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أديس أبابا ـ العربي الجديد

ال تــــزال الـــوســـاطـــات األمــمــيــة والــدولــيــة 
ــة لـــلـــتـــقـــريـــب بــــن الــحــكــومــة  ــيــ ــقــ ــريــ واألفــ
لتحرير  الشعبية  و»الجبهة  اإلثيوبية 
ــوقــــف الـــحـــرب  ــــا نـــتـــائـــج تــ تــــيــــغــــراي« بـ
نبرة  ارتــفــاع  مــع  إثيوبيا،  فــي  املستعرة 
الــتــهــديــد بــتــوجــيــه الــســلــطــات مـــا يشبه 
اإلنــذار األخير، معتبرة أن الجيش قادر 
على حسم املعركة، إال أنه يتريث حفاظًا 
على »سامة كبار السن واألطفال القصر 

الذين تزج بهم الجبهة في القتال«.
ويــعــتــقــد مــــراقــــبــــون أن تــمــســك »جــبــهــة 
الحكومة  بإزالة رئيس  تحرير تيغراي« 
أحد  يكون  ربما  السلطة  مــن  أحمد  أبــي 
املعوقات لجهود الوساطة التي يقودها 
االتحاد  مع  باالشتراك  الدولي  املجتمع 
ــــي أحــــمــــد، إن  ــقـــول أبـ األفــــريــــقــــي، فــيــمــا يـ
»الجبهة« تعدت على السيادة الوطنية.

ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــوث االتــــــــحــــــــاد األفـ ــعـ ــ ــبـ ــ وكـــــــــــان مـ
أولــوســيــجــون أوبــاســانــجــو حـــذر أخــيــرًا 
من أن فرص نجاح الوساطات »ضئيلة«، 
املــتــحــدة إن هناك  الـــواليـــات  تــقــول  فيما 
»نـــافـــذة صــغــيــرة« يــمــكــن الـــوصـــول بها 
إلى اتفاق مع جميع األطــراف اإلثيوبية 
على خلفية الصراع الدائر منذ نوفمبر/

وزيــــر  وأعــــــــرب   .2020 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
جــمــيــع  أن  اعــــتــــقــــاده  ــن  ــ عـ األول،  أمــــــس 
األطراف ترى مخاطر إطالة أمد الصراع 
في إثيوبيا، محذرًا من أنه ال وجود لحل 
عسكري للخافات بــن األطـــراف. وقــال: 
»هـــنـــاك فـــرصـــة يـــحـــدونـــي األمـــــل فـــي أن 
ما  بالجلوس ووقــف  الجميع،  يغتنمها 
املطاف  نهاية  األرض، وفــي  يجري على 
التوصل إلى وقف إلطاق النار وإتاحة 
الوصول إلى املساعدات اإلنسانية، ومع 
الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر 
استدامة«. وتابع: »في ضوء العمل املهّم 
الذي ينخرط فيه أوباسانجو، والجهود 
نــشــارك فيها نحن وآخــــرون، نأمل  التي 
أن تــكــون ال تـــزال هــنــاك فــرصــة للتراجع 
واالنـــــتـــــقـــــال إلـــــــى وضـــــــع أفــــــضــــــل«. كــمــا 
بنظيره  هاتفيًا  اتــصــااًل  بلينكن  أجـــرى 
ــونـــن شـــــّدد  ــكـ ــيـ ــكـــي مـ ــيـ ــمـ ــــي ديـ ــــوبـ ــيـ ــ اإلثـ
خــالــه عــلــى »الــــضــــرورة املــلــّحــة التــخــاذ 
ــــســـــام«.  ــــن أجــــــل الـ تــــدابــــيــــر مـــلـــمـــوســـة مـ

الشعبية  »الجبهة  بــاســم  املــتــحــدث   
ّ
لــكــن

ــا، بــدا  لــتــحــريــر تــيــغــراي« جــيــاتــشــو رضــ
ــه يرفض مــبــادرات الــســام، معتبرًا 

ّ
وكــأن

ــــهــــا تـــتـــمـــحـــور »بــشــكــل 
ّ
ــريــــدة، أن ــغــ فــــي تــ

ــــي« أحـــمـــد. كما  أســـاســـي حــــول إنـــقـــاذ أبـ
اإلثيوبية  الخارجية  باسم  املتحدث  أن 
دينا مفتي أكد موقف الحكومة الرافض 
إلجراء محادثات لوقف إطاق النار مع 
قــادة الجبهة نظرًا ألن قــوات تيغراي لم 
تنسحب بعد من منطقتي أمهرة وعفر. 
واعتبر مفتي، في مؤتمر صحافي أمس 
تـــواجـــه »هجمة  إثــيــوبــيــا  أن  الــخــمــيــس، 
إعامية دولية ضخمة مضللة لحقائق 
ــبــــاد. وأشــــــار إلــــى أن  األوضــــــــاع« فـــي الــ
ــدرالـــي يــتــأنــى  ــيـ ــفـ الـــجـــيـــش اإلثـــيـــوبـــي الـ
عليها  تسيطر  التي  املــدن  استعادة  فــي 
»جبهة تيغراي« في إقليم أمهرة، حفاظًا 
على »سامة كبار السن واألطفال القصر 

الذين تزج بهم الجبهة في القتال«.
عــدم ذكر  إثيوبي، فضل  وقــال صحافي 
اســـمـــه، »لـــو تـــنـــازل كـــل طـــرف عـــن بعض 
الصغيرة  الــنــافــذة  تتسع  ربــمــا  مطالبه 
ــارت إلــيــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة،  ــ الــتــي أشـ
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــرز الـــوســـاطـــة تــقــدمــًا في 
ــا لـــحـــل األزمـــــــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا«.  جـــهـــودهـ

واســتــبــعــد الـــصـــحـــافـــي، فـــي حـــديـــث مع 
ــكــــون هـــنـــاك  ــــد«، أن تــ ــــديـ ــــجـ ــعــــربــــي الـ »الــ
مفاوضات قريبة بن الحكومة و»جبهة 
تــيــغــراي«، فــي ظــل االتــهــامــات املــتــبــادلــة 
املواطنن  بحق  ارتكبت  التي  والفظائع 

في أمهرة وعفار.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــن 
ــــم املـــتـــحـــدة والــســلــطــات اإلثــيــوبــيــة،  األمـ
على خلفية احتجاز 72 سائقًا يعملون 
لــصــالــح بــرنــامــج األغــذيــة الــعــاملــي، فيما 
اتــهــمــهــم الــســفــيــر اإلثـــيـــوبـــي بــالــســودان 
بالتخابر  الخميس،  أمس  أميرو،  بيتال 
مــع »إرهــابــيــن« فــي »الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير تيغراي«. وقال ناطق باسم األمم 
 72 سائقًا تعاقد معهم 

ّ
املتحدة »نؤّكد أن

في  العاملي محتجزون  األغــذيــة  برنامج 
سيميرا. نحن على اتصال مع الحكومة 
اإلثــيــوبــيــة لــفــهــم أســـبـــاب احــتــجــازهــم«. 
ــاف: »نــدعــو الــحــكــومــة إلـــى ضمان  ــ وأضـ
لحقوقهم  الكاملة  والحماية  سامتهم 
نيويورك،  وفي  واإلنسانية«.  القانونية 
ــتـــحـــدة  قـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم األمــــــــم املـ
ســتــيــفــان دوجـــاريـــك إن كــثــرًا مـــن هـــؤالء 
 ال 

ّ
 تسعة على األقــل

ّ
أطلق سراحهم لكن

يزالون قيد االحتجاز.

حفتر استعان 
بخبير إسرائيلي إلعداد 

حملته االنتخابية

للحديث تتمة...

ضغط من أجل 
انتخابات ليبية 

بأي ثمن

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، مؤتمرًا دوليًا جديدًا حول ليبيا، 
يستهدف الدفع إلجراء االنتخابات في موعدها بأي ثمن، على الرغم من المخاوف 
من عمليات تزوير وترهيب إلرادة الناخبين، ووسط انقسام كبير يسود الساحة الليبية

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاع الـــشـــكـــوك حــــول املــســار  ــفــ مـــع ارتــ
االنتخابي في ليبيا، في ظل تباين 
بهذا  املعنية واملتدخلة  الــدول  رؤى 
املــلــف، وتــزايــد حـــدة الــخــافــات بــن األطـــراف 
ــا قـــــرار املــجــلــس الــرئــاســي  الــلــيــبــيــة، وآخــــرهــ
ــة نـــجـــاء  ــيــ ــارجــ تـــعـــلـــيـــق مــــهــــام وزيــــــــــرة الــــخــ
املنقوش، األمر الذي قوبل برفض من حكومة 
الوحدة الليبية، في هذه األجواء تستضيف 
فــرنــســا الــيــوم الــجــمــعــة مــؤتــمــرًا دولــيــًا حــول 
»جـــعـــل الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة غير  لــيــبــيــا، لــــ
قابلة للطعن وال عودة عنها وضمان احترام 
نــتــيــجــة االنــــتــــخــــابــــات«، وفـــــق بــــيــــان لــقــصــر 
اإللــــيــــزيــــه، مــــا يــعــنــي أن املـــؤتـــمـــر يــســتــهــدف 
ــأي ثــمــن،  ــــراء االنــتــخــابــات الــلــيــبــيــة بـ ــع إجـ دفـ
على الــرغــم مــن املــخــاوف مــن عمليات تزوير 

وترهيب إلرادة الناخبن.
ــال قـــصـــر اإللـــيـــزيـــه فــــي مـــعـــرض تــقــديــمــه  ــ وقــ
اليد.  متناول  في  »االنتخابات  إن  للمؤتمر، 
هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم 
ــق عليها«. 

ّ
ــا. واســتــقــرار الــبــاد مــعــل إجـــراؤهـ

املعطلن  »لكن  الفرنسية  الرئاسة  وأضــافــت 
العملية  إخـــراج  ويــحــاولــون  بها،  يتربصون 
عن مسارها«. وشددت على أنه من الضروري 
بالتالي »جعل العملية االنتخابية غير قابلة 
ــرام  ــتـ لــلــطــعــن وال عــــــودة عــنــهــا وضــــمــــان احـ
االنتخابات  قبل  وذلــك  االنتخابات«،  نتيجة 
ديسمبر/كانون   24 فــي  املــرتــقــبــة  الــرئــاســيــة 
شهر  بعد  املــقــررة  والتشريعية  املقبل،  األول 
املؤتمر ملف  التاريخ. كما سيبحث  من ذلك 
اإلليزيه  وقــال  ليبيا.  في  املنتشرين  املرتزقة 
أو  األتـــــــراك  الــــــروس ومــــن  ــة  املـــرتـــزقـ إن آالف 
والسودان  وتشاد  لتركيا  املوالن  السورين 

ال يزالون متواجدين في ليبيا.
ــارك فـــي رئـــاســـتـــه فــرنــســا  املـــؤتـــمـــر الـــــذي تـــشـ
وأملــانــيــا وإيــطــالــيــا واألمــــم املــتــحــدة وليبيا، 
ــــدول  ســيــحــضــره مـــســـؤولـــون مــــن غــالــبــيــة الـ
الضالعة في األزمة الليبية أو حلها، وبينهم 
نــائــبــة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي كـــامـــاال هـــاريـــس، 
أما  السيسي.  الفتاح  والرئيس املصري عبد 
خارجيتها  بــوزيــر  ممثلة  فستكون  روســيــا 
ســـيـــرغـــي الفــــــــروف، فــيــمــا يــغــيــب الــرئــيــســان 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان والـــجـــزائـــري 
عــبــد املــجــيــد تــبــون، مــع حــضــور ممثلن عن 
ــًا كــــل مــن  بــلــديــهــمــا. وســـتـــكـــون مــمــثــلــة أيـــضـ
تـــونـــس والــنــيــجــر وتـــشـــاد، وهــــي ثــــاث دول 
بـــارتـــدادات األزمـــة الليبية ال  مــجــاورة تتأثر 

سيما تهريب األسلحة واملرتزقة.
ــاؤالت عــمــن سيمثل  أمــــا لــيــبــيــا، وبـــعـــد تــــســ
سلطاتها، فقد حضر عنها رئيس الحكومة 
ــيـــــس املــجــلــس  ــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة ورئـ
ــرئــــاســــي مـــحـــمـــد املـــنـــفـــي. وقـــــــال املـــتـــحـــدث  الــ
في تصريح  الحكومة محمد حمودة،  باسم 
ــة ســيــحــضــر  ــبــ ــيــ ــدبــ »الــ إن  »األنـــــــاضـــــــول«،  لــــــــ

املؤتمر«. 
الـــدول املنظمة ملؤتمر  وتــابــع: »ليبيا إحــدى 
باريس، لذلك فإن دولة االحتال اإلسرائيلي 
أبرز  وبشأن  فيه«.  للمشاركة  مدعوة  ليست 
مــلــفــات املـــؤتـــمـــر، قــــال حـــمـــودة إن »املــؤتــمــر 
ــم املـــســـار  ــ ــابـــات ودعــ ــتـــخـ ســيــبــحــث مـــلـــف االنـ
السياسي وخطة اللجنة العسكرية املشتركة 

)5+5( وإخراج املرتزقة«.
كما وصل املنفي إلى باريس للمشاركة في 
املــؤتــمــر، ورافـــقـــه رئــيــســا الــوفــديــن املمثلن 
ملــعــســكــري غـــرب وشــــرق لــيــبــيــا فـــي اللجنة 
ــلـــواء أحــمــد  الــعــســكــريــة املــشــتــركــة 5 + 5، الـ
أبوشحمة، واللواء امراجع العمامي. وقالت 
املــتــحــدثــة بــاســم املــجــلــس الــرئــاســي نجوى 
في  للمشاركن  سيؤكد  املنفي  إن  وهــيــبــة، 
اإليــفــاء بتعهداتهم حيال  املــؤتــمــر ضـــرورة 
اســتــكــمــال الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ليبيا 
وإنــجــاحــهــا، خــصــوصــًا ملفي االنــتــخــابــات 
ــقــــوات األجــنــبــيــة من  وإخــــــراج املـــرتـــزقـــة والــ
وعلى  لها.  صحافي  إيــجــاز  بحسب  ليبيا، 
الـــرغـــم مـــن إعـــــان وهــيــبــة عـــن عــــزم املــنــفــي 
التوجه إلى باريس في وقت مبكر من ليل 
األربعاء، إال أن مصادر مقربة من الرئاسي 
اضطر  املنفي  أن  الجديد«  »العربي  لـ أكــدت 
لتأجيل رحلته لساعات في انتظار وصول 
لجنة  فــي  ليبيا  وفـــد معسكر شـــرق  مــمــثــل 
5+5، اللواء امراجع العمامي، مشيرة إلى أن 

الوفدين  لرئيسي  املنفي  اصطحاب  خطوة 
جاء متأخرًا ولم يكن مجدواًل في رحلته.

وقــالــت املــصــادر إن الــجــانــب الليبي أجــرى 
اتــــصــــاالت كــثــيــفــة بــمــســؤولــن فـــي بــاريــس 
بـــضـــرورة حــضــور ممثلي لجنة  إلقــنــاعــهــم 
5+5، رغــبــة مــن الــجــانــب الــلــيــبــي فــي الــدفــع 

بملف إخراج املرتزقة والقوات األجنبية إلى 
األمام. وقال أحد املصادر، وهو دبلوماسي 
»العربي الجديد«، إن الجانب  ليبي رفيع، لـ
الليبي »هــدف ألن يكون تمثيله للباد في 
املــؤتــمــر مــتــوازنــًا، فمن جــانــب يمثل املنفي 
جسمًا سياسيًا محايدًا في الخافات الدائرة 

في ملف االنتخابات، كما أن حضور لجنة 
5+5 هدفت من خاله ليبيا عــدم تــرك ملف 
املقاتلن األجانب لحسابات ومنافع الدول 
ــال الــدبــلــومــاســي  ــبـــاد«. وقــ املــتــدخــلــة فــي الـ
ــن تــغــيــر نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس شــيــئــًا  ــ »لـ
الليبية  االنتخابية  الــقــوانــن  مضمون  مــن 

الحالية الهادفة لعزل قادة املشهد الحالي، 
بمن فيهم خليفة حفتر الذي كافح حلفاؤه 
فــي مجلس الــنــواب مــن أجــل أن يــشــارك في 
االنتخابات«، مشيرًا إلى أن الشرط الخاص 
يخدم وضــع حفتر  ال  الجنسية  بمزدوجي 

الجدلي داخل ليبيا وخارجها.
في موقف  الــدول  االنتخابات بعض  وتضع 
ــتـــي  »الـ بــــايــــدن  جــــو  إدارة  ــا  ــهـ ــنـ ومـ مــــحــــرج، 
بــاتــت عــلــى أعــتــاب مــعــضــلــة«، وفـــق مــا نقلت 
»واشــنــطــن بــوســت«، عــن مــصــدر مــطــلــع. كما 
نقلت الصحيفة عــن مــســؤول أمــيــركــي بــارز، 
املــخــاطــر  قــّيــمــت  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
أن تــســمــه،  لـــم 

ورأت  الليبية،  االنتخابات  بتأجيل  املرتبطة 
أنها أكبر من تلك التي ستنتج عن إجرائها 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. وقـــــال: »نــحــبــس 
األنفاس ونحن نترقب أن تمضي ليبيا قدمًا 
»يساورنا  السياسي«، مضيفًا:  انتقالها  في 
 إلـــغـــاء االنــتــخــابــات مـــن شــأنــه 

ّ
الــقــلــق مـــن أن

زيادة مخاطر تجدد الصراع«.
لــت مــنــظــمــة »هــيــومــن  وفــــي الـــســـيـــاق، تــســاء
كـــانـــت  إذا  ــا  ــمــ عــ أمـــــــس  رايـــــتـــــس ووتــــــــــش« 
ــلـــيـــبـــيـــة قــــــــــادرة عــــلــــى إجـــــــراء  ــلــــطــــات الـ الــــســ
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة مــع غــيــاب ســيــادة 
القانون، والعدالة، واحترام حقوق اإلنسان. 
ــة  ــلــ ــئــ ــان أمـــــــــس، إن »األســ ــ ــيـ ــ ــالــــــت فــــــي بـ وقــــ
الرئيسية التي على القادة طرحها في قمة 
باريس: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان 
انــتــخــابــات خــالــيــة مـــن اإلكــــــراه، والــتــمــيــيــز، 
وتخويف الناخبن، واملرشحن، واألحزاب 

السياسية؟«. 
ــا »قــــوانــــن لــيــبــيــا  ــهـ ــالـــت إنـ ــا قـ وانـــتـــقـــدت مــ
الــتــقــيــيــديــة الــتــي تــضــعــف حــريــة الــتــعــبــيــر، 
ــاعـــات املــســلــحــة  ــمـ ــمـــع، كـــمـــا أن الـــجـ ــتـــجـ والـ
ترهب الصحافين، والنشطاء السياسين، 
ــتــــدي عـــلـــيـــهـــم بــدنــيــا  ــعــ ــيــــن، وتــ ــقــــوقــ والــــحــ
ــقــــهــــم، وتـــــهـــــددهـــــم، وتـــحـــتـــجـــزهـــم  ــايــ وتــــضــ
لـــة«. ودعـــت  تــعــســفــا، فـــي ظـــل غــيــاب املـــســـاء
السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانن 
ــالــــت »عــلــى  املـــقـــّيـــدة قـــبـــل االنـــتـــخـــابـــات. وقــ
ــة عــلــى  ــلـ ــامـ ــة إلــــغــــاء الــــقــــيــــود الـــشـ ــكـــومـ الـــحـ
املــجــمــوعــات املــدنــيــة لــضــمــان قــدرتــهــا على 
في  تلوح  االنتخابات  أن  العمل، خصوصًا 
ــــق«. وأضـــافـــت »كــمــا أن عــلــى السلطات  األفـ
الـــتـــزام صـــريـــح بمحاسبة  تــقــديــم  الــلــيــبــيــة 
املقاتلن الليبين واألجانب املسؤولن عن 
النزاع  االنتهاكات الجسيمة املرتكبة خال 

الليبي املسلح األخير«.

إنتليجنس«  »أفريكا  موقع  سرب 
ــات عن  ــوم ــل ــع الــفــرنــســي، م
تــقــديــم الــمــبــعــوث األمــيــركــي 
الذي  نــورالنــد،  ريتشارد  ليبيا  إلــى 
الوفد  ضمن  باريس  إلــى  وصــل 
األميركي المشارك في المؤتمر، 
المؤتمر  في  لمناقشته  مقترحًا 
على  عقوبات  فــرض  يتضمن 
الليبية.  ــتــخــابــات  االن معرقلي 
تحفظ  إلــى  التقرير  أشــار  وفيما 
معاقبة  حيال  وفرنسي  إيطالي 
حاليًا،  نــافــذة  ليبية  شخصيات 
العقوبات  أن  ذكر  نورالند  أن  إال 
نوابًا  أولى«  كـ»خطوة  ستطاول 
الــحــوار  ملتقى  فــي  ــاًء  ــض وأع
سياسي  وزن  ذوي  الــســيــاســي 
النواب  مجلس  كرئيس  ثقيل، 
المجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى 

وفق الموقع.

تلويح بعقوبات

صالح النعامي

هيوم«،  »يسرائيل  صحيفة  كشفت 
 عـــمـــن قــالــت 

ً
ــــس الـــخـــمـــيـــس، نـــقـــا أمـ

ــقـــربـــون مــــن الــــلــــواء الــلــيــبــي  إنـــهـــم مـ
سيعمل  أنــه  حفتر،  خليفة  املتقاعد 
العاقات مع إسرائيل،  على تطبيع 
فــــــي حــــــــال تـــمـــكـــنـــه مــــــن الــــــفــــــوز فــي 
االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــلــيــبــيــة، 
فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  املـــــقـــــررة 
ــاءت هـــذه األنــبــاء  ــ األول املــقــبــل. وجـ
ــارة  ــ بـــعـــد أيـــــــام مــــن الـــكـــشـــف عــــن زيــ
قـــــام بـــهـــا نـــجـــل حـــفـــتـــر، صــــــدام إلـــى 
تــل أبــيــب، طــلــب خــالــهــا مــســاعــدات 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
مــن إســرائــيــل، مقابل الــتــزام تدشن 
عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع تـــل أبــيــب 
الحــــقــــًا، وفـــــق صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« 

اإلسرائيلية.
وبحسب ما نقلت »يسرائيل هيوم« 
أمـــس عــن مــصــادر ليبية مــقــربــة من 
حــفــتــر، فــــإن األخـــيـــر تـــحـــّدث أخــيــرًا 
فـــي مــنــاســبــات عــــدة عـــن رغــبــتــه في 
التطبيع مع إسرائيل، في حال فوزه 
وذّكـــرت  الليبية.  الــرئــاســة  بمنصب 
 
ّ
أن من  أخيرًا  كشفته  بما  الصحيفة 

حفتر وســيــف اإلســـام الــقــذافــي، قد 

اســتــعــانــا بــخــدمــة خبير إســرائــيــلــي 
ملــســاعــدتــهــمــا فـــي إعــــــداد الــحــمــات 
ــى أن هـــذا  ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـ
الــخــبــيــر يــعــمــل فـــي أفــريــقــيــا وشـــرق 
أوروبـــــــا ومــنــطــقــة الـــبـــلـــقـــان. ونــقــلــت 
الــصــحــيــفــة عــمــن قــالــت إنـــه مــســؤول 
إمـــاراتـــي، لــم تــســمــه، قــولــه: »فـــي كل 
إســرائــيــل،  مــع  بالتطبيع  يتعلق  مــا 
واالنــضــمــام إلـــى اتــفــاقــات أبـــراهـــام، 
 حــفــتــر والـــقـــذافـــي يــتــفــقــان على 

ّ
فــــإن

ــك، وكــاهــمــا أوضــــح فـــي املــاضــي  ذلــ
ــع إســــرائــــيــــل ضــمــن  الــتــطــبــيــع مــ  

ّ
أن

مخططاتهما، وكاهما عّبر عن ذلك 
في محادثات مغلقة مع مقربيهما، 
وأكدا أنهما سيعمان على تحقيق 
ذلك«. واستدرك املسؤول اإلماراتي، 
 إنه »حتى لو فاز أحد املرشحن 

ً
قائا

ليبيا  وانضمت  القذافي(  أو  )حفتر 
 التطبيع 

ّ
فــإن أبــراهــام،  إلــى اتفاقات 

سيجري بشكل مختلف عن تجربة 
الــتــطــبــيــع مـــع اإلمـــــــارات والــبــحــريــن 
 »الــتــطــبــيــع 

ّ
ــرب«، مــوضــحــًا أن ــغــ واملــ

ســــيــــجــــري بـــشـــكـــل بــــطــــيء لـــلـــغـــايـــة، 
خـــطـــوة بـــخـــطـــوة، وســيــشــبــه اتــفــاق 
الــتــطــبــيــع املـــتـــبـــلـــور بــــن إســـرائـــيـــل 
والسودان«، على حد قوله. وبحسب 
الــصــحــيــفــة، فـــإن حــفــتــر يــعــّد لنجله 
صــدام موقعًا مهّمًا في إدارة الحكم 
ــلـــيـــبـــي، إن فـــــاز فــــي االنـــتـــخـــابـــات  الـ
الــرئــاســيــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يحظى 
بــدعــم مــصــر واإلمـــــــارات والـــواليـــات 
الغربية.  املتحدة وعدد من الجهات 
يراهن  حفتر   

ّ
أن الصحيفة  وزعــمــت 

في  إسرائيل  مع  التطبيع  دور  على 
توفير ظــروف تسمح بإعادة إعمار 
حفتر  عــن  الصحيفة  ونقلت  ليبيا. 
تطبيع  اتفاق  »وحــده  ملقربيه:  قوله 
مـــع إســرائــيــل يــفــضــي إلـــى انــضــمــام 
ليبيا إلى اتفاقات أبراهام، سيضمن 
ليبيا  إعــمــار  إعــــادة  مــخــطــط  تنفيذ 
ــذي ســيــكــلــف مــئــات املـــلـــيـــارات من  الــ
ــــاف حــفــتــر، وفــق  الــــــــــدوالرات«. وأضــ
 رغـــبـــة لــيــبــيــا فـــي أن 

ّ
الــصــحــيــفــة، أن

الــدولــي،  املجتمع  بمساعدة  تحظى 
ــلــــزم الـــرئـــيـــس املـــنـــتـــخـــب وإدارتــــــــه  تــ

بإحداث تحّول في سياسات ليبيا.

مؤتمر باريس لتكريس 
االستحقاق أمرًا واقعًا 
ومخاوف من تجاوزات

)Getty( يشارك ماكرون وهاريس في ترؤس المؤتمر

أكد مفتي موقف الحكومة الرافض للتفاوض )ميناسي ونديمو هايلو/األناضول(

ناصر السهلي

في تجربة أوروبا، املتحولة خالل 
4 عقود من »سوق مشتركة« إلى 

»اتحاد«، صيغت بلغات متنوعة 
مجموعة قيم ومبادئ، تضع بولندا 

واملجر، وحتى الدنمارك والسويد، 
تحت سقف االنتقاد والعقوبات. 
صحيح أن اليمني القومي يحاول 
التحلل من القيم، باسم »مقاومة 

املؤامرة« والحفاظ على »السيادة«، 
إال أنه في نهاية املطاف تبقى الكلمة 

للشعوب وأحزابها. في الحالة العربية، 
املستمرة في خطابات ستينيات 

»املؤامرة«، وجمود فولكلورية 
»الجامعة العربية«، بتنا أمام حالة 

إخضاع »الجماهير« بشعبوية مثيرة 
للشفقة، إذا ما انتقدت سياسة 

عربية ما. فانتقاد التغول ُيجابه 
باسم »السيادة« و»ممانعة املؤامرة«، 

خصوصًا مع نشوء »الدويالت« 
فوق الدولة، أو استعادة بعض مالمح 

»إمارات الطوائف«. ظنون بعض 
اللبنانيني اليوم في أن بلدهم الصغير 

هو »مركز الكون«، وشاغل كل لقاء 
سياسي، إقليمي أو دولي، واعتبار 

البلد »محاصرًا« و»معاقبًا« من 
»اإلمبريالية«، ال يختلف عن ظاهرة 

إخضاع العقل العربي املشرقي 
بشعبوية الوطنية و»كشف املؤامرة«.

ذات يوم، بعد 2011، أطل على 
املشاهدين منتحلو »التحليل 

االستراتيجي« من دمشق وبيروت، 
ليسوقوا أدلتهم على »املؤامرة 

الكونية«، والتي ستسمى الحقًا 
»صهيو- في إعالم »املمانعة« بـ

خليجية«. فمخيمات لجوء تركيا 
كانت »جاهزة مسبقًا« وفيها »حملت 

النساء ووضعن بعد 6 أشهر« من 
التهجير. وليهبط املستوى دون ذلك، 

جلب »استراتيجي« سوري كيسًا 
من العظام إلى استوديو تلفزيون 

ليذم من خالله حكام الخليج، شرحًا 
»املؤامرة«. وفي السياق نفسه لم  لـ

يتردد رئيس حكومة عراقي أسبق في 
حشر جملة »أحفاد يزيد والحسني« 
لتأكيد ماهية »املؤامرة« في املنطقة 

وعلى بقاء »املمانع« بشار األسد.
 
ً
»املؤامرة« ليس اعتالال الهوس بـ

جديدًا، فرغم أن »السيادة« مثقوبة، 
أرضًا وجوًا، يستمر في دمشق، وفي 
»دويالت ما فوق الدول«، سوق خطاب 
»مقاومة املؤامرة«. وبني هذا وذاك ثمة 

جيل من »مناضلي مقاومة اإلمبريالية 
والرجعية« حائر بني دغدغة شعبوية 

أخرى للجماهير وعدم إغضاب 
»أصحاب القرار«، وباألحرى أمن 
السلطات. في املحصلة، هذا هو 

املواطن العربي يهرب من »املؤامرة 
الغربية« على »كرسي وساللة الزعيم« 

ليجد نفسه على حدود العراء البارد 
والعار على مهجريه في غابات 

بيالروسيا، برعاية »صديق« مثل 
ألكسندر لوكاشينكو، سعيًا للوصول 

إلى »الغرب املتآمر« نفسه.
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  شرق
      غرب

غروندبرغ: لحوار 
يمني شامل

دعا املبعوث األممي الخاص لليمن 
أمس  )الصورة(،  هانس غروندبرغ 
الخميس، في بيان، إلى إجراء حوار 
سياسي شامل بــن أطـــراف الــنــزاع. 
ــاء بـــيـــان غـــرونـــدبـــرغ فـــي خــتــام  ــ وجـ
محافظة  إلــــى  يــجــريــهــا  زيـــــارة  أول 
تعز، جنوبي غرب اليمن. ودعا إلى 
»ضرورة التوصل إلى حلول جذرية 
وحــوار سياسي شامل، واالنخراط 
فــي مــنــاقــشــات بــنــاءة حـــول قضايا 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة 

باليمن«.
)األناضول(

التحالف: 
مقتل 125 حوثيًا

ــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي  أعــ
الــيــمــن، أمس  تــقــوده السعودية فــي 
الــخــمــيــس، مــقــتــل 125 حــوثــيــًا في 
غــــارات جــديــدة حـــول مــديــنــة مـــأرب. 
وذكـــــر الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان نــشــرتــه 
وكالة األنباء السعودية »واس«، أنه 
اســتــهــداف  عملية   22« بتنفيذ  قـــام 
آللــيــات وعــنــاصــر املــلــيــشــيــا«. وأدت 
هــــذه الــــغــــارات إلــــى »تــدمــيــر 14 من 
اآللـــيـــات الــعــســكــريــة والــقــضــاء على 
واستهدفت  إرهــابــيــًا«.  125 عنصرًا 
ــارات مــنــطــقــة صــــــــرواح، غــربــي  ــ ــغـ ــ الـ
مــديــنــة مــــأرب، ومــحــافــظــة البيضاء 

في جنوبها.
)فرانس برس(

حركة طائرات إسرائيلية 
وأميركية في أبوظبي

تابعة  إحــداهــمــا  طــائــرتــان،  هبطت 
ــاز املــــخــــابــــرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــهـ لـــجـ
ــرى  ــ ــاد«، واألخــ ــ ــــوســ الـــخـــارجـــيـــة »املــ
لــســاح الــجــو األمـــيـــركـــي فـــي مــطــار 
أبــوظــبــي، أمـــس الــخــمــيــس، حسبما 
ــل الـــعـــســـكـــري لــهــيــئــة  ــ ــراســ ــ أفــــــــاد املــ
ــة،  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــبـــــث اإلسـ
على  تغريدة  فــي  بلومنتال،  إيــتــاي 
ــر«. وأضــــــاف أن الــطــائــرتــن  ــتـ ــويـ »تـ
الفلسطينية  األراضـــــي  مــن  أقــلــعــتــا 
املــحــتــلــة. وفـــي تــغــريــدة الحــقــة، أفــاد 
ــارة،  ــ ــزداد إثـ ــ بــلــومــنــتــال: »الــقــصــة تــ
طـــائـــرات ســعــوديــة تــهــبــط اآلن في 
ــــدر تــعــقــيــب  أبـــــوظـــــبـــــي«. ولـــــــم يـــــصـ
ــارات  ــ رســـمـــي، مـــن إســرائــيــل أو اإلمـ

حول ما ذكره املراسل اإلسرائيلي.
)األناضول(

تركيا: بدء عملية ضد 
»الكردستاني« في هاتاي
الــتــركــيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمنية  بـــدء عملية  الــخــمــيــس،  أمـــس 
»العمال  جديدة ضد عناصر حزب 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي«. وأوضـــــــحـــــــت أن 
»عملية  اســـم  تحمل  الــتــي  العملية 
الــشــهــيــد أســعــد مــيــنــغــيــلــلــي« بـــدأت 
ــة هـــاتـــاي، جــنــوبــي الــبــاد.  فــي واليــ
ويــشــارك فــي العملية 718 فــردًا من 
ــــدرك والــعــمــلــيــات الــخــاصــة  ــوات الـ قــ
لـــلـــدرك وفـــــرق الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
لـــلـــشـــرطـــة تـــحـــت إشـــــــــراف الـــقـــيـــادة 

اإلقليمية للدرك في أضنة. 
)األناضول(

تشديد ياباني على 
عالقات بنّاءة مع الصين

ــانـــي  ــابـ ــيـ ــة الـ ــيــ ــارجــ أكــــــد وزيــــــــر الــــخــ
ــد، يـــوشـــيـــمـــاســـا هـــايـــاشـــي  ــ ــــديـ ــــجـ الـ
)الـــصـــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، أهمية 
إقــــامــــة عــــاقــــات بــــنــــاءة ومــســتــقــرة 
مـــع الـــصـــن، داعـــيـــًا الـــجـــارة الــكــبــرى 
التحلي بسلوك ينم عن  إلى  لباده 
ــال فــــي أول مــؤتــمــر  ــ مـــســـؤولـــيـــة. وقــ
لـــــه إن »الـــــعـــــاقـــــات بــن  ــافــــي  صــــحــ
الـــيـــابـــان والـــصـــن تــــــزداد أهــمــيــتــهــا 
ليس فقط بالنسبة للدولتن، ولكن 
أيضًا من أجل سام ورخــاء املنطقة 
واملجتمع الدولي«. وأضاف »نطالب 
بــســلــوك مـــســـؤول، ونــؤكــد عــلــى ذلــك 
مــع الــحــفــاظ فــي الــوقــت نــفــســه على 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــوار والـ
الــتــحــديــات املــشــتــركــة«. ولـــم يوضح 

ماذا يقصد بالسلوك املسؤول.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاك على  ــبـ تــخــّيــم حــالــة مــن الــجــدل واالرتـ
املشهد الليبي بشأن إجراء االستحقاقات 
االنتخابية، الرئاسية في موعدها املحدد 
املــقــبــل،  كـــانـــون األول  فـــي 24 ديــســمــبــر/ 
والــنــيــابــيــة فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املقبل. ولم تقتصر الشكوك على الداخل 
الليبي فحسب، بل طاولت أيضًا الاعبن 
اإلقليمين فــي املــشــهــد الــلــيــبــي. فــي هــذا 
مــصــادر مصرية خاصة  ــار، كشفت  اإلطــ
الــجــديــد«، عــن تباين حــاد في  »العربي  لـ
األمــيــركــيــة  واإلدارة  مـــصـــر  بــــن  الـــــــرؤى 
واملــرشــحــن  الليبية  االنــتــخــابــات  بــشــأن 
املحتملن لها حتى اآلن، قائلة إن تغيرًا 
املوقف املصري بشأن  مفاجئًا طــرأ على 
ــاء املــــطــــروحــــة لـــلـــتـــرشـــح ملــنــصــب  ــ ــمـ ــ األسـ
رئيس الجمهورية الليبية. وأوضحت أن 
»القاهرة سعت إلى إيجاد قنوات تقارب 
مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الــــذي يــنــوي الــتــرشــح 
للرئاسة، قبل أن تتراجع وتأخذ خطوات 

عدة للوراء«.
وأضــافــت املــصــادر أن »الــتــحــول املصري 
تأكد دوائــر  الدبيبة جــاء بعد  عــن  بعيدًا 
صنع القرار املعنية بامللف الليبي، أنه لن 
متوازنة  إقامة عاقات  على  قــادرًا  يكون 
فـــي الـــعـــاقـــات مـــع تـــركـــيـــا«، مــشــيــرة إلــى 
على  لتركيا،  هــو  األول  الدبيبة  »والء  أن 
الــرغــم مــن مــحــاوالت مــصــر فــتــح الطريق 
أمــامــه إلقــامــة عــاقــات تتمتع بــقــدر كبير 
 
ً
ــرة لــتــكــون بــديــا ــاهـ ــقـ مـــن الــتــمــيــز مـــع الـ
أمــامــه«. وشــــّددت على أن »هــنــاك تقديرًا 
ــارات خــاصــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــد أن اسـ مـــصـــريـــًا يـــؤكـ
مــالــيــة ضخمة قائمة  واســعــة ومــشــاركــة 
ــرق، صــهــر  ــيــ ــبــ ــة وبـــــيـــــرات الــ ــبـ ــيـ ــدبـ بــــن الـ
ــان«.  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
وعلى الرغم من أن الجانب املصري يدرك 
ليست  التجارية  العاقات  أن هذه  تمامًا 
مـــن األســــــرار، وأنـــهـــا ســابــقــة عــلــى وجـــود 
الدبيبة في منصبه، لكنه يردد ما تردده 
بعض القوى املناوئة للدبيبة، في الداخل 

الليبي، في مسعى للضغط عليه.
التحّول املصري عن  أن  وكشفت املصادر 
الدبيبة، ُيعّد أساس الخاف بن القاهرة 
وواشــنــطــن، وهــو مــا ظهر واضــحــًا خال 
األميركي  املصري  االستراتيجي  الــحــوار 

ــر األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدوائــ ــ أخـــــيـــــرًا، إذ تــــرحــــب الــ
املختلفة بالدبيبة وترى فيه القدر الكافي 
من املقومات الازمة لتحقيق قدر نسبي 
الذي  الوقت  في  ليبيا،  في  االستقرار  من 
تحولت فيه البوصلة املصرية نحو سيف 
اإلســــــام، نــجــل الــزعــيــم الــلــيــبــي املــخــلــوع 

الراحل معمر القذافي.
االختيار املصري لم يلق قبواًل من اإلدارة 
األميركية، التي اعتبرت أن سيف اإلسام 
ــذافـــي وقـــائـــد مــلــيــشــيــات شــــرق ليبيا  ــقـ الـ
خليفة حفتر خط أحمر، وال يمكن للواليات 
املــتــحــدة الــقــبــول بـــأي منهما، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــــحــــاوالت الــتــســويــق املـــصـــري الســم 
النظر  وجهة  من  باعتباره  القذافي،  نجل 
املصرية، يمتلك العديد من املقومات، على 
رأسها قبيلة كبيرة تقف خلفه، باإلضافة 
إلـــى مـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن عـــاقـــات مــصــاهــرة 
الــغــرب الليبي، وامـــتـــدادات بــن بقايا  فــي 
بالوالء  يدينون  كــانــوا  الــذيــن  العسكرين 
لــوالــده فــي الــشــرق. واعــتــبــرت املــصــادر أن 
ــام الــقــذافــي ســيــكــون األنــســب  ســيــف اإلســ
للقاهرة،  بالنسبة  املطروحة  األسماء  بن 
ــكــــون خـــــــارج الـــســـيـــطـــرة  ــــن يــ ــرًا ألنــــــه لـ ــظــ نــ
املصرية وبالتالي لن تتعارض توجهاته 
مع مصالح مصر. مع العلم أن مركزًا تابعًا 
ملــفــوضــيــة االنــتــخــابــات فـــي مــديــنــة سبها 
الليبية قد أصــدر، أول من أمس األربعاء، 

بطاقة انتخابية للقذافي.
ــإن الـــــخـــــاف فــي  ــ ــ ــادر، فـ ــ ــ ــــصـ ــ وبــــحــــســــب املـ
بـــات حـــول كيفية تأجيل  الـــراهـــن  الــوقــت 
يتعارض  ال  بشكل  الليبية  االنــتــخــابــات 
املقبل.  املوعد املحدد في 24 ديسمبر  مع 
وكشفت أنــه فــي الــوقــت الــذي تتشدد فيه 
اإلدارة األميركية إلجراء عملية التصويت 
على الــرئــيــس الليبي فــي املــوعــد املــحــدد، 
املــواقــف  بعض  تجميع  مصر  استطاعت 
الدولية حول رؤية تتضمن أن يكون يوم 
24 ديــســمــبــر هـــو بـــدايـــة عــمــلــيــة انــتــخــاب 
ــكـــون يــومــًا  الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى أال يـ
أو  التصويت  عملية  وإرجـــاء  للتصويت، 
إلـــى مــوعــد الحـــق في  االنــتــخــاب الفعلية 

إطار سلسلة من الخطوات.
أن هناك توافقًا ضمنيًا  املــصــادر  وأكـــدت 

بــن مــصــر وفــرنــســا قــبــل انــطــاق مؤتمر 
باريس حول ليبيا، املقرر اليوم الجمعة، 
إلى  الرئيس  انتخاب  إرجـــاء  فــكــرة  بــشــأن 
مــرحــلــة الحـــقـــة مـــع الــحــفــاظ عــلــى رمــزيــة 
ــد املـــحـــدد فـــي 24 ديــســمــبــر املــقــبــل،  املـــوعـ
وذلــك بسبب املــخــاوف من وجــود القوات 
التركية في الغرب الليبي، وتأثيرها على 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة بالشكل  مــجــريــات 
الــــذي يــجــعــلــهــا العــبــًا أســاســيــًا وحــاســمــًا 
لــصــالــح املــرشــح املــدعــوم مــن طــرفــهــا، في 

إشارة إلى الدبيبة.
الــقــيــادة املصرية  وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن 
تراهن على عنصر الوقت في حال تأجيل 
الــهــدفــن، إمــا  ــد  االنــتــخــابــات لتحقيق أحـ
ــيــــركــــي تـــجـــاه ســيــف  تــغــيــيــر املــــوقــــف األمــ
اإلسام القذافي، أو دفع واشنطن لتحقيق 
تقدم في ملف القوات التركية املوجودة في 
ليبيا، الفتة في الوقت ذاتــه إلى أن حفتر 
ســيــعــد خــيــارًا ثــانــيــًا ملــصــر إذا فــشــلــت في 
إرجاء العملية االنتخابية. وقالت املصادر 
رأي  تغيير  فــي  املــصــري فشل  الجانب  إن 
اإلدارة األمــيــركــيــة خـــال حــــوار واشــنــطــن 
األخير بن وزير الخارجية سامح شكري 

ونظيره األميركي أنتوني بلينكن.
ــــف االنــــــتــــــقــــــادات  ــلـ ــ ــد مـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
ــاع  ــ ــلـــى أوضــ واملــــاحــــظــــات األمـــيـــركـــيـــة عـ
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة فـــي مـــصـــر، فــقــالــت 
الذعة  انتقادات  تلقى  إن شكري  املصادر 
االستراتيجي،  للحوار  املغلقة  الغرف  في 
مــوضــحــة أن أحـــد املــســؤولــن فــي اإلدارة 
مــع شكري  تهكم خــال حديث  األميركية 
اتهامات   »هــل مصر ال توجد فيها 

ً
قائا

ــــوى االنـــضـــمـــام لــجــمــاعــة إرهــــابــــيــــة؟«.  سـ
وأوضــحــت املــصــادر أن املــطــالــب املصرية 
التي كررها شكري بإجراء لقاء قريب بن 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــــاءت  ــــدن بـ ــايـ ــ ــــو بـ ــي جـ ــركــ ــيــ ونــــظــــيــــره األمــ
ــرد األمــيــركــي كــان  ــ بــالــفــشــل، قــائــلــة إن »الـ
واضحًا: لن يتم اللقاء قبل تنفيذ املطالب 
التي حددتها اإلدارة«، من دون أن تحدد 

املصادر ماهية تلك املطالب.
ــه فــيــه  ــوّجــ ــوقــــت الــــــذي تــ يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــ
السيسي إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر 
بــاريــس الــدولــي حــول ليبيا. ووفــقــًا لبيان 
رســمــي صـــادر عــن الــرئــاســة املــصــريــة، فإن 
الــســيــســي »يــعــتــزم الــتــركــيــز خــــال أعــمــال 
ــاتـــف املــجــتــمــع  ــكـ ــلـــى تـ ــر بــــاريــــس عـ ــمـ مـــؤتـ
ــدولــــي ملـــســـانـــدة لــيــبــيــا خــــال املــنــعــطــف  الــ
ــه حــالــيــًا،  ــام الــــــذي تـــمـــر بــ ــهــ ــتـــاريـــخـــي الــ الـ
ــراء االســتــحــقــاق  ــ خــصــوصــًا مـــن خــــال إجــ
في  املحدد  موعده  في  املنتظر  االنتخابي 
شهر ديسمبر املقبل، وكذلك خروج جميع 
ــقــــوات األجــنــبــيــة واملـــرتـــزقـــة واملــقــاتــلــن  الــ
 عن 

ً
األجــانــب مــن األراضـــي الليبية، فضا

إلقاء الضوء على الجهود املصرية الجارية 
املستويات  الــصــدد على مختلف  هــذا  فــي 

االقتصادية والسياسية واألمنية«.

حفتر سيعد خيارًا 
ثانيًا لمصر إذا فشلت 

بإرجاء االنتخابات

ابتعدت مصر عن 
ترشيح الدبيبة لتحالفه 

الوثيق مع تركيا

تباين بين مصر والواليات المتحدة
القاهرة تروج للقذافي

أظهر الحوار 
االستراتيجي األميركي ـ 

المصري األخير، تباينًا بين 
وجهتي نظر الطرفين 

في ملف االنتخابات 
الليبية وإفرازاتها



تشي المعطيات 
السياسية باصطدام 

موقف بعض 
الدول العربية 

المندفع اتجاه 
النظام السوري 

برفض من الواليات 
المتحدة للتطبيع 
مع بشار األسد، إال 

أن الموقف الغربي 
تجاه محاوالت 

إعادة تأهيل نظام 
األسد ضعيف وغير 
كاٍف. في المقابل، 

فإن عدم تغير 
موقف السعودية 
وقطر من النظام 

يعني عدم قدرته 
على العودة 

للجامعة العربية 
قريبًا

تــــــــــزداد الــــتــــحــــركــــات املــــيــــدانــــيــــة املــتــعــلــقــة 
الــنــووي اإليــرانــي بــمــوازاة الضغط  بامللف 
على  أسبوعن  من  أكثر  قبل  الدبلوماسي، 
اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فــيــيــنــا فـــي جولتها 
للقوات  املركزية  القيادة  وأعلنت  السابعة. 
البحرية األميركية، أمس الخميس، أن قوات 
من اإلمارات والبحرين وإسرائيل والواليات 
املتحدة بدأت تدريبات على عمليات أمنية 
متعددة األطراف في البحر األحمر، أول من 
أمــس األربــعــاء. وهــذه أول تدريبات بحرية 
يــتــم اإلعـــــان عــنــهــا بـــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
الخليجيتن. وكشف  والدولتن  وإسرائيل 
التي  التدريبات  أن  األميركية  القيادة  بيان 
على  الــتــدريــب  تشمل  أيـــام  خمسة  تستمر 
سفينة »بورتاند« األميركية »وسيزيد من 
التوافقية بن فرق التصدي البحرية التابعة 
للقوات املشاركة«. وقال نائب األميرال، براد 
للقوات  املركزية  القيادة  يقود  الــذي  كوبر، 
الــبــحــريــة األمــيــركــيــة واألســـطـــول الــخــامــس 
األمــيــركــي والـــقـــوات الــبــحــريــة املــشــتــركــة، إن 
»التعاون البحري يساعد في حماية حرية 
ــر لـــلـــتـــجـــارة، وهــمــا  املــــاحــــة والـــتـــدفـــق الـــحـ

ضروريان لألمن واالستقرار في املنطقة«.
الجوفضائية  الــقــوات  قائد  رفــع  مــن جهته، 
ــي، أمــيــر علي  ــرانــ ــثـــوري اإليــ فـــي الـــحـــرس الـ
أمـــس   

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ الــــتــــهــــديــــدات،  زاده،  ــي  ــاجــ حــ

الــحــرب فإن  بـــدأت إســرائــيــل  الخميس، »إذا 
الــنــهــايــة ســتــكــون بــأيــديــنــا«. ونــقــلــت وكــالــة 
أنـــبـــاء »تــســنــيــم« اإليـــرانـــيـــة ومـــوقـــع »ســبــاه 
نيوز« التابع للحرس الثوري، عنه قوله إن 
التعامل  فــي  إسرائيل  مــن جانب  »أي خطأ 
القائد  وقــال  بزوالها«.  مع طهران سيعجل 
»الــنــظــام الــوحــيــد الـــذي يــتــحــدث عــن البقاء 
والوجود هو النظام الصهيوني. لذا، نظام 
يتحدث عن وجوده محكوم عليه بالتدمير 
وال يمكن أن يتحدث عن تدمير دول أخرى«. 
واعــتــبــر أن الــتــصــريــحــات اإلســرائــيــلــيــة هي 
»تـــهـــديـــدات مــوّجــهــة بـــالـــدرجـــة األولـــــى إلــى 
االســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي، وهــــم يــعــرفــون أنــهــم 
النهاية  لــكــن  ــداء،  ــتـ االعـ يـــبـــدأوا  أن  يمكنهم 
ــذه الــنــهــايــة هــي تدمير  ســتــكــون بــيــدنــا، وهـ

النظام الصهيوني«. 
ر من أنه »في حال قدموا لنا الذريعة 

ّ
وحــذ

ــاريـــخ  ــون تـ ــّرعــ ــســ ــكـــونـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد يــ ــيـ سـ
تــدمــيــرهــم«. وفـــي مــلــف الـــطـــائـــرات املــســّيــرة 
اإليــــرانــــيــــة، الـــتـــي تــثــيــر قـــلـــق دول أبـــرزهـــا 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، أكــــد حــاجــي زادة أنــهــا 
باتت »شوكة في عن أعداء إيران«. وأضاف 
الــتــفــاوض  إن علينا  يــقــولــون  نـــا  »أعـــداء أن 
دول  ســعــي  أن  ورأى  الــــصــــواريــــخ«.  بـــشـــأن 
غـــربـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن هـــــذه الـــــقـــــدرات »يــظــهــر 
قــوتــنــا«، مــشــّددًا على أنــه »لسنا فــي حاجة 
للحديث عن قدراتنا، ألن العدو يتحدث بما 
والدفاعية  الصاروخية  الــقــدرات  عــن  يكفي 

إليران«.
وأتــت تصريحات حاجي زاده على هامش 

العميد حسن طهراني  مقتل  ذكــرى  إحــيــاء 
مـــقـــّدم فـــي انــفــجــار بمعسكر لــلــحــرس قــرب 
طهران في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. 
وينسب الى طهراني مقّدم الذي قضى معه 
عــــدد مـــن أفـــــراد الـــحـــرس، الـــــدور األبـــــرز في 

تطوير الصواريخ اإليرانية.
رت إيــران إسرائيل الشهر املاضي من 

ّ
وحــذ

أي »مــغــامــرة« ضــد برنامجها الــنــووي، في 
العبرية أنها تحتفظ  الــدولــة  أعــقــاب إعــان 
بــحــق اســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد طـــهـــران. وكـــان 
رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي أفــيــف 
كوخافي، قد كشف يوم الثاثاء املاضي، أن 
الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل 
عــلــى املــنــشــآت الــنــوويــة اإليــرانــيــة، فــي حن 
شــددت إيــران على أن ردهــا على أي هجوم 

لــن يقتصر عــلــى حـــدودهـــا. وأضــــاف أن تل 
مع  للتعامل  املــعــّدة  الخطط  ستسرع  أبيب 

إيران وتهديدها النووي العسكري.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  الــــغــــضــــون،  ــي  فــ
األمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مــبــعــوث 
ــنـــطـــن الــــخــــاص إليـــــــران روبـــــــرت مــالــي  واشـ
سيجري مشاورات مع السعودية واإلمارات 
والبحرين وإسرائيل بن 11 نوفمبر الحالي 
و20 منه، للتنسيق بشأن مجموعة واسعة 
من املخاوف حول طهران. وأكــدت في بيان 
ــران املــزعــزعــة  أن مــالــي سيبحث أنــشــطــة إيــ
لاستقرار في املنطقة والجولة القادمة من 
املحادثات النووية التي ستجري في فيينا 

في 29 نوفمبر الحالي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أكد وزير خارجية حكومة طالبان املا أمير 
خان متقي، أمس الخميس، أن مباحثاته في 
لم تقتصر  أبــاد كانت مثمرة، وأنها  إســام 
على املسؤولن الباكستانين، بل أجرى لقاًء 
 مــع املــنــدوبــن األمــيــركــي والــروســي 

ً
مفصا

ترويكا  اجتماع  جمعهم  الــذيــن  والصيني، 
أفغانستان. وذكــر خان  في باكستان بشأن 
مــتــقــي فـــي بــيــان أن وفـــد طــالــبــان الــــذي زار 
إســـــام أبـــــاد يــضــم كـــا مـــن وزيـــــر الــتــجــارة 
نور الدين عزيزي، ووزير املالية هداية الله 
بدري، ومندوبن من وزارة املاحة الجوية، 

وأن كل واحد منهم ركز على جانبه الخاص 
في املباحثات مع املسؤولن الباكستانين، 
ــفــضــي 

ُ
وأن تــلــك املــبــاحــثــات مــســتــمــرة، وســت

إلى نتائج ملموسة ومثمرة. كما أكد متقي 
أنه بصفته وزير الخارجية التقى بممثلن 
ــا والــصــن  ــيــ عـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وروســ
ــاد لــلــمــشــاركــة  ــ ــــام أبـ الـــذيـــن جـــــاؤوا إلــــى إسـ
أنــه تحدث  الــتــرويــكــا، موضحًا  فــي اجتماع 
القضايا، ومنها تجميد  معهم في مختلف 
األصــــول األفــغــانــيــة وعــاقــات طــالــبــان بتلك 
الــدول، وقضية األمــن في أفغانستان. وقال 
إن الجميع أشــادوا بــدور طالبان في إحال 
األمن والسام في أفغانستان، واتفقوا على 
املــضــي قــدمــًا فــي املباحثات مــع الحركة في 
املستقبل. وأضاف متقي: نواصل املباحثات 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، وســيــلــتــقــي الـــوفـــد بــرئــيــس 
الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــــان ووزيــــر 
الــخــارجــيــة شـــاه مــحــمــود قــرشــي، ونــنــاقــش 
ــفـــات مــخــتــلــفــة أبـــــرزهـــــا الـــحـــركـــة  ــلـ مـــعـــهـــم مـ
الــتــجــاريــة وحــركــة املــواطــنــن عــلــى الــحــدود 

بن الدولتن.
ر وزير الخارجية الباكستاني 

ّ
من جهته، حذ

ــا انـــهـــيـــار  ــفــ ــلــــى شــ ــان عــ ــتــ ــانــــســ ــغــ ــن أن أفــ ــ مــ
اقــتــصــادي، مـــشـــدّدًا فــي كلمته االفــتــتــاحــيــة 
فــي اجــتــمــاع الــتــرويــكــا، عــلــى أنـــه »ال يتعن 
فــقــط مــواصــلــة الــتــعــامــل مــع أفــغــانــســتــان بل 
وتشجيع ذلك أيضًا لعدة أسباب«. وأضاف 
أن »ال أحـــد يــرغــب فــي رؤيـــة الــعــودة لحرب 
قد  اقتصاديًا  انهيارًا  يريد  أحــد  وال  أهلية، 
ــرابــــات، الـــكـــل يـــريـــد الــتــصــدي  ــطــ يــثــيــر االضــ
بــشــكــل فــعــال لــلــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة العاملة 
أزمة  تجنب  نريد  وكلنا  أفغانستان،  داخــل 
الجــئــن جــــديــــدة«. واعــتــبــر أن مـــن شــــأن أي 
»يحد بشدة«  أن  لاقتصاد  تدهور إضافي 

مـــن قـــــدرة حــكــومــة طـــالـــبـــان الـــجـــديـــدة على 
إدارة الباد. وتابع »ال بد بالتالي للمجتمع 
ــن أن يـــعـــزز تـــوفـــيـــر املـــســـاعـــدات  ــــي مــ ــــدولـ الـ
أن ذلك  إلى  اإلنسانية بشكل عاجل«. ولفت 
إلى  الــوصــول  من  أفغانستان  تمكن  يشمل 
األمــــوال الــتــي جــمــدهــا املــانــحــون الغربيون 
ــان عـــلـــى الـــــبـــــاد فــي  ــبــ ــالــ مـــنـــذ ســـيـــطـــرت طــ
استئناف  أن  وأكــــد  املـــاضـــي.  أغــســطــس/آب 
الــرامــيــة  الــتــمــويــل »سينسجم مــع جــهــودنــا 
والدفع  االقتصادي  النشاط  إنعاش  إلعــادة 
ـــجـــاه االســتــقــرار 

ّ
بــاالقــتــصــاد األفـــغـــانـــي بـــات

واالســـتـــدامـــة«. وفـــي تــصــريــحــات أدلــــى بها 
الحقًا إلــى وســائــل إعـــام، أشــار إلــى أن ذلك 
أيضًا.  الغربية  الــدول  سيصب في مصلحة 
وتـــابـــع قـــرشـــي »إذا كــنــتــم تــعــتــقــدون أنــكــم 
بعيدون وأن أوروبــا آمنة وأن هذه املناطق 
لـــن تــتــأثــر بــــاإلرهــــاب، فـــا تــنــســوا الــتــاريــخ. 
أخطاء  تكرار  نريد  وال  التاريخ  من  تعلمنا 
املــــاضــــي«. وبــحــثــت بــاكــســتــان كـــذلـــك فــكــرة 
االقتصادي  املمر  إلــى  أفغانستان  انضمام 
الــبــاكــســتــانــي، وهـــو مــشــروع بنية  الصيني 
ويأتي  الـــدوالرات  مليارات  يتكلف  أساسية 

في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ــدة مــــــــــــرارًا مــــــن أن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ رت األمــــــــــم املـ

ّ
وحـــــــــــــذ

أفــغــانــســتــان بــاتــت عــلــى شــفــيــر أســــوأ أزمـــة 

ــالـــم، إذ يـــواجـــه أكـــثـــر من  إنــســانــيــة فـــي الـــعـ
نــصــف الــســكــان نقصًا »شـــديـــدًا« فــي الــغــذاء 
فيما سيجبر الشتاء املاين على االختيار 
ــــل اجـــتـــمـــاع  ـ

ّ
ــث ــ ــة. ومـ ــ ــاعـ ــ ــــجـ بـــــن الــــهــــجــــرة واملـ

يـــجـــريـــهـــا  زيـــــــــــارة  أول  بـــــــــاس«  »تـــــرويـــــكـــــا 
ــــى املــنــطــقــة  ــي الـــجـــديـــد إلـ ــركـ ــيـ املـــبـــعـــوث األمـ
تــومــاس ويــســت، مــنــذ خــافــتــه زملـــاي خليل 
في  األميركية  الخارجية  وزارة  وقــالــت  زاد. 
وقــت سابق هــذا األســبــوع إن ويست ينوي 
زيـــارة روســيــا والهند كــذلــك. وأفـــاد الناطق 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة نــيــد بــرايــس 
ــع شــركــائــنــا  ــنــــواصــــل مــ ــــوع »ســ ــبـ ــ هـــــذا األسـ
توضيح توقعاتنا من طالبان وأي حكومة 
الــذي كان  أفغانية مقبلة«. وأوضــح ويست 
فــي بروكسل فــي وقــت سابق هــذا األسبوع 
لتقديم إيجاز لحلف شمال األطلسي بشأن 
الــواليــات املتحدة مــع طالبان، أن  اتــصــاالت 
تــام« عن رغبتها  أعربت »بــوضــوح  الحركة 
العاقات  املساعدات وتطبيع  في استئناف 

مع األسرة الدولية وتخفيف العقوبات.
وسبق أن ُعقد أول من أمس األربعاء، اجتماع 
بـــشـــأن أفــغــانــســتــان، فـــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة 
نيودلهي، من دون مشاركة الصن وباكستان. 
وشـــارك فــي االجــتــمــاع ممثلو كــل مــن روسيا 
ــان  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ وإيـــــــــــــران وتــــركــــمــــانــــســــتــــان وكـ
وطاجيكستان.  وأوزبــكــســتــان  وقرغيزستان 
فــي غــضــون ذلـــك، كشف ســكــان واليـــة باميان 
األفــغــانــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن عــنــاصــر من 
حركة طالبان وضعوا في مكان تمثال زعيم 
أقلية الهزارة عبد العلي مزاري، الذي أعلنته 
الوطن«،  أجــل  من  السابقة »شهيدًا  الحكومة 
 فنيًا يمثل القرآن، في خطوة حذروا من 

ً
عما

أنها قد تؤدي إلى اندالع أعمال عنف. 
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التقى خالها األســد. ولكن يبدو أن املوقف 
العربي تجاه النظام السوري متباين، إذ ما 
تزال عدة دول عربية ترفض تعويم النظام 
السوري مرة أخــرى، مثل السعودية وقطر، 
املــصــري غير محسوم  املــوقــف  يــبــدو  بينما 
حتى اللحظة، على الرغم من اللقاء الذي تم 

ال يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل«. 
ــاءت تــصــريــحــات الــوزيــريــن، الــجــزائــري  وجــ
واألردنــي، بعد يوم واحد من زيارة قام بها 
وزير الخارجية اإلماراتي عبد الله بن زايد، 
األولــى  السورية دمشق، هي  العاصمة  إلــى 
ــنـــوات،  ــر مــــن عـــشـــر سـ ــثـ مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ أكـ

بن وزير الخارجية املصري سامح شكري، 
ــام فــيــصــل مـــقـــداد،  ــظـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــارجـ ووزيـــــــر خـ
أواخر سبتمبر/أيلول املاضي، على هامش 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

في نيويورك.
ــأن مــوقــف  وتـــشـــي املــعــطــيــات الــســيــاســيــة بــ

النظام  اتجاه  املندفع  العربية  الــدول  بعض 
ــــوري يـــصـــطـــدم بــــرفــــض مــــن الــــواليــــات  ــــسـ الـ
املـــتـــحـــدة، الـــتـــي أعـــلـــنـــت، الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، 
رفــضــهــا أي مــحــاولــة لــلــتــطــبــيــع مـــع األســــد، 
»الــديــكــتــاتــور الــوحــشــي«.  والــــذي وصــفــتــه بـــ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  املــتــحــدث  ــــرب  وأعــ

واشنطن  »قلق«  عن  برايس  نيد  األميركية 
مــن زيــــارة بــن زايـــد إلـــى دمــشــق، حــاثــًا دول 
»الــفــظــائــع«  فــي  مليًا  التفكير  عــلــى  املنطقة 
التي ارتكبها األسد. ويحكم »قانون قيصر«، 
العاقة  املــاضــي،  العام  ّعل منتصف 

ُ
ف الــذي 

إذ فرضت  الــســوري،  بن واشنطن والنظام 
ــذا الــقــانــون  ــات املـــتـــحـــدة بــمــوجــب هــ ــواليــ الــ
ــقـــوبـــات رادعـــــــة عـــلـــى أبــــــرز الــشــخــصــيــات  عـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة واألمـ
الــنــظــام الــســوري، إضــافــة إلــى الشخصيات 
والــكــيــانــات االقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة التي 
تقدم عونًا له. و»قيصر« هو االسم الحركي 
لــعــســكــري ومـــصـــور فـــي الــطــبــابــة الــشــرعــيــة 
ق 

ّ
وث للنظام،  العسكرية  الشرطة  جهاز  في 

عــمــلــيــات قــتــل تــحــت الــتــعــذيــب فـــي ســجــون 
نظام األسد من 2011 حتى منتصف 2013.

»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر مطلعة، لـ
أن واشنطن أفشلت خال العامن األخيرين 
النظام  أطــراف عربية لعودة  مــحــاوالت من 
الـــســـوري إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، إلبــقــائــه 
فــي عــزلــة، كــي ينصاع لــــإرادة الــدولــيــة في 
السورية.  للقضية  سياسي  لحل  التوصل 
ــتــــاف الــوطــنــي  غـــيـــر أن نـــائـــبـــة رئـــيـــس االئــ
الــســوري املــعــارض ربـــى حــبــوش قــالــت، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن املــوقــف 
الغربي تجاه محاوالت إعــادة تأهيل نظام 
بشار األسد »ضعيف وغير كاٍف«، مضيفة: 
»ننتظر منهم دورًا أقــوى، وإجــراءات جدية 
املجرم«.  مع  التطبيع  عملية  تمنع  وفعلية 
وعـــن الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بــهــا املــعــارضــة 
الجامعة  إلــى  النظام  عــودة  دون  للحيلولة 
العربية، قالت حبوش: »مستمرون بالعمل 
على إيقاف التطبيع مع النظام«. وأضافت: 
»أثناء وجود وفد من االئتاف في نيويورك، 
على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، 
عــقــدنــا الــكــثــيــر مـــن االجـــتـــمـــاعـــات مـــع دول 
فاعلة في القضية السورية، تحدثنا خالها 
الــكــارثــي على ســوريــة والشعب  عــن الخطر 
ــع األســـــــــد، كــمــا  ــ ــن الـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــ الـــــســـــوري مـ
التقينا مع وفد جامعة الدول العربية هناك 
وبّينا  الخصوص،  بهذا  موقفنا  وشرحنا 
وأشــارت  للجامعة«.  النظام  إعــادة  خطورة 
إلى أن »التطبيع مع نظام مجرم، أو التفكير 
الــدولــي، سيزيد  املجتمع  لواجهة  بــإعــادتــه 
املهجرين  السورين، خصوصًا  من معاناة 
والنازحن والاجئن في املخيمات، ويقتل 
الغرب،  على  مضيفة:  السياسية«،  العملية 
وال سيما الواليات املتحدة، أن يقوم بتحرك 

جاد إليقاف هذا التطبيع.
ــرات عــلــى  ــ ــــؤشـ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــهـــور مـ
تبدل ما في املوقف األميركي تجاه النظام 
السوري، إال أن الباحث السياسي املختص 
بالشأن األمــيــركــي رضـــوان زيـــادة رأى، في 
الــجــديــد«، أن »ال تبدل  حديث مــع »العربي 
فــي مــوقــف واشــنــطــن مــن األســـد ونــظــامــه«، 
تــبــذل جهودًا  ال  »لكنها  بــالــقــول:  مستدركًا 
منع  أجــل  من  وحقيقية  جدية  دبلوماسية 

أو محاسبة املطبعن مع األسد«. 
وأشار إلى أن »موقف الخارجية من زيارة 
ــارات إلــى دمشق مهم«،  وزيــر خارجية اإلمـ
أقــوى،  بلغة  يــصــدر  أن  األهـــم  لكن  مضيفًا: 
ــلـــى مــــن املـــتـــحـــدث بــاســم  ــــن مـــســـتـــوى أعـ ومـ
الـــخـــارجـــيـــة، ألن األطــــــــراف الـــعـــربـــيـــة تــقــرأ 
الــرســائــل بــحــســب املــتــحــدث ولــيــس حسب 

املوقف ذاته. 
ــه »ال يــوجــد تــغــيــر في  ــــادة إلـــى أنـ ولــفــت زيـ
مــوقــف الــســعــوديــة وقــطــر مـــن نــظــام بــشــار 
لــذا لن يعود نظام األسد  األســـد«، مضيفًا: 
إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحالي. 
وحــول موقف دول االتــحــاد األوروبـــي، قال 
زيــادة: موقفها واضح برفض التطبيع مع 
نــظــام األســــد. لــألســف املــعــايــيــر الــعــربــيــة ال 
تراعي حقوق اإلنسان والعدالة واملحاسبة.

متابعةالحدث

األمم المتحدة: 
أفغانستان على شفير 

أسوأ أزمة إنسانية عالمية

هل تفرمل واشنطن تعويم األسد؟

الخارجية  وزير  بزيارة  الخميس،  أمس  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  رحبّت 
اإلماراتي عبد اهلل بن زايد آل نهيان إلى دمشق. وأوضحت، في بيان، 
اتصال هاتفي  اعتبر، خالل  اللهيان  أمير عبد  اإليراني  الخارجية  أن وزير 
إيجابية«.  خطوة  هي  دمشق  »إلى  الزيارة  أن  اإلماراتي،  نظيره  مع 
عبد  من  بمبادرة  تم  االتصال  أن  »وام«  اإلمارات  أنباء  وكالة  وذكرت 
المشترك  التعاون  الثنائية ومجاالت  العالقات  »بحث  اللهيان، وتخلله 

وسبل تطويرها«.

ترحيب إيراني

تقرير

أمين العاصي

الــخــطــوات مــن دول عربية  تــتــوالــى 
بــاتــجــاه الــتــطــبــيــع مـــع نــظــام بــشــار 
ــة األخـــيـــرة، فــي ظل  األســـد فــي اآلونــ
مـــحـــاوالت تــبــدو جــــادة إلعــــادة هـــذا الــنــظــام 
بلدان  تــزال  العربية، بينما ال  الجامعة  إلــى 
االتــحــاد األوروبــــي والــواليــات املتحدة عند 
املتهم  النظام  هذا  لتأهيل  الرافض  موقفها 
إبــادة جماعية على مدى  بارتكاب عمليات 

أكثر من عشر سنوات.
وفي جديد املواقف العربية الداعية للتقارب 
مــع الــنــظــام الـــســـوري، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
الجزائري رمطان لعمامرة، أمس األول، إنه 
آن األوان لــعــودة ســوريــة إلــى جامعة الــدول 
الــعــربــيــة، مضيفًا: كــرســي ســوريــة يــجــب أن 
يعود إليها من دون التدخل في سياساتها 
الــجــزائــري أن  الـــوزيـــر  ومـــن يحكمها. وأكــــد 
 على تجميد عضوية 

ً
باده لم توافق أصا

سورية في الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن 
ذلـــك لــم يسهم فــي الــحــلــول. وكــانــت جامعة 
الدول العربية اتخذت قرارًا، في 12 نوفمبر/

عــضــويــة  بــتــعــلــيــق  الـــثـــانـــي 2011،  تـــشـــريـــن 
النظام في الجامعة بسبب رفضه التجاوب 
ــبـــادرة لــهــا لــلــحــل فـــي ســـوريـــة. وطــلــب  مـــع مـ
القرار سحب السفراء مع إبقاء الطلب »قرارًا 
الــقــرار بموافقة  سياديًا لكل دولـــة«. وصــدر 
18 دولـــة واعـــتـــراض 3 هــي ســوريــة ولبنان 

واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
التطبيع مع نظام بشار  وفــي سياق تبرير 
األسد، كشف وزير الخارجية األردني أيمن 
الصفدي، في تصريحات تلفزيونية األربعاء 
ــــي، أن بــــــاده أجــــــرت مــــحــــادثــــات مــع  ــــاضـ املـ
الواليات املتحدة »حول جهود التقارب« مع 
النظام السوري، مضيفًا: »األردن يتحدث مع 
األسد بعد عدم رؤية أي استراتيجية فعالة 
لحل الصراع السوري«. وتابع: »األردن عانى 
نتيجة الحرب األهلية السورية، حيث تشق 
املخدرات واإلرهــاب طريقهما عبر الحدود، 
وتستضيف الباد 1.3 مليون الجئ سوري 

الدوحة ـ أنور الخطيب

تــنــطــلــق فـــي واشـــنـــطـــن، الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
ـــــة لــــلــــحــــوار  ــعــ أعـــــــمـــــــال الـــــــــــــــــدورة الـــــــرابـــــ
ــــن قـــطـــر والـــــواليـــــات  االســــتــــراتــــيــــجــــي بـ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، والـــذي يعقد للمرة 
بــــايــــدن.  جـــــو  إدارة  عــــهــــد  فـــــي  األولــــــــــى 
وُيـــعـــقـــد الــــحــــوار بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
اإلقليمي،  االستقرار  قضايا  وسيتناول 
ــاون الـــدفـــاعـــي والـــصـــحـــة الــعــامــة  ــعـ ــتـ والـ
ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب ومــكــافــحــة االتــجــار 
ــر وحـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان وتــغــيــيــر  ــبـــشـ ــالـ بـ
املــنــاخ والــطــاقــة والــكــفــاءة واســتــقــالــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الــــــطــــــاقــــــة واملــــــــســــــــاعــــــــدات االنـ
والتعاون االقتصادي والتبادل الثقافي 
والتعليمي بن قطر والواليات املتحدة 
اإلعامي  للمكتب  بيان  وفق  األميركية، 

لوزارة الخارجية القطرية.
قد  األميركية،  الخارجية  وزارة  وكــانــت 
أعــلــنــت أن بــلــيــنــكــن ســيــســتــقــبــل، الــيــوم 
الــجــمــعــة، نــظــيــره الــقــطــري فــي واشنطن 
إلجراء الحوار االستراتيجي، وسيشارك 
فيه مسؤولون من مجلس األمن القومي 
الــدولــيــة  للتنمية  األمــيــركــيــة  والـــوكـــالـــة 
ووزارة الدفاع ووكاالت أميركية أخرى. 

ويــأتــي هـــذا الـــحـــوار بــعــد نــحــو شهرين 
على زيـــارة وزيـــري الــخــارجــيــة والــدفــاع 
األميركين إلى الدوحة، لشكر السلطات 
ــــوري الــــذي  ــحـ ــ الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى الــــــــدور املـ
قامت به في عمليات اإلجاء من كابول 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد ســـقـــوط حــكــومــة 
أشــرف غني ودخـــول حركة طالبان إلى 
كــابــول فــي أغــســطــس/آب املــاضــي. وكــان 
ــرب عــــن امـــتـــنـــان بــــاده  ــ بــلــيــنــكــن، قــــد أعــ
لـــدولـــة قــطــر إلســهــامــهــا فـــي إنـــقـــاذ آالف 
إنجاز  إن  وقــال  أفغانستان،  األرواح في 
ــاء لــــم يـــكـــن لــيــتــحــقــق مــــن دونـــهـــا.  ــ ــ اإلجـ

ــارك  وأضـــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي شــ
فــيــه وزيــــرا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع لــكــل من 
قطر والــواليــات املتحدة في الدوحة في 
تعّبر  »أميركا  املــاضــي:  سبتمبر/أيلول 
إلسهامها  لقطر  العميق  امتنانها  عــن 
أفغانستان،  فــي  األرواح  إنــقــاذ آالف  فــي 
ولم نكن لنحقق إنجاز اإلجاء دونها«. 
ــدد وزيـــــــر الــــدفــــاع  ــ ــر، شــ ــمــ ــؤتــ وخـــــــال املــ
األمــيــركــي لــويــد أوســــن، عــلــى أن بــاده 
»ســتــظــل مــلــتــزمــة بــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة مع 

قطر«.
وانــعــقــد الــحــوار االســتــراتــيــجــي القطري 
ــنــــطــــن فــي  ــــي واشــ ــالــــث فـ ــثــ األمــــيــــركــــي الــ
املـــاضـــي، وتــنــاولــت  الـــعـــام  سبتمبر مـــن 
دورة 2020 القضايا اإلقليمية والعاملية 
ــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــن  ــتــ ــادًا إلـــــى الــ ــنــ ــتــ اســ
الطرفن في مجاالت الصحة واملساعدات 
اإلنــســانــيــة والــتــنــمــيــة الــدولــيــة والــعــمــل 
ــاب،  ــ وتــطــبــيــق الــقــانــون ومــحــاربــة اإلرهـ
ــعــت 

ّ
والــتــجــارة والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم. ووق

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وقـــطـــر عــلــى مــذكــرة 
تفاهم حول التعليم والثقافة والرياضة، 
إلـــى جــانــب الــتــوقــيــع عــلــى إعــــان نــوايــا 
الثقافي  الــعــام  ليكون   2021 عــام  يــحــدد 
إعان  إلى  باإلضافة  القطري،  األميركي 
ــة قـــطـــر مــنــتــدى  ــ نــــوايــــا الســـتـــضـــافـــة دولــ
لــاســتــثــمــار فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة في 
الــخــتــامــي  الـــبـــيـــان  وأشــــــــار   .2021 عـــــام 
ــادة املــلــحــوظــة فـــي الـــتـــبـــادالت  ــزيــ ــى الــ إلــ
الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة الــتــي نــمــت بينهما 
عـــامـــي  بـــــن  املـــــائـــــة  فـــــي   30.7 بـــنـــســـبـــة 
صـــادرات  أيــضــا  وازدادت  و2019.   2018
الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى قــطــر بنسبة 39 
في املائة خال نفس الفترة. كما ناقش 
العسكرية  املبيعات  بــرنــامــج  الــجــانــبــان 
األجنبية بقيمة 26 مليار دوالر أميركي، 
الــشــراكــة والــتــعــاون  الـــذي يعكس متانة 
املتحدة،  والــواليــات  قطر  العسكري بن 
وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان شـــراكـــتـــهـــمـــا األمـــنـــيـــة 

الثنائية القوية والدائمة.

جولة جديدة من الحوار 
القطري األميركي

ما تزال دول عربية 
ترفض تعويم النظام 

السوري مرة أخرى

زيادة: واشنطن ال تبذل 
جهودًا لمحاسبة 

المطبعين مع األسد

على وقع إعالن الواليات 
المتحدة بدء مناورات 
بحرية في البحر األحمر 

بقيادتها ومشاركة 
إسرائيل واإلمارات 

والبحرين، كان اإليرانيون 
يزيدون تهديداتهم

اتخذ اجتماع باكستان، 
أمس الخميس، بشأن 

أفغانستان، وشارك فيه 
الالعبون األساسيون، مثل 

روسيا والصين وأميركا، 
بعدًا ماليًا واقتصاديًا

الحدث تباين في المواقف العربية من التطبيع... 
وانتقادات ألميركا لعدم ضغطها بقوة
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تونس: مواجهات 
عقارب مستمرة

تـــواصـــلـــت املــــواجــــهــــات فــــي عـــقـــارب 
الــتــونــســيــة، أمـــس الــخــمــيــس، لليوم 
الــرابــع على الــتــوالــي، مــع استخدام 
الغاز املسيل للدموع ملنع املحتجن 
ــر وإغـــــــــــاق الـــطـــريـــق  ــاهــ ــظــ ــتــ مــــــن الــ
ــم 1. وكـــشـــف الــنــاشــط  ــ الـــوطـــنـــي رقـ
بــاملــجــتــمــع املـــدنـــي مـــن عـــقـــارب عبد 
الحليم بن عبد الله عن وقوع العديد 
مـــن اإلصـــابـــات بـــن املــحــتــجــن وتــم 
نــقــل الــعــديــد مــنــهــم إلـــى املستشفى 

املحلي بعقارب.
)العربي الجديد(

تهديد أميركي بوقف 
الوساطة بين لبنان 

وإسرائيل
ــــوث األمـــــيـــــركـــــي لــحــل  ــعـ ــ ــبـ ــ هـــــــدد املـ
ــدود  ــحــ ــــاف حــــــول تـــرســـيـــم الــ ــــخـ الـ
الـــبـــحـــريـــة بــــن لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
ــورة(،  ــ ــــصـ ــامــــوس هـــوشـــتـــايـــن )الـ عــ
األربــــــعــــــاء،  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  مــــســــاء 
بوقف جهوده في حال لم يتوصل 

الـــطـــرفـــان لــتــســويــة بـــحـــول مــوعــد 
إجـــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة 
آذار  مــــــــارس/   27 فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
املقبل. ونقل الصحافي اإلسرائيلي 
ــراك رفـــيـــد عـــن مــســؤولــن فـــي تل  ــ بـ
أبـــيـــب قـــولـــهـــم إن هـــوشـــتـــايـــن أكـــد 
يرى  أنه  اإلسرائيلين  للمسؤولن 
»نــافــذة  تشّكل  الحالية  املرحلة  أن 
فرص لتحقيق تسوية على اعتبار 

أن لبنان معني بإنقاذ اقتصاده«.
)العربي الجديد(

العراق: فشل توحيد 
القوى المدنية نيابيًا

قــوى  فــي  مــصــادر سياسية  كشفت 
مـــدنـــيـــة عــــراقــــيــــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
إلـــى توحيدها  الـــهـــادف  الـــحـــراك  أن 
فــي جبهة واحـــدة تــوقــف منذ أيــام، 
بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه األزمــــة 
املــتــعــلــقــة بــنــتــائــج االنــتــخــابــات، مع 
الــقــوى املعترضة  اســتــمــرار تــهــديــد 
وبــحــســب شخصيات  بــالــتــصــعــيــد. 
ــارزة، فـــإن عــمــلــيــة توحيد  ــ مــدنــيــة بــ
القوى كانت تهدف لتشكيل محور 
ــل الــبــرملــان، يضم  مــدنــي جــديــد داخـ
حــركــتــي »امـــتـــداد« و«جــيــل جــديــد« 
 عن 

ً
وكتلة »إشــراقــة كــانــون«، فضا

نواب مستقلن، ما كان سيرفع عدد 
أعضاء الكتلة املوّحدة إلى نحو 40 

نائبًا.
)العربي الجديد(

القضاء العراقي: ال تزوير 
في االنتخابات 

في أول موقف للقضاء العراقي بعد 
تلويح الكتل املعترضة على نتائج 
االنــتــخــابــات بــالــلــجــوء إلــيــه للطعن 
بـــهـــا، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــبـــاد، الــقــاضــي فــائــق  األعـــلـــى فـــي الـ
زيدان، أمس الخميس، إنه لم يثبت 
وجود تزوير في االنتخابات حتى 
العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت  اآلن. 
قــولــه  زيــــــدان  ــن  عـ )واع(،  الــرســمــيــة 
إلــــى اآلن  إن »تــــزويــــر االنـــتـــخـــابـــات 
لـــم يــثــبــت بــدلــيــل قــانــونــي مــعــتــبــر«. 
التحقيق  أن »ملف  أكــد  املقابل،  فــي 
بــمــحــاولــة اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي ال يــــــــزال فــي 

مراحله األولى«.
)العربي الجديد(

تركيا تدعو اليونان للحوار

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي 
آكــــار )الــــصــــورة(، أمــــس الــخــمــيــس، 
دعوته لليونان لتغليب لغة الحوار 
التسلح  نفقات  بـــاده، وتوفير  مــع 
واملـــــــنـــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة لــصــالــح 
رفاهية الشعب اليوناني، وتقاسم 
ــقـــة لـــتـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــنـــطـ ثـــــــــروات املـ
شــعــبــي الــبــلــديــن. ونــقــلــت صحيفة 
»حـــريـــيـــت« عــنــه قــولــه إن »إحــــداث 
التوازن العسكري ال يمكن أن يكون 
عبر شراء عدة مقاتات تخرج من 

جيوب الشعب اليوناني«.
)العربي الجديد( مهاجر أفغاني بالقرب من خط قطار في اليونان )أيهن مهمت/األناضول(

أعادت اإلمارات افتتاح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018 )ماهر مونس/فرانس برس(

حاجي زادة أمام حطام مسيّرة أميركية في عام 2019 )مغداد مدادي/فرانس برس(

يُعقد الحوار برئاسة وزيري الخارجية )فرانس برس(
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الصين: قرار تاريخي يعزز 
قبضة شي

الشيوعي  الــحــزب  قــادة  كبار  اختتم 
اجتماعًا  الخميس،  أمــس  الصيني، 
مهمًا في بكن بتمرير قرار مفصلي 
بـــشـــأن تـــاريـــخ الـــبـــاد يـــعـــزز قبضة 
ــغ عـــلـــى  ــنــ ــيــ الـــــرئـــــيـــــس شـــــــي جـــــــن بــ
وأقــّر نحو 350 من أعضاء  السلطة. 
الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة الـــنـــافـــذة الــتــابــعــة 
ــيــــوعــــي قـــــــــرار الـــصـــن  ــلــــحــــزب الــــشــ لــ
بشأن »املنجزات الرئيسية والخبرة 
مدى  على  الحزب  لكفاح  التاريخية 
ــــو الـــثـــالـــث مــــن نـــوعـــه فــي  ــرن«، وهـ ــ ــ قـ
تــاريــخ البلد منذ مــائــة عـــام. وصــدر 
القراران املاضيان في عهد الزعيمن 
السابقن ماو تسي تونغ عام 1945 

ودينغ شياو بينغ عام 1981.
)فرانس برس(

روسيا »قلقة« من 
الوجود األميركي بالبحر 

األسود
الروسية،  الخارجية  وزارة  أعربت 
أمــــس الــخــمــيــس، عـــن قــلــقــهــا بــشــأن 
»الــــــــوضــــــــع فـــــــي الـــــبـــــحـــــر األســــــــــود 
ــوم بــهــا  ــقــ ــي تــ ــتــ واالســــــتــــــفــــــزازات الــ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 
األطــلــســي فــي هـــذه املــنــطــقــة«. وقــال 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  نـــائـــب وزيـ
ــــي حـــديـــٍث  ــــوف، فـ ــكـ ــ ــابـ ــ ســـيـــرغـــي ريـ
لوكالة »سبوتنيك« الروسية، إن ما 
تقوم به السفن األميركية في البحر 
األســـود هــو مــحــاولــة الخــتــبــار قوة 

روسيا.
)قنا( 

الصومال: مقتل 3
في تفجير انتحاري

تل ثاثة أشخاص وأصيب آخرون، 
ُ
ق

أمس الخميس، في تفجير انتحاري 
بـــســـيـــارة مــفــخــخــة اســـتـــهـــدف قــافــلــة 
أمـــنـــيـــة لــحــفــظ الــــســــام بــالــعــاصــمــة 
وقــال مسؤول  الصومالية مقديشو. 
ــقــــديــــشــــو عــــبــــد الــــفــــتــــاح  بــــشــــرطــــة مــ
قافلة  »استهدف  التفجير  إن  حسن، 
األفريقي  االتحاد  بعثة  في  لعاملن 
بـــالـــصـــومـــال«. وأضـــــاف أنــــه تـــم نقل 
إلــــى مستشفى  والــقــتــلــى  املــصــابــن 
»املدينة« القريبة من موقع الهجوم، 

من دون تحديد هوية الضحايا. 
)األناضول(

ملجلس السيادة، كما أعاد تعين حميدتي 
وشمس الدين الكباشي ومالك عقار وياسر 
الــعــطــا أعـــضـــاء فـــي املــجــلــس، فــيــمــا اخــتــار 
أربـــعـــة مـــدنـــيـــن جـــــدد. وتــــم إرجــــــاء تــعــيــن 
السودان ملزيد من املشاورات.  ممثل لشرق 
إلعــان  والتغيير«  »الحرية  قــوى  وســارعــت 
الــقــيــادي  الــبــرهــان، وقـــال  رفــضــهــا تعيينات 
»العربي  لـ إدريــس، في تصريح  فيها جمال 
الــجــديــد«: »لـــن نــعــتــرف باملجلس الــســيــادي 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــوة جـــــديـــــدة لـــتـــكـــريـــس  ــــطـ فـــــي خـ
االنــــــقــــــاب وإطــــــاحــــــة الـــحـــكـــومـــة 
املــدنــيــة فــي الــســودان، وذلـــك بعد 
املقال  الحكومة  رئيس  مع  التفاوض  فشل 
اإلقامة  ــع تحت 

ُ
الــذي وض عبدالله حمدوك 

الــجــبــريــة، اتــجــه قــائــد الــجــيــش الــســودانــي 
عبد الفتاح البرهان لتعين مجلس سيادة 
جــديــد بــوجــوه قــديــمــة، أبــقــاه ورفــيــقــه قائد 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، محمد حــمــدان دقلو 
)حـــمـــيـــدتـــي( بــمــثــابــة الــحــاكــمــن الــفــعــلــيــن 
لـــلـــبـــاد، فـــي خـــطـــوة تــعــنــي فــعــلــيــًا إســقــاط 
أي مــجــال لــنــجــاح الــتــفــاوض والــواســطــات 
بن  تفاهم  نحو  للدفع  واإلقليمية  الدولية 
الــعــســكــريــن واملــدنــيــن فــي الـــســـودان، وفــي 
الشعبي،  الغضب  لتأجيج  يدفع  قد  تطور 
وال ســـيـــمـــا قـــبـــيـــل مـــلـــيـــونـــيـــة جــــديــــدة يــتــم 

التحضير لها غدًا السبت.
البرهان،  أصـــدره  الــذي  املــرســوم  وبموجب 
أمـــس الــخــمــيــس، لتعين مــجــلــس الــســيــادة 
الجديد، والذي احتفظ بالوجوه العسكرية 
نــفــســهــا، فــقــد عــــّن الـــبـــرهـــان نــفــســه رئــيــســًا 

املعن من قبل البرهان«، معتبرًا ذلك مخالفًا 
للوثيقة الدستورية، ويؤكد االنقاب عليها. 
بالقوة  السلطة  أخــذ  »الــبــرهــان  أن  وأضـــاف 

وسنستردها منه بقوة الشعب السلمية«.
وقــبــيــل هــــذا الـــتـــطـــور، كــانــت مــجــمــوعــة دول 
»الــتــرويــكــا«، الــتــي تــضــم الـــواليـــات املــتــحــدة 
وساطتها،  تــواصــل  والــنــرويــج،  وبريطانيا 
ــيـــر«  ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــالــــف »الـ وأبــــلــــغــــت تــــحــ
حـــوار مباشر بن  الــدفــع نحو  فــي  برغبتها 
املـــدنـــيـــن واملـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، لــلــخــروج 
مــن األزمــــة الــســيــاســيــة الــتــي أعــقــبــت انــقــاب 
»العربي  البرهان. وحسب مصادر تحدثت، لـ
اجتمعوا،  »الترويكا«  سفراء  فــإن  الجديد«، 
املنضوية  األحــزاب  برؤساء  الخميس،  أمس 
ــيــــر«، لـــحـــثـــهـــم عــلــى  ــيــ ــغــ ــتــ فـــــي »الــــحــــريــــة والــ
التحالف، بشقيه  فــي حــوار يضم  االنــخــراط 
الـــرافـــض لــانــقــاب واملـــؤيـــد لــــه، واملــؤســســة 
ــل  ــن داخــ الـــعـــســـكـــريـــة. وأشــــــــارت املــــصــــادر مــ
ــزاب أبــلــغــت  ــ ــيـــادات األحــ االجــتــمــاع إلـــى أن قـ
»الترويكا« رفضها الدخول في حوار في ظل 
اعــتــقــال حــمــدوك ووزراء ومــســؤولــن وعــدد 
املقاومة  ولــجــان  السياسين  الناشطن  مــن 
ــو مــــا تــــواصــــل، مــــع اعــتــقــال  ــ واملـــهـــنـــيـــن، وهـ

عــضــو ســكــرتــاريــة »تــجــمــع املــهــنــيــن« محمد 
ناجي األصــم. وأضافت املــصــادر، أن رؤســاء 
أحزاب التحالف أكدوا أهمية العودة للعمل 
الطوارئ،  حالة  ورفع  الدستورية،  بالوثيقة 
مبينة أن السفراء تفهموا تمامًا تلك املطالب، 
البرهان خــال اجتماع  إلــى  ووعــدوا بنقلها 
سيتم عقده معه قريبًا. وكان سفراء االتحاد 
األوروبــي في السودان أكــدوا، خال اجتماع 
املهدي،  الصادق  الخارجية مريم  مع وزيــرة 
فــي الــخــرطــوم، دعــمــهــم الـــعـــودة إلـــى الــنــظــام 
الــدســتــوري، واإلفـــراج الــفــوري عــن املعتقلن 
ــتــــظــــاهــــر الـــســـلـــمـــي. وحــــمــــايــــة الــــحــــق فـــــي الــ

وكــان وزراء فــي حكومة حــمــدوك، قــد حــذروا 
ــى دائــــــــرة الــــعــــزلــــة الــــدولــــيــــة،  ــ مــــن الـــــعـــــودة إلــ
ــق لـــــلـــــســـــودان، فـــــي حـــال  ــانــ ــخــ والــــحــــصــــار الــ
في  ودعـــوا،  البرهان.  انقاب  مخطط  استمر 
واإلعــام  الثقافة  وزارة  صفحة  نشرته  بيان 
إطاق  إلــى  الخميس،  أمــس  »فيسبوك«  على 
سراح زمائهم من الوزراء وجميع املعتقلن 
الــســيــاســيــن مــن دون اســتــثــنــاء، ورفـــع حالة 
الجائر  التعسفي  الــفــصــل  ووقـــف  الـــطـــوارئ، 
ملـــنـــســـوبـــي الــــخــــدمــــة املــــدنــــيــــة واســـتـــبـــدالـــهـــم 
 الشعب 

ّ
بفلول العهد البائد. وأشاروا إلى أن

الــســودانــي، ومــنــذ 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 

وبشجاعة   ،
ّ

تــكــل ال  بعزيمة  »أعــلــن  املــاضــي، 
مدنية  لــدولــة  تطلعه  وأن  لــانــقــاب،  رفــضــه 
وتـــحـــول ديـــمـــقـــراطـــي ســلــمــي ال رجـــعـــة عــنــه، 
إرادتـــه ال راد لها، مقدمًا في سبيل ذلك  وإن 
الشهداء والجرحى واملعتقلن«. وأكد البيان 
الشرعية  االنتقالية  الحكومة  كـــوزراء  ــهــم 

ّ
»أن

نضال  مستلهمن  املــســار،  ذات  فــي  يمضون 
شعبنا وقواه الحية، وحاضره وإرثه الزاخر 
فــــي مـــقـــاومـــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة 
ــال مــتــعــاقــبــة«.  ــيــ ــي ثـــاثـــة أجــ ــا فــ ــهـ ــاطـ ــقـ وإسـ
واستنكر الوزراء »العنف والقمع واالعتداءات 
املمنهجة التي تمارسها القوات األمنية ضد 

االعتقاالت  وحمات  السلمين،  املتظاهرين 
الشعب  أبناء وبنات  املئات من  التي طاولت 
في كل أنحاء الباد«. ودعوا »لتحقيق جدي 
صــــارم ملــاحــقــة الــجــنــاة املـــتـــورطـــن فـــي قتل 
ــداء الــهــمــجــي عــلــيــهــم«.  ــتــ املــتــظــاهــريــن، واالعــ
ودعــا الـــوزراء كــل قــوى الــثــورة إلــى »التوحد 
عــلــى مستقبل  املـــشـــتـــرك  الـــحـــرص  وتــغــلــيــب 
القوى  بن  الثانوية  التناقضات  على  الباد 
الــســيــاســيــة ملـــواجـــهـــة االنــــقــــاب الــعــســكــري، 
وتنظيم صفوفها، من أجل التصعيد الثوري 

حتى إسقاط االنقاب«.
لتكريس  إضافية  محاولة  وفــي  ذلــك،  مقابل 

االنــــقــــاب، يــســتــعــن الــعــســكــر فـــي الـــســـودان 
بمسؤولن سابقن من عهد الرئيس املعزول 
عـــمـــر الــبــشــيــر لــشــغــل مـــنـــاصـــب فــــي الــجــهــاز 
اإلداري لــلــدولــة، وفــق وكــالــة »رويـــتـــرز«. لكن 
مصدرًا رفيعًا ما زال يعمل في الحكومة، نفى 
للوكالة أن من تم تعيينهم أخيرًا من »فلول« 
حــكــم الــبــشــيــر، مــشــيــرًا إلـــى أن تــرشــيــحــاتــهــم 
تمت وفــق اإلجـــراءات اإلداريـــة املعتادة. ومع 
ذلك فإن التعيينات املعلنة ملسؤولن سابقن 
االنــقــاب شملت  البشير منذ  مــن عهد  كــبــار 
هـــويـــدا الــكــريــم وكــيــلــة وزارة الـــعـــدل، وعــلــي 
الــخــارجــيــة، ومحمود  وكــيــل وزارة  الــصــادق 
الحوري وكيل وزارة التربية والتعليم. وقال 
نظام  ألي  منتسبًا  »لست  للوكالة:  الــصــادق 
عمومي«.  كموظف  عملي  أؤدي  وأنــا  سابق. 
وتم أيضًا تعين مسؤولن في مناصب عليا 
في بنوك الدولة ووسائل اإلعام والحكومة 
اإلقليمية في والية الخرطوم وواليات أخرى.
في هذا الوقت، تواصلت في الخرطوم ومدن 
ملليونية  التحضير  حمات  أخــرى  سودانية 
13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، ضمن 
الــتــصــعــيــد املــســتــمــر ضـــد انـــقـــاب الـــبـــرهـــان. 
وطــبــقــًا ملــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن 
ــقـــاب تــســعــى الســـتـــصـــدار قـــرار  ســلــطــات االنـ
بـــإغـــاق املـــــدن وحـــظـــر الــتــنــقــل، وربـــمـــا مــنــع 
زيـــادة اإلصــابــات بفيروس  الــتــجــول، بحجة 
فــي مسعى إلجــهــاض مليونية غد  كــورونــا، 
السبت. وأصدرت عشرات النقابات واألجسام 
داعمة  بيانات  السياسية،  واألحــزاب  املهنية 
الـــصـــادرة عن  تــلــك  الــســبــت، آخــرهــا  ملليونية 
كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات 
النفط،  خــام  ونــقــل  إنــتــاج  بشركات  العاملن 
ــى »املــــشــــاركــــة  ــ ــا إلــ ــدهــ ــواعــ ــت كــــل قــ ــ ــتــــي دعــ الــ
ــــع جــمــاهــيــر  ــة، مـ ــيـ ــلـــيـــونـ ــــي املـ ــراط فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ واالنـ
الشعب الباسلة، رفضًا لانقاب، وللمطالبة 

بــعــودة الحكم املــدنــي، وإطـــاق ســراح جميع 
املــعــتــقــلــن«. وحــثــت الــكــتــلــة، فـــي بــيــان أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، الـــعـــامـــلـــن بـــاملـــكـــاتـــب والـــحـــقـــول 
ومــواقــع اإلنــتــاج عــلــى »االنــتــظــام فــي وقــفــات 
ــع عــمــلــهــم، والــتــعــبــيــر  ــواقـ ــن مـ احــتــجــاجــيــة مـ
الشرائع والقوانن، مع  املكفول بكل  السلمي 
ضـــرورة رصــد وتــوثــيــق أي شكل مــن أشكال 
االنتهاكات اللفظية أو الجسدية أو الترهيب 

بالفصل، مما يحاسب عليه القانون«.
وأصـــــــدرت تــنــســيــقــيــات لـــجـــان املـــقـــاومـــة فــي 
ــاء بـــيـــانـــات تـــعـــهـــدت فــيــهــا بــمــواصــلــة  ــيــ األحــ
الـــحـــراك الـــثـــوري إلـــى حـــن ســقــوط االنــقــاب 
العسكري. وأكدت »تمسكها بسلمية الحراك 
ــرصــــاص فــــي مــواجــهــة  ــــوى مــــن الــ كـــســـاح أقــ
االستبداد«، محذرة من االنزالق للعنف »ألن 
الــعــنــف قــد يمنح قبلة الــحــيــاة وعــمــرًا أطــول 

لانقابين وأعوانهم«.
إلى ذلك، انضّمت جامعة أم درمان اإلسامية، 
ثـــانـــي أكـــبـــر الــجــامــعــات الـــســـودانـــيـــة، لخمس 
ــقــت الـــدراســـة فــيــهــا ألجــل 

ّ
جــامــعــات أخــــرى، عــل

غير مسّمى، رفضًا لانقاب العسكري بقيادة 
الـــبـــرهـــان. وصــــدر قــــرار الــجــامــعــة اإلســامــيــة، 
خـــال اجــتــمــاع ملجلس عــمــداء الــكــلــيــات، أمس 
عــلــن أمــس الخميس، ودعـــا، وفــق ما 

ُ
األول، وأ

ذكرته صفحة الجامعة في »فيسبوك«، جميع 
منسوبي الجامعة إلى متابعة ما يستجّد من 
قـــــرارات بــمــواقــع إعـــانـــات الــجــامــعــة. وسبقت 
جامعة أم درمـــان اإلســامــيــة، لهذا الــقــرار، كل 
والنيلن،  والــجــزيــرة،  الخرطوم،  جامعات  من 
ــر. وكـــــان رؤســــاء  ــمــ والـــــســـــودان، والـــبـــحـــر األحــ
ــدروا  مــجــالــس 10 جــامــعــات حــكــومــيــة قـــد أصــ
ــوا فــيــه االنــقــاب  بــيــانــًا، األربـــعـــاء املــاضــي، دانــ
العسكري، وما تاه من إجراءات قمعية من قتل 
وإخفاء قسري واعتقاالت وتعذيب ومصادرة 

للحريات العامة وقطع خدمة اإلنترنت.

دعمت نقابات وأجسام مهنية وأحزاب سياسية مليونية السبت )محمود حجاج/األناضول(

الحدث

»الحرية والتغيير«: لن 
نعترف بالمجلس السيادي 

المعيّن

سامح  المصرية  الخارجية  ــر  وزي دافــع 
شــكــري )الــــصــــورة(، فـــي لــقــاء مع 
توقيع  عــدم  عــن  أمـــس،  صحافيين 
وهي  »الــربــاعــيــة«،  بيان  على  القاهرة 
ــارات  واإلم وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
والــســعــوديــة، األخــيــر حــول الــســودان، 
قائًال »مصر لم يتم إخطارها ولم تطلع 
تخطر  ــم  ول بلورته  ــالل  خ البيان  على 
»إذا  وأضــاف:  ــدوره«.  ص بتوقيت  حتى 
بيان  إصــدار  في  فائدة  هناك  أن  وجدنا 
بشعب  الوثيق  ارتباطنا  ألن  أصدرناه  لكنا 

السودان يتعدى كل األوصاف«. 

تبرير لعدم توقيع بيان الرباعية 

الرباط ـ عادل نجدي

فتح وزير العدل املغربي، األمن العام لحزب 
االئتاف  في  )املشارك  واملعاصرة«  »األصالة 
الحكومي الحالي( عبد اللطيف وهبي، الباب 
الريف نهائيًا،  أمــام إمكانية طي ملف حــراك 
بعدما أعلن، مساء أول من أمس األربعاء، أنه 
يعمل على تحضير التماس للعفو عما تبقى 
مـــن مــعــتــقــلــي الـــحـــراك فـــي الـــســـجـــون، ورفــعــه 
إلـــى الــعــاهــل املــغــربــي املــلــك محمد الــســادس. 

الــوزيــر في لقاء ضمن برنامج »حديث  وأكــد 
الصحافة« على »القناة الثانية« املغربية، أن 
مــلــف حـــراك الــريــف »يــجــب طــيــه نــهــائــيــًا، وقــد 
حان الوقت لفعل ذلك«، مشّددًا على أن »للملك 
القرار األخير في هده القضية التي استنفدت 

جميع مراحل التقاضي«.
ــر الــــعــــدل لـــطـــي صــفــحــة  ــ ــادرة وزيــ ــبــ وتــــأتــــي مــ
الــريــف، الــذي يعد من امللفات الشائكة  حــراك 
واملدنية،  الحقوقية  تداعياته  بكل  واملعقدة، 
ــلــــول الـــــذكـــــرى الــخــامــســة  ــلـــى حــ بـــعـــد أيـــــــام عـ
للحراك، وفي ظل تطورات عدة عاشها امللف. 
وأبرز هذه التطورات، مساهمة الجهود التي 
بـــذلـــت واإلشــــــــارات الـــتـــي تـــوالـــت فـــي األشــهــر 
املاضية من قبل معتقلن سابقن، وحتى من 
قــائــد الــحــراك نــاصــر الــزفــزافــي حــول إمكانية 
 خــــال عفو 

ً
طـــي املـــلـــف، وإطـــــاق 17 مــعــتــقــا

ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر األخير في 
مايو/أيار املاضي.

ــا تــبــقــى مــن  ــإن إطــــــاق ســــــراح مــ ــ ــك فـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
يبقى من  الــزفــزافــي،  رأســهــم  معتقلن، وعلى 
املــطــالــب الــرئــيــســة الــتــي يــرفــعــهــا حــقــوقــيــون 
وجــمــعــيــة عـــائـــات املــعــتــقــلــن، وذلـــــك بــهــدف 

وتــحــاول  املعتقلن،  على  الضغط  إلــى  تعمد 
عــزل قــائــد حـــراك الــريــف ووالــــده. كما طالبت 
قــوة  عــبــر تشكيل  الــتــعــامــل،  أســلــوب  بتغيير 
مجتمعية تضغط على الدولة من أجل إطاق 
ــرز املــبــادرات  ــراح املعتقلن. وتــبــقــى مــن أبـ سـ
الــتــي دخــلــت على خــط املصالحة بــن الــدولــة 
السابق  الــرئــيــس  مــبــادرة  الــحــراك،  ومعتقلي 
اإلنـــســـان، محمد  لــحــقــوق  املــغــربــيــة  للمنظمة 
الــنــشــنــاش، الـــذي قـــاد بــعــد حــوالــي 10 أشهر 
مــن انــــدالع الـــحـــراك، وســاطــة بــاســم »املــبــادرة 
املدنية من أجل الريف«. كما أن هناك املبادرة 
التي قادها نور الدين عيوش، املعروف بقربه 
 من كمال الحبيب 

ٍّ
من القصر، إلــى جانب كــل

ــاوي وعـــلـــي أعـــبـــابـــو، بــاســم  ــوســ وإدريـــــــس املــ
والحداثة«،  الديمقراطية  أجــل  من  »االئــتــاف 
وتــم عقد لــقــاءات عــديــدة مــع قياديي الــحــراك 

في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وفــي الــوقــت الــذي كــان فيه الفشل مصير كل 
املبادرات املتعاقبة إلحداث االنفراج املنشود 
وإيجاد تسوية نهائية حتى اآلن، شّكل تقديم 
الطريق  امللكي  العفو  مــن  االســتــفــادة  طلبات 
الوحيد ملعانقة العديد من املعتقلن للحرية 
ــرت الــــعــــادة  ــ ــ ــة. وجـ ــيــ ــنــــوات املــــاضــ خـــــال الــــســ
فـــي املـــغـــرب أن يــقــوم املــلــك بـــإصـــدار عــفــو عن 
املئات، سواء  إلى  معتقلن، قد يصل عددهم 
من املتابعن قانونيًا وبانتظار قرار املحكمة 
املــدانــن مــن قبل املــحــاكــم، وذلــك  النهائي، أو 
»ذكـــرى  خـــال مــنــاســبــات وطــنــيــة وديــنــيــة، كــــ
املسيرة الــخــضــراء« و»عــيــد الــعــرش« وعيدي 
الــفــطــر واألضـــحـــى. وبينما يــســود تــرقــب في 
املغربية في  الحقوقية والسياسية  األوســاط 
العدل،  إليه مبادرة وزيــر  انتظار ما ستؤول 
الــذي كــان قد تقلد مهمة الدفاع عن معتقلي 
الحقوقي خالد  الناشط  اعتبر  الريف،  حــراك 
الــبــكــاري أن مــا صــرح بــه املــســؤول الحكومي 
يبقى  الــعــفــو،  الــتــمــاس  تحضيره  بخصوص 
أهــم إشـــارة سياسية لقرب  اللحظة  إلــى حــد 
االنــفــراج فــي املــلــف. وقـــال الــنــاشــط الحقوقي 
في حديٍث مع »العربي الجديد » إن »وهبي، 
املـــتـــمـــّرس ســيــاســيــًا، ال يــمــكــن أن يـــقـــدم ذلــك 
الــتــصــريــح فـــي غـــيـــاب مــــؤشــــرات ومــعــطــيــات 
ــؤالء  ــ ــل مـــلـــف هـ ــ ــراب حـ ــ ــتــ ــ حـــاصـــلـــة بــــشــــأن اقــ
املعتقلن«. وأضاف »يظهر أن لوهبي قنوات 
مع املحيط امللكي بخصوص هذا امللف، ولو 
لــه ضمانات مــا كــان ليغامر بإحراج  لــم تكن 
املــلــك ســيــاســيــًا، فــي مــلــف هــنــاك شــبــه إجــمــاع 
حــول ضــرورة طيه«. وأشــار البكاري إلــى أنه 
الــثــانــوي البحث فــي مــا إذا كان  »يصبح مــن 
وهبي تصرف وفق قناعاته أم أوحي له بذلك، 

تحقيق تقّدم في مسار حلحلة امللف. وطوال 
ــلـــت جــهــات  الـــســـنـــوات الــــثــــاث املـــاضـــيـــة، دخـ
مـــتـــعـــددة عــلــى خـــط املـــلـــف مـــن خــــال اقـــتـــراح 
مـــبـــادرات لــخــلــق انـــفـــراج، عــبــر الــتــمــاس سبل 
نـــيـــل مــعــتــقــلــي الــــحــــراك حـــريـــتـــهـــم. وتـــوزعـــت 
املـــبـــادرات مــا بــن مــقــتــرح الــعــفــو الــعــام الــذي 
ــي 

ّ
يــمــكــن أن يـــصـــدره الـــبـــرملـــان فـــي حـــالـــة تــبــن

مــشــروع قــانــون يسمح بــذلــك، وبــن مــبــادرات 
املعتقلن بتقديم  احتجاجية وأخرى تطالب 

»مراجعات«. طلبات للعفو امللكي مرفقة بـ
ــارت غــضــب جمعية  ــ غــيــر أن تــلــك املــطــالــب أثـ
ــائـــات املــعــتــقــلــن، إذ أعــلــنــت رفــضــهــا تلك  عـ
الــتــي تــقــودهــا  الــجــهــات  ــادرات، ورأت أن  ــبــ املــ

ــراك الــريــف«،  ألن املــهــم هــو حــريــة معتقلي حـ
مؤكدًا أن من شأن أي انفراج في هذا امللف أن 
امللفات  باقي  في  انفراج  نحو  انطاقة  يكون 
املعتقلن،  واملــدونــن  بالصحافين  املتعلقة 

وعموم معتقلي الرأي واالحتجاجات.
ــا، أبــــــــدت مـــــصـــــادر مـــــن عــــائــــات  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
املعتقلن، طلبت عدم ذكر اسمها، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــفــاؤلــهــا بــإمــكــانــيــة 
إطــــاق ســــراح مـــن تــبــقــى مـــن املــعــتــقــلــن على 
خلفية حـــراك الــريــف، الفــتــة إلــى أن العائات 
ترحب بــأي مــبــادرة تهدف إلــى إطــاق ســراح 

املعتقلن وتحقق ملفهم املطلبي.
وشـــّكـــل مــصــرع بــائــع الــســمــك مــحــســن فــكــري 
ــــان قــد  ــل شـــاحـــنـــة لــلــقــمــامــة كـ ــ مــســحــوقــًا داخــ
صــعــد إلــيــهــا الســـتـــرداد بــضــاعــتــه املـــصـــادرة 
أكتوبر/  28 فــي  املحلية  السلطات  مــن طــرف 
الــشــرارة األولـــى النــدالع  تشرين األول 2016، 
الــريــف، بعد أن نظم شــبــاب غاضبون  حـــراك 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة دفـــعـــت مـــحـــافـــظ اإلقــلــيــم 
للشارع  النزول  إلى  بــارزًا  ومسؤواًل قضائيًا 
الــتــفــاوض معهم. ومــنــذ تلك الليلة،  مــن أجــل 
عّمت االحتجاجات مدينة الحسيمة ومناطق 
مـــجـــاورة لــهــا، لــتــتــحــول مـــن مــطــلــب محاكمة 
املتسببن الحقيقين في مصرع بائع السمك، 
ــل، تـــتـــضـــّمـــن رفـــع  ــ ــمـ ــ إلـــــى مـــطـــالـــب أكــــبــــر وأشـ
عن  األمــنــيــة  العسكرة  يسّمى  ومــا  التهميش 
الحسيمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية 

في مجاالت التعليم والصحة والتشغيل. 
وعـــرفـــت االحـــتـــجـــاجـــات ال ســيــمــا فـــي مــديــنــة 
الــحــســيــمــة، زخــمــًا بــشــريــًا أشــهــرًا عــــدة، حيث 
شـــهـــدت املــديــنــة تـــظـــاهـــرات ومـــواجـــهـــات بن 
املــحــتــجــن وقــــــوات األمــــــن، انــتــهــت بــاعــتــقــال 
ــم نــاصــر  ــ ــرزهـ ــ الــــعــــشــــرات مــــن الـــنـــاشـــطـــن، أبـ
الــــزفــــزافــــي، وذلــــــك قـــبـــل أن تـــخـــف حـــــدة هـــذه 
االحتجاجات. وبعد احتجاجات الريف، أقال 
الــســادس، ثاثة  امللك محمد  املغربي  العاهل 
وزراء وعددًا من املسؤولن، لعدم إحراز تقّدم 
في خطة التنمية. وفي يونيو/ حزيران 2018، 
قــضــت املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة بـــالـــدار البيضاء 
بـــإدانـــة الــزفــزافــي وثــاثــة آخـــريـــن، هــم سمير 
ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، 
اتهامهم  بــعــد  عــامــًا، وذلـــك  ملـــدة 20  بالسجن 
»املساس بالسامة الداخلية للمملكة«.  كما  بـ
قــضــت بحبس نــشــطــاء آخــريــن ملـــدة تــراوحــت 
بن عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 
ثـــــاث ســــنــــوات مــــع الـــنـــفـــاذ فــــي حــــق رئــيــس 
الصحافي حميد  أنفو«  »بديل  تحرير موقع 
جريمة  عــن  التبليغ  »عـــدم  بتهمة  املـــهـــداوي، 

تهدد سامة الدولة«.

بات ملف معتقلي »حراك 
الريف« في مراحله األخيرة، 

وفقًا للمعطيات الواردة 
من المغرب، مع تحضير 
وزير العدل عبد اللطيف 

وهبي التماسًا للعفو 
عنهم

شّكلت مدينة الحسيمة محورًا أساسيًا الحتجاجات الحراك )جالل المرشدي/األناضول(

المغرب: ارتفاع أسهم العفو عن معتقلي حراك الريف
تقرير

السودان  العسكر في  الضغوط على  أن  يبدو  ال 
إلى  للعودة  ستدفعهم  انقالبهم،  عن  للتراجع 
المسار الطبيعي في البالد، إذ اتجه قائد الجيش 
تعيين  إلى  الخميس،  أمس  البرهان،  الفتاح  عبد 
تتواصل  فيما  برئاسته،  جديد  سيادة  مجلس 

االستعدادات لمليونية السبت

تريد سلطات االنقالب منع 
التجول إلجهاض مليونية 

السبت

تتالت الدعوات في 
األشهر األخيرة للعفو عن 

المعتقلين

مجلس سيادة 
جديد ـ قديم: 

البرهان وحميدتي 
حاكمان

انقالب السودان

Friday 12 November 2021 Friday 12 November 2021
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سياسة

شي: منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ يجب 

أال تعود إلى التوتر

ــد تــشــهــد الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة  قــ
ـ األمــيــركــيــة تــهــدئــة نــســبــيــة، مع 
ــاء إلــــكــــتــــرونــــي  ــ ــقـ ــ اإلعـــــــــــان عــــــن لـ
قريب بني رئيسي البلدين. ونقلت صحيفة 
األربــعــاء،  أمــس  أول من  »بوليتيكو«، مساء 
عن مسؤول أميركي، لم تذكر اسمه، أنه تم 
تحديد موعد مبدئي لقمة عبر اإلنترنت بني 
الــرئــيــســني األمــيــركــي جــو بــايــدن والصيني 
شي جني بينغ، مساء يوم اإلثنني املقبل. ومن 
شأن التطور اإليجابي الذي حصل األربعاء 
بني البلدين في مؤتمر غاسكو للمناخ، أن 
ينعكس على التطورات امليدانية بني الصني 
والواليات املتحدة في بحر الصني الجنوبي، 
خــصــوصــا بــمــا يــتــعــلــق بـــتـــايـــوان، املـــهـــددة، 
تدريبات  إلى  غربية مستندة  لتقارير  وفقا 
الــجــويــة، شبه  وتــوغــاتــه  الصيني  الجيش 
الــيــومــيــة، فـــي األجـــــواء الــتــايــوانــيــة. وحــيــال 
ذلــــك، قـــال شـــي أمـــس الــخــمــيــس، إن منطقة 
ــادئ يـــجـــب أال تــعــود  ــ ــهـ ــ آســــيــــا واملـــحـــيـــط الـ
ــــى الـــتـــوتـــر الــــــذي شـــهـــدتـــه حــقــبــة الـــحـــرب  إلـ
ـ 1991(. وأضــاف في رسالة  الــبــاردة )1947 
للرؤساء  ملنتدى  فيديو  مقطع  فــي  مسجلة 
التنفيذيني على هامش قمة منتدى التعاون 
االقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا واملــحــيــط الــهــادئ 
محاوالت  أن  نيوزيلندا،  تستضيفها  التي 
رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل دوائر 
صــغــيــرة عــلــى أســــس جــيــوســيــاســيــة مــآلــهــا 
 »ال يمكن وال ينبغي 

ً
قــائــا الــفــشــل. وتــابــع 

أن تعود منطقة آسيا واملحيط الهادئ إلى 
مــواجــهــة وانــقــســام حقبة الــحــرب الـــبـــاردة«. 
وتمثل تصريحات شي إشارة واضحة إلى 
جهود الواليات املتحدة مع حلفاء وشركاء 
الرباعية  املجموعة  يشمل  بما  املنطقة،  في 
مع الهند واليابان وأستراليا، الرامية للحد 
مــمــا تــعــتــبــره واشـــنـــطـــن نـــفـــوذًا اقــتــصــاديــا 
وعسكريا صينيا متناميا. وكانت التوترات 
قد تصاعدت في األيــام األخــيــرة، حني أعلن 

أمــا مكتب الرئاسة في تــايــوان، فشّدد على 
أن الـــبـــاد لـــن تــرضــخ أمــــام الــضــغــوط ولــن 
ــــاف  »تـــتـــســـرع« إذا تــلــقــت املــــســــاعــــدة. وأضـ
املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة، كــزافــيــي تشانغ، 
الدفاع  تايوان ستظهر عزيمة قوية في  إن 
عــن نــفــســهــا، مــعــتــرفــا بــمــوقــف إدارة بــايــدن 
»الصلب« في دعم بــاده. كما أكدت رئيسة 
تايوان تساي إنغ ـ وين وجود عدد صغير 
من القوات األميركية في الجزيرة للمساعدة 
في التدريبات العسكرية، مضيفة أنه لديها 
»ملء الثقة« بأن الجيش األميركي سيدافع 
عن الباد في حال تعرضها لهجوم صيني.

ورّدت الصني بدعوة واشنطن إلى »التصرف 

بحذر بخصوص تايوان«، متوعدة بأنه »ال 
واتهم  القضية«.  في  للمرونة  لديها  مجال 
زهانغ  املتحدة،  األمــم  في  الصيني  السفير 
»باتخاذ خطوات  املتحدة  الــواليــات  جــون، 
خطيرة تدفع باألوضاع في مضيق تايون 
باتجاه خطير«. وأخذ التوتر يتصاعد بني 
الــصــني والــــواليــــات املــتــحــدة فـــي األســابــيــع 
األخـــيـــرة، بــعــدمــا تــوغــلــت مــقــاتــات صينية 
فــي مــجــال الــدفــاع الــجــوي لــتــايــوان عشرات 

املرات. 
ــرت صــحــيــفــة  ــشــ وفــــــي األيـــــــــام األخــــــيــــــرة، نــ
ــلـــغـــراف« تـــقـــريـــرًا عــمــا ســّمــتــه »خــطــط  »الـــتـ
إلى  الغزو الصيني«، مشيرة  تايوان لصد 
أن تايبيه وضعت استراتيجيتها الحربية 
غير املتكافئة ملواجهة أي غزو محتمل من 
تــايــوان  أن  إلـــى  الصحيفة  بــكــني. وأشــــارت 
الصغيرة  األسلحة  استخدام  على  ستركز 
واملتحركة، مثل األلغام والقوارب السريعة، 
ــو املــكــان  لــتــحــيــيــد الـــصـــني فـــي الـــبـــحـــر، وهــ
الذي يعتقد أنها األكثر ضعفا فيه. ونقلت 
الــتــايــوانــيــة  ــاع  ــدفـ الـ الــصــحــيــفــة عـــن وزارة 

ــادرة  تــحــذيــرهــا مـــن أن الــصــني أصــبــحــت قـ
النقل واالتصاالت  اآلن على إغــاق روابــط 
بــالــجــزيــرة وقــــــادرة عــلــى ضــــرب أي مــكــان 
فا  الــصــاروخــيــة،  بترسانتها  اإلقــلــيــم  فــي 
في  لوجه  لتايوان مواجهتها وجها  يمكن 
املــعــركــة. ولــفــتــت وزارة الــدفــاع الــتــايــوانــيــة 
تــفــرض بسهولة  أن  للصني  يمكن  أنــه  إلــى 
»حصارًا على موانئنا الحيوية ومطاراتنا 
ــة، لــقــطــع  ــيــ ــارات رحــــاتــــنــــا الــــخــــارجــ ــ ــســ ــ ومــ
خــطــوط اتــصــاالتــنــا الــجــويــة والــبــحــريــة«، 
وفـــقـــا لــتــقــريــر االســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
الــــــذي يـــصـــدر كــــل ســـنـــتـــني. وكـــشـــفـــت أنــهــا 
ستعطي األولـــويـــة لــتــعــزيــز أنــظــمــة الــدفــاع 
األلغام  ذلك  في  بما  الساحلي  الصاروخي 
ــواريــــخ أرض -  األرضــــيــــة والـــبـــحـــريـــة، وصــ
والسريعة  الصغيرة  والسفن  املتنقلة  جو 
ــة لــجــعــلــهــا »مـــعـــاديـــة« قــــدر اإلمــكــان  ــرنـ واملـ
)االســم  الشعبي«  التحرير  »جــيــش  لــقــوات 
الــرســمــي لــلــجــيــش الــصــيــنــي( إذا حــاولــت 

عبور مضيق تايوان.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

على الرغم من التوتر 
المتصاعد بين واشنطن 

وبكين، برز إعالن الفت، 
عن توجه لعقد لقاء بين 
الرئيسين الصيني شي جين 

بينغ واألميركي جو بايدن، 
يوم اإلثنين المقبل

)Getty/الجيش التايواني يتحّسب الحتمال غزو البالد )ألبرتو بوزوال

الــجــيــش الــصــيــنــي، يــــوم الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، 
ـــم دوريــــــة تـــأهـــب قــتــالــي فـــي اتــجــاه 

ّ
أنــــه نـــظ

مضيق تـــايـــوان، وذلـــك بــعــدمــا نـــددت وزارة 
الــدفــاع الصينية بــزيــارة وفــد مــن املشرعني 
األمـــيـــركـــيـــني لـــلـــجـــزيـــرة. ومــــســــاء األربــــعــــاء، 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي  كــشــف وزيــ
بــلــيــنــكــن، أن بـــــاده وحــلــفــاءهــا ســيــقــومــون 
»بتحرك«، لم يحدده، إذا استخدمت الصني 
الــقــوة لتغيير الــوضــع الــراهــن لــتــايــوان. مع 
أن  يعتقدون  أميركيني  مسؤولني  أن  العلم 
هو  الصيني،  الرئيس  مع  املباشر  التعامل 
أكبر  العاقة بني  انــزالق  أفضل طريقة ملنع 

اقتصادين في العالم إلى صراع.
ــتـــطـــورات بــعــد أســـابـــيـــع من  ــذه الـ ــأتـــي هــ وتـ
التوترات، التي بدأت مع إعان بايدن في 22 
الواليات  أن  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين 
املــتــحــدة ســتــدافــع عــن تـــايـــوان إذ تعرضت 
إلى هجوم من الصني. وخال برنامج على 
قناة »سي أن أن« تحدث أحد املشاركني عن 
إجــراء الصني تجارب على صواريخ أسرع 
مــن الــصــوت. وســـأل بــايــدن إذا كــان يتعهد 
ــوان«، ومــــا الـــــذي يــمــكــن أن  ــ ــايـ ــ »حـــمـــايـــة تـ بــــ
الصيني.  العسكري  التطور  ملواكبة  يفعله 
ــايــــدن: نــعــم ونـــعـــم. وأضـــــــاف: »ال  فـــأجـــاب بــ
ينبغي القلق من أنهم سيكونون األقــوى«، 
ألن »الصني وروسيا وبقية العالم يعرفون 
أننا أقوى جيش في تاريخ العالم«. ثم سأله 
مذيع »سي أن أن« أندرسون كوبر إذا كانت 
الــواليــات املــتــحــدة ســتــدافــع عــن تــايــوان في 
الــصــني. فأجاب  مــن  حــال تعرضها لهجوم 

بايدن: »نعم، نحن ملتزمون بذلك«.
ولــكــن مــتــحــدثــا بــاســم الــبــيــت األبــيــض بــدا 
ــايــــدن،  ــــن تـــصـــريـــحـــات بــ ــتــــراجــــع عـ ــه يــ ــأنــ كــ
ــة إن  ــيــ ــركــ ــيــ ــل اإلعـــــــــام األمــ ــائــ ــوســ  لــ

ً
قـــــائـــــا

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة »لــــم تــعــلــن عـــن تــغــيــيــر 
األولــى  املــرة  فــي سياستها«. وهــذه ليست 
 .

ً
الـــتـــي يــطــلــق فــيــهــا بـــايـــدن مــوقــفــا مــمــاثــا

ــدا فـــي أغـــســـطـــس/آب كـــأنـــه يــعــبــر عــن  إذ بــ
املــوقــف نفسه بــشــأن تــايــوان فــي حـــوار مع 
قــنــاة »أي بــي ســـي«. وقـــال الــبــيــت األبــيــض 
املتحدة  الواليات  إن سياسة  أيضا  يومها 
لم تتغير. وأوضح املتحدث أن تصريحات 
الــرئــيــس لــيــس فــيــهــا تــحــول عــن الــســيــاســة 
األميركية  التشريعات  أحد  ألن  األميركية، 
يــلــزم الــواليــات املــتــحــدة بــمــســاعــدة تــايــوان 
ــن املـــوقـــف  ــكــ ــن نـــفـــســـهـــا. ولــ ــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
ــامـــــض يــــشــــيــــر إلــــــــى نــهــج  ــ ــغـ ــ األمـــــيـــــركـــــي الـ
ــجــــي«،  ــيــ ــراتــ ــتــ ــلــــبــــس االســ ــالــ مـــــا يــــعــــرف »بــ
ــــع تــــــرك األمــــــــور غـــامـــضـــة حــــــول طــبــيــعــة  مـ
ات الـــتـــي قـــد تــتــخــذ ضـــد الـــصـــني. اإلجـــــــــراء
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