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تونس ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«، أمس السبت، أن التعديل  أكدت مصادر حزبية تونسية متقاطعة لـ
الحكومي وشيك، كاشفة أنه يجري التباحث بشأن تفاصيله بني رئيس الحكومة 
هشام املشيشي واألحزاب الداعمة له، وبررت تأخره بخالفات حول بعض األسماء 
والبيئة  الثقافة  التالية:  الشاغرة  الـــوزارات  التعديل  أن يشمل  والـــوزارات. وينتظر 
والداخلية. كما أوضحت املصادر أنه يجري النقاش حول عدد من الوزارات األخرى، 
تحديدًا الصحة والصناعة واالقتصاد وربما حقائب خدماتية أخرى. وتعد حقيبة 
الداخلية، بعد إقالة الوزير توفيق شرف الدين قبل أيام، من أكثر الوزارات حساسية 
في هذا التعديل. من جهته، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس السبت، 
السياسي  الحزام   

ّ
أن الحكومة، مضيفًا  الــوزاري من صالحيات رئيس  التعديل   

ّ
إن

في  أكــد  كما  الحكومة.  مــردوديــة  مــن  للرفع  بالتعديل  يــنــادي  للمشيشي(  )الــداعــم 
تصريح نقلته أمس إذاعــة »موزاييك« أنه ليس املهّم أن تكون حكومة سياسية أو 
مستقلة بل التحسني من األداء الحكومي... فهناك وزراء أداؤهــم متواضع«. وتأتي 
للحكومة،  الداعمة  الكتل  ردًا على مطالبة بعض  الغنوشي  قبل  مــن  اإلشـــارة  هــذه 
وتحديدًا »اإلصــالح الوطني« و»تحيا تونس«، بالحفاظ على املبدأ الذي تأسست 
ــاءات مــســتــقــلــة، وتــعــيــني وزراء جـــدد من  ــفـ عــلــيــه حــكــومــة املــشــيــشــي، أي حــكــومــة كـ

الشخصيات القريبة من هذه األحزاب وليس قيادات معروفة بها.

عدنان أحمد

 غارات في البادية السورية، مستهدفة مناطق 
ّ
تواصل الطائرات الحربية الروسية شن

انتشار تنظيم »داعش« بريف حماة الشرقي، وسط استمرار االشتباكات بني عناصر 
والسيطرة  التقدم  استطاع  التنظيم  بــأن  املعلومات  وتفيد  النظام.  وقــوات  التنظيم 
على نقاط في منطقتي الشاكوزية والرهجان، بينما عجزت قوات النظام عن احتواء 
الهجمات على الرغم من املشاركة الروسية الكبيرة، والتي تمثلت في أكثر من 130 غارة 
شنتها طائراتها الحربية خالل 48 ساعة. كما ذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
أمس السبت، أن 7 عناصر من مليشيا »الدفاع الوطني« املوالي للنظام السوري، قتلوا 
جّراء اشتباكات مع خاليا تابعة لتنظيم »داعش«  في منطقة الشوال ببادية دير الزور 
املرصد إصابة  ــق 

ّ
وث كما  املليشيات.  بها  قامت  أثناء عملية تمشيط  وذلــك  الغربية، 

القتلى.    أعــداد  ارتفاع  آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حــاالت خطرة، ما يرّجح 
النظام قصفت،  قــوات  أن  الجديد«  »العربي  لـ محلية  ذكــرت مصادر  ثانية،  من جهة 
فجر أمس السبت، قرى وبلدات الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينني 
في ريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطالع في أجواء املنطقة. وجاء ذلك 
بعد اشتباكات بني قوات النظام والفصائل املقاتلة على محاور ريف الالذقية، حيث 
قصفت الفصائل بقذائف الهاون محور قلعة شلف في جبل األكراد في حني قصفت 

قوات النظام قريتي شمروران وقرة جاغي في ريف الالذقية الشمالي.

رّجحت السلطات اإلندونيسية، أمس السبت، تحطم طائرة ركاب من طراز »بوينغ 
االتــصــال بها بعد  فــقــدان  إثــر  فــي بحر جـــاوا،  ـ 500« على متنها 62 شخصًا   737
دقائق من إقالعها من مطار جاكارتا الدولي. وأكد املتحدث باسم وزارة النقل اديتا 
ايراواتي »فقدان االتصال« بالطائرة، التابعة لشركة الخطوط الجوية »سريويجايا« 
الــوزارة في  بينما كانت تقوم برحلة داخلية من جاكارتا إلى بونتياناك. وأعلنت 
وقت الحق أن الطائرة كانت تقل خمسني راكبًا، بينهم عشرة أطفال وطاقمًا من 12 
فردًا، مشيرة إلى أنه تّم إرسال سفينتني إلى املوقع الذي يرجح سقوط الطائرة فيه. 
وتستغرق الرحلة من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكارتا إلى بونتياناك نحو 
أثر الطائرة فوق بحر جــاوا بعيد إقالعها.  90 دقيقة، ولكن رادارات املراقبة فقدت 
ووفقًا لبيانات موقع »فاليت رادار 24«، فقد حلقت الطائرة إلى ارتفاع يناهز 11 ألف 
قدم )3,350 كيلومترًا( قبل أن تهبط إلى 250 قدمًا قبيل فقدان برج املراقبة االتصال 
 الطائرة هبطت »أكثر من 10 آالف 

ّ
بها. وفي تغريدة للموقع على »تويتر« ذكر أن

هم عثروا 
ّ
قدم في أقل من أربع دقائق«. وقال صيادون في تصريحات لقناة محلية، إن

على حطام في منطقة الجزر األلف قبالة العاصمة، فيما لم ترد أي معلومة رسمية 
ــتــل 189 شخصًا عندما 

ُ
ُيــذكــر أنـــه فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2019 ق عــن مــصــدره. 

تحطمت طائرة من طراز »بوينغ 737 ماكس« تابعة لخطوط »اليون« الجوية، في 
بحر جاوا بعد 12 دقيقة من إقالعها من جاكارتا في رحلة تستغرق ساعة.

)فرانس برس(

القاهرة تتحرك بعيدًا 
عن الضغوط اإلماراتية 

والسعودية

لم يتم التعّرف على 
عدد الجثامين الموجودة 

بالمقبرة الجديدة

للحديث تتمة...

ليبـيا 
تقارب أمني 

مصريـ  تركي

»العدالة والتنمية« المغربي يفقد أحد معاقله: بداية تراجع انتخابي؟

التركية انعطافة إيجابية في الفترة األخيرة، على خلفية  ـ  تشهد العالقة المصرية 
مراقبين  نشر  المتحدة،  األمم  بعثة  رّجحت  المقابل،  في  الليبي.  الملف  تشاركهما 
النار في البالد، بينما تّم العثور  دوليين مدنيين غير مسلحين، لمراقبة وقف إطالق 

على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

الــهــدوء  عـــدة  إقليمية  دول  تستغل 
املــيــدانــي فــي الــداخــل الليبي إلعــادة 
الحرارة إلى عالقات بينية، تحديدًا 
ــن املـــرجـــح اســتــمــرار  بـــني مــصــر وتـــركـــيـــا. ومــ
الــتــواصــل بينهما عــلــى وقـــع الــتــقــدم املــحــرز 
ز بالترجيحات عن نشر مراقبني 

ّ
ميدانيًا، املعز

دولـــيـــني مــدنــيــني غــيــر مــســلــحــني فـــي الـــبـــالد. 
اكتشاف  تخللها  اإليجابية،  الــخــطــوات  لكن 
مقبرة جماعية في ترهونة، في مواقع كانت 
خــاضــعــة ملــلــيــشــيــات الـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة 
كشفت  التركي،  ـ  املصري  السياق  في  حفتر. 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر مصرية خاصة 
عــن تــطــورات جــديــدة عــلــى صعيد الــعــالقــات 
بني مصر وتركيا واإلمـــارات، مشيرة إلى أن 
»الــفــتــرة املــاضــيــة الــتــي أعــقــبــت زيــــارة الــوفــد 
املـــصـــري إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
شهدت اتصاالت متكررة بني املسؤولني في 
كل من أنقرة والقاهرة على املستويني األمني 
واالســتــخــبــاري«. وأوضـــحـــت أن االتــصــاالت 
الـــتـــي تــخــلــلــهــا لـــقـــاء بـــني مـــســـؤولـــني أمــنــيــني 
رفيعي املــســتــوى فــي الــبــلــديــن، شــهــدت ربما 
ألول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن 
بــعــض مــلــفــات املــنــطــقــة، وعــلــى رأســهــا امللف 
الليبي. وأشــارت املصادر إلى أن االتصاالت 
والتنسيق املصريـ  التركي، أغضبت الجانب 
ــاؤالت بــني  ــ ــســ ــ ــت مـــحـــل تــ ــ ــانـ ــ اإلمــــــــاراتــــــــي، وكـ
املسؤولني في كل من أبوظبي والقاهرة حول 
 من 

ً
ماهيته وأسبابه. وذكرت املصادر أن »كال

مصر واإلمــــارات بــدأتــا فــي اســتــغــالل مسألة 
التواصل مع تركيا، في إطار الضغط املتبادل 
في ظل التباين في توجهاتهما حيال بعض 
املــــواقــــف والــــــذي يـــرقـــى إلــــى حـــد الـــخـــالفـــات، 
مقدمتها  وفــي  املنطقة  ملفات  بعض  بسبب 

امللف الليبي«. ولفتت إلى أن »مصر غاضبة 
من  تــّمــت  الــتــي  الخليجية  املصالحة  بسبب 
املصرية«.  باملطالب واملالحظات  األخــذ  دون 
الــقــاهــرة تتحرك بعيدًا عن  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
منطق االستسالم التام للضغوط اإلماراتية 
ــم الــدولــتــني  والــســعــوديــة، فـــي ظـــل تــوقــف دعـ
لــلــقــاهــرة عــلــى كـــافـــة املـــســـتـــويـــات. وأضـــافـــت 
املــصــادر أن املــخــاوف املصرية بــدت واضحة 
فــــي حـــديـــث مــــســــؤول مـــصـــري بـــــــارز، عــشــيــة 
ــأن قــادة  املــصــالــحــة يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، بـ
دول الخليج سيتصالحون »وستخرج مصر 
خـــاســـرة مـــن هــــذه الـــجـــولـــة، وســتــتــحــمــل هي 
القطيعة«. ورّجحت املصادر  تبعات سنوات 
أن تكون تصريحات وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي 
أيــام،  قبل  قــرقــاش،  أنــور  الخارجية  للشؤون 
ل فيها من الخالف مع أنقرة، مذّكرًا 

ّ
والتي قل

بأن أبوظبي هي الشريك التجاري األول لها 
فــي الــشــرق األوســـط، جـــاءت فــي إطـــار غضب 

حكام اإلمارات من النظام املصري.
ــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مــولــود  وســـبـــق لـــوزيـ
جـــاووش أوغــلــو أن أعلن الشهر املــاضــي، أن 
تــركــيــا ومــصــر تــســعــيــان إلـــى وضـــع خريطة 
وأوضــح  الثنائية.  عالقاتهما  بــشــأن  طــريــق 
الـــصـــعـــيـــد  الـــــتـــــواصـــــل مــــــع مــــصــــر عــــلــــى  أن 
االســتــخــبــاراتــي مــســتــمــر لــتــعــزيــز الــعــالقــات، 
والــــــــحــــــــوار قـــــائـــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى وزارتــــــــــي 
الــــخــــارجــــيــــة«. وأفــــــــاد بــــــأن »الــــتــــواصــــل بــني 
أنقرة  في  ممثليهما  عبر  أيضًا  يتم  البلدين 

والقاهرة«.
وكــشــف جـــــاووش أوغـــلـــو أنـــه الــتــقــى نظيره 
املـــصـــري، ســامــح شــكــري، الــعــام املــاضــي في 
االجتماعات الدولية، وذكر أنهما شّددا على 
ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى خــريــطــة طــريــق بــشــأن 
عــالقــات البلدين. وعــن زيـــارة الــوفــد املصري 
ــــح جـــــاووش أوغــلــو  إلــــى لــيــبــيــا أخـــيـــرًا، أوضـ

أن الــقــاهــرة أرســلــت إلـــى طــرابــلــس وفـــدًا بعد 
فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة 
ــركــــي، خــلــوصــي  ــتــ ــاع الــ ــ ــدفـ ــ ــارة وزيـــــــر الـ ــ ــزيـ ــ بـ
ــــى لــيــبــيــا. واســــتــــطــــرد: »نـــســـعـــى مــع  ــار، إلـ ــ ــ أكـ
التضارب في  مصر للتحرك وفــق مبدأ عــدم 
املــثــال رفعت  الــدولــيــة، فعلى سبيل  املــحــافــل 
في  املسائل  بعض  حــول  اعتراضاتها  مصر 
األخير«.  اإلسالمي  التعاون  اجتماع منظمة 

الرباط ـ عادل نجدي

شّكلت هزيمة حزب »العدالة والتنمية«، قائد 
املــغــرب، في  فــي  الحالي  الحكومي  االئــتــالف 
جرت  التي  الجزئية  التشريعية  االنتخابات 
الرشيدية  دائـــرة  فــي  املــاضــي  الخميس  يــوم 
)جنوبي شرق املغرب( مفاجأة غير متوقعة، 
أدخـــلـــت الـــحـــزب الــســاعــي لــقــيــادة الــحــكــومــة، 
للمرة الثالثة على التوالي، في »مرحلة شك«، 
وبلدية  تشريعية  انتخابات  مــن  أشــهــر  قبل 
ــام الـــحـــالـــي(  ــعــ ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ )فـــــي الـــنـــصـــف الـ
ســتــحــدد مــســتــقــبــل اإلســـالمـــيـــني فـــي املــشــهــد 
الــســيــاســي ملــا بــعــد عـــام 2021. وهـــو مــا دفــع 
قيادة الحزب جهويًا ووطنيًا لدراسة أسباب 
االنتخابية.  املعاقل  أحد  وفقدان  االنتكاسة، 
املــغــرب  اعـــتـــمـــده  والـــجـــهـــة هـــي إطـــــار إداري 
الـــبـــالد  بـــمـــوجـــبـــه تــقــســيــم  ســـنـــة 2015 وتـــــم 
االستقاللية  مــن  بــنــوع  تتمتع  12 جــهــة  إلـــى 
ــة. وتــنــقــســُم كــل جــهــة إلـــى َعــمــاالت أو  ــ اإلداريــ

وشــهــدت الــعــالقــات بــني مــصــر وتــركــيــا أزمــة 
ــادة مــنــذ عـــام 2013 بــعــد رفــض  ســيــاســيــة حــ
الراحل،  الرئيس  أنقرة عزل الجيش املصري 
مــحــمــد مـــرســـي، واعـــتـــبـــار مـــا حــــدث انــقــالبــًا 
املــصــري هذا  الــنــظــام  يــرفــض  عسكريًا، فيما 
املوقف متهمًا تركيا بدعم جماعة »اإلخــوان 

املسلمني«.
في سياق آخر، رّجحت رئيسة البعثة األممية 
أمس  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في 
السبت، نشر قوة دولية محدودة مكّونة من 
مراقبني دوليني غير مسلحني، ملراقبة تنفيذ 
ــنـــار، مـــن دون تحديد  اتـــفـــاق وقـــف إطــــالق الـ
الــقــوة وال أمــاكــن انتشارها.  مــوعــد لــوصــول 
جــاء ذلــك خــالل اجتماع افتراضي جمع بني 
ــاء الــبــعــثــة ورؤســـــــاء مــجــمــوعــة الــعــمــل  أعـــضـ
األمــنــيــة الــخــاصــة فـــي لــيــبــيــا )تــابــعــة لــأمــم 
املتحدة(، وفق بيان صادر عن البعثة. وذكر 
الليبية  األطـــراف  كــل  دعــت  البعثة  أن  البيان 
ــراع فــي تنفيذ وقــف إطـــالق الــنــار،  إلــى »اإلســ
وال ســيــمــا فــتــح الــطــريــق الــســاحــلــي بـــني أبــو 
قرين وسرت، وكذلك اإلجالء الفوري لجميع 

املقاتلني واملرتزقة األجانب«.
ونــقــل الــبــيــان عــن ولــيــامــز إشــادتــهــا بجهود 

خرى. 
ُ
اليم يختلف توزيعها من جهة إلى أ

َ
أق

والرشيدية هي واحدة من خمسة أقاليم تقع 
ضمن جهة درعة تافياللت والتي تضم أيضًا 

أقاليم ورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.
واحتل حزب العدالة والتنمية، املرتبة الثالثة 
فـــي الــرشــيــديــة خــلــف حــلــيــفــيــه فـــي األغــلــبــيــة 
الحكومية، حزب »االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية« و»التجمع الوطني لأحرار«، وهو 
ما يطرح عالمات استفهام حول ما إذا كانت 
هزيمته مؤشرًا على بداية انحدار انتخابي. 
ــت سنوات 

ّ
مــع العلم أن دائـــرة الــرشــيــديــة ظــل

»الــعــدالــة  لـــ بامتياز  انتخابية  حاضنة  عــدة 
والتنمية«، قبل أن تبدل االنتخابات الجزئية 
ذلك. وفقد الحزب في أربع سنوات فقط أكثر 
مـــن 17 ألــــف صـــــوت، بــحــصــولــه عــلــى 9201 
صـــوت فــي االنــتــخــابــات األخـــيـــرة فــي مقابل 

26252 صوتًا خالل انتخابات 2016.
ــرة انتخابية  ــ ويــحــمــل هـــذا الــتــراجــع فـــي دائـ
والتنمية« مجلس جهتها  »الــعــدالــة  يــتــرأس 
ــر عـــلـــى أكــبــر  ــوفـ ــتـ ومــجــلــســهــا اإلقـــلـــيـــمـــي ويـ
تــجــّمــع بــرملــانــي فــيــهــا، قــلــقــًا جــديــًا واســتــيــاًء 
في  أعضائه  تدوينات  في  انعكس  ملحوظًا، 
فــي السياق،  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي.  شبكات 
»تأثير  الهزيمة هي نتيجة  أن  البعض،  رأى 
الخطاب الذي تبناه الحزب خالل هذه الفترة 
والــخــالــي مــن املــضــمــون الــســيــاســي، وتــأثــيــر 
تــورط فيها مــن قبيل  التي  الكبرى  األحـــداث 
ــدريـــس املــــواد  الــتــمــهــيــد لــفــرنــســة الــتــعــلــيــم )تـ
الــعــلــمــيــة فـــي املـــــــدارس بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة(، 
ــبـــاك فــي تــدبــيــر املــوقــف مــن استئناف  واالرتـ
ــل. كــمــا انــتــقــد هـــؤالء  ــيـ ــرائـ الـــعـــالقـــات مـــع إسـ
»الخطاب الذي تبناه الحزب جهويًا ومحليًا، 
فــي الــتــرافــع عــلــى قــضــايــا الــســكــان مــن موقع 
رئـــاســـة الــجــهــة ورئـــاســـة جــمــاعــة الــرشــيــديــة 

وجماعات أخرى باإلقليم«.
ــذا التأثير  ــوات، فـــإن »هـ ــ وبــحــســب هـــذه األصـ

 »5+5« املشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
)تضّم 5 ضباط من قوات حكومة الوفاق و5 
آخرين من مليشيات حفتر(. وأبرزت وليامز 
اتفاق  تنفيذ  نحو  اآلن  املحرز حتى  »التقدم 
وقف إطالق النار، بما في ذلك عمليات تبادل 
املعتقلني األخيرة التي أجريت تحت إشراف 
)التي جرت يوم  املشتركة  العسكرية  اللجنة 
األربــعــاء املــاضــي وشملت 35 أســيــرًا(، كجزء 
من تدابير بناء الثقة األوسع«. ورّحبت أيضًا 
»اســتــئــنــاف الـــرحـــالت الــجــويــة إلـــى جميع  بـــ
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، واالســتــئــنــاف الــكــامــل إلنــتــاج 
ــادة  وتــصــديــر الــنــفــط، وكـــذلـــك الــتــوحــيــد وإعــ
النفطية«.  املنشآت  املقترحة لحرس  الهيكلة 
ــر، أعــلــنــت »الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
للبحث عن املفقودين والتعّرف عليهم«، عن 
عــثــور فــرقــهــا عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة جــديــدة 
بمدينة ترهونة، أمس السبت. وذكرت الهيئة 
عــلــى صفحتها الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك«، 
ــات مـــن املـــقـــبـــرة ال  ــرفــ ــال انـــتـــشـــال الــ ــمــ أن »أعــ
تزال جارية حتى اآلن«، وبقيت جارية حتى 
مـــســـاء أمــــس الـــســـبـــت. وكـــشـــف عــضــو إحـــدى 
الـــفـــرق الــتــابــعــة إلدارة الــبــحــث عـــن الـــرفـــات، 
»الــهــيــئــة«،  مــعــتــوق مــهــيــريــس، وهــــو تــابــع لـــ

يبدو  بــل  فحسب،  املواطنني  عموم  يشمل  ال 
الــحــزب واملتعاطفني معه،  أعــضــاء  أنــه شمل 
وكـــتـــلـــتـــه الـــنـــاخـــبـــة الــــقــــريــــبــــة«. فــــي املـــقـــابـــل، 
تعتبر أصــوات أخرى أن »العدالة والتنمية« 
بــالــرشــيــديــة لــم يــخــســر، وإنــمــا دفـــع ضريبة 
ــه، وأن هـــذا الــوضــع  ــراراتــ ســيــاســة املـــركـــز وقــ
ــزب مــــطــــالــــبــــًا بـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــره  ــ ــحــ ــ يـــجـــعـــل الــ

االستثنائي.
وتــأتــي خــســارة حــزب رئيس الحكومة سعد 
يمر  لــم  مرحلة عسيرة  فــي  العثماني  الــديــن 
الغضب  جــراء  السياسي،  تاريخه  طيلة  بها 
ــلــــي الـــــــذي تـــجـــســـد فــــي تـــــوتـــــرات غــيــر  ــداخــ الــ
داخل  قيادات  من  مسبوقة ومواقف غاضبة 
الـــحـــزب، بــــدءًا بــإعــفــاء األمــــني الـــعـــام الــســابــق 
عبد اإللــه بنكيران في 17 مـــارس/آذار 2017 
من تشكيل الحكومة، وانتهاء بتوقيع األمني 

العام الحالي اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« مــا  ــدالــ ــعــ واجـــتـــمـــعـــت عـــلـــى »الــ
يسميها البعض عوامل استهداف خارجية، 
منظمة  وإعالمية  سياسية  حملة  فــي  تكمن 
تــشــنــهــا نــخــب تــنــتــقــد هــيــمــنــتــه عــلــى املــشــهــد 
السياسي ورفضه االنفتاح وتغليبه مصلحة 
الحزب على مصلحة الوطن، وذلك في مسعى 
إلفــشــال مــســيــرة حـــزب احــتــل املــرتــبــة األولـــى 
مرتني متتاليتني في االنتخابات التشريعية 
عــوامــل  اجتمعت  كــمــا  و2016.   2011 لــعــامــي 
تنظيمية وســيــاســيــة داخــلــيــة، ســاهــمــت في 
السياسي«،  »الشك  من  مرحلة  الحزب  بلوغ 
ــام جــبــهــات كثيرة  خــصــوصــًا أنـــه ســيــكــون أمـ

دة في طريقه إلى تشريعيات 2021.
ّ
ومعق

إدارة  الـــرشـــيـــديـــة حــــرصــــت  نــتــيــجــة  ــد  ــعــ وبــ
»العدالة  لحزب  الجزئية  االنتخابية  الحملة 
والــتــنــمــيــة« فــي الــجــهــة، عــلــى تــوجــيــه رســائــل 
إلــى مــن يهمه األمـــر داخـــل الــحــزب وخــارجــه، 
بتأكيدها أن »االنتخابات جولة انتهت، وأن 
مــشــروع الــفــكــرة )أي مــشــروع الـــحـــزب( التي 

ــدد الــجــثــامــني  ــ ــه لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــّرف عـــلـــى عـ ــ أنـ
املوجودة باملقبرة الجديدة، لكنها تقع داخل 
منطقة املقابر الجماعية«. وأشار في حديٍث 
مناطق  »تقسيم  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
املـــقـــابـــر يــضــم تـــرهـــونـــة وجـــنـــوب طــرابــلــس، 
حفتر«.  مليشيات  فيها  تتمركز  كانت  التي 
وفيما أكد أن أعمال الهيئة ال تــزال مستمرة 
وأن االنـــتـــهـــاء مـــن مــســح مــنــاطــق الــعــمــل لم 
ينتِه، أشار مهيريس إلى أن املقبرة الحالية 
ــيــــدة، فـــأعـــمـــال الـــبـــحـــث كــشــفــت  لــيــســت الــــوحــ
أربــع  فيهما  ُوجــد  العثور على مقبرتني  عــن 
ديسمبر/كانون  في  ترهونة  جنوبي  جثث، 
األول املاضي، وفي ذات الفترة ُعثر على جثة 
الــفــرجــان،  فــي منطقة خــلــة  الــهــويــة  مجهولة 

جنوبي العاصمة الليبية.
ــر نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــهـ ــتــــى مــنــتــصــف شـ وحــ
على  عثورها  الهيئة  أكـــدت  املــاضــي،  الثاني 
115 جثة في 25 موقعًا، جنوبي ترهونة، في 
وقــت تلقت فيه بالغات من 330 أســرة ليبية 
من املنطقة، لإلبالغ عن فقدان أبنائها خالل 
إّبــان  املــديــنــة،  على  حفتر  مليشيات  سيطرة 
إبريل/نيسان  بني  طرابلس  غزو  محاولتها 

2019 ويونيو/حزيران 2020.

»ستحاول  وأنــهــا  ينته«،  لــم  حولها  نجتمع 
الــــــــدروس  ــــالص  ــــخـ ــتـ ــ واسـ األوراق  ــيــــب  تــــرتــ
ــامـــن الــــخــــلــــل، مــــن أجـــل  ــكـ ــلـــى مـ ــــوف عـ ــوقــ ــ والــ
االســـتـــمـــرار فـــي طـــريـــق اإلصــــــالح والـــصـــالح 

والفالح«.
فــي املــقــابــل، يـــرى عــضــو األمــانــة الــعــامــة في 
الــــحــــزب، عــبــد الـــعـــزيـــز أفـــتـــاتـــي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد »، أن اإلخفاق االنتخابي  لـ
لــيــس مــؤشــرًا عــلــى تــراجــع الــحــزب شعبيًا. 
ــزب، فــــإن ربــط  ــحــ ــادي فـــي الــ ــيـ ــقـ وبــحــســب الـ
يعرفها  الــتــي  بــاألزمــة  االنتخابية  الهزيمة 
الــــحــــزب، مــنــذ إعـــفـــاء بــنــكــيــران مـــن تشكيل 
اتفاق  على  العثماني  توقيع  أو  الــحــكــومــة، 
وإسرائيل،  املغرب  بني  العالقات  استئناف 

ــرد أســـطـــوانـــة مـــشـــروخـــة يـــرددهـــا  هـــو »مـــجـ
ــــزب كـــان  ــحـ ــ ــبــــعــــض«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن »الـ الــ
فــــي انـــتـــخـــابـــات بـــالـــرشـــيـــديـــة فــــي مــواجــهــة 
أوركــســتــرا ســلــطــويــة، يــقــودهــا نــافــذ تــرابــي 
)مـــســـؤول فـــي الــســلــطــة( اســتــخــدمــت منطق 

القبيلة بشكل فج«. 
حفيظ  السياسية،  العلوم  فــي  الباحث  لكن 
الــزهــري، يعتبر أن فــوز أحــد شباب املنطقة 
»العدالة  مــرشــح  حــســاب  على  باالنتخابات 
ــــذي يــشــغــل فـــي نــفــس الــوقــت  والــتــنــمــيــة«، الـ
واضــح  إنـــذار  بمثابة  الــجــهــة،  لرئيس  نائبًا 
ــــرى في  ــــوان« الــعــثــمــانــي بــالــجــهــة. ويـ »إخـ ـــ ــ لـ
»االنتخابات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث 
ــن تــــكــــون ســـهـــلـــة عـــلـــى املـــســـتـــوى  ــ ــة لـ ــلـ ــبـ ــقـ املـ

القاعدة الجماهيرية  امليداني، بحكم تنامي 
ــذي ربــمــا قــد يصبح  املــعــارضــة لــلــحــزب، والــ

غريبًا عن املنطقة«..
مــن جهته، يــرى أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة ابـــن طفيل 
بـــالـــقـــنـــيـــطـــرة، رشـــيـــد لــــــــزرق، أن انـــتـــخـــابـــات 
الـــرشـــيـــديـــة لــيــســت مـــعـــيـــارًا لـــلـــجـــزم بــفــقــدان 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« كــتــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة.  ــدالــ ــعــ »الــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف فـــي حـــديـــٍث لــــ
الحزب في  الرغم مما يثيره تدبير  أنــه على 
الشوباني  الحبيب  السابق  الــوزيــر  شخص 
ملجلس الجهة من تساؤالت وانتقادات، غير 
ــة االنــتــخــابــيــة لــلــحــزب ال تــزال  أن طبيعة اآللـ
قــويــة، نــظــرًا لــلــنــتــائــج املــتــقــاربــة للمرشحني 
الــثــالثــة )حــصــل مــرشــح االتــحــاد االشــتــراكــي 
 10756 عــلــى  نــوغــو  الشعبية حميد  لــلــقــوات 
صــوتــًا، ومــرشــح الــتــجــمــع الــوطــنــي لــأحــرار 
عــمــر أوجـــيـــل عــلــى 10729 صـــوتـــًا، ومــرشــح 
العدالة والتنمية عبدالله صغيري على 9201 
صوت(، ولكون كتلته االنتخابية تقترع من 
منطلق ديــنــي. فــي املــقــابــل، يـــرى األكــاديــمــي 
أنــه على الرغم من أن النتائج  محمد بــودن، 
املحققة في االنتخابات الجزئية ليست مؤشرًا 
انعكاسا  بجعلها  الــجــزم  يمكن  وال  حاسمًا 
للمزاج العام، لكنها تساعد في اهتزاز بعض 
األفكار التي ظلت ثابتة منذ عام 2011، ومن 
الثابتة  االنــتــخــابــيــة  الــقــاعــدة  معطى  بينها 
لحزب »الــعــدالــة والتنمية« فــي كــل الــظــروف، 
رغم أن هذا املعطى ال يمكن استبعاده تمامًا. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  ويضيف 
»العدالة والتنمية« يفتقد ألوراق عدة  حزب 
كانت ترجح كفته في السجاالت والنقاشات 
االنتخابية والسياسية، معتبرًا أن »النتيجة 
املسجلة في االنتخابات الجزئية، ستزيد من 
الـــذي تعود  الــحــزب،  بــشــأن مستقبل  الترقب 

على الريادة والصدارة منذ عشر سنوات«.

ترجيح نشر مراقبين غير مسلحين... 
ومقبرة جماعية في ترهونة

أكار أثناء زيارته طرابلس الشهر الماضي )األناضول(

تصّدر »العدالة والتنمية« انتخابات 2011 و2016 )فرانس برس(

عبسي سميسم

رغم التباين بني دور إدارة الرئيس 
األميركي الخاسر دونالد ترامب 
وإدارة سابقه باراك أوباما تجاه 
نظام بشار األسد، لصالح اتخاذ 

إدارة ترامب إجراءات أكثر صرامة، 
وفرض عقوبات عليه، تمثلت 

في »قانون قيصر«، إال أن الدور 
األميركي في سورية، بشكل عام، 

لم يرق حتى اآلن إلى مستوى دور 
فاعل ومؤثر، بمستوى املوقف 

السياسي املعلن للواليات املتحدة 
األميركية من نظام األسد. وترى 
واشنطن أنه نظام مجرم، وغير 
ملتزم بقرارات الشرعية الدولية، 

وأّن كل اإلجراءات التي يتخذها، من 
انتخابات رئاسية وغيرها، غير 

شرعية، ما لم تتم من خالل تطبيق 
قرار مجلس األمن رقم 2254، 

الخاص بالحل السياسي في سورية.
ومع تعيني املبعوث الخاص لسورية 

جويل ريبورن، خالل الفترة 
االنتقالية بني إدارة ترامب وخلفه 
جو بايدن، ازدادت حدة الضغط 

األميركي على نظام األسد، بهدف 
تثبيت العقوبات املفروضة عليه، 

وقطع الطريق على اإلدارة األميركية 
املقبلة في ما يتعلق باتخاذ إجراء 

ما من شأنه تعويم نظام األسد. 
عملت على التشدد بالعقوبات، 

وأصدرت حزمًا جديدة منها، كما 
عمل ريبورن على التنسيق مع 

بريطانيا من أجل السير على النهج 
نفسه. وبالفعل أنجزت األخيرة نظام 

عقوبات خاصا بها.
إال أن كل هذه الضغوط تبقى ضمن 

إطار الدور املحدود الذي ال يتوازى 
مع الدعم الالمحدود الذي تقدمه 
روسيا وإيران للنظام السوري، 

والذي لم تتمكن الواليات املتحدة 
حتى اآلن من تحجيمه، بالرغم من 
إعالنها مرارًا أنها تعمل على لجم 
دور طهران في سورية، وقيامها 
ببعض الضربات املحدودة التي 

استهدفت املليشيات اإليرانية والتي 
حدث أي تغيير. عمليًا، الضغوط 

ُ
لم ت

املفترضة على النظام، وتحديدًا 
العقوبات، طاولت املواطنني السوريني 

املقيمني في مناطق النظام. وتجلى 
ذلك على شكل أزمات يدفعون 

ثمنها، فيما حلفاء النظام يقودونه 
إلى مزيد من االنتصارات امليدانية، 

التي تكسبه نقاط قوة يمكن أن 
يستند إليها في استعادة شرعيته 

دوليًا،. وهذا األمر يجعل من التعويل 
على تثبيت هذه العقوبات، خالل 

فترة إدارة بايدن، أمرًا ال فائدة منه، 
ما لم يكن لدى اإلدارة األميركية 

الجديدة إجراءات جديدة من شأنها 
لجم داعمي النظام، خصوصًا الداعم 

الروسي. وحينها فقط يمكن أن 
يشهد امللف السوري تحركًا باتجاه 
حل سياسي، وفق قرارات الشرعية 

الدولية.

خسر حزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم في 
المغرب في االنتخابات 

الجزئية في منطقة 
الرشيدية، في مؤشر 

على تراجع نسبي قبل 
أشهر من انتخابات 

تشريعية وبلدية مرتقبة 
في النصف الثاني من 

العام الحالي

وصل مساعد وزير الخارجية األميركي، المكلف بشؤون الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر )الصورة(، أمس السبت إلى مدينة العيون 
المغربية، كبرى حواضر الصحراء، 
آتيًا من العاصمة الجزائرية. ويأتي 
فيه  يعكف  وقــت  في  وصوله 
مسؤولون في الخارجية المغربية 
ــاط،  ــرب ــال ــارة األمــيــركــيــة ب ــف ــس وال
فيشر،  ديفيد  السفير  يتقدمهم 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات األخــيــرة 
أميركية  قنصلية  افتتاح  على 
مدن  كبرى  )ثاني  الداخلة  بمدينة 

الصحراء( اليوم األحد.

مواكبة أميركية لملف الصحراء

  شرق
      غرب

سد إثيوبي جديد 
على النيل

وضع وزير املياه اإلثيوبي سيلشي 
بيكيلي ورئيس إقليم أمهرة أغانجه 
تشاغر، أمس السبت، حجر األساس 
بتكلفة  النيل،  نهر  لسد جديد على 
تبلغ 125 مليون دوالر. ونقلت قناة 
الجزيرة عن هيئة اإلذاعة اإلثيوبية 
أن سد »أجما شاشا« يقع في منطقة 
ــهـــرة، وتبلغ  شــمــال شـــوا بــإقــلــيــم أمـ
طــاقــتــه الــتــخــزيــنــيــة 55 مــلــيــون متر 
ارتفاعه  يبلغ  كما  املياه،  من  مكعب 
45.5 مــتــرًا، وبــطــول 371 مــتــرًا. ومن 
املـــتـــوقـــع أن يــكــتــمــل بـــنـــاء الـــســـد في 
غــضــون 3 ســنــوات. وســيــكــون هناك 
تطوير لـ7 آالف هكتار من األراضي 
في اإلقليم الذي ينبع منه نهر النيل.
)العربي الجديد(

السودان: توافق 
على تسمية أعضاء 

مجلس السيادة
أعلن رئيس »الجبهة الثورية« في 
ــادي إدريـــــــس، أمــس  ــهــ الــــســــودان الــ
ــاء الـــفـــتـــرة  ــ ــركـ ــ ــــق شـ ــوافـ ــ ــبــــت، تـ الــــســ
االنـــتـــقـــالـــيـــة عـــلـــى تــســمــيــة أعـــضـــاء 
ــدًا، فــي  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــادة، مـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ مـــجـــلـــس الــ
الوقت ذاتــه، اقــتــراب موعد تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. وقـــال إدريـــس 
من  تحديد  على  توافقًا  »هــنــاك  إن 
يــتــولــون مــقــاعــد مجلس الــســيــادة، 
واحـــدة  حــزمــة  فــي  عنهم  وسيعلن 
الــــجــــديــــدة«.  الـــحـــكـــومـــة  وزراء  مــــع 
ــب اتــــــــــفــــــــــاق الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
أعضاء  عــدد  و»الــجــبــهــة« سيرتفع 

مجلس السيادة من 11 إلى 14. 
)األناضول(

ماكرون يندد بزعزعة 
استقرار أفريقيا الوسطى

كــــرر الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون )الـــــــصـــــــورة(، فــــي اتـــصـــال 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ هــــــاتــــــفــــــي مـــــــــع رئــــــــيــــــــس أفـ
تواديرا  أرشانج  فوستني  الوسطى 
ــه ملـــحـــاوالت  ــ ــتـ ــ ــبـــت، »إدانـ ــــس الـــسـ أمـ
املـــــجـــــمـــــوعـــــات املــــســــلــــحــــة وبــــعــــض 
العملية  عرقلة  السياسيني«  الــقــادة 
االنتخابية، مشيرًا بشكل خاص إلى 
الــرئــيــس األســبــق فــرنــســوا بوزيزيه 
االقتراع  نتائج  على  يعترض  الــذي 
ــرا.  ــ ــواديـ ــ ــذي فـــــاز بــــه تـ ــ ــ الــــرئــــاســــي الـ
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه »بناء 
ــرا« أمــــر مـــاكـــرون  ــ ــــواديـ عــلــى طــلــب تـ
»بـــمـــهـــمـــة ثـــانـــيـــة تـــقـــضـــي بــتــحــلــيــق 
طائرات مقاتلة فوق أراضي أفريقيا 
الــوســطــى« تـــم تــنــفــيــذهــا أمـــس بعد 
ــــي 23 ديـــســـمـــبـــر/ ــة فـ ــقـ ــابـ مـــهـــمـــة سـ

املــاضــي، للتأكيد على  كــانــون األول 
أفريقيا  سكان  مع  فرنسا  »تضامن 

الوسطى«.
)فرانس برس(

الكاميرون: 18 قتيًال 
في هجومين 

أعــلــنــت حــكــومــة الـــكـــامـــيـــرون، أمــس 
فــي  مـــقـــتـــل 18 شـــخـــصـــًا  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــني« مــنــفــصــلــني  ــابــ هـــجـــومـــني »إرهــ
أمــس األول. وقـــال وزيـــر االتــصــاالت 
الكاميروني، ريني إمانويل سعدي، 
فــي بــيــان، إن »مجموعة مــن األفـــراد 
املــســلــحــني مـــن جــمــاعــة بــوكــو حـــرام 
شــنــوا هــجــومــًا انــتــحــاريــًا وأطــلــقــوا 
أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل 12 
شخصًا«. كما قتل 4 من قوات األمن 

في هجوم آخر. 
)األناضول(

الصومال: مقتل 5 
من »الشباب«

قــتــل خــمــســة مــســلــحــني مـــن عــنــاصــر 
حــركــة »الــشــبــاب« فــي غـــارة جنوبي 
ــبـــت. وذكـــــرت  الــــصــــومــــال أمـــــس الـــسـ
الغارة  أن  الصومالية  األنباء  وكالة 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
الــصــومــالــيــة، بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 
األميركية، وقعت بالقرب من منطقة 
ساحوين، وأسفرت عن مقتل خمسة 
مسلحني من الحركة، بينهم قيادي 

بارز في »الشباب«.
)قنا(
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األمن يقمع احتجاجات الناصرية

45
سياسة

  شرق
      غرب

بغداد ـ براء الشمري

تـــجـــّددت الــصــدامــات بــن مــتــظــاهــريــن وقـــوات 
ــــس الـــســـبـــت، فــــي مــديــنــة  ــة، أمـ ــيـ ــراقـ ــعـ األمــــــن الـ
قار جنوبي  الناصرية، عاصمة محافظة ذي 
ــــاد، بـــعـــد مـــحـــاولـــة قــــــوات األمــــــن تــفــريــق  ــبـ ــ الـ
ــراج عــن ناشطن  ــاإلفـ احــتــجــاجــات مــطــالــبــة بـ

ِقلوا في األيام املاضية.
ُ
بالتظاهرات اعت

»العربي  وقالت مصادر محلية في ذي قار، لـ
النبي  إن متظاهرين قطعوا شــارع  الجديد«، 
إبراهيم في الناصرية من خال حرق إطارات 
السيارات، ومنعوا املرور فيها، احتجاجًا على 
عـــدم االســتــجــابــة ملــطــالــب املحتجن بــاإلفــراج 
عن الناشطن الذين اعتقلتهم قوات األمن في 
املــديــنــة خـــال الــيــومــن املــاضــيــن. وأوضــحــت 
ــم ســــيــــواصــــلــــون  ــ ــهـ ــ أنـ أكـــــــــــدوا  املــــحــــتــــجــــن  أن 
تحقيق  السلمي حتى  في حراكهم  التصعيد 
ــك مــحــاســبــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ جـــمـــيـــع مـــطـــالـــبـــهـــم، بـ
قــتــلــة املـــتـــظـــاهـــريـــن، ووقـــــف نـــشـــاط الــضــبــاط 

الــذيــن يــمــارســون عــمــلــيــات قــمــع جــديــدة ضد 
املــتــظــاهــريــن. وبــّيــنــت املـــصـــادر أن صــدامــات 
وقعت بن في شارع النبي إبراهيم بن قوات 
األمن ومتظاهرين، مشيرة إلى إطاق عناصر 
األمن الغاز املسيل للدموع والرصاص الحي 

 التظاهرات.
ّ

في الهواء من أجل فض
إعــام محلية عن ناشطن  كما نقلت وسائل 
تـــظـــاهـــرات  إن  قـــولـــهـــم  ــار  ــ قــ بـــتـــظـــاهـــرات ذي 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة قــوبــلــت بــالــقــمــع من 
قــبــل قــــوات األمــــن، الفــتــن إلـــى تنفيذ الــقــوات 
العراقية حملة اعتقاالت استمرت طوال الليل، 
الناشطن  ملنازل  بمداهمات  القيام  تضمنت 
فـــي الــتــظــاهــرات. وأكـــــدوا أن مــاحــقــة الــقــوات 
قــار ليل  بــتــظــاهــرات ذي  الــعــراقــيــة للناشطن 
العشرات  اعتقال  إلــى  أدت  السبت   – الجمعة 
منهم. وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
قــوات  قمع  تظهر  فيديو  مقاطع  االجــتــمــاعــي 
أمــنــيــة عــراقــيــة تــظــاهــرات الــنــاصــريــة. وكــانــت 
التظاهرات بدأت في الناصرية ليل الخميس 
املاضي بمشاركة املئات واستمّرت حتى فجر 
أمس الجمعة للمطالبة بإطاق سراح الناشط 
اعتقلته  الــذي  الهالي،  إحــســان  بالتظاهرات 
اليومن  في  تتوسع  أن  قبل  العراقية  الــقــوات 

املاضين.
ق الحكومة العراقية أمس على القمع 

ّ
ولم تعل

الــــذي تــعــرضــت لـــه تـــظـــاهـــرات الــنــاصــريــة من 
الصمت  التزمت  أن  وســبــق  أمنية.  قـــوات  قبل 
التي تطاول  االعــتــقــاالت  أســبــاب حملة  حيال 
متظاهرين في ذي قار منذ رفع خيم االعتصام 
ــبـــوبـــي بـــمـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة  ــة الـــحـ فــــي ســــاحــ
ــهـــر. إال أن ســيــاســيــن رفـــضـــوا  قـــبـــل نـــحـــو شـ

جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة 
 أســمــاٍء عــراقــّيــة، وستعمل 

ِّ
االمــيــركــّيــة بــحــق

على معالجة تبعاِت ذلك«. وتهدد الواليات 
ــتـــحـــدة مـــنـــذ أشـــهـــر بــتــشــديــد الــعــقــوبــات  املـ
ــيـــة عــلــى  عـــلـــى شــخــصــيــات وكـــيـــانـــات عـــراقـ
أو بانتهاكات حقوق اإلنسان.  بإيران  صلة 

املضايقات التي يتعرض لها املتظاهرون في 
ــار، مــتــوقــعــن تــجــّدد االحــتــجــاجــات في  ذي قــ

الفترة املقبلة.
الثاني على  لليوم  األثــنــاء، استمرت  في هــذه 
التوالي، أمس السبت، ردود األفعال العراقية 
على قرار وزارة الخزانة األميركية وضع رئيس 
الــحــشــد الــشــعــبــي، فــالــح الــفــيــاض عــلــى الئحة 
ــدوره فـــي »قـــمـــع االحــتــجــاجــات  ــ الـــعـــقـــوبـــات، لــ
العراقية بدعم من الحرس الثوري اإليراني - 

فيلق القدس«، على حد وصفها. 
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية العراقية، 
أمس، إن العقوبات »مفاجئة وغير مقبولة«. 
ــتــابــع بعناية مع 

ُ
وأكـــدت الــــوزارة أنــهــا »ســت

واشــنــطــن  فـــي  والـــجـــديـــدة  الــحــالــيــة  اإلدارِة 

ــه، دعــــــا مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
العراقي قاسم األعرجي، أمس، وزارة الخزانة 
األميركية إلى »تصحيح خطئها بقرار فرض 
حكومية«،  عراقية  شخصيات  على  عقوبات 
مــعــتــبــرًا أنــــه »لـــيـــس مـــن الــصــحــيــح أن تــكــون 
العقوبات«.  قوائم  ضمن  الشخصيات(  )هــذه 
املوالية  املسلحة  والــفــصــائــل  الــقــوى  ــادرت  وبــ
ــلـــه، إلــــى تهنئة  إليــــــران، مــثــل كــتــائــب حــــزب الـ
العقوبات »وســام شرف  أن  الفياض، معتبرة 
عــلــى صــــدره يــضــاف إلـــى تــاريــخــه الــجــهــادي 
والتكفيرين«.  اإلرهـــاب  مواجهة  فــي  الحافل 
وتـــشـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات تــجــمــيــد جــمــيــع أصــــول 
الفياض في الواليات املتحدة ومنع الشركات 
التعامل  مــن  املــصــارف،  األمــيــركــيــة، بما فيها 
معه. ويمكن أن تشكل العقوبات ضربة قاسية 
ــال الــنــافــذ الــــذي صنع  ــمـ لــلــفــيــاض، رجــــل األعـ
ثروته خصوصًا من توقيع عقود مع شركاء 

خارج العراق بحسب مصادر عدة.
وتعليقًا على العقوبات، قال الخبير في الشأن 
السياسي العراقي أحمد النعيمي، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن إصــــدار الــقــرار في 
هذا التوقيت قد يتسبب في خلط الكثير من 
األوراق إلدارة الرئيس األميركي املنتخب جو 
 الــعــبء األكــبــر جــراء 

ّ
بـــايـــدن. كــمــا لــفــت إلـــى أن

الــتــطــور الــجــديــد ســيــقــع عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، كون هيئة الحشد 
الــشــعــبــي تــعــتــبــر عـــراقـــيـــًا مــؤســســة مــرتــبــطــة 
ــــذي يــتــولــى أيــضــًا  بــمــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الـ
منصب القائد العام للقوات املسلحة. واعتبر 
أن مسألة إبقاء الفياض في منصبه أو إقالته 

ستكون محرجة للكاظمي في الحالتن.

تطبيع سنجار

التسليح 
األلماني 

لمصر

إليها، إلى ما كان الوضع عليه قبل اجتياح 
التنظيم  فــي 2014. وكــان  »داعـــش« لسنجار 
ذ سلسلة جرائم مروعة بحق اإليزيدين، 

ّ
نف

الــنــســاء، في  آالف  قــتــل اآلالف، واخــتــطــف  إذ 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  ـــدة مــــن أبـــشـــع الـــجـــرائـــم الـ ــ واحــ
فــي الـــعـــراق، ومـــا زالــــت آثـــارهـــا قــائــمــة لغاية 
لجان  تشكيل  على  االتــفــاق  ينص  كما  اآلن. 
ص 

ّ
ويتلخ املدينة.  وتأهيل  أهلية  مصالحة 

االتــفــاق فــي أن تدير بــغــداد امللف األمــنــي في 
ى 

ّ
تتول بينما  أربيل،  مع  بالتنسيق  سنجار 

مــديــنــة املـــوصـــل، عــاصــمــة مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
الجانب الخدمي في املدينة.

»العربي  وأكد قائمقام املدينة محما خليل، لـ
الــجــديــد«، أنـــه »لــغــايــة الــلــحــظــة ال يــوجــد أي 
انـــســـحـــاب فــعــلــي وحــقــيــقــي لـــحـــزب الــعــمــال 
الكردستاني من سنجار«. وبّن أن ما حصل 
هو »عملية خداع، وانسحاب شكلي وإعامي 
الحزب  املــقــرات، لكن مقاتلي  فقط من بعض 
زالــوا موجودين، عديدًا وتسليحًا، داخل  ما 

يورو، ثم ارتفعت القيمة ملستوى قياسي غير 
الــفــتــرة بــن عــامــي 2015 و2020  مسبوق فــي 

وبلغت مليارين و706 مليون يورو.
»العربي  ع لـ

ّ
وقال مصدر حكومي مصري مطل

الــجــديــد«، إن عــقــود التسليح األملــانــيــة ملصر 
كــانــت مــرشــحــة لــلــزيــادة عـــن املــبــلــغ الــــذي تم 
ــــاق عـــلـــى بــعــض  ــفـ ــ إنــــفــــاقــــه، لـــــوال تـــأجـــيـــل االتـ
الــحــالــي 2021، بسبب  الــعــام  إلـــى  الــصــفــقــات 
ــوال الــــازمــــة لــهــا واحــتــيــاج  ــ ــ ــدم تـــوافـــر األمـ عــ
ــبـــدء الــتــصــنــيــع  ــــن لــلــمــبــالــغ مـــقـــدمـــًا لـ ــــورديـ املـ
واإلنـــــتـــــاج. ونـــفـــى املــــصــــدر أن يـــكـــون مــجــال 
الــتــســلــيــح قـــد تـــأثـــر بــقــضــيــة اكــتــشــاف عميل 
تــابــع لــجــهــاز املـــخـــابـــرات الــعــامــة فـــي املــكــتــب 
ــادي لــلــمــســتــشــارة األملــانــيــة  اإلعـــامـــي االتــــحــ
حــيــل فــي نوفمبر/

ُ
أنــجــيــا مــيــركــل، والــــذي أ

تشرين الثاني املاضي إلى دائــرة أمن الدولة 
هم 

ُ
وات بــرلــن.  للعاصمة  اإلقليمية  باملحكمة 

األملاني  اإلعـــام  لتوجهات   
ً
تحليا بتقديمه 

فـــي تــنــاولــه لــلــقــضــايــا املــصــريــة لــلــمــخــابــرات 
 مــا جـــاء فــي قـــرار االتــهــام 

ً
املــصــريــة، مــســتــغــا

بغداد ـ عادل النواب

ـــرور نــحــو ثــاثــة أشــهــر على  رغـــم مـ
وحكومة  العراقية  الحكومة  توقيع 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، اتــفــاقــيــة، 
ــم »تــطــبــيــع األوضــــــــاع فــي  ــ ــلـــق عــلــيــهــا اسـ أطـ
مدينة سنجار« غــرب املــوصــل، وتــهــدف إلى 
إعادة الحياة إلى املدينة التي يسيطر عليها 
مسلحو حزب »العمال الكردستاني«، وخليط 
من مليشيات تتبع »الحشد الشعبي«، إال أن 
أهالي املدينة، متعددة القوميات، لم يلمسوا 

أي أثر فعلي لهذه االتفاقية.
ويقضي االتفاق الذي أبرمته بغداد وأربيل، 
في 9 أكتوبر/تشرين األول املاضي، بإخراج 
ــتــــواجــــدة فــي  جــمــيــع الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة املــ
املدينة وضــواحــيــهــا، وعــلــى رأســهــا »العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، والـــجـــمـــاعـــات الــتــابــعــة إلــى 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«. كــمــا يـــدعـــو إلــــى الــبــدء 
بــتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج إلعــــــــادة ســــكــــان املـــديـــنـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

وزارة  إعــــــــــان  مــــــن  ســــــاعــــــات  بــــعــــد 
االقـــتـــصـــاد األملـــانـــيـــة احـــتـــال مصر 
املركز الثاني على قائمة الدول التي 
اســتــوردت أسلحة مــن أملــانــيــا بعد املــجــر في 
الــجــديــد« على  »الــعــربــي  عـــام 2020، حصلت 
بيانات توضيحية في هذا الصدد. وتوضح 
ــيـــانـــات أن مـــصـــر أنـــفـــقـــت عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــبـ الـ
كورونا،  فيروس  فترة  في  األملانية  األسلحة 
أكثر من جميع الدول التي استوردت الساح 
مــن أملــانــيــا فــي نــفــس الــفــتــرة، عـــدا املــجــر، بما 
فــي ذلـــك إســرائــيــل وقــطــر والـــواليـــات املتحدة 

وبريطانيا.
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن مــصــر أنــفــقــت حتى  وأظــ
فبراير/شباط 2020 أي قبل شهر تقريبًا من 
انتشار الوباء فيها، 312 مليون يــورو، منها 
305 مــايــن عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــغــواصــات 
ــات وســـفـــن  ــ ــواصــ ــ الـــبـــحـــريـــة وقــــطــــع غــــيــــار غــ
استوردت في السنوات الخمس األخيرة. في 
ــر الوباء 

ّ
أث الثاني من العام املاضي،  النصف 

على معّدالت اإلنفاق العسكري لباقي الدول، 
مليون   50 على  يزيد  ال  ما  إسرائيل  فأنفقت 
يــــــورو، رغــــم إنــفــاقــهــا أكـــثـــر مـــن 500 مــلــيــون 
الــنــصــف األول. بـــدورهـــا، أنفقت  يـــورو خـــال 
قطر حوالي 40 مليون يورو في هذا النصف 
بعد إنفاقها 260 مليون يورو خال النصف 
األول، وأنــفــقــت الـــواليـــات املــتــحــدة نــحــو 260 
مليون يورو أيضًا خال النصف األول، ليبلغ 
إجمالي ثمن ما استوردته من أملانيا في عام 

2020، 509 ماين يورو.
إنفاقها خال  املقابل، رفعت مصر حجم  في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام املــاضــي، وأبــرمــت 
عقودًا بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي 
قيمة األســلــحــة الــتــي اســتــوردتــهــا مــن أملانيا 
فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو. وأصبح 
هذا العام ثاني أكثر األعوام في استيراد مصر 
بن  العاقات  تــاريــخ  عبر  األملانية  لألسلحة 
البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود 
يـــورو.  مــلــيــون   801 تـــجـــاوزت  بقيمة  تسليح 
ــات الـــتـــي تــســتــوردهــا  ــغـــواصـ وإلـــــى جـــانـــب الـ
مــصــر مــن أملــانــيــا، فــي إطــــار عملية تضخيم 
ــد عــســكــريــة  ــواعـ الــــقــــوات الــبــحــريــة وإنــــشــــاء قـ
ساحلية جديدة شمااًل وشرقًا، أنفقت الباد 
30 في املائة من إجمالي املبلغ على استيراد 
أنظمة صــاروخــيــة ومــعــدات لــإطــاق، ونحو 
10 فـــي املـــائـــة عــلــى أنــظــمــة راداريــــــة وأجــهــزة 
ــتـــحـــديـــد األهــــــــــــداف، ونــــحــــو 5 فــي  حـــديـــثـــة لـ
املــائــة على مــعــدات برية ومــدرعــات. وإجــمــااًل 
استوردت مصر من أملانيا أسلحة في الفترة 
مليون   411 بقيمة  و2014   1999 عــامــي  بــن 

املــديــنــة. كــمــا أن نــفــوذهــم لــم يــتــغــيــر«. وشــدد 
على أن »أي حديث من قبل الحكومة العراقية 
فــي بــغــداد، أو أي جهة أخـــرى، عــن انسحاب 
حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار 
الحقيقة  عن  البعد  كل  وبعيد  صحيح،  غير 

والواقع«.
أربيل  الــذي يتواجد في مدينة  وبــّن خليل، 
بــســبــب مــنــع »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« لـــه من 
العودة إلى سنجار، أن »الحكومة العراقية ال 
تتعامل بجدية مع ملف إخراج حزب العمال 
الكردستاني من سنجار، بسبب وجود تناغم 
بن هذا الحزب وفصائل في الحشد الشعبي. 
بل إن هناك ضغوطا من تلك الفصائل على 
الكردستاني من  العمال  إخــراج  ملنع  بــغــداد، 
ســنــجــار«. واعــتــبــر أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
لو كانت جــادة في إخــراج العمال من قضاء 
ســنــجــار، يــمــكــنــهــا أن تــخــرجــهــم خــــال وقــت 
بالقوة.  أو  التفاوض  قصير جــدًا، عن طريق 
لكنها غير جـــادة أو مــتــرددة، بسبب وقــوف 
بقاء  مــع  سياسية  وجــهــات  مسلحة  فصائل 
هـــذا الــحــزب فــي ســنــجــار ألهــــداف وأجــنــدات 

»إمكانياته اللغوية املتميزة«. وذكر القرار أن 
املتهم قّدم تلك الخدمات نظير حصول والدته 

املقيمة في مصر على معاش تقاعدي.
وفي السياق، كشف مصدر دبلوماسي غربي 
اع بمجريات العاقة بن 

ّ
في القاهرة، على اط

»العربي الجديد« أن األرقام توحي  البلدين، لـ

سياسية معروفة«. واعتبر أن »اتفاق سنجار 
بن بغداد وأربيل، لغاية اآلن، لم ُينفذ منه أي 
شيء يمكن ملسه مع مرور ثاثة أشهر عليه«.
ويــنــتــشــر فـــي ســنــجــار خــلــيــط مـــن مليشيات 
الـــوالء واالنــتــمــاءات. فإلى  مختلفة مــتــعــددة 
جانب مسلحي حزب »العمال الكردستاني«، 
الذين يتركزون في جبل سنجار، هناك عدة 
مليشيات أخرى، من أبرزها »وحدات حماية 
ومليشيا  ششو،  حيدر  بقيادة  اإليــزيــديــن« 
»وحدات حماية سنجار« التي تعتبر الذراع 
وتمتلك  الــكــردســتــانــي«،  »الــعــمــال  لـــ العراقية 
تــرســانــة كــبــيــرة مــن األســلــحــة. كــمــا يــتــواجــد 
»الحشد اإليــزيــدي«، ويضم  ما بــات ُيعرف بـ
املــئــات مــن األكـــراد اإليــزيــديــن، الــذيــن شّكلوا 
مــلــيــشــيــا مــســلــحــة فـــي 2015، دعــمــهــا حــزب 
والساح،  بالتدريب  الكردستاني«  »العمال 
قبل أن تقدم حكومة عــادل عبد املهدي على 
الشعبي«،  »الحشد  فصائل  ضمن  اعتبارها 
إلـــى جــانــب مليشيات أخــــرى رئــيــســيــة، مثل 

»كتائب حزب الله«، و»عصائب أهل الحق«.
وقــــال مــســؤول مــحــلــي فــي لــجــنــة املــصــالــحــة، 
»الــعــربــي  الــتــي تشكلت فــي املــديــنــة أخــيــرًا، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن املــتــغــيــر الــوحــيــد فـــي ســنــجــار 
بعد االتفاق هو دخول قوات عراقية للمدينة 
ما  الكردستاني«  »العمال  لكن  وانــتــشــارهــا، 
زال يفرض بصمته وحضوره في كل ملفات 
ــار إلـــى أن  ــ ــه املــحــلــيــة. وأشـ ــ املــديــنــة عــبــر أذرعـ
»هــنــاك قـــيـــادات بــــارزة فــي الــحــزب مــوجــودة 
أيام  مــقــرات. وقبل  في جبل سنجار ولديهم 
اســتــقــدمــت عــمــااًل ســوريــن مــن متخصصي 
حفر األنفاق إلنشاء ماجئ جديدة في جبل 
سنجار، تحسبًا من غارات تركية«. وأضاف 
ما  الشعبي«  »الحشد  لـ التابعة  الفصائل  أن 
زالــــت »تـــتـــواجـــد فـــي املـــديـــنـــة«. وحــــول عـــودة 
األهالي إلى سنجار، أوضح املسؤول أن ذلك 
صعب حاليًا، كون الجيش العراقي ال يفرض 
التي  للمليشيات،  زالـــت  مــا  والــكــلــمــة  نــفــســه، 
نجحت في إخــراج احتجاجات ضد الجيش 
أكثر من مرة، حيث تم رشق الجنود وآلياتهم 
بالحجارة، في مسعى منهم إلفشال االتفاق.

تواجه  الحكومة  أن  املحلي  املسؤول  واعتبر 
ــة فـــقـــط، بــل  ــنـ ــديـ ــة، لـــيـــس مــــن داخــــــل املـ ــلـ ــرقـ عـ
ــغـــداد، عــبــر الـــقـــوى الــقــريــبــة مـــن إيــــران،  مـــن بـ
أنها  إلــى  السياسية منها واملسلحة. وأشــار 
تمارس ضغوطًا إلبقاء األوضاع في سنجار 
ــاب، أولــــهــــا مــتــعــلــق  ــبــ عـــلـــى حـــالـــهـــا لـــعـــدة أســ
لصالحها  تعمل  معروفة  إقليمية  بأجندات 
ــران(، وأخـــرى تتعلق بأن  ــارة إلــى إيــ )فــي إشـ
ــاع فــي ســنــجــار يعني  ــ نــجــاح تطبيع األوضـ
ــــرى تسيطر  إمــكــانــيــة تـــكـــرارهـــا فـــي مــــدن أخـ
عليها املــلــيــشــيــات مــنــذ ســـنـــوات، مــثــل جــرف 

الصخر ويثرب والعوجة وغيرها.
وتحّدث محافظ نينوى األسبق، والقيادي في 
»العربي  »الجبهة العراقية«، أثيل النجيفي، لـ
الــــجــــديــــد«، عــــن عـــرقـــلـــة ســيــاســيــة ومــســلــحــة 
االتــفــاق. وبــّن  تــواجــه تنفيذ الحكومة بنود 
أن »اتفاق بغداد مع حكومة إقليم كردستان 
بشأن سنجار، والتعهدات التي قدمها رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إنقرة، أخيرًا، 
العمال والحد من نشاطاته،  بمحاربة حزب 
تــواجــه مــعــارضــة وعــرقــلــة مــن بــعــض الــقــوى 
السياسية واملسلحة داخل العراق«. وأضاف 
مع  فــي صــراع  العراقية حاليًا  »الحكومة  أن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة واملــســلــحــة، الــتــي تعرقل 
الكردستاني من قضاء  العمال  إخــراج حزب 
ســنــجــار. ومـــن غــيــر الـــواضـــح، هـــل تستطيع 
بــغــداد فــرض إرادتــهــا بــهــذا الــصــراع وتنفيذ 
اتفاق سنجار، أو أن إرادة تلك القوى ستكون 
ــدم فــرض  ــذر مـــن أن »عــ هـــي املــنــتــصــرة«. وحــ
إرادة الحكومة على مدينة سنجار، وتطبيق 
ــيـــل، ســيــخــلــق املــزيــد  ــفـــاق األخـــيـــر مـــع أربـ االتـ
ويسبب  واالجتماعية،  األمنية  األزمـــات  مــن 
مــشــاكــل لــتــركــيــا، وحــتــى إلقــلــيــم كــردســتــان«. 
وتــقــع ســنــجــار، شــمــال غـــرب املـــوصـــل، ضمن 
كيلومترًا   50 نحو  وتبعد  نينوى،  محافظة 
عن الحدود مع مدينة الحسكة السورية، و70 
كيلومترًا عن الحدود التركية، وتضم خليطًا 

من العرب واألكراد واإليزيدين.

لجهة عدم  أملــانــيــا  بــقــدرة مصر على تحييد 
الضغط عليها إلحداث تغيير في سياساتها 
ــنـــاك بــعــض  ــّدد عـــلـــى أن هـ ــ املـــحـــلـــيـــة. لــكــنــه شــ
االتحادية  والحكومة  الــبــرملــان  فــي  األصـــوات 
في برلن، تدعو ملراجعة عاقات التسليح بن 
البلدين. ونّوه إلى أن الدعوات غير مقتصرة 
على أوضــاع حقوق اإلنسان املتردية ومقتل 
وغيرها  ريجيني  جوليو  اإليــطــالــي  الــطــالــب 
مـــن املــلــفــات الــســيــاســيــة، بـــل تــشــمــل الــنــشــاط 
العسكري االقتصادي في مصر. ولفت إلى أن 
املشّرعن األملان يرون أن الوضع االقتصادي 
ــــان،  املـــصـــري يــشــّكــل قــلــقــًا لــلــمــســتــثــمــريــن األملـ
واملعلنة وحتى  الحقيقية  املعلومات  النتفاء 

الزائفة عن حجم اقتصاد الجيش.
وأشـــار املــصــدر إلــى أن عــددًا مــن املستثمرين 
األملـــــان الـــذيـــن تــوجــهــوا ملــصــر فـــي الــســنــوات 
ــرة إلقـــامـــة مــشــاريــع متوسطة  ــيـ الـــثـــاث األخـ
الــطــاقــة الشمسية  وصــغــيــرة، مــثــل مــحــطــات 
والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والــلــوجــســتــي والــتــصــمــيــم 
واإلنشاءات في مدن جديدة وموانئ ومنطقة 
قناة السويس، نقلوا صورة قاتمة عن تحكم 
الــجــيــش واملـــخـــابـــرات الــعــامــة فــي االقــتــصــاد. 
الشروط  عن  برلن،  في  للمشرّعن  وتحدثوا 
املجحفة في مصر لتأمن مشاريعهم وضمان 
تشغيلها، وعلى رأسها الدخول في شراكات 
مـــع شـــركـــات عــســكــريــة أو مــمــلــوكــة لــضــبــاط 
مــتــقــاعــديــن وُيــشــتــبــه فـــي تــبــعــيــتــهــا اإلداريـــــة 
للجيش، أو تعين وكــاء ومــدراء ملشاريعهم 
ــبـــاط الـــســـابـــقـــن كـــشـــرط لــلــتــشــغــيــل  ــن الـــضـ مــ

والحصول على حوافز االستثمار. 
وعلى الرغم من هذه العراقيل إال أن الرئيس 
أثناء  تــحــدث  السيسي،  الفتاح  عبد  املــصــري 
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي هايكو  اســتــقــبــالــه وزيــ
املـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  فــــي  ــــاس  مـ
عــن أهمية املضي قدمًا فــي إصـــدار الحكومة 
شركات  من  ملصر  التصدير  أذون  االتحادية 
الساح األملانية. مع العلم بأن بعض طلبات 
الـــشـــراء قــوبــلــت بــالــرفــض مـــن بـــرلـــن، بسبب 
تقارير استخباراتية أملانية عن عدم وضوح 
سبب شــراء مصر تلك األسلحة، أو االشتباه 
ــدول مـــحـــظـــورة أو  ــ ــ فــــي إعــــــــادة تـــصـــديـــرهـــا لـ

استخدامها في اليمن وليبيا.
الرغم من تأكيد حكومة ميركل على  وعلى 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــاقـــة الــخــاصــة  ضـــــــرورة الـــحـ
تــحــديــدًا على  اســتــراتــيــجــي،  بمصر كشريك 
ــمــــي، إال  ــيــ ــلــ ــتـــويـــن االقــــتــــصــــادي واإلقــ املـــسـ
أن مـــاس وّجــــه، فــي تــلــك الـــزيـــارة، انــتــقــادات 
مــعــتــادة مــن املــســؤولــن األوروبـــيـــن، بشأن 
ــان والـــتـــعـــامـــل األمـــنـــي  ــســ ــقـــوق اإلنــ ــالـــة حـ حـ
ــن، وقــــــال »مـــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــع املــــعــــارضــــة واملـ مــ
الضروري للمصرين أن يتنفسوا الحرية«.

يتمسك أهالي الناصرية بضرورة التظاهر للتعبير عن مطالبهم )أسعد نيازي/فرانس برس(

)Getty( ينص اتفاق بغداد وأربيل على تأهيل مدينة سنجار

ال يزال الوضع في 
مدينة سنجار، غربي 

الموصل، على حاله، 
إذ إن حزب »العمال 
الكردستاني« ال يزال 

يفرض، عبر أذرعه 
المحلية، سطوته 

على األوضاع فيها، 
على الرغم من 

االتفاقية بين بغداد 
وأربيل. كذلك فإن 

الحكومة العراقية 
لم تعمل على 

إعادة األهالي إليها

لم يمنع تفشي فيروس كورونا منذ مطلع العام الماضي، الحكومة 
األسلحة  استيراد  على  يورو  مليون   750 من  أكثر  إنفاق  من  المصرية 

األلمانية، في طفرة مستمرة منذ سنوات
رصدقضية

العراقيون ال يلمسون أثر 
اتفاقية بغداد وأربيل

طفرة في إنفاق 
القاهرة... وشكاوى 

من اقتصاد الجيش

متابعة

أبشع 
الجرائم

تعرضت سنجار 
لواحدة من أبشع 

جرائم »داعش«، إذ قام 
التنظيم بسبي آالف 

النساء واألطفال وقتل 
المئات من الرجال، 

عندما تمكن من احتالل 
المدينة في 2014، قبل 

أن تتمكن البشمركة 
الكردية والتحالف الدولي 

من تحريرها، بمشاركة 
مجموعات من حزب 
»العمال الكردستاني«.

المتغير الوحيد 
في سنجار هو انتشار 

قوات عراقية فيها

دعا مشّرعون 
ألمان إلعادة النظر في 

تسليح مصر 

الحكومة ال تتعامل 
بجدية مع إخراج 

»العمال« من سنجار

وزارة الخارجية: 
العقوبات على الفياض 

مفاجئة وغير مقبولة

أنفقت مصر 764 
مليون يورو على األسلحة 

األلمانية في 2020

صعدت السلطات 
العراقية التضييق على 
متظاهري الناصرية من 

خالل قمع حراكهم، 
بالتزامن مع حملة 

اعتقاالت ومداهمات 
لمنازل الناشطين

الحرس الثوري يجري 
عرضًا بحريًا في الخليج

ــي،  ــرانــ ــثــــوري اإليــ ــــرى الــــحــــرس الــ أجــ
ــًا فــي  ــًا بـــحـــريـ ــــس الــــســــبــــت، عــــرضــ أمــ
ــاد  ــ ــا أفـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، حـــســـب مـ
ــم تــنــظــيــم  ــ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي. وتـ
بالقرب من جزيرة  البحري  العرض 
فـــارســـي اإليـــرانـــيـــة، حــيــث احــتــجــزت 
ــقــــوات اإليـــرانـــيـــة زورقــــــن تــابــعــن  الــ
 10 مــن  وطاقمًا  األميركية  للبحرية 
 مــن يــوم واحــد فــي يناير/

ّ
أفـــراد أقــل

كانون الثاني 2016.
)أسوشييتد برس(

تبون يقيل وزيرًا ويعود 
إلى ألمانيا

كشفت مصادر إعامية في الجزائر، 
أمس السبت، أن الرئيس عبد املجيد 
تـــبـــون ســـيـــعـــود قـــريـــبـــًا إلـــــى أملــانــيــا 
ــراء عملية  ــ الـــعـــاج أو »إلجــ ملــتــابــعــة 
األمــر  اســتــدعــى  إن  جــراحــيــة طفيفة 
ذلــــــــك«. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »الـــخـــبـــر« 
ــــلــــع أن 

ّ
املــــحــــلــــيــــة، عــــــن مـــــصـــــدر مــــط

ــرة الـــتـــي وضـــعـــهـــا الــطــاقــم  ــيـ ــبـ »الـــجـ
الطبي األملاني على ِرجل تبون كانت 
بــســبــب تــبــعــات إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
ــال  ــ ــي ســــيــــاق آخــــــــر، أقـ ــ كـــــــورونـــــــا«. فـ
الرئيس الجزائري وزير النقل لزهر 
هــانــي بــعــد أســبــوع مــن إعــانــه عــدم 
رضـــــاه عـــن عــمــل بــعــض الــقــطــاعــات 
الوزارية، ولم يعلن عن اسم البديل. 
)العربي الجديد(

قمة للكوكب 
في فرنسا غدًا

تـــنـــظـــم فــــرنــــســــا، غــــــدًا االثـــــنـــــن، قــمــة 
»وان  ــوان  ــنــ ــعــ بــ ــيــــوي  ــحــ الــ ــنـــوع  ــتـ ــلـ لـ
ــــت« )كــــــوكــــــب واحــــــــــــــد(، عــبــر  ـــيـ ـــانــ بــ
اإلنـــــتـــــرنـــــت، بــــهــــدف إعــــــــــادة الــــزخــــم 
ــى الــدبــلــومــاســيــة الـــخـــضـــراء بعد  إلــ
تــبــاطــؤ جــهــود إنـــقـــاذ الــبــيــئــة بفعل 
وبــــاء كـــورونـــا، الــــذي يــجــّســد فــداحــة 
البيئية.  األزمــات  املتأتي من  الخطر 
وتــتــخــلــل الــقــمــة كــلــمــات لــحــوالــي 30 
شخصية عاملية. ومــن هــؤالء األمن 
الـــــعـــــام لــــألمــــم املــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــس، ورئــيــس الــبــنــك الــدولــي 
ديفيد مالباس، واملستشارة األملانية 
وزراء  ــا  ــســ ــيــ ورئــ ــل،  ــركــ ــيــ مــ أنـــجـــيـــا 
وكندا  جونسون  بوريس  بريطانيا 

جاسنت ترودو.
)فرانس برس(
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استطاع الديمقراطيون تكبيل الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب، 
الذي ال يزال يرفض االستقالة، لما تبقى من األيام المعدودة له في 

السلطة، خصوصًا مع تسريعهم عملية مساءلته بهدف إطاحته
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ملساءلته  تحرك  في  قدمًا  باملضي  املجلس 
بــغــرض الــعــزل، اســتــنــادًا إلـــى الــتــعــديــل رقــم 
25 فــي الــدســتــور األمــيــركــي، والــــذي ينص 
على عــزل الــرئــيــس عندما يــكــون غير قــادر 
عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــه الــرســمــيــة. ويــأمــل 
قد  املساءلة  إن  قالوا  الذين  الديمقراطيون، 
تــطــرح فــي مجلس الــنــواب غـــدًا اإلثــنــن، أن 
الضغوط  لتكثيف  بــهــا  الــتــهــديــدات  تـــؤدي 
والحكومة  بنس  مايك  الرئيس  نائب  على 
لــتــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن 

إلطاحة ترامب قبل انتهاء واليته. 
واتهمت نسخة من مسودة بنود املساءلة، 
بينهم،  فيما  الكونغرس  أعــضــاء  يتداولها 
تــــرامــــب »بـــالـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف ضــد 
حــكــومــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة«، فـــي مــحــاولــة 
لقلب نتيجة االنتخابات التي خسرها أمام 
بايدن. وصاغ املــواد، التي تشكل مجموعة 
اإلدارة،  بـــســـوء  الـــرســـمـــيـــة  االتــــهــــامــــات  مــــن 
تشيتشيلن  ديفيد  هم  ديمقراطيون،  نــواب 
استندت  كما  راســكــن.  وجايمي  ليو  وتيد 
املــواد إلى مكاملة دامــت نحو ساعة أجراها 
ترامب األسبوع املاضي مع سكرتير والية 
جــورجــيــا الــجــمــهــوري بــــراد رافــيــنــســبــرجــر 
التي طلب منه فيها »إيجاد« أصوات كافية 
إلبطال فوز بايدن في الوالية. وقال مصدران 
النواب  بمجلس  الديمقراطين  إن  مطلعان 
للمطالبة  ــنـــن  االثـ ــواد  ــ املــ ــرح  طــ يــعــتــزمــون 
التصويت  يتم  أن  على  منصبه،  من  بعزله 

األربعاء املقبل.
مـــن جــهــتــه، أرســــل زعــيــم الــجــمــهــوريــن في 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل مــذكــرة 
الجمهورين، تتضمن  إلى أعضاء املجلس 
 لعقد محاكمة بغرض 

ً
جدواًل زمنيًا مفصال

الــــعــــزل. وأشـــــــار إلـــــى أن املـــجـــلـــس ســَيــعــقــد 
فــي 19 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، أول 
جلسة عمل له، وأنه يحتاج إلى موافقة كل 
في  لالجتماع   100 عددهم  البالغ  األعضاء 
ــر غــيــر مــرجــح  ــو أمـ مــوعــد ســابــق لــهــذا )وهــ
حدوثه(، ما يعني أن املحاكمة لن تبدأ قبل 
أن يخرج ترامب من املنصب، وذلــك حسب 

»تويتر« حسابه الشخصي نهائيًا وحرمته 
ــتـــواصـــل مــــع مــتــابــعــيــه الــــذيــــن يــصــل  مــــن الـ
عددهم إلى قرابة 90 مليون شخص. وذكر 
ترامب أنه يفكر في تأسيس منصة تواصل 
اجتماعي خــاصــة بــه، فــي تعبير عــن حجم 
االستياء الــذي يشعر به والــذي وضعه في 

حالة حصار متعددة االتجاه. 
وفي ظل هذه األجواء، أعلنت بيلوسي ليل 
رئيس  مــع  تحدثت  أنها  السبت،   - الجمعة 
هيئة األركان املشتركة الجنرال مارك ميلي 
عــن اتــخــاذ إجــــراءات احــتــرازيــة ملنع ترامب 
مــــن الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال عــســكــريــة عـــدائـــيـــة أو 
إطــالق أسلحة نــوويــة. وقــال مصدر مطلع، 
لوكالة »رويترز« إن بيلوسي أبلغت أعضاء 
الديمقراطين،  مع  الهاتف  عبر  مؤتمر  في 
بــأن هناك  ميلي  مــن  تطمينات  تلقت  أنــهــا 
إجراءات حماية متبعة الستخدام األسلحة 
الــنــوويــة. وقــالــت بيلوسي إن »املــوقــف مع 
هذا الرئيس املختل ال يمكن أن يكون أكثر 
مــا بوسعنا  كــل  نفعل  أن  خــطــورة، وعلينا 
غير  اعتدائه  من  األميركي  الشعب  لحماية 
يشار  وديمقراطيتنا«.  بــالدنــا  على  املــتــزن 
إلى أن الرئيس األميركي هو الوحيد الذي 
يــمــكــن لـــه إصـــــدار أمــــر بـــإطـــالق الــصــواريــخ 
الــــقــــادة  مـــــن  مـــجـــمـــوعـــة  أن  إال  الـــــنـــــوويـــــة، 
العسكرين يمكن لهم رفض هذا األمــر، إذا 
قـــرروا أن األمــر غير قــانــونــي. وفيما أثــارت 
إلى  تــهــدف عمليًا  خــطــوة بيلوسي، والــتــي 
تــرامــب شبه مــنــزوع الصالحيات في  جعل 
أيـــامـــه األخـــيـــرة فـــي الــحــكــم، نــقــاشــًا واســعــًا 
الوحيدة  الخطوة  تكن  لــم  أنها  إال  حولها، 
والــديــمــقــراطــيــون،  عليه.  الــخــنــاق  لتضييق 
الذين سرعوا من عملية مساءلة ترامب في 
مجلس النواب بهدف إطاحته، يهدفون من 
وراء هــذا األمــر إلغــالق الباب أمامه نهائيًا 
للعودة إلى الحكم في عام 2024، إذ إن عزله 
بهذه الطريقة قد ينهي مستقبله السياسي. 
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أعــلــنــت بــيــلــوســي، أمــس 
الــســبــت، أنـــه فــي حــالــة عـــدم تــنــحــي تــرامــب، 
فإنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في 

مــا قـــال مــصــدر اطــلــع عــلــى الــوثــيــقــة لوكالة 
»رويترز«.

وأجرى مجلس النواب مساءلة لترامب في 
ضغط  ألنـــه   ،2019 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
عــلــى أوكــرانــيــا إلجــــراء تحقيق بــشــأن نجل 
بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأ ساحته في 

فبراير/شباط 2020. 
وأشارت وكالة »أسوشييتد برس« إلى أنه 
في  ترامب  عــرض موضوع مساءلة  عندما 
العام 2019، لم تدعم بيلوسي هذا األمر إال 
بــعــد مـــرور 5 أشــهــر، لكنها الــيــوم ســارعــت 
إلــــى دعــــم هــــذا املـــوضـــوع بــعــد ســـاعـــات من 
ــارت  اقــتــحــام الــكــونــغــرس. لــكــن الــوكــالــة أشـ
إلى أن فرصة إطاحة ترامب خالل ما تبقى 
لــه مــن واليــتــه الــرئــاســيــة قــد تــكــون ضئيلة. 
وأوضحت أن العملية ستؤدي، إذا نجحت، 
إلــــى أن يــكــون تـــرامـــب أول رئــيــس أمــيــركــي 
ــنـــواب،  تــتــم إطـــاحـــتـــه مـــرتـــن فـــي مــجــلــس الـ

الــتــرشــح في  لــن يستطيع  أنـــه  وهـــذا يعني 
العملية  أن  إلــى  ــارت  وأشـ  .2024 انتخابات 
الــبــدايــة يكون  الــتــالــي: فــي  تتم على الشكل 
اللجنة  إلـــى  ــة  األدلــ هــنــاك تحقيق، وتــرســل 
القضائية في مجلس النواب، التي ستعقد 
جلسات استماع، وتصوغ املــواد وترسلها 
إلـــى املــجــلــس بــكــامــل هــيــئــتــه. هـــذا مــا حــدث 
في عــام 2019، عندما نــال قــرار عــزل ترامب 
بسبب ضغطه  الــنــواب  فــي مجلس  غالبية 
ــا. لــكــن هــــذا األمـــــر اســتــغــرق  ــيــ ــرانــ عــلــى أوكــ
ــع أيــــــام قــلــيــلــة  ــذه املـــــــرة، مــ ــر. هـــ ــهــ ثـــالثـــة أشــ
ــعـــور بـــن الــديــمــقــراطــيــن أن  لــلــتــحــرك، وشـ
ــنــــاك حــــاجــــة ضــئــيــلــة لــلــتــحــقــيــق فــــي مــا  هــ
الكونغرس كانوا  حــدث، ألن معظم أعضاء 
اقتحامه،  تــم  الــكــابــيــتــول عــنــدمــا  فــي مبنى 
فــإنــه يمكن لبيلوسي إجـــراء تــصــويــت، من 
أو عمل  إلى جلسات استماع  الحاجة  دون 
النواب  مجلس  تصويت  وبمجرد  اللجنة. 

على اإلقــالــة، يتم إرســـال املـــواد واألدلـــة إلى 
مــجــلــس الــشــيــوخ حــيــث تـــجـــرى املــحــاكــمــة، 

ويتم التصويت  باإلدانة أو التبرئة.
الــتــشــجــيــع على  تـــرامـــب فـــي  وتــســبــب دور 
ــاء املـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــكـــونـــغـــرس األربـ مـــهـــاجـــمـــة الـ
فــي صـــدع آخـــذ فــي االتــســاع داخـــل الــحــزب 
الجمهوري. وقال بن ساس، وهو سيناتور 
مــن واليــــة نــبــراســكــا يــنــتــقــد تــرامــب كــثــيــرًا، 
إنــــه سيفكر  نـــيـــوز«،  بـــي إس  لــقــنــاة »ســــي 
يحترم  لم  الرئيس  ألن  العزل،  في  »حتمًا« 
السيناتورة  وأعلنت  املنصب.  توليه  يمن 
الــجــمــهــوريــة لــيــزا مــركــاوســكــي أنـــه ينبغي 
على ترامب التنحي فورًا، وأنه إذا لم يكن 
بنفسه  الــنــأي  الجمهوري  الــحــزب  بمقدور 
عــنــه فــإنــهــا غــيــر مــتــأكــدة مـــن اســتــمــرارهــا 
لصحيفة  تصريح  في  وأضــافــت،  بالحزب. 
األول،  أمــس  نشر  نيوز«  ديلي  »آنكوريدج 
»لقد تسبب في ما يكفي من الضرر«. وكان 

الــنــائــب الــجــمــهــوري آدم كــيــنــزيــنــجــر أعــلــن 
أن عــلــى تـــرامـــب تـــرك مــنــصــبــه عــلــى الــفــور. 
ــار املـــســـؤولـــن  ــبـ واســـتـــقـــال كـــثـــيـــرون مــــن كـ
النقل  بــمــن فيهم وزيـــرة  تــرامــب،  إدارة  فــي 
ــلــــن تــــشــــاو ووزيـــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم بــيــتــســي  إيــ
بــالــتــزامــن مــع بــحــث احــتــمــاالت عــزلــه األمــر 
بنس.  مايك  الرئيس  نائب  يعارضه  الــذي 
يــتــعــن على  ــم 25،  الــتــعــديــل رقــ ولــتــفــعــيــل 
ترامب  أن  اإلعــالن  الحكومة  بنس وأغلبية 
غير قادر على أداء واجبات الرئاسة. وقال 
أحـــد املــســتــشــاريــن إن بــنــس يــعــارض فكرة 

التعديل. استخدام 
في هذه األثناء، حذر املتحدث باسم البيت 
ــزل الــرئــيــس  ــ ــر مـــن أن »عـ األبـــيـــض جــــود ديــ
ــرامـــب قــبــل 12 يـــومـــًا مـــن انــتــهــاء  دونــــالــــد تـ
ــادة االنــقــســام  ــزيــ ــتـــه، لـــن يـــــؤدي إال لــ رئـــاسـ
ــبــــالد«. كــمــا أن حــلــفــاء تــــرامــــب، ومــن  فـــي الــ
ــام  ــ ــراهـ ــ ــاتــــور لـــيـــنـــدســـي غـ ــنــ ــيــ بـــيـــنـــهـــم الــــســ
وزعـــيـــم الــجــمــهــوريــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
كــيــفــن مــكــارثــي، حــثــوا الــديــمــقــراطــيــن على 
املزيد  إثـــارة  لتجنب  لــة  املــســاء عــن  التخلي 
مــن االنــقــســامــات. وأظــهــر اســتــطــالع لــلــرأي، 
أجرته »رويترز/إبسوس«، يومي الخميس 
ــائـــة من  والــجــمــعــة املـــاضـــيـــن أن 57 فـــي املـ
األمــيــركــيــن يــرغــبــون فــي إزاحـــة تــرامــب عن 

املنصب فورًا في أعقاب العنف.
مــن جهته، نــأى بــايــدن بنفسه عــن مساءلة 
أن ترامب  اعتباره  الرغم من  تــرامــب. وعلى 
ال يصلح لتولي السلطة، رمى كرة مساءلته 
أمــس السبت،  الكونغرس. وقــال،  في ملعب 
ــــرع« لــخــروج تــرامــب من   »الــطــريــقــة األسـ

ّ
إن

الــرئــاســة هــي »أداء الــيــمــن فــي 20 يــنــايــر/
كانون الثاني«. وأضاف أن »ما يحصل قبل 
أو بــعــد، هــو قــــرار يــتــعــّن عــلــى الــكــونــغــرس 
ــع إلــيــه هــو مــغــادرتــه 

ّ
 مــا أتــطــل

ّ
ـــخـــاذه. لــكــن

ّ
ات

الرئيسية  العقبة  أن  إلــى  وأشـــار  املنصب«. 
أمـــام إزاحـــة تــرامــب تتمثل فــي أنــه لــم يتبق 
له سوى أقل من أسبوعن في فترة واليته. 
ــان أمــامــنــا ســتــة أشــهــر من  ــــح »إذا كـ وأوضـ
فــتــرة واليــتــه، كــان يجب أن نفعل كــل شيء 

أخرى  مــرة  إلقصائه من منصبه. ملساءلته 
ومـــحـــاولـــة اســتــحــضــار الــتــعــديــل الــخــامــس 
والعشرين من الدستور مهما تطلب األمر«. 
وأضــاف »لكني اآلن أركز على تولينا زمام 
األمـــور كرئيس ونــائــبــة الــرئــيــس فــي اليوم 
الــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــحــالــي واملــضــي في 

جدول أعمالنا قدمًا بأسرع ما يمكن«.
وكان بايدن أشاد بقرار ترامب أول من أمس 
فــي 20  عــدم حــضــور حفل تنصيبه رئيسًا 
بايدن،  وقــال  الحالي.  الثاني  يناير/كانون 
 

َ
من ويلمينغتون في واليــة ديــالويــر، »قيل

ه أشار )ترامب( 
ّ
لي أثناء مجيئي إلى هنا إن

ــهــا إحــدى 
ّ
ــه لــن يحضر التنصيب. إن

ّ
إلــى أن

الـــنـــقـــاط الــقــلــيــلــة الـــتـــي نـــتـــوافـــق بــشــأنــهــا«. 
 
ّ
واعتبر أن »عــدم حضوره أمر جّيد«، إذ إن

ــه 
ّ
تــرامــب »شــّكــل إحــراًجــا لــلــبــالد«. وقـــال »إن

الرؤساء  ــه أحــد أكثر 
ّ
إن فاقد ألهلّية الحكم. 

عديمي الكفاءة في تاريخ الواليات املتحدة 
 
ّ
 الــرئــيــس املنتخب أّكـــد أن

ّ
األمــيــركــّيــة«. لــكــن

حضور بنس أمر »مرّحب به«.
ــــن،  وفـــي إطــــار عملية االنــتــقــال بــن اإلدارتـ
ــيـــركـــي مــايــك  ــّيـــة األمـ الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـ
ــى، أنــتــونــي بلينكن  ــ بــومــبــيــو، لــلــمــّرة األولــ
ــايــــدن وزيـــــــرًا لــلــخــارجــيــة.  الــــــذي اخــــتــــاره بــ
 
ّ
إن ــارجـــّيـــة  الـــخـ وزارة  فــــي  مــــســــؤول  وقــــــال 

 
ّ
»اجتماعهما كان مثمرًا جدًا«، الفتًا إلى أن

م والتأّكد 
ّ
غايته كانت »تسهيل انتقال منظ

من حماية املصالح األميركّية في الخارج«. 
الرجلن »وكــذلــك فريقيهما   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

سيواصلون العمل مًعا لصالح األميركّين 
خالل )الفترة( االنتقالّية«.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل االميركية أنه 
تم توجيه االتهام الى 15 شخصًا في أعمال 
الــعــنــف الــتــي وقــعــت فــي مبنى الــكــابــيــتــول، 
بينهم الشخص الذي التقطت له صور في 
مكتب بيلوسي. وقــال كن كــول، من مكتب 
املــدعــي الــفــيــدرالــي فــي واشــنــطــن، »نعلن أن 
الــقــضــاء الــفــيــدرالــي وجـــه اتــهــامــات الـــى 15 
شخصًا«. وأوضح أن بن املتهمن شخصًا 
التأثير  قنبلة حارقة شديدة   11 ينقل  كــان 
فــي ســيــارة ركــنــت قـــرب الــكــونــغــرس، وآخــر 
اعـــتـــدى بــالــضــرب عــلــى عــنــصــر مـــن شــرطــة 
الــكــابــيــتــول، وثــالــثــًا دخـــل حـــرم الكونغرس 
ــاف كــول  ــزودًا ســالحــًا نــاريــًا مــلــقــمــًا. وأضــ مــ
ــــذي اقــتــحــم مكتب  أن ريـــتـــشـــارد بـــارنـــت، الـ
رئيسة مجلس النواب حيث التقطت صور 
لــه قــبــل أن يــتــرك رســالــة مــهــيــنــة، أوقــــف في 
إلــيــه تهمة  بــأركــنــســاو ووجــهــت  ليتل روك 
»االقتحام العنيف« لحرم الكونغرس. وأكد 
أن توقيفات أخــرى ستتم مع توجيه مزيد 

من االتهامات.
وأعــلــن درو هــامــيــل، مــســاعــد بــيــلــوســي، أن 
مكتبها  من  كمبيوتر محمواًل ســرق  جهاز 
الــكــونــغــرس. وأضـــاف،  خــالل اقتحام مبنى 
فـــي تــغــريــدة، أن الــكــمــبــيــوتــر املــحــمــول كــان 
مخصصًا لغرفة املؤتمرات وكان يستخدم 
للعروض فيها. وأحجم عن تقديم مزيد من 
الــتــفــاصــيــل. وســرقــة األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة 
الــكــونــغــرس تشكل مــصــدر قلق  مــن مكاتب 
مستمر منذ اقتحام أنصار ترامب للمبنى. 
ــراطــــي جــيــف  ــقــ ــمــ ــديــ ــيــــنــــاتــــور الــ وقــــــــال الــــســ
مــيــركــلــي، مـــن جــهــتــه، إن جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر 
ــال  مـــحـــمـــواًل اخــتــفــى أيـــضـــًا مـــن مــكــتــبــه. وقـ
القائم بأعمال املدعي العام مايكل شيروين، 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، إن بــعــض الــســرقــات قد 
باألمن  ما وصفه بجوانب متعلقة  تعرض 

القومي للخطر.

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاء 10 أيــــــام عـــلـــى انــتــهــاء  ــقـ مــــع بـ
واليته، واصل الرئيس األميركي 
الخاسر دونالد ترامب التخندق 
ــيــــض، وســــط تـــزايـــد عــزلــتــه  فـــي الــبــيــت األبــ
ــــوط عــــلــــيــــه، إذ لـــــم يـــكـــتـــف بــعــض  ــغـ ــ ــــضـ والـ
الجمهورين باالنشقاق عنه، عبر استقالة 
انضم  بعضهم  إن  بــل  ومــســاعــديــن،  وزراء 
إلــى الديمقراطين فــي الــدعــوة إلــى تطبيق 
ــــذي يسمح  الــتــعــديــل 25 فـــي الـــدســـتـــور، والـ
بـــإطـــاحـــتـــه، خــصــوصــًا مــنــعــه مـــن الــتــرشــح 
الجمهورية  السيناتورة  دعــت  كما  مجددًا. 
ليزا مركاوسكي، للمرة األولــى، ترامب إلى 

االستقالة فورًا.
ــيـــــس انــــفــــضــــاض أعـــــضـــــاء فـــــي الــــحــــزب  ــ ولـ
الــجــمــهــوري عــنــه هـــو األمــــر الــوحــيــد الـــذي 

أوضح ترامب خلف 
األبواب الموصدة أنه 

لن يستقيل

بايدن: يتعين على 
الكونغرس اتّخاذ قرار 

بشأن ترامب

مجلس  رئيسة  إن  إذ  الرئيس،  منه  يعاني 
تكبيل  استطاعت  بيلوسي  نانسي  النواب 
يــديــه عــســكــريــًا، عــبــر تــواصــلــهــا مـــع رئــيــس 
هيئة األركان املشتركة الجنرال مارك ميلي 
التـــخـــاذ إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة ملــنــع الــرئــيــس 
ــال عــســكــريــة  ــمــ ــأعــ ــام بــ ــيــ ــقــ ــر مـــــن الــ ــاســ ــخــ الــ
عدائية أو إطالق أسلحة نووية. وبعد أيام 
عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي اجــتــاحــت مبنى 
ت أمــيــركــا وأثــــارت صدمة 

ّ
الــكــابــيــتــول، وهـــز

في العالم، تراجع ترامب عن »ندمه« إلدانة 
اقتحام أتباعه الكونغرس. وذكرت صحيفة 
»نيويورك تايمز«، أمس السبت، أن »ترامب 
أعرب عن ندمه للكلمة التي ألقاها الخميس 
ــي، وتـــعـــهـــد فـــيـــهـــا بـــانـــتـــقـــال ســلــمــي  ــ ــاضـ ــ املـ
للسلطة«. وأشـــارت إلــى أنــه »أوضـــح خلف 
األبـــواب املــوصــدة أنــه لن يستقيل«. وكانت 
عزلة تــرامــب تــزايــدت بعد أن أوقــفــت شركة 

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
دونالد  أنصار  أّن  السبت،  أمس  )الصورة(، 
الكابيتول  مبنى  اقتحموا  الذين  ترامب 
الرئيس  جانب  من  »تحريضهم«  تّم  قد 
مؤتمر  خالل  وقــال،  الخاسر.  األميركي 
جميعًا  »ُصدمنا  ــاوا،  أوت في  صحافي 
على  الرئيس  حرّضهم  متطرّفين  لرؤية 
لتخريب  العنف  من  القدر  بهذا  التصرّف 
جميعًا  رأينا  »لقد  وأضــاف:  الكابيتول«. 
عنيفة  لمجموعة  المرّوعة  المشاهد 
الديمقراطيّة  المؤّسسات  إطاحة  أرادت 

في الواليات المتّحدة«.

محاولة إلطاحة المؤسسات
)Getty( حّرض ترامب مناصريه على العنف ضد الكونغرس

إسرائيل مرشحة لتكرار أحداث الكونغرس في حال هزيمة نتنياهوكيم يصّعد قبل عهد بايدن: أميركا عدّونا األكبر

في حمأة امللفات املنتظرة في عهد الرئيس 
األمــيــركــي املنتخب جــو بــايــدن، يبقى ملف 
كوريا الشمالية من امللفات البارزة لصلته 
بــالــشــرق اآلســــيــــوي، وتـــأثـــيـــره عــلــى حــلــفــاء 
الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــقــلــيــديــن هــنــاك، مثل 
كوريا الجنوبية واليابان. وعلى الرغم من 
الكوري  الزعيم  جمعت  التي  الــثــالث  القمم 
الـــرئـــيـــس  ــم جــــونــــغ أون مــــع  ــيـ ــالـــي كـ ــمـ الـــشـ
األميركي الخاسر دونالد ترامب بن عامي 
2018 و2019، إال أن العالقة املستقبلية مع 
بايدن ليست واضحة املعالم. وهو ما حدا 
بكيم إلى رفع سقف الشروط والتفاوض في 
في  املنعقد  الحاكم  »العمال«  حــزب  مؤتمر 
األيام الحالية في بيونغ يانغ، عبر التلويح 
كالم  ويــوحــي  الــنــوويــة.  ترسانته  بتوسيع 
أن  السبت،  أمــس  الشمالي،  الــكــوري  الزعيم 
املــرحــلــة املقبلة لــن تــكــون مــرنــة، وقــد يعود 
كل شــيء إلــى نقطة الصفر، أي إلــى ما قبل 
أول زيارة ملايك بومبيو، في إبريل/نيسان 
لـــالســـتـــخـــبـــارات  ــرًا  ــ ــــديـ مـ كــــــان  حـــــن   ،2018

املركزية األميركية »سي أي إيه«.
فــي مــؤتــمــر »الــعــمــال« األول مــن نــوعــه منذ 
ــدد كــيــم بــتــوســيــع تــرســانــتــه  5 ســــنــــوات، هــ
أسلحة  أنظمة  قائمة  عــن  كاشفًا  الــنــوويــة، 
ــر، ومـــنـــهـــا  ــويــ ــطــ ــتــ فــــائــــقــــة الـــتـــقـــنـــيـــة قــــيــــد الــ
ــخ  ــ ــواريـ ــ صـــــــــاروخ مـــتـــعـــدد الــــــــــــرؤوس، وصـ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــــي إســــرائــــيــــل الـــتـــي  ــــي الــــشــــواهــــد فـ كـــثـــيـــرة هـ
ترشح دولــة االحــتــالل ألن تكون ثاني »دولــة 
الواليات  الكبرى،  ديمقراطية« بعد شقيقتها 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، تــشــهــد ســـيـــنـــاريـــو مــن 
هجوم جموع غفيرة، ُمحرضة وُمعبأة، على 
الحكم، كما حدث  أو مؤسسات  البرملان،  مقر 
الــواليــات املتحدة. وذلك  األربــعــاء املاضي في 
بفعل كثير مــن أوجـــه الــشــبــه والــتــمــاهــي، حد 
التطابق، بن نهج ومواقف الرئيس األميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، وبـــن نــهــج ومـــواقـــف رئــيــس 
حـــكـــومـــة االحــــتــــالل بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــن 
الحسم الديمقراطي وشرعية مؤسسات الحكم 
والقانون عندما يتعلق األمــر بهما. وإن كان 
الفارق األساسي بن حالة ترامب ونتنياهو، 
رغــــم كــونــهــمــا يــعــتــمــدان الــتــحــريــض املــثــابــر 
األخير،  أن  الديمقراطية،  قيم  ضد  واملنهجي 
يتحرك وينطلق بأساليب ديماغوجية تفوق 
شعبية تـــرامـــب، ويــؤســس لــهــا مــنــذ ســنــوات، 
عــلــى األقــــل مــنــذ بـــدء الــتــحــقــيــقــات فــي قضايا 

الفساد ضده في العام 2017.
وتعود أبرز شواهد، واألصح، بذور املخاوف 
من سيناريو مشابه ملا حدث في الكونغرس 
األمــيــركــي، إلـــى 2 ديــســمــبــر/كــانــون األول من 
تقريبًا على حل  2018. وقبل أسبوعن  العام 

طلق تحت املــاء، وصواريخ طويلة 
ُ
نووية ت

ــالــــوقــــود الـــصـــلـــب، وأقــــمــــار  املـــــــدى تـــعـــمـــل بــ
صناعية للتجسس. وأعلن أن بالده أكملت 
بالطاقة  تعمل  بــغــواصــة  لــلــتــزّود  خططها 
النووية، حسب ما نقلت عنه وكالة األنباء 
أنه  إلــى  ولفت  الشمالية.  الكورية  الرسمية 
»تــــّم االنـــتـــهـــاء مـــن بــحــث تــخــطــيــطــي جــديــد 
لــغــواصــة نــوويــة، وهــو على وشــك الــدخــول 
ــّدد  ــ فــــي عــمــلــيــة املـــراجـــعـــة الـــنـــهـــائـــيـــة«. وشـ
عــلــى أنــــه لـــن يــســتــخــدم تــرســانــتــه الــنــوويــة 
مــا لــم تــعــتــزم »الـــقـــوى املــعــاديــة« اســتــخــدام 
الــنــوويــة ضـــد كـــوريـــا الشمالية  أســلــحــتــهــا 
الشمالية  أواًل. وأكــد ضــرورة تعزيز كوريا 
قــــــدرات الـــهـــجـــوم الـــدقـــيـــق عــلــى أهــــــداف في 
ألــف كيلومتر، في  البالغ 15  الــضــرب  مــدى 
إشارة واضحة إلى البّر الرئيسي للواليات 
أن »ال شــــيء ســيــكــون  كــيــم  املـــتـــحـــدة. ورأى 
أكثر حماقة وخطورة من عدم تعزيز قوتنا 
فــي وقت  بموقف ســهــل،  والتحلي  كلل  بــال 
نــــرى فــيــه بـــوضـــوح زيــــــادة أســلــحــة الــعــدو 
املتطورة أكثر من أي وقت مضى«. واعتبر 
أن »الحقيقة هي أنه يمكننا تحقيق السالم 
واالزدهار في شبه الجزيرة الكورية، عندما 
نــبــنــي بــاســتــمــرار دفــاعــنــا الــوطــنــي ونقمع 
يذكر  لم  األميركية«.  العسكرية  التهديدات 
كيم أي إجـــراءات أميركية محددة، علمًا أن 
التدريبات  سابقًا  وصفت  الشمالية  كوريا 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة املنتظمة مــع كــوريــا 
ــرحــــالت الـــجـــويـــة لــطــائــرات  الــجــنــوبــيــة، والــ
ــة األمـــيـــركـــيـــة والــــوجــــود الــعــســكــري  ــبـ ــراقـ املـ
األميركي في كوريا الجنوبية بأنها »دليل 

على العداء«.
وتطرق الزعيم الكوري الشمالي إلى مصير 
العالقات مع الواليات املتحدة، موضحًا أنها 
تعتمد على ما إذا كانت ستتخلى واشنطن 
واعتبر  تنتهجها.  التي  العداء  عن سياسة 
أن »أيــًا كان من يتولى منصب الرئيس في 
األساسية  فإن طبيعتها  املتحدة،  الواليات 
أبــدًا«. ومن  العدائية لن تتغير  وسياستها 
غير املرجح أن يعقد بايدن، الذي سيتولى 
منصبه رسميًا في 20 يناير/كانون الثاني 
الــحــالــي، اجــتــمــاعــات مــبــاشــرة مــع كــيــم، ما 

نــتــنــيــاهــو الــحــكــومــة، والـــذهـــاب لــالنــتــخــابــات 
أعــلــنــت   ،2019 إبــــريــــل/نــــيــــســــان  فــــي  األولــــــــى 
الــشــرطــة، فــي ذلـــك الـــيـــوم، وكــــان آخـــر يـــوم في 
واليـــة املــفــتــش الــعــام الــســابــق للشرطة رونــي 
الشيخ، رسميًا عن توصياتها بتقديم لوائح 
والفساد  الــرشــاوى  فــي قضية  اتــهــام رسمية 
وقد   .4000 بالقضية  املعروفة  نتنياهو،  ضد 
ــرار، على  ــقـ ــاء رد نــتــنــيــاهــو، األولــــي عــلــى الـ جـ
صيغة هجوم غير مسبوق على املفتش العام 

للشرطة، نفسه، وعلى الشرطة نفسها. 
كانت هــذه هي املــرة األولــى التي ينتقل فيها 
ما  بــأن  التقليدي،  الدعاية  خــط  مــن  نتنياهو 
يواجهه هو حمالت من اإلعــالم اليساري في 
إسرائيل، إلى الطعن بشرعية سلطات القانون، 
ــام حـــمـــالت قـــادمـــة للطعن  ــ وفـــتـــح الــطــريــق أمـ
الــقــانــون،  الحكم وإنــفــاذ  كليًا بكل مــؤســســات 
وتطوير نظرية املؤامرة بن أذرع مختلفة في 
اليمن  يمثل  ألنـــه  إســرائــيــل ضـــده شخصيًا، 
وحكم اليمن. وعلى أثر ذلك جاء دور أنصار 
نتنياهو، وعلى رأسهم الوزير السابق دافيد 
أمسالم، الذي هدد بأنه في حال قرر املستشار 
القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديم 
الئحة اتهام رسمية ضد رئيس الحكومة، فإن 
املالين من اإلسرائيلين سيرافقون نتنياهو 

إلى املحكمة، ويحاصرون مبناها.
لم يتوقف نتنياهو لحظة في خطه الدعائي 
ــــالم والــخــصــوم وأجــهــزة  املــتــصــاعــد ضـــد اإلعـ
الدولة. بل انتقل، مع الوقت، وبعد إقرار تقديم 
لـــوائـــح االتـــهـــام ضــــده رســمــيــًا، فـــي نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي 2019، وفــشــل فــي انــتــخــابــات 
املقاعد لتشكيل  كــاٍف من  إبريل بحصد عــدد 
حكومة جديدة، إلى تكريس وتكرار اتهاماته، 
ــا أطـــلـــق عــلــيــه تــعــبــيــر »الـــــدولـــــة الــعــمــيــقــة«  ملــ
بالتعاون مع قوى اليسار والوسط، بالسعي 
الحثيث واملثابر إلسقاطه من الحكم عبر أروقة 
املحاكم والقضاء، بعد أن فشلوا »باستبدال« 

حكم اليمن عبر صناديق االقتراع.
التصعيد في خطاب نتنياهو جــاء بعد  هــذا 
أن حاول خالل معركتي االنتخابات في 2019، 
واليسار يحاولون سرقة  العرب  بــأن  االدعـــاء 
االنـــتـــخـــابـــات وتــغــيــيــر نــتــائــجــهــا وتــزيــيــفــهــا، 
ــراع فـــي الــبــلــدات  ــتــ ــز االقــ ــراكـ خــصــوصــًا فـــي مـ

الدولة  إدارة دفــة  العميقة في  الدولة  عن دور 
وســـيـــطـــرة الــبــيــروقــراطــيــن عــلــى مــقــالــيــدهــا، 
والــشــرطــة. وهــو ما  العامة  النيابة  وال سيما 
للشرطة  عــام  قائد  تعين  عــن  امتناعه  يفسر 
اإلســرائــيــلــيــة طيلة عــامــن، مــنــذ إنــهــاء رونــي 
الــشــيــخ مـــهـــام مــنــصــبــه فـــي ديــســمــبــر 2018، 

واملماطلة في تعين مدٍع عام جديد. 
ــاده نــتــنــيــاهــو خــــالل الــعــامــن  ــ ــــذي قـ املـــســـار الـ
ــثــــالث مـــعـــارك  املــــاضــــيــــن، وجــــــر إســــرائــــيــــل لــ
ــل أن يــتــمــكــن مـــن تشكيل  انــتــخــابــيــة عــلــى أمــ
حكومة يمن تقر قانونًا يمنع محاكمة رئيس 
الحكومة ما دام في منصبه، مع ما رافقه من 
شـــن حـــرب شـــعـــواء عــلــى مــؤســســات الــقــانــون 
والقضاء واإلعالم، يعزز في إسرائيل مخاوف 
من أن يلجأ نتنياهو في حال خسر االنتخابات 
القادمة، إلى عدم االعتراف بالنتائج، ورفضها، 
بها  يــقــوم  الــتــي  »التعبئة«،  بحالة  مستعينًا 
باستمرار عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
ــــذي يتهمه  مــلــتــفــًا عــلــى اإلعـــــالم الــتــقــلــيــدي الـ
بأنه محكوم بأجندة معادية له، ليمرر نفس 
الرسائل التي تدعي أن التهم املوجهة له ملفقة 
كــلــيــًا. وهـــو مــا واصــــل بــثــه عــلــى صفحته في 
مــن مناسبة،  أكثر  فــي  األخــيــريــن،  األسبوعن 

داعيًا إلى إلغاء لوائح االتهام كليًا.
ولــعــل مــن أهـــم مــؤشــرات نــجــاح نتنياهو في 
حربه اإلعــالمــيــة، وترسيخ كــون مــا حــدث في 
الــكــابــيــتــول، واردًا فـــي إســـرائـــيـــل، يــتــمــثــل في 
شرت نتائجه أمس 

ُ
نتائج االستطالع، الذي ن

األول الجمعة، في موقع صحيفة »معاريف«، 
وأشارت إلى أن 56 في املائة من اإلسرائيلين 
ال يستبعدون أن يتكرر ما حدث في واشنطن، 
فـــي إســـرائـــيـــل أيـــضـــًا، وتــأكــيــد عــــدد مـــن كــبــار 
الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة، رون بن  فــي  املعلقن 
يــشــاي فـــي »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، ويــوســي 
فيرتر في »هآرتس«، وطال شنايدر في موقع 
»وااله«، وعــامــوس هرئيل فــي »هــآرتــس«، أن 
مــا حـــدث هــنــاك ســيــحــدث هــنــا. بــل إن نــاحــوم 
برنيع ذهب إلى القول إن املشاهد التي بثتها 
وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــيــة والــعــاملــيــة هــي ما 
يحلم نتنياهو بمشاهدته في إسرائيل أيضًا 
فــي حــال خسر االنــتــخــابــات، واضــطــر ملغادرة 

مقر رئاسة الحكومة. كوريون جنوبيون يستمعون لخطاب الزعيم الشمالي )فرانس برس(

)Getty( تتماهى مواقف نتنياهو وترامب إلى حّد التطابق

بــرنــامــج »آســيــا« الــتــابــع ملــركــز »ويــلــســون«، 
»خطاب  أن  فـــرأى  تــشــانــغ،  تشونغ سيونغ 
كــيــم أظــهــر أنـــه غــيــر مهتم بــمــحــادثــات نــزع 
ــّر على  الــســالح الــنــووي مــع بــايــدن، إذا أصـ
أن املفاوضات على مستوى العمل يجب أن 

 القضايا الخالفية أواًل«.
ّ

تحل
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــعــهــد أســـان 
للدراسات السياسية في سول تشوي كانغ، إنه 
»بينما يترك كيم الباب مفتوحًا للمحادثات، 
ــــى بــــايــــدن مــفــادهــا  ــالــــة إلـ ــزال يـــرســـل رســ ــ ال يــ
ــــوار«.  فـــي أي حـ

ً
ــه لـــن يـــكـــون شــريــكــًا ســـهـــال أنــ

وتــكــمــن أهــمــيــة املــؤتــمــر املــنــعــقــد فـــي األيـــام 
منذ خمس  نوعه  من  األول  بكونه  الحالية 
ســنــوات، وجـــاء فــي أصــعــب لحظة فــي حكم 
كـــيـــم، املــســتــمــر مــنــذ تــســع ســـنـــوات، بسبب 
تعّدد الصدمات االقتصادية واالجتماعية. 
فقد تــّم إغـــالق الــحــدود بسبب تفشي وبــاء 

الشمالي خطوات  الكوري  الزعيم  يتخذ  لم 
مهمة لنزع السالح النووي.

في السياق، اعتبر الخبير في شؤون كوريا 
الــشــمــالــيــة فــي جــمــاعــة »كـــوريـــا« فــي كــوريــا 
ينذر  »ذلــك  أن  ووك،  نــام سونغ  الجنوبية، 
بأن العالقات بن كوريا الشمالية والواليات 
املتحدة لن تكون سلسة في السنوات األربع 
املقبلة مع بايدن«، مضيفًا أن »أي تنازالت 
مــــن كـــيـــم غـــيـــر مــــرجــــحــــة«. أمـــــا املـــحـــلـــل فــي 

كــورونــا الـــذي أدى إلـــى انــخــفــاض حـــاد في 
ــا الــشــمــالــيــة،  ــكـــوريـ ــيـــة لـ الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـ
ووقـــعـــت ســلــســلــة مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
الــصــيــف املـــاضـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــأثــيــر 
الواليات  فرضتها  التي  للعقوبات  السلبي 
املــتــحــدة. ووصــــف كــيــم الــصــعــوبــات بأنها 
»األســــوأ عــلــى اإلطــــالق« و»غــيــر مسبوقة«. 
السابقة  االقتصادية  خططه  بــأن  واعــتــرف 
فشلت، متعهدًا بتبني خطة تنمية خمسية 
التنمية الخمسية  جديدة. وقــال إن أهــداف 
مــن االستثمارات  املــزيــد  الــجــديــدة ستشمل 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات املـــعـــدنـــيـــة والــكــيــمــيــائــيــة 
االستهالكية. وشــّدد  السلع  إنــتــاج  ــادة  وزيـ
العالقات  ستعزز  الشمالية  كوريا  أن  على 
مع الصن، أكبر حليف لها وشريان الحياة 

االقتصادي لها.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

تطّور كوريا الشمالية 
غواصة نووية من ضمن 

توسيع ترسانتها

املــحــاولــة نــفــســهــا، ولــكــن هـــذه املــــرة مــن خــالل 
قبل  من  وتنظيمات  تعديالت  إجــراء  محاولة 
لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة، تــتــيــح إدخــــال 

وسائل تصوير ملراكز االقتراع.
الــذي شهد معركتي  العام 2019،  مــدار  وعلى 
الــوصــول  مــن  لــم يتمكن خاللهما  انــتــخــابــات 
إلى عدد كاٍف من نواب الكنيست )120 عضوًا( 
لتشكيل ائتالف حكومي، ظل نتنياهو مصرًا 
على أن محاكمته ولوائح االتهام ضده ملفقة، 
وتـــهـــدف أســـاســـًا إلزاحـــتـــه كــمــن يــمــثــل اليمن 
اليسار  وجمعيات  اليسار،  واتهم  الحكم.  من 
مـــن الــــخــــارج، والـــتـــمـــويـــل األجـــنـــبـــي )وبــشــكــل 
خاص جورج سوروس األميركي، والصندوق 
ــيـــل( بــضــخ األمــــــوال ألحــــزاب  الــجــديــد إلســـرائـ
اليسار والــعــرب، مــن جهة، ودعــم أوســـاط في 
ــة لــتــتــشــدد فـــي كـــل صــغــيــرة  مــؤســســات الـــدولـ
يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا ضـــــده. وحـــتـــى بعد 
فوزه في االنتخابات األخيرة، في مارس/آذار 
بـــ36 مقعدًا، وتشكيل حكومة  العام 2020  من 
طــوارئ وطنية مع حزب »كاحول لفان«، عاد 
املغلقة،  الـــدوائـــر  فــي  الــحــديــث،  إلـــى  نتنياهو 

ــة لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــداخـــــــل. وأرســـــــل  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
نــتــنــيــاهــو، صــبــاح االنــتــخــابــات األولــــى للعام 
2019، فــــي إبــــريــــل، فـــرقـــًا مــــن نـــشـــطـــاء حــزبــه 
األخــرى،  املتطرفة  اليمن  وأحـــزاب  »الليكود« 
االقــتــراع، وقــد حملوا معهم  للجان  كمراقبن 
معدات تصوير وكاميرات خفية مزروعة في 
أقالم، ومعدات أخرى، لتوثيق »عملية تزوير 
االنــتــخــابــات فــي الــبــلــدات الــعــربــيــة«. وقــد أثــار 
هــذا األمــر حالة غليان، وسبب صــدامــات بن 
هؤالء املراقبن وبن الناخبن من فلسطينيي 
الــداخــل ونــشــطــاء األحــــزاب الــعــربــيــة. واضــطــر 
نتنياهو وأحزاب اليمن إلى سحب مراقبيهم 
مــن مــراكــز االقـــتـــراع الــعــربــيــة. وكـــرر نتنياهو 

طّور نتنياهو نظرية 
المؤامرة بين أوساط 

مختلفة في إسرائيل ضده

صّعد الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ 

أون نبرته تجاه الواليات 
المتحدة، قبل بدء عهد 
رئيسها الجديد جو بايدن. 

ورغم معاناة بيونغ يانغ 
اقتصاديًا واجتماعيًا، إال 

أن كيم تحدث عن تطوير 
ترسانة بالده النووية

يعزز المسار الذي قاده 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو، خالل 
العامين الماضيين، وحربه 
الشعواء على مؤسسات 

القانون والقضاء 
واإلعالم، المخاوف من 

تكرار سيناريو أحداث 
الكونغرس األميركي

ترامب رئيس مكبَّل
محاولة ديمقراطية إلنهائه 
سياسيًا قبل تسليمه السلطة

Sunday 10 January 2021 Sunday 10 January 2021
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منع قاضي المنطقة الشمالية في 
دوناتو،  جيمس  كاليفورنيا  واليــة 
إدارة  الــجــمــعــة،  أمـــس  ــن  م أول 
من  ترامب  دونالد  الخاسر  الرئيس 
أن  شأنه  من  كان  جديد  قرار  تنفيذ 
األميركي،  اللجوء  نظام  يغير شكل 
في  األحقية  على  قيودًا  ويضع 
اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين 
المتحدة.  الــواليــات  في  مــالذ  عن 
تقويضًا  الــقــضــائــي  ــر  األمـ ويــعــد 
لترسيخ  ترامب  إدارة  تبذلها  لمساٍع 
الهجرة  إزاء  المتشددة  سياساتها 
جو  تولي  قبل  وذلــك  أميركا،  إلى 

بايدن الرئاسة.

منع تغيير 
نظام اللجوء



منسق إسرائيلي لعرقلة االتفاق النووي

إيران تهدد 
الوكالة الذرية

فراهاني: إذا لم ترفع 
أميركا العقوبات سنطرد 

مفتشي الوكالة

طهران ـ العربي الجديد 
صالح النعامي 

هــددت إيــران، أمــس السبت، أنها 
ســتــقــوم بــطــرد مــفــتــشــي الــوكــالــة 
الــــذريــــة إذا لم  لــلــطــاقــة  الـــدولـــيـــة 
تــرفــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عنها قبل يوم 
21 فــبــرايــر/شــبــاط املــقــبــل، فـــي وقـــت بـــدأت 
إسرائيل تستعد لتسلم جو بايدن الرئاسة 
األميركية واحتمال العودة لالتفاق النووي 

مع إيران.
البرملان اإليراني،  وقال عضو هيئة رئاسة 
ــرأبــــادي فـــراهـــانـــي، لــلــتــلــفــزيــون  ــيــ أحـــمـــد أمــ
ــه »حــســب الــقــانــون الــــذي أقـــره  اإليــــرانــــي، إنـ
مجلس الشورى اإلسالمي )البرملان( إذا لم 
واملصرفية  املالية  العقوبات  أميركا  تــرفــع 
والنفطية، سنطرد مفتشي الوكالة الدولية 
ــة حـــتـــمـــا«. وأكــــــد فـــراهـــانـــي  ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ
ــه »ســيــتــم حــتــمــا وقـــف الــتــنــفــيــذ الــطــوعــي  أنـ
ــافــــي«، مـــشـــددًا عــلــى أن  لــلــبــروتــوكــول اإلضــ
الــحــكــومــة »مـــلـــزمـــة بــتــنــفــيــذ هــــذا الــقــانــون 

البرملاني«.
ــانــــون رغـــم  ــقــ ــار تــنــفــيــذهــا هـــــذا الــ ــ ــ وفـــــي إطـ
إقـــراره، رفعت  قبل  قــد عارضته  كانت  أنها 
الحكومة اإليرانية، األسبوع املاضي، نسبة 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى 20 فـــي املـــائـــة، 
فـــي خــطــوة تــصــعــيــديــة، واجـــهـــت اعــتــراضــا 
 عــن تحفظ دول 

ً
أوروبــيــا وأمــيــركــيــا، فــضــال

نــتــنــيــاهــو يــخــطــط لــتــعــيــن مــنــســق خـــاص 
لــلــجــهــود الــهــادفــة إلـــى مــنــع إدارة الــرئــيــس 
األميركي املنتخب جو بايدن من العودة إلى 
االتفاق النووي مع إيران عقب تسلمه الحكم 

في 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
ــــون بن  ــــر املــعــلــق الــعــســكــري لــلــقــنــاة، ألـ وذكـ
ــيـــد، أن املــنــســق الـــخـــاص الــــذي سيكون  دافـ

ــوان نــتــنــيــاهــو ســيــعــمــل بشكل  ــديــ تــابــعــا لــ
ــــن الـــقـــومـــي« في  مــســتــقــل عـــن »مــجــلــس األمـ
ــــذي يــــرأســــه مــئــيــر بــــن شـــبـــات،  الـــــديـــــوان، الــ
وسيكون مسؤواًل عن االتصاالت مع إدارة 
دون  الحيلولة  بهدف  والكونغرس،  بايدن 
الــعــودة لالتفاق الــنــووي. وأشـــار بــن دافيد 
إلى أن نتنياهو ينطلق من افتراض مفاده 
بأنه ليس بوسع إدارة بايدن التوصل إلى 

اتفاق »محسن« مع إيران.
ــذيـــرات فــي  ــتـــحـ ــم الـ ــ ــذا الــــقــــرار رغـ ــ ويــــأتــــي هـ
إسرائيل من مغّبة تشّبث نتنياهو بموقفه 

الحالي من البرنامج النووي اإليراني. 
وفـــي تــقــديــر صـــدر قــبــل شــهــر، دعـــا »مــركــز 
ــــي« اإلســــرائــــيــــلــــي،  ــومـ ــ ــقـ ــ أبـــــحـــــاث األمـــــــــن الـ
مـــة ســيــاســاتــهــا تــجــاه  الــحــكــومــة إلـــى مـــواء

ــتــــحــــوالت داخــــل  ــــووي اإليـــــرانـــــي مــــع الــ ــنـ ــ الـ
الــواليــات املتحدة وفــوز بــايــدن، محذرًا من 
أن مسار األحداث يدل على أنه ليس بوسع 
إمالء شعارها »صفر تخصيب«،  إسرائيل 
األمـــــر الـــــذي يــعــنــي حـــرمـــان إيــــــران مـــن أيــة 
قدرة على تخصيب اليورانيوم بأية نسبة 
وبــأيــة كــمــيــة. يــشــار إلـــى أن كــال مــن بــايــدن 
ــوا أن واشــنــطــن  ومــســتــشــاريــه قـــد أوضــــحــ
على  النووية  القيود  تشديد  على  ستصر 
الصاروخي.  لبرنامجها  طهران والتصدي 
ــايــــدن عـــقـــب فــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات  وقــــــال بــ
الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر إنــــه »بـــالـــتـــشـــاور مــع 
ونتوصل  وشركائنا، سنتفاوض  حلفائنا 
ــاقـــات لــتــشــديــد وتـــوســـيـــع الــقــيــود  ــفـ إلــــى اتـ

النووية اإليرانية«.
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سياسة

تستبق إيران تسلم جو 
بايدن الرئاسة، بتصعيد 

ضغطها، عبر ربط 
استمرار التعاون مع 

مفتشي وكالة الطاقة 
الذرية برفع العقوبات 

األميركية

رفعت إيران أخيرًا درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة )عطا كناري/فرانس برس(

أخرى مثل اليابان. ومطلع شهر ديسمبر/
ــبـــرملـــان  الـ املـــــاضـــــي، صـــــــادق  األول  كــــانــــون 
ــــي عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون »اإلجـــــــراء  ــرانـ ــ اإليـ
األميركية  العقوبات«  إللغاء  االستراتيجي 
بعد  عــام 2018  املفروضة على طهران منذ 

انسحاب واشنطن من االتفاق النووي.
والـــقـــانـــون املـــكـــون مـــن تــســعــة بـــنـــود يعيد 
ــا قبل  الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي اإليــــرانــــي إلــــى مـ
مــع  عــــــام 2015  ــرم  ــ ــبـ ــ املـ ــــووي  ــنــ ــ الــ ــاق  ــ ــفــ ــ االتــ
املجموعة الدولية، من خالل اتخاذ خطوات 
األممي  التفتيش  إنهاء  منها  الفتة،  نووية 
للمنشآت، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم 
إلى 20 في املائة وأكثر منها »إذا استدعت 

الحاجة«.
والبند السادس من القانون يلزم الحكومة 
للوكالة  التفتيش  أنشطة  بإيقاف  اإليرانية 
البروتوكول  خــارج  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
ذ مجموعة 1+4 )أطراف 

ّ
اإلضافي، إذا لم تنف

االتفاق النووي( التزاماتها لرفع العقوبات.
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  وبــحــســب مــوقــع 
 »الــبــروتــوكــول اإلضــافــي ليس 

ّ
الــذريــة، فــإن

ــه، بـــل هـــو بـــروتـــوكـــول  اتـــفـــاقـــا قــائــمــا بــــذاتــ
إضــافــيــة  أدوات  يـــوفـــر  ــاٍت  ــانـ ــمـ ــاِق ضـ ــفــ التــ
ــنـــووي لـــلـــدول«.  ــق مـــن الــبــرنــامــج الـ

ُّ
لــلــتــحــق

ــٍة  ــي بــــدرجــ ــ ــافـ ــ ــوكــــول اإلضـ ــروتــ ــبــ ويــــزيــــد الــ
ق من 

ُّ
الــوكــالــة على التحق كــبــيــرٍة مــن قــدرة 

النووية  املواد  لجميع  السلمي  االستخدام 
فـــي الـــــدول املــرتــبــطــة بــاتــفــاقــات ضــمــانــات 

شاملة. 
ــران قـــد قــبــلــت بــمــوجــب االتـــفـــاق  ــ ــانـــت إيــ وكـ
النووي بتنفيذ البروتوكول »طوعا«، لكنه 
 التخلي 

ً
عمليا تحول إلى تعهد، ليس سهال

عن تنفيذه، لحساسية األمر بالنسبة لبقية 
أطراف االتفاق النووي املبرم عام 2015 بن 
الدولية، والذي انسحبت  إيران واملجموعة 
ــام 2018، وأعــــــادت بــعــده  مــنــه واشــنــطــن عــ
املرفوعة بموجب االتفاق،  العقوبات  فرض 

لكن بشكل أشد مما كانت عليه قبله.
ــاة الـــتـــلـــفـــزة  ــنــ ــــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، كـــشـــفـــت قــ فـ
اإلسرائيلية »13«، أن رئيس الوزراء بنيامن 
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