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يأمل مسؤولون إسرائيليون بأن يؤدي 
وصــول جــو بــايــدن للرئاسة فــي أميركا 
إلى إعادة التنسيق األمني بني االحتالل 
والسلطة الفلسطينية، فيما أعلن رئيس 
أن  اشــتــيــة  مــحــمــد  الفلسطيني  الــــــوزراء 
ــة ثــنــائــيــة  فـــلـــســـطـــني تـــتـــطـــلـــع إلــــــى عــــالقــ
ذلك  ربــط  دون  مــن  أميركية  فلسطينية 
»معاريف«  صحيفة  وذكــرت  بإسرائيل. 
اإلســرائــيــلــيــة، أمـــس االثـــنـــني، أنـــه »حتى 
ــــي بــني  ــنـ ــ ــــري تـــنـــســـيـــق أمـ ــــجـ الـــــيـــــوم ال يـ
الفلسطينية وبني الجيش  أجهزة األمن 
والشاباك«،  املدنية  واإلدارة  اإلسرائيلي 
»فــي إســرائــيــل ال يعتقدون  أنــه  مضيفة 
أنه يتوقع حدوث تغيير دراماتيكي في 
سياسة السلطة في هذه القضية«. ونقل 
موقع »عرب 48« عن »معاريف« إشارتها 
إلى أن »التقديرات ترجح أنه بعد دخول 
بايدن إلى منصبه، لن يستمر )الرئيس 
رفض  فــي  عباس  محمود(  الفلسطيني 
الحصول على أموال الضرائب املوجودة 
بــحــوزة إســرائــيــل، وســيــعــود إلـــى مسار 
التنسيق األمني. وفي جميع األحوال، ال 
توجد توقعات لدى جهاز األمن بتغيير 
دراماتيكي، والتقديرات هي أن استقرار 
الوضع األمني سيجري تدريجيًا، وفقط 
بــعــد اســتــئــنــاف الــعــالقــات بــني الــواليــات 

املتحدة والسلطة الفلسطينية«. 
ــة ثـــــانـــــيـــــة، أفـــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــأن »الــــقــــلــــق فــي  ــل هـــــيـــــوم« بـــــ ــيــ ــرائــ ــســ »يــ
إســـرائـــيـــل هـــو مـــن اســتــئــنــاف الــضــغــوط 
الــدولــيــة عــلــى إســرائــيــل مــن أجـــل تقديم 
ــازالت لــلــفــلــســطــيــنــيــني«. ونــقــلــت عن  ــنــ تــ
مصادر إسرائيلية تقديرها أن »سياسة 
أميركية كهذه من شأنها تأجيل الجهود 
ــنــــاع دول ســنــيــة مــعــتــدلــة بــتــحــويــل  إلقــ
ــيــــل إلـــــى عـــالقـــات  عـــالقـــاتـــهـــا مــــع إســــرائــ
عــلــنــيــة«. وتـــوقـــعـــت »يـــســـرائـــيـــل هــيــوم« 
الــحــفــاظ على  بــايــدن  أن »تــواصــل إدارة 
اإلسرائيلي  الــنــوعــي  العسكري  الــتــفــوق 
ــط، وعــلــى املــســاعــدات  ــ فــي الــشــرق األوسـ
ــويــــة  ــنــ ــســ ــة األمــــــيــــــركــــــيــــــة الــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
إلســـرائـــيـــل«. وأشــــــارت »مـــعـــاريـــف«، من 

جهتها، إلـــى »وجــــود إجــمــاع فــي جهاز 
األمن اإلسرائيلي حول أهمية اتفاقيات 
الــتــحــالــف وتــطــبــيــع الـــعـــالقـــات مـــع دول 
ــه ال يــتــوقــع أن تــكــون هــذه  الــخــلــيــج، وأنــ
االتـــفـــاقـــات اآلن مــحــل شـــــك«. وأضـــافـــت 
أن »الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة اإلســرائــيــلــيــة 
تعتبر أن هذه االتفاقات أدت إلى تغيير 
اســتــراتــيــجــي كــبــيــر فـــي املــنــطــقــة، بــإزالــة 
مقاطعتها  إزالـــــة  عــربــيــة  دول  اشـــتـــراط 
الفلسطينية«.  القضية  بحل  إلســرائــيــل 
وفي ما يتعلق بإيران، أشارت الصحيفة 
ــن ال  إلـــى أن »املـــســـؤولـــني فـــي جــهــاز األمــ
يـــرون بــخــســارة )دونـــالـــد( تــرامــب نهاية 
ــة بــني  ــركــ ــتــ ــح املــــشــ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــة واملـ ــركـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
ــات املــتــحــدة فـــي هــذه  إســـرائـــيـــل والــــواليــ
ـــن  ــي جـــهـــاز األمـ الـــقـــضـــيـــة. ويـــثـــمـــنـــون فــ
إسهام السياسة األميركية في السنوات 
األخــيــرة ضد النظام اإليــرانــي. لكن رغم 
ذلــك، فــإن الــعــودة إلــى إطــار اتفاق الــدول 
الكبرى مع إيران حول النووي اإليراني 
ــالـــضـــرورة  ال يــعــتــبــر تـــوجـــهـــًا ســلــبــيــًا بـ
طاملا أن الحديث يــدور عن اتفاق أفضل 
ــاروخـــي  ــامـــج الـــصـ ــبـــرنـ ويـــشـــمـــل لـــجـــم الـ
ــع فــي  ــمـــوضـ ــتـ ــاوالت الـ اإليــــــرانــــــي ومــــــحــــ

املنطقة«. 
وقــال اشتية، خــالل جلسة الحكومة في 

إلــى  تتطلع  فلسطني  إن  أمـــس،  الــلــه  رام 
أمــيــركــيــة من  ثــنــائــيــة فلسطينية  عــالقــة 
دون ربــط ذلــك بــإســرائــيــل، تــكــون مبنية 
عــلــى أســـاس احــتــرام قــيــم الــحــق والــعــدل 
ــن  ــة، لــتــحــقــيــق األمــ ــريــ ــحــ ــاواة والــ ــ ــســ ــ واملــ
والـــســـالم واالســـتـــقـــرار مـــن خــــالل إنــهــاء 
االحتالل. وأضــاف: »عطفًا على ترحيب 
األميركي جو  الرئيس  بانتخاب  عباس 
كــامــاال هــاريــس، ونحن  بــايــدن ونائبته 
فإننا  والتهنئة،  الترحيب  هــذا  فــي  معه 
الــجــديــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مـــن  نـــأمـــل 
العمل على مسار سياسي جدي مستند 
إلـــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة وحـــل الــدولــتــني، 
ــتــــــراف بــفــلــســطــني، والـــعـــمـــل عــلــى  واالعــــ
أن عباس شريك  إنهاء الصراع«، مؤكدًا 
جــدي ألي مسار ينهي االحــتــالل. وتابع 
ــدو الــــســــالم، وعــلــى  أن »االســـتـــيـــطـــان عـــ
حكومة االحتالل اإلسرائيلي أن تتوقف 
عــــن مــخــطــطــاتــهــا االســـتـــعـــمـــاريـــة وعـــن 
الوحدات  آالف  أراضينا وبناء  مصادرة 
االستيطانية«.  وتابع: »لقد حان الوقت 
 الدولتني أو 

ّ
إلسرائيل أن تختار بني حل

الذوبان الديمغرافي، إذ إنه للمرة األولى 
منذ 1948، يفوق عدد الفلسطينيني في 
اإلسرائيليني  عــدد  التاريخية  فلسطني 

اليهود بأكثر من 250 ألف شخص«.

كوبيّو فلوريدا 
أيّدوا ترامب في 
االنتخابات األخيرة

للحديث تتمة...

المرحلة  إلدارة  فريقه  الختيار  خطواته  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  يسرع 
المقبلة، في وقت ال يبدو فيه أن الرئيس الخاسر في االنتخابات دونالد ترامب مستعد 
للتسليم بسهولة، مع اتجاهه لرفع دعاوى قضائية بحجة حصول تزوير، ال يبدو 

أنها ستغير من النتيجة المعلنة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــس  ــرئــ ــع الــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ فـــــــي مـــــــــــــــوازاة تـ
ــدن  ــايـ ــــو بـ األمــــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب جـ
لالنتقال  فريقه  الختيار  خطواته 
إلـــى الــبــيــت األبــيــض فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 
السلطة،  لتسلمه  القانوني  املوعد  الثاني، 
فإن الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب 
ال يزال مصرًا على رفض التسليم بخسارته 
ــه  ــتـــوجـ ــبــــر الـ االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، عــ
ــرفــــع دعــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة بـــحـــجـــة حــصــول  لــ
االنتخابات، ودعــم ذلك  عمليات تزوير في 
مختلفة.  مــنــاطــق  فــي  ألنــصــاره  بتجمعات 
سيسمحان  وفــريــقــه  تـــرامـــب  أن  يـــبـــدو  وال 
بانتقال سلس للسلطة، وهو ما برزت أول 
مــؤشــراتــه بــرفــض مـــديـــرة إدارة الــخــدمــات 
املمتلكات  على  املشرفة  األميركية،  العامة 
االتـــحـــاديـــة، إمــيــلــي مــيــرفــي، الــتــوقــيــع على 
ــدن بـــبـــدء عمله  ــايـ ــة تــســمــح لــفــريــق بـ ــالـ رسـ
رسميًا هذا األسبوع، لتؤخر بذلك إجراءات 
يحدث  أن  وإلــى  االنتقالية.  بالعملية  البدء 
ذلك فإن العاملني في فريق بايدن ال يمكنهم 
دخول الوكاالت االتحادية أو الحصول على 
أموال اتحادية مخصصة للفترة االنتقالية.
وبينما يــدفــع بــعــض الــجــمــهــوريــني تــرامــب 
لــالســتــمــرار فـــي املـــعـــركـــة، مــثــل الــســيــنــاتــور 
قــال لشبكة »فوكس  الــذي  ليندسي غراهام 
نــيــوز« األحــــد مــخــاطــبــًا تــرامــب »ال تــتــنــازل 
عن أّي شيء سّيدي الرئيس، حارب بقوة«، 
ــرت أن  فـــإن وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« ذكــ
يــواجــه ضغوطًا للتعاون مــع فريق  تــرامــب 
بايدن لضمان انتقال سلس للسلطة. وحث 
الحزبي  غير  للمركز  االســتــشــاري  املجلس 
لالنتقال الرئاسي، إدارة ترامب على »البدء 
فورا في عملية االنتقال بعد االنتخابات«. 
ــرد جــــني بـــســـاكـــي، املـــســـاعـــد االنــتــقــالــي  وغــــ
 »األمن القومي األميركي 

ً
لبايدن األحد قائال

إشــارة  على  تعتمد  االقتصادية  واملصالح 
الفيدرالية بوضوح وبسرعة إلى  الحكومة 
أن حكومة الواليات املتحدة ستحترم إرادة 
الشعب األميركي وتنخرط في انتقال سلس 

وسلمي للسلطة«.
كما أن مسؤولني ديمقراطيني يراهنون على 
ــب شلل 

ّ
تـــعـــاون الــجــمــهــوريــني مــعــهــم لــتــجــن

الديمقراطي  السيناتور  وقــال  املــؤّســســات. 
أن«:  أن  لــشــبــكــة »ســـــي  كـــالبـــيـــرن  جـــيـــمـــس 
أم  بهزيمته  تــرامــب  اعــتــرف  إذا  يهّمني  »ال 
ــا يــهــّمــنــي هـــو أن يــســاعــدنــا  لـــم يـــعـــتـــرف، مـ
ــهــــوري فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــ ــجــ الـــــحـــــزب الــ
السيناتور   

ّ
أن وبــدا  ديمقراطيتنا«.  سالمة 

الجمهوري روي بالنت يمّهد الطريق لذلك، 
وقال لقناة »إيه بي سي«: »حان الوقت ألن 
يترك الرئيس محاميه يتحّدثون ويقّدمون 
ــــى املـــحـــاكـــم واألمـــيـــركـــيـــني، ثــم  حــجــجــهــم إلـ

يمكننا املضي قدمًا«.
فــي مقابل ذلــك، يعتزم تــرامــب رفــع سلسلة 
ــًا ملــحــامــيــه  ــقـ ــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة، وفـ ــ ــدعـ ــ مــــن الـ
 لديه »الكثير 

ّ
إن الــذي قال  رودي جولياني 

ــة« عــلــى حــــدوث تــزويــر انــتــخــابــي.  ــ مــن األدلـ
نيوز«  »فــوكــس  لشبكة  جولياني  وأضـــاف 
تـــرامـــب ســيــرفــع دعــــوى قضائية  فــريــق   

ّ
إن

فــي واليـــة بنسلفانيا )أمـــس االثــنــني( ضد 
مـــســـؤولـــني »النـــتـــهـــاكـــهـــم الـــحـــقـــوق املــدنــيــة 
وانتهاكهم  عــادلــة  انــتــخــابــات غير  ــراء  وإجــ
قــانــون الـــواليـــة«. وتــابــع »ســتــكــون الــدعــوى 
ــة بــنــســلــفــانــيــا. والــثــانــيــة  ــ األولـــــــى فــــي واليــ

ستكون إما ميشيغن أو جورجيا«.
من جهته، أعلن املتحدث باسم حملة ترامب 
االنتخابية، تيم ميرتو، أن الرئيس املنتهية 
واليته ينوي عقد لقاءات جماهيرية لحشد 
الدعم ملعركة الطعن في نتيجة االنتخابات. 
أو مكانًا لهذه  لكن ميرتو لم يحدد موعدًا 
ــرامــــب ســيــســعــى  الــــلــــقــــاءات. وأضـــــــاف أن تــ
باألصوات  تالعب  بحدوث  اتهاماته  لدعم 
وذلك بتسليط الضوء على حاالت تم فيها 
االنتخابات.  استخدام أصــوات متوفني في 
كما قال املدعون العامون الجمهوريون في 
وأوكالهوما  وميزوري  وكنتاكي  لويزيانا 
إنــهــم ســيــتــخــذون خــطــوات ملــســاعــدة حملة 
ترامب في الطعن على األسلوب الذي أدارت 
به والية بنسلفانيا فرز األصوات البريدية.

لكن وكالة »أسوشييتد برس« وغيرها من 

 عن 
ً
وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــيــة ذكـــرت نــقــال

مــســؤولــني فــي حملة تــرامــب وحــلــفــاء لــه أن 
القضائية ليس  الــدعــاوى  مــن وراء  الــهــدف 
ــة دامـــغـــة عــلــى حــصــول  ــ الــحــصــول عــلــى أدلـ
احــتــيــال، بــل تــزويــد تــرامــب بنتيجة يمكن 
لم  إنـــه  لــلــقــول  الــقــدرة  وتمنحه  يتقبلها  أن 
يــخــســر انــتــخــابــات نــزيــهــة، ولــكــن مـــن دون 

وسيلة  منحه  وبــالــتــالــي  الــنــتــيــجــة،  تغيير 
 لــلــمــغــادرة بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، إضــافــة 
إلى إقناع قاعدة مؤيديه بالبقاء إلى جانبه. 
ــنـــطـــن بـــوســـت« عـــن مــســؤول   ونــقــلــت »واشـ
مــعــظــم  »يــــعــــلــــم  قـــــولـــــه:  اإلدارة  فـــــي  ــيـــر  ــبـ كـ
انتهى، ولكن هناك بعض  األمــر  أن  الــنــاس 
الــــرافــــضــــني... املـــســـتـــشـــارون يــقــاتــلــون علنا 

 نيابة عن الرئيس لكنهم اعترفوا لآلخرين 
بـــــأن املـــعـــركـــة ال يــمــكــن أن تــســتــمــر لــفــتــرة 

طويلة«.
في مقابل ذلك، بدأ بايدن الخطوات األولى 
نــحــو االنــتــقــال إلـــى الــبــيــت األبــيــض فــي 20 
يــنــايــر، وحـــصـــل ونــائــبــتــه كـــامـــاال هــاريــس 
أمــــس عــلــى إحـــاطـــة مــشــتــركــة مـــن فريقهما 

االستشاري االنتقالي حول كورونا. بعدها 
أعـــلـــن بـــايـــدن تــشــكــيــل فــريــقــه االســـتـــشـــاري 

ملواجهة كورونا. 
لبايدن  االنتقالي  اإللكتروني  املوقع  ونشر 
ــات ســيــعــمــل عــلــيــهــا الــرئــيــس  ــ ــويـ ــ أربــــــع أولـ
املــنــتــخــب: كـــورونـــا والــتــعــافــي االقــتــصــادي 
واملـــســـاواة الــعــرقــيــة والــتــغــيــر املــنــاخــي. كما 
ذكـــرت قــنــاة »أن بــي ســـي« أن فــريــق بــايــدن 
حــــدد 4300 شــخــص مــحــتــمــلــني لــلــوظــائــف 

الفيدرالية البالغ عددها 4000.
 عن مصادر 

ً
نقال »رويــتــرز«  وكشفت وكالة 

مــطــلــعــة عــلــى خــطــط بـــايـــدن، أســـمـــاء بعض 
املـــســـاعـــديـــن الــرئــيــســيــني الــــذيــــن ســيــعــتــمــد 
كــلــني وستيف  رون  ومــنــهــم  بــايــدن،  عليهم 
ريــكــيــتــي وبـــوريـــس ريـــد. وُيــعــتــبــر كــلــني من 
ــــى لــبــايــدن ملــنــصــب كبير  االخـــتـــيـــارات األولـ
مــوظــفــي الــبــيــت األبـــيـــض. ومــــن املــرشــحــني 
كـــذلـــك لــتــولــي مــنــاصــب مــرمــوقــة ســيــدريــك 
ريتشموند عضو الكونغرس عن لويزيانا، 
ــة لــــوس  ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ وإريــــــــــك جــــارســــتــــي رئـ

أنجليس.
السابق  الجراحني  كبير  يــؤدي  أن  وُيتوقع 
الــجــديــدة.  اإلدارة  فــي  دورا  مــيــرثــي  فيفيك 
أن  يرجح  الخزانة  وزيــر  وبالنسبة ملنصب 
ليل برينارد عضوة مجلس  يرشح لشغله 
مــحــافــظــي االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي، وســـارة 
ــوزارة  ــ ــلـــوم راســــكــــني الـــوكـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة لــ بـ
بــايــدن  املــتــوقــع أن يستفيد  الــخــزانــة. ومـــن 
االقتصاديني  مستشاريه  بعض  مــن  كــذلــك 
ومـــنـــهـــم جــــاريــــد بـــرنـــســـتـــني وبـــــن هـــاريـــس 
ــة. وبــالــنــســبــة  ــمـ ــهـ ــنـــاصـــب اقــــتــــصــــاديــــة مـ ملـ
للسياسة الخارجية، يعد أنتوني بلينكني، 
من املرشحني لتولي منصب مستشار األمن 
القومي أو وزير الخارجية. ويبرز أيضا اسم 
بالسياسة  يتعلق  ملنصب  سوليفان  جــاك 
الــخــارجــيــة. وتــعــد ســــوزان رايـــس مــن أقــوى 
وتعد  الخارجية.  وزيــرة  ملنصب  املرشحني 
ميشيل فلورنوي املسؤولة السابقة البارزة 
في وزارة الدفاع من أقوى املرشحني لتولي 
املخابرات  اســمــا مسؤولي  ويــبــرز  الــــوزارة. 
الــســابــقــني، مــايــكــل مـــوريـــل وأفـــريـــل هــيــنــز، 
كــمــنــافــســني رئــيــســيــني لــرئــاســة املــخــابــرات 
ــرات املـــركـــزيـــة  ــابــ ــخــ ــة املــ ــالــ الـــوطـــنـــيـــة أو وكــ
)سي. آي. إيه(. ويدرس فريق بايدن تعيني 
مــســؤول خــاص باملناخ واملــرجــح ترشيحه 
لهذا املنصب وزير الخارجية األسبق جون 

كيري، وكذلك براين ديز.

تعامل  كيفية  إلى  األنظار  تتجه 
معركة  مع  الجمهوري  الحزب 
دونالد ترامب القضائية، مع بروز 
الجمهوري  فالرئيس  انقسامات، 
أّكد  ــن  االب بــوش  ــورج  ج السابق 
واضحة«.  »النتيجة  أّن  بيان  في 
الشيوخ  مجلس  عضوا  هنأ  كما 
وليزا  رومني  ميت  الجمهوريان، 
بالفوز.  بايدن  موركوفسكي، 
وصرّح رومني بأّن ترامب »سيقبل 
مفر  ال  الــذي  األمــر  النهاية،  في 
منه«. وأضاف أنه يفضل أن يرى 
العالم رحيال أكثر لباقة، لكن هذا 
فيما  الرجل«.  طبيعة  من  ليس 
جيمس  الديمقراطي  النائب  قال 
الجمهوري  الحزب  إن  كليبيرن 
للمساعدة  »مسؤولية«  لديه 
في إقناع ترامب بأن الوقت حان 

لالستسالم.

انقسام 
جمهوري

الشيوعية  الــجــزيــرة  إلـــى  بالنسبة 
الواقعة »على فم الواليات املتحدة« 
ــا الــــــراحــــــل فـــيـــدل  ــهـ ــمـ ــيـ بـــحـــســـب زعـ
كــاســتــرو، فـــإن كــوبــا كــانــت سعيدة 
النـــتـــهـــاء عــهــد الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب. ومـــع أن خلفه جو 
ــدن ُيـــعـــتـــبـــر شــخــصــًا مــجــهــواًل  ــايــ بــ
ــكـــان  ــيـــة الـــسـ ــبـ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى غـــالـ
ــذلــــك بــالــنــســبــة إلـــى  ــا، وكــ ــوبــ ــي كــ فــ
السياسة التي سينتهجها إزاءهم، 
لكنهم متأكدون مــن أمــر واحـــد: أي 
ــيــــركــــي ســـيـــكـــون أفـــضـــل  ــيــــس أمــ رئــ
مـــن دونـــالـــد تـــرامـــب. مـــع أن تــرامــب 
حقق فوزًا كبيرًا في والية فلوريدا 
ـــن أبـــرزهـــا  ــاب مـ ــبــ األمـــيـــركـــيـــة، ألســ
يسارية  لحكومات  الشديدة  إدانته 
كان  ما  الالتينية، وهــو  أميركا  في 
ــه تــأثــيــر لــــدى كــوبــيــني أمــيــركــيــني  لـ
مـــحـــافـــظـــني فــــي مـــيـــامـــي، يــمــقــتــون 
الحكومة الشيوعية في هافانا. لكن 
بالنسبة للناس الذين يعيشون في 
كوبا التي تحكمها قيادة شيوعية 
منذ ستة عقود، فإن حديث ترامب 
عن ميول يسارية لبايدن، يجعلهم 

يبتسمون على سبيل السخرية.
ــانـــا وواشـــنـــطـــن  ــافـ ــع الـــعـــلـــم أن هـ مــ

تـــقـــاربـــتـــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي نــهــايــة 
االنفتاح  سياسة  بفعل   ،2014 عــام 
بــاراك  األسبق  الرئيس  قادها  التي 
أوباما، وزار بموجبها كوبا، إال أن 
وصــول تــرامــب إلــى البيت األبيض 
ــرة. فــي  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ أثـــــــــار ذهـــــــــــواًل فــ
السياسي  الخبير  اعتبر  الــســيــاق، 
خــورخــي غــومــيــز بـــاراتـــا، أن إعـــادة 
لــو تحققت، كانت  تــرامــب  انــتــخــاب 
تهديد  أو  »كــارثــة  بمثابة  ســتــكــون 
مــروع« لكوبا. فخالل أربــع سنوات 
بــإعــادة تفعيل  تــرامــب  قــامــت إدارة 
والـــتـــدابـــيـــر  اإلجــــــــــــــراءات  ــــن  مـ  130
لــتــشــديــد الــحــصــار األمــيــركــي على 
ــرت تلك التدابير على 

ّ
كوبا. وقــد أث

ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ الـــــنـــــاس وعــــلــــى الــ
الـــنـــامـــي، ومــــن بــيــنــهــا فــــرض قــيــود 
ــوال إلـــى عــائــالت  ــ عــلــى تــحــويــل األمـ

ــــق الــــــرحــــــالت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــــي كــــــوبــــــا وتـ
الـــســـيـــاحـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة، وغــالــبــيــة 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ الـــــرحـــــالت الــــجــــويــــة املــ
الواليات املتحدة وإغالق القنصلية 

األميركية في هافانا.
لكن الكوبيني لم ينسوا، فمنذ ثورة 
1959 بقيادة فيدل كاسترو، شهدت 
الجزيرة 12 رئيسًا للواليات املتحدة، 
ــان الــديــمــقــراطــيــون تــاريــخــيــًا هم  وكــ
صرامة.  السياسات  أكثر  طبقوا  من 
الخنازير  في خليج  اإلنـــزال  فعملية 
والــــحــــصــــار الــــــذي فـــــرض فــــي 1962 
وأزمة الصواريخ، جميعها كانت في 
 .)1963 ــــ   1960( كينيدي  جــون  عهد 
وقانون »هيلمز بورتون« الذي أعاد 
فــرض الحصار جــاء خــالل عهد بيل 
هناك  لكن   .)2001 ــ   1993( كلينتون 
نقطة فــي صــالــح بــايــدن، فحني كان 
نـــائـــبـــًا لـــلـــرئـــيـــس فــــي عـــهـــد أوبــــامــــا، 
شجع على التعاون بني البلدين في 
عــدد من املــجــاالت، وعمل على جمع 
ــائـــالت بـــني كـــوبـــا وكــوبــيــني  شــمــل عـ
ــتــــراب. وهـــي الــنــقــطــة األكــثــر  فـــي االغــ
إثارة للجدل في تاريخ العالقات بني 

أميركا وكوبا.
)فرانس برس(

)Getty( يعتزم ترامب تنظيم تجمعات لمؤيديه
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زكريا أحمد

أعادت التصريحات التي يكررها 
دونالد ترامب، منذ أيام، عن 

أنه الرئيس الشرعي الفائز في 
االنتخابات األميركية، شريط 

الذكريات إلى »ترامب صغير« حكم 
 من إقراره 

ً
اليمن 33 سنة. وبدال

بانتهاء عصره، لجأ لزرع الفنت 
تل وترك لشعبة 

ُ
واالنقالبات، حتى ق

لعنة قد تالحقه 3 عقود.
في واشنطن، التاريخ يعيد نفسه. 

قال ترامب إنه سيوافق على انتقال 
سلس للسلطة عندما يتأكد من 
نزاهة االنتخابات، في تطابق مع 

مقولة الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، التي أعلن فيها، 

عقب انتفاضة 2011، أنه مستعد 
للرحيل من السلطة لكن »على 
أسس سليمة، وسيسلمها إلى 

أياٍد أمينة، ال أياٍد مريضة وحاقدة 
وفاسدة«. قال صالح للشارع 

املطالب برحيله »سنواجه التحّدي 
بالتحّدي«. وها هو ترامب يكرر، من 

أميركا، األسطوانة ذاتها ملن يقول 
إنه قد سقط باالنتخابات، ويصرخ 

بعبارات قذافية »هؤالء الناس 
لصوص... أجهزة املدن الكبرى 

فاسدة... هذه انتخابات مسروقة«. 
وربما في تغريدة قادمة يقول 

»من أنتم؟«. حتى اآلن، وبعد أيام 
من السقوط املدوي، ال يزال ترامب 

في املرحلة األولى، وهي صعوبة 
التصديق بأنه لم يعد رئيسًا.  وبما 
أن العجرفة واالستهانة بالخصوم 

صفة مشتركة، فليس من املستبعد 
أن يكرر ترامب مقولة التحدي 

الشهيرة التي أطلقها ترامب اليمن، 
لق ولم 

ُ
باللهجة العامية »ال قد خ

تنجبه أمه بعد من يقل لعلي عبد 
الله صالح يرحل«، أو »البيت األبيض 

أبعد عليكم من عني الشمس«. 
جنون العظمة عند ترامب يقول إنه 
قرر الرحيل، لكن بالتقسيط، كما 
فعل شبيهه اليمني. ففي 2012، 
وعندما فقد األمل بالحكم عقب 
انتخاب عبدربه منصور هادي 

رئيسًا، ظل صالح يتمسك بصفة 
الرئيس، ويبعث التهاني إلى نظرائه 
العرب بصيغة »بعث الرئيس علي 

صالح رئيس املؤتمر الشعبي برقية 
تهنئة«. كان األهم عنده أن يظل 

رئيسًا ألي كيان، ولو كان اتحاد 
نقابات النقل. وعلى مجلس الشيوخ 

تكليف ترامب برئاسة رابطة كرة 
الغولف للمحترفني، رغم أنه فاشل 

فيها.
من املبكر أن نتصور هرولة 

الواليات املتحدة نحو النموذج 
اليمني. لكن ال يزال هذا العام 

العجيب يخبئ لنا 50 يومًا مقبلة، 
وال نريد أن نصحو يومًا وقد 

أصبحت العاصمة واشنطن تحت 
حصار مسلح وبوادر انقالب، 

في تكرار للطريقة التي انتقم بها 
»صالح« من خلفه هادي ومن 

اليمنيني جميعًا.
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إسطنبول ـ جابر عمر

ترقبت أنقرة باهتمام نتيجة االنتخابات 
ــة، والــــتــــي حــظــيــت  ــيــ ــيــــركــ الـــرئـــاســـيـــة األمــ
بـــتـــغـــطـــيـــة مـــكـــثـــفـــة مـــــن وســـــائـــــل اإلعـــــــالم 
األصــوات  فــرز  عملية  وال سيما  التركية، 
ــد  ــالـ ــتــــه دونـ بــــني الـــرئـــيـــس املــنــتــهــيــة واليــ
جو  الفائز  الديمقراطي  واملرشح  ترامب، 
بايدن، مع التركيز على أن األخير صاحب 
ــخ ســـيـــئ جــــــدًا بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــا،  ــ ــاريـ ــ تـ
ــراب فــكــرة تقسيم  خــصــوصــًا أن الــرجــل عـ
ــة وســنــيــة  ــرديــ ــراق إلـــــى 3 مـــنـــاطـــق كــ ــ ــعـ ــ الـ
وشيعية، وهو عراب أكراد املنطقة بشكل 
عـــام، وكــانــت لــه تــصــريــحــات حـــادة تجاه 
تركيا تضمنت تهديدات طاولت الرئيس 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان، وحــديــثــه فــي وقــت 
سابق عن نواياه بدعم املعارضة التركية 
إلســـقـــاط أردوغـــــــان. كــمــا أن بـــايـــدن اتــخــذ 
مـــواقـــف مــنــاوئــة لــلــســيــاســات الــخــارجــيــة 
ــرق املـــتـــوســـط، والـــصـــراع  الــتــركــيــة فـــي شــ
التركي اليوناني. ويأتي االهتمام التركي 
بالشأن األميركي لوجود قضايا مشتركة 
وأزمــة  الــكــردي،  امللف  البلدين، منها  بــني 
شراء أنقرة ملنظومة الصواريخ الروسية 
مـــقـــاتـــالت  بــيــعــهــا  ورفـــــــض   ،»400 »إس 
»إف 35«، واملــلــف الــســوري، والــعــالقــة مع 
روسيا، واملوقف األميركي من إيواء زعيم 
جماعة »الخدمة« فتح الله غولن، املطلوب 
ــد فـــي تــركــيــا، ومــلــف الــعــقــوبــات  رقـــم واحــ
ــلـــق بـــانـــك«  األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــصـــرف »خـ
الــتــركــي، إضـــافـــة إلـــى مــلــف مــعــاقــبــة قتلة 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
ــواقــــف بـــايـــدن،  هــــذه املـــلـــفـــات الــعــالــقــة ومــ
دفــعــت اإلعــــالم الــتــركــي للميل أكــثــر لفوز 
ترامب، وهو ما أملحت إليه مصادر تركية 
تركيا  بـــأن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 
ل فــوز تــرامــب، على الرغم من 

ّ
كانت تفض

املشاكل مع أنقرة التي رافقت فترة حكمه، 
إال أنــــه كــــان مــتــفــهــمــًا لــلــمــواقــف الــتــركــيــة، 
ــرارًا، فــيــمــا بــايــدن كــان  ــ وأعــــرب عــن ذلـــك مـ
واضـــحـــًا فـــي تــصــريــحــاتــه. لــكــن املــصــادر 
ــاء  أضـــافـــت أن أردوغــــــان تــعــامــل مـــع رؤسـ
ــهـــوريـــني وديـــمـــقـــراطـــيـــني مــــا يــجــعــل  ــمـ جـ
أن  ممكنًا، خصوصًا  بــايــدن  مــع  التعامل 

العالقة بني الدولتني مؤسساتية.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلـــــــــك، فــــــــإن الـــتـــعـــلـــيـــق 

التركي حول نتائج االنتخابات  الرسمي 
األمــيــركــيــة تـــأخـــر، وجــــاء أواًل عــبــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــولــود جـــاووش أوغــلــو الــذي 
قـــال قــبــل حــســم الــنــتــائــج إن بــــالده تنظر 
إلـــى عالقتها مــع الـــواليـــات املــتــحــدة على 
أنها فــوق األحـــزاب. مــن جهته، قــال نائب 
»أنقرة  إن  أوقــطــاي  فــؤاد  التركي  الرئيس 
تتابع االنتخابات األميركية من الخارج، 
ــل مــرشــحــًا عــلــى آخـــر، 

ّ
مـــن دون أن تــفــض

وبخالف  القديمة«.  تركيا  ليست  وتركيا 
هذين التصريحني، لم تصدر تصريحات 
ــئـــة، واقــــتــــصــــرت الــتــهــنــئــة  ــنـ رســـمـــيـــة مـــهـ
عــلــى زعــيــم حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
املعارض كمال كلجدار أوغلو، على الرغم 
من أن املعارضة رفضت تصريحات بايدن 

السابقة بدعمها للتخلص من أردوغان.
ــدن مــع  ــايــ ــواقــــف بــ وتـــتـــرقـــب األوســـــــــاط مــ
تــرجــيــحــات بــــأن يــــرث ســيــاســة الــرئــيــس 
ــتـــي شــابــتــهــا  ــا، والـ ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــبـــق بــ األسـ
عالقة متوترة مع أنقرة سببها األساسي 
ــة الــــتــــي لــــم تـــنـــفـــذ فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــــود األمـ ــــوعـ الـ
ســوريــة، ودعـــم األحــــزاب الــكــرديــة، ومنها 
حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« و»وحـــدات 
 عــن 

ً
ــايـــة الـــشـــعـــب« الــــكــــرديــــة، فــــضــــال حـــمـ

الـــخـــالف حــــول جــمــاعــة »الـــخـــدمـــة« الــتــي 
يـــتـــواجـــد زعــيــمــهــا غـــولـــن فـــي واشــنــطــن، 
وراء  بالوقوف  للجماعة  أنقرة  اتهام  مع 
املـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة عــــام 2016. وكــانــت 
هناك اتهامات تركية غير رسمية بتواطؤ 

من إدارة أوباما بدعم االنقالب.
بدعم  السابقة  بايدن  تصريحات  وكانت 
ــان قد  ــ املــعــارضــة الــتــركــيــة إلســقــاط أردوغـ
صّبت الزيت على نار العالقات املشتعلة 
بني البلدين، ما يشي بمرحلة مضطربة، 
إال في حال بّدل الرئيس األميركي الجديد 
مـــن تــصــرفــاتــه تـــجـــاه تــركــيــا بــعــد تــولــيــه 
الـــرئـــاســـة إلــــى تـــقـــارب مـــع الــحــلــيــف املــهــم 
فــي حلف شــمــال األطــلــســي، واستعادتها 
مجددًا بعد السياسات األميركية السابقة 
إلــى تقاربها من روسيا. فعلى  أدت  التي 
ت إدارة أوباما في 

ّ
سبيل املثال، أدى تعن

رفــض بيع صــواريــخ »بــاتــريــوت« لتركيا، 
إلـــى دفـــع األخـــيـــرة لـــشـــراء مــنــظــومــة »إس 
واشـــنـــطـــن  ــفـــرض  ــتـ لـ روســـــيـــــا،  مــــن   »400

عقوبات عليها.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذا املـــلـــف، رأى الــكــاتــب 
ــركـــي حـــمـــزة تـــكـــني، فــي  ــتـ ــافـــي الـ والـــصـــحـ

وصول  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
بـــايـــدن إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض لـــن يــكــون له 
تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى تــركــيــا كــمــا يــتــصــور 
البعض، مضيفًا »بالنسبة ألنقرة ال فرق 
بني ترامب وبايدن، فالسياسات األميركية 
شــبــه ثــابــتــة تــجــاه الــقــضــايــا الــكــبــرى في 
ترامب  عهدي  ففي  مثل سورية،  املنطقة، 
وأوباما بقي النظام السوري، كما أن دعم 
التنظيمات اإلرهابية )الوحدات الكردية( 
ــــي عــهــد  ــم يـــتـــغـــيـــر ال فـ ــ ــة لـ ــ ــــوريـ ــال سـ ــمــ شــ

الديمقراطيني وال الجمهوريني«.
وتـــوقـــع تــكــني أن يــعــتــمــد بـــايـــدن ســيــاســة 
أوباما نفسها تجاه تركيا، مضيفًا أنه »في 
التنظيمات  بدعم  واشنطن  استمرت  حال 
ــكـــون الـــعـــالقـــات جـــيـــدة،  ــيــــة فـــلـــن تـ اإلرهــــابــ
خــصــوصــًا أن املـــلـــفـــات الــخــالفــيــة عـــديـــدة، 
ــة ودعــــــم الــتــنــظــيــمــات  ــوريــ مــنــهــا مـــلـــف ســ
الــكــرديــة، وصـــواًل إلــى الــعــراق، والخالفات 
ــقــــاط الــــنــــزاع فــي  ــرق املـــتـــوســـط، ونــ ــ فــــي شـ
إلى تدخل واشنطن أحيانًا  ليبيا، إضافة 
سيما  ال  التركية،  الداخلية  السياسة  فــي 
وتابع:  عــام 2016«.  الفاشل  االنــقــالب  بعد 
ــان بــــايــــدن حـــريـــصـــًا عـــلـــى عـــالقـــات  ــ »إذا كـ
تغيير  مسؤولية  فعليه  تركيا،  مــع  جيدة 
الـــســـيـــاســـات حــــول املـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة، وإال 
فــإن الــخــالفــات ســـتـــزداد«، مــؤكــدًا أن أنقرة 
بايدن وعلى  »غير متخوفة من سياسات 
الديمقراطيني  بالتعامل مع  درايــة وخبرة 
ــايــــدن  والــــجــــمــــهــــوريــــني، وتــــصــــريــــحــــات بــ
ــــي تـــصـــريـــحـــات انــتــخــابــيــة  اإلعــــالمــــيــــة هـ
شـــعـــبـــويـــة لــــن يــســتــطــيــع تــطــبــيــقــهــا عــلــى 
ــــال الــكــاتــب  أرض الـــــواقـــــع«. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
والصحافي التركي الكردي فايق بولوط، 
»بـــايـــدن ينتقد  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
ــر،  ــ ســيــاســات أردوغـــــــان بـــني الـــحـــني واآلخـ
لــكــنــه غــيــر دقــيــق فـــي تــصــريــحــاتــه وفيها 
تــهــور، لكن بما أن الــعــالقــات بــني البلدين 
ستكون بشكل مؤسساتي فإنها ستشهد 
بعض  توقع  مع   ،

ً
مستقبال أكثر  استقرارًا 

ــاذ قـــــــــرارات فــي  ــخــ ــرات فــــي حـــــال اتــ ــوتــ ــتــ الــ
ــنــــواب ضـــد حــصــول  مــجــلــس الــشــيــوخ والــ
عــلــى صـــواريـــخ إس 400«، مضيفًا  أنــقــرة 
»فترة شخصنة العالقات انتهت، وبعدما 
على  وتقتصر  تــدور  الدبلوماسية  كانت 
تــرامــب وأردوغــــــان خـــرج األمـــر حــالــيــًا عن 
هــذا اإلطــــار«. وتــوقــع أن »تــضــع واشنطن 
ثقلها مــجــددًا فــي املــلــف الـــســـوري، مــا قد 
يــؤدي إلــى توتر ومشاكل جديدة، كما أن 
بــايــدن سيدعم الــحــركــة الــكــرديــة، وهــو ما 
املناطق  إزاء  التركية  السياسة  يؤثر على 
املشترك  القاسم  لكن  في سورية،  الكردية 
بـــني الــبــلــديــن فـــي ســـوريـــة ســيــكــون ملف 
إدلب، فواشنطن لن تقبل بعملية عسكرية 
واســعــة ضــد إدلــــب«. وعــن إمــكــان حصول 
تــدخــالت أمــيــركــيــة فــي الــشــؤون الداخلية 
ــر غــيــر  ــ ــذا األمــ ــ ــــدد عـــلـــى أن هـ الـــتـــركـــيـــة، شـ
أميركا ستركز على مسألة  ممكن، »ولكن 
ــقـــوق اإلنـــســـان وحــريــة  الــديــمــقــراطــيــة وحـ
الــتــعــبــيــر، وهــــي ال تــســتــطــيــع دعــــم طــرف 
بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل ســتــركــز عــلــى مــســألــة 

الحريات، وإيجاد حل للمسألة الكردية«.

ملف منظومة »إس 
400« من أبرز النقاط 

الخالفية بين الطرفين

بايدن عراب فكرة 
تقسيم العراق وعراب 

أكراد المنطقة

 قائمة طويلة من الملفات الكبيرة العالقة 
بايدن خبر أسود لتركيا

تترقب تركيا باهتمام 
كبير توجهات الرئيس 

األميركي المنتخب 
جو بايدن، في ظل 

الملفات الكبيرة العالقة 
بين البلدين، من الصراع 

السوري إلى نزاع 
المتوسط

  شرق
      غرب

روسيا ُترجئ تهنئة بايدن

أعــلــن الــكــرمــلــني، أمـــس االثـــنـــني، أن 
بوتني  فالديمير  الروسي  الرئيس 
نتيجة  إعــــالن  ينتظر  )الــــصــــورة(، 
في  الرئاسية  لالنتخابات  رسمية 
الــفــائــز،  املــتــحــدة لتهنئة  الـــواليـــات 
املنتهية  الرئيس  اعــتــراض  بسبب 
واليـــتـــه دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى فــوز 
املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن. 
ــة  وقـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاسـ
ــــري بـــيـــســـكـــوف  ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــروســـــيـــــة ديـ
ــبــــر أنــــــــه مــن  ــتــ ــعــ ــيــــني: »نــ ــافــ لــــصــــحــ
الرسمية  النتائج  انتظار  الصائب 
أن  أريد  جريت. 

ُ
أ التي  لالنتخابات 

أذكر بأن الرئيس بوتني قال مرات 
عـــدة إنـــه ســيــحــتــرم خــيــار الشعب 

األميركي مهما كان«.
)فرانس برس(

... والصين أيضًا
امــتــنــعــت الـــصـــني عــــن تــهــنــئــة جــو 
بايدن بفوزه بالرئاسة األميركية، 
ــيــــرة إلـــــــى أن  أمـــــــس االثــــــنــــــني، مــــشــ
لم  لالنتخابات  النهائية  النتيجة 
ــعــرف بــعــد. وقـــال مــتــحــدث باسم 

ُ
ت

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
ويــنــبــني أمــــام الــصــحــافــة: »أخــذنــا 
علمًا بأن بايدن أعلن أنه الفائز في 
االنــتــخــابــات«. وأضـــاف »عــلــى حّد 
حّدد 

ُ
علمنا، نتيجة االنتخابات ست

بموجب القوانني واآلليات املعمول 
بها في الواليات املتحدة«.

)فرانس برس(

استقالة وزير إستوني 
بسبب االنتخابات 

األميركية
اإلستوني  الداخلية  وزيــر  استقال 
ــارت هــيــلــم،  ــ الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــرف مــ
أمــس اإلثنني، بعد يــوم من وصفه 
الرئيس املنتخب جو بايدن وابنه 
فــاســدة«، من  بـ«شخصيات  هانتر 
دون تــقــديــم مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
أو األدلــة. وقــال هيلم، عضو حزب 
ــتــــونــــي املـــحـــافـــظ:  »الــــشــــعــــب« اإلســ
»قررت االستقالة بسبب االفتراءات 
الــتــي تنتجها وســائــل  واألكـــاذيـــب 
ــة«. وأضــــــاف  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ اإلعـــــــــالم اإلسـ
لــقــنــاة »إي آر آر«  فــي تــصــريــحــات 
الــعــامــة: »لـــم أفــعــل شــيــئــًا بــاألمــس 
من شأنه أن يعرض أمن إستونيا 

للخطر«.
)أسوشييتد برس(

الغنوشي: فوز بايدن 
رسالة إيجابية 

اعــتــبــر رئــيــس الـــبـــرملـــان الــتــونــســي 
راشــد الغنوشي )الــصــورة(، مساء 
فــــوز  أن  األحـــــــــــد،  أمــــــــس  مــــــن  أول 
املرشح الديمقراطي جو بايدن في 
األميركية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
في  للديمقراطية  إيجابية  رســالــة 

ــم. وأضــــــاف فـــي مــقــابــلــة مع  ــالـ ــعـ الـ
أن  التونسي،  الرسمي  التلفزيون 
»تـــونـــس تــدعــم ســيــاســة أمــيــركــيــة، 
بــل سياسة  ليست ســيــاســة حـــزب 
دولــــــــة. الـــــدولـــــة األمـــيـــركـــيـــة تــدعــم 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي وتــــرى فيه 

أقل كلفة من غيره«. 
)األناضول(

برلين ستعمل مع 
واشنطن

أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة  أكــدت 
مــيــركــل، أمـــس االثـــنـــني، أن بــالدهــا 
ســـتـــقـــف »جـــنـــبـــًا إلــــــى جــــنــــب« مــع 
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة والــــرئــــيــــس 
املـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن بــمــواجــهــة 
»املـــشـــكـــالت الـــعـــاملـــيـــة«، عــلــى غـــرار 
االحتباس الحراري ووباء كورونا. 
وقـــّدمـــت املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة في 
ــــح صـــــحـــــافـــــي، تـــهـــانـــيـــهـــا  ــريـ ــ ــــصـ تـ
»الحارة جدًا« لبايدن، بعدما كانت 
عــالقــاتــهــا مـــع الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تــرامــب  ــالــ املــنــتــهــيــة واليـــتـــه دونــ
»الـــخـــبـــرة في  ــادت بــــ ــ ــ مـــعـــقـــدة. وأشـ
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة« 

التي يتمتع بها بايدن.
)فرانس برس(

هافانا: أي رئيس إال ترامب
كوبيو فلوريدا يخسرون ملهمهم

ترامب يؤخر 
انطالق المرحلة 

االنتقالية
دعاوى قضائية تمهيدًا لخروج 

محترم... وبايدن يجهز فريقه
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  شرق
      غرب

التحالف يدمر طائرتين 
مسيّرتين للحوثيين

ــم الـــتـــحـــالـــف  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة فــي اليمن، 
ــنــــن، عن  تـــركـــي املـــالـــكـــي، أمــــس اإلثــ
ــوات الـــتـــحـــالـــف طــائــرتــن  ــ تـــدمـــيـــر قــ
مـــســـيـــرتـــن مــلــغــومــتــن أطــلــقــتــهــمــا 
األراضـــي  صــوب  الحوثين  جماعة 
ــم يعلق  الـــســـعـــوديـــة. فـــي املـــقـــابـــل، لـ
ــذه االتـــهـــامـــات.  الــحــوثــيــون عــلــى هــ
من جهته، أعلن مصدر عسكري في 
اليمنية  األنـــبـــاء  لــوكــالــة  الــجــمــاعــة، 
ــة(  ــاعـ ــمـ ــا الـــجـ ــرهــ ــديــ ســــبــــأ )الـــــتـــــي تــ
ــارة عــلــى  ــ  الـــتـــحـــالـــف 14 غــ

ّ
ــن ــ عــــن شـ

محافظات صعدة ومــأرب والجوف 
خالل 24 ساعة.

)العربي الجديد(

موراليس 
يعود إلى بوليفيا

عــــاد الـــرئـــيـــس الــبــولــيــفــي الــســابــق 
إيــفــو مــورالــيــس )الــــصــــورة(، أمــس 
اإلثـــنـــن، إلـــى بـــالده غـــداة تنصيب 
لــويــس آرســــي املـــقـــرب مــنــه رئــيــســا 
ــد ســـنـــة مــن  ــعــ ــبــــالد، وبــ ــلــ ــدًا لــ ــ ــديـ ــ جـ
اســتــقــالــتــه ومـــغـــادرتـــه الـــبـــالد إثــر 
إعــادة انتخابه لوالية رابعة. وقال 
ــبـــل أن يـــعـــبـــر ســيــرًا  مــــورالــــيــــس، قـ
الجسر الحدودي الذي يربط مدينة 
الكـــويـــاكـــا األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بــمــديــنــة 
فـــيـــالزون فـــي بــولــيــفــيــا، »قــســم من 
حياتي يبقى في األرجنتن«. وبعد 
فــراره إلى املكسيك، لجأ موراليس 

إلى األرجنتن.
)فرانس برس(

تونس: مبادرة جديدة 
في »النهضة«

ــة  ــركــ تـــــتـــــعـــــدد املــــــــــبــــــــــادرات فـــــــي حــ
»الـــنـــهـــضـــة« الـــتـــونـــســـيـــة مــــن أجـــل 
واالستقاالت  للخالفات  وضــع حد 
أخيرًا بسبب  الحركة  التي طاولت 
قـــضـــيـــة تــــرشــــح راشـــــــد الــغــنــوشــي 
ــة. وفــــي  ــ ــــركـ ــــحـ ــة الـ ــاســ ــرئــ مـــــجـــــددًا لــ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــقـــدم رئـ الـــســـيـــاق، تـ
ــد إلــــى  ــائــ ــعــ ــــادي الــ ــيـ ــ ــقـ ــ األســــــبــــــق، الـ
الــحــركــة أخـــيـــرًا، حـــمـــادي الــجــبــالــي 
بمبادرة جديدة. ودعا  )الــصــورة(، 
إلــــى أن يــعــّبــر رئـــيـــس الــحــركــة عن 
الـــتـــزامـــه بــتــطــبــيــق جــمــيــع فــصــول 
الــقــانــون األســاســي للحركة وعــدم 
ــه، وأن  ــيـ نــيــتــه تــغــيــيــر أي فـــصـــل فـ
املــقــبــل ســيــحــدد مستقبل  املــؤتــمــر 
الحركة، وأي تغيير يقره سيحترم 

مبدأ عدم الرجعية في تطبيقه.
)العربي الجديد(

 بوتين يقيل 3 وزراء
ــع الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر  ــ

ّ
 وق

بوتن، أمــس اإلثــنــن، على مراسيم 
النقل يفغيني ديتريخ،  إقالة وزراء 
ــيـــف،  ــاكـــوشـ والــــبــــنــــاء فـــالديـــمـــيـــر يـ
ــئــــة  ــيــ ــبــ ــيــــة والــ ــيــــعــ ــبــ واملـــــــــــــــــوارد الــــطــ
دمــيــتــري كــوبــيــلــكــن. وذكــــر املكتب 
قرر  بوتن  أن  للكرملن  الصحافي 
مفوضا  مندوبا  ياكوشيف  تعين 
الـــفـــدرالـــيـــة  أورال  ــرة  ــدائــ بــ رئـــاســـيـــا 
ح 

ّ
خلفا لنيقوالي تسوكانوف. ورش

الــروســي ميخائيل  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
الطاقة ألكسندر  ميشوستن، وزير 
نوفاك، ملنصب نائب رئيس الوزراء، 
ليصبح منصب وزير الطاقة شاغرًا 

أيضا.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل 
13 فلسطينيًا 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس اإلثنن، 13 مواطنا فلسطينيا 
ــــي الــضــفــة  ــــن مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فـ مـ
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم األســـيـــرة املــحــررة 
والــصــحــافــيــة بـــشـــرى الـــطـــويـــل. مع 
العلم أن الطويل تحررت من سجون 
االحـــتـــالل قــبــل ثــالثــة أشـــهـــر، حيث 
األول، على  أمـــس  اعــتــقــالــهــا،  جـــرى 
حـــاجـــز عـــســـكـــري قـــــرب مــســتــوطــنــة 
»يــتــســهــار« املــقــامــة جـــنـــوب مــديــنــة 
نــابــلــس، أثــنــاء عــودتــهــا مــن مدينة 

جنن.
)العربي الجديد(

انتقد بايدن وفاة 
المواطن األميركي 

المصري مصطفى قاسم

حدد خطيب زاده 
ثالثة شروط للعالقات 

مع واشنطن

هاريس موصوفة 
بكونها »مصدر قلق« 

في الدوائر الرئاسية

اعتمد ترامب 
موقفًا متشددًا حيال 

طهران خالل واليته

السيسي 
يستعجل 

استرضاء بايدن

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس املـ ــرئــ تـــعـــّمـــد الــ
الــفــتــاح الــســيــســي أن يـــكـــون أول 
ــــح  ــــرشـ ــنــــئ املـ ــهــ ــــي يــ ــربــ ــ ــم عــ ــ ــيــ ــ زعــ
الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات 
الرئاسة األميركية، موجها رسالة إيجابية 
أخرى قبل ساعات من ظهور نتيجة والية 
بنسلفانيا الحاسمة، باإلفراج املفاجئ عن 
الحقوقي  الناشط  أبناء عمومة  خمسة من 
املـــصـــري الــقــريــب مـــن حــمــلــة بـــايـــدن محمد 
قل هؤالء في مصر عقب رفع 

ُ
سلطان. واعت

سلطان دعوى قضائية ضد النظام املصري 
القضاء األميركي، طلب فيها مالحقة  أمــام 
املـــســـؤولـــن املــصــريــن خــــالل فــتــرة مــذبــحــة 
رئيس  فيهم  بمن  العدوية،  رابعة  اعتصام 
الــــوزراء األســبــق حـــازم الــبــبــالوي املقيم في 

الواليات املتحدة حاليا.
ولـــم تــتــح للسيسي ســابــقــا فــرصــة االلــتــقــاء 
الــــذي عــامــلــه به  بـــبـــايـــدن، فـــي ظـــل االزدراء 
األخير سابقا عندما وجه له نقدًا علنيا في 
يوليو/ تموز املاضي، بوصفه »الديكتاتور 
ــفـــضـــل لــــتــــرامــــب«، فــــي إشــــــــارة لــلــوصــف  املـ
ــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس األمـــيـــركـــي املــنــتــهــيــة  الـ
واليته دونالد ترامب على السيسي، خالل 
السبع  الــدول  قمة  اجتماع  مشاركتهما في 
الـــكـــبـــرى فـــي فــرنــســا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

.2019
ــدن أن انـــتـــقـــد وفــــــاة املـــواطـــن  ــايـ وســـبـــق لـــبـ
األميركي من أصل مصري مصطفى قاسم 
الــحــالــي.  الــعــام  فــي سجنه املــصــري، مطلع 
فــي  ــرامــــب  تــ إدارة  ــاذل  ــخــ تــ أيـــضـــا  ــد  ــقـ ــتـ وانـ
التعامل مع تلك القضية، لكنه في تغريدته 
 هجوما مزدوجا على ترامب 

ّ
الشهيرة شن

اعتقال  مسؤولية  األول  فحّمل  والسيسي. 
الـــشـــاب مــحــمــد عــمــاشــة ملـــدة 468 يــومــا في 
السجون املصرية قبل اإلفــراج عنه بضغط 
أمــيــركــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة هـــّدد بالتعامل 
بشكل مختلف مع السيسي في حــال فوزه 
بــالــرئــاســة، بــقــولــه: »ال مــزيــد مــن الشيكات 

االتــصــاالت األوروبــيــة واألمــيــركــيــة الرسمية 
فـــي األســابــيــع األخـــيـــرة، لـــإعـــراب عـــن القلق 
املعتقلن على  املواطنن  ارتفاع عدد  بسبب 
خلفية الحراك الشعبي األخير منذ شهرين، 
ســــواء خـــالل مــشــاركــتــهــم فــي الــتــظــاهــرات أو 
الحمالت األمنية للتخويف والحد  في إطار 
ــع الــنــظــام  ــ ــــو مــــا دفـ ــراك. وهـ ــ ــــحـ مــــن اتــــســــاع الـ
لإسراع في اإلفراج عن النشطاء السياسين 
وعقب  قبل  اعتقالهم  تــم  ممن  والحقوقين، 

أحداث سبتمبر 2019.
وشـــرحـــت املـــصـــادر أن االتـــصـــاالت املــصــريــة 
الديمقراطية  مع حملة بايدن والشخصيات 
ــة، كـــشـــفـــت وجــــــــود أربــــــــع قــضــايــا  ــطــ ــيــ الــــوســ
ــيـــة يـــجـــب عـــلـــى الــســيــســي حــلــحــلــتــهــا  أســـاسـ
األبــيــض.  البيت  ثقة  على  للحصول  سريعا 
الحزب  إلــى احتمال دفــع  واستندت املصادر 
ــايـــدن في  الــديــمــقــراطــي بـــهـــاريـــس لــخــالفــة بـ
الــرئــاســة بعد واليــتــه األولـــى، فــي عــام 2024. 
وهو ما يطرح احتمال أن ال يتعامل السيسي 
ــاء ديــمــقــراطــيــن، على  الحــقــا ســـوى مــع رؤســ
ــذي يــســمــح بــه  ــ ــهـــده الــ ــل حـــتـــى نـــهـــايـــة عـ ــ األقــ
الدستور الحالي بعد تعديله، في عام 2030.

القضية األولى متعلقة باألوضاع الحقوقية، 
املجال  وإغــالق  السياسين  مالحقة  وتشمل 
ــام أمــــــام األحــــــــزاب واألوضـــــــــاع املـــتـــرديـــة  ــعــ الــ
للسجناء واملعتقلن. ويتمسك بهذه القضية، 
من خلف بايدن، مساعدوه املحسوبون على 
ــاراك أوبـــامـــا والــســيــاســي  الــرئــيــس األســبــق بــ
الديمقراطي بيرني ساندرز، ويصّرون على 
ضرورة تحقيق تقدم كبير فيها، قبل املضي 
قــدمــا فــي عــالقــة شــراكــة مــع نــظــام السيسي. 
مـــع الــعــلــم أن عـــالقـــات وطـــيـــدة تــجــمــع هـــؤالء 
املــســاعــديــن بـــدوائـــر وشــخــصــيــات حــقــوقــيــة 
وســيــاســيــة مــصــريــة مـــعـــارضـــة فـــي الـــداخـــل 
ــارج، وتــســتــطــيــع الــتــأثــيــر عــلــى الــبــيــت  ــخــ والــ

األبيض أكثر من أي وقت مضى.
والــقــضــيــة الــثــانــيــة مــرتــبــطــة بــتــحــريــر مــجــال 
الـــعـــمـــل األهــــلــــي مــــن الـــســـيـــطـــرة املــخــابــراتــيــة 
ــي حملة بــايــدن ووســطــاء 

ّ
واألمــنــيــة، مــع تــبــن

االتــصــاالت، رؤية  الديمقراطي خــالل  الحزب 

على بياض لديكتاتور ترامب املفضل«.
السيسي  انفتاح  على  للتأكيد  وفي محاولة 
العامة  املخابرات  بايدن، دفعت  للتعامل مع 
اإلعــالم املحلي إلبــراز كونه أول زعيم عربي 
وفي املنطقة يهنئ املرشح الديمقراطي. وفي 
اململوكة  اإلعــالم  ت وسائل 

ّ
تبن نفسه  الوقت 

للمخابرات خطابا ينتقد بايدن ويخّوف من 
مغبة صعوده للسلطة وتأثيره على التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة. ويــشــكــك الــخــطــاب 

أيضا في سالمة ونزاهة التصويت والفرز.
ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــلــــومــــاســ وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر دبــ
يكن  لم  بايدن  فــوز   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ

لكن  السيسي،  يتمناها  التي  النتيجة  قطعا 
وزارة الخارجية املصرية باشرت اتصاالتها 
مع حملته االنتخابية أخيرًا. وهي اتصاالت 
أيــام من  كشفت عنها »العربي الجديد« قبل 
البحث عن  القاهرة  بــدأت  االقــتــراع. بالتالي، 
في  لتمهيد تحسن ملحوظ  مفاتيح جديدة 
األبيض.  للبيت  الجديد  الساكن  مع  العالقة 
كذلك سعت إلجراء اتصاالت مع نائبة بايدن، 
»مصدر  بكونها  املوصوفة  هــاريــس،  كــامــاال 
والدبلوماسية  الرئاسية  الــدوائــر  فــي  قــلــق« 
وحتى االستخباراتية في القاهرة هذه األيام، 
نــظــرًا لــلــمــعــلــومــات املــشــاعــة عـــن تــوجــهــاتــهــا 

الفكرية والحقوقية والسياسية.
وأوضــحــت املــصــادر أن االتــصــاالت املصرية 
مـــع حــمــلــة بـــايـــدن لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــطــابــع 
 من القاهرة 

ً
املركزي، لكنها تضمنت تواصال

وبعثتيها في نيويورك وواشنطن مع نواب 
ونشطاء ديمقراطين وشبان كانت تربطهم 
عـــالقـــات شــخــصــيــة جـــيـــدة بــالــدبــلــومــاســيــن 
املــصــريــن، أو ســبــق لــهــم أن زاروا مــصــر في 
وفــود  فــي  كأعضاء  والتقاهم  السيسي  عهد 

رسمية. 
ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن اإلفـــــــراج عـــن معظم 
املتهمن  مــن  السجون  فــي  الباقن  املعتقلن 
أبــنــاء عمومة  ثــم  أحـــداث سبتمبر 2019  فــي 
ــة »االســـتـــجـــابـــة  ــدايــ مــحــمــد ســـلـــطـــان، كـــــان بــ
للنصائح« التي تلقتها مصر في هذا اإلطار. 
وتــكــامــلــت الــنــصــائــح مـــع مــوجــة جـــديـــدة من 

واضـــحـــة بـــضـــرورة عــــودة األوضــــــاع إلــــى ما 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذهــا 
اتــخــذ خطوات  قــد  السيسي  وكـــان  السيسي. 
الحقوقية  األهلية  املنظمات  على  التضييق 
األجنبية  املساعدات  تدفق  ومنع  والخيرية، 
 عــن مــحــاولــة االســتــئــثــار بهذا 

ً
إلــيــهــا، فــضــال

املـــجـــال مـــن خــــالل مــنــظــمــات تــابــعــة ألجــهــزة 
الــــدولــــة. ويـــعـــود الــســبــب فـــي هــــذا الــتــعــديــل 
إلـــى رغــبــة الــعــديــد مـــن الــجــهــات املــانــحــة في 
الواليات املتحدة بإعادة نشاطها إلى مصر 
والتعاون مع املجتمع املدني والحكومة على 
حد سواء، في املشروعات التنموية املختلفة 
لنحو خــمــس ســنــوات، وفشل  الــتــي تعطلت 
الــضــغــوط الــغــربــيــة فــي الــتــغــلــب عــلــى معظم 
العقبات العملية والقانونية التي استحدثها 

النظام املصري.
والقضية الثالثة متعلقة باقتصاد الجيش، 
مباشر  بشكل  تأثيرها  ينعكس  قــد  والــتــي 
تشغل  وهــي  األميركية ملصر،  املعونة  على 
ــرات األعــــضــــاء الــديــمــقــراطــيــن  بـــشـــدة عــــشــ
بمجلسي النواب والشيوخ ولبعضهم نفوذ 
لدى دائرة بايدن. مع العلم أن بعض هؤالء 
التي  االستماع  فــي جلسة  الــنــواب تحدثوا 
الكونغرس حول هذا املوضوع  أجريت في 
عــــام 2017، بـــشـــأن مــلــفــي حـــقـــوق اإلنـــســـان 

االقــتــصــادي للجيش، ونــتــج عنها  والــــدور 
تعليق جزء من املعونة. وطرحوا تساؤالت 
ــري لــهــذه  ــن مـــــدى حـــاجـــة الـــجـــيـــش املــــصــ عــ
الــتــي تضاءلت  املــالــيــة  القيمة  املــعــونــة ذات 
بمرور الزمن، وبينت كون الجيش املصري 
قادرًا على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة 
املستثمرين  على  مستمرًا  تضييقا  تشهد 

األجانب، ومنهم األميركيون.
واملعونة األميركية ملصر مبلغ ثابت سنويا 
تتلقاه مصر من الواليات املتحدة في أعقاب 
توقيع اتفاقية السالم املصرية اإلسرائيلية 
على  بموجبها  مصر  وتحصل   ،1978 عــام 
مليون   815 منها  دوالر،  مــلــيــار   2.1 مبلغ 
دوالر معونة اقتصادية، و1.3 مليار دوالر 

معونة عسكرية.
لكن القيمة السياسية للمعونة أكبر بكثير 
من قيمتها املالية، فهي من ناحية تعبر عن 
اعتراف واشنطن بشرعية الرئيس املصري 
وبمساعدتها له وبدعمها لسياساته، ومن 
ناحية أخرى تحافظ ضمنيا على العالقات 
العلم  مــع  الــبــلــديــن.  بــن  القائمة  العسكرية 
أن بـــعـــض نـــــــواب الــــحــــزبــــن الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري بن عامي 2013 و2014 دعوا 
إلعــــــــادة صـــيـــاغـــة املــــســــاعــــدات والـــعـــالقـــات 
بمصر، بعد انقالب 3 يوليو/ تموز 2013. 
وهــو مــا كــان أحــد أســبــاب انــدفــاع السيسي 
لــتــنــويــع مـــصـــادر اســـتـــيـــراد األســـلـــحـــة، وإن 
حافظ أيضا على ضرورة إخطار واشنطن 
األمني  التنسيق  على  والحفاظ  بصفقاته 

واالستخباراتي بن البلدين.
قــــدم مجلس   2014 ــران  ــزيــ حــ يـــونـــيـــو/  فــفــي 
املعونة  لخفض  مقترحا  األمــيــركــي  الشيوخ 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة ملــصــر مـــن 1.3 مليار 
وكذلك  فقط،  دوالر  مليار  إلــى  دوالر سنويا 
مليون   250 مــن  االقتصادية  املعونة  خفض 
دوالر إلى 150 مليون دوالر، مع تعليق جزء 
من املعونة العسكرية بعد االنقالب ألسباب 

تتعلق بحقوق اإلنسان.
أمـــــا الـــقـــضـــيـــة الــــرابــــعــــة، املـــرتـــبـــطـــة بــمــصــر 
كــدولــة وليس فقط كنظام حــاكــم، فهي سد 

النهضة، وهو امللف األبرز الذي كان ترامب 
يــســانــد فــيــه مــصــر. وبــحــســب املـــصـــادر، فــإن 
تغير  توقع  املصرين  مــن  طلبوا  الوسطاء 
ــر، قـــد ال  ــ املـــوقـــف األمـــيـــركـــي إلــــى مـــوقـــف آخـ
يكون على قدر االهتمام نفسه بهذا امللف، 
لــلــتــهــرب مـــن مــعــضــلــة االخــتــيــار بـــن مصر 
وإثيوبيا. وأخذ هذا املوقف بعن االعتبار 
دعم األميركين من أصل إثيوبي وأفريقي 
لبايدن، ووجود بعضهم في مناصب بارزة 
املطلوب  إن  بالتالي  االنــتــخــابــيــة.  بحملته 
مــن الــســيــســي، وفــقــا لــلــوســطــاء، الــبــحــث عن 
ــداء مــرونــة  ــ ــ مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة لــلــقــضــيــة وإبـ
على  إصـــراره  استمر  إذا  اإلثيوبين،  تجاه 
إشــراك الواليات املتحدة في امللف. وهو ما 
قوبل بالرفض من الدبلوماسين املصرين 
املنخرطن في االتصاالت، ورأى بعضهم أن 
مراجعة  الديمقراطي  والــحــزب  بــايــدن  على 
هذه القضية تحديدًا بكل زواياها، والتأكد 
ــــي وســعــهــا  ــا فـ ــ ــــل مـ ــذلــــت كـ ــــن أن مـــصـــر بــ مـ
مع  بمرونة  وتعاطت  اتــفــاق،  إلــى  للتوصل 
كل املقترحات اإلقليمية والدولية. ويتولى 
األمـــيـــركـــي مـــن أصــــل إثـــيـــوبـــي، يــوهــانــيــس 
أبــــــراهــــــام، مـــنـــصـــب ســـكـــرتـــيـــر املـــســـتـــجـــدات 

اليومية بفريق الرئاسة االنتقالي لبايدن. 
وأوضــحــت املــصــادر أن املــوقــف مــن جماعة 
اإلخــــــوان املــســلــمــن، كــتــنــظــيــم، لــيــس بــذاتــه 
بايدن  دائـــرة  اهتمامات  قائمة  على  قضية 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لــكــن مــســألــة التنكيل 
بأعضاء الجماعة وامتداداتهم االجتماعية 
كــأفــراد ومــصــالــح اقــتــصــاديــة، هــي جــزء من 
الــقــضــيــة األولـــــى الــخــاصــة بــاملــجــال الــعــام. 
وذكرت املصادر أن الوسطاء الديمقراطين 
نــصــحــوا بــاتــبــاع طــــرق جـــديـــدة ومــبــاشــرة 
للتواصل مع دائرة بايدن واملسارعة التخاذ 
قــــرارات داخــلــيــة مــعــبــرة عــن تغير املــواقــف، 
ــذل مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــد والـــوقـــت  ــ بــــــداًل مــــن بـ
واملــــال عــلــى مـــحـــاوالت للحشد والــتــواصــل 
بــواســطــة شــركــات أمــيــركــيــة، لــن تــنــجــح في 
املطلوب في ذهنية بايدن  التغيير  تحقيق 

ومساعديه.

أربع قضايا تنتظر الحسم 
أبرزها دور الجيش

كان السيسي الديكتاتور المفضل لدى ترامب )فرانس برس(

رّحبت إيران بحذر برحيل ترامب وفوز بايدن )األناضول(

الرئيس  استرضاء  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يستعجل 
محاولة  لجهة  صعبة  مهمته  وتبدو  بايدن.  جو  المنتخب  األميركي 
حساسة،  قضايا  في  الماضية  السنوات  في  اعتمدها  مسارات  تغيير 

لعالقاته الممتازة بدونالد ترامب

تقرير

دبــلــومــاســي مـــع طـــهـــران ســيــكــون ضيقا 
وعــقــبــات مختلفة.  بــعــوامــل  ومــحــكــومــا 
وبايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس 
بــاراك أوباما لدى إبــرام االتفاق النووي 
قبل خمسة أعوام، وسبق له أن تحدث عن 
ضرورة اتباع »طريقة أذكى« في التعامل 
مـــع إيـــــــران، فـــي مـــقـــال كــتــبــه فـــي أيـــلـــول/

»نحتاج  أنـــه  واعــتــبــر  املــاضــي.  سبتمبر 
املسار بشكل عاجل«، مؤكدًا  تغيير  إلــى 
»فشل خطير«،  أن سياسة سلفه انتهت بـ
وجعلت إيـــران مــن وجــهــة نــظــره »أقـــرب« 
المتالك سالح نــووي. وأكد بايدن عزمه 
ــراح عـــلـــى طــــهــــران خـــــوض »مـــســـار  ــ ــتـ ــ االقـ
الدبلوماسية«.  إلــى  لــلــعــودة  بــه  مــوثــوق 
لــكــن الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب شـــــّدد عــلــى أنــه 
ســيــكــون »صـــارمـــا« مــع إيــــران، وربـــط أي 
ــاق الـــنـــووي،  ــفــ عـــــودة مــحــتــمــلــة إلــــى االتــ

بعودة طهران لكامل التزاماتها.
ــكــــس مــــــا جــــــــرى قــــبــــل أربــــعــــة  وعـــــلـــــى عــ
أعــوام، فقد غاب امللف اإليراني إلى حّد 
كبير عــن الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة األخــيــرة 
ــان املـــوقـــف  ــ ــــات املـــتـــحـــدة. وكــ ــــواليـ فــــي الـ
واضحا  طــهــران  حيال  لترامب  املتشدد 
املنتهية  الرئيس  واعتمد  خالل واليته. 
ســيــاســة قـــامـــت بـــالـــدرجـــة األولــــــى على 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، مــا ســاهــم في 
تــعــمــيــق غــيــاب الــثــقــة مـــن طـــهـــران تــجــاه 
األمــيــركــي. وشهدت  األكــبــر«  »الشيطان 
عــالقــات الــبــلــديــن، املــقــطــوعــة مــنــذ نحو 
40 عـــامـــا، زيــــــادة فـــي مــنــســوب الــتــوتــر 
منذ تــولــي تــرامــب مهامه عــام 2017، ال 
اغتيال  بعد  الحالي  العام  مطلع  سيما 
اللواء اإليراني قاسم سليماني بضربة 
جوية أميركية في بغداد. وكانت نقطة 
التحول األســاســيــة فــي عــالقــة الــواليــات 
املــتــحــدة بـــإيـــران فـــي عــهــد تـــرامـــب، قـــرار 
األخير في عــام 2018 االنسحاب بشكل 
ــاق حـــــول الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــفـ ــ أحــــــــادي مــــن االتـ
الــــــنــــــووي اإليـــــــرانـــــــي. وأعــــــــــاد الـــرئـــيـــس 
األمــيــركــي فـــرض عــقــوبــات قــاســيــة على 
طهران ضمن سياسة »ضغوط قصوى« 
انعكاسات  لها  وكانت  حيالها،  اتبعها 
وسعر  اإليــرانــي  االقتصاد  على  سلبية 
أن  تــرامــب  املحلية. ورأى  العملة  صــرف 
االتفاق الــذي أبــرم في عهد سلفه باراك 
أوباما، كان أسوأ االتفاقات، وسعى إلى 
الضغط على إيران من أجل التوصل إلى 

»اتفاق أفضل«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــتــــرام  ــــوى لـــغـــة الــــســــالم واحــ ــــي سـ ــرانـ ــ اإليـ
عزته«، مشيرًا إلى أن »ثمة فرصة لتبتعد 
واشنطن عن املخادعن واملفلسن الذين 
يــقــدمــون املـــشـــورة لــــــإدارة األمــيــركــيــة«. 
شــــــروط  ثـــــالثـــــة  زاده  ــيــــب  خــــطــ وحــــــــــدد 
هــو  »األول  واشــــنــــطــــن:  ــــع  مـ لـــلـــعـــالقـــات 
اع القرار 

ّ
تغيير الفكر والقناعة لدى صن

األميركين، والثاني هو تغيير الخطاب 
واللغة مع الشعب اإليراني، والثالث هو 
اتخاذ إجراءات الزمة والعودة عن املسار 
الـــخـــاطـــئ والـــتـــعـــويـــض عـــن الــســيــاســات 
الخاطئة«. وفي معرض رده، على سؤال 
مع  تواصل  لديها  كانت طهران  اذا  عما 
فريق بايدن، قال خطيب زادة إن اإلجابة 
أي  مع  تواصل  على  لسنا  »سلبية،  عنه 
باالتفاق  املرتبطة  املواضيع  أحــد خــارج 
األميركية  اإلدارة  أن  الــنــووي، خصوصا 

املقبلة لم تستلم السلطة بعد«.
وأكد املتحدث اإليراني أن بالده »ستتخذ 
قــراراتــهــا وفـــق الــظــروف الــجــديــدة« بعد 
ــّددًا عــلــى أن  تــســلــم بـــايـــدن الــســلــطــة، مـــشـ
»األفعال هي املهمة بالنسبة لنا والكالم 
والـــتـــكـــهـــنـــات غـــيـــر مـــهـــمـــة«، مــضــيــفــا أن 
ــران لــن تــغــّيــر ســيــاســاتــهــا مــع رحيل  ــ »إيـ

األشخاص ومجيء آخرين«.
الـــجـــارة  الـــــــدول  زادة  ــاطــــب خــطــيــب  وخــ
 إن »رحيل وهم ترامب يجب 

ً
إليران، قائال

أن يوصل جيراننا إلى القناعة بأنهم ال 
يمكنهم توفير األمــن من خــالل ممارسة 
ــراء األســلــحــة«، داعيا  الــلــوبــي وشـ العمل 
آلية  إياهم إلى »العقالنية للوصول إلى 

إقليمية«.
ــــدى بـــايـــدن نــيــتــه »تــغــيــيــر  مـــن جــهــتــه، أبـ
املسار« الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال 
إيران، لكن الهامش املتاح لتحقيق خرق 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــهــــنــــدس  هــــزيــــمــــة  أدت 
»الضغط األقصى« األميركية ضد إيران، 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب املــنــســحــب من 
االتــفــاق الــنــووي معها عــام 2018، وفــوز 
املــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، املؤيد 
لهذا االتفاق، إلى بروز معطيات جديدة 
فـــي هـــذا املـــلـــف. لــكــن حــديــث مــســتــشــاري 
ــايــــدن، عـــن تـــوّجـــهـــه لــتــوســيــع االتـــفـــاق  بــ
النووي بما يشمل قضايا عالقة أخرى، 
اإليـــرانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واجـــهـــتـــه 
أمـــس االثـــنـــن، بــالــتــأكــيــد أن طــهــران »لــن 
االتــفــاق«،  التفاوض بشأن  بــإعــادة  تقبل 
مــعــتــبــرة بـــأنـــه »مــــن الـــســـذاجـــة الــحــديــث 
ــــرى بـــشـــأن خطة  ــرة أخـ عـــن الـــتـــفـــاوض مــ
العمل املشتركة الشاملة )االسم الرسمي 

لالتفاق النووي(«.
وجـــاء هـــذا املــوقــف عــلــى لــســان املتحدث 
باسم الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب 
أن  مــؤكــدًا  الصحافي،  مؤتمره  فــي  زادة، 
النووي كان نتيجة مفاوضات  »االتفاق 
بــن إيـــران ودول أخـــرى، وقلنا مـــرارًا إنه 
حصل في املاضي وغير قابل إلخضاعه 
اإلدارة  أن  وأضــــــاف  مــــجــــددًا«.  لــلــنــقــاش 
األمـــيـــركـــيـــة »املـــتـــنـــمـــرة قــــد خــــرجــــت مــن 
التزاماتها القطعية بعد االنسشحاب من 
االتــفــاق الــنــووي، والــقــرار 2231 وألحقت 
أضرارًا كثيرة وجادة بالشعب اإليراني«. 
وخاطب اإلدارة األميركية املقبلة بالقول 
إن »أي إدارة إذا ما حاولت تغيير املسار 
فــعــلــيــهــا الــنــظــر إلــــى الـــحـــقـــائـــق. إن أهــم 
التعهدات لبقية األطراف في االتفاق كان 
رفــع الــعــقــوبــات«، الــتــي أعـــادت واشنطن 

فرضها.
ـــ  ــة ـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وعـــــــن مـــصـــيـــر الـــــعـــــالقـــــات اإليــ
قــال املتحدث  بــايــدن،  األميركية في عهد 
إدارة  إن  ــة،  ــيــ ــرانــ اإليــ الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم 
ترامب »سلكت مسارًا خاطئا جدًا خالل 
السنوات املاضية. ولن تنفع مع الشعب 

عقبات أمام تقارب بايدن وإيران
طهران ترفض التفاوض على االتفاق النووي

أعلنت إيران رفضها 
إعادة التفاوض حول 
االتفاق النووي، بعد 

بروز أنباء عن نية الرئيس 
األميركي المنتخب جو 

بايدن، توسيعه
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األوضاع الحقوقية في مصر تثير أسئلة فرنسية»معارضة صورية« في البرلمان المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

كشف مصدر قيادي في حزب مصري معارض 
أن »مؤشرات الفرز لنتائج الجولة األولى من 
الــنــواب،  النــتــخــابــات مجلس  الثانية  املــرحــلــة 
التي أجريت يومي السبت واألحــد املاضين، 
أظــهــرت عـــدم تــالعــب الــلــجــان الــعــامــة بنتائج 
اآلن. يأتي ذلك بخالف  الفرعية حتى  اللجان 
مــا حــدث فــي املرحلة األولـــى مــن االنتخابات، 
قبل نحو أسبوعن، من خالل إضافة أصوات 
السلطة  على  املحسوبن  للمرشحن  وهمية 

الحاكمة أثناء عملية جمع النتائج«.
وقــال املــصــدر، في حديث خــاص مع »العربي 
الجديد«، إن »النظام املصري قرر عدم إقصاء 
جميع املعارضن من تشكيل مجلس النواب، 
ال سيما بعد إعــالن فوز املرشح الديمقراطي 
جو بايدن بمنصب رئيس الواليات املتحدة«.
ــــدن اضـــطـــر  ــايـ ــ ــــدر أن »فـــــــوز بـ ــــصـ وأضـــــــــاف املـ
دائــــرة السيسي إلـــى مــراجــعــة بــعــض املــلــفــات، 
استعدادًا للمساءلة األميركية بشأنها، ومنها 
مدى تمثيل قوى املعارضة في مجلس النواب 
الــجــديــد، خــصــوصــا بــعــد تغييبها تــمــامــا في 
مجلس الــشــيــوخ )الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرملــان(، 
والــــذي اســتــحــوذ عــلــى أكــثــر مــن 75 فــي املــائــة 
من مقاعده حــزب مستقبل وطــن، املدعوم من 

أجهزة الدولة«.
وتــابــع أن »هــنــاك معلومات شبه مــؤكــدة عن 
عـــدد من  فـــوز  تــعــمــد عملية  عـــدم تعطيل وال 
أعضاء تكتل )25-30( البرملاني )يصنف نفسه 
ــه مـــعـــارض لــلــحــكــومــة( فـــي مــرحــلــتــي  عــلــى أنــ
االنتخاب. ولعل أبرزهم هيثم الحريري الذي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــصــــص الـــــجـــــزء األكـــــبـــــر مـــــن زيــــــــــارة وزيـــــر 
ُ

خ
إلى  لــودريــان  إيــف  جــان  الفرنسي  الخارجية 
الــقــاهــرة للنقاش حــول تبعات أزمـــة اإلســـاءة 
للنبي محمد والتأثيرات املحتملة على فرنسا 
بعد اتساع الدعوات ملقاطعة منتجاتها داخل 
مصر وفي دول عربية وإسالمية عدة، وكذلك 
ملناهضة  دولـــي  مؤتمر  عقد  إمكانية  لبحث 
الكراهية والتطرف. لكن مسألة حقوق اإلنسان 
وســوء أوضــاع املعتقلن كانت حاضرة بقوة 
لودريان  أجراها  التي  املحادثات  على طاولة 
مـــع الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ووزير خارجيته سامح شكري، وكذلك خالل 
ـــاب والــشــخــصــيــات 

ّ
لــقــاء جــمــعــه بــبــعــض الـــكـــت

العامة في مقر السفارة الفرنسية.
ــيــــة فــي  ــيــــة غــــربــ ــلــــومــــاســ ووفـــــقـــــا ملـــــصـــــادر دبــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن  الـــقـــاهـــرة تــحــدثــت لــــ
لـــودريـــان تــحــدث مــع السيسي تــحــديــدًا حــول 

يــخــوض جــولــة اإلعـــــادة عــن دائــــرة مــحــرم بك 
بــاإلســكــنــدريــة، وأحــمــد الــطــنــطــاوي عــن دائــرة 
الــديــن داوود عن  الــشــيــخ، وضــيــاء  قلن بكفر 
بــدمــيــاط، وأحــمــد الشرقاوي  البر  دائـــرة رأس 
بالدقهلية، ومحمد عبد  املنصورة  دائــرة  عن 

الغني عن دائرة الزيتون بالقاهرة«.
ونــجــح الــطــنــطــاوي فــي خــوض جــولــة اإلعـــادة  
ــك عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــنـــافـــســـيـــه مــن  ــذلــ مـــتـــفـــوقـــا بــ
األحـــزاب واملستقلن. وهــو ما تكرر  مرشحي 

مع داوود.
غــيــر أن عــضــويــن بـــارزيـــن فـــي الــتــكــتــل خــســرا 
مــقــعــديــهــمــا فــــي دائـــــــرة مــحــافــظــة الـــســـويـــس، 
بعد اإلطاحة بهما من الجولة األولــى، وهما 
الـــصـــحـــافـــي الــــيــــســــاري عـــبـــد الــحــمــيــد كـــمـــال، 
والعضو املشاكس في لجنة الخطة واملوازنة 
بــالــبــرملــان طــلــعــت خــلــيــل. كــمــا فــقــد الــتــكــتــل 4 
آخــريــن مــن أعــضــائــه ألســبــاب مــخــتــلــفــة، وهــم 
العتماني ومــحــمــود عــزت )خــســرا في  محمد 
 عــن النائب عــن دائــرة 

ً
املرحلة األولـــى(، فضال

أعلن  الــذي  الشريف،  بالقاهرة جمال  املعادي 
عــــدم تــرشــحــه عـــن الــــدائــــرة مـــجـــددًا، واملــخــرج 
الــســيــنــمــائــي خــالــد يـــوســـف، الــــذي ســافــر إلــى 
فرنسا بتذكرة ذهاب دون عودة العام املاضي.
ــأن تــكــتــل املـــعـــارضـــة  ــ ــاد املــــصــــدر نــفــســه بـ ــ ــ وأفـ
الجديد سيضم 12 نائبا عن »الحزب املصري 
الديمقراطي« وحزب »التجمع« اليساري، على 
»القائمة  وقع انضمام الحزبن إلى ما يعرف بـ
الوطنية من أجل مصر«، املؤكد فوزها بجميع 
مقاعد القائمة املغلقة )تستحوذ على 50 في 
املائة من مقاعد البرملان(. ويعني هذا مراوحة 
كتلة املعارضة »الصورية« بن 20 و30 نائبا، 

30( إيهاب منصور، املرشح السابق عن دائرة 
العمرانية بالجيزة، ورئيس الهيئة البرملانية 
لـــلـــحـــزب فــــي الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي املــنــقــضــي، 
البياضي، باإلضافة  والنائب السابق فريدي 
إلى أميرة صابر، وريهام عبد النبي، وسميرة 
الناصر.  عبد  ومها  السعيد،  الــجــزار، وســنــاء 

استمرار حبس عشرات النشطاء السياسين 
وعقب  قبيل  اعتقالهم  تــم  ممن  والحقوقين 
أيــلــول 2019،  مــن سبتمبر/  العشرين  أحـــداث 
ــم املـــتـــهـــمـــون فــــي الــقــضــيــة املـــعـــروفـــة  ــ ــرزهـ ــ وأبـ
ــن كــانــوا  ــذيـ »مــجــمــوعــة األمـــــل« والـ إعــالمــيــا بـــ
انتخابات  في  للمشاركة  التنسيق  يحاولون 
الـــجـــاريـــة حــالــيــا، ومنعتهم  الـــنـــواب  مــجــلــس 
الـــســـلـــطـــات مــــن مـــمـــارســـة حـــقـــهـــم الــســيــاســي 
بــاعــتــقــالــهــم. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن لـــودريـــان 
والشكاوى  محددين  نشطاء  عــدة  عــن  تحدث 
الـــتـــي تــصــل لـــبـــاريـــس وتـــرصـــدهـــا املــنــظــمــات 
الحقوقية بشأن سوء أوضاعهم في السجون 
املصرية، ممن هم معتقلون على ذمة »قضية 
الناشط  القضايا، ومنهم  األمــل« وغيرها من 
الـــيـــســـاري املـــصـــري الــفــلــســطــيــنــي رامــــي نبيل 
ــاريـــس بــوضــعــه بشكل  ــذي تــهــتــم بـ ــ شـــعـــث، الـ
خــاص القــتــرانــه بــزوجــة فرنسية هــي سيلن 
الخارجية  أن أصـــدرت وزارة  لــوبــران. وســبــق 
الــفــرنــســيــة عـــدة بــيــانــات، لــحــث الــقــاهــرة على 
اإلفــــراج عــنــه ورفـــع اســمــه مــن قــائــمــة اإلرهـــاب 
التي تم إدراجه عليها العام املاضي مع غيره 
ــن املــتــهــمــن فـــي هــــذه الــقــضــيــة. وأوضـــحـــت  مـ
املــصــادر أن مــن بــن املــواضــيــع الــتــي عرضها 
ــا، مـــصـــيـــر قـــضـــيـــة الـــتـــمـــويـــل  ــ لــــــودريــــــان أيـــــضـ
 173 رقـــم  املــدنــي  املجتمع  ملنظمات  األجــنــبــي 
لــم يــنــتــه رســمــيــا التحقيق  الــتــي  لــســنــة 2011 
ــا يـــقـــرب مــــن خــمــس  فــيــهــا حـــتـــى اآلن بـــعـــد مــ
سنوات من االستدعاءات والفحص واملالحقة 
ــرارات املــنــع مـــن الــســفــر وتجميد  ــ ــ األمــنــيــة وقـ
األمــوال، والتي طاولت عددًا من الشخصيات 
الــحــقــوقــيــة املـــوثـــوقـــة وذات املــصــداقــيــة لــدى 

الحكومة الفرنسية. وأشــارت املصادر إلى أن 
لــم يحصل على أي إجــابــة واضحة  لــودريــان 
السيسي  تمسك  إذ  القضيتن،  هــاتــن  بــشــأن 
وشكري بترديد أن جميع هذه املسائل في يد 
»القضاء املستقل« وما زالت قيد التحقيق وال 

يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فيها.
وكشفت املصادر أن هناك موضوعا آخر طرح 
منذ فترة بن باريس والقاهرة وتمت اإلشارة 
إليه خالل زيارة لودريان، يتمثل في الهجوم 
الحالي  العام  ه في ربيع 

ّ
الــذي شن الصحافي 

ـــاب املــحــســوبــن عــلــى املــخــابــرات 
ّ
بــعــض الـــكـــت

الـــعـــامـــة ودائـــــــرة الــســيــســي عــلــى شــخــصــيــات 
دبلوماسية غير بارزة في السفارة الفرنسية 
ــيـــات فـــرنـــســـيـــة أخـــــــرى مــن  بـــمـــصـــر، وشـــخـــصـ
الخارج، بدعوى أنها متواصلة مع حقوقين 
ــارضـــن. وســـبـــق أن أبــلــغــت  ــعـ وصـــحـــافـــيـــن مـ
ــن هـــذا  ــا مــ ــيـــاءهـ ــتـ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة اسـ ــيـ الـــخـــارجـ
على  السلبي  انعكاسه  مــن  مــحــذرة  الــهــجــوم، 

العالقات الدبلوماسية بن البلدين.
كــمــا طــرحــت عــلــى طـــاولـــة املـــحـــادثـــات مسألة 
تـــأخـــر إصـــــــدار الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
ــان مــــن املـــفـــتـــرض  ــ ــمـــل األهـــــلـــــي، والــــتــــي كــ ــعـ الـ
إصدارها قبل الحادي والعشرين من فبراير/ 

شــبــاط املــاضــي، لكنها ســتــصــدر، حسب آخر 
املقبل،  الشهر  الحكومية، مطلع  التصريحات 
والعجز  القانون  تقريبا من صــدور  عــام  بعد 
عن تطبيقه. وطلب الفرنسيون عرض املسودة 
النهائية لالئحة عليهم أسوة بما حدث خالل 
فترة إعــداد القانون واملسودة األولــى لالئحة 
الــشــتــاء املــاضــي. كما تطرقت املــحــادثــات إلى 
مــالحــظــات ســجــلــتــهــا فــرنــســا بــشــأن تفضيل 
مستثمرين من دول أخرى للتعاقد معهم في 
ألســبــاب  وضــخــمــة،  مختلفة  حكومية  أعــمــال 
تنويع  السيسي في  إطــار رغبة  سياسية في 
ــاء أكــبــر  ــ ــراف الـــتـــعـــاقـــدات األجــنــبــيــة إلرضــ ــ أطــ
عــدد مــن الــعــواصــم. وعلى الــرغــم مــن أن مصر 
بــاتــت مــن املــتــعــاقــديــن الرئيسين عــلــى شــراء 
األســلــحــة الــفــرنــســيــة فــي عــهــد الــســيــســي، وأن 
االستخباراتية  جهودهما  ينسقان  البلدين 
ومنطقة  ليبيا  في  متقدم  بشكل  والعسكرية 
امللف  فــإن  تركيا،  املتوسط ضــد  البحر  شــرق 
ــر بصمات  الــحــقــوقــي يــتــرك بــن الــحــن واآلخــ
على العالقة بينهما. وسبق أن كشفت مصادر 
دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة ومــصــريــة فــي الــقــاهــرة 
فــبــرايــر/  فـــي 10 و19  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
شــبــاط املـــاضـــي، أن فــرنــســا اعـــتـــذرت عــن عــدم 
الــبــحــريــة. وواجــهــت  تــزويــد مــصــر بطلباتها 
حكومة إيمانويل ماكرون انتقادات الذعة من 
املتقدم  املعارضة والصحافة بسبب تعاملها 
مـــع الـــنـــظـــام املـــصـــري فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة 
وخصوصا في ملف التسليح، كما هاجمتها 
الــدولــيــة،  العفو  منظمة  منها  عـــدة،  منظمات 
بسبب تصديرها أسلحة مختلفة استخدمت 

في قمع املدنين داخل البالد.

فوزهم  املرجح  املرشحن  بعض  حساب  بعد 
عن حزب »الوفد الجديد«، ويصنفون أنفسهم 

على أنهم »معارضون«.
ــزب »الــــوفــــد الـــجـــديـــد«  ــ واســـتـــطـــاع مـــرشـــح حـ
محمد  الشيخ  كفر  بمحافظة  دســـوق  بــدائــرة 
الــشــعــب  الــعــلــيــم داوود، وكـــيـــل مــجــلــس  عــبــد 
ــادة،  ــ الــســابــق عـــن الـــحـــزب، خـــوض جــولــة اإلعـ
إضــافــة إلـــى 16 نــائــبــا ضــمــنــوا مــقــاعــدهــم عن 
الحزب في »القائمة الوطنية«، في وقت فشل 
فيه 28 مرشحا عن الحزب في خــوض جولة 

اإلعادة خالل انتخابات املرحلة األولى.
على  الديمقراطي«  املصري  »الــحــزب  وحصل 
7 مــقــاعــد فــي »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« املحسوبة 
على النظام. وتصدر هؤالء عضو تكتل )25-

ـــ5 مــقــاعــد لصالح  وحــظــي حـــزب »الــتــجــمــع« بـ
نــائــب رئــيــس الــحــزب عــاطــف مـــغـــاوري، الــذي 
شــغــل عــضــويــة الـــبـــرملـــان الـــــذي كــــان يسيطر 
عليه تيار اإلسالم السياسي في أعقاب ثورة 
25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011، عـــالوة على 
عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي بــالــحــزب مــارســيــل 
ســمــيــر، وعــضــو اتــحــاد الــنــســاء ســلــمــى مـــراد، 
والــروائــيــة ضحى عــاصــي، والــصــحــافــي عالء 
األحــزاب   عن »تنسيقية شباب 

ً
عصام، ممثال
والسياسين«.

»املحافظن«  ذلــك، يخوض رئيس حــزب  إلــى 
رجل األعمال أكمل قرطام، جولة اإلعادة على 
املقعد الثالث في دائرة دار السالم والبساتن 
بـــالـــقـــاهـــرة مــــع املــــرشــــح عـــلـــي عـــبـــد الـــونـــيـــس، 
ــان الـــســـابـــق فــي  ــ ــسـ ــ وكــــيــــل لـــجـــنـــة حــــقــــوق اإلنـ
البرملان. وكان قرطام قد واجه حملة إعالمية 
منظمة، منذ أن أعلن حزبه رفض التعديالت 
الستمرار  مهدت  والتي  األخــيــرة،  الدستورية 

السيسي في الحكم حتى عام 2030.
وأوضـــح املــصــدر أن الــخــســارة الــتــي مني بها 
كل من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، 
بعد حلوله سادسا في ترتيب املرشحن عن 
ائتالف  وعــضــو  بالدقهلية،  غمر  ميت  دائـــرة 
محمد  بالقاهرة  عابدين  دائـــرة  عــن  األغلبية 
أبو حامد، ومن قبلهما اإلعالمي عبد الرحيم 
تستهدف  بالجيزة،  العجوزة  دائــرة  عن  علي 
إعـــطـــاء انــطــبــاع بــــأن وجـــودهـــم غــيــر مــرغــوب 
الــبــرملــان، نــظــرًا لتصريحات األول  فــيــه داخـــل 
»املــنــفــلــتــة« إزاء مــعــارضــيــه، وهـــجـــوم الــثــانــي 
الــدائــم على األزهــر وشيخه، وارتــبــاط الثالث 

باملرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. )Getty/لم يتم التالعب بنتائج المرحلة الثانية من االنتخابات )إسالم صفوت

خاصتقرير

خسر مرتضى منصور 
بعد حلوله سادسًا عن 

دائرة ميت غمر

لودريان تحدث مع 
السيسي حول استمرار 

حبس نشطاء

حضرت األوضاع 
الحقوقية خالل لقاءات 

وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان إلى 

القاهرة، مع إثارته 
ملفات عدد من 

المعتقلين
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سيول: توقيف شخصين 
هددا السفارة الفرنسية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، 
ــنــــني، تــوقــيــف شخصني  أمــــس االثــ
فـــــــي ســــــيــــــول لـــتـــعـــلـــيـــقـــهـــمـــا عـــلـــى 
جــــدار الــســفــارة الــفــرنــســيــة خمسة 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتـــضـــمـــن تــ مـــــنـــــشـــــورات تـ
ــرام املـــســـلـــمـــني.  ــ ــتــ ــ ــو إلــــــى احــ ــ ــدعـ ــ وتـ
ــل الـــتـــي  ــ ــائــ ــ ــرســ ــ وظــــــهــــــرت هــــــــذه الــ
ــتــــهــــدف خــــصــــوصــــا الــــرئــــيــــس  تــــســ
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــي إيــــمــــانــــويــــل مـ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
)الــصــورة(، في األول من نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي. وتم توقيف 
الــشــخــصــني فــــي نـــهـــايـــة األســـبـــوع 
املــاضــي. وال يــزال اسما وجنسيتا 

املشتبه بهما مجهولة. 
)فرانس برس(

جندي روسي يقتل
3 من رفاقه

ــيــــش الـــــــروســـــــي، أمــــس  ــــن الــــجــ ــلـ ــ أعـ
ــنـــــني، تـــوقـــيـــف جـــنـــدي روســــي  ــ االثـ
مــشــتــبــه بـــه فـــي قــتــل ثـــاثـــة جــنــود 
فــجــرًا فــي قــاعــدة عــســكــريــة بــفــأس. 
وأفــــــــادت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فــي 
ــاالت األنــــبــــاء  ــ ــوكــ ــ ــيـــــا لــ غــــــرب روســـ
الروسية، أن »قــوات األمــن أوقفت« 
»حاليا،  أنها   

ً
به، مضيفة مشتبها 

الشخص  تشمل  تحقيقات  جرى 
ُ
ت

املوقوف«. والحادثة ليست األولى 
مــن نــوعــهــا، فــفــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول من العام املاضي، فتح جندي 
روسي النار على جنود في قاعدة 
أسفر  مما  سيبيريا،  فــي  عسكرية 

عن مقتل ثمانية وإصابة اثنني.
)فرانس برس(

قمة أوروبية لـ»الرد 
على اإلرهاب« 

تــعــقــد فــرنــســا والــنــمــســا وأملــانــيــا 
واالتحاد األوروبي، اليوم الثاثاء، 
ــرة عــبــر الــفــيــديــو، حــول 

ّ
قــمــة مــصــغ

»الـــــــــرّد األوروبــــــــــي عـــلـــى الــتــهــديــد 
لقاء في باريس  اإلرهــابــي«، بعيد 
يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون واملـــســـتـــشـــار الــنــمــســاوي 
سيباستيان كورتز، وفق ما أعلنت 
االثنني.  أمــس  الفرنسية،  الرئاسة 
مــاكــرون مضاعفة  أعلن  أن  وسبق 
عــديــد قـــوات املــراقــبــة على الــحــدود 
الفرنسية ودعا إلى إعادة صياغة 
»بالعمق« القواعد الناظمة لفضاء 

شينغن لحرية التنقل في أوروبا.
)فرانس برس(

إخفاقات المخابرات 
النمساوية

ــم إخـــــــفـــــــاق املـــــخـــــابـــــرات  ــ ــجـ ــ بـــــــــدا حـ
االثنني،  أمــس  واضحا  النمساوية، 
أن  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  تــــأكــــيــــد  مـــــع 
ــداء فــيــيــنــا األســــبــــوع  ــ ــتـ ــ مـــرتـــكـــب اعـ
املـــاضـــي، شــــارك فــي اجــتــمــاع كبير 
فــــي الـــصـــيـــف، ضــــم مـــتـــشـــدديـــن مــن 
الخارج. واعترفت النمسا بارتكاب 
التعامل مع  غتفر« في 

ُ
ت »أخطاء ال 

املعلومات املخابراتية عن املتشدد، 
الـــــذي قــتــل أربـــعـــة بـــالـــرصـــاص في 
ــوع  ــبــ ــط فـــيـــيـــنـــا األســ ــوســ ــوم بــ ــجــ هــ
املـــاضـــي. وكــانــت الــنــمــســا قــد أكــدت 
فـــي وقــــت ســابــق أن املــســلــح حـــاول 
شراء ذخيرة في سلوفاكيا، والتقى 
ــراد مـــن أملــانــيــا كـــانـــوا تحت  ــ مـــع أفــ

املراقبة.
)رويترز(

أرمينيا: شوشة بعهدتنا

أعــلــنــت أرمــيــنــيــا، أمـــس االثـــنـــني، أن 
مــســتــمــرًا للسيطرة  ــزال  يــ الــقــتــال ال 
االستراتيجية  شوشة  مدينة  على 
فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، غــداة 
ــان أنـــهـــا اســتــولــت  ــجــ ــيــ إعــــــان أذربــ
إلهام  األذري  الرئيس  وكــان  عليها. 
ــــورة(، أعـــلـــن أول من  ــــصـ عــلــيــيــف )الـ
ــــس األحــــــــد، أن قــــواتــــه ســيــطــرت  أمــ
عـــلـــى شـــــوشـــــة، املــــعــــروفــــة لـــأرمـــن 
باسم شوشي، وهي مدينة حيوية 
ــا وتــــعــــد ثــــانــــي أكـــبـــر  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
مــديــنــة فـــي اإلقــلــيــم، بــعــد عاصمته 

ستيباناكيرت.
)فرانس برس(

عّمان ـ أنور الزيادات

ــدان الــثــقــة بـــــدور مجلس  ــقـ بـــني فـ
الــنــواب األردنـــي وتفشي جائحة 
ــــاد، تــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
الــعــوامــل الــتــي تــدفــع لترجيح نسبة عــزوف 
كبيرة عن املشاركة في االنتخابات البرملانية 
التي يشهدها األردن اليوم الثاثاء مللء 130 
مــقــعــدًا نــيــابــيــا فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــتــاســع 
عشر، موزعة على 23 دائرة انتخابية، على 
ــــان رســـمـــي عــن  ــود إعــ ــ ــــدم وجــ الــــرغــــم مــــن عـ
املقاطعة سوى من حزب وحيد هو »الشراكة 
واإلنــــقــــاذ«. وبــيــنــمــا ال تــشــهــد االنــتــخــابــات 
ــام مــشــاركــة  الــبــرملــانــيــة فـــي األردن بــشــكــل عـ
أن تؤثر  ُيتوقع  فــإن عــوامــل جــديــدة  كبيرة، 
على قــرار األردنــيــني بالعزوف عن االقتراع، 
ــاء كـــورونـــا،  ــ فــإضــافــة إلــــى املـــخـــاوف مـــن وبـ
واملعيشية  االقتصادية  األولــويــات  تسيطر 
عــلــى اهــتــمــامــات املـــواطـــنـــني، بـــالـــتـــوازي مع 
إحــداث  بالبرملان وقــدرتــه على  ثقة ضعيفة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن االســـتـــحـــقـــاق  تـــغـــيـــيـــر، عـ
ــدة، مــع  ــ ــ

ّ
ــق ــ ــعــ ــ ــــي ظـــــــــروف مـــهـــمـــة ومــ ــــي فــ ــأتـ ــ يـ

الداخل،  في  الصعبة  االقتصادية  األوضــاع 

يشكلون 23 في املئة من مجموع املرشحني 
الكلي لانتخابات. ووفق املدير العام لدائرة 
األحـــــوال املــدنــيــة، فــهــد الــعــمــوش، فـــإن عــدد 

الناخبني تجاوز األربعة مايني و647 ألفا.
اإلثنني مرحلة  أمــس  الباد صباح  ودخلت 
الـــصـــمـــت االنــــتــــخــــابــــي، اســـتـــبـــاقـــا لــلــعــمــلــيــة 
االنــــتــــخــــابــــيــــة. ودعـــــــــت الـــهـــيـــئـــة املـــســـتـــقـــلـــة 
الــتــقــّيــد بتطبيق  إلــــى ضــــــرورة  لــانــتــخــاب 
االنتخابية  الدعاية  أشكال  ووقــف  القانون 
كافة في مختلف وسائل اإلعام والتواصل، 
ــــى أن قــــانــــون االنـــتـــخـــاب يــحــظــر  مـــشـــيـــرة إلـ
قبل 24 ساعة  االنتخابية  الدعاية  ممارسة 
لـــة  ــراع تـــحـــت طـــائـــلـــة املـــســـاء ــ ــتـ ــ ــوم االقـ ــ مــــن يـ
الــقــانــونــيــة. وســتــرصــد الــجــهــات الــرقــابــيــة، 
ــيــــة، الـــــتـــــزام املـــرشـــحـــني  والــــجــــهــــات الــــرســــمــ
واملـــرشـــحـــات بــفــتــرة الــصــمــت االنــتــخــابــي، 
وســـتـــقـــوم هــيــئــة االنـــتـــخـــاب بـــمـــراقـــب كــافــة 
ــر مــنــصــات  ــبـ مــــواقــــع الـــدعـــايـــة مـــيـــدانـــيـــا وعـ

التواصل االجتماعي ملتابعة أي تجاوزات.
وأفــــــــاد املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــهـــيـــئـــة املــســتــقــلــة 
لـــانـــتـــخـــاب جـــهـــاد املـــومـــنـــي، فــــي تــصــريــح 
ــأن هـــنـــاك حـــوالـــي  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، بـ لــــ
ــــف شـــخـــص ســـيـــعـــمـــلـــون مــــع الــهــيــئــة  55 ألــ
ــــراع، الفـــتـــا إلــى  ــتـ ــ ــاح عــمــلــيــة ســيــر االقـ إلنـــجـ
أن هــنــاك حــوالــي 1824 مــركــزًا مــوزعــة على 
محافظات  في مختلف  االنتخابية  الــدوائــر 
ــح أن الـــنـــاخـــبـــني ســيــدلــون  ــ ــ املـــمـــلـــكـــة. وأوضـ
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي 8061 صـــنـــدوقـــا فـــي كــافــة 
الــــدوائــــر، الفــتــا إلـــى أن الــهــيــئــة عــمــلــت على 
تهيئة البيئة املناسبة التي تسمح للجميع 
بـــــــاإلدالء بـــأصـــواتـــهـــم بــكــل يــســر وســهــولــة.

والتطورات السياسية املتسارعة في اإلقليم.
ــلــــغ عــــــدد الــــقــــوائــــم الـــنـــهـــائـــيـــة املـــرشـــحـــة  وبــ
ــة املـــســـتـــقـــلـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــــات، وفــــــــق الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
ــدد املــرشــحــني  ــ لــانــتــخــاب، 294 قــائــمــة، وعـ
داخل هذه القوائم 1674 مرشحا، منهم 1314 
من الذكور، و360 من اإلنــاث. وسيشارك 41 
االنتخابات من أصــل 48 مسجلة  حزبا في 
وسجلت الهيئة رقما غير قليل من املخالفات، في الباد، بمجموع 389 مرشحا ومرشحة، 

وأعلن املومني، في تصريح صحافي األحد، 
أن الهيئة تعاملت مع أكثر من 830 مخالفة 
انتخابية، تنوعت بني مخالفات لتعليمات 
املــادة  مخالفة  وأخــرى  االنتخابية،  الدعاية 
»املــال  )59( مــن قــانــون االنــتــخــاب املتعقلة بـــ
األسود«. وأشار إلى تشكيل 3 لجان تدقيق 
ألقاليم الشمال والوسط والجنوب، لتسرع 
الدوائر  كافة  في  النتائج  استخراج  عملية 

االنتخابية.
وفي محاولة لرفع عدد املقترعني، قرر رئيس 
الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة تــعــطــيــل الـــــوزارات 
والـــدوائـــر الــرســمــيــة واملــؤســســات والــهــيــئــات 
العامة والخاصة يوم االنتخاب، وذلك لتمكني 
املوظفني من املشاركة في االقتراع. كما أصدر 
ـــاعــــات الــحــظــر  بـــاغـــا الـــســـبـــت، حـــــدد فـــيـــه سـ
ذ بعد إجــراء االنتخابات 

ّ
الشامل الــذي سينف

العاشرة  الساعة  ليبدأ تطبيقه من  النيابية، 
ــراع  ــتــ ــن عــمــلــيــة االقــ ــاًء بـــعـــد االنــــتــــهــــاء مــ ــســ مــ
الــثــاثــاء، وينتهي  الــيــوم  الصناديق  وإغـــاق 
عند الــســاعــة الــســادســة مــن صــبــاح األحـــد 15 

أكتوبر/تشرين الثاني الحالي.
ويقول وزير اإلعام األسبق سميح املعايطة، 
»العربي الجديد«، إنه عبر تاريخ  في حديث لـ

االنتخابات األردنية تراوحت نسب االقتراع 
بــني 40 و60 فــي املــئــة، وهـــذا ضمن معدالت 
املشاركة العاملية، لكن هذه االنتخابات فيها 
الناس  أولــويــات  على  عوامل جديدة دخلت 
توخي  وبــني  املشاركة  بــني  املفاضلة  ومنها 
الــحــذر فــي مــا يتعلق بــوبــاء كـــورونـــا وهــذا 
ينطبق ليس فقط على كبار السن بل حتى 
على فئات أخرى. ويشير إلى أن هذا املوسم 
االنــتــخــابــي لــيــســت فــيــه مــقــاطــعــة ســيــاســيــة 
مــنــظــمــة مـــن قــــوى ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة، 
لــكــن هــنــاك تـــزايـــدًا فـــي حــالــة عـــدم االهــتــمــام 
وعـــدم املــبــاالة الــتــي تــعــود إلــى أســبــاب عــدة، 
منها وجود فئات لم تكن يوما تشارك وغير 
إلى تعّمق  معنية بأي أمر سياسي، إضافة 
الــقــنــاعــة بـــالـــدور الــهــامــشــي ملــجــلــس الــنــواب 
حياة  فــي  الهامة  القضايا  على  التأثير  فــي 
القضايا  أولوية  أن  والدولة، مضيفا  الناس 
ــيـــة ســـيـــطـــرت عــلــى  ــيـــشـ ــعـ ــاديــــة واملـ ــتــــصــ االقــ
فئات شبابية وأربـــاب أســر من بطالة وفقر 
وجعلت من فكرة املشاركة ترفا أمام الحاجة 
الــحــيــاة. ويــــرى أن  الــعــمــل أو متطلبات  إلـــى 
املشاركة هذا العام لن تكون أكبر من املوسم 
املستقلة  الهيئة  املاضي، وكما توقع رئيس 
الـــ35  تتجاوز  لن  املشاركة  فــإن  لانتخابات 

فــي املــائــة، وهـــذا الــتــقــديــر دقــيــق عــلــى الــرغــم 
من أن نشاط املحافظات خارج العاصمة قد 

، وفق قوله.
ً
يزيد النسبة قليا

من جهته، يعتقد الكاتب السياسي واملحلل 
»الـــعـــربـــي  أنـــيـــس خـــصـــاونـــة، فــــي حـــديـــث لــــ
الجديد  بالبرملان  الــنــاس  ثقة  أن  الــجــديــد«، 

ضئيلة جدًا واآلمال املعقودة عليه ضعيفة، 
فقط  مرتبطا  ليس  الثقة  فــقــدان  أن  مضيفا 
بهذه املؤسسة بل يشمل مؤسسات أخرى، ال 
سيما في ظل ما تطرحه الحكومة من برامج 
وقـــرارات، وهــو ما يؤثر على زخــم املشاركة 
في عملية االنتخاب. ويشير إلى أن »الناس 

ال تــــرى أن الـــبـــرملـــان املــقــبــل ســيــكــون أفــضــل 
لــن يشّكل فجرًا جــديــدًا، أو  مــن سابقه، فهو 
تطورًا في الحياة السياسية، وهذا له جذور 
الحكومة تؤثر  أن  تــرى  فــالــنــاس  تــاريــخــيــة، 
وتتدخل أحيانا في االنتخابات«، الفتا إلى 
في  املتداولة عن تدخل حكومات  األحاديث 
لسان  عن  منقول  أحدها  سابقة،  انتخابات 
رئــيــس وزراء ســابــق، واألخــــرى منقولة عن 

مدير سابق ألحد األجهزة األمنية.
أن جائحة كورونا تؤثر  ويضيف خصاونة 
على إقــبــال الــنــاس على االنــتــخــابــات، كما أن 
قــرار رئيس الـــوزراء فــرض حظر بعد انتهاء 
عملية االقـــتـــراع يــزيــد الــشــكــوك حـــول نــزاهــة 
في  خصوصا  الحكومة،  ونوايا  االنتخابات 
متابعا  وقراراتها،  بالحكومة  الثقة  عدم  ظل 
»تــاريــخــيــا هــنــاك مــا يــبــرر شــكــوك املــواطــنــني 
ــرار  قــ ــع  الـــحـــكـــومـــة، وزاد ذلـــــك مــ ــراءات  ــ ــإجــ ــ بــ
الــحــكــومــة األخـــيـــرة الــحــظــر الــشــامــل«. ويــرى 
أن هـــذه االنــتــخــابــات مــهــمــة وظــــروف األردن 
جدًا،  صعبة  االقتصادية  فــاألوضــاع  معقدة، 
مقلق  السياسي  والوضع  عالية،  واملديونية 
ــا هـــنـــاك صــفــقــات  ــمــ فــــي إقـــلـــيـــم مــلــتــهــب، وربــ
وتسويات مقبلة، فمن سيراقبها، متوقعا أال 
يكون البرملان املقبل بمستوى املرحلة املقبلة.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـــــا تـــحـــالـــف »عـــني 
والــذي تقوده جمعية معهد  النساء«،  على 
تــضــامــن الــنــســاء األردنــــــي »تـــضـــامـــن«، في 
بيان، إلى املساءلة واحترام سيادة القانون 
مــن قبل  املحتملة  الــتــجــاوزات  فــي مواجهة 
اتخاذ  وإلــى  واملرشحات،  املرشحني  بعض 
اإلجراءات القانونية ملنع حدوث املخالفات 
وإزالـــتـــهـــا إذا وقـــعـــت. وحــــذر الــتــحــالــف من 
ــابــــي ســـيـــكـــون  ــخــ ــتــ الــــصــــمــــت االنــ أن خـــــــرق 
 بــوجــود وســائــل االتـــصـــال الحديثة 

ً
ســهــا

كاإلنترنت والهواتف الخلوية، فا يعقل أن 
يتم وقف البث الشبكي للمواقع اإللكترونية 
تروج  التي  االجتماعي  التواصل  أو مواقع 
وتـــمـــارس الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة عــلــى مـــدار 

الساعة حتى يوم االقتراع.
مــن يترشح لعضوية مجلس  فــي  وُيــشــتــرط 
الـــنـــواب أن يــكــون أردنـــيـــا مــنــذ عــشــر ســنــوات 
على األقل، أتم الثاثني عاما من عمره في يوم 
االقتراع، وأال يكون محكوما عليه باإلفاس 
ولــــم يــســتــعــد اعـــتـــبـــاره قــانــونــيــا، وأال يــكــون 
مــجــنــونــا، أو مــحــكــومــا عــلــيــه بــالــســجــن مــدة 
تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية 
ولم يعف عنه، وأال يكون من أقارب امللك في 
التي تعني بقانون خــاص. ويشترط  الدرجة 
ــع الــحــكــومــة أو  أيـــضـــا أال يـــكـــون مــتــعــاقــدًا مـ
املؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي 
أي  أو  الــحــكــومــة  عليها  تسيطر  أو  تملكها 
مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد 
باستثناء  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
ما كان من عقود استئجار األراضي واألماك 
ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر 

من عشرة أشخاص.
وتتألف املقاعد البالغ عددها 130 مقعدًا في 
مجلس النواب من 115 عضوًا يتم انتخابهم 
عــــن طــــريــــق الــتــمــثــيــل الـــنـــســـبـــي فــــي قــائــمــة 
ــرة انــتــخــابــيــة مــوزعــة  ــ مــفــتــوحــة مـــن 23 دائــ
الــدائــرة  وتــتــراوح حصة  12 محافظة،  على 
بـــني ثــاثــة وتــســعــة مــقــاعــد حــســب املــســاحــة 
الجغرافية وعدد السكان، و15 مقعدًا )كوتا( 
مخصصة للنساء اللواتي حصلن على أكبر 
ــوات فـــي كـــل مـــن املــحــافــظــات  ــ عـــدد مـــن األصــ
االثنتي عشرة ومناطق البادية الثاث. كما 
تـــم تــخــصــيــص تــســعــة مـــن مــقــاعــد التمثيل 
لأقلية  مقعدًا   115 عــددهــا  البالغ  النسبي 
مخصصة  أخــرى  مقاعد  وثاثة  املسيحية، 

لأقليات الشيشانية و الشركسية.
القائمة  األردن،  في  االنتخاب  نظام  ويعتمد 
الــنــســبــيــة املــفــتــوحــة، ملــــلء املــقــاعــد الــنــيــابــيــة 
أواًل، ومن  للقائمة  الناخب  ـــ130، ويــصــّوت  الـ
ثـــم لــأعــضــاء الـــذيـــن يـــرغـــب الــتــصــويــت لهم 
قائمة  كــل  أن تحصل  القائمة، ويــجــب  داخـــل 
االنتخابية، بنسبة عدد  الدائرة  على مقاعد 
من  كقائمة،  عليها  الــتــي حصلت  األصــــوات، 
مــجــمــوع املــقــتــرعــني فــي الـــدائـــرة االنــتــخــابــيــة 
ذاتـــهـــا. وُيـــحـــدد الــفــائــزون مــن هـــذه الــقــائــمــة، 
ــتـــي حــصــل  ــلـــى األصــــــــوات الـ ــاس أعـ ــ عـــلـــى أســ
عليها املرشحون في القائمة، وفي حال تعذر 
إكمال ملء املقاعد بالنسبة الصحيحة، فإنه 
هذه  ملــلء  األعــلــى  الباقي  طريقة  اعتماد  يتم 
مقاعد  عــدد  على  القائمة  وتحصل  املــقــاعــد. 
مــن إجمالي  مــا حصلت عليه  مــســاٍو لنسبة 
أصوات املقترعني الصحيحة وسيكون هناك 
نسب مجزوءة وكسور، ولذلك اعتمد القانون 
نظاما يسمى نظام الباقي األعلى الحتساب 
ــة الـــــتـــــســـــاوي بــنــســبــة  ــ ــالـ ــ املـــــقـــــاعـــــد. وفـــــــي حـ
األصـــوات بني قائمتني أو تساوي األصــوات 
ــنـــني، يـــجـــري رئـــيـــس لجنة  بـــني مــرشــحــني اثـ
االنــتــخــاب الــقــرعــة بــني املــتــســاويــن فــي نسبة 

األصوات أو عددها لتحديد الفائز منهما.

تبدأ عملية االقتراع عند الساعة السابعة صباحًا، وتنتهي عند السابعة 
ساعتين.  مدة  الدوائر  بعض  في  االقتراع  تمديد  إمكانية  مع  مساء، 
دعت  كورونا،  تفشي  ظل  وفي 
إلى  لالنتخابات  المستقلة  الهيئة 
وتزويد  الكمامة،  بارتداء  االلتزام 
الناخب بالقفازات وقلم مخصص 
في  ــراع  ــت االق لجنة  قبل  مــن  لــه 
ــى  ــراع، إضـــافـــة إل ــ ــت ــ ــة االق ــرف غ
الناخب  اســم  إدراج  من  التحقق 
اإللكتروني  الناخبين  جــدول  في 
يتم  ثم  الباركود  قارئة  باستخدام 

تأشير ذلك على جدول الناخبين.

إجراءات استثنائية

االقتراع  صناديق  إلى  اليوم  األردنيون  يتجه 
البرلمان  لمقاعد  مرشحًا   1674 بين  لالختيار 
تحديات  وســط  يأتي  استحقاق  في  ـــ130  ال

كبيرة تواجه البالد، أكان في الداخل أو لجهة 
أن  غير  المحيط.  في  المتسارعة  التطورات 
ستكون  المشاركة  نسبة  أن  يعني  ال  ــك  ذل

تدفع  العوامل  من  الكثير  إن  بل  مرتفعة، 
إلى  فإضافة  االقتراع،  عن  للعزوف  األردنيين 
وتوجه  الــنــواب  مجلس  ــدور  ب الثقة  غياب 

اهتمام المواطنين نحو األولويات المعيشية 
واالقتصادية، يأتي تفشي وباء كورونا ليزيد 
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ــا بــالــتــحــضــيــر ملــؤتــمــر  ــدمـ تــمــضــي دمـــشـــق قـ
الــاجــئــني الـــســـوريـــني، الـــــذي وصــفــتــه وزارة 
التوقعات  »الــدولــي«، رغــم  بـــ النظام  خارجية 
املشككة بقدرة النظام وحليفه الروسي على 
األربــعــاء،  غـــدًا،  املــحــدد  املؤتمر بموعده  عقد 
السورية.  العاصمة  في  الخميس،  غد  وبعد 
ــا الـــتـــرويـــج لــلــمــؤتــمــر على  ــيـ وتــــواصــــل روسـ
إيقاع تحفظ غربي ودولي سواء من الواليات 
األوروبــــيــــني. وتعتبر  أو حــلــفــائــهــا  املــتــحــدة 
واشنطن هذه الخطوة محطة للتحايل على 
املسارات السياسية الرامية للحل في سورية، 
ال ســيــمــا الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، الــتــي يعرقل 
ويماطل  منها،  جديدة  جولة  انعقاد  النظام 
لعرقلة تقدم سيرها من خال جدول األعمال.  
للمؤتمر  بالترويج  النظام  خارجية  وبــدأت 
عبر معّرفاتها بإعاٍن مصّور يؤكد انعقاده 
في املوعد املــحــدد، يأتي ذلــك بعد جولة قام 
إلى  الــروســي  للرئيس  الخاص  املبعوث  بها 
ســـوريـــة ألــكــســنــدر الفــرنــتــيــيــف، إلــــى كـــل من 
بــغــداد وبـــيـــروت وَعـــّمـــان عــلــى رأس وفـــد من 
الروسيتني، قبل  الدفاع والخارجية  وزارتــي 
أن ينتهي املطاف بهم في دمشق ولقاء رأس 
الــنــظــام بــشــار األســـد، نهاية الشهر املــاضــي، 

بهدف التحضير للمؤتمر.
ــــت الــــــوزارتــــــان الـــروســـيـــتـــان دعـــــوات  ــهـ ــ ووّجـ
بـــــــعـــــــنـــــــوان »تـــــســـــهـــــيـــــل عــــــــــــــودة الـــــاجـــــئـــــني 
والجهات  الهيئات  ممثلي  إلــى  والنازحني«، 
الفاعلة الدولية واإلقليمية من دون اإلشارة 
للدول. وأوضح نص الدعوة أنه »بالنظر إلى 

بغداد ـ براء الشمري

يجري الحديث في العراق عن وجود جهود 
ــادة قــــوى ســيــاســيــة وبــرملــانــيــون  ــ يــبــذلــهــا قـ
تهدف إلى تصفير الخصومات السياسية، 
أو الـــحـــّد مــنــهــا، تــمــهــيــدًا لــتــشــكــيــل تــحــالــف 
ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر، يــمــكــن أن يــشــكــل الــكــتــلــة 
تشكيل  حق  تمتلك  التي  الكبرى  البرملانية 
وبحسب  للدستور.  وفــقــا  املقبلة  الحكومة 
بــرملــانــيــني وســيــاســيــني، فـــإن األنـــظـــار تتجه 
نــحــو أبــــرز هـــذه الــخــصــومــات، املــتــمــثــلــة في 
الخاف بني رئيس ائتاف »دولة القانون«، 
رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي، وزعيم 
هذه  تعود  الصدر.  مقتدى  الصدري  التيار 
ذ املالكي 

ّ
الخصومات إلى عام 2008، حني نف

أمنية  عملية  للحكومة  رئيسا  كــان  عندما 
واسعة ُسّميت »صولة الفرسان«، استهدفت 
عــنــاصــر »جـــيـــش املــــهــــدي«، الـــتـــابـــع لــلــتــيــار 
الــــصــــدري فــــي الـــبـــصـــرة، جـــنـــوبـــي الــــعــــراق. 

االســتــقــرار الحالي فــي ســوريــة والصعوبات 
املستقبلة  الــبــلــدان  تواجهها  الــتــي  املــتــزايــدة 
لـــاجـــئـــني، مـــن الــــضــــروري تــكــثــيــف الــجــهــود 
ــة لــتــقــديــم مـــســـاعـــدة شــامــلــة ألولــئــك  ــيـ الـــدولـ
ــعـــودة إلــى  الــســوريــني الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الـ
ــارت الـــدعـــوة فـــي نــصــهــا إلــى  ــ وطــنــهــم«. وأشــ
»استعادة  تهيئة األجواء لعودة الاجئني، كـ
ــيـــة واالتــــصــــاالت،  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة األســـاسـ
وبناء املنازل، والقيام بإزالة األلغام لأغراض 

اإلنسانية«.  
ولــفــت نــص الــدعــوة إلــى أن جلسات املؤتمر 
ومــوائــد مستديرة حول  »نــقــاشــات  ستشمل 
ــدة«، مــثــل »مــســاعــدة  ــ املـــوضـــوعـــات األكـــثـــر حـ
ــائـــديـــن، وتـــرمـــيـــم املــــرافــــق االجــتــمــاعــيــة،  ــعـ الـ
واملـــســـاعـــدة اإلنــســانــيــة، ومــكــافــحــة فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا«. إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــك ســيــتــكــمــن 
ــن زيــــــارة مــراكــز  »املـــشـــاركـــون فـــي املـــؤتـــمـــر مـ
ــاكـــن إقــامــتــهــم  ــة املــؤقــتــة لــاجــئــني وأمـ ــامـ اإلقـ
الدائمة في محافظة حمص واملناطق القريبة 

من مخيم الركبان«.  
ومـــن الــواضــح أن مــوســكــو ســتــزّج مــن خــال 
جدول أعمال املؤتمر املتضمن تأهيل البنية 
ــازل وتـــرمـــيـــم املـــرافـــق  ــ ــنـ ــ ــاء املـ ــنــ الــتــحــتــيــة وبــ
االجــتــمــاعــيــة، بملف إعـــادة اإلعــمــار مــن دون 
تسميته صــراحــة فــي جـــدول أعــمــال املؤتمر. 
فــي مقدمتها  املــلــف تضع دول غربية  وهـــذا 
الواليات املتحدة، خطوطا حمراء على البدء 
بــتــنــفــيــذه فـــي الـــبـــاد، قــبــل إنـــجـــاز الــتــســويــة 
السياسية بناء على القرار 2254 واملرجعيات 

األممية. 
الفيديو  وبالفعل، وخال اجتماع عبر تقنية 

الـــروســـي ســيــكــون مــن أكــبــر الـــوفـــود مــشــاركــة 
فيه.  وكان الدبلوماسي السوري املنشق عن 
واشنطن،  فــي  املقيم  بربندي،  بسام  النظام، 
قـــد أكــــد عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »فــيــســبــوك«، أن 
األمــيــركــيــني أبــلــغــوا الــجــانــب الـــروســـي بعدم 
حضور املؤتمر، مع اإلشاره إلى أن واشنطن 

املــهــدي،  جيش  عناصر  الحكومة  ووصــفــت 
ــانـــون«.  ــقـ فـــي حــيــنــه بــــ »الـــخـــارجـــني عــلــى الـ
ونشبت معارك بني قوات األمن والصدريني 
تسببت في سقوط مئات القتلى والجرحى 
السلطات  اعتقال  عــن   

ً
فــضــا الجانبني،  مــن 

ــة عـــنـــاصـــر وقـــــيـــــادات فــــي »جــيــش  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
املهدي«.

املطلبي،  السياسي سعد  رأى  الــســيــاق،  فــي 
تــحــل من  أن  يــجــب  الشخصية  الــقــضــايــا  أن 
الــعــامــة، موضحا فــي حديث  أجــل املصلحة 
الخصومات  بعض  أن  الجديد«  »العربي  لـــ 
تــعــود لــخــافــات شخصية تــجــاوزت قضية 
ــيــــة. وأضــــــــــاف: »ســمــعــت  ــنــ املـــصـــلـــحـــة الــــوطــ
 عــن آخـــريـــن، أن املــالــكــي تــحــدث بشكل 

ً
نــقــا

ــه ألي نــــوع مـــن أنــــواع  ــوابــ مـــريـــح، وفـــتـــح أبــ
ــفـــاوض والــــحــــوار بني  ــتـ الــصــلــح وإعـــــــادة الـ
قـــــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة، خــصــوصــا زعــيــم 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الـــصـــدر«. وكــشــف: 
املالكي  املقربني من  »ننتظر من األشخاص 
والــــصــــدر تـــرتـــيـــب األمــــــــور، لــنــشــهــد حـــــوارًا 
عقانيا بعيدًا عن التزمت والتاريخ«. ووّجه 
ــن الــطــرفــني  املــطــلــبــي نــصــيــحــة لــلــمــقــربــني مـ
املاضي  يتركوا  وأن  املستقبل،  إلــى  بالنظر 
خلفهم. واعتبر أنه »من الضروري أن يعود 
وقــوتــه وتأثيره  قــدرتــه  إلــى  الشيعي  البيت 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة«، مــشــّددًا عــلــى أن 
»املطلوب هو أن تفرز لنا االنتخابات املقبلة 
تحالفا سياسيا من الكتلة البرملانية األكثر 

عددًا«.
ــــدوره، لــفــت عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب محمد  بـ
الجديد«،  »العربي  لـ  الــبــلــداوي،  في حديٍث 

إلى وجود أطراف تدفع باتجاه خلق فجوة 
إلى  الفــتــا  السياسية،  الــقــوى  بــني  وتشكيك 
ـــ »تـــنـــاســـي املــــاضــــي وفــتــح  ــة لــ ــود حـــاجـ ــ وجــ
صفحة جديدة من أجل العراق«. وأشار إلى 
وجود استحقاقات سياسية ال يمكن ألحد 
املحاصصة  أن وصــلــت  بــعــد  الــتــنــازل عنها 
إلـــى مــراحــل مــتــقــدمــة، مــشــّددًا عــلــى ضـــرورة 

مللمة األوراق من أجل خدمة الجماهير.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــضــو فـــي الـــبـــرملـــان عن 
تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، فـــي حـــديـــٍث لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن جــهــود تــصــفــيــر الــخــصــومــات 
الــســيــاســيــة ال تــقــتــصــر عـــلـــى الــــخــــاف بــني 
ــه لــحــل  ــد تـــوجـ ــدر، بــــل يـــوجـ ــ ــــصـ املـــالـــكـــي والـ
الــخــافــات، مــن أجـــل تهيئة األجـــواء  جميع 
لانتخابات، ثم تشكيل الحكومة من خال 
أنه استدرك  عملية ديمقراطية سلسة. غير 
: »لــكــن ال يمكن انــكــار أن الــخــاف بني 

ً
قــائــا

املــالــكــي والــصــدر ُيــعــّد مــن أعــمــق الــخــافــات 
التي ضربت الواقع السياسي العراقي منذ 
الشهية  يفتح  أن  يمكن  وأن حلها  ســنــوات، 

لحل مشاكل أخرى أقل حدة«.
املالكي« )دولة  السابق عن »ائتاف  النائب 

القانون( خالد األســدي، قال إن الصلح بني 
املالكي والصدر جزء من خيارات سياسية 
ــراف املــعــنــيــة،  ــ ــ يــنــبــغــي أن تــلــجــأ إلــيــهــا األطـ
فــي الــوقــت الحاضر أو الحــقــا، مشيرًا خال 
عـــداوات دائمة  أن ال  إلــى  مقابلة تلفزيونية 
فــي الــعــمــل الــســيــاســي وال صـــداقـــات دائــمــة. 
ا مــن  ــزء ــ ــر يـــعـــد جــ ــ وأضـــــــاف أن »تـــقـــبـــل اآلخــ
الــنــضــوج الــســيــاســي الــــذي يــجــب أن تسير 
عـــلـــيـــه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــا كـــانـــت 
ـــذا الــنــضــوج  ــتــــافــــات«، مــوضــحــا أن هـ االخــ
بدأ يظهر عند القوى السياسية. ولفت إلى 
يــده مفتوحة للصلح مع  قــال إن  املالكي  أن 
الصدر، وليست لديه مشكلة في ذلك، مؤكدًا 
أن الــنــضــوج الــســيــاســي الــحــالــي قــد يفضي 
إلى لقاءات أفضل من التي كانت تجري في 

املرحلة املاضية.
املالكي والــصــدر،  التقريب بــني  وفــي ســيــاق 
البرملان عن تحالف »ســائــرون«،  أكــد عضو 
املدعوم من التيار الصدري، ستار العتابي، 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، عــــدم وجـــود 
خاف حقيقي بني املالكي والصدر، واصفا 
الــوضــع بينهم بــأنــه »تــنــافــس«. وتــوقــع أن 
فــي ظل  املقبلة تغييرًا  االنــتــخــابــات  تــحــدث 
وجود قوى سياسية لها ثقلها في الشارع، 
مشّددًا على أن األمر ال يصل إلى حد الخاف، 
أو الطرق املسدودة. وسبق هذه املرحلة من 
رئيس  إجــراء  واملالكي،  الصدر  بني  العاقة 
ــادي الـــعـــامـــري، جــهــود  تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، هــ
الــحــالــي، من  الــعــام  وســاطــة بينهما، مطلع 
لم  الجهود  أن تلك  إال  القطيعة،  إنــهــاء  أجــل 

تسفر عن لقاء بني الطرفني.

الروسي فاديمير بوتني ورأس  الرئيس  بني 
الــنــظــام الــســوري بــشــار األســــد، أمـــس االثــنــني، 
ــادة اإلعـــمـــار«،  ــ حـــاول األســـد تــعــويــم مــلــف »إعـ
بـــالـــتـــشـــديـــد عــــلــــى »مــــعــــالــــجــــة أســـــبـــــاب فـــــرار 
الــســوريــني مـــن ديـــارهـــم وجــعــلــتــهــم الجــئــني«، 
يعني  مــا  التحتية،  البنية  بــدمــار  وحــصــرهــا 
ضــــرورة إعــــادة تــأهــيــل تــلــك الــبــنــيــة مــن خــال 
الـــبـــدء بــمــرحــلــة إعــــــادة اإلعــــمــــار. واعـــتـــبـــر أن 
ــد  ــم واحـ قــضــيــة الـــاجـــئـــني هـــي »األولــــويــــة رقــ
خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة، خــصــوصــا بــعــدمــا تم 
تحرير جزء كبير من األراضي وانحسار رقعة 
املقابل،  في  االرهـــاب«.  استمرار  برغم  املعارك 
أكــد بــوتــني لــأســد خــال الــلــقــاء، تأييد بــاده 
الــكــبــيــر لــعــقــد املــؤتــمــر، مــشــيــرًا إلـــى أن الــوفــد 

دفعت باتجاه عدم حضور الدول الحليفة ال 
الاجئني  حــل مشكلة  ألن  األوروبـــيـــة،  سيما 
يكون في جنيف وعبر قــرارات األمم املتحدة 

وليس عبر أي مسار آخر.
ورّجحت مصادر روسية مطلعة مشاركة 20 
دولة. وقال مصدر في وزارة خارجية النظام 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »املــؤتــمــر  الـــســـوري لـــ
الــــذي سينعقد فــي مــجــمــع قــصــر املــؤتــمــرات 
وفــنــدق إيــبــا بــدمــشــق، ستقتصر املــشــاركــة 
ويشير  لــلــنــظــام«.  الصديقة  الـــدول  على  فيه 
الحد  فــي  الجهود األميركية  إلــى نجاح  ذلــك 
وحصرها  املؤتمر  فــي  الدولية  املشاركة  مــن 
املسار  شرعية  يجعل  مــا  وحلفائه  بالنظام 
ــاد تــلــك الــجــهــود  ــ مــنــقــوصــة أو مـــعـــدومـــة. وقـ
املـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلـــتـــواصـــل بـــشـــأن ســـوريـــة 
جــيــمــس جــيــفــري قــبــل تــقــديــم اســتــقــالــتــه أول 
مــن أمـــس، األحـــد، لينوب عنه نــائــب مساعد 
وزير الخارجية جويل رايبرون. وذكر مصدر 
»الــعــربــي  فــي وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة لـــ
حيال  األميركية  االستراتيجية  أن  الجديد«، 
امللف السوري ستبقى مستمرة على حالها، 
الــجــديــدة  األمــيــركــيــة  إلـــى حــني تسلم اإلدارة 

للرئيس جو بايدن مهامها بالكامل.  
وفــــي غـــيـــاب أي مـــوقـــف تـــركـــي رســـمـــي حــول 
ــارة  ــ املـــؤتـــمـــر، وامـــتـــنـــاع الفــرنــتــيــيــف عــــن زيـ
ــة الـــشـــهـــر  ــقـ ــطـ ــنـ أنـــــقـــــرة فـــــي جــــولــــتــــه عــــلــــى املـ
املعارضة  التركية  السياسية  دعــت  املــاضــي، 
إيــاي آكــســوي، وهــي عضو بحزب »الجيد« 
املــــعــــارض، الــســيــاســيــني املـــعـــارضـــني األتــــراك 
لحضور مؤتمر الاجئني. مع العلم أن تركيا 
تستضيف أكثر من 3.5 مايني سوري فيها. يرغب األسد بتعويم ملف إعادة اإلعمار في المؤتمر )فرانس برس(

رصدتقرير

واشنطن دفعت 
باتجاه عدم حضور الدول 

الحليفة المؤتمر

الخالف بين 
المالكي والصدر يُعّد 

من  أعمق األزمات

تعمل قوى عراقية عدة 
على تصفير الخصومات 

السياسية داخل البيت 
الشيعي تحديدًا، مع 

توارد أنباء عن محاوالت 
لجمع نوري المالكي 

بمقتدى الصدر

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة

تعاملت الهيئة 
المستقلة مع أكثر من 

830 مخالفة انتخابية

حزب وحيد هو 
»الشراكة واإلنقاذ« أعلن 

مقاطعة االنتخابات

االنتخابات 
على األردنية للتشجيع  مــســعــى  فـــي 

تدخلت  االنتخابات،  في  المشاركة 
دعت  إذ  الــديــنــيــة،  الــمــؤســســات 
المشاركة  إلى  العام  اإلفتاء  دائرة 
وحقًا  مشروعًا  أمــرًا  بوصفها 
وأمانة.  وطنيًا  وواجبًا  دستوريًا 
وقالت الدائرة إن االنتخابات وسيلة 
وتمثل  ــواب،  ــن ال الختيار  شرعية 
التي  الشورى  قاعدة  آليات  إحدى 
باألدلة  اإلسالمية  الشريعة  تقررها 
بالعمل  الصحابة  بل سبق  الكثيرة، 
التاريخ،  بــدايــة  فــي  اآللــيــة  بهذه 
بالتعليمات  ــزام  ــت االل ــى  إل داعــيــة 
الصحية  بـــاإلرشـــادات  والــعــمــل 
كافة، من لبس الكمامات وااللتزام 
العملية  أثناء  الجسدي  بالتباعد 
ــل وســائــل  االنــتــخــابــيــة، وأخـــذ ك

الحيطة.

تحفيز ديني 
للمشاركة

عزوف متوقع 
بسبب كورونا 

وغياب الثقة

ال اهتمام كبيرًا باالنتخابات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

1674 مرشحًا 
يتنافسون على 

130 مقعدًا



حرب إثيوبيا: مئات القتلى في أيام

8
سياسة

ال يزال رئيس الحكومة 
اإلثيوبية آبي أحمد 
يتمسك بحربه على 

»الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي«، والتي 

أدت خالل أيام إلى 
سقوط مئات القتلى 

في اإلقليم

اتفاق  عن  جوهرية  اختالف  نقاط  وجود  اتفاقه  مسودة  ُتظهر  والذي  الليبي،  الحوار  انطلق  وتونسي،  أممي  تفاؤل  وسط 
الصخيرات، خصوصًا لناحية تجاوز معضلة اعتماد الحكومة ووزرائها، والصالحيات التي منحتها الوثيقة لألعضاء الـ 75 للملتقى

آبــي أحمد،  الـــوزراء اإلثيوبي  يحاول رئيس 
تشنها  الــتــي  العسكرية  الحملة  عــن  الــدفــاع 
الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي، 
بــاده  أن  الــبــاد، عبر تشديده على  شمالي 
ال تنزلق إلى الفوضى، وذلك وسط مخاوف 
مــن انـــدالع حــرب أهلية فــي ثاني أكبر دولــة 
أفريقية من حيث عدد السكان )110 مايني 

نسمة(. 
التي  العسكرية  الحملة  آبي أحمد  ويواصل 
أعــلــن عنها، األربــعــاء املــاضــي، ضــد اإلقليم، 
رغــم مــنــاشــدات دولــيــة لــلــحــوار مــع »الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي« بداًل من املخاطرة 

باندالع حرب أهلية. 
وتجاهل دعوات من األمم املتحدة والحلفاء 
في املنطقة للتفاوض مع القادة املحليني في 
تــيــغــراي، وهــي مــوطــن جماعة عرقية قــادت 
االئتاف الحاكم على مدى عقود، إلى أن تولى 
آبي أحمد، وهو من »األورومو«، السلطة في 
العام 2018. وعني آبي أحمد، األحد املاضي، 
قـــادة جـــددًا للجيش واملــخــابــرات والــشــرطــة 
ــرًا جــديــدًا للخارجية، وهي  االتــحــاديــة ووزيـ
تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء 

مــع تصاعد حدة  فــي مناصب عليا  مقربني 
لوكالة  عسكرية،  مــصــادر  وأعلنت  الــصــراع. 
»رويترز« أمس اإلثنني، سقوط مئات القتلى 

في الصراع في إقليم تيغراي. 
وقــــال مـــســـؤول عــســكــري فـــي مــنــطــقــة أمــهــرة 
املــجــاورة إن االشتباكات أســفــرت عــن مقتل 
نــحــو 500 مــن قـــوات تــيــغــراي، بينما ذكــرت 
ــادر أمـــنـــيـــة أخــــــرى أن الــجــيــش  ثـــاثـــة مــــصــ
ــــال دفــــاعــــه عــن  ــئــــات خـ اإلثـــيـــوبـــي خـــســـر املــ
ــقـــوات  ــتـــي اتـــهـــمـــت الـــســـلـــطـــات الـ الـــقـــاعـــدة الـ
التابعة للجبهة بمهاجمتها أخيرًا. وأعلنت 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي«، في 
ــيـــان عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« أمـــــس اإلثــــنــــني، أن  بـ
الطائرات التابعة للحكومة االتحادية شنت 
املنطقة  مــن عشر ضــربــات جوية على  أكثر 

في األيام القليلة املاضية. 
ــال رئــــيــــس إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي دبـــرصـــيـــون  ــ ــ وقـ
جبراميكائيل، الذي يرأس »الجبهة الشعبية 
األحد  »رويــتــرز«،  لوكالة  تيغراي«،  لتحرير 
املـــاضـــي، إن الــجــبــهــة ســتــواصــل الـــدفـــاع عن 
االتحادية  السلطات  تــوافــق  أن  إلــى  نفسها 
إلــى  وأشــــار جبراميكائيل  الــتــفــاوض.  عــلــى 
أن الحكومة املركزية ال تــزال تقصف بعض 
»الحكومة  أن  بــالــطــائــرات، معتبرًا  األهـــداف 

فقدت سيطرتها تمامًا على تيغراي«.
وكتب آبي أحمد، في تغريدات أمس اإلثنني، 
الذين عبروا  »إثيوبيا ممتنة لألصدقاء  أن 
عن قلقهم... املخاوف من انزالق إثيوبيا إلى 
الفوضى ال أساس لها، وتأتي نتيجة لعدم 
فهم أوضاعنا«. وشــدد على قــدرة حكومته 
وقــال:  للباد.  الداخلية  الــشــؤون  إدارة  على 
سيادة  إلــى  تــهــدف  )العسكرية(  »عملياتنا 
بشكل  واالستقرار  السام  وضمان  القانون 
نـــهـــائـــي، مــــن خـــــال تـــقـــديـــم مــــن يـــزعـــزعـــون 
االستقرار إلى العدالة«. وأضاف: »ال أساس 
للمخاوف من انزالق إثيوبيا إلى الفوضى، 

القانون،  إنفاذ  أجــل  من  عمليتنا  وسننهي 
إدارة  على  القدرة  لديها  ذات سيادة  كدولة 

شؤونها الداخلية«. 
وكــان مــراقــبــون دولــيــون حـــذروا، أخــيــرًا، من 
ــذه الـــدولـــة،  مــخــاطــر الـــحـــرب األهــلــيــة فـــي هــ
ــراي املــدجــجــة  ــغـ ــيـ ــتــــي تــشــمــل مــنــطــقــة تـ والــ
تزعزع  أن  إمكانية  إلــى  بــالــســاح، مشيرين 
بالفعل.  املضطرب  األفريقي  القرن  استقرار 
ويقول محللون إن قوات »الجبهة الشعبية 
هي  املنطقة،  تحكم  التي  تيغراي«،  لتحرير 
قوات متمرسة بالقتال في املعارك، وتمتلك 

مخازن ضخمة من املعدات العسكرية. 
وكــان آبــي أحمد دعــا، في بيان أمــس األول، 
ــيـــاق  الـــسـ إدراك  ـــــى  ــ إل الــــــدولــــــي  »املــــجــــتــــمــــع 
والــــتــــجــــاوزات املــســتــمــرة مـــن قــبــل الــجــبــهــة 
ــتـــي دفــعــت  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي، الـ
ــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلـ
إنـــفـــاذ الــــقــــانــــون«. واعـــتـــبـــر أن »الــــهــــدف من 
العقاب  العملية هو وضــع حد لإلفات من 
بشكل نهائي ومعاقبة القوى التي تحركت 
لــزعــزعــة اســتــقــرار الــبــاد واملــنــطــقــة«. واتــهــم 
الجبهة بأنها »ترعى وتدرب وتجهز أي قوة 
أعمال عنيفة وغير  في  لانخراط  مستعدة 
قــانــونــيــة لــعــرقــلــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي«. 
ــاف: »تــبــنــت الــجــبــهــة قـــانـــون انــتــخــاٍب  ــ وأضــ
غير قانوني، وهيئة انتخابية غير قانونية، 
فيها  فــازت  انتخابات غير شرعية  وأجـــرت 
اإلقليمي«. وأوضح  املجلس  بجميع مقاعد 
ــًا بــحــشــود  ــمــــد »أنــــهــــا قــــامــــت أيــــضــ ــي أحــ ــ آبــ
عــســكــريــة ضــخــمــة بـــهـــدف تــرهــيــب الــشــعــب 
ــــى أن  ــيـــرًا إلــ ــة«، مـــشـ ــيــ ــوبــ ــيــ والـــحـــكـــومـــة اإلثــ
التي  تــيــغــراي،  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة 
تــســتــحــوذ عــلــى األمـــــــوال الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
االحتمال  لهذا  تستعد  والتنمية،  املساعدة 

منذ 2018«.
)رويترز، فرانس برس، األناضول(

متابعة

■ اختزال الصراع في #ليبيا على أنه صراع من أجل املال فقط يعتبر 
تفكيرا ناقصا وبعيدا عن الرؤية الشاملة للموضوع.

■ عدم سقوط #طرابلس كان في مصلحة األمن القومي والوطني لكل من 
#الجزائر و#تونس.

■ ال تكن شاهد زور على وطن منهوب. مجلسكم ال يمثل أحدًا سوى 
التوقيع على قوانني البيع والتطبيع #مقاطع #لن_أشارك_في_

انتخابات_2020 #مقاطعون_ألجل_الوطن

■ ألن الوطن عالي والصحة غالية وألن الصوت أمانة واملوقف شهادة 
وألن ذاكرتنا قصيرة ولكن وجعنا كبير وألن مشوارنا طويل وحيلنا 
ضعيف وألن املبادئ راسخة ألعماق األرض ووجودك يعمل فرق: كن 

الكلمة، كن املوقف #مقاطعون_ألجل_الوطن #بدناش_انتخابات #االردن_
ينتخب #انتخابات_مجلس_النواب_2020

■ #أين_هو_الرئيس سؤال كان أيام حكم عبد العزيز #بوتفليقة الجزائر 
القديمة

 #أين_هو_الرئيس  سؤال اليوم ايام حكم عبد املجيد #تبون 
 الجزائر الجديدة السؤال... ماذا تغير!!؟

■ قامت حرب في الصومال... نزح الشعب. قامت حرب في سورية.. نزح 
الشعب. قامت حرب في العراق... نزح الشعب.

قامت حرب في اليمن... نزحت الحكومة وبقي الشعب 

و إذا نّص البلد أكلها كورونا وعدد الوفيات إلى تزايد بشو بينفع 
ّ
■ إن

االقتصاد يعني؟ لهالدرجة الناس ما عندها قيمة لحياتها وحياة والدها؟  
#كورونا_لبنان #كورونا 

■ شو هي خطة اللبنانيني في حال أبرم بايدن صفقة نووية جديدة مع 
إيران مع احتمال إطاق يد فروعها العسكرية في لبنان؟ قبول وتسوية 

مثل ما صار بعهد أوباما؟

■ مصر مفيهاش انتخابات وال مجلس شعب وال حياة سياسية دي 
مسرحية ومرتضي منصور سقط عشان هما قلبوا عليه بس إنك تشوفه 

مذلول ونهايته بتتكتب دي حاجة تفرح
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تفاؤل أممي وتونسي

الحوار الليبي: تعديل جوهري على الصخيرات

ستتألف السلطة 
التنفيذية من مجلس 

رئاسي وحكومة 
موحدة

تونس، طرابلس ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــســـودة االتـــفـــاق الــلــيــبــي 
الــجــديــد، مــع انــطــاق الـــحـــوار في 
 عن 

ً
تــونــس بــمــشــاركــة 75 مــمــثــا

تغييرات جوهرية  الليبية، وجــود  األطـــراف 
عـــن اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، خــصــوصــًا فـــي ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة، 
ــتــــي مــنــحــتــهــا  ــات الــــواســــعــــة الــ ــيــ والــــصــــاحــ
ـــ 75 ملــلــتــقــى الـــحـــوار  ــ الـــوثـــيـــقـــة لـــألعـــضـــاء الـ
كــجــهــة عــلــيــا مــهــيــمــنــة يـــتـــراجـــع مــعــهــا دور 
مجلسي الدولة والنواب املنبثقني من اتفاق 

الصخيرات.
ــم املـــتـــحـــدة، أمــــس اإلثــــنــــني، في  ــ ــبـــرت األمـ وعـ
افــتــتــاح امللتقى فــي تــونــس عــلــى مـــدى ستة 
ــام، عـــن »تـــفـــاؤل« بــإمــكــان تــحــقــيــق نتائج  ــ أيـ
ــات، بــيــنــمــا وصـــف  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــة فــــي املـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
املــحــادثــات  سعّيد  قيس  التونسي  الــرئــيــس 
فــي بــاده بأنها »تاريخية«، مــؤكــدًا أن هذه 

الخطوة جاءت من »أجل السام«.
وحصلت »العربي الجديد«، على نسخة من 
امللحق األول املــطــروح أمــام أعــضــاء امللتقى، 
ــــات اخـــتـــيـــار الــســلــطــة  ــيـ ــ بـــشـــأن مـــعـــايـــيـــر وآلـ
الوثيقة  أكــدت  وبينما  الــجــديــدة.  التنفيذية 
»مــا ورد في  لـــ اتــفــاق معدل  أنها تنص على 
املــوقــع فــي مدينة  الليبي  االتــفــاق السياسي 
الــصــخــيــرات بـــتـــاريـــخ 17 ديــســمــبــر/كــانــون 
يخالفه«،  مــا  كــل  ُمــلــغــى  وُيـــَعـــّد   ،2015 األول 
تبدو  الجديد  االتــفــاق  فــي  التغييرات  أن  إال 
جوهرية، خصوصًا في ما يتعلق بالسلطة 
الواسعة  والصاحيات  الجديدة،  التنفيذية 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا الـــوثـــيـــقـــة لـــألعـــضـــاء الــــــ 75 
مللتقى الحوار السياسي الحالي كجهة عليا 
الدولة  يتراجع معها دور مجلسي  مهيمنة 

والنواب املنبثقني من اتفاق الصخيرات.
املرحلة  أن  الوثيقة  حـــددت  واضـــح،  وبشكل 
املقبلة مرحلة تمهيدية إلنهاء حالة الصراع 
األمــن، وتوحيد مؤسسات  املسلح وتحقيق 
الــدولــة لــوقــف حــالــة االنــهــيــار فــي الــخــدمــات 
واالقـــتـــصـــاد. وأشـــــارت إلـــى أن هـــذه املــرحــلــة 
يــنــاط بــهــا أيــضــًا »الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات 
في  إجــرائــهــا  لضمان  والبرملانية  الرئاسية 
حــول  مجتمعي  حــــوار  يسبقها  مــوعــدهــا«، 
وقانون  الدستورية  وقاعدتها  االنتخابات 

االنتخابات.
وعــلــى صــعــيــد هــيــكــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
أنــهــا مكونة  إلــى  الوثيقة  لفتت  الــجــديــدة، 
من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبني، 
املرحلة  إدارة  يتوليان  مــوحــدة،  وحكومة 
االنــتــقــالــيــة بـــالـــتـــوافـــق. ويـــتـــكـــون املــجــلــس 
ــن رئـــيـــس ونــائــبــني  الــــرئــــاســــي الـــجـــديـــد مــ
يعكسون التوازن الجغرافي، بينما تتكون 
الــحــكــومــة مــن رئــيــس وزراء يــخــتــار نــوابــه 
واليــة  مــدة  وتــكــون  الحكومية،  وتشكيلته 
مــكــونــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة 18 
شهرًا، قابلة للتمديد إلى ستة أشهر أخرى 
الــعــمــل عــلــى أهـــم مهامهما  إذا تــأخــرا فــي 
ــاز الــــقــــواعــــد الـــدســـتـــوريـــة  ــجـ ــإنـ املــتــمــثــلــة بـ
ــــني املـــــرحـــــلـــــة الـــــدائـــــمـــــة. ــــدشـ ــتـ ــ الــــــــازمــــــــة لـ

مـــرتـــني، تـــحـــال الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة على 
ر 

ُّ
املجلس الرئاسي العتمادها، وفي حال تعذ

الرئاسي  املجلس  مــن  الثقة  على  الــحــصــول 
لانعقاد  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى  يــدعــى 
ــد  ــديـ ــة الــــجــــديــــدة. والـــجـ ــكـــومـ العــــتــــمــــاد الـــحـ
الثاني  القسم  هــو  الصخيرات  عــن  املختلف 
مــن الــنــص، الـــذي يعطي املــجــلــس الــرئــاســي 
ــرار الــحــكــومــة أو  ــ ثـــم مــلــتــقــى الـــحـــوار حـــق إقـ
إسقاطها أو اعتماد سلطة تنفيذية جديدة.

بـــعـــض صـــاحـــيـــات  الـــوثـــيـــقـــة  وإن حـــــــددت 
اتــفــاق  عليها  يــنــص  لــم  الــجــديــدة  للحكومة 
الصخيرات مثل »تمثيل الدولة في عاقاتها 
الخارجية وعقد االتفاقيات وتوقيع مذكرات 
الــتــفــاهــم الــتــي تــخــدم املــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة«، 
أنــهــا أكــــدت ضــــرورة اضــطــاع الحكومة  إال 
إنــهــاء حالة  »العمل على  فــي  أعمالها  بــأهــم 
يتفق عليه من  مــا  املسلح، وتنفيذ  الــصــراع 
الــنــار، وتوحيد  لــوقــف إطـــاق  صــيــغ عملية 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــ ــافــ ــ مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة كــ
املــؤســســات األمــنــيــة والــعــســكــريــة«، وتــقــديــم 
الرئاسية  »التحضير لانتخابات  لـ مشروع 

والبرملانية، واتخاذ كل التدابير الازمة«.
املجلس  رئيس  طريقة الختيار  حـــّددت  كما 
اقتراح  خــال  من  ونائبيه  الجديد  الرئاسي 

الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة ألقــالــيــم ليبيا الــثــاثــة، 
قبل أن تعرض األسماء املرشحة على البعثة 
األممية للتأكد من انطباق الشروط واملعايير 
التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي 
التجمعات  قبل  مــن  املقترحة  األســمــاء  على 
ــاء املــلــتــقــى رئــيــس  ــددة، ويـــخـــتـــار أعـــضـ ــحــ املــ

وأعضاء املجلس بطريقة التصويت، على أن 
يكون الرئيس من اإلقليم الذي ال ينتمي إليه 
األول  النائب  يختار  فيما  الحكومة،  رئيس 
ــعـــدد الــســكــانــي  والـــثـــانـــي بــحــســب تــرتــيــب الـ

للدوائر االنتخابية لإلقليمني اآلخرين.
ومن بني االختافات التي تضمنتها وثيقة 
االتفاق الجديد، استمرار عمل ملتقى الحوار 
الــســيــاســي، بــهــدف مــتــابــعــة تــنــفــيــذ االتــفــاق 
املتحدة.  األمــم  بعثة  مــع  بالتنسيق  الجديد 
ــقـــى بـــاخـــتـــيـــار  ــتـ ــلـ ــيـــكـــل عــــمــــل املـ وحــــــــــددت هـ
»ســـكـــرتـــاريـــا« لــلــمــلــتــقــى تــتــكــون مـــن خمسة 
وتقييم  ملتابعة  امللتقى،  يختارهم  أعــضــاء 
وتـــقـــويـــم املـــؤســـســـات املــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ هــذا 
االتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى 
التزام وكفاءة أداء تلك املؤسسات في تنفيذ 
املــهــام املــحــددة لــهــا فــي املــرحــلــة التمهيدية. 
كـــذلـــك ُيـــســـَمـــح ألعـــضـــاء املــلــتــقــى االجــتــمــاع 
ــفــــاق الــســيــاســي بما  »تـــعـــديـــل االتــ مـــجـــددًا لــــ
املؤسسات  تــواجــه  التي  اإلشكاليات  يعالج 

املختارة«، بالتنسيق مع البعثة األممية.
وقال سعيد، في افتتاح امللتقى أمس اإلثنني، 
إال  أن يكون  الحل ال يمكن  بــأن  إنــه »مقتنع 
ينبغي  الليبي  الشعب  شرعية  وبــأن  ليبيًا، 
االقــتــراع وتبسطها  تــخــرج مــن صناديق  أن 
عــلــى جــمــيــع أنــحــاء لــيــبــيــا، ألنـــه لــيــس هناك 
شــرق وغـــرب، وهــي مــمــهــدات لتقسيم ليبيا 
وجب االنتباه لها«. وأضاف أن »ليبيا اليوم 
عــلــى مــوعــد مــع الــتــاريــخ. هــي خــطــوة مهمة 
ــــخ مـــحـــددة  ــواريـ ــ ــتــــور مـــؤقـــت وتـ لـــوضـــع دســ
الــشــعــب  إرادة  تـــخـــرج  حـــتـــى  لـــانـــتـــخـــابـــات 
الــلــيــبــي مــن صــنــاديــق االقـــتـــراع حـــرة منهية 

صوت الرصاص«.
لألمني  الــخــاصــة  املمثلة  أكـــدت  جهتها،  مــن 
العام في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز، أن 
إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار مهد  التوصل 
من  ينتقلون  و»أنــهــم  الهامة،  الخطوة  لهذه 
مراحل انتقالية إلى مرحلة اليقني وتحقيق 
االستقرار واالزدهـــار«. واعتبرت أن الطريق 
 وال مفروشًا 

ً
لــم يكن سها إلــى هــذا امللتقى 

بــــالــــورود«، وأنـــهـــا واثـــقـــة مـــن قــــدرة الــفــرقــاء 
الليبيني على التوصل إلى حلول توافقية.

انطلق الحوار الليبي في تونس أمس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الرئاسي الجديد، فقد  وحــول مهام املجلس 
واعتماد  دولــيــًا  الــبــاد  تمثيل  فــي  تلخصت 
أبرز  لكن  الخارجية.  الدبلوماسية  البعثات 
للجيش  األعلى  القائد  القيام بمهام  مهامه: 
الــلــيــبــي، وتــســمــيــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
القومي بالتشاور مع رئيس  الدفاع واألمــن 
الــحــكــومــة، وفـــي مـــدة ال تــتــجــاوز شــهــرًا من 
وذهبت  مهامه.  الــرئــاســي  املجلس  مباشرة 
الوثيقة إلى تضمني نقاط اختاف جوهرية 
في االتفاق الجديد عن الصخيرات، لتجاوز 
ــا. فقد  ــهــ مــعــضــلــة اعــتــمــاد الــحــكــومــة ووزرائــ
طــالــبــت رئـــيـــس الــحــكــومــة الــجــديــد بــتــقــديــم 
تشكيلته الحكومية ملجلس النواب في مدة 
أقــصــاهــا 30 يــومــًا، العــتــمــادهــا خــال عشرة 
ــيــــر عــلــيــهــا  ــال اعــــتــــراض األخــ ــ ــي حـ ــ أيـــــــام، وفـ

مع  صحافي  مؤتمر  خالل  بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  أكد 
في  توافق  وجود  اإلثنين،  أمس  لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  نظيره 
اآلراء بين الرباط وباريس حول ضرورة استمرار وقف إطالق النار في ليبيا. 
وبالرغم من تأكيد لودريان على وجود مؤشرات إيجابية لحل األزمة، إال 
أنه دعا إلى توخي الحذر، وقال »أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية في 
ما يتعلق بليبيا، لنُقل إنها مشجعة، على اعتبار أنه كانت هناك عمليات 

أدت إلى إحباط«.

توافق مغربي فرنسي لوقف النار


