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سياسة

أوروبا... خشية 
من الترامبية 

قوات الوفاق: 
التحركات ال توحي بنية 

إخراج المليشيات

اتفاق في لقاء تونس 
على تنظيم انتخابات 

خالل 18 شهرًا

للحديث تتمة...

على وقع األخبار اإليجابية من سرت وتونس، حول التوافقات العسكرية والسياسية 
وإخراج  شهرًا   18 خالل  انتخابات  تنظيم  على  االتفاق  سيما  وال  الليبي،  الصراع  لحل 
المقاتلين األجانب من البالد، لم تغب المخاوف من تحركات للمليشيات تهدد هذا 

التقّدم الذي يحظى بدعم دولي كبير

تونس، طرابلس ـ العربي الجديد

تــــفــــتــــح الــــــتــــــوافــــــقــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا  ــكـــريـــة الــ والـــعـــسـ
الليبي  الــســيــاســي  الـــحـــوار  مــلــتــقــى 
فـــي تــونــس ومـــحـــادثـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
املشتركة )5+5( في ســرت، الباب أمــام نهاية 
لـــلـــصـــراع الــلــيــبــي املـــتـــواصـــل مـــنـــذ نـــحـــو 10 
ســـنـــوات، غــيــر أن املـــخـــاوف تــبــقــى قــائــمــة من 
هــذه  تــخــرق  للمليشيات  مــيــدانــيــة  تــحــركــات 
ــقـــات وتـــجـــعـــل تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى أرض  ــوافـ ــتـ الـ
الترحيب  مــن  الــرغــم  ، على 

ً
الــواقــع مستحيال

الدولي بتوّجه املسار نحو الحل.
وفــي مـــوازاة اإلعـــالن عــن تــوافــق املجتمعني 
فـــي تـــونـــس عــلــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات على 
أســــاس دســـتـــوري فــي فــتــرة ال تــتــجــاوز 18 
شهرًا، إضافة إلى اتفاق عسكري في سرت 
لــســحــب املـــقـــاتـــلـــني، كـــانـــت حــكــومــة الـــوفـــاق 
التحركات العسكرية  أن  الوطني تحذر من 
في محيط سرت إلى الجفرة ال توحي بنية 
إخالء املنطقة من املليشيات املسلحة وهو 

ما يهدد الحوار السلمي.
ولفت املتحدث باسم قــوات حكومة الوفاق 
الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو، فــي بــيــان صحافي 
ــــى أن  ــاه الـــبـــعـــثـــة األمـــمـــيـــة إلــ ــبــ ــتــ أمـــــــس، »انــ
ــا يـــحـــدث حــتــى اآلن فـــي لــــقــــاءات الــلــجــنــة  مـ
ــرت، ال يــصــب فـــي اتــجــاه  الــعــســكــريــة فـــي ســ
وقـــف دائـــم إلطـــالق الـــنـــار«. وحـــول التحفظ 
اللجنة بــســرت، عــلــق قنونو  عــلــى اجــتــمــاع 
: »الــتــحــركــات الــعــســكــريــة فـــي محيط 

ً
قـــائـــال

ــى الـــجـــفـــرة ال تـــوحـــي بــنــيــة إخـــالء  ــرت إلــ ســ
ال  والبعثة  املسلحة  املليشيات  من  املنطقة 
تجهل ذلـــك، كــمــا ال يمكن اعــتــبــار مــا جــرى 
في ســرت بالخطوة لــأمــام، بل هي خطوة 
لــم نقل للخلف«. وتــابــع »إن  الــهــواء إن  فــي 

لــــم يـــصـــحـــح الــــوضــــع فــنــخــشــى الــــقــــول إن 
املــفــاوضــات قــد ال تؤتي أكــلــهــا... ال نريد أن 
تـــكـــون هــــذه املـــمـــارســـات ســبــبــا فـــي إفــشــال 
التفاوض  نقبل  السلمي، وال  الحوار  مسار 
الجوية«.  ودفاعاتهم  املرتزقة  حــراب  تحت 
كــمــا أبـــدى اســتــغــرابــه حـــول أســبــاب هبوط 
طائرة وفد حكومة الوفاق العسكري خارج 
: »ملــــــاذا تـــنـــزل طـــائـــرة وفــدنــا 

ً
ــال ــائــ ســـــرت، قــ

شرقي  كيلومترًا   170 بعد  على  العسكري 
سرت على الرغم من وجود مطارين بمدينة 

سرت حاضنة اللقاء«؟
فـــي الــســيــاق نــفــســه، طـــالـــب املــجــلــس األعــلــى 
لـــلـــدولـــة، أعــــضــــاء مــلــتــقــى تـــونـــس بـــضـــرورة 
ــــالن الــــدســــتــــوري واالتــــفــــاق  ــاإلعـ ــ الـــتـــمـــســـك بـ
»مرجعية  ع في الصخيرات كـ

ّ
السياسي املوق

ــد املــجــلــس، فـــي بــيــان  ضــامــنــة لـــلـــحـــوار«. وأكــ
الحوار  التزام جلسات ملتقى  أمــس، وجــوب 
السياسي بقرارات مجلس األمن وتوصيات 
األمني العام والتي قررت أن اتفاق الصخيرات 
السياسية  الشرعية  تحدد  اساسية  »ركــيــزة 
القفز  في ليبيا، ومستوياتها ولــذا ال يجوز 
عليها أو تجاوزها أو استبدالها باملجهول«. 
وشـــدد عــلــى وجـــوب اعــتــمــاد مــخــرجــات لقاء 
أن  مــؤكــدًا  الليبي،  لالتفاق  كمرجعية  بــرلــني 
وإتمام  الدستور  على  »االستفتاء  في  الحل 
ــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة بـــانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  املـــرحـ
ــيـــد املـــؤســـســـات وتــعــديــل  وبـــرملـــانـــيـــة وتـــوحـ
السلطة التنفيذية طبقا لالتفاق السياسي«.

جـــاءت هـــذه املـــواقـــف مــع اســتــمــرار الــلــقــاءات 
العسكرية والسياسية بالتوازي. وفي سرت، 
اتفقت اللجنة العسكرية املشتركة )5+5( على 
التماس،  خطوط  مــن  املقاتلني  لسحب  خطة 
ــن األراضــــــي  ــــب مــ ــانـ ــ وإخـــــــــراج املــــرتــــزقــــة األجـ
ــع االتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة  الـــلـــيـــبـــيـــة، مــ
للمراقبة واإلشراف على تنفيذ ذلك، وتشكيل 

قــــوة مــشــتــركــة بـــني الــطــرفــني لــتــأمــني الــطــرق 
واملدن، كما نقلت قناة »الجزيرة« عن مصدر 
الــوفــاق أمــس. وكانت اللجنة قد  في حكومة 
عت في جنيف برعاية أممية نهاية الشهر 

ّ
وق

املـــاضـــي، اتــفــاقــا دائـــمـــا لــوقــف إطــــالق الــنــار. 
أعقب ذلك توصل وفــدي اللجنة في اجتماع 
غــــدامــــس فــــي لــيــبــيــا األســــبــــوع املــــاضــــي إلـــى 
توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطالق 
النار، من بينها تشكيل لجنة لإلشراف على 

أسعد سليمان

ــة، وال ســيــمــا  ــيــ ــطــــورات الــــدولــ ــتــ تــنــعــكــس الــ
ــة الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــيـ ــاسـ ــرئـ االنـــتـــخـــابـــات الـ
جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 
ونتائجها، على الصراع القائم في اليمن، مع 
بروز توجهات مختلفة لالعبني الخارجيني، 
أكــــان فــي صــنــعــاء أم جــنــوبــي الــيــمــن. فعلى 
ــالـــف  ــتـــحـ جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـ
السعودي اإلماراتي، تبرز االنعكاسات على 
ملف تشكيل الحكومة الجديدة وفق »اتفاق 
ــــع بــــني الـــحـــكـــومـــة الــقــائــمــة 

ّ
ــــاض« املــــوق ــريـ ــ الـ

»واملجلس االنتقالي الجنوبي« االنفصالي، 
ــر تــحــركــات  فــيــمــا تــظــهــر عــلــى الــجــانــب اآلخــ
إيرانية لترتيب وضع جماعة »أنصار الله« 
)الـــحـــوثـــيـــني(، تــحــضــيــرًا ملـــفـــاوضـــات بــاتــت 

مرتقبة أكثر من أي وقت مضى.
لدفع مشروع  أممي  مــع تحرك  ذلــك  يتزامن 
ــزال خـــاضـــعـــا لــنــقــاشــات  ــ ــــذي ال يــ الــــســــالم الــ
ــراع، الـــســـلـــطـــة الــشــرعــيــة  ــ ــــصــ بــــني قـــطـــبـــي الــ

خـــروج الــقــوات األجنبية مــن الــبــالد. كما تم 
اختيار مدينة سرت مقرًا للجنة، التي بدأت 
جلستها السادسة الثالثاء املاضي واملتوقع 
الــجــمــعــة، الستكمال  الــيــوم  حــتــى  أن تستمر 
آلــيــات تنفيذ اتــفــاق وقــف إطــالق الــنــار، فيما 
تــبــقــى عملية إخــــراج املــقــاتــلــني األجـــانـــب من 

البالد التحدي األبرز.
ــثــــات  ــبــــاحــ ــــت املــ ــلـ ــ ــــواصـ فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، تـ
الــلــيــبــيــة فــي تــونــس بـــإشـــراف األمــــم املــتــحــدة 
أمس  وتــركــزت  ليبيا،  75 مشاركا  وبحضور 
جديدة  انتقالية  حكومة  تشكيل  بحث  على 
مــوحــدة لــإلشــراف على املــرحــلــة الــتــي تسبق 
االنتخابات، غداة إعالن االتفاق على تنظيم 

انتخابات في غضون 18 شهرًا.
للدعم  املتحدة  األمــم  بعثة  رئيسة  وأعلنت 
في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز، مساء 
ــاء، اتـــفـــاق األطــــــراف املــجــتــمــعــة على  ــعــ األربــ
تنظيم انــتــخــابــات خـــالل 18 شــهــرًا. وقــالــت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن املمثلني  ولــيــامــز 
القادمني من مختلف أنحاء ليبيا »توّصلوا 
إلـــى خــارطــة طــريــق مــبــدئــيــة إلنــهــاء الــفــتــرة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة وتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
ــة حــــــــّرة، نـــزيـــهـــة، شـــامـــلـــة، وذات  ــيـ ــانـ ــرملـ وبـ

والحوثيني. وقالت مصادر سياسية يمنية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشرعية  في  رفيعة 
الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فــي املنطقة والــســاحــة 
الدولية تؤثر على مسار الصراع في اليمن. 
األممي  للمبعوث  جــديــدة  مــحــاوالت  فهناك 
ـــراز تــقــّدم  ــ ــارتـــن غــريــفــيــت إلحـ ــى الــيــمــن مـ إلــ
فــي مــشــروع الــســالم فــي الــيــمــن قــبــل انتقال 
السلطة في الواليات املتحدة، وال سيما بعد 
م الحكومة الشرعية والحوثيني مسودة 

ّ
تسل

ــــي، الــــــذي يــتــم  ــمـ ــ ــــروع األمـ ــــشـ ــن املـ ــدة مــ ــديــ جــ
التحضير له حول إنهاء الصراع في اليمن.

وكان غريفيث، قد دعا أطراف النزاع اليمني 
إلى اتخاذ القرارات النهائية املطلوبة بشأن 
اإلعـــــالن املــشــتــرك لــوقــف الـــحـــرب. وقــــال في 
إحاطة أمام مجلس األمن الدولي مساء أول 
مــن أمــس األربـــعـــاء، إن »االلــتــزامــات الــجــادة 
ــادرة  واملــــدروســــة لـــقـــادة الــطــرفــني وحـــدهـــا قـ
ــزاع«، داعـــيـــا الــطــرفــني  ــ ــنـ ــ عــلــى إنـــهـــاء هــــذا الـ
ــقـــرارات الــنــهــائــيــة املــطــلــوبــة لكي  »التــخــاذ الـ
تؤتي مفاوضات اإلعالن املشترك ثمارها«. 
وأضـــاف »لقد وصــل اليمن إلــى نقطة ال بّد 
فــيــهــا مــن اتــخــاذ الـــقـــرار، وذلــــك لــيــس للمرة 
األولى وحتما ليس للمرة األخيرة. فاملحنة 
التي يعاني منها شعب اليمن ال تتطلب أقل 
من رهــان حــازم على السالم وإنهاء الحرب 
 

ّ
الــبــالد واســتــئــنــاف السعي نحو حل وفــتــح 
غريفيث  وأعـــرب  الجميع«.  يشمل  سياسي 
ــنـــف مــــن حــني  ــعـ الـ ــد  ــاعـ قـــلـــقـــه إزاء تـــصـ عــــن 
آلخــر بــني الطرفني فــي مــأرب وتــعــز، وتزايد 
الــهــجــمــات عــلــى األراضــــي الــســعــوديــة، الفتا 
إلـــى أن تــكــرر أحــــداث إطــــالق لــلــنــار وقصف 
إلــى تدمير منازل  أدى  الفترة األخــيــرة،  فــي 
في  للعبادة  ودور  ومستشفيات  ومــــدارس 
مواقع عدة في اليمن. وجّدد دعوته ألطراف 
التي  بــااللــتــزامــات  للتمسك  اليمني،  الــنــزاع 
بحماية  الــدولــي  الــقــانــون  عليهم  يفرضها 

ضــرورة  على  وليامز  وشـــّددت  مصداقية«. 
ــراع فــي املــضــي قــدمــا إلـــى »انــتــخــابــات  ــ اإلسـ
عــامــة يــجــب أن تــكــون شــفــافــة ومبنية على 
والتجّمع«.  التعبير  لحرية  الــتــام  االحــتــرام 
وأضافت »سيكون هناك معرقلون، ومن ال 
ها اعتبرت أن »غالبية 

ّ
يريدون التغيير«، لكن

ــادة ســيــادتــهــم  ــعــ ــتــ الـــلـــيـــبـــيـــني يـــــريـــــدون اســ
وشرعية مؤسساتهم«، متابعة »هناك قوة 
للتركيز  نــحــتــاج  مـــا  ــذا  وهــ دافـــعـــة حقيقية 
لأسماء  التطرق  ونفت  وتشجيعه«.  عليه 
املرشحة لحقائب سيادية إلى حد اآلن، بل 

تم تناول اختصاصات املجلس الرئاسي.
مــن طرابلس  مــصــادر حكومية  قــالــت  فيما 
»البرنامج  وثيقة  مــســودة  تعديل  لجنة  إن 
الــســيــاســي الــوطــنــي لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة 
تقديم  من  انتهت  األممية،  الشامل«،  للحل 
ــأن فــصــل  ــشــ تـــعـــديـــالتـــهـــا عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة بــ
صــالحــيــات مــكــونــات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
بإضافة بند يتعلق بضرورة تولي املجلس 
الدفاع والخارجية  الرئاسي تعيني وزيري 
بالتنسيق مع رئيس الحكومة، كون تمثيل 
الــــبــــالد خـــارجـــيـــا مــــن صـــالحـــيـــات املــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، ويــتــعــلــق مــنــصــب وزيــــر الــدفــاع 

أرواح املدنيني والبنى التحتية املدنية.
في  الــحــاصــل  التعثر  إلـــى  وتــطــرق غريفيث 
ــذي تـــرعـــاه الــســعــوديــة  »اتـــفـــاق الـــريـــاض« الــ
بني الحكومة اليمنية و»املجلس االنتقالي« 
ــــح إلـــى أن ذلـــك يعيق 

ّ
املـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا، ومل

عملية السالم الشامل. وأكد أن األمم املتحدة 
ــفــــاق مـــن أجــل  بـــأمـــّس الـــحـــاجـــة لــنــجــاح االتــ
داعيا  الــســالم،  وعملية  والجنوب  اليمنيني 
ــلـــس االنــتــقــالــي  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة و»املـــجـ
الجنوبي« االنفصالي لتنفيذه بشكل عاجل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــبــرز مــســاع مــن أطـــراف 
ـ اإلماراتي للضغط  في التحالف السعودي 
إلجــــــــــراء تــــعــــديــــل فـــــي »اتــــــفــــــاق الــــــريــــــاض«، 
وتحديدًا في ما يخص الجوانب العسكرية 
واألمـــنـــيـــة. وأكـــــدت املـــصـــادر الــيــمــنــيــة الــتــي 
»العربي الجديد«، أن تعثر إعالن  تحدثت لـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة وفــــق »اتـــفـــاق 
الرياض«، يأتي بسبب هذه التغيرات، وعدم 
وجــود نّية لــدى السعودية في اإلســـراع في 
بــوادر حلحلة  بــروز  الرغم من  تنفيذه على 
املــلــف الــعــســكــري، لــكــن نــتــائــج االنــتــخــابــات 
األميركية دفعت نحو تراجع في هذا امللف 

ما عرقل إعالن الحكومة الجديدة.
عـــلـــى الـــجـــهـــة األخـــــــــرى، انــــدفــــع الـــحـــوثـــيـــون 
ــرق الــيــمــن وتــحــديــدًا  ــى الــتــصــعــيــد فـــي شــ إلــ
ــفـــرض مـــزيـــد مــن  ــأرب، فــــي مـــحـــاولـــة لـ ــ ــ فــــي مـ
لتراجع،  تعرضهم  بعد  امليدانية  السيطرة 
الدولية على وقف  فيما أجبرتهم الضغوط 
التصعيد في الساحل الغربي، وتحديدًا في 
مدينة الحديدة. في املقابل، كان ملف األسرى 
واملعتقلني قد شهد تقدما، بعد إتمام صفقة 

التبادل األولى والتحضير لصفقة جديدة.
»العربي الجديد«،  وأكدت املصادر اليمنية لـ
ــال ســفــيــرهــا إلــى  ــ ــران فـــي إرسـ ــ ــراع إيـ ــ أن إسـ
ــاء اســــتــــعــــدادًا وتــحــســبــا ملــــا قــد  ــ صـــنـــعـــاء جـ
ـــن تـــغـــيـــرات فــي  تـــشـــهـــده الـــفـــتـــرة املـــقـــبـــلـــة مـ

بمهام مشتركة بني املجلس والحكومة في 
تنفيذ بنود االتفاق العسكري، ال سيما بند 

إخراج املقاتلني األجانب.
وفـــي دعـــم جــديــد لــلــحــوار الــلــيــبــي، قـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي الفـــــــروف، إن 
موسكو تأمل في أن تنجح املفاوضات بشأن 
الــتــســويــة الــلــيــبــيــة، وأن تــتــجــســد نــتــائــجــهــا 
فــي تصريحات  الــواقــع. وأضـــاف  على أرض 
يتم تنفيذ  أن  األهـــم،  »األمـــر  أمــس  صحافية 
نتائج هذا العمل، ال أن تبقى ورقة تالية بعد 

مؤتمر دوري«.
والسياسة  لأمن  األعــلــى  املمثل  كما وصــف 
الــخــارجــيــة فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي جــوزيــب 
الــذي تم  »الخطوة املهمة« االتــفــاق  بــوريــل، بـ
بــني األطـــراف الليبية فــي تونس على إجــراء 
»تويتر«  انتخابات. وأشــار في تغريدة عبر 
أمس إلى أن بروكسل تتابع عن كثب مجريات 
املــفــاوضــات الــجــاريــة بــني الــطــرفــني الليبيني 
»هي خطوة هامة  فـ املتصارعني في تونس، 
على طريق تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة 
أمله في  موحدة مستقرة«. وعّبر بوريل عن 
أن يــتــواصــل »الـــحـــوار املــثــمــر«، مــشــددًا على 

ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.

بِد 
ُ
خارطة الصراع في اليمن، في وقت لم ت

فيه دول التحالف نفسها أي موقف واضح 
بانتظار معرفة  الصراع وذلــك  تجاه مسار 
ــــإلدارة األمــيــركــيــة حــول  الــتــوجــه الــجــديــد لــ
مجمل قضايا الصراع في الشرق األوسط، 
بــمــا فــيــهــا الـــحـــرب فـــي الــيــمــن. وتـــأتـــي هــذه 
خالل  الديمقراطيني  الهتمام  نظرًا  املواقف 
األشــهــر األخــيــرة بمسار الــحــرب فــي اليمن، 
ــاءات عــــدة قــبــيــل االنــتــخــابــات  ــقـ إذ أجـــــروا لـ
قيادات  واستدعوا  الحرب  حــول  األميركية 
بـــارزة فــي الــيــمــن، كــان مــن بينها مستشار 
الرئيس اليمني نائب رئيس مجلس النواب 
عــبــد الــعــزيــز جـــبـــاري، الــــذي تــم اســتــدعــاؤه 
مــن قــبــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي قــبــل شهرين 

وتــم االســتــمــاع لــه إضــافــة إلــى آخــريــن حول 
الصراع في اليمن.

»العربي  لـ يمني،  دبلوماسي  مصدر  وقال 
الــجــديــد«، إن الــديــمــقــراطــيــني بــزعــامــة جو 
بـــايـــدن قـــد يــدفــعــون نــحــو الـــســـالم وإنــهــاء 
الـــصـــراع، وفــقــا ملــا أكــــدوه مــع مــن التقوهم 
مـــن املـــســـؤولـــني والـــســـيـــاســـيـــني الــيــمــنــيــني. 
وهذا قد يخلط أهداف بعض املؤثرين في 
الــصــراع في اليمن، ومــن ال يــريــدون إحالل 
ــك الــبــعــض  ــذلـ ــراع، لـ ــ ــــصـ الــــســــالم وإنــــهــــاء الـ
يــتــرقــب الــــتــــطــــورات، فــيــمــا الــبــعــض اآلخـــر 
اإليرانيني  سيما  ال  التصعيد،  نحو  يدفع 
الـــذيـــن يـــريـــدون اســتــغــالل فــتــرة الــشــهــريــن 
الــجــديــدة  اإلدارة  ــتـــالم  اسـ قــبــيــل  الــحــالــيــة 

البيت األبيض، لتحقيق مكاسب سياسية 
للحوثيني. وعسكرية 

وفي سياق متصل، كشف مصدران مقربان 
ــلــــه« )الـــحـــوثـــيـــني(،  مــــن جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن حــصــول تــغــيــرات  لـــ
جديدة داخــل الجماعة منذ وصــول السفير 
اإليراني حسن إيرلو إلى صنعاء. فقد بدأت 
مــرحــلــة إبــعــاد الــحــرس الــقــديــم فــي صفوف 
الحوثيني، واستبداله بوجوه جديدة شابة، 
مع مضايقات لبعض قيادات الحرس القديم 
ومــمــن كــانــوا فــي صــفــوف الــرئــيــس اليمني 
الراحل علي عبدالله صالح، وسط مخاوف 
ــــدى الـــبـــعـــض مــــن مـــواجـــهـــة مــصــيــر  جـــديـــة لـ
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز حــســن زيــــد الـــــذي تــعــرض 

لالغتيال قبل نحو أسبوعني في صنعاء.
ولم يستبعد املصدران أن يكون ذلك التحول 
ضمن مرحلة جديدة متفق عليها مع أطراف 
خــارجــيــة ســّهــلــت وصـــول السفير اإليــرانــي، 
لـــتـــرتـــيـــب وضـــــع جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني قــبــيــل 
الـــحـــوارات املقبلة املــنــتــظــرة إلنــهــاء الــصــراع 
وإحـــــالل الـــســـالم فـــي الــيــمــن. بــالــتــالــي يــدفــع 
الحوثيون إلى فرض املرتبطني بهم مباشرة 
لتولي القيادة في املرحلة املقبلة، إذا ما أمكن 
استبعاد  السلطة، مع  تقاسم  إلــى  الــوصــول 

حلفائهم في صنعاء واحتكار الحوارات.
ومع ذلك، تبقى هناك تعثرات داخلية لوقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــع رفـــض الحوثيني 
ــقـــطـــوع بــــني مــحــافــظــة إب  ــريـــق املـ فـــتـــح الـــطـ
الــضــالــع )جــنــوب(، بعد  )وســـط( ومحافظة 
أن كــانــت قـــيـــادة مــحــافــظــة الــضــالــع وقــــوات 
قــد وافقت  االنــتــقــالــي«  الشرعية و»املــجــلــس 
على فتح الطريق، لكن رفض الحوثيني أفشل 
للتخفيف  اإلنسانية  الجهود  ذلــك، ليضرب 
من معاناة املواطنني في التنقالت وإيصال 
الوقود واملواد الغذائية إلى املناطق الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيني في محافظة إب.

وليامز: غالبية الليبيين يريدون استعادة شرعية مؤسساتهم )ياسين قايدي/األناضول(

اسُتهدف المدنيون بكثافة في المعارك األخيرة )فرانس برس(

ناصر السهلي

من الواضح أن ثقافة الهزيمة 
اإلسكندنافية تختلف عن األميركية. 

ففي األولى، ُيربى الصغار على 
أال يلقوا لعبهم على رأس الرابح، 

كخاسرين سّيئني. في األميركية 
يبدو أن »عودة البطل«، وعكس 

ل وعي 
ّ
الهزيمة إلى فوز، باتت تشك

ماليني األميركيني الرافضني لهزيمة 
رئيسهم املثير للجدل، دونالد 

ترامب، الحاصل على 70 مليون 
صوت، حاملني صورًا وشعارات 

تقّدمه بمشاهد سينمائية مثل أفالم 
»رامبو«، بانتظار عودته مظفرًا.

تحوالت األعوام املاضية الشعبوية، 
بهذه الحدة، في الغرب عمومًا، تثير 

مخاوف ديمقراطيات أوروبية، 
خصوصًا في الوسط والشمال، 

 الخطاب القومي املتعصب 
ّ

حيث شق
طريقه. فترامب شكل هاجسًا 

ثقافيًا وسياسيًا، ليس عند املعسكر 
الليبرالي واليسار ويسار الوسط 

فحسب، بل حتى في أوساط يمني 
الوسط والتيار املحافظ التقليدي، 

خصوصًا أنه يجد جمهورًا مصفقًا 
كلما يوغل في شعبويته، بسبب 

عالقة وتداخل الديمقراطيتني على 
جانبي املحيط، وتملق بعض الساسة 

األوروبيني لتيار اليمني املتطرف.
منذ تفشي وباء كورونا، ربيع 

العام الحالي، واستهتار ترامب به، 
ر البعض مما سماه »فاشية 

ّ
حذ

أميركية«. وفي الواقع، باتت تأثيرات 
حقبة ترامب مقلقة في تأسيسها 
»الترامبية األوروبية«، وباألخص  لـ

مع شيوع تثقيف سياسي يمارسه 
شعبويوها ومتطرفوها حول 

»املنقذ«، والتخويف من »االندثار«، 
بتنٍب ضمني لنظرية املؤامرة على 

العرق األبيض. وعليه، لم يكن 
غريبًا مشهد غبطة وأمنيات رئيسة 

املفوضية األوروبية، أورسوال فون 
ديرالين، بفوز الديمقراطي جو بايدن.

وتتزايد أكثر هواجس ومخاوف 
ديمقراطيات أوروبا من انعكاسات 

وأثر املشهد الترامبي وإرثه، على 
مستقبل نماذج حكمها املؤسساتي، 

والتعددي الديمقراطي السلس.
الالفت أيضًا مخاوف بعض 

األوروبيني من انعكاسات نشوء ما 
يشبه حربًا أهلية أميركية باردة، 
مع تواتر مشاهد مليشيات تؤيد 

النهج الترامبي، املؤمنة بعمق بوجود 
مؤامرات، وفي بالهم تاريخ مليشيات 

فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا 
وبينيتو موسوليني في إيطاليا 

وأدولف هتلر في أملانيا، والعدوى التي 
سرت في أنحاء القارة آنذاك.

باختصار، العالقة الجدلية والسجال 
حول ما يجري على ضفتي 

األطلسي، وال سيما بالنسبة ملن 
يحرصون على ما حققته عقود 

الحريات الديمقراطية.

أفرزت تداعيات االنتخابات 
الرئاسية األميركية وقائع 

عدة في اليمن، لعّل 
أبرزها محاولة إيران 

تنظيم الحوثيين في 
ظّل تعليق »اتفاق 

الرياض«. مع ذلك حّث 
المبعوث األممي مارتن 

غريفيث على السالم

اإلغاثة في حاالت  المتحدة لعملية  لألمم  العام  األمين  أعلن مبعوث 
األكثر  »المهمة  أن  األربعاء،  مساء  )الصورة(،  لوكوك  مارك  الطوارئ 
منع  هي  اليوم  اليمن  في  إلحاحًا 
انتشار المجاعة«. وأكد في إحاطة 
في مجلس األمن الدولي، على أن 
بعض المناطق في اليمن تشهد 
وقت  أي  من  أســوأ  تغذية  سوء 
المناطق  بعض  ــي  وف مــضــى، 
أطفال  أربعة  كل  من  واحدًا  فإن 
التغذية  سوء  من  يعاني  يمنيين 
الحاد. وأضاف أن القتال في اليمن 

مستمر على 48 جبهة.

انتشار المجاعة

بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول عراقي بارز في الحكومة 
الــســابــقــة بـــرئـــاســـة عـــــادل عــبــد املـــهـــدي، 
ــه  ــفـ »الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«، عــــمــــا وصـ لــــــ
أبوظبي  قــّدمــتــهــا  مــغــريــات«  »سلسلة  بـ
بني عامي 2018 و2019 لبغداد، تضّمنت 
وعـــــــودًا بـــمـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة ومـــشـــاريـــع 
ــا مــنــظــمــات  ــفـــذهـ ــنـ ــة ســــريــــعــــة تـ ــويـ ــمـ ــنـ تـ
إمـــاراتـــيـــة. كــمــا تــعــّهــدت بــمــســاعــدة عبد 
املــــهــــدي فــــي الــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــوتـــر مــع 
الواليات املتحدة والــذي تصاعد الحقا، 
ــخـــاذ الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  فـــي مــقــابــل اتـ
ـــي 

ّ
ــن ــبـ ــر، وتـ ــ ــــطـ ــاه قـ ــ ــــجـ ــا ســـلـــبـــيـــا تـ ــفــ مــــوقــ

اتــهــامــات دأبـــت الــــدول املــحــاصــرة لقطر 
على تكرارها منذ عام 2017.

وأشار املسؤول، الذي ال يزال في األمانة 
الجانب  أن  إلــى  الــــوزراء،  العامة ملجلس 
اإلماراتي قّدم »سلسلة مغريات لحكومة 
ــهــــدي فــــي ســبــيــل دفــعــهــا  عــــــادل عـــبـــد املــ
ــــة«،  ــــدوحـ ــن الـ ــاذ مـــوقـــف ســلــبــي مــ ــخــ التــ
مبينا أنه »عندما لم تستجب الحكومة، 
تالشت جميع الوعود بما فيها أنشطة 
إنسانية تتعلق باملدن التي تم تحريرها 
ــا الــتــي  مـــن تــنــظــيــم داعــــــش، أو وعــــودهــ
قدمتها في مؤتمر املانحني في الكويت 

عام 2018«.
وأضـــــاف أن أطـــرافـــا إمـــاراتـــيـــة اقــتــرحــت 
مــن بــني سلسلة مــحــاوالت اإلغــــراء تلك، 
التوسط لعبد املهدي في البيت األبيض 
لتخفيف التوتر مع إدارة دونالد ترامب، 
ولفت   .2018 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
أن »سياسيا عراقيا معروفا حاول  إلــى 
امللف، لكن حكومة  أداء دور ما في هــذا 
ــــت الـــــتـــــجـــــاوب مــع  ــــضـ ــــدي رفـ ــهــ ــ ــد املــ ــبــ عــ
املوضوع والتدخل في األزمة الخليجية 
لــصــالــح طـــرف مـــا. كــمــا أن حــلــفــاء إيـــران 
من الكتل والقوى السياسية كان لديهم 
موقف رافض ألي تقارب مع اإلمارات أو 

السعودية«.
وأشـــار إلــى »لــجــوء مــؤســســات وأطـــراف 
اب 

ّ
إماراتية لكسب مواقف سياسيني وكت

وشــخــصــيــات إعــالمــيــة عــراقــيــة لــلــغــايــة 
عــدد منهم. وتّمت  نفسها، ونجحت مع 
مضايقة عدد من العراقيني املقيمني في 
اإلمــارات بسبب زيــارات سابقة لهم إلى 

فشل محاوالت إماراتية لجعل 
العراق طرفًا في األزمة الخليجية

فشلت أبوظبي مرات 
عدة في استمالة 

الحكومة العراقية 
بقيادة عادل عبد 

المهدي في األزمة 
الخليجية، رغم 

الوعود المكثفة

تعّهدت أبوظبي 
بإصالح عالقة عبد 
المهدي بواشنطن

دولـــة قطر لحضور مــعــارض أو نــدوات 
وفــعــالــيــات مــخــتــلــفــة هـــنـــاك، مـــن بينهم 
تدخل  األمــر  واستدعى  جامعي.  أستاذ 
الــعــراق للسماح لــه بــمــغــادرة اإلمــــارات، 
ــواز ســفــره عند  بــعــد ســحــب األخـــيـــرة جــ
التدقيق  نــزولــه فــي مــطــار دبـــي، بحجة 
األمني. وهو إجراء معتمد في اإلمارات 
بمثابة إقامة جبرية أو منع سفر املقيم«.
ــــؤول أن حـــكـــومـــة مــصــطــفــى  ــــسـ وأكــــــد املـ
في  بالحياد  ملتزمة  الحالية  الكاظمي 
ما خص األزمة الخليجية، لوجود قرار 
سياسي من الكتل الشيعية في البرملان 
بــعــدم االصــطــفــاف مـــع أي مـــحـــور، على 
الرغم من التقارب األخير من السعودية 
وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بني 

البلدين في األيام املاضية.
ـــق عــضــو لــجــنــة األمــــن والــــدفــــاع في 

ّ
وعـــل

ــان، كـــريـــم عـــلـــيـــوي، عـــلـــى حــديــث  ــرملــ ــبــ الــ
املسؤول العراقي، بالقول إنها »تفاصيل 
لـ«العربي  معروفة«. وأوضــح في حديث 
الــجــديــد«، أن الــجــانــب اإلمـــاراتـــي أجــرى 
مـــحـــاوالت عــــدة خــــالل الــفــتــرة الــســابــقــة، 
ــعــــراق  ــا، لـــــــزّج الــ ــهـ ــنـ ــم مـ ــلـــى قـــسـ ــــلــــع عـ

ّ
اط

ــة الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل أو بــآخــر،  ــ فـــي األزمـ
ــرق مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا القــت  ــ وبـــصـــور وطـ
رفــضــا حــكــومــيــا وســيــاســيــا. واســـتـــدرك: 
»ســــعــــت أبـــوظـــبـــي بــــطــــرق شـــتـــى لــكــنــهــا 
فـــشـــلـــت وانــــتــــهــــى املــــــوضــــــوع«، مــضــيــفــا 
»الــعــراق ال يريد أن يكون طرفا في هذه 
الــــخــــالفــــات. وهــــنــــاك مــــحــــاوالت مــمــاثــلــة 
جرت، وما زالت مستمرة، لجعل العراق 
فـــي مــحــور دون آخـــر فـــي مــلــف الــصــراع 
إيران  مع  السعودي  اإلماراتي  األميركي 
أبوظبي  واتهم  أيــضــا«.  لم تنجح  لكنها 
بأنها »جزء من مشكلة التوتر باملنطقة«.

وفــي وقــت سابق، وّجــه عــدد من أعضاء 
ــي انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
ــر تـــقـــاريـــر  ــلـــى خــلــفــيــة نـــشـ ألبــــوظــــبــــي عـ
ــزب »الـــعـــمـــال  ــ ــا مــســلــحــي حــ ــمـــهـ عــــن دعـ
الكردستاني« في شمال العراق، تحديدًا 
ــيــــل. وآخـــر  شـــرقـــي دهـــــوك وشـــمـــالـــي أربــ
هذه االنتقادات جاءت على لسان عضو 
البرملان  فــي  الخارجية  الــعــالقــات  لجنة 
ــارات  مــخــتــار املـــوســـوي، الـــذي اتــهــم اإلمــ
حــزب  مــتــواصــل ملسلحي  »دعـــم  بتقديم 
بــات يؤثر  الــعــراق، بما  الــعــمــال شمالي 
عــلــى أمـــن الــعــراق واســـتـــقـــراره«. واعتبر 
أن »األجـــنـــدة اإلمــاراتــيــة الــحــالــيــة باتت 
تــهــدد أمـــن واســتــقــرار الـــعـــراق مــن خــالل 
هذا الدعم الذي تقدمه أبوظبي ملسلحي 
الــــحــــزب، املــــوجــــود بــشــكــل غـــيـــر شــرعــي 
داخل األراضي العراقية، نكاية بتركيا«.

ــــدوره، رأى الــخــبــيــر مــحــمــد الــتــمــيــمــي،  بــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  »الــ ـــ فــــي حــــديــــث لــ
»مــــحــــاوالت االســـتـــقـــطـــاب الـــتـــي أعــقــبــت 
األزمة الخليجية لم تتوقف على العراق، 
بــــل شــمــلــت مــخــتــلــف دول املــنــطــقــة فــي 
لكسب حلفاء  إمــاراتــي سعودي  مسعى 
في الخطوات التصعيدية ضد قطر. لكن 
لــلــعــراق، فــقــد جـــرت مــحــاوالت  بالنسبة 
تـــتـــجـــاوز مــســألــة الــحــكــومــة فـــي بــغــداد 
 عن 

ً
ومــنــهــا مــع إقــلــيــم كــردســتــان، فــضــال

ــاب وإعــالمــيــني وحتى على 
ّ
كــت استمالة 

في  تنشط  الــتــي  الشخصيات  مــســتــوى 
مـــجـــال الــتــحــلــيــل الــســيــاســي لـــأحـــداث، 

ونجحت نوعا ما«.
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  شرق
      غرب

موفد ماكرون: لإلسراع 
بتشكيل حكومة لبنانية

بــاشــر املـــوفـــد الــرئــاســي الــفــرنــســي 
ــــل، أمــس  إلـــى لــبــنــان، بــاتــريــك دوريـ
اتــــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت،  ــاء ــقــ لــ
ــراع بــتــشــكــيــل  ــ ــــإلسـ ــي مـــحـــاولـــة لـ فــ
ــف 

ّ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي كــل

»املستقبل« سعد  تيار  رئيس  بها 
الـــحـــريـــري. والــتــقــى دوريــــــل، الـــذي 
الرئيس  مستشار  منصب  يشغل 
الشرق  لشؤون  ماكرون  إيمانويل 
األدنـــى، أمـــس، رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون )الــــصــــورة( ورئــيــس 
الـــبـــرملـــان نــبــيــه بــــــري، مــــحــــذرًا مــن 
دقــة وخــطــورة األزمـــة االقتصادية 
فــي لــبــنــان، وضــــرورة اإلســــراع في 
تــشــكــيــل حــكــومــة كـــفـــوءة ملــبــاشــرة 

اإلصالحات.
)العربي الجديد(

»داعش« يتبنى اعتداء 
جدة

تــــبــــنــــى تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش« أمــــس 
ناسفة  بعبوة  االعــتــداء  الخميس، 
عـــلـــى مـــقـــبـــرة لــغــيــر املــســلــمــني فــي 
ــع  ــ ــة، أوقـ ــوديــ ــعــ ــســ مـــديـــنـــة جـــــــّدة الــ
جريحني، خالل إحياء دبلوماسيني 
أوروبيني ذكرى اتفاق الهدنة عام 
بــيــان  فـــي  1918. وقـــــال »داعــــــــش«، 
نـــشـــرتـــه حـــســـابـــات مــتــطــرفــة عــلــى 
تطبيق »تلغرام »، إن »مفرزة أمنية 
من جنود الخالفة تمكنت من زرع 
عبوة ناسفة في مقبرة الخواجات 
فــــي حــــي الـــبـــلـــد فــــي مـــديـــنـــة جــــدة« 
األربــعــاء، مضيفا أنــه »بعد تجّمع 
عدد من قناصل« الدول األوروبية، 
»فّجرها املجاهدون عليهم، ما أدى 

إلصابة عدد منهم«.
)فرانس برس(

إطالق نار على السفارة 
السعودية في الهاي

أعــلــنــت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة أمــس 
عــــدة  رصــــــاصــــــات  أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
السفارة  أمــس على  أطلقت صباح 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الهـــــــاي مــــن دون 
وقــــــوع إصـــــابـــــات، مـــوضـــحـــة أنــهــا 
فــتــحــت تــحــقــيــقــا فـــي الــــحــــادث. من 
السعودية  السفارة  أكــدت  جهتها، 
أن أيا من العاملني فيها لم يصب 
خالل إطالق النار، معربة عن إدانة 
»االعتداء  لهذا  السعودية  حكومة 
ــعـــوديـــني  ــة »الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــان«، داعـ ــبـ ــ ــــجـ الـ
ــدا لـــرفـــع  ــنــ ــولــ ــي هــ ــ املــــتــــواجــــديــــن فـ

الحيطة والحذر«.
)فرانس برس(

استقالة وزير الداخلية 
األردني 

قّدم وزير الداخلية األردني توفيق 
الحالملة، أمس الخميس، استقالته، 
ــر املــســلــحــة  ــاهــ ــظــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة املــ
الــتــي رافــقــت إعـــالن نتائج مجلس 
الـــنـــواب األردنـــــي، فــي االنــتــخــابــات 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــــي جـــــــرت الـــــثـــــالثـــــاء املـ ــتـ ــ الـ
وأعلن رئيس الوزراء األردني بشر 
الــخــصــاونــة )الـــصـــورة(، فــي بــيــان، 
اســتــقــالــة الــحــالملــة، الــتــي قـــال إنها 
ــن مــنــطــلــق املـــســـؤولـــّيـــة  ــ جــــــاءت »مـ
ــّيـــة«، مــؤكــدًا أن حكومته »لــن  األدبـ
تتهاون في تطبيق القانون بشأن 

املخالفات املؤسفة«.
)العربي الجديد(

خبيرة أممية تدعو 
إلنهاء حصار قطر 

ــبـــرت الـــخـــبـــيـــرة املــســتــقــلــة فــي  ــتـ اعـ
األمــم املتحدة، إلينا دوهــان، أمس 
 إجــــــراءات املــقــاطــعــة 

ّ
الــخــمــيــس، أن

التي اتخذتها السعودية واإلمارات 
ل 

ّ
والبحرين ومصر ضد قطر، تمث

داعية  اإلنسان«،  لحقوق  »انتهاكا 
إلــــى رفــعــهــا. ورأت دوهــــــان، وهــي 
ـــم املـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة  ـــ ــّررة األمـ ــ ــقـ ــ مـ
بتقييم تأثير املقاطعة على حقوق 
اإلنــســان، أن »أي إجـــراءات أحادية 
ــيـــة، إذا  ــانـــب هــــي غـــيـــر قـــانـــونـ الـــجـ
كانت لها آثــار سلبية على حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية«.
)فرانس برس(

محادثات ليبيا
توافقات سياسية 

مهددة

اليمن: إيران تنظم صفوف الحوثـيين و»اتفاق الرياض« معلق

اجتماعات سرت وتونس 
تدفع الحلول ومخاوف 

من تحركات للمليشيات



كشف تقرير 
محكمة 

المحاسبات 
في تونس 

حول االنتخابات 
التشريعية 

والرئاسية األخيرة 
عن مخالفات 

لبعض األحزاب 
والمرشحين، وال 

سيما الحصول 
على تمويالت 
خارجية. وعزّز 

التقرير المخاوف 
من تأثير تدخل 
أطراف خارجية 

في المشهد 
السياسي، لتبدي 

بعض األحزاب 
خشيتها من هذه 

التجاوزات

املشهد في  وأنــقــرة  مــن موسكو  كــل  تتصدر 
ــق بــإقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ بعد 

ّ
مـــا يــتــعــل

تــوقــيــع اتـــفـــاق وقـــف الــقــتــال، مــســاء اإلثــنــني-
وأرمينيا.  وأذربــيــجــان  روسيا  بني  الثالثاء، 
األتــراك  املسؤولني  تصريحات  تشير  وفيما 
 بالدهم ستشارك مع روسيا في قوة 

ّ
إلى أن

االتفاق،  وتطبيق  سير  ملراقبة  السالم  حفظ 
أكــدت موسكو، أمــس، أن هــذه القوة ستكون 
روسية فقط. وقال املتحدث باسم الكرملني، 
 قوات حفظ السالم في 

ّ
دميتري بيسكوف، إن

 التنسيق 
ّ
إقليم كاراباخ ستكون روسية، وإن

أذربيجان.  في  تركيا سيكون عبر مركز  مع 
ــال بــيــســكــوف، فــي تــصــريــح نقلته وكــالــة  وقــ
»نـــوفـــوســـتـــي« أمـــــس، ردًا عــلــى تــصــريــحــات 
أنقرة بشأن مشاركة قوات تركية في عمليات 
السالم في كــارابــاخ: »يمكننا أن نفترض أن 
هــنــاك بــعــض االخــتــالفــات فــي الــفــهــم... قــوات 
حفظ السالم هي الجيش الروسي املنتشر في 
)األذربيجاني  الطرفني  بني  التماس  منطقة 
واألرمــــنــــي(، وســيــكــون الــتــفــاعــل مــع الجيش 

التركي في إطار مركز للمراقبة على أراضي 
أذربــيــجــان«. وشـــدد على أن »هـــذا املــوضــوع 
 موسكو أكــدت أكثر 

ّ
لم يناقش«. وأضــاف أن

من مرة أن مشاركة قوات تركية في عمليات 
الــســالم فــي كــارابــاخ، »ليست فقط موضوعا 
للنقاش بني موسكو وأنقرة، بل يجب أن يتم 
االتفاق عليها من قبل أرمينيا وأذربيجان«. 
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
 املـــراقـــبـــني 

ّ
ــــس، أن الفــــــــروف، فــــي تـــصـــريـــح أمــ

ــراك لــن يــكــونــوا مــوجــوديــن فــي كــارابــاخ،  األتــ
الــروس واألتـــراك سيكون  املراقبني  وأن عمل 

عن بعد باستخدام الطائرات املسيرة.
وأمــــس، أكـــد وزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي خلوصي 
أكـــــار، خــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي مــقــر الــبــرملــان 
 تركيا ستشارك 

ّ
التركي بالعاصمة أنقرة، أن

الــســالم املشتركة ملراقبة سير  فــي قــوة حفظ 
وتطبيق االتفاق.

ويــــزور وفـــد روســــي، الــيــوم الــجــمــعــة، تركيا 
للبحث في وقف إطالق النار في كاراباخ. إذ 
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغلو، أمــس، أن وفــدًا روسيا سيصل اليوم 
إلــــى تــركــيــا لــلــبــحــث فـــي املـــراقـــبـــة املــشــتــركــة 
لوقف إطالق النار في ناغورنو كاراباخ من 
قبل موسكو وأنقرة. واالتفاق املبرم اإلثنني 
بــني أذربــيــجــان وأرمينيا بــرعــايــة روســيــا ال 
يأتي على ذكر أي دور تركي في تنفيذ وقف 
تؤكد  باكو،  أنقرة، حليفة  لكن  النار.  إطــالق 
ومساء  تطبيقه.  موسكو  مــع  ستراقب  أنها 
األربعاء وقع وزيرا الدفاع الروسي والتركي 
مذكرة حول تشكيل مركز مراقبة مشترك في 
افتراضي، وفقا ألنقرة. وقــال جاووش  حفل 
أوغلو خالل مؤتمر صحافي في باكو أمس، 
نــقــلــتــه قـــنـــوات الــتــلــفــزة الــتــركــيــة: »سنبحث 
املركز املشترك ملراقبة وقف  في طريقة عمل 

إطالق النار مع الوفد الروسي الذي سيزور 
تركيا الجمعة«. وأضــاف »ستضطلع تركيا 
ــا« فـــي هــــذا املــركــز  ــيـ ــالـــدور نــفــســه مـــع روسـ بـ
الــــذي ســيــكــلــف بــمــراقــبــة خـــروقـــات محتملة 
لــوقــف إطـــالق الــنــار »بـــرًا وجـــوًا«. وقـــال: »من 
خالل املركز ستتم مراقبة املنطقة بالطائرات 
املسيرة، وستتخذ كافة التدابير الالزمة ملنع 
املركز  لالتفاق«. وسيقام  انتهاك  أي  حــدوث 
في موقع تختاره أذربيجان، وفقا للسلطات 
ــلـــو أرمــيــنــيــا  ــاووش أوغـ ــ ــذر جــ ــ الــتــركــيــة. وحـ
: »اتــفــاق كــارابــاخ يحمل توقيع رئيس 

ً
قــائــال

وزراء أرمــيــنــيــا، وبــالــتــالــي فــهــو مــلــزم لــهــذا 
وقف  انتهكوا  إذا  الثمن  وسيدفعون  البلد، 

إطالق النار«.
األرمينية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 

أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــنــطــقــة حـــظـــر جـــــوي فــي 
أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ باستثناء 
ــة، بـــحـــســـب مــــا قــالــت  ــكـــريـ الــــطــــائــــرات الـــعـــسـ
وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس الــــروســــيــــة. ويــــأتــــي ذلـــك 
ــيـــا عــلــى  ــنـ ــيـ فـــيـــمـــا تــــواصــــل الـــتـــوتـــر فــــي أرمـ
ــتـــراضـــات واالحـــتـــجـــاجـــات على  خــلــفــيــة االعـ
األرمينية، أمس،  السلطات  االتفاق. وأوقفت 
املفترض  لدورهم  املعارضة  قــادة  عشرة من 
فـــي االحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي انــدلــعــت 
ــقــل املــعــارضــون، 

ُ
عــقــب تــوقــيــع االتـــفـــاق. واعــت

قــادة في حزبي »أرمينيا املزدهرة«  وبينهم 
و»االتــحــاد الــثــوري األرمــنــي«، حسب مكتب 
املدعي العام، بتهمة »التنظيم غير القانوني 

الضطرابات جماعية عنيفة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

أمين العاصي

مــن شخصيات كردية  الــدعــوات  تنقطع  لــم 
ــع الــجــانــب  ــة فـــاعـــلـــة لــفــتــح حــــــوار مــ ــوريــ ســ
إلــى تنامي  الــذي ينظر بقلق كبير  التركي، 
القوة العسكرية ألطراف كردية في الشمال 
الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة بــدعــم أمــيــركــي. وهــو 
أنــقــرة خــطــرًا داهــمــا على أمنها  مــا تعتبره 
ــل تـــلـــكـــؤ حـــزب  ــ ــي ظـ ــ الــــقــــومــــي، ال ســـيـــمـــا فـ
»االتحاد الديمقراطي«، املهيمن على »قوات 
تسيطر  التي  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
ــلـــى جــــل شــــرقــــي الـــــفـــــرات، فــــي إعـــــــالن فــك  عـ
الكردستاني«،  »العمال  االرتــبــاط مع حــزب 

ف في تركيا وفي دول أخرى في خانة 
ّ
املصن

التنظيمات اإلرهابية.
وأبـــــــــــدى زعـــــيـــــم »قـــــــســـــــد«، مــــظــــلــــوم عــــبــــدي، 
استعداده إلجــراء محادثات سالم مع تركيا 
»مـــن دون أي شـــروط مــســبــقــة«، مضيفا، في 
ــام، أنــه  ــشــرت قــبــل أيــ

ُ
تــصــريــحــات صحافية ن

»يمكن أن يثبت الرئيس رجب طيب أردوغان 
أنه أكثر استعدادًا للسالم مع أكراد سورية«. 
ولفت عبدي إلى أنه ربما يفكر في التوسط 
بــني تــركــيــا وحــــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
لــإلرهــاب،  لوائحها  على  تركيا  الــذي تضعه 
لكنه اشترط »أن تتصرف أنقرة بحسن نّية«، 
مشيرًا إلى أن الواليات املتحدة حريصة على 

الوساطة في السالم بينهم وبني تركيا.
وهذه ليست املرة األولى التي يبدي عبدي 
التركي،  الجانب  مع  في حــوار  رغبته  فيها 
الـــــذي يــنــظــر بــقــلــق كــبــيــر إلــــى تــنــامــي قــوة 
»قسد« في الشمال الشرقي من سورية، ألن 
»وحــــدات حماية الــشــعــب« الــكــرديــة، الـــذراع 
الديمقراطي«،  »االتــحــاد  لــحــزب  العسكرية 
أنها نسخة سورية  إليها على  الــذي ينظر 
من حزب »العمال«، هي املتحكمة في »قسد« 
لجهتي القيادة والتوجيه. وتسيطر »قسد« 
ــفــــرات، وهــو  عــلــى مــجــمــل مــنــطــقــة شـــرقـــي الــ
مــا يــدفــع الــجــانــب الــتــركــي إلـــى الــتــشــدد في 
التعامل معها، في ظل اتهامات بأن قياديني 
ـــن »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«  ــر مــ ــنــــاصــ وعــ
يتخذون مــن هــذه الــقــوات غــطــاء، لالنتشار 

في الشمال الشرقي من سورية.
ولكن أنقرة منفتحة على »املجلس الوطني 
ــــذي شــــرع مــنــذ إبــريــل/نــيــســان  ــكــــردي« الـ الــ
املاضي في حــوار، يكاد يرقى إلى مستوى 
ــاد الــديــمــقــراطــي«،  املـــفـــاوضـــات مـــع »االتــــحــ
الــذاتــيــة في  وأحــــزاب أخـــرى تشكل »اإلدارة 

لتشكيل مرجعية  شــمــال شــرقــي ســـوريـــة«، 
سياسية كردية واحدة في سورية والتشارك 
في إدارة شرقي الفرات. ولكن الحوار تعثر 
بسبب رفــض »االتــحــاد الديمقراطي« حتى 
اللحظة، فــك االرتــبــاط مــع »الــعــمــال« وطــرد 

عناصر األخير من سورية.
في هذا السياق، قال عضو الهيئة الرئاسية 
العام  املنسق  الــكــردي«،  الوطني  »املجلس  لـ
ــة »اإلصــــــــــالح الــــــكــــــردي«، فــيــصــل  ــركــ فــــي حــ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  يوسف، 
وعدم  الجوار  حسن  أهمية  »يؤكد  املجلس 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة«. وأضـــاف: 
»نحن مهتمون بالوضع السوري وتحييده 
العالقة  اإلقليمية وتحسني  التجاذبات  من 
مع دول الجوار ومنها تركيا التي تجمعنا 
مــعــهــا حــــــدود طـــويـــلـــة وتــــتــــوزع الـــعـــائـــالت 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، وال شــك أن تحسني 
الــعــالقــات معها يــخــدم مــصــالــح الــســوريــني 

عموما«.
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــ ــــوريـ ــلـــس سـ وكـــــــان »مـــجـ
)مـــــســـــد(، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة الـــجـــنـــاح 
»قسد«، قد أبدى هو اآلخر رغبة  السياسي لـ
فــي الـــحـــوار مــع املــعــارضــة الــســوريــة. ولكن 
االئتالف الوطني السوري يربط بني خروج 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« مـــن ســـوريـــة وبــني 
الجلوس على طاولة التفاوض، بينما قالت 

إلهام  »مسد«  في  التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
أحمد، أخيرًا، إن »تركيا تتحكم في قرارات 
االئــتــالف وتمنع الــحــوار مــع مسد واإلدارة 

الذاتية«.
ويرجح مراقبون أال تستجيب أنقرة لدعوة 
عــبــدي فــتــح حــــوار عــلــنــي مــعــهــا، خصوصا 
فــي ظــل تعثر املــفــاوضــات بــني أكبر كيانني 
ــة بــســبــب  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــــني فـ ــرديـ ــ ــيـــني كـ ــيـــاسـ سـ
عــقــدة حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. ورأى 
املــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي فــــراس رضــــوان 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  أوغــــلــــو، فـــي حـــديـــث لـ
للدعوة  يستجيب  »لــن  التركي  الجانب  أن 
ألسباب عــدة«، مضيفا أن »األزمــة السورية 
 عن كون مظلوم عبدي 

ً
لم تحل بعد، فضال

تركيا،  فــي  البرتقالية  الــالئــحــة  على  نفسه 
لــلــعــدالــة«. ومــضــى بالقول:  أنــه مطلوب  أي 
كامل  السياسي بشكل  الفكر  تغيير  »يجب 
لــلــمــســيــطــريــن عـــلـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 
سورية، وال سيما لجهة التفكير في تقسيم 
سورية ومعاداة تركيا. وربما ستكون هناك 
استجابة اســتــخــبــاراتــيــة، ولــكــن الــطــريــق ال 

 أمام االستجابة السياسية«.
ً
يزال طويال

وفـــي الــســيــاق، أكـــدت مــصــادر كــرديــة مطلعة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األكــــــراد الــســوريــني  لــــ
»يشعرون بأن حزب العمال تحّول إلى عبء 
كبير عليهم«، مشيرة إلى أن هناك محاوالت 
لتقليص نفوذ هذا الحزب استجابة ملطالب 
أميركية، ولتفادي أي مخاطر على مكتسبات 
السنوات  فــي ســوريــة، خــالل  حصلوا عليها 
للمناطق  الــذاتــيــة  اإلدارة  وأبــرزهــا  األخــيــرة، 

التي يسيطرون عليها«.
ويـــعـــد الـــعـــرب غــالــبــيــة الـــســـكـــان فـــي منطقة 
شرقي نهر الفرات، ولكن سيطرة األكراد على 

»قسد« سمح لهم بالتفرد في إدارة املنطقة.

45
سياسة

موسكو: قوات حفظ السالم في كاراباخ روسيةتقارب تركيا وأكراد سورية ينتظر حل عقدة »العمال«

رصدت املحكمة صفحات لإلشهار السياسي 
بها،  الــخــارج بمبالغ غير مصرح  ممولة من 
وذكــرت  أجنبية،  حسابات  مــن  مقابلها  ُدفـــع 
»النهضة«  أحــزاب  تخص  مخالفات  املحكمة 
و»قـــلـــب تـــونـــس« و»تـــحـــيـــا تـــونـــس« و»آفـــــاق 

تونس« وقائمات مستقلة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت رئــيــســة الــحــزب 
ــــوري الــــحــــر« عـــبـــيـــر مــــوســــي، خـــالل  ــتـ ــ ــــدسـ »الـ

زوجته في الخارج وهو حساب غير مصرح 
به لدى البنك املركزي.

مـــن جــهــة أخــــــرى، بــّيــنــت املــحــكــمــة مـــن خــالل 
فحص محاضر هيئة االنتخابات أن املرشح 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد  ــتـــخـ لـــالنـ
)رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق( استعمل مـــوارد 
اإلدارة العمومية أثناء قيامه بأنشطة حملته 
االنتخابية، وهو ما نفاه الشاهد في رده. كما 

جلسة عامة برملانية بحضور محافظ البنك 
تمويالت  بتلقي  اتهامها  على  ردًا  املــركــزي، 
مــشــبــوهــة مـــن اإلمــــــارات والــســعــوديــة، »إنــهــا 
اتصلت بالبنك املركزي وأعلمته بأن حزبها 
ال عالقات خارجية له وال تمويالت أجنبية... 
وإذا حدث أي شيء من هذا القبيل رغما عن 
إرادتــنــا ألننا ال نتحّكم في من يرسل أمــوااًل 
ال  ألنــنــا  املــســؤولــيــة...  نتحّمل  فــال  لحسابنا 

نــتــحــّكــم فــي مــن يــضــخ أمـــــوااًل لــرصــيــدنــا وال 
نعلم مصدرها«، مشيرة إلى أنه ليس لديها 
هيئة  تطالب  لذلك  وللتتبع،  للتثبت  وسيلة 
الــتــحــالــيــل املــالــيــة والــبــنــك املـــركـــزي بــالــقــيــام 
بـــــدورهـــــمـــــا. واعــــتــــبــــر نــــشــــطــــاء ســـيـــاســـيـــون 
ومــدونــون أن زلــة لــســان مــوســي أوقــعــت بها 
وكــشــفــت عـــن تــلــقــيــهــا أمـــــــوااًل مــشــبــوهــة في 
تمويالت  مــن  للتنصل  مقنعة  غير  مــحــاولــة 

مــــوجــــودة فــــي حـــســـابـــات حـــزبـــهـــا، عـــلـــى حــد 
تعبيرهم.

وقال األمني العام لحزب »التيار الديمقراطي«، 
الوزير السابق غازي الشواشي، في تصريح 
ــقـــريـــر مــحــكــمــة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »تـ لــــ
الرئاسية  االنتخابات  أن  كشف  املحاسبات 
جدًا  خطيرة  إخـــالالت  شابتها  والتشريعية 
تتعلق بشبهات جدية لتمويالت أجنبية من 
بــعــض املــرشــحــني فــي الــرئــاســيــة وتــمــويــالت 
من مصادر مجهولة، واستعمال للجمعيات 
الخيرية وتــوظــيــف لــوســائــل، وهــو مــا يمس 
بــشــفــافــيــة االنـــتـــخـــابـــات ونـــزاهـــتـــهـــا وتــكــافــؤ 
ــد الـــشـــواشـــي أن  ــ الـــفـــرص فـــي الـــتـــرشـــح«. وأكـ
ــة  ــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي بـــصـــدد دراســ »حـ
وسيلجأ  املحاسبات  محكمة  لتقرير  معّمقة 
لـــلـــقـــضـــاء حـــــــول االنــــتــــهــــاكــــات واإلخــــــــــالالت 
أمــوال  متلقي  عقوبة  تصل  حيث  الــخــطــيــرة، 
ــــى خــمــس  ــابـــات إلـ ــتـــخـ أجــنــبــيــة لــتــمــويــل االنـ

سنوات سجنا وهي عقوبة صارمة«.
ولفت الشواشي إلى أن »الفرصة سانحة اليوم 
باالنتخابات  املتالعبني  أيــدي  على  للضرب 
الــتــي مــســت نــزاهــتــهــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن »هــذه 
األطراف معلومة، فمنها من تساند الحكومة 
ــل الــبــرملــان وتسعى  ولــديــهــا كــتــل كــبــيــرة داخـ
 أن تقوم 

ً
للتمكن داخل مفاصل الدولة«، آمال

محكمة املحاسبات بإحالة امللفات والقضايا 
بــدوره  القضاء  يقوم  وأن  العمومية  للنيابة 
يتحّمل  حتى  الــالزمــة  بالسرعة  فيها  بالبت 
كل طرف مسؤوليته. وأضاف »إذا رغبنا في 
وانتخابات  حقيقية  لديمقراطية  التأسيس 
نــزيــهــة وشـــفـــافـــة، يــجــب قــطــع الـــطـــريـــق أمـــام 
ــه نـــّيـــة الســتــعــمــال املـــــال الــســيــاســي  ــن لـ ــل مـ كـ
وتوظيف اإلعالم واستعمال جمعيات العمل 
الديمقراطية  تضرب  وسائل  وهــي  الخيري، 
فـــي الــصــمــيــم وتــعــطــل املـــســـار الــديــمــقــراطــي 
وتجعل من ديمقراطيتنا ديمقراطية واجهة 

فقط من دون مضمون«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــقــيــادي الــبــارز فــي حــزب 
الــوريــمــي، فــي تصريح  »الــنــهــضــة«، العجمي 
الصادرة  »االتهامات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
خـــصـــوم  أو  ــافـــســـني  ــنـ مـ أو  ــارضــــني  ــعــ مــ عـــــن 
أمــوال من أطــراف  سياسيني للنهضة بتلقي 
وجــهــات أجنبية مــــردودة عــلــى أصــحــابــهــا«. 
 »لسنا محل شبهة أو إدانة وكل 

ً
وتابع قائال

معامالتنا شفافة، ونحن حزب قانوني يقّدم 
ويقّدم  وبرامجه  أنشطته  عــن  دوريـــة  تقارير 
ملــصــالــح الـــدولـــة كـــل الــبــيــانــات املــطــلــوبــة في 
املعمول  اإلجـــراءات  ووفــق  القانونية  آجالها 

بها«.
وأضـــــــــاف الــــوريــــمــــي أن »مــــيــــزانــــيــــة الـــحـــزب 
السنوية معلنة ومواردها معلومة ومصرح 
بها وأبواب صرفها ومجاالت إنفاقها محددة 
الــدولــة بما  بدقة، ونحن نتعاون مع هيئات 
فــيــهــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات 
املالية  الــجــهــويــة ومــصــالــح وزارة  وفــروعــهــا 
والهيئات الرقابية، كما يصرح قادة الحركة 
ووزراؤها ونوابها بممتلكاتهم وفق القانون 
أمــــــام هــيــئــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد والـــتـــصـــريـــح 
باملمتلكات«. وإذ أكد احترام قانون األحزاب، 
أعلن »أننا نحتفظ ألنفسنا بحق مقاضاة من 
يفتري علينا ويدعي بالباطل«، مشددًا على 
أن »مكتب الشؤون القانونية التابع للحركة 
يعكف على دراسة إمكانية مقاضاة املفترين 
وهو ينتظر فقط اإلذن من القيادة السياسية 
للشروع في إجراءات التتّبع«. وتابع: »ندعو 
في حركة النهضة جميع األطراف إلى النزاهة 
ــد مـــن الــشــفــافــيــة«،  ــزيــ ــانـــون واملــ ــقـ والــــتــــزام الـ
أن يكون صــراع  »الــصــراع ينبغي  أن  معتبرًا 
بـــرامـــج والــتــنــافــس يــحــســم بــالــصــنــدوق، أمــا 
تفسير بعض األطــراف لهزائمهم وخيباتهم 
االنتخابية بأن النهضة لها إمكانيات مادية 
أكبر منهم، فهذا هروب من مواجهة الحقيقة 

واالعتراف بالفشل«.

متابعةإضاءة

يرجح مراقبون أال 
تستجيب أنقرة لدعوة 

عبدي فتح حوار معها

التمويل األجنبي يهدد الديمقراطية

دعت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، النيابة العامة للقضاء 
»الجّدية  التحقيقات  إجــراء  إلى  المالي  القضائي  والقطب  العدلي 
والالزمة« بخصوص الجرائم االنتخابية الواردة بتقرير محكمة المحاسبات 
حول انتخابات 2019، خصوصًا حول التمويالت األجنبية لالنتخابات الرئاسية 
والتشريعية. وشّددت، في بيان، على ضرورة التحقيق حول التصاريح 
بالشبهات بشأن التمويل األجنبي الواردة بالتقرير، ضمانًا للمساءلة والحّد 

من اإلفالت من العقاب.

دعوة لفتح تحقيق

تقرير

تونس ـ آدم يوسف

في  املحاسبات  تقرير محكمة  أعــاد 
تونس حول االنتخابات التشريعية 
والرئاسية للعام 2019، الجدل حول 
تــهــديــد املــــال الــســيــاســي والــتــمــويــل األجــنــبــي 
ــــزاب، لــلــمــســار الـــديـــمـــقـــراطـــي ولـــنـــزاهـــة  ــــأحـ لـ
تأثير تدخل  االنتخابات، وسط مخاوف من 
ــة فـــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــارجــ أطـــــــــراف خــ
التونسي. وذكر تقرير محكمة املحاسبات أن 
1159 قائمة من مجمل 1506 قوائم ترشحت 
بإيداع  قامت   2019 التشريعية  لالنتخابات 
ــــدى مـــصـــالـــح املــحــكــمــة  حــســابــاتــهــا املـــالـــيـــة لـ
فـــي اآلجـــــال الــقــانــونــيــة، مـــؤكـــدة أنــــه تـــم ختم 
التحقيق في شأن 203 قوائم من أجل إصدار 
أحـــكـــام لــفــرض غـــرامـــات مــالــيــة عــلــى الــقــوائــم 
عشر  قيمة  دفــع  خــالل  مــن  للقانون  املخالفة 
االنتخابية  للمساعدة  األقــصــى  املبلغ  مــرات 
ــة. وأكــــــــدت املـــحـــكـــمـــة وجـــــــود 400  ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
مرشح للبرملان ينتمون في الوقت نفسه إلى 
ينتج عنه  قد  مجالس تسيير جمعيات مما 
الجمعيات  عمل  تمويل  بــني  تــداخــل  مخاطر 

والعمل السياسي.
ــــن قـــويـــة  ــرائـ ــ كـــمـــا بـــّيـــنـــت املـــحـــكـــمـــة وجـــــــود قـ
ومــتــضــافــرة حـــول تــعــاقــد أشــخــاص وأحـــزاب 
ــفـــائـــدتـــهـــم مــع  ــبــــاشــــرة أو لـ ســــــــواء بـــصـــفـــة مــ
ــيـــد،  ــتـــأيـ ــيـــة بـــقـــصـــد كـــســـب الـ ــبـ ــنـ ــات أجـ ــ ــركـ ــ شـ
تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة االنتخابية، 
الفائزين  أحــد  جــانــب شبهة بخصوص  إلــى 
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــــــذي انــتــفــع 
هامة  بمبالغ  تحويالت  وأصـــدر  بتحويالت 
وقام بعمليات سحب تزامنا مع االنتخابات. 
وجــــاء فــي الــتــقــريــر، أن املــرشــح لــالنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، زعــيــم حـــزب »قــلــب تــونــس« نبيل 
الـــقـــروي، شـــارك فــي عـــدد مــن أنــشــطــة جمعية 
برنامج  عبر  لها  روج  الــتــي  تــونــس«  »خليل 
وذكــر  الخاصة.  »نسمة«  قناة  فــي  تلفزيوني 
مــع شــركــة ضغط  الــقــروي تعامل  أن  التقرير 
أجنبية بمبلغ قيمته مليون دوالر تم تحويل 
دفعة منه تساوي 150 ألف دوالر من حساب 

رام اهلل ـ نائلة خليل

»الـــعـــربـــي  ـــ أكـــــــدت مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة لـ
الفلسطينية  السلطة  توقيع  الــجــديــد«، 
ــر عـــــــائـــــــدات الــــــضــــــرائــــــب، وهــــي  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الــخــطــوة الــتــي تــســبــق تــحــويــل عــائــدات 
الفلسطينية،  املــصــارف  إلـــى  الــضــرائــب 
فــي خطوة هــي األولـــى مــن نوعها، منذ 
مايو/  فــي  الفلسطينية  السلطة  إعــالن 
العالقات والتنسيق  املاضي، قطع  أيــار 
األمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل. وأكـــــدت مــصــادر 
»العربي الجديد«، أنه  سياسية رفيعة، لـ
»لم يعد هناك ما يمنع استالم عائدات 
الضرائب )املقاصة( من إسرائيل«، وذلك 
بعد فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن 
بالرئاسة األميركية، إذ »لم تعد صفقة 
الـــقـــرن )خـــطـــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
لتصفية القضية الفلسطينية( موجودة 
الــطــاولــة كما كــان يرغمنا دونــالــد  على 
ــوال الـــوقـــت«. وقـــال  تـــرامـــب عــلــى ذلـــك طــ
املصدر: »سنأخذ عائدات الضرائب اآلن 
دون أن ندفع أي ثمن سياسي كما كان 

يريد ترامب«.
وكانت القيادة الفلسطينية قد توصلت 
فـــي اجــتــمــاع ســابــق لــهــا إلــــى »ضــــرورة 
الـــنـــزول عـــن الــشــجــرة وتــبــريــد الــعــالقــة 
مــع إســرائــيــل«، وفــتــح حـــوار مــع اإلدارة 
فـــاز  ســــــواء  األزمـــــــــة،  إلدارة  ــيـــة  ــركـ ــيـ األمـ
الذي  بايدن  جو  منافسه  أو  بالرئاسة، 
للفلسطينيني.  وطمأنات  وعــودًا  أعطى 
وتـــرى الــقــيــادة أن أي حـــوار مــع اإلدارة 
 النظر 

ّ
األميركية بعد االنتخابات، بغض

عـــن الــفــائــز، مـــرهـــون بــتــبــريــد الــعــالقــات 
مــع إســرائــيــل والــنــزول عــن الــشــجــرة، أي 
ــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــ ــقـ ــ ــعــــودة عـــن الـ الــ
ــد الــتــصــعــيــد  الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـ
ــــي الـــســـيـــاســـي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــلــــي واألمـ ــيــ ــرائــ اإلســ
واملالي ضدها. وأكدت مصادر مصرفية 
الفلسطينية  السلطة  توقيع  متطابقة 

فواتير عائدات الضرائب يوم الخميس 
املاضي، وإرسالها إلى وزارة املالية في 

دولة االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد الخبير االقتصادي جعفر صدقة، 
ــادرة الــقــيــادة  ــبـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـ لـــ
املــالــيــة  وزارة  بــتــوجــيــه  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا  ــهـ ــالـ ــة وإرسـ ــقـــاصـ لــتــوقــيــع كـــشـــوف املـ
إلـــى اإلســرائــيــلــيــني كــمــا هــي الـــعـــادة في 
 
ً
نــهــايــة كــل شــهــر، وقـــد حــصــل ذلـــك فعال

بــــعــــد يـــومـــني  املــــــاضــــــي، أي  ــيـــس  ــمـ الـــخـ
فــقــط مــن يـــوم االقـــتـــراع فــي االنــتــخــابــات 
األميركية. ورأى صدقة أن »الكرة باتت 
اآلن في ملعب إسرائيل، التي لم تحّول 
ــة عـــلـــى األقــــــل حـــتـــى يـــــوم أمـــس  ــقـــاصـ املـ
)األربعاء(. وأوضح الخبير االقتصادي 
السلطة  الــتــي رفــضــت  األمــــوال  أن قيمة 
الفلسطينية استالمها منذ مايو/ أيار 
مــلــيــارات شيكل،  نــحــو 3  املــاضــي تبلغ 
أي 900 مليون دوالر، وهي عن األشهر 
يونيو/حزيران  منذ  املاضية  الخمسة 
وحتى أكتوبر/ تشرين األول املاضيني.

ــانـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــد نــشــرت  وكـ
تقريرًا عن عزم  املاضي،  أكتوبر   28 في 
القيادة الفلسطينية على تبريد العالقة 
مع إسرائيل في حال فوز أيٍّ من ترامب 
أو بايدن، للخروج من مأزقها السياسي 
واملـــالـــي، لــكــن فـــوز بــايــدن جــعــل الــقــيــادة 
الفلسطينية تتنفس الصعداء. وكشفت 
»العربي الجديد« عن وجود »وعود من 
بايدن، ترتبط بنقاط هامة، هي اعترافه 
 الــدولــتــني، وإعـــادة االتــصــاالت مع 

ّ
بــحــل

فــتــح مكتبها  وإعــــادة  الــتــحــريــر  منظمة 
القنصلية  فـــي واشــنــطــن وإلـــغـــاء دمــــج 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ ــفـــارة األمـ ــالـــسـ ــة بـ ــيـ ــيـــركـ األمـ
القدس، وإعادة فتح القنصلية األميركية 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة«، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــدات عــن  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــع املــ ــطــ ــن قــ ــ الـــــتـــــراجـــــع عــ
املساعدات  واستئناف  »أونـــروا«  وكالة 

للفلسطينيني.

السلطة الفلسطينية تمهد 
الستالم عائدات الضرائب

لّمحت موسي إلى 
تلقي حزبها تمويًال 

خارجيًا رغمًا عن إرادته

»النهضة«: نحن حزب 
قانوني يقّدم تقارير 

دورية عن أنشطته

يزور وفد روسي، اليوم، 
تركيا للبحث في وقف 

إطالق النار في إقليم 
كاراباخ. وفيما ستراقب 

أنقرة وموسكو تطبيق 
االتفاق، تبدو الصورة 

غير واضحة بشأن قوات 
حفظ السالم

في ظّل المساعي 
الكردية للحوار مع تركيا، 

ال تبدو أنقرة مستعدة 
للقبول بذلك، ما لم ُتتخذ 

خطوات محددة، ال 
سيما لجهة فك ارتباط 
»قسد« بـ»الكردستاني«

خاص خفايا االنتخابات التونسية: شبهات بتدخالت خارجية 
ودفع أموال
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تريد تركيا من »قسد« فك ارتباطها بـ»الكردستاني« )فرانس برس(

خالل تظاهرة في أرمينيا أمس ضد اتفاق وقف القتال في كاراباخ )كارين ميناسيان/فرانس برس(

مخاوف من إخالالت خطيرة شابت االنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تعتبر السلطة أن صفقة القرن انتهت )عباس مومني/فرانس برس(

  شرق
      غرب

108 وحدات استيطانية 
جديدة في القدس 

المحتلة 
صادقت بلدية االحتالل اإلسرائيلي 
فــي الــقــدس املحتلة عــلــى بــنــاء 108 
مستوطنة  في  استيطانية  وحــدات 
»رمــــــات شـــلـــومـــو«، شــمــالــي مــديــنــة 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، بــحــســب مـــا قالته 
ــة، أمـــس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــبــــث اإلســ هـــيـــئـــة الــ
الخميس. من جهتها، قالت صحيفة 
»هـــآرتـــس« اإلســرائــيــلــيــة، أمــــس، إن 
إســـرائـــيـــل تــتــجــه لــلــمــصــادقــة عــلــى 
االستيطانية  الـــوحـــدات  آالف  بــنــاء 
الرئيس  قــبــل تنصيب  الــقــدس،  فــي 

األميركي املنتخب جو بايدن.
)األناضول(

سورية: تفجير عربة 
روسية في درعا

ــة عـــربـــة  ــفــ ــاســ ــوة نــ ــ ــبـ ــ ــدفــــت عـ ــهــ ــتــ اســ
روســيــة فــي درعـــا جــنــوبــي ســوريــة، 
أمس الخميس. وذكر موقع »تجمع 
أحرار حوران« ومواقع أخرى محلية 
أثـــنـــاء  انـــفـــجـــرت  نـــاســـفـــة   عــــبــــوة 

ّ
أن

ــة عــلــى طــريــق  ــيـ ــة روسـ ــرور مـــدرعـ ــ مـ
السهوة – املسيفرة شرقي درعا، ما 
لــتــضــرر اآللــيــة، مــن دون ورود  أدى 
معلومات عن وقوع خسائر بشرية. 
وفــي شمالي الــبــالد، تــبــادلــت قــوات 
القصف  املسلحة  والفصائل  النظام 
بــعــد ظــهــر أمـــس، عــلــى مــحــاور جبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. كما 
الــســوري«  الوطني  »الجيش  تــبــادل 
و»قــســد« الــقــصــف املــدفــعــي فــي عــدة 

محاور بريف الرقة الشمالي.
)العربي الجديد(

واشنطن تؤكد دعمها 
لمحاسبة األسد

إلى  الجديد  األميركي  املبعوث  أكــد 
ســوريــة جــويــل ريــبــورن )الــصــورة(، 
هيئة  رئيس  مع  هاتفية  مكاملة  في 
الــتــفــاوض فــي املــعــارضــة الــســوريــة، 
أنس العبدة، دعم الواليات املتحدة 
ــلـــى مــحــاســبــة  ــة عـ لـــعـــمـــل املــــعــــارضــ
ــام الــــســــوري والـــــوصـــــول إلـــى  ــنـــظـ الـ
قــرار مجلس  حل سياسي بموجب 
ــــن رقــــم 2254، بــحــســب مـــا جــاء  األمـ
فــي تــغــريــدة عــلــى حــســاب الــســفــارة 
األمــيــركــيــة فــي ســـوريـــة. مــن جهته، 
ريبورن  أن  تغريدة  فــي  العبدة  أكــد 
شّدد »على ضرورة محاسبة األسد 

وأتباعه على جرائمهم«.
)العربي الجديد(

قتلى بتحطم مروحية 
لمراقبين دوليين في 

سيناء
أســفــر تــحــطــم مــروحــيــة تــابــعــة لقوة 
املـــراقـــبـــني الـــدولـــيـــني فـــي ســيــنــاء في 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن مــقــتــل  ــر، أمـ مـــصـ
ثمانية جنود من جنسيات مختلفة، 
وفق مصدر إسرائيلي. وقال املصدر 
 القتلى هم 

ّ
لوكالة »فرانس برس«، إن

وتشيكي،  وفرنسي  أميركيني  ستة 
وجميعهم أعضاء في القوة الدولية 
السالم  اتفاق  املكلفة مراقبة تطبيق 
املوقع في عام  بني مصر وإسرائيل 
1979. ولم يذكر املصدر اإلسرائيلي 
مــا إذا كـــان حـــادث تحطم املــروحــيــة 
نتيجة هجوم أم مجرد حادث عرضي.
)فرانس برس(

استكمال مباحثات رفع 
السودان من »قائمة 

اإلرهاب«

بــحــث املــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص 
ــــوث  إلـــــــــــى الـــــــــــســـــــــــودان دونـــــــــالـــــــــد بــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــع  )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
الــســودانــي  الــســيــادة  عضو مجلس 
ــــي، فـــي  ــــشـ ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــــسـ ــد حـ ــمــ ــحــ مــ
الخرطوم استكمال رفع اسم البالد 
مـــن »قــائــمــة اإلرهـــــــاب«، وذلــــك وفــق 
أن  البيان  وأوضـــح  للمجلس.  بيان 
اللقاء تطرق إلى »ضرورة استكمال 
ــــودان مــن  ــســ ــ ــم الــ ــ ــع اســ ــ خــــطــــوات رفــ
الــدول الراعية لــإلرهــاب، بما  قائمة 
يسهم في دعم املشروعات التنموية 

واالقتصادية السودانية«.
)األناضول(
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الجيش اإلثيوبي يسيطر 
على غربي تيغراي

ــوزراء اإلثــيــوبــي أبــي  ــ ــاد رئــيــس الـ أفـ
)الـــصـــورة(، أمـــس الخميس،  أحــمــد 
بأن الجيش يلحق الهزائم بالقوات 
تــيــغــراي، متهما  إقــلــيــم  فــي  املحلية 
خـــصـــومـــه بـــارتـــكـــاب فـــظـــائـــع خـــالل 
ــي تــغــريــدة  ــبـــوع مـــن الـــقـــتـــال. وفــ أسـ
ــر«، كـــتـــب أبــــي:  ــتــ ــويــ عـــلـــى مـــوقـــع »تــ
»تــــم تــحــريــر املــنــطــقــة الــغــربــيــة من 
الجيش  »يــقــوم  مضيفا  تــيــغــراي«، 
وتوفير  اإلنسانية  املعونة  بتقديم 

الخدمات. ويقدم الطعام للناس«.
)رويترز(

الصين تنّدد باستقاالت 
نواب هونغ كونغ

اعــتــبــرت الـــصـــني، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــغ كــونــغ  ــونـ عـــبـــر مــكــتــب شــــــؤون هـ
ومـــاكـــاو فــي بــكــني، أن االســتــقــاالت 
لها  املــعــارضــني  للنواب  الجماعية 
ــــعــــًد »تـــحـــديـــا 

ُ
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، ت

املستعمرة  في  لسلطتها  صارخا« 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــقـــة. وكــــــان 15 
نــائــبــا قــد اســتــقــالــوا، أول مــن أمــس 
األربعاء، احتجاجا على قرار لجنة 
تشريعية رئيسية في الصني بعزل 
أربـــعـــة مـــن زمـــالئـــهـــم، مـــا جــعــل من 
لبكني.  مؤيدين  املجلس  فــي  تبقى 
وتــأتــي هـــذه االســتــقــاالت فــي وقــٍت 
تشتد فيه الضغوط على املعارضة 

في هونغ كونغ. 
)فرانس برس(

العقوبات على إيران 
ستستمر

ــيــــركــــي الـــخـــاص  أكـــــد املـــبـــعـــوث األمــ
لــــــشــــــؤون إيــــــــــــران إلــــــيــــــوت أبـــــرامـــــز 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
ســيــاســة الــضــغــط بــالــعــقــوبــات على 
ــايـــدن  بـ جــــو  إدارة  ظــــل  فــــي  إيــــــــران 
ــد الـــرئـــيـــس  ــّهــ ــعــ ــمــــرة، رغـــــــم تــ ــتــ مــــســ
املتحدة  الــواليــات  بــإعــادة  املنتخب 
إلـــى االتــفــاق الـــنـــووي. وقـــال أبــرامــز 
إيــران  تستهدف  التي  العقوبات  إن 
بسبب انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان، 
الباليستية،  الــصــواريــخ  وبــرنــامــج 
ــلــــيــــمــــي ســتــســتــمــر.  ــا اإلقــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ ونـ
إلــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ وتـــــابـــــع أن ذلــــــــك، 
مفتشي  قبل  مــن  املستمر  التدقيق 
األمم املتحدة والشركاء األميركيني 
ــــط، ســُيــبــقــي على  فــي الــشــرق األوسـ

هذا الضغط.
)أسوشييتد برس(

تركيا لطمأنة أميركا 
بشأن »أس 400«

الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
أكار، أمس الخميس، استعداد بالده 
لــلــواليــات  الفنية  املــخــاوف  لتبديد 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوافـــق  ــ ــــي مـ املــــتــــحــــدة فـ
مــقــاتــالت  مـــع   »400 »أس  مــنــظــومــة 
»أف 35«. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
أكــار خالل مناقشة ميزانية وزارتــه 
لعام 2021، في مقر البرملان التركي 
بالعاصمة أنــقــرة. وأوضـــح أكــار أن 
تــركــيــا ســتــســتــخــدم مــنــظــومــة »أس 
400« مثلما يستخدم بعض أعضاء 
حلف شمال األطلسي منظومة »أس 

300« داخل نطاق الحلف.
)األناضول(

أفغانستان: مقتل زعيم 
حركة »أوزبكستان 

اإلسالمية«
األفـــغـــانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
حركة  زعــيــم  مقتل  الخميس،  أمــس 
ــان اإلســــالمــــيــــة« عــزيــز  ــتــ ــكــــســ »أوزبــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة ســـعـــيـــد غـــول  ــــداش فـ ــلـ ــ يـ
بــــمــــديــــريــــة غـــــــورمـــــــاش فــــــي إقـــلـــيـــم 
ــالــــي أفــــغــــانــــســــتــــان.  ــمــ فـــــــاريـــــــاب، شــ
صــيــب 

ُ
وأضـــافـــت أن نــجــلــه حــكــمــت أ

بـــجـــروح، مــوضــحــة أن يــلــداش كــان 
ــوات  ــقــ ــد الــ ــ يـــخـــطـــط لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ضـ
األفـــغـــانـــيـــة فـــي الـــشـــمـــال األفـــغـــانـــي. 
وعزيز يلداش نجل مؤسس الحركة 
طــاهــر يــلــداش، الـــذي قــتــل فــي غــارة 
أميركية، شمال غربي باكستان، في 

عام 2009.
)العربي الجديد(

زادت موسكو نفوذها 
في السودان وجمهورية 

أفريقيا الوسطى

السيسي: القاهرة 
اتفقت مع أثينا على 

التصدي ألي تهديد

يمكن أن يثير االتفاق 
حفيظة بعض القوى 

اإلقليمية

زيارة السيسي جزء 
من تكريس التحالف 

المضاد ألردوغان

قاعدة روسية 
في السودان

سامر إلياس

في مؤشٍر جديد إلى نّية روسيا 
تـــكـــثـــيـــف وجــــــودهــــــا الـــعـــســـكـــري 
والــســيــاســي فـــي املـــيـــاه الــدافــئــة، 
ــيـــــرًا عــن  كـــشـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة أخـــ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي مــع الـــســـودان، 
ــدة دعـــــم تــقــنــي - فــنــي  ــاعــ مــــن أجـــــل بـــنـــاء قــ
ــــي مــديــنــة  ــة لــــأســــطــــول الـــــروســـــي فـ ــريـ ــحـ بـ
األحمر.  البحر  الساحلية على  بورتسودان 
وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء الــروســي، ميخائيل 
مـــيـــشـــوســـتـــني، أن الـــحـــكـــومـــة وافــــقــــت عــلــى 
االتــفــاقــيــة فـــي 6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الحالي، بعد مناقشات واسعة في وزارتــي 
املؤسسات  إلى  إضافة  والخارجية،  الدفاع 
التنفيذية،  الفيدرالية املعنية في السلطات 
ولجنة  الــعــامــة،  والنيابة  العليا  واملحكمة 
الــتــحــقــيــقــات. وتــقــّدمــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
بــطــلــب إلـــى الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــني، من 
الــذي تّم  أجــل املوافقة على االتفاق املبدئي 
التوصل إليه، بعد مفاوضات بني مسؤولي 
الــبــلــديــن فــي الــعــام املــاضــي فــي الــخــرطــوم، 
واستكملت في موسكو خالل العام الحالي.
ويشي االتفاق على إنشاء القاعدة البحرية 
ــدأت بتنفيذ  ــ ــا بـ ــيـ ــأن روسـ فـــي الــــســــودان، بــ
استراتيجية طويلة األمد لتوسيع وجودها 
العسكري في أفريقيا، بعدما زادت نفوذها 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد وفـــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، ليكلل ذلك جهودًا روسية للعودة 
العام  البحر األحمر بقوة. ففي  إلى منطقة 
2016، تقدمت موسكو بطلب إلى جيبوتي 
للحصول على وجوٍد بحري دائم في البالد، 
لكن تّم رفض طلبها. وربما تراهن روسيا 
على زيــادة دورهــا في القرن األفريقي وفي 
 توقعات بتغيرات جذرية في 

ّ
اليمن، في ظل

السياسة األمــيــركــيــة مــن حــرب الــيــمــن، بعد 
ــة الحكم فــي واشنطن. 

ّ
تسلم جــو بــايــدن دف

الجديد  االتــفــاق  يثير  أن  ُيستبعد  ال  فيما 
حفيظة بعض القوى اإلقليمية.

وذكر مصدر روسي مطلع على املفاوضات 
ــانـــب الــــســــودانــــي، فــــي اتــــصــــال مــع  مــــع الـــجـ
الــجــديــد«، أن »روســيــا تسعى إلى  »العربي 
في  االنتقالية  الحكومة  مع  االتفاق  توقيع 

ووفــقــا لــلــنــص املـــعـــروض عــلــى بــوتــني، فــإن 
»السودان يعرب لروسيا عن موافقته على 
إنشاء ونشر مركز لوجيستي على أراضيه، 
بهدف  التحتية،  بنيته  وتحديث  وتطوير 
صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها 
واســـتـــراحـــة أفـــــراد طــواقــمــهــا«، مــشــيــرًا إلــى 
أن االتــفــاق نــابــع عــن »الــرغــبــة املــتــبــادلــة في 
الهادف  العسكري  التعاون  تعزيز وتطوير 
لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان«. 
كما يشير النّص إلى أن »املركز اللوجيستي 
ــوافـــق وجـــــوده  ــتـ ــــي فــــي الـــــســـــودان يـ ــــروسـ الـ
ــداف الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم واالســتــقــرار  ــ وأهـ
وليس  دفاعيا  طابعا  ويحمل  املنطقة،  فــي 

موجها ضد دول أخرى«.
الــجــاهــز بثالث  وبحسب مــشــروع االتــفــاق، 
العربية واإلنكليزية والروسية،  لغات، هي 
فـــإن حــمــايــة الــقــاعــدة مــن الــخــارج تــقــع على 
عــاتــق الــســلــطــات الــســودانــيــة، لــكــن روســيــا 
العسكرية  الحواجز  تستطيع وضع بعض 
خــــــارج الـــقـــاعـــدة لــحــمــايــتــهــا، كـــمـــا تــتــولــى 
الـــقـــوات الــروســيــة حــمــايــة الـــجـــزء الــبــحــري. 
ويـــتـــمـــتـــع الــــجــــنــــود الــــــــــروس وعـــائـــالتـــهـــم 
معاهدات  بمقتضى  دبلوماسية  بحصانة 

فيينا 1961.
ولم يحدد االتفاق شروطا مالية الستئجار 
ــة، لــكــنــه يــنــص  ــريـ ــبـــحـ املـــنـــاطـــق الـــبـــّريـــة والـ
ــا لـــلـــســـودان مــجــانــا  ــيــ ــــقــــّدم روســ

ُ
عـــلـــى أن ت

ــعـــدات عــســكــريــة بــهــدف تنظيم  أســلــحــة ومـ
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي لـــلـــمـــركـــز الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 

الحالي«، مشيرًا  العام  نهاية  قبل  السودان 
إلى أن »الدبلوماسيني والعسكريني الروس 
يخشون من ضغوط قد تمارسها واشنطن 
الخرطوم  اإلقليمية على  العواصم  وبعض 
لعدم التوقيع على االتفاقية«. وشّدد املصدر 
على أن »القاعدة ال تمثل تهديدًا ألي طرف، 
وهدفها دعــم الجهود الــروســيــة فــي إحــالل 
األمن للسودان واملنطقة الحيوية في البحر 
األحمر والقرن األفريقي، الذي طاملا تعرض 
لهجمات الــقــراصــنــة فــي الــعــقــود األخــيــرة«. 
ــال املـــصـــدر إن »روســـيـــا فــكــرت مــلــيــا في  وقــ
العرض السوداني املطروح منذ العام 2017 
إلنــشــاء قــاعــدة بــحــريــة فــي الــبــحــر األحــمــر، 
ــع الـــلـــمـــســـات األخــــيــــرة عــلــى  ــ وســــّرعــــت وضـ
السوداني،  األميركي  التقارب  بعد  االتفاق 
أن واشنطن تسعى  من  تنطلق  نظرًا ألنها 
إلى  الروسية  األساطيل  عــودة  إلــى تعطيل 

مجدها السابق«.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي املـــخـــلـــوع عمر 
الــعــام 2017، إنــه بحث مع  البشير قــال فــي 
ــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي  ــر الــ بـــوتـــني ووزيـــــ
شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على 
الــبــحــر األحـــمـــر فـــي الــــســــودان، لــكــن الـــروس 
اهتماما  لــم يظهروا  عـــدة،  مــصــادر  بحسب 

كبيرًا في املوضوع حينها.
ــيـــة الــــتــــي حــصــلــت  ــاقـ ــفـ وبـــحـــســـب نـــــّص االتـ
»العربي الجديد« على نسخة منها باللغة 
ــيـــة 25 عــامــا  ــاقـ الــــروســــيــــة، فـــــإن مـــــدة االتـــفـ
ــدة 10 ســنــوات  قــابــلــة لــلــتــمــديــد تــلــقــائــيــا ملــ
على الــتــوالــي، فــي حــال عــدم إخــطــار أي من 
االتـــفـــاق. كما  إنــهــاء  بنّيته  الــطــرفــني خطيا 
تنص على أال يتجاوز عدد السفن الحربية 
بما في  األربــع سفن،  القاعدة  في  الروسية 
ذلــــك تــلــك الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مع 
مراعاة متطلبات السالمة البيئة والنووية. 
ــزيــــد عـــدد  ــاق، يـــجـــب أال يــ ــفــــ وبـــحـــســـب االتــــ
العسكريني فيها على 300 عسكري، ويمكن 
زيـــادة الــعــدد باتفاق بــني الــطــرفــني. ويشير 
نّص مشروع االتفاقية إلى أن افتتاح قاعدة 
الدعم التقني للقوات البحرية الروسية في 
السودان »يلبي أهداف الحفاظ على السالم 
واالســـتـــقـــرار فـــي املــنــطــقــة، ويــحــمــل طــابــعــا 

دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى«.

االتـــفـــاق، يمكن لروسيا  املــقــتــرح. وبــحــســب 
تحددها  إضافية  مساحات  على  الحصول 

بروتوكوالت إضافية.
ــاق املـــبـــدئـــي بــعــد  ــفــ ــــالن عــــن االتــ ــ ــاء االعـ ــ وجــ
نحو شهر من تسلم قيادة القوات البحرية 
الــســودانــيــة فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
املـــاضـــي، فــي قــاعــدة بــورتــســودان البحرية 
)فــلــمــنــجــو(، سفينة تــدريــب حــربــيــة مــهــداة 
من روسيا. وذكر بيان سوداني حينها، إنه 
التعاون العسكري املتطور  جــاء »فــي إطــار 
بـــني الـــخـــرطـــوم ومـــوســـكـــو«. ونــقــلــت وكــالــة 
األنباء السودانية »سونا« عن ممثل القوات 
ــلــــواء بـــحـــري حــاج  الــبــحــريــة الـــســـودانـــيـــة الــ
أحــمــد يـــوســـف، أن »الــســفــيــنــة تــعــّد إضــافــة 
حقيقية لقدرات القوات البحرية خاصة في 

مجال التدريب«.
 عــلــى 

ً
ــال ــطـــ  مـــ

ً
ــاحــــــال ــك الــــــــســــــــودان ســــ ــلــ ــمــ ويــ

الــبــحــر األحـــمـــر بـــطـــول 700 كــيــلــومــتــر يقع 
بـــني قــنــاة الــســويــس ومــضــيــق بـــاب املــنــدب 
ــا إلـــى  ــيــ ــيـــجـــي الــــــذي ســـعـــت روســ ــتـــراتـ االسـ
إيــجــاد قــاعــدة بــالــقــرب مــنــه مــنــذ ستينيات 
الــقــرن املــاضــي، وكـــان لها نقطة دعــم تقني 
حتى  الصومالي  بربرة  ميناء  في  معروفة 
ــار األدمــــيــــرال الــروســي  ــ الــثــمــانــيــنــيــات. وأشـ
املــتــقــاعــد فــيــكــتــور كــرافــشــيــنــكــو فـــي تعليق 
لوكالة »إنترفاكس«، إلى أن روسيا ستعزز 
من خالل إنشاء قاعدة بحرية في السودان، 
ــقــــدرات  وجــــودهــــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا وتــــوســــع الــ
ــاف أنـــه »فــي  ــ الــعــمــلــيــاتــيــة لــأســطــول. وأضـ
البحر  الواقع، سيكون لروسيا قاعدة على 
ــر. هـــــذه مــنــطــقــة مــــتــــوتــــرة. الـــوجـــود  ــ ــمـ ــ األحـ
الــبــحــري الــروســي هــنــاك ضــــروري. بالطبع 
ألسطولنا«.  العملياتية  الــقــدرات  ســتــزداد 
اللوجيستي  وأوضح كرافشينكو أن املركز 
في السودان مهم للسفن الحربية الروسية، 

ــة الـــقـــرصـــنـــة  ــافـــحـ ــكـ الــــتــــي تــــقــــوم بـــمـــهـــام مـ
ــل. ولـــفـــت إلــى  ــقـــوافـ وتــــشــــارك فـــي حــمــايــة الـ
املركز  أن يصبح  يمكن  املستقبل،  »فــي  أنــه 
الــلــوجــيــســتــي فـــي الـــســـودان قـــاعـــدة بحرية 

متكاملة«.
ويـــمـــكـــن أن يــثــيــر االتــــفــــاق حــفــيــظــة بــعــض 
القوى اإلقليمية، ومنها السعودية، وكذلك 
بــدعــم من  السيطرة  إلــى  الساعية  اإلمــــارات 
إسرائيل على أهم املوانئ على البحر األحمر 
وخــلــيــج عــــدن. فــفــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ع السودان على ميثاق تأسيس 

ّ
املاضي، وق

الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة املطلة  ــدول  الــ مجلس 
ــدن، والـــذي  عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر وخــلــيــج عــ
يــضــم الـــســـعـــوديـــة وجــيــبــوتــي والـــصـــومـــال 
ويهدف  واألردن.  واليمن  ومصر  وإريتريا 
هذا املجلس الذي أسس بمبادرة سعودية 
لــلــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور بـــشـــأن املـــمـــر املــائــي 
الحيوي، ملواجهة األخطار املحدقة في ظل 
الــتــواجــد املــتــزايــد فــي البحر األحــمــر لقوى 

إقليمية ودولية.
ــقـــاعـــدة الــلــوجــيــســتــيــة  ومــــن الــــواضــــح أن الـ
الـــروســـيـــة فـــي الــــســــودان يــمــكــن أن تــتــطــور 
لــتــتــحــول إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة كــامــلــة، كما 
ــاعــــدة طــــرطــــوس فــــي ســـوريـــة  ــع قــ حـــصـــل مــ
املاضي.  القرن  منذ سبعينيات  واملوجودة 
في  الــروســي  العسكري  التدخل  بعد  ولــكــن 
الصراع السوري، وّسعت موسكو القاعدة، 
ــع بوتني على مرسوم 

ّ
وفــي نهاية 2017 وق

يـــصـــادق عــلــى اتـــفـــاق مـــع الــنــظــام الــســوري 
الستئجار القاعدة ملدة 49 عاما، وتوسيعها 
بنحو 24 هكتارًا، إضافة إلى زيادة قدرتها 

على استقبال السفن الروسية.
ــعــــالقــــات ســيــاســيــة  ــبــــط الــــــســــــودان بــ ــرتــ ويــ
روسيا،  مــع  مميزة  وعسكرية  واقتصادية 
سعى البشير إلى تعزيزها في آخر سنوات 

اتفاقيات  الــســودان وروســيــا  ـــع 
ّ
حكمه. ووق

عدة للتعاون العسكري، أثناء زيارة البشير 
ــتـــدريـــب،  ــالـ بـ تــتــعــلــق   ،2017 فــــي  ــكـــو  ملـــوسـ
الحربية  السفن  ودخــول  الخبرات،  وتــبــادل 

ملوانئ البلدين.
السلطات  أكـــدت  بالبشير،  اإلطــاحــة  وبــعــد 
ــدة الــــــعــــــام املــــاضــــي  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الـــــســـــودانـــــيـــــة الــ
السياسية  بــاالتــفــاقــيــات  الــخــرطــوم  تمسك 
االقتصادية والعسكرية املوقعة مع روسيا. 
اتفاقية  تفعيل  تــم   ،2019 مــايــو/أيــار  وفـــي 

دخول السفن الحربية ملوانئ البلدين.
أعــلــن   ،2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــي  وفــ
السيادة  رئيس مجلس  لقائه  لــدى  بــوتــني، 
االنتقالي عبد الفتاح البرهان، على هامش 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ ــقـ ــريـ الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة - األفـ
ســوتــشــي، دعـــم الـــســـودان مـــن أجـــل تطبيع 
الــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي. وكـــان رئيس 
الــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، قد 
وزيــــر  فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019،  الـــتـــقـــى 
ــــروف، في  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـ
مــقــر األمـــــم املـــتـــحـــدة، عــلــى هـــامـــش الـــــدورة 
نــيــويــورك. واتفق  فــي  الــعــامــة  74 للجمعية 
الـــرجـــالن عــلــى مــواصــلــة الــتــعــاون بينهما، 
والتنسيق في جميع القضايا ذات االهتمام 
 ،2020 فبراير/شباط  نهاية  وفــي  املشترك. 
أكــد رئيس هيئة األركـــان السوداني محمد 
االتفاقيات  تفعيل  أهمية  الحسني،  عثمان 
العسكرية املوقعة بني الخرطوم وموسكو، 
للتعاون  العامة  اإلدارة  مدير  مع  لقاء  بعد 
الــدولــي فــي وزارة الــدفــاع الــروســيــة العقيد 
سيرغي يورشنكا، والوفد املرافق له. وذكر 
بــيــان ســودانــي حينها، أن الــوفــد الــروســي 
يزور السودان في إطار الترتيبات الجارية 
بني البلدين، لتعزيز التعاون العسكري في 

مختلف املجاالت بني البلدين.

موسكو تؤسس لوجود 
دائم في القارة األفريقية

)Getty/تقول روسيا إن القاعدة ال تمثل تهديدًا ألي طرف )ليف فيدوسييف

بدأ السيسي زيارته لليونان يوم الثالثاء الماضي )أنجيلوس تزورتزينيس/فرانس برس(

توصلت روسيا والسودان إلى اتفاقية إلنشاء قاعدة بحرية روسية في 
بورتسودان. وترفع القاعدة شعار الدعم التقني والفني، لكن تجربة 
جهود  لتكليل  ومهامها،  حضورها  توسع  باحتمال  تشي  سورية، 

موسكو للتمركز في أفريقيا، وتثبيت حضورها في مياهها الدافئة

الحدث

تجاوبا  والتي القت  الفرنسية،  املنتجات 
فــي دول إســالمــيــة عـــدة، أزعــجــت بــاريــس 
القاهرة،  ومنهم  املنطقة،  فــي  وحلفاءها 
الرئيس  زيـــارة  تكون  أن  يمكن  وبالتالي 
املــصــري إلـــى الــيــونــان جــــزءًا مــن تكريس 

التحالف املضاد ألردوغان في املنطقة.
في السياق نفسه، قال السيسي في مقال 
أول  الــيــونــانــيــة،  »بــيــمــا«  نشرته صحيفة 
ــاء، بـــعـــنـــوان »مــســتــقــبــل  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس األربـ
ــديــــات  ــتــــحــ ــاون وســــــــط الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــــلـــــيء بـ
لــلــيــونــان تأتي   »زيـــارتـــي 

ّ
اإلقــلــيــمــيــة«، إن

ــتـــوتـــر واالحـــتـــقـــان،   حـــالـــة مــــن الـ
ّ

فــــي ظـــــل
التي  السلبية  املــمــارســات  بــعــض  نتيجة 
املؤمنني  بــني  املشاعر  تغذية  فــي  تساهم 
مــن ديــانــات مختلفة. ونحن بــني جزئني؛ 
أحــدهــمــا يــســيء إلـــى املــعــتــقــدات املــقــدســة 
ويــقــلــل مــن شــأنــهــا، وآخـــر يــرتــكــب جــرائــم 
مروعة بحجة الدفاع عن الدين«. وأضاف 
ــالـــه: »بـــعـــض األطــــــراف  ــقـ الــســيــســي فــــي مـ
ــات تــوســعــيــة،  ــاسـ ــيـ املــــعــــروفــــة تــتــبــنــى سـ
ومــمــارســات اســتــفــزازيــة، وهــي انتهاكات 
جسيمة لقواعد القانون الدولي، وميثاق 
األمم املتحدة، بما يهدد األمن واالستقرار 

في املنطقة«.
من جهته، قال مصدر مطلع في مشيخة 
 »الحكومة 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ األزهــر 

املـــصـــريـــة طـــالـــبـــت اإلمــــــــام األكــــبــــر أحــمــد 
الطيب بعدم التصعيد في قضية الرسوم 
املـــســـيـــئـــة، حـــفـــاظـــا عـــلـــى عـــالقـــة الـــقـــاهـــرة 
مـــع بـــاريـــس، إال أنــهــا غــضــت الـــطـــرف عن 
تــصــريــحــات الــطــيــب الــتــي أدلــــى بــهــا بعد 
الفرنسي جان  الخارجية  لقائه مع وزيــر 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ إيـــــف لـــــودريـــــان األحـــــــد املـ
 األزهــر هو املعّبر 

ّ
اشتملت على تأكيد أن

عن نحو ملياري مسلم حول العالم«. 
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، حـــــذرت مــصــر الــســلــطــة 
الفلسطينية من أي نوع من أنواع التقارب 
مع تركيا في ما يخّص ملف التنقيب عن 
كشفت  إذ  الفلسطينية.  املــيــاه  فــي  الــغــاز 
الــجــديــد«، في  »العربي  لـ مــصــادر مصرية 
 »القاهرة وجهت تحذيرات 

ّ
وقت سابق، أن

الفلسطينية،  لــلــســلــطــة  الــلــهــجــة  شـــديـــدة 
بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة وصــلــتــهــا 
الفلسطيني في  الــجــانــب  انـــخـــراط  بــشــأن 
ــيــــر مــعــلــنــة مــع  ــفــــاوضــــات مـــتـــقـــدمـــة وغــ مــ
تركيا، متعلقة بالتوصل إلى اتفاق خاص 
بــتــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة، وإمــكــانــيــة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حــــق تـــطـــويـــر حـــقـــل غـــزة 

مارين للغاز )قبالة ساحل قطاع غزة(«.

جــو بــايــدن«. فــي السياق، قــال مصدر في 
»الـــعـــربـــي  لــــ املـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
 زيــارة السيسي إلى اليونان 

ّ
الجديد«، إن

الحدود  تعيني  اتفاقية  الستكمال  تمّهد 
الــبــحــريــة املــصــريــة الــيــونــانــيــة املــؤقــتــة، ال 
جــديــدة،  أميركية  إدارة  وجـــود  مــع  سيما 
 الــتــعــويــل عــلــى إدارة جو 

ّ
مــســتــطــردًا بــــأن

بايدن »ربما لن يفضي إلى شيء ملموس 
بالنسبة للطرفني املصري واليوناني في 

هذا امللف«.
واعــتــبــر السيسي فــي تــصــريــحــاتــه خــالل 
 تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

ّ
املــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن

تــحــديــد املــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة 
لــلــبــلــديــن »يــمــثــل نــقــطــة تــحــول أســاســيــة، 
ــي مـــســـتـــوى وطــبــيــعــة  ــ ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـ
الــعــالقــات بــني مــصــر والـــيـــونـــان«، مدعيا 
 »االتفاقية متماشية تماما مع مبادئ 

ّ
أن

األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الـــبـــحـــار، وتــعــزز 
التعاون اإلقليمي في منطقة شرق البحر 
املتوسط، بما يفتح آفاقا واسعة لصالح 

املوارد املتاحة لكال البلدين«.
البحرية بني  الحدود  اتفاق تعيني  ل 

ّ
ومث

مصر واليونان حلقة جديدة في مسلسل 
وأنــقــرة، في ضوء  القاهرة  التصعيد بني 
الــصــراع الــتــاريــخــي بــني تركيا والــيــونــان 
تركيا  الــجــزر. وتعتبر  على ملكية بعض 
صــاحــبــة الـــســـواحـــل األطــــــول فـــي اإلقــلــيــم 
االتفاق  ذلــك  بعد  لها  وستكون  بالكامل، 
ــة الـــبـــحـــريـــة األصــــغــــر، واملــنــطــقــة  ــاحـ املـــسـ

االقتصادية األقل مساحة.
»الــعــربــي  وأشـــــار املـــصـــدر الــــذي تــحــدث لـــ
الــتــي حققها  الشعبية   

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد«، 

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
للنبي محمد،  املسيئة  الرسوم  أزمــة  بعد 
ــه إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة  ــ ــوتــ ــ ــع دعــ ــ ــا مــ خــــصــــوصــ
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»الــعــربــي  كــشــف مــصــدر مــصــري مــطــلــع لـــ
الــرئــيــس عبد الفتاح   زيـــارة 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــتــــي بـــدأهـــا  ــان، والــ ــونــ ــيــ الــســيــســي إلـــــى الــ
الــثــالثــاء املــاضــي، تــقــررت قبل أربــعــة أيــام 
فــقــط، وجـــــاءت بـــنـــاًء عــلــى اتـــصـــاالت بني 
ــة إلــى  ــافـ الـــقـــاهـــرة وبــــاريــــس وأثـــيـــنـــا، إضـ
 مصر وقيادتها 

ّ
نيقوسيا، مشيرًا إلى أن

السياسية تشكل جزءًا من تحالف إقليمي 
ــيــــة، لــلــوقــوف ضـــّد ما  يــشــمــل دواًل أوروبــ

سماها »األطماع التركية في املنطقة«.
وقـــال املــصــدر الــقــريــب مــن دائـــرة الرئيس 
 »السيسي عّجل بزيارة أثينا 

ّ
املصري، إن

فــي ضـــوء االنـــتـــصـــارات الــســيــاســيــة التي 
عــدة، ومنها  حققتها تركيا على أصعدة 
لــلــقــوات األذربــيــجــانــيــة  االنــتــصــار الكبير 
املــدعــومــة مــن تــركــيــا فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو 
كاراباخ، واستعادة أذربيجان مدنا كانت 
ربع  من  أكثر  منذ  أرمينيا  تحت سيطرة 

قرن، بمساعدة من الجيش التركي«.
ــّدمــــت تــركــيــا  ويــــــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، قــ
ــئــــة ألذربــــــيــــــجــــــان عــــلــــى تــحــقــيــق  ــنــ ــتــــهــ الــ
ــارك إقـــلـــيـــم كــــارابــــاخ.  ــعــ االنـــتـــصـــار فــــي مــ
أكار  التركي خلوصي  الدفاع  وقــال وزيــر 
 بـــالده »ســتــظــل إلـــى جــانــب أذربــيــجــان 

ّ
إن

حتى استعادة جميع أراضيها املحتلة«، 
 »بـــاكـــو اســـتـــعـــادت أراضــيــهــا 

ّ
مــضــيــفــا أن

املحتلة منذ 30 عاما بكفاحها، وعزمها«.
مع  صحافي  مؤتمر  فــي  السيسي،  وقـــال 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس  رئـ
 
ّ
ميتسوتاكيس، أول من أمس األربعاء، إن

التصدي  أثينا على  مــع  اتفقت  »الــقــاهــرة 
ــلــــيــــمــــي، وكـــذلـــك  ــن اإلقــ ألي تـــهـــديـــد لــــأمــ
لـــإلجـــراءات األحــاديــة فــي شــرق املتوسط 
ــارة لـــإلجـــراءات الــتــركــيــة(«، وهــو  )فـــي إشــ
ــا عــقــب عــلــيــه مــيــتــســوتــاكــيــس بــالــقــول:  مـ
»نتطلع ومصر إلى تدخل أميركي حاسم 
في املتوسط تحت إدارة الرئيس املنتخب 

»انتصارات تركيا« تقلق السيسي
زيارة الرئيس المصري لليونان

دفعت »انتصارات 
تركيا« في أكثر من 
ملف أخيرًا، بالرئيس 

المصري عبد الفتاح 
السيسي إلى تعجيل 

زيارته إلى اليونان

اجتماع مصري إسرائيلي سوداني لترتيب ملحقات التطبيعتعديل حكومة ميشوستين: صراع النفوذ وكورونا 
موسكو ـ رامي القليوبي

بــعــد مــصــادقــة الــرئــيــس الـــروســـي، فالديمير 
ــدد،  ــاء خــمــســة وزراء جــ ــمــ أســ عـــلـــى  ــوتــــني،  بــ
يــســتــهــل الـــفـــريـــق الــحــكــومــي الـــجـــديـــد عمله 
ــــات  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ بـــــمـــــواجـــــهـــــة مـ
 

ّ
ظل في  الصعبة،  واالجتماعية  االقتصادية 
املــوجــة الــثــانــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا، وســط 
ألـــف حــالــة إصــابــة يومية  تسجيل نــحــو 20 
جـــديـــدة فـــي عـــمـــوم أنـــحـــاء روســـيـــا. ويــجــمــع 
محللون سياسيون على أن التعديل الوزاري 
ــــني مـــجـــمـــوعـــات الـــنـــفـــوذ  ــا بـ ــ ــراعـ ــ يـــعـــكـــس صـ
بالحكومة الروسية مع سعي رئيس الوزراء، 
ميخائيل ميشوستني، إلى التخلص من إرث 
التعديل  وشمل  ميدفيديف.  دميتري  سلفه 
الــــــوزاري املــفــاجــئ حــقــائــب الــطــاقــة، والــنــقــل، 
والبناء، واملوارد الطبيعية والبيئة، وتنمية 
الشمالي،  الــقــطــب  ومنطقة  األقــصــى  الــشــرق 
السابق،  الطاقة  وزيــر  تعيني  إلــى  باإلضافة 
الـــوزراء، بعد  لرئيس  نائبا  ألكسندر نوفاك، 
ــوزراء مــن تسعة  ــ زيــــادة عـــدد نـــواب رئــيــس الـ
إلـــى عــشــرة. وبـــرز اســـم نــوفــاك بــقــوة بصفته 
مفاوضا فّعااًل مع الــدول املنتجة للنفط، في 
إطــار إبـــرام صفقة »أوبـــك+« لخفض اإلنتاج 
فــي نهاية عــام 2016، وأثــنــاء املــوجــة األولــى 
مــن وبــــاء كـــورونـــا فــي الــربــيــع املـــاضـــي، حني 
الــواليــات املتحدة في االتفاق.  ى إشــراك 

ّ
تسن

مــا ســاهــم فــي تــعــاٍف نــســبــي ألســعــار النفط 
ب املوازنة الروسية انهيارًا حتميا.

ّ
وتجن

ــــي مـــجـــال  ــبــــرة فـ ومــــــن مـــــؤشـــــرات وضــــــع الــــخــ
األعمال ضمن مقاييس اختيار الوزراء الجدد، 
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ــم مـــن ســـقـــوط الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  عــلــى الـــرغـ
ــاق االنـــتـــخـــابـــي  ــبــ ــي الــــســ ــ ــــب فـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
إال  بــايــدن،  الديمقراطي جــو  املــرشــح  لصالح 
 الــتــحــركــات الــرامــيــة إلتــمــام اتــفــاق تطبيع 

ّ
أن

العالقات بني االحتالل اإلسرائيلي والسودان 
ــــالن الــرســمــي  مـــا زالــــت جـــاريـــة، مـــن أجـــل اإلعـ
عــنــهــا خــــالل وقــــت قــصــيــر. وكــشــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن عــقــد لــقــاء  خــاصــة لـــ
ــكــــري، ســيــضــم  مـــرتـــقـــب عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــســ
ــكـــريـــني مــــن مــصــر  ــيـــني وعـــسـ ــنـ مــــســــؤولــــني أمـ
والسودان وإسرائيل، بناًء على طلب مصري. 
اللقاء املزمع عقده خالل   

ّ
أن وأكــدت املــصــادر 

الــقــاهــرة  يــأتــي بــعــد تنسيق بــني  أيـــام قليلة، 
والــخــرطــوم، إذ طــالــب املــســؤولــون فــي مصر 
بضرورة التنسيق ووضع الخطوط الفاصلة 
املتعلقة بالعالقات بني البلدان الثالثة، وذلك 
 قلق مصر املتنامي بشأن مصالحها 

ّ
في ظل

مع السودان، والقضايا ذات الطابع الخاص 

الروسية  الجوية  الخطوط  عــام  مدير  تعيني 
»أيروفلوت«، فيتالي سافيلييف، وزيرًا للنقل، 
القابضة،  هايدرو«  »روس  مجموعة  ورئيس 
خلفا  الطاقة  لحقيبة  شولغينوف،  نيكوالي 
ــــوزاري تعيني  لــنــوفــاك. كــمــا شــمــل الــتــعــديــل الـ
ــيــــس صــــنــــدوق تــنــمــيــة الــــشــــرق األقــــصــــى،  رئــ
الشرق  لتنمية  وزيــرًا  تشيكونكوف،  أليكسي 
األقــــصــــى ومــنــطــقــة الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، خــلــفــا 
أللكسندر كوزلوف، الذي تولى حقيبة املوارد 
فايزولني،  إيريك  ُعــنّي  الطبيعية والبيئة. كما 
وزيــــرًا لــلــبــنــاء، بــعــدمــا كـــان نــائــبــا أول للوزير 

السابق، فالديمير ياكوشيف.
ــي هــــــذا اإلطـــــــــــار، اعـــتـــبـــر مــــديــــر عــــــام مـــركـــز  ــ فـ
أليكسي  مــوســكــو،  فــي  السياسية  املــعــلــومــات 
يكن  لم  الحالي  الـــوزاري  التعديل  أن  موخني، 
مفاجئا، مرجحا أن بوتني وميشوستني وّجها 
من خالله رسالة مفادها، أن تشكيلة الــوزراء 
لــيــســت »بــقــرة مــقــدســة« ال يــمــكــن اســتــبــدالــهــا. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــوخـــــني فـــــي حـــــديـــــٍث لــ وأضــــــــــاف مـ
الــجــديــد«، أنـــه »عــلــى مــا يــبــدو جـــرت مناقشة 
التعديل خــالل فــتــرة اســتــمــرت بــني أسبوعني 
وشــــهــــر، وهـــــو مــتــعــلــق بــــصــــراع مــجــمــوعــات 
الـــنـــفـــوذ، إذ يــســعــى مــيــشــوســتــني لــلــتــخــلــص 
الـــوزراء  قائمة  أن  كما  ميدفيديف.  فــريــق  مــن 
بارتباطهما  يشتبه  اسمني  تضمنت  املقالني 
بكبار رجــال األعــمــال. أمــا تعيني نوفاك نائبا 
لرئيس الــوزراء، فكان أمــرًا متوقعا قبل فترة، 
ولــكــن تـــم تــأجــيــلــه بــســبــب فــضــائــح فــســاد في 
مــحــيــطــه، فــتــطــلــبــت االنــتــظــار لــلــتــأكــد مـــن أنــه 
بــمــنــأى عــنــهــا«. وخـــلـــص إلــــى أن تــقــيــيــم أداء 
ــــوزاري،  الــحــكــومــة الــروســيــة بــعــد الــتــعــديــل الــ

والـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة الـــروســـيـــة« فـــي مــركــز 
»كارنيغي« في موسكو، أندري كوليسنيكوف، 
يمكن وصفه  ال  الحالي  الــــوزاري  التعديل  أن 
ــزا الــهــدف  ــ بـــأنـــه عــمــل ســيــاســي بــامــتــيــاز. وعـ
الــرئــيــســي مــنــه، إلـــى الــســعــي إلظـــهـــار مفعول 
الـــعـــمـــل الـــنـــشـــط واخـــتـــبـــار الـــقـــانـــون الــجــديــد 

لتشكيل الحكومة.
ــال كــولــيــســنــيــكــوف فـــي تــعــلــيــق لصحيفة  ــ وقـ
الليبرالية  التوجهات  ذات  غــازيــتــا«  »نــوفــايــا 
ــــع الـــتـــعـــديـــالت الـــجـــديـــدة،  ــه »مـ ــ املــــعــــارضــــة، إنـ

ــّد الــنــهــضــة، واألمــــن فــي منطقة  مــثــل أزمــــة سـ
البحر األحمر، والنزاع الحدودي بني القاهرة 

والخرطوم حول حاليب وشالتني.
 االجتماع املرتقب الذي 

ّ
وبحسب املصادر، فإن

من املقرر أن يشارك فيه من مصر مسؤولون 
بجهاز املخابرات العامة، إضافة إلى مساعد 
ــاع لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، وقــائــد  ــدفــ وزيـــــر الــ
ملفات  بــحــث  سيتقدمه  الــجــنــوبــيــة،  املــنــطــقــة 
بني  املشتركة  األبــعــاد  ذات  اإلرهـــاب  مكافحة 
 هناك مطالب 

ّ
 إلى أن

ً
األطراف الثالثة، مشيرة

إسرائيلية بــوقــف الــدعــم املــقــدم مــن الــســودان 
للفصائل الفلسطينية املسلحة وفي مقدمتها 
التي كانت تتمتع بعالقات  حركة »حماس«، 
السوداني  النظام  مع  للغاية  وقوية  متميزة 
السابق بقيادة عمر البشير. ولفتت املصادر 
 التنسيق حول األمن في منطقة البحر 

ّ
إلى أن

األحمر، سيحظى بجانب كبير من املباحثات 
ــراف الــثــالثــة، وذلــــك ضــمــن الخطط  ــ بـــني األطــ
املــصــريــة الـــرامـــيـــة لــلــتــضــيــيــق عــلــى الــتــواجــد 
التركي أيضا في تلك املنطقة؛ فهناك تواجد 
اتفاقية   عن 

ً
تركي كبير في الصومال، فضال

ــن الـــســـودانـــيـــة الــتــي  ــواكــ ــرة ســ ــزيــ تـــطـــويـــر جــ
وقعتها أنقرة مع نظام البشير الذي أطاحت 
 اتــفــاق 

ّ
بـــه الــــثــــورة. وبــحــســب املــــصــــادر، فـــــإن

الــتــطــبــيــع الـــســـودانـــي اإلســـرائـــيـــلـــي، ســيــغــّيــر 
تحديات  وسيخلق  بالكامل،  املنطقة  طبيعة 
ــدة يـــجـــب الــتــرتــيــب  ــديــ أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة جــ
املــســبــق لــهــا، لــيــس بــني تــل أبــيــب والــخــرطــوم 

فقط، ولكن بني القوى األفريقية الفاعلة.
ــــذي مـــن املــنــتــظــر أن  يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـ
ــد رســــمــــي إســـرائـــيـــلـــي األحــــد  ــ ــيـــه وفــ يـــصـــل فـ

املقبل إلى السودان، في إطــار ترسيخ عملية 
تــطــبــيــع الـــعـــالقـــات بــــني الـــطـــرفـــني. وبــحــســب 
 هذه 

ّ
هيئة الــبــث اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، فـــإن

الــزيــارة ستكون األولـــى منذ أن أعــلــن ترامب 
ــفـــاق حــول  ــى اتـ الــشــهــر املــــاضــــي، الـــتـــوصـــل إلــ
السودانية.   - اإلسرائيلية  الــعــالقــات  تطبيع 
 
ّ
»الـــهـــيـــئـــة«، إن ــــذي تـــحـــدث لــــ ــال املـــصـــدر الـ ــ وقـ
الــوفــد سيضم مــوظــفــني فــي مــجــاالت مهنية 
 
ّ
ــكـــون ســـيـــاســـيـــا، مـــوضـــحـــا أن ــن يـ ــ مــعــيــنــة ولـ
»عــدد األعضاء فيه سيكون أقــل مما كــان في 
الوفد الــذي زار اإلمـــارات في شهر سبتمبر/
أيلول املاضي«. ومن املتوقع أن يشمل الوفد 
اإلســـرائـــيـــلـــي مـــســـؤولـــني مــــن مــجــلــس األمــــن 

القومي، ومن وزارة الخارجية.
من  طلبت  قــد  اإلسرائيلية  الحكومة  وكــانــت 
إسرائيلية  السماح لشركات طيران  السودان 
باستخدام مجاله الجوي بشكل منتظم عقب 
اإلعــــالن عــن تطبيع الــعــالقــات بــني الــطــرفــني. 
ومن املقرر أن تعبر في األيام املقبلة رحلتان 
جــويــتــان إســرائــيــلــيــتــان لــلــمــرة األولــــى أجـــواء 
الــســودان إلــى كمباال عاصمة أوغــنــدا وبنوم 
طائرة  عبرت  وكــانــت  كمبوديا.  عاصمة  بنه 
تــجــاريــة إســرائــيــلــيــة تــابــعــة لــشــركــة »الـــعـــال« 

ــواء الــســودانــيــة األحـــد املــاضــي، منطلقة  األجــ
مــن مــطــار بــن غـــوريـــون إلـــى مــديــنــة عنتيبي 
األوغــنــديــة، وهـــي فــارغــة، لتقل وفـــد مــن 153 
أوغـــنـــديـــا لــتــدريــبــهــم عــلــى أســـالـــيـــب الـــزراعـــة 

الحديثة في إسرائيل.
وأعلن البيت األبيض في 23 أكتوبر/تشرين 
مــرســومــا  ــــــع 

ّ
وق ــرامــــب  تــ  

ّ
أن ــــي،  ــــاضـ املـ األول 

بــرفــع اســـم الـــســـودان مــن الــقــائــمــة األمــيــركــيــة 
الـــخـــرطـــوم   

ّ
ــاب، وأن ــ ــــإلرهـ لـ الـــراعـــيـــة  ــلــــدول  لــ

وتــــل أبـــيـــب اتــفــقــتــا بــوســاطــة أمــيــركــيــة على 
ــــف بــيــان  ــات بــيــنــهــمــا. ووصــ ــعـــالقـ تــطــبــيــع الـ
مــشــتــرك أمـــيـــركـــي - ســــودانــــي - إســرائــيــلــي، 
ــــودان وإســـرائـــيـــل  ــــسـ اتــــفــــاق الــتــطــبــيــع بــــني الـ
»الــتــاريــخــي«. وكــانــت مــصــادر دبلوماسية  بـــ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــالــــت لـ ــريـــة وخـــلـــيـــجـــيـــة قــــد قــ مـــصـ
 
ّ
إن ــــي  ــاضــ ــ املــ ســـبـــتـــمـــبـــر   15 ــــي  فــ الـــــجـــــديـــــد« 

السيسي يبذل  الفتاح  الرئيس املصري عبد 
ــــرى لـــإلســـراع بـــإدخـــال الـــســـودان  جـــهـــودًا أخـ
دائــــــرة الــــــدول الــعــربــيــة املــطــبــعــة، كـــجـــزء من 
عبر  للمنطقة،  الجديد  األمــيــركــي  التخطيط 
املالية  املــســاعــدات  بانهمار  الــخــرطــوم  ــراء  إغـ
والــلــوجــســتــيــة عليها مــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــا ودول خــلــيــجــيــة. وأعـــلـــن املــتــحــدث  ــ ــ وأوروبـ
حيدر  السودانية،  الخارجية  باسم  السابق 
األمــر  للتطبيع،  بــالده  تأييد حكومة  بـــدوي، 
الذي تلقفه مباشرة رئيس حكومة االحتالل 
تعود  أن  قبل  بالترحيب،  نتنياهو  بنيامني 
السودانية عبر وزيرها عمر قمر  الخارجية 
تعلن  ثــّم  السابقة،  التصريحات  لنفي  الدين 
إقــالــة املــتــحــدث الــرســمــي، الـــذي يــبــدو أنــه قد 

تحدث بما ليس مصرحا بنشره.

أزمة  التعامل مع  قدرتها على  سيعتمد على 
كورونا وتحقيق مشاريع قومية كبرى. وعلى 
ــة الــســابــقــة، جــرت  ــوزاريــ عــكــس الــتــعــديــالت الــ
الروسي  للدستور  املرة وفقا  التعيينات هذه 
املــعــدل فــي الــعــام الــحــالــي، والــقــانــون الجديد، 
مــمــا اقــتــضــى أن يــحــيــل مــيــشــوســتــني أســمــاء 
املرشحني للحقائب غير السيادية إلى مجلس 
الدوما )النواب( ملناقشتهم ونيل دعم اللجان 

البرملانية املعنية.
السياسية  »املــؤســســات  بــرنــامــج  مــديــر  ورأى 

حصل الدوما على فرصة ملناقشة ترشيحات 
الوزراء بعناية أكبر، وهذا ما سيقوم به خالل 
الــفــتــرة املقبلة. ومــن األســهــل الــقــيــام بــذلــك مع 
ــوزراء غــيــر املــثــيــريــن لــلــتــســاؤالت وال يمكن  ــ الـ
أن يــكــون هــنــاك أي نــقــاش حولهم مــن ناحية 
املـــبـــدأ: أغــلــبــهــم تــكــنــوقــراط بــامــتــيــاز وخــبــراء 
مــتــخــصــصــون فــــي مـــجـــاالتـــهـــم. ال مــواضــيــع 
اإلجـــراء  تــمــريــر  ولــكــنــه يمكن  هــنــا،  للمناقشة 
أما  الجديد«.  الدستور  تفعيل  تم  إنــه  والقول 
إلــى  فــأرجــعــهــا كوليسنيكوف  نــوفــاك،  تــرقــيــة 
نوع من االمتنان له على حسن أدائه في قطاع 
الطاقة، مع تكريسه نظام »رأسمالية الدولة«، 
مــمــا قـــد يــشــكــل لـــه نــقــطــة انـــطـــالق جـــديـــدة في 

مسيرته املهنية.
أليكسي  السياسي،  املحلل  اعتبر  من جهته، 
يـــأتـــي  الـــــــــــــوزاري  الــــتــــعــــديــــل  مـــــاكـــــاركـــــني، أن 
بعد  ميشوستني  فــريــق  لتشكيل  اســتــكــمــااًل 
تــقــدم حــكــومــة مــيــدفــيــديــف بــاســتــقــالــتــهــا في 
يناير/كانون الثاني املاضي. وقال ماكاركني 
»نــوفــايــا غــازيــتــا«: »تــعــرف رئــيــس الــــوزراء  لـــ
عــلــى مــرؤوســيــه الــذيــن اســتــمــروا مــنــذ حقبة 
مــيــدفــيــديــف، وهــــو مـــا دفـــعـــه إلــــى إقــالــتــهــم. 
تواجهها  مشاكل  هناك  ذلــك،  إلــى  باإلضافة 
البالد تتطلب إجراء تغييرات«. وكان بوتني 
قـــد اعــتــمــد آلــيــة جـــديـــدة لتشكيل الــحــكــومــة، 
ــا فـــي تــرشــيــحــات  تــقــتــضــي أن يــنــظــر الــــدومــ
الــوزراء الجدد باقتراح من رئيس الحكومة، 
مــمــا مـــّهـــد لــلــتــعــديــل الـــــــوزاري الـــحـــالـــي، بما 
يتناسب مع تعديل الدستور، الذي شمل إلى 
جانب »تصفير« عدد واليات بوتني، إصالحا 

ملنظومة توزيع السلطة بني فروعها. )Getty( كّرست التعديالت تقدم نوفاك في الهرمية الحكومية

خاصإضاءة
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انتقال »استثنائي« للسلطة في أميركا

بايدن يتحرك وسط األلغام 

هل يقترب ترامب من االستسالم؟

تحتجز الخارجية 
األميركية برقيات تهنئة 

دولية لبايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

بني املسار الدستوري الذي يجب 
السلطة  انتقال  أن تسلكه عملية 
ــذي  ــ ــات املـــتـــحـــدة، والـ ــ ــواليـ ــ فــــي الـ
ــزال يــعــرقــلــه الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب،  ــ ال يـ
نوفمبر/تشرين   3 انتخابات  فــي  الخاسر 
الــثــانــي الـــحـــالـــي، وضــــــرورة انـــطـــالق فــريــق 
الرئيس املنتخب جو بايدن عمليا لفهم ما 
غاب عن اإلدارة الديمقراطية ألربع سنوات 
بــايــدن بني  الفيدرالية، يسير  الــوكــاالت  فــي 
ألـــغـــام كــثــيــرة يــزرعــهــا الــبــيــت األبـــيـــض في 
قــدم، قد تؤثر  ــة 

ّ
زل أّي  طريقه، محترسا من 

ترامب  يتبعه  الـــذي  القضائي  املــســار  على 
للتمسك بالسلطة. على الرغم من ذلك، يعمل 
االنتخابات،  فــي  الفائز  األمــيــركــي  الرئيس 
ــتـــوى، مـــحـــاواًل  بــمــنــطــق مــهــنــي عـــالـــي املـــسـ
 عقوٍد من الخبرة في الكونغرس وفي 

ّ
ضخ

واشـــنـــطـــن وإلـــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الولوج  التأخير في  لتفادي  أوبــامــا،  بــاراك 
الفيدرالية، من دون استنفار  الوكاالت  إلى 
الـــطـــرف اآلخــــــر. مـــن جــهــتــه، يـــبـــدو تـــرامـــب، 
ــن مــنــطــلــق عــــــداوة وتــعــنــت  ــه يــعــمــل مـ ــأنـ وكـ
الفريق  مهمة  تسهيل  عــدم  عبر  شخصي، 
أنه  فــي  خطرذلك  ويمكن  لخلفه.  االنتقالي 
يــأتــي فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي تعيشه الــبــالد 
 كورونا. وال يزال ترامب وجمهوره، 

ّ
في ظل

يضعون العرقلة، في خانة مواجهة »سرقة 
الجمهوريون  يــواصــل  فيما  االنــتــخــابــات«، 
 الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر في 

ّ
الــتــأكــيــد عــلــى حــــق

أصــوات  حــول  القضائية  معاركه  استكمال 
أن  الــواليــات. واستبعد فريق بايدن  بعض 
يمنح ترامب الضوء األخضر هذا األسبوع 

لتسهيل العملية االنتقالية رسميا.
ويمنع البيت األبيض اإلدارة األميركية من 
الــتــعــاون رســمــيــا مــع بـــايـــدن، فــيــمــا ترفض 
إدارة الخدمات العامة، التي تقودها إميلي 
مورفي، املعينة من ترامب، حتى اآلن، إرسال 
فــي االنتخابات،  بــايــدن  فــوز  مصادقة على 
لبدء العملية االنتقالية، ما يعني أن فريق 
األخــيــر االنــتــقــالــي، الـــذي يــشــرف عليه تيد 
املباني  مــن دخــول  زال ممنوعا  كوفمان، ال 

الحكومية والحصول على املعلومات. 
رغــم ذلــك، أكــد بــايــدن الثالثاء املــاضــي، بدء 
العمل على املرحلة االنتقالية، وقام بتعيني 
500 شخص في »فريق مراجعة الوكاالت«، 
وهم سيعملون لجمع املعلومات حول عمل 
رسمية  غــيــر  بطريقة  الــفــيــدرالــيــة،  اإلدارات 
مــن املسؤولني  أي  لقاء  مــن دون  اآلن،  حتى 

واملوظفني الحكوميني الحاليني. 
ــوازاة ذلـــك، أعــلــن بــايــدن أول مــن أمس  فــي مــ
ــاء، تــعــيــني الـــديـــمـــقـــراطـــي املــتــمــرس،  ــ ــعـ ــ األربـ
البيت  رون كلني، في منصب كبير موظفي 
األبيض، وهو أول تعيني له في إدارته، فيما 
مــن املــتــوقــع اإلعــــالن عــن تــعــيــيــنــات رسمية 
أخـــرى قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. ويعتبر 
املنصب من أهم املناصب غير املنتخبة في 
واشــنــطــن، وال يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة مجلس 

غور. وفي عهد أوباما، تولى تنظيم عملية 
تعامل البيت األبــيــض مــع أزمـــة إيــبــوال في 
بأنه  2014. من جهته، وصــف كلني تعيينه 
»شرف حياة«، مضيفا »أنتظر بفارغ الصبر 
أن أساعد الرئيس ونائبة الرئيس املنتخبة 
في جمع فريق موهوب ومتنوع للعمل في 
ــراف إلــــى تطبيق  ــيـــض، واالنــــصــ الــبــيــت األبـ
بــرنــامــجــهــمــا الـــطـــمـــوح مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر، 

والسعي إلى رأب االنقسامات في بلدنا«.
وبالعودة إلى فريق الحملة االنتقالية، فقد 
»واشــنــطــن بــوســت«،  أكــــدت مـــصـــادر مــنــه لـــ
ــنــــوات غـــيـــر رســمــيــة  ــم يــعــمــلــون عـــبـــر قــ ــهـ أنـ
لفهم مــا يــجــري فــي الــحــكــومــة، والــتــواصــل 
الُعّمالية،  واملجموعات  األبحاث  مراكز  مع 
ولــكــن الســيــمــا أيــضــا مــع مــوظــفــني سابقني 
بينهم  مــن  الفيدرالية،  الــوكــاالت  فــي  عملوا 
الــعــديــد مــمــن قــدمــوا اســتــقــاالتــهــم فــي عهد 
تــرامــب، نتيجة إحباطهم مــن ســوء إدارتـــه. 
ــار مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو«، إلـــى أن فــريــق  ــ وأشـ
ــا  ــزامـ ــتـ ــه تـــمـــثـــل الـ ــتـ ــقــــول إن الئـــحـ بــــايــــدن يــ
الديمقراطي،  الحزب  في  اليساري  للجناح 
رغم »بعض التشاؤم« لدى هذا الجناح من 
أجندة الرئيس املنتخب. التوجه الليبرالي، 

يعكسه أيضا الدور الكبير الذي يلعبه تيد 
ــايـــدن، وهــــو الــرجــل  كـــوفـــمـــان، إلــــى جــانــب بـ
ــــذي ُيــنــظــر إلـــيـــه بـــأنـــه حــلــقــة الـــوصـــل بني  الـ
ليبرالية  واألكــثــر  املعتدلني،  الديمقراطيني 
داخــل الحزب. هــذا الــدور، سيكون مفصليا 

فــي إدارة الــشــأن االقــتــصــادي الــداخــلــي، مع 
وعـــود بــايــدن بــرفــع الــحــّد األدنــــى لــأجــور، 
وتــســهــيــل تــمــويــل ومـــســـاعـــدة املــجــتــمــعــات 

األكثر تهميشا.
الخارجية، فواصل  الــعــالقــات  فــي ملف  أمــا 
ــيـــس املــنــتــخــب أمــــــس، تــلــقــي الــتــهــنــئــة  الـــرئـ
بفوزه باالنتخابات من رؤســاء وقــادة دول 
أجــنــبــيــة، وهــــم رئــيــس الـــــــوزراء األســتــرالــي 
يوشيهيدي  والياباني  موريسون  سكوت 
ــا الــجــنــوبــيــة مـــون  ــيــــس كــــوريــ ــا، ورئــ ســــوغــ
جاي إن. وكــان بايدن تلقى أيضا اتصالني 
مــــن املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنـــجـــيـــال مــيــركــل 
ــرودو.  ورئـــيـــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تــ
في  املتحدة  الواليات  بايدن حلفاء  وطمأن 
ســيــول وسيدني وطــوكــيــو، واعـــدًا باإلبقاء 
عــلــى اتــفــاقــيــات الـــدفـــاع املــشــتــرك، وإصـــالح 
العالقات بعد التوتر في عهد ترامب، وذلك 
غــداة اتــصــاالت هاتفية مــع قــادة أوروبــيــني 

 »أميركا عادت«.
ّ
وتأكيده أن

ــايـــدن على  ــرامـــب أيـــضـــا نـــشـــاط بـ ويـــعـــرقـــل تـ
ــر مـــوقـــع »ســــي أن  ــ الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي. وذكـ
أن«، أن مجموعة من برقيات التهنئة وجهت 
للرئيس املنتخب من زعماء دوليني، ال تزال 
تحتجزها وزارة الخارجية وترفض إطالعه 
الــتــواصــل  عــلــى  بــايــدن  عليها، ولــذلــك يعمل 
مع هؤالء الزعماء عبر خطوط غير رسمية، 
وخدمة  للوجستيات  تفتقد  محمية،  وغــيــر 
الترجمة، وقد تكون معرضة للتجسس. كما 
أن الرئيس املنتخب محروٌم من االطالع على 
الــتــقــاريــر االســتــخــبــاريــة الــيــومــيــة، الــتــي هي 
ــه. وســعــى زعــمــاء دولــيــون للتواصل 

ّ
مــن حــق

ــا، ملــعــرفــة  ــامــ مـــع دبــلــومــاســيــني فـــي عــهــد أوبــ
كيفية التواصل مع بايدن. وفي موقف الفت 
جايمس  الجمهوري،  السيناتور  قــال  أمــس، 
النــكــفــورد، الـــذي يـــرأس لجنة األمـــن الوطني 
إنــه ال  الكونغرس،  فــي  الحكومية  والــشــؤون 
يمانع في حصول بايدن على هذه التقارير 
املناسبة  ــراءات  اإلجــ سيتخذ  وإنــه  اليومية، 
إذا لم يحصل ذلك مع بداية األسبوع املقبل. 

وأضاف أنه بدأ يتحرك حول هذه املسألة.

8
سياسة

بات الترشح مجددًا 
للرئاسة في 2024 الوسيلة 

األكثر ترجيحًا للرئيس 
األميركي الخاسر في 

االنتخابات دونالد ترامب، 
لخروج مشرف له من 

البيت األبيض، بحسب 
مساعديه

أطلق الرئيس األميركي المنتخب، جو بايدن، يد فريقه لعملية انتقال السلطة، ولكن بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة العظمى، 
إذ يواصل دونالد ترامب حرمانه من االمتيازات التي تحّق له خالل هذه المرحلة، ما قد يؤخر أجندته عند تنصيبه

)Getty/يعمل فريق بايدن من خلف الستار )جو رايدل

واشنطن ـ العربي الجديد

املنتخب جو  الرئيس األميركي  فيما واصــل 
بايدن تشكيل إدارته، أمس الخميس، ال يزال 
نوفمبر/   3 انتخابات  فــي  الخاسر  الرئيس 
تشرين الثاني الحالي دونالد ترامب، يرفض 
له  لكن مساعدين  االنتخابات،  نتيجة  قبول 
ــم السلطة فــي نهاية 

ّ
ُيــســل تــوقــعــوا أخــيــرًا أن 

ــراف بــفــوز مــنــافــســه.  ــتـ املـــطـــاف، مـــن دون االعـ
ــيــــارات تـــرامـــب كــثــيــرًا لــالنــقــالب  وتــضــيــق خــ
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، الــتــي لـــم تعلنها 
رســمــيــا بــعــد إدارة الــخــدمــات الــعــامــة، لكنها 
ــرز األصــــــــوات فــــي الــــواليــــات.  ــ أعـــلـــنـــت عـــبـــر فـ
الجمهوري  جــورجــيــا،  واليـــة  وقـــال سكرتير 
ــد أي  ــم يــتــم رصــ ــه لـ ــراد رافــيــنــســبــيــرغــر، إنــ ــ بـ
مــؤشــر حتى اآلن إلــى تــالعــب واســـع النطاق 
في إحصاء األصــوات بالوالية، حيث يتقدم 
بـــايـــدن حــالــيــا بـــفـــارق 14 ألـــف صــــوت، وذلـــك 
بعد إعالن رافينسبيرغر أنه أمر بإعادة فرز 
ــوات يـــدويـــا، ألن الـــفـــارق مــتــقــارب جــدًا،  ــ األصـ
ــوات أحصيت  مــعــربــا عــن اعــتــقــاده بـــأن األصــ
ــاف أنـــه ال يــوجــد دلــيــل عــلــى أي  ــ بـــدقـــة. وأضـ

بــايــدن.  تــقــدم  لقلب  يكفي  بما  كبيرة  فـــوارق 
ــهـــوريـــون فــي  ــمـ كـــمـــا فـــشـــل املــــســــؤولــــون الـــجـ
تقديم  فــي  عليها  املــتــنــازع  الـــواليـــات  جميع 
واسعة  تــزويــر  ملموسة حــول عمليات  أدلـــة 

بإمكانها دعم حملة ترامب القضائية.
ويمضي ترامب قدما في طعون قانونية في 
ــات عـــدة ملــحــاولــة تغيير الــنــتــيــجــة، لكن  واليــ
بــدأت تظهر  إشـــارات كشف عنها مساعدوه 
بــشــأن عــزمــه عــلــى االســتــســالم فـــي الــنــهــايــة. 
أمــس،  بــوســت«،  ونقلت صحيفة »واشــنــطــن 
عن مساعدين ومستشارين وحلفاء للرئيس 
الخاسر، أنه ال يملك استراتيجية كبيرة لقلب 
خاللها  مــن  تقدم  التي  االنتخابية،  املــعــادلــة 
االنتخابي،  املجمع  أصــوات  في  عليه  بايدن 
وكــذلــك فــي الــتــصــويــت الــشــعــبــي، بــحــوالــي 5 
ــــؤالء لــلــصــحــيــفــة إن  ــال هـ ــ ــــوت. وقـ مـــاليـــني صـ
ترامب بدأ يتحدث داخــل دوائــره املغلقة عن 
عزمه على الترشح للرئاسة مجددًا في العام 
يقترب من  ربما أصبح  أنــه  مــا يعني   ،2024

رفع الراية البيضاء.  
ويـــواصـــل تـــرامـــب، بــحــســب أحـــد مستشاريه 
»واشنطن بوست«، التحادث  الذين تحدثوا لـ
عبر الهاتف مع مستشاريه وأصدقائه، منذ 
إعـــالن نــتــائــج االنــتــخــابــات، مــحــاواًل »إيــجــاد 
أشخاص يقدمون له أخبارًا جيدة«. وأضاف 
أن الــرئــيــس الــخــاســر أشــــار فـــي بــعــض هــذه 
ــه بــــات مـــدركـــا أن بــايــدن  املـــحـــادثـــات، إلــــى أنــ
ســيــتــولــى الـــرئـــاســـة رســمــيــا فـــي 20 يــنــايــر/ 
التنصيب.  يــوم  أي في  املقبل،  الثاني  كانون 
ــه  ــثـ ــاديـ ــــي أحـ ــــن الـــتـــمـــســـك فـ ــا عـ ــكــــن عــــوضــ ولــ
ــدأ تــــرامــــب يــنــاقــش  ــ ــيـــة«، بـ ــثـــانـ »الــــواليــــة الـ بـــــ
أربــع  بعد  مــجــددًا  للرئاسة  ترشحه  احتمال 
ســنــوات، وهــي إشــارة إلــى أنــه بــات يعرف أن 
األبــيــض أصبحت  البيت  فــي  الحالية  أيــامــه 
معدودة. وبحسب مسؤول كبير في اإلدارة، 
ــأن مــا  ــ ــزم لــــه تــــرامــــب عـــبـــر الـــهـــاتـــف بـ ــ فـــقـــد جـ

سيفعله فقط هو »الترشح في العام 2024«. 
تــرامــب  تــرشــح  إمــكــانــيــة  أن  الصحيفة  ورأت 
الضوء،  دائـــرة  فــي  مــجــددًا ستبقيه  للرئاسة 
لكنها ستحدث أيضا جمودًا في تمهيديات 
مــن نجوم  العديد  إن  إذ  الجمهوري.  الــحــزب 
الحزب الصاعدين، بمن فيهم السيناتور توم 
كــوتــون، واملــبــعــوثــة األمــيــركــيــة السابقة لدى 
الرئيس  ونائب  هايلي،  نيكي  املتحدة  األمــم 
مايك بنس، لن يسعوا للترشح للرئاسة في 

2024 إذا كان ترامب يخطط لذلك. 
واســتــبــعــد مـــســـاعـــدون لـــتـــرامـــب أن يــعــتــرف 
فــي  رأوا  لـــكـــنـــهـــم  مـــنـــافـــســـه،  ــوز  ــفــ بــ ــر  ــ ــيـ ــ األخـ
أحــاديــث ملــوقــع شبكة »أن بــي ســـي«، أنـــه قد 
يقول شيئا على غرار »نحن ال نستطيع أبدًا 
ــادل بــهــا«.  الـــوثـــوق بــالــنــتــائــج، لكنني لــن أجــ
املعارك  انتهاء  إنــه بعد  آخــر  وقــال مستشار 
فإن  األصــــوات،  احتساب  وإعـــادة  القضائية، 
الــقــول  لــتــرامــب أن يفعله هــو  أكــثــر مــا يمكن 
إنه يعترف بالنتائج، لكنه »لن يستطيع أبدًا 
أضــاف  املستشار  لكن  دقــتــهــا«.  مــدى  معرفة 

»لم نصل إلى هذه املرحلة بعد«.
املصادر  اإلحباط، بحسب  ويسود جو من 
»أن بـــــي ســـــــــي«، داخـــــل  ــدثــــت لـــــــــــ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الـ
ــا يــصــفــه حــلــفــاء  ــو مــ ــ الـــبـــيـــت األبــــيــــض، وهـ
اليقني«،  وعـــدم  »اإلحـــراج  بــــ أيــضــا  للرئيس 
ــّراء اســتــمــرار رفـــض الــرئــيــس االعـــتـــراف  ــ جـ
بالهزيمة. وقــال مصدر إن هذا الوضع »ال 
أن  أن يكون مستداما«، محذرين من  يمكن 
ال قرار نهائيا بعد بشأن الوجهة التي يريد 
ــــور إلــيــهــا. لــكــن مجموعة  تـــرامـــب أخـــذ األمـ
معظمهم  الكبار،  املستشارين  من  صغيرة 
مـــن حــمــلــة تـــرامـــب االنــتــخــابــيــة، ال يــزالــون 
يؤمنون بأن هناك طريقا ممكنا الستعادة 
النصر. على الرغم من ذلك، قال مصدر إنه 
»حـــتـــى تـــرامـــب بــــات مـــدركـــا أن فــــرص قلب 

النتائج هي تقريبا صفر«.

ترامب  في عهد  عليه  تناوب  وقــد  الشيوخ، 
 مــن مـــارك مــيــدوز، مــيــك مــولــفــانــي، جــون 

ّ
كـــل

ــال بـــايـــدن في  كــيــلــي وريـــنـــس بــريــبــوس. وقــ
بيان صدر عن فريقه االنتقالي إن »الخبرة 
الــعــمــيــقــة واملـــتـــنـــّوعـــة لـــــرون كـــلـــني، وقـــدرتـــه 
الــنــاس مــن جميع األطــيــاف  على العمل مــع 
الــســيــاســيــة، هـــي بــالــضــبــط مـــا أحـــتـــاج إلــيــه 
فــي كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت األبــيــض فــي هــذا 
ــة ونــعــمــل على  الــوقــت الـــذي نــواجــه فــيــه أزمـ
ــا«. ويــشــغــل كــلــني )59  إعــــادة تــوحــيــد بـــالدنـ
عاما( منذ 2009 منصب مدير مكتب بايدن 
عندما كــان األخير نائبا ألوبــامــا، كما عمل 
بــايــدن عندما كــان رئيسا  سابقا فــي مكتب 
ثم  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي  القضائية  للجنة 
تولى منصب مدير مكتب نائب الرئيس آل 

متابعة

■ من يقنع املطّبعني العرب بأن يخففوا من هذا العناق الحميم مع 
الكيان الصهيوني؟! كأنما هو أّمهم التي اجتمعوا بها بعد عقود من 

فراق قسري! الحق أن القضية ليست كذلك... إنه الخوف من بايدن. فهم 
يعتقدون أن اللوبي الصهيوني هو وحده الكفيل بلجم مواقفه حيالهم.

■ تركيا أبدت استعدادها للتباحث مع األميركيني بشأن هواجسهم 
املتعلقة بمنظومة »أس 400« الروسية. التعاون الروسي التركي 

العسكري والسياسي أحد أعقد امللفات التي ستواجه األتراك مع إدارة 
بايدن. والهامش األميركي الذي ساعد أنقرة في عهد ترامب على 

التحرك بمرونة في هذا امللف سيضيق في عهد بايدن.

■ يستمر نظام #األسد في كذبه وبرعاية روسية، كيف يمكن لالجئني 
العودة وما زال النظام الذي هجرهم مستعدًا العتقالهم وتعذيبهم 

 عن عدم رغبتهم في االنضمام إلى طوابير الغاز والخبز 
ً
وقتلهم، فضال

والبنزين والسكر والشاي...

■ بالكيماوي والبراميل واختبار مافيا بوتني ألسلحتها باملدنيني... هل 
هاجر السوريون هربا من الزالزل لتطلب روسيا عدم تسييس القضية!

■ األمل الوحيد بتحقيق االستقرار في سورية أن يكون الكبار قد 
حققوا أهدافهم عن طريق نظام األسد وأن األسد لم يعد مفيدًا لضباع 

العالم وآن األوان الستبداله بنظام جديد أكثر فائدة... وغير ذلك 
انسوا... إذا بقي بشار فهذا يعني أن مشغليه لم يستنفدوه بعد وما زال 

مفيدًا لهم.

■ بعد مئة يوم، ما زالت #بيروت منكوبة رغم الجهود الجبارة التي 
بذلها متطوعون ومتطوعات وجمعيات ومؤسسات أهلية ومنظمات 

دولية ضاعفت جهودها لتعويض غياب الدولة وأجهزتها... بس الدمار 
ما زال ظاهرًا في كل األحياء املحيطة باملرفأ والنفوس ما زالت محبطة 

وغاضبة واملحاسبة مفقودة #انفجار_مرفأ_بيروت.

■#انقلوا_جلسات_حوار_تونس_على_الهواء فأبسط حقوق الشعب 
الليبي أن يعرف كيف تحدد خيارات ومصير ومستقبل الوطن والشعب.

■ عندما يلتقي السيسي مع الغربيني تجده يا سالم رجال فاضال، لكن 
مع املصريني يتصرف وكأنه رمسيس الثاني.

الدفاع  العميق  »التزامه  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  أكد 
البلدين،  بين  المستمرة  االتفاقيات  عن  الناشئة  وااللتزامات  اليابان«  عن 
وبحسب  به.  سوغا  يوشيهيدي  الياباناي  ــوزراء  ال رئيس  اتصال  خالل 
سينكاكو،  جزر  إلى  يمتد  االلتزام  هذا  أن  أكد  بايدن  فإن  معلومات، 
بالده  بين  التحالف  بايدن  ووصف  والصين.  اليابان  بين  عليها  المتنازع 
اتصال  خالل  المنطقة،  في  واالزدهــار«  األمن  »محور  بأنه  وسيول 

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن به.
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