
نفسها،  السلطة  لكن هذه  السلطة.  لخيارات 
ــًا فـــي جــنــائــز تــلــك الــشــخــصــيــات  ــمـ تـــعـــود دائـ
ــادة ترميم  ــ الســـتـــدراك املـــوقـــف مــتــأخــرًا، وإعــ

زجاج ال يرمم.    
هــذا الــواقــع، تجلى مــجــددًا بحضور ممثلن 
ــــى مــقــبــرة  ــادة الـــعـــلـــيـــا لــلــجــيــش إلــ ــيــ ــقــ عــــن الــ
سيدي يحيى أول من أمــس الخميس، حيث 
والقومي  الــجــزائــري  املناضل  جــنــازة  أقيمت 
لخضر بورقعة، وذلــك لتسليم برقية تعزية 
رسمية من قائد أركان الجيش الفريق سعيد 
استدراك  في  بورقعة،  عائلة  إلى  شنقريحة، 
ــبـــل املـــؤســـســـة  مــــوقــــف بــــشــــأن الـــــراحـــــل مــــن قـ

الــعــســكــريــة. وكــانــت هـــذه الــقــيــادة أدت الـــدور 
األبرز في اعتقال بورقعة في يونيو/حزيران 
املاضي،  الثاني  2019، حتى 2 يناير/كانون 
بــســبــب مـــعـــارضـــتـــه لــهــيــمــنــة الـــجـــيـــش عــلــى 
الــجــزائــر، وتمسكه  فــي  الــخــيــارات السياسية 
الــقــرار.  صناعة  مــن  الجيش  استبعاد  بمبدأ 
 
ّ
كــان بث الـــذي  الــرســمــي،  التلفزيون  وبـــدا أن 

تقريرًا لدى اعتقال بورقعة، شّكك فيه بنضال 
 جملة افـــتـــراءات في 

ّ
األخــيــر الـــثـــوري، وضـــخ

ـــه، بـــصـــدد مـــحـــاولـــة اســــتــــدراك خطيئته 
ّ
حـــق

اإلعامية، ناهيك عن التعازي الرسمية التي 
وردت من رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، 

وكبار املسؤولن في الدولة.   
ــم الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــزعــ ــان الــ ــ ــ ــة، كـ ــ ــعـ ــ ــــورقـ وقــــبــــل بـ
ومـــؤســـس أول حـــزب ســيــاســي مـــعـــارض في 
الجزائر، حسن آيت أحمد، أكثر الشخصيات 
ــــت لـــلـــمـــاحـــقـــة  ــــرضـ ــعـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
الــســيــاســيــة والــتــشــويــه طــــوال عــقــود، بسبب 
الــخــارج ضد  في  املعارضة ونشاطه  مواقفه 
عام  السياسية  التعددية  عهد  قبل  السلطة، 
لتوقيف  معارضته  بسبب  الحــقــًا  ثــم   ،1989
املسار االنتخابي من قبل الجيش في يناير 

1992، ووصفه باالنقاب. 
أحمد،  آيــت  طــاولــت  أكــبــر حملة تشويه  لكن 
ــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــه مــ ــتــ ــاركــ ــــت إثـــــــر مــــشــ ــانـ ــ كـ
املعارضة،  السياسية  والــقــوى  الشخصيات 
فــي مؤتمر عقد فــي رومـــا عــام 1995، لبحث 
ــة، بــرفــقــة  ــيــ ــنــ ــلــــول ســـيـــاســـيـــة لــــألزمــــة األمــ حــ
ــلــــة. حـــيـــنـــهـــا، أطــلــقــت  ــمــــد بــــن بــ الــــرئــــيــــس أحــ
ــا الــســيــاســيــة واإلعــامــيــة  ــهـ الــســلــطــات  أذرعـ
في حملة تهجم تجاوزت كل حدود اللياقة، 
تاريخيًا وثــوريــًا آليــت أحمد،  مــســارًا  ملغية 
»املـــرتـــزق« و»الـــخـــائـــن«. وفــي  حــيــث وصـــف بــــ
آيــت  تـــوفـــي   ،2015 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 

أحــمــد، ورفـــض قــبــل وفــاتــه دفــنــه فــي املقبرة 
الـــرســـمـــيـــة، لــكــن الــســلــطــات حـــاولـــت تنظيم 
جنازته، وحضرت كبرى القيادات الحكومية 
األخيرة  النظرة  إللقاء  واألمنية  والسياسية 

على جثمانه. 
الحميد  الكبير عبد  املــنــاضــل   

ّ
ولــم يكن حــظ

مهري، والــذي شــارك في مؤتمر رومــا أيضًا، 
أقــل من آيــت أحمد، منذ رفــض حزبه »جبهة 
التحرير الوطني« النقاب الجيش في يناير 
فذ 

ُ
1992. بدأت املاحقات بحق مهري، كما ن

انــقــاب ضــده فــي رئــاســة الــحــزب عــام 1996، 
بعد رفضه إعان دعم الحزب ملرشح العسكر 
السلطة حاولت  للرئاسة ليامن زروال. لكن 
ــك لـــدى وفـــاتـــه، مــمــجــدة نضاله  ــدراك ذلـ ــتـ اسـ
ــل  الـــثـــوري والـــقـــومـــي فـــي الــتــلــفــزيــون، وأرســ
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة برقية 

تعزية أثنت على خصال الراحل.   
وفــــي رصـــيـــد الــســلــطــة أمــثــلــة كــثــيــرة أســــاءت 
التعامل مع شخصيات كان لها  فيها تقدير 
باع نضالي طويل، بينهم الرئيس أحمد بن 
ة الذي سجن بعد انقاب 19 يونيو 1965، 

ّ
بل

ثم عــاش منفيًا في الــخــارج، إلــى حن عودته 
لــلــبــاد بــعــد الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة. وطــاولــت 
أن يعيد بوتفليقة  الخيانة، قبل  ة تهم 

ّ
بل بن 

لــه االعــتــبــار، ويــلــغــي عــيــدًا ســنــويــًا كـــان يقام 
احتفاء  لــه  ويــقــيــم  عــلــيــه،  االنــقــاب  بمناسبة 
كبيرا في بلدته مغنية غربي الباد، ثم جنازة 
رئاسية لدى وفاته في إبريل/نيسان 2012.  

وبـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي كــــانــــت ضــحــيــة 
بلقاسم،  كريم  املناضل  السياسي،  التشويه 
قــائــد وفـــد مــفــاوضــات االســـتـــقـــال، وعـــارض 
ة وهــواري بومدين بعد 

ّ
نظامي أحمد بن بل

مع  اتخذ  للسلطة  نفسه  واملسار  االستقال. 
املناضل محمد خيضر.

يحصل تغير في جوهر وطريقة العمل. كما 
الجديد  املجلس  يــؤثــر  أن  املــتــوقــع  مــن  ليس 
عــلــى ســيــاســات الــحــكــومــة بــشــكــل جــوهــري، 
ــن بـــاب  إنـــمـــا بــبــعــض األمـــــــور الـــبـــســـيـــطـــة، مــ
الــنــصــيــحــة. ويــتــوقــع شــنــيــكــات، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ضــعــف دور املــجــلــس  لـــ
فــي الــرقــابــة والتشريع ووضـــع املــوازنــة، في 
ــزاب عــن الــحــيــاة السياسية  ــ  غــيــاب األحـ

ّ
ظـــل

والحضور في املجلس. 
قـــــوائـــــم االنــــتــــخــــابــــات  ــكـــات أن  ــيـ ــنـ ويــــــــرى شـ
الــحــالــيــة هـــي قـــوائـــم وقــتــيــة، تــرتــبــط بــفــرص 
النجاح وتــتــواءم مــع قــانــون االنتخاب الــذي 
جرى 

ُ
وت السابقة،  االنتخابات  وفقه  أجريت 

عــلــيــه االنــتــخــابــات الــحــالــيــة. ويــلــفــت إلـــى أن 
أغـــلـــب الـــقـــوائـــم الــحــالــيــة ال تــمــلــك بــرنــامــجــًا 

إضاءة

■ ترامب سيترك إرثًا كبيرًا من ورائه ويجعل #أميركا حاملة املتاعب 
والعنصرية وفرقة الشعب إذا تبن سقوطه سيناريو مبكر يشبه #مصر 

في الثورة 25 يناير #ترامب

■ جو #بايدن عمره 77 سنة. دونالد #ترامب عمره 74 سنة. أين شباب 
أميركا...!!! #الجزائر #أميركا

■ مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف أن العقدة األساسية اليوم تكمن 
في رفع #الحريري شعار أنا من أسّمي الوزراء... ولكن، ليس كل الوزراء 

على ما يبدو، بل املسيحين حصرًا… #الحكومة_باظت

■ اللي مفكرين إنو إذا شكل سعد الحكومة حيصير لبنان بلد مزدهر 
وسويسرا الشرق، ودوالر حيرجع 1500 ليرة بحب بشركن رح ينزل لل 

1000 كمان. فيقوا من غيبوبتكن، هي حكومة النعوة لطاملا األحزاب 
سايقتها. #لبنان_ينتفض #لبنان_منكوب

راتنا نبت غّصة 
ُ
■ شكرًا لكرم عراقنا وسحقًا لجشع دولتنا!..#لبنان. قمُح ف

في بطون الناس الخاوية!!!!

■ #العراق بحاجة ملشروع سياسي وطني ال عمل إعامي، وينقذه العمل 
الجماعي املنظم من هذه الفوضى والتشرذم #الشباب_األحرار

■ على دول #التحالف_العربي في اليمن أن تدرك بأن أي تواطؤ أو صمت 
تجاه زعزعة أمن #اليمن وتفتيت وحدته سيكون سابقة في اإلقليم 
وستفتح األبواب على كل مشاريع التقسيم في الجزيرة و#الخليج.

■ هذا وقت يجب أن يتذكر فيه العالم عظمة التجربة #الديمقراطية في 
#الحقبة #األسدية في #سورية، حن كانت النتائج تعلن قبل االنتخابات، 

والشعب يرقص فرحا بنتائجها قبل أن يصوت.

■ #أميركا رغم كل التطورات التي تملكها الحكومة والشعب ال يعلمون من 
هو الشخص الذي سيحكمهم! أما نحن السوريون من بطون أمهاتنا نعلم 

من هو الرئيس الذي سيتولى الحكم 

■ فقنا الصبح على انقطاع عام للكهرباء في #سورية بلشنا من أول 
الشتوية وبتروح آلخر الشتوية.

المقاعد  لملء  المفتوحة  النسبية  القائمة  االنتخابي  النظام  يعتمد 
القوائم  عدد  بلغ  لالنتخاب،  المستقلة  الهيئة  ووفق  الـــ130.  النيابية 
قائمة،   294 نوفمبر   10 في  المرتقبة  لالنتخابات  المترشحة  النهائية 
 1314 منهم  مرشحًا،   1674 القوائم  هذه  داخــل  المرشحين  وعــدد 
 5 طعن  وقبول  مرشحين،   6 انسحاب  بعد  وذلك  إناث،  و360  ذكور، 
مرشحين بقرار مجلس مفوضي الهيئة برفض طلب ترشحهم، مقابل 

رد 7 طعون، بينها واحد لشخص لم بتقدم بطلب ترشح.

القوائم النهائية

Saturday 7 November 2020
السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة


