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رعاع ترامب 
ورعاع نتنياهو

ــتــل مــواطــنــوهــا عــنــدمــا أســقــطــت إيــــران بــطــريــق الــخــطــأ طــائــرة 
ُ
أعــلــنــت الــــدول الــتــي ق

أوكرانية، في 8 يناير/ كانون الثاني من العام املاضي، أمس الجمعة، أنها »تريد 
من إيران تحقيق العدالة، والتأكد من تقديمها تعويضات كاملة لعائالت الضحايا 
الــذكــرى السنوية األولـــى لتحطم  املــتــضــررة«. وفــي بيان مشترك بمناسبة  والـــدول 
ــّددت أوكــرانــيــا وفــرنــســا وكــنــدا وبريطانيا والــســويــد، على  الــطــائــرة األوكــرانــيــة، شـ
 لــأحــداث والــقــرارات التي أدت 

ً
 وشــامــال

ً
رغبتها فــي أن تقدم طــهــران »شــرحــا كــامــال

إلى هذا الحادث«. مع العلم أن السويد ذكرت في وقت سابق أن إيــران وافقت على 
تعويض أسر الضحايا األجانب، ومع العلم أيضا أنه سبق للحكومة اإليرانية أن 
أقرت تعويضات بقيمة 150 ألف دوالر لكل ضحية، في 30 ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، لكنها ُرفضت من الدول الخمس.
التي  الليلة نفسها  الطائرة بالخطأ، في  الثوري اإليــرانــي قد أسقط  وكــان الحرس 
ت فيها إيران هجوما بصواريخ بالستية استهدف جنودًا أميركيني في العراق، 

ّ
شن

ردًا على اغتيال قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، 
في 3 يناير 2020 في مطار بغداد. ونفت إيران في البداية مسؤوليتها عن الحادث، 

قبل أن تقّر به.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

قــرارًا جمهوريا حمل  الفتاح السيسي، أمس الجمعة،  الرئيس املصري عبد  أصــدر 
رقم 4 لسنة 2021 بتعيني 28 عضوًا في مجلس النواب الجديد، وآخر حمل رقم 5 
لسنة 2021، بدعوة املجلس لعقد أولى جلسات دور انعقاده السنوي األول للفصل 
التشريعي الثاني، يوم الثالثاء املقبل. وشمل قرار التعيني العديد من الشخصيات، 
مثل املفتي السابق علي جمعة، صاحب فتوى قتل املتظاهرين السلميني في أحداث 
فض اعتصامي »رابعة العدوية« و»نهضة مصر» عام 2013، ووزيرة اإلعالم السابقة 
في حكومة االنقالب درية شرف الدين، والوزير السابق للعدالة االنتقالية إبراهيم 
الهنيدي، واألمينة العامة السابقة للمجلس القومي للمرأة منى عمر، واملذيعة في 

التلفزيون املصري دينا عبد الكريم.
كذلك شملت التعيينات العبي كرة القدم السابقني حسام غالي وحازم إمام، ورئيسة 
لجنة اإلعالم في نقابة املهندسني بالقاهرة إيمان العجوز، والصحافي في جريدة 
»املصري اليوم« عماد خليل. وُعنّي أيضا الفنان محمد جمال السعيد، حفيد الفنان 
الراحل فريد شوقي، واملستشار الطبي لصندوق »تحيا مصر« غير الخاضع للرقابة 
لــتــداول األوراق  إدارة شركة »دلــتــا رسملة«  الــوحــش، ورئيسة مجلس  محمد زكــي 
املالية نيفني الطاهري. ووفقا ألحكام املادتني 243 و244 من الدستور املصري، فإنه 
»يجوز لرئيس الجمهورية تعيني عدد من األعضاء في املجلس ال يجاوز نسبة 5 في 

املائة من عدد األعضاء املنتخبني، نصفهم على األقل من النساء«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

شرت نتائجه، أمس الجمعة، في موقع صحيفة »معاريف«، 
ُ
 أظهر استطالع للرأي ن

أن أكثر من 50% من اإلسرائيليني ال يستبعدون أن تقع في إسرائيل أحداث مشابهة 
ملا حدث في أميركا، األربعاء املاضي، عندما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب 
مقّر الكونغرس األميركي. وبنّي االستطالع أن 56% من اإلسرائيليني الذين شاركوا 
االنتخابات  أحــداث مشابهة في إسرائيل بعد  في هــذا االستطالع يخشون وقــوع 
املقررة في 23 مارس/آذار املقبل. وبحسب االستطالع الذي أجراه معهد »بالنيلس 
بــولــيــتــكــس«، فـــإن 23% مــن املــشــاركــني عــلــى يــقــني بـــأن أحـــداثـــا مــشــابــهــة ســتــقــع في 
إسرائيل، فيما قّدر 33% أن مثل هذا السيناريو قد يقع. ويتضح من تحليل النتائج 
أن نحو 77% ممن يعتقدون بإمكانية وقوع سيناريو من هذا النوع ينتمون إلى 

معسكري الوسط واليسار، مقابل 28% ممن يصوتون لليمني.
وقال 44% من املستطلعة آراؤهم، إن اليمني اإلسرائيلي هو الذي سيقوم بمثل هذه 
األحداث، فيما قال 34% إن الفوضى قد تأتي من معسكر اليسار. في األثناء، أرجأت 
املحكمة املركزية في القدس املحتلة، أمس، الجلسة التي كانت ستعقدها األربعاء 
املقبل، للنظر في ملفات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، بسبب اإلغالق 

املفروض جراء تفشي فيروس كورونا.

استخدم األمن 
الرصاص وقنابل الغاز 

لتفريق تظاهرة 
الناصرية

يتم اإلعداد لتظاهرات 
ضد الحكومة واألحزاب 

ستنطلق في بغداد

للحديث تتمة...

العراق 
عودة 

االحتجاجات

حراك مصري ضد محاوالت إيطالية لوقف التسليح

تسود قناعة في العراق بأن استئناف الحراك الشعبي لتظاهراته على نطاق واسع 
بما في ذلك العودة إلى الساحات بقوة، مسألة وقت، خصوصًا أنه لم تتم تلبية أي 
من مطالب المحتجين، بل إن القوات الحكومية والمليشيات رفعتا منسوب القمع 

ضد أي احتجاج على غرار ما جرى أمس في الناصرية

بغداد ـ زيد سالم

ــات  ــ ــاحـ ــ ــو سـ ــ ــلـ ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن خـ ــ ــلـ ــ عـ
ــاج واالعــــتــــصــــام فــــي عــمــوم  ــتـــجـ االحـ
مـــظـــاهـــر  مــــــن أي  ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ املـــــــــدن 
احتجاجية واســعــة، مــنــذ أكــثــر مــن 40 يــومــا، 
بــذات  التي يمكن وصفها  الــتــظــاهــرات،  أن  إال 
البضع ساعات، ال تزال تظهر في عدة مناطق 
الناصرية  مدينة  سيما  وال  الــعــراق  جنوبي 
قــار، وحتى على مستوى  مركز محافظة ذي 
ــيـــرًا، وهـــو مـــا يــجــعــل مـــن عـــودة  الــعــاصــمــة أخـ
االحــتــجــاجــات والــحــضــور فــي الــســاحــات على 
نطاق أوسع مسألة وقت ال أكثر.  وبعد كربالء 
والبصرة والديوانية، شهد وسط الناصرية، 
مساء أول من أمس الخميس وأمس الجمعة، 
ــئـــات، احــتــجــاجــا على  تــظــاهــرة شــــارك بــهــا املـ
الهاللي  الناشط إحــســان  األمــن  قــوات  اعتقال 
وراء  تــقــف  الــتــي  الــجــهــات  بكشف  وللمطالبة 
قــوات  ردت  فيما  الناشطني،  اغتيال  عمليات 
ــــاص الــحــي  ــــرصـ ــتـــخـــدام الـ األمـــــــن، أمـــــس بـــاسـ
والقنابل املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين 
الذين اعتقلت عددًا منهم. وقطع املتظاهرون 
البهو والصالحية وسومر،  عــدة طــرق، منها 
 عــن جــســر الــنــبــي إبــراهــيــم الـــرابـــط بني 

ً
فــضــال

جــانــبــي املــديــنــة عــلــى نــهــر الـــفـــرات، وأضــرمــوا 
الــنــار بــإطــارات الــســيــارات. وقــال شهود عيان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األمـــن الــعــراقــي بــادر  لـــ
ــــاص بـــعـــد بـــــدء تــجــمــع  ــــرصـ أمـــــس بــــإطــــالق الـ
املـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن حـــمـــل بــعــضــهــم الفـــتـــات 
الكاظمي،  مصطفى  الحكومة  رئيس  تهاجم 
»الــــكــــاذب«، عــلــى خــلــفــيــة تنصله  وتــصــفــه بـــــ
مـــن وعــــود وقـــف االعـــتـــقـــاالت وكـــذلـــك مالحقة 

الجهات التي تقف خلف اغتيال الناشطني.
وسبق ذلك تنظيم عشرات الناشطني األسبوع 
ــــات تـــحـــت نـــصـــب الــــحــــريــــة فــي  ــفـ ــ ــــي وقـ ــــاضـ املـ

املطالب  نفس  ترفع  ببغداد،  التحرير  ساحة 
الــســابــقــة، وتــضــيــف إلــيــهــا مــنــاشــدات للكشف 
عــمــن يـــواصـــل قــتــل واســـتـــهـــداف الــنــاشــطــني، 
وســـبـــب حـــمـــالت االعـــتـــقـــال املـــتـــكـــررة مـــن قبل 
ناشطون  ويــؤكــد  بحقهم.  الحكومية  الــقــوات 
عــراقــيــون فــي مدينتي الــنــاصــريــة والــبــصــرة، 
أسخن املدن الجنوبية العراقية على مستوى 
واألحـــــــــــزاب  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن  االحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
واملليشيات على حد ســواء، يحاولون ضرب 
الفاعلني في االحتجاجات وإسكاتهم لضمان 

عدم تكرار االنتفاضة مرة أخرى.
ــال الــنــاشــط الـــبـــارز فــي الــنــاصــريــة ســّجــاد  وقــ
حــــســــني الـــــوائـــــلـــــي، فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مــع 
لعمليات  يتعرضون  إنهم  الجديد«،  »العربي 
حكومية،  قـــوات  تنفذها  ممنهجة  اســتــهــداف 
ومن جهة أخرى املليشيات، بدعاوى وحجج 
مختلفة. وأوضح أن الحكومة تتهم الناشطني 
ــزاب فـــي األشــهــر  ــ ــقـــرات ومــكــاتــب أحــ بـــحـــرق مـ
مذكرات  على  بناء  وذلــك  لالنتفاضة،  األولـــى 
توقيف أصــدرهــا الــقــضــاء، بــدفــع مــن فصائل 
وأحــزاب معروفة، والتي تقوم في الوقت ذاته 
ــد »وجـــود  بــاســتــهــداف نــاشــطــني آخـــريـــن. وأكــ
حراك فعلي يجري اآلن لعودة االحتجاجات، 
أي صفة  تنزع  والتي  املفروضة،  القيود  رغــم 
مـــن صــفــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــتــشــدق بها 

أحزاب السلطة«.
وعلى غرار وعود أخرى، فقد تنصلت حكومة 
مصطفى الكاظمي من ملف الكشف عن قتلة 
تقرير  البالغ عددهم، وفقا آلخر  املتظاهرين، 
طــبــي كــشــف عــنــه مــســؤول فــي وزارة الصحة 
متظاهرًا،   711 الجديد«،  »العربي  لـ العراقية، 
أصغرهم من النجف ويبلغ 14 سنة، وأكبرهم 
عمره 71 سنة من بغداد. هذا عدا عن نحو 27 
املختطفني، منهم نحو  ألــف جريح، وعشرات 
23 شخصا ما زالوا في عداد مفقودين، وسط 

أحــيــاء. وكانت  بالعثور عليهم  اآلمــال  تراجع 
آخر املجازر بحق املتظاهرين، تلك التي وقعت 
في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، على 
يد أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
نهاية نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إذ قتل 

11 متظاهرًا وأصيب نحو 90 آخرين.
تحضيرات  عــن  خشان  باسم  النائب  وكشف 
لــتــظــاهــرات جــديــدة ضــد الــحــكــومــة واألحــــزاب 
»الـــعـــربـــي  الـــحـــاكـــمـــة. وأوضــــــــح، فــــي حـــديـــث لــــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزارة 
ــارات الــعــامــة  ــبـ ــتـــخـ الـــخـــارجـــيـــة وجـــهـــاز االسـ
ــع قـــيـــادات  يــكــثــفــان جــهــودهــمــا لــلــتــواصــل مـ
ــة وعــــــــدٍد مــن  ــيـ ــالـ ــطـ األحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة اإليـ
قــــادة الــتــيــار الــيــمــيــنــي األوروبـــــــي املــطــالــبــني 
باملحافظة على العالقات الطبيعية مع مصر، 
ملناهضة تحركات علمت بها القاهرة تهدف 
لــعــرض مــقــتــرحــات عــلــى الـــبـــرملـــان اإليــطــالــي 
واملــــجــــلــــس األوروبــــــــــــــي لـــتـــفـــعـــيـــل نـــصـــوص 
صريحة في قوانني محلية وإقليمية، لوقف 
توريد األسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق 
اإلنسان. وجاءت هذه التحركات على خلفية 
التحقيقات  بغلق  األخير  املصري  التصعيد 
فــي قــضــيــة مــقــتــل الــطــالــب اإليــطــالــي جوليو 
ريــجــيــنــي مــنــذ خــمــس ســنــوات فــي الــقــاهــرة، 
ــــض الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة تــحــريــك  ورفــ
أي دعــــوى أو حــتــى اشــتــبــاه لــضــبــاط األمـــن 

اإلعــداد  التي يجري  التظاهرات،  أن  الجديد«، 
لها، ستنطلق في بغداد، وسترفع مطالب من 
بينها إصـــالح الــقــضــاء، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا قد 
تمتد إلى محافظات أخرى. وبشأن االعتقاالت 
في  النشطاء  لها  يتعرض  التي  والــتــهــديــدات 
الـــتـــظـــاهـــرات، قــــال خــشــان إن »الـــجـــهـــات الــتــي 
تهدد املتظاهرين معروفة، ومن بينها تيارات 

قريبة من السلطة«.
العراقي  الشيوعي  الــحــزب  فــي  القيادي  وأكــد 
الحديث  الجديد«،  »العربي  لـ الحلفي،  جاسم 
عــن قـــرب تفجر الــتــظــاهــرات مــجــددًا. وقـــال إن 
»االحتجاجات لن تنتهي ما لم تتحقق جميع 
ــاب الـــتـــي دفــعــت  ــبــ مــطــالــبــهــا«. وبــــني أن األســ
الناس للتظاهر في السابق ال تزال موجودة، 
وهـــي تتعلق بــالــوضــع املــعــيــشــي، والــبــطــالــة، 
ــر، والــتــعــلــيــم،  ــقـ ــفـ والـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة، والـ
والخدمات. ولفت إلى أن رفع خيم االعتصام ال 
يعني انتهاء الحركة االحتجاجية، ألن أسباب 
»الــالدولــة«  قــوى  قيام  باقية، رافضا  التظاهر 

بتنفيذ اعتقاالت وتهديد املتظاهرين.
قـــال عــضــو تنسيقيات ساحة  الــســيــاق،  وفـــي 
الــتــحــريــر بـــبـــغـــداد، الــنــاشــط عـــمـــار الــنــعــيــمــي 
إن »مــطــالــب املــتــظــاهــريــن الـــذيـــن خـــرجـــوا في 
لم  األول(  )أكتوبر/تشرين  تشرين  انتفاضة 

ــا فــي ضلوعهم  الــذيــن تشتبه رومـ الــوطــنــي، 
في الحادث، وتحميل املسؤولية ألطراف غير 
معروفة، والترويج الحتمالية تعّرض األمن 

املصري ملؤامرة من أجل اإلساءة إليه.
»الــعــربــي  وأضـــافـــت املـــصـــادر، فــي أحـــاديـــث لـــ
نــــجــــوم«  »الــــخــــمــــس  ــة  ــ ــركـ ــ حـ  

ّ
أن الـــــجـــــديـــــد«، 

الــتــي ينتمي إلــيــهــا - وكـــان يــرأســهــا - وزيــر 
ــالــــي لـــويـــجـــي دي مـــايـــو،  الـــخـــارجـــيـــة اإليــــطــ
إلـــى جــانــب عـــدد مــن املــنــظــمــات والجمعيات 
الـــيـــســـاريـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة، بــــــدأت فــــي تـــرويـــج 
ــائــــل اإلعـــــالم،  ــنــــواب ووســ مــقــتــرحــات عــبــر الــ
لتطبيق قانون منع التسليح اإليطالي على 
الــطــلــبــات املــصــريــة. ويــســري ذلـــك عــلــى باقي 
أجــزاء الصفقة القياسية بني القاهرة وروما 
إلـــى 11  تــصــل قيمتها  أن  املحتمل  مــن  الــتــي 
مليار يـــورو. ووصــلــت الــفــرقــاطــة األولـــى من 
اثنتني من طراز »فريم« تتضمنهما الصفقة 

إلى ميناء اإلسكندرية نهاية العام املاضي.
وكــشــفــت املـــصـــادر عــن أن حــدثــا بعينه أثــار 
ــايــــو وعـــــــدد مــــن نـــــــواب حــزبــه  غـــضـــب دي مــ
كانون  األخير من ديسمبر/  األسبوع  خــالل 
البرملان  املــاضــي، والـــذي شهد إصـــدار  األول 
األوروبــــــــــي قـــــــرارًا بــمــطــالــبــة مـــصـــر بــإظــهــار 
الحقيقة في قضية ريجيني، ثم صدور بيان 
النيابة العامة املصرية. ويتمثل هذا الحدث 
في أن السلطات البحرية اإليطالية، بمعاونة 
الشركة املصنعة »فينكانتيري«، أتّمت عملية 
نــقــل الــفــرقــاطــة الــتــي حــمــلــت اســـم »الــجــاللــة« 
الشهر  مــن  والعشرين  الثالث  فــي  إلــى مصر 
املـــــاضـــــي بــــــــدون إعــــــــالن رســـــمـــــي. وأبــــحــــرت 
الــفــرقــاطــة بــاتــفــاق بــني الــســلــطــات اإليــطــالــيــة 
واملصرية على عــدم اإلعـــالن فــي ذلــك الوقت. 
ــدرت  ــام مـــن وصـــولـــهـــا، أصــ ــ وبـــعـــد بــضــعــة أيـ
بخصوص  بيانها  املــصــريــة  الــعــامــة  النيابة 
ريجيني، وفي صبيحة اليوم التالي - وكان 
األخـــيـــر فـــي الـــعـــام - أعـــلـــن الــجــيــش املــصــري 

تنفذ، ولم يتحقق شيء منها. وهــذه املطالب 
ــتــرجــم بــتــظــاهــرات جــديــدة فــي أي وقــت، 

ُ
قــد ت

سواء كانت من متظاهري تشرين أنفسهم، أو 
»العربي  آخرين يطالبون بحقوقهم«. وبني، لـ
الجديد«، أن »التظاهرات األخيرة أفرزت وعيا 
شعبيا، وجيال لن يسكت على جرائم األحزاب 
ــة الــعــراقــيــة إلــى  واملــلــيــشــيــات، وتــبــعــيــة الـــدولـ

الخارج«.
واتهم عضو تنسيقية تظاهرات مدينة النجف 
التيار  وعناصر  »املليشيات  الحجيمي  علي 
الصدري بتفجير نحو 35 منزاًل لناشطني في 
مدن جنوب العراق خالل الشهرين املاضيني، 
الخروج في تظاهرات«.  بهدف تخويفهم من 
وأكـــــــد »وجــــــــود حـــــــراك حــــالــــي لــلــمــتــظــاهــريــن 
ــل الـــعـــودة إلــى  فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، مـــن أجــ
كانوا  ســواء  قائم،  االستهداف  ألن  الساحات، 
»العربي  في الساحات أو في منازلهم«. وقال، لـ
الجديد«، إن »الحكومة العراقية تماهت كثيرًا 
مع قتلة املتظاهرين، ولم تكشف حتى اآلن عن 
املحتجني.  مــع  العنف  مــارســت  الــتــي  الجهات 

وهذا األمر هو من أهم مطالب املنتفضني«.
ــأن الـــعـــراقـــي  ــشــ ــي الــ بـــــــــدوره، رأى الـــبـــاحـــث فــ
عــبــد الــلــه الــركــابــي أن »الــبــطــالــة هــي مــن أكثر 
األســـبـــاب الــتــي قــد تــدفــع الــشــّبــان فــي الــعــراق 

إلى ميناء اإلسكندرية في  الفرقاطة  وصــول 
احتفال كبير.

ويـــعـــتـــبـــر الـــفـــريـــق املـــتـــحـــفـــز ضــــد مـــصـــر فــي 
 هـــذا 

ّ
أن اإليـــطـــالـــيـــني  الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرملــــان 

ــقـــاهـــرة إصــــــــدار بــيــانــهــا  ــلـ الـــتـــصـــرف أتـــــــاح لـ
الرئيس  وأن  القضية،  بغلق  »االســتــفــزازي« 
املصري عبد الفتاح السيسي بإعالنه وصول 
الفرقاطة بعد إصدار البيان، يكون قد قصد 
تــوجــيــه صــفــعــة لـــرومـــا فـــي اإلعــــــالم املــحــلــي 
املصري، والتظاهر بأن القضية ال تؤثر البتة 

على العالقات بني البلدين.
وكـــانـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــد نـــشـــرت نبأ 
نهاية  قبل  مصر  إلــى  الفرقاطة  نقل  حتمية 
الـــثـــالثـــني مــــن نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  2020 فــــي 
الــثــانــي املـــاضـــي، وذكــــر املــصــدر فــي التقرير 
يومها أن الفرقاطة الثانية ستصل في ربيع 
سعرهما  يتجاوز  االثنتني  بــأن  علما   ،2021

مليارًا ومائة مليون دوالر.
وبحسب املصادر التي تحدثت إلى »العربي 
إلى  الفريق يسعى حاليا  هــذا  فــإن  الجديد« 
تــعــطــيــل تــســلــيــم الــفــرقــاطــة الــثــانــيــة، وكــذلــك 
تعطيل املحادثات الجارية بني وزارة الدفاع 
واالســـتـــخـــبـــارات املــصــريــة مـــن جــهــة، وهيئة 
ــيـــه«  تــنــمــيــة الــــــصــــــادرات اإليـــطـــالـــيـــة »ســـاسـ
ــــرى، لــلــحــصــول عــلــى قـــرض من  مـــن جــهــة أخـ
مجموعة مصارف ومؤسسات تمويل أخرى، 
لتمويل املرحلة الثانية من الصفقة. وتشمل 
خـــرى 

ُ
هـــذه املــرحــلــة تـــوريـــد أســلــحــة بــحــريــة أ

ســتــدخــل ضــمــن الــصــفــقــة، لـــم يــكــن مــطــروحــا 
تضمنيها فيها عند بدء التفاوض في ربيع 

.2019
ــتـــوى الـــــقـــــاري، فـــيـــدفـــع نــــواب  أمـــــا عـــلـــى املـــسـ
اليسار اإليطالي في البرملان األوروبي حاليا 
إلى انتزاع قــرار من املجلس األوروبـــي، وهو 
عقوبات  بتطبيق  االتــحــاد،  فــي  أعلى سلطة 
عــســكــريــة عــامــة عــلــى مــصــر بــحــظــر الــتــوريــد 

التظاهر من جديد. ولــم تتمكن حكومتا  إلــى 
الكاظمي( من  املــهــدي ومصطفى  )عـــادل عبد 
ــذه املــشــكــلــة. ويـــوجـــد فـــي الـــعـــراق  مــعــالــجــة هــ
ــمـــل. وهـــــؤالء  ــعـ نـــحـــو 6 مـــاليـــني عـــاطـــل مــــن الـ
ــــرص عــمــل،  الـــشـــبـــاب، الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن فـ
ــح، في  ــ قـــد يــنــفــجــرون فـــي أي لــحــظــة«. وأوضــ
اتصال مع »العربي الجديد«، أن »كل أسباب 
هذا  يمنع  مــا  ولــكــن  حاليا،  متوفرة  التظاهر 
األمــر هو تجدد العنف الــذي قد يرافق موجة 
االحتجاجات الجديدة. وإضافة إلى ذلك، فإن 
الفترات  خــالل  تــطــورت  االحتجاجية  العقلية 
املاضية، بعد مقتل 800 متظاهر، حيث انقسم 
املـــتـــظـــاهـــرون إلــــى جــمــاعــة تـــؤمـــن بــالــتــغــيــيــر 
الــخــارجــي، فيما ذهب  الــســالح والتدخل  عبر 
ـــــى إصـــــــالح الــعــمــلــيــة  ــلــــدعــــوة إلـ ـــر لــ ــــرف آخـــ طــ
املشاركة  الخدماتي، عبر  والواقع  السياسية، 
في االنتخابات والدخول على خط الحكم في 

البالد«.
ــاهـــرات الـــعـــراقـــيـــة انـــدلـــعـــت فــي  ــتـــظـ وكــــانــــت الـ
األول 2019، عقب  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  األول 
ــــوات انــطــلــقــت عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك« إثــر  دعـ
تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن 
تنفجر بشكل واســع في بغداد ومــدن جنوب 

ووسط العراق.

علمت  أن مصر  املصادر  وكشفت  والتعاون. 
بــعــقــد جــلــســتــي اســـتـــمـــاع األســــبــــوع املــاضــي 
بيان  بعد  القضية  على مستجدات  للوقوف 
في  املــســؤولــني  وأن معظم  املــصــريــة،  النيابة 
البرملان واملجلس عّبروا عن غضبهم الشديد 
املــؤامــرة. وإزاء  إزاء محاولة فرض سيناريو 
هذه املحاوالت، بدأت مصر مساعيها لتأمني 
اتصاالت مع قيادات أخرى لعرقلة مثل هذه 
القرارات، كما تواصلت مع حكومات بعينها 
رة من 

ّ
إلبــداء قلقها من أي قــرار عقابي، محذ

آثار التفريط في التنسيق مع مصر سياسيا 
واستخباريا.

وعلى الــرغــم مــن الــحــذر األوروبـــي حاليا من 
الــحــّدة مع مصر، وهو  اتخاذ خطوات بهذه 

ما انعكس في قرار البرملان األوروبي األخير 
والتنسيق  الــعــالقــات  بتثمني  اخــتــتــامــه  مــن 
ــادل، خــصــوصــا فـــي قــضــايــا الــالجــئــني  ــبـ ــتـ املـ
 مهما 

ً
ولــيــبــيــا وســـوريـــة، إال أن هــنــاك عــامــال

يمثل خــطــرًا عــلــى مــصــر، هــو ســابــقــة صــدور 
 اعتصامي رابعة 

ّ
قرار أوروبي في أعقاب فض

بيع  بتعليق   ،2013 عــام  والنهضة  الــعــدويــة 
األسلحة ملصر ما دام يمكن استخدامها لقمع 
املــدنــيــني. ويــضــع ذلـــك مــصــر فـــي فــئــة الـــدول 
ــا، ويــصــعــب  الـــســـابـــق صـــــدور قـــــــرارات ضـــدهـ

تجاهل مشاكل أخرى معها في املستقبل.
ــزب دي مـــايـــو فــــي الـــبـــرملـــان  ــ وكــــــان نــــــواب حـ
األوروبـــــي، وعــلــى رأســهــم املــقــرب منه فابيو 
القرار  مــشــروع  طــرح  تزّعموا  قــد  كاستالدو، 

الصادر أخيرًا ضد مصر )مطالبتها بإظهار 
ــهـــوا  الــحــقــيــقــة فــــي قــضــيــة ريـــجـــيـــنـــي(، ووجـ
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــادات الذعــــــة ملـــنـــح الـ ــقــ ــتــ انــ
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون وســــــام جـــوقـــة الـــشـــرف 
ــارة األخـــيـــر إلـــى بــاريــس  ــ للسيسي خـــالل زيـ
الشهر املاضي، ما دفع عددًا من الشخصيات 
الـــعـــامـــة اإليـــطـــالـــيـــة واألوروبـــــيـــــة إلــــى إعـــالن 
ــن الـــــوســـــام، ومـــــن بــيــنــهــا كــتــاب  تــخــلــيــهــا عــ
وفـــنـــانـــون. وهـــنـــاك انــقــســام داخــــل الــحــكــومــة 
اإليطالية إزاء وضع سياسة موحدة للتعامل 
مع مصر، إذ يتزعم دي مايو اتجاها يطالب 
صفقات  لتعطيل  حاسمة  إجـــراءات  باتخاذ 
الـــســـالح الـــتـــي عــقــدهــا الــســيــســي أخـــيـــرًا مع 
ــم تــصــدر الــحــكــومــة  الــشــركــات اإليــطــالــيــة، ولـ

قرارًا بشأنها حتى اآلن. 
ــإن رئــيــس  ــايـــو، فــ وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن دي مـ
الــــوزراء جــوزيــبــي كــونــتــي، إلــى جــانــب وزراء 

بينهم وزير الدفاع لورينتزو غويريني 
ووزير املالية واالقتصاد روبرتو غوالتييري، 
يتخذون موقفا مختلفا، ومن خالل اتصاالت 
إلى  مباشرة ووســطــاء، تصل نصائح منهم 
ــنـــازالت غــيــر مكلفة  الــقــاهــرة بــالــبــحــث عـــن تـ
لــتــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة مـــواجـــهـــة املــطــالــبــات 
البرملانية واإلعالمية بممارسة ضغوط أكبر 
على السيسي في قضية ريجيني. وبداًل من 
موتها بمرور الوقت، أصبحت هذه القضية 
ــااًل مــخــتــلــفــة مـــن الــخــطــورة على  ــكـ تــتــخــذ أشـ
ســمــعــة مــصــر املــتــرّديــة أســاســا فــي الــخــارج، 
قــرار االدعــاء اإليطالي أخيرًا  خصوصا بعد 
بتحريك دعوى غيابية ضد الضباط األربعة 
ــــالم  املــشــتــبــه فـــيـــهـــم. مــــن جـــهـــتـــه، يـــــــرّوج اإلعـ
اليساري والحقوقي في إيطاليا، على نطاق 
ــع، لــحــقــيــقــة أن الــســيــســي اســـتـــطـــاع من  ــ واســ
خــالل صفقات التسليح اإلســاءة إلــى سمعة 
رومـــا وإظــهــارهــا كــدولــة ال تستطيع حماية 

أرواح أبنائها في الخارج.

استهداف الناشطين 
وتجاهل المطالب يؤججان 

الغضب الشعبي

يطالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يتزّعم نواب حزب دي مايو الحراك ضد القاهرة )األناضول(

نضال محمد وتد

لم تقِنع تصريحات رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو، 

املستنِكرة لهجوم أنصار الرئيس 
األميركي الخاسر في االنتخابات 

دونالد ترامب، على مقر الكونغرس 
األميركي، أحدًا في إسرائيل، بقدر 

ما عّززت املخاوف مما قد يقِدم عليه 
نتنياهو نفسه وأنصاره في حال 
خسارته االنتخابات اإلسرائيلية 

املقررة في 23 مارس/ آذار املقبل. على 
العكس من ذلك، أعادت املشاهد من 
واشنطن إلى األذهان سلسلة طويلة 
من تهديدات أنصار نتنياهو، وعلى 

رأسهم الوزير دافيد أمسالم، بأنه 
إذا تقّرر تقديم نتنياهو للمحاكمة، 

فإن ماليني األنصار سيزحفون إلى 
 عن الهجمات التي 

ً
املحكمة، فضال

ها أنصار تنظيم »الفاميليا« 
ّ
شن

العنصري الفاشي على متظاهرين 
ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

في القدس املحتلة واالعتداء عليهم 
جسديًا.  وكان نتنياهو قد سبق 

ترامب، ومنذ عام 2015، إلى اتهام 
مناهضيه ومعارضيه بأنهم 

يساريون وخونة، ووصل به األمر 
حّد االدعاء، قبل ترامب، طبعًا، بأن 

العرب واليسار اإلسرائيلي يسرقون 
 عن 

ً
االنتخابات ويّزيفونها، فضال

اتهام املستشار القضائي للحكومة 
)أفيخاي مندلبليت(، وقائد الشرطة 
السابق )روني الشيخ(، ومسؤولني 
آخرين عن أجهزة القضاء، بحياكة 

مؤامرات، طاولت االتهامات بشأنها، 
أيضًا، الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني 
ريفلني، والعضو السابق في حزب 
نتنياهو »الليكود«، جدعون ساعر. 

وعلى الرغم من أن اتهامات نتنياهو 
ها تحطمت على أرض الواقع، إال 

ّ
كل

أنه لم يرتدع، وواصل باستمرار 
على مدار العام املاضي، بعد ثالث 

 معارض 
ّ

معارك انتخابية، اتهام كل
له بأنه يساري، أو جزء من مؤامرة 

اإلعالم والقضاء لالنقالب على 
قرار الناخب اإلسرائيلي، زاعمًا أن 
محاكمته الشخصية بتهم الفساد 

ال تعدو كونها محاولة إلنهاء 
حكم اليمني و»الليكود« ال غير.  

ومثلما وجد ترامب من يؤازره في 
محاوالت االدعاء بتزييف النتائج 

وسرقة االنتخابات األميركية، 
حشد نتنياهو في أكثر من مناسبة 
جمهورًا مشابهًا، رّدد كل ما يقول، 

وأّجج الشرخ الداخلي في املجتمع 
اإلسرائيلي. وقد برز ذلك على نحو 

خاص، عندما مثل نتنياهو للمرة 
األولى أمام املحكمة اإلسرائيلية 
لالستماع لبنود االتهام ضده، 

مصحوبًا بسبعة من وزراء الحكومة 
وأربعة من نواب الكنيست، فيما لّبى 

العشرات دعوات حزبه للتظاهر خارج 
املحكمة ضد مجرد القرار بتقديم 
الئحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، 
عندما يخسر األخير االنتخابات.

تكثف مصر جهودها 
الحتواء تحركات فريق 

متحفز ضّدها في 
الحكومة والبرلمان 

اإليطاليين، على خلفية 
غلق قضية مقتل 

جوليو ريجيني، وذلك 
لمنع عرقلة صفقات 

أسلحة أو إصدار قرارات 
أوروبية ضد القاهرة

التزمت مصر الصمت تجاه الشكوى التي تقدم بها والدا الباحث اإليطالي 
جوليو ريجيني، باوال )الصورة( وكالوديو، ضد حكومة بلدهما، لدى 
روما،  في  العام  المدعي  مكتب 
الفرقاطتين  الحكومة  بيع  بسبب 
وقالت  لــلــقــاهــرة.  العسكريتين 
التحرك  إن  ريبابليكا«  »ال  صحيفة 
في  التحقيق  قضاة  أمام  أصبح 
المحامية  وأشــارت  ريجيني.  وفاة 
القانون  أن  إلــى  باليريني  أليساندرا 
تصدير  حظر  على  ينص   90/185
تنتهك  التي  ــدول  ال إلــى  األسلحة 

اتفاقيات حقوق اإلنسان.

والدا ريجيني يقاضيان روما

  شرق
      غرب

السودان وإثيوبيا 
يبحثان عقد جولة 

لترسيم الحدود
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وكـــــيـــــل  بــــحــــث 
السودانية محمد شريف مع السفير 
ــدى الـــخـــرطـــوم يــبــلــتــال  ــ اإلثـــيـــوبـــي لـ
ــرو، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، تــرتــيــبــات  ــ ــيـ ــ أمـ
عــقــد جــولــة ثــانــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 
بـــني الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك بــحــســب بــيــان 
وفي  الــســودانــيــة.  الخارجية  لــــوزارة 
2013، عقدت اللجنة العليا الخاصة 
ــــني الــــبــــلــــديــــن، الـــجـــولـــة  بــــالــــحــــدود بـ
األولى في أديس أبابا، لبدء ترسيم 
ــم تـــصـــل إلـــى  الـــــحـــــدود، غـــيـــر أنـــهـــا لــ

نتائج تلقى قبول الطرفني.
)األناضول(

أردوغان: التقارب 
الخليجي خطوة 

مفيدة للمنطقة

أشــــاد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
الــتــي حققتها قمة دول  بــاالنــفــراجــة 
ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
ــال،  الـــســـعـــوديـــة، فـــي حـــل األزمــــــة. وقــ
املـــقـــاطـــعـــة  أنــــــقــــــرة، إن »إنــــــهــــــاء  فـــــي 
لــلــغــايــة، خــصــوصــا بالنسبة  مــالئــم 
مفيدة  )خــطــوة(  تلك  كانت  للخليج. 
جـــدًا«. وأضـــاف »نــأمــل فــي استعادة 
مــكــانــتــنــا فـــي الــتــعــاون مـــع الــخــلــيــج. 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي  ــتـ هــــذا ســيــجــعــل الـ

أكثر قوة«.
)رويترز(

الصدر يأمل بخروج العراق 
من نفق الصراعات

الصدري مقتدى  التيار  زعيم  أعــرب 
الـــصـــدر، أمـــس الــجــمــعــة، عــن تطلعه 
إنــــتــــهــــاء األزمـــــــة  يـــنـــعـــكـــس  إلـــــــى أن 
ــتـــب،  ــراق. وكـ ــ ــعــ ــ ــ ــلـــى ال الــخــلــيــجــيــة عـ
فــي تــغــريــدة: »نــأمــل أن تــكــون عــودة 
ذات  وقطر  السعودية  بني  العالقات 
نــفــع عــلــى الــبــلــديــن، واملــنــطــقــة عــامــة، 
والعراق خصوصا«. وأضاف »نأمل 
أن يــكــون ذلــك بــدايــة إلخـــراج الــعــراق 
مـــن الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة وإبـــعـــاد 
ــعــــراقــــي«.  ــتــــدخــــالت عــــن الــــشــــأن الــ الــ
وتــمــنــى أن »يـــتـــعـــاون الــجــمــيــع معا 
ــــالل واإلرهــــــــاب  ــتـ ــ ألجـــــل إبــــعــــاد االحـ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــيــــع عــــــن الـــــــــــدول الـ ــبــ ــتــــطــ والــ

واإلسالمية جمعاء«. 
)األناضول(

خان يتهم 
متظاهرين بـ»ابتزازه«

اتـــهـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عــــــمــــــران خــــــــان )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
ــن إثــنــيــة  ــ ــريـــن مـ ــاهـ ــتـــظـ الـــجـــمـــعـــة، مـ
ــتـــزازه، وذلـــك  ــابـ الــــهــــزارة الــشــيــعــيــة بـ
ــــن جــثــث  ــر مــواصــلــتــهــم رفـــــض دفـ ــ إثـ
ــوم  ــجـ فــــــي هـ قــــتــــلــــوا  ــن  ــ ــريـ ــ ــــاصـ قـ  10
تــبــنــاه تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي إقــلــيــم 
بــلــوشــســتــان، جــنــوب الـــبـــالد، األحـــد 
ــك الـــوقـــت  ــ ــنـــذ ذلــ املـــــاضـــــي. وقــــطــــع مـ
قــرب عاصمة  آالف املحتجني طريقا 
اإلقـــلـــيـــم كـــويـــتـــا، مــطــالــبــني بــتــوفــيــر 
حــمــايــة أفـــضـــل لــهــم وبـــــأن يـــزورهـــم 
ــلــــن خــــــان، فــي  رئـــيـــس الـــــــــــوزراء. وأعــ
ــاد، أنـــه »يــجــب عـــدم ابــتــزاز  إســـالم آبــ
هـــذا  ــلـــى  عـ دولـــــــة  أي  وزراء  رئــــيــــس 
بابتزازه  الجميع  سيبدأ  إذ  النحو، 
حينها«. وأضاف أنه لن يزور كويتا 

 بعد دفن الضحايا. 
ّ

إال
)فرانس برس(

الكاميرون: مقتل 13 
بهجوم لـ»بوكو حرام«

ثمانية  بينهم  مــن  مــدنــيــا،   13 قــتــل 
أطفال، أمس الجمعة، عندما فجرت 
انتحارية نفسها خالل هجوم نفذه 
عـــنـــاصـــر مــــن »بــــوكــــو حــــــــرام« عــلــى 
قــريــة فـــي شــمــال الــكــامــيــرون. وقـــال 
زعيم قرية موزوغو محمد شيتيما 
ــا، إن عــنــاصــر مــن »بــوكــو حـــرام«  أبــ
سواطير،  حاملني  الــبــلــدة  هــاجــمــوا 
وقــــــــد اســــتــــغــــلــــت امـــــــــــرأة الـــفـــوضـــى 
لتفجير العبوة التي كانت تحملها 
الذين  الــســكــان  وســط مجموعة مــن 
ــانـــوا فـــي طــريــقــهــم لــالحــتــمــاء في  كـ

غابة مجاورة.
)فرانس برس(
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إثيوبيا: مقتل 4 
من قادة تيغراي

أعــلــن الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي، أنــــه قتل 
ــار املــــســــؤولــــني فــي  ــبــ ــن كــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
في  تيغراي«  تحرير شعب  »جبهة 
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، شــمــالــي إثــيــوبــيــا، 
ـــــت الــــحــــكــــومــــة عــمــلــيــة 

ّ
حــــيــــث شـــــن

عـــســـكـــريـــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
الثاني املاضي. ونقلت شبكة »فانا 
بــــي ســـــي« عــــن الـــجـــنـــرال تــيــســفــاي 
أيـــلـــيـــو، قـــولـــه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بـــاســـم  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ املـ إن  الــــخــــمــــيــــس، 
غيتاتشو  سيكوتوري  »الــجــبــهــة«، 
املــالــي  للمكتب  الــســابــق  والــرئــيــس 
لــلــحــزب دانــيــال أســيــفــا، قــتــال خــالل 
الـــحـــزب  الــعــمــلــيــة. ومـــــا زال زعـــيـــم 
وقـــادة  جبريمايكل  ديــبــريــتــســيــون 
الـــحـــزب الــرئــيــســيــني مـــتـــواريـــن عن 

األنظار.
)فرانس برس(

انفتاح واشنطن على 
تايوان يغضب بكين

لــدى األمم  البعثة الصينّية  حــذرت 
ـــحـــدة لـــيـــل الــخــمــيــســة الــجــمــعــة 

ّ
املـــت

حدة ستدفع 
ّ
مــن أن  »الــواليــات املت

باهظا ثمن عملها السّيئ«، في حال 
مضت فــي قــرارهــا إرســـال املندوبة 
ــتـــحـــدة  األمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى األمــــــــم املـ
كيلي كــرافــت )الـــصـــورة( فــي زيـــارة 
إلـــى تــايــوان خـــالل األســبــوع املقبل 
ــع كـــبـــار املـــســـؤولـــني.  لـــالجـــتـــمـــاع مــ
األمم  البعثة األميركية في  وذكــرت 
املتحدة أن »السفيرة ستؤكد )خالل 
الــزيــارة(  دعــم الحكومة األميركية 
الـــقـــوي واملــســتــمــر ملــســاحــة تــايــوان 

الدولية«.
)رويترز(

تونس: اعتقال أحد 
قياديي »القاعدة«

التونسية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
مــســاء أول مــن أمــس الخميس، عن 
بــارز في  قيادي  القبض على  إلقاء 
تنظيم »الــقــاعــدة«. وأكـــدت الـــوزارة 
ــان لـــهـــا أن املـــــوقـــــوف يــعــد  ــيــ ــــي بــ فـ
»إرهابيا خطيرًا جدًا«، منّوهة إلى 
أن املوقوف، الذي لم يتم الكشف عن 
اسمه، اضطلع سابقا بمهام قيادية 
ــــي إحـــــــدى بـــؤر  ضـــمـــن الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
التوتر، وله ارتباط بعناصر تنظيم 
املتحصنة  نافع«  بن  عقبة  »كتيبة 

بالفرار بالجبال التونسية.
)العربي الجديد(

كيم يريد تحسين 
العالقات الخارجية

أكـــــــد الــــزعــــيــــم الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
كــيــم جــونــغ أون )الــــصــــورة(، أمــس 
الجمعة، الحاجة إلى تحسني جذري 
لعالقات بالده مع العالم الخارجي، 

الثالث مــن مؤتمر حزب  الــيــوم  فــي 
ــرت وكــالــة  ــ »الـــعـــمـــال« الــحــاكــم. وذكـ
الشمالية،  الكورية  املركزية  األنباء 
أن كيم »أعلن التوجه العام واملوقف 
ــي لــــحــــزبــــنــــا لـــتـــوســـيـــع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة وتــطــويــرهــا 

بشكل شامل«.
)أسوشييتد برس(

إندونيسيا: اإلفراج 
عن أبو بكر باعشير

أفـــرجـــت الــســلــطــات اإلنــدونــيــســيــة، 
الديني  الــزعــيــم  عــن  الجمعة،  أمــس 
أبو بكر باعشير، الذي ارتبط اسمه 
بتفجيرات بالي عام 2002، مستفيدًا 
من قرار خفض مدة العقوبة. ويعّد 
الــروحــي  بــاعــشــيــر )82 عــامــا( األب 
لــتــنــظــيــم »الـــجـــمـــاعـــة اإلســـالمـــيـــة« 
ــة عــــن االعـــــــتـــــــداءات الــتــي  املــــســــؤولــ
ونــفــى  بــحــيــاة 202 شــخــص.  أودت 
ــه بـــــاالعـــــتـــــداءات،  ــ ــــورطـ بـــاعـــشـــيـــر تـ
وتراجع القضاء عن إدانته بها عند 
استئناف الحكم لعدم كفاية األدلة. 
واســتــفــاد باعشير مــن قــرار خفض 
ــا رافـــــــع مـــحـــامـــوه  ــدمـ ــعـ ــة بـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
بخطر إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 

في السجن في ظل تقّدمه بالعمر.
)فرانس برس(

رام اهلل ـ محمود السعدي
          جهاد بركات

الغربية  الــضــفــة  مـــدن وبـــلـــدات وقـــرى  نظمت 
في فلسطني املحتلة، أمس الجمعة، مسيرات 
وفــعــالــيــات عـــدة، ضــد االســتــيــطــان وتــوســعــه، 
ــهــــات مــــع قـــــــوات االحــــتــــالل  ــلــتــهــا مــــواجــ

ّ
تــخــل

إلـــى تنفيذ حملة  الــتــي عــمــدت  اإلســرائــيــلــي، 
ــمـــات ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــني،  اعـــتـــقـــاالت ومـــداهـ
فيما واصـــل هـــؤالء إحــيــاء يــوم الشهيد عبر 
سلسلة فعاليات في قرى عدة، شملت حمالت 
تشجير. وأصيب العشرات من الفلسطينيني، 
أمس، بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، 
بعد قمع قوات االحتالل مسيرة سلمية ال تزال 
تنطلق منذ نحو شهرين ونصف الشهر، ضد 
إقامة بؤرة استيطانية في املنطقة الشمالية 
قــريــة بيت دجـــن، شــرق نابلس،  الشرقية مــن 

شمال الضفة الغربية.
ــم أهــالــي ديـــر جــريــر، شمال 

ّ
مــن جــهــتــهــم، نــظ

الغربية، أمــس،  الــلــه، وســط الضفة  شــرق رام 

طرابلس ـ العربي الجديد

ملراقبة  لجنة  بتشكيل  األمــمــي  املقترح  يثير 
تنفيذ وقف إطالق النار في ليبيا، املوقع بني 
 »5+5« املشتركة  العسكرية  اللجنة  أعــضــاء 
)تــضــم خــمــســة مــســؤولــني عــســكــريــني عــن كل 
ــــرف؛ حــكــومــة الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات الـــلـــواء  طـ
أكتوبر/تشرين  فــي  حفتر(  خليفة  املتقاعد 
الليبية،  ــاط  ــ األوسـ فــي  املـــاضـــي، جـــدال  األول 
وتــــســــاؤالت بـــني الـــخـــبـــراء، خــصــوصــا حــول 
شكلها وطــبــيــعــة مــهــامــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
ديسمبر/كانون  نهاية  املتحدة  األمــم  إعــالن 
ــام،  ــعـ الـ األول املــــاضــــي، عــــن مـــقـــتـــرح لـــأمـــني 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، فـــي رســـالـــة وجــهــهــا 
ألعـــضـــاء مــجــلــس األمــــــن، بــــضــــرورة تشكيل 
اللجنة الدولية للعمل جنبا إلى جنب مع قوة 
الــصــراع، محددًا  طــرفــي  مــن  مؤلفة  مشتركة 
 مــصــادر 

ّ
أن إال  مــكــانــا لعملها،  مــديــنــة ســـرت 

 األطــراف الليبية ال تــزال غير 
ّ
ليبية أكــدت أن

ولأسبوع الثالث على التوالي، مسيرة ضد 
أراضــي منطقة  استيطانية على  بــؤرة  إقامة 
الــشــرفــة، ضــمــن أراضــــي الــقــريــة فــي ناحيتها 
الدونمات، ومن  الشرقية، تمتد على عشرات 
الوصول  وتصعيب  السيطرة  إقامتها  شــأن 

إلى مئات الدونمات من أراضي القرية.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت فجر أمس، 
ّسن الفلسطينّي سعيد عرمة، من منزله في 

ُ
امل

ديــر جــريــر، بعد ســاعــات مــن احــتــجــازه خالل 
مشادات له وعراك أول من أمس، مع مستوطن.
إلــى ذلـــك، أصــيــب شــابــان فلسطينيان أمــس، 
بــالــرصــاص املــعــدنــي املــغــلــف بــاملــطــاط، خــالل 
مــواجــهــات اندلعت فــي قــريــة كفر مــالــك شرق 
رام الــلــه، أحدهما بــالــرأس واآلخـــر فــي قدمه. 
وانــدلــعــت املــواجــهــات بعد تــوجــه مسيرة من 
ــالـــي الـــقـــريـــة ضـــد االســـتـــيـــطـــان، وملــســانــدة  أهـ
ــــد  ــاورة. وأكـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــر املـ ــريــ ــة ديــــــر جــ ــريــ ــــي قــ ــالـ ــ أهـ
»العربي  لـ الناشط جعفر حمايل، في حديث 
الـــجـــديـــد«، أن قــــوات االحـــتـــالل قــطــعــت طــريــق 
املسيرة وأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع 
والـــرصـــاص املــعــدنــي بكثافة بــاتــجــاهــهــا، ما 
أدى إلـــى إصـــابـــة مــواطــنــني اثـــنـــني، وعــشــرات 
ــريــــن بــــحــــاالت اخـــتـــنـــاق، فــيــمــا تــواصــلــت  آخــ

املواجهات حتى عصر أمس.
ــظــمــت أمـــس، فــعــالــيــات ومــســيــرات ضد 

ُ
كــمــا ن

ــدات بـــيـــت دجـــن  ــ ــلـ ــ ــــرى وبـ االســـتـــيـــطـــان فــــي قــ
وعــصــيــرة الــقــبــلــيــة وعــصــيــرة الــشــمــالــيــة في 
قرية  فــي  أخــرى  وفعاليات  نابلس،  محافظة 
كفر قدوم شرق قلقيلية، وفي بلدة دير بلوط 
غـــرب ســلــفــيــت، وفـــي كــفــر مــالــك، شــمــال شــرق 
رام الـــلـــه. واســتــبــاقــا لــفــعــالــيــات قــريــة املــغــيــر، 

ــّبــان الفلسطينيني وقـــوات االحــتــالل لدى 
ُ

الــش
ــرة فــجــر أمـــــس، مــخــيــم جنني  ــيــ اقـــتـــحـــام األخــ
شمال الضفة، واعتقالها 3 شبان من املخيم، 
ــات. وأكــــد  ــ ــابـ ــ بــــــدون الــتــبــلــيــغ عــــن وقــــــوع إصـ
الــنــاشــط املــجــتــمــعــي فــي املــغــيــر، كــاظــم الحج 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــواجــهــات  مــحــمــد، لـــ

وفقها  ستعمل  التي  اآللية  بتفاصيل  عارفة 
اللجنة.

من  برملانية  الليبية، وهــي  املصادر  وكشفت 
العسكرية  اللجنة  مــن  مقربة  وأخـــرى  طبرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن انــزعــاج  املــشــتــركــة، لـــ
ــا، من  ــرقــ فـــي مــعــســكــري الــــصــــراع، غـــربـــا وشــ
عدم تقديم األمم املتحدة ألي توضيح بشأن 
اآلليات التي ستعمل وفقها اللجنة الدولية، 
خصوصا أن مجلس األمــن لم يتوافق حتى 

اآلن على أعضاء هذه اللجنة.
االتهامات  يتبادالن  الــصــراع  يــزال طرفا  وال 
ــــف إطـــــــالق الـــــنـــــار. واتـــهـــم  بــــخــــرق اتــــفــــاق وقــ
املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم »غــــرفــــة تــحــريــر 
ســـرت – الــجــفــرة« الــتــابــعــة لحكومة الــوفــاق، 
النار  بإطالق  مليشيات حفتر  دراه،  الــهــادي 
على قــوات الــوفــاق في مواقعها غــرب سرت، 
األربعاء املاضي. كما صدرت عنه تصريحات 
أخـــرى عبر فيها عــن اهــتــزاز ثقة قـــادة قــوات 
الــتــزام حفتر بتنفيذ بنود وقف  الــوفــاق فــي 
الــنــار. وعقب ذلــك اتهم رئيس »إدارة  إطــالق 
حفتر،  مليشيات  بقيادة  املعنوي«  التوجيه 
خـــالـــد املـــحـــجـــوب، قـــائـــد املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــغــربــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، أســامــة 
الجويلي، بتحريك فصائل تابعة له باتجاه 
مدينة غدامس للسيطرة عليها، أول من أمس 
الــخــمــيــس، تــمــهــيــدًا لـــدعـــم أي تـــحـــرك لــقــوات 
وخصوصا  الــجــنــوب،  مناطق  فــي  الحكومة 

القريبة من منابع النفط.
ــــع من 

ّ
وال يــتــوقــف االتــــفــــاق الــعــســكــري املــــوق

املشتركة  العسكرية  اللجنة  أعــضــاء  جــانــب 
فـــقـــط، بــل  ــار  ــنــ الــ »5+5« عـــلـــى وقـــــف إطــــــالق 

بفتح مسارات  تتعلق  أخــرى  بنودًا  يتضمن 
الطرق بني شرق وغرب وجنوب البالد، التي 
ترتبط كلها بمنطقة وسط ليبيا حيث تقع 
نـــقـــاط الـــتـــمـــاس بـــني الـــطـــرفـــني. كـــذلـــك ينص 
على تبادل األســرى، عالوة على ملف إخراج 
األكــاديــمــي  يعتبره  الـــذي  األجــانــب  املقاتلني 
ــر املـــلـــفـــات  ــثــ ــبـــي، يــــاســــني الـــعـــريـــبـــي، أكــ ــيـ ــلـ الـ
حــســاســيــة، مــرجــحــا أن يـــكـــون الــســبــب وراء 
ــــوح آلــيــة عــمــل اللجنة  عــرقــلــة تــشــكــيــل ووضـ

الدولية ملراقبة وقف إطالق النار.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ وقــــــــال الـــعـــريـــبـــي فـ
بدعم  ارتــبــاطــا  القتال  »لطرفي   

ّ
إن الــجــديــد«، 

املــلــف اضــطــرت األمــم  خــارجــي، ولحساسية 
املتحدة لتوصيف مقاتلي األطراف الخارجية 
الداعمة للطرفني باملقاتلني األجانب، بداًل من 
ــــح أن »روســـيـــا ال تــتــواجــد  املـــرتـــزقـــة«. وأوضـ
 بشكل رسمي في ليبيا، لكنها تقف وراء 

ً
مثال

مرتزقة فاغنر، وهي عضو مؤثر في مجلس 
األمن وال يمكن تشكيل اللجنة الدولية خالفا 
ملصالحها«، مرجحا أن يكون وجود موسكو 
الـــذي قــصــر مــهــام اللجنة عــلــى مراقبة  »هـــو 
وقـــف إطــــالق الـــنـــار لــحــســاســيــة دخــولــهــا في 

التفاصيل األخرى لالتفاق العسكري«. وعبر 
اللجنة  »بــعــدم تشكل  اعــتــقــاده  عــن  العريبي 
الدولية من قوات مسلحة تحت أي اسم، ولو 
كــانــت قـــوات حــفــظ ســـالم، حــتــى ال تــكــون في 
مــواجــهــة مــع قـــوات روســيــة أو تــركــيــة«. وهو 
ما يتوافق مع تصريحات صحافية لرئيس 
مليشيات  بقيادة  املعنوي«  التوجيه  »إدارة 
حــفــتــر، خــالــد املــحــجــوب، أخـــيـــرًا، رجـــح فيها 
أن تنشر األمم املتحدة عناصر من عدة دول 
وقف  ملراقبة  متقاعدين،  مدنيني وعسكريني 
إطالق النار في سرت، نافيا أن تكون املراقبة 

الدولية تحتوي على عناصر مسلحة.
وفــي الــجــانــب اآلخـــر، ال يــرى الخبير الليبي 
الــشــأن األمــنــي، الصيد عبد الحفيظ، أي  فــي 
أهمية للجنة الدولية إذا تشكلت من عناصر 
 
ّ
الــنــار، معتبرًا أن مدنية لفرض وقــف إطــالق 

مهامها عندها »ستقتصر على رفع التقارير 
إلـــى مــجــلــس األمــــن فــقــط بــشــأن أي خــروقــات 

محتملة«. 
 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن ولفت في تصريح لـ

»عدم تسمية األمم املتحدة لأطراف املعرقلة 
الغموض  مــن  االتــفــاق يضيف شيئا  لتنفيذ 
يرجح  أيــضــا«. وال  وأعضائها  أعمالها  على 
إلى  األمـــن  مجلس  يتوصل  أن  الحفيظ  عبد 
أن  مؤكدًا  الدولية،  اللجنة  بشأن  قريب  قــرار 
توازن القوى ال يزال الضامن األول الستمرار 
صمود وقف إطالق النار. وأوضح أن مسارات 
الحل العسكرية والسياسية تسير في اتجاه 
واحــد فــي مستوى اإلخــفــاق والتعثر بسبب 
ــــوح الـــخـــيـــارات الـــدولـــيـــة فـــي املــلــف  عــــدم وضـ

الليبي.

شـــمـــال شــــرق رام الـــلـــه، أمـــــس، أمـــطـــرت قـــوات 
ــتــــالل مــبــكــرًا مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــني في  االحــ
القرية بالقنابل الغازية. وقال عضو املجلس 
»العربي  لـ القروي للمغير، مرزوق أبو نعيم، 
الــجــديــد«، إن حــــاالت اخــتــنــاق ســجــلــت داخــل 
املنازل، ما دفع األهالي إلى مغادرتها بشكل 

مؤقت.
ــي، قــد  ــلــ ــيــ ــرائــ وكــــانــــت قـــــــوات االحـــــتـــــالل اإلســ
اقـــتـــحـــمـــت لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة، قــريــة 
إلى تفتيش  تياسير شرق طوباس، وعمدت 
منازل عدة فيها، حيث اندلعت مواجهات بني 
الشّبان وقــوات االحــتــالل، بحسب ما أفــاد به 
مدير نادي األسير الفلسطيني في طوباس، 
كمال بني عــودة. كما اندلعت مواجهات بني 

انــدلــعــت أمـــس، عــلــى املــدخــل الــشــرقــي للقرية 
بــؤرة استيطانية هناك في داخل  إقامة  ضد 
مــعــســكــر لــجــيــش االحـــــتـــــالل. ومـــنـــعـــت قــــوات 
االحتالل أمس، مسيرة شارك فيها املئات من 
الوصول إلى مكان إقامة البؤرة االستيطانية 
ــي مــنــطــقــة الـــــــــراس، غـــــرب ســـلـــفـــيـــت، شــمــال  فــ
قبل  أقامها مستوطن  قد  كــان  والتي  الضفة، 
نحو شهرين. ونظمت فعاليات قرية عصيرة 
زراعــة  فعالية  أمــس،  نابلس،  القبلية، جنوب 
أشجار في أراضي خلة خوصالن في املنطقة 
الجنوبية من القرية، والقريبة من مستوطنة 
»يتسهار« املقامة على أراضي جنوب نابلس، 
كما  الفلسطيني.  الشهيد  ليوم  إحــيــاء  وذلــك 
لزراعة  فعالية  أمــس،  الوطنية  القوى  نظمت 
ــار فـــي أراضـــــي خــلــة حــســان فـــي بــلــدة  األشـــجـ
بلدة دير  العبهر في  بديا، وفــي منطقة خلة 
بلوط، والتي استهدفها االحتالل خالل األيام 
منها بحجة  األشجار  آالف  باقتالع  املاضية 

أنها أراضي دولة.
إلــــى ذلـــــك، أصـــيـــب فــتــى فــلــســطــيــنــي بــجــروح 
خطيرة في يديه وقدمه، أمــس، جــّراء انفجار 
االحــتــالل،  مــن مخلفات جيش  جسم مشبوه 
قـــرب منطقة جــنــبــا فــي مــســافــر يــطــا، جنوب 

الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية.
من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتالل، فجر 
أمس، شابا فلسطينيا من بلدة حلحول شمال 
الخليل بعد مداهمة منزله، كما أغلقت قوات 
ــتـــالل، لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة الــبــوابــة  االحـ
أمر،  بيت  بلدة  املقامة على مدخل  الحديدية 
شــمــال الــخــلــيــل، ومــنــعــت تنقل املــواطــنــني من 

وإلى البلدة.

مجلس 
النواب 
األردني

ويضيف: »اليوم أمام مجلس النواب فرصة 
تاريخية مــن أجــل إعـــادة مــوازنــة األمـــور مع 
الرأي العام ورفع الثقة به من جديد«، مشيرًا 
 »املــجــلــس يــضــم حـــوالـــي 100 نــائــب 

ّ
إلــــى أن

جديد، فيما غاب عنه 90 في املائة من النواب 
الذين كانوا يسيئون إلى سمعته في دورات 
ــه يــســتــدرك بـــالـــقـــول: »لــكــن  ســـابـــقـــة«. غــيــر أنــ

األمور ال تؤشر إلى استعادة الثقة«.
ــة بــــعــــض الـــــــنـــــــواب حـــالـــيـــا  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وحــــــــــول مـ
ــتـــعـــراض بــخــطــابــاتــهــم، يـــقـــول غــيــشــان:  االسـ
»هـــــذا مــجــلــس نـــــواب جـــديـــد، ويـــهـــم الــنــائــب 
الــعــام،  والـــرأي  االنتخابية  قاعدته  مخاطبة 
 الـــحـــديـــث بــروتــوكــولــيــا 

ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

موجه للحكومة«، مشيرًا إلى أنه »حتى يوم 
النواب  قلة من  املاضي، كان هناك  الخميس 
ــات مــقــنــعــة ومـــهـــمـــة«.  ــابـ ــطـ ــوا خـ ــدمــ ــن قــ ــذيــ الــ
ويــتــابــع: »الــنــواب يــريــدون أن يعرفهم الــرأي 
ــام وهــــــذا حـــقـــهـــم، لـــكـــن هـــنـــاك تــصــرفــات  ــعــ الــ
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــــنــــواب تـــســـيء لــلــمــجــلــس، 
استخدام  كالبحث عن مصالح خاصة، عبر 

عّمان ـ أنور الزيادات

ــود عــــــــــــدة، كـــــــــان األردنــــــــيــــــــون  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـ
عند  التلفاز  أجهزة  أمــام  يتسمرون 
مناقشة مجلس النواب لبيان الثقة 
الــحــكــومــي، لــكــن هـــذا األمـــر تــراجــع تدريجيا 
ــذه الــعــمــلــيــة أي  ــ حـــتـــى بــــاتــــوا ال يـــعـــيـــرون هـ
اهـــتـــمـــام. فــالــثــقــة بــاملــجــلــس تــقــل عـــن 20 في 
الــرأي التي تجريها  املائة، وفق استطالعات 
مــراكــز الــدراســات املحلية، فــي حــني لــم تصل 
نسبة املشاركة في االنتخابات األخيرة التي 
جرت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 

إلى 30 في املائة.
ــدأ أعـــضـــاء  ــ ــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، بـ ــ ــذ يـ ــنـ ومـ
مــجــلــس الـــنـــواب األردنـــــي مـــاراثـــون مناقشة 
البيان الــوزاري الذي تقدم به رئيس الــوزراء 
ــد املــاضــي،  بــشــر الــخــصــاونــة للمجلس، األحـ
لــنــيــل حــكــومــتــه الـــثـــقـــة عـــلـــى أســــاســــه، ومـــن 
األسبوع  املناقشة  هــذه  من  االنتهاء  املتوقع 
الدستور، على  املــادة 53 من  املقبل. وتوجب 
 ،

ّ
شّكل ومجلس النواب منحل

ُ
الحكومة التي ت

تقديم بيانها الوزاري خالل شهر من انعقاد 
املجلس الجديد للحصول على ثقته. وتوافق 
أعــضــاء املجلس على منح كــل نائب مــدة 20 
دقــيــقــة ملــنــاقــشــة الــبــيــان، ونــصــف ســاعــة لكل 

متحدث باسم الكتلة النيابية.
ــــن األردنـــــــــي مــحــمــد مـــوســـى،  ــــواطـ ــول املـ ــقــ ويــ
السابقة،  »املجالس   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

املــجــلــس  مـــن  أفــضــل  كــانــت تشكيلتها  الــتــي 
قــرار حكومي  أي  لم تستطع تغيير  الحالي، 
الــــــواقــــــع، ومــــــا تــــريــــده الــســلــطــة  ــلـــى أرض  عـ
 »متابعة 

ّ
التنفيذية يتم تطبيقه«، معتبرًا أن

الحكومي  لــلــبــيــان  الـــنـــواب  نــقــاشــات مجلس 
مضيعة للوقت«.

مـــن جــانــبــهــا، تـــرى املــواطــنــة أمـــل أحـــمـــد، في 
 »مجلس 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

النواب عاجز عن تحقيق تطلعات املواطنني«، 
 أنها منذ سنوات لم تتابع مناقشات 

ً
مضيفة

ة من النواب يعّبرون عن طموحات 
ّ
الثقة، »فقل

الناس، وهذه الجلسات لالستعراض«.
ويـــعـــزو الــنــائــب الــســابــق نــبــيــل غــيــشــان، في 
حديث مع »العربي الجديد«، تراجع اهتمام 
ــواب لـــبـــيـــان الــثــقــة  ــنــ ــنـــني بــمــنــاقــشــة الــ ــواطـ املـ
ــدنـــي ثــقــتــهــم بــاملــجــلــس«  الـــحـــكـــومـــي، إلــــى »تـ
والــتــي اعــتــبــرهــا »وصــلــت إلـــى الحضيض«. 

ــيــــف املـــحـــســـوبـــيـــة،  ــوظــ  وتــ
ً
ــة مــــثــــال ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ

خــصــوصــا لــلــحــصــول عــلــى وظـــائـــف«. ويــرى 
ــنـــواب عــلــى األداء  الـ أنــــه »إذا اســتــمــر بــعــض 
خسارة  قبل  أنفسهم  فسيخسرون  الــحــالــي، 
املـــواطـــنـــني«، مـــؤكـــدًا عــلــى »أهــمــيــة وضــــرورة 
نجاح مجلس النواب الحالي واستعادة ثقة 

 »نسبة االقــتــراع في 
ّ
الــنــاس«. ويشير إلــى أن

املائة،  انتخابات 2016، كانت حوالي 37 في 
فيما كانت النسبة عام 2020، أقل من 30 في 
املائة، وإذا لم يستعد املجلس ثقة املواطنني، 
املــائــة في  إلــى 20 فــي  فالنسبة قــد تنخفض 

االنتخابات املقبلة«.
بـــدوره، يقول املحلل السياسي األردنـــي زيد 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  النوايسة، 
 »تجربة املجالس السابقة خلقت حالة من 

ّ
إن

اإلحساس بعدم الثقة بني الناس وممثليهم، 
ولعل بيانات مراكز استطالع الرأي، وعزوف 
املــواطــنــني عــن املــشــاركــة فــي االقــتــراع تكشف 
 ثــقــة 

ّ
حـــجـــم الــــهــــوة بــــني الــــطــــرفــــني. حـــتـــى أن

الــرأي  استطالعات  في  بالحكومة  املواطنني 
ــواب«.  ــنــ أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الــثــقــة بــمــجــلــس الــ
بــرملــانــي مخضرم  ويــضــيــف: »ربــمــا اختصر 
الــنــاس للمجلس عــنــدمــا وصــفــه بأنه  نــظــرة 

مجلس الكالم«.
 »النواب ال تفرزهم قوى 

ّ
ويعتبر النوايسة أن

سياسية حقيقية بمقدار ما تفرزهم رغبات 
مــصــالــحــيــة، أو عــالقــة زبــائــنــيــة وارتــبــاطــات 
عــشــائــريــة ومــنــاطــقــيــة. وبـــالـــتـــالـــي املـــشـــروع 
الــوحــيــد الــــذي يــحــمــلــه الــنــائــب هـــو املــشــروع 
 »ســيــطــرة رجـــال 

ّ
الــشــخــصــي«، الفــتــا إلــــى أن

األعمال حرفت املجالس عن دورها«. ويوضح 
 »هـــنـــالـــك ثــــالث فـــئـــات تــتــقــاســم الــتــمــثــيــل 

ّ
أن

النيابي؛ الفئة األولى هي من املعتمدين على 
املكونات العشائرية واملناطقية التي ال تحمل 
هي  الثانية  والفئة  جامعا،  وطنيا  مشروعا 
مــن رجــال األعــمــال الــذيــن وظــفــوا عضويتهم 
فــي املــجــلــس لتحقيق مــصــالــحــهــم، فــي حني 
ل الفئة الثالثة ببعض ذوي االنتماءات 

ّ
تتمث

الفكرية والحزبية وهؤالء تأثيرهم محدود«.
 »الــقــلــة مــن الــنــواب من 

ّ
ويــتــابــع الــنــوايــســة أن

ذوي الــخــطــاب غــيــر الــتــقــلــيــدي، ال يــمــلــكــون 
القول  القرار، وهم يريدون  التأثير على  قوة 
لــنــاخــبــيــهــم بــذلــنــا أقـــصـــى جـــهـــد، وهــــو جلد 
ــا يــفــاجــأ  ــانـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة وإدانــــتــــهــــا، لـــكـــن أحـ
 بــعــض أصــحــاب الــخــطــابــات 

ّ
املــواطــنــون بــــأن

الـــــحـــــادة يـــمـــنـــحـــون الـــثـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــة عــنــد 
 املطالب املادية 

ّ
التصويت، والجميع يدرك أن

في  إنجازها،  الحكومة  ال تستطيع  املرتفعة 
 الــعــجــز املـــالـــي الــــذي يــعــانــيــه االقــتــصــاد 

ّ
ظــــل

األردنــــــــي«. ويـــؤكـــد الــنــوايــســة »فــــي الــنــهــايــة 
 
ّ
أن معتبرًا  الثقة«،  على  ستحصل  الحكومة 

كبيرة،  بنسبة  ثقة  إلــى  ال تسعى  »الحكومة 
حتى ال تزيد الضغوط عليها في املستقبل«.

بــدوره، يقول رئيس تحرير موقع وصحيفة 
ــة، محمد أبـــو شــيــخــة، في  ــيـ »الــحــيــاة« األردنـ
»املواطنني   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  مع  حديث 

بــعــيــدون كـــل الــبــعــد عـــن االهــتــمــام بجلسات 
ــلـــرد عـــلـــى خــطــاب  ــواء لـ ــ ــــواب؛ ســ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
النواب  جلسات  فــي  أو  الثقة  لنيل  الحكومة 
»أداء املـــجـــالـــس  ــلـــفـــة«، رابــــطــــا ذلـــــك بـــــــــــ املـــخـــتـ
النيابية السابقة، والتي يرى املواطنون أنها 
والحياتية«.  املعيشية  بقضاياهم  تهتم  لــم 
ويضيف: »املواطن يضع على رأس أولوياته 
ــة قبل  ــاديـ ــتـــصـ احــتــيــاجــاتــه املــعــيــشــيــة واالقـ
 »تــراكــمــات أزمـــة وبــاء 

ّ
كــل شـــيء«، معتبرًا أن

ــابـــت املـــواطـــن بــمــقــتــل في  كـــورونـــا الـــتـــي أصـ
تفاصيل حياته اليومية، وخصوصا الطبقة 
ــويـــات  ــّيـــرت فـــي أولـ الــفــقــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، غـ
اهتمامهم  وأضحى  واتجاهاتهم،  األردنيني 
»بــعــيــدا تــمــامــا عـــن الـــشـــأن الــنــيــابــي«. ويـــرى 
 »أعـــضـــاء املــجــالــس الــســابــقــة، 

ّ
أبـــو شــيــخــة أن

لقواعدهم  قطعوها  التي  بوعودهم  يفوا  لم 
صعوبة  عــن  ناهيك  والشعبية،  االنتخابية 
يبررها  لــم  ألســبــاب  بنوابهم  املواطنني  لقاء 
اهــتــمــام املواطنني  الــنــواب، مما جعل  هـــؤالء 

باملجلس في أقل مستوياتها«.
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»داعش« يصّعد 
حرب العصابات

وتــركــز خاليا  الفاعلية.   مــحــدودة  الروسية 
ــبـــاديـــة الــســوريــة  ــا فـــي الـ »داعـــــــش« وجــــودهــ
مــن جنوب  والــتــي تمتد  ــراف،  األطــ املترامية 
ديـــر الــــزور فــي الــشــمــال الــشــرقــي إلـــى أريـــاف 
الرقة وحلب وإدلب في الشمال الغربي، نزواًل 
إلى حماة وحمص غربا، وإلى ريفي دمشق 
والـــســـويـــداء جــنــوبــا، فــي حــني هــي مفتوحة 
باستثناء  واألردنــيــة،  العراقية  البادية  على 
منطقة الـ55، التي توجد فيها قاعدة أميركية 
عــلــى املــثــلــث الــــحــــدودي الــــســــوري الــعــراقــي 
ــــود مــجــمــوعــة من  األردنـــــــي، إلــــى جـــانـــب وجـ
الفصائل املسلحة املعارضة أبرزها »مغاوير 
الــثــورة«. ومــا يميز هــذه املساحة الشاسعة 
أنها شبه خالية من الُسّكان، وذات تضاريس 
صعبة تكثر فيها الوديان والجبال واملغاور، 
ما يساعد مجموعات التنظيم على التحرك 
الــذي يسهل على »داعــش«  األمــر  والتخفي، 
تنفيذ ضربات محدودة على أطراف البادية، 

ريان محمد

تتصاعد تهديدات تنظيم »داعش« 
في سورية، مع استعادته لنشاطه 
يستند  جــديــد  بتكتيك  الــعــســكــري، 
إلــى حــرب العصابات والــضــربــات املــحــدودة 
ــذي يـــهـــدد االســـتـــقـــرار  ــ ــر الــ ــ ــة، األمــ ــعـ والـــســـريـ
ــه الــــــروس فـــي مــنــاطــق 

ّ
الــنــســبــي الـــــذي حــقــق

ــادة تقطيع  ســيــطــرة الــنــظــام، ويــدفــع إلـــى إعــ
أوصــال املناطق التي يسيطر عليها األخير 
عبر العمليات التي تستهدف الطرق الدولية. 
متهالكة  النظام  إمكانات  تبدو  جهتها،  من 
لفتح معركة واسعة ضد التنظيم، خصوصا 
اســتــقــطــاب  فــــي  عـــجـــز  مــــن  يـــعـــانـــي  أن األول 
العسكرية  الــخــدمــة  عــن  املستنكف  الــشــبــاب 
في صفوف قواته، في حني ُيحّيد اإليرانيون 
واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــهــم أنفسهم عــن هــذه 
ــة، فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة  ــعــــركــ املــ

ــنـــاصـــره، وأصـــبـــحـــت لــديــهــم  تــأقــلــم مــعــهــا عـ
خـــبـــرات فـــي الــعــمــل الــعــســكــري ضــمــنــهــا. مع 
الــعــلــم أن الــبــاديــة كــانــت املــنــطــلــق األســاســي 
للعناصر مع سيطرة التنظيم على املناطق 
السكنية في العديد من املناطق، مثل تدمر.  

لـــديـــه تــوجــه  الـــنـــظـــام  الــــيــــوم أن  يـــبـــدو  وال 
للقضاء على »داعـــش« فــي الــبــاديــة، فــي ظل 
 لتقديم 

ً
 سياسية

ً
توظيفه بقاء التنظيم ورقة

نفسه طرفا في »الحرب على اإلرهاب«، وبما 
قد يساهم في بقاء رئيسه بشار األســد في 
.  إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــأتــي 

ً
الــحــكــم مــســتــقــبــال

عــدم تــوفــر اإلمــكــانــات الــالزمــة لــخــوض مثل 
للبيئة  النظام  استنزاف  بعد  املعركة،  هــذه 
الــســوري، والتي  الــســاحــل  لــه فــي  الحاضنة 
أصبح يتنامى لدى أفرادها الشعور بعبثية 
وضخامة  خاضوها،  التي  الطويلة  الحرب 
الثمن الذي دفعوه بدون أي نتائج ملموسة. 
ــوأ، والفقر  فــحــيــاة هـــؤالء مــن ســيــئ إلـــى أســ
وعلى  الــنــظــام،  أن  فــي حــني  بينهم،  يتعمق 
ــاد لــيــحــاول  رأســـــه رئــيــســه بـــشـــار األســــــد، عــ
ي عبر مشايخ السلطة 

ّ
مغازلة الشارع الُسن

الذين والوه خالل السنوات األخيرة، معتبرًا 
أنهم كانوا رديفا للقوات النظامية، بحسب 
حــديــث لــلــأســد فــي اجــتــمــاع دوري نظمته 
 ذلـــك مـــن أعـــداد 

ّ
وزارة األوقــــــاف. ويـــزيـــد كـــل

املــســتــنــكــفــني عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، ممن 

حسبوا أنهم حاضنته.  كما فشل النظام في 
بناء مصالحات حقيقية مع أهالي املناطق 
املعارضة، التي أعاد السيطرة عليها خالل 
السنوات الثالث املاضية، جّراء عدم التزامه 
بــبــنــود الــتــســويــات، بـــل أمــعــن فـــي عمليات 
بــمــخــتــلــف  واإلذالل  والـــتـــنـــكـــيـــل  ــال  ــقــ ــتــ االعــ
أشـــكـــالـــه، مــــا تــســبــب بـــانـــعـــدام الـــثـــقـــة بــيــنــه 
وبينهم. ويأتي ذلك في وقت يستنكف فيه 
جنوب  السويداء  من  الشباب  آالف  عشرات 
ســوريــة عــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة مــنــذ بــدايــة 
املواجهات، على الرغم من أن غالبية سكان 
النظام  الــتــي حـــاول  األقــلــيــات  املحافظة مــن 

طرح نفسه حاميا لها.  
وتــعــانــي مــنــاطــق الــنــظــام املــالمــســة لــوجــود 
»داعش« من أزمات عميقة، حيث تعصف بها 
الفرات  نهر  كحال جنوب  النفوذ،  صــراعــات 
في محافظة دير الزور، حيث تبدو واضحة 
املزاحمة ما بني اإليرانيني عبر مليشياتهم، 
والـــروس الــذيــن يستخدمون بــدورهــم جــزءًا 
واألمــنــيــة،  العسكرية  النظامية  الــقــوات  مــن 
إضافة إلى عناصر الفيلق الخامس املشكل 
من شباب املصالحات. كما يمكن أن ينسحب 
هذا الصراع على مختلف الجبهات، مع فارق 
بسيط، وهو تمركز صراعات النفوذ ما بني 
استنادًا  والعسكرية،  األمنية  النظام  أجهزة 
إلى توزع الوالءات ومصالح املتنفذين فيها، 
وصــــواًل إلـــى الــســويــداء الــتــي تــشــكــل البيئة 
وهــذا  للتنظيم.  صــّد  ورقـــة  فيها  املجتمعية 
األمـــر ظهر واضــحــا فــي الــعــام 2018، عندما 
ــريــــف الـــشـــرقـــي مــن  ــقـــدم فــــي الــ ــتـ فـــشـــل فــــي الـ

املحافظة واملحاذي للبادية.  
وتــبــقــى األزمــــة األكــبــر انــعــدام الــثــقــة مــا بني 
الواقع،  األمــر  املناطق وسلطات  تلك  ُسّكان 
والــتــي قــد تــرى فــي تلك الــصــراعــات حــروب 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ ــفـــوذ، األمـ ــــرض نـ مــصــالــح وفـ
ــان يـــتـــخـــذون مـــوقـــفـــا ســلــبــيــا،  ــكـ ــُسـ ــــؤالء الـ هــ
ولـــديـــهـــم مـــيـــل فــــي املـــقـــابـــل لــلــتــخــلــص مــن 
العديد  فــي  النظام واإليــرانــيــني، كما حــدث 

من املناطق في العام 2014 وما بعد.  
ــال، في  ــ ورأى املــحــلــل الــعــســكــري أحــمــد رحـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »النظام 
الــبــاديــة،  فــي محيط  قــويــة  يمتلك جبهة  ال 
مجهولة  منطقة  الــيــوم  إليه  بالنسبة  فهي 
ــادر على  ــ صـــحـــراويـــة واســـعـــة، وهــــو غــيــر قـ
قــوات مدربة  ، وال يملك 

ً
البقاء فيها طــويــال

عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــصــحــراء 
الكمائن،  وصنع  والتخفي  لآلثار  والتقفي 
فــي حــني أن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم لــديــهــم هــذه 
الخبرات«. ولفت رحال كذلك إلى أن »داعش 
ليس لديه اليوم الكثير من الخيارات أيضا، 
فهو يعمل في مثلث يمتد ما بني دير الزور 

وتدمر وقاعدة التنف«.  
الـــيـــوم في  ــــروس دخـــلـــوا  ورأى رحــــال أن »الــ
مستنقع في مناطق مثل السخنة واملنصورة 
وغيرها، حيث تشهد والدة جديدة لداعش، 
تــهــدد بـــعـــودة الــتــنــظــيــم إلــــى تــدمــر وأريــــاف 
حـــمـــص وحــــمــــاة، مــــا يــعــنــي فـــشـــل املـــشـــروع 
يقولون  األميركيني  أن  خصوصا  الــروســي، 
إنه مع انتهاء داعش في الباغوز بريف دير 
الزور فقد قضينا على التنظيم، أما اإلجهاز 
عـــلـــيـــه فــــي بـــقـــيـــة املـــنـــاطـــق فـــهـــي مــســؤولــيــة 
ــروس«. وبــحــســب املــحــلــل الــعــســكــري، فإنه  ــ الـ
ـــر الــــــــروس لــلــقــيــام 

ّ
ــــاب »يـــحـــض ــبـ ــ لـــهـــذه األسـ

بعملية عــســكــريــة، ويــنــشــطــون فــي مــحــاولــة 
ــن الــخــدمــة  تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب املــســتــنــكــف عــ
والــســويــداء،  درعـــا  فــي  كما ظهر  العسكرية، 
هذه  بمثل  القيام  عــن  النظام  عجز  لتغطية 
الــعــمــلــيــة«. ولــفــت رحــــال أخــيــرًا إلـــى »وجـــود 
غياب إرادة لدى مختلف القوى في القضاء 
عــلــى تــنــظــيــم داعــــش وجــبــهــة تــحــريــر الــشــام 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، حــيــث إنــهــمــا ال يـــزاالن 
يشكالن مبررًا الفتعال العمليات العسكرية 
ــة  ــ ــمــــرار الــــحــــروب فــــي املـــنـــطـــقـــة، وورقـ ــتــ واســ
ــات، مــــا يــجــعــل أي عــمــلــيــة  ــامــ ــهــ لـــتـــبـــادل االتــ
ردع وتحجيم  فــقــط  الــيــوم  هــدفــهــا  عسكرية 
لكن هذا  التنظيم، لحماية مناطق نفوذهم، 
الــتــشــتــت بــني الــقــوى ســيــكــون سببا إلحــيــاء 

التنظيم وتمكنه من استعادة نشاطه«. 

ال يملك النظام السوري قوات مدربة على العمليات العسكرية في الصحراء )فرانس برس(

تتصاعد تهديدات 
تنظيم »داعش« 

في البادية السورية 
ضد قوات النظام، 

وتهدد بتقطيع 
أوصال مناطق 

سيطرته، فيما يبدو 
األخير إما عاجزًا عن 
مواجهة التنظيم، 
أو راغبًا في بقائه 

لتوظيفه ورقَة 
مساومة سياسية، 

وسط صراعات 
نفوذ تمتد إلى 

الروس واإليرانيين

قضية

جبهة النظام السوري 
ضعيفة أمام التنظيم

مقتل قيادي 
بـ»لواء القدس«
ُقتل أحد قياديي »لواء 
القدس« المدعوم من 
روسيا، أمس الجمعة 

وأُصيب ثالثة عناصر آخرين 
كانوا برفقته، جراء انفجار 

عبوة ناسفة بسيارة 
تقلّهم في منطقة 
كباجب، ضمن البادية 

الغربية لمحافظة دير الزور، 
وذلك في ظل النشاط 

المتصاعد لخاليا تنظيم 
»داعش« في البادية.

يُحيّد اإليرانيون 
ومليشياتهم أنفسهم 

عن المعركة

إمكانات النظام 
متهالكة لفتح معركة 

واسعة ضد التنظيم



تداعيات  مواجهة  ترامب  دونالد  الخاسر  األميركي  الرئيس  يحاول 
فضًال  لمساءلته،  مساٍع  ظل  في  الكونغرس،  مبنى  أنصاره  اقتحام 
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عن نفسه. وذكرت »نيويورك تايمز« أن ترامب 
قال إنه يفكر في العفو عن نفسه، وذلك خالل 
مــنــاقــشــات مـــع مــســاعــديــه، مــنــذ االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املاضي. ونقلت عن مصدرين مطلعني 
ــم تــســمــهــمــا الـــحـــديـــث عما  عــلــى املــنــاقــشــات لـ
يمكن أن يكون استخداما استثنائيا لسلطات 
الرئيس من قبل ترامب. وقــال املصدران »قال 
تــرامــب ملستشاريه خــالل عــدة مناقشات منذ 
يوم االنتخابات إنه ينظر بمنح العفو لنفسه. 
وسأل في مناسبات أخرى عما إذا كان ينبغي 
لـــه )فــعــل ذلــــك( وعــــن أثــــر ذلــــك عــلــيــه قــانــونــيــا 
وسياسيا«. كذلك عمد ترامب، بعد رفع موقع 
 
ً
تويتر الحظر املؤقت عنه، إلى التغريد قائال
إن »الـ75 مليون أميركي وطني الذين صوتوا 
فــي املستقبل،  لــي سيكون لهم صــوت عمالق 
بــشــكــل غير  أو معاملتهم  ازدراؤهــــــم  يــتــم  لــن 

عادل بأي شكل!«.
وكــــان تـــرامـــب، الــــذي تــــزداد عــزلــتــه يــومــا بعد 
ــوم، قـــد أمــضــى نـــهـــاره أول مـــن أمـــس بعيدًا  يــ
عــن اإلعــــالم. وهــو مــحــروم مؤقتا مــن وسائل 
للناطقة باسم  االجــتــمــاعــي، وتـــرك  الــتــواصــل 
البيت األبيض كايلي ماكيناني مهمة التنديد 
واملستهجنة  »املرّوعة  العنف  بأعمال  باسمه 
ــافـــت أنــه  واملــخــالــفــة لــلــقــيــم األمـــيـــركـــيـــة«. وأضـ
وتابعت  القانون.  انتهكوا  من  يجب محاكمة 
»يسعى الذين يعملون في هذا املبنى لضمان 
انتقال منظم للسلطة. حان الوقت لكي تتحد 
من  أسئلة  تلقي  عن  امتنعت  لكنها  أميركا«. 

الصحافيني.
ومع ارتفاع التوترات وإغالق مبنى الكابيتول 
وعــــدم عــــودة املــشــرعــني إلـــى مــقــاعــدهــم حتى 
يــوم تنصيب بــايــدن رئــيــســا، تــزايــد الشعور 
بــعــدم االرتـــيـــاح بــســبــب الــجــمــود حـــول بــقــاء 
األبــيــض. وطرح  البيت  في  ترامب متحصنا 
الحكومة والديمقراطيون أسئلة  أعضاء في 
ــرامـــب فـــي الــحــكــم حتى  حــــول أهــلــيــة بـــقـــاء تـ
20 يــنــايــر. واقـــتـــرح عـــدد مــن الـــنـــواب أن تتم 
أو  ارتــكــاب جــريــمــة،  بتهمة  تــرامــب  محاكمة 
اإلطاحة  أو  الثانية،  للمرة  إسقاطه  محاولة 

مـــجـــددًا بــخــروجــه فـــي تــســجــيــل مــصــور حمل 
الــجــراح  إلــى تضميد  نــبــرة تصالحية، داعــيــا 
ومتحدثا عن تركيزه على ضمان انتقال هادئ 
للسلطة، من دون أن أن يقر صراحة بخسارته، 
قــبــل أن يــتــبــني فــيــمــا بــعــد أن الــتــســجــيــل جــاء 
تحت ضغط من مساعديه، خوفا من أن يواجه 
خــطــرًا قــانــونــيــا، لحضه أتــبــاعــه عــلــى اقتحام 
الكونغرس، وهو ما يبدو أن ترامب تنبه له، 
عبر تفكيره في إصدار عفو رئاسي عن نفسه.
وفـــي حــني أنـــه واصــــل خـــالل شــهــريــن تأجيج 
بذور االنقسام من خالل الحديث عن نظريات 
املؤامرة وتزوير االنتخابات، خرج ترامب، في 
مختلفة.  بنبرة  الجمعة،  أمــس  فيديو  شريط 
ــا إلــــى »املــصــالــحــة وتــضــمــيــد الـــجـــراح«،  ــ ودعـ
»هجوم مشني« شنه مناصروه على  بـ منددًا 
مقر الكونغرس. وأعلن أنه »ساخط إزاء أعمال 
ــال »لــقــد عــشــنــا لــلــتــو انــتــخــابــات  الــعــنــف«. وقــ
ــزال جياشة،  شــديــدة الــوطــأة والــعــواطــف ال تـ
لكن ينبغي التحلي بالهدوء«. ولم يأت خالل 
رســالــتــه عــلــى ذكـــر تحمله أي مــســؤولــيــة عن 
أعـــمـــال الــعــنــف. وقــــال »يــنــصــب تــركــيــزي اآلن 
ــم وســلــس 

ّ
عــلــى ضــمــان انــتــقــال هــــادئ ومــنــظ

ب تضميد الجراح 
ّ
للسلطة. هذه املرحلة تتطل

واملصالحة« من دون أن يقر صراحة بهزيمته 
أمام بايدن في االنتخابات الرئاسية، فيما قال 
مصدر أمس إنه من املتوقع أن يغادر ترامب 
البيت األبيض إلى منتجعه في فلوريدا قبل 

يوم من تنصيب بايدن. 
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن ترامب 
ــة تــســجــيــل الـــفـــيـــديـــو، ولـــم  ــدايــ ــبــ قـــــــاوم فــــي الــ
يـــوافـــق عــلــى الــقــيــام بــذلــك إال بــعــد أن ضغط 
عــلــيــه مـــســـاعـــدوه، وبـــــدا أنــــه أدرك فـــجـــأة أنــه 
قــد يــواجــه خــطــرًا قــانــونــيــا لــحــض مناصريه 
أنــه جاء  الكونغرس. وأوضــحــت  اقتحام  على 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن إشــــــارة املـــدعـــي الــعــام 
ــايـــك شـــيـــرويـــن إلـــى  ــيـــدرالـــي لـــواشـــنـــطـــن مـ ــفـ الـ
إمكانية التحقيق مع الرئيس للتحريض غير 
القانوني على مهاجمة الكابيتول. ويبدو أن 
يفكر  إمكانية محاكمته،  من  الخائف  ترامب، 
فــي اســتــبــاق هــذا األمـــر بــإصــدار عفو رئاسي 

ــتـــوري، وهــو  بـــه عــبــر الــتــعــديــل 25 فـــي الـــدسـ
أمــر يــبــدو أنــه لــن يــتــم، مــع أقــل مــن أسبوعني 
له في السلطة. ودعم النائب الجمهوري آدم 
كينزنجر علنا مطالب الديمقراطيني بتفعيل 
ــتـــور لــعــزل  ــالـــدسـ اســــتــــخــــدام الـــتـــعـــديـــل 25 بـ
ترامب، وهو ما يعارضه بنس، فيما هددت 
يفعلوا  لــم  إن  بأنهم  الجمهوريني  بيلوسي 
ــنــــواب قـــد يــتــحــرك  الـــتـــعـــديـــل، فــــإن مــجــلــس الــ
إلسقاط ترامب، وهو ما يتماشى مع إعالن 
زعـــيـــم الــديــمــقــراطــيــني فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تشاك شومر، الــذي أكــد أنــه »إذا رفــض نائب 
الـــرئـــيـــس وكــــذلــــك الـــحـــكـــومـــة الـــتـــحـــرك، فــإنــه 
ينبغي للكونغرس االنعقاد ملساءلة الرئيس 
بغية عزله«. كذلك برز أمس موقف السناتور 
الجمهوري بن ساس الــذي قال إنه ال يمانع 
لــة بحق تــرامــب. وأضـــاف:  بحث مـــواد املــســاء
اجتمعوا وشرعوا  إذا  الــنــواب،  »فــي مجلس 
التي  املـــواد  بالتأكيد  ســـأدرس  العملية،  فــي 
وصلني،  وكما  ألنني،  استخدامها  يمكنهم 

أرى أن الرئيس لم يحترم القسم الذي أداه«. 
لــة تــرامــب فــي مجلس  وفـــي حـــال تــمــت مــســاء
ــا مــحــاكــمــة  ــإنــــه ســـيـــواجـــه نـــظـــريـ ــواب، فــ ــ ــنــ ــ الــ
ــيـــوخ الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه  فــــي مــجــلــس الـــشـ
الجمهوريون واملقرر أن يكون في عطلة حتى 
19 يناير/ كانون الثاني. ولم يحدد مساعدو 
مجلس  فــي  األغلبية  زعيم  ماكونيل  ميتش 
الشيوخ ما سيفعله إذا وافق مجلس النواب 

على مواد املساءلة.
ــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب، الـــــــــــــذي يـــــقـــــوده  ــ ــــجـ وكـــــــــــــان مـ
الديمقراطيون، قد ساءل ترامب في ديسمبر/ 
بــإســاءة  اتــهــامــات  بــشــأن  كــانــون األول 2019 
اســتــغــالل الــســلــطــة وعــرقــلــة عــمــل الــكــونــغــرس 
بعدما ضغط الرئيس على أوكرانيا للتحقيق 
الــذي يقوده  مع بايدن، لكن مجلس الشيوخ، 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ الـــجـــمـــهـــوريـــون، صـــــّوت فـــي فـ
 
ّ
ــث ــنـــصـــب. وحــ املـ ــي  فــ ــه  ــائـ ــقـ إبـ لـــصـــالـــح   2020

شــومــر وبــيــلــوســي بــنــس مــع غــالــبــيــة أعــضــاء 
الــحــكــومــة عــلــى اعـــتـــبـــار تـــرامـــب »غـــيـــر أهـــل« 

التعديل  إلــى  اســتــنــادًا  منصبه،  مــهــام  لتولي 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن فــــي الــــدســــتــــور. إال أن 
إلــى هذا  اللجوء  مــا يبدو  بنس ال يؤيد على 
التدبير، ألن من شأنه تأجيج التوتر، بحسب 
ــاد مــــقــــرب مـــنـــه لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك  ــ ــ مــــا أفـ
 موقف بنس هذا 

ّ
تايمز«. وذكرت الصحيفة أن

الــوزراء الذين سيكون  مدعوم من العديد من 
الخامس  التعديل  لتنفيذ  ضــروريــا  تأييدهم 
ــــؤالء املــســؤولــني  والـــعـــشـــريـــن. وأضـــافـــت أن هـ
 إجـــراء كــهــذا مــن شــأنــه أن يــزيــد من 

ّ
»يـــرون أن

الـــفـــوضـــى الـــحـــالـــّيـــة فـــي واشـــنـــطـــن« بـــــداًل من 
الــوضــع،  مــصــدر مطلع على  وقـــال  حلحلتها. 
التعديل  إن مسعى تفعيل  لوكالة »رويــتــرز«، 
الـــخـــامـــس والــعــشــريــن ســــيــــراوح مــكــانــه على 
الكونغرس  األرجــح، فمعظم الجمهوريني في 
لـــم يـــظـــهـــروا اهــتــمــامــا يـــذكـــر بــالــضــغــط على 
الحكومة للتحرك في هذا االتجاه. وفي حال 
لم يقدم بنس على ذلك، يمكن للكونغرس أن 
يباشر إجـــراءات إقــالــة بحسب مــا أكــد شومر 

ــنـــواب  وبـــيـــلـــوســـي. وعـــكـــفـــت مــجــمــوعــة مــــن الـ
بنود  لــعــرض  التحضير  على  الديمقراطيني 
لــم يتحدث  بــايــدن  أن  كــمــا  الــرئــيــس.  لتنحية 
عــلــى  الـــتـــعـــديـــل. ورّدًا  تــفــعــيــل  مــــوضــــوع  عــــن 
ســـؤال لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، قــال املتحدث 
املنتخب  »الــرئــيــس   

ّ
إن بيتس  ــدرو  أنــ بــاســمــه 

ونائبة الرئيس املنتخبة هاريس يرّكزان على 
ي مهامهما 

ّ
واجبهما أال وهو التحضير لتول

 من نائب الرئيس 
ٍّ

في 20 يناير، ويتركان لكل
بـــنـــس والـــحـــكـــومـــة والـــكـــونـــغـــرس مــســؤولــيــة 

اتخاذ أي إجراء إذا ما اعتبروه ضروريا«.
ــمــد الــتــعــديــل الــخــامــس والــعــشــرون عــام 

ُ
واعــت

الــخــاصــة بنقل  األحـــكـــام  يـــحـــّدد  1967، وهــــو 
ى أو يستقيل 

ّ
السلطة من رئيس أميركي ُيتوف

أو ُيعزل من منصبه أو يكون ألسباب أخرى 
ــادر عــلــى أداء واجـــبـــاتـــه. وحـــتـــى اآلن،  ــ قـ غــيــر 
ــاء  ــ ـــخـــدم الـــتـــعـــديـــل فـــقـــط فــــي حـــالـــة رؤسـ

ُ
اســـت

خــضــعــوا لعملية جــراحــيــة وذلـــك بــهــدف نقل 
الــســلــطــة مــؤقــتــا إلـــى نــوابــهــم. وفـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول املــاضــي، كــان هــنــاك حــديــث عن 
احــتــمــال اســـتـــخـــدام تـــرامـــب لــلــتــعــديــل عــنــدمــا 
ــه فــي النهاية 

ّ
أصــيــب بــفــيــروس كـــورونـــا، لــكــن

ــخــذ مــثــل هـــذا اإلجـــــراء. وبـــدأ املــشــّرعــون 
ّ
لــم يــت

األمـــيـــركـــيـــون بــمــعــايــنــة مــســألــة نــقــل الــســلــطــة 
ــر خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــ مـــن الــرئــيــس فـــي أواخــ
املــاضــي لـــدى اعــتــالل صــحــة الــرئــيــس دوايـــت 
دي أيــزنــهــاور. وبــات األمــر أكثر إلحاحا بعد 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس جــــون كــيــنــيــدي فـــي 1963. 
ــق الــكــونــغــرس عــلــى الــتــعــديــل الــخــامــس  ــ ووافـ
والعشرين في عام 1965، وصادقت عليه بعد 
الــواليــات األميركية  أربـــاع  ذلــك بعامني ثالثة 
القسم  ويــتــنــاول  مــطــلــوب.  الخمسني كما هــو 
ــن نــقــل  ــريـ ــعـــشـ ــن الـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس والـ 3 مــ
السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما 
ه غير قادر على تحّمل أعباء 

ّ
يعلن الرئيس أن

فيه  يــقــّرر  موقفا   4 القسم  ويــتــنــاول  منصبه. 
نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء 
واجباته.  أداء  على  قـــادرًا  يعد  لــم  الرئيس   

ّ
أن

ولم يسبق أن تمت االستعانة بهذا القسم.
واســتــخــدم الــقــســم 3 ثـــالث مــــرات. األولــــى في 

يــولــيــو/ تــمــوز 1985 عــنــدمــا خــضــع الــرئــيــس 
رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير 
العام إلزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. 
ويومها ُعنّي نائب الرئيس جورج بوش األب 
رئيسا بالوكالة لثماني ساعات، بينما خضع 
ريـــغـــان لــلــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة. ونـــقـــل الــرئــيــس 
ــا إلـــى  ــتـ ــــوش الـــســـلـــطـــة مـــؤقـ ــيـــو بــ ــلـ جـــــــورج دبـ
 2002 يونيو/حزيران  في  ديــك تشيني  نائبه 
لتنظير  أثناء خضوعه  ويوليو/ تموز 2007 
روتيني للقولون تحت التخدير. وبعد إصابة 
ريــغــان بــجــروح خــطــيــرة فــي مــحــاولــة اغتيال 
عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 
ه لــم ُيــرســل إلــى الــكــونــغــرس. وبموجب 

ّ
3 لكن

ــيـــس يــبــلــغ نـــائـــبـــه الــــذي  ــرئـ  الـ
ّ
الـــقـــســـم 3، فــــــإن

ســيــتــولــى الــســلــطــة مــؤقــتــا، أو الــرئــيــس اآلنــي 
ــيــــس مــجــلــس الـــنـــواب  ــيـــوخ ورئــ ملــجــلــس الـــشـ
ــادر عــلــى مـــمـــارســـة مــهــام  ــ خــطــيــا بـــأنـــه غــيــر قـ
مــنــصــبــه وأنـــــه ســيــنــقــل الــســلــطــة مــؤقــتــا إلــى 
نائبه. وبموجب املادة 4، يقوم نائب الرئيس 
قادة  بإبالغ  الـــوزراء  أعضاء مجلس  وأغلبية 
الرئيس غير   

ّ
بــأن والــنــواب  الشيوخ  مجلسي 

الرئيس  نــائــب   
ّ
وأن واجــبــاتــه،  أداء  قـــادر على 

اعـــتـــرض  بـــالـــنـــيـــابـــة. وإذا  رئـــيـــســـا  ســيــصــبــح 
الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام 
بــمــهــامــه، ُيـــنـــاط مــصــيــره بــالــكــونــغــرس الـــذي 
في  الثلثني،  بأغلبية  التصويت  عليه  يتعنّي 
الــنــواب والشيوخ، إلعــالن أن  كل من مجلسي 

الرئيس غير مؤهل للبقاء في منصبه.
ــا داخــــــــل الـــحـــزب  ــ ــحـ ــ ويـــظـــهـــر الـــتـــمـــلـــمـــل واضـ
فــقــد أدى  تـــرامـــب.  إدارة  الــجــمــهــوري وفـــريـــق 
ســلــوكــه املــتــطــرف إلـــى ابــتــعــاد جـــزء مــن أفـــراد 
بيتسي  التربية  وزيرتا  واستقالت  معسكره. 
ديفوس،  وقالت  إيلني تشاو.  والنقل  ديفوس 
في رسالة موجهة إلى ترامب، »ال ُيمكن إنكار 
له تأثير على الوضع، وهذا   خطابكم كان 

ّ
أن

كان نقطة تحّول بالنسبة إلــّي«. وقد استقال 
املتحدة  الــواليــات  مــوفــد  مالفاني  ميك  كــذلــك 
إلى أيرلندا الشمالية. وأعلن عدة أعضاء في 
مجلس األمن القومي استقالتهم كذلك. وقال 
مـــســـؤول أمــيــركــي مــطــلــع، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، 
إن الــبــيــت األبـــيـــض أقـــــال املــســتــشــار بـــــوزارة 
الخارجية املختص بالشأن اإليراني غابرييل 
نورونا بعدما عبر في تغريدة عن غضبه إزاء 
ترامب  أن  وإعالنه  الكونغرس،  مبنى  اقتحام 
»ينبغي أن يرحل«. لكن السناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام، املقرب من ترامب، أعرب عن 
قــلــقــه مــن هـــذا الــنــزيــف وحــثــهــم »عــلــى الــبــقــاء. 
فنحن نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى«، 
 وجـــودهـــم إلـــى جــانــب تــرامــب 

ّ
مــشــيــرًا إلـــى أن

األخيرة  األّيـــام  في  لالستقرار  ضمانة  ُيعتبر 
م بايدن 

ّ
من والية الرئيس الجمهوري قبل تسل

مهّماته. بدوه، قال السناتور الديمقراطي جو 
الـــرجـــال والــنــســاء املتميزين  مــانــشــني »أدعــــو 
الحكومة  كــل مستويات  فــي  يــخــدمــون  الــذيــن 
لحماية  مناصبهم  في  البقاء  إلــى  الفيدرالية 

ديمقراطّيتنا«.
إلــى ذلــك، رّد وزيــر الخارجّية األميركي مايك 
الذين  بومبيو على »العديد من األشــخــاص« 
شــّبــهــوا الـــواليـــات املــتــحــدة بــجــمــهــورّيــة املـــوز، 
ــبــــق جــــــورج بـــوش  بـــمـــن فــيــهــم الـــرئـــيـــس األســ
 »هـــذا 

ّ
ــال بــومــبــيــو، فـــي تــغــريــدة، إن ــــن. وقــ االبـ

االفــتــراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهورّيات 
»في  وكتب  أميركا«.  في  وللديمقراطّية  املــوز 
جمهورّية املوز، العنف الشعبي ُيحّدد )كيفية( 
ممارسة السلطة. في الواليات املتحدة، تقوم 
ــى 

ّ
ــن بـــوقـــف الـــعـــنـــف الــشــعــبــي حــت ــ ــوات األمــ ــ قــ
لو الشعب من ممارسة السلطة«.

ّ
يتمّكن ممث

كيلي  الجمهوريّة  السناتورة  أقــرّت 
بخسارتها  الجمعة،  أمــس  لوفلر، 
جرت  التي  الفرعيّة  االنتخابات  في 
فــي واليـــة جــورجــيــا، فــي هزيمة 
السيطرة  للديمقراطيّين  أتــاحــت 
في  وقالت،  الشيوخ.  مجلس  على 
مقطع فيديو، »لقد اتّصلُت بالقّس 
وألتمنّى  لتهنئته  ــوك  وارن )رافــايــل( 
هذه  خدمة  في  موّفقًا  حّظًا  له 
لطالما  الــتــي  العظيمة«  ــة  ــوالي ال
اعتبرت  وكــانــت  محافظة.  كانت 
وارنوك  أّن  االنتخابيّة  حملتها  خالل 
القيم  يُهّدد  متطرّف«  »تقّدمي 

األميركيّة.

إقرار بالهزيمة 
في جورجيا

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

يـــبـــدو أن جــمــيــع الـــخـــيـــارات الــتــي 
الخاسر  األميركي  الرئيس  تنتظر 
دونــالــد تــرامــب أســوأ مــن بعضها، 
بـــعـــد مـــجـــريـــات »األربـــــعـــــاء األســــــــود« عــنــدمــا 
حّرض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، 
فــي مــحــاولــة فــاشــلــة لتعطيل املــصــادقــة على 
فــــوز جـــو بـــايـــدن بــالــرئــاســة األمـــيـــركـــيـــة. ولــن 
تــكــون األيــــام املـــعـــدودة املتبقية لــه فــي البيت 
األبـــيـــض قــبــل حــفــل تــنــصــيــب بـــايـــدن فـــي 20 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي والــــذي أعلن 
أو حتى  باليسيرة،  عنه،  أنــه سيغيب  ترامب 
مـــا بــعــدهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــائــبــه مــايــك 
الــذي رفــض مجاراته في محاولة قلب  بنس، 
نتائج االنتخابات، ال يبدي استعدادًا لتفعيل 
فإن  لعزله،  بالدستور   25 التعديل  استخدام 

أعلن ترامب رفضه 
حضور تنصيب بايدن 

رئيسًا في 20 يناير

يتخّوف بنس ووزراء 
من أن تفعيل التعديل 

25 قد يزيد الفوضى

مجلس  رئيسة  رأسهم  وعلى  الديمقراطيني، 
النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيني 
ــددوا  ــر، هــ فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شـــومـ
الــرئــيــس بغية  لــة  الــكــونــغــرس ملــســاء بتحريك 
عــزلــه. مــع العلم أنــه ليس واضــحــا مــا إذا كان 
هناك متسع من الوقت إلكمال عملية املساءلة 
إذا ما مّرت في مجلس النواب خالل األسبوع 
املــقــبــل وانــتــقــلــت إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ، فيما 
يــبــقــى احــتــمــال مــالحــقــة تــرامــب أمــــام املــحــاكــم 

قائما بعد خروجه من البيت األبيض. 
ــذي كــانــت  ــ ــ ــــب، فــــي الــــوقــــت الـ ــرامـ ــ ولـــــم يـــجـــد تـ
فــيــه إدارتـــــه تــغــرق أكــثــر فــأكــثــر جــــراء اقــتــحــام 
ــاره مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس األمــــيــــركــــي، مــع  أنــــصــ
تزايد االنشقاقات عنه، وبالتزامن مع تعرضه 
النــتــقــادات فــي وســائــل اإلعــــالم تـــراوحـــت بني 
لــتــه وحــتــى مطالبته  املــطــالــبــة بــعــزلــه ومــســاء
بــاالســتــقــالــة، ســـوى مــحــاولــة احـــتـــواء املــوقــف 

دعت المفوضة السامية لألمم المتحدة 
لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه )الصورة(، 
الخاسر  األميركي  الرئيس  الجمعة،  أمس 
دونالد ترامب إلى »التنّصل من الخطابات 
بيان،  الكاذبة والخطيرة«. واعتبرت، في 
»أظهر  الكونغرس  على  الهجوم  أن 
المطّول  للتشويه  المدّمر  األثر  بوضوح 
على  وللتحريض  للحقائق  والمتعّمد 
مسؤولين  جانب  من  والكراهية  العنف 
ــن نــؤيــد  ــح ــت »ن ــافـ ــيــن«. وأضـ ــاســي ســي
الدعوات العديدة إلجراء تحقيق كامل 

في أحداث األربعاء«.

تحذير من مخاطر التحريض

)Getty( »أعلن ترامب أنه »ساخط إزاء أعمال العنف

مايك بنس... حامي الدستور ومنقذ المؤسسات األميركيةسقوط وهم »االستثناء«: هل ينجح بايدن في ترميم صورة أميركا؟

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــيـــس  ــرئـ ســـتـــبـــقـــى صـــــــور اقــــتــــحــــام أنـــــصـــــار الـ
الرئاسية،  االنتخابات  في  الخاسر  األميركي 
الكونغرس،  مقر  واحتاللهم  تــرامــب،  دونــالــد 
عالقة لسنوات مقبلة في أذهان املاليني، ليس 
في الواليات املتحدة فحسب، بل حول العالم. 
املفاجئ في املوضوع، هو السهولة التي تمكن 
بها هــؤالء من الدخول إلى مبنى الكونغرس 
واحتالله، على الرغم من أنه كان معروفا منذ 
فترة أن هناك نّية ملحاولة القيام بذلك. مهما 
يكن، فإن أقل من أسبوعني تفصل جو بايدن 
عــن توليه الــرئــاســة األمــيــركــيــة رســمــيــا. ولعل 
التي تواجهه، هو  التحديات  أكثر  واحــدًا من 
ــادة الــهــيــبــة إلـــى مــنــصــب رئــيــس الـــواليـــات  ــ إعـ
املتحدة، ومعها الثقة في سياسات واشنطن 
واالقــتــصــاد األمــيــركــي، ليس محليا فــقــط، بل 

حتى دوليا، بما في ذلك بني حلفائها.
املـــتـــحـــدة  الـــــواليـــــات  ــورة  ــ ــ فــــي أن صـ وال شــــك 
ــــط تــرتــبــط ارتــبــاطــا وثــيــقــا،  فـــي الـــشـــرق األوسـ
ــا االســــتــــعــــمــــاريــــة،  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ وســــلــــبــــيــــا، بــــســ
ــيـــة املــتــعــلــقــة بــفــلــســطــني والــــعــــراق،  والـــخـــارجـ
وغـــيـــرهـــا مـــن دول املــنــطــقــة، كــمــا بــاســتــمــرار 
املستبدين.  والــُحــّكــام  لــلــدكــتــاتــوريــات  دعمها 
لــكــن الــــصــــورة تــصــبــح أكـــثـــر تــعــقــيــدًا، عــنــدمــا 
يتعلق األمر بهيبة أميركا وقوتها العسكرية 
واقتصادها وحّرية التعبير داخلها، ووزنها 
مدى  عن  النظر  الدولية، بغض  الساحة  على 

دقة تلك التصورات. 
تـــرامـــب وســـنـــوات حــكــمــه األربــــــع، جــعــلــت من 

واشنطن ـ العربي الجديد

عـــادة يتكامل نـــواب الــرؤســاء فــي الــواليــات 
الــرؤســاء، ســواء بسبب طبيعة  املتحدة مع 
االنــــتــــمــــاء الــــحــــزبــــي أو بـــســـبـــب الــكــيــمــيــاء 
املـــشـــتـــركـــة أو الســـتـــغـــالل مـــنـــصـــب »نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس« مـــن أجــــل الــعــبــور إلــــى الــرئــاســة. 
تــــاريــــخ مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة الــثــانــيــة 
ـ 1945( شاهٌد على ذلــك، وريتشارد   1939(
نيكسون وجيرالد فورد وجورج بوش األب 
ــذا الــصــدد.  ــرز الــالعــبــني فـــي هـ كـــانـــوا مـــن أبــ
لكن، دائما ما تكون هناك مرة أولى، وليس 
غريبا أن يكون ذلك في نهايات عهد الرئيس 
األميركي الخاسر دونالد ترامب، مع خروج 
نائبه مايك بنس من ظالله، رافضا االنقالب 
على نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية 
الثاني  3 نوفمبر/ تشرين  فــي  الــتــي جــرت 
ــزام  ــتـ املــــاضــــي، ومــــشــــّددًا عــلــى ضــــــرورة االلـ
بـــالـــدســـتـــور األمــــيــــركــــي، واالعـــــتـــــراف بــفــوز 
ــايــــدن. ســُيــســّجــل  الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب جـــو بــ
كانون  يناير/   6 في  أنــه  األميركي  التاريخ 
االنــتــحــار  تـــرامـــب  أراد  الــثــانــي 2021، حـــني 
سياسيا على أسوار مبنى »كابيتول هيل«، 
مقّر الكونغرس، كان بنس ُينقذ املؤسسات 
الدستورية األميركية من أســوأ وضــٍع منذ 

اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
في ساعات الحسم، مثل اللحظات األخيرة 
قبل بدء جلسة الكونغرس للمصادقة على 
فــوز بــايــدن فــي الــرئــاســيــات، بــرز دور بنس 

صورة الواليات املتحدة في الخارج تتراجع، 
لــيــس فـــي الــــــدول املـــتـــضـــررة مـــن ســيــاســاتــهــا 
ــة  ــل كـــذلـــك فـــي دولـ كـــالـــشـــرق األوســــــط فـــقـــط، بـ
حليفة. وتــأتــي أحــــداث الــكــونــغــرس األخــيــرة، 
لتسقط أي وهــم حــول أســطــورة »االستثناء« 
األميركي. يشير استطالع للرأي أجراه »معهد 
بــيــو لـــأبـــحـــاث« فـــي أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، 
إلــى أن صــورة الــواليــات املتحدة حــول العالم 
تحولت من »متواضعة« إلى »سيئة«. وأظهر 
املسح، الذي أجري في 13 دولة ذات اقتصادات 
متقدمة، من بينها بريطانيا وفرنسا وأملانيا، 
أن الثقة الدولية في الواليات املتحدة وترامب، 
قد انخفضت بشكل حاد في جميع املجاالت، 
في  التاريخية  مستوياتها  أدنــى  إلــى  لتصل 
ــــدول الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن  الــعــديــد مـــن تــلــك الــ

وسياساتها.
ولــكــن هـــل يــمــكــن أن ُيــّحــســن جـــو بـــايـــدن تلك 
الــــصــــورة بـــســـهـــولـــة، واألهـــــــم أن يــعــيــد الــثــقــة 
ــا عــلــى  ــهــ ــاتــ ــــالده وعــــالقــ ــبـ ــ ــبـــة لـ ــيـ وبــــعــــض الـــهـ
ــــي، وداخـــــل  ــدولــ ــ ــلـــومـــاســـي والــ الــصــعــيــد الـــدبـ
الدور  إلى  النظر  وكيفية  الدولية،  املؤسسات 
ــذه املـــؤســـســـات، بــمــا فيها  األمــيــركــي داخــــل هـ
املتحدة ومؤسساتها، كمجلس  األمم  منظمة 
األمن الدولي والجمعية العامة؟ يتوقع خبراء 
أن تــكــون هــنــاك فــتــرة »شــهــر عــســل« مــع إدارة 
بايدن، قد تطول أو تقصر بحسب التطورات، 
ألن الــدمــار الـــذي أحــدثــه تــرامــب واملــســؤولــون 
الذين عّينهم، ال يمكن االستهانة به، ما يعني 
التعامل  في  النبرة  تغيير  وحتى  تعاونا،  أن 
مـــن قــبــل بـــايـــدن، ســيــجــدان تــرحــيــبــا ومــديــحــا 
مــن املــجــتــمــع الـــدولـــي. كــمــا أن إدارة الــرئــيــس 
إلى  الــعــودة  فــي  رغبتها  عــن  أعلنت  املنتخب 
التزام تجاه  الدولية، ومعها إظهار  التعددية 

التعاون الدولي، على األقل نظريا.
ســيــســاعــد اخــتــيــار بـــايـــدن لــلــيــنــدا تـــومـــاس - 
 ملــنــصــب ســفــيــرتــه لــأمــم 

ً
غــريــنــفــيــلــد مــرشــحــة

ــيـــويـــورك، فـــي تــحــســني قــنــوات  املــتــحــدة فـــي نـ
وصورة  اآلخرين  الدبلوماسيني  مع  التعامل 
ــعـــدٍد من  ــك لـ ــ ــات املـــتـــحـــدة عـــمـــومـــا، وذلـ ــواليــ الــ
األســـبـــاب، مــن بينها خــبــرتــهــا الــطــويــلــة على 
 لبالدها 

ً
الساحة الدبلوماسية الدولية سفيرة

ــدد مــــن الــــــــــدول، مــــن بــيــنــهــا لــيــبــيــريــا،  ــ فــــي عــ

 تحريض 
ّ

على نحو غير مسبوق. ففي ظــل
ثم  الكونغرس  إلى  للتوجه  أنصاره  ترامب 
قــيــامــهــم بــاقــتــحــامــه، ومـــا اســتــتــبــع ذلـــك من 
سقوط قتلى وجرحى، لم يشأ بنس التراجع 
أمام العنف، متمسكا بالدستور، على الرغم 
ــرامـــب لــه،  ــن تـ مـــن االنـــتـــقـــادات املــتــالحــقــة مـ
مــا جــعــل بــعــض أنـــصـــاره يــصــرخــون خــالل 
اقتحام الكونغرس »أين مايك بنس؟« بينما 
دعــــا آخـــــرون إلــــى »شـــنـــقـــه«. واخــتــصــر يــوم 
األربعاء املاضي الفوضوي في واشنطن كل 
األول  وبنس.  ترامب  وانقسامات  تباينات 
ولــن تشهد،  رئيسا مثله  أمــيــركــا  لــم تشهد 
الــقــريــب، والــثــانــي أظهر  ــه فــي املستقبل 

ّ
أقــل

تمّسكه بالنظام األميركي كمحافٍظ تقليدي 
ه شعبوية ترامب.  

ّ
لم تهز

االنتخابات  يــوم  إلــى  الــعــودة  عمليا، يمكن 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
األول  اليوم  لها. في  التالي  املاضي واليوم 
خرج ترامب، بعد صدور نتائج التصويت 
ــرًا بوالية 

ّ
املــيــدانــي، معلنا انــتــصــاره ومــبــش

ثـــانـــيـــة لــــــه، بـــعـــدهـــا بــــــــدأت تـــظـــهـــر نــتــائــج 
 معها 

ّ
األصوات الواردة بالبريد، ويضمحل

الثاني خرج ترامب  اليوم  تقّدم ترامب. في 
إلى اإلعــالم بوجه متجّهم وحزين متشبثا 
ـــدوءًا، فشكر  بــفــوزه، لــكــن بــنــس كـــان أكــثــر هـ
»60 مليون ناخب« الذين اختاروا ترامب  الـ
وبــنــس، مــن دون أن يتطّرق إلــى أي معركة 
يترّسخ  الــتــمــايــز  بـــدأ  مستقبلية.  قــانــونــيــة 
 تــرامــب حمالت قانونية 

ّ
بــني الــرجــلــني: شــن

مقابل  فــي  االنتخابات،  نتائج  لعكس  عــدة 
صمت بنس، تخلله شكر متجدد للناخبني 
في كل إطاللة إعالمية. ومع خسارة ترامب 
اتــه  ــه الــقــانــونــيــة، خصوصا اّدعــاء كــل أوراقــ
بــحــصــول تــزويــر فــي االنــتــخــابــات، لــم يعد 

أمامه سوى ورقتني: بنس والجمهور. 
ــي، تــــعــــّرض بــنــس  ــ ــاضـ ــ ــاء املـ ــثــــالثــ عـــشـــيـــة الــ
لضغوط شــديــدة مــن تــرامــب إللــغــاء نتائج 
االنتخابات، خالل اجتماع استمر لساعات 
لع 

ّ
مط وقــال مصدر  البيضاوي.  املكتب  في 

لــقــنــاة »ســـي أن أن« إن تــرامــب مــنــع رئيس 
ــارك شــــورت، من  مــوظــفــي نــائــب الــرئــيــس، مـ
ر بــنــس 

ّ
ــنـــاح الــــغــــربــــي، بــــل حــــــذ دخــــــول الـــجـ

لــلــمــادة الـــــ25 مــن الــدســتــور، مــحــافــظــا على 
مــســافــة مـــتـــوازنـــة بـــني الـــحـــزبـــني مـــن جــهــة، 

ومؤكدًا احترامه الدستور من جهة ثانية.
ولم يكتِف بنس بذلك، بل ذكر مصدر مقّرب 
مــنــه أنــــه يــخــطــط لــحــضــور حــفــل تنصيب 
بايدن في 20 يناير الحالي. ومع ذلك، لم تتم 
دعوته رسميا بعد، علما أن ابنته تشارلوت 
ــــأت بــــايــــدن ونـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب 

ّ
هــــن

كاماال هاريس، أول من أمس الخميس.
ــار الــــجــــمــــهــــوري ألـــكـــيـــس  ــتــــشــ ويـــــــــرى املــــســ
كونانت، في حديٍث لصحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال«، أن »أصــــل املــشــكــلــة يــعــود لكون 
بــنــس كـــان مــن أكــثــر املــوالــني لــتــرامــب طيلة 
السنوات األربع املاضية، حتى إن مستقبله 
كان مرتبطا به«. وذكرت الصحيفة أن »بنس 
كان مواليا لترامب حتى الرمق األخير، لكنه 
ومؤمن  رجــل مؤسساتي  الــيــوم  نهاية  فــي 
بـــالـــدســـتـــور«. وأضـــافـــت أن بــنــس عـــّبـــر عن 
خيبته مــن تــرامــب لــســيــنــاتــور أوكــالهــومــا 
كل  »بعد  وقــال  إينهوف.  جيم  الجمهوري، 
في  لــه، يحاربني«. ويشير بنس  فعلته  مــا 
ذلــك إلــى دفــاعــه عــن تــرامــب فــي التحقيقات 
الــروســيــة ومــحــاولــة عــزلــه ومــلــف كــورونــا، 
وهي محطات أساسية طبعت والية ترامب. 
وأشار إينهوف إلى أنها »املرة األولى التي 

أجد فيها بنس غاضبا«. 
في املقابل، كشف موقع »بزنس إنسايدر« أن 
بنس قال لترامب قبل بدء جلس الكونغرس 
إن »قــســمــي بــدعــم الــدســتــور والـــدفـــاع عنه 
يــمــنــعــنــي مـــن املــطــالــبــة بــســلــطــة مـــن جــانــب 
التي  االنتخابية  األصــــوات  لتحديد  واحـــد 
يجب احتسابها والتي ال يجب احتسابها«. 
هــنــا غــضــب تــرامــب مــن بــنــس ورّد »ال أريــد 
ــــون صــديــقــك، أريـــــدك أن تـــكـــون نــائــبــا  أن أكـ

للرئيس«. 
بــــدوره، نــقــل مــوقــع قــنــاة »أي بــي ســـي« عن 
تومبسون،  جــون  لبنس،  السابق  املتحدث 
قوله إن »بنس اكتفى من تــرامــب«، مضيفا 
أنـــه »كــــان شــخــصــا مــخــلــصــا، وتـــرامـــب كــان 
والتصّرف خارج  القانون  يطلب منه خرق 
أن األمر وصل  أعتقد  الدستورية.  واجباته 
إلى نقطة حاسمة وقال بنس: لقد اكتفيت«. )Getty/يراهن بايدن على توماس-غرينفيلد لترميم قنوات التواصل الدبلوماسية )مارك ماكيال

)Getty( شّدد بنس لترامب على إيمانه بالدستور األميركي ال خرقه

انخراطها  فــإن  لذلك  ونفوذها،  واالقتصادية 
بشكل إيجابي ضروري.

أظهر انسحاب ترامب من املؤسسات الدولية 
تأثيره سلبا على السياسات الدولية التي ال 
يمكن إحراز أي تقدم ملموس فيها، إن لم تقده 
أو تــدفــعــه الـــواليـــات املــتــحــدة، أو تــكــون جــزءًا 
الحصر،  املــثــال ال  فــيــه. وعــلــى سبيل  رئيسيا 
قضية املــنــاخ والــتــعــامــل مــع جــائــحــة كــورونــا 
في  ليس  والصحية،  االقــتــصــاديــة  وتبعاتها 

الواليات املتحدة فحسب، بل حول العالم.
انسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية باريس 
ــدم  لـــلـــمـــنـــاخ ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة وعــ
مشاركتها فــي مــبــادرة »كــوفــاكــس« الــدولــيــة، 
للدول  اللقاح  توفير  أهدافها  ضمن  من  التي 
معقولة،  بأسعار  الــدخــل  ومتوسطة  الفقيرة 
يــزيــد مــن الــفــجــوة بــني الــــدول الــتــي ستتمكن 
من التعافي من تبعات الفيروس االقتصادية 
والصحية كالدول الغنية، وبني الدول الفقيرة 
ناهيك عن مخاطر جدية  الــدخــل،  ومتوسطة 
ــتــــدامــــة. إن  بــتــحــقــيــق أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســ
العالقات الدولية بني الواليات املتحدة وبقية 
الـــعـــالـــم، مـــن بــيــنــهــا دول حــلــيــفــة، كــانــت  دول 

األمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ومـــســـتـــشـــارة 
لشؤون الدول األفريقية.

ــه  لــكــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه بــايــدن وإدارتــ
الـــروســـي  ــفـــوذ  ــنـ الـ زاد  إذ  بــبــســيــطــة،  لــيــســت 
ــة، ولــم  ــيـ ــدولـ والــصــيــنــي داخـــــل املـــؤســـســـات الـ
تنعكس هذه الزيادة بالضرورة بشكل إيجابي 
أن  القوى. فصحيح  على مستوى ديناميكية 
ميزان القوى الدولي أحادي القطب، الذي كان 
املاضي،  القرن  من  التسعينيات  أواخــر  يمّيز 
عام  للعراق  املتحدة  الــواليــات  احتالل  وحتى 
2003، قــد تــراجــع، ولــم تعد الــواليــات املتحدة 
وحدها اآلمر الناهي، وهذا بحّد ذاته جيد. إال 
تــزال تمسك بمفاتيح  الــواليــات املتحدة ال  أن 
والعسكرية  السياسية  قوتها  بسبب  كثيرة 

مسمومة في مجلس األمن، وانعكس ذلك على 
مقدرة املجلس في التحرك في أبسط القضايا 
ــان مـــن املــفــتــرض أن يــتــحــرك خــاللــهــا  الـــتـــي كــ

بشكل سريع، ولعل أبرزها كورونا.
واحــــــدة مـــن الــقــضــايــا األخــــــرى الـــتـــي عكست 
األميركية،  الخارجية  السياسة  بشدة ضعف 
وتــجــلــى ذلــــك فـــي مــجــلــس األمــــــن، كــــان املــلــف 
لـــكـــن هـــــذا ال يــقــتــصــر عـــلـــى إدارة  الـــــســـــوري، 
 إدارتــه. ولعل 

ّ
ترامب، وإن زاد التخبط في ظل

املتحدة  الــواليــات  األمـــور، كعدم تمكن  أبسط 
الذين  والصينيني  الـــروس،  على  الضغط  مــن 
استمرار  بخصوص  موسكو،  موقف  دعــمــوا 
ــة فــــي ســـوريـــة  ــيـ ــانـ ــدات اإلنـــسـ ــاعــ ــســ تـــقـــديـــم املــ
ــال الـــغـــربـــي ضمن  ــمـ لــلــشــمــال الـــشـــرقـــي والـــشـ
اآللية العابرة للحدود، حيث تقلصت املعابر 
إلــى معبر  املاضيتني  السنتني  األربــعــة خــالل 
واحد فقط، خير مثال على ذلك. مع كل النوايا 
الدمار  فإن  بايدن،  املنتظرة إلدارة  »الحسنة« 
الذي تركه ترامب لن يكون من السهل ترميمه 
بشكل جذري. وكلما زادت امللفات تعقيدًا، قد 
يعني ذلك أن فترة »شهر العسل« بني بايدن 
واملجتمع الدولي ستزول سريعا، وخصوصا 
 .

ً
عــنــدمــا يــتــعــلــق األمــــر بــاملــلــف اإليـــرانـــي مــثــال

العودة  تعني  لن  النووية  لالتفاقية  فالعودة 
ملرحلة ما قبل ترامب، وكأن شيئا لم يكن. في 
ــران مــن قــدراتــهــا  الــســنــوات األخـــيـــرة، زادت إيــ
على تخصيب اليورانيوم ونفوذها العسكري 
فـــي املــنــطــقــة، كــمــا أن الـــضـــرر الــــذي لــحــق بها 
اقــتــصــاديــا نــتــيــجــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، ال 
ــران  ــي ســنــة تــشــهــد فــيــهــا إيــ ـــه. وفــ يــســتــهــان بـ
ظهر طهران في مفاوضاتها 

ُ
انتخابات، قد ال ت

اإلدارة  ــنـــاه  ــتـــمـ تـ ــد  ــ قـ الــــــــذي  ــّد  ــحــ ــالــ بــ ــة  ــ ــرونـ ــ مـ
األميركية. في األمم املتحدة ومقّرها الرئيسي 
ــاق  ــ ــــاإلرهـ ــــورك، يـــمـــكـــن الــــشــــعــــور بـ ــويـ ــ ــيـ ــ ــــي نـ فـ
ــيـــني وحــتــى  ــمـ ــد عـــنـــد املــــســــؤولــــني األمـ ــديـ الـــشـ
فته سياسات 

ّ
الدبلوماسيني الدوليني، مما خل

ترامب وتبعاتها. هذا اإلرهاق، يقابله ارتياح 
شديد عند الكثيرين. لكن السؤال الذي يبقى، 
هــو مــا إذا كـــان بــايــدن يــنــوي اتــخــاذ خــطــوات 
مــن بينها  بــــالده،  لتغيير ســيــاســات  جــذريــة 
إجــــــراء مـــراجـــعـــة حــتــى إلرث الـــرئـــيـــس بــــاراك 

أوباما، الذي كان بايدن واحدًا من أعمدته.

قد يزول »شهر العسل« 
بين بايدن والمجتمع 

الدولي سريعًا
من الحرس الوطني لالنتشار في واشنطن، 
بــعــد اإلحـــبـــاط واســـع الــنــطــاق بــني املــشــّرعــني 
بــشــأن عـــدم االســتــجــابــة. مــع الــعــلــم أنـــه أثــنــاء 
الــفــوضــى فــي الــكــونــغــرس، لــم يتصل ترامب 
أبـــــدًا لــالطــمــئــنــان عــلــى ســـالمـــة بـــنـــس، الـــذي 
كــــان مـــع زوجـــتـــه كـــاريـــن وابـــنـــتـــه تــشــارلــوت 
فـــي »كــابــيــتــول هـــيـــل«. وأفـــــاد مــصــدر ُمــقــّرب 
»ســي أن أن« بـــأن تــرامــب وكــبــار  مــن بــنــس لـــ
مــســؤولــي الــبــيــت األبــيــض لــم يــبــذلــوا جــهــدًا، 
لــلــتــأكــد مــن وجــــود بــنــس وأفـــــراد مــن أســرتــه 
داخـــل مــقــّر الــكــونــغــرس. وســـأل املــصــدر: »هل 
كان قلقا )ترامب( على اإلطالق من أن الغوغاء 
الغاضبني الذين أمرهم بالسير إلى كابيتول 

قد يؤذون نائب الرئيس أو عائلته؟«.
يــبــدي املــقــّربــون مــن بــنــس اعــتــقــادهــم بأنه 
ــداء« لتحّمل الــلــوم  يــتــم وضــعــه كـــ »كــبــش فــ
داخل دائرة ترامب، بعد أن رفض االنصياع 
ملطالب الرئيس. ومع أنه حظي بدعم العديد 
غــراهــام  ليندزي  أبــرزهــم  الجمهوريني،  مــن 
وتيد كروز، عدا أركان الحزب الديمقراطي، 
إال أن بنس رفــض تأييد عــزل تــرامــب وفقا 

ومن  مستترة«،  »تهديدات  بـ وتــكــرارًا  مــرارًا 
ــه ســيــتــعــرض لــعــواقــب ســيــاســيــة كــبــيــرة  أنــ
»الرسالة  املصدر  وقــال  التعاون.  رفــض  إذا 
ــدًا«. بــعــد االجــتــمــاع كــان  ــ كــانــت واضـــحـــة جـ
جلّيا بالنسبة لترامب أن بنس لن يجاريه 
أكثر  أنــصــاره  ز 

ّ
الداخلي، فحف االنــقــالب  في 

للتدفق إلى العاصمة، يوم األربعاء.
بعدها وقــع الــصــدام فــي الــكــونــغــرس. اكتفى 
ترامب بدعوة أنصاره إلى االلتزام بالسلمية 
ثـــم الــــعــــودة إلــــى مــنــازلــهــم مـــن دون نــســيــان 
هــذا الــيــوم. فــي املقابل تــحــّرك بنس، فتحدث 
الدفاع  وزيــر  بأعمال  القائم  مع  الهاتف  عبر 
 على استجابة أسرع 

ّ
كريستوفر ميلر، وحث

لم يطمئن ترامب على 
بنس وأسرته حين كانوا 

في الكونغرس

لن يكون سهًال على 
الرئيس األميركي المنتخب 
جو بايدن أن يرّمم سريعًا 

تبعات سياسات سلفه 
دونالد ترامب عند تسلمه 
الحكم رسميًا، ال سيما على 

الصعيد الدولي

يُمكن اعتبار نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس 

»منقذ« المؤسسات 
األميركية يوم األربعاء 

الماضي، سواء باعترافه 
برئاسة جو بايدن، أو برفض 

مجاراة دونالد ترامب
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ترامب 
يخشى المساءلة

ضغوط لمحاكمته برلمانيًا أو عزله



خامنئي يحدد االستراتيجية تجاه بايدن

قاعدة صاروخية 
على سواحل الخليج

القاعدة الصاروخية 
البحرية تحت األرض 
وتمتد لكيلومترات

طهران ـ العربي الجديد

أوضــــــــــــــح املـــــــــرشـــــــــد اإليــــــــــرانــــــــــي، 
عــــــلــــــي خــــــامــــــنــــــئــــــي، فـــــــــي كـــلـــمـــة 
ــة،  ــعــ ــمــ مــــتــــلــــفــــزة لـــــــه أمــــــــــس الــــجــ
مــالمــح اســتــراتــيــجــيــة بــــالده تــجــاه املــلــفــات 
الــخــالفــيــة الــعــالــقــة مـــع الـــغـــرب، أي االتــفــاق 
والبرنامج  األميركية  والعقوبات  الــنــووي 
اإلقليمية.  إيــــران  الــصــاروخــي، وســيــاســات 
ويـــأتـــي ذلــــك قــبــل أقــــل مـــن أســـبـــوعـــني على 
ــتـــالم الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب جو  اسـ
الواليات املتحدة،  بايدن مقاليد الحكم في 
وسط توقعات باحتمال عودته إلى االتفاق 
 تصاعد 

ّ
الــنــووي وإن كــان مــعــداًل، وفــي ظــل

الـــدعـــوات األمــيــركــيــة )مـــن بـــايـــدن وفــريــقــه( 
واألوروبــيــة أخيرًا، لضرورة إخضاع ملفي 
الــصــواريــخ والــحــضــور اإلقــلــيــمــي للنقاش 

والتفاوض.
ــفــــاق الــــنــــووي، أشـــــاد خــامــنــئــي  وحـــــول االتــ
ــام نسبة  بــرفــع الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة قــبــل أيــ
تخصيب اليورانيوم إلى 20 في املائة، وأكد 
أن سياسة بــالده حــول االتفاق »واضحة«، 
ــزام  ــتــ مــــشــــددًا عـــلـــى أنـــهـــا مــبــنــيــة عـــلـــى »االلــ
 طهران »تعود إلى 

ّ
مقابل االلتزام«. وقال إن

تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة فــي حـــال عــودتــهــم إلــى 
رجوع  احتماالت  على  معلقا  التزاماتهم«، 
الــنــووي  لــالتــفــاق  املقبلة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
مستعجلني  أو  مــصــريــن  »لــســنــا  بـــالـــقـــول: 
لعودة أميركا إلى االتفاق النووي، قضيتنا 

»اليوم   :
ً
قائال العام 2020. واســتــدرك  مطلع 

ــــى مــســتــوى  ــلـــت إلـ ــا الـــدفـــاعـــيـــة وصـ ــنـ ــدراتـ قـ
نـــا عــلــى أن يــحــســبــوا الــحــســاب  أجــبــر أعـــداء
لــهــا«. كــمــا أعــلــن خــامــنــئــي، حــظــر اســتــيــراد 
املضادة  والبريطانية  األميركية  اللقاحات 
لفيروس كــورونــا، مشككا فــي جـــدوى هذه 
والبريطانية.  األميركية  والنّيات  اللقاحات 

ــذر في  ــــط تـــرقـــب حــ ــك، ووسـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
املنطقة لنذر مواجهة عسكرية محتملة بني 
العام  القائد  إيران والواليات املتحدة، أزاح 
اإليــرانــي، حسني سالمي،  الــثــوري  للحرس 
أمس الجمعة، الستار عن قاعدة صاروخية 
بحرية، تحت األرض على شواطئ الخليج، 
مقطع  وفــي  »استراتيجية«.  بأنها  وصفها 
مـــصـــور بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون اإليــــــرانــــــي، دخـــل 
القاعدة  سالمي برفقة قادة عسكريني نفق 
ــــخ ومــنــصــات  ــــواريـ ــتــــوت عـــلـــى صـ الـــتـــي احــ
العلمني  على  مشيا  العبور  بعد  إلطالقها، 

األميركي واإلسرائيلي.
وفـــــي كــلــمــة لـــــه، قـــــال ســـالمـــي إن الـــقـــاعـــدة 
»تــمــتــد لــكــيــلــومــتــرات عـــدة عــلــى الــســاحــل«، 
الحرس  البحري في  أن السالح  إلى  مشيرًا 

القواعد«.  هــذه  العديد من  »يمتلك  الــثــوري 
ــقـــاعـــدة الـــجـــديـــدة »تــحــتــوي  وأضــــــاف أن الـ
 
ّ
عــلــى صـــواريـــخ اســتــراتــيــجــيــة«، مـــؤكـــدًا أن

»مـــــدى هــــذه الـــصـــواريـــخ يــصــل إلــــى مــئــات 
الكيلومترات وهي صواريخ ذات دقة عالية 
في اإلصابة وقوة تدميرية هائلة، ويمكنها 
الــحــرب اإللكترونية  أيــضــا تــجــاوز مــعــدات 
لــلــعــدو«. وأوضــــح أن هـــذه الــصــواريــخ »مــن 
طراز ساحل بحر وسطح بحر وبحر بحر«.

وارتــفــع أخــيــرًا مــنــســوب الــتــوتــر بــني طــهــران 
وواشنطن وسط اتهامات متبادلة بالسعي 
ــيـــث دفــــعــــت الــــواليــــات  إلشــــعــــال الـــــحـــــرب، حـ
إلى  استراتيجية  عسكرية  بمعدات  املتحدة 
املنطقة، وقامت قواتها في الخليج بتحركات 

وصفتها طهران بأنها »مشبوهة«.

8
سياسة

تواصل إيران بعث الرسائل 
للرئيس األميركي المنتخب 

جو بايدن، ومحاولة 
رسم سياسة التعامل مع 

إدارته، جنبًا إلى جنب مع 
مواصلة عرض قدراتها 

العسكرية

خامنئي: لسنا مستعجلين عودة أميركا إلى االتفاق النووي )األناضول(

ليست رجوعها إلى االتفاق، وإنما مطلبنا 
األســـاســـي هــو رفـــع الــعــقــوبــات« األمــيــركــيــة 
املفروضة على إيران منذ انسحاب واشنطن 

من االتفاق عام 2018. 
 »العودة إلى االتفاق النووي سيكون 

ّ
وأكد أن

لــهــا مـــغـــزى إذا ُرفـــعـــت مــعــهــا الــعــقــوبــات«، 
مــعــتــبــرًا أنــهــا مـــن دون ذلـــك »ســتــكــون أمـــرًا 
مـــضـــرًا بـــنـــا«. لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، دعــا 
الحكومة اإليرانية إلى التخطيط بناء على 
اقتصاد  العقوبات إلدارة  رفع  فرضية عدم 
البالد. ودعا إلى عدم الرهان على العالقات 
مع الواليات املتحدة، وقال إن »أولئك الذين 
يتصورون أن العالقة مع أميركا تؤدي إلى 
تحسن أوضاع إيران، عليهم أن ينظروا إلى 
الثورة عندما كانت عالقاتها  األخيرة قبل 
على  باالعتماد  مطالبا  أميركا«،  مع  جيدة 

القدرات الداخلية.
وبشأن السياسات اإلقليمية اإليرانية، أكد 
خامنئي أن بالده لن تغير هذه السياسات، 
معتبرًا أنه »من واجب الجمهورية اإلسالمية 
ــدرات أصــدقــائــهــا وأنـــصـــارهـــا في  ــ تــعــزيــز قـ
قــــبــــل أن يـــضـــيـــف »حــــضــــورنــــا  ــة«،  ــقــ ــطــ ــنــ املــ
اإلقــلــيــمــي أمـــر مــحــســوم وســيــســتــمــر«. وأكــد 
لها  املوالني  أن طهران لن تسمح بإضعاف 

وحلفائها في املنطقة.
وفــــي تــعــلــيــق غــيــر مــبــاشــر عــلــى الـــدعـــوات 
ــة إلخـــضـــاع بــرنــامــج  ــيــ األمــيــركــيــة واألوروبــ
إيران الصاروخي للتفاوض، شدد خامنئي 
عــلــى أن بــــالده »لـــن تـــســـاوم« عــلــى قــدراتــهــا 
خالل  معها  حصل  مــا  مستذكرًا  الدفاعية، 
الــحــرب اإليــرانــيــة الــعــراقــيــة فــي ثمانينيات 
القرن املاضي »حيث كانت تقصف طائرات 
أن  دون  ـــن  مــ ــران  ــ ــهـ ــ طـ ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ  29 مـــيـــغ 
لكنه تحدث عن  نفعل شيئا«.  أن  نستطيع 
تــعــاظــم الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة اإليــرانــيــة خــالل 
ــثـــورة فـــي إيـــران  الــعــقــود الــتــي تــلــت قــيــام الـ
عـــام 1979، مــشــيــرًا فــي الــســيــاق إلـــى قصف 
الثوري اإليراني قاعدة عني األسد  الحرس 
ــيـــة فــــي الــــعــــراق ردًا عـــلـــى اغــتــيــال  ــيـــركـ األمـ
ــقــــدس« الــســابــق  واشـــنـــطـــن قـــائـــد »فـــيـــلـــق الــ
بالحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني 
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