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الالجئين؟

واشنطن ــ العربي الجديد

للرئاسة  الديمقراطي  املرشح  فريق  بــدأ 
األمــيــركــيــة جــو بــايــدن، الـــذي يقترب من 
ــول الــبــيــت األبــــيــــض، بـــوضـــع خطط  ــ دخـ
لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة الـــتـــي تــلــي إعـــان 
ــوزه فـــي االنــتــخــابــات، وبـــرســـم طريقه  فــ
نــحــو الــبــيــت األبـــيـــض. وذكــــرت صحيفة 
»نيويورك تايمز«، أول من أمس الجمعة، 
ــايـــدن املــــســــؤول عـــن املــرحــلــة  أن فـــريـــق بـ
االنـــتـــقـــالـــيـــة، جـــمـــع بــالــفــعــل طـــاقـــم عــمــل 
يــضــّم أكــثــر مــن 75 مـــســـؤواًل، مــع خطط 
الــعــدد تقريبًا إلــى 300 عضو  لرفع هــذا 
بحلول يوم التنصيب. وأشــارت إلى أنه 
مــع تــقــّدم بــايــدن فــي عـــدد مــن الــواليــات 
وحلفاؤه  مستشاروه  تحّرك  الحاسمة، 
بــســرعــة ملــنــاقــشــة الــتــوظــيــف فـــي املــراكــز 
التي تشرف على  املهمة، خصوصًا تلك 
إن  وقالت  كــورونــا.  لجائحة  االستجابة 
الفريق ســّرع الخطط االنتقالية أول من 
أمس، مع احتمال تسمية مسؤولني كبار 
في إدارة بايدن املحتملة مطلع األسبوع 

املقبل.
ويــعــمــل مــســتــشــارو وحــلــفــاء بـــايـــدن في 
ويــلــمــنــغــتــون وواشـــنـــطـــن عــلــى تكثيف 
بإمكانهم  مــن  هــويــة  بــشــأن  محادثاتهم 
شغل مناصب مهمة، في الجناح الغربي 
ــدة بــخــطــة  ــشــ ــهــــني بــ ــ والــــــــوكــــــــاالت، مــــوجَّ
بايدن لتجميع اإلدارة األكثر تنوعًا في 
التاريخ. ونقلت الصحيفة عن أكثر من 6 
أشخاص مطلعني على عملية التخطيط، 
الـــذيـــن تــحــدثــوا شـــرط عـــدم الــكــشــف عن 
مللء  ع 

ّ
يتطل بــايــدن  إن  قولهم  هوياتهم، 

مناصب طاقمه في البيت األبيض أواًل، 
ــع أن يــتــم اإلعـــــان عن 

َّ
فـــي وقـــت ال ُيــتــوق

املناصب الحكومية قبل فترة عيد الشكر 
)26 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي(. وذكـــرت 
ــر 

ّ
ــايــــدن حــض الــصــحــيــفــة أن مــعــســكــر بــ

رفض  حــال  فــي  مختلفة  لسيناريوهات 
ترامب التنازل عن الرئاسة، ولم تشارك 
ــه فــي العملية االنــتــقــالــيــة. ويــقــول  ــ إدارتـ
إن  الديمقراطي  املرشح  حملة  مسؤولو 
بنّية  عملوا  تــرامــب  إدارة  فــي  مسؤولني 
هذا  يستمّر  أن  آملني  اآلن،  حسنة حتى 

التعاون.
ــط مــســاعــدو بــايــدن، مــع تسجيل 

ّ
ويــخــط

ــا أرقـــامـــًا  ــ ــــورونـ ــيـــروس كـ ــفـ اإلصـــــابـــــات بـ

ــــح الــــديــــمــــقــــراطــــي جــو  ــــرشـ ــــع تـــعـــزيـــز املـ مـ
األميركية،  بالرئاسة  للفوز  تقدمه  بايدن 
وتـــراجـــع احــتــمــال بــقــاء الــرئــيــس دونــالــد 
»الضغوط  استراتيجية  مهندس  ترامب، 
الــقــصــوى« عــلــى إيــــران، أعــربــت الحكومة 
اإليـــرانـــيـــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن تــتــغــيــر هــذه 
االســتــراتــيــجــيــة. وعـــّبـــر عـــن هــــذا املــوقــف، 
ــم الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ املــ
عــلــي ربــيــعــي، فــي مــقــال، نــشــرتــه صحيفة 
»إيران« الرسمية، أمس السبت، مؤكدًا أن 
»الضغوط القصوى وصلت إلى النهاية، 
وعلى عكس تــصــورات تــرامــب، فــإن إيــران 
لم تنهر وهي بمقاومتها تخوض تجربة 
ــاف  ــ ــفــــط«. وأضــ ــنــ الــ مــــن دون  ــاد  ــتــــصــ االقــ
 أمام أي إدارة ستحكم 

َ
ربيعي أنه »لم يبق

أمـــيـــركـــا عـــقـــوبـــات لــتــفــرضــهــا بـــاعـــتـــراف 
ــًا  ــيـ داعـ ــــب«،  ــرامــ ــ تــ إدارة  فــــي  ــؤولــــني  ــســ املــ
»الــعــودة  إلــى  الــجــديــدة  األميركية  اإلدارة 
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــار الـــعـــقـــانـــي واالبـ ــ ــــسـ إلــــــى املـ
املــعــاديــة للشعوب والــداعــيــة  الــســيــاســات 
إلى الحروب«، في إشارة غير مباشرة إلى 
الرئيس  سلكه  الــذي  الدبلوماسي  املسار 
األميركي السابق باراك أوباما مع طهران، 
وتــّوج باالتفاق الــنــووي عــام 2015. وقال 
االنتخابات  إن »نتائج  اإليراني  املتحدث 
األميركية ليست حتمية بعد« لكنه توقع 
»ســقــوط الــرئــيــس األمــيــركــي الــــذي ينشر 
الكراهية« فــي إشـــارة إلــى تــرامــب، مشيرًا 
إلــى أن املــوقــف اإليــرانــي مــن االنتخابات 
األمــيــركــيــة ونــتــائــجــهــا، هـــو مـــا عــبــر عنه 
املـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي والـــرئـــيـــس حسن 
روحاني األسبوع املاضي. وكان خامنئي 
قــد اعــتــبــر أن »ســيــاســاتــنــا لــن تتغير مع 
رحـــيـــل ومـــجـــيء الــــرؤســــاء األمـــيـــركـــيـــني«، 
أما روحاني فشّدد على أنه ال يهم باده 
»بل  األميركية  باالنتخابات  سيفوز  مــن 
الــذي سيتخذه«.  واملــســار  السلوك  يهمنا 
ــذه الــتــصــريــحــات ال  ــ ــد ربــيــعــي أن »هـ ــ وأكـ
تــعــنــي تــجــاهــل أن هــنــاك يــمــكــن أن تــكــون 
فروق في سلوك الرؤساء األميركيني، بل 
هــي تــأكــيــد عــلــى مــبــادئ تــقــود السياسة 
الــخــارجــيــة« اإليـــرانـــيـــة. وفـــي رســـالـــة إلــى 
ــم الــحــكــومــة  ــاسـ ــال املـــتـــحـــدث بـ ــ بــــايــــدن، قـ
الــذي طرحناه إلنهاء  »الحل  إن  اإليرانية 

ـــ120 ألــفــًا  ــ ، تـــجـــاوزت الــ
ً
 جـــديـــدة

ً
قــيــاســيــة

فــي األيـــام الثاثة املــاضــيــة، التــخــاذ أول 
للتركيز  الحاسمة،  االنتقالية  الــقــرارات 
ــة  ــهــ ــواجــ ــى الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة ومــ ــلــ عــ
ت العنوان الرئيسي 

ّ
الجائحة، والتي ظل

ــــدن االنـــتـــخـــابـــيـــة خـــال  ــايـ ــ ــــي حـــمـــلـــة بـ فـ
نائب  مساعدو  وجمع  املاضية.  األشهر 
الرئيس السابق فريقًا داخليًا مؤلفًا من 
حوالي 24 خبيرًا في السياسة الصحية 
وتقديم  تطوير  ملتابعة  والتكنولوجيا 
ــاح لـــلـــفـــيـــروس، وتـــحـــســـني الــبــيــانــات  ــقـ لـ
الصحية، وغيرها من املشاكل. ومن بني 
رئيسيًا  دورًا  يــلــعــبــوا  أن  ــع 

َّ
ُيــتــوق الــذيــن 

ــار، الـــجـــراح الــعــام الــســابــق  ــ فــي هـــذا اإلطـ
أوبـــامـــا، فيفيك ميرثي،  ــاراك  بــ فــي عــهــد 
الذي قّدم النصح بشأن الجائحة بشكل 
خـــاص لــبــايــدن ألشــهــر عــــدة، والــــذي من 
املتوقع أن يلعب دورًا عامًا كبيرًا كأحد 
الــديــمــقــراطــيــة  اإلدارة  اســتــجــابــة  وجــــوه 

املحتملة للفيروس.
ــي أنـــــواع  ــون أيـــضـــًا فــ ــؤولــ ــســ ويـــنـــظـــر املــ
اإلجــــــــــــراءات االقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي يــمــكــن 
اتخاذها فــورًا، من ضمنها التراجع عن 
بعض األوامر التنفيذية لترامب. ولفتت 
الصحيفة إلــى أنــه مــن املــتــوقــع أن يعنّي 
في  للموظفني  كبيرًا  كاين،  رون  بايدن 
البيت األبيض، والذي شغل هذا املنصب 
ــه نـــيـــابـــة الـــرئـــاســـة  ــيــ ــ

ّ
ــول ــًا خــــــال تــ أيــــضــ

األمـــيـــركـــيـــة، عــلــمــًا أن هـــنـــاك مــرشــحــني 
آخرين يتّم النظر فيهم بجدية. ومن بني 
األشخاص الذين يدخلون ضمن الخطط 
االنتقالية لبايدن، كبير موظفي مجلس 
 عن 

ً
الشيوخ السابق تيد كوفمان، فضا

املسؤول السابق في إدارة أوباما جيف 
»أسوشييتد  وكــالــة  وبــحــســب  زيــنــتــس. 
ــــو مــســاعــد  ــان، وهـ ــمـ ــوفـ ــقـــود كـ ــــرس«، يـ ــ بـ
بايدن لفترة طويلة، الجهود لتأمني بناء 
وكوفمان  الــســابــق.  الرئيس  نائب  إدارة 
هو سيناتور سابق من ديــاويــر، حيث 
عنّي مللء هذا املقعد بعدما انتخب بايدن 
نائبًا ألوباما. وعمل كوفمان أيضًا على 
االنتقالية  للمرحلة  أوبــامــا  فريق  إعــداد 
عام 2008. وكان بايدن طلب من كوفمان 
البدء  املــاضــي،  إبريل/نيسان  منذ شهر 
بــالــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، منذ 
فوزه في تمهيديات الحزب الديمقراطي. 
مرهقًا، بحسب  يــبــدو  الــيــوم  العمل  لكن 
ــرار الـــرئـــيـــس  ــمــ ــتــ  اســ

ّ
ــل ــ الــــوكــــالــــة، فــــي ظــ

هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات كــــان بــســيــطــًا لــلــغــايــة، 
وهــو الــعــودة لاتفاق الــنــووي والرضوخ 
أوبــامــا  إدارة  بــهــا  قبلت  الــتــي  للتعهدات 

باسم أميركا«.  
الرسمية  إيــران  الرغم من تأكيدات  وعلى 
عــــلــــى أنــــــــه ال يـــهـــمـــهـــا مــــــن ســــيــــفــــوز فــي 
لــكــن ال يخفى  االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة، 
تــرامــب،  اللحظات إلنــهــاء حكم  أنــهــا تعد 
الرئيس األميركي األكثر عداء للجمهورية 
ــة، بــفــعــل مــمــارســتــه  ــيــ ــرانــ ــة اإليــ ــيـ اإلســـامـ
أقــصــى الــضــغــوط عــلــيــهــا، لـــم يــســبــق لها 
ــًا مــــن الــــصــــراع بــني  ــامـ ــــال 40 عـ مــثــيــل خـ
ــه حــرب 

ّ
ــدأ تـــرامـــب ذلـــك بــشــن الــطــرفــني. وبــ

وفــرض عقوبات غير  اقتصادية شــرســة، 
ــلـــى إيــــــــران بـــعـــد االنـــســـحـــاب  مـــســـبـــوقـــة عـ
 عـــن اغــتــيــال 

ً
مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي، فــضــا

الثوري  الحرس  في  القدس«  »فيلق  قائد 
يناير/  3 فــي  قاسم سليماني،  اإليــرانــي، 

كانون الثاني املاضي.
ــــرت جـــــولـــــة وزيــــــر  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي املـــــقـــــابـــــل، اسـ
الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، 
الــكــوبــيــة هــافــانــا، مساء  الــعــاصــمــة  وزار 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، مــلــتــقــيــًا نــظــيــره 

ترامب يوميًا باالدعاء أن الفوز في هذه 
االنتخابات قد تّم سرقته منه.

وحــــــــــول املـــــنـــــاصـــــب الــــــــــوزرايــــــــــة، لــفــتــت 
 مــســتــشــارة 

ّ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، إلـــى أن

األمــــن الــقــومــي الــســابــقــة ســـــوزان رايـــس 
ـــي وزارة 

ّ
ــعــتــبــر الـــخـــيـــار األفـــضـــل لـــتـــول

ُ
ت

ــال انـــتـــخـــاب بـــايـــدن  ــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــ
رئــيــســًا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــرشــيــحــهــا 
سيؤدي إلى معركة. وأشارت الصحيفة 
إلـــى أن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن والـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس 
ــــي هـــذا 

ّ
ــتــــول ــًا لــ ــز، مــــرشــــحــــان أيــــضــ ــ ــونـ ــ كـ

تــؤول  الــخــزانــة، فقد  أمــا وزارة  املنصب. 
ــنــــــارد، عــــضــــو مــجــلــس  ــرايــــ إلـــــــى اليـــــــل بــــ
والتي  الفيدرالي،  االحتياطي  محافظي 
عملت في وزارة الخزانة في عهد أوباما. 
ي 

ّ
وقالت الصحيفة إن املرشح األبرز لتول

وزارة الدفاع هي ميشيل فلورنوي، التي 
شــغــلــت ســابــقــًا مــنــصــب املـــســـاعـــد األول 
لوزير الدفاع لشؤون السياسات، والتي 
ى وزارة الدفاع 

ّ
قد تصبح أول امرأة تتول

األميركية.
وقال بايدن، في خطاب له أول من أمس، 
إنه »فيما ننتظر النتائج، أريد أن يعلم 
الناس، أننا لن ننتظر لبدء العمل«. وأكد 
بايدن، أنه التقى يوم الخميس املاضي، 
مـــع مــرشــحــتــه ملــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس، 
كــــامــــاال هـــــاريـــــس، خــــبــــراء فــــي الــصــحــة 
ملحاربة  العمل  لبدء  واالقتصاد،  العامة 
الــذي أصبح »مصدر  تداعيات كــورونــا، 
قلق أكــبــر فــي كــافــة أنــحــاء الــبــاد«، على 

حّد قوله.
ــــرس«، إن حملة  وقـــالـــت »أســوشــيــيــتــد بـ
بــايــدن تــرفــض الــتــصــريــح حـــول املرحلة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة، لــكــن مــســتــشــاريــه املــقــربــني 
يــؤكــدون أن األولــويــة هــي لتعيني كبير 
املــوظــفــني فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، ومـــن ثــّم 
جمع الفريق الضروري ملواجهة فيروس 
كورونا. ويمنح الرئيس األميركي فرصة 
أكــثــر  يـــحـــتـــاج  ــوظــــف،  مــ تــعــيــني 4 آالف 
إلــــى مــصــادقــة مجلس  مـــن 1200 مــنــهــم 
لــبــايــدن، في  الــشــيــوخ، مــا يشكل تحديًا 
على  الجمهوريني  هيمنة  استمرار   

ّ
ظــل

االنتقالية  العملية  وتــبــدأ  املجلس.  هــذا 
رسميًا فور تحديد إدارة الخدمة العامة 
بناء  الرئاسة  انتخابات  الفائز في  اســم 
األمر  وهــذا  املتوفرة.  املعطيات  كل  على 
قابل للغاية ألن يكون موضع سجال، ما 
يمنح ترامب فرصة الضغط لتأخير هذه 
الوكالة إعانها. كما ال يزال غير واضح 
مـــا إذا كــــان بـــايـــدن ســيــلــتــقــي بــتــرامــب. 
وكــان أوبــامــا التقى تــرامــب بعد أقــل من 
 أسبوع على إجراء االنتخابات الرئاسية 

في 2016.
ويبقى غير واضح أيضًا ما إذا كان بايدن 
ســيــعــني هــاريــس عــلــى رأس هــيــئــة إدارة 
األزمات حول كورونا في البيت األبيض. 
كوري  نيوجرسي،  عن  السيناتور  وقــال 
ــتـــوقـــع أن تــــكــــون هـــاريـــس  ــه يـ ــ بــــوكــــر، إنــ
 في أن يراها 

ً
شريكة حقيقية لبايدن، آما

تدير املسائل البالغة األهمية.

الكوبي بــرونــو رودريــغــيــز. وقــال ظريف 
وكــوبــا شّكلتا جبهة موحدة  »إيـــران  إن 
املتحدة،  الــواليــات  مواجهة ضغوط  فــي 
ــا إال  ــارهـ ــبـ ــتـ وهـــــي ضـــغـــوط ال يــمــكــن اعـ
ــــد بـــعـــدم تــأثــر  إرهـــابـــًا اقـــتـــصـــاديـــًا«. ووعـ
ــقـــوبـــات  ــعـ ــالـ ــلــــديــــن بـ ــبــ ــاون بـــــني الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
األمــيــركــيــة، تــحــديــدًا فــي مــجــاالت الطاقة 
والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا«. مـــن جــانــبــه، 
أكــد رودريــغــيــز أن زيـــارة ظــريــف »فرصة 
مهمة ملواصلة تعميق حوارنا السياسي 
الـــرفـــيـــع املـــســـتـــوى وتــشــجــيــع الـــعـــاقـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والــتــعــاونــيــة 
والثقافية والعلمية واألكاديمية«. وأشار 
إلــى أن بــاده تدين »اإلجـــراءات القسرية 
ــــي فـــرضـــتـــهـــا حـــكـــومـــة  ــتـ ــ واألحــــــــاديــــــــة الـ
إيــران  جمهورية  على  املتحدة  الــواليــات 
الــشــقــيــقــة«، وأنــهــا تــدافــع عــن »الــحــق في 
االســتــخــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة«. 
ــا«، ســيــحــضــر الــوزيــر  ــمـ ــرانـ وبــحــســب »غـ
ــــي فــــي نـــهـــايـــة زيــــارتــــه »احـــتـــفـــال  ــرانـ ــ اإليـ
تنصيب الرئيس البوليفي لويس أرسي 
ــد«، فـــي مـــيـــدان مــوريــلــو، في  ــ الـــيـــوم األحــ

العاصمة البوليفية الباز.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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أول  السبت  الثالثاء، جاء أمس  االقتراع مساء  انتظار أليام منذ إغالق صناديق  بعد 
إعالن فعلي بفوز جو بايدن بالرئاسة األميركية، عبر وسائل اإلعالم ومن دون تأكيد 
رسمي، بعدما حسم والية بنسلفانيا لمصلحته، أما خصمه دونالد ترامب الذي بقي 

مصرًا على فوزه، فيبدو في وضع صعب

واشنطن ـ العربي الجديد 

اقــتــنــص املـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جو 
بـــايـــدن كـــرســـي الــبــيــت األبـــيـــض، مع 
إعان وسائل اإلعام الرئيسية )سي 
أن أن ونـــيـــويـــورك تــايــمــز وواشــنــطــن بــوســت 
وحـــتـــى فـــوكـــس نـــيـــوز وغـــيـــرهـــا( مـــســـاء أمــس 
السبت فوزه بوالية بنسلفانيا ومعها السباق 
ــي، بــيــنــمــا  ــمــ ــن دون إعــــــان رســ ــي، مــ ــاســ ــرئــ الــ
أصــر ترامب، في بيان أصــدره مساًء، على أن 
ترامب:  وتابع  بعد«.  تحسم  لم  »االنتخابات 
يــســارع بــايــدن فــي إظــهــار نفسه بشكل زائــف 
عــلــى أنـــه الــرابــح فــي االنــتــخــابــات. فــي املقابل 
كثرت التسريبات عن تخّبط في استراتيجية 
ارتفاع أصــوات  للتقاضي، ومــع  حملة ترامب 
جـــمـــهـــوريـــة تـــدعـــو الـــرئـــيـــس لـــلـــتـــنـــازل بــشــكــل 
ــبــــاد إلـــى  ــر الــ ســلــمــي عــــن الــســلــطــة وعــــــدم جــ
معارك طويلة. وأعلنت وسائل إعام أميركية 
ـــ46 لــلــواليــات  مــســاء أن بــايــدن هــو الــرئــيــس الــ
املتحدة بعد فوزه ببنسلفانيا وتخطيه عتبة 
ستريت  »وول  لتنقل  املطلوبة،  صوتًا  ـــ270  الـ
جورنال« عن مستشارين لترامب، لم تسمهم، 
قانوني  أو  لــم يعد هناك سبيل سياسي  أنــه 
يحول دون هزيمة الرئيس. وعلى الفور، كتب 
لي  باختياركم  فخور  أنــا  تويتر:  على  بايدن 
ــة الــعــظــيــمــة. وتــابــع:  رئــيــســًا لــقــيــادة هـــذه األمــ
أتعهد بأن أكون رئيسًا لكل األميركيني، للذين 
صــوتــوا لــي أو لــم يــفــعــلــوا. ســأكــون عــلــى قــدر 

الثقة التي منحتموني إياها.
وكــان بــايــدن قــد عّبر مساء الجمعة عــن ثقته 
داعيًا  النصر  يعلن  أن  دون  مــن  لكن  بــالــفــوز، 
ــتـــاقـــي«. وقــــال فـــي كلمة  األمــيــركــيــني الــــى »الـ
مـــن ديـــاويـــر إن »الـــوقـــت قـــد حـــان لــلــتــاقــي«، 
ــب عــلــى الــغــضــب«. 

ّ
مــضــيــفــًا »عــلــيــنــا أن نــتــغــل

ى 
ّ
وتابع »أعزائي األميركّيني، ليس لدينا حت

تقّدم  األرقـــام   
ّ
لــكــن للنصر،  إعـــان نهائي  اآلن 

صـــورة واضــحــة ومــقــنــعــة: ســـوف نــفــوز بهذه 
االنتخابات«، معّبرا كما في اليوم السابق عن 
أوراق االقتراع. من  ثقته في نتيجة احتساب 
جهته، اعتبر ترامب في تغريدة أن بايدن يجب 
أال يعلن الــفــوز »بــشــكــل غــيــر شــرعــي«. وكتب 
»يمكنني أنــا أيــضــا أن أعــلــن ذلـــك، اإلجـــراءات 
ــدأت لــلــتــو!«. غــيــر أن اإلجـــــراءات  الــقــانــونــيــة بــ
يبدو  تــرامــب، ال  التي تحدث عنها  القانونية 
أنها ستنقذه من خسارة تبدو محتمة، ونقلت 
قناة »سي أن أن« عن أحد مستشاري ترامب 
من دون تسميته، قوله مساء أمــس: »ال نملك 
تــزويــر«.  حـــدوث عمليات  ملموسة على  أدلـــة 
ــرز« عـــن مستشار  ــتــ كــذلــك نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
الخاصة  التقاضي  استراتيجية  أن  لــتــرامــب 
بــالــحــمــلــة تــســودهــا الــفــوضــى وغــيــر منظمة. 
وقال مسؤول جمهوري آخر، وفق الوكالة، إن 
من املشكوك فيه أن تؤدي الدعاوى القضائية 
إلى فوز ترامب، مضيفًا »هــذا السباق انتهى 
ــــك هــو  ــــرى ذلـ ــذي ال يـ ــ والـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الــ
دونــالــد تـــرامـــب«. وفـــي ضــربــة أخـــرى لجهود 
الرئيس، أصيب كبير موظفي البيت األبيض 

مارك ميدوز بكورونا.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع زيــــــادة املــــؤشــــرات عــلــى عــدم 
رغبة الجمهوريني بخوض معركة طويلة في 
املــحــاكــم قــد تــشــل الــبــاد لــفــتــرة غــيــر قصيرة. 
 عــن مــصــادر 

ً
وأورد مــوقــع »ســـي أن أن« نــقــا

مقربة من البيت األبيض قولها إن بعض كبار 
املــوظــفــني داخـــل البيت األبــيــض وفــي الحملة 
االنتخابية لترامب، بدأوا في صمت باالبتعاد 
عــن الــرئــيــس املنتهية واليـــتـــه، وذلــــك كــإجــراء 
احـــتـــرازي بــعــدمــا أظــهــر مــســار فـــرز األصــــوات 
بــواليــة رئاسية جــديــدة. ونقل  لــن يظفر  بأنه 
لم  ترامب  إدارة  بــارز في  املوقع عن مستشار 
يسمه، قوله إن السباق الرئاسي »قد انتهى«، 
متحدثًا عن وجود مخاوف مما قد يقدم ترامب 
عــلــى الــقــيــام بـــه، بــمــعــزل عــمــا إن كـــان سيقبل 
بنتائج االنتخابات أم ال. »الله وحــده يعلم«، 
هكذا قال املستشار في معرض رده عما يمكن 
أن يــقــوم بــه تــرامــب، مــقــرًا فــي اآلن نفسه بــأن 
عددًا كبيرًا من املسؤولني بحملته االنتخابية 
ــيـــرة مــن  ــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض وقــــفــــوا فــــي حـ وفـ
ــام تــــرامــــب لــيــلــة الــخــمــيــس  ــ أمــــرهــــم حــيــنــمــا قـ
املغلوطة  التصريحات  من  مجموعة  بترديد 
خــــال إيـــجـــاز صــحــافــي لـــه بــالــبــيــت األبــيــض. 
وأودت شبكة »ســي أن أن« عن مستشار آخر 

قــولــه إن تــرامــب بـــدأ يــجــد نــفــســه مـــعـــزواًل في 
االدعاء بأنه قد جرت سرقة االنتخابات. كذلك 
خــــرج مـــســـؤولـــون جــمــهــوريــون عــلــنــًا لتقديم 
ـــه 

ّ
آراء مــخــالــفــة لـــطـــروحـــات تـــرامـــب وقـــولـــه إن

ســيــكــون ضــحــّيــة »ســرقــة« االنــتــخــابــات. وقــال 
الرئيس،  وحليف  السابق  نيوجيرسي  حاكم 

كــريــس كريستي، عبر محطة »ايـــه بــي ســي«: 
»لــم نسمع أّي دليل« في كــام تــرامــب، محذرًا 
مـــن خــطــر تــأجــيــج الـــتـــوتـــر مـــن دون عــنــاصــر 
مــلــمــوســة. وكـــتـــب الــســيــنــاتــور مــيــت رومــنــي 
على »تويتر«: »من حق الرئيس أن يدعو إلى 
إعادة فرز« األصوات و»أن يدعو إلى التحقيق 

فــي املــخــالــفــات املــزعــومــة عــنــدمــا يــكــون هناك 
إن االنتخابات  القول  الخطأ  دليل«، لكن »من 
ــاف »هــذه  ــزورة وفـــاســـدة ومــســروقــة«. وأضــ مــ
الحرية هنا وفي  التصريحات تضر بمسألة 
ــاء الـــعـــالـــم وتــضــعــف املــؤســســات  ــحـ جــمــيــع أنـ
التي هي في قلب الجمهورية وتؤجج مشاعر 

 تــرامــب حظي بدعم 
ّ
مــدمــرة وخــطــيــرة«. إال أن

ســيــنــاتــوريــن بـــارزيـــن، هــمــا ليندسي غــراهــام 
وتيد كروز. وقال األخير عبر »فوكس نيوز«: 
 الرئيس غاضب، أنا 

ّ
»يمكنني أن أقول لكم إن

كذلك، والناخبون أيضًا على ما أعتقد«.
ــة لــلــحــزب  ــيـ ــنـ وبـــيـــنـــمـــا تــــهــــدف الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
الجمهوري إلى جمع 60 مليون دوالر على األقل 
للمساعدة في تمويل معارك ترامب القانونية، 
وفــــق وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، فــــإن جــمــهــوريــني في 
معركة  لخوض  حماسًا  يبدوا  لم  الكونغرس 
طــويــلــة وتـــؤثـــر عــلــى أمـــيـــركـــا إذا أصـــبـــح من 
فــاز في االنتخابات. وكرر  أن بايدن  الــواضــح 
السيناتور روب بــورتــمــان فــي واليـــة أوهــايــو 
التي فاز بها ترامب ما قاله زعيم األغلبية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في حثه على 
ــة. وقــال  فـــرز األصــــوات وفــقــا لــقــوانــني كــل واليــ
في بيان »آمل أن نتمكن من التوصل إلى حل 

نهائي في أسرع وقت ممكن«.
في سياق متصل، كشفت صحيفة »واشنطن 
بــــــوســــــت« األمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، أن 
مــســتــشــاريــن لـــتـــرامـــب فـــاتـــحـــوه فـــي الــيــومــني 
االنتخابات،  في  هزيمته  باحتمال  املاضيني 
وكيفية وجوب تعامله مع نتيجة كهذه، وفق 
ما نقلت الصحيفة عن شخصني قالت إنهما 
على اطاع على املناقشات. وأضافت أن بعض 
املــقــّربــني مـــن الــرئــيــس يـــؤكـــدون أنـــه فـــي حــال 
 ترامب 

ّ
إعـــان فــوز بــايــدن بــاالنــتــخــابــات، فـــإن

ســيــقــّدم فــي الــنــهــايــة مــاحــظــات عــامــة، يلتزم 
أكــده  مــا  وفـــق  للسلطة،  سلميًا  انــتــقــااًل  فيها 
حــلــفــاء لــه ومــســؤولــون جــمــهــوريــون تحدثوا 
إلى الصحيفة. من جهته، قال مساعد كبير في 
الحملة االنتخابية إنه لم تجِر مناقشة خطاب 
الـــتـــنـــازل. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن حــلــفــاء 
ــه من غير املرجح أن يتنازل 

ّ
إن للرئيس قالوا 

عن السلطة باملعنى التقليدي للكلمة، الفتني 
أن يستمّر  املــتــوقــع  فــمــن  إذا خــســر،  أنــــه  إلــــى 
بــــاالدعــــاء، مـــن دون أســـــاس، أن االنــتــخــابــات 
ُسرقت، كما يفعل منذ أيام. في املقابل، حذرت 
حملة بايدن من أن ترامب قد ُيساق إلى خارج 
البيت األبيض إذا رفــض االعــتــراف بالهزيمة 
املتحدث  أنــدرو بيتس  في االنتخابات. وقــال 
باسم حملة بايدن »كما قلنا في 19 يوليو/

هذه  نتائج  األمــيــركــي  الشعب  سيقرر  تــمــوز، 
االنتخابات. وحكومة الواليات املتحدة قادرة 
تمامًا على مرافقة من يتعدون على ممتلكات 

الغير إلى خارج البيت األبيض«.

ــزب  ــح ــادة ال ــيـ ــو قـ ــض أعــلــن ع
ــات  ــواليـ ــي الـ الــجــمــهــوري فـ
بالنت،  روي  السيناتور  المتحدة، 
مرحلة  »فــي  أنــه  السبت،  أمــس 
إلحالة  األبيض  البيت  سيضطر  ما 
المحكمة  إلـــى  االّدعــــــــاءات 
وتقديم أدلّة«، في خضم تكرار 
أقواله  تــرامــب  ــالــد  دون الرئيس 
وأضــاف  االنتخابات.  تزوير  بشأن 
بالنت: »ال أعتقد أيضًا أن )المرشح 
سيقبل  بايدن  جو(  الديمقراطي 
ويفعل  الرسمية  غير  النتيجة 
أي  أنه يجب فعله«،  يرى  كل ما 
استعداداته  مواصلة  لجهة 
رسميًا.  فـــوزه  الحــتــمــال  وفــقــًا 
من  المائة  في   30 نحو  ويقبل 
بأنه  ترامب  اّدعاء  الجمهوريين 
يرفضه  بينما  االنتخابات،  في  فاز 

معظم األميركيين.

أقلية تصّدق 
المرشح الخاسر

واشنطن ــ العربي الجديد

ــــس األمــــيــــركــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــفــــو الـ هــــــل يــــعــ
ــن نـــفـــســـه قــبــل  ــ ــب عـ ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
مــــغــــادرة الـــبـــيـــت األبــــيــــض؟ ســــؤال 
يــــراود وســائــل اإلعــــام األمــيــركــيــة، 
بـــعـــدمـــا تـــبـــّجـــح الــــرجــــل مــــــرارًا بــمــا 
ــــور مــــــن حــق  ــتــ ــ ــــدســ يـــمـــنـــحـــه لــــــه الــ
فـــي الــعــفــو عـــن مــتــهــمــني. وبـــمـــا أن 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري قـــد الحــقــتــه 
»مـــطـــاردة الـــســـاحـــرات« 4 ســنــوات، 
وهـــــو املـــصـــطـــلـــح الــــــذي وصـــــف بــه 
قادها  والتي  املستقلة  التحقيقات 
الــنــواب ضــده، على خلفية  مجلس 
اتهامه بالتواصل مع روسيا خال 
حملة انتخابات 2016، فإن ترامب 
ــرار هــــذه املـــاحـــقـــة،  ــمـ ــتـ يــخــشــى اسـ
السلطة،  عــن  املحتمل  رحيله  بعد 
وســقــوط »الــحــصــانــة« عــنــه، ولذلك 
ــراء جــدلــي آخـــر،  ــ قـــد يــعــمــد إلـــى إجـ
ات الجدلية  قــد يــكــون آخــر اإلجــــراء
ويستفيد  كــرئــيــس.  يتخذها  الــتــي 
ترامب للعفو عن نفسه، من مرحلة 
»عــــرجــــاء«، تــمــتــد مـــن االنــتــخــابــات 
إلى 20 يناير/كانون الثاني 2021، 
مـــوعـــد مـــغـــادرة رئـــيـــس وتــنــصــيــب 

آخر. في هذا اإلطار، ذكر موقع »ذا 
الخاص  املحقق  تحقيق  أن  هــيــل«، 
روبرت مولر، كشف عن أمثلة عدة 
لــعــرقــلــة مــحــتــمــلــة لــلــعــدالــة. وهـــذه 
ات، إلــــى جــانــب االحــتــيــال  االدعــــــــاء
الضريبي املحتمل، والتعارض مع 
قوانني تمويل الحملة االنتخابية، 
بها ترامب 

ّ
ها تهم فيدرالية تجن

ّ
كل

ألنه الرئيس الحالي، لكن يمكن أن 
بمجّرد  مــجــددًا  السطح  إلــى  تطفو 
رحــيــلــه عــن الــبــيــت األبـــيـــض. ورأى 
املــوقــع أن تــرامــب فــي هــذه املرحلة 
ع بأكبر قدر على 

ّ
من رئاسته، يتمت

العفو  الــحــريــة ليمنح  مــن  اإلطـــاق 
ألي شخص يريده، من بينهم مدير 
ومستشار  مانافورت،  بول  حملته 
األمن القومي السابق مايكل فلني، 
وصديقه القديم ومستشاره روجر 

ستون. وإذا عفا ترامب عن هؤالء، 
فهو سينضّم بذلك إلى 3 من أصل 
ــه )بــاســتــثــنــاء  ــــدث أســـافـ ــن أحـ 4 مـ
بــــــــاراك أوبــــــامــــــا(، الــــذيــــن أســـــــاؤوا 
استخدام العفو ألسباب شخصية 

مع قرب انتهاء والياتهم.
ووفق املوقع، تحتوي املادة الثانية 
»لغة« عفو غير  الدستور على  من 
الرئيس من  محدودة فعليًا، تمّكن 
إال  فيدرالية،  جريمة  أي  مسامحة 
إلــى مسألة  يتطّرق  ال  الدستور  أن 
ــن الــــنــــفــــس«. وتــســتــنــد  ــ ــفــــو عـ ــعــ »الــ
بالعفو  الدستوري  السماح  قضية 
ــن الـــنـــفـــس إلــــــى حــــــّد كـــبـــيـــر إلـــى  ــ عـ
يمنع  ال  الدستور  إن  القائل  املــبــدأ 
ممارسته، وبالتالي يجب أن يكون 
مــســمــوحــًا بــــه. وإذا حــــاول تــرامــب 
الــعــفــو عـــن نــفــســه، فــــإن قــضــيــة في 
الــعــلــيــا اقــتــرحــت أن مثل  املــحــكــمــة 
ــذه الـــخـــطـــوة تــقــتــرب مـــن كــونــهــا  هــ
اعـــتـــرافـــًا بـــالـــذنـــب. بــمــعــنــى أن ذلــك 
ذاتية،  هزيمة  النهاية  في  سيكون 
ــلــــوب  ــر الــــــزخــــــم املــــطــ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــيـ ــ ألنــــــــه سـ

مــــن الـــكـــونـــغـــرس لـــنـــشـــر اإلصـــــاح 
ــتــــوري الـــنـــهـــائـــي الســتــغــال  الــــدســ

لة. السلطة: املساء

اإلعالم األميركي يعلن خسارة ترامب 
الذي يواجه تخلي الجمهوريين عنه

ينتظر مناصرو بايدن إعالن فوزه رسميًا )أنجيال ويس/فرانس برس(

ظريف ورودريغيز في هافانا مساء الجمعة )فرانس برس(

عبسي سميسم

بالتوازي مع محاوالت روسية لتحقيق 
املزيد من املكاسب وحرف مسار 
الحل السياسي للقضية السورية، 

الذي أقر في جنيف، إلى مسار 
أستانة، قّدمت موسكو منتجًا جديدًا 

تحت مسمى مؤتمر الالجئني، كمسار 
جديد يهدف إلى كسب املزيد من 

الوقت من أجل تمييع الحل السياسي، 
وتمرير االنتخابات الرئاسية في 

سورية بانتخاب بشار األسد 
لوالية أخرى، وتعطيل عمل اللجنة 

الدستورية إلى ما بعد تلك االنتخابات. 
وبعد لقاءات ممثلي الحكومة الروسية 

مع شخصيات سورية تمثل أطيافًا 
مختلفة في املشهد السوري، يبدو أن 

 لألسد خالل 
ً
موسكو لم تجد بديال

املرحلة املقبلة، فبدأت بالعمل على 
تعطيل عمل اللجنة الدستورية من 

خالل ممثلي النظام في تلك اللجنة، 
ومن خالل اختراع مسار آخر من 

بوابة الالجئني. إال أن طريقة طرح هذا 
املؤتمر وعدم وجود جدول أعمال أو 
أهداف محددة له، وعدم دعوة تركيا، 

يشير إلى أن هدف هذا املؤتمر هو 
فقط اللعب على وتر الوقت، من أجل 
تمرير انتخابات رئاسية في سورية 

بعيدًا عن األمم املتحدة.
ويبدو من توقيت املؤتمر أن روسيا 

استغلت انشغال الواليات املتحدة 
باالنتخابات الرئاسية، وبدأت الترويج 

لهذا املؤتمر بالتوازي مع محاولة 
تحقيق املزيد من املكاسب، من خالل 
جولة جديدة من جوالت أستانة التي 
ال تزال موسكو تقود النظام خاللها، 

لقضم مناطق سيطرة املعارضة 
تدريجيًا. إال أن موقف الدول الغربية 

بشكل عام يبدو أكثر حزمًا تجاه 
املسار الجديد الذي تسعى موسكو 

لفرضه، إذ أعلنت كل من أملانيا 
وفرنسا والواليات املتحدة عدم 

اعترافها بأي انتخابات في سورية 
ال تسير ضمن إطار األمم املتحدة. 

يبدو أن موسكو التي تسعى إلنتاج 
حل سياسي في سورية وفق رؤيتها 

الخاصة، وذلك بإعادة إنتاج النظام 
وتأهيله، لم تعد تمتلك من مفاتيح 
الحل في سورية سوى اللعب على 

أمرين، األول موضوع الوقت من 
خالل تمييع مسار الحل السياسي 

القائم على قرارات مجلس األمن 
واملعتمد على األمم املتحدة كمرجعية 

له، وإدخال هذا املسار بتفاصيل 
تحرفه عن مساره. أما األمر اآلخر 

فهو خلق مسارات جديدة للحل من 
شأنها املساهمة بتأجيل تطبيق 

قرارات مجلس األمن وعرقلة مسار 
الحل السياسي. إال أن نجاح أو فشل 

املساعي الروسية يبقى مرتبطًا 
بالجدية الكافية لدى املجتمع الدولي، 

وبشكل خاص بجدية الواليات 
املتحدة، في إيجاد حل سياسي عادل 

في سورية تكون مرجعيته األمم 
املتحدة.
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بدأ المرشح الرئاسي جو 
بايدن التحضير فعليًا 

للمرحلة االنتقالية التي 
تلي إعالن فوزه، وسط 

غموض حول مدى 
تعاون إدارة دونالد 

ترامب معه، وكذلك 
الكونغرس الجمهوري

  شرق
      غرب

السودان: والدة تجّمع 
مناهض للتطبيع

ومنظمات  سياسية  أحـــزاب  أعلنت 
وشبابية  إعامية  وتكتات  أهلية 
ــبــــت، تـــدشـــني  ــســ وعــــلــــمــــاء، أمــــــس الــ
»الـــــقـــــوى الــشــعــبــيــة  مـــــا يـــســـمـــى بــــــ
الــســودانــيــة ملــقــاومــة الــتــطــبــيــع« مع 
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــيــــل. وفـ إســــرائــ
ــع  ــ ــ

ّ
ــــوم، وق ــرطــ ــ ــخــ ــ ــة الــ ــمــ ــعــــاصــ ــــي الــ فــ

 ومــنــظــمــة عــلــى 
ً
ـــا

ّ
28 حـــزبـــًا وتـــكـــت

مــيــثــاق »الـــقـــوى الــشــعــبــيــة ملــقــاومــة 
أبرزها  من  إسرائيل،  مع  التطبيع« 
حـــزب »املــؤتــمــر الــشــعــبــي«، وحــركــة 
»مــنــبــر  وحـــــــزب  اآلن«،  »اإلصــــــــــاح 
»الشباب  الــعــادل«، وتجمع  الــســام 
املستقلني«، وهيئة علماء السودان، 
ــي لـــلـــعـــلـــمـــاء  ــ ــودانــ ــ ــســ ــ واالتـــــــحـــــــاد الــ
اإلخــوان  والدعاة، وجماعة  واألئمة 
أكاديميون ضد  املسلمون، وتجمع 
الــتــطــبــيــع، ورابـــطـــة إعــامــيــون ضد 

التطبيع.
)األناضول(

إسرائيل ُتحاكم 700 طفل 
فلسطيني سنويًا

لـــة فــي  أفــــــاد مـــديـــر بـــرنـــامـــج املـــســـاء
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ »الـــــحـــــركـــــة الــــعــــاملــــيــــة لـ
األطـــفـــال«، عــايــد أبـــو قــطــيــش، أمــس 
الـــعـــســـكـــريـــة  ـــم  ــاكـ ـــحــ املـ أن  الــــســــبــــت، 

طفل   700 نحو  تحاكم  اإلسرائيلية 
فــلــســطــيــنــي ســـنـــويـــًا. وأضــــــــاف فــي 
حديث إلذاعــة »صــوت فلسطني« أن 
»محاكم إسرائيل العسكرية تحاكم 
ســـنـــويـــًا،  طـــفـــل  و700   500 بــــني  مــــا 
منهم من يقبعون في ظروف اعتقال 
قاسية وزنــازيــن مــنــفــردة«. وأضــاف 
أن »اإلفادات التي تأخذها املؤسسة 
من األطفال املعتقلني أكدت جميعها 
ــلــــتــــعــــذيــــب الــــجــــســــدي  ــم لــ ــهــ ــعــــرضــ تــ

والنفسي خال التحقيق معهم«.
)األناضول(

الجزائر: مبادرة لصياغة 
مشروع سياسي

»جــبــهــة  لـــ األول  الـــســـكـــرتـــيـــر  أبــــــدى 
القوى االشتراكية«، أحد أقدم أحزاب 
الــجــزائــر،  فــي  السياسية  املــعــارضــة 
يوسف أوشيش، أمس السبت، عزم 
الحزب على طرح مبادرة سياسية 
سياسية  اتفاقية  »توقيع  تتضّمن 
كانون  ديسمبر/  شهر  فــي  وطنية 
الــظــروف  املــقــبــل، إن ســمــحــت  األول 
بذلك، تتيح ببدء نقاش ديمقراطي 
لصياغة مشروع سياسي حقيقي«. 
وجــاء حديث أوشيش، على خلفية 
ــة الــــضــــئــــيــــلــــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــبــــة املــ نــــســ
االســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور، والــتــي 

بلغت نحو 23 في املائة.
)األناضول(

العثور على 17 جثة في 
ترهونة

كشف مدير »الهيئة العامة للبحث 
الليبية  املــفــقــوديــن«  والــتــعــرف على 
لــطــفــي تـــوفـــيـــق، أمــــس الـــســـبـــت، عن 
 17 العثور على حفر جــديــدة تضم 
جــثــة فـــي مــديــنــة تــرهــونــة فـــي غــرب 
»الفريق اكتشف  أن  ليبيا. وأضــاف 
ــــي خــمــســة  ــاضــ ــ يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس املــ
مــواقــع، عملنا على ثاثة منها في 
استخراج  وتــم  االســتــخــراج.  عملية 
املــواقــع  مــن هــذه  الخميس  14 جثة 
املوقعني  في  العمل  وبدأنا  الثاثة. 
اآلخرين وتم استخراج ثاث جثث«.
)فرانس برس(

إيران: اإلفراج عن 
سوتوده مؤقتًا

أفــرجــت الــســلــطــات اإليــرانــيــة بشكل 
مؤقت عن الناشطة في مجال الدفاع 
عن حقوق اإلنسان املحامية نسرين 
ســوتــوده )الـــصـــورة(، املــوقــوفــة منذ 
أفــاد موقع  أكثر من عامني، حسبما 
الــتــابــع للسلطة  أونــــايــــن«  »مـــيـــزان 
الــقــضــائــيــة، أمـــس الــســبــت. وتقضي 
عــــام 2012 على  الـــحـــائـــزة  ــوتـــوده  سـ
الـــتـــي يمنحها  ســــاخــــاروف  جـــائـــزة 
األوروبــــي، حكمًا بالحبس  الــبــرملــان 

ملدة 12 عامًا. 
)فرانس برس(



العقوبات األميركية على باسيل قد تؤّخر الحكومةما هو مستقبل »حركة تركستان الشرقية« في سورية؟
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الكاظمي يعلن اعتقال 
قاتل أحد المتظاهرين

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــ أكـــــــــد رئــ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
تتساهل  لـــن  حــكــومــتــه  أن  الــســبــت، 
أمــن ال يلتزم بأوامر  مع أي عنصر 
ــنــــع اســـــتـــــخـــــدام الــــــرصــــــاص ضــد  مــ
املحتجني. جــاء ذلــك فــي تغريدة له 
متظاهر  مقتل  عقب  »تويتر«،  عبر 
الــبــصــرة )جــنــوب(،  وســـط محافظة 
وإصــابــة 7 آخــريــن، خــال تفريقهم 
من قبل قوات مكافحة الشغب، أول 

من أمس الجمعة. وكشف الكاظمي 
أنه »اعتقلنا املتهم بقتل عمر فاضل 
)املتظاهر( وسينال جزاءه العادل«.
)األناضول(

القوات التركية تغادر شير 
مغار بريف حماة

عناصرها  التركية  الــقــوات  سحبت 
مـــن نــقــطــة املـــراقـــبـــة فـــي ريــــف حــمــاة 
شـــــمـــــالـــــي شــــــــــرق ســـــــــوريـــــــــة، أمـــــس 
فــي »الجبهة  السبت. وذكـــر مــصــدر 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« أن نــحــو 100 
شــاحــنــة كــانــت مـــوجـــودة فــي نقطة 
املــراقــبــة الـــــ11، فــي قــريــة شــيــر مغار 
بــريــف حــمــاة، غـــادرت على دفعتني 
نــحــو قــريــة قــوقــفــني، فــي ريـــف إدلــب 
ــنــــوبــــي، حـــيـــث أنــــشــــأ الــجــيــش  الــــجــ
مراقبة جديدة  نقطة  أخيرًا  التركي 

هناك. 
)العربي الجديد(

الباب السورية: مقتل 3 
شرطيين بانفجار عبوة

لــــقــــي ثـــــاثـــــة مــــــن رجــــــــــال الــــشــــرطــــة 
مصرعهم، أمس السبت، في انفجار 
ــفــات تنظيم 

ّ
عــبــوة نــاســفــة مــن مــخــل

الــبــاب شمالي  »داعــــش« فــي مدينة 
سورية. وكانت الشرطة قد رصدت 
عــبــوة نــاســفــة فـــي مــكــان خــــاٍل قــرب 
املدينة.  مــركــز  فــي  الــبــاب  مستشفى 
وحــــني بـــاشـــرت عــمــلــيــة نــقــلــهــا إلــى 
ــفـــجـــرت الــعــبــوة  خــــــارج املــــديــــنــــة، انـ

فأودت بحياة 3 شرطيني. 
)األناضول(

انتخابات األردن تحكمها 
احترازات كورونا

لانتخاب  املستقلة  الهيئة  أعلنت 
والــــــحــــــكــــــومــــــة األردنـــــــــــيـــــــــــة، أمـــــس 
الــســبــت، ســلــســلــة إجــــــراءات عشية 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة املـــقـــررة 
ــبــــل. وبــحــســب  ــقــ يــــــوم الــــثــــاثــــاء املــ
الهيئة،  أعــدتــهــا  الــتــي  التعليمات 
فــإن عملية االقــتــراع تبدأ في تمام 
الساعة السابعة صباحًا، وتنتهي 

عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاًء، مع 
إمكانية تمديد االقتراع في بعض 
الــدوائــر مــدة ســاعــتــني. ودعـــت إلى 
الكمامة، وتزويد  بــارتــداء  االلــتــزام 
الناخب بالقفازات وقلم مخصص 
لــه مــن قــبــل لــجــنــة االقـــتـــراع. وأفـــاد 
ــة جـــهـــاد  ــئـ ــيـ ــهـ ــدث بــــاســــم الـ ــحــ ــتــ املــ
 املــصــابــني بــفــيــروس 

ّ
ــأن املــومــنــي بــ

ــكــــون بـــمـــقـــدورهـــم  ــــن يــ كــــــورونــــــا، لـ
التصويت. 

)العربي الجديد(

ضحايا بقصف الحوثيين 
لتعز 

ــّدد الــــحــــوثــــيــــون، أمـــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ جـ
اســـتـــهـــداف األحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــي 
مدينة تعز، باملدفعية الثقيلة، بعد 
ســاعــات مــن الــهــدوء النسبي. وقــال 
ســكــان مــحــلــّيــون ومـــصـــدر حقوقي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن انــفــجــارات  لـــ
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيــ ــ ت األحــ

ّ
عـــنـــيـــفـــة هــــــــز

شــرقــي املـــديـــنـــة، وشـــوهـــدت أعــمــدة 
دبابة  ته 

ّ
جـــراء قصف شن الــدخــان، 

وأشارت  الحوثيني.  لجماعة  تابعة 
ــــاول  ــقـــصـــف طـ املـــــصـــــادر إلــــــى أن الـ
أحياء حوض األشــراف والكمب، ما 
أســفــر عــن إصــابــة 10 مــدنــيــني على 
األقل. وتزامنت الهجمات مع معارك 
عنيفة اندلعت بني الجيش الوطني 
الــتــابــع لــلــحــكــومــة والــحــوثــيــني، في 
الريف الغربي لتعز، وفقًا لبيان عن 

القوات الحكومية. 
)العربي الجديد(

عماد كركص

مــع إزالـــة »حــركــة شــرق تركستان اإلسامية« 
مــن عــلــى قــوائــم اإلرهــــاب األمــيــركــيــة، حسبما 
أيــام،  قبل  األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــرار صـــدر نــهــايــة الــشــهــر املــاضــي،  بــنــاء عــلــى قـ
بـــوشـــر الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل مــقــاتــلــي هــذه 
»الحزب  باسم  املعروفني  الحركة في سورية، 
التركستاني اإلسامي«. حتى أن البعض رأى 
في القرار األميركي مناسبة لتشكيل اختراق 
في  األجــانــب  املقاتلني  مشكلة  لحل  بــدايــة  أو 
سورية، ضمن صياغة الحل النهائي للحرب 
السورية املستمرة منذ تسعة أعوام. و»حركة 
شـــرق تــركــســتــان اإلســامــيــة« هــي حــركــة ذات 
تـــوجـــه جـــهـــادي – ســلــفــي، ال تـــاريـــخ مــحــددًا 
لتأسيسها، إال أن نشاطها بدأ في عام 1997 
أو ما  الــصــني،  إقــلــيــم شينجيانغ شــرقــي  فــي 
يــعــرف بـــ »تــركــســتــان الــشــرقــيــة«، الـــذي تقطنه 
التركمان. وهناك  اإليغور  غالبية مسلمة من 
الصني.  عــن  اإلقــلــيــم  باستقال  هـــؤالء  يطالب 

األميركية  العقوبات  على  التالي  اليوم  في 
بموجب قانون »ماغنيتسكي«، ضد رئيس 
ــر الــخــارجــيــة  ــّر«، وزيــ »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
تمحورت  باسيل،  األسبق جبران  اللبناني 
املــعــطــيــات حــــول انــعــكــاس هــــذه الــعــقــوبــات 
برئاستها  ــف 

ّ
املــكــل الــحــكــومــة،  تشكيل  على 

سعد الحريري. وكان باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية ميشال عون، توقع مسبقًا هذه 
الــعــقــوبــات، وتــلــقــى دعــمــًا مــن »حـــزب الــلــه«، 
الــذي عّبر، في بيان له مساء أول من أمس 
الوطني واألخاقي  الجمعة، عن »تضامنه 
واالنساني معه )باسيل( في مواجهة هذه 
الـــقـــرارات الــظــاملــة واالفـــتـــراءات املــرفــوضــة«. 
الـــخـــزانـــة  وزارة  قــــــرار  أن  الــــحــــزب  ــبـــر  ــتـ واعـ
األميركية بحق باسيل، هو »قــرار سياسي 
ــــظ فــــي الـــشـــؤون  ــر وفـ ــافـ ــــرف وتــــدخــــل سـ صـ

الداخلية للبنان«.
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ ــزب الــــلــــه« الـ ــ ــــف »حــ ووصــ
ــتـــطـــرف فـــي الــعــالــم  »راعـــيـــة اإلرهـــــــاب والـ بــــ

وفي سبيل ذلك خاضت الحركة مواجهات مع 
االضطهاد  تمارس  التي  الصينية،  الحكومة 
الــعــلــم أن  ضــد الــجــمــاعــة فــي شينجيانغ. مــع 
وزارة الخزانة األميركية أدرجت الحركة على 
لوائح اإلرهــاب في عام 2002، بفعل تفاهمها 
مــع الــصــني، إثـــر زيــــارة مــســؤول أمــيــركــي إلــى 

بكني حينها.
ــثـــورة الــــســــوريــــة فــي  ــلـ ــانـــي لـ ــثـ ــام الـ ــعــ ومـــــع الــ
عـــام 2012، بـــدأ دخـــول مــقــاتــلــي الــحــركــة إلــى 
سورية للمشاركة في مواجهة قوات النظام. 
وتعاظم وجودها لتبلغ قوة ال يستهان بها 
في نهاية عــام 2014. وكــان واضحًا مشاركة 
فــي سورية  املــعــروفــني  اإليــغــوريــني  املقاتلني 
على  السيطرة  عمليات  في  »التركستان«،  بـ 
وال   .2015 بــدايــة  ومحيطها  إدلـــب  محافظة 
ــم، رغــم  ــ ــــدادهـ تـــوجـــد إحــصــائــيــة رســمــيــة ألعـ
بـــروز تــقــديــرات تشير إلـــى وجـــود نــحــو ألــف 
مقاتل، ينتشرون بني الريف الشمالي الغربي 
مــن إدلــــب وريــــف الــاذقــيــة الــشــرقــي، يضاف 
َســـرهـــم لــيــكــون املــجــمــوعــة 

ُ
إلــيــهــم ألـــفـــان مـــن أ

ثــاثــة آالف شــخــص. لــكــن مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
تشير إلى وجود ضعفي هذا الرقم، في حني 
يبالغ النظام وحلفاؤه باإلحصائيات حيال 

املقاتلني اإليغور التركستان.
لم يسجل على املقاتلني التركستان الكثير من 
التجاوزات بحق املدنيني أو الجهات املدنية، 
الفصائل  من  للكثير  االتهامات  توجيه  رغــم 
ــعــــزال  ــّد االنــ ــعــ ــ الـــجـــهـــاديـــة فــــي ســــوريــــة، إذ ُي
وااللـــــتـــــزام بــجــبــهــات الـــقـــتـــال ســـمـــة ملــقــاتــلــي 
التنظيم، غير أنهم أيدوا تنظيمات إسامية 
ــع فـــصـــائـــل مــعــارضــة  خـــــال مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــ

ــركـــي األخـــيـــر حــــول إزالــــة  ــيـ ــرار األمـ ــقــ أمـــــام الــ
الحركة التركستانية من على قوائم اإلرهاب.
ــــؤون  ــــي شـ ــبــــاحــــث فـ ــــي الــــســــيــــاق، يـــشـــيـــر الــ فـ
ــة عــبــاس  ــيـ ــركـــات والـــجـــمـــاعـــات اإلســـامـ الـــحـ
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــٍث لــــ ــديــ شـــريـــفـــة فــــي حــ
إلـــى ثـــاث فــرضــيــات قـــد تــكــون خــلــف الــقــرار 

وهي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة 
الــفــســاد، وأن أمــيــركــا تــســتــخــدم قــوانــيــنــهــا 
املحلية، بما فيها قوانني مكافحة اإلرهاب 
ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها 
ــالــــم«. ووضــــــع الــــقــــرار فــــي ســيــاق  عـــلـــى الــــعــ
 لــبــنــانــي كــبــيــر 

ٍ
»إخــــضــــاع فــــريــــٍق ســـيـــاســـي

للشروط واإلماءات األميركية على لبنان«.
ــــون، أمــــس الــســبــت، من  مـــن جــهــتــه، طــلــب عـ
ــة تــصــريــف  ــومـ ــكـ ــــي حـ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة فـ
األعمال، شربل وهبة، الحصول على األدلة 
الــخــزانــة  الــتــي دفــعــت وزارة  واملـــســـتـــنـــدات، 
األمــيــركــيــة إلـــى تــوجــيــه االتــهــامــات باسيل. 
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه 
في حال توفرت أي معطيات »يجب تسليم 
املــســتــنــدات إلـــى الــقــضــاء الــلــبــنــانــي التــخــاذ 

اإلجراءات الازمة«.
وكــان رئيس الجمهورية قد أجــرى اتصااًل 
بعد  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  بنظيره 
اإلعان عن العقوبات بحق باسيل. وأوضح 
ــرون شــــّدد  ــاكــ ــيـــان لــقــصــر اإللــــيــــزيــــه، أن مــ بـ
لبنان  لوضع  امللحة«  »الحاجة  على  لعون 
فـــي مـــســـار اإلصــــاحــــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
الفرنسية  الــرئــاســة  »ســريــعــًا«. وأوضـــحـــت 
السريع  »التشكيل  على  شجع  مــاكــرون   

ّ
أن

)اإلصــاحــات(  تنفيذ  على  قـــادرة  لحكومة 
واالستجابة لألزمات التي تعرفها الباد«. 
ـــه الــشــرط الوحيد كــي يتمكن 

ّ
واعــتــبــرت »أن

كاملة  مــن تعبئة جــهــوده  الــدولــي  املجتمع 
ملواكبة نهوض لبنان«.

املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   22 وفــــي 
ــــــــه ســـيـــشـــكـــل حـــكـــومـــة 

ّ
ــــري أن ــريـ ــ ــحـ ــ أعــــلــــن الـ

ــن غـــيـــر الــحــزبــيــني،  مــــن »اخـــتـــصـــاصـــيـــني مــ
االقتصادية  اإلصــاحــات  تطبيق  مهمتها 
واملالية واإلداريــة الــواردة في ورقة املبادرة 
ــاكــــرون، أثــنــاء  الــفــرنــســيــة« الـــتـــي أطــلــقــهــا مــ
زيارته بيروت في 6 أغسطس/آب املاضي، 

بعد يومني على انفجار مرفأها.
ــد، فــقــد ذكــر 

ّ
لــكــن املــلــف الــحــكــومــي قــد يــتــعــق

مصدر مطلع لوكالة »رويــتــرز«، أن اإلجــراء 
األمـــيـــركـــي ســـيـــشـــّدد عـــلـــى األرجـــــــح مــوقــف 
ــر« فــــي مـــفـــاوضـــات  ــنـــي الــــحــ »الـــتـــيـــار الـــوطـ
املعطيات  أن  الــعــلــم  مــع  الــحــكــومــة.  تشكيل 
الحكومية عن لبنان تفيد بقبول الحريري 
ــة أمـــــل بــــــوزارة  ــركــ بــتــمــســك حـــــزب الـــلـــه وحــ
ــــوزارات  املــالــيــة، مــع تــكــريــس املـــــداورة فــي الـ
األخــــــرى. لــكــن الـــخـــافـــات األخـــيـــرة اتــخــذت 
طابعًا سياسيًا، مع إعان »التيار الوطني 

الحر« رفضه ألي حكومة ال يتمثل بها.
وســبــق لــواشــنــطــن أن فــرضــت فـــي األشــهــر 
املسؤولني  مــن  عــدد  على  عقوبات  املاضية 
الخزانة  وذكـــرت  الــلــه«.  »حــزب  بـــ املرتبطني 
األمــيــركــيــة، أن بــاســيــل يــأتــي »فــــي صــــدارة 
لــبــنــان«، مــع إخــفــاق الحكومات  الفساد فــي 

املــتــعــاقــبــة فــــي خـــفـــض الــــديــــون الــســيــاديــة 
املـــتـــراكـــمـــة أو مـــعـــالـــجـــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
املتداعية وقطاع الكهرباء املثقل بالخسائر، 
ــارات  ــيــ ــلــ ــة مــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة الـ ــ ــزانــ ــ ــلــــف خــ والـــــــــــذي كــ

الدوالرات، من دون تأمني الكهرباء.
الخزانة ستيفن منوتشني في  وأفــاد وزيــر 
بيان »الفساد املمنهج في النظام السياسي 
الــلــبــنــانــي املــتــمــثــل فـــي بــاســيــل، ســاهــم في 
تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــا وزيـ الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. أمــ
األميركي مايك بومبيو، فاعتبر أن »باسيل 
الرشيد بهذه األنشطة  الحكم  قــّوض أيضًا 
الفاسدة، وساهم في ترسيخ نظام الفساد 
واملــحــســوبــيــة الــســيــاســيــة الـــــذي ابــتــلــي به 
ــد حـــــزب الـــلـــه فــــي أنــشــطــتــه  ــاعــ ــان، وســ ــنـ ــبـ لـ

املزعزعة لاستقرار«. 
من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن دعم 
»حـــزب الــلــه« هــو الـــدافـــع الــوحــيــد  بــاســيــل لــــ
الســتــهــدافــه بــالــعــقــوبــات. وعـــوقـــب بــاســيــل 
ــانـــون »مــاغــنــيــتــســكــي« لــحــقــوق  بــمــوجــب قـ
ــذي يــســتــهــدف الـــضـــالـــعـــني فــي  ــ اإلنــــســــان الــ
انــتــهــاكــات حقوقية ومــمــارســات فــســاد في 
إلــى تجميد  القانون  العالم. ويــدعــو  أنــحــاء 
لــلــمــســتــهــدفــني ويمنع  أمــيــركــيــة  أي أصــــول 
ــأي أعـــمـــال معهم.  األمــيــركــيــني مـــن الــقــيــام بـ
سفر  أيــضــًا  األميركية  الخارجية  وحــظــرت 
باسيل إلى الواليات املتحدة. ولم يستبعد 
ــيــــون احــــتــــمــــال فــــرض  ــيــــركــ ــــون أمــ ــــؤولـ ــسـ ــ مـ
لبنانيني  أو  باسيل  على  جــديــدة  عــقــوبــات 

آخرين. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ويعمل  مــبــاشــرة.  مشاركة  دون  مــن  معتدلة، 
مــقــاتــلــو الــحــركــة فـــي غــرفــة عــمــلــيــات »الــفــتــح 
املــبــني« إلـــى جــانــب فــصــائــل أخـــرى إسامية 
مــا يعرف  أو  إدلــب ومحيطها،  فــي  ومعتدلة 
بـ »منطقة خفض التصعيد الرابعة« ملواجهة 
قوات النظام، إال أن نشاط التركستان يتركز 
لـ  التابع  الشرقي،  الاذقية  فــي مــحــاور ريــف 
»خفض التصعيد«. وفي حال صياغة الحل 
معضلة  حــل  أو  الــســوريــة،  للقضية  النهائي 
ــراك، سيكون مقاتلو  إدلــب بــني الـــروس واألتــ
إحـــراج ألنــقــرة،  عــثــرة ومحطة  الحركة حجر 
فــي حـــال قـــررت ســحــب املــقــاتــلــني التركستان 
وعائاتهم إلى أراضيها، الرتباطهم العرقي 
مفتوحة  التكهنات  األمـــر  هــذا  ويجعل  بــهــا. 

األميركي. الفرضية األولــى تتعلق بالضغط 
األميركي على الصني، من خال دعم املعارضة 
بعد  الصينية،  الحكومة  ضــد  التركستانية 
أن كــان الــخــطــاب األمــيــركــي ينصف اإليــغــور 
الحكومة  انــتــهــاكــات  عــلــى  الــتــصــويــب  لجهة 
الــصــيــنــيــة بــحــقــهــم. أمــــا الــفــرضــيــة الــثــانــيــة، 
واشنطن  بــني  القائمة  باملفاوضات  فتتعلق 
وحــركــة »طــالــبــان«، وربــمــا يكون هناك طلب 
ــة شــــرق تــركــســتــان  ــركـ ــن الــثــانــيــة لـــرفـــع »حـ مـ
ــاب نــظــرًا لصلة  اإلســامــيــة« مــن قــوائــم اإلرهــ
بني الحركتني. أما الفرضية الثالثة واملتعلقة 
بسورية، فيكمن وراءهــا دفــع أميركي إلزالــة 
ــن تــركــيــا فـــي إدلــــــب، الـــتـــي ينتشر  الـــحـــرج عـ
مــقــاتــلــو الــحــركــة فـــي شــمــالــهــا، وذلــــك إلزالــــة 
الـــذرائـــع الــروســيــة الســتــهــداف إدلــــب، وربــمــا 
يكون بداية لصياغة الحل النهائي للقضية 
ــة واملـــقـــاتـــلـــني األجـــــانـــــب مــــن خـــال  ــوريــ ــســ الــ

التنسيق التركي – األميركي.
ــى الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، إذ  ــ ويـــمـــيـــل شـــريـــفـــة إلـ
يعتقد أن »الخطوة هي نوع من تصفية ملف 
املــقــاتــلــني األجـــانـــب فـــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
الــتــركــي - األمــيــركــي  وخــطــوة نــحــو التنسيق 
العالقة  للملفات  حلحلة  وعملية  املنطقة  في 
شــرق الــفــرات وإدلـــب وقطع الــذرائــع الروسية 
ــه فــــي حـــال  ــ ــقـــة«. ويـــــــرى أنــ ــنـــطـ ــداف مـ ــهــ ــتــ الســ
ع ملف 

َ
التسوية في سورية، سيوض حصول 

عناصر الحركة مع ملف كل املقاتلني األجانب، 
النظام  استقدمها  التي  املليشيات  فيهم  بمن 
التفاوض  ثم سيتم  بعضها.  بتجنيس  وقــام 
بني املعارضة والنظام على خيارات عدة بني 

التوطني أو ترحيلهم لدولة تقبلهم.

مسار أستانة 
السوري

استغالل 
سياسي 

للجرائم

ــادة صــحــافــيــة يــوم  ــ مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، فـــي إفـ
الخميس املاضي، إن الثاثي الضامن ملسار 
أستانة )روسيا وإيــران وتركيا( يعمل على 
جدول أعمال مباحثات مؤتمر أستانة بشأن 
سورية، في جولته املقبلة، غير أنها لم تشر 
إلــى مــوعــد مــحــدد لــهــا، وفــق مــا نقلته وكالة 
»تــــاس« الــروســيــة. وأشــــارت إلـــى أن الثاثي 
الــــضــــامــــن يــــحــــاول االســــتــــفــــادة مــــن تــأجــيــل 
املــبــاحــثــات فــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة بسبب 
للتفكير حــول كيفية ملء  كــورونــا،  فــيــروس 
اجتماعات أستانة بمواضيع محددة جديدة 
ــا إلـــى أن  ــاروفـ جنبًا إلـــى جــنــب. وأملــحــت زاخـ
الدول الضامنة ستفكر أيضًا في إعطاء هذه 
أكبر  اللقاءات دفعة جديدة من خال نشاط 
فــي إطــــار مــجــمــوعــة الــعــمــل مــن أجـــل اإلفــــراج 
الجثث  وتسليم  واملختطفني،  املعتقلني  عــن 

والبحث عن املفقودين.
وتوقفت مباحثات أستانة عند الجولة رقم 

حيال ذلك. ورأى املصدر أن هذا الخطاب ال 
يمكن عزله عن االنتخابات املبكرة املنتظرة، 
ومحاولة تحشيد الشارع طائفيًا، في حالة 
غير جديدة، عادة ما تستفيد منها األحزاب 
املسؤول  وأقــر  تحديدًا.  والطائفية  الدينية 
بأن الحكومة العراقية تتحمل جزءًا من هذا 
لجان  أســلــوب  انتهجت  كــونــهــا  التصعيد، 
الــتــحــقــيــق الــوهــمــيــة، والـــتـــي لـــم تــعــلــن على 
الرغم من كثرتها، عن أي نتيجة، ما يجعل 
وســائــل إعــام تنسج قصصًا وروايـــات عن 

كل حادثة تناسب خطابها.
وعلى الرغم من أن التظاهرات التي شهدتها 
الباد منذ مطلع أكتوبر/تشرين األول 2019، 
ساهمت في خلق حالة إيجابية في الشارع 
خــطــاب  أي  وازدراء  تــحــقــيــر  إزاء  الـــعـــراقـــي 
يؤكدون  مراقبني وسياسيني  أن  إال  طائفي، 
أن بـــعـــض زعــــمــــاء األحـــــــــزاب يـــعـــولـــون عــلــى 
البسطاء من الشعب العراقي للتأثير عليهم.

فـــي الــســيــاق، قـــال عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــد الـــدهـــلـــكـــي، لـ ــ رعـ

أمين العاصي

ــة  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــذ انــــــــطــــــــاق مـــــــســـــــار أسـ ــ ــنــ ــ مــ
السورية  القضية  حــول  التفاوضي 
مطلع عام 2017، لم يحقق ما يمكن 
لهذه  أمــام حلول سياسية  الطريق  يمّهد  أن 
القضية، بل كان سببًا مباشرًا لنزع كل أوراق 
القوة من يد املعارضة السورية، التي فقدت 
أغــلــب املــنــاطــق الــتــي كــانــت تــســيــطــر عليها، 
ال ســيــمــا فــي مــحــيــط الــعــاصــمــة دمــشــق. كما 
لــم يــقــتــرب هـــذا املــســار بشكل جـــدي مــن أهــم 
املهام التي أخذ على عاتقه معالجتها، وهو 
واملــقــدر عددهم  الــنــظــام  لــدى  املعتقلني  ملف 
بــعــشــرات اآلالف، بــســبــب خــشــيــة الــنــظــام من 
الــتــبــعــات الــقــانــونــيــة لــهــذا املـــلـــف. ويـــبـــدو أن 
املسار  هــذا  إنعاش  الروسي يحاول  الجانب 
قالت  إذ  املــاضــي،  الــعــام  نهاية  منذ  املتوقف 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  املتحدثة 

بغداد ـ زيد سالم

ــــح في  بــالــتــزامــن مـــع تــصــعــيــد واضـ
ــة لــتــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ االعــــــــتــــــــداءات اإلرهـ
»داعــــــش« فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
العراق، واستمرار تسجيل اعتداءات تتورط 
مناطق  فــي  بــإيــران  مرتبطة  مليشيات  فيها 
ر سياسيون 

ّ
الباد، يحذ عدة شمال وغربي 

عراقيون من توظيف سياسي لتلك الهجمات 
الــســيــاســيــة. ويخشى  األطـــــراف  مــن مختلف 
هـــــؤالء مـــن أن يــعــتــمــد هــــذا الــتــوظــيــف على 
التأجيج الطائفي، من خال قنوات فضائية 
وصـــحـــف وصــفــحــات مــمــولــة عــلــى مــنــصــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ضــمــن ســعــي لحشد 

طائفي، هدفه خدمة تلك القوى انتخابيًا.
وخـــال أقــل مــن أســبــوعــني، شــهــدت محافظتا 
العراق،  الدين وديالى، شمال وشرقي  صاح 
الفرحاتية  مــن   

ّ
كــل فــي  قتل جماعي  جريمتي 

تهم 
ُ
والــخــيــانــيــة، طــاولــت مــدنــيــني، األولــــى ت

مــلــيــشــيــا »عــصــائــب أهـــل الـــحـــق« بــارتــكــابــهــا، 
ـــذهـــا مــســلــحــون يــتــبــعــون 

ّ
بــيــنــمــا الـــثـــانـــيـــة نـــف

لتنظيم »داعش«، وفقًا للسلطات العراقية في 
بغداد. وراح ضحية االعتداء األول 12 مدنيًا، 
 عن مختطفني ال يزال مصيرهم مجهواًل، 

ً
فضا

ــتــــداء الــثــانــي 5 مــدنــيــني،  بــيــنــمــا قــتــل فـــي االعــ
ة أحد 

ّ
آخـــرون، بعد تلغيم جث وأصــيــب ثاثة 

الــضــحــايــا، الــتــي انــفــجــرت فــي املــســعــفــني. ولــم 
تعلن السلطات العراقية لغاية اآلن عن نتائج 
التحقيق في جريمة الفرحاتية، لكنها أعلنت 
عــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق فــي جــريــمــة الخيانية 

بديالى، وهي التي تبناها »داعش«.
قناة فضائية عراقية وأكثر  ومــن أصــل 78 
من 20 صحيفة ونحو 60 موقعًا إلكترونيًا 
ــتـــحـــوذ األحـــــــــــزاب والــــقــــوى  إخـــــبـــــاريـــــًا، تـــسـ
أكثر  عــلــى  املسلحة  والــفــصــائــل  السياسية 
مـــن 90 فـــي املـــائـــة مــنــهــا، كــمــا تــمــلــك تــأثــيــرًا 
بشكل أو آخر على خطاب النسبة املتبقية، 
وفقًا ملوظف في قسم الرصد بهيئة اإلعام 
ــاالت، وهـــي الــجــهــة املــنــظــمــة لعمل  واالتــــصــ
وســائــل اإلعــــام الــعــراقــيــة ومــراقــبــة أدائــهــا. 
»العربي الجديد«، إن هناك  وقال املسؤول لـ
تصاعدًا في حدة الخطاب الطائفي من خال 
أمرًا  اعتبره  الهجمات األخيرة، ما  توظيف 
خطيرًا على العراق، الفتًا إلى أنه تّم توجيه 
تــحــذيــرات لــعــدد مــن املــؤســســات اإلعــامــيــة 

األول  ديسمبر/كانون  فــي  عقدت  التي   ،14
املــاضــي، غــيــر أن اجــتــمــاعــًا ُعــقــد عــبــر دائـــرة 
تلفزيونية، في إبريل/نيسان املاضي، وذلك 
بعد تأجيلها بسبب تفشي كورونا، اقتصر 
الـــضـــامـــن  الـــثـــاثـــي  خـــارجـــيـــة  وزراء  عـــلـــى 
ــاووش  ــذا املــــســــار، مـــولـــود جــ لــتــفــاهــمــات هــ
ــريـــف وســيــرغــي  ــلــــو ومـــحـــمـــد جــــــواد ظـ أوغــ

الفروف.
وتــعــقــد الــجــولــة 15 مـــن مــســار أســتــانــة في 
التعقيد على الصعيدين  ظل ظروف بالغة 
املــيــدانــي والــســيــاســي، وال يـــزال املــوقــف في 
حسم،  دون  مــن  ومحيطها  إدلـــب  محافظة 
في ظل تهديدات من النظام والروس بالبدء 
بعمل عسكري واسع النطاق في ظل انسداد 
ــام الــحــلــول الــســيــاســيــة. وتحولت  اآلفــــاق أمـ
إدلــب منذ توقيع اتفاق موسكو بني تركيا 
وروســيــا في مـــارس/آذار املــاضــي، وامللحق 
بــتــفــاهــمــات أســتــانــة، إلـــى صــنــدوق رســائــل 
دامية من قبل الروس إلى األتراك. وبات من 
الــواضــح ارتــبــاط ملف الــشــمــال الــغــربــي من 
أخــرى. وجاء  إقليمية  ملفات  بعدة  سورية 
سحب الجيش التركي جنوده من عدة نقاط 
ــــب كــانــت  مـــراقـــبـــة فـــي مــحــيــط مــحــافــظــة إدلـ
أن  ليؤكد  النظام،  قــوات  قبل  مــن  محاصرة 
التي  تفاهمات أستانة تجاوزتها األحــداث 

»الــتــركــيــز عــلــى الــخــطــاب الــطــائــفــي مــن قبل 
بعض السياسيني واألحزاب، وما تملك من 
وســـائـــل إعــــام وفــصــائــل مــســلــحــة وســـاح، 
 انتخابات، 

ّ
تبدأ في العادة قبل أشهر من كل

وبما أن موعد االنتخابات بات قريبًا، فإن 
املقبلة ستشهد تأجيجًا بالخطاب  األشهر 

تاحقت، خصوصًا في الربع األول من العام 
ــذه الــتــفــاهــمــات  ــــروس هـ ــع الـ الــحــالــي. ووضــ
وراء ظــهــورهــم بــدعــمــهــم عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــقــــوات الـــنـــظـــام، قــلــصــت  ــنـــطـــاق لــ ــة الـ ــعــ واســ
سيطرة فصائل املعارضة. وكانت تفاهمات 
أســتــانــة قـــد أقــــرت إقـــامـــة 12 نــقــطــة مــراقــبــة 
الجيش  إدلــب من قبل  في محيط محافظة 
ــتـــركـــي، غــيــر أن قـــــوات الـــنـــظـــام حــاصــرت  الـ
عــــددًا مــنــهــا، مــا أفــقــدهــا كــل أهــمــيــة فــي ظل 
في  الضامن  الثاثي  عليه  اتفق  مــا  انهيار 
التركي  الجانب  الكازاخية. وكان  العاصمة 
إلــى حــدود منطقة خفض  بالعودة  يطالب 
قــوات  بها  تقدمت  الــتــي  الــرابــعــة  التصعيد 
ا من  الــنــظــام تحت غــطــاء نـــاري روســـي بـــدء
أواخـــر 2019 وحــتــى مـــارس املــاضــي. ولكن 
الرفض الروسي بعودة قوات النظام إلى ما 
إلى  أنقرة  دفــع  التركية،  املراقبة  نقاط  وراء 
سحب جنودها خشية اقتحام قوات النظام 

للنقاط التركية في حال تجدد الصراع.
وكان مسار أستانة قد بدأ في 23 يناير/كانون 
الثاني من عــام 2017، من »أجــل تخفيف التوتر 
فــي ســوريــة، ومــراقــبــة اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، 
والــبــحــث فـــي قــضــايــا إنــســانــيــة، مــنــهــا املــنــاطــق 
ــــي الــجــولــة  ــلـــف املـــعـــتـــقـــلـــني«. وفـ املــــحــــاصــــرة، ومـ
الرابعة من املفاوضات التي ُعقدت في مايو/أيار 
مــن عـــام 2017، تــم االتــفــاق عــلــى مــنــاطــق خفض 
التوتر األربع، وهي محافظة إدلب ومناطق في 
ريف الاذقية وريف حلب الغربي، وريف حمص 
الـــشـــمـــالـــي، ومــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بــريــف 
دمشق، إضافة إلى املنطقة الجنوبية في سورية. 
ولكن قوات النظام بدعم روسي وايراني قضمت 
3 مناطق، وجزءًا من املنطقة الرابعة التي تضم 

محافظة إدلب ومحيطها.
ولم يستطع هذا املسار تحقيق أي اختراق 
ــثــــورة  ــــوى الــ ــد قــ ــ ــان وفــ ــ ــائــــك كــ ــلـــف شــ فــــي مـ
ــة، وهـــو  ــولــ ـــل جــ ــي كـ الـــعـــســـكـــري يـــطـــرحـــه فــ
النظام واملقدر عددهم  املعتقلني لدى  ملف 
النظام  وفــد  رفــض  بسبب  اآلالف  بعشرات 
ــهــــة دعــــــاوى  ــــوض فـــيـــه خـــشـــيـــة مــــواجــ ــــخـ الـ
فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة. ولــــم يضغط 
الـــجـــانـــب الــــروســــي عـــلـــى الـــنـــظـــام مــــن أجـــل 
مــن سجونه، وهو  املعتقلني  إطـــاق ســـراح 
مـــا أبــقــى هــــذا املــلــف حــتــى الــلــحــظــة بــعــيــدا 
أستانة  مباحثات  في  ســواء  التفاوض  عن 
أو مــفــاوضــات جــنــيــف الــتــي تــرعــاهــا األمــم 
املــتــحــدة. بــل ذهـــب الــنــظــام إلـــى حــد تحدي 
م في منتصف 

ّ
هذا املسار وتفاهماته، وسل

املحافظات  فــي  الــنــفــوس  عـــام 2018 دوائــــر 
تلوا تحت 

ُ
السورية أسماء املعتقلني الذين ق

الــتــعــذيــب، بــعــدمــا كـــان مــصــيــرهــم مــجــهــواًل 
لسنوات.

على  السورية  املعارضة  فصائل  تعّول  وال 
هذا املسار في إحداث اختراقات مهمة على 
صــعــيــد الــقــضــايــا الــعــســكــريــة واإلنــســانــيــة 
ــــروس واإليـــرانـــيـــني  ــدم الــــتــــزام الــ »بــســبــب عــ
بتفاهمات هذا املسار مع الجانب التركي«، 
وفق القيادي في فصائل املعارضة العميد 
فـــاتـــح حـــســـون. وفــــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أعــــرب حــســون عــن اعــتــقــاده بــأن 
الدول الثاث املعنية »ترى أن هذه املباحثات 
لـــم تــعــد تــقــتــصــر عــلــى املـــلـــف الــــســــوري، بل 
ومن  كـــارابـــاخ،  ونــاغــورنــو  بليبيا  مرتبطة 
املمكن التنسيق حول هذه امللفات الثاثة«. 
وأشــار إلى أن بقاء محافظة إدلــب كمنطقة 
خفض للتصعيد، ناتج عن هذه املباحثات، 
مــضــيــفــًا: »تـــركـــيـــا اســتــطــاعــت إدخــــــال عــدد 
ــة بــمــوافــقــة  ــوريــ ــا إلـــــى ســ ــهـ ــواتـ ــن قـ كــبــيــر مــ
روســيــا وإيـــــران، ويــعــتــبــر هـــذا مــن مكاسب 
الــتــي أصبحت يتيمة با  الــثــورة الــســوريــة 
اهــتــمــام دولـــــي«. وحــــول الــتــلــمــيــح الــروســي 
عـــن أن الــجــولــة املــقــبــلــة مـــن مــســار أســتــانــة 
أشـــار حسون  املعتقلني،  مــوضــوع  تــتــنــاول 
ــة مــــن جــــوالت  ــــى »روســــيــــا قـــبـــل كــــل جـــولـ إلـ
أســتــانــة تـــوحـــي بــأنــهــا ســتــبــحــث فـــي ملف 
وقــوى  الــتــركــي  لضامن  لتحفيز  املعتقلني، 
الثورة واملعارضة السورية على املشاركة«، 
مضيفًا: »ال أعتقد أنها )روسيا( ستمضي 

بهذا امللف، فهي باتت با مصداقية«.

الــطــائــفــي، وســيــظــهــر ذلــــك واضـــحـــًا فـــي كل 
والخطب«.  واملــؤتــمــرات  الرسمية  البيانات 
الــســيــاســي في  »الــعــقــل  أن  الــدهــلــكــي  ورأى 
الـــعـــراق ال يـــزال يــؤمــن بــالــطــائــفــيــة، وبأنها 
مصدر من مصادر الــرزق السياسي، إال أن 
معظم هذه الخطابات باتت ال تنطلي على 
أكتوبر  انتفاضة  بعد  وتحديدًا  العراقيني، 
 جديدًا من الشباب، يسخر 

ً
التي أفرزت جيا

من الطائفية ويعتبرها لعبة خاسرة«.
من جهته، قال السياسي العراقي ليث شبر، 
ــورة« الــــذي تشكل  ــثــ وهــــو رئــيــس حــــزب »الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــعــظــم  حـــديـــثـــًا، لــــ
ــزاب الــعــراقــيــة ال تــمــلــك غــيــر وسيلتني  ــ األحـ
ــى تــتــلــخــص في  ــ لــكــســب جــمــهــور لــهــا، األولـ
االستياء على ملف التعيينات في الدوائر 
كسب  مقابل  املــواطــنــني  لتعيني  الحكومية 
أصــواتــهــم فــي االنــتــخــابــات، والثانية إثــارة 
الـــعـــواطـــف الــديــنــيــة واملــذهــبــيــة فـــي نــفــوس 
العراقيني، إلحــداث طفرة مؤقتة في  بعض 
استغرابه  وأبـــدى شبر  الــعــراقــي«.  املجتمع 
مـــن »قـــيـــام بــعــض الــســيــاســيــني الــعــراقــيــني 
بالحديث في اإلعام بخطابني متناقضني، 
واحـــــد عـــن بـــنـــاء دولـــــة مــدنــيــة وإصــاحــيــة 
يقتصر  وال  املــقــيــتــة«.  بالطائفية  والــثــانــي 
عراقيني  سياسيني  على  الطائفي  الخطاب 
مــن مــكــون ُمــعــنّي دون غــيــرهــم. فــفــي الــوقــت 
الذي تستخدم فيه معظم األحزاب الشيعية 
صور املرجع علي السيستاني في حماتها 
مــن تأكيد األخير  الــرغــم  االنــتــخــابــيــة، على 
أكــثــر مــن مـــرة وقــوفــه »عــلــى مــســافــة واحـــدة 
من جميع املرشحني والقوائم االنتخابية«، 
تظهر األحـــزاب األخـــرى مثل »حــزب الحل« 
الذي يقوده السياسي محمد الكربولي في 
ة العراق، مثل 

ّ
املدن ذات األثر الديني لدى سن

األعــظــمــيــة وغــيــرهــا. ويــــدور مــعــظــم حديث 
لاعتقاالت  ــة 

ّ
الــُســن »تــعــّرض  عــن  الكربولي 

والتهميش واإلقصاء«، وأنهم »أكثر وطنية 
من غيرهم«.

رأى  املــيــزان،  ناجح  العراقي  السياسي  لكن 
ــزاب والقتلة  ــ أن »اتـــهـــام بــعــض زعــمــاء األحـ
ــذيـــن يــــوالــــون إيـــــــران، ال يــعــنــي الــتــأجــيــج  الـ
بد  ال  وبالتالي  الحقيقة،  إنها  بل  الطائفي 
من التعامل مع الحقائق بــداًل من االبتعاد 
عنها بحجة أنها تــؤدي إلى تعزيز خطاب 
ــزان فــــي حــديــث  ــ ــيـ ــ ــة«. واعـــتـــبـــر املـ ــيــ ــراهــ ــكــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أطـــرافـــًا سياسية  لـــ
تـــمـــارس إقـــصـــاًء كــبــيــرًا بــحــقــوق شــركــائــهــم 
من  بد  ال  وبالتالي  واإلنسانية،  الوطن  في 
املليشيات املسلحة  أن  االعتراف بذلك، كما 
الـــتـــابـــعـــة لــشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة شــيــعــيــة 
تمارس تعنيفًا وتصفية بحق أهالي املدن 
»أين   

ً
داعــش«، متسائا املحررة من تنظيم 

الطائفية من هذا الحديث؟«.
ــزب الــشــيــوعــي  ــحــ ــن جـــهـــتـــه، رأى عـــضـــو الــ مــ
الـــعـــراقـــي، أيـــهـــم رشــــــاد، أن »تـــداعـــيـــات أزمـــة 
الــعــراق،  تـــزال قائمة فــي  الــصــراع الطائفي ال 
وتلقي بظالها على مستقبله، بسبب انجراف 
الــبــســطــاء مــن الــعــراقــيــني مــعــهــا«. وأضــــاف أن 
تدعمهم  األحــــزاب  وقـــادة  السياسيني  بعض 
الخطاب  يــعــززون  إليـــران،  املوالية  املليشيات 
ترتكبها  حــادثــة  أي  يستغلون  بــل  الطائفي، 
عناصر مــن تنظيم داعـــش إللــقــاء الــلــوم على 
ــة، وهــم يسعون مــن خــال ذلك 

ّ
األهــالــي الــُســن

على  الــقــدرة  املسلحة  للفصائل  بــأن  للتذكير 
ــاد في  حــمــايــة املــنــاطــق املـــحـــررة«. وأشــــار رشـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »األمـــر  حــديــث لـــ
ة 

ّ
الُسن السياسيني  نفسه ينطبق على بعض 

يــعــتــاشــون عــلــى الطائفية،  يـــزالـــون  الــذيــن ال 
وبالتالي فــإن جميع األطــراف السياسية في 
مصلحية  ألهـــداف  الطائفية  تستغل  الــعــراق 

وسياسية واقتصادية وانتخابية«.

شاركت الحركة بمعارك إدلب في السنوات األخيرة  )فرانس برس(

تراجع الخطاب الطائفي خالل االنتفاضة )مرتضى السوداني/األناضول(

قضم الروس والنظام مناطق واسعة من محافظة إدلب )األناضول(

تحاول روسيا 
إنعاش مسار أستانة 

السوري، الذي 
تأجلت جوالته في 

الفترة الماضية 
بسبب تفشي 

فيروس كورونا. 
وتهدف موسكو 
عبر التلويح بورقة 

المعتقلين في 
سجون النظام 

السوري وتسليم 
الجثث والبحث عن 
المفقودين، إلى 
إنجاح المسار في 

جولته المقبلة

أرواح  تزهق  وحشية،  لجرائم  عرضة  العراق  في  عدة  مدن  تزال  ال 
مليشيات  إلى  معظمها  في  االتهام  أصابع  تشير  وفيما  المدنيين. 

و»داعش«، يعمل سياسيون على توظيفها عبر التحشيد الطائفي
تقريرالحدث

تلويح روسي بورقة 
المعتقلين إلنعاشه

محاوالت لحشد الشارع 
العراقي طائفيًا

لبنانإضاءة

غارات روسية
شنت طائرات حربية روسية 
غارات عدة، أمس السبت، 

على مناطق في ريف 
إدلب الجنوبي، شمال 
غربي سورية. وذكرت 

مصادر محلية لـ»العربي 
الجديد«، أن الطائرات 

الروسية استهدفت محيط 
قرى عدة في جبل الزاوية 
بريف إدلب الجنوبي. في 

المقابل ُقتلت طفلة 
بقصف قوات النظام 

مدينة أريحا.

ال تعّول المعارضة 
على حصول اختراقات 

عسكريًا وإنسانيًا

تستحوذ األحزاب 
والفصائل المسلحة على 

أغلبية وسائل اإلعالم

تحّولت إدلب إلى 
صندوق رسائل دامية 

من الروس لألتراك

يبلغ عدد مقاتلي 
الحركة وعائالتهم 
نحو 3 آالف شخص

طلب عون الحصول 
على األدلة والمستندات 

بحّق باسيل

التركيز على الخطاب 
الطائفي يبدأ قبل أشهر 

من االنتخابات

بعد أن أزالتها الواليات 
المتحدة من قوائم 
اإلرهاب، ُطرح ملف 

»حركة تركستان الشرقية« 
على الطاولة في سورية، 

لبحث مستقبلها

مع فرض الواليات 
المتحدة عقوبات على 

وزير الخارجية اللبناني 
األسبق جبران باسيل، 

اتجهت األنظار إلى مدى 
تأثير ذلك على تشكيل 

الحكومة
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تجددت الدعوات 
السياسية في 
تونس لعقد 
مؤتمر حوار 

وطني جامع، 
بإشراف رئاسة 
الجمهورية. 
ورغم تعدد 

الجهات الداعية، 
إال أنها تبقى 

واضحة لجهة 
تحييد الصراعات 

السياسية، والتركيز 
على األزمتين 

االقتصادية 
واالجتماعية. 
ولهذا السبب، 

ال تطالب الدعوات 
بتغيير الحكومة 

أو تعديلها

القاهرة ـ العربي الجديد

تــواصــلــت، خــال الــســاعــات املــاضــيــة، لــقــاءات 
الــوفــاق الليبية  الــداخــلــيــة فــي حكومة  وزيـــر 
ــع مـــســـؤولـــن مــصــريــن  فــتــحــي بــــاشــــاغــــا، مــ
مليشيات  لزعيم  ممثلن  وآخــريــن  نــافــذيــن، 
شــرق ليبيا خليفة حفتر، املدعوم من مصر 
واإلمارات. وبحسب مصادر مصرية تحدثت 
»العربي الجديد«، فإن باشاغا التقى وزير  لـ
كامل،  الــلــواء عباس  املصرية  االســتــخــبــارات 
في اجتماع استمر نحو 3 ســاعــات، مشيرة 
ــــى أن املـــبـــاحـــثـــات كــانــت  ــه إلـ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
إيجابية إلى درجة كبيرة، بالنسبة للطرفن. 
اللقاء  قــّدم خال  وقالت املصادر إن باشاغا 
ضـــمـــانـــات لــلــمــســؤولــن فـــي الـــقـــاهـــرة بــشــأن 
تـــأمـــن الــعــمــالــة املـــصـــريـــة فـــي مــنــاطــق غــرب 
ليبيا، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات بشأن 
جهود  ضمن  منها  الجديدة  العمالة  إلحاق 
إعادة اإلعمار في مناطق الغرب الليبي، بعد 
توفير الحماية والتأمن الازم لهم، والتعهد 
بتأمن كافة الشركات املصرية التي ستحصل 
إعــادة اإلعمار. على عقود متعلقة بعمليات 

ــــارت املـــصـــادر إلـــى أن الــلــقــاء تــطــّرق  كــمــا أشـ
السفارة املصرية في  إعــادة فتح  كذلك مللف 
طــرابــلــس، الفــتــة إلـــى أنـــه تـــّم الــتــوافــق بشأن 
تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الخطوات 
فتح  إلعـــادة  املطلوبة  املصرية  والضمانات 
الـــســـفـــارة، والـــعـــمـــل الــقــنــصــلــي املـــصـــري في 
مــنــاطــق الـــغـــرب الــلــيــبــي. كــمــا جـــرى االتــفــاق 
على إعادة فتح مكاتب شركة مصر للطيران، 
ــاء الــــشــــرق األوســـــــط املـــصـــريـــة.  ــبــ ووكــــالــــة أنــ
املــصــري طلب  الجانب  أن  املــصــادر  وكشفت 
إجـــراء لــقــاء بــن بــاشــاغــا ومــســؤول عسكري 
رفــيــع مــن معسكر شـــرق لــيــبــيــا، مــن دون أن 
توضح إذا ما كان هذا املسؤول هو حفتر أم 
أحد أبنائه، أو أحد قادة مليشياته البارزين. 
ولـــم تستبعد املــصــادر إمــكــانــيــة إجــــراء لقاء 
خــــال األيــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة بـــن بــاشــاغــا 
وحــفــتــر، بــشــأن الــتــوافــق عــلــى شــكــل املرحلة 

املقبلة.
وقالت املصادر إن الصراع غير املعلن عنه 
بن باشاغا ونائب رئيس املجلس الرئاسي 
أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، حـــــول تــــــرؤس الــحــكــومــة 
املـــقـــبـــلـــة، هــــو مــــا أســـهـــم أخــــيــــرًا فــــي تــقــريــب 
ــر داخــلــيــة الــوفــاق  وجـــهـــات الــنــظــر بـــن وزيــ
 مــســاعــي 

ّ
ــل ــ واملــــســــؤولــــن فــــي مـــصـــر، فــــي ظـ

القاهرة لتنشيط قنوات اتصال مع معسكر 
غرب ليبيا. وتحاول القاهرة تأمن موضع 
ــــدم تــــرك الــســاحــة  قــــدم لــنــفــوذهــا هـــنـــاك، وعـ
خالية أمام تركيا. وبحسب املصادر، هناك 
ــــل دوائــــر  تــرجــيــح لــشــخــصــيــة بــاشــاغــا داخـ
صـــنـــاعـــة الــــقــــرار املــــصــــري املـــعـــنـــي بــلــيــبــيــا، 
مشيرة إلــى أن قــوة الــرجــل واتــســاع نفوذه 
املسلحة،  مصراتة  مدينة  مجموعات  لــدى 
والـــتـــي تــمــثــل الـــقـــوة الــضــاربــة فـــي معسكر 
ــتــه أرجـــح كــثــيــرًا من 

ّ
غـــرب لــيــبــيــا، تجعل كــف

معيتيق، الذي ال يملك نفس تأثير باشاغا.
إلـــى أن هــنــاك سيناريوين  ولــفــتــت املــصــادر 
املرحلة  الراهن بشأن  الوقت  يتصارعان في 
تركيا  تدعمه  أحدهما  ليبيا،  في  االنتقالية 
ويـــقـــضـــي بـــــإدخـــــال تـــعـــديـــل عـــلـــى الــســلــطــة 
رئيسًا  الــســراج  فائز  فيظل  فقط،  التنفيذية 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، فـــي حـــن يــتــم تعين 
ليبيا،  مــن معسكر شـــرق  لــلــحــكــومــة  رئــيــس 
مـــــع احــــتــــفــــاظ بــــاشــــاغــــا بـــمـــنـــصـــبـــه كــــوزيــــر 
وبحسب  الــجــديــدة.  الحكومة  فــي  للداخلية 
املــصــادر، فــإن السيناريو اآلخـــر، وهــو الــذي 
تونس،  اجتماعات  أجــنــدة  على  األبـــرز  يعد 
فتكون  الثاث،  الرئاسات  تقاسم  ويتضمن 
ــاســـي لـــلـــشـــرق، ويــعــد  ــرئـ رئـــاســـة املــجــلــس الـ
ــالـــة عــقــيــلــة  ــذه الـــحـ ــ األبـــــــرز لــلــمــنــصــب فــــي هـ

على  الحالي،  الــنــواب  رئيس مجلس  صالح 
الغرب،  الـــوزراء في  أن تكون رئاسة مجلس 
ــي هـــــذه الـــحـــالـــة بــن  ويــــتــــأرجــــح املـــنـــصـــب فــ
بـــاشـــاغـــا ومــعــيــتــيــق، بــيــنــمــا تـــكـــون رئــاســة 
وقالت  الجنوب.  من نصيب  النواب  مجلس 
املــصــادر إن بــاشــاغــا أكـــد للجانب املــصــري، 
إلـــزامـــه كــافــة املــجــمــوعــات املــســلــحــة الــكــبــرى 
في غرب ليبيا، ألي اتفاق يتم التوصل إليه 
بشأن األوضــاع األمنية. وأوضحت املصادر 
أن هناك مقترحًا بعقد لقاء موسع بن عدد 
املسلحة،  للمجموعات  الــبــارزيــن  الــقــادة  مــن 
من غير املنتمن لتيارات دينية متشددة، مع 
نظرائهم في املجموعات التابعة لشرق ليبيا 
على األراضي املصرية، لبحث إنجاح عملية 

توحيد املؤسسة العسكرية.

القاهرة ـ العربي الجديد

نتائج  لتزوير  خطته  املصري  النظام  باشر 
ــــن انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـ املــــرحــ
ستكمل 

ُ
السبت وت أمــس  بــدأت  التي  الــنــواب، 

الــيــوم األحــــد، اعــتــبــارًا مــن الــتــاســعــة صباحًا 
من  13 محافظة  فــي  مــســاًء،  التاسعة  وحتى 
بــدأت  الثانية  املرحلة  أن  العلم  مــع  أصــل 27. 
بعد انــتــهــاء تصويت املــصــريــن فــي الــخــارج 
التاسعة مــن مــســاء الجمعة  الــبــريــد فــي  عبر 
)بــحــســب تــوقــيــت كـــل دولـــــة(، فـــي 124 دولـــة. 
فــي الــســيــاق، أفــــاد مــصــدر قــضــائــي بــــارز في 
»العربي الجديد«، أن الهيئة  مجلس الدولة لـ

تعليمات  أصـــــدرت  لــانــتــخــابــات،  الــوطــنــيــة 
العامة  واللجان  االبتدائية  املحاكم  لــرؤســاء 
فــي مــحــافــظــات املــرحــلــة الــثــانــيــة، بخصوص 
ــراف على  اســتــبــعــاد قــضــاة املــجــلــس مــن اإلشــ
لجان بعينها في كل دائرة. وهي اللجان التي 
تشهد »تــســويــدًا« فــي بــطــاقــات االقــتــراع )أي 
االقتراع مكان أشخاص لم يشاركوا( لصالح 
قــائــمــة »مـــن أجـــل مــصــر« املــدعــومــة مــن نظام 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ومــرشــحــي 

حزب »مستقبل وطن« في الدوائر الفردية.
وأوضــــح املــصــدر أن عــمــلــيــات تــزويــر نتائج 
ــــى مـــن االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة  املــرحــلــة األولـ
ستتكرر مجددًا بالطريقة نفسها في املرحلة 
الثانية، ممثلة في إضافة »أصــوات وهمية« 
بمحاضر فرز مــزورة في لجان محددة على 
سبيل الحصر فــي كــل دائـــرة، بــهــدف إضافة 
عـــشـــرات اآلالف مـــن األصــــــوات عــقــب انــتــهــاء 
والــحــزب  القائمة  لصالح  التصويت  عملية 
املحسوبان على السلطة الحاكمة. وأضاف أن 
نتائج الفرز الحقيقية للعديد من املرشحن 
الخاسرين في محافظات املرحلة األولى كانت 
تــؤهــلــهــم إلـــى خـــوض جــولــة اإلعــــــادة، وجـــاء 
استبعادهم إلعان فوز مرشحن آخرين من 
الجولة األولى على الرغم من حصولهم على 
عدد أصــوات أقــل. ورأى املصدر أن هذا األمر 
االنتخابية  العملية  في  الطعن  في  سيسمح 
برمتها، مستشهدًا بدائرة بوالق الدكرور في 
 200 إضافة  والتي شهدت  الجيزة،  محافظة 
ألـــف صـــوت وهــمــي مقسمة بــالــتــســاوي بن 
قائمة »من أجل مصر«، واملرشحن الفائزين 
عن حزب »مستقبل وطن« محمد الحسيني، 

ومحمود توشكي، وحسام الدين املندوه.
ــدر بـــرملـــانـــي  ــــي اإلطـــــــــار نـــفـــســـه، أفــــــــاد مــــصــ فـ
مـــطـــلـــع بـــــأن »ضــــبــــاط وأفـــــــــراد جــــهــــاز األمــــن 

في  مــتــورطــون  الداخلية،  وزارة  فــي  الوطني 
عــمــلــيــات تـــوزيـــع الـــرشـــى االنــتــخــابــيــة على 
املــواطــنــن، مــن خــال التنسيق مــع مرشحي 
حــزب مستقبل وطــن إزاء أمــاكــن تــوزيــع تلك 
في  السماسرة(  بأكشاك  تعرف  )مــا  األمـــوال 
كــل دائـــرة ليلة االنــتــخــاب، بــل وتــولــي حماية 
بيع  عملية  في  املتورطن  املرشحن  أنصار 
لة القانونية خال يومي  األصوات من املساء

التصويت«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــاف املـــصـــدر لـــ ــ وأضـ
هناك تعليمات مشددة من الجهاز بضرورة 
إسقاط بعض املرشحن من الجولة األولى 
فــي انــتــخــابــات املــرحــلــة الــثــانــيــة، عــن طريق 
»تـــســـويـــد« األصـــــــوات لــصــالــح مــنــافــســيــهــم 
الــفــرز، وفـــي مقدمتهم  انــتــهــاء عملية  عــقــب 
الذي  الطنطاوي،  أحمد  املعارض  البرملاني 
ترشح كمستقل في دائرة دسوق وقلن في 
محافظة كفر الشيخ، ويحظى بقبول واسع 
ــرة. وتـــابـــع املــصــدر:  ــدائــ ــالـــي فـــي الــ بـــن األهـ
من  عليهم  املغضوب  أحــد  هو  »الطنطاوي 
انتقاد  فــي  الشديدة  جــرأتــه  بسبب  النظام، 
ســيــاســات الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
كافة  الــدولــة  ر 

ّ
وستسخ البرملان،  قبة  تحت 

أدواتها من أجل إسقاطه في االنتخابات«، 
مستطردًا »التعليمات تشمل كذلك ضرورة 

إسقاط النائب محمد عبد الغني في دائرة 
ــرقـــاوي  ــد الـــشـ ــمــ الــــزيــــتــــون بـــالـــقـــاهـــرة، وأحــ
فـــي دائـــــرة بـــنـــدر املـــنـــصـــورة فـــي الــدقــهــلــيــة، 
وطلعت خليل في دائرة محافظة السويس، 
 )30-25( لــتــكــتــل  املــنــتــمــن  مـــن  وجــمــيــعــهــم 

البرملاني«.
ــى أن »الـــنـــظـــام لــــن يــقــصــي جــمــيــع  ــ ولـــفـــت إلـ
التكتل من االنتخابات، بل سيسمح  أعضاء 
بــفــوز بعضهم لــادعــاء بــأن هــنــاك شيئًا من 
ــم الـــنـــواب الــذيــن  املــعــارضــة فــي الــبــرملــان. وهـ
يــمــكــن اســتــئــنــاســهــم تــحــت الــقــبــة، عــلــى غــرار 
الــذي يخوض جولة اإلعــادة  هيثم الحريري 
عــن دائــــرة مــحــرم بــك بــاإلســكــنــدريــة، وضــيــاء 
ومركز  بندر  دائــرة  عن  املرشح  داوود  الدين 
دمياط، ومحمد العثماني عن دائرة املطرية 
عن  كمال  الحميد  وعبد  بالدقهلية،  واملنزلة 

دائرة محافظة السويس«.
وتجرى املرحلة الثانية من انتخابات مجلس 
والقليوبية،  القاهرة،  محافظات  في  الــنــواب 
والـــدقـــهـــلـــيـــة، واملـــنـــوفـــيـــة، والـــغـــربـــيـــة، وكــفــر 
الــشــيــخ، والــشــرقــيــة، ودمـــيـــاط، وبــورســعــيــد، 
سيناء،  وشــمــال  والــســويــس،  واإلسماعيلية، 
وجــنــوب ســيــنــاء. ويــحــق التصويت فــي هذه 
املــحــافــظــات لــنــحــو 29.4 مــلــيــون مــواطــن من 
ومن  الناخبن.  بــيــانــات  قــاعــدة  فــي  املقيدين 
جرى جولة اإلعادة في 14 محافظة 

ُ
املقرر أن ت

أخــرى )املرحلة األولــى( بعد نحو أسبوعن، 
بن 220 مرشحًا على 110 مقاعد، بعد حسم 
الــفــردي، و142 مقعدًا  النظام  32 مقعدًا على 

على نظام القوائم املغلقة.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت الـــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة 
ــي نـــطـــاق الــجــيــوش  مـــشـــاركـــة عـــنـــاصـــرهـــا فــ
امليدانية، واملناطق العسكرية، في محافظات 
املرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
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التي ستجمع منظمات  املــبــادرة  هــذه  سعّيد 
وخـــبـــراء وأطـــرافـــا فــاعــلــة عـــدة، مــن أجـــل رســم 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لـــإصـــاحـــات الــكــبــرى 
لــلــســنــوات املــقــبــلــة، الفــتــًا إلــــى أن املــســؤولــيــة 
جماعية. وحول اللقاء مع سعّيد، أشار األمن 
الرئيس  أن  إلى  الديمقراطي«  »التيار  لـ العام 
الــتــونــســي رّحـــب بــاملــبــادرة وتــفــاعــل إيجابيًا 

»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« أطــلــق مــبــادرة وطنية 
رئيس  إشـــراف  تحت  واجتماعية  اقتصادية 
الوحيدة  الجهة  هو  األخير  ألن  الجمهورية، 
ــإن عليه  ــادرة عــلــى الـــجـــمـــع، وبــالــتــالــي فــ ــقــ الــ
التدخل في فترة األزمــة وفــرض األمــن العام، 
خصوصًا أنه رئيس املجلس األعلى القومي. 
ولفت إلــى أن »الــتــيــار« طــرح خــال اللقاء مع 

آليات  وبحث  جيدًا،  بدراستها  واعــدًا  معها، 
»الــتــيــار  تــفــعــيــلــهــا. وأوضــــــح األمـــــن الـــعـــام لـــ
الديمقراطي«، أن الثورة التونسية هي أساسًا 
ــــورة اجــتــمــاعــيــة، وخـــرجـــت ضـــد التهميش  ثـ
ــان الــــشــــعــــب مـــــن ثــــرواتــــه  ــ ــرمــ ــ ــة وحــ ــالــ ــطــ ــبــ والــ
الطبيعية، وبالتالي فقد حان الوقت لتحقيق 
كرامة التونسي. ورأى الشواشي أن هذا األمر 

 حكومة ضعيفة ومرتبكة، 
ّ

لن يتحقق، في ظل
ــات  ــاإلصــــاحــ ــام بــ ــيــ ــقــ وغــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى الــ
املطلوبة. لكن الشواشي نفى أن تكون مبادرة 
السياسية  األوراق  إلى خلط  تهدف  »التيار« 
يتطلعون إلبعادها عن  أنهم  مــؤكــدًا  مــجــددًا، 
الصراعات السياسية، وألن تواصل الحكومة 
عــمــلــهــا، ألنـــه ال مــعــنــى إلســقــاطــهــا أو الــقــيــام 

بتعديل حكومي، وإنما يجب دفعها لتحسن 
أدائــهــا، وإيــضــاح بوصلتها. وذّكــر الشواشي 
ــدرت لـــعـــقـــد حــــوار  ــ ــ بــــوجــــود دعــــــــوات عـــــدة صـ
وطــنــي مــن جــهــات مختلفة، وذلـــك نــظــرًا لدقة 
املرحلة، لكن االختاف هو أن دعوتهم ليست 
لــعــقــد حــــوار ســيــاســي، بـــل لـــحـــوار اقــتــصــادي 
الــدخــول فــي الصراعات  واجــتــمــاعــي، أي دون 

السياسية.
من جهته، رأى املتحدث باسم »قلب تونس«، 
ــادق جـــبـــنـــون، أن الــــبــــاد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــــصـ الـ
حــــوار وطــنــي، عــلــى أال يــكــون ملــجــرد الــحــوار 
السياسي، محذرًا  أو فرصة جديدة للسجال 
الــجــديــد«، مــن أن هناك  »العربي  لـ فــي حديث 
أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، ال بد أن 
يجري التعامل معها بروح الوحدة الوطنية 
والــتــفــاعــل اإليــجــابــي بـــن كـــل الــســلــطــات، من 
رئاسة جمهورية وحكومة وبرملان ومنظمات 
وأحـــــــزاب. وأكــــد جــبــنــون، أن هــــذه املــعــطــيــات 
تـــوجـــب حـــصـــول حـــــوار تـــكـــون لـــه مــخــرجــات 
ــز عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا األســـاســـيـــة  ــركــ عـــمـــلـــيـــة، ويــ
ــع  ــ ــن إصــــــــاح املــــؤســــســــات الــــعــــامــــة، ووضـ ــ مـ
برنامج تنموي واضــح، وتمرير اإلصاحات 
تــحــقــيــق ذلــك  أن  املــعــطــلــة. ورأى  الــســيــاســيــة 
ــة »الـــربـــاعـــي« الــراعــي 

ّ
ال يــكــون إال تــحــت مــظــل

ــام الــتــونــســي للشغل  ــعـ ــاد الـ ــحــ لـــلـــحـــوار )االتــ
ومــنــظــمــة رجــــال األعـــمـــال وعـــمـــادة املــحــامــن 
الفائز  اإلنسان(،  التونسية لحقوق  والرابطة 

بجائزة نوبل للسام.
بــدوره،  تــونــس«،  »قلب  باسم  املتحدث  ولفت 
إلى أنه »لن يجري الحديث عن تشكيل حكومة 
جــديــدة، بــل عــن إيــجــاد حلول عملية لقضايا 
مــصــيــريــة بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــة والــبــرملــان 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق ســيــاســي واســــع«. ورأى 
جبنون أن الحوار وفق هذه الطريقة سيكون 
آجــال واضحة ومواضيع  وفــق  لكن  إيجابيًا، 
محددة. وإذ أشار إلى ضرورة أن يحصل ذلك 
لــلــحــوار، إال أنه  الــربــاعــي الــراعــي  ة 

ّ
تحت مظل

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرف عليه، لكن 
كطرٍف محايد.

من جهته، رأى رئيس »الكتلة الوطنية«، حاتم 
املــلــيــكــي، أن الـــدعـــوات لــحــوار وطــنــي تــبــن أن 
األزمة التي تعيشها تونس كبيرة، معتبرًا أن 
التي  الــظــروف  عــن  الحالية تختلف  الــظــروف 
أقــيــم فــيــهــا الـــحـــوار الــوطــنــي األول فـــي الــعــام 
2013. ولــفــت املــلــيــكــي، فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن األزمة أصبحت أكثر تعقيدًا، 
لـــذا ال بــد مــن حــلــول مستعجلة، مــشــددًا على 
الحوار،  على  أن تشرف  التي يجب  الجهة  أن 
يجب أن تحظى بثقة جميع األطــراف، وتكون 

محايدة.
والحظ املليكي وجود خيارات عدة، فإما عقد 
االستقرار  يناقش  سياسي،  طابع  ذي  حــوار 
عــلــى مــســتــوى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، أو حـــوار 
اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي يــبــحــث اإلصـــاحـــات 
الـــضـــروريـــة عــلــى املـــديـــن الــقــصــيــر والــطــويــل. 
عــلــى  ــــز  ــــركـ يـ أن  يــــجــــب  حـــــــــوار  أي  أن  ورأى 
ــات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، ما  اإلصـــاحـ
قد يمنح إشارة إيجابية، حتى على املستوى 
ــًا أن تــــونــــس فــــي حــاجــة  ــي، خـــصـــوصـ ــ ــدولــ ــ الــ
إلـــى هـــذا الـــدعـــم. وبـــرأيـــه، فـــإن مــن األفــضــل أن 
تشرف رئاسة الجمهورية على قيادة الحوار، 
ــزاب  ــ ــ وأن يـــكـــون بـــمـــشـــاركـــة املـــنـــظـــمـــات واألحـ
بالنسبة  أمـــا  املـــركـــزي.  واملــصــرف  السياسية 
األكثر  املليكي  بــرأي  وهــو  السياسي،  للنظام 
أن  على  الحوار حوله  تأجيل  فيمكن  تعقيدًا، 
يــكــون فــي مــرحــلــة الحــقــة، حــيــث يــتــم التطرق 

لطبيعة النظام.
وأكد املليكي وجود مخاوف من تحول الحوار 
إلى صراع سياسي، ألن كل األطراف متورطة 
في التجاذبات السياسية ومسؤولة عّما تمر 
بها الباد، لكن من الناحية املؤسساتية، تبقى 
الجمهورية األنسب، برأيه، خصوصًا  رئاسة 

ملا يحظى به الرئيس من ثقة شعبية.

خاصخاص

تورّط أمني في عمليات 
توزيع الرشى االنتخابية 

على المواطنين

تونس ودعوات الحوار الوطني

للحوار،  مبادرته  طرح  على  للشغل«  التونسي  العام  »االتحاد  يعمل 
المتحدث باسمه، سامي  للرئيس قيس سعيّد بحسب  على أن يقدمها 
إعدادها  على  يعمل  المبادرة  أن  إلــى  الطاهري  ولفت  الطاهري. 
المختصين، وتشمل مقترحات وتشخيصًا لألوضاع  الخبراء  فريٌق من 
رحب  فقد  الطاهري،  وبحسب  والسياسية.  واالجتماعية  االقتصادية 
لالتحاد  العام  باألمين  جمعه  لقاء  آخر  في  إطالقها،  بفكرة  الرئيس 

نورالدين الطبوبي، على أن يتم إطالع الرأي العام عليها.

مبادرة »اتحاد الشغل«

تقرير

تونس ـ بسمة بركات

ــــوات فــــي تـــونـــس لــعــقــد  ــــدعـ تــــوالــــت الـ
ــع الـــــفـــــرقـــــاء  ــ ــمـ ــ ــــجـ حـــــــــــــوار وطـــــــنـــــــي يـ
الــســيــاســيــن واملـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة 
خرج الباد من 

ُ
لبحث الحلول واآلليات التي ت

أزماتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
أخيرًا  الديمقراطي«  »التيار  وتقدم  الخانقة. 
بمبادرة لحوار وطني اقتصادي واجتماعي، 
طرحها على رئيس الجمهورية قيس سعّيد، 
»التيار«  خال استقبال األخير األمن العام لـ
غازي الشواشي ونائبه محمد الحامدي، في 
الــرابــع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«  كــمــا أن »االتــــحــ

يعمل على طرح مبادرته للحوار. 
وال تعتبر مثل هذه الدعوات لعقد حوار وطني 
جامع، األولى من نوعها في تونس. إذ كانت 
الديمقراطية«  »الــحــركــة  أحــــزاب، وهــي  أربــعــة 
ــــروع تــــونــــس« و»بـــنـــي  ــشـ ــ و»حـــــــزب أمــــــل« و»مـ
وطني«، قد دعت في يونيو/حزيران املاضي، 
إلــى العمل على إطــاق مبادرة ملؤتمر وطني 

للحوار.
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«،  ــد األمــــن الـــعـــام لـــ وأكــ
»الـــعـــربـــي  غــــــازي الــــشــــواشــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
أبــــــــــرز أســــــبــــــاب دعــــــوة  الــــــجــــــديــــــد«، أن أحــــــــد 
ــثــــل هـــــــذا الـــــــحـــــــوار، هـــــي األزمـــــــة  »الـــــتـــــيـــــار« ملــ
الــبــاد، والــتــي تهدد  الــتــي تعيشها  الــخــانــقــة 
تــونــس بــاإلفــاس إن اســتــمــر تعطيل مــواطــن 
من  بمزيد  والتلويح  واالعــتــصــامــات  اإلنــتــاج 
ر الشواشي من أن االنفجار 

ّ
اإلضرابات. وحــذ

االجــتــمــاعــي قـــد يــحــصــل فـــي أي لــحــظــة، إلــى 
الحدود،  على  املستقر  غير  الوضع  أن  جانب 
وانتشار الجريمة، وموجات الهجرة املتتالية، 
ر بصورة وعاقات 

ّ
ض

ُ
من شأنها جميعها أن ت

تونس الخارجية.
واعتبر الــشــواشــي أنــه حــان الــوقــت لابتعاد 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــقـــيـــمـــة فــي  ــراعـ ــ ــــصـ ــــن الـ عـ
األزمــات،  الداخل، والتي ساهمت في تعميق 
ــــاح أوضـــــاع الــتــونــســيــن  والــــذهــــاب إلــــى إصـ
ــيــــة. وأشـــــــــار إلــــــى أن  ــة والــــصــــحــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ

تونس ـ وليد التليلي

انــطــلــقــت أمــــس الــخــمــيــس، فـــي تــونــس، 
االجتماعات التحضيرية مللتقى الحوار 
ــيـــبـــي، الـــــــذي مــــن املــــقــــرر أن يــنــطــلــق  ــلـ الـ
ـــن. واســتــقــبــلــت  ــنـ ــٍد االثــ ــ ــــوم غـ رســـمـــيـــًا يـ
تونس، أمــس عــددًا من الــوفــود الليبية، 
عــلــى أن يــصــل أغــلــب املــشــاركــن، الــيــوم 
األحد. وتشارك في امللتقى 75 شخصية 
بعدم  املــشــاركــن  جميع  وتــعــهــد  ليبية، 
أو  ــيــــذي  ــفــ ــنــ تــ مــــنــــصــــب  ألي  ــــح  ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ
رئــاســي خـــال الــفــتــرة الــتــحــضــيــريــة، أو 
التي  املؤقتة  السلطات  في  منصب  ألي 
وتقتصر  امللتقى.  بها  يــخــرج  أن  يمكن 
الــحــوار السياسي  املــشــاركــة فــي ملتقى 
فقط،  الليبين  على  تــونــس  فــي  الليبي 
الذين تّمت دعوتهم. وافتتحت الجلسة 
الــتــحــضــيــريــة، أمــــس، والـــتـــي جـــرت عبر 
تقنية االتصال املرئي، بكلمة للمبعوثة 
ستيفاني  بــاإلنــابــة،  ليبيا  إلــى  األممية 
ــال 5  ــمــ ــيـــامـــز. ويــتــضــمــن جـــــدول األعــ ولـ
مــــحــــاور ســتــطــرحــهــا الــبــعــثــة األمـــمـــيـــة، 
ــاع  ــمـ ــتـ ــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، واجـ ــول وقــ ــ حــ
مـــديـــنـــة  فـــــي  الـــعـــســـكـــريـــة   5  +5 ــة  ــنـ ــجـ لـ
املقدمة  والــتــوصــيــات  الليبية،  غــدامــس 
ــة إلــى  ــافـ مـــن عـــمـــداء الـــبـــلـــديـــات، بـــاإلضـ
نــتــائــج املــنــاقــشــات مــع املجتمع املــدنــي، 
ــأن الــــتــــوصــــيــــات املـــقـــدمـــة  ــشــ ــــور بــ ــــحـ ومـ
مــن املــجــمــوعــات الــنــســويــة إلـــى امللتقى. 
وتتركز اإلحــاطــة األخــيــرة حــول الحوار 
الرقمي. وقّدم رئيس املفوضية الوطنية 
الــعــلــيــا لـــانـــتـــخـــابـــات، عـــمـــاد الـــســـايـــح، 
أمس، عرضًا تقديميًا. ويتضمن جدول 
اليوم األحد، كلمة افتتاحية للمشاركن 

في امللتقى، إضافة إلى كلمة لوليامز.
وقالت البعثة األممية إلى ليبيا في بيان 
لــهــا، إن الــهــدف األســمــى مللتقى الــحــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، هـــو الــــوصــــول إلــى 
الــعــامــة، باعتبارها  االنــتــخــابــات  إجــــراء 

السبيل األفضل إلعادة القرار إلى الشعب 
الليبي، وهي تؤسس ملرحلة ديمقراطية 
من  الليبيون  يتمكن  بحيث  ليبيا،  فــي 
وتجديد  الحقيقين  ممثليهم  اخــتــيــار 
شــرعــيــة مــؤســســاتــهــم. ولــلــوصــول لهذه 
الغاية، لفت البيان، إلى أنه يجب التوافق 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الــــازمــــة الـــتـــي تسمح 
ــراء هـــــذه االنـــتـــخـــابـــات فــــي أقــصــر  ــ ــإجـ ــ بـ
ــار زمـــنـــي مــمــكــن، ربـــمـــا مـــن ضمنها  ــ إطـ
تعمل  مــوحــدة،،  تنفيذية  سلطة  إيــجــاد 
عــلــى تــوفــيــر وتــقــديــم الــخــدمــات للشعب 
الليبي، والتوافق على قاعدة دستورية 
وقــانــونــيــة إلجـــراء االنــتــخــابــات بصيغة 

قانونية تائم املرحلة.
وشـــــّدد الــبــيــان األمـــمـــي عــلــى أن ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي لـــن يــنــاقــش 
 مــشــاكــل لــيــبــيــا، الفـــتـــًا إلــى 

ّ
أو يــحــل كــــل

أن املـــســـارات الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة، 
والقانون  اإلنــســان  مسار حقوق  وكذلك 
الـــدول اإلنــســانــي، ال تــزال قائمة. وأشــار 
ــان إلــــــى أن لـــكـــل مــــســــار قـــضـــايـــاه  ــيــ ــبــ الــ
ومــنــهــجــيــة عــمــلــه املــخــتــلــفــة، إال أن هــذه 
عتبر تكاملية. وحرصت بعثة 

ُ
املسارات ت

األمم املتحدة على أن تكون آلية اختيار 
لضمان  شاملة،  امللتقى،  فــي  املــشــاركــن 
املجتمع  مــكــونــات  لــكــافــة  تمثيل  أوســــع 
الليبي. وسبق أن عقدت البعثة األممية 
مــئــات الـــلـــقـــاءات مـــع مــخــتــلــف املــكــونــات 
ــيـــة والــــشــــبــــابــــيــــة، ومــــــع عـــمـــداء  الـــنـــســـائـ
البلديات واألقليات ومنتسبي النقابات 
القائمة  السياسية واألجسام  واألحــزاب 
داخـــــــل األراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة وخـــارجـــهـــا. 
وستوضع مخرجات كل تلك املشاورات 
ــاءات بــــن يـــــدي أعــــضــــاء مــلــتــقــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ والـ
تـــونـــس، الـــذيـــن تــقــع عــلــيــهــم مــســؤولــيــة 
مــضــاعــفــة أمـــام الــشــعــب الــلــيــبــي ثــم أمــام 
املــجــتــمــع الـــدولـــي، الــــذي يــراقــب ويــتــابــع 
امللتقى واملـــســـارات األخــــرى، وقـــد الــتــزم 

بدعم كل ما يتوافق عليه الليبيون.

تحضيرات ملتقى الحوار 
الليبي في تونس

تركز مبادرات الحوار 
على الشقين االقتصادي 

واالجتماعي

ترى تيارات سياسية 
أنه ال معنى إلسقاط 

الحكومة أو تعديلها

في سياق سعي مصر 
لتأمين بقاء نفوذها في 

ليبيا، فإنها تعمل على 
ترتيب عالقاتها مع وزير 

الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشاغا 

الذي قام بزيارة للقاهرة

يستعد النظام المصري 
لتزوير المرحلة الثانية من 
االنتخابات البرلمانية، في 

متابعة للتزوير نفسه 
الذي بدأ في المرحلة 

األولى من االنتخابات 
الشهر الماضي

متابعة خشية من انفجار اجتماعي... ومطالب بتحييد 
السجاالت السياسية
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أزمات كثيرة ترهق المواطن التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

سيسمح النظام بفوز شخصيات من المعارضة )فرانس برس(

يملك باشاغا نفوذًا لدى مجموعات مصراتة المسلحة )ياسين قايدي/األناضول(

تشديد أممي على أهمية إجراء انتخابات في ليبيا )فابريس كوفريني/فرانس برس(

  شرق
      غرب

أردوغان يزور شمال 
قبرص منتصف نوفمبر 

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــان )الــصــورة(، أمــس السبت، 
عــزمــه زيـــارة شــمــال قــبــرص، فــي 15 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
وقـــــــال أردوغــــــــــــان، فــــي كـــلـــمـــة خـــال 
املـــؤتـــمـــر الـــســـابـــع لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة 
ــة«، إنـــــه ســــيــــزور الــشــطــر  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ

الــــقــــبــــرصــــي الـــــخـــــاضـــــع لـــســـيـــطـــرة 
»الحركة  حــزب  زعــيــم  برفقة  تركيا، 
القومية« دولت باهتشلي، الفتًا إلى 
أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى منطقة مــرعــش، 
عـــلـــى الـــخـــط الـــفـــاصـــل بــــن شــطــري 
قبرص، والتي افتتحت تركيا جزءًا 

منها أخيرًا. 
)األناضول(

إسبانيا: محاكمة 
متهمين باعتداءات 

كاتالونيا
تبدأ في العاصمة اإلسبانية مدريد، 
الناجن  الثاثاء، محاكمة  غــٍد  بعد 
الـــثـــاثـــة مــــن الــخــلــيــة »الـــجـــهـــاديـــة« 
أغسطس/ اعــتــداءات  عــن  املسؤولة 
 16 بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي   ،2017 آب 
شـــخـــصـــا فــــي مـــديـــنـــتـــي بــرشــلــونــة 
كاتالونيا،  إقليم  فــي  وكامبريلس 
وتـــبـــنـــاهـــا »داعــــــــــــش«. واملـــتـــهـــمـــون 
بانتمائهما  يشتبه  شــخــصــان  هــم 
ــفــــذة، فــيــمــا يــتــهــم  ــنــ لــلــمــجــمــوعــة املــ
ــة  ــنــ ــاحــ الــــــثــــــالــــــث بـــــاســـــتـــــئـــــجـــــار شــ
وقال  االعتداءين.  بأحد  استخدمت 
روبــــرت مــانــريــكــي، املــحــامــي املمثل 
ــه »بالنسبة  إنـ الــضــحــايــا،  ـــ72 مـــن  لــ
لــنــا، أحـــد أعـــضـــاء الــخــلــيــة مــســؤول 

مثل الشخص الذي نفذ االعتداء«.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء الفرنسي 
يتعهد بمحاربة التطرف

تـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــفــرنــســي 
أمــس  )الـــصـــورة(،  جـــان كاستيكس 
السبت، بمواصلة حكومته محاربة 
مــا أســمــاه الــتــطــرف اإلســامــي »با 
هـــــــــــوادة«، وذلـــــــك خــــــال مـــشـــاركـــتـــه 
ــلــــوا فــي  ــتــ ــ

ُ
ــأبــــن 3 ضـــحـــايـــا ق ــــي تــ فـ

هــجــوم نيس الشهر املــاضــي. وقــال 

كــاســتــيــكــس »نـــحـــن نـــعـــرف الـــعـــدو، 
لم نتعرف عليه فحسب، بل نعرف 
اســمــه، إنـــه اإلســــام املــتــطــرف، وهــو 
الدين  أيديولوجية سياسية تشوه 
اإلســـــــامـــــــي«، مـــضـــيـــفـــًا أنـــــــه »عـــــدو 
تقاتله الحكومة با هــوادة بتوفير 
املوارد الازمة وتعبئة كل قواتها«.
)رويترز(

اعتقال زعيم للمعارضة 
في ساحل العاج

ــلــــطــــات فـــــي ســـاحـــل  ــلـــت الــــســ ــقـ ــتـ اعـ
الــجــمــعــة،  ــــس  أمــ مــــن  ــاج، أول  ــعـــ الـــ
رئيس الوزراء السابق وأحد زعماء 
نجيسان،  أفــي  باسكال  املعارضة، 
لــتــشــكــيــلــه حـــكـــومـــة مــنــافــســة بــعــد 
فــــوز الــرئــيــس الــحــســن واتــــــارا في 
االنـــتـــخـــابـــات. وأكـــــدت زوجــــة أفـــي، 
أنجيلن كيلي، ماحقة املدعن ما 
يزيد على 10 من زعماء املعارضة 
بـــتـــهـــم اإلرهــــــــــاب، فـــيـــمـــا أوضـــحـــت 
املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم أفــــــي، جــنــيــفــيــف 
اعتقلته  السلطات  أن  غويتزنغر، 
في بلدة أكوب جنوب شرق الباد، 
بــيــنــمــا كــــان مــتــوجــهــًا إلــــى مسقط 

رأسه بونجوانو.
)رويترز(

غينيا: تثبيت كوندي 
رئيسًا لوالية ثالثة 

أعـــلـــنـــت املـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
ألفا  الــســبــت، رســمــيــًا،  أمـــس  غينيا 
ــبــــاد لــــواليــــة  ــلــ ــًا لــ ــيــــســ كــــــونــــــدي، رئــ
ــوالــــي، بـــعـــد أشــهــر  ــتــ ثـــالـــثـــة عـــلـــى الــ
ــتـــي أدت إلـــى  ــتـــجـــاجـــات الـ مــــن االحـ
مــقــتــل مـــدنـــيـــن. ورفـــضـــت املــحــكــمــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة طــــعــــونــــًا قــــدمــــهــــا 4 
مـــعـــارضـــن، بــيــنــهــم خــصــم كــونــدي 
ــو،  ــ ــالـ ــ ــيــــســــي ســـيـــلـــو دالـــــــــن ديـ ــرئــ الــ
معتبرة أن ال أساس لها، وموضحة 

أن االقتراع كان نظاميًا.
)فرانس برس(



خشية من انشقاق في الجيش

إثيوبيا: نزع الشرعية 
عن سلطات تيغراي

أردوغان: النصر قريب في كاراباخ

كولومبيا: محادثات لتقليص العنف

تضارب األنباء حول 
الوضع العسكري وسط 

قطع االتصاالت

يــتــصــاعــد الـــصـــراع فـــي إثــيــوبــيــا 
بني الحكومة االتحادية برئاسة 
ــغـــراي  ــيـ آبـــــــي أحـــــمـــــد، وإقــــلــــيــــم تـ
املــعــارك بني  الــبــاد. وفيما تستعر  شمالي 
تحرير  »جبهة  وقـــوات  الحكومية،  الــقــوات 
من  األممية  التحذيرات  تتواصل  تيغراي«، 
باإلضافة  أهلية،  إلــى حــرب  الباد  انسياق 
إلــــى خــطــر حــــدوث فــــراغ أمــنــي فـــي مــنــاطــق 
أخــــــــرى، قــــد يـــســـمـــح بــتــغــلــغــل مــجــمــوعــات 
ملعركته  الجيش  تحشيد   

ّ
ظــل فــي  متطرفة، 

ــعــــد خــطــاب  ــنــــــاء، وبــ ــم. فــــي األثــــ ــيــ ــلــ فــــي اإلقــ
آلبــي أحــمــد أول مــن أمــس الجمعة أكــد فيه 
استمرار املعارك، خطت أديس أبابا خطوة 
إضــافــيــة فــي حــربــهــا مــع اإلقــلــيــم، عــبــر نــزع 
بـــرملـــانـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة عــــن حـــكـــومـــة تــيــغــراي 
ــّم انــتــخــابــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  الـــتـــي تــ
املــاضــي، في خطوة تعارضت مع نصيحة 
بيان تصعيدي  وفــي  االتــحــاديــة.  الحكومة 
جــديــد أمـــس، أكـــد آبـــي أحــمــد أن »العناصر 
اإلجــــرامــــيــــة ال يــمــكــنــهــا الــــهــــروب مــــن حــكــم 
الــقــانــون، تــحــت ســتــار الــســعــي للمصالحة 
ــــى الـــــحـــــوار«، مــــشــــددًا عـــلـــى أن  ــــوة إلـ ــدعـ ــ والـ
املــســتــمــرة للحكومة  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات 
الــفــيــدرالــيــة تــهــدف إلـــى »إنــهــاء اإلفــــات من 

العقاب السائد منذ فترة طويلة جدًا«. 
ــرملــــان  ــبــ ووافــــــــــق مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فـــــي الــ
اإلثيوبي، أمس السبت، على تشكيل حكومة 

الـــعـــتـــاد الــعــســكــري. وأوضــــحــــت املــجــمــوعــة 
ــوات املنطقة  قــ ــوام  قــ لـــأزمـــات، أن  الــدولــيــة 
والــجــمــاعــات املــســلــحــة الــتــابــعــة لــهــا، يصل 
إلــى 250 ألــفــا. ومــن بــني أكبر املخاطر التي 
اإلثيوبي  الجيش  انقسام  الصراع،  يثيرها 
تيغراي  أبناء  وانشقاق  عرقية،  على أسس 

خــبــراء،  ورأى  اإلقــلــيــم.  لــقــوات  وانضمامهم 
بحسب »رويــتــرز«، أن هناك مؤشرات على 
السياق، أشار  أن هــذا يحدث بالفعل. وفــي 
تقرير لأمن الداخلي، أصدرته األمم املتحدة 
الجمعة، إلى أن قوات تيغراي تسيطر على 
مقر القيادة الشمالية للجيش االتحادي في 
مدينة ميكلي. وهذه القيادة هي واحدة من 
إثــيــوبــيــا، وتسيطر  فــي  قــيــادات عسكرية   4
ــلـــى الـــــحـــــدود مــــع الــــــســــــودان وجــيــبــوتــي  عـ
وإريتريا. وذكر التقرير أن القيادة الشمالية 
هي األكثر تسليحا، وفيها »معظم األسلحة 
الثقيلة التابعة للجيش، بما يشمل أغلبية 
الــوحــدات اآللية واملــدرعــة في الباد، وقطع 
املدفعية والجوية«، مؤكدًا أن قوات تيغراي 

اســتــولــت عــلــى »أســلــحــة ثــقــيــلــة« مــن بعض 
ــــرى، يخشى  مـــخـــازن الـــقـــيـــادة. مـــن جــهــة أخـ
حدوث فراغ أمني في إثيوبيا، بسبب قيام 
الحكومة بحشد القوات من مختلف أنحاء 
الـــبـــاد، وإرســالــهــا إلـــى تــيــغــراي. وجـــاء في 
املنطقة  القوات من  أن نقل  التقرير األممي، 
الحدود مع الصومال سيجعل  القريبة من 
هذه املنطقة »أكثر عرضة لتوغات محتملة 
»الـــقـــاعـــدة«.  لــحــركــة الـــشـــبـــاب«، املــرتــبــطــة بــــ
وهــيــمــنــت »جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي« على 
الحياة السياسية في إثيوبيا، على مدى 3 
عــقــود، قبل وصــول آبــي أحمد إلــى السلطة 

في 2018.  
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

تتواصل المعارك في 
إقليم تيغراي شمال 

إثيوبيا، بين قواتها 
المحلية والجيش. وفيما 

تصعد أديس أبابا سياسيًا 
أيضًا، يهدد الصراع 

بتفكك الجيش

إزالة أنقاض مبنى في ستيباناكيرت )فرانس برس(

ال يزال اتفاق السالم في كولومبيا متعثرًا )دانيال مونوز/فرانس برس(

F

تملك قوات تيغراي الخبرة في القتال )مايكل توالدي/فرانس برس(

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــادة جــــــراء ســـمـــاعـــه أنـــبـــاء  ــعـ أنـــــه شـــعـــر بـــسـ
جيدة بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، خال 
حــديــثــه أمــــس الــســبــت، مـــع نــظــيــره األذري 
إلهام علييف. جاء ذلك في كلمة ألردوغان 
خـــال مــشــاركــتــه بــاملــؤتــمــر الــســابــع لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في والية قهرمان 
مرعش جنوبي تركيا. وقــال: »تحدثت مع 
ــراء  ــعـــرت بــالــســعــادة جـ ــي عــلــيــيــف، وشـ أخــ
سماعي أخبارًا جيدة بخصوص كاراباخ، 
يــقــتــرب«. وأعــلــن علييف سيطرة  والــنــصــر 
قـــواتـــه عــلــى 16 قــريــة فـــي اإلقــلــيــم، مضيفا 
فــي تــغــريــدة عــلــى صفحته عــلــى »تــويــتــر«، 
أن »الجيش األذري نجح في تحرير 6 قرى 
بــمــديــنــة فــضــولــي، و3 قـــرى فــي غــوبــادلــي، 
وخوجالي،  جبرائيل،  من  كل  في  وقريتني 
وخــوجــاونــد، وقــريــة فــي زنـــغـــان«. وأكـــدت 
أرمينيا أمــس وقـــوع »مــعــارك شــرســة« مع 
السبت قرب  ـ  الجمعة  ليل  األذريـــة  الــقــوات 
بلدة شوشة االستراتيجية في اإلقليم، مع 
اقتراب القوات األذرية من البلدة التي تبعد 
عاصمة  ستيباناكيرت،  عــن  كيلومترًا   15
ــــرت املــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة  كــــارابــــاخ. وذكــ
أن  ستيبانيان،  شوشان  األرمينية  الدفاع 
»مـــعـــارك كــثــيــفــة وشـــرســـة بــشــكــل خــــاص«، 
 قــرب شــوشــة، مــؤكــدة إحباط 

ً
انــدلــعــت لــيــا

الــعــديــد مــن الــهــجــمــات مــن أذربــيــجــان. لكن 
وزارة الدفاع األذرية نفت االتهامات، وقالت 
إن املعلومات عن قصف على شوشة »غير 
صحيحة إطاقا«. وأضافت أن االشتباكات 
تواصلت بشكل مكثف على محاور آغدره، 

وآغدام، وخوجاوند. ولفتت إلى أن القوات 
بعض  مــن  لانسحاب  اضــطــرت  األرمينية 
ــاط عـــلـــى خــــط الـــجـــبـــهـــة إثـــــر تــكــبــدهــا  ــقـ ــنـ الـ
العسكرية.  واملـــعـــدات  األرواح  فــي  خــســائــر 

من  تــمــكــن  األذري  الــجــيــش  أن  وأوضـــحـــت 
تدمير عدد من العربات ومدافع الهاون.

فــي  ــــو مــحــلــل  تــــومــــاس دي وال، وهـ ــال  ــ وقــ
ــي  ــدولــ ــي« لـــلـــســـام الــ ــغــ ــيــ ــارنــ مـــؤســـســـة »كــ
ومؤلف كتاب عن حرب ناغورنو كاراباخ، 
التي اشتعلت في التسعينيات، إن الصراع 
يــتــجــه عــلــى مـــا يـــبـــدو نــحــو مــعــركــة دامــيــة 
وأضــاف:  شــوشــة.  على  للسيطرة  محتملة 
لأذريني  بالنسبة  كبيرة  أهمية  »لشوشة 
وهي  وتاريخيا،  ثقافيا  مــركــزًا  باعتبارها 
املدينة التي كانوا يمثلون أغلبية سكانها 
قبل الــحــرب«. وأوضــح »أن هــذا هو السبب 
فـــي تــحــويــل مـــســـار عــمــلــيــتــهــم الــعــســكــريــة 
مــن الشــني إلــى مدينة شــوشــة، وهــي أيضا 
لــأرمــن، فهي تطل على  أهمية كبيرة  ذات 

ستيباناكيرت وبها كاتدرائية كاراباخ«.
وأكدت وزارة الدفاع األذرية، أمس، أن باكو 
أراضــي  على  عسكرية  أهـــداف  لديها  ليس 
الصحافي  املكتب  أرمينيا. وجــاء في بيان 
ــاء الــتــي يــنــشــرهــا الــجــانــب  ــبـ لــــلــــوزارة: »األنـ
دافيد  لقرية  املزعوم  القصف  األرميني عن 
أرمينيا  في  غافان  مدينة  من  بالقرب  بيك 
مــن أراضـــي منطقة جــوبــادلــي األذريــــة هي 
معلومات مضللة واستفزازية. على العكس 
ــقـــوات املسلحة  مـــن ذلــــك، قــامــت وحـــــدات الـ
األرمينية خال النهار بقصف مكثف لقرى 
مــنــطــقــة جـــوبـــادلـــي املــــحــــررة مـــن االحـــتـــال 
ومواقع وحدات الجيش األذري من أراضي 
الجيش  »يتخذ  البيان:  وأضــاف  أرمينيا« 
األذري اإلجــراءات املناسبة فقط ضد نقاط 
النار املعادية داخــل حدودنا. نعلن  إطــاق 
مــرة أخــرى أنــه ليس ألذربيجان أي غرض 

عسكري على أراضي أرمينيا«.
وكــــانــــت املــــواجــــهــــات قــــد انـــدلـــعـــت فــــي 27 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، بـــني أذربــيــجــان 
ــيـــا  ــنـ ــيـ ــن أرمـ ــ ــيــــني مــــدعــــومــــني مــ ــالــ ــفــــصــ وانــ
املنطقة  كــارابــاخ،  ناغورنو  على  للسيطرة 
الــتــي أعــلــنــت »االســتــقــال« عــن بــاكــو خــال 
املــواجــهــات  وأودت   .)1994 ـ   1988( حـــرب 
ــر مـــــن ألـــــــف شــــخــــص بــيــنــهــم  ــ ــثـ ــ ــاة أكـ ــيــ بــــحــ
مدنيون، رغم االعتقاد بأن حصيلة القتلى 
مساع  رغــم  القتال  ويتواصل  بكثير.  أعلى 
ــا وفـــرنـــســـا والــــواليــــات  ــيــ عــــديــــدة مــــن روســ
املــتــحــدة لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــــم إلطــاق 
ــار. والـــــــــدول الــــثــــاث تـــمـــثـــل مــجــمــوعــة  ــ ــنـ ــ الـ
ــتـــي بـــذلـــت جـــهـــود وســــاطــــة فــي  مــيــنــســك الـ
ــا مــن  ــانــ ــلــــذيــــن كــ ــة بــــني الـــخـــصـــمـــني الــ ــدنــ هــ
الجمهوريات السوفياتية، في 1994 لكنها 
ــم لـــلـــنـــزاع املــســتــمــر.  ــ لــــم تـــتـــوصـــل لـــحـــل دائــ
الــطــرفــان االتــهــامــات باستهداف  ويــتــبــادل 
هذا  املتحدة  األمــم  ونـــددت  مدنية،  مناطق 
األسبوع بالهجمات العشوائية التي يمكن 
أن تــرقــى »لــجــرائــم حــــرب«. ونــاشــد رئيس 
الوزراء األرميني نيكول باشينيان الحليفة 

روسيا تقديم دعم عسكري.
)األناضول، فرانس برس(

إيفان  الكولومبي  الرئيس  حكومة  تعهدت 
بالعمل مع  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  دوكـــي، 
املـــتـــمـــرديـــن الــســابــقــني فـــي حـــركـــة »الـــقـــوات 
املــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة« )فــــــارك(، 
بوقف العنف ضد املقاتلني السابقني الذين 
تاريخي  اتفاق سام  عت معهم بوغوتا 

ّ
وق

قبل 4 سنوات ال يزال متعثرًا. والتقى دوكي 
مجموعة من املتمردين السابقني، بعد أقل 
من أسبوع من وصول قافلة تضم أكثر من 
بوغوتا،  العاصمة  إلــى  ســابــق  مقاتل   200
لــــزيــــادة الـــوعـــي بــالــعــنــف املــســتــمــر. وخـــرج 
الجانبان معلنني إحراز تقدم، حيث تعهدت 
الــحــكــومــة بــعــقــد ســلــســلــة مـــن االجــتــمــاعــات 
املماثلة في أجزاء مختلفة من الباد، حيث 
باشر املقاتلون السابقون أعمالهم وشرعوا 
في الحياة كمدنيني. وينتقد دوكي االتفاق 
الذي أنهى أطول نزاع في أميركا الاتينية، 
زراعــة  لوقف  أميركية  ضغوط  تحت  ويقع 
لــم يطبق بعد  املـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا، فيما 
برنامجا للزراعة البديلة. ووصف باستور 
أالبـــي، وهــو زعيم متمردين ســابــق، أصبح 
ــابـــات خـــال  ــعـــصـ كــبــيــر مـــبـــعـــوثـــي حـــــرب الـ
محادثات السام، اللقاء بأنه كان »مشجعا«. 
مــن جــهــتــه، قـــال مستشار الــرئــيــس املــشــرف 
ــاق، إمــيــلــيــو أرشـــيـــا، إنــه  ــفـ عــلــى تنفيذ االتـ
شعر بأن »الحديث الصريح حول القضايا 
الــتــي تــهــم املــتــمــرديــن والــحــكــومــة عــلــى حــدٍّ 
سواء كان خطوة مهمة في معالجة األمن«، 
مضيفا أنـــه بــعــد االجــتــمــاع »نــــدرك جميعا 
أنــنــا فــي الــجــانــب نفسه، لدينا أعــــداء، وهم 

ذات األعداء«.
لــعــام 2016 مع  الــحــكــومــة  اتـــفـــاق  يــــزال  وال 
»القوات املسلحة الثورية لكولومبيا«، يثير 
الـــجـــدل. ويــشــعــر املــنــتــقــدون بـــأن االتــفــاقــيــة 
كانت سخية للغاية بالنسبة إلى املتمردين 

السابقني، الذين يمكنهم تجنب السجن ما 
داموا يعترفون بجرائمهم، ويحق لهم أيضا 
الــحــصــول عــلــى 10 مــقــاعــد فــي الــكــونــغــرس. 
لكن املؤيدين يؤكدون أن مثل هذه التنازالت 
كانت ضرورية إلنهاء الصراع الدموي الذي 
الرغم  القتلى. على  مــن  اآلالف  مــئــات  ــف 

ّ
خــل

من ذلك، ال تزال موجة العنف شبه املستمرة 
ضــد املــقــاتــلــني الــســابــقــني تثير الــقــلــق. وفــي 
هذا اإلطار، ذكر متمردون سابقون الجمعة، 
تل 

ُ
ــع االتــفــاق، ق

ّ
أن فريدي رامــوس، الــذي وق

في مقاطعة كاوكا، ما جعله املتمرد الـ 238 
الذي يقتل منذ دخول االتفاق حّيز التنفيذ. 
وتحدث غالبية الوفيات في مناطق النزاع، 
حــيــث تــتــنــافــس الــجــمــاعــات املــســلــحــة على 
طـــرق املـــخـــدرات. وفــيــمــا يــقــول مــحــلــلــون إن 
تل بعد رفض محاوالت املتمردين 

ُ
بعضهم ق

املــنــشــقــني لــتــجــنــيــدهــم، يــعــتــقــد مـــتـــمـــردون 
ســـابـــقـــون أن بــعــض الــهــجــمــات جـــــاءت من 
ــات يــمــيــنــيــة شـــبـــه عـــســـكـــريـــة، تــريــد  ــاعـ ــمـ جـ
 الــنــظــر عــن اتــفــاق 

ّ
ســحــق خــصــومــهــا بــغــض

هم 
ُّ
الــســام. وفــي حالة واحــدة على األقــل، ات

ضباط عسكريون بقتل متمردين سابقني. 
وألقى االدعاء العام الكولومبي باللوم على 

جماعات تهريب املخدرات.
وجــاء االجــتــمــاع فــي الــوقــت الــذي طــرح فيه 
حزب دوكي اقتراحا إلضعاف نظام العدالة 
ــــذي بــمــوجــبــه يــمــنــح  االنـــتـــقـــالـــيـــة بــــشــــدة، الــ
معظم املتمردين عفوًا. ونّص اتفاق السام 
املوقع مع حركة »فــارك« في عــام 2016، في 
عهد الرئيس خوان مانويل سانتوس، على 
نــــزع الــحــركــة ســــاح 7 آالف مــقــاتــل بــهــدف 
وإقرارها  السياسية،  الحياة  في  االنــخــراط 
ــم خـــــال الــــحــــرب ودفــعــهــا  ــرائــ بـــارتـــكـــاب جــ

تعويضات للضحايا. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

خــارجــيــة  وزارة  أصــــــــدرت 
غير  ــاخ«  ــ ــاراب ــ ك ــة  ــوري ــه ــم »ج
فيه  دعــت  بيانًا  بها،  المعترف 
فرض  ــى  إل الــدولــي  المجتمع 
عقوبات على القيادة العسكرية 
والسياسية ألذربيجان. وجاء في 
»جمهورية  نشرته  الــذي  البيان 
صفحتها  ــى  ــل ع ــاخ«  ــ ــارابـ ــ كـ
العقوبات  »إن  بـ»فيسبوك«: 
على  والـــفـــرديـــة  الــجــمــاعــيــة 
والسياسية  العسكرية  القيادة 
األكثر  الطريقة  هي  ألذربيجان 
فاعلية إلجبار باكو على االمتثال 
على  ومحاسبتها  اللتزاماتها 

الجرائم المرتكبة«.

اإلقليم يريد 
فرض عقوبات

عن  الشرعية  نازعا  تيغراي،  إلقليم  مؤقتة 
املجلس والحكومة املحليني اللذين شكلهما 
اإلقليم. وقــال »مجلس االتــحــاد«، فــي بيان 
عــلــى صفحته عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، إن 
التنفيذية  الهيئة  بإقالة  قــرار  »قـــرارًا صــدر 
الحالية ومجلس منطقة تيغراي، وتشكيل 
هــيــئــة انـــتـــقـــالـــيـــة«. ويـــمـــنـــح الــــقــــرار رئــيــس 
الـــــــوزراء ســلــطــة تــنــســيــق اإلجـــــــــراءات، وهــو 
ــى بـــنـــٍد قـــانـــونـــي يــســمــح بــتــدخــل  اســتــنــد إلــ
فيدرالي في اإلقليم، الذي تعتبر أديس أبابا 
أنه »انتهك الدستور وعرض للخطر النظام 
»اإلدارة  إن  اإلذاعــــــة  وقـــالـــت  الــــدســــتــــوري«. 
ف إجراء انتخابات مقبولة 

ّ
كل

ُ
االنتقالية ست

قــرارات صادقت عليها  دستوريا، وتطبيق 
الحكومة االتحادية«.

ــــت الــــطــــائــــرات  ــلــ ــ ــــي هـــــــذه األثـــــــنـــــــاء، واصــ فــ
ــة قـــصـــف اإلقــــلــــيــــم، بـــعـــد تــعــهــد  ــيــ ــيــــوبــ اإلثــ
آبــــي أحـــمـــد بــمــزيــد مـــن الـــضـــربـــات، داعــيــا 
ــاكــــن املــفــتــوحــة،  املـــدنـــيـــني إلــــى تــجــنــب األمــ
تــحــد  فـــــي  »الـــــضـــــربـــــات ســـتـــســـتـــمـــر«،  ألن 
النفس.  للجانبني بضبط  ملناشدات دولية 
وقـــال دبــلــومــاســيــون وعــمــال إغــاثــة لوكالة 
ــــرز«، إن الــقــتــال يــنــتــشــر فـــي الــجــزء  ــتـ ــ »رويـ
الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن الـــبـــاد عــلــى حـــدود 
ــتـــي تــدعــم  ــرة، الـ ــهــ تـــيـــغـــراي مــــع مــنــطــقــة أمــ
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، وقــــرب الـــحـــدود مع 
السودان وإريتريا. ووردت تقارير، بحسب 
مـــا ذكــــرت وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، عـــن ســيــطــرة 
قوات اإلقليم على مواقع عسكرية اتحادية 
آبي  كــان  فيما  وذلــك  أسلحة،  وعــلــى  مهمة 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة  ــتـــزاع الـ أكـــد انـ
على بلدة دانشا قرب املنطقة الحدودية من 
أيدي الجبهة. وقطعت الحكومة االتحادية 
املنطقة،  فــي  واإلنــتــرنــت  الهاتف  اتــصــاالت 
ناو«  »أكسيس  أكــدت مجموعة  ما  بحسب 
الحكومة  لكن  الــرقــمــيــة،  بالحقوق  املعنية 

اتهمت »الجبهة« بقطع االتصاالت. 
ويقول خبراء إن قوات تيغراي تملك الخبرة 
فــي الــقــتــال، ولــديــهــا مــخــزونــات كــبــيــرة من 
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