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الشعب يفتك 
ما يريد

للحديث تتمة...

بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  تنتظر 
رسميًا  الحكم  استالمه  عند  صعبة  مهمات 
في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، على الرغم 

من أن خصمه دونالد ترامب لم يعترف حتى 
ستصعب  ثقيلة  تركة  بهزيمته.  أمس  يوم 
مهمة بايدن، بعد جملة من الخطوات التي 

اتخذتها اإلدارة السابقة، لعل أبرزها االنسحاب 
إيران، ومن منظمة  النووي مع  االتفاق  من 
الصحة العالمية. كذلك يُنتظر أن تكشف األيام 

الملف  في  بايدن  سيتخذه  الذي  المسار  عن 
تعهد  الذي  وهو  الفلسطيني-اإلسرائيلي، 

مرارًا بااللتزام بحل الدولتين

وليد التليلي

منذ أعوام والحكومات التونسية 
املتعاقبة تشكو من وجع في 

الجنوب، عجز وحيرة وشلل أمام 
احتجاجات الشباب هناك وتعطيهلم 

إلنتاج الفوسفات والبترول وإغالق 
الطرقات واملؤسسات، وهم ال يطالبون 

بمعجزات، فقط بحقهم في التنمية 
والحياة. وهنا، يذكر املتابعون ما 

عرف بأزمة الكامور جنوبي شرق 
تونس، عندما رفع املحتجون هناك 

شعار »الضخ ال، الرخ ال« أي ال ضّخ 
للبترول وال تراخي في اإلضراب. 

وأغلقوا »الفانة« أي محطة ضّخ 
البترول، بعد أن تراجعت الحكومات 

عن وعودها ولم تنفذ منها شيئًا. 
استمر إيقاف االنتاج أشهرًا، خسرت 
البالد فيها مليارات ولم تتمكن حتى 
من فضه بالقوة، إلى أن أعلن رئيس 
الحكومة هشام املشيشي، التوّصل 

 نهائي إلشكالية الكامور في 
ّ

إلى حل
والية تطاوين، واستئناف النشاط 

للشركات.
وال ُيعد هذا االتفاق مجرد نجاح في 

مفاوضات اجتماعية تقوم بها أي 
حكومة في سير نشاطها العادي 
لفض األزمات، ألنه يعكس إرادة 
شعبية قفزت فوق سلطة الدولة 

وواجهتها وتمكنت في األخير من 
تحقيق مطالبها. وانتقد كثيرون 

التفاوض واالتفاق بني حكومة وأفراد 
محتجني، فيما اشتكى آخرون من 

تراخي الدولة وإذعانها للفوضى 
وتعطيل قوت التونسيني. وذهب 
منتقدون إلى اعتبار أن وراء هذه 

الفوضى أيادَي سياسية تحركها، 
وتخّوف كثيرون من انتقال عدوى 

تعطيل اإلنتاج إلى أماكن أخرى، 
غير أنه في املحصلة، نال الشعب في 
تطاوين ما أراد بعدما استبسل في 

الدفاع عنه.
لكن هذه املعضلة ليست في تطاوين، 

شرقي الجنوب وحده، وإنما أيضًا 
في غربه أيضًا، حيث يتعطل إنتاج 
الفوسفات منذ سنوات أمام الفشل 
الحكومي في اإلنصات للناس وحل 
مشاكلهم. هناك توقف قطار الحياة 

في ستينيات القرن املاضي رغم 
الثروات املخّزنة. ولكن مستشار 

املشيشي، سليم التيساوي، أوضح أن 
فريقًا سيذهب إلى محافظتي قبلي 

وقفصة، ألنهما تحتاجان إلى مقاربة 
تنموية مختلفة تمامًا عن تطاوين، 

: »أزمة الحوض املنجمي لم تأت 
ً
قائال

من فراغ«.
دروس الكامور عديدة، فشلت األحزاب 

والحكومات في وعدها بالتنمية، 
فأمسك املواطنون بمصيرهم 

وانتفضوا وفرضوا إرادتهم ونالوا 
حقوقهم. وبعد نحو عشر سنوات 

على قيام الثورة، بدأ مسؤول سياسي 
يدرك أن االستقرار ممكن بفضل 

الحوار، وأن من حق الناس في الجهات 
اإلبقاء على جزء من الثروة هناك، 
ودرسها األهم هو كم كان يمكن 

أن نجني من الثروات لو أنجزنا هذا 
الحوار منذ سنوات ولم نوقف 

اإلنتاج؟

جورجيا حاسمة ألجندة الديمقراطيين في الكونغرستأخر إسرائيلي وصمت سعودي وارتياح فلسطيني

الحدث

تسابق القادة في العالم على تهنئة الرئيس 
ــدن. الــرئــيــس  ــايــ ــركـــي املــنــتــخــب جــــو بــ ــيـ األمـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس كــــان مـــن بني 
ــأوا بــايــدن، أمــس األحـــد، ونائبته 

ّ
الــذيــن هــن

كــامــاال هــاريــس. ونــقــلــت عــنــه وكــالــة األنــبــاء 
للعمل  تطلعه  »وفــا«  الفلسطينية  الرسمية 
مع الرئيس املنتخب وإدارته من أجل تعزيز 
وتحقيق  األميركية،  الفلسطينية  العالقات 
الـــحـــريـــة واالســــتــــقــــالل والــــعــــدالــــة والـــكـــرامـــة 
ــه، قـــال  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. مـ
اشتية  محمد  الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس 
األميركية  اإلدارة  »نأمل من  له  في تصريح 
ــار ســـيـــاســـي  ــ ــــسـ ــلــــى مـ ــمــــل عــ ــعــ ــدة الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
جـــدي عــلــى أســـاس الــشــرعــيــة الــدولــيــة وحــل 
الـــدولـــتـــني«. مـــن جــهــتــه، دعـــا رئــيــس املكتب 
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية 
ــع عـــن »صــفــقــة الـــقـــرن«  ــراجـ ــتـ بـــايـــدن إلــــى الـ
)خطة اإلمالءات األميركية لتصفية القضية 
ــقــــدس املــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة( واعـــتـــبـــار الــ

عاصمة إلسرائيل.
ــلـــى إعـــــــالن فـــوز  ــة عـ ــلـ ــويـ ــــات طـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعــ وبــ
ــــالل،  ــتـ ــ ــيــــس حـــكـــومـــة االحـ بـــــايـــــدن، غـــــــّرد رئــ
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، أمـــس، مــهــنــئــا. ووصــف 
الكبير إلسرائيل«. وكان  »الصديق  بـ بايدن 
، قبل 

ً
نــتــنــيــاهــو قـــد الـــتـــزم الــصــمــت طــــويــــال

تغريدته أمس. ولم تفته اإلشارة في تغريدة 
املنتهية واليته دونالد  الرئيس  إلــى  أخــرى 
تــرامــب، مــقــدمــا شــكــرًا خــاصــا لـــه: »شــكــرًا لك 
دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها 
إلســرائــيــل ولـــي شــخــصــيــا، وعــلــى اعــتــرافــك 
بالقدس والجوالن، وعلى الوقوف في وجه 
التاريخية،  الــســالم  اتفاقيات  وعــلــى  إيــــران، 
إلى  اإلسرائيلي  ـ  األميركي  التحالف  ودفــع 
ــــأ رئــيــس 

ّ
ــن ــابـــق لــــهــــا«. وهــ مـــســـتـــويـــات ال سـ

االحتالل رؤوفني ريفلني بايدن أيضا.
 
ّ
أن الرئيس حسن روحاني  إيــران، اعتبر  في 

ــائــــج انــــتــــخــــابــــات الـــكـــونـــغـــرس  ــتــ حـــمـــلـــت نــ
ــن مــع  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ األمــــــيــــــركــــــي، الـــــتـــــي جــــــــرت بـ
االنتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني الحالي، أخبارًا سارة وأخرى محزنة 
والديمقراطي.  الجمهوري  املعسكرين  لكال 
إذ ال يزال األمل موجودًا لدى الحزب األزرق، 
الذي أعلن فوز مرشحه جو بايدن بالرئاسة، 
الشيوخ،  مجلس  على  السيطرة  باستعادة 
 الكثير من األموال لدعم مرشحيه 

ّ
بعدما ضخ

فــي هـــذا املــجــلــس، فــيــمــا كـــان الــجــمــهــوريــون 
للتمدد  الشعبية  لــلــمــقــاومــة  ارتــيــاحــا  أكــثــر 
الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس، مــقــارنــة مع 
فإن  املحصلة،  فــي  لكن  الــرئــاســيــات.  نتائج 
انتخابات  نتائج  على  خّيم  الــذي  االنقسام 
الكونغرس، قد يكون محصوله في النهاية 
عرقلة الكثير من قرارات السلطة التنفيذية، 
ما قد يــؤدي إلى تجمد الكثير من مشاريع 
ضعيفة  ديمقراطية  أكثرية  ومــع  الــقــوانــني. 
في مجلس النواب، تضعف اآلمال، ال سيما 
لدى الجناح التقدمي في الحزب، في تمرير 
أجندة »شجاعة«، أو مشاريع قوانني تواجه 

بمعارضة قوية من الحزب املحافظ.
التشريعية،  االنــتــخــابــات  نــتــائــج  وأظـــهـــرت 
لن  الشيوخ  األغلبية في مجلس  أن تحديد 
يتّم قبل يناير/كانون الثاني املقبل، املوعد 
املــقــرر إلجــــراء انــتــخــابــات فــرعــيــة فــي واليــة 
السيناتور  من   

ّ
كــل حصل  بعدما  جورجيا، 

ــة ديـــفـــيـــد بــيــرديــو  ــ ــــواليـ ــن الـ ــهـــوري عــ ــمـ الـــجـ
على  أوســـوف  جــون  الديمقراطي  ومنافسه 
 مــن 50 فــي املــائــة مــن األصــــوات. ويعني 

ّ
أقــل

ذلـــك حكما إجــــراء جــولــة ثــانــيــة بينهما في 
5 يــنــايــر، عــلــى أن تــجــري فــي الــتــاريــخ ذاتــه 
انــتــخــابــات عــلــى املــقــعــد الــثــانــي املــخــّصــص 
ــي مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، بــني  ــة فــ ــ ــــواليـ لـــهـــذه الـ
الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــيــلــي لــوفــلــر، 
ومــنــافــســهــا املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي رافــائــيــل 

مساء السبت، بايدن وهاريس. وذكر الزعيم 
االشتراكي الذي قطع عالقاته الدبلوماسية 
ــام 2019، فـــي تـــغـــريـــدة، أن  مـــع واشـــنـــطـــن عــ
للحوار  دائــمــا مستعدة  »فــنــزويــال ســتــكــون 
والتفاهم الجّيد مع شعب الواليات املتحدة 

وحكومتها«.
في أملانيا، رّحبت املستشارة أنجيال ميركل 
ــادة  ــ ــفـــوز بــــايــــدن، وأبـــــــدت رغــبــتــهــا فــــي إعـ بـ
إلى سابق عهدها.  األطلسي  عبر  العالقات 
لكن الترحيب شابه تحذير من األوهام بأن 
دورهــا  ملمارسة  ستعود  املتحدة  الــواليــات 
على مستوى العالم، بفعل الكثير من املهام 
الداخلية امللقاة على عاتق الرئيس الجديد، 
عـــدا عــن وجـــود ثــوابــت اســتــراتــيــجــيــة تتفق 

فيها إدارة بايدن العتيدة مع إدارة ترامب.
ــال أمـــيـــر الـــبـــالد الــشــيــخ تميم  وفــــي قـــطـــر، قــ
إلـــى »توثيق  ع 

ّ
إنـــه يتطل ثــانــي  بــن حــمــد آل 

عالقات التعاون« مع واشنطن، بينما أرسل 
حــكــام الــكــويــت وُعـــمـــان والــبــحــريــن بــرقــيــات 
تهنئة للرئيس املنتخب. ولم تكن السعودية 
قد تقدمت بالتهنئة حتى مساء أمس. كذلك 
أ الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 

ّ
هن

واللبناني ميشال عون، وامللك األردني عبد 
الله الثاني، بايدن ونائبته.

وتــقــدم الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح في 
تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر بالتهنئة إلـــى بــايــدن 
به  موثوقا  وشريكا  صديقا  »عرفناه  الــذي 
ــأ 

ّ
خـــالل عملية بــنــاء الــعــراق الــجــديــد«. وهــن

رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي بــايــدن 
ــدًا تـــطـــلـــعـــه إلــــــى »تـــقـــويـــة  ــ ــــؤكـ وهــــــاريــــــس، مـ
الـــروابـــط االســتــراتــيــجــيــة بــني بــلــديــنــا نحو 
مستقبل مبني على االحترام املتبادل وقيم 

التعاون املشترك.
ــلـــس األوروبـــــــــــي شــــارل  ــيــــس املـــجـ ــــأ رئــ

ّ
وهــــن

ــيــــســــة املـــفـــوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة  مـــيـــشـــال ورئــ
أورســــوال فـــون ديـــر اليـــن بــايــدن عــلــى فـــوزه، 

مـــن 20 يــنــايــر املــقــبــل، مــوعــد تــولــيــهــا مــهــام 
ُحكما،  الــشــيــوخ  مجلس  رئــيــســة  منصبها، 
ــة 

ّ
مــــا يــتــيــح لـــهـــا الـــتـــصـــويـــت لــتــرجــيــح الــكــف

انـــقـــســـمـــت األصـــــــوات  ــا  ــ ــلـــس إذا مـ ــجـ ــــي املـ فـ
الديمقراطيون  وكــان   .50 مقابل   50 بنسبة 
ــتــــزعــــوا مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــني مـــقـــعـــديـــن فــي  انــ
»الشيوخ« عن واليتي كولورادو وأريزونا، 
لـــكـــن الـــجـــمـــهـــوريـــني انـــتـــزعـــوا مــنــهــم مــقــعــد 
الــديــمــقــراطــي فــي أالبــامــا. وإلــى  السيناتور 
جـــانـــب مـــقـــعـــدي جــــورجــــيــــا، ال يــــــزال هــنــاك 
عرف نتائجهما بعد: مقعد عن 

ُ
مقعدان لم ت

والية كاروالينا الشمالية وآخر عن أالسكا. 
ة تميل لصالح 

ّ
 الكف

ّ
ووفقا آلخر النتائج، فإن

الـــجـــمـــهـــوريـــني عــــن هــــذيــــن املـــقـــعـــديـــن، لــكــن 
حــظــوظ الــديــمــقــراطــيــني فــي جــورجــيــا تبقى 

مرتفعة.
وفـــي مجلس الـــنـــواب، لــيــس مــعــروفــا مــا إذا 
كانت رئيسته الديمقراطية نانسي بيلوسي، 
ــبـــهـــا، بــــعــــدمــــا شـــهـــدت  ســـتـــبـــقـــى فـــــي مـــنـــصـ
االنتخابات التي جرت يوم الثالثاء املاضي، 

»ثمة فرصة نشأت لــإدارة األميركية املقبلة 
ــرام  ــتــ ــاء املــــاضــــي واحــ ــطــ لــلــتــعــويــض عــــن أخــ
ــقــــواعــــد الـــعـــاملـــيـــة والـــــعـــــودة إلـــــى االلــــتــــزام  الــ
بالتعهدات الدولية«، في إشــارة إلى االتفاق 
الـــنـــووي املـــبـــرم مـــع إيـــــران والـــــذي انسحبت 
ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  إدارة  منه 
بــعــده عــقــوبــات قاسية  عـــام 2018 وفـــرضـــت 
عــلــى طــهــران. وفـــي رســالــة إلـــى بــايــدن، أعلن 
روحــــانــــي، فـــي كــلــمــة لـــه فـــي جــلــســة الــلــجــنــة 
الوطنية ملكافحة كورونا، عن استعداد بالده 
املشروط للعودة إلى تعهدات نووية أوقفتها 
العقوبات  على  ردًا  املاضيني  العامني  خــالل 
اء« مع إدارة بايدن.

ّ
األميركية، و»التعامل البن

أ الرئيس نيكوالس مادورو، 
ّ
في فنزويال، هن

وارنوك. وإذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع 
من  الفرعية،  جورجيا  انتخابات  في  الفوز 
الــجــمــهــوريــني، فستنتقل  أيــــدي خــصــومــهــم 
الــغــالــبــيــة فـــي املــجــلــس إلــيــهــم، مـــا سيسهل 
كثيرًا من مهّمة إدارة بايدن، إذ ال يمكن إقرار 
أي قانون من دون مصادقة مجلس الشيوخ 
في  الديمقراطية  األقــلــيــة  زعــيــم  وقـــال  عليه. 
مجلس الشيوخ تشاك شومر، أول من أمس 
الــســبــت، إنــه »اآلن نــفــوز بــجــورجــيــا، ونغّير 
هيلي،  نيكي  الجمهورية  وغـــّردت  الــعــالــم«. 
دونالد  الرئيس  إدارة  في  السابقة  السفيرة 
ــتـــحـــدة، عــلــى تــويــتــر،  تـــرامـــب لــــدى األمـــــم املـ
جه إلى جورجيا 

ّ
 األنظار ستت

ّ
قائلة إن »كل

بانتظار تحديد مصير مجلس الشيوخ«.
الشيوخ  مجلس  فــي  الجمهوريون   

ّ
ويحتل

الـــحـــالـــي 53 مـــن أصــــل 100 مــقــعــد. وخـــالل 
التي جرت يوم  الوالية  انتخابات منتصف 
الــثــالثــاء املـــاضـــي، كـــان 35 مــن هـــذه املقاعد 
نائبة  تــنــافــس. وبــفــوزهــا بمنصب  مــوضــع 
الــرئــيــس، تــصــبــح كـــامـــاال هـــاريـــس، اعــتــبــارًا 

ــّددا عــلــى رغــبــة االتـــحـــاد األوروبــــــي في  ــ وشــ
ــع الـــواليـــات  ــة« مـ إعــــــادة بـــنـــاء »شــــراكــــة قـــويـ
ـــأ األمـــــني الـــعـــام لــحــلــف دول 

ّ
ــتـــحـــدة. وهـــن املـ

بــايــدن  يــنــس ستولتنبرغ  شــمــال األطــلــســي 
»مؤّيدًا  االنتخابات، بصفته  في  فــوزه  على 
قويا« للحلف، وعّبر عن »حماسته للعمل« 
»أعــرف جو بايدن،  معه. وكتب في تغريدة 
إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل 
بشكل وثــيــق مــعــه. حــلــف أطــلــســي قـــوي هو 
أمر جّيد بالنسبة ألميركا الشمالية وكذلك 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أمــا  ــا«.  ألوروبــ
مـــاكـــرون فـــذكـــر فـــي تـــغـــريـــدة: »األمــيــركــيــون 
اخــــتــــاروا رئــيــســهــم. تــهــانــيــنــا لــجــو بــايــدن 
وكـــامـــاال هـــاريـــس. لــديــنــا الــكــثــيــر مــن العمل 
الــراهــنــة. لنعمل معا«.  الــتــحــديــات  ملــواجــهــة 
وهــنــأ رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون بايدن وهاريس. وكتب جونسون 
املــتــحــدة حليفتنا  تــغــريــدة »الــــواليــــات  فـــي 
األبــرز، وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق 
ــن الــتــغــيــر  ــتـــركـــة، مــ بـــشـــأن أولـــويـــاتـــنـــا املـــشـ

املناخي إلى التجارة والدفاع«.
ــّدث الـــرئـــيـــس األفـــغـــانـــي أشـــرف  ــحـ بـــــــدوره، تـ
غــنــي فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« عـــن تطلع 
ــة وتـــعـــمـــيـــق  ــلـــ ــــواصـــ ــان إلــــــــى مـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ »أفـ
شــراكــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة األبــعــاد 
مع الواليات املتحدة، الشريك املؤسس، بما 
في ذلك مكافحة اإلرهاب وإحالل السالم في 
ــوزراء الــهــنــدي  ــ ــأ رئــيــس الــ

ّ
أفــغــانــســتــان«. هــن

ناريندرا مودي هاريس، وقال »نجاحك رائد، 
بل  فقط،  لعائلتك  ليس  هائل  فخر  ومصدر 
هندي«.  أصــل  من  األميركيني  لجميع  أيضا 
أمــــا الـــرئـــيـــس املــكــســيــكــي أنــــدريــــس مــانــويــل 
ــه مـــن الــســابــق  لــوبــيــز أوبــــــــرادور فــاعــتــبــر أنــ
أنــه »سننتظر  بــايــدن، معتبرًا  ألوانــه تهنئة 

حتى يتم حل جميع القضايا القانونية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تــراجــع قـــوة الــديــمــقــراطــيــني داخـــل املجلس، 
بــعــدمــا فــقــدوا أربــعــة مــقــاعــد، فــي كــارولــيــنــا 
الشمالية وأيوا ونيومكسيكو وأوكالهوما، 
اآلن، مقابل 196  ليصبح عددهم 215 حتى 
لــلــجــمــهــوريــني، فيما ال يـــزال فـــرز األصـــوات 
مستمرًا. ويخشى أيضا من خسارة نائبني 
الثانية  واملــقــاطــعــة  أوتـــا  فــي  للديمقراطيني 
في أيوا. وتقنيا، حافظ الديمقراطيون على 
األصوات التي ربحوها في انتخابات 2018، 
فــي املــجــلــس، لكنهم خــســروا أخـــرى. ويضم 
لــكــن بيلوسي  نــائــبــا.  الـــنـــواب 435  مــجــلــس 
الـــتـــي بـــاتـــت تــحــظــى اآلن بــأضــعــف أكــثــريــة 
لــلــحــزب مــنــذ 18 عــامــا، أكـــدت أول مــن أمــس 
الجديد ستكون  النواب  أن مجلس  السبت، 
»إنــجــاز تقدم  لــه الــفــرصــة مــع فـــوز بــايــدن لـــ
كــبــيــر« فـــي أولـــويـــات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
مــا يــعــنــي الــتــشــريــعــات الــضــروريــة لخفض 
عبر  الوظائف  وتــأمــني  الصحية،  التكاليف 
مــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة وغـــيـــرهـــا، لــكــن بــقــاء 
ــيــــوخ« يــجــعــل  الــــحــــزب مـــتـــراجـــعـــا فــــي »الــــشــ
ــلـــس الــــــنــــــواب صــعــبــة  طــــمــــوحــــاتــــه فـــــي مـــجـ
الـــذهـــاب إلـــى خــواتــيــمــهــا الــســعــيــدة. وحــتــى 
مـــع فــــوز الــديــمــقــراطــيــني بــالــبــيــت األبـــيـــض، 
واالنقسام بني الحزبني في مجلس الشيوخ، 
فــــإن إمــكــانــيــة أن تــنــجــح بــيــلــوســي بــفــرض 
شروطها في مجلس النواب، تبقى ضعيفة، 
وسط خسارات الحزب داخله هذا العام. ولم 
الــســيــطــرة على  الــديــمــقــراطــيــون مــن  يتمكن 
مجلس الشيوخ منذ 6 سنوات، علما أنه كل 
عامني تجري انتخابات إلعادة انتخاب ثلث 
مقاعده. وسيحتاج الجمهوريون إلى الفوز 
ــد فــقــط فـــي جـــورجـــيـــا لــضــمــان  ــ بــمــقــعــد واحـ
بهما،  الديمقراطيون  فــاز  إذا  لكن  األغلبية، 
فسيحصلون على 50 مقعدا، أي على أغلبية 

51 صوتا، مع صوت كاماال هاريس.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تقريررصد

)Getty/وعدت بيلوسي بفرصة إلنجاز كبير )آل دراغو
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روحاني: فرصة أمام 
واشنطن للتعويض عن 

أخطاء الماضي

  شرق
      غرب

أول دعوى ضد 
المستوطنين أمام 

القضاء الفلسطيني
تـــقـــدم الــفــلــســطــيــنــي مــنــتــصــر نــافــع 
مـــنـــصـــور، مـــن قـــريـــة بـــوريـــن جــنــوب 
نابلس، شمال الضفة الغربية، أمس 
ــــوى قــضــائــيــة ضد  ــأول دعـ ــ ــد، بـ ــ األحــ
املستوطنني في محكمة فلسطينية، 
بنابلس،  الصلح  محكمة  فــي  وذلـــك 
ضــد حـــارس أمـــن مستوطنة بــراخــا 
املقامة على أراضي املدينة، ملنعه من 
استكمال بناء منزله. وقال منصور 
إن وزارة العدل الفلسطينية شجعته 
على رفع القضية، فيما أكد محامو 
صول املحاكمات 

ٔ
االدعاء أن »قانون ا

الفلسطيني«  القضاء  ئوهل  املدنية 
لذلك. 

)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل فلسطينيًا 
أصيب بنيرانه 

أصـــيـــب مــــــدرس فــلــســطــيــنــي، أمـــس 
األحـــــد، بـــجـــراح، بــعــد إطــــالق قـــوات 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي الــنــار عليه، 
بـــالـــقـــرب مـــن مــخــيــم الــــفــــوار جــنــوب 
غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. 
ــان الــشــعــبــيــة  ــجــ ــلــ ــنـــســـق الــ وقــــــــال مـ
ــفـــة، راتــــب  والـــوطـــنـــيـــة جـــنـــوب الـــضـ
ــتـــالل أطلقت  قــــوات االحـ إن  جـــبـــور، 
الــــرصــــاص الـــحـــي بـــاتـــجـــاه املــــدرس 
ســلــيــمــان عــمــرو خـــالل تــوجــهــه إلــى 
فـــي دورا، مــضــيــفــا أن  مـــكـــان عــمــلــه 
إلى  عــمــرو ونقله  »اعتقل  االحــتــالل 

جهة مجهولة«.
)العربي الجديد(

المصادقة على بناء 
مستوطنة جديدة قرب 

غزة
ــــالل، أمـــس  ــتـ ــ صــــادقــــت حـــكـــومـــة االحـ
األحــــد، لــلــمــرة األولــــى مــنــذ ســنــوات، 
عــلــى إقـــامـــة مــســتــوطــنــة جـــديـــدة في 
ــــالف غـــــــزة. وأكـــــــد رئــيــس  مــنــطــقــة غــ
الــــــــــــــــوزراء اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــني 

ــــورة( قــبــيــل جلسة  ــــصـ نــتــنــيــاهــو )الـ
الحكومة، عزمها املضي في الخطوة، 
ــه تـــطـــويـــر  ــتــ ــكــــومــ مــــــع مـــــواصـــــلـــــة حــ
املــســتــوطــنــات الــواقــعــة فـــي املــنــاطــق 
أحياء  بناء  ذلــك  فــي  بما  الجنوبية، 

جديدة في سديروت ونتيفوت.
)األناضول(

باسيل: واشنطن وضعت 
شروطًا علّي لتفادي 

العقوبات 
ــنـــانـــي الـــســـابـــق،  ــبـ ــلـ قــــــال الـــــوزيـــــر الـ
ــيـــس »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر«،  ورئـ
ــران بـــاســـيـــل، أمـــــس األحــــــــد، إن  ــبــ جــ
ــات املـــتـــحـــدة عــــرضــــت قــطــع  ــ ــــواليــ الــ
»حــــزب الــــلــــه«، لــتــفــادي  عـــالقـــاتـــه بـــــ
فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل 
متهمة  الخطوة  هــذه  على  تقدم  أن 
في  باسيل  وأضـــاف  بالفساد.  إيـــاه 
كلمة متلفزة، إنه تبلغ »من السفيرة 
األميركية في لبنان )دوروثي شيا( 
بضرورة تلبية 4 مطالب فورًا، وإال 
إلى  عقوبات«، مشيرًا  فــرض  سيتم 
أن املطلب األول هو »فك العالقة فورًا 
مــع حــزب الــلــه«، مــن دون أن يكشف 

عن مضامني املطالب األخرى.
)فرانس برس(

الطيب: سنالحق أي 
إساءة للرسول أمام 

المحاكم الدولية 
أكـــــد شـــيـــخ األزهــــــــر أحـــمـــد الــطــيــب، 
أمــس األحـــد، أنــه ستتم مالحقة أي 
املحاكم  ــام  أمـ محمد  للنبي  إســــاءة 
استقباله  خـــالل  مــضــيــفــا  الـــدولـــيـــة، 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 

لودريان )الصورة( في مقر مشيخة 
ــيـــد عــن  ــعـ بـ األزهـــــــــــر، أن »حــــديــــثــــي 
الدبلوماسية حينما يأتي الحديث 
عن اإلسالم ونبيه«. وأضاف الطيب 
أن تصريحات لودريان كانت محل 
احترام وتقدير من جانبه، الفتا إلى 
أن املــســلــمــني حـــول الــعــالــم، حــكــاًمــا 
ــــون لــــإرهــــاب  ــــضـ ومـــحـــكـــومـــني، رافـ

الذي يتصرف باسم الدين.
)العربي الجديد(

بايدن: أتعهد بأن أكون 
رئيسًا يسعى إلى التوحيد 

ال للتقسيم

يخطط بايدن إلعادة 
بالده إلى منظمة الصحة 

العالمية

رئاسة بايدن
واشنطن ــ العربي الجديد

لن تكون مهمة جو بايدن في قيادة 
ــــات املـــتـــحـــدة ســـهـــلـــة، بـــعـــد 4  ــــواليـ الـ
املنتهية  الرئيس  عبث  من  سنوات 
الدولية،  تــرامــب باملعاهدات  واليــتــه دونــالــد 
وتحويل العالقات مع دول عديدة إلى عالقة 
املباشرة  املصالح  تبادل  على  قائمة  نفعية 
انسحاب  شهدت  أربــع  ســنــوات  والصفقات. 
الواليات املتحدة من معاهدات دولية مهمة، 
أبــرزهــا االتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، ومنظمة 
للمناخ،  بــاريــس  واتفاقية  العاملية،  الصحة 
 عـــن قــــــرارات عـــديـــدة اتــخــذهــا تــرامــب 

ً
فــضــال

كــحــظــر الــســفــر عــلــى بــعــض الـــبـــلـــدان. وعــلــى 
الرغم من وعود كبيرة تعهد بايدن بتنفيذها 
الخطوات  مــن  الكثير  أن  خــالل واليــتــه، غير 
التي اتخذها ترامب قد يكون من الصعوبة 
ــعــــودة عــنــهــا، ومــنــهــا خــصــوصــا االتـــفـــاق  الــ
ــران، مــع تــوقــعــات بـــأن يعمل  ــ الـــنـــووي مــع إيـ
اتفاق  على  التفاوض  على  الجديد  الرئيس 
جديد بشروط مختلفة عن سابقه، وهو ما 
قد يستغرق وقتا غير قليل ويكون بشروط 
الخطة  الغموض مصير  يلف  جديدة. كذلك 
األميركية التي اعتمدها ترامب واستهدفت 
ــة الــــقــــضــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــفـ ــا تـــصـ ــيـ ــلـ ــعـ فـ
»صــفــقــة الـــقـــرن«، خــصــوصــا أن  واملــعــروفــة بـــ
بــايــدن كــرر مـــرارًا فــي أوقـــات سابقة التزامه 
الــدولــتــني، لكنه يــواجــه وقــائــع جديدة  بحل 
خلقتها اإلدارة السابقة على األرض، ومنها 
بالتوازي  إلسرائيل،  عاصمة  القدس  إعــالن 
إلــيــه إدارة  الـــذي دفــعــت  مــع مــســار التطبيع 

ترامب العديد من الدول العربية.
لــكــن الــتــحــدي األكـــبـــر أمــــام بـــايـــدن سيكون 
أولهما  صعيدين،  على  وتــحــديــدًا  داخــلــيــا، 
أشهر  بعد  الكبير  الداخلي  االنقسام  إنهاء 
ــــات بــخــلــفــيــة عـــرقـــيـــة، بــعــد  ــرابـ ــ ــــطـ مــــن االضـ
املواطنني  على  املتكررة  الشرطة  اعــتــداءات 
الـــســـود والـــتـــي غــذتــهــا تــصــريــحــات تــرامــب 
تفشي  مواجهة  والثاني  للشرطة،  الداعمة 
ــاء كـــورونـــا وإعــــــادة إنـــعـــاش االقــتــصــاد  ــ وبـ
بعد التخبط الذي واجهته اإلدارة السابقة 
املوقف  اتخاذ  امللف. ويتعني عليه  في هــذا 
املالئم في ظل بلد منقسم وبوجود مجلس 
في  الجمهوريون.  عليه  يسيطر  قد  شيوخ 

املــجــمــوع، وعــلــى الــرغــم مــن الــوبــاء، شهدت 
تمثلت  مسبوقة  غير  مشاركة  االنتخابات 
بـــتـــصـــويـــت 66 فــــي املــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــني. 
وحــصــل بــايــدن على أكــثــر مــن 74,5 مليون 

صوت مقابل 70 مليون لترامب.
ــا الـــنـــقـــاط  ــعــ ــريــ وبـــــــــدا أن بـــــايـــــدن حـــــــدد ســ
األســـاســـيـــة لـــجـــدول أعـــمـــالـــه، وتـــحـــديـــدًا في 
ــه الـــتـــي تــبــدأ  ــتـ ــة األولـــــــى لـــواليـ ــائــ األيـــــــام املــ
رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني املقبل، 
على الرغم من أن خصمه ترامب لم يعترف 
 التلويح 

ً
حــتــى الــيــوم بــخــســارتــه، مـــواصـــال

املعلنة  النتيجة  لنقض  قضائية  بــمــعــارك 
التهاني  أن  بتحقيق بايدن االنتصار، غير 
الجديد،  للرئيس  العالم  قــادة  مختلف  مــن 
وخصوصا من حلفاء سابقني لترامب قّدم 
لهم الكثير، مثل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 عــلــى تـــوّجـــه لــطــّي 

ّ
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، دل

صفحة ترامب والتوجه للعمل مع بايدن.
»فـــــوزه  ــايـــــدن خــــــالل احـــتـــفـــالـــه بــــــ ووعــــــــد بـــ
مدينته  في  الرئاسية  باالنتخابات  املقنع« 
الرئيس  يــكــون  بــأن  الــســبــت،  ويلمينغتون، 
الـــــذي ســـيـــوّحـــد الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وبــعــد 
ساعات على إعالن نتائج االنتخابات، دعا 
تجّمع  كبير  حــشــد  ــام  أمـ املنتخب  الــرئــيــس 
فــي ســيــارات فــي جــو احتفالي، األميركيني 
إلى عدم معاملة »خصومهم كأعداء«. وقال 
ــهــم أمــيــركــّيــون«. 

ّ
نــا. إن »هـــؤالء ليسوا أعــداء

وأضــــــاف بـــايـــدن فـــي خـــطـــاب حــمــاســي في 
معقله بــواليــة ديــالويــر »أتــعــهــد بـــأن أكــون 
رئيسا يسعى إلى التوحيد ال إلى التقسيم«.

ومن دون توجيه أي كلمة لخصمه، احتفل 
بايدن »بفوزه املقنع« ومد في الوقت نفسه 
يــده إلــى ناخبي تــرامــب، مــؤكــدًا أنــه يتفهم 
ــــل«. وقـــال »لــنــتــقــابــل ونــتــحــدث،  »خــيــبــة األمـ
أنه  على  مــشــددًا  فــرصــة«،  أنفسنا  ولنمنح 
»حــان الوقت ملعالجة جــرح« البالد ووضع 
الواسع  »التحالف  وشكر  »للشيطنة«.  حد 
واملــتــنــوع« الــــذي تــقــدم بــتــرشــيــحــه، مشيدًا 

ــة الـــذيـــن لــعــبــوا دورًا  ــارقــ بــاألمــيــركــيــني األفــ
»إنهم يدعمونني  فــوزه. وقــال  أساسيا في 
دائــمــا كما أدعــمــهــم«. وتــابــع »قــمــت بحملة 
ــع الــرئــيــس  ــ ــيــــركــــا«. ومـ الســـتـــعـــادة روح أمــ
املرشحة  هــاريــس  كــامــاال  الجديد، ستدخل 
ــيـــــس، الــــتــــاريــــخ  ــ ــرئـ ــ مــــعــــه ملـــنـــصـــب نــــائــــب الـ
بصفتها أول امرأة تشغل هذا املنصب. وقد 
كاليفورنيا  السوداء عن  السيناتورة  أكدت 
السبت أنها »لــن تكون األخــيــرة«. وأشــادت 
التي  النساء« من جميع األصــول  »أجيال  بـ

»مهدت الطريق« لها.
وأثــــار اإلعــــالن عــن فـــوز بــايــدن أجــــواء فــرح 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــواليـــات املــتــحــدة، ففي 
واشنطن، توافد آالف األشخاص لالحتفال 
البيت األبــيــض وســاحــة »حياة  فــي محيط 
السود مهمة«، التي تشكل جزءًا من الجادة 
املؤدية إلى املقر الرئاسي واشتهرت الربيع 
ــتـــظـــاهـــرات املـــنـــاهـــضـــة لــعــنــف  ــالـ ــي بـ ــاضــ املــ
أفريقي.  أصــل  من  األميركيني  الشرطة ضد 
عــامــا( لوكالة   31( نــورتــون  أليكس  وقــالــت 
»فــرانــس بـــرس«: »مــرتــاحــة. مــرتــاحــة جــدًا«. 
املــقــابــل، احتشد مــتــظــاهــرون غاضبون  فــي 

مـــوالـــون لــتــرامــب يــرفــعــون شــعــار »أوقـــفـــوا 
الــســرقــة« أمـــام مــبــانــي الــبــرملــان فــي واليـــات 
وهــتــف  ــا.  ــزونــ وأريــ وبــنــســلــفــانــيــا  ميشيغن 
مــحــتــجــون فـــي فــيــنــيــكــس »نــطــالــب بـــإعـــادة 
أمـــام الحشد  الــفــرز«، وقـــال أحــد املتحدثني 

ــفـــوز فــــي املـــحـــكـــمـــة«. ووقــــعــــت حــــاالت  ــنـ »سـ
متفرقة مــن املــواجــهــات بــني أنــصــار ترامب 
وبايدن مثل ما حدث بني مجموعتني تضم 
كل منهما نحو 100 شخص في هاريسبرغ 
بـــواليـــة بــنــســلــفــانــيــا، لــكــن لـــم تــــرد تــقــاريــر 
ــال عــنــف كــــان يــخــشــاهــا كــثــيــرون.  ــمـ ــن أعـ عـ
لــت االحــتــجــاجــات املــوالــيــة لترامب  وتــضــاء

بصورة كبيرة مع معرفة النتائج.
ولم يتأخر بايدن لتحديد أولوياته، معلنا 
أنه سُيشّكل اعتبارًا من اليوم اإلثنني خلّية 
أزمة خاّصة بفيروس كورونا، تضّم علماء 
ــّدي األبــــــرز الـــذي  ــتـــحـ وخــــبــــراء، ملـــواجـــهـــة الـ
ســتــجــد إدارتـــــــه نــفــســهــا أمـــامـــه مــنــذ الــيــوم 
األول لواليته. وقال »سأشّكل اإلثنني خلّية 
تضّم علماء وخــبــراء« مــن أجــل العمل على 
ــة تدخل حّيز التنفيذ اعــتــبــارًا مــن 20 

ّ
»خــط

الحملة  بايدن خــالل  واقترح   .»2021 يناير 
االنتخابية أن مكاملته األولى بعد انتخابه 
ســتــكــون لــلــدكــتــور أنــطــونــي فــاوتــشــي، أكبر 
خــبــراء األمــــراض املــعــديــة فــي الــبــالد. كذلك، 
من املتوقع أن تكون أهم أولوياته في عملية 
االنتقال تعيني كبير عاملني للبيت األبيض 

بسرعة.
ــــن بــــوســــت«  ــطـ ــ ــنـ ــ وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة »واشـ
بـــايـــدن  ــح ســـيـــاســـة  مــــالمــ أول  ــيــــة  ــيــــركــ األمــ
املـــنـــتـــظـــرة، مـــتـــوقـــعـــة أن تــــحــــدث »تــغــيــيــرًا 
بالبالد، وأن تكون فترة رئاسته قائمة على 
بترامب.  أولويات مختلفة جذريا«، مقارنة 
ونـــقـــلـــت »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« عــــن مـــصـــادر 
للتوقيع سريعا  »بايدن يخطط  أن  مطلعة 
على عدة أمور تنفيذية بعد تنصيبه رئيسا 
للواليات املتحدة في 20 يناير املقبل، تشمل 
التفاقية  املتحدة  الــواليــات  انضمام  إعـــادة 
واشنطن  انسحاب  وإلغاء  للمناخ،  باريس 
من منظمة الصحة العاملية والــذي تم بناء 
على قــرار من ترامب«. كذلك أشــارت إلى أن 
بايدن »سيلغي حظر السفر املفروض على 
وأنــه  املسلمة  األغلبية  ذات  الــبــلــدان  بعض 
)للحاملني(  يسمح  الـــذي  البرنامج  سيعيد 
املــهــاجــريــن الــذيــن تــم جلبهم إلــى الــواليــات 
املتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء 
في الواليات املتحدة«. وأصــدر ترامب قرار 
الحظر في نسخته األولى بعد أسبوع واحد 
كانون  يناير/  فــي  السلطة  توليه  مــن  فقط 
الثاني 2017 بدعوى حماية األميركيني من 

اإلرهاب. واستهدف القرار حينها مواطني 
ســبــع دول هـــي: الـــعـــراق والـــســـودان وإيـــران 

وليبيا والصومال وسورية واليمن.
ــيـــع، تـــبـــرز نــقــاط  ــذه املـــواضـ وإضــــافــــة إلــــى هــ
أخرى ُيتوقع أن يعمل عليها بايدن في بداية 
واليته وهو الذي يخطط للتحدث إلى قادة 
تشريعيني ومحافظني من كال الحزبني، وفق 

ما قال كبير مستشاريه تيد كوفمان.
ومـــع تــركــيــزه عــلــى الــســيــطــرة عــلــى جائحة 
كــــورونــــا، ُيــتــوقــع أن يــســعــى بـــايـــدن لــفــرض 
ــبـــالد، وهــــو تغيير  الــكــمــامــات فـــي أنـــحـــاء الـ
يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آالف 
هذا  لفرض  القانونية  لكن سلطته  األرواح، 
ــة. وتــعــهــد بــشــراكــة  الــتــدبــيــر لــيــســت واضـــحـ
جديدة بني القطاعني العام والخاص يطلق 
ــم »مــجــلــس فـــحـــوص الــجــائــحــة«  عــلــيــهــا اســ
تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن تــعــزيــز إنـــتـــاج أدوات 
 عــن 

ً
ــامــــل، فــــضــــال ــعــ الـــفـــحـــص وإمــــــــــــدادات املــ

تنسيق الحصول على تلك الخدمات. وتعهد 
ــــالج ولــقــاحــات  أيـــضـــا بـــإتـــاحـــة فـــحـــوص وعـ

مرض كوفيد-19 مجانا لكل األميركيني.
ــايـــدن فـــي وقــــت ســـابـــق بــإلــغــاء  كــمــا تــعــهــد بـ
كثير من التخفيضات الضريبية التي أقرها 
تـــرامـــب لــلــشــركــات واألثــــريــــاء بــمــجــرد تــولــي 
السلطة، على الرغم من أن التغييرات تحتاج 
إلى موافقة الكونغرس. وجانب رئيسي في 
خطة بايدن للتعافي من الركود الناجم عن 
كورونا يتمثل في إلزام الوكاالت الحكومية 
بــــشــــراء ســـلـــع وخــــدمــــات أمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع، 
للمساهمة في تعزيز قطاع التصنيع املحلي.

ــــوم األولــــــــى، تــعــهــد بـــايـــدن  ــــالل املــــائــــة يـ وخــ
ــاواة، وهــو  بــالــعــمــل عــلــى إقــــرار قــانــون املـــسـ
ــيـــف بــــنــــود حـــمـــايـــة  مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــضـ
واســــعــــة جــــديــــدة ملــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز عــلــى 
ــــن املــتــوقــع  ــاس الـــجـــنـــس أو الــــنــــوع. ومـ ــ أســ
أيضا أن يصدر أمــرًا تنفيذيا يدعم التنوع 
ويشكل  االتحادية،  الحكومة  في  والشمول 
»مجلس البيت األبيض بشأن املساواة بني 
ــو مــجــلــس جــديــد لتنسيق  الــجــنــســني«، وهـ
بايدن  ويــؤيــد  بــاملــرأة.  املتعلقة  السياسات 
ووعــد  األسلحة،  على  للسيطرة  تشريعات 
ــراد  ــيـ ــتـ ــر اسـ ــظـ بـــاســـتـــخـــدام ســـلـــطـــاتـــه »لـــحـ
األســلــحــة الــهــجــومــيــة«. ويــعــتــزم بـــايـــدن أن 
ــغـــرس مــــشــــروع قـــانـــون  ــونـ ــكـ يــــرســــل إلـــــى الـ
بــشــأن الــهــجــرة فــي الــيــوم األول مــن واليــتــه، 
الجنسية  عــلــى  للحصول   

ً
ســبــيــال يتضمن 

لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في البالد 
بشكل غير قانوني، وهــو هــدف سعت إليه 
وأخفقت فيه العديد من اإلدارات األميركية 
ــزبـــني. كـــذلـــك تــعــهــد بـــايـــدن بــوقــف  مـــن الـــحـ
الشرعيني  غير  املهاجرين  ترحيل  عمليات 

خالل املائة يوم األولى في السلطة.
الحد  بتمديد معاهدة  بــايــدن  تعهد  كــذلــك، 
ــة الــــنــــوويــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــحــ ــلــ ـــن األســ مــ
ــا، وإخــطــار  ــيـ بــني الـــواليـــات املــتــحــدة وروسـ
مــوســكــو بنيته هـــذه ســيــكــون عــلــى األرجـــح 
ــــى خـــطـــواتـــه. وســيــنــتــهــي الــعــمــل  ــــدى أولـ إحـ
يوما من   16 بعد  »نيو ســتــارت«  بمعاهدة 
ــرفــع بــذلــك كـــل الــقــيــود 

ُ
تــنــصــيــب بـــايـــدن، لــت

االستراتيجية  النووية  الــرؤوس  على نشر 
مما  تحملها،  التي  والصواريخ  والقاذفات 

قد يؤجج سباقا جديدًا للتسلح.

يواجه الرئيس الجديد 
تركة ثقيلة )جيم 

واتسون/فرانس برس(

مالمح 
أولية 

لجدول 
األعمال

في  السبت  مساء  هاريس  كاماال  الُمنتخب  األميركي  الرئيس  نائبة  أعلنت 
ويلمينغتون بوالية ديالوير أّن انتخاب جو بايدن رئيسًا للواليات المتّحدة 
النصر  إعالن  خطاب  في  هاريس  وقالت  ألميركا«.  جديدًا  »يومًا  يُمثّل 
»في  إنّه  الطلق  الهواء  في  احتشدوا  الذين  أنصارها  إلى  متوجّهة 
هذه  في  المحّك  على  نفسها  ديمقراطيّتنا  فيه  كانت  الذي  الوقت 
العالم أجمع، فقد  أمام عيون  المحّك  أميركا على  االنتخابات، وروح 

دّشنتم يومًا جديدًا ألميركا«.

يوم جديد

سعى المسؤولون 
البريطانيون لتأكيد تقاربهم 

مع اإلدارة األميركية 
الجديدة بعد ساعات من 

إعالن فوز جو بايدن. وقال 
وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب: »لن يجد 

بايدن حليفا أوثق أو 
يمكن االعتماد عليه أكثر 

من بريطانيا«. وتوقع 
وزير المالية السابق ساجد 

جاويد أن ُتتاح فرصة 
أفضل بكثير إلبرام اتفاق 

تجاري مع واشنطن تحت 
رئاسة بايدن مقارنة بدونالد 
ترامب بسياسته »الحمائية«، 
وذلك مع خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.

حليف وثيق



إثيوبيا: تعيينات وإقاالت لحسم معركة تيغراي حربيًاهل يخرج ترامب من البيت األبيض بـ»الذوق« أم بالقوة؟
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  شرق
      غرب

لقاء تركي ـ يوناني 
وشيك

اليونانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــــس األحــــــد، أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
نــيــكــوس ديــنــديــاس تــحــّدث هاتفيًا 
الى نظيره التركي مولود جاووش 
أوغلو )الصورة(، في محاولة لعقد 
ــــادت  لـــقـــاء فـــي مــســتــقــبــل قـــريـــب. وأفـ

اتفقا على ضرورة  بأنهما  مصادر 
تــــحــــديــــد مــــوعــــد لــــبــــدء مــــحــــادثــــات 
 الــــخــــافــــات. 

ّ
بــــهــــدف مـــــحـــــاول حـــــــل

ونقلت وكــالــة »أثــيــنــا« لــأنــبــاء، عن 
مصادر دبلوماسية يونانية قولها 
إن املــحــادثــة حــصــلــت بــمــبــادرة من 
كرر  فيما  التركي،  الخارجية  وزيــر 
ديـــنـــديـــاس مـــوقـــف الـــيـــونـــان لجهة 
أنه ال يمكن أن تكون هناك هوامش 
حوار طاملا »تواصل تركيا أعمالها 

االستفزازية«.
)فرانس برس(

إنزال للتحالف في 
دير الزور

ــالـــف الــــدولــــي  ــتـــحـ ــــذت قـــــــوات الـ
ّ
نــــف

ــنــــاصــــر مـــــن »قـــــــوات  بــــمــــشــــاركــــة عــ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(،  ــوريــ ســ
أمس األحد، عملية إنزال جوي في 
ــزور، شــرقــي ســوريــة،  ــ ريـــف ديـــر الــ
أشــخــاص،  أربــعــة  خالها  اعتقلت 
تأسيس  على  يعملون  إنهم  قالت 
خلية لتنظيم »داعش«. وفي سياق 
»الدفاع  مليشيا  اعتقلت  منفصل، 
الوطني« التابعة للنظام السوري، 
ثاثة أشخاص على نقاط تفتيش 
فــي بــلــدة الــســبــخــة، جــنــوبــي شــرق 

الرقة.
)العربي الجديد(

اليمن: إسقاط مسيّرات 
للحوثيين في نهم

أعــلــنــت قـــــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ــقــــاط 4  ــــس األحـــــــد، إســ الــيــمــنــيــة، أمـ
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة لـــلـــحـــوثـــيـــن فــي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــرقــ ــم، شــ ــهــ ــة نــ مــــديــــريــ
ــاء. وذكــــــــــــرت فــــــي بـــــيـــــان أن  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
»مــدفــعــيــتــهــا اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
وتــجــّمــعــات لــلــحــوثــيــن فـــي مــواقــع 
ما  نــهــم،  مــديــريــة  بجبهات  متفرقة 
أســـفـــر عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــرحــى 
ق 

ّ
يعل ولــم  الحوثين«.  فــي صفوف 

الحوثيون على هذه األنباء.
)األناضول(

ناغورنو كاراباخ: األذريون 
ينتزعون شوشة

أعـــلـــنـــت أذربــــيــــجــــان، أمـــــس األحـــــد، 
أن قــواتــهــا انــتــزعــت مــديــنــة شوشة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي نــــاغــــورنــــو 
كـــــارابـــــاخ، فــــي حــــن نـــفـــت أرمــيــنــيــا 
األمـــــر، لــكــنــهــا أقـــــّرت بــــأن الــقــتــال ال 
ــزال مــســتــمــرًا لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا.  ــ يــ
انــتــزاع شــوشــة فــي حال  وسُيشكل 
تــأكــد انـــتـــصـــارًا كــبــيــرًا ألذربــيــجــان 
ــتـــة أســــابــــيــــع مــــن املــــعــــارك.  بـــعـــد سـ
تـــلـــة  رأس  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــع  ــقـ ــ تـ ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــاملـ ــ فـ
عــلــى بــعــد 15 كــيــلــومــتــرًا فــقــط عن 
ســتــيــبــانــاكــيــرت، عــاصــمــة اإلقــلــيــم، 
وعلى طريق رئيسي يربط أراضي 

ناغورنو كاراباخ بأرمينيا.
)فرانس برس(

بريطانيا تحّذر من الحرب 
العالمية الثالثة

ر قــــــائــــــد الـــــــــقـــــــــوات املـــســـلـــحـــة 
ّ
حــــــــــــذ

)الــصــورة(،  كارتر  نيك  البريطانية، 
أمــس األحــد، من أن حالة الغموض 
والـــقـــلـــق الـــعـــاملـــي الـــســـائـــدة فـــي ظل 

فيروس  بسبب  االقتصادية  األزمــة 
ــنــــذر بـــإشـــعـــال فــتــيــل  ــ

ُ
كــــورونــــا قــــد ت

ــــال لشبكة  حــــرب عــاملــيــة أخـــــرى. وقـ
»ســكــاي نــيــوز« املــحــلــيــة: »إنــهــا من 
املـــخـــاطـــر وعــلــيــنــا أن نـــكـــون واعـــن 
لهذه املخاطر«. وأضــاف: »إذا عدنا 
إلــــى الـــقـــرن املـــاضـــي قــبــل الــحــربــن 
العامليتن، فأعتقد من دون شك أنه 
إلـــى ســوء  كـــان هــنــاك تصعيد أدى 
تــقــديــر مــمــا أدى فـــي الــنــهــايــة إلــى 
حــرب على نطاق نأمل أال نــراه مرة 

أخرى أبدًا«.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

ترجيحًا  األكثر  القضائي  املسار  يبقى  فيما 
ترامب،  دونــالــد  األميركي  للرئيس  بالنسبة 
لعرقلة فوز جو بايدن بالرئاسة، بما معناه 
ــى إعـــــــادة إحـــصـــاء  ــ ــع واليـــــــات بــعــيــنــهــا إلـ ــ دفـ
األصـــــــوات، مـــا يـــرجـــئ الــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
املــتــعــلــقــة بـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، تـــعـــود مــســألــة 
إمــكــانــيــة رفـــض تـــرامـــب تــســلــيــم الــســلــطــة في 
النهاية إلى الواجهة، رغم أنه خيار مستبعد، 
قد  كــان  لــه  كثيرة  بتصريحات  يرتبط  لكنه 
ــوال األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، ورفـــض  ــ ــــى بــهــا طـ أدلـ
وال  للسلطة.  سلمي  بــانــتــقــال  االلـــتـــزام  فيها 
اآلن على استعادة  يــزال ترامب يراهن حتى 
األصــوات  فــرز  أعيد  عندما   ،2000 سيناريو 
الــرئــاســيــة فــي فــلــوريــدا، بــعــدمــا كـــان آل غــور 
ــــورج دبــلــيــو  مــتــقــدمــًا، مـــا أدى إلــــى إعـــــان جـ
بـــوش رئــيــســًا. لــكــن هــل ســيــذهــب تــرامــب إلــى 

هذا املنحى في عدم تسليم السلطة؟
امللياردير  خشية  وراء  كثيرة  دوافـــع  هــنــاك 

يواصل رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، 
الــبــاد،  تــيــغــراي، شمالي  إقليم  فــي  حملته 
إجــراءات إضافية، توحي بإصراره  متخذًا 
 الــعــســكــري. فـــي الـــســـيـــاق، أقـــال 

ّ
عــلــى الـــحـــل

ــــن نــائــبــه  ــد الـــجـــيـــش، آدم مـــحـــمـــد، وعـ ــائـ قـ
بــرهــانــو جــــوال خــلــفــًا لــــه. كــمــا أقــــال رئــيــس 
ــيـــاش جـــيـــبـــري ـ مــايــكــل،  ــمـ ــرات ديـ ــابــ املــــخــ
ــداًل عــنــه.  ــ مــعــيــنــًا تــيــمــيــســجــن تـــيـــرونـــيـــه بــ
وأقــال آبي أيضًا وزير الشؤون الخارجية، 
جــيــدو أنــدارغــاشــيــو، واســتــبــدلــه بديميكي 

ميكونن. 
ولم يذكر آبي أسباب اإلقاالت والتعيينات، 
التي تأتي استكمااًل إلقالة البرملان اإلثيوبي، 
أول من أمس السبت، برملان وحكومة إقليم 
تــيــغــراي الــــذي يــهــدد بــاالنــفــصــال. وجـــاءت 
فــي ســيــاق مساعي رئيس  أمــس،  تعيينات 
ــاع عــــن الــعــمــلــيــة  ــ ــدفـ ــ ــيــــوبــــي الـ الــــــــــوزراء اإلثــ
الــعــســكــريــة فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، الــتــي يــقــوم 
بها الجيش منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 

الجمهوري من العودة إلى الحياة الطبيعية، 
بــعــضــهــا يــحــمــل بـــعـــدًا قـــانـــونـــيـــًا، والــبــعــض 
يـــرتـــبـــط بـــالـــهـــالـــة الـــتـــي أحــــــاط بـــهـــا نــفــســه، 
ورفــضــه الــدائــم الــحــديــث عــن »أي خــســارة«. 
حتى إن تــرامــب رأى فــي تصريح لــه مــرة أن 
على الدستور منحه والية ثالثة، لتعويض 
ــتـــه  ــيـــن فــــي واليـ ــقـــراطـ ــمـ ــه مــــع الـــديـ ــاتـ ــانـ ــعـ مـ
ــا الــبــعــد الـــقـــانـــونـــي، فــبــاإلضــافــة  ــى. أمــ ــ ــ األولـ
قد  رئــاســتــه  لت 

ّ
الــتــي ظل التحقيقات  أن  إلــى 

البيت  مغادرته  فــور  لتطارده  مــجــددًا  تعود 
األبيض، فإن ترامب قد يقضي وقتًا مواجهًا 
مــجــمــوعــة مــن الــتــحــقــيــقــات بــقــضــايــا ترتبط 
بأعماله. وحتى اآلن، تمّكن ترامب من عرقلة 
جهود االدعــاء العام في مانهاتن للحصول 
على بيانات 8 سنوات لسجاته الضريبية. 
وبشكل منفصل، تمضي املدعية العامة في 
والية نيويورك، ليتيسيا جايمس، في قضية 
مــدنــيــة، حـــول إذا مــا كــانــت مــؤســســة تــرامــب 
ــمــت أرصــدتــهــا للحصول عــلــى قــروض 

ّ
ضــخ

مــصــرفــيــة. ويـــحـــاول الــجــمــهــوريــون وحــلــفــاء 
ــرامـــب مــنــحــه الـــوقـــت الـــكـــافـــي لـــلـــذهـــاب في  تـ
لكن  الــفــوز«،  »استعادة  لـ القضائية  معركته 
هــذا الوقت قد ال يكون مقبواًل إذا ما تعنت 
ورفض تسليم السلطة. وذّكرت حملة بايدن 
فــي 19  املــاضــي، بتصريح لها  يــوم الجمعة 
»الشعب  أن  معتبرة  املــاضــي،  تموز  يوليو/ 
حكومة  االنتخابات،  هــذه  سيقرر  األميركي 
مرافقة  تمامًا على  قـــادرة  املتحدة  الــواليــات 
املــتــســلــلــن خـــــارج الــبــيــت األبــــيــــض«. وكـــان 
بايدن نفسه قد أعــرب في حديث تلفزيوني 
في يونيو/ حزيران املاضي عن اقتناعه التام 

هذا العناد قد يظهره ترامب أيضًا، هو الذي لم 
ر للمرحلة االنتقالية، بحسب محيطيه. 

ّ
يحض

لــكــن مــن املــعــلــوم أنـــه بــمــجــرد إعـــان فـــوز أحــد 
املرشحن للرئاسة، تبدأ قوات الخدمة السرية 
بــتــوزيــع اهــتــمــامــهــا بـــن الــرئــيــس والــرئــيــس 

ــنـــن عـــلـــى عـــدم  ــالـــي. وحــــث آبــــي املـــواطـ الـــحـ
استهداف شعب تيغراي وسط مخاوف من 
انــــدالع حـــرب أهــلــيــة. وكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
تهدف  العسكرية  حملته  أن  »تويتر«،  على 
إلـــى جــعــل إقــلــيــم تــيــغــراي يــلــتــزم بـــ »ســيــادة 
ات  القانون« في إثيوبيا. وأضاف أن »إجراء
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
فـــي تــيــغــراي تــهــدف إلــــى إخـــضـــاع الــطــغــمــة 
الــعــســكــريــة الــجــشــعــة فـــي مــيــكــيــلــي لــســيــادة 
الدستوري.  النظام  على  والحفاظ  القانون 
هــذه الــخــطــوة ستفيد تــيــغــراي أكــثــر مــن أي 
شخص آخر. وأحث جميع اإلثيوبين على 
تحمل املسؤولية لضمان عدم وقوع أهالي 
تــيــغــراي فــريــســة ألي نـــشـــاط غــيــر قــانــونــي 
ات الــحــكــومــة«. ويـــواصـــل آبــي  يــتــبــع إجــــــراء
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا يــوم 
األربــعــاء ضد اإلقليم رغــم مناشدات دولية 
لـــلـــحـــوار مــــع »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
تــيــغــراي« بــداًل مــن املــخــاطــرة بــانــدالع حرب 

أهلية.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــــســــــكــــــري ومــــــــصــــــــدران 
طائرة  إن  »رويــتــرز«،  لوكالة  دبلوماسيان 
عــســكــريــة إثـــيـــوبـــيـــة قــصــفــت أمــــس مــوقــعــًا 
لـــلـــصـــواريـــخ واملـــدفـــعـــيـــة قـــريـــبـــًا مــــن مــطــار 
ــم يــتــبــن  ــ ــراي. ولــ ــغــ ــيــ ــة تــ ــمـ مــيــكــيــلــي عـــاصـ
عــلــى الــفــور مــا جــرى تــدمــيــره فــي القصف. 
ــرة أقــلــعــت  ــائــ ــطــ الــ ــادر أن  ــ ــــصـ ــت املـ ــ ــافـ ــ وأضـ
مـــن قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة بــحــر دار 
فــي منطقة أمــهــرة املـــجـــاورة. وقـــال الــقــائــد 
لصحيفة  جــوال،  برهانو  للجيش،  الجديد 
رسمية أمس، إن الجيش كان يسيطر على 

دانشا  فيها  بما  الــحــدود  من  قريبة  بلدات 
وشــيــر. فــي املــقــابــل، ذكـــرت منظمة »أطــبــاء 
60 شخصًا  أن  السبت،  بــا حـــدود«، مساء 
ــتــل ستة فــي موقع 

ُ
صــيــبــوا، وق

ُ
على األقـــل أ

واحد على طول حدود تيغراي.
ويخشى خــبــراء مــن أن دواًل مــجــاورة، بما 
الــســودان وإريتريا والصومال، قد  في ذلــك 
تتأثر. ويؤكد دبلوماسيون أن الصراع في 
تــيــغــراي قــد يــزعــزع اســتــقــرار أجــــزاء أخــرى 
مــن إثــيــوبــيــا، ثــانــي أكــبــر دولـــة فــي إفريقيا 
ــكــــان بـــإجـــمـــالـــي 110  ــــن حـــيـــث عــــــدد الــــســ مـ
ماين نسمة، وعشرات الجماعات العرقية 
ومناطق أخــرى سعت إلى مزيد من الحكم 
الــــذاتــــي فـــي ظـــل حــكــم رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــي 
أحــمــد، الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل للسام. 
ــزاء  ويـــحـــاول آبـــي تحقيق الــتــرابــط بــن أجـ
الباد من خال املطالبة بالوحدة الوطنية.

وال تزال االتصاالت مقطوعة إلى حد كبير 
فــي تــيــغــراي، مــع إغـــاق املـــطـــارات والــطــرق. 
ــيـــون  ــتـــسـ ــبـــريـ ــم تـــــيـــــغـــــراي، ديـ ــ ــيـ ــ وحـــــــــذر زعـ
جيبريمايكل، في رسالة إلى رئيس االتحاد 
ــوات  ــقــ ــن أن الــ ــ ــي، مـ ــقــ ــي فــ ــوســ األفــــريــــقــــي مــ
اإلثيوبية تستعد لشن هجوم واسع النطاق.

وأفادت األمم املتحدة في تقرير نشر مساء 
الــســبــت، أن هــنــاك تــســعــة مــايــن شخص 
معرضون للنزوح بسبب الصراع املحتدم، 
االتحادية،  الحكومة  إعــان  أن  من  محذرة 
حــالــة الـــطـــوارئ يــحــول دون تــقــديــم الــغــذاء 
رت من وقوع أزمة 

ّ
ومساعدات أخرى. وحذ

القتال  مــن  املــايــن  فــر  إذا  كبيرة  إنسانية 
الــشــامــل أو إذا ظــل إقــلــيــم تــيــغــراي مــعــزواًل 
عــــن الـــعـــالـــم. وقــــــال مــكــتــب األمــــــم املــتــحــدة 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة، إن حــوالــي 
600 ألـــف شــخــص فـــي تــيــغــراي يــعــتــمــدون 
يحصل  في حن  الغذائية  املساعدات  على 
مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم 
وجــمــيــعــهــا تــوقــفــت. وجــــاء فــي الــتــقــريــر أن 
اشــتــبــاكــات بــن الــقــوات االتــحــاديــة وقــوات 
ــواقـــع فــي  تـــيـــغـــراي انـــدلـــعـــت فـــي ثــمــانــيــة مـ
املـــنـــطـــقـــة. وذكـــــر تـــقـــريـــر األمـــــم املـــتـــحـــدة أن 
اجتياح الجراد الصحراوي لشرق أفريقيا 
أضـــر بــتــيــغــراي عــلــى نــحــو خـــاص، وهــنــاك 
مـــخـــاوف مـــن أن جـــهـــود مــكــافــحــة الـــجـــراد 
بإلحاق  يهدد  مما  الصراع  بسبب  توقفت 

أضرار أكبر باملحاصيل.
وتحدث آبي أحمد السبت مع األمــن العام 
لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس الــذي 
ــــرض مــســاعــيــه الـــحـــمـــيـــدة«. كــمــا تــحــدث  »عـ
ــقـــي، وكــــذلــــك مــع  غـــوتـــيـــريـــس مــــع مـــوســـى فـ
عبد الله حمدوك رئيس الــوزراء السوداني 
للتنمية  الحكومية  الهيئة  رئيس  بصفته 
لــدول شــرق إفريقيا )إيــغــاد(، حسب ما قال 

متحدث.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

انتقدوا  الــذيــن  العسكرين  »املــســؤولــن  بــأن 
إجــــراءات تــرامــب لقمع احــتــجــاجــات الــحــراك 
مــن سيرافقونه  هــم نفسهم  العنصرية  ضــد 
خــارج البيت األبــيــض )إذا مــا رفــض تسليم 

السلطة( باحترام كبير«.
ــــي رفـــض  ــلــــتــــاريــــخ األمــــيــــركــــي ســـابـــقـــة فـ ولــ
التخلي عن الرئاسة. ففي عام 1801، رفض 
الــرئــيــس الــثــانــي لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة، جــون 
لتوماس جيفرسون.  القيادة  تسليم  أدامــز، 
بــكــل بساطة،  عــنــه  أدامــــز تخلى  لــكــن مكتب 
أغراضه  بنقل  األبيض  البيت  وبــدأ موظفو 
خارج البيت األبيض، فور قسم جيفرسون 
اليمن في احتفال امتنع خلفه عن حضوره.

املنتخب، كما تبدأ وكــالــة »ســي أي إيــه« بمّد 
موظفو  ويــبــدأ  األمنية،  بالتقارير  منهما  كــل 
الــبــيــت األبـــيـــض بـــإعـــادة صــنــاعــة مــقــر إقــامــة 
»ذوق«  على  واشنطن  في  األميركية  الرئاسة 
الرئيس الجديد، على أن تكون جميع أغراض 
الرئيس الراحل خارج البيت األبيض في يوم 
التنصيب فــي 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي في 
كل فترة انتقال رئاسي، علمًا أن الخصومات 
البيت  املــغــادر الستئجاره  الرئيس  راتــب  مــن 
األبــيــض تنتهي فــي هـــذا الــشــهــر، لــتــذهــب في 
فبراير/ شباط إلى الرئيس الجديد. وبمعنى 
ــل مـــعـــاركـــه  ــ ــــب كـ ــرامـ ــ ــه إذا خـــســـر تـ ــإنــ آخـــــــر، فــ
القضائية ضد بايدن، فإن ال مبررات قانونية 

لبقائه في املقر الرئاسي.  
وبحسب مجلة »نيوزويك«، في تقرير على 
مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي نــشــر فــي 6 نوفمبر/ 
أيـــام من   3 الــحــالــي، أي بعد  الثاني  تشرين 
االنــتــخــابــات، أكـــد مـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق 
 على 

ً
»قـــــدرة قــــوات الــخــدمــة الـــســـريـــة« فــعــا

فــي ذلك  الــخــاســر. ويستند  الرئيس  إخـــراج 
إلى التعديل الـــ20 من الدستور، الــذي يقول 
العرجاء«  »البطة  مرحلة  فــي  رئــيــس  أي  إن 
االنتخابات حتى  من  املمتدة  الفترة  )وهــي 
األبيض،  بالبيت  متشبثًا  يبقى  يناير(   20
بعد ذلـــك، فــإن الــقــوات الخاصة ذاتــهــا التي 
حــمــتــه طــــوال واليـــتـــه، هــي مــن ستعمد إلــى 
ــارك في  ــ ــد مـــســـؤول ســـابـــق شـ ــ ــه. وأكـ إخــــراجــ
تحضير املرحلة االنتقالية بن باراك أوباما 
بإخراجه،  »ستقوم  القوات  هذه  أن  وترامب 
السن،  وستتعامل معه كأنه رجــل كبير في 

وقد أضاع منزله«.

النظام 
يصّعد 

في درعا
بعض  يسكنها  زراعــيــة  منطقة  تعتبر  التي 
الــســكــان املــحــلــيــن املـــزارعـــن والــعــامــلــن في 

ورش الزيتون«.
وطالبت اللجان الضامن الروسي بالحضور 
الفوري وتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث في 
»الوقوف  املنطقة. كما دعت أبناء املحافظة لـ
صفًا واحـــدًا ضــد هــذه األعــمــال االستفزازية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــلــيــشــيــات الـــنـــظـــام بشكل 
بتظاهرات  والــخــروج  املحافظة،  فــي  متكرر 
ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة تـــنـــدد بـــهـــذه األعـــمـــال 
التي تهدف إلى إرهــاب األهالي وقطع سبل 
عيشهم«، وفق البيان. وكانت الفرقة الرابعة 
ومليشيات تابعة لها قد حاولت في مايو/

البلد، إال أن  أيــار املاضي اقتحام حي درعــا 
الجانب الروسي حال دون ذلك.

ويأتي تحرك قــوات النظام غــداة اجتماعات 
ــوا فــي  ــانــ ــاء كــ ــ ــهـ ــ عـــقـــدتـــهـــا شـــخـــصـــيـــات ووجـ
ــل إبــــــرام  ــبـ ــفــــوف املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة قـ صــ
اتــفــاقــات الــتــســويــة فــي منتصف عـــام 2018، 

أمين العاصي

لــم يشهد جــنــوب ســوريــة استقرارًا 
حــن   ،2018 عـــــــام  مـــنـــتـــصـــف  مــــنــــذ 
السورية  املعارضة  فصائل  أبرمت 
اتــفــاقــات تــســويــة مـــع الــنــظــام تــحــت إشـــراف 
روســـــي، وال يــــزال الــفــلــتــان والــفــوضــى على 
املستويات كافة سائدًا، ال سيما في محافظة 
ــا الــتــي تــشــهــد تــحــركــات لــقــوات الــنــظــام  درعــ
الــــســــوري غـــــداة مــــحــــاوالت حــثــيــثــة مـــن قبل 
شخصيات ووجهاء محلين لتشكيل جسم 

سياسي يمثل املحافظة.
اقتربت  البحث عن مطلوبن،  ذريعة  وتحت 
قـــــوات الـــنـــظـــام أمــــس األحـــــد مـــن تـــخـــوم حي 
 بــارزًا لفصائل 

ً
الــذي يعد معقا درعــا البلد، 

املعارضة السورية التي أبرمت تسويات مع 
النظام، تبّن الحقًا أن النظام اعتبرها خطوة 
واسعة باتجاه إخضاع املحافظة من جديد. 
وذكــر الناشط محمد الــحــورانــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن قوات النظام استقدمت  لـ
أول من أمس السبت، تعزيزات عسكرية إلى 
املنطقة، ضّمت عناصر من مليشيا »الغيث« 
التي ضمها النظام أخيرًا إلى الفرقة الرابعة 
بقيادة ماهر األســـد، وتــأتــي فــي مقدمة فرق 
قوات النظام وحشية. وأشــار الحوراني إلى 
بــتــمــشــيــط منطقتي  بــــدأت  الــنــظــام  قــــوات  أن 
الـــشـــيـــاح والــنــخــلــة الـــواقـــعـــتـــن عــلــى أطــــراف 
منطقة درعا البلد، بحثًا عن خايا مسلحن 
وتفجيرات  اغتيال  عمليات  بتنفيذ  تتهمهم 
فــــي املـــنـــطـــقـــة. وكـــشـــف أن عــمــلــيــة االنـــتـــشـــار 
تــزامــنــت مــع تحليق طـــائـــرات اســتــطــاع في 
املنطقة، وسط تخّوف من املدنين واملزارعن 
فـــي املــنــطــقــة مـــن حــــدوث عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 

واعتقاالت عشوائية.
ــوران« أن  ــ مــن جــهــتــه، ذكـــر »تــجــمــع أحــــرار حـ
الخفيفة جرت صباح  باألسلحة  اشتباكات 
أمس األحد بن عناصر سابقن في الجيش 
ــر وقـــــــوات الـــنـــظـــام، مــــا أســفــر  الــــســــوري الـــحـ
عــن إصــابــة اثنن مــن أبــنــاء حــي درعــا البلد. 
ــار إلــــى أن مــلــيــشــيــات مــحــلــيــة ســانــدت  ــ وأشــ
قوات النظام في الهجوم. وذكر املصدر نفسه 
»أن اللجان املركزية في درعا أصدرت بيانًا، 
أول من أمس السبت، أكدت فيه أن قوات من 
الفرقة الرابعة تنوي تمشيط منطقة النخلة 

بـــهـــدف تــشــكــيــل جــســم عــســكــري وســيــاســي 
 عـــن املــنــطــقــة بشكل 

ً
جـــديـــد، لــيــكــون مــمــثــا

كــامــل. وذكــر »تجمع أحـــرار حـــوران« أنــه من 
املقرر أن تمثل محافظة القنيطرة في جنوب 
سورية بعدد من األعضاء في التشكيل الذي 

ــم »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة املــشــتــركــة  ســيــحــمــل اسـ
فــي الــجــنــوب«، موضحًا أن األخــيــرة ستحل 
»لجنة  كـ الحالية  اللجان  محل  كامل  بشكل 
درعــا املركزية« غــرب درعــا، و»خلية األزمــة« 

في مدينة درعا.
ــاع فــي مــحــافــظــة درعــــا إلــى  ــ ووصــلــت األوضـ
حافة االنفجار منتصف الشهر املاضي عقب 
اغتيال القيادي البارز في فصائل املعارضة 
ــه بعد  ــم الــــكــــراد ومـــرافـــقـــن لـ ــ ــة، أدهـ الـــســـوريـ
انفجار استهدف سيارتهم على طريق درعا - 
دمشق. واتجهت أصابع االتهام إلى األجهزة 
األمنية التابعة للنظام بالتخلص من الكراد 
ــن أشـــــد املــــعــــارضــــن لــلــوجــود  الــــــذي كـــــان مــ
اإليراني في جنوب سورية. وتؤكد األوضاع 
ــا أن الــجــانــب  ــ املـــتـــدهـــورة فـــي مــحــافــظــة درعـ
الروسي تخلى تمامًا عن مسؤولياته تجاه 
اتفاقات التسوية التي أبرمت تحت رعايته، 
فلم يتدخل بشكل جدي ملنع تجاوزات قوات 

النظام وأجهزته األمنية.
في سياق آخر، ذكر املرصد السوري لحقوق 
ــان أن مــســلــحــن خـــطـــفـــوا مــجــمــوعــة  ــ ــسـ ــ اإلنـ
أشخاص في قرية الثعلة الواقعة في الريف 
الغالبية  ذات  الــســويــداء،  ملــحــافــظــة  الــغــربــي 
الدرزية من السكان واملجاورة ملحافظة درعا 
ــة. وتــكــثــر عــمــلــيــات الخطف  جــنــوبــي ســـوريـ
عصابات  قبل  مــن  املحافظتن  بــن  املتبادل 
املختطفن  أهــالــي  مــن  الــفــديــة  لطلب  محلية 
أو من أجل االفراج عن مختطفن عند الجهة 
ــانــــت مــلــيــشــيــات مــــن الــطــرفــن  ــلـــة. وكــ املـــقـــابـ
دخلت في نزاع مسلح أواخر سبتمبر/أيلول 
املـــاضـــي، أدى إلـــى ســقــوط قــتــلــى ومــصــابــن 
بـــن عــنــاصــر »حـــركـــة رجــــال الـــكـــرامـــة« الــتــي 
تضم مسلحن من محافظة السويداء. وفي 
األمنية،  والفوضى  الفلتان  لحالة  استمرار 
شــهــد شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي 
مقتل 43 شخصًا بينهم طفان في محافظة 
درعــا وفق »تجّمع أحــرار حــوران«، 36 منهم 
قــتــلــوا بــواســطــة إطـــاق نـــار، وثــاثــة نتيجة 
بانفجار  واثــنــان  حــربــيــة،  مخلفات  انــفــجــار 
التعذيب  آخــران تحت  واثنان  عبوة ناسفة، 

في معتقات النظام.
ق مكتب توثيق االنتهاكات في 

ّ
إلى ذلك، وث

»تجمع أحـــرار حـــوران«، خــال شهر أكتوبر 
املــــاضــــي، 25 حـــالـــة اعـــتـــقـــال، نــفــذتــهــا قـــوات 
فرج عن 7 

ُ
النظام، بحق أبناء محافظة درعا، أ

منهم خال الشهر ذاته. وأشار التجمع إلى 
أنه لم يسبق أن أعلنت جهة مسؤوليتها عن 
محافظة  في  تحدث  التي  االغتيال  عمليات 
درعا، موضحا أن أهالي وناشطي املحافظة 
واملليشيات  النظام  اســتــخــبــارات  »يتهمون 
ــلـــف كـــثـــيـــر مــن  ــوقــــوف خـ ــالــ ــا، بــ ــة لــــهــ ــيــ ــوالــ املــ
عمليات االغــتــيــال، والــتــي تــطــاول فــي غالب 
األحيان معارضن للنظام ومشروع التمدد 

اإليراني في املنطقة«، وفق التجمع.
ــا فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب  ــ وتـــقـــع مــحــافــظــة درعـ
األردن واألراضــــــي  تــتــاخــم  الــــســــوري حــيــث 
ــا يــكــســبــهــا  ــو مــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـــتـــلـــة، وهـ
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، ال ســيــمــا أن هـــنـــاك وجــــودًا 
إيرانيًا في املنطقة من خال مليشيات عدة 
تــدعــمــهــا ويــتــخــفــى بــعــضــهــا داخـــــل مــقــرات 
الفرق العسكرية لقوات النظام، وفق مصادر 
ــــؤدي الـــوجـــود اإليـــرانـــي  مــحــلــيــة مــطــلــعــة. ويـ
استمرار  فــي  رئيسيًا  دورًا  واملستتر  املعلن 
الغليان في الجنوب السوري برمته، ال سيما 
فــي محافظة درعـــا، وتــؤكــد مــصــادر محلية 
أن اإليــرانــيــن أقــامــوا معسكرات تــدريــب في 
انتشار مليشيات  إلــى  مناطق عــدة، إضــافــة 
ــة الــخــامــســة  ــرقـ ــفـ ــرات الـ ــقــ تـــابـــعـــة لـــهـــم فــــي مــ
النظام في منطقة أزرع وفي  التابعة لقوات 

الفرقة التاسعة في منطقة الصنمن.

)Getty /يرفض ترامب اإلقرار بالخسارة )جوش إدلسون

استعان النظام بمليشيات عدة تابعة للفرقة الرابعة )فرانس برس(

يعمل النظام السوري على التصعيد في جنوب سورية، خصوصًا في 
درعا، تحت ذريعة البحث عن مطلوبين. ومن خالل عودته إلى مشارف 

درعا البلد، فإنه يحاول إخضاع المحافظة من جديد
الحدث

صراع جديد لقطع الطريق 
على حراك سياسي

متابعةسيناريوهات

حملة النظام على 
درعا البلد بذريعة البحث 

عن مطلوبين

تضّمن الدستور 
األميركي بندًا حول تسليم 

الرئيس السلطة

تخشى األمم المتحدة 
من نزوح 9 ماليين شخص 

في تيغراي

طالبت اللجان المركزية 
في درعا الروس بتحّمل 

مسؤولياتهم

ربما ال يتم إخراج دونالد 
ترامب »طردًا« من البيت 

األبيض، لكن تصريحاته 
السابقة قد تكون جعلت 

التحضير لمثل هذا 
االحتمال ضروريًا

عمد رئيس الوزراء 
اإلثيوبي، آبي أحمد، 

إلى إجراء تعديالت 
سياسية وعسكرية، تشي 

بنيته حسم الخالف مع 
إقليم تيغراي بالقوة 

العسكرية
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متى ترفع البطة 
العرجاء الراية البيضاء؟

لــن يــخــرج مــن أضــــواء الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
املــســار  متبعًا  منتظمة،  وبــطــريــقــة  بــلــيــونــة، 
البروتوكولي ذاته الذي سار عليه الرؤساء 
األمــيــركــيــون الــســابــقــون: اتــصــال تهنئة منه 
ــقــــاؤه مـــعـــه بــعــد  ــم لــ بـــالـــرئـــيـــس املـــنـــتـــخـــب، ثــ
فــتــرة وجــيــزة فــي البيت األبــيــض، وتسهيل 
الــتــنــصــيــب.  مـــوعـــد  اإلداري حــتــى  االنـــتـــقـــال 
 ،

ً
ــزال مــؤجــا وإذا كـــان لــقــاء الــخــصــمــن ال يــ

فيما لم تصادق بعد إدارة الخدمات العامة 
انتخابات  فــي  الــفــائــز  اســم  على  الحكومية 
أول  وقالت   ،2020 للعام  األميركية  الرئاسة 
ــرارًا بعد  مــن أمـــس الــســبــت إنــهــا لــم تتخذ قــ
حول ذلك، تبدو سيناريوهات عملية انتقال 
ــات املــتــحــدة  الــســلــطــة الــرئــاســيــة فـــي الــــواليــ
مشرعة أمام العديد من االحتماالت، أكثرها 
استبعادًا أن يكون ترامب ذلك الرجل »الذي 
ينسحب بساسة في عتمة الليل«، على حّد 
التاريخ  أســتــاذ  برينكلي،  دوغـــاس  تعبير 
التكهنات يصل  رايــس. وبعض  في جامعة 
ــرزت  ــت أبــ ــّد تـــدخـــل الـــجـــيـــش، فـــي وقــ إلــــى حــ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــالــــد تـــرامـــب الــكــثــيــر من  يــمــلــك دونــ
الــحــوافــز إلبــقــاء درامـــا االنتخابات 
إلى  األمــيــركــيــة مفتوحة  الــرئــاســيــة 
يوم التنصيب. فالرئيس األميركي الـ45، لم 
يريد  ال  وهــو  بعد،  »رئيسًا سابقًا»  يصبح 
أن يحصل ذلــك في موعد تنصيب الرئيس 
جو بايدن، عندما تدق الساعة 12:00 ظهرًا 
في 20 يناير/كانون الثاني املقبل، من دون 
الكثير من اإلثارة التي ستكون غير مسبوقة 
ــرامــــب،  ــــي. وحـــــــده تــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي الــــتــــاريــــخ األمـ فـ
يستطيع خلق فيلم رئاسي مشوق، يتضمن 
الكثير من مشاهد الشغب والعبث، لكن ذلك 
لن تكون كلفته منخفضة على أّمة أميركية 
منهكة، أو حتى عليه هو نفسه، ويبقى رهنًا 
بالكثير من »الحلفاء« الذين بدأوا يبتعدون 
عــنــه، ومــن بينهم ســاحــه الــفــتــاك »تــويــتــر«. 
ــذه خـــاصـــة تـــصـــورات خـــبـــراء،  قـــد تـــكـــون هــ
بــــاتــــوا يــجــمــعــون عـــلـــى أن دونــــالــــد تـــرامـــب 

إن  الجمعة  بالقول  بايدن عضاتها،  حملة 
»لصبرها حدودا«. وسط ذلك، سيكون أمام 
األميركين 10 أسابيع من العبث الترامبي، 

بحسب العارفن بشخصية الرئيس.
ــدة أمـــــس تــوجــهــه  ــريـ ــغـ ــي تـ ــرامــــب فــ وأكــــــد تــ
أن ندقق في   »يجب 

ً
قائا لعدم االستسام 

الــعــّد والتسجيل،  لــلــتــو  األصـــــوات، وبـــدأنـــا 
ــر فــي  ــ ــــزويـ ــــود تـ ــــوجـ وعـــلـــمـــنـــا بــــشــــهــــادات بـ
الــتــصــويــت«. وبــحــســب اإلعـــــام األمــيــركــي، 
وما يرشح عنه من كواليس الحلقة الضيقة 
املحيطة بترامب، فإن األخير ليس على ما 
يــــرام، وهـــو قــد يــكــون مــكــتــئــبــًا، لــكــن صهره 
جاريد كوشنر، نصحه باالنصياع لخيارات 
األمـــيـــركـــي  اإلعـــــــــام  بــــــدا  وإذا  الــــنــــاخــــبــــن. 
التقليدي »شامتًا« بالرئيس الجمهوري، إال 
أن أي رئيس خاسر سينتابه الحزن. أما إذا 
كان ترامب، فيصبح رفض الهزيمة مشروعًا 
خطرًا، لم يتوان حتى دبلوماسيون أجانب 
يــقــيــمــون فـــي واشــنــطــن مـــن الــتــحــذيــر مــنــه، 
وسط الحديث عن ضبابية ما ستؤول إليه 
األمور حتى يوم التنصيب. إذ أن بعد ذلك، 
إذا  أســهــل  الــوضــع  بــمــآالت  التكهن  يصبح 
ما تمكن بايدن من تسلم السلطة، حتى لو 
ترامب  أن  إذ  مع مجلس شيوخ جمهوري. 

ــارات الــســيــاســيــة  ــيـ ــخـ ــن الـ يـــــدرس الــكــثــيــر مـ
واإلعامية، منها عودته للترشح في 2024، 
ــاء امـــبـــراطـــوريـــة إعـــامـــيـــة، واســـتـــمـــرار  ــنـ وبـ
التحريض، وستكون بوصلة ذلك استمرار 
الرهان على قاعدة »لنجعل أميركا عظيمة 
ــــام عن  مـــجـــددًا«. أمـــا مـــا يــتــحــدث عــنــه اإلعـ
اســتــمــرار حـــّج الــجــمــهــوريــن إلـــى مــاراالغــو 
فــي فــلــوريــدا، لنيل بركة تــرامــب فــي »منفاه 

االختياري«، فيبقى رهن املراقبة.
لكن حتى ذلك الحن، يبقى الشغل الشاغل 
السلطة،  انتقال  املراقبن، كيفية  للكثير من 
املــــرهــــونــــة بـــمـــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه ســـاعـــات 
التأمل التي يقضيها ترامب حاليًا في البيت 
ــوز بـــايـــدن.  ــــام فــ ــــان اإلعــ األبــــيــــض، مــنــذ إعـ
وبانتظار خروج الدخان األبيض أو األسود 
القضائي  املسار  دخــل  الغربي،  الجناح  من 
لـــدى الــجــمــهــوريــن لنقض تــصــويــت بعض 
الواليات املتأرجحة، أرض الواقع، وأكد ذلك 
البيت األبيض، السبت، ببياٍن مقتضب جاء 
انتخابات  نتائج  »سيقبل  الرئيس  أن  فيه 
جميع  »تــتــبــع  اإلدارة  وأن  ونـــزيـــهـــة«،  حـــرة 
املتطلبات القانونية«. التأويل املتشائم لهذا 
زته آراء مقربن من ترامب، ومنهم 

ّ
البيان، عز

مستشاره االقتصادي الري كودلو الذي أكد 
أن الــرئــيــس »يــعــتــزم الــقــتــال«. وفــي تصريح 
آخر، قال مستشاره روجر ستون، »أشك« في 
أن الرئيس سيتنازل، مضيفًا: »سيكون لدى 

بايدن سحابة على رئاسته«.
ــد مــســاعــدون لــتــرامــب أنـــه لــيــســت لــديــه  وأكــ
خـــطـــط ســـريـــعـــة إللــــقــــاء خــــطــــاب االعــــتــــراف 
بــالــهــزيــمــة والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـلـــطـــة، فــيــمــا 
ــة مـــعـــركـــتـــهـــا  ــلــ ــواصــ ــمــ ــه بــ ــتـ ــلـ ــمـ ــهــــدت حـ ــعــ تــ
الــقــضــائــيــة فــي الـــواليـــات. وتــوجــهــت حملة 
تــــرامــــب والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــجــمــهــوريــة، 
للحصول  بمناشدات  للرئيس،  للمؤيدين 
على املال، ما أدى إلى جمع عشرات املاين 
مــن الــــــدوالرات مــنــذ يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، 
وفقًا ألشخاص مطلعن على األمر. ونقلت 
وكالة »أسوشيتد بــرس« عن هــؤالء قولهم 
إن بـــعـــض األمــــــــوال ســتــســتــخــدم ملــواصــلــة 
حملة عامة قوية لتقويض الثقة في نتيجة 
تايمز«،  »نــيــويــورك  االنــتــخــابــات. وبحسب 
ــارك  ــيـــض مـ فــــإن كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت األبـ
مـــيـــدوز يــعــمــل عــلــى الــتــحــديــات الــقــضــائــيــة 
هــذا  فـــإن  الــصــحــيــفــة،  لــكــن بحسب  للحملة. 
الــجــهــد قـــد يـــواجـــه بــضــغــط جـــمـــهـــوري، قد 
يــدفــع عــائــلــة تــرامــب إلـــى إجــبــاره عــلــى رفــع 
الراية البيضاء. بل حتى بعض مستشاري 
تــرامــب، كــحــاكــم واليـــة نــيــوجــرســي السابق 
كــريــس كريستي، قــال إنــه يحتاج إلــى أدلــة 
ــــول الـــتـــزويـــر.  إلثــــبــــات ادعـــــــــاءات تــــرامــــب حـ
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، حـــــــاول مـــســـاعـــدون 
إقــنــاع رودي جــولــيــانــي، محاميه،  لــتــرامــب 
بالتراجع عن بعض االدعاءات، لكن األخير 
تمكن من إقناع الرئيس بالسماح له بعقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي فــيــادلــفــيــا، أكــــد فيه 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن إعـــــان اإلعــــــام فــوز 
بايدن، السبت، أن حملة الرئيس تعتزم رفع 
اإلثــنــن، تتهم فيها  الــيــوم  شكوى قضائية 
بحرمانها  االنتخابية  بنسلفانيا  سلطات 
من حق مراقبة فرز األصوات، مهددًا بحملة 
قضائية قد تقود إلى فتح »معركة قضائية 
ــبـــاد كـــلـــهـــا«. لــكــن حملة  ضــخــمــة تــشــمــل الـ
الرئيس خسرت حتى اآلن معارك قضائية 

في ميشيغن وبنسلفانيا وفيادلفيا.
املسؤولن  عرقلة  الديمقراطيون  ويخشى 
فـــي إدارة تـــرامـــب مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
ــة فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة. لكن  الـــضـــروريـ
املــراحــل األولـــى مــن العملية بـــدأت مــن دون 
خلل. ويقود كريس ليدل، املسؤول في البيت 
األبيض، عملية االنتقال هذه. لكن مسؤواًل 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إن تــرامــب  آخــــر قــــال لــــ
لــم يــتــدخــل فــيــهــا بــســبــب »خــشــيــتــه مــن فــأل 
تحييده،  لوا 

ّ
فض مسؤولن  أن  كما  سيئ«، 

»البطة  كي ال »يحدث ضــررًا«. مــاذا يمكن لـ
ــراق  الــعــرجــاء أن تــفــعــل«؟ لــيــس الــكــثــيــر إلغـ
من  الكثير  ولكن  بالفوضى،  بايدن  رئاسة 

الضّجة، إلبقاء األثر الترامبي حّيًا.

)Getty/سيستثمر ترامب قاعدته حتى بعد رحيله عن السلطة )كريس ماكغراث

لن يغادر دونالد 
ترامب البيت األبيض 

بالمسار التقليدي 
ذاته الذي دخل منه 
إليه. شخصية الرجل 

المهجوسة باألنا، 
وانقسام الشارع 

األميركي، يحوالن 
انتقال السلطة في 

البيت األبيض إلى 
معركة يريد الرئيس 
المنهزم توظيفها 

إلى ما بعد يوم 
التنصيب

إضاءة

10 أسابيع من العبث 
الترامبي قبل يوم التنصيب

عفو أم 
تصويت نيابي؟

تميل ترجيحات العتبار 
أن دونالد ترامب يمكنه 
استغالل الوقت الضائع 
للعفو عن معاونين له 

مدانين، فيما تذهب 
أخرى إلى إمكانية تعادل 

أصوات المجمع االنتخابي 
الذي سيلتئم للتصويت 
على اسم الرئيس في 
14 ديسمبر، ما يمهد 

لتصويت مجلس النواب 
الجديد على اسم الفائز 

في الرئاسيات.

تعتزم حملة ترامب 
فتح معركة قضائية 

على مستوى البالد

ترامب: يجب أن ندقق 
في األصوات وبدأنا العد 

والتسجيل



أربكت الموجة 
الثانية من فيروس 
كورونا السلطات 
المصرية، لجهة 
محاولتها فرض 

تدابير جديدة 
لمواجهة األزمة 

الصحية. وما 
يُسهم في إرباك 

النظام هو خشيته 
من تدهور الوضع 

االقتصادي في 
البالد، كما حصل 

في الموجة 
األولى، بما يعزز 

االحتجاجات 
الشعبية، المشابهة 

لتلك التي خرجت 
في سبتمبر/أيلول 

الماضي ضد 
النظام في األرياف

سيناء ــ محمود خليل

على الرغم من الجهود التي بذلها املرشحون 
النــتــخــابــات الــبــرملــان املـــصـــري فـــي محافظة 
شمال سيناء، شرقي البالد، لجذب املواطنني 
واملشاركة في العملية االنتخابية، باستخدام 
شتى األساليب الدعائية على مدار األسابيع 
املاضية، إال أنه من الواضح عدم قطف ثمار 
الــدعــايــة، مــع ضــعــف اإلقـــبـــال عــلــى صناديق 
ــراع فــــي غــالــبــيــة املــــراكــــز االنــتــخــابــيــة.  ــ ــتـ ــ االقـ
ويعود السبب إلى حالة اليأس التي أصيب 
بها املواطن املصري في سيناء من سياسات 
الدولة املصرية، مع اعتبار املحافظة منطقة 
عسكرية مغلقة يعود كل قرار فيها إلى غرفة 
الدعاية  تخطت  فيما  العسكرية،  العمليات 
االنتخابية حدودها بالدخول إلى الرشاوى 

املالية والعينية.
وبدا الضعف واضحًا في نسبة اإلقبال على 
املراكز االنتخابية على مدار اليوم األول من 
املرحلة الثانية أول من أمس السبت، وحتى 
منتصف اليوم الثاني من االنتخابات أمس 
األحـــد، فــي مشهد متكرر فــي شمال سيناء، 

ــــن الـــتـــوجـــهـــات  ــة االســــتــــيــــاء مـ ــالــ ــــل حــ ــــي ظـ فـ
املواطنني  بحق  املــصــري  واألمـــن  الحكومية 
ــيــــة. وبــحــســب  ــنــــوات املــــاضــ ــدار الــــســ ــ ــ عـــلـــى مـ
ــيــــة رســــمــــيــــة، فـــــــإن إجــــمــــالــــي عــــدد  ــائــ إحــــصــ
الناخبني في اليوم األول بلغ 34.852 ناخبًا، 
في الدائرتني األولى والثانية، بنسبة بلغت 
12.76 في املائة من إجمالي عدد املقيدين في 
سجالت الناخبني 273178 صوتا انتخابيا، 
ــة واحـــــــــــدة عــلــى  ــ ــامـ ــ ــي لـــجـــنـــة عـ ــ ــــني فــ ــوزعــ ــ مــ
مستوى مراكز وأقسام املحافظة و30 مركزًا 
املقابل، تضّم محافظة شمال  في  انتخابيًا. 
سيناء دائرتني، بمقعدين فرديني و5 مقاعد 
 31( مــرشــحــًا  يــتــنــافــس عليهم 41  لــلــقــائــمــة، 
مرشحًا على املقعدين الفردي و10 مرشحني 

على املقاعد املخصصة للقائمة(.
»الــعــربــي  ــد مـــصـــدر حــكــومــي مـــســـؤول لـــ ــ وأكـ
الــجــديــد«، أنـــه تــم رصـــد عــشــرات الــتــجــاوزات 
عــلــى مــداخــل مــراكــز االقـــتـــراع، خــصــوصــًا في 
الدعائية  الحمالت  قبل  من  العريش،  مدينة 
لــبــعــض املــرشــحــني، مــن قــبــيــل تــوزيــع مبالغ 
خدمة  أو  انتخابي،  صــوت  كــل  مقابل  مالية 
ــنـــة لــلــنــاخــبــني مــــن مـــراكـــز  ــــالت املـــؤمـ ــواصـ ــ املـ
ــتــــراع وإلـــيـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــواجــد  االقــ
املــنــاطــق، ضمن  غالبية  فــي  الكثيف  األمــنــي 
العملية االنتخابية.  خطة االستنفار لتأمني 
وهذه الظواهر بانت خالل هذه االنتخابات 
بشكل الفـــت أكــثــر مــن أي انــتــخــابــات مضت، 
في ظل حالة التنافس الشديد بني املرشحني 
في  باملقعد  للظفر  وتــدافــعــهــم  لــالنــتــخــابــات، 

البرملان مهما كلف ذلك من ثمن مادي.
ــيـــوم األول ومــع  ــه فـــي نــهــايــة الـ ــح أنــ ــ وأوضــ
التجاوزات،  ورصــد  الناخبني  أرقــام  خفوت 
جــــــرى عـــقـــد جـــلـــســـة ملــــســــؤولــــي املـــحـــافـــظـــة، 
ــرارات، أهــمــهــا ضبط  ــقــ وإصـــــدار عـــدد مـــن الــ

ــز االنــتــخــابــيــة، وتــوفــيــر  ــراكـ املــشــهــد أمــــام املـ
أجــــواء مــريــحــة لــلــنــاخــب، الخــتــيــار مــن يــراه 
مناسبًا. وهذا ما ظهر أمس األحد، من خالل 
اعــتــقــال عــدد مــن مــنــدوبــي املــرشــحــني، خالل 
قــيــامــهــم بـــتـــجـــاوزات واضـــحـــة أمـــــام مــراكــز 
االنتخاب. وأشار إلى أن استمرار حالة عدم 
املطلوب،  بالشكل  االنتخابات  على  اإلقــبــال 
يعني أن النتائج لن تكون معبرة عن الرأي 
ما  سيناء،  شمال  فــي  للمواطنني  الحقيقي 
يستدعي البحث في أسباب عزوف املواطنني 
الرغم  االقــتــراع، على  التوجه لصناديق  عن 
من كل الدعاية االنتخابية وتنوع املرشحني 
 بعدد املقاعد 

ً
في ظل عددهم الكبير مقارنة

املتاحة للمحافظة.
وتعقيبًا على ذلك، قال أحد شيوخ سيناء، 

وتعيس بسبب  »أنــا حزين  العكور:  عــارف 
واملــرتــشــي«، مضيفًا  الــراشــي  عــن  الحقائق 
في صفحته على »فيسبوك«: »عندي الكثير 
مـــن الـــوقـــائـــع عـــن مـــرتـــشـــني«. مـــع الــعــلــم أن 
سمت إلى دائرتني 

ُ
محافظة شمال سيناء ق

بــداًل مــن ثــالث دوائـــر فــي هــذه االنتخابات. 
وتــضــم الـــدائـــرة األولــــى أقــســام: أول وثــانــي 
وثالث ورابع العريش، رفح، والشيخ زويد. 
ويتنافس على مقعدها الفردي 19 مرشحًا 
(. أما الدائرة الثانية 

ً
)6 أحزاب و13 مستقال

فــتــضــم أقـــســـام: الــحــســنــة والــقــســيــمــة ونخل 
وبــئــر الــعــبــد ورمـــانـــة. ويــتــنــافــس عليها 12 
بينما  مستقلني(،  و9  حزبيني   3( مرشحًا 
مرشحني  خمسة  الوطنية«  »القائمة  تضم 

عن الدائرتني.

بغداد ــ براء الشمري

تحّول الحديث عن اإلطاحة برئيس البرملان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، مــــن مــجــرد 
ــلــّوح بها قــوى سياسية عربية 

ُ
ت تــهــديــدات 

ية، ضمن إفــرازات التنافس املزمن على 
ّ
ُسن

الــزعــامــة والــنــفــوذ فــي مــا بينها، إلــى حــراٍك 
حــقــيــقــي، تــرجــمــتــه تــحــركــات جــمــع تــواقــيــع 
ــبـــرملـــان لــطــلــب ســحــب الــثــقــة  أعـــضـــاء فـــي الـ
منه، ولقاءات املعسكر الرافض للحلبوسي 
النجيفي، مع قادة وممثلي  بزعامة أسامة 
كتل أخرى، بهدف إقناعهم بالخطوة. وفي 
أعلن  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر 

ــة«، والــتــي  ــيـ ــراقـ ــعـ عـــن تــشــكــيــل »الــجــبــهــة الـ
ــّمــــت نــــوابــــًا عــــن املـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة  ضــ
بداية  على  مؤشر  في  والغربية،  الشمالية 
صـــراع ســيــاســي مــحــتــدم فــي هـــذه املــنــاطــق، 
قــبــيــل االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة املـــبـــكـــرة. 
ــاء  ــد أعــــضــ ــقــ ويـــــــــوم الـــجـــمـــعـــة املــــــاضــــــي، عــ
ــددهـــم 35 نــائــبــًا، اجــتــمــاعــًا  »الــجــبــهــة«، وعـ
الفهداوي،  قاسم  الحالي  النائب  منزل  فــي 
ــدة، مـــن بــيــنــهــا اســتــبــدال  ــ لــبــحــث قــضــايــا عـ
الــحــلــبــوســي، وذلــــك بــالــتــزامــن مــع اجــتــمــاع 
مماثل عــقــده رئــيــس الــبــرملــان مــع ثــالثــة من 
رؤســـــــاء الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــني، 
املشهداني  ومحمود  الجبوري  سليم  وهــم 
وحــاجــم الــحــســنــي، بــحــضــور نــائــب رئيس 
الوزراء السابق صالح املطلك. ويوم السبت، 
قالت »الجبهة«، في بيان، إنها »قررت جمع 
تواقيع 110 نواب، بحسب القانون، لتقديم 
ــنـــواب لسحب  طــلــب إلـــى رئـــاســـة مــجــلــس الـ

الثقة عن محمد الحلبوسي«.
العراقية«،  سياسي بارز مقرب من »الجبهة 
استبدال  أن »حــراك  الجديد«،  »العربي  لـ أكــد 
ــيـــون  ــاسـ ــيـ الـــحـــلـــبـــوســـي يـــــقـــــوده نــــــــواب وسـ
يــمــثــلــون مــحــافــظــات شــمــالــيــة وغــربــيــة عــدة، 
وقد نجحوا في فتح قنوات اتصال مع قوى 
أخـــرى شيعية وكـــرديـــة، إلقــنــاعــهــا بــضــرورة 
اســـتـــبـــدال رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، وضــمــان 
وجـــود بــديــل ســريــع لــه مــن داخـــل الــبــرملــان«. 
وتوقع املصدر »أال تكون املهمة سهلة داخل 
التوقيت  األخــرى تعتبر  القوى  البرملان، ألن 
ــد االنـــتـــخـــابـــات، ال  ــا، إذ يـــقـــتـــرب مـــوعـ حــــرجــ
سيما أن البرملان سيحل نفسه قبل شهرين 
ــابــــات«. لــكــنــه أكـــــد أن غـــدًا  ــتــــخــ مــــن هـــــذه االنــ
الــثــالثــاء، ستكون هــنــاك تــواقــيــع جــديــدة في 
هذا السياق، والهدف »هو جمع 110 تواقيع 

بالبرملان وفقًا للنظام الداخلي، لتقديم طلب 
ــّوت عليه  ــذي يــجــب أن يـــصـ ــ ســحــب الــثــقــة الـ
ــاء الـــبـــرملـــان الــحــاضــريــن  ــدد أعــــضــ ــ نـــصـــف عـ
الداخلي  للنظام  وفقًا  التصويت  جلسة  فــي 

ملجلس النواب«.
من جهته، قال النائب السابق عن محافظة 
األنــبــار، حــامــد املــطــلــك، إن الــذيــن يخالفون 
ــــوم، ويـــعـــمـــلـــون بــجــد  ــيـ ــ ــبــــرملــــان الـ رئــــيــــس الــ
ــوا مـــعـــه ضــمــن  ــانــ ــبــــدالــــه، كــ ــتــ ــــه واســ ــتـ ــ إلزاحـ
مــشــروع واحـــد فــي الــســابــق، وكــانــت لديهم 
نّية لدخول االنتخابات املقبلة سوية. وبنّي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  املطلك، فــي حــديــث لـــ
»حـــــراك إقـــالـــة الــحــلــبــوســي يــمــكــن أن ُيــفــهــم 
ــى الــفــشــل في  مـــن جـــانـــبـــني، األول يـــعـــود إلــ
أداء مهمته فــي رئــاســة الــبــرملــان، وفــي هذه 
أما  إقالته،  مــن يريد  مــع  الحق  فــإن  الحالة، 
الجانب اآلخر، فال يخلو من تضرر مصالح 
املطلك  ورأى  السياسيني«.  بني  وتقاطعات 
أن املعترضني على استمرار الحلبوسي في 
منصبه كرئيس للبرملان، يعتقدون أن بقاءه 
في املنصب، سيخلي الساحة له، وبالتالي 
يتم اقــصــاؤهــم، مــحــذرًا مــن أن االجتماعات 
الحلبوسي  التي يعقدها معسكر  املتزامنة 
مـــن جـــهـــة، والــجــبــهــة املـــنـــاوئـــة لـــه مـــن جهة 
ــي مـــصـــلـــحـــة املـــنـــاطـــق  ــ أخـــــــــرى، ال تـــصـــب فـ
 
ً
الـــتـــي يــمــثــالنــهــا. وتـــابـــع »لــــو كـــانـــوا فــعــال

يشعرون أنهم جاؤوا من أجل مهمة وطنية 
ــى هــذه  ــأوا إلــ ــا لـــجـ وأخـــالقـــيـــة صــحــيــحــة، ملـ
الــخــالفــات والــتــقــاطــعــات واالتــهــامــات التي 
وجــود  احتمال  إلــى  ملمحًا  يتراشقونها«، 
أطــراف أخــرى تقف وراء هــذا االنقسام، كي 

تبقى املناطق املحررة متأخرة.
ل عضو البرملان عن »تحالف 

ّ
في املقابل، قل

الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة« )تـــحـــالـــف الــحــلــبــوســي( 
مــحــمــد الــكــربــولــي، مـــن أهــمــيــة حــــراك إقــالــة 
رئيس البرملان، مبينًا في مقابلة تلفزيونية، 
العراقية« كانوا  »الجبهة  أن بعض قيادات 
إلــى  املـــوالـــني للحلبوسي، والفــتــًا  أكــثــر  مــن 
ــيـــوم كــانــوا  ــر الـ ــيـ أن املــعــتــرضــني عــلــى األخـ
منصاعني لــه فــي الــســابــق. وأكـــد أن رئيس 
الــبــرملــان لــن يــقــال مــن منصبه، مــشــددًا على 
السياسي  االستقرار  على  الحفاظ  ضــرورة 

إلى حني إجراء االنتخابات.
استبدال  لــحــراك  القانوني  الــغــطــاء  وبــشــأن 
ــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي  ــ ــان، أكـ ــرملــ ــبــ رئـــيـــس الــ
طارق حرب، أن هذا اإلجراء يبدأ بطلب يتم 
تــقــديــمــه إلـــى رئــاســة مجلس الـــنـــواب، يليه 
باألغلبية  التصويت  فيها  يتم  جلسة  عقد 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ الــبــســيــطــة، مــبــيــنــًا فــــي حـ
ــي الـــجـــلـــســـة هــو  ــد«، أن املـــطـــلـــوب فــ ــديــ ــجــ الــ
أصل  مــن   165( القانوني  النصاب  تحقيق 
نصفهم،  من  أكثر  تصويت  ثم  نائبًا(،   329
ــــود أي  أي 83 نــائــبــًا. واســتــبــعــد حــــرب وجـ
تأثير ملحاوالت تغيير رئيس البرملان على 
إجراؤها  املقرر  املبكرة،  االنتخابات  موعد 
أن محاوالت  مــؤكــدًا  املقبل،  الــعــام  منتصف 
تغيير الحلبوسي تشبه الحراك الذي أرغم 
املشهداني  األسبق محمود  البرملان  رئيس 
على االستقالة عام 2008 واستبداله بأياد 
السامرائي، مع اختالف الظروف واألسباب.
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ضعف الدخول واحتياج املواطنني للوظائف 
والـــعـــمـــل فـــي عــــدة أشـــغـــال يـــومـــيـــًا. واســتــنــد 
ــقـــطـــاعـــات مــن  هــــــؤالء عـــلـــى تـــضـــرر بـــعـــض الـ
فــتــرة الــتــوقــف األولــــى بسبب كـــورونـــا، التي 
 حتى اآلن من آثــار ضعف املــوارد، 

َ
لم تتعاف

وال من قرارات فصل واستبعاد مئات اآلالف 
من العمال املؤقتني، ال سيما مع تزامن فترة 

ــــوزراء بــمــا جــاء  ــلــت اهــتــمــام الــ
ّ
املــكــافــحــة، عــط

فـــي تــقــاريــر الــصــحــة الــتــي تــحــذر مـــن كــارثــة 
وفــقــًا ملـــؤشـــرات املـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الـــوبـــاء. 
واملــخــابــرات  الــداخــلــيــة  وزارة  ممثلو  وطــلــب 
ضــــــرورة الــتــعــامــل »بــــرويــــة« مـــع املــواطــنــني 
املـــصـــالـــح االقـــتـــصـــاديـــة، تحسبًا  وأصــــحــــاب 
إلمــكــانــيــة حـــدوث انــفــجــار اجــتــمــاعــي نتيجة 

التوقف والــوبــاء، مــع قـــرار وقــف البناء على 
حتى  سيستمر  الـــذي  الجمهورية،  مستوى 
نوفمبر/تشرين  مــن شــهــر  الــرابــع  األســبــوع 

الثاني الحالي.
ــلـــيـــة  ــم تـــحـــســـم الـــداخـ ــ ولــــأســــبــــاب ذاتـــــهـــــا، لـ
واملــخــابــرات خــالفــات أخـــرى حـــول استغالل 
لغلق  دائــمــة  مواعيد  لفرض  الحالي  الــظــرف 

املــصــالــح الــتــجــاريــة يــومــيــًا، فـــي إطــــار رغــبــة 
السيسي في  الفتاح  الجمهورية عبد  رئيس 
»ضبط الشارع«، وتقليص ساعات األنشطة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــرة غــيــر الــحــكــومــيــة. ومــا 
زالــت دوائــر عدة تنصح بتأجيل اتخاذ هذه 
ــا قد  الــخــطــوة، خــوفــًا مــن تــفــاقــم الــبــطــالــة ومـ
تــهــدد بــه مــن تــنــامــي الــغــضــب الــشــعــبــي ضد 

النظام، ال سيما أن زيادة أعداد العاطلني من 
املؤّمن  املنتظمة وغير  املؤقتة وغير  العمالة 
ــانـــت مــــن أســــبــــاب انـــــــدالع الـــحـــراك  عــلــيــهــا، كـ
الشعبي األخير في سبتمبر/أيلول املاضي، 
ــيـــة والـــفـــقـــيـــرة  ــفـ ــدد مــــن املـــنـــاطـــق الـــريـ ــ فــــي عــ

بالجيزة والقاهرة ومحافظات الصعيد.
ودخــــل عــلــى الــخــط فـــي املــنــاقــشــات الــحــالــيــة 
وزراء املجموعة االقتصادية، خصوصًا وزير 
املالية محمد معيط، الذي حذر من انتكاسة 
كبرى في حجم تدفق النقد األجنبي اليومي 
وقدرة الحكومة على التعامل مع آثار األزمة، 
الرحالت  وقــف  بينها  تدابير من  إذا فرضت 
الجوية أو تقييد االنتقال بني املدن الساحلية 
عـــلـــى الـــبـــحـــر األحــــمــــر والــــقــــاهــــرة واألقــــصــــر 
وأســـوان. وأبــدى قلقه من وقــف االحتفاليات 
الثقافية والفنية املقررة خالل الفترة املقبلة، 
واإلسكندرية  القاهرة  مهرجانا  بينها  ومــن 
لجنة  تبحث  اللذان  الدوليان،  السينمائيان 
املكافحة إلغاءهما حاليًا، بعد ارتفاع أعداد 
ــاه بـــني املـــشـــاركـــني في  ــبـ ــتـ اإلصــــابــــات، واالشـ
مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي ومــهــرجــان 

املوسيقى العربية.
ــتـــبـــارات  وبــحــســب املــــصــــادر، فــــإن تــلــك االعـ
أدت إلــى تــعــديــالت كبيرة فــي مــســودة كان 
مجلس الــوزراء قد وضعها، باالشتراك مع 
وزارة الصحة والجهات األمنية والسيادية 
للتعامل مع املوجة الثانية من الوباء، كما 
املاضي  األربــعــاء  إلــى تعطيل عرضها  أدى 
في مجلس الــوزراء. لكن بعيدًا عن املبررات 
األمــنــيــة واملـــالـــيـــة لــلــتــأخــر فـــي فــــرض قــيــود 
النظام  فإن أجهزة  الحركة واألنشطة،  على 
العمل  أو  الــدراســة  عــدم تعطيل  إلــى  تتجه 
باملؤسسات االقتصادية بأي شكل، ألسباب 
سياسية. مع أنه قد تتوقف الدراسة جزئيًا 
في عدد من املدارس أو يتوقف العمل بعدد 
ــهـــدف الــســبــب  ــالـــح. ويـ مـــن املـــصـــانـــع واملـــصـ
إلــى طمأنة  املــســار،  هــذا  الرئيسي العتماد 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن املـــحـــلـــيـــني واألجــــــانــــــب عــلــى 
اســتــمــرار مــســانــدة الــدولــة لــهــم، وتمكينهم 
مــن مــمــارســة األعــمــال نظير اســتــمــرار ضخ 
األمـــــوال وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل فــي الــســوق 

املصرية.
أنــهــا  الـــصـــحـــة  وزارة  تــــؤكــــد  ــل،  ــابــ ــقــ املــ فــــي 
قـــــــادرة حـــتـــى اآلن عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب أعـــــداد 
ــة مـــــع دخـــــــــول فــصــل  ــعــ ــتــــوقــ اإلصـــــــابـــــــات املــ
ــًا فــــي الـــــدراســـــة، فــي  الـــشـــتـــاء واملــــضــــي قـــدمـ
املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، لــكــنــهــا وضــعــت 
عدة شروط الستمرار قدرتها، على رأسها 
التفعيل السريع عند الحاجة ملجمع العزل 
ــقـــوات املــســلــحــة فـــي مجمع  الــــذي أقــامــتــه الـ
معارضها بالقاهرة الجديدة ولم يستخدم، 
ودخول املستشفيات الجامعية والعسكرية 
بمختلف املحافظات للخدمة عند الحاجة. 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى الــتــأكــيــد عــلــى ســرعــة 
ــدارس والــكــلــيــات واملــعــاهــد الــتــي  ــ إغــــالق املــ
تظهر فيها حاالت، مع عودة تخفيض عدد 
وأمــاكــن  التجارية  املجمعات  عمل  ســاعــات 
الترفيه، تحديدًا املقاهي وصاالت الرياضة 

واملالعب األهلية.
ــددت الــــــــوزارة عــلــى ضــــــرورة إنــهــاء  ــ كــمــا شـ
حـــالـــة اإلهـــمـــال املــســتــمــر مـــن قــبــل الــشــرطــة 
ــة األخــــــــرى فــــي تــنــفــيــذ  ــيـ ــابـ ــرقـ والــــجــــهــــات الـ
العقوبات  وتطبيق  االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجــ
املــقــررة عــلــى املــواطــنــني، الــذيــن يتجاهلون 
ارتــــــداء الــكــمــامــات فـــي وســـائـــل املـــواصـــالت 
التي  املغلقة  العامة  األماكن  وكذلك  العامة 
تسمح بمثل هذه املخالفات. ورصــدت فرق 
الــتــفــتــيــشــيــة  فـــي حــمــالتــهــا  الــصــحــة  وزارة 
واملناطق  واملقاهي  للمطاعم  املنتظمة  غير 
 مــتــزايــدًا 

ً
الــســيــاحــيــة والــصــنــاعــيــة، تــجــاهــال

االجتماعي  والــتــبــاعــد  الــســالمــة  لتعليمات 
واإلجــراءات، التي تضمنها البرنامج الذي 

أعدته الوزارة للتعايش مع كورونا.

تقريرالحدث

ال يُتوقع أن تكون 
المهمة سهلة داخل 

البرلمان

كورونا يربك السلطات المصرية

سعت السلطات المصرية منذ نهاية يونيو/حزيران، إلى ترسيخ االعتماد 
بصورة  المواطنين  بين  العالج  طــرق  وانتشار  المنزلي  العزل  على 
المصابين  ومجموعات  اإلعالم  بوسائل  ذلك  في  واستعانت  تقليدية. 
االجتماعي، فتخّوف  التواصل  المنتشرة على مواقع  االشتباه  وحاالت 
وجود  في  تسبب  الذي  األمر  للمستشفيات.  التوجه  من  المواطنون 
يتم  لم  الرسمية  الصحة  منظومة  خــارج  المصابين  من  كبير  عــدد 

تسجيلهم، واعتمدوا على أطباء في التشخيص بواسطة األعراض.

مصابون غير مسجلين

تقرير

القاهرة ــ العربي الجديد

ــهـــات  ــــالف كـــبـــيـــر فــــي وجـ يــــســــود خــ
الـــنـــظـــر بــــني الــــــــــوزراء ومــســتــشــاري 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة املـــصـــري عبد 
السيادية  الجهات  السيسي وممثلي  الفتاح 
واألمنية، األعضاء في لجنة مكافحة فيروس 
كورونا في مصر، بعد عودة أعداد املصابني 
الــرســمــيــة لــلــزيــادة بــمــا يــزيــد عــن 200 حالة 
يــومــيــًا لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ شــهــريــن. وشــّكــل 
 للدولة في خفض 

ً
هذا التطور السلبي فشال

الــنــســب املــرتــفــعــة لــلــوفــيــات مــن بــني الــحــاالت 
املــســجــلــة، والــتــي تــخــطــت 5.8 فــي املـــائـــة، مع 
استمرار الفجوة الكبيرة بني العدد الحقيقي 
للحاالت املصابة والحاالت املسجلة رسميًا. 
ويأتي ذلك في ظل إصرار الدولة بأجهزتها 
على املضي قدمًا في إقامة األنشطة املختلفة، 
ضاربة بعرض الحائط املخاوف والتحذيرات 
الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ورئاسة 
ــوزراء والـــتـــراخـــي. وبــلــغ األمــــر حــد انــعــدام  ــ الــ
ــراءات والــتــدابــيــر  ــ االهــتــمــام فــي تطبيق اإلجــ
املنصوص عليها في الخطة الحكومية، التي 
املــاضــي  الــصــيــف  الــصــحــة  وضــعــتــهــا وزارة 

للتعامل مع الفيروس على املدى الطويل.
ووفــقــًا ملــصــادر حــكــومــيــة واكــبــت الــنــقــاشــات 
الــــوزراء يوم  حــول هــذه القضية فــي مجلس 
ــرة الــصــحــة هالة  األربـــعـــاء املــاضــي، فـــإن وزيــ
زايد، تقدمت بعدد من التقارير الصادرة عن 
الوبائي،  التفشي  عــن وضــع  الــــوزارة  إدارات 
ومــراقــبــة مـــدى الـــتـــزام املــنــشــآت االقــتــصــاديــة 
بالتدابير  املختلفة  والحكومية  والتعليمية 
املوضوعة. وبــدا واضحًا وجــود خروقات ال 
تــعــد وال تــحــصــى، بــمــا فــي ذلـــك ظــواهــر تــدل 
على تواطؤ وزارة الداخلية ممثلة في األمن 
العام مع أصحاب املحال التجارية واملطاعم 
ــن الــتــجــمــعــات، عــــدا املــراكــز  ــاكـ واملـــقـــاهـــي وأمـ
الــتــجــاريــة الــكــبــرى )املـــــــوالت( لــلــســمــاح لهم 
بخرق املــواعــيــد املــفــروضــة إداريـــًا منذ ثالثة 

أشهر.
لكن النقاشات التي سبق أن دارت في لجنة 

عّمان ــ العربي الجديد

أعـــلـــن املــتــحــدث بـــاســـم الــهــيــئــة املــســتــقــلــة 
املــومــنــي،  األردن، جــهــاد  فـــي  لــالنــتــخــاب 
أمــس األحــد، أن الهيئة تعاملت مع أكثر 
تــنــوّعــت  انـــتـــخـــابـــيـــة،  ــن 830 مـــخـــالـــفـــة  مــ
ــة  ــايــ ــدعــ ــمـــات الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــات لـ ــفــ ــالــ ــخــ ــــني مــ بــ
 59 للمادة  مخالفة  وأخـــرى  االنتخابية، 
»املـــال  ـــ مـــن قـــانـــون االنـــتـــخـــاب املــتــعــقــلــة بـ
األســــود«. وأوضـــح املــومــنــي، أن »الهيئة 
والتجهيزات  االســتــعــدادات  جميع  أتمت 
الفنية واإلدارية الخاصة باالنتخابات«، 
املــقــررة غــدًا الــثــالثــاء. وأشـــار إلــى تشكيل 
الشمال والوسط  3 لجان تدقيق ألقاليم 
ــنـــوب، لــتــســريــع عــمــلــيــة اســتــخــراج  والـــجـ

النتائج في كافة الدوائر االنتخابية.
اليوم  االنتخابي،  الصمت  مرحلة  وتبدأ 
االثنني، وهو آخر موعد ملمارسة الدعاية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة بـــكـــافـــة أشـــكـــالـــهـــا اســتــبــاقــًا 
الهيئة  ودعـــت  غـــدًا.  االنتخابية  للعملية 
إلــــى ضـــــرورة الــتــقــيــد بــتــطــبــيــق الــقــانــون 
ووقـــف كــافــة أشــكــال الــدعــايــة االنتخابية 
فــي مختلف وســائــل اإلعـــالم والــتــواصــل، 
مــشــيــرة إلـــى أن قــانــون االنــتــخــاب يحظر 
مـــمـــارســـة الـــدعـــايـــة االنــتــخــابــيــة قــبــل 24 
ــن يـــــوم االقـــــتـــــراع تـــحـــت طــائــلــة  ســـاعـــة مــ
عبر  الهيئة  ونشرت  القانونية.  املسائلة 
النهائية  األســمــاء  اإللــكــتــرونــي  موقعها 
لــلــقــوائــم االنــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــني، وبلغ 
عـــدد الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة الــنــهــائــيــة 294 
املــرشــحــني 1674 مرشحًا،  قــائــمــة، وعـــدد 
، و360 سيدة، فيما بلغ عدد 

ً
1314 رجــال

 34 النيابية  االنتخابات  مــن  املنسحبني 
مرشحًا.

ــيــــس الـــــــــــوزراء بــشــر  ــرر رئــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الـــخـــصـــاونـــة، فـــي بــــالغ رســـمـــي، تعطيل 
الــوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات 
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، غــــدًا من 
أجل تمكني املوظفني من االنتخاب. ومن 

أجل التشجيع والحث على املشاركة في 
االنتخابات، تدخلت املؤسسات الدينية، 
فــدعــت دائـــرة اإلفــتــاء الــعــام إلــى املشاركة 
النيابية، بوصفها »أمرًا  في االنتخابات 
مشروعًا وحقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا 
»االنــتــخــابــات وسيلة  أن  وأمـــانـــة«. ورأت 
شــرعــيــة الخــتــيــار الــــنــــواب، تــمــثــل إحـــدى 
ــــورى الــــتــــي تـــقـــررهـــا  ــشـ ــ آلــــيــــات قــــاعــــدة الـ
الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة بــــاألدلــــة الــكــثــيــرة، 
الــلــه عليهم  الصحابة رضـــوان  بــل سبق 
التاريخ«.  بداية  في  اآللية  بهذه  بالعمل 
الصحية  بالتعليمات  »االلــتــزام  وطلبت 
ــمـــل بــــــاإلرشــــــادات الــصــحــيــة كـــافـــة،  ــعـ والـ
مــن لــبــس الــكــمــامــات وااللـــتـــزام بالتباعد 
الـــجـــســـدي أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، 

وأخذ كل وسائل الحيطة والحذر«.
ــد ملــراقــبــة  ــ ــر تــحــالــف راصـ مـــن جــهــتــه، ذكــ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، أن مــعــدل أعمار 
بينما وصلت  عامًا،   52.6 املرشحني هو 
مــعــدل أعــمــار املــرشــحــات إلــى 47.4 عامًا. 
وأظـــهـــر اإلحـــصـــاء أن تـــعـــداد املــرشــحــات 
واملـــرشـــحـــني الــــذيــــن كــــانــــوا ضـــمـــن الــفــئــة 
الــعــمــريــة مــن 30 إلـــى 39 عــامــًا، بــلــغ 221 
في   12.9 بنسبة  أي  ومــرشــحــًا  مــرشــحــة 
أكبر  وكــان  املرشحني.  املائة من مجموع 
ــي دائـــــرة  ــد تـــرشـــح فــ املـــرشـــحـــني عـــمـــرًا قــ
عجلون االنتخابية، وبلغ عمره 81 عامًا.

والبرملانيني  البرملانيات  صعيد  وعلى 
أن  النتائج  ت 

ّ
بين فقد  تــرشــحــوا،  الــذيــن 

139 بــرملــانــيــة وبــرملــانــيــًا مـــن املــجــالــس 
ــد تــــرشــــحــــوا النـــتـــخـــابـــات  ــ ــقــــة، قـ ــابــ الــــســ
بـــرملـــانـــيـــة  مـــنـــهـــم 91  الـــــــــــــ19،  ــلــــس  املــــجــ
ــلــــس الـــــــــــــ18، و48  وبــــرملــــانــــيــــًا مـــــن املــــجــ
برملانية وبرملانيًا من املجالس السابقة. 
وبحسب التعليمات التي أعدتها الهيئة 
تــبــدأ عملية االقـــتـــراع فــي تــمــام الساعة 
الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا، وتــنــتــهــي الــســاعــة 
الــســابــعــة مـــســـاء، مـــع إمــكــانــيــة تــمــديــد 
االقتراع في بعض الدوائر مدة ساعتني.

انتخابات األردن 
أكثر من 830 مخالفة

طلبت الداخلية 
والمخابرات التعامل 

»بروية« في الموجة 
الثانية

تحذيرات من وقف 
تدفق النقد األجنبي 

بغياب الرحالت الجوية 

بدا اإلقبال على االنتخابات 
المصرية في محافظة 
سيناء ضعيفًا، في ظّل 

إحجام المواطنين 
عن االقتراع، وسط 

حديٍث عن دفع رشاوى، 
وبصورة علنية

دخل حراك قوى 
عراقية الستبدال رئيس 

البرلمان محمد الحلبوسي 
مرحلة جمع التواقيع 

النيابية، وهو حراك يبدو 
موجهًا في إطار التنافس 

على النفوذ

إضاءة محاوالت لفرض تدابير جديدة الحتواء 
الموجة الثانية من الفيروس
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  شرق
      غرب
فرنسا: تهديد إمام 

بالقتل
أمس  فرنسا،  فــي  تحقيقات  تحت 

ُ
ف

األحـــــــــد، بـــعـــد تـــلـــقـــي إمــــــــام مــســجــد 
درانسي في ضاحية باريس، حسن 
شــلــغــومــي، تـــهـــديـــدات عــــدة بسبب 
انـــتـــقـــاده الـــتـــطـــّرف، وفــــق مـــا أفــــادت 
النيابة  وأعــلــنــت  قضائية.  مــصــادر 
العامة في باريس أنه تّم فتح ثالثة 
بــذلــك معلومة   

ً
مـــؤكـــدة تــحــقــيــقــات، 

وردت فــي صحيفة »لــو بــاريــزيــان« 
الــفــرنــســيــة. وأوضـــحـــت الــنــيــابــة أن 
»أحــــــد الــتــحــقــيــقــات يــشــمــل وقـــائـــع 
تمجيد اإلرهاب وتهديدات بالقتل، 
والثاني أحداثًا متعلقة بالتحريض 
على ارتــكــاب إيـــذاء جسدي أو قتل، 
والــثــالــث يــتــنــاول وقــائــع تــهــديــدات 

بالقتل«.
)فرانس برس(

تايالند: تفريق المحتجين 
بخراطيم المياه

مدافع  التايالندية  الشرطة  أطلقت 
ــد، لــتــفــريــق آالف  ــ املـــيـــاه، أمــــس األحــ
ــاركـــني فــــي مــســيــرة  ــشـ املــحــتــجــني املـ
تــهــدف لــتــوصــيــل رســـالـــة إلـــى املــلــك 
ماها فاجيرالونكورن، في العاصمة 
بــانــكــوك، تــطــالــب بــإصــالحــات تحّد 
وبإقالة  املالكة  العائلة  من سلطات 
التي  الثانية  املـــرة  الــحــكــومــة. وهــي 
تستخدم فيها الشرطة مدافع املياه 
ــتــــجــــاجــــات،  ــن االحــ ــ خــــــالل أشــــهــــر مـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــيـــل رئــ ــة لـــرحـ ــيــ ــداعــ الــ
بـــرايـــوت تــشــان أوتـــشـــا )الـــصـــورة(. 
وقـــــّدر صــحــافــيــون عــــدد املــحــتــجــني 

بأكثر من عشرة آالف شخص.
)رويترز(

جورحيا: دعوات 
النتخابات مبكرة

احتشد اآلالف من أنصار املعارضة 
في جورجيا، أمس األحد، للمطالبة 
بــانــتــخــابــات مــبــكــرة إثــــر اتــهــامــات 
انتخابات  بــتــزويــر  الــحــاكــم  للحزب 
تــشــريــعــيــة شــــهــــدت تـــقـــاربـــًا كــبــيــرًا 
فـــي الــنــتــائــج. ونـــفـــى حــــزب »الــحــلــم 
رئيس  بزعامة  الحاكم  الجورجي« 
بيدزينا  امللياردير  األسبق  الــوزراء 
إيــفــانــيــشــفــيــلــي، الــــذي فـــاز بــفــارق 2 
في املائة في انتخابات 31 أكتوبر/ 
اتـــهـــامـــه  املــــــاضــــــي،  األول  تــــشــــريــــن 
بـــتـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات. لــكــن جميع 
أحزاب املعارضة الجورجية رفضت 
ــبـــرملـــان الـــجـــديـــد، مـــا أثـــار  دخـــــول الـ
مــخــاوف مــن أزمــة سياسية جديدة 

في تبليسي.
)فرانس برس(

بيالروسيا: زعيمة 
المعارضة تأمل لقاء 

بايدن
تـــجـــمـــع مــــتــــظــــاهــــرون مـــنـــاهـــضـــون 
للحكومة، أمس األحد، في العاصمة 

البيالروسية مينسك احتجاجًا على 
في  لوكاشينكو،  ألكسندر  الرئيس 
سياق اعتراض مستمر على نتائج 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت 
في 9 أغسطس/ آب املاضي، والتي 
فـــاز بــهــا لــوكــاشــيــنــكــو. مــن جهتها، 
أعـــربـــت مــنــافــســتــه فـــي االنــتــخــابــات 
الرئاسية سفيتالنا تيخانوفسكايا 
)الصورة(، التي هربت إلى ليتوانيا، 
نـــيـــتـــهـــا لــــقــــاء الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي 

املنتخب جو بايدن.
)فرانس برس(

بوليفيا: آرسي رئيسًا 
وموراليس يعود اليوم

شهدت بوليفيا، أمــس األحــد، حفل 
ــــويـــــس آرســـــــــي رســـمـــيـــًا  تـــنـــصـــيـــب لـ
رئيسًا جديدًا للبالد، عشية العودة 
املــنــتــظــرة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، إيــفــو 
إلــى البــاز.  االثنني  اليوم  موراليس، 
وآرســــــي مـــعـــروف بــكــونــه مــهــنــدس 
البوليفية«  االقــتــصــاديــة  »املــعــجــزة 
حــني كــان وزيـــرًا لالقتصاد واملالية 
ــــس، الـــتـــي  ــيــ ــ ــورالــ ــ ــة مــ ــ ــاســ ــ خـــــــالل رئــ
شهدت نموًا إجماليا للناتج املحلي 

ليبلغ مستويات غير مسبوقة.
)فرانس برس(

تخشى السلطات استبعاد مئات اآلالف من العمال المؤقتين )فرانس برس(

يشعر أهالي سيناء باليأس من سياسات الدولة )خالد دسوقي/فرانس برس(

عقد الحلبوسي بدوره اجتماعات سياسية )حيدر محمد علي/فرانس برس(

بلغ عدد القوائم االنتخابية النهائية 294 قائمة )فرانس برس(



75 شخصية يحاولون االتفاق على السلطة التنفيذية

الحوار الليبي في تونس

الحوار سيبحث ملفات 
توحيد الحكومة 

والمؤسسات الليبية

تونس ــ وليد التليلي

ينطلق الحوار السياسي الليبي 
في تونس، اليوم اإلثنني، في ظل 
رهـــانـــات كــبــيــرة عــلــى دفـــع الحل 
لــلــصــراع املستمر مــنــذ نــحــو 10 ســنــوات، 
مع تركيز هذه الجولة على سبل وآليات 
التنفيذية، بعد  ومعايير توحيد السلطة 
توّصل اللجنة العسكرية املشتركة الليبية 
)5+5( خالل حواراتها السابقة إلى اتفاق 
ــق 

ّ
ــبــــالد. ويــعــل لـــوقـــف إطـــــالق الـــنـــار فـــي الــ

الــلــيــبــيــون آمــــااًل كــبــيــرة عــلــى هـــذا الــحــوار 
الـــذي سيشّكل اخــتــبــارًا لــطــرفــي الــصــراع، 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي ومعسكر شــرق 
املتحدة،  الــداعــمــة ولــأمــم  ولــلــدول  ليبيا، 
ــذا املــــســــار عــلــى  ــ ــدرة هـ ــ ــــدى قــ وســيــظــهــر مـ
الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــمــات ســيــاســيــة تــقــود 
إلى انتخابات عامة وتعيد االستقرار إلى 
هذا البلد. وعلى الرغم من اآلمال الكبيرة 
بنتائج إيجابية، تبقى الشكوك قائمة في 
إمــكــان نــجــاح هــذا الــحــوار، خصوصًا في 
الشخصيات  تمثيل  حـــول  تــســاؤالت  ظــل 
الـ75 التي ستشارك فيه، والتزام معسكري 
ستصدر،  التي  باملقررات  والشرق  الغرب 
ــديــــدة،  ــلـــطـــة الــــجــ وأبــــــرزهــــــا تـــشـــكـــيـــل الـــسـ
بــالــتــوازي مــع غــيــاب الــثــقــة بــني األطــــراف 
الدولية، والشكوك في وجود إجماع دولي 

على دفع التسوية الليبية.
ــــي ضـــاحـــيـــة قـــمـــرت  ــدق فـ ــنــ ويـــحـــتـــضـــن فــ
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس أعـــمـــال 
صارمة  إجــــراءات  تحيطه  الـــذي  امللتقى، 
عــلــى املــشــاركــني فــرضــتــهــا أزمـــة كــورونــا، 
مـــا دفــــع إلــــى تــقــلــيــص عــــدد الــصــحــافــيــني 
املسموح لهم بتغطية املؤتمر إلى أقصى 
األممية  البعثة  استغالل  مــع  ممكن،  حــد 
أو  أيضا هــذا الوضع إلبعاد أي ضغوط 
تشويش ممكن على املشاركني. ويفترض 
أن تمتد أعمال امللتقى على مدى ثالثة أو 
أربــعــة أيـــام، بحسب تــقــّدم املــشــاركــني في 

امللفات املطروحة عليهم.
وقــبــيــل االجــتــمــاع، اعــتــبــرت رئــيــســة بعثة 
ليبيا، ستيفاني  في  للدعم  املتحدة  األمــم 
اآلن مواتية، وهناك  »الظروف  أن  وليامز، 
الـــتـــقـــدم املــــحــــرز واآلراء  ــــوي عـــقـــب  ــم قـ ــ زخـ
املــشــاورات  عنها  أســفــرت  الــتــي  التوافقية 
ــيـــني، داخــــــــل الــــبــــالد  ــبـ ــيـ ــلـ ــرة بـــــني الـ ــ ــيــ ــ األخــ
وخــــارجــــهــــا، وعـــقـــب تـــوقـــيـــع وقـــــف إطــــالق 
البالد«. وتابعت  نار شامل على مستوى 
ــدة يـــجـــب عـــدم  ــ ــريـ ــ »نــــحــــن أمــــــــام فــــرصــــة فـ
الليبيني،  أدعـــو جميع  ولــذلــك  إضــاعــتــهــا، 
ال سيما من هم في موقع املسؤولية، إلى 
االستفادة من هذه الفرصة من أجل تحقيق 
تطلعات الشعب الليبي في العيش بسالم 
وأمن وازدهار واستقرار«. ولم تتغافل عن 
التحذير من »أن هناك العديد أيضًا ممن 
يتربصون بالعملية السياسية، ويسعون، 

السبيل  باعتبارها  الــعــامــة،  االنتخابات 
األفضل إلعادة القرار إلى الشعب الليبي، 
ليبيا«،  في  ديمقراطية  ملرحلة  وتؤسس 
ــلــــوصــــول إلـــــى هـــــذه الـــغـــايـــة،  مــضــيــفــة »لــ
يــجــب الــتــوافــق عــلــى الــتــرتــيــبــات الــالزمــة 
االنتخابات في  التي تسمح بإجراء هذه 
أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها 
إيجاد سلطة تنفيذية موحدة تعمل على 

تقديم الخدمات للشعب الليبي«.
وكــــــــشــــــــف مــــــــصــــــــدر لـــــيـــــبـــــي قــــــــريــــــــب مـــن 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ املــــفــــاوضــــات، لــــ
الحوار سيبحث ملفات توحيد الحكومة 
ينتهي  أن  مرجحًا  الليبية،  واملــؤســســات 

ــى إفــســاد  لـــغـــايـــات شــخــصــيــة وضـــيـــقـــة، إلــ
مساركم هذا وتعطيله«.

وتـــركـــز هـــذه الــجــولــة عــلــى ســبــل وآلــيــات 
ومعايير توحيد السلطة التنفيذية. وبعد 
إنجاز هذه املرحلة تتبعها خريطة طريق 
تــهــدف إلــى الــوصــول إلــى تحسني تقديم 
بالتحضير  والبدء  للمواطنني  الخدمات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــى أرضـ ــلـ ــ ــــات املــــقــــبــــلــــة عـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــالنـ لـ
دستورية صلبة تؤدي إلى إيجاد شرعية 
في  السياسية  للعملية  دائــمــة  وهيكلية 
لــيــبــيــا. وقــالــت الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي بيان 
لــهــا إن »الـــهـــدف األســمــى مللتقى الــحــوار 
ــــو الـــــوصـــــول إلـــى  ــاســـي الـــلـــيـــبـــي هـ ــيـ الـــسـ

ــدة وعلى  إلـــى االتـــفـــاق عــلــى حــكــومــة واحــ
امللتقى  أن  إلــى  السيادية. وأشـــار  املــواقــع 
ــلـــس  ــة املـــجـ ــبــ ــيــ ــركــ ــاقــــش تـــغـــيـــيـــر تــ ــنــ ــيــ ســ
الرئاسي، باختصار األعضاء من رئيس 
وستة مناوبني حاليًا إلى رئيس ونائبني 
لرئيس  استحداث موقع جديد  فقط، مع 
حـــكـــومـــة يـــكـــلـــف بــــالــــقــــيــــادة، مــــع تــحــديــد 
ــات كـــــل مـــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيــ صــــالحــ
ورئيس املجلس الرئاسي. وذكر أن جدول 
أعمال امللتقى يضم أيضًا التفاوض حول 
تفضي  االنتقالية  املرحلة  إلنهاء  صيغة 
ــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة في  ــ إلـــى إجـ
ليبيا في غضون 18 شهرًا على األقصى، 
إلـــى جــانــب تــحــديــد الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
لالنتخابات وتحديد األقاليم االنتخابية.

وتــقــتــصــر املـــشـــاركـــة فــــي مــلــتــقــى الـــحـــوار 
عــلــى الليبيني فــقــط الــذيــن تــمــت دعــوتــهــم 
بعدم  تعهدهم  بعد  75 شخصًا،  وعددهم 
رئاسي  أو  تنفيذي  منصب  ألي  الــتــرشــح 
السلطات  إلى  وال  التحضيرية  الفترة  في 
امللتقى.  بها  أن يخرج  يمكن  التي  املؤقتة 
ولكن برزت انتقادات كثيرة لكيفية اختيار 
لــلــواقــع على  ومـــدى تمثيلهم  املــشــاركــني، 
األرض في ليبيا، وبالتالي قبول األطراف 
وأوضــحــت  الــحــوار.  بمخرجات  املتنازعة 
أن  أنها حرصت على  املتحدة  األمــم  بعثة 
تكون آلية االختيار شاملة لضمان أوسع 
أن  وسبق  الليبي،  املجتمع  مكونات  كافة 
عقدت مئات اللقاءات مع مختلف املكونات 
النسائية والشبابية ومع عمداء البلديات 
واألحــزاب  النقابات  ومنتسبي  واألقليات 
ــــل  الـــســـيـــاســـيـــة واألجــــــســــــام الـــقـــائـــمـــة داخـ
وستوضع  وخــارجــهــا،  الليبية  األراضــــي 
ــاورات والــلــقــاءات  مــخــرجــات كــل تــلــك املـــشـ

بني يدي أعضاء الحوار.
ولكن هــذه األجــنــدات التي تحدثت عنها 
تمثيلية  مــدى  توضح  ال  األممية  البعثة 
املشاركني للقوى على األرض، وال كيفية 
التعامل مع الرافضني املمكنني ملخرجات 
هـــذا الـــحـــوار والـــتـــوازنـــات الــجــديــدة التي 
القانونية  اآللـــيـــات  هــي  ومـــا  سينتجها، 
واألمــمــيــة الــتــي سيتم مــن خــاللــهــا فــرض 

نتائج هذا الحوار.
ــال الــبــاحــث  ــ ــر، قـ ــ ــ ــــذا األمـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ
كــشــادة،  عــمــران  الليبي محمد  الــســيــاســي 
ــد مــن  ــديــ ــعــ الــ الـــــجـــــديـــــد«، إن  »الــــعــــربــــي  لـــــ
املـــؤشـــرات تــؤكــد أن مــلــتــقــى تــونــس قـــد ال 
ــدة،  ــاب عــ ــبــ ــاحـــات كـــبـــيـــرة ألســ يــحــقــق نـــجـ
ــراف الليبية  أهــمــهــا غــيــاب الــثــقــة بــني األطــ

ورفـــض الــكــثــيــر مــن الــقــوى الــســيــاســيــة ما 
تقوم به البعثة األممية، مع غياب معايير 
واضــــحــــة الخـــتـــيـــار املــــشــــاركــــني، ووجـــــود 
بعض األسماء التي ليس لها ثقل سياسي 
تعلموا  الليبيني  أن  وأوضــح  واجتماعي. 
ــن عــمــر  ــرة مــ ــعـــشـ كـــثـــيـــرا خـــــالل األعـــــــــوام الـ
الــصــراع، ولــم تعد لديهم ثقة في املجتمع 
أنــه ليست هناك إرادة  الــدولــي، خصوصًا 
ما  أن  الليبية، معتبرًا  األزمـــة  دولــيــة لحل 
تقوم به البعثة األممية هو إدارة للصراع 
الالعبني في  إنــتــاج  ، وسيعاد 

ً
وليس حــال

املشهد السياسي بما يؤدي إلى استمرار 
الصراع. واعتبر أن ملتقى تونس سيكون 
نسخة جديدة من اتفاق الصخيرات الذي 
ع في العام 2015. وعن الصعوبات التي 

ّ
وق

تحيط بهذا الحوار، قال إنها كثيرة، ومن 
أهــمــهــا غـــيـــاب الــثــقــة والـــتـــوافـــق، ووجــــود 
أجندات سياسية متضاربة. ولم يستبعد 
ــى بــعــض الــتــفــاهــمــات  ــان الـــتـــوصـــل إلــ ــكـ إمـ
واالتــــفــــاقــــيــــات، ومـــنـــهـــا تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــنــفــصــلــة عــــن املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، ولــكــن 
سيكون ذلك حني يتم التوافق على خارطة 

طريق بني األفرقاء السياسيني.
ــلــــل الـــســـيـــاســـي  ــبــــر املــــحــ ــتــ ــتــــه، اعــ مـــــن جــــهــ
التونسي املتابع للشأن الليبي، مصطفى 
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ عـــبـــد الـــكـــبـــيـــر، فـ
الــــجــــديــــد«، أن قـــائـــمـــة املـــدعـــويـــن لــلــحــوار 
الساحة  فــي  وازنـــة  غير  تضم شخصيات 
الــلــيــبــيــة، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت قـــــــادرة عــلــى 
الــحــل، وبعضها حــولــه خــالف وجـــدل بني 
الــلــيــبــيــني، وهــــو مـــا يــــدل عــلــى أن ولــيــامــز 
تعاملت بنوع من عدم الجدية مع اجتماع 
ــونـــس، ولــــم تــــدع شــخــصــيــات وازنــــــة بل  تـ
استبعدتها بوضع شرط عدم الترشح ألي 
منصب. وتابع أن األجندات غير واضحة 
فهل سيتم التركيز على املسار السياسي 
أو الــدســتــوري، وكــيــف ستكون الــخــارطــة، 
ــيـــة  ــنـ ــة األمـ ــألــ ــســ ــتـــم تــــبــــاحــــث املــ ــيـ ــل سـ ــ ــ وهـ
ــيـــف ســـيـــكـــون الـــحـــوار  واالقــــتــــصــــاديــــة، وكـ
ــغـــرب،  ــوارات بـــوزنـــيـــقـــة فــــي املـ ــ ــحـ ــ مــكــمــال لـ

والقاهرة، وجنيف؟
وعن الدور التونسي في هذا الحوار، أوضح 
رئاسة  فــي  السياسية  الـــدائـــرة  فــي  امللحق 
أن  الــحــجــام،  ولــيــد  التونسية،  الجمهورية 
اللوجستية  اإلمكانيات  كــل  ـــرت 

ّ
وف تونس 

مع  الــتــام  بالتنسيق  للملتقى  والــبــشــريــة 
»العربي الجديد«  األمم املتحدة. وأضاف لـ
أن الــــدور الــتــونــســي يقتصر عــلــى اإلعــــداد 
الــحــوار  والــبــشــري الحــتــضــان  اللوجستي 
فــي أحــســن الـــظـــروف مــن دون الــتــدخــل في 
محتواه. وأكد أن الرئيس قيس سعّيد، الذي 
سيشارك في افتتاح امللتقى، يتابع يوميًا 
تقّدم التحضيرات للمؤتمر ويؤكد موقف 
تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل 
ودائــــم يحفظ ســيــادة هـــذا الــبــلــد ووحــدتــه 
الوطنية وسالمة أراضيه، من خالل حوار 
ـ ليبي شامل، برعاية األمــم املتحدة،  ليبي 

وفي معزل عن التدخالت األجنبية.

سياسة
تتجه األنظار إلى تونس، اليوم اإلثنين، التي تستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي ينعقد بعد توصل األطراف الليبية إلى 
اتفاق لوقف إطالق النار، ليصبح الرهان كبيرًا على الملتقى للتوصل إلى توافقات حول السلطة التنفيذية لدفع الحل في البالد، 

مع بقاء شكوك كبيرة حول القدرة على تحقيق تقدم
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8
Monday 9 November 2020

االثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  23  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2261  السنة السابعة

صدامات تسابق جهود توحيد 
مليشيات الشرق

طرابلس ــ العربي الجديد

ــــوار  ــــحـ قـــبـــيـــل ســـــاعـــــات مـــــن انـــــطـــــالق الـ
الليبي فــي تــونــس، كــانــت مــديــنــة ســرت 
تعيش حــالــة مــن الــفــوضــى، بــعــد صــدام 
استمر لساعات بني مليشيا 128 مشاة 
ومليشيا طارق بن زياد، التابعتني للواء 
صــدامــات  وهــي  حفتر،  خليفة  املتقاعد 
وصفها املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم غرفة 
التابعة  ســرت-الــجــفــرة  تحرير  عمليات 
ــادي دراه،  ــهــ لــحــكــومــة الــــوفــــاق، عــبــد الــ
»املــأســاويــة«. وقــال دراه، فــي بــيــان، إن  بـــ
أقــفــلــت جميع  مليشيا طــــارق بــن زيــــاد، 
املدينة ونشرت حواجز تفتيش  مداخل 
أخرى  مليشيات  أقدمت  بينما  داخلها، 
تـــابـــعـــة لــحــفــتــر عـــلـــى مـــداهـــمـــة الــبــيــوت 
وســرقــتــهــا. وتــســيــطــر عــلــى املــديــنــة فــرق 
من  املنحدرة  مشاة   128 ملليشيا  تابعة 
مــنــطــقــة الــجــفــرة والـــتـــي يــقــودهــا الــرائــد 
ــة، الــقــيــادي الــعــســكــري من  حــســن الـــزادمـ
ملليشيا  تابعة  وأخــرى  السابق،  النظام 
طارق بن زياد التي يقودها صدام نجل 
خليفة حفتر، باإلضافة إلى مليشيا 604 
التطور  هـــذا  جـــاء  املــديــنــة.  فــي  السلفية 
في الوقت الــذي أعلنت فيه بلدية سرت 
عـــن اســتــمــرار اجــتــمــاع لــجــانــهــا املكلفة 
بتهيئة أماكن استضافة أعضاء اللجنة 
أول  فــــي   ،)5+5( املـــشـــتـــركـــة  الــعــســكــريــة 
اجتماعاتها في املدينة، بعد اجتماعها 

قبل أيام في غدامس.
الصدامات تطرح تساؤالت حول  هــذه 

نــجــاح جــهــود قــــادة مــن معسكر شــرق 
لــيــبــيــا لــتــفــكــيــك املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة 
ــا. فــــقــــد عــــقــــد رئـــيـــس  ــ ــارهـ ــ ــقـ ــ وإخــــــــــالء مـ
ــن بـــرملـــان  ــ ــة املـــكـــلـــف مـ ــامــ ــعــ األركــــــــــان الــ
طبرق، عبد الرزاق الناظوري، اجتماعًا 
ــر داخــلــيــة الــحــكــومــة  مــوســعــًا ضـــم وزيــ
املــــوازيــــة، وقـــــادة أمــنــيــني وعــســكــريــني، 
ملــنــاقــشــة إعـــــادة فـــرض الــســيــطــرة على 
ــدة مـــــدن أخـــــرى،  ــ ــ مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي وعـ
ليبيا. وبحسب بيان لالجتماع،  شرق 
فــإن املجتمعني اتفقوا على وضــع آلية 
عــمــل لــتــفــكــيــك الــتــنــظــيــمــات الــعــســكــريــة 

املــســلــحــة وإخـــــالء املـــقـــرات الـــتـــي تحت 
ــى الـــعـــمـــل  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــا، بـ ــهـ ــطـــرتـ ــيـ سـ
وأمنية  عسكرية  مشتركة  قــوة  »بناء  لـ
الغرفة،  الــصــادرة عن  الــقــرارات  لتنفيذ 
الــقــانــون وســيــادة  بــإنــفــاذ  فيما يتعلق 

العدالة«.
وكــشــفــت مـــصـــادر بــرملــانــيــة مـــن طــبــرق 
»العربي  وأخرى عسكرية من بنغازي، لـ
الـــجـــديـــد«، عـــن تــفــاصــيــل خــطــة تــهــدف 
إلــــى إعـــــادة تــرتــيــب املــشــهــد الــعــســكــري 
ــــوري.  ــاظـ ــ ــنـ ــ شـــــــرق الــــــبــــــالد، بــــقــــيــــادة الـ
وأشـــــــارت إلــــى إنـــشـــاء غـــرفـــة عــســكــريــة 
عــلــيــا، مــقــرهــا بـــنـــغـــازي، تــتــبــع اســمــيــا 
مستقلة  خططها  لــكــن  حــفــتــر،  لــقــيــادة 
تــمــامــًا عــن تــوجــيــهــات حفتر والـــدائـــرة 
من  قبولها  بهدف ضمان  منه،  املقربة 
كل األطـــراف املسلحة. وحــول تفاصيل 
الخطة، قالت املصادر إنها ال تــزال في 
طـــور اإلنـــشـــاء، لكنها تــهــدف إلـــى بناء 
برئاسة  جــديــد  وأمــنــي  هيكل عسكري 
ــارزيـــــن، تــوكــل  ــبــــاط بـــ ــاظــــوري وضــ ــنــ الــ
إليه مسائل ضبط السالح واألمــن في 
مناطق شرق ليبيا. كما يهدف الهيكل 
إلــى »إنشاء  الجديد، بحسب املــصــادر، 
مجموعات  فيها  تــدمــج  مشتركة  قـــوة 
ــى لــلــســيــطــرة  ــ مــســلــحــة فــــي خـــطـــوة أولــ
عليها قبل تفكيكها بسبب تورطها في 
عمليات سطو«. وكشفت أن لقاء قريبا 
سيجمع وزير داخلية حكومة الوفاق، 
فــتــحــي بــاشــاغــا، بــقــادة عــســكــريــني من 

شرق ليبيا من بينهم الناظوري.

تواجه المساعي القائمة لتوحيد مليشيات شرق ليبيا، صعوبات برزت مؤشراتها في سرت، ليلة 
السبت-األحد، باشتباكات بين مليشيات موالية لخليفة حفتر في المدينة

تتقاسم مليشيات عدة النفوذ في سرت 
)عبداهلل دوما/فرانس برس(


