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حوار تونس يصطدم بالعراقيل: خالفات حول المناصب

لطرد  عسكرية  عملية  المغرب  شن  بعد  الصحراء،  إلى  الجمعة،  أمس  التوتر،  عاد 
جبهة »البوليساريو« من المنطقة العازلة في الكركرات، نجحت سريعًا في الهدف 

المعلن منها، في وقت كانت الجبهة تعتبر ما حصل إعالن حرب

الرباط ـ عادل نجدي

اهــتــز الــجــمــود الــــذي يــحــيــط بملف 
ــراء، بــتــحــرك  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــي الـ الـــــصـــــراع فـ
عسكري مغربي، أمس الجمعة، لطرد 
جبهة »البوليساريو« من املنطقة العازلة في 
إلى  الجبهة  عناصر  عمد  بعدما  الــكــركــرات 
إقــفــال املــعــبــر الـــحـــدودي مــع مــوريــتــانــيــا قبل 
أيام، لتعلن الرباط سريعًا انسحاب عناصر 
الجبهة مــن املنطقة، فــي وقــت كــان مسؤولو 
»الــبــولــيــســاريــو« يــعــتــبــرون مــا حــصــل إعــان 
الــتــطــورات املتسارعة  بــالــرد.  حــرب، مهددين 
 مــفــصــلــيــة فــــي تـــاريـــخ 

ً
أمـــــس تـــشـــّكـــل مـــرحـــلـــة

الــنــزاع فــي الــصــحــراء، مــع انتظار تداعياتها 
على مصير وقف إطاق النار واملسار األممي 
لــحــل املـــلـــف، كــمــا تــفــتــح الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
املغربية الباب أمام عدد من السيناريوهات، 
يــتــصــدرهــا الـــدخـــول فــي مــرحــلــة فـــرض واقــع 
جــديــد فــي مــســار املــلــف الـــذي يــعــرف جــمــودًا 
العام  لألمني  الخاص  املبعوث  استقالة  منذ 
كوهلر،  هورست  بالصحراء،  املتحدة  لألمم 
في 2019، وصواًل إلى احتماالت اندالع حرب 

إقليمية في املنطقة.
وبـــدأت بـــوادر األزمـــة منذ عـــودة الــتــوتــر إلى 
الرابط  »الكركرات«،  الحدودي  املعبر  منطقة 
بـــني املـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، مــنــتــصــف الشهر 
املاضي، بالتزامن مع مناقشة مجلس األمن 
الــتــمــديــد لبعثة األمـــم املتحدة  قـــرار  الـــدولـــي 
الــصــحــراء، بعدما عمد محسوبون على  فــي 
ــبـــر، عــلــى  ــى إغــــــاق املـــعـ ــ ــيـــســـاريـــو« إلـ ــبـــولـ »الـ
الرغم من التحذير الذي كان قد أطلقه األمني 
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
ودعوته إلى التحلي بأقصى درجــات ضبط 
ــزع فــتــيــل أي تــــوتــــر. لـــكـــن قـــيـــادة  ــ الـــنـــفـــس ونــ
»البوليساريو« واصلت التصعيد بإعانها، 

األربعاء املاضي، أن »تخطي القوات املغربية 
الــحــرب«،  إلــى  الــعــودة  يعني  الرملي  للجدار 
لن  نهائي  »قـــرار  املعبر  إغــاق  أن  وتأكيدها 
فـــي املنطقة  تــتــراجــع عـــنـــه«، وأن نــشــطــاءهــا 
إلى  أريــحــيــة وصـــواًل  »بــاتــوا يتحركون بكل 

شواطئ املحيط األطلسي«.
أمــــام هـــذا الـــواقـــع، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
املــــغــــربــــيــــة فــــــي بــــــيــــــان، أمــــــــــس، أنــــــــه »أمــــــــام 
االســــــتــــــفــــــزازات الـــخـــطـــيـــرة وغــــيــــر املـــقـــبـــولـــة 
العازلة  املنطقة  في  البوليساريو  ملليشيات 
ــركـــرات، قــــرر املـــغـــرب الـــتـــحـــرك وتــحــمــل  ــكـ ــالـ بـ
مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة 
إرســاء  التحركات وإعـــادة  الناجمة عــن هــذه 
حــريــة الــتــنــقــل املـــدنـــي والـــتـــجـــاري«، مــشــيــرة 
إلـــى أن »الــبــولــيــســاريــو ومــلــيــشــيــاتــهــا، التي 
تسللت إلى املنطقة منذ 21 أكتوبر/ تشرين 
هناك،  عصابات  بأعمال  قامت   ،2020 األول 
والبضائع  األشخاص  تنقل  حركة  وبعرقلة 
عـــلـــى هــــــذا املـــــحـــــور الــــطــــرقــــي، والـــتـــضـــيـــيـــق 
بــاســتــمــرار عــلــى عــمــل املــراقــبــني العسكريني 
التحركات  »هــذه  أن  واعتبرت  للمينورسو«. 
ــااًل مــتــعــمــدة لــزعــزعــة االســتــقــرار  تــشــكــل أعـــمـ
انتهاكا  وتــمــثــل  بــاملــنــطــقــة،  الــوضــع  وتغيير 
لـــاتـــفـــاقـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــهـــديـــدًا حــقــيــقــيــًا 

الستدامة وقف إطاق النار«.
من جهتها، كشفت القوات املسلحة املغربية 
ــام به  ــه »إثـــــر الـــحـــصـــار الـــــذي قــ ــان، أنــ ــيـ فـــي بـ
نــحــو ســتــني شــخــصــًا تــحــت إشــــراف عناصر 
مسلحة من البوليساريو في محور الطريق 
الــــــذي يــقــطــع املــنــطــقــة الـــعـــازلـــة بـــالـــكـــركـــرات 
ويــربــط املــغــرب ومــوريــتــانــيــا، وتــحــريــم حق 
ليلة  امللكية،  املسلحة  القوات  انتقلت  املــرور، 
الــخــمــيــس-الــجــمــعــة، إلــــى إقـــامـــة طــــوق أمــنــي 
ــادي لــلــبــضــائــع  ــعــ ــــل تـــأمـــني الـــســـيـــر الــ مــــن أجـ
ــــدت أن هــذه  واألشـــخـــاص فـــي املــنــطــقــة«. وأكـ

أي  دون  ومـــــــن  ــيــــة،  هــــجــــومــ ــيــــر  غــ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــّيـــة قــتــالــيــة، وتـــتـــم وفـــقـــًا لـــقـــواعـــد واضــحــة  نـ
لاشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس 
املدنيني وعدم اللجوء إلى استخدام الساح 

إال للدفاع عن النفس.
كـــذلـــك، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة املــغــربــي نــاصــر 
بــوريــطــة لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«: »ال يتعلق 
األمــر بعملية هجومية إنما هو تحرك حازم 

تونس ـ وليد التليلي
القاهرة ـ العربي الجديد

في موازاة توصل اللجنة العسكرية املشتركة 
)5+5( إلـــى اتــفــاق عــلــى ســحــب كــافــة الــقــوات 
األجـــنـــبـــيـــة واملــــرتــــزقــــة مــــن خـــطـــوط الــتــمــاس 
الــذي  فــي ســـرت  ليبيا، خـــال اجتماعها  فــي 
املحادثات  أن  بــدا  الخميس،  مساء  اختتمته 
السياسية بني أعضاء ملتقى حــوار تونس، 
والتي تسير ببطء، بدأت تواجه عراقيل، مع 
عـــدم حــصــول تــوافــق نــهــائــي حـــول الـــقـــرارات 
الــكــبــرى، ســـوى مــا أعــلــنــتــه املــمــثــلــة الــخــاصــة 
ــة  ــابــ ــاإلنــ ــم املــــتــــحــــدة بــ ــ ــــألمـ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــــني الــ ــــألمـ لـ
ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، عـــن »تـــوصـــل املــشــاركــني 
إلـــى اتـــفـــاق تــمــهــيــدي مـــن أجـــل إنـــهـــاء الــفــتــرة 
خال  شفافة  انتخابات  وتنظيم  االنتقالية 

فترة ال تتجاوز 18 شهرًا«.
بــني أعضاء  وكشفت تسريبات عــن خــافــات 
آلــيــات تعيني شاغلي  بــشــأن  تــونــس،  ملتقى 

إزاء هذه األعمال غير املقبولة«. وأشار مسؤول 
»فرانس  في وزارة الخارجية املغربية متحدثًا لـ
برس«، إلى أن موريتانيا و»دواًل أخرى معنية 

بامللف« أبلغت بالعملية قبل إطاقها.
وعصرًا، أعلن رئيس الحكومة املغربية سعد 
الدين العثماني، الذي التقى زعماء األحزاب 
الكركرات  في  الجيش  »تدخل  أن  السياسية، 
اتسم باالحترافية والدقة وأدى إلى انسحاب 
عــنــاصــر الــبــولــيــســاريــو املــدنــيــة والــعــســكــريــة 
مــن دون أي حـــادث يــذكــر«. وفــيــمــا أكـــدت كل 
ــالـــت مـــصـــادر  األحــــــــزاب دعـــمـــهـــا لــلــعــمــلــيــة، قـ
»الــعــربــي  حــزبــيــة مــغــربــيــة، حــضــرت الــلــقــاء، لـــ
الــجــديــد«، إن رئــيــس الحكومة أكــد االحــتــرام 
الــكــامــل للشرعية الــدولــيــة، حــيــث تــم إطــاق 
رصاص عشوائي، وإزالــة الخيام التي كانت 
املنطقة، من دون تسجيل أي  قد نصبت في 

احتكاك للجيش مع املدنيني.
ــقــــدم  ــتــ ــــزب »الــ ــــحـ فـــيـــمـــا قـــــــال األمـــــــــني الـــــعـــــام لـ
بنعبد  نبيل  املــعــارض محمد  واالشــتــراكــيــة« 
»الــعــربــي  الـــلـــه، الــــذي شــــارك فـــي االجـــتـــمـــاع، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن تـــدخـــل الــجــيــش املـــغـــربـــي أدى 
املدنيني  االنفصاليني  عناصر  انسحاب  إلــى 
ــة الــخــيــم دون أي حــادث  ــ والــعــســكــريــني، وإزالـ

مـــنـــاصـــب الـــســـلـــطـــة الــــجــــديــــدة، فــــي وقـــــت لــم 
تتحدث فيه البعثة األممية عن نتائج جولة 
الــيــوم الــرابــع مــن أعــمــال امللتقى الــتــي ُعقدت 
الــخــمــيــس، بــاســتــثــنــاء أنــهــا كــانــت قـــد بـــدأت 
»وتــيــرة عــالــيــة وإيــجــابــيــة وروح وطــنــيــة«.  بـــ
لم تعلن حتى ساعة متأخرة من عصر  كما 
أمس، عن انطاق أعمال اليوم الخامس. ولم 
توضح البعثة رسميًا إذا كانت قررت تمديد 
اليوم السبت،  الحوار السياسي إلى ما بعد 
ــن الـــحـــوار  ــادر قـــريـــبـــة مــ بـــعـــدمـــا كـــانـــت مــــصــ
»العربي الجديد«، أن فكرة  أكدت منذ أيام، لـ
املناقشات  طـــول  مــطــروحــة، بسبب  الــتــمــديــد 
ــثــــرة الـــبـــنـــود وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا، والـــخـــافـــات  وكــ

الكبيرة بني املتحاورين. 
مقابل ذلك، تواصل القاهرة نشاطها تجاه 
أطــــراف الـــصـــراع الــلــيــبــي. وكــشــفــت مــصــادر 
باألزمة  املعنية  العليا  اللجنة  فــي  مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن وصــول  الــلــيــبــيــة، لـــ
نـــائـــب رئـــيـــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
ــلـــى مــن  ــرة عـ ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ ــمــــد مــعــيــتــيــق إلــ أحــ
طائرة خاصة مساء األربعاء املاضي، للقاء 
املخابرات  جهاز  ورئيس  اللجنة  مسؤولي 
الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل. املــصــادر التي 
ــارة رئــيــس املجلس  نفت مــا تـــردد بــشــأن زيـ
أخيرًا،  القاهرة  إلــى  الــســراج  فائز  الرئاسي 
املــســؤولــني املصريني يسعون   

ّ
أن أوضــحــت 

إلى فتح قنوات اتصال موثوقة مع مكونات 
 

ّ
غرب ليبيا، تمهيدًا للمرحلة املقبلة، في ظل

انتقالية  مرحلة  بشأن  الجارية  الترتيبات 
وتحديد شكل نظام الحكم. وأشارت املصادر 
إلــى أنــه سبق زيـــارة معيتيق إلــى القاهرة، 
أقلت 3 مستشارين  طــائــرة خاصة  وصــول 
مستشاره  بينهم  الــوفــاق،  حكومة  لرئيس 
 
ّ
األمــنــي تــاج الــديــن الــرزاقــي. ولفتت إلــى أن

مصرية.  بـــدعـــوات  تــأتــي  الليبية  ــارات  ــزيـ الـ
 هوامش تحرك القاهرة في األزمة 

ّ
وأكدت أن

السيطرة  استرجع  »املغرب  أن  مضيفًا  يذكر، 
ــلـــى حــــــــدوده وأرجــــــــع األمــــــــور إلـــى  املـــطـــلـــقـــة عـ
نــصــابــهــا بــاســتــئــنــاف عــمــل املـــعـــبـــر«، كــاشــفــا 
أن الـــقـــوات املــغــربــيــة تمكنت مــن إقــامــة جــدار 
أي وجود  الوضع مستقبا ضد  أمني يؤمن 
لعناصر »البوليساريو« في منطقة الكركرات.

»وزارة الدفاع  في املقابل، أعلنت ما تسمى بـ
في الحكومة الصحراوية« التابعة للجبهة أن 
اشتباكات اندلعت لحوالي 35 دقيقة، ولم يتم 
تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف 
مــقــاتــلــي الــجــبــهــة، وتــوقــفــت املـــواجـــهـــات في 
وقت الحق. كما قالت الجبهة في بيان، إنها 
اتــخــذت قـــرار الــعــودة لحمل الــســاح، متهمة 
فــي بــيــان، املــغــرب بــخــرق اتــفــاق وقــف إطــاق 
ــــدالع  الـــنـــار املـــوقـــع ســنــة 1991، ومــعــلــنــة »انـ
الحرب«. فيما قال سفير »البوليساريو« لدى 
الجزائر، عبد القادر عمر، إن القوات املغربية 
ــلـــى مـــتـــظـــاهـــريـــن مــدنــيــني  ــتـــحـــت الــــنــــار عـ »فـ
للدفاع  قدموا  الجبهة  مقاتلي  وإن  أبــريــاء«، 
عـــن املــتــظــاهــريــن، مـــا أدى إلــــى »اشــتــبــاكــات 
عنيفة«. وأضــاف في حديث لشبكة »الباد« 
التلفزيونية الجزائرية، أنه »من واجب األمم 
املــتــحــدة الــتــدخــل بــشــكــل عـــاجـــل لـــوقـــف هــذا 

الليبية حاليًا باتت أكثر ُبعدًا عن أبوظبي.
 القاهرة، وباإلضافة إلى 

ّ
وكشفت املصادر أن

لقاءاتها بمسؤولي غرب ليبيا الذين كان من 
ــام املــاضــيــة وزيـــر الداخلية  بينهم خــال األيـ
فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، فهي 
تدير أيضًا اتصاالت وحوارات غير مباشرة 
بني قــيــادات في غــرب ليبيا والــلــواء املتقاعد 
 املــســؤولــني في 

ّ
خليفة حــفــتــر. وأوضــحــت أن

ــاب زيــــارة  ــقـ ــيــــرًا، فـــي أعـ مــصــر اســتــقــبــلــوا أخــ
 من عضو املجلس األعلى للدولة 

ً
باشاغا، كا

في ليبيا بلقاسم قزيط، وخالد خليفة حفتر، 
بــرفــقــة عــلــي الـــتـــركـــي، بــهــدف الـــتـــوافـــق حــول 

النتائج املرتقبة لحوارات الحل السياسي.
ــت الــــــــذي كـــشـــفـــت فــيــه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ يــــأتــــي هــــــذا فـ
ــادر أن حـــــــــوارات الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة  ــ ــــصـ املـ
كل  5 مسؤولني عسكريني عن  »5+5« )تضم 
طــرف( التي ُعــقــدت فــي ســرت، استقرت على 
مختصة  تكون  عليا  عسكرية  لجنة  تشكيل 
العسكرية  والترقيات  الرتب  كافة  بمراجعة 
الطرفني.  في صفوف  أخيرًا  تم منحها  التي 
ــذه الــجــزئــيــة كــانــت مـــن بني  وأوضـــحـــت أن هـ
ماحظات املسؤولني املصريني خال لقائهم 
أن   

ً
القاهرة، مؤكدة الوفاق في  وزيــر داخلية 

هــنــاك بــعــض األســـمـــاء والــشــخــصــيــات »ذات 
التاريخ املتطرف«، على حد تعبير املصادر، 
باتت تحمل ُرتبًا عسكرية رسمية في ليبيا، 
»طمأنة دول  لـ ويجب التعامل مع هذا األمــر 
الجوار«. في األثناء، قالت مصادر ليبية إنه 
الطريق  فتح  االتــفــاق بشكل مبدئي على  تــم 
ــيــــوم الــســبــت.  الـــســـاحـــلـــي ســـرت-مـــصـــراتـــة الــ
لــجــنــة لتنظيم  أنـــه ســيــتــم تشكيل  وأضـــافـــت 
حركة السير، وتفتيش ومتابعة كل املركبات 
اآلتية من الشرق الليبي حسب االتفاق املبرم 

بني الطرفني.
في تونس،  السياسي  الــحــوار  وعلى صعيد 
األخــيــرة شهدت  الساعات   

ّ
إن املــصــادر  قالت 

الــعــدوان على الشعب الــصــحــراوي«. وأرســل 
غالي  إبراهيم  »البوليساريو«  جبهة  رئيس 
رسالة عاجلة إلى األمني العام لألمم املتحدة 
ومجلس األمن الدولي بشأن التدخل، بحسب 

وكالة األنباء الجزائرية.
وسبقت أحداث األمس رسالة تحذير شديدة 
اللهجة كان قد وجهها العاهل املغربي امللك 
مــحــمــد الـــســـادس إلـــى الــجــبــهــة، لــيــلــة السبت 
املاضي، حيث أعلن أن باده »ستتصدى بكل 
التي تحاول املساس  قوة وحــزم للتجاوزات 
وأكد  الجنوبية«.  أقاليمه  واستقرار  بسامة 
بمناسبة  ألــقــاه  خطاب  فــي  املغربي،  العاهل 
الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، رفض باده 
الــقــاطــع لــلــمــمــارســات املـــرفـــوضـــة ومــحــاولــة 
عــرقــلــة حــركــة الــســيــر الــطــبــيــعــي بـــني املــغــرب 
ومــوريــتــانــيــا، أو تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــانــونــي 
والتاريخي شرق الجدار األمني. وفي موازاة 
أجواء التوتر، كانت األمم املتحدة قد عّبرت، 
أمــس األول الخميس، عن قلقها من خطورة 
الــوضــع فــي مــعــبــر الـــكـــركـــرات، خـــال اتــصــال 
هاتفي جرى بني األمني العام لألمم املتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 

املوريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

الــســراج رئيسًا  طـــرح تــصــور، يتضمن فــائــز 
الكيخيا  معني  ومحمد  الــرئــاســي،  للمجلس 
رئيسًا للحكومة، ومجيد سيف النصر نائبًا 
لــرئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي، وعــقــيــلــة صالح 
لكن  كــذلــك.  الــرئــاســي  املجلس  لرئيس  نائبًا 
الــنــواب  مــن مجلسي  أخــــرى،  ليبية  مــصــادر 
»العربي الجديد«، إن جلسة  والدولة، قالت، لـ
الحوار في تونس الخميس اتسمت بخافات 
كبيرة بني أعضاء امللتقى على خلفية رفض 
ممثلي نواب طبرق آلية »التصويت« املباشر 
داخل القاعة على املرشحني لتولي مناصب 
املــجــلــس الـــرئـــاســـي. وطـــالـــب مــمــثــلــو بــرملــان 
طبرق باختيار أعضاء املجلس الثاثة، بناء 
على التوزيع الجغرافي ألقاليم ليبيا الثاثة، 

ــدم قــبــول  ــال عــ مــهــدديــن بــاالنــســحــاب فـــي حــ
الرغم من شدة الخافات،  اعتراضهم. وعلى 
إال أن املــصــادر أشــــارت الـــى إصــــرار عـــدد من 

أعضاء امللتقى على استمرار أعماله.
الباحث  قــال  الــتــطــورات،  هــذه  على  وتعليقًا 
املختص في الشأن الليبي، مهدي ثابت، في 
»العربي الجديد«، إن هناك عراقيل  تصريح لـ
اعــتــرضــت املــؤتــمــريــن، واملــؤتــمــر فــي منعرج 
حـــاســـم، بــالــنــظــر إلــــى جــمــلــة مـــن الــخــافــات، 
وال ســيــمــا وجـــــود واقـــــع آخــــر عــلــى األرض. 
وأوضح أن الخاف يدور بدرجة أولى حول 
املــكــلــف بــرئــاســة املــجــلــس الــرئــاســي، وهــنــاك 
صراع شديد جدًا بني نواب املنطقة الشرقية 
ومجموعة تــدفــع فــي اتــجــاه أن يــكــون عقيلة 

صالح هو رئيس املجلس الرئاسي، في وقت 
الغربية  املنطقة  الخيار مرفوض من  أن هذا 
أن هناك رغبة  أخـــرى. وأكــد  وحتى مكونات 
من وليامز في الوصول إلى تسويات وإنهاء 
األزمــــــة مــهــمــا كــــان األمــــــر. وبــــني أن الــوضــع 
مختلف تمامًا بني من يوجد في قاعة املؤتمر 
وبــالــتــالــي فكل  لــيــبــيــا،  فـــي  األرض  عــلــى  أو 
الــحــلــول الــتــي ال تــراعــي الــواقــع عــلــى األرض 
إما تفشل أو تنجح ولكن ال يستمر نجاحها، 

واتفاق الصخيرات خير دليل على ذلك.
ويبدو أن وليامز ال تلقى صدى إيجابيًا إال 
من خارج ليبيا. فقد تعددت املواقف الليبية 
الــرافــضــة، مــن املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة ومــن 
ــد املــجــلــس  ــ ــــواب طـــبـــرق ومــــن الـــقـــضـــاة. وأكـ نـ
األعــلــى، في بيان الخميس املــاضــي، وجوب 
الـــتـــزام جــلــســات مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 
بـــشـــأن قــــــــرارات مــجــلــس األمــــــن وتـــوصـــيـــات 
األمني العام، التي قررت أن اتفاق الصخيرات 
السياسية  الشرعية  تحدد  أساسية  »ركيزة 
القفز  يجوز  ال  لــذا  ومستوياتها،  ليبيا  فــي 
عليها أو تجاوزها أو استبدالها باملجهول«. 
ــرق،  ــبــ ــا رفــــــــض أعــــــضــــــاء مــــــن بــــــرملــــــان طــ ــمــ كــ
اســتــحــداث كــيــانــات جــديــدة يــكــون لها صفة 
تشريعية أو موازية لسلطة البرملان الحالي، 
بــهــدف الــقــفــز عــلــى صــاحــيــاتــه. مـــن جهته، 
الليبي رفضه  للقضاء  األعلى  املجلس  جدد 
منطق  عبر  قــادتــه  اختيار  يكون  أن  الشديد 
السياسي.  الحوار  الحاصل في  املحاصصة 
وتشير هذه املواقف مجتمعة إلى أن الهيئات 
ما  فــي  واملتصارعة  حاليًا،  القائمة  الليبية 
بينها، تخشى زوال شرعيتها بوالدة جسم 
سياسي جديد، خصوصًا أن ملتقى تونس 
ــيـــات عــــــدة، فـــهـــو مــــن ســيــحــدد  ُمـــنـــح صـــاحـ
صــاحــيــات املــجــلــس الـــرئـــاســـي، والــحــكــومــة 
الــجــديــدة، وهـــو الــــذي ســيــضــع آلــيــة اخــتــيــار 

رئيس وأعضاء املجلس.

عملية عسكرية تطرد »البوليساريو« من معبر 
الكركرات والجبهة تعتبرها إعالن حرب

أعلن الجيش المغربي أن العملية غير هجومية )فضل سنا/فرانس برس(

يصر عدد من أعضاء الملتقى على استمرار أعماله )فتحي بلعيد/فرانس برس(

نضال محمد وتد

تشير كافة الدالئل إلى أن أجندة 
الرئيس األميركي املنتخب، جو بايدن، 

لن تضع امللف الفلسطيني على 
رأس أولوياتها، ولن يكون هذا امللف 

حاضرًا بالقوة التي يتوقعها البعض، 
وخصوصًا في الطرف الفلسطيني. 
ومع أن التهنئة الرسمية التي وجهها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مع أمنيات العمل والتعاون لصالح 

التوصل إلى تسوية تنهي االحتالل، 
هي بروتوكولية ومفهومة ضمنًا في 

العالقات الدولية، إال أنها يجب أال تكون 
« يبني عليه الطرف الفلسطيني 

ً
»أمال

بقرب الخالص. والواقع أن الجدل 
الزمني املتوقع لعام 2021 ال يحمل أي 
بشرى للشعب الفلسطيني، خصوصًا 

إذا ما استمرت حالة االنقسام. 
فبايدن لن يدخل البيت األبيض قبل 
يناير/ كانون الثاني، وحتى يستقر 

له األمر والحكم سيكون مضطرًا 
بداية ملواجهة جائحة كورونا، وإعادة 

توحيد املجتمع األميركي، قبل أن يبدأ 
بناء تصورات لسياسته الخارجية 

في الشرق األوسط، وتحديدًا في 
امللف الفلسطيني. وفيما تبدو مالمح 
سياسته في امللف اإليراني واضحة، 

فإن امللف الفلسطيني سيبقى مرتبطًا 
بالتطورات داخل إسرائيل.

ويبدو، وفق كافة املؤشرات، أن عام 
2021 سيكون عام االنتخابات 

اإلسرائيلية الرابعة في أقل من عامني، 
سواء جاء تبكير االنتخابات بفعل 
عدم إقرار ميزانية الدولة حتى 23 
ديسمبر/ كانون األول املقبل، مما 

يعني حل الحكومة والذهاب إلى 
انتخابات خالل 90 يومًا، أم سبق 
ذلك قرار من املحكمة اإلسرائيلية 

العليا بنقض أساس اتفاقية االئتالف 
الحكومي، وال سيما البند املتعلق 
بمنصب »رئيس الحكومة البديل« 

)وهو املنصب الرسمي لوزير األمن 
بني غانتس( وإلغاء ذلك، مما يعني 

أيضًا حل الحكومة والذهاب إلى 
انتخابات جديدة. وبني حل الحكومة 
اإلسرائيلية بفعل امليزانية، أو بفعل 

تدخل من املحكمة، فإن ذلك سيؤدي 
إلى انتخابات جديدة، سيكون على 

بايدن انتظار نتائجها، ثم تداعياتها 
وتشكيل حكومة جديدة قد ال يكون 

ممكنًا قبل إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار 
2021. يعني هذا أن أمام الفلسطينيني 

مهلة ستة أشهر على األقل، إلحياء 
مسار املصالحة الفلسطينية وتكثيف 

جوالتها على أمل الخروج بموقف 
وحدوي، ينهي االنقسام ويوحد كلمة 
الفلسطينيني، في وجه إدارة أميركية، 

قد ال تتردد، من اآلن، كما يبدو في 
ممارسة ضغوط ثقيلة على السلطة 

الفلسطينية للعودة إلى التنسيق 
األمني وتحسني عالقاتها مع االحتالل 

كشرط أولي ألي تغيير إيجابي في 
املوقف األميركي.

فيما كان الحوار الليبي 
في تونس يصطدم 

بعدد كبير من العراقيل، 
كانت القاهرة تكثف من 

لقاءاتها وحواراتها مع 
مختلف األطراف في 

ليبيا، وذلك بهدف فتح 
قنوات اتصال موثوقة 

تمهيدًا للمرحلة المقبلة

لوكالة  تصريح  في  المتحدة،  األمم  في  دبلوماسية  مصادر  توقعت 
الخاص  المنسق  المتحدة  األمم  األول، تعيين  التركية أمس  »األناضول« 
لعملية السالم في الشرق األوسط 
ــورة(  ــص نــيــكــوالي مــالديــنــوف )ال
مبعوثًا خاصًا لها في ليبيا. وأشارت 
أن  المتوقع  من  أنه  إلى  المصادر 
العام لألمم المتحدة  يعين األمين 
مالدينوف  غوتيريس،  أنطونيو 
منذ  الشاغر  المنصب  ــذا  ه فــي 
غسان  استقالة  بعد  طويلة  فترة 
سالمة من منصبه في مارس/آذار 

الماضي »ألسباب صحية«.

مالدينوف مبعوثًا لليبيا؟
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صالح الدين الجورشي

ــًا إلـــــــــى تـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــى تــــــونــــــس حـ ــعــ ــســ تــ
حضورها في امللف الليبي، وذلك بعدما 
ــر الــحــد األدنـــى من 

ّ
سكتت املــدافــع، وتــوف

ــتــــعــــداد الــنــفــســي والـــســـيـــاســـي لـــدى  االســ
األطـــــراف املــتــنــازعــة لــلــجــلــوس والـــحـــوار. 
ــبــــر مـــلـــتـــقـــى الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي  ــتــ وُيــــعــ
الـــذي احتضنته تــونــس مــحــاولــة أخــرى 
تــقــوم بها األمـــم املتحدة مــن أجــل إخــراج 
الليبيني من دائــرة الصراع وبناء توافق 
حـــول خــريــطــة طــريــق. لــهــذا قـــرر الرئيس 
بنفسه  اإلشـــراف  سعّيد  قيس  التونسي 
بإلقاء  يكتف  ولــم  االفــتــتــاح،  على جلسة 
ــيـــة، وإنـــمـــا  كــلــمــة افــتــتــاحــيــة بـــروتـــوكـــولـ
جــــازف بــتــقــديــم نــصــائــح واقـــتـــراحـــات قد 
ــة. ويــعــتــبــر  ــ ــ تــســاعــد عــلــى مــعــالــجــة األزمـ
لفعاليات  متتالية  أيــام  ستة  تخصيص 
ــذا امللتقى   عــلــى أهــمــيــة هـ

ً
املــؤتــمــر دلـــيـــا

الــــذي يــفــتــرض أن يــؤســس ملــســار طــويــل 
ومعقد يسلكه الجميع حتى يصلوا إلى 

تسوية نهائية ألزمة طالت.
تـــراهـــن تـــونـــس عــلــى أمـــريـــن أســاســيــني، 
الــلــيــبــيــني  إرادة  االعـــتـــمـــاد عــلــى  أولـــهـــمـــا 
 نهائي، وعلى هذا 

ّ
إلــى حــل فــي التوصل 

األســـــاس، تــرفــض تــونــس عــلــى الصعيد 
الشؤون  في  خارجي  تدخل  أي  الرسمي 
اتــــخــــذ طــابــعــًا  إذا  الـــلـــيـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــًا 
عـــســـكـــريـــًا، وال تــعــتــبــره وســـيـــلـــة نــاجــعــة 
ــة بــني  ــقــ ــثــ الــ ــلــــى إعـــــــــــادة  أو مــــســــاعــــدة عــ
ــا الـــرهـــان الــثــانــي  األطـــــراف املــتــنــازعــة. أمـ
ــيــــة، فـــيـــخـــّص  ــتــــونــــســ لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــ
ب 

ّ
للتغل وحــيــدة  كـــأداة  بالحوار  التمّسك 

والثانوية  الــجــوهــريــة  التناقضات  على 
التي تشق املجتمع الليبي ووضعته فوق 

فوهة بركان.
يكتسب اجتماع تونس أهمية خاصة، إذ 
جمع 75 شخصية تمثل جميع األطياف 
والقبلية  والسياسية  الفكرية  والتيارات 
الفاعلة حاليًا في ليبيا، بما فيها أطراف 
شــاركــت بــقــوة فــي الــحــرب خـــال املرحلة 
الــســابــقــة، ودار جــــدل واســــع حــولــهــا، إذ 
اعترض كثيرون على مشاركتها في هذا 
مــن خال  املتحدة  األمـــم   

ّ
أن غير  امللتقى. 

ملتقى الحوار الليبي: هل ينجح 
في بناء الثقة؟

ال تزال األنظار مسلطة 
على ملتقى الحوار 
الليبي المنعقد في 

تونس، إذ يتطلع 
الليبيون ألن يكون هذا 
الملتقى محطة لبناء 
الثقة واالنطالق نحو 

مرحلة جديدة

عوامل عديدة قد 
تجعل الملتقى خطوة 

نوعية للتسوية

لها  كــان  ولــيــامــز،  ستيفاني  مبعوثتها، 
رأي مغاير، فأصّرت على أن يجمع اللقاء 
أوسع عدد ممكن من املمثلني، حتى تكون 
التي ستصدر عن  والتوصيات  القرارات 
االجتماع ملزمة وذات مصداقية. وبذلك، 
يتم التقليل من احتمال حصول انتكاسة 

والعودة من جديد إلى نقطة الصفر.
وعلى الرغم من أهمية اللقاء من الجانب 
الـــرمـــزي، إال أنـــه مــهــدد بالفشل فــي حــال 
إلــى نتائج ملموسة قابلة  عــدم التوصل 
للتنفيذ ويمكنها أن تحدث منعرجًا نحو 
تغيير األوضاع الراهنة. هناك اتفاق على 
التوصل إلى صيغة توافقية حول تشكيل 
املجلس الرئاسي املقبل. إلى جانب ذلك، 
ال بـــّد مـــن وضـــع آلــيــة لــلــبــت فـــي مــســودة 
الــدســتــور الــتــي تـــم إعـــدادهـــا قــبــل أشــهــر 
في  العاصمة طرابلس  على  الهجوم  من 
ذلك  يتجاوز  وأال   ،2019 نيسان  إبــريــل/ 
ســبــعــة أشــهــر عــلــى أقــصــى تــقــديــر، نــظــرًا 
الرتــبــاط ذلــك بموعد االنــتــخــابــات. لهذا، 
احتلت هاتان املسألتان حيزًا رئيسًا في 
أعمال امللتقى، إلى جانب اللجنة التي تم 
اختيارها للنظر في مسألة سحب القوى 

العسكرية.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن شــــكــــوك الـــبـــعـــض فــي  وعــ
الــلــقــاء، وتــطــغــى عليه  احــتــمــال أن يفشل 
 عوامل عديدة وجديدة 

ّ
الشكليات، إال أن

ــيــــة نــحــو  ــنــــه خــــطــــوة نــــوعــ ــعـــل مــ قـــــد تـــجـ
الــتــســويــة. لــقــد ســقــط خــيــار الـــحـــرب، ولــم 
يعد يلقى حماسة من قبل أغلب الليبيني. 
 املزاج الدولي أصبح مختلفًا اليوم 

ّ
كما أن

وداعمًا إلحال السام في ليبيا. وُيعتبر 
فوز جو بايدن برئاسة الواليات املتحدة 
 مهمًا من شأنه أن يصّب 

ً
األميركية عاما

فـــي صـــالـــح الــتــســويــة الــســيــاســيــة داخـــل 
املنتخب  الــرئــيــس   

ّ
أن وخــصــوصــًا  ليبيا، 

لـــه أن زار لــيــبــيــا، ولـــديـــه نــيــة في  ســبــق 
من  مزيد  الخارجية نحو  السياسة  دفــع 
االهتمام بشمال أفريقيا، مثلما ورد في 
تــقــريــر ملــركــز كــارنــيــغــي لــلــشــرق األوســـط 
أخـــيـــرًا. وهـــو مـــا جــعــل الـــقـــوى اإلقليمية 
تــعــدل فـــي ســيــاســاتــهــا، وتــنــتــظــر نتائج 

هذه الحوارات بني الليبيني.
هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة مــــلــــّحــــة لــــــوجــــــود غـــطـــاء 
الجسم  سياسي جامع ملختلف مكونات 
الليبي، وهناك ضــرورة قصوى لتوحيد 
ــات وإرســـــــــاء ســـلـــطـــة تــنــفــيــذيــة  املــــؤســــســ
ــاد إلـــــى بـــنـــك مـــركـــزي  ــنــ ــتــ واحـــــــــدة، واالســ
التراب  كامل  فــي  ممتدة  شرايينه  تكون 
الـــوطـــنـــي. ونـــظـــرًا ألهــمــيــة هــــذه األهــــداف 
لفرض  املتحدة  األمــم  تستعد  الرئيسية، 
عقوبات ضد أي طرف سيحاول تعطيل 
تــنــفــيــذ الـــتـــوصـــيـــات املــقــبــلــة وإجـــهـــاض 
املــســار الــســيــاســي. لكن مــن بــني العقبات 
الــتــي يــجــب أن يــتــجــاوزهــا املــتــحــاورون 
ــاء األشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ــّص أسـ ــخــ ــا يــ ــ مـ
ســيــتــولــون عــضــويــة املــجــلــس الــرئــاســي 
ــاك جــــــدل واســـــــع حـــول  ــنــ ــة. هــ ــكــــومــ والــــحــ
أن من  الحساسة، ال سيما  املــســألــة  هــذه 
الشروط التي وضعتها األمم املتحدة أن 
ال يــكــون املــرشــح قــد شـــارك فــي أي عنف 
ضــــد خـــصـــومـــه الــســيــاســيــني أو حــــّرض 
ــرط قــــد يــقــصــي بــعــض  ــ ــو شـ ــ عــلــيــهــم. وهـ
األسماء البارزة، مثل رئيس برملان طبرق 
عقيلة صالح. كذلك الشأن بالنسبة للواء 

املتقاعد خليفة حفتر.

  شرق
      غرب

اتصاالت سرية بين إسرائيل 
والنيجر

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحـــــــرونـــــــوت«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
إســـرائـــيـــل تــجــري اتـــصـــاالت ســرّيــة 
مــــع دولـــــــة الـــنـــيـــجـــر، كــــبــــرى الـــــدول 
اإلسامية في غرب أفريقيا، تمهيدًا 
لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
 
ّ
بني البلدين. وأفادت الصحيفة بأن

مذكرة  نشرت  االستخبارات  وزارة 
تـــتـــطـــرق إلــــــى احــــتــــمــــاالت تــطــبــيــع 
العاقات الدبلوماسية مع النيجر، 

وتعاظم التقديرات في هذا الشأن.
)العربي الجديد(

خان: تعرضنا لضغوط 
لالعتراف بإسرائيل 

الباكستاني  الـــــوزراء  رئــيــس  أعــلــن 
عـــــمـــــران خـــــــان )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــه تـــعـــرض »لــضــغــوط«  الــجــمــعــة، أنــ
لــاعــتــراف بــإســرائــيــل، لــكــن إســـام 
أبــــاد لــن تــعــتــرف بــهــا إطــاقــًا حتى 
ــة مــع  ــادلــ ــى تـــســـويـــة عــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ

في  خــــان،  وأوضــــح  الفلسطينيني. 
ــة بــاكــســتــانــيــة، أن  ــ مــقــابــلــة مـــع إذاعـ
»الــضــغــط نــاتــج عــن تــأثــيــر )نــفــوذ( 
ــيــــل الـــعـــمـــيـــق فــــي الــــواليــــات  ــرائــ إســ
املتحدة«، مشيرًا إلى أن هذا التأثير 
ــتـــرة  ــر عـــــــــــادي« خـــــــال فـ ــ ــيـ ــ كـــــــان »غـ

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
)األناضول(

إصابات بقمع مسيرات 
في الضفة

أصــــيــــب عــــــدد مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــني 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط 
والــعــشــرات بــحــاالت اخــتــنــاق، أمس 
الجمعة، خال قمع قوات االحتال 
األسبوعية  للمسيرات  اإلسرائيلي 
املـــنـــاهـــضـــة لــاســتــيــطــان والــــجــــدار 
وبــمــنــاســبــة ذكـــــرى وفـــــاة الــرئــيــس 
عرفات،  ياسر  الــراحــل  الفلسطيني 
ــات انـــدلـــعـــت  ــهــ ــواجــ ــلـــى مــ عـــــــاوة عـ
الضفة  جــنــوب  الخليل،  مدينة  فــي 
الــغــربــيــة. وأصـــيـــب 5 شـــبـــان بقمع 
ــد بـــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ مـــســـيـــرة ضـ
أقيمت قبل أشهر على أراضي قرية 
بــيــت دجـــــن، شــــرق نـــابـــلـــس، شــمــال 
الضفة. كما أصيب عدد من الشبان 

بقمع االحتال مسيرة كفر قدوم.
)العربي الجديد(

الطيران المصري 
يستهدف شمال سيناء

شن الطيران الحربي املصري، أمس 
الجمعة، غارات جوية على محافظة 
شمال سيناء، شرقي الباد. وقالت 
ــهـــود عـــيـــان إن  ــادر قــبــلــيــة وشـ مـــصـ
في  املصري حلق  الحربي  الطيران 
سماء املحافظة لوقت قصير قبل أن 
يبدأ في القصف الجوي على مدن 
ــد وبـــئـــر الــعــبــد،  ــ رفــــح والــشــيــخ زويـ
ــة ســيــنــاء«،  ــ حــيــث يــعــتــقــد أن »واليــ
»داعــــش«، موجود  لتنظيم  املــوالــي 
فيها. وتأتي الــغــارات بعد يــوم من 
زيـــارة قــام بها رئــيــس أركـــان حرب 
الفريق  املــصــريــة،  املسلحة  الــقــوات 
إلـــى مــحــافــظــة شمال  محمد فــريــد، 

سيناء.
)العربي الجديد(

فرنسا: االتهامات 
لساركوزي ال تستند 

لشاهد واحد
أكد املدعي الوطني املالي الفرنسي 
جان فرانسوا بونير، أمس الجمعة، 
أن االتــــهــــامــــات فــــي الــتــحــقــيــق فــي 
ــيـــا لــحــمــلــة  ــبـ ــيـ ــل لـ ــمــــويــ ــهــــات تــ ــبــ شــ
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــوزي )الـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ نــــيــــكــــوال سـ

ــى  إلــ ــط  ــقــ فــ ــد  ــنـ ــتـ تـــسـ ال   2007 فــــــي 
ــريـــحـــات الــــوســــيــــط الــفــرنــســي  تـــصـ
ــاد تــقــي الـــديـــن، الـــذي  ــ الــلــبــنــانــي زيـ
ــه لــلــرئــيــس  ــاتــ ــامــ ــهــ تـــــراجـــــع عـــــن اتــ
ــال  األســــبــــق، األربــــعــــاء املــــاضــــي. وقـ
بونير، في بيان، إن التهم »في هذه 
القضية تستند وفقًا ألحكام قانون 
اإلجراءات الجزائية إلى أدلة جدية 
أقــوال  على  تقتصر  ال  متطابقة  أو 

شخص واحد«.
)فرانس برس(



نشط تنظيم 
»داعش« في بادية 

حمص وحماة 
والرقة ودير الزور 
عبر شن هجمات 

خاطفة على 
قوات النظام 

والمليشيات اإليرانية 
ضمن المناطق 

التي تسيطر عليها. 
كما أن عناصره 

يستهدفون 
المليشيات الكردية 
في مناطق شرق 
الفرات، فيما حذر 

مسؤول في 
»اإلدارة الذاتية« 
الكردية من أن 

التنظيم أعاد ترتيب 
صفوفه داخل 

مخيم الهول

سعت إثيوبيا إلحكام سيطرتها على إقليم 
تـــيـــغـــراي الــشــمــالــي املـــتـــمـــرد أمــــس الــجــمــعــة، 
 هجوم 

ّ
وعّينت رئيسًا جديدًا لإلقليم، في ظل

الــــســــودان.  إلــــى  اآلالف  لـــفـــرار  أدى  عــســكــري 
ويأتي ذلك وسط تحذير أممي من أن الصراع 
قد يخرج عن السيطرة، وحديث عن احتمال 
حصول جرائم حرب. وبدأ الصراع األسبوع 
الـــوزراء اإلثيوبي  قــال رئيس  املاضي عندما 
الــشــعــبــيــة لتحرير  »الــجــبــهــة   

ّ
إن أحــمــد  أبــــي 

تيغراي« هاجمت قاعدة عسكرية.
أكبر  األورومـــو،  املنتمي لعرقية  أبــي،  وأعلن 
 
ّ
ــبــــاد، أمـــــس، أن الـــجـــمـــاعـــات الــعــرقــيــة فـــي الــ
ــتـــاذ الــســابــق فـــي جامعة  الــبــرملــان عـــّن األسـ
أديـــس أبــابــا، ونــائــب وزيـــر العلوم والتعليم 
إلقليم  رئيسًا  عامًا(   52( نيغا  مولو  العالي 
تـــيـــغـــراي. وكــتــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »ســيــخــتــار 
الــرئــيــس التنفيذي ويــعــّن رؤســــاء األجــهــزة 
التنفيذية لإلقليم من بن األحزاب السياسية 

التي تعمل بشكل قانوني هناك«.
ويــواجــه دبــرصــيــون جــبــرامــيــكــائــيــل، الزعيم 

»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«  الحالي لـ
والــذي فاز في انتخابات محلية أجريت في 
سبتمبر/أيلول املاضي، اتهامات رسمية مع 
»الخيانة  بـ الجبهة  في  املسؤولن  من  غيره 

والتمرد املسلح واإلرهاب«.
وجاء ذلك فيما أعلن االتحاد األفريقي أمس 
ــــن، وهــو  الــجــمــعــة إقــالــة مــفــوض الــســلــم واألمـ
مواطن إثيوبي، بعدما اتهمته حكومة باده 
بــعــدم الـــــوالء. وأمــــر مــكــتــب رئــيــس مفوضية 
االتحاد األفريقي موسى فقي محمد، بإقالة 
ــي مـــذكـــرة  جـــبـــرجـــزيـــابـــيـــر مـــبـــراتـــو مـــلـــس، فــ
الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين   11 بتاريخ 
ــاء هــذا  اطــلــعــت وكــالــة »رويـــتـــرز« عليها. وجـ
اإلثيوبية  الدفاع  وزارة  أرسلته  خطاب  بعد 
بــتــاريــخ الــعــاشــر مــن نوفمبر   عــّبــرت فيه عن 

اته. مخاوف تتعلق بوالء
كـــذلـــك، ذكــــر تــقــريــر أمـــنـــي لـــأمـــم املــتــحــدة، 
أن  الجمعة،  أمــس  »رويـــتـــرز«،  عليه  اطلعت 
الـــشـــرطـــة اإلثــيــوبــيــة زارت مــكــتــب بــرنــامــج 
األغــذيــة الــعــاملــي الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة في 
إقليم أمهرة املتاخم لتيغراي، وطلبت قائمة 
املنتمن لعرقية تيغراي.  املوظفن  بأسماء 
 قـــائـــد الـــشـــرطـــة املــحــلــيــة 

ّ
وقـــــال الــتــقــريــر إن

أبلغهم بوجود أمر »برصد جميع املوظفن 
ــة الـــهـــيـــئـــات  ــافــ ــــي كــ ــيــــغــــراي فـ ــة تــ ــيـ ــرقـ ــــن عـ مـ

الحكومية واملنظمات غير الحكومية«.
فـــي األثـــنـــاء، حــــذرت مــفــوضــة األمــــم املــتــحــدة 
باشليه،  ميشيل  اإلنــســان،  لحقوق  السامية 
أمــس، مــن أن الــصــراع فــي تيغراي قــد يخرج 
عــن الــســيــطــرة، وطــالــبــت بتحقيق شــامــل في 
احــتــمــال حــصــول جــرائــم حـــرب فــي إثيوبيا، 
بــعــد تــقــاريــر عــن مــجــزرة اســتــهــدفــت مدنين 
فــي تــيــغــراي. وقــالــت باشليه فــي بــيــان ألقاه 
ــــرت كولفيل  املــتــحــدث بــاســم املــفــوضــيــة روبـ

النزاع  أطـــراف  فــي جنيف: »إذا تأكد أن أحــد 
ــإن عــمــلــيــات قتل  ــدًا، فــ ــمـ ــك عـ الـــحـــالـــي نــفــذ ذلــ
املدنين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب«، 
داعية إلى »املحاسبة الكاملة«. وقالت منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن 
عشرات املدنين قتلوا على أيدي قوات داعمة 
ــتـــي اعــتــبــرت  ــراي« الـ ــغـ ــيـ »جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـ لــــ
االتهامات »باطلة«. وعبرت باشليه عن القلق 
إزاء تقارير عن قطع إمدادات املياه والكهرباء 
ودعــــت الــطــرفــن إلــــى بــــدء مـــحـــادثـــات ســـام. 
وقالت إن »نزاعًا داخليًا طويل األمد سيلحق 
أضرارًا مدمرة بكل من تيغراي وإثيوبيا ككل، 
ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في 
مــجــال الــتــنــمــيــة«. وأضــافــت »يــمــكــن أيــضــًا أن 
يمتد بسهولة عبر الحدود، ما قد يؤدي إلى 

بأكملها«.  الــصــحــراء  جــنــوب  منطقة  زعــزعــة 
لأمم  السامية  املفوضية  قالت  جهتها،  مــن 
املــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي بــيــان أمـــس، 
ــاكـــات فــــي إثـــيـــوبـــيـــا دفـــعـــت أكــثــر  ــبـ ــتـ إن االشـ
مــن 14500 شخص إلــى الــفــرار إلــى الــســودان 
ــــل نــوفــمــبــر الــحــالــي. وقـــال  املـــجـــاور مــنــذ أوائـ
إن  بالوش،  بابار  املفوضية،  باسم  املتحدث 
عـــدد الــاجــئــن الــفــاريــن إلـــى الـــســـودان يزيد 
سريعًا، وإن ما يربو على أربعة آالف شخص 
عبروا الحدود خــال يــوم واحــد. وأضــاف أن 
هناك مخاوف أيضًا من أن يؤدي العنف إلى 
مخيم  في  اإلريترين  الاجئن  آالف  تشريد 
بــإثــيــوبــيــا، مــشــيــرًا إلـــى أن مــنــظــمــات اإلغــاثــة 

تواجه ضغطًا شديدًا.
)رويترز، فرانس برس(

بغداد ــ أكثم سيف الدين

العنف في عدد  أعمال  بالتزامن مع تصاعد 
ــيـــة، والــــتــــي ســّجــلــت  مــــن املـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـ
ــارت مخاوف  هجمات ومــجــازر مــتــكــررة، وأثـ
ــل مــــســــؤولــــون  ــ ــّمـ ــ ــة أمــــنــــيــــة، حـ ــكــــاســ ــتــ مـــــن انــ
الــحــكــومــة مــســؤولــيــة تـــراجـــع املــلــف األمــنــي، 
السياسية تقف خلف  الــتــدخــات  أن  وأكـــدوا 
هــذا االرتــبــاك، مطالبن بإبعاد امللف األمني 
عـــن ســلــطــة األحــــــزاب واملــلــيــشــيــات املــتــنــفــذة، 
والتي تفرض إرادتها بقوة. وتصاعدت حّدة 
أعــمــال العنف خــال الــفــتــرة األخــيــرة، والتي 

كــانــت آخــرهــا مــجــزرة الــفــرحــاتــيــة بمحافظة 
، فيما 

ً
صاح الدين، وراح ضحيتها 12 رجا

بــارتــكــابــهــا مليشيا  تــتــهــم  غــّيــب 26، والـــتـــي 
»الــعــصــائــب« الــتــي تتولى مــهــام أمــن البلدة. 
ــاءت بــعــد ذلـــك مـــجـــزرة بــلــدة الخيانية  ــ وجـ
مسلحون  نــفــذهــا  والــتــي  ديـــالـــى،  بمحافظة 
زعيمًا  اختطفوا  »داعـــش«،  لتنظيم  يتبعون 
قبليًا وقتلوه، قبل أن يقوموا بتلغيم جثته 
لتنفجر بــعــدد مــن ذويــــه، مــا أدى إلـــى مقتل 
اثنن منهم، قبل أن تنفجر عبوة لتقتل اثنن 
وتصيب اثنن آخرين. ووقع بعد ذلك هجوم 
بــلــدة الــرضــوانــيــة بــبــغــداد، وأســفــر عــن مقتل 
 عن 

ً
11 مــن عــنــاصــر األمـــن واملــدنــيــن، فــضــا

هجمات يومية وأعمال عنف.
ــيــــطــــرة عــلــى  ولـــــــم تـــســـتـــطـــع الــــحــــكــــومــــة الــــســ
الوضع األمني، الذي يشهد تراجعًا خطيرًا، 
عاجلة،  أمنية  خطط  تنفيذ  مــن  الــرغــم  على 
عناصر  املباغتة ضد  استراتيجية  واعتماد 
ــًا ملــــســــؤول عـــســـكـــري رفــيــع  ــقــ الـــتـــنـــظـــيـــم. ووفــ
ــإن »قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املشتركة  املــســتــوى، فـ
عام،  بشكل  األمنية  للخطط  مراجعة  جري 

ُ
ت

بــســبــب الــهــجــمــات األخـــيـــرة الــتــي تــصــاعــدت 
»العربي الجديد«، أن  بشكل خطير«. وأكد، لـ
»الواقع األمني فرض تغييرًا في استراتيجية 
القوات األمنية في التصدي لها«. وقال »يتم 
اآلن )إجــراء( تحديث شامل للخطط األمنية 
فــي بــغــداد واملــحــافــظــات األخـــــرى، مــن خــال 
الهجمات  املباغتة، وتكثيف  أسلوب  اعتماد 
إلضـــعـــاف تــحــركــات الــتــنــظــيــم«. وأشـــــار إلــى 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة ســيــتــم اعــتــمــادهــا،  أن »هــ
عموم  فــي  امليدانية  املعطيات  تتغيير  حتى 

املحافظات التي تسجل أعمال عنف«.
النائب عن تحالف »سائرون« عاء الربيعي 
»أسباب عديدة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكــد، 

ــنـــي فـــي الـــبـــاد، إذ  تــقــف وراء االنـــفـــات األمـ
ــــرض ســيــطــرتــهــا  إن الـــــدولـــــة لــــم تــســتــطــع فــ
للعشائر،  منفلت  بشكل جيد، وهناك ساح 
إلــى عــدم فرض  أدى  املسلحة، ما  واملجاميع 
فرض من خال 

ُ
هيبة الدولة، التي يجب أن ت

دون غيرها«. وشــدد  األمنية حصرًا  الــقــوات 
عــلــى »ضـــــرورة مــنــع أي تــدخــل مـــن أي جهة 
بــاملــلــف األمـــنـــي، وأن عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
ــة  ــعـ يـــعـــطـــي ذريـ مـــســـؤولـــيـــاتـــه، وأال  تـــحـــمـــل 
ألي جــهــة لــلــتــدخــل بــاملــلــف األمـــنـــي وفـــرض 
ــار إلـــى أن »الـــقـــوات األمنية  أجــنــدتــهــا«. وأشــ
ــيـــد، وأعـــــدادهـــــا جـــيـــدة،  حـــالـــيـــًا بــمــســتــوى جـ
وعليها أن تقوم بواجباتها بشكل سليم من 
دون تدخات سياسية«. وحذر من »انتكاسة 
أمنية كما حصل في العام 2014«، في إشارة 
إلــى اجــتــيــاح »داعــــش« لــعــدد مــن املحافظات 
ــدد عــلــى أنـــه »يــجــب أن يمنع  الــعــراقــيــة. وشــ
أي تدخل سياسي بــادارة امللف األمني، كما 
يــجــب أن تــكــون الــقــيــادات األمــنــيــة مــن صلب 
ــر مــتــحــزبــة وال  ــيـ املـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، وغـ

مرتبطة بأي جهة«.
وأكـــــد الـــنـــائـــب عـــن »تـــيـــار الــحــكــمــة« حسن 
السياسية على  األجـــنـــدات  فـــرض  أن  فــدعــم 
املؤسسة األمنية تسبب باستشراء الفساد 
بــاملــؤســســة األمــنــيــة، وانــعــكــس عــلــى الــواقــع 
»العربي الجديد«، أن »هناك  األمني. وبن، لـ

فــســادًا كــبــيــرًا بـــوزارتـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
والفرق  األلــويــة  وإدارات  التسليح،  بملفات 
ــة، والـــتـــنـــقـــات والـــتـــرفـــيـــعـــات«.  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
تستطيع  ال  الفاسدة  »املؤسسة  أن  واعتبر 
أن تنهض أو تدافع عن البلد«. وأشــار إلى 
كبير،  تأثير  لها  السياسية  »الــتــدخــات  أن 
إذ فـــرضـــت قـــيـــادات عــســكــريــة غــيــر مــؤهــلــة 
اتها  انتماء بسبب  مهمة،  أمنية  بمناصب 
تجدهم  الضباط  من  الكثير  إن  السياسية. 
في مقرات األحــزاب يتملقون لها للحصول 
عــلــى مــنــاصــب مــعــيــنــة، وهـــــؤالء هـــم الــذيــن 
يحصلون على املناصب، فيما يتم استبعاد 
مـــرتـــبـــطـــن  ــيــــر  غــ كــــونــــهــــم  ة،  الـــــكـــــفـــــاء ذوي 
باألحزاب«. وشدد على »ضرورة وضع حد 
للتدخات السياسية«، معتبرًا أن »مكافحة 
وإعــادة  بنجاحها  كفيل  باملؤسسة  الفساد 

هيبتها، وضبط األمن مجددًا«.
وربط النائب عن »تحالف القوى« العراقية 
ــــن الــتــصــعــيــد  ــد مـــظـــهـــر الــــجــــبــــوري بـ ــمــ أحــ
بــأعــمــال الــعــنــف وقــــرب إجــــراء االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة، والـــتـــي دفــعــت بــاتــجــاه 
زيادة التدخات السياسية. وقال الجبوري، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »كــلــمــا اقــتــربــت  لــــ
ــراع شــديــد بن  االنــتــخــابــات كـــان هــنــاك صــ
الـــقـــوى، وهــــذا بـــــدوره يــنــعــكــس عــلــى املــلــف 
األمني بشكل عام«. وأكد أن »هناك تدخات 
ــرى مــن قبل  ســيــاســيــة بــاملــلــف األمـــنـــي، وأخــ
مجاميع مسلحة، وهي تتسبب بإشكاليات 
لــلــقــوات األمــنــيــة«. وأوضـــح أن »تلك  كبيرة 
خطيرة،  أمنية  بثغرات  تسببت  التدخات 
ركت 

ُ
ومن ذلك منع عودة النازحن، الذين ت

مناطقهم فارغة، وتحولت إلى طرق وثغرات 
اســتــغــلــهــا اإلرهــــــاب بــشــكــل خــطــيــر لتنفيذ 

هجمات والتسلل إلى املناطق األخرى«.
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املــوالــيــة إليــــران، مــن جنسيات غير ســوريــة. 
وقد قتلوا جميعًا خال هجمات وتفجيرات 
وكمائن للتنظيم في غرب الفرات وبادية دير 
الزور والرقة وحمص والسويداء. كذلك قتل 
الــغــاز و11 من  4 مدنين عاملن فــي حــقــول 
الرعاة، مقابل مقتل أكثر من 500 من عناصر 
التنظيم خال هذه الفترة نتيجة الهجمات 

الــســوري، فقد  مــن النظام. وبحسب املــرصــد 
بــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر الــبــشــريــة خــال 
الفترة املمتدة من 24 مــارس/ آذار من العام 
 من قوات النظام 

ً
املاضي حتى اآلن 951 قتيا

واملسلحن املوالن لها من جنسيات سورية 
وغــيــر ســوريــة، مــن بينهم اثــنــان مــن الــروس 
إلــى 140 مــن املليشيات  على األقـــل، إضــافــة 

التنظيم  وينشط  واالشــتــبــاكــات.  والــقــصــف 
في بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  املــنــاطــق  ضمن 
واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليــــرانــــيــــة. ويـــشـــن عــنــاصــره 
هــجــمــات ســريــعــة ويـــعـــودون لــاخــتــفــاء في 
ــــان »داعــــــش« قـــد أطـــلـــق مــعــركــة  الـــبـــاديـــة. وكـ
جـــديـــدة فـــي تــلــك املــنــاطــق، وذلــــك بــعــد كلمة 

أبــو حمزة  باسمه  الرسمي  املتحدث  ألقاها 
القرشي في 18 الشهر الحالي، دعا خالها 
في  تكثيف هجماتهم  إلى  التنظيم  مقاتلي 

جميع املناطق التي يوجدون بها.
وال تقتصر تحركات »داعش« على استهداف 
قــــوات الــنــظــام فـــي شــرقــي حـــمـــاة، بـــل تشمل 
ــة فــي  ــًا اســـتـــهـــداف املــلــيــشــيــات الـــكـــرديـ أيـــضـ

مناطق شرق الفرات. وأقدم عناصر التنظيم، 
قبل يومن، على قطع رأس رجل أمام الناس 
وهــم يــرددون التكبيرات في قرية الطجيكي 
فـــي ريــــف ديــــر الـــــــزور، ضــمــن املـــنـــاطـــق الــتــي 
الديمقراطية«  تسيطر عليها »قــوات سورية 
)قسد(، فيما أصيب عناصر من »قسد« جراء 
انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقلهم 

في مدينة هجن بريف دير الزور الشرقي.
العاقات  ر مسؤول دائــرة 

ّ
السياق، حــذ وفــي 

لــشــمــال  ــيــــة«  الــــذاتــ »اإلدارة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة 
ســوريــة وشــرقــهــا الــتــابــعــة إلـــى »قــســد«، عبد 
الكريم عمر، من عودة »داعش« إلى استغال 
ــع املــعــيــشــي  ــرات االقـــتـــصـــاديـــة والــــوضــ ــغـ ــثـ الـ
للمنطقة ملعاودة نشاطه. واعتبر أن املشكلة 
األخرى هي وجود عائات التنظيم في مخيم 
تتطلب جهدًا  والــتــي  الحسكة،  شــرق  الــهــول 
دولــيــًا مثلما جـــرى فــي الــجــانــب الــعــســكــري، 
وانتهى بالقضاء على التنظيم عسكريًا، وفق 
قوله. وفي محاولة منه لتركيز املشكلة داخل 
املــخــيــم، حــيــث تسعى »قــســد« إلقــنــاع الـــدول 
عمر  أعـــرب  مــنــه،  مواطنيها  بسحب  املعنية 
عن قلقه من حالة عائات التنظيم في املخيم، 
ــًا الــــوضــــع »بــاملــشــكــلــة الـــعـــاملـــيـــة عــلــى  ــفــ واصــ
أراضـــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، مــع استمرار 
ــاد تـــرتـــيـــب صــفــوفــه  ــ ــذي أعــ ــ خـــطـــر داعـــــــش، الــ
داخل املخيم، الذي تحول إلى أخطر بقعة في 
العالم«. وأضاف أنه يوجد في املخيم »نظام 
الحسبة، ومحاكمات وإعدامات ميدانية من 
ودعــا  التنظيم«.  يتبعون  وأفــــراد  نــســاء  قبل 
الدول التي لها رعايا من التنظيم إلى »تحّمل 
واألطفال،  العائات  تلك  تجاه  مسؤولياتها 
الــذيــن بــاتــوا يــتــشــربــون الــفــكــر املــتــطــرف في 
ــات وجـــودهـــم فـــي هـــذه املنطقة  املــخــيــم«، وبــ
الــتــي  إلـــى مجتمعاتهم  مـــن عــودتــهــم  أخــطــر 

ترفض استقبالهم، وفق قوله. 
وتــشــيــر املــعــطــيــات إلـــى أن عــنــاصــر التنظيم 
الــســوريــة، وفي  البادية  فــي  الــذيــن ينتشرون 
الــفــرات على شكل  مناطق متفرقة مــن شــرق 
على شن  قادرين  يعودوا  لم  منفردة،  خايا 
هجمات كبيرة ضد »قسد« أو قوات النظام، 
يقومون  أو  ون هجمات مباغتة، 

ّ
لكنهم يشن

ــام بـــحـــرفـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــذ اغـــتـــيـــاالت  ــغــ بــــــزرع ألــ
تــســتــهــدف املـــســـؤولـــن املــحــلــيــن أو ضــبــاطــًا 
ــوات الــنــظــام، مــمــن يــقــومــون  وعــنــاصــر مـــن قــ

بعمليات تمشيط في البادية.
وفي محاولة ملواجهة هذه الهجمات، عمدت 
ــيــــة إلـــى  ــوات الـــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليــــرانــ ــ قــ
الــســوريــة،  الــبــاديــة  ضمن  مواقعها  تحصن 
مــع وصـــول تــعــزيــزات عــســكــريــة ولوجستية 
وتــركــزت عمليات  املنطقة.  إلــى  بشكل دوري 
الــتــحــصــن عــلــى طــــول الـــبـــاديـــة، املــمــتــدة من 
الــبــوكــمــال قـــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة-الــســوريــة 
ــزور، وال سيما  ــ حــتــى جــنــوب مــديــنــة ديـــر الــ
الــورد  وحقل  ومعيزيلة  الثانية،  املحطة  فــي 
واملزارع ببادية امليادين، وعن علي في بادية 
مــحــكــان، واملــجــابــل بــبــاديــة الــقــوريــة وقــاعــدة 
الثالثة، ومــواقــع أخرى  اإلمــام علي واملحطة 

في بادية الوعر.
ــال الــصــحــافــي عــبــد الــلــه الــتــدمــري املتابع  وقـ
لشؤون تلك املناطق، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن املــنــطــقــة الـــواقـــعـــة حــــول جبل 
الـــبـــشـــري جـــنـــوب ديـــــر الـــــــــزور، تــعــتــبــر أحـــد 
الــجــيــوب الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــتــنــظــيــم، على 
ــن أنـــهـــا تــقــع نــظــريــًا تــحــت ســيــطــرة  ــم مـ ــرغـ الـ
قوات النظام، لكن »داعش« شن انطاقًا منها 
عددًا كبيرًا من الهجمات في اآلونة األخيرة. 
وأشار إلى أن منطقة ريف دير الزور الشرقي 
تشهد نوعًا من التخلخل األمني والعسكري، 
بعد انسحاب بعض امليلشيات اإليرانية من 
لروسيا  موالية  ميلشيات  وحــلــول  املنطقة، 
ــقــــرى املـــمـــتـــدة من  مــكــانــهــا، فـــي الـــبـــلـــدات والــ
مدينة دير الــزور إلى مدينة البوكمال، وهو 

ما استغله التنظيم لتكثيف عملياته.

متابعةتقرير

الواقع فرض 
تغييرًا في استراتيجية 

القوات األمنية

»داعش« ينشط في البادية السورية

لشمال  الذاتية«  »اإلدارة  في  الخارجية  العالقات  دائرة  مسؤول  اشتكى 
تقصير  من  عمر،  الكريم  عبد  »قسد«،  إلى  التابعة  وشرقها  سورية 
االقتصادي والخدمي، وعدم  الدعم  الدولي في »تقديم  المجتمع 
سورية  شمال  مناطق  إلى  واإلنسانية  اإلغاثية  المساعدات  وصــول 
إلى  إضافة  الحدودي،  كوجر  تل  معبر  إغالق  قرار  عقب  وشرقها، 
الذاتية، والتي تصل عبر  اإلدارة  إلى  األممية  المساعدات  عدم وصول 

دمشق، وال بد من وجود بديل لمساعدة المنطقة«.

دعم ضعيف

الحدث

عدنان أحمد

ف تنظيم »داعش« من هجماته 
ّ
كث

ــة األخــــيــــرة عــلــى مــواقــع  ــ فـــي اآلونــ
قوات النظام في البادية السورية، 
مــوقــعــًا املــزيــد مــن الــقــتــلــى فــي صــفــوفــهــا، في 
انعكاسًا  يــأتــي  ــه  أنـ مــراقــبــون  يـــرى  تصعيد 
للقوة املتزايدة التي بات يشعر بها التنظيم، 
ــم مــــن الـــضـــربـــات الـــعـــديـــدة الــتــي  عـــلـــى الــــرغــ
ألقى  مــا  أطـــراف مختلفة، وهــو  مــن  يتلقاها 
بظال من الشك حول جدوى هذه الضربات، 
ــراف في  وجــديــتــهــا، ومـــدى رغــبــة بعض األطــ
»ورقة داعش« ألهداف  مواصلة االستثمار بـ
بن  األرض  على  باملنافسة  تتصل  سياسية 

هذه األطراف.
ــر املــرصــد الــســوري لــحــقــوق اإلنــســان أن  وذكـ
حــصــيــلــة الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة، عــلــى خلفية 
الـــذي شــنــه التنظيم، أول مــن أمــس  الــهــجــوم 
الخميس، على منطقة سد أبو فياض شرقي 
الــســلــمــيــة بـــريـــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، ارتــفــعــت 
واملليشيات  النظام  قــوات   بن 

ً
قتيا إلــى 21 

املوالية لها، ممن قضوا في العملية املباغتة 
لــلــتــنــظــيــم عــلــى املــنــطــقــة، فــيــمــا عــــدد الــقــتــلــى 
ــح لــــارتــــفــــاع بـــســـبـــب وجــــــــود جـــرحـــى  ــرشــ مــ

بعضهم في حاالت خطرة.
ــــرت صــفــحــات مــحــلــيــة مـــن ريـــف حمص  وذكـ
أن الــهــجــوم اســتــهــدف ثـــاث نــقــاط عسكرية 
ــنــــي«، وهـــــي قــــــوات رديـــفـــة  ــوطــ »الــــدفــــاع الــ لـــــ
للنظام، شمال مدينة السخنة شرق حمص. 
وقالت صحيفة »الوطن« املوالية إن وحدات 
العاملة في ريف  الرديفة«  و»القوات  النظام 
مباغتة  لهجمات  تــصــدت  الــشــرقــي،  سلمية 
ــلـــتـــنـــظـــيـــم، وخـــــاضـــــت مـــعـــهـــا اشـــتـــبـــاكـــات  لـ
ــدة ســــاعــــات. وأضـــافـــت  ــة اســـتـــمـــرت عــ ــاريـ ضـ
وإصابة  مقتل  عن  أسفرت  »االشتباكات  أن 
الـــعـــديـــد مـــن اإلرهـــابـــيـــن وتـــدمـــيـــر عــتــادهــم 
الـــحـــربـــي«. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن »داعـــــــش« عن 
تــنــفــيــذ ثــــاث عــمــلــيــات، اســتــهــدفــت ثــكــنــات 
ــال بــلــدة  ــمـ تــتــمــركــز فــيــهــا قــــــوات الـــنـــظـــام شـ
السخنة، أدت إلى مقتل أكثر من 10 عناصر 

أسعد سليمان

انفجرت األوضاع العسكرية في محافظة 
أبن شرق العاصمة املؤقتة عدن جنوب 
اليمن أمس الجمعة، بن قوات الحكومة 
الــشــرعــيــة، وقـــــوات »املــجــلــس االنــتــقــالــي 
إماراتيًا.  املدعوم  االنفصالي  الجنوبي« 
وهذه هي املرة األولى منذ توقيع »اتفاق 
ــــاض« األخــــيــــر، الـــتـــي تـــنـــدلـــع فــيــهــا  ــريـ ــ الـ
املــــواجــــهــــات بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتـــخـــوض 
ـــارك وجـــهـــًا لـــوجـــه،  ـــعـ قــــــوات الـــطـــرفـــن مـ
ــقــــوات الـــســـعـــوديـــة فـــي وقــف  مـــع فــشــل الــ
 على وقف 

ً
مــشــرفــة املــواجــهــات بصفتها 

إطاق النار، وفق االتفاق.
ــكــــريــــة مـــيـــدانـــيـــة  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عــــســ
ــــوات مــوالــيــة  ــد« إن قــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
كبيرًا على  ــت هجومًا 

ّ
»االنــتــقــالــي« شــن لـــ

مواقع قوات الجيش التابع للحكومة في 
في محيط  والشيخ سالم  الطرية  مواقع 
مــديــنــة زنــجــبــار عــاصــمــة مــحــافــظــة أبــن، 
واســـتـــخـــدم الـــطـــرفـــان األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
واملــتــوســطــة فـــي االشـــتـــبـــاكـــات. وكــــان قد 
سبق املعارك قصف كثيف من قبل قوات 
الجيش،  قـــوات  عليه  رّدت  »االنــتــقــالــي«، 
مباشرة.  عسكرية  عمليات  إلــى  ليتحول 
فت 

ّ
 املــواجــهــات خل

ّ
ووفــــق املـــصـــادر، فــــإن

الــطــرفــن في  خسائر كبيرة فــي صــفــوف 
دون  مــــن  الـــعـــســـكـــري،  والـــعـــتـــاد  األرواح 
عـــلـــى األرض. مــن  مـــهـــم  تــــحــــّول  تــحــقــيــق 
ــّرك الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة  ــم تـــحـ جــهــتــهــا، لـ
ساكنًا على الرغم من أن لها قوة في أبن 
وهـــي املــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ وقـــف إطـــاق 
النار بن الطرفن والبدء في تنفيذ الشق 
الــعــســكــري مــن »اتـــفـــاق الـــريـــاض«. وبعد 
املاضية  الفترة  في  بــرزت  التي  الحلحلة 
مع بدء انسحاب مجموعات مسلحة من 
ــادت مـــعـــارك أمــــس الــوضــع  ــ الـــطـــرفـــن، أعــ
إلـــى املــربــع الــســابــق. وكــانــت مــصــادر في 
ـــحـــت مـــســـاء أول مــن 

ّ
ــد مل »االنــــتــــقــــالــــي« قــ

أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى هــــذه املـــواجـــهـــات، 

مـــن خــــال الـــحـــديـــث عـــن أن تــــطــــورات قد 
تحدث عسكريًا، لكنها لم توضح ماهية 
األوضــاع  انفجرت  التطورات، حتى  هــذه 
صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة، وســــط اتــهــامــات 
للجانب السعودي بعدم االهتمام بشكل 
جـــــدي فــــي وقـــــف كـــامـــل ودائـــــــم لــلــصــراع 

العسكري في أبن.
ويــتــزامــن ذلــك مــع شــن الحوثين عملية 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــقـ ــ ــد الـ عـــســـكـــريـــة ضــ
مأرب والجوف، حيث تجري معارك هي 
األعــنــف مــنــذ تــوقــفــت قــبــل شــهــريــن عقب 
ــارك. ويـــحـــاول كل  ــعــ أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن املــ
طـــرف حــســم الــوضــع لصالحه مــن خــال 

معارك تبدو مصيرية.
ــتــــطــــورات عـــلـــى الــســاحــة  ــأتــــي هـــــذه الــ وتــ
الــيــمــنــيــة، عــلــى الــرغــم مــن الـــدعـــوات التي 
غريفيث  مارتن  األممي  املبعوث  أطلقها 
ــعــــاء  ــي، األربــ ــ ــدولـ ــ أمــــــام مــجــلــس األمــــــن الـ
املــاضــي، لــاتــفــاق الــنــهــائــي عــلــى اإلعـــان 

املشترك لوقف إطاق النار.
الــجــوف  والــخــمــيــس، شــهــدت محافظتا 
وتعز واألطراف الغربية ملحافظة مأرب، 
ــعــــارك عــنــيــفــة بــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي  مــ
املـــوالـــي لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وجــمــاعــة 
ــــن، فــــيــــمــــا عــــــــــاود الـــتـــحـــالـــف  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
السعودي اإلمــاراتــي شــن غـــارات جوية 
للحوثين  مفترضة  مواقع  على  مكثفة 
في تخوم مأرب النفطية، شرقي الباد. 
ــــوات  ــقـ ــ ــــي الـ ــكــــري فــ ــدر عــــســ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  »الـ ـــ الـــحـــكـــومـــيـــة، لـ
املواقع  اندلعت بعدد من  معارك عنيفة 
فـــي مـــديـــريـــة خـــب والـــشـــعـــف بــالــجــوف، 
ــاولــــة الــــحــــوثــــيــــن اســــتــــعــــادة  ــحــ بــــعــــد مــ
جــبــال نــابــص االســتــراتــيــجــيــة. وكشفت 
ــنـــاة »املــــســــيــــرة« الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن،  قـ
التحالف  مقاتات  أن  الخميس،  مــســاء 
ــاراتـــــي شــنــت 17 غـــارة  ــعـــودي اإلمـــ الـــسـ
الــجــوف ومـــأرب، في  جوية بمحافظتي 
رقــم هــو األعــلــى منذ أيـــام بعد انحسار 

الضربات الجوية بشكل نسبي.

اليمن: مواجهات في أبين 
تحت أنظار السعودية

عمدت قوات النظام 
والمليشيات لتحصين 

مواقعها ضمن البادية

حّذرت »اإلدارة الذاتية« 
من استغالل »داعش« 

للوضع االقتصادي

تواصل الحكومة 
اإلثيوبية حملتها على 

إقليم تيغراي، وقد 
عيّنت أمس، رئيسًا جديدًا 

لإلقليم، على وقع 
تحذيرات من األمم 

المتحدة من خروج 
الصراع عن السيطرة

مع تزايد وتيرة أعمال 
العنف في العراق، 
ارتفعت الدعوات 

إلبعاد الملف األمني 
عن األجندات السياسية، 

وسط شكوك في نجاح 
الحكومة بهذه المهمة

الحدث هجمات ضد قوات النظام... وتحذيرات من إعادة 
ترتيب صفوف التنظيم في مخيم الهول
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تبادل للقصف في إدلب
»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
املـــعـــارضـــة  ــد«، إن فـــصـــائـــل  ــديــ ــجــ الــ
املــســلــحــة قــصــفــت تــجــمــعــات قـــوات 
النظام في منطقة حزارين واملاجة 
ــب الــجــنــوبــي  ــ والــفــطــيــرة بـــريـــف إدلـ
قوات  بينما قصفت  الجمعة،  أمــس 
الـــنـــظـــام فــجــر أمـــــس، قــــرى وبـــلـــدات 
ــفــــرة والـــفـــطـــيـــرة  ــنــــصــ ــفــــوهــــن وكــ ســ
والـــبـــارة والــرويــحــة وبــيــنــن وســان 
وكــــدورة فــي ريــفــي إدلـــب الجنوبي 
ــرار  ــ ــفــــر عــــن أضــ والــــشــــرقــــي، مــــا أســ
مـــاديـــة. مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت تركيا 
»قـــوات سورية  مــن  قتل 14 عنصرًا 
ــد( حــــاولــــوا  ــ ــسـ ــ ــيــــة« )قـ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
ــاطـــق ســيــطــرتــهــا  ــنـ ــى مـ ــ الـــتـــســـلـــل إلــ
شمالي ســوريــة، وفــق بــيــان لـــوزارة 

الدفاع التركية.
)العربي الجديد(

10 آالف مدني ضحايا 
التفجيرات في سورية 

ذكــــرت »الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق 
ــا أمـــس  ــهـ ــر لـ ــريـ ــقـ ــــي تـ ــان«، فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ اإلنـ
 نحو عشرة آالف مدني 

ّ
الجمعة، أن

قتلوا في سورية بسبب التفجيرات 
ــا فـــيـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــات  ــمــ ــد، بــ ــ ــعـ ــ عـــــن بـ
 ما 

ّ
االنتحارية. وجاء في التقرير، أن

ال يقل عن 9967 مدنيًا، بينهم 1683 
بسبب  قــتــلــوا  ســيــدة  و1126   

ً
طــفــا

التفجيرات عن بعد في سورية منذ 
مــارس/آذار 2011. وذكر التقرير أن 
أغلب الضحايا وقعوا في محافظة 
إدلــب ثم دير  حلب، تليها محافظة 

الزور.
)العربي الجديد(

مباحثات روسية تركية 
حول سورية

عــقــد وفـــد روســـي بــرئــاســة املبعوث 
ــى ســـــوريـــــة ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــ الـــــخـــــاص إلـ
الفــــريــــنــــتــــيــــيــــف، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 
ــد تــركــي بــرئــاســة  مــحــادثــات مـــع وفـ
ــة ســــــادات  ــيــ ــارجــ نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــ
أونــــــال، تــنــاولــت مــســتــجــدات املــلــف 
ــادر  ــ ــــصـ الـــــــــســـــــــوري. وأوضــــــــحــــــــت مـ
دبــلــومــاســيــة لــوكــالــة »األنـــاضـــول«، 
املستجدات  تــنــاولــت  املــحــادثــات  أن 
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
ومسار أستانة، واألوضاع امليدانية 
بــمــحــافــظــة إدلــــــــب، ومـــلـــف الــلــجــنــة 

الدستورية.
)األناضول(

فرنسا ألميركا: ال تنسحبوا 
من العراق وأفغانستان

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـي 
جــان إيــف لو دريــان )الــصــورة(، في 
تصريحات أمس الجمعة، إن باده 
الــواليــات املتحدة عدم  ستطلب من 
وأفغانستان  العراق  من  االنسحاب 
نظرًا الستمرار محاربة املتشددين، 
وذلـــك خـــال زيــــارة يــقــوم بــهــا وزيــر 
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
لباريس األسبوع املقبل. ومن املقرر 
أن يــجــتــمــع لــــو دريــــــــان والـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون مع بومبيو يوم 

االثنن في باريس.
)رويترز(

العراق: مليشيات تهّدد 
استثمارات السعودية

أصــــــــــــــدرت مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــســـلـــحـــة 
ــــس الــجــمــعــة،  مـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران أمــ
بــيــانــًا اعـــتـــبـــرت فــيــه االســتــثــمــارات 
 

ّ
لها، وذلــك في ظل السعودية هدفًا 
تــــوجــــه ســــعــــودي الســـتـــثـــمـــار نــحــو 
مليون هكتار زراعي في محافظتي 
ــنــــوب وغـــربـــي  األنـــــبـــــار واملـــثـــنـــى جــ
العراق. وأوضحت هذه املجموعات، 
ــع  ــيــ ــامــ ــجــ ــه« و»املــ ــ ــلــ ــ ــ وهـــــــي »ربـــــــــع ال
الــخــاصــة« و»جــبــهــة أبـــو جـــداحـــة«، 
ــرًا عــلــى الــســاحــة  ــيـ الـــتـــي ظـــهـــرت أخـ
الــعــراقــيــة، أن فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
مــع الــســعــوديــة يجب أن يــكــون بعد 
ــع الـــديـــة«، فــي إشـــارة  مــا سمته »دفـ
تــورط مواطنن سعودين مع  إلــى 
العراق خال  في  إرهابية  جماعات 

السنوات املاضية.
)العربي الجديد( يشهد الوضع األمني تراجعًا خطيرًا )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( أرسلت قوات النظام تعزيزات إلى البادية

حذرت األمم المتحدة من خروج الصراع عن السيطرة )إدواردو سوتراس/فرانس برس(

سبق المعارك قصف كثيف من قبل قوات »االنتقالي« )فرانس برس(
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سياسة

  شرق
      غرب
فرنسا: تحييد قيادي 
»جهادي« في مالي

الفرنسية،  الجيوش  وزيـــرة  أعلنت 
فــلــورانــس بــارلــي )الـــصـــورة(، أمــس 
الجمعة، أن قوة »برخان« في مالي 

»تـــحـــيـــيـــد« بــــا أغ مـــوســـى،  قـــامـــت بــــ
الـــــقـــــيـــــادي »الــــــجــــــهــــــادي« املـــرتـــبـــط 
بتنظيم »القاعدة«. وأشــادت بارلي 
بــالــعــمــلــيــة، مــضــيــفــة أنـــهـــا تــطــلــبــت 
»وســائــل اســتــخــبــاريــة كــبــيــرة وقــوة 
ــيـــات  ــة مــــن مـــروحـ ــكـــونـ اعـــــتـــــراض مـ
وقوات بّرية«، واصفة با أغ موسى 
»جــمــاعــة  بــأنــه الــقــائــد الــعــســكــري لـــ
نــــــصــــــرة اإلســـــــــــــــام واملـــــســـــلـــــمـــــن«، 
و»مـــســـؤول عـــن هــجــمــات عـــدة ضد 
القوات املالية والدولية، وكان مكلفًا 

تأهيل مجندين جدد«. 
)فرانس برس(

القوات الروسية تنتشر 
في عاصمة كاراباخ

ســـــيـــــطـــــرت قــــــــــــوات حـــــفـــــظ الـــــســـــام 
ــــس الــــجــــمــــعــــة، عــلــى  ــ الـــــروســـــيـــــة، أمـ
مـــشـــارف ســتــيــبــانــاكــيــرت، عــاصــمــة 
إقــلــيــم نــاغــورنــي كـــارابـــاخ، متولية 
ــة الـــطـــريـــق املــــــؤدي إلــــى خط  ــراسـ حـ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــــن الــ ــ الـــــتـــــمـــــاس الـــــقـــــريـــــب بـ
األرمــنــيــة واألذربــيــجــانــيــة. وانتشر 
عشرات الجنود الروس، وما ال يقل 
ــة عــلــى حــاجــز  ــربـــات مـــدرعـ عـــن 3 عـ
ــي الـــغـــربـــي  ــوبـ ــنـ ــجـ ــــرج الـ ــــخـ ــى املـ ــلـ عـ
القوات  الذي تسيطر عليه  للمدينة 
ــــؤدي  ــة، عـــلـــى الـــطـــريـــق املـ ــيـ ــنـ ــيـ األرمـ
إلـــــى بـــلـــدة شـــوشـــة الـــتـــي ســيــطــرت 
ــبـــوع  عــلــيــهــا الــــقــــوات األذريــــــــة األسـ
ــي  ــ ــ ــــدي روسـ ــنــ ــ املــــــــاضــــــــي. وقـــــــــــال جــ
»فــرانــس بـــرس«، إن قــواتــه »تدقق  لـــ
في جــوازات السفر وتتأكد من عدم 
وجود أسلحة في املركبات، من دون 

إعاقتها«.
)فرانس برس(

دعوة أوروبية لتعزيز 
»أمن الحدود«

ـــ27  ــ ــ ال الــــــــدول  داخــــلــــيــــة  وزراء  ــا  ــ دعــ
ــاد األوروبـــــــي،  ــحــ ــاء فـــي االتــ األعــــضــ
أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى »تـــعـــزيـــز« أمــن 
الخارجية  فضاء شينغن والحدود 
ــلـــتـــكـــتـــل. وعـــــّبـــــر الـــــــــــــوزراء أيــــضــــًا،  لـ
فـــــي بـــــيـــــان، عـــــن تـــصـــمـــيـــمـــهـــم عــلــى 
ــعـــام«  ــبـــل نـــهـــايـــة الـ أن تــســتــكــمــل »قـ
حول  الجارية  املــفــاوضــات  الحالي، 
إلــى السحب  قانون أوروبـــي يهدف 
الطابع  ذات  »املــحــتــويــات  لـــ املباشر 

اإلرهابي« من اإلنترنت. 
)فرانس برس(

مستشار جونسون يقترب 
من مغادرة منصبه

أشار دومينيك كامينغز )الصورة(، 
املــســتــشــار الــخــاص لــرئــيــس الــــوزراء 
ــــس جـــونـــســـون  ــــوريــ ــانــــي بــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــنــــدس »بــــريــــكــــســــت«، إلــــــى أنـــه  ــهــ ومــ
سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية 
العام الحالي. وقال كامينغز لشبكة 

»بــــي بـــي ســــي«، بــعــد تــكــهــنــات بــأنــه 
سيلحق بمدير االتصال في الحكومة 
فـــي معسكر  الــبــريــطــانــيــة وحــلــيــفــه 
»املــغــادرة« لــي كــايــن، إن »موقفي لم 
يتغير منذ مدونتي في يناير/كانون 
الثاني املاضي«، والتي كتب فيها أنه 
سيكون »زائـــدًا عن الحاجة إلــى حّد 

كبير« بنهاية عام 2020. 
)فرانس برس(

ألمانيا: اتهام 12 شخصًا 
بالتخطيط الستهداف 

المسلمين
وّجــــــــــــه  االدعــــــــــــــاء األملــــــــانــــــــي، أمــــس 
12 شخصًا،  إلــى  اتهامات  الجمعة، 
ــيـــط لــــهــــجــــمــــات مــســلــحــة  ــتـــخـــطـ ــالـ بـ
لــقــتــل أو إصـــابـــة أكـــبـــر عــــدد ممكن 
مــن املسلمن. وذكــر ممثلو االدعــاء 
ــــدف املــتــهــمــن إيـــجـــاد أجــــواء  أن »هـ
مضيفن  األهلية«،  للحرب  مماثلة 
إن املــشــتــبــه بـــهـــم، الــتــقــوا بــانــتــظــام 
ــات، وإنــــهــــم  ــمــ ــجــ ــهــ ــلــ ــيـــط لــ ــتـــخـــطـ ــلـ لـ
الــيــورو  بـــآالف  باملساهمة  تــعــهــدوا 

لشراء األسلحة.
)رويترز( 

نيويورك ـ ابتسام عازم

كثيرًا ما يتم الحديث عن ملفات السياسات 
الـــخـــارجـــيـــة ألي بــلــد وكـــأنـــهـــا مــنــفــصــلــة عن 
الــداخــلــيــة. لــكــن نــظــرة ســريــعــة عــلــى عـــدد من 
املراسيم الرئاسية، التي ُيتوقع أن يصدرها 
بــايــدن عند  الرئيس األمــيــركــي املنتخب جــو 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه الـــرئـــاســـي رســـمـــيـــًا، فــــي 20 
التحام  ظهر 

ُ
ت املقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/ 

العديد  في  والداخلية  الخارجية  السياسات 
من امللفات املهمة.

 مـــن الــتــحــديــات، 
ً
ــًا ثــقــيــا ويـــواجـــه بـــايـــدن إرثــ

أكان داخليًا كانتشار وباء كورونا وتبعاته 
ــا، أو فــي  ــرهــ ــيــ ــتــــصــــاديــــة والـــبـــطـــالـــة وغــ االقــ
الرئيس  تــرك  بعدما  الخارجية،  السياسات 
ــــاده  ــات بـ ــ ــاقـ ــ ــــب عـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــر دونــ ــاســ الــــخــ
بالكثير من الدول الكبرى في حالة يرثى لها. 
وســيــحــتــاج بــايــدن إلـــى وقـــت ال يــســتــهــان به 

لترميم جسور تلك العاقات.
ــم الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي ُيـــتـــوقـــع أن  ــيــ مــــن املــــراســ
يصدرها الرئيس املنتخب هو عودة انضمام 
ــتــــحــــدة إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس  الــــــواليــــــات املــ
للمناخ، وهو ما وعد به بايدن خال حملته 
االنتخابية، وأكده بعد فوزه. قد تكون العودة 
إلـــى االتــفــاقــيــة هـــي األســـهـــل، لــكــن الــخــطــوات 
ــثــــر تــعــقــيــدًا وتــتــطــلــب  ــتـــي تــلــيــهــا هــــي األكــ الـ
تجنيدًا واستثمارات مالية عالية في الطاقة 
 عن 

ً
الــنــظــيــفــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فــضــا

إلزام الشركات األميركية باألهداف والقواعد 
املتعلقة بالتلوث البيئي، والتي رفعت إدارة 
ترامب عددًا ال بأس به منها، وأعفت الشركات 
األميركية من جزء من التزاماتها بهذا الشأن. 
لكن ولفرض سياسات جذرية واستثمارات، 
سيحتاج بايدن الكونغرس إلى جانبه. لكن 

موسكو ـ رامي القليوبي

عــلــى الــرغــم مــن الــفــتــور الـــذي تــبــديــه موسكو 
حيال فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن في 
انتخابات الرئاسة األميركية، وتأني الكرملن 
ــيـــس املــنــتــخــب حـــتـــى إعــــان  ــرئـ فــــي تــهــنــئــة الـ
تؤكد  مــؤشــرات  ثّمة  أن  إال  الرسمية،  النتائج 
تفاؤل موسكو باستقرار العاقات مع اإلدارة 
األميركية الجديدة، ال سيما في مجال الرقابة 
على األسلحة، وتزايد اآلمال بتمديد معاهدة 
االستراتيجية  الهجومية  األسلحة  من  الحد 
فبراير/شباط  فــي  تنتهي  الــتــي  )ســـتـــارت-3( 

املقبل.
وتـــوقـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ الفـــــــــروف، أال تـــشـــهـــد الـــسـ
األميركية أي »تغييرات ثورية« تجاه روسيا 
بــايــدن، مــجــددًا فــي تصريحات صحافية  مــع 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، تــأكــيــد مـــوقـــف الــكــرمــلــن 
إلــى حن  االنتخابات  في  الفائز  تهنئة  بعدم 
اإلعان عن النتائج الرسمية واعتراف الطرف 
الـــخـــاســـر بـــفـــوز مــنــافــســه. وســـبـــق لــلــمــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة دمــيــتــري بيسكوف، أن أعــرب 
ــه يــنــبــغــي انــتــظــار  ــأنـ عــــن قـــنـــاعـــة الـــكـــرمـــلـــن بـ
قبل  االنتخابات  نتائج  عــن  الرسمي  اإلعـــان 
ــر، فـــي الــوقــت  ــ تــهــنــئــة الــرئــيــس املــنــتــخــب. وذكـ
نفسه، بأن الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
أكد مرارًا »احترام أي خيار للشعب األميركي، 
ــداد لــلــعــمــل مـــع أي رئــيــس أمــيــركــي  ــعـ ــتـ واالسـ

منتخب«.
ــذا اإلطــــــار، تـــوقـــع الــخــبــيــر فـــي الــشــأن  وفــــي هــ
األميركي باملجلس الروسي للشؤون الدولية، 
أليكسي ناوموف، أن تتسم العاقات الروسية 
األميركية في عهد بايدن بالتوازن واالستقرار. 
ورجــــح أن تــســتــثــمــر روســـيـــا الــفــضــائــح الــتــي 
فـــرز األصـــــوات للتشكيك في  تــخــلــلــت عــمــلــيــة 

إذا أظهر بايدن تــرددًا في إصــدار عــدد كبير 
من املراسيم الرئاسية، كما حدث مع الرئيس 
أوبــامــا، فسيكون، كما يقول  بـــاراك  الــســابــق 
املــثــل األمــيــركــي، بمثابة مــن يضع عصا في 
أن يدعم  املتوقع  مــن غير  عجلة عربته. ألنــه 
تلك  الجمهورين،  بقيادة  الــشــيــوخ،  مجلس 
ما  وهــو  عرقلتها،  سيحاول  بل  السياسات، 

حدث في عهد أوباما.
ــيـــة  ــيــــاســــات واملــــلــــفــــات الـــخـــارجـ ومــــــن الــــســ
ــأخـــرى داخـــلـــيـــة مــحــاربــة  املــرتــبــطــة بـــقـــوة بـ
فــيــروس كـــورونـــا. فــقــد أصــبــح واضــحــًا أنــه 
ال يمكن تحت نظام العوملة القائم أن ينأى 
بلد، كالواليات املتحدة، بنفسه عما يحدث 
فـــي الــعــالــم مـــع مــســتــوى االنـــتـــشـــار الــكــبــيــر 
لــلــوبــاء. لــذلــك فـــإن عـــودة الـــواليـــات املتحدة 
إلـــى منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة ســتــكــون من 
األساسيات. إال أن العودة املتوقعة، التي أكد 
بايدن أنه سيقوم بها، ال تعني بالضرورة 
االنــضــمــام إلــى مــبــادرة »كــوفــاكــس«، والتي 
تـــرعـــاهـــا مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة، ومـــن 
ضــمــن أهــدافــهــا تــنــســيــق الــجــهــود الــدولــيــة 
إليجاد لقاح، وتأمن حصول الدول النامية 
ومتوسطة الــدخــل بشكل عــادل مــاديــًا على 

لقاح كورونا عند توفره. 
أما امللف اإليراني، وعودة الواليات املتحدة 
إلــى االتــفــاق الــنــووي، التي أعلن بــايــدن أنه 
ينوي القيام بها، فقد يثبت أنه أكثر تعقيدًا 
مما يتوقع. حتى خــروج الــواليــات املتحدة 
من االتفاق، تحت إدارة ترامب عام 2018 فإن 
إيران كانت ملتزمة بشكل كامل بالتزاماتها 
بــمــوجــب االتــفــاقــيــة بــحــســب تــقــاريــر األمـــم 
املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة، بما 
فيها مستوى تخصيب اليورانيوم. واليوم 
االنسحاب،  على  العامن  قــرابــة  مــرور  بعد 
ــال قــــائــــد »فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس« قـــاســـم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واغـ
سليماني، وفرض وابل من العقوبات على 
إيران، قامت طهران، بحسب الوكالة الذرية 
لـــلـــطـــاقـــة، بـــمـــراكـــمـــة الـــيـــورانـــيـــوم املــخــصــب 
املسموح  الحد  مرة   12 ليتجاوز مخزونها 
ــــذي أبــــرم  بــــه بـــمـــوجـــب االتــــفــــاق الــــنــــووي الــ
اليورانيوم  تنتج  أصبحت  كما   .2015 عــام 
املــخــصــب بنسبة تــفــوق 4.5 فــي املــائــة، في 
الوقت الذي يسمح لها االتفاق بنسبة 3.67 
فــي املـــائـــة. وتــشــيــر تــقــاريــر الــوكــالــة إلـــى أن 
الجانب اإليــرانــي عــاد فــي األشــهــر األخــيــرة 
إلى مستويات قريبة من التزاماته بموجب 
ــــك فــي  ــــن املــــرجــــح أن يـــكـــون ذلـ ــاق. ومـ ــ ــفـ ــ االتـ

نموذج الديمقراطية األميركية. وقال ناوموف 
»العربي الجديد«: »تعودنا سماع  في حديث لـ
أن ترامب يحب روسيا، لكن لم تتم تسوية أي 
قــضــيــة مــهــمــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة فــي عــهــده. 
وكـــانـــت أي مــحــاولــة مــنــه لــتــطــبــيــع الــعــاقــات 
ارتباطه  تهم  بمواجهته  تنتهي  موسكو،  مع 

بالكرملن، فكان يضطر لتغيير موقفه«.
ــة  ــيـ ــــه آلفـــــــاق الــــعــــاقــــات الـــروسـ ــتـ ــ وحـــــــول رؤيـ
األمــيــركــيــة مـــع بـــايـــدن، أوضــــح نـــاومـــوف أنــه 
ــايـــدن لـــن يـــكـــون صــديــقــًا أو  ــن املـــؤكـــد أن بـ »مــ
شــريــكــًا لــروســيــا، وإنــمــا خصمًا فــي مواجهة 
متزنة وهــادئــة، بــا أعــمــال عفوية على غــرار 
اغتيال  تــرامــب، مثل  بها  يقوم  كــان  التي  تلك 
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني، 
في  انفجارًا  ما سبب  قاسم سليماني،  اللواء 
ــط، ولـــم يــحــســن الـــوضـــع. نــدرك  ــ الــشــرق األوسـ
أنــه لن تحدث مثل هــذه األعــمــال املفاجئة في 
عهد بايدن، ما يتيح فرصة لتحويل املواجهة 
بالحرب  تشبيهها  يمكن  مستقرة،  حالة  إلــى 
ــاد  ــحــ الـــــبـــــاردة بــــن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة واالتــ
بتمحور  اتسمت  والتي  السابق،  السوفييتي 
التعاون بن واشنطن وموسكو حول الرقابة 

على األسلحة«.
ــــال األشـــهـــر  ــد الـــغـــمـــوض الــــــذي خـــيـــم خـ ــعـ وبـ
املـــاضـــيـــة عــلــى مــصــيــر »ســـــتـــــارت-3« فـــي ظل 

وأملــــانــــيــــا، إضــــافــــة إلـــــى الــــصــــن وروســــيــــا. 
والـــــســـــؤال هــــو إذا كـــــان بــــايــــدن ســيــضــطــر 
ــل ويــــزيــــد مــن  ــيــ ــرائــ لـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازالت إلســ
ــارات،  واإلمـ للسعودية  األسلحة  بيع  حجم 
كما حــدث فــي عهد أوبــامــا وتــرامــب الحقًا. 
النووية  االتفاقية  توقيعها  مــن  عــام  فبعد 
املتحدة من حجم  الــواليــات  زادت  اإليرانية 
مــســاعــداتــهــا الــعــســكــريــة إلســرائــيــل ليصل 
سمت على 

ُ
ق إلــى 38 مليار دوالر إضــافــيــة، 

أمـــا  بــــــدءًا مــــن عـــــام 2019.  ــــوات،  ــنـ ــ عـــشـــر سـ
العسكرية  املتحدة  الواليات  حجم مبيعات 
للسعودية فإنه زاد بن عامي 2014 و2019 
إحصائيات  املــائــة بحسب  فــي   220 بنسبة 

معهد استوكهولم الدولي ألبحاث السام.
وهذا األمر يحيل إلى ملف اليمن، حيث وعد 
للسعودية  العسكري  دعــمــه  بإنهاء  بــايــدن 
ــارات فــي حــربــهــمــا فــي الــيــمــن. وتــقــدم  ــ واإلمــ
املتحدة لهما دعمًا لوجستيًا في  الواليات 

الروسية، أن مشكلة موسكو في  اإللكترونية 
بقدر  العاقات،  تدهور  تكون  لن  بايدن  عهد 
لتقليص  الــجــديــدة  اإلدارة  اســتــعــداد  مــا هــي 
هــذه الــعــاقــات، وربـــط أهمية روســيــا بنطاق 
وِحــــّدة املــشــكــات الــتــي قــد تخلقها لــلــواليــات 
املتحدة. وفي مقال بعنوان »بايدن ليس لنا. 
كــيــف ســتــكــون الــعــاقــات الــروســيــة األميركية 
بــايــدن  تـــقـــدم  أن  إلــــى  ــرولــــوف  فــ لــفــت  اآلن؟«، 
رابـــع حــالــة فقط لخسارة  تــرامــب يشكل  على 
رئــيــس قــائــم فـــي الـــتـــاريـــخ األمـــيـــركـــي مـــا بعد 
الحرب العاملية الثانية. وأشار إلى أن املواقع 
السياسية الداخلية لبايدن قد يضعفها فشل 
الــديــمــقــراطــيــن بــانــتــخــابــات الــكــونــغــرس، في 
حــال عجزهم عن الحصول على األغلبية في 
مجلس الشيوخ ،بانتظار إعادة التصويت في 

والية جورجيا.
ــقـــال أن يـــركـــز بـــايـــدن، خــال  وتـــوقـــع كـــاتـــب املـ
مـــواجـــهـــة  عـــلـــى  رئــــاســــتــــه،  ــن  ــ مـ األول  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
كارثيًا  نطاقًا  اكتسبت  التي  كــورونــا  جائحة 
فــي الــواليــات املــتــحــدة. ورجـــح بــقــاء السياسة 
اإلدارة  أولـــــويـــــات  هـــامـــش  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الــجــديــدة، مــا عــدا الــتــعــاون الــدولــي للتصدي 
الــروســي  بــاملــوقــف  مــا يتعلق  للجائحة. وفــي 
من خسارة ترامب، اعتبر فرولوف أن »خسارة 
الــصــديــق تـــرامـــب« أمـــر مــزعــج ملــوســكــو، نظرًا 
»الــكــيــمــيــاء الــشــخــصــيــة« بينه وبـــن بــوتــن،  لـــ
»الــتــفــكــيــك املــتــســارع  وأهــمــيــة قــيــام تـــرامـــب بـــ
لــنــظــام الـــريـــادة الــعــاملــيــة األمــيــركــيــة«، مــا كــان 
ــّرع تــآكــل  ــ ــسـ ــ ــنــــطــــن، ويـ يـــضـــعـــف هــيــمــنــة واشــ
الغربية،  السياسية   - العسكرية  التحالفات 
ويقلل من احتمال التنسيق الفعال بن الدول 
ــة الــســيــاســتــن الــخــارجــيــة  ــهـ الـــغـــربـــيـــة ملـــواجـ

والدفاعية الروسيتن.
الروسي  الخبير  توقع  بايدن،  إلــى  وبالعودة 
بينه  »كيمياء شخصية«  تكون هناك  لن  أنــه 
وبـــن بــوتــن. وذكـــر بـــأن بــايــدن عــقــد لــقــاء مع 
ــة فــــي الـــســـفـــارة  ــيــ ــة الــــروســ ــعــــارضــ مــمــثــلــي املــ
األميركية بموسكو في مارس/آذار 2011، حن 
األميركي،  الرئيس  نائب  منصب  يشغل  كــان 
وأملـــح خــالــه إلــى أن عـــودة بــوتــن إلــى كرسي 
الرئاسة في العام 2012 أمر غير مرغوب فيه. 
وخلص كاتب املقال إلى أن النتيجة السريعة 
العاقات  فــي  الــتــي يمكن تحقيقها  الــوحــيــدة 
ــنــــطــــن فــــي عـــهـــد بـــايـــدن،  بــــن مـــوســـكـــو وواشــ
ــارت-3« ملـــدة 5  ــتـ ســتــكــون تــمــديــد مــعــاهــدة »سـ
ســنــوات إضــافــيــة، مــع مــواصــلــة الــحــوار حــول 
املعايير املستقبلية لاستقرار االستراتيجي.

وما  األميركية،  االنتخابات  نتائج  انتظار 
ستقدمه إدارة بايدن.

وال شك في أن اإلدارة األميركية في موقف 
ــــرب حــلــفــائــهــا،  ال تــحــســد عــلــيــه، فــبــعــض أقـ
كــــالــــســــعــــوديــــة وإســــــرائــــــيــــــل واإلمــــــــــــــــارات، 
ــفـــاق. وعــلــى الــرغــم من  يــعــارضــون ذلـــك االتـ
الضغوط الــشــديــدة الــتــي كــانــت هــذه الــدول 
قد مارستها آنذاك على إدارة أوباما، إال أنه 
قــرر املضي قدمًا وإبـــرام االتــفــاق بالتعاون 
وبريطانيا  كفرنسا  األوروبـــيـــة،  الـــدول  مــع 

إصــــرار إدارة تــرامــب عــلــى إشــــراك الــصــن في 
املــفــاوضــات، ذّكـــر نــاومــوف بــأن بــايــدن أعــرب 
عــن عــزمــه تــمــديــدهــا. واعــتــبــر أن بــايــدن، على 
عــكــس تـــرامـــب، غــيــر مــعــنــي بـــاإلخـــال بــتــوازن 
»مثل  أن  واعتبر  الدولية،  العاقات  منظومة 
الهادئ خير من صديق فوضوي  العدو  هــذا 
لــم يحقق أي تــقــدم فــي الــعــاقــات«. فــي سياق 
ــر، تـــوقـــع نـــاومـــوف أن تــســتــثــمــر مــوســكــو،  ــ آخـ
ــأن غـــيـــرهـــا مــــن األنــظــمــة  ــ ــك شـ ــ شـــأنـــهـــا فــــي ذلـ
السلطوية، الفضائح التي تخللت عملية فرز 
لتعزيز  األميركية،  االنتخابات  في  األصـــوات 
مكانتها. وقال »من الواضح أن وسائل اإلعام 
ــك لــتــشــويــه  ــة الـــروســـيـــة تــســتــثــمــر ذلــ ــايـ والـــدعـ
صورة الديمقراطية األميركية، والتشكيك في 
إمكانية إجراء انتخابات نزيهة من أساسها«.

من جهته، اعتبر الخبير في العاقات الدولية، 
»ريبابليك«  صحيفة  في  فــرولــوف،  فاديمير 

تلك الحرب. لكن السؤال، هل سيضطر بايدن 
إلى تقديم التنازالت في امللف اليمني، على 
عكس تصريحاته، ما يعني االستمرار في 
دعم السعودية واإلمـــارات في حرب اليمن، 
التي تنتظره  مقابل حله للمعارك الشائكة 
داخليًا في امللف اإليراني، وعودة االنضمام 
لاتفاقية، على الرغم من املعارضة الشديدة 

لكل من إسرائيل والسعودية واإلمارات؟
ــقــة بــالــســيــاســة 

ّ
هـــنـــاك مــلــفــات أخـــــرى مــتــعــل

بعدما  خلفه،  تــرامــب  سيتركها  الخارجية 
خــلــق الــحــقــائــق الـــتـــي لـــن يــســتــطــيــع بــايــدن 
بــســهــولــة تــغــيــيــرهــا، ومــــن بــيــنــهــا الــقــضــيــة 
مكتب  فــتــح  بــايــدن  يعيد  قــد  الفلسطينية. 
في واشنطن  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ودعمه املالي للسلطة. لكن من املستبعد أن 
يتمكن من التراجع عن أي من الحقائق التي 
السفارة  كنقل  األرض،  على  تــرامــب  خلقها 

األميركية إلى القدس املحتلة وغيرها.

خيارات ضيّقة لترامب

إدارة  االنــتــخــابــات. لكن  فــي  تــزويــر  بحصول 
ــزال تــرفــض املــصــادقــة  الــخــدمــات الــعــامــة ال تــ

رسميًا على فوز بايدن.
الــتــي ال  فــي هــذه األثــنــاء، تتوالى التعليقات 
يــرغــب تــرامــب فــي ســمــاعــهــا، والــتــي تدحض 
ــر. وشــــــــــّدد مــــســــؤولــــون  ــ ــــزويـ ــتـ ــ ــالـ ــ مــــزاعــــمــــه بـ
أمــيــركــيــون، أول مــن أمـــس، عــلــى عـــدم وجــود 
ــر  ــزويــ تــ ــلــــيــــات  عــــمــ أّي  ــى حـــــــــدوث  ــلــ عــ أدلـــــــــة 
لــبــطــاقــات االقــــتــــراع أو نــظــام فــــرز األصــــوات 
ــــض مــــســــؤولــــون عــن  ــ ــابــــات. ورفـ ــتــــخــ فــــي االنــ
االنـــتـــخـــابـــات، فـــيـــدرالـــيـــون وعـــلـــى مــســتــوى 
الواليات، حديث الرئيس األميركي الخاسر، 
الــتــزويــر، قائلن إن »االنــتــخــابــات كانت  عــن 
األكــثــر أمــانــًا فــي الــتــاريــخ األمــيــركــي«. وجــاء 
ذلـــك وفـــق بــيــان صـــدر عــن »مــجــلــس تنسيق 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــكــومــيــة لــانــتــخــابــات«، 
وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــضـــويـــة فــــي هـــيـــئـــة أمـــن 
االنــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة األســاســيــة، »وكــالــة 
األمــــن اإللــكــتــرونــي وأمــــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة«. 
وأفاد البيان بأنه »ال يوجد أي دليل على أن 
نظام التصويت حــذف أو أضــاع أصــواتــًا أو 
بّدلها أو تّم تقويضه بأي شكل من األشكال«، 
مضيفًا أنه »بينما ندرك أن هناك العديد من 
االدعاءات التي ال أساس لها والتضليل بشأن 
بأننا  التأكيد  يمكننا  االنتخابية،  عمليتنا 
نثق ألعلى درجة في أمن ونزاهة انتخاباتنا، 
ع البيان 

ّ
وعليكم أن تكونوا كذلك أيضًا«. ووق

انتخابات  ملديري  الوطنية  »الرابطة  رؤســاء 
الواليات« و»الرابطة الوطنية لوزراء شؤون 
الواليات الخارجية«، وهم املسؤولون الذين 
الواليات،  يديرون االنتخابات على مستوى 
إضـــافـــة إلــــى رئـــيـــس »الــلــجــنــة املـــســـاعـــدة في 

االنتخابات األميركية«. 
وصــــــــدر بــــيــــان وكــــــــــاالت أمـــــــن االنــــتــــخــــابــــات 

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالد  األميركي  الرئيس  يــزال  ال 
ــرامـــب يـــرفـــض اإلقـــــــرار بــهــزيــمــتــه  تـ
التي جرت  الرئاسة  انتخابات  في 
أمام  الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 في 
بــايــدن، فــي قطيعة  الديمقراطي جــو  املــرشــح 
األميركية.  السياسية  التقاليد  مــع  تاريخية 
د العملية االنتقالية، 

ّ
هذه القطيعة، والتي تعق

لــيــس مــعــروفــًا بــعــد إذا مــا كــانــت مبنية على 
أن حملة  مــتــمــاســكــة. ويـــبـــدو  اســتــراتــيــجــيــة 
املعركة،  تدير  التي  هــي  االنتخابية  الرئيس 
في وقــت بــدا أن الجمهورين يعيشون حالة 
من التخبط، بن االلتزام بالعملية الدستورية 
ــات، وبـــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــتـــائـــج االنــ ــــى نـ ــــون إلــ ــركــ ــ والــ
الشعبي،  ترامب  نفوذ  من  الخشية  استمرار 
والـــرغـــبـــة أيـــضـــًا فـــي تـــحـــدي الــديــمــقــراطــيــن. 
لكن أصواتًا بدأت تعلو من الحزب املحافظ، 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أحـــقـــيـــة بــــايــــدن بـــــأن يــحــظــى 
ز ذلـــك 

ّ
بـــامـــتـــيـــازاتـــه كـــرئـــيـــٍس مــنــتــخــب. وعـــــــز

فــوز بــايــدن بانتخابات واليــة أريــزونــا، التي 
املنافس،  الــحــزب  مــن  األزرق  الــحــزب  انتزعها 
لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ عــــام 1996. وفــــاز بــايــدن 
فــي الـــواليـــة بــفــارق أكــثــر مــن 11 ألـــف صــوت. 
وتزامن ذلك مع توجيه الصن تهنئة للرئيس 
بالبابا فرانسيس. ويرى  املنتخب، واتصاله 
خبراء سياسيون أن استراتيجية املحافظن 
تقوم على محاباة ترامب، لتعزيز فرص الفوز 
بــانــتــخــابــات تــكــمــيــلــيــة ملــجــلــس الــشــيــوخ في 
الحزب  أن تحدد  واليــة جورجيا، من شأنها 
الذي سيهيمن على املجلس. رغم ذلك، يبدو 
واضــحــًا أن الــخــيــارات أصــبــحــت أكــثــر ضيقًا 
على الرئيس الخاسر، السيما أنه أو داعموه، 
لم يــبــرزوا حتى اآلن أي أدلــة تدعم مزاعمهم 

بــعــد ســاعــات مــن نــقــل تــرامــب عــبــر »تــويــتــر« 
مــعــلــومــات لـــم يــدعــمــهــا بـــأدلـــة، تــتــحــّدث عن 
قام  »دومــيــنــيــون«  ُيسمى  نــظــام تصويت  أن 
»محو« 2,7 مليون صوت يصّب في صالحه  بـ
في جميع أنحاء الباد، وأن هذا النظام أعاد 
تحويل مئات ماين األصــوات إلى منافسه 
بــايــدن فــي بنسلفانيا وواليــــات أخـــرى. لكن 
السلطات االنتخابية في بنسلفانيا والشركة 
املسؤولة عن ذلك النظام نفت تلك املعلومات. 
 امللياردير 

ّ
ووفقًا لوسائل إعام أميركية، فإن

الجمهوري ُيفكر في إقالة املسؤول عن وكالة 
األمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس 
كريبس، الذي كان رفض خال األيام املاضية 
همًا تتعلق بحصول عمليات تزوير واسعة 

ُ
ت

النطاق.
ر أيضًا 161 مسؤواًل سابقًا عن 

ّ
إلى ذلك، حذ

األمــن القومي، عمل بعضهم مع تــرامــب، من 
اعترافها  الحالية تأجيل  اإلدارة  أن مواصلة 
األمن  على  جّديًا  »خطرًا  تشكل  بايدن  بفوز 
ــت املــجــمــوعــة، الــتــي تشمل 

ّ
الــقــومــي«. وحــض

وزيــــر الـــدفـــاع األســبــق تــشــاك هــيــغــل، ومــديــر 
مجلس األمن القومي األسبق في عهد ترامب 
الــعــامــة على  الــخــدمــات  جـــاويـــد عــلــي، إدارة 

االعتراف ببايدن رئيسًا منتخبًا. 
أول من  املحافظ  الحزب  األثــنــاء، تعرض  في 
أمس لهجوم ديمقراطي عنيف، ترجمه زعيم 
الــديــمــوقــراطــيــة فــي مجلس الشيوخ  األقــلــيــة 
ــر، بـــقـــولـــه إن »الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ ــــومـ ــاك شـ ــشــ تــ
فــي الــكــونــغــرس يــتــعــمــدون زرع الــشــك حــول 
دونالد  يخشون  ببساطة  ألنهم  انتخاباتنا 

انتخابات  للتو  »أنــجــزنــا  تـــرامـــب«. وأضــــاف 
شرسة،  ومنافسة  انقسامًا  شهدت  رئاسية 
لــــكــــن عـــــــوض تــــوحــــيــــد الـــــبـــــاد مـــــن أجـــــــل أن 
املـــشـــتـــرك كــوفــيــد 19، ينشر  ــا  ـــكـــافـــح عـــدونـ

ُ
ن

ــــي الــــكــــونــــغــــرس نـــظـــريـــات  الــــجــــمــــهــــوريــــون فـ
الــواقــع ويسممون أسس  مــؤامــرة ويــنــكــرون 
ديــمــقــراطــيــتــنــا«. بــــدورهــــا، طــالــبــت رئــيــســة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي أول من أمس 
»السيرك  بـ وصفته  مــا  بــوقــف  الجمهورين 

السخيف« وااللتفات إلى مكافحة الوباء. 

لكن بــايــدن، بــدأ أول من أمــس، يتلقى بعض 
الدعم، ولو غير املباشر، من مشرعن ووجوه 
ــه فــي الحصول 

ّ
جــمــهــوريــة بــــارزة، أكــــدوا حــق

على اإليجازات االستخبارية، على الرغم من 
وعرقلة  حجبها  فــي  تــرامــب  إدارة  اســتــمــرار 
انتقال رسمي للسلطة. ويأتي ذلــك فيما  أي 
البيت  فــي  مــن مسؤولن  التسريبات  تــوالــت 
األبيض، أكــدوا أن بعضهم بــدأ يقنع ترامب 
فــعــلــيــًا بـــــأن حـــظـــوظـــه لـــلـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة 
تعاني  فهي  أمــا حملته،  مــعــدومــة.  أصبحت 

حاليًا لبناء استراتيجية قضائية متماسكة، 
لنقض نتائج انتخابات الواليات في املحاكم.

وقـــالـــت الــســيــنــاتــورة ســـــوزان كــولــيــنــز، وهــي 
ــايــــن، إن  جـــمـــهـــوريـــة مــعــتــدلــة تــمــثــل واليــــــة مــ
ــلــــى اإليــــجــــاز  مـــــن حـــــق بـــــايـــــدن الــــحــــصــــول عــ
االستخباري اليومي، الذي يعد أهم جزء من 
العملية االنــتــقــالــيــة، حــتــى لــو واصــــل تــرامــب 
تشكيكه في النتائج. كذلك رأى حاكم أوهايو 
ــــه حـــان الــوقــت 

ّ
الــجــمــهــوري، كــايــك ديـــوايـــن، أن

لتسمية بــايــدن »الــرئــيــس املــنــتــخــب«. وحــول 

الــتــوقــيــت الــــذي يــجــب أن يــعــتــرف فــيــه تــرامــب 
بالهزيمة، قال السيناتور الجمهوري عن أيوا 
إنه في 13 ديسمبر/ كانون  شارلز غراسلي، 
يــوم مــن تصويت  املــقــبــل، أي قبل  األول األول 
الهيئة الناخبة الختيار الرئيس. وقال مصدر 
إيفانكا ترامب،  مــع  تــواصــل  رفيع جــمــهــوري، 
ابنة الرئيس الخاسر، بحسب »سي أن أن«، إن 
الجمهورين ينتظرون موعد تصديق واليتي 
النتائج، في 20 و30  جورجيا وأريزونا على 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــــحــــالــــي، الفــتــن 
إلــى أنــه حينها »لــن يكون أمــام تــرامــب سوى 

االعتراف« بفوز خصمه.
وبــحــســب صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت«، فــإن 
الــكــثــيــر مـــن املـــوظـــفـــن فـــي حــمــلــة تـــرامـــب من 
املتوقع تسريحهم خال األيام املقبلة، بحسب 
مسؤولن في البيت األبيض. وكان من املقرر 
غ مسؤولون في الحملة أول من أمس، 

ّ
أن يبل

حول االستراتيجية القضائية، لكن ذلك أعلن 
عن تأجيله. وقال مسؤولون في الحملة، الحقًا، 
إنــهــم ال يـــزالـــون يــؤمــنــون أن تــرامــب بإمكانه 
استعادة الفوز بالسباق. وقال جاسنت كارك، 
معاونن  مع  اتصال  في  الحملة،  مدير  نائب 
بحسب ما ُسّرب، »إنكم سترون أشياء كثيرة 
كل  مــن  مــن دون توضحيها، طالبًا  تحصل«، 
من يرى أمورًا تستحق التحقيق عبر »تويتر« 
وغــيــرهــا مــن وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
اإلباغ عنه. لكن جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الخاسر، قال لحلفاء لعّمه، إن ترامب »واقعي« 
حــول حــظــوظــه، لكنه يــريــد مــواصــلــة املعركة، 

بحسب أحد املتحدثن مع كوشنر. 
داعمة  مجموعات  ر 

ّ
تتحض ذلــك،  غضون  فــي 

ــمـــن املــــتــــطــــرف، لــلــتــظــاهــر  ــيـ ــــن الـ لــــتــــرامــــب، مـ
فـــي واشــنــطــن خــــال عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع، 
بدعوة من شخصيات يمينية متطرفة، ومن 
الــقــومــيــن الــبــيــض، ومـــن الــرافــعــن لنظريات 
للجماعات  أيضًا  تحضير  يقابلها  املــؤامــرة، 

املناهضة للفاشية للنزول إلى الشارع.

)Getty( توقعات بعودة الواليات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ

)Getty/تنتظر موسكو النتائج الرسمية لتهنئة بايدن )جو رايدل

ال يملك ترامب أدلة على مزاعمه بالتزوير )سول لوب/ فرانس برس(

نوفمبر   3 منذ  الصمت  التزام  ترامب،  دونالد  االنتخابات،  في  الخاسر  األميركي  الرئيس  يواصل 
امتيازاته  بايدن،  جو  الفائز  المرشح  بمنح  تطالب  جمهورية  أصوات  ترتفع  فيما  الماضي، 
في المرحلة االنتقالية، بانتظار تواريخ محددة إلمكانية استسالم ترامب. ويبدو االنتظار سيّد 

الموقف، وسط رغبة جمهورية بعدم إثارة غضب الملياردير الجمهوري، بسبب الدعم الشعبي 
الذي كّرسه، ومستوى الخدمات واإلنجازات التي أمنّها لهم طوال أربع سنوات، فيما تعتقد 

حملته أنه ال يزال لديه فرصة للبقاء في البيت األبيض
الحدث

أصوات جمهورية تتعالى 
دعمًا للرئيس المنتخب

كوشنر: ترامب واقعي 
لكنه يريد االستمرار في 

المعركة

أعلنت وسائل 
إعالم أميركية فوز بايدن 

في والية أريزونا

من المستبعد تراجع 
بايدن عن نقل السفارة 

األميركية إلى القدس

لن تكون هناك كيمياء 
شخصية بين فالديمير 

بوتين وبايدن

يواجه الرئيس األميركي 
المنتخب جو بايدن إرثًا 

ثقيأًل تركه له الرئيس 
دونالد ترامب، إذ 

ستواجه إدارته في 
الملف النووي اإليراني 
موقفًا ال تحسد عليه

حافظت موسكو 
على ترقبها إلعالن فوز 

جو بايدن رسميًا في 
االنتخابات، قبل تهنئته، 

مع توقعات حذرة 
باستقرار العالقات بين 

البلدين

وزيــرة  اســم  أن  الجمعة،  أمــس  بوست«،  »واشنطن  صحيفة  ذكــرت 
الخارجية السابقة هيالري كلينتون )الصورة( يجري تداوله لشغل منصب 
سفيرة الواليات المتحدة في األمم 
بايدن.  جو  إدارة  في  المتحدة، 
وبــحــســب مــصــدر مــطــلــع على 
يجري  األمــر  هذا  فإن  الــمــداوالت، 
طرحه كوسيلة لبايدن لإلضاءة على 
إدارته،  في  الموقع  هذا  أهمية 
وأن تعيين كلينتون سيرفع من شأن 
المنظمة الدولية، في وقت تراجع 
فيه مستوى التعاون الدولي ودور 

أميركا على المسرح الدولي.

كلينتون في األمم المتحدة؟

إضاءة تقرير

Saturday 14 November 2020 Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة



المحكمة العليا تدخل على الخط

نذر حراك انتخابي إسرائيلي

بومبيو يزور مستوطنة خارقًا األعراف

اتصاالت وتنسيق 
بين حزب »كاحول لفان« 

وأحزاب المعارضة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

دخلت املحكمة اإلسرائيلية العليا، 
أول مــن أمــس الخميس، على خط 
قانونية اتفاق االئتالف الحكومي 
ــاحــــول لـــفـــان«، املــؤســس  بـــن »الـــلـــيـــكـــود« و»كــ
لــحــكــومــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة الـــتـــي تشكلت 
ــايـــو/ أيـــــار املـــاضـــي بعد  فـــي إســـرائـــيـــل فـــي مـ
األخــيــرة. وزاد تدخل  آذار  مــارس/  انتخابات 
املحكمة من وتيرة الحراك الحزبي والسياسي 
الــداخــلــي فــي إســرائــيــل الــــذي قــد يــفــضــي إلــى 
انتخابات جديدة، هي الرابعة من نوعها في 

أقل من عامن.
فــقــد أمــهــلــت املــحــكــمــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــلــيــا، 
الخميس، الحكومة 21 يومًا لتوضيح قانونية 
مّكن  الــذي  الحكومة«،  »أســاس  قانون  تعديل 
بني غانتس، في منصب  الجنرال  من تعين 
رئـــيـــس حــكــومــة بـــديـــل، وذلـــــك بــعــد أن كــانــت 
املحكمة قــد رفــضــت فــي املــاضــي الــتــدخــل في 
هذا امللف. وفي حال أقرت املحكمة، بعد تلقي 
جواب الحكومة، صحة االلتماس الذي رفعته 
هذا  في  الحكم«  نزاهة  »جمعية  إسرائيل  في 
الحكومي،  االئــتــالف  اتفاقية  وأبطلت  الــشــأن، 
فسيمنح ذلك رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو 
فـــرصـــة لــلــتــخــلــص مـــن اتــفــاقــيــة الـــتـــنـــاوب مع 
غــانــتــس والـــذهـــاب النــتــخــابــات جـــديـــدة، على 
الـــرغـــم مـــن أن حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« هـــاجـــم قـــرار 
 بقرار الناخب 

ً
املحكمة العليا واعتبره تدخال

اإلسرائيلي وتجاوزًا لصالحيات املحكمة.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات لــتــزيــد مــن حــالــة عــدم 
الــيــقــن بــشــأن مــــدة بــقــاء الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
 إقــــرار زعــيــم »كــاحــول لــفــان« 

ّ
ال سيما فــي ظـــل

 نتنياهو ال يعتزم 
ّ
الجنرال بني غانتس، بأن

عمليًا تنفيذ اتفاقية التناوب معه، وتسليمه 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي  الــحــكــم  مقاليد 
مــن الــعــام املــقــبــل، بحسب االتـــفـــاق املــبــرم بن 

الطرفن.
ويــزيــد مــن حـــدة هـــذا الــتــوتــر رفـــض نتنياهو 
حتى اآلن إقــرار ميزانية رسمية للدولة حتى 
عام 2021 بما يضمن تنفيذ اتفاقية التناوب، 
ــرار مـــيـــزانـــيـــة فـــقـــط لــلــعــام  ــ ــ وإصـــــــــراره عـــلـــى إقـ
إسرائيل،  في  الــراهــن  للوضع  ووفقًا  الحالي. 
يومًا إلقرار   39 الحالية  للحكومة  ت 

ّ
تبق فإنه 

فــي 23 ديسمبر/  أو حلها  الــعــامــة،  املــيــزانــيــة 
كـــانـــون األول واالتــــجــــاه النــتــخــابــات جــديــدة 

خالل تسعن يومًا.
ــدت الـــحـــلـــبـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل  ــهــ وشــ
تحركات مختلفة، كان أبرزها قول غانتس، 
لنتنياهو،  متوجهًا  املــاضــي،  األربــعــاء  يــوم 
إنه وافق على االنضمام إلى حكومة طوارئ 
ــا ولــيــس  وطــنــيــة ملـــواجـــهـــة فـــيـــروس كــــورونــ
ــم اقـــتـــصـــاديـــة بحق  ــرائـ لــحــكــومــة تــرتــكــب جـ
ـــســـر عــلــى أنــــه تــلــويــح 

ُ
املـــواطـــنـــن، وهــــو مـــا ف

باالتجاه لحل الحكومة، والتوجه للتنسيق 
مــع املــعــارضــة وال سيما حــزب »يــيــش عتيد 
تيلم«، والقائمة املشتركة لألحزاب العربية، 
قــانــون لتبكير موعد  اقـــتـــراح  تــقــديــم  لــجــهــة 
االنتخابات. في موازاة ذلك، نشرت الصحف 

بـــال مــراقــبــن مـــن املــوظــفــن الــرســمــيــن. كــذلــك 
يــنــّص االقـــتـــراح الـــذي كشفت عــنــه »يــديــعــوت 
أحرونوت« على بنود تتعلق بتصوير مراكز 
االقتراع، ووضع ختم بالحبر الذي يظهر فقط 
باألشعة فوق البنفسجية على كف الناخبن، 
بحجة مكافحة محاوالت تزييف االنتخابات.

ــــى مـــــــــدار الـــحـــمـــالت  ــلـ ــ وكـــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو، وعـ
 حمالت تحريض 

ّ
االنتخابية األخيرة، قد شن

عنصرية ضّد العرب في الداخل، متهمًا إياهم 
بــأنــهــم يــخــرقــون قـــوانـــن االقــــتــــراع ويــزيــفــون 
النتائج في اللجان االنتخابية املحلية. وحاول 
نتنياهو خالل انتخابات سبتمبر/ أيلول من 
الــعــام املــاضــي تــزويــد مــراقــبــي »الــلــيــكــود« في 
مراكز االقتراع في البلدات العربية بكاميرات 
ــة لــالنــتــخــابــات  ــزيـ ــركـ ســـريـــة، لــكــن الــلــجــنــة املـ
حظرت ذلك بعد وقــوع صدامات ومواجهات 

مع ناخبن عرب في مراكز االقتراع العربية.
قــراره  لــم يتخذ   نتنياهو 

ّ
أن ويــرى مراقبون 

جديدة  النتخابات  يتجه  هل  بعد؛  النهائي 
أم يستمر بالحكومة الحالية، وأن هذا القرار 
وما  الداخلية،  بالتطورات  مرتبطًا  سيكون 
حول  املتواترة  االستطالعات  نتائج  تظهره 
تشكيل حكومة جديدة،  في  نتنياهو  فــرص 

وبـــاألســـاس تــمــريــر مـــا يــعــرف فـــي إســرائــيــل 
بــالــقــانــون الــفــرنــســي، الــــذي يــحــظــر محاكمة 
ــا دام فـــي مــنــصــبــه، وذلـــك  رئـــيـــس حــكــومــة مـ
في  نتنياهو  استئناف محاكمة  اقــتــراب  مــع 
وبــدء جلسات  املقبل،  الثاني  كــانــون  يناير/ 

ــة ضـــده فــي ثــالث  ــ االســتــمــاع لــلــشــهــود واألدلـ
لوائح اتهام تتهمه بتلقي الرشاوى، وخيانة 

األمانة العامة، واالحتيال.
وفي هذا السياق، شهد األسبوعان األخيران 
تـــطـــورات داخــلــيــة تتصل بــبــدء مــا يــبــدو أنــه 
تــنــســيــق بـــن »الــلــيــكــود« بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو، 
وزعـــيـــم »الـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة« فـــي الــقــائــمــة 
منصور  النائب  العربية،  لألحزاب  املشتركة 
عباس، وتواتر الحديث عن األمر، ومن ضمن 
ذلك تصريحات صدرت عن عباس لم يستبعد 
التعاون مع نتنياهو، بما في  فيها احتمال 
ذلك بشأن إقــرار القانون الفرنسي، ولو عبر 
اإلسالمية  )للحركة  التصويت  عن  االمتناع 
4 نواب( مما يوفر لنتنياهو أغلبية لتمرير 
به املــحــاكــمــة. وقـــد ترجم 

ّ
الــقــانــون الـــذي يجن

ذلــك مطلع األســبــوع عندما شــارك  نتنياهو 
ــــى مــنــذ عــامــن فـــي جــلــســة لجنة  لــلــمــرة األولـ
برملانية، هي لجنة مكافحة العنف والجريمة 
النائب منصور عباس، مقابل  التي يرأسها 
إعــالن األخير أنــه ال يــرى ضــررًا في التعاون 
لــلــعــرب في  مـــع الــحــكــومــة لتحقيق مــكــاســب 

الداخل.
ــار هـــذا املـــوقـــف ومـــا ســبــقــه مـــن عمليات  ــ وأثـ
تـــنـــســـيـــق عـــاصـــفـــة فـــــي الـــقـــائـــمـــة املـــشـــتـــركـــة 
لألحزاب العربية، التي ردت على تصريحات 
عباس بأنها ترى هذا النهج مناقضًا لنهج 
ــا كــتــبــه رئــيــس  مـــعـــارضـــة نــتــنــيــاهــو، وفــــق مـ
أيمن عودة على »فيسبوك«.  النائب  القائمة 
االتهامات  تراشق  إلى  التطورات  وأدت هذه 
بن أطــراف القائمة املشتركة، واتهام أحزاب 
لتفكيك  يسعى  بــأنــه  نتنياهو  داخــلــهــا،  مــن 
الـــقـــائـــمـــة خـــدمـــة ملــصــالــحــه االنـــتـــخـــابـــيـــة، ال 
قانون  مقترح  »الــلــيــكــود«  تقديم  بعد  سيما 
لخفض نسبة الــحــســم مــن جــديــد وإعــادتــهــا 
إلى 2 في املائة، على أمل أن يشجع ذلك على 
العربية،  لــألحــزاب  املشتركة  القائمة  تفكيك 
وخوض »الحركة اإلسالمية« بقيادة عباس 
األخير،  بأن  علمًا  منفرد.  االنتخابات بشكل 
كباقي أقطاب األحزاب العربية، يعلن تمسكه 

بالقائمة املشتركة.

8
سياسة

يستعد وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو 

لزيارة األسبوع المقبل إلى 
مستوطنة مقامة في 
رام اهلل، ليخرق األعراف 
الدبلوماسية األميركية، 

والقوانين الدولية

تشي التطورات على الساحة اإلسرائيلية والتحركات الحزبية بتحضيرات النتخابات هي الرابعة خالل عامين، وما قد يعزز هذه التحركات 
دخول المحكمة اإلسرائيلية العليا على خط قانونية اتفاق االئتالف الحكومي بين »الليكود« و»كاحول لفان«

قال غانتس إن نتنياهو ال يعتزم تنفيذ اتفاقية التناوب معه )أرييل شاليت/فرانس برس(

ــخ الــدبــلــومــاســيــة  ــاريــ ــي تــ لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــ
الــخــارجــيــة مايك  األمــيــركــيــة، يستعد وزيـــر 
بـــومـــبـــيـــو لـــــزيـــــارة مـــســـتـــوطـــنـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية املحتلة، فيما سارع رئيس الوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشــتــيــة إلــــى الــتــنــديــد 
بنية بومبيو زيارة مستوطنة »بساغوت«، 
معتبرًا ذلك »سابقة خطيرة تخرق القانون 
ــرت تــقــاريــر إعـــالمـــيـــة، أمــس  ــ الــــدولــــي«. وذكــ
 بومبيو سيزور األسبوع املقبل 

ّ
الجمعة، أن

مــصــنــع نــبــيــذ فـــي مــســتــوطــنــة »بـــســـاغـــوت« 
بذلك  ليصبح  الغربية،  الضفة  الله  رام  فــي 
يقوم  األمــيــركــيــة  للدبلوماسية  رئــيــس  أول 
بـــخـــطـــوة كــــهــــذه. كـــذلـــك ســـيـــكـــون أول وزيــــر 
خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــي يـــــزور الــــجــــوالن املــحــتــل 
الذي اعترف الرئيس دونالد ترامب بضمه، 
وفــق مــا ذكـــرت صحيفة »هــآرتــس« وموقع 

»آكسيوس«.
ــم تـــؤّكـــد الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة حــصــول  ولــ
 بــيــانــًا صـــدر عنها الــثــالثــاء 

ّ
الــزيــارتــن، لــكــن

 بــومــبــيــو ســيــقــوم بـــزيـــارة 
ّ
ــر أن املـــاضـــي ذكــ

الــوزراء  يلتقي خاللها رئيس  إلى إسرائيل 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وتــأتــي زيــــارة بومبيو 
املنتخب  الرئيس  تنصيب  من  قبل شهرين 

جــو بــايــدن، الـــذي عـــارض املــســتــوطــنــات في 
الــســابــق، وتــعــّهــد بــبــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود 
ــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة.  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إلقــ
 
ّ
ــان بومبيو قــد أعــلــن، الــعــام املــاضــي، أن وكـ
الواليات املتحدة ال تعتبر املستوطنات على 
األراضي الفلسطينية املحتلة غير قانونية، 
واضعًا واشنطن في موقف مناقض لقرارات 
مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي. وكــــان مــصــنــع نبيذ 
»بـــســـاغـــوت« فـــي قــلــب خــــالف قـــانـــونـــي، مع 
طعنه بــدون نجاح ُيــذكــر، فــي قـــراٍر أوروّبـــي 
يــفــرض عــلــيــه وضـــع عــالمــة عــلــى منتجاته 
تفيد بأنها تأتي من مستوطنات في أراض 
ــارت »هـــآرتـــس« و»آكــســيــوس«  محتلة. وأشــ
إلى أن مستوطنة »بساغوت« أطلقت نبيذًا 

يحمل اسم »بومبيو« تكريمًا ملوقفه.
وقــــال الــدبــلــومــاســي األمــيــركــي الــســابــق في 
الــــشــــرق األوســــــــط آرون ديـــفـــيـــد مـــيـــلـــر، فــي 
إنها ستكمل  بومبيو،  زيـــارة  حــول  تغريدة 
األميركي  الخارجية  وزيـــر  بكونه  مسيرته 
»األســوأ على اإلطـــالق«. وأضــاف »ال يتعلق 
)نتنياهو(،  بيبي  أو  ترامب  األمــر بسياسة 
 .»2024 وانــتــخــابــات  ببومبيو  يتعلق  إنــمــا 
لتولي  يــومــًا تطلعاته  بــومــبــيــو  ُيــخــف  ولـــم 
مــنــصــب أعــلــى، وغــالــبــًا مــا أشــــار الـــى دعمه 

إلسرائيل.
ونــــدد رئــيــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
ــو زيـــــــــارة  ــيــ ــبــ ــومــ ــة بــ ــيــ ــنــ اشـــــتـــــيـــــة، أمـــــــــــس، بــ
أراضي  على  املبنية  »بساغوت«  مستوطنة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي رام الـــلـــه، مــعــتــبــرًا ذلــك 
»ســابــقــة خــطــيــرة تــخــرق الــقــانــون الــدولــي«. 
وكــتــب، فــي تــغــريــدة، »نــأســف بشدة مــن نية 
وزير الخارجية األميركي زيــارة مستوطنة 
مــقــامــة عــلــى أراضــــي مـــالك فلسطينين في 
مدينة البيرة التي استولى عليها االحتالل. 
تــمــثــل شــرعــنــة لالستيطان،  الـــزيـــارة  وهــــذه 
وضـــربـــًا لــلــشــرعــيــة الــدولــيــة وقــــــرارات األمـــم 

وأكد  إدانتها«.  أجمع  العالم  وعلى  املتحدة 
أشـــتـــيـــة، خــــالل لــقــائــه مـــع زيـــــرة الــخــارجــيــة 
الله  رام  فــي  زاهــاريــفــا  إيكاترينا  البلغارية 
اتــه غير  أمــس، أن »انتقاد االحــتــالل وإجــراء
الــقــانــونــيــة، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة اســتــمــرار 
مــعــانــاة شعبنا ليس ال ســامــيــة، بــل وقــوف 
إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير 
أنــه »ال يمكن للعالم  املــصــيــر«. وشـــدد على 
ــتـــالل والــشــعــب املــحــتــل.  أن يـــــوازن بـــن االحـ
إســـرائـــيـــل تــحــتــل أرضــــنــــا وتــنــتــهــك حــقــوق 
اإلنسان وتخرق القانون الدولي، وال يمكن 
بــدون محاسبة«.  أن تبقى هــذه االنتهاكات 
ــا املــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى أن يــضــع ثقله  ودعــ
خلف »دعم حل الدولتن والقانون والقرارات 
الدولية، وعدم السماح إلسرائيل باستمرار 
ــا بــاســتــغــالل الـــوقـــت بــفــرض أمــر  اتـــهـ إجـــراء

واقع جديد، من خالل االستيطان«.
وتأتي زيارة بومبيو، إلى إسرائيل، في إطار 
جولة له في أوروبا والشرق األوسط، حيث 
هنأ جميع القادة بايدن على فوزه. وتهدف 
ــــى دعـــم  الـــرحـــلـــة الـــتـــي تــشــمــل ســـبـــع دول إلـ
ال سيما سياساتها  ترامب،  إدارة  أولويات 
املــنــاهــضــة لــلــصــن وإيــــــران. وتــشــمــل جــولــة 
بــومــبــيــو الـــتـــي تــســتــغــرق أســـبـــوعـــًا فــرنــســا 
وتــركــيــا وجـــورجـــيـــا وإســـرائـــيـــل واإلمــــــارات 
وقطر والسعودية. وتأتي رحلة بومبيو بعد 
ــام مــن مــوقــفــه املــثــيــر لــالســتــغــراب، عندما  أيـ
رفــض ســؤااًل ألحــد املراسلن حــول االنتقال 
ــنـــاك انــتــقــال   »ســـيـــكـــون هـ

ً
الــــرئــــاســــي، قــــائــــال

ســلــس إلـــى إدارة ثــانــيــة لــتــرامــب«. وبـــدا أنــه 
كان يتحّدث على سبيل الدعابة واستمر في 
القول بنبرة أكثر جدية، إنه يجب أن يطمئن 
العالم إلى أن وزارة الخارجية ستكون فعالة 
وناجحة مع الرئيس الذي سيتولى منصبه 

في 20 يناير/ كانون الثاني.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، األناضول(

اإلسرائيلية في األيام األخيرة تقارير وأنباء 
مختلفة عن اتصاالت وخطوات تنسيق من 
جديد بن حزب »كاحول لفان« وبن أحزاب 
املــعــارضــة األخــــرى، وال سيما حـــزب »ييش 
عــتــيــد تــيــلــم« الــــذي كــــان الــشــريــك األســاســي 
ــفـــان« فـــي االنــتــخــابــات  لــتــحــالــف »كــــاحــــول لـ
غــانــتــس ويتجه  أن ينسحب  قــبــل  األخـــيـــرة، 
إلى تشكيل حكومة وحدة طوارئ وطنية مع 

»الليكود« بزعامة نتنياهو.
إلى ذلك، كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
 »الليكود« يعد مقترح قانون 

ّ
أمس الجمعة، أن

جـــديـــد لــتــغــيــيــر صــالحــيــات وتــشــكــيــلــة لجنة 
يتيح  بما  إسرائيل،  في  املركزية  االنتخابات 
سيطرة األحزاب السياسية عليها، ومن ضمن 
ذلك تعين ممثلي األحزاب في مراكز االقتراع 

رصد

■ 1500 طبيب هاجروا من لبنان خالل األشهر الستة األخيرة. أحدهم قال 
ب حقائبه: انهيار كامل، وعود كاذبة، نهبونا، ال أمل؟ خسرنا 

ّ
وهو يوض

طبيبًا ذكيًا: بـ4 تعابير وصف الوضع بدقة.

■ تتوالى التقارير الدولية عن تورط #اإلمارات في الجريمة املنظمة 
واالتجار بالبشر واستغالل الظروف املعينة التي يمر بها #السودان في 

خداع بعض البسطاء وتجنيدهم ملهماتها القذرة.

■ أقرت #الصن اليوم بفوز املرشح الديمقراطي جو #بايدن بانتخابات 
الرئاسة األميركية. بناء عليه، لم يبق رافضًا النتيجة سوى ترامب 

وجمهوره، وفالديمير بوتن ونظامه... الذي ال يرحب بأي انتخابات ال 
ترقى إلى مستوى نزاهة »ديمقراطية« آل األسد.

■ سيخرج #ترامب من البيت األبيض حتما بحلول 20 يناير املقبل، لكن 
إلى أن يحن هذا املوعد، سيظل العالم يحبس أنفاسه تحسبًا ملفاجآت 

ترامب التي ُيتوقع أن تزداد وتيرتها في املرحلة القادمة.

■ أحدهم حرق نفسه في ميدان التحرير. نفى أنه »إخوان«، وسرد 
حكايته، لكنهم اتهموه بذلك، وبمرض نفسي! أكثر من 7 سنوات مّرت 

على مسلسل سحق اإلخوان، لكن اإلعالم التابع ال يتركهم أبدًا. ال يحدث 
 الغالبية لم تقتنع بمبررات 

ّ
ذلك عبثًا، بل ألن مخرجي املسلسل يدركون أن

السحق، وال بعسكرة املجتمع الحقًا.

■ في الدول املحترمة: تقوم ثورة عندما يحرق مواطن نفسه احتجاجًا 
على ظلم وقع عليه، أو يتم فتح تحقيق لتبيان السبب. في جمهوريات 

املوز، لم يكتفوا بأن املواطن حرق نفسه وربما مات، لكنهم يكملون عليه 
ويغتالونه معنويًا ويصفونه باملهتز نفسيًا بل واألجير الذي يحرق 

نفسه لتشويه اإلنجازات #ميدان_التحرير

■ رغم التباينات التركية الروسية في كاراباخ وسورية وليبيا، إال أنهما 
يلتقيان في تقليص التأثير الغربي في هذه املناطق. والتعاون التنافسي 

بينهما في كاراباخ سيكون أقل تعقيدًا مما هو عليه في سورية وليبيا 
بالنظر إلى قلة األطراف الخارجية املؤثرة في هذه املنطقة ومحدودية 

التأثير الغربي تحديدًا.

■ اإلمارات هي من تدعم خراب ليبيا. كثيرون حول املناصب قليلون 
حول #ليبيا

»الليكود«  حزب  أن  أمس  »معاريف«  موقع  نشره  للرأي  استطالع  بيّن 
الفترة  في  االنتخابات  جرت  حال  في  سيحصل  نتنياهو،  بنيامين  بقيادة 
بينت  نفتالي  بقيادة  »يمينا«  حزب  يحتل  فيما  مقعدًا،   30 على  الحالية 
لفان«  »كاحول  حزب  أما  مقعدًا.   23 على  بحصوله  الثانية  المرتبة 
سيكون  أنه  النتائج  وتبين  مقاعد.   9 إلى  فيتراجع  غانتس،  بني  بقيادة 
بمقدور نتنياهو تشكيل حكومة يمينية تتمتع بتأييد 70 نائبًا في حال 

تحالف مع الحريديم وحزب »يمينا«.

30 مقعدًا لـ»الليكود«

Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة


