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رئاسة بايدن تقترب

لم يجد الرئيس األميركي دونالد ترامب غير المحتجين في الشارع لمواصلة الحصول 
فيه  تتراجع  الذي  الوقت  في  باالنتخابات،  بايدن  جو  فوز  بمواجهة  الدعم  على 
حظوظه القانونية في تغيير النتائج، مع رفض محكمة في والية ميشيغن طلبًا 

من مؤيدي ترامب لمنع المصادقة على األصوات

واشنطن ـ العربي الجديد

عزز الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايدن تقدمه في االنتخابات بفوزه 
بوالية جورجيا، أمس السبت، في 
حني أعلن الرئيس دونالد ترامب أن »الوقت 
سيكشف« ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى 
السلطة قريبًا، وذلك في إقرار على ما يبدو 
بــأنــه ســيــســتــســلــم لــفــوز بـــايـــدن بــالــرئــاســة. 
لكن ترامب ال يزال يملك دعمًا من جماعات 
يمينية مــتــشــددة، وهــو شــارك فــي تظاهرة 
دعـــم لــه فــي واشــنــطــن، عــبــر وصـــول موكبه 
إلـــى مــكــان الــتــجــمــع وتــحــيــة داعــمــيــه. وذكــر 
مركز إديسون لألبحاث أن النتيجة في آخر 
الواليات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية 
تــرامــب لتختم مجموع  فــي صــالــح  ستأتي 
ــابــــي عــــنــــد 306  ــخــ ــتــ أصــــــــــوات املــــجــــمــــع االنــ
لــتــرامــب. ولــم تنجح  أصـــوات لبايدن و232 
السود في كارولينا  بايدن الجتذاب  حملة 
التفّوق  في  تقليدّيًا،  الجمهورّية  الشمالّية 
لــتــرامــب من  الــقــاعــدة الصلبة املــوالــيــة  على 

البيض وغير الجامعيني والريفيني. 
لكن األرقــام تمنح بايدن نصرًا مدويًا على 
بنتيجة 306  االنتخابي  املجمع  في  ترامب 
أصـــوات وهــي نفس النتيجة التي فــاز بها 
ــام 2016  تــرامــب عــلــى هــيــاري كــلــيــنــتــون عـ
آنـــذاك بأنها »ســاحــقــة«. ويتقدم  ووصــفــهــا 
بأكثر  أيضًا  الشعبي  التصويت  في  بايدن 
مــن 5.3 مــايــني صــوت وهــو مــا يـــوازي 3.4 
نقاط مئوية. وترتفع نسبته في التصويت 
الــشــعــبــي الــبــالــغــة 50.8 فـــي املـــائـــة بــفــارق 
طــفــيــف عـــن الــنــســبــة الــتــي ســجــلــهــا رونــالــد 
ريــــغــــان فــــي انـــتـــخـــابـــات 1980 عـــنـــدمـــا فـــاز 
عــلــى جيمي كــارتــر. ولــلــفــوز بــواليــة ثانية، 
يحتاج تــرامــب لقلب تقدم بــايــدن فــي ثاث 
واليــات على األقــل، لكنه لم يقدم أدلــة حتى 
ذلـــك. وأمــام  قــدرتــه على تحقيق  اآلن تثبت 
الواليات األميركية حتى 8 ديسمبر/كانون 
االنــتــخــابــات،  على  للمصادقة  املقبل  األول 
واخــتــيــار أعــضــاء املجمع االنــتــخــابــي الــذي 
ســيــخــتــار الــرئــيــس الــجــديــد رســمــيــًا فــي 14 

ديسمبر.
ــــرس«، أمــس  ونــقــلــت وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـ
الــســبــت، عــن مــســؤولــني أمــيــركــيــني توقعهم 
ويختار  تاريخية  خــطــوة  بــايــدن  يتخذ  أن 
ما  األولــــى،  للمرة  البنتاغون  لتولي  امـــرأة 
أمام  املتبقية  القليلة  الحواجز  أحــد  يحطم 
النساء في وزارة الدفاع والحكومة. ويعتبر 
فلورنوي،  ميشيل  األميركيون  املسؤولون 

ــــني املـــعـــتـــدلـــني  ــاربـ ــ ــــحـ ــي مـــــن قـــــدامـــــى املـ ــ ــ وهـ
البنتاغون، الخيار األول لهذا  سياسيًا في 

املنصب.
له منذ 5 نوفمبر/تشرين  أول تعليق  وفي 
الثاني الحالي عندما ادعــى فــوزه وقــال إن 
ــــده، تــوقــع  االنـــتـــخـــابـــات »تــــم تـــزويـــرهـــا« ضـ
األبيض،  البيت  ترامب، في تصريحات في 
أن يــصــبــح لـــقـــاح فـــيـــروس كـــورونـــا مــتــاحــًا 
املقبل،  إبــريــل/نــيــســان  فــي  الــســكــان  لجميع 
وســـط ارتـــفـــاع قــيــاســي فــي عـــدد اإلصــابــات 
الجديدة. لكن األهم كان اقتراب ترامب أكثر 
من اإلقرار باحتمال مغادرته البيت األبيض 
واعترافه  املقبل،  الثاني  كانون  يناير/  في 
في  النتائج  تغيير  بــمــقــدوره  يعد  لــم  بــأنــه 

والية جورجيا. 
وقــــــال، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــبــيــت 
األبيض، »لن ندخل في عزل عــام، لن أفعل، 
عام...نأمل...  لن تدخل في عزل  اإلدارة  هذه 
أيــــًا كــــان مـــا ســيــحــدث فـــي املــســتــقــبــل - من 
يعرف أي إدارة ستكون )في السلطة(. أعتقد 
أن الوقت سيكشف عن ذلك«. لكن ترامب لم 
يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق 
الديمقراطي  االنتخابي، ولم يذكر منافسه 
بـــاالســـم. والحــقــًا غــــادر تــرامــب املــؤتــمــر في 
حديقة الورود في البيت األبيض دون الرد 
على املراسلني الذين كانوا يطرحون أسئلة، 
ــتــــى ســـتـــعـــتـــرف بــخــســارتــك  مــــن بــيــنــهــا »مــ

االنتخابات؟«. 
ــد فـــــي اإلشـــــــــــارة املــلــتــبــســة  ــ ــ وثــــمــــة مـــــن وجـ
واملــفــتــوحــة عــلــى أكــثــر مــن تفسير وتــأويــل، 
التسليم  بــاتــجــاه  لــلــتــراجــع  التمهيد  بــدايــة 
ــذي  ــع الــ ــ ــــواقـ ــر الـ ــاألمــ ــة بــ ــراحــ ضــمــنــًا أو صــ
بــات مــن الصعب االرتـــداد عليه بعد إعــان 
والتي  رسمية،  غير  بــصــورة  ولــو  النتائج، 
رست على فوارق كبيرة، سواء على صعيد 
ــوات الــشــعــبــيــة )نـــحـــو 6 مــــايــــني( أو  األصــــــ
أصوات املجمع االنتخابي )74(، خصوصًا 

ــد،  ــزايـ ــتـ ــه يـ ــنـ ــهـــوريـــني عـ ــمـ أن انــــســــاخ الـــجـ
وإن لــيــس بــاملــقــدار الــحــاســم، وكــذلــك األمــر 
 عــن توالي 

ً
على صعيد الـــرأي الــعــام، فضا
االعترافات الدولية بفوز بايدن.

ويــوجــه تــرامــب، مــنــذ الــثــالــث مــن نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، اتهامات با أساس 
بـــوقـــوع تـــزويـــر عــلــى نـــطـــاق واســــــع، لــكــنــه، 
ومع استمراره في توجيه مثل هذه املزاعم 
فــي تصريحاته  يكررها  لــم  »تــويــتــر«،  على 
ترامب،  األبيض. وخــرج  البيت  في  العلنية 

أمــــــس، بــــــأول تـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة لــــه مــنــذ 
السابع  إعــان فوز بايدن باالنتخابات في 
وقــال  الــحــالــي.  الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن 
جــيــرالــدو ريــفــيــرا، مـــراســـل شــبــكــة »فــوكــس 
نيوز« وأحد املقربني من ترامب إنه تحدث 
هــاتــفــيــًا مـــع الـــرئـــيـــس يــــوم الــجــمــعــة، وإنـــه 
بالدستور  أنــه سيلتزم  يستنتج من كامه 
األميركي وسيسلم السلطة بعد فرز جميع 
األصوات. وقال ريفيرا للشبكة »أبلغني أنه 
واقعي. أبلغني أنه سيقوم باألمر الصائب«. 
ــه مــــع اتــــضــــاح صــــورة  ــ ــال مـــســـاعـــدوه إنـ ــ وقــ
النتيجة أكثر، ناقش ترامب مع مستشاريه 
الــفــعــالــيــات اإلعـــامـــيـــة املــحــتــمــلــة وضــمــان 
دائــرة  فــي  يبقيه  الساحة بما  ظــهــوره على 
الضوء قبل محاولة محتملة للعودة للبيت 
األبيض في 2024. وقال عدد من مستشاريه 
إنـــه يــفــكــر فـــي إطــــاق قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة، أو 
شركة تواصل اجتماعي، ملواجهة من يرى 
التواصل  أنهم خانوه وأعــاقــوا قدرته على 

املباشر مع الشعب األميركي.
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ولــــــم يـــســـجـــل مــــســــؤولــــو االنــ
الفشل  وكـــان  جسيمة،  مخالفات  الــواليــات 
مآل العديد من طعونه في املحاكم. ورفضت 
طلبًا  الجمعة  ميشيغن  واليـــة  فــي  محكمة 

مـــن مـــؤيـــدي تـــرامـــب ملــنــع الــتــصــديــق على 
األصــــوات فــي ديــتــرويــت الــتــي ذهــبــت بقوة 
عن  تــرامــب  لــبــايــدن. وتخلى محامو حملة 
الشكوك  بعد  أريــزونــا  فــي  دعـــوى قضائية 
التي أحــاطــت بها جــراء اإلحــصــاء النهائي 
لــــــألصــــــوات هـــــنـــــاك. وقـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــتـــان 
األميركية  الوكالة  بثته  بيان  في  أمنيتان، 

لألمن اإللكتروني، إن املسؤولني االتحاديني 
 
ً
عـــن ســـامـــة االنـــتـــخـــابـــات لـــم يـــجـــدوا دلــيــا

يثبت أن أي نظام انتخابي حذف أو أضاع 
أو بدل أصواتًا أو »تم تحييده بأي شكل«.

وعزز بايدن، بحسب وسائل إعام أميركية، 
ــلــــى تـــــرامـــــب بـــــفـــــوزه بــــواليــــة  ــاره عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
جــورجــيــا لتضعف آمـــال الــرئــيــس فــي قلب 

النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز. 
واعتبر ترامب، في تغريدة أمس السبت، أن 
»مصادقة حاكم والية جورجيا على نتائج 
مراجعتها«.  املستحيل  مــن  يجعل  الــواليــة 
وجورجيا، وهي واحــدة من خمس واليات 
تمّكن بايدن من انتزاعها من الجمهورّيني، 
ـــح ديـــمـــقـــراطـــي مــنــذ عــام 

ّ
لـــم يــفــز بــهــا مـــرش

رئيسًا.  كلينتون  بيل  خب 
ُ
انت عندما   1992

 في 
ً
وحصل تــرامــب على تــقــّدم مريح بــدايــة

 
ّ
الوالية مع فرز أصوات املناطق الريفية، لكن

ــصــبــح مــتــقــاربــة مــع بــايــدن 
ُ
الــنــتــائــج بـــدأت ت

بعد فرز أصوات مدينتي أتانتا وسافانا. 
ع إعادة إحصاء األصوات يدوّيًا 

ّ
ومن املتوق

 عمليات التدقيق على 
ّ
األسبوع املقبل، لكن

ع أن تقلب النتائج 
ّ
مستوى الواليات ال ُيتوق

القانوني  الفريق  وقـــال  تــرامــب.  يــرغــب  كما 
لبايدن في جورجيا إنه ال يتوقع أن تؤدي 
إعادة فرز األصوات بشكل يدوي في الوالية 
إلى تغيير نتائج االنتخابات. وقال محامي 
الحزب الديمقراطي مارك إلياس، الذي كان 
الــواليــة،  فــي  االنتخابية  الحملة  مــع  يعمل 
إنــه بمجرد اكــتــمــال إعـــادة الــفــرز، لــن يكون 
هناك مزيد من الشك حول نتيجة انتخابات 

الوالية.
ورغـــم عـــدم إقــــرار تــرامــب رســمــيــًا بالهزيمة 
حتى اآلن، إال أن أعضاء فريق بايدن أكدوا 
أنهم يمضون قدمًا في إجراءات نقل السلطة. 
وقال رون كاين، الذي اختاره بايدن ليكون 
كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت األبـــيـــض ملــحــطــة »أم 
أس أن بي سي«، »ثمة مسؤولون في وزارة 
في  تلقيح  لحملة  يــحــضــرون  اآلن  الــصــحــة 
فــبــرايــر/شــبــاط ومـــــارس/آذار عندما يكون 
جــو بــايــدن رئــيــســًا«. وأضـــاف »كلما تمكنا 
ــــن إشـــــــــراك خـــبـــرائـــنـــا املـــكـــلـــفـــني الــعــمــلــيــة  مـ
االنتقالية في وقت أبكر في االجتماعات مع 
األشخاص الذين يخططون لحملة التلقيح، 

تمت العملية االنتقالية بساسة أكبر«.
الــعــمــلــيــة  تـــعـــتـــرض  كـــثـــيـــرة  ــوائــــق  عــ أن  إال 
من  صغيرة  مجموعة  فوحدها  االنتقالية. 
الــــنــــواب الــجــمــهــوريــني اعـــتـــرفـــت بــانــتــصــار 
ــا أنــــصــــار تــــرامــــب فــــا يــــزالــــون  ــ بـــــايـــــدن. أمــ
 من الطلبات للمساهمة ماليًا 

ً
يتلقون وابا

»دفاعًا عن االنتخابات«. وشارك ترامب في 
له في واشنطن، عبر وصول  تظاهرة دعــم 
داعميه.  وتحية  التجمع  مكان  إلــى  موكبه 
وكــان استبق هــذا األمــر بإعان دعمه، عبر 
تــغــريــدة لــلــتــظــاهــرات. ونـــزل أنــصــار تــرامــب 
إلـــى الـــشـــوارع، أمـــس الــســبــت، ملــســانــدتــه في 
مــا يـــردده دون دليل عــن حــدوث تــزويــر في 
االنتخابات، بينما يمضي قدمًا في سلسلة 
في  للطعن  الطويلة  القضائية  املــعــارك  مــن 
فوز بايدن، بينما تعتزم جماعات يسارية 
ــرات مــــضــــادة فــــي واشــنــطــن  ــاهـ ــظـ تــنــظــيــم تـ
ومدن أخرى. وشارك في التظاهرات املؤيدة 
لــتــرامــب فــي واشــنــطــن ومــــدن أخــــرى مزيج 
وأعضاء  يمينية  وشخصيات  أنصاره  من 
جــمــاعــتــي »املــحــافــظــون عــلــى الــعــهــد« )أوث 
كيبرز( و»األوالد الفخورون« )براود بويز(، 
للبقاء  فــي تعبير شعبي عــن دعـــم مــســعــاه 
أســمــاء عدة  املنظمون  السلطة. وأطــلــق  فــي 
على املسيرات، من بينها »مسيرة من أجل 
ترامب« و»أوقفوا السرقة« و»مسيرة املليون 
مــاجــا«، وهــي كلمة تــرمــز بــاألحــرف األولــى 
»اجعلوا  االنتخابية  تــرامــب  حملة  لشعار 
أمــيــركــا عظيمة مـــرة أخــــرى«. وذكــــرت قناة 
»الــجــزيــرة« أمـــس الــســبــت أن هــنــاك دعـــوات 
أريزونا احتجاجًا على  لتظاهرة في والية 

نتائج االنتخابات.

عبسي سميسم

أظهرت الطريقة التي تم بها إعداد ما 
سمي باملؤتمر الدولي لالجئني، الذي 
نظمه النظام السوري برعاية روسية، 
العديد من التناقضات التي تثبت أن 

الالجئني هم أبعد ما يكونون عن 
أهداف هذا املؤتمر. وبدا واضحًا أن 
للمؤتمر أهدافًا أخرى، تتعلق برغبة 
روسيا في االستمرار بتعويم نظام 
بشار األسد، واستخدامه كوسيلة 

إلظهار النظام بمظهر املتماسك 
واملستقر، ومحاولة إقناع الدول 
املانحة املساهمة بإعادة اإلعمار 

 إلى هدف 
ً
في سورية، وصوال

تمرير انتخاب األسد لفترة رئاسية 
جديدة، بعيدًا عن قرارات األمم 

املتحدة ومسار جنيف لحل القضية 
السورية.

وعلى الرغم من التسويق الروسي 
الكبير للمؤتمر، ومحاولة حشد 

أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي 
له، إال أن مشاركة النظام جاءت على 

مستوى منخفض جدًا. وقد افتتح 
املؤتمر أيمن سوسان الرجل الثالث 
في وزارة خارجية النظام، فيما لم 
يحضر رئيس النظام املؤتمر الذي 
عقد على بعد بضعة كيلومترات 

من قصره. كما بدا واضحًا سوء 
التنسيق في املواقف بني روسيا 

والنظام. ففي الوقت الذي قال فيه 
قائد املركز الوطني إلدارة الدفاع 
بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل 

ميزينتسيف إنه ال بد من ضمان 
تفكيك جميع مخيمات النازحني 

داخليًا، وإعادة أهاليها إلى املناطق 
التي اختاروا السكن فيها، أكد 

محافظ ريف دمشق التابع للنظام 
عالء إبراهيم أن استقبال الالجئني 
سيتم ضمن مخيمات، ولن يسمح 

لهم بالعودة ملناطقهم إلى حني إتمام 
عملية إعادة اإلعمار، ما يشير 

بوضوح إلى أن موضوع الالجئني 
مجرد وسيلة لفتح ملف إعادة 

اإلعمار.
كما أن دعوة النظام الالجئني 

للعودة إلى خيام في مناطق على 
أطراف املدن تؤكد أنه ال يريد إعادة 

أي الجئ، ويريد توجيه رسالة 
ملن يفكر بالعودة أنه لن يعود إلى 

منطقته وإنما إلى السكن في خيمة. 
طبعًا هذا عدا عن العراقيل الكبيرة 
التي يضعها النظام أمام النازحني 
داخليًا للعودة إلى مناطقهم، وعن 

املالحقات األمنية التي قد يتعرض 
لها من يفكر بالعودة إلى مناطق 

النظام. ولكن رغم كل الجهود التي 
بذلها الروس إلعطاء املؤتمر زخمًا 

دوليًا، فإن عدم توافر اإلمكانات 
واإلرادة لدى النظام وروسيا إلعادة 
أي الجئ ساهم في إفشال املؤتمر، 

وأظهره كمهرجان خطابي غير قابل 
للتطبيق. إال أن تحقيق األهداف غير 
املعلنة للمؤتمر يبقى مرتبطًا بمدى 
تجاوب املجتمع الدولي مع املساعي 

الروسية.

لغز قضية »رجل القاعدة« في طهرانإثيوبيا: الحرب تمتد إلى خارج تيغراي

ترامب 
يمّهد طريق 

االستسالم

الحدث

فــي الــوقــت الـــذي كــانــت تضغط فيه الــقــوات 
تيغراي  على  سيطرتها  إلحــكــام  اإلثيوبية 
شـــمـــال الـــبـــاد، انــتــقــلــت الـــحـــرب إلــــى خـــارج 
اإلقــلــيــم، مــع اســتــهــداف »الــجــبــهــة الشعبية 
أمهرة  واليــة  في  تيغراي« مطارين  لتحرير 
املــجــاورة بالصواريخ. فــي هــذا الــوقــت، دعا 
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد املواطنني 
إلى  مشيرًا  أنفسهم،  إنقاذ  إلــى  تيغراي  في 
أن السلطات ستمهل الجبهة 3 أيام لتسليم 
منذ  اشتباكات  في  املئات  تل 

ُ
وق أسلحتها. 

ــل أبــــي أحـــمـــد الــجــيــش ملــهــاجــمــة قـــوات  ــ أرسـ
الجبهة في تيغراي في الرابع من نوفمبر/

اتهم  أن  بعد  وذلــك  الحالي،  الثاني  تشرين 
الــجــبــهــة بــمــهــاجــمــة قـــاعـــدتـــني عــســكــريــتــني 

للقوات الفيدرالية. 
ــراي، أمـــس  ــغـ ــيـ ــة تـ ــ ــة« واليــ ــكـــومـ وأعـــلـــنـــت »حـ
ــة عــلــى  ــيـ الـــســـبـــت، أن الـــضـــربـــات الـــصـــاروخـ
موقعني إثيوبيني، ليل الجمعة السبت، كانت 
نــفــذتــهــا الحكومة  ردًا عــلــى ضــربــات جــويــة 
االتــحــاديــة فــي اآلونــــة األخــيــرة فــي تــيــغــراي. 
الضربات استهدفت  أن  وأضافت، في بيان، 
ــم »الـــجـــبـــهـــة  ــيــ ــد عـــســـكـــريـــة. وقــــــــال زعــ ــ ــواعـ ــ قـ
ــغــــراي« دبـــرصـــيـــون  ــيــ الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر تــ
جبراميكائيل، لوكالة »رويترز«، إن املطارين 
مــن األهــــداف املــشــروعــة. وأضـــاف »أي مطار 
يــســتــخــدم ملــهــاجــمــة تــيــغــراي ســيــكــون هــدفــًا 
مشروعًا، وليس مدن أمهرة«. وتقاتل قوات 

والية أمهرة إلى جانب القوات االتحادية.
في  جــونــدار  مدينة  بمطار  أضـــرار  ولحقت 
واليـــــة أمـــهـــرة جـــــراء مـــا وصــفــتــه الــحــكــومــة 
أن  السلطات  بنيران صاروخية. وأوضحت 
صــاروخــًا آخــر استهدف مــطــار مدينة بحر 
أنه »في  الهدف. وأوضحت  دار، لكنه أخطأ 
وقـــت مــتــقــدم مــن لــيــل 13 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي أطــلــقــت صـــواريـــخ بــاتــجــاه مدينتي 
بحر دار وجوندار، ما أدى إلى إصابة املطار 

طهران، لندن ـ العربي الجديد

ــمــــوض يـــلـــف مـــقـــتـــل مـــواطـــنـــني  ــغــ ال يــــــــزال الــ
ــــي 7 أغــــســــطــــس/آب  ــران فـ ــ ــهـ ــ ــــي طـ عـــربـــيـــني فـ
املــــاضــــي. فــبــعــد ســـاعـــات مـــن نــشــر صحيفة 
عن   

ً
نقا األميركية خبرًا،  تايمز«  »نيويورك 

مسؤولني في املخابرات، أشــاروا فيه إلى أن 
الــرجــل الثاني فــي تنظيم »الــقــاعــدة« هــو من 
يــد عماء  العاصمة اإليــرانــيــة، على  فــي  قتل 
إســرائــيــلــيــني، ســارعــت طــهــران إلـــى نــفــي هــذا 
لــم يعلق على تحدث  التنظيم  أن  األمـــر. كما 
الــتــواصــل االجتماعي  حــســابــات عبر مــواقــع 
عــن وفـــاة زعــيــم »الــقــاعــدة« أيــمــن الــظــواهــري 

قبل شهر ألسباب طبيعية.
األميركية،  تايمز  نيويورك  صحيفة  ونقلت 
أول مــن أمـــس، عــن مــســؤولــني فــي املــخــابــرات 
قولهم، إن الرجل الثاني في تنظيم »القاعدة«، 
املـــتـــهـــم بـــاملـــشـــاركـــة فــــي الــتــخــطــيــط لــتــفــجــيــر 
سفارتني أميركيتني في كينيا وتنزانيا عام 
ــتــل فــي طـــهـــران، فــي أغــســطــس، على 

ُ
1998، ق

يــد عــمــاء إســرائــيــلــيــني، بــنــاء عــلــى طــلــب من 
الواليات املتحدة، وهو ما نفته إيران.

ــديــــد« نــــشــــرت فــــي 7  ــربــــي الــــجــ ــعــ وكــــانــــت »الــ
عربيني  مواطنني  مقتل  عــن  خبرًا  أغسطس، 
 عن وسائل إعام 

ً
في طهران بالرصاص، نقا

وشــبــكــات تــواصــل إيــرانــيــة، قــالــت إنــهــمــا أب 
وابنته، إال أن السلطات اإليرانية الرسمية لم 
الــحــادث بعد. وذكــرت »نيويورك  تعلق على 
نارية  أن رجلني كانا يركبان دراجــة  تايمز« 
أحمد  الله  عبد  بالرصاص  تا 

َ
ق في طهران، 

الله، الشهير بأبي محمد املصري، قبل  عبد 
العملية  أن  أشــهــر، مضيفة  ثــاثــة  مــن  أكــثــر 
ظلت سرية منذ ذلك الحني. وُينظر للمصري 

باعتباره خليفة الظواهري.
وأحـــجـــم مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، تـــحـــّدث لــوكــالــة 
»رويترز« شرط عدم نشر اسمه، عن تأكيد أي 

دار بعد الهجمات. وقال أحد سكان جوندار، 
ــه ســـمـــع دوي  ــ ــلــــي، إنـ ويــــدعــــى يـــوهـــانـــس أيــ
أزيــزو باملدينة مساء  قــوي في حي  انفجار 
أول مــن أمــس. وقــال ساكن آخــر فــي املنطقة 
إن الــــصــــاروخ أصـــــاب أحــــد مــبــانــي املـــطـــار، 
مــوضــحــًا أنـــه جـــرى إغـــاق املنطقة وإيــقــاف 

عربات اإلطفاء في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، في 
رســالــة موجهة إلــى املــواطــنــني فــي تيغراي، 
إلـــى إنــقــاذ أنــفــســهــم مــن »الــجــبــهــة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي الــــشــــريــــرة والـــجـــشـــعـــة«، 
 3 الجبهة  السلطات ستمهل  أن  إلــى  مشيرًا 
»الجماعة  إن  وقــال  أسلحتها.  لتسليم  أيــام 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى وشــــــك املــــــــوت ألنـــهـــا 
محاصرة من كل االتجاهات، وهي في حالة 
ارتــبــاك وغــيــر قـــادرة على توفير قــيــادة في 
ــار إلـــى أن »الــقــوات  جميع الــجــبــهــات«. وأشــ
تتعرض  الجبهة  فــي  واملليشيات  الخاصة 
لــلــجــوع واملـــــــوت«. وحــــض »شـــعـــب تــيــغــراي 
ــن الــتــضــحــيــة بــأطــفــالــهــم،  عــلــى االمـــتـــنـــاع عـ
وإنــقــاذهــم فــي أســـرع وقــــت«. وقـــال إن »أهــل 
ــــة عــمــر  ــالـ ــ ــــن إطـ ــــن يـــســـتـــفـــيـــدوا مـ تــــيــــغــــراي لـ
بأطفالهم«،  بالتضحية  الشريرة  الجماعة 
يــمــوت من  أن  أنـــه »ال ينبغي ألحـــد  مضيفًا 
أجـــل جــمــاعــة إجــرامــيــة، بــل مــن أجـــل قضية 
أن »الشعب  والوطن والشعب«. وشدد على 
يجب أن يوجه نظره إلى أعمال التنمية من 
خال قطع حياة الجبهة الشعبية«. وقال إن 
»إثيوبيا تدعو شعب تيغراي إلنقاذ الباد، 
أيــضــًا »عناصر  تــاريــخــكــم«. وحــث  وتجديد 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة اإلقــلــيــمــيــة فــــي تــيــغــراي 
واألمن على رفض التضحية بأرواحهم من 

أجل مجموعة تحتضر«.
ودعــــت واشـــنـــطـــن، أوملــــن أمــــس، إلــــى اتــخــاذ 
ــوات »فــــوريــــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد« في  ــطـ خـ
»إنهاء  إلــى  التوصل  بهدف  تيغراي،  إقليم 

ــّيــــني غــيــر املــعــتــقــلــني لــــدى الـــواليـــات  اإلرهــــابــ
حدة أو أحد حلفائها.

ّ
املت

مـــن جــهــتــهــا، ســـارعـــت الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
أمــــس الـــســـبـــت، إلــــى نــفــي صــحــة مـــا أوردتـــــه 
»نــيــويــورك تــايــمــز«. وقـــال املــتــحــدث باسمها 
ســعــيــد خــطــيــب زاده، إنـــهـــا تــنــفــي بـــقـــوة أي 
ــران،  ــود لـــقـــادة تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« فـــي إيــ وجــ
داعيًا وسائل اإلعــام األميركية »أال تقع في 
للسلطات  الهوليودية  السيناريوهات  شرك 
األمــيــركــيــة واإلســرائــيــلــيــة«. وأضـــاف خطيب 
زاده أن »تنظيم القاعدة كان وليد السياسات 
الــخــاطــئــة لــلــواليــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
املــنــطــقــة«، متهمًا إســرائــيــل وأمــيــركــا »بنشر 
األكــــاذيــــب وتـــســـريـــب مــعــلــومــات مــلــفــقــة إلــى 
وسائل اإلعــام، للترويج بأن إيــران مرتبطة 

بهذه املجموعات«.
وأشــــارت وكــالــة »فــــارس« اإليــرانــيــة، ومــواقــع 
ــــل االجــــتــــمــــاعــــي، فـــــي 7 أغـــســـطـــس  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
املاضي، إلى مقتل أب وابنته في شمال شرق 
طهران في منطقة »باسداران« الراقية. وقالت 

ــال مــتــحــدث بــاســم الــســلــطــات  بــــأضــــرار«. وقــ
املــحــلــيــة فـــي جـــونـــدار إن صـــاروخـــًا أصـــاب 
مــطــار املنطقة وألــحــق بــه أضــــرارًا، فــي حني 
سقط صاروخ آخر في نفس التوقيت خارج 
مطار بحر دار. واتهمت الحكومة اإلثيوبية 
ــيــــغــــراي«،  ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر تــ ــهـ ــبـ ــجـ »الـ
الــتــي تــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــة تــيــغــراي، بشن 
الــهــجــوم. واعــتــبــرت قـــوة الـــطـــوارئ التابعة 
للحكومة، في تغريدة، أن »الجبهة الشعبية 
ــر أســلــحــة في  لــتــحــريــر تــيــغــراي تستغل آخـ
ــال مـــوظـــف فـــي الــخــطــوط  ــ تــرســانــاتــهــا«. وقـ
الــجــويــة اإلثــيــوبــيــة، طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــه، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إنــه جــرى إلغاء 
الرحات الجوية إلى مطاري جوندار وبحر 

معلومات في تقرير الصحيفة أو توضيح ما 
أي دور. وأضافت  املتحدة  للواليات  كــان  إذا 
أيضًا  أسفرت  العملية  أن  تايمز«  »نيويورك 
عن مقتل ابنة املصري، وهي أرملة حمزة ابن 
زعيم التنظيم السابق أسامة بن الدن، الذي 

أعلنت مصادر أميركية مقتله في 2019.
وعــمــلــّيــة »االغـــتـــيـــال« تــّمــت فـــي 7 أغــســطــس، 
يوم ذكرى الهجمات على سفارتي الواليات 
العام 1998.  في  كينيا وتنزانيا  حدة في 

ّ
املت

ويتهم القضاء األميركي عبد الله أحمد عبد 
الــلــه بــالــضــلــوع فـــي هـــذه الــهــجــمــات. وكــانــت 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة عــرضــت 
مكافأة قدرها 10 مايني دوالر في مقابل أّي 
معلومات تؤّدي إلى القبض على هذا الرجل 
الــــذي ُيـــعـــّد أحــــد زعـــمـــاء »الـــقـــاعـــدة«. ونــقــلــت 
مكافحة  ملركز  وثائق  عن  تايمز«  »نيويورك 
 عبد 

ّ
اإلرهاب األميركي تعود للعام 2008، أن

الـــلـــه، املـــعـــروف بــاســمــه الــحــركــّي أبـــو محمد 
 واألكـــثـــر قـــدرة 

ً
املـــصـــري، كـــان »األكـــثـــر خـــبـــرة

بني  مــن  استراتيجّية«  عملّيات  تنظيم  على 

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال مـــســـاعـــد وزيــ ــ الـــــنـــــزاع«. وقــ
ناغي:  تيبور  األفريقية  للشؤون  األميركية 
»نـــنـــدد بـــاملـــجـــزرة بــحــق املــدنــيــني فـــي مـــاي-
كــاديــرا« فــي جــنــوب-غــرب تيغراي، مضيفًا، 
فــي تــغــريــدة، »مــن الــضــروري إعـــادة السام 

وحماية املدنيني«. 
ــاد األفــريــقــي  ــحـ ــم املــتــحــدة واالتـ وكـــانـــت األمــ
ــبــــروا عــــن الـــقـــلـــق مــن  ــهــــات أخــــــرى قــــد عــ وجــ
احــتــمــال امـــتـــداد الــقــتــال إلـــى مــنــاطــق أخــرى 
القرن  استقرار منطقة  إثيوبيا وزعزعة  في 
اإلقليمي ملفوضية  الرئيس  وقــال  األفريقي. 
الــاجــئــني الــســودانــيــة الــســر خـــالـــد، لــوكــالــة 
»فـــرانـــس بــــرس«، إن مــا ال يــقــل عــن 21 ألــف 
إثــيــوبــي عـــبـــروا إلــــى شــــرق الــــســــودان طلبًا 
لــلــمــســاعــدة حــتــى مــســاء الــجــمــعــة. وأوضـــح 
»أنـــهـــم يــواصــلــون الــــقــــدوم«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
الكثيرين وصلوا من بلدة ُحميرة اإلثيوبية 

التي شهدت بعض أعنف املعارك.
وذكـــرت لجنة حقوق اإلنــســان فــي إثيوبيا، 
ــا الــــحــــكــــومــــة لـــكـــنـــهـــا جــهــة  ــهـ ــنـ ــيـ ــعـ الـــــتـــــي تـ
املحققني  فريقًا من  أرسلت  أنها  »مستقلة«، 
إلــى بــلــدة مــاي كـــادرا الــتــي تقع فــي تيغراي 
وتحدثت منظمة العفو الدولية عن أدلة على 
حــدوث قتل جماعي فيها. وقــالــت مسؤولة 
ــقـــوق اإلنــــســــان بــــاألمــــم املـــتـــحـــدة مــيــشــيــل  حـ
باشيليه، أول من أمس، إنه في حالة التأكد 
مــن أن طــرفــًا ارتــكــب املـــجـــزرة ضــد املــدنــيــني 
الدولية  العفو  منظمة  عنها  تحدثت  الــتــي 
فإنها ستكون بمثابة جرائم حــرب. ودانــت 
املعنية  املتحدة  لألمم  الخاصة  املستشارة 
ــادة بــرامــيــا بـــاتـــن، واملــســتــشــارة  ــ بــمــنــع اإلبــ
الحماية  عــن  باملسؤولية  املعنية  الــخــاصــة 
كارين سميث، في بيان مشترك، »تقارير عن 
هجمات محددة األهــداف ضد مدنيني بناء 

على إثنيتهم أو ديانتهم«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الوكالة إن القتيلني هما مواطنان لبنانيان. 
وذكرت حسابات على مواقع التواصل أنهما 
قــتــا بــالــرصــاص داخـــل ســيــارتــهــمــا. وذكـــرت 
الوكالة أن املواطنني اللبنانيني هما »حبيب 
أهالي حارة  أن  إلــى  داودي«، مشيرة  ومريم 
»بوستان« في شارع »باسداران« في طهران 
»أب  ـــ ــ أكـــــــدوا ملـــراســـلـــهـــا وقــــــوع عــمــلــيــة قـــتـــل لـ
وابــنــتــه، وهــمــا عــربــيــان«. مــن جهتها، أكــدت 
قتل  وقـــوع جريمة  العمالية،  »إيــلــنــا«  وكــالــة 
ملواطنني أجنبيني، إال أن السلطات اإليرانية 

الرسمية لم تعلق على الحادث بعد.
وتـــحـــّدثـــت حــســابــات عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي عــن وفـــاة الــظــواهــري قــبــل شهر 
ــال الــصــحــافــي حسن  ــ ــبـــاب طــبــيــعــيــة. وقـ ألسـ
ــاء يــتــّم  ــبـ حــســن، عــبــر »تـــويـــتـــر«، إن هـــذه األنـ
ز 

ّ
تداولها في دوائــر مغلقة، الفتًا إلى أنه عز

هذه املعلومات بمصادر مقّربة من التنظيم. 
وأوضـــح أنــه لــم يكن لينشر هــذه األنــبــاء لو 
ــه يــتــّم  كـــانـــت مـــجـــّرد شـــائـــعـــات، الفـــتـــًا إلــــى أنــ
الــتــداول بها فــي الــدوائــر الــجــهــاديــة املغلقة، 
كأخبار  معها  يتعامل   

ّ
األقـــل على  والبعض 

مؤكدة.
بــدورهــا، غــّردت مديرة موقع »ســايــت« الذي 
ريتا  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  نشاطات  يتابع 
كـــاتـــز، عــبــر »تـــويـــتـــر«، مــتــحــدثــة عـــن تــقــاريــر 
ــاة الــظــواهــري  ــ غــيــر مـــؤكـــدة تــتــحــّدث عـــن وفـ
قبل شهر بسبب املـــرض، فــي وقــت لــم يؤكد 
الواضح،  املعلومات. ومن غير  التنظيم هذه 
الظواهري في حال  وفــق كاتز، من سيخلف 
إلــى أن التنظيم ال ينشر  ثبوت وفاته، الفتة 
أخبارًا عن وفاة قادته إال في الوقت املناسب. 
الــظــواهــري زعــامــة تنظيم »القاعدة«  ــى 

ّ
وتــول

فــي عملية أمنية  بــن الدن  بعد مقتل أســامــة 
أميركية في باكستان عام 2011. وُيعتقد أن 
الظواهري يختبئ في مكان ما عند الحدود 

الباكستانية.

تعقد  قمة  عن  السبت،  أمس  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  غاب 
آسيا  شــرق  جنوب  في  نظرائه  مع  االفتراضي  الواقع  تقنية  عبر 
)آسيان(، وذلك للعام الثالث على التوالي. وقال مستشار األمن القومي 
األميركي روبرت أوبراين، في افتتاح القمة، إن الرئيس األميركي يأسف 
وحضر  اإلنترنت.  عبر  عقدت  التي  القمة  حضور  من  تمكنه  لعدم 
خالل  عنه  ممثلين  أرســل  لكنه   ،2017 عــام  »آســيــان«  قمة  ترامب 

االجتماعات التي أعقبتها. 

غياب ثالث عن قمة »آسيان«

ذكرت وسائل إعالم 
أميركية أن فيروس 

كورونا طاول مجددًا 
جهاز الخدمة السرية 

المكلف حراسة الرئيس 
دونالد ترامب والرئيس 

المنتخب جو بايدن. 
وذكرت صحيفة 
»واشنطن بوست« 
أن أكثر من 130 من 

عمالء الخدمة 
السرية أصيبوا بفيروس 
كورونا أو أنهم في 
الحجر الصحي بسبب 
مخالطتهم أشخاصًا 
مصابين. وقد حصل 

هذا التفشي للفيروس 
بعد أن سافر العديد 
من عمالء الخدمة 

السرية في إطار 
التجمعات االنتخابية 

مع ترامب.

130 إصابة

أنصار ترامب خالل تظاهرة 
في واشنطن أمس 

)مانديل نغان/فرانس برس(

رصد متابعة

تحّدثت حسابات عن وفاة الظواهري )فرانس برس(
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      غرب

بومبيو في باريس

وصــل وزيـــر الــخــارجــيــة األميركية 
مـــايـــك بــومــبــيــو )الـــــصـــــورة(، أمــس 
 

ّ
الــســبــت، إلـــى بـــاريـــس، حــيــث يــحــل

الرئيس  عــلــى  اإلثـــنـــني، ضيفًا  غـــدًا 
ــــل مـــــــاكـــــــرون فــــــي قــصــر  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
اإللـــيـــزيـــه ووزيـــــر الــخــارجــيــة جــان 
ــار جــولــة  ــ ــ إيـــــف لــــــودريــــــان، فــــي إطـ
تــشــمــل أوروبـــــا والـــشـــرق األوســــط. 
وأوضح اإلليزيه أن ماكرون ووزير 
الزيارة  هــذه  وافقا على  خارجيته 
»إبـــاغ  وتـــم  بومبيو  طلبها  الــتــي 
فريق الرئيس املنتخب جو بايدن 

بها بشفافية كاملة«.
)العربي الجديد(

مقتل ثالثة من حرس 
الحدود اإليرانيين

تل ثاثة من عناصر قوات حرس 
ُ
ق

اثنان  وأصيب  اإليرانيني  الــحــدود 
آخــران في اشتباكات مع »عناصر 
أذربيجان  محافظة  فــي  إرهــابــيــة« 
الغربية شمال غرب الباد، بحسب 
ــاء الــرســمــيــة »إرنــــــا«.  ــبــ وكـــالـــة األنــ
ونقلت الوكالة عن قائد هذه القوات 
في املحافظة العميد يحيى حسني 
خــانــي قــولــه إن »عــنــاصــر مسلحة 
معادية للثورة اشتبكت بعد ظهر 
الجمعة مع قوات فوج الحدود في 
التابعة  تــرغــور«  بمنطقة  أرومــيــة 
القوات  أن  إلــى  وأشـــار  للمحافظة. 
اإليرانية »قامت بالتصدي لهجوم 

اإلرهابيني«.
)فرانس برس(

عباس إبراهيم زار سورية 
لإلفراج عن أميركي

قـــال املــديــر الــعــام لــألمــن الــعــام في 
ــم  ــيـ ــراهـ ــبــــاس إبـ ــبــــنــــان، الـــــلـــــواء عــ لــ
)الصورة(، أمس السبت، في حديث 
لقناة »الجديد« املحلية، إنه توجه 
إلــى دمــشــق بعد زيــارتــه واشنطن 
الــشــهــر املـــاضـــي، فــي إطــــار مسعى 
ــن األمـــيـــركـــي  ــ ــواطـ ــ ــراج عــــن املـ ــ ــــإفـ لـ
أوســــــن تـــايـــس الــــــذي ُيــعــتــقــد أنـــه 
محتجز في سورية. وقال إبراهيم 
إنـــه زار دمــشــق ملـــدة يـــومـــني، وإنـــه 
على اتــصــال بــوالــدة تايس بصفة 
سيواصل  بأنه  إلباغها  منتظمة 

العمل بشأن ملف نجلها. 
)رويترز(

إنذار كاذب يتسبب 
بعملية أمنية 
في مونتريال 

تحقيقًا  مــونــتــريــال  أطلقت شــرطــة 
مــجــهــول  ــن  مــ ــال  اتــــصــ بـــعـــد ورود 
يـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى حـــــــصـــــــول عـــمـــلـــيـــة 
ــائــــن فــــي مـــقـــر شــركــة  ــتـــجـــاز رهــ احـ
»يــوبــيــســوفــت« الــفــرنــســيــة أللــعــاب 
انـــتـــشـــار  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ ــفــــيــــديــــو،  الــ
مدى  على  عناصرها  مــن  عــشــرات 
ســـاعـــات قــبــل أن تــبــني الحـــقـــًا أنــه 
إنذار كاذب. وأكدت الشرطة مساء 
الــعــمــلــيــة انــتــهــت بعد   

ّ
الــجــمــعــة أن

إجاء عشرات املوظفني من املبنى 
إثر ساعات من القلق وعدم اليقني. 
ــبــــت الــــشــــرطــــة فـــــي تــــغــــريــــدة:  ــتــ وكــ
يفيد  باتصال  املرتبطة  »العملية 
احــتــجــاز رهــائــن  بــحــصــول عملية 
انــتــهــت. لــم يسجل أي تــهــديــد ولــم 

تقع أي إصابات«.
)فرانس برس(

تقدير إسرائيلي 
بإعادة تشكيل التحالفات 

في عهد بايدن
ــــت صــــحــــيــــفــــة »جـــــيـــــروزالـــــيـــــم  ــالــ ــ قــ
بوست« اإلسرائيلية أمس السبت، 
املــنــتــخــب  األمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس   

ّ
إن

جـــون بـــايـــدن، ســيــعــمــد إلـــى إعـــادة 
األميركية  التحالفات  شبكة  بــنــاء 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق األوســـــــــــــــط. ولـــفـــتـــت 
 قلقًا يسود دوائر 

ّ
الصحيفة إلى أن

صنع القرار في السعودية والدول 
املــتــحــالــفــة مــعــهــا مـــن إمــكــانــيــة أن 
»يــنــقــلــب« بـــايـــدن عــلــى الــعــاقــات 
مـــعـــهـــا، ويـــتـــجـــه لــتــعــزيــز عـــاقـــات 

واشنطن بطهران.
)العربي الجديد(
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تحّسن صحة 
الرئيس الجزائري

أكـــدت مــصــادر جــزائــريــة مــوجــودة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي أملانيا لـــ

»الــــوضــــع الــصــحــي لــلــرئــيــس عبد 
املــجــيــد تــبــون )الـــصـــورة( مستقر، 
إلى  وفــي تحسن بصورة ال تدعو 
الــفــريــق  قــلــق«. وأوضـــحـــت أن«  أي 
الطبي املشرف عليه مرتاح لنتائج 
ــفـــرض  ــاه، ويـ ــقـ ــلـ ــتـ الــــعــــاج الـــــــذي يـ
عليه قضاء فترة نقاهة«. ويقضي 
تــبــون أســبــوعــه الــثــالــث فــي رحلته 
أملــانــيــا، وهــي ثاني  إلــى  العاجية 
أطــــــــــول فـــــتـــــرة يـــقـــضـــيـــهـــا رئـــيـــس 
ــزائــــــري فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى خـــــارج  جــــ
عبد  السابق  الرئيس  بعد  الــبــاد، 
قــضــى 81  الـــذي  الــعــزيــز بوتفليقة 

يومًا عام 2013 في فرنسا.
)العربي الجديد(

قمع مسيرة 
مناهضة لنتيناهو 

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس 
الــســبــت، 18 مــتــظــاهــرًا ضــد رئيس 
الــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو فــي 

مدينة القدس املحتلة.
وقـــــال مـــوقـــع صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحــرونــوت« إن نحو 200 متظاهر 
نــظــمــوا مــســيــرة تـــجـــاه مــقــر إقــامــة 
املتظاهرين  أن  وذكـــرت  نتنياهو. 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــوا مـــــــع الــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اشـ
الــطــريــق وإعــاقــة  بــإغــاق  اتهمتهم 
حـــركـــة الــســيــر قــبــل أن تــعــمــد إلــى 

اعتقال عدد منهم. 
)األناضول(

الجيش األميركي 
يفّعل بطاريتين من 

»القبة الحديدية« 
أفادت القوات البرية األميركية، في 
أنها  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  بــيــان 
عمدت إلى تنشيط بطاريتي دفاع 
ــراز الــقــبــة الــحــديــديــة  ــ جــــوي مـــن طـ
التي اشترتها أميركا من إسرائيل، 
ــدة فـــــــورت بــلــيــس  ــ ــاعـ ــ ــــي قـ وذلـــــــك فـ
ــكـــســـاس الخـــتـــبـــارهـــا  فــــي واليـــــــة تـ
وتــقــيــيــمــهــا ودمـــجـــهـــا فــــي أنــظــمــة 
ــة  ــيــ ــــوي والــــصــــاروخــ ــجـ ــ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ الــ
ــوات. وبــحــســب  ــقــ الــحــالــيــة لــتــلــك الــ
 »هذا النشر املؤقت هو 

ّ
البيان فإن

مقدمة لقرارات النشر املستقبلية«.
)األناضول(

رسالة من السيسي 
ألمير الكويت

تـــوجـــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املــصــري 
ــري، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــكــ ــ ــــح شــ ــامـ ــ سـ
إلــــى الـــكـــويـــت فـــي زيــــــارة رســمــيــة، 
الــرئــيــس عبد  مــن  لتسليم رســالــة 
الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى أمــيــر دولـــة 
ــكــــويــــت الـــشـــيـــخ نــــــــواف األحـــمـــد  الــ
الــجــابــر الــصــبــاح )الـــصـــورة(، على 
خلفية توتر العاقات بن البلدين 
خــال الفترة األخــيــرة، جــراء تكرار 
حوادث االعتداء على مصرين في 
الــكــويــت، وإقـــالـــة مــســؤول مصري 
إلساءته  العاملة  القوى  وزارة  في 
ــيــــن. وحـــــســـــب الـــســـفـــيـــر  ــتــ ــكــــويــ ــلــ لــ
املصري في الكويت، طارق القوني، 
فــإن الــزيــارة ستمثل فــرصــة طيبة 
القيادة  مع  النظر  لتبادل وجهات 

الجديدة في الكويت.
)العربي الجديد(

»حماس«: المقاومة 
أكثر استعدادًا 

لمعركة التحرير
قالت حركة حماس، أمس السبت، 
بــكــل  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــــة  املــــقــ إن 
أشــكــالــهــا بـــاتـــت »أكـــثـــر اســتــعــدادًا 
وإصــــــــرارًا عــلــى مـــواصـــلـــة مــســيــرة 
الـــتـــحـــريـــر« ضـــد إســـرائـــيـــل. وجـــاء 
ذلــك خــال بــيــان أصــدرتــه الحركة، 
ــلـــحـــرب  فــــــي الـــــــذكـــــــرى الــــثــــامــــنــــة لـ
اإلســرائــيــلــيــة الــثــانــيــة عــلــى قــطــاع 
غزة عام 2012. وأوضحت الحركة 
أن املقاومة راكمت مزيدًا من القوة، 
ــالـــهـــا »خــــيــــار ال  وأنــــهــــا بـــكـــل أشـــكـ
رجعة عنه حتى يندحر االحتال«.
)األناضول(

تتعّمد اإلمارات إرسال 
وفود للمسجد األقصى 

بحماية إسرائيلية

ال يستبعد مراقبون أن 
تلجأ »البوليساريو« إلى 

أعمال استفزازية

تتبنى اإلمارات السياسة 
اإلسرائيلية األميركية 

حيال القدس

أعلنت العديد من الدول 
أمس دعمها موقف 

المغرب

عبث إماراتي 
في القدس

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

مـــاذا يــحــدث فــي الــقــدس املحتلة؟ 
ــــذي تــتــنــاقــلــه  ــؤال الــ ــســ ــــذا هــــو الــ هـ
هــــــذه األيـــــــــام ألـــســـنـــة املـــقـــدســـيـــن 
الــتــي أعقبت موجة  الــتــطــورات األخــيــرة  بعد 
ــرة مـــع االحـــتـــال،  ــيــ الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة األخــ
والتي استهلتها بداية اإلمارات، ثم البحرين، 
الذي  الوقت  الــســودان. ففي  ليتبعهما الحقًا 
نــجــح فــيــه االحــتــال فــي تجفيف مــراكــز قــوة 
ذلــك  فــي  بــمــا  الفلسطينية،  الــســلــطــة  ونــفــوذ 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــصــبــح 
الــســلــطــة عـــاجـــزة عـــن تــقــديــم الـــعـــون والــدعــم 
وكافة  وتجارها  القدس  ملواطني  واملساعدة 
قطاعاتها إال القليل، وممنوعة من القيام بأي 
نشاط حتى ولو كان احتفااًل، بات املقدسيون 
فــي الجانب اآلخــر مــن هــذه الــتــطــورات يــرون 
ويتلمسون حضورًا وتعزيزًا لنفوذ اإلمارات 
الدعم والعون واملساعدة  تحت غطاء تقديم 

ملواطني املدينة، وتحديدًا التجار.
ــارات  وتــجــاوز األمـــر ذلــك مــن خــال ضــخ اإلمـ
ــارات، ال ســيــمــا فـــي الــبــلــدة  ــقـ أمـــــوااًل لـــشـــراء عـ
ــة، وفــــــق اتـــــهـــــام أوســـــــــاط مــقــدســيــة  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ألبــوظــبــي، إضـــافـــة إلـــى فــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
ــــود  ــقــــديــــم وعـ ــن الــــتــــجــــار، وتــ ــ ــع الــــعــــديــــد مـ ــ مـ
لــهــم بــمــســاعــدات مــالــيــة مــبــاشــرة أو تمويل 
التجار  مــشــاريــع صــغــيــرة. كما كشف بعض 
عــن مــحــاوالت إمــاراتــيــة مــن خـــال أشــخــاص 
ــال أعــمــال  ــ يـــعـــّرفـــون عـــن أنــفــســهــم بــأنــهــم رجـ
ــــداد ديــونــهــم الــضــريــبــيــة  عـــرضـــوا عــلــيــهــم سـ
املــتــراكــمــة مــقــابــل الـــدخـــول فــي شــراكــة معهم 
في إدارة مصالحهم التجارية، وإدارة شؤون 
عقاراتهم، وتمويل بناء عقارات على مشارف 

البلدة القديمة.
وقـــال أحـــد الــتــجــار الــذيــن التقتهم »الــعــربــي 
إنــه تلقى في يــوم واحــد مجموعة  الجديد«، 
من االتصاالت الهاتفية من دولة اإلمارات، إال 
أنه امتنع عن الرد عليها إلدراكه بأن ما يدور 
أكثر من  له تبعات عديدة على  اآلن ستكون 
اإلمــاراتــي  االنفتاح  أن هــذا  صعيد، ال سيما 
الـــجـــديـــد عـــلـــى املـــقـــدســـيـــن مـــرتـــبـــط بــعــمــلــيــة 
التطبيع األخــيــرة مع االحــتــال، وبالتالي ال 
تحمل هذه املحاوالت أي نوايا بريئة. وأشار 
الــتــاجــر، الــذي طلب عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أنه 
إلــى اجــتــمــاع مــن قبل مؤسسة محلية  دعــي 
املحتلة،  الــقــدس  فــي  تــمــّول مشاريع صغيرة 
للتشاور معه بصفته عضوًا في لجنة تجار 

األولــى  وبالدرجة  املقدسات  يستهدفون  هم 
املــــســــجــــد األقـــــــصـــــــى«. وأضــــــــــاف عـــــمـــــرو: »ال 
يخفى دور اإلمـــــارات فــي شـــراء أكــثــر مــن 27 
لعتاة  وتسليمها  وسلوان  القدس  في  عقارًا 
املـــســـتـــوطـــنـــن، ويـــومـــهـــا قـــــال وزيـــــــر الـــبـــنـــاء 
أرئيل إن ما تم  واإلســكــان اإلسرائيلي أوري 

يعادل ما حصل بحرب عام 1967«.
ــّد عـــلـــى الـــــــدور اإلمـــــاراتـــــي فــي  ــا اســـتـــجـ ــمـ وعـ
الــذي استجد لم  القدس، قــال عمرو: »الشيء 
يــعــد بــن اإلمــاراتــيــن واملــقــدســيــن مــبــاشــرة، 
بــل بــن اإلمـــاراتـــيـــن وحــلــفــائــهــم الصهاينة، 
وهــــذا مــكــمــن الـــخـــطـــورة، وهــنــا تــبــرز أهمية 
تمويل  بينها  ومـــن  املــخــاطــر،  لــهــذه  التنبيه 
مشروع وداي السليكون في حي واد الجوز، 
املنطقة  حساب  على  القديمة،  البلدة  شمال 
ــم فــي  ــن هــ ــذيــ ــاك، وإغـــــــــراء الــ ــنــ الـــصـــنـــاعـــيـــة هــ
املنطقة الصناعية، وقد صرحت بذلك نائبة 
رئيس بلدية االحتال في القدس فلور حسن 
نـــاحـــوم، الــتــي ذهــبــت إلـــى اإلمــــــارات وطلبت 
التمويل الــازم لهذا املشروع، وقوبل طلبها 
دور  يأتي  »اآلن  وتــابــع:  الكبير«.  بالترحيب 
الـــتـــجـــار فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، ولــــن تــتــوقــف 
بل  السليكون،  وادي  مــشــروع  عند  ــارات  اإلمــ
القريبة  التجارية  املحات  أصحاب  ستغري 
جـــــدًا مــــن املـــســـجـــد األقــــصــــى وفـــــي مــحــيــطــه، 
ويبدو أنها تقطع أشواطًا إضافية على هذا 

الصعيد«.
ومشروع »وادي السليكون« في وادي الجوز 
في القدس املحتلة، هو جزء من مخطط كبير 
وشــامــل يــســتــهــدف مــديــنــة الـــقـــدس، والــهــدف 
مــنــه تــحــويــل الـــقـــدس إلــــى مــديــنــة ســيــاحــيــة 
»الــهــاي  تكنولوجيا  على  تعتمد  وجامعية 

الـــقـــدس حــــول مـــا يــمــكــن لـــهـــذه املـــؤســـســـة أن 
القديمة،  البلدة  لتجار  مساعدات  من  تقّدمه 
وحــــن ســــأل مــمــثــلــي املــؤســســة عــمــا إذا كــان 
ألف  بقيمة  شهرية  مساعدة  دفــع  بإمكانهم 
دوالر لــكــل تـــاجـــر، اعـــتـــذروا عـــن هـــذا الشكل 
مــن املــســاعــدة، وأبــلــغــوه بــاســتــعــدادهــم فقط 
لتمويل مشاريع، وبالتالي انتهى االجتماع 

من دون االتفاق على شيء.
التطورات  لهذه  متابعون  قال  السياق،  وفي 
»إن الـــنـــشـــاط املـــتـــزايـــد لــــإمــــارات ســـــواء من 
من  معها  يــتــعــاونــون  مــن  أو  مواطنيها  قبل 
كــان غير  مــا، وإن  يلقى دعمًا  الفلسطينين، 
ــن قـــبـــل جـــهـــات وأوســــــاط  واضــــــح املـــعـــالـــم مــ
إســرائــيــلــيــة رســمــيــة وشـــبـــه رســمــيــة تغض 
الطرف عن تلك النشاطات، والتي يقولون إن 
التركي  النفوذ  يسمونه  مــا  محاربة  هدفها 

والقطري في القدس املحتلة.
وفــيــمــا تــبــدو مــحــاولــة لنقل الــصــراع الخفي 
بــــن اإلمـــــــــارات والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
أروقة السياسة وكواليسها إلى أرض الواقع 
وتحديدًا في مدينة القدس، فإن القلق يساور 
ــاط الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة إزاء هــذه  ــ األوســ
الــحــمــلــة املــحــمــومــة الــتــي تــقــودهــا اإلمـــــارات، 
والتي من الواضح أنها تلقى دعمًا ومساندة 
ــن الــبــحــريــن، وحـــتـــى من  مـــن الــســعــوديــة ومــ

بعض األوساط الفلسطينية املحلية.
وما يثير القلق الفلسطيني خصوصًا، تعّمد 
ــى املــســجــد  اإلمــــــــارات إرســــــال وفـــــود مــنــهــا إلــ
الستفزاز  االحــتــال  شرطة  بحماية  األقصى 
األوقـــــــاف  وإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــن  ــلـــن  املـــصـ
اإلسامية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
صــاحــب  األردن،  فــــي  الـــديـــنـــيـــة  ــقــــدســــات  واملــ
ــــي هـــذا  الــــواليــــة عـــلـــى املـــســـجـــد األقــــصــــى. وفـ
اإلطــــار، أثــــارت زيـــارتـــان لــوفــديــن تطبيعين 
إمــاراتــيــن أخـــيـــرًا، ودخــولــهــمــا إلـــى األقــصــى 
املقدسين  غضب  االحــتــال،  شرطة  بحماية 
الــــذيــــن طــــــــردوا أحـــــد الــــوفــــديــــن بـــعـــد تـــبـــادل 
الشتائم مع أعضائه، في حن تدخلت شرطة 
وأبعدته  املــرابــطــن  أحــد  واعتقلت  االحــتــال 

عن األقصى ملدة خمسة أشهر.
الــبــاحــث املــخــتــص فــي شـــؤون الــقــدس جمال 
ق على التطورات األخيرة وتنامي 

ّ
عمرو، عل

»العربي  لـ  
ً
القدس، قائا الــدور اإلماراتي في 

الــجــديــد«: »هــنــاك أصــابــع إمــاراتــيــة متعددة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع األصـــــعـــــدة، ولــــيــــس فـــقـــط عــلــى 
قبل  األخــيــرة من  األقصى  اقتحامات  صعيد 
أفــراد أمن إماراتين، وبالتالي  مجموعة من 

تيك«. واملشروع سُيقام في منطقة تقع وسط 
الفلسطينية  السكانية  الكثافة  ذات  الــقــدس 

العالية، ويعّد أسرع عملية تهويد للمدينة.
الباحث في جمعية الدراسات العربية مازن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  الــجــعــبــري، تــحــدث لـــ
اتــفــاق التطبيع  الـــدور اإلمــاراتــي قبل توقيع 
 »تــوقــيــع 

ً
ــة االحـــتـــال وبـــعـــده، قـــائـــا ــ مـــع دولـ

اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي لم يكن 
السابقة  والــتــقــاريــر  اإلشــــارات  فكل  مفاجئًا، 
اإلماراتية  العاقات  عمق  عن  تتحدث  كانت 
مجال  فــي  وخصوصًا  الــســريــة،  اإلسرائيلية 
األمن والتنسيق في العديد من القضايا في 
إيـــران، والــلــقــاءات السرية بن  املنطقة، منها 
املاضية«،  السنوات  مر  على  البلدين  زعماء 
مضيفًا »املفاجأة كانت في استعداد البلدين 
ال سيما  التطبيع،  واندفاع  العاقات  إلقامة 
على مستوى رجال األعمال، إلقامة مشاريع 
مــشــتــركــة فــي املــنــطــقــة، خــصــوصــًا فــي مجال 
التجارة والتقنيات الرقمية والبنية التحتية 

واألمن«.
ولــفــت إلـــى أن »الــشــغــف اإلمـــاراتـــي للتعاون 
مع اإلسرائيلين انعكس بشكل واضح على 
مــا يــجــري فــي الــقــدس، علمًا أنــه سبق إقامة 
العاقات الرسمية تــورط اإلمــارات في شراء 
إلى  باإلضافة  املستوطنن،  لصالح  عقارات 
إنــشــاء صــنــدوق إمـــاراتـــي فــي الــقــدس يــديــره 
والــقــيــادي  بـــاإلمـــارات  مــرتــبــط  فلسطينيون 
املـــفـــصـــول مـــن حـــركـــة فــتــح مــحــمــد دحـــــان«، 

مشيرًا إلى أن »األخبار تزايدت عن مشاريع 
مشتركة وافق عليها الطرفان لصالح العمل 
فــي الـــقـــدس، خــصــوصــًا فــي مــجــال الــعــقــارات 
ــات الــــرقــــمــــيــــة، وبــــــدأت  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــــارة والـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
مــامــح تــدخــات أكــثــر خــطــورة وتــحــديــدًا في 
منطقة املسجد األقصى، وذلك بعدما وافقت 
إســرائــيــل  مــع  مرجعيتها   

ّ
أن عــلــى  ــارات  ــ اإلمــ

 
ّ
أن نــّصــت على  الــقــرن والــتــي  ستكون صفقة 

املسجد األقصى هو مكان عبادة لكل األديان، 
وبالتالي من حق اليهود الصاة فيه«. وتابع: 
ــيـــل عــلــى تحقيقه  ــرائـ »هـــــذا مـــا ســتــعــمــل إسـ
مـــن خـــال الــعــاقــات مـــع اإلمــــــارات لتجسيد 
رؤيـــــة الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي املــنــتــهــيــة واليــتــه 
دونــالــد تــرامــب التــفــاقــات أبـــراهـــام )اتــفــاقــات 
الــتــطــبــيــع األخــــيــــرة(، مـــن خـــال تــشــغــيــل خط 
حجاج للمسلمن من عدة دول عبر اإلمارات 
القدس، ومساعدة إسرائيل في  إلــى  وصــواًل 
املسلمن،  القبلي لصاة  املسجد  تخصيص 
وبــاقــي املــســجــد األقــصــى لــبــاقــي األديــــان وال 
»الشق  أن  اليهودية«، مضيفًا  الديانة  سيما 
الثاني من التخوفات هو دخول اإلمارات على 
سوق العقارات في القدس، والسيما املحات 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة واســتــغــال 
املشاكل االقتصادية عند أصحابها لشرائها 

أو استئجارها بالشراكة مع اإلسرائيلين«.
اإلمــــــارات  : »دولــــــة 

ً
ــائــــا قــ الــجــعــبــري  وأردف 

للثورات  املــضــاد  املــحــور  تعميق  على  تعمل 
العربية وتعمل على محاربة تركيا واإلخوان 

املسلمن في الدول العربية، لذلك العاقات مع 
دولة االحتال سوف تفتح لها املجال للعمل 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس ضـــد مـــا تــعــتــبــره الــنــفــوذ 
الــتــركــي، ومــحــاربــة حــركــة اإلخــــوان املسلمن 
في املدينة«، معتبرًا أن »الحكومة اإلماراتية 
بــالــقــدس مصلحة لتحقيق  الــعــمــل  فــي  تـــرى 
ســيــاســاتــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع اإلســرائــيــلــيــن، 
ال ســيــمــا أنــهــا تــتــبــنــى الــســيــاســة األمــيــركــيــة 
بالفلسطينين،  يتعلق  مــا  فــي  اإلسرائيلية 
الفلسطينية خطرًا  التحرر  في حركة  وتــرى 
تعمل  وســـوف  املنطقة،  فــي  مصالحها  على 
بصابة مع اإلسرائيلين ملحاربة التطلعات 
ــن نــشــاطــاتــهــا  ــع مــ ــتـــوسـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وسـ
املختلفة في القدس بما يحقق رؤيــة اإلدارة 
صفقة  عليها  نصت  كما  للقدس  األمــيــركــيــة 
القرن«. ما ذهب إليه عمرو والجعبري، تؤكده 
وقائع على األرض، إذ ينشط إماراتيون عبر 
وسطائهم املحلين في التواصل مع مختلف 
الــقــطــاعــات املــقــدســيــة الــتــي تــعــانــي معظمها 
جــدًا.  اقتصادية سيئة وصعبة  ــاع  أوضـ مــن 
ومع غياب الدعم الرسمي الفلسطيني لهذه 
القطاعات، في مقابل تنامي الدور اإلماراتي، 
يبرز السؤال التالي: من يكسب املعركة على 
الـــقـــدس وقــــد أظـــهـــر اإلمــــاراتــــيــــون اســتــعــدادًا 
السلطة  يــنــازع  لهم  قــدم  أكبر لوضع موطئ 
األردن  ويـــنـــازع  أرضـــهـــا،  عــلــى  الفلسطينية 
على املسجد األقصى من خال الوفود التي 

يحضرها اإلسرائيليون؟

بحث عن نفوذ بدعم إسرائيلي

اتهامات لإلمارات بضخ أموال لشراء عقارات ال سيما في البلدة القديمة )مصطفى الخاروف/األناضول(

يفّضل المغرب تفادي أي صدام عسكري في الصحراء )فضل سنا/ فرانس برس(

لتعزيز  إسرائيل،  مع  التطبيع  اتفاق  إشهار  بعد  اإلمـــارات  اندفعت 
نشاطها في القدس المحتلة، عبر ضخ أموال لشراء عقارات وتقديم 
وفود  إرسال  مع  بالتوازي  بمساعدتهم،  الفلسطينيين  للتجار  وعود 
إلى المسجد األقصى، في مسعى من أبوظبي إليجاد موطئ قدم 

بالتعاون مع االحتالل

الحدث

وأكد أن »التوترات يجب أن تفسح املجال 
أنه  إلى  السياسية«، مشيرًا  العملية  أمام 
»مــن الــضــروري الــحــفــاظ على االســتــقــرار 

السياسي واالقتصادي للجوار«.
ــادة جــبــهــة  ــ ــيــ ــ قــ ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــي املـــــقـــــابـــــل، يـ ــ فــ
»الــبــولــيــســاريــو« تـــراهـــن عــلــى مـــزيـــد من 
التصعيد من أجل تحقيق ما تراه مكاسب 
املنتظم  انتباه  إثـــارة  مــن خــال  سياسية 
الـــدولـــي إلـــى الــجــمــود الــــذي يــعــرفــه ملف 
الخاص  املبعوث  استقالة  منذ  الصحراء 
لألمن العام لألمم املتحدة إلى الصحراء 

هورسلت كوهلر في عام 2019.
ــــدرت قـــيـــادة الــجــبــهــة،  وفــــي الـــســـيـــاق، أصــ
أمـــس الــســبــت، مــرســومــًا تعلن مــن خاله 
النار املوقع  االلــتــزام بوقف إطــاق  نهاية 
 .1991 عــام  املغربية  اململكة  وبــن  بينها 
وأوكــــــل املــــرســــوم لـــقـــيـــادة أركــــــان »جــيــش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الـــصـــحـــراوي« اتــخــاذ 
ــة املــتــعــلــقــة  ــافــ ــر كــ ــيــ ــدابــ ــتــ اإلجــــــــــــراءات والــ
املـــرســـوم ضمن  ــذا  هـ مــقــتــضــيــات  بتنفيذ 
ــف 

ّ
االخـــتـــصـــاص املــســنــد إلــيــهــا. كــذلــك كــل

ــة لــــــألمــــــن« بـــاتـــخـــاذ  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ »الــ
املــتــعــلــقــة بتنفيذ  اإلجــــــــراءات والــتــدابــيــر 
ــة الــــحــــرب فــيــمــا يــخــص  ــالـ مــقــتــضــيــات حـ
والــهــيــئــات  املـــؤســـســـات  وإدارة  تــســيــيــر 

الوطنية وضمان انتظام الخدمات.
فـــي ظـــل هــــذا الــــوضــــع، رأى الـــبـــاحـــث في 
ــة، مــحــمــد  ــيــ ــنــ الــــشــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة واألمــ
 
ّ
شقير، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

العسكرية  الناحية  من  الكركرات  »عملية 
واألمـــنـــيـــة الــتــي قـــادهـــا الــجــيــش املــغــربــي 
أجــهــضــت 3 أهــــداف كــانــت الــبــولــيــســاريــو 
 
ّ
ــلـــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا«. وأوضـــــــــح أن ــــن عـ ــــراهـ تـ

الــعــمــل بمعبر  »الـــهـــدف األول هــو عــرقــلــة 
الـــكـــركـــرات الــتــجــاري الــتــي يــعــتــبــر منفذًا 
رئيسيًا لكل البضائع واملنتجات املغربية 
األفريقية،  الـــدول  وبــاقــي  موريتانيا  إلــى 
العسكرية  الناحية  مــن  سيعتبر  كــان  مــا 
حــصــارًا اقــتــصــاديــًا«. أمـــا الــهــدف الثاني 
»فــكــان قــيــام الــجــبــهــة بنقل بــعــض سكان 
مخيمات تندوف )في الجزائر( لتوطينهم 
التي تعتبر في نظرها من  املنطقة  بهذه 
املناطق املــحــررة، فــي الــوقــت الــتــي تعتبر 
وقف  لبنود  طبقًا  العازلة  املنطقة  ضمن 
ــــاق الــــنــــار والــــتــــي كــلــفــت بــعــثــة األمــــم  إطــ
املتحدة باإلشراف عليها«. وبرأي شقير، 
بها  قامت  التي  العسكرية  »العملية  فــإن 
الـــقـــوات املــســلــحــة تــحــت أنـــظـــار وتــوثــيــق 
البعثة األممية تهدف في جوهرها إلعادة 

الوضع إلى مجراه السابق«.

املحبس، »كان عنوانًا بارزًا الستراتيجية 
املغرب الجديدة في التعامل مع تحركات 
واستفزازات الجبهة املستمرة في منطقة 
الكركرات منذ 2016، وهي االستراتيجية 
القائمة على الحزم وعدم التساهل مع أي 
اســتــفــزاز أو مــحــاولــة لــفــرض واقـــع جديد 
فــي املــنــطــقــة«. وفــيــمــا تــتــجــه األنـــظـــار إلــى 
الــتــحــرك األمــمــي لــتــافــي صــــدام عسكري 
ــربـــاط ســائــرة   الـ

ّ
فـــي الـــصـــحـــراء، يــبــدو أن

فـــي طـــريـــق ربــــح املـــعـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة 
بفضل  »البوليساريو«  مــع  صراعها  فــي 
ــذي اعـــتـــمـــدتـــه خـــــال تــدخــلــهــا  ــ ــ الـــنـــهـــج الـ
العسكري لفتح معبر الكركرات، من خال 
االلـــتـــزام بــضــبــط الــنــفــس والـــحـــرص على 
عــدم وقـــوع قتلى أو جــرحــى خــال تدخل 
قواتها العسكرية لتأمن معبر الكركرات.

وفــي هــذا السياق، تواصل إعــان العديد 
من الدول، خصوصًا العربية، عن دعمها 
املوقف املغربي في قضية الكركرات. فبعد 
قطر واإلمــارات والبحرين، أعلنت كل من 
األردن والسعودية وسلطنة عمان، أمس 
الــســبــت، عـــن تــأيــيــدهــا لــــإجــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا املــغــرب فــي املــنــطــقــة، مــع تجديد 
ــثـــابـــت واملـــبـــدئـــي فــــي دعـــم  »مـــوقـــفـــهـــا الـ لــــ
ســيــادة املــغــرب ووحـــدة تــرابــه«. بــدورهــا، 
ــــراف إلـــى »اســتــئــنــاف  دعـــت إســبــانــيــا األطـ
عملية الــتــفــاوض« حــول الــصــحــراء، فيما 
بًا 

ّ
دعت فرنسا إلى »فعل كل ما يمكن تجن

ــب املــفــوض  ــ لــلــتــصــعــيــد«. مـــن جــهــتــه، رّحـ
الــجــوار ومــفــاوضــات  ــــي لسياسة  األوروبـ
الــتــوســع، أولــيــفــر فــاريــلــي، أمـــس السبت، 
»تــشــبــث املـــغـــرب بــوقــف إطــــاق الـــنـــار«.  بـــ
وقــــال فــاريــلــي فـــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه 
ــتــــر«: »أنـــــــوه بــتــشــبــث املـــغـــرب  عـــلـــى »تــــويــ
 ضمان حرية تنقل 

ّ
بوقف إطاق النار. إن

ــر أســــاســــي«.  ــ األشــــخــــاص والـــبـــضـــائـــع أمـ

الرباط ــ عادل نجدي

ــذر، أمــــس  ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ســــــــاد هــــــــــدوء مـــــشـــــوب بــ
الــعــازلــة بــالــكــركــرات في  الــســبــت، املنطقة 
الـــصـــحـــراء، بــعــد يـــوم مـــن إبـــعـــاد الجيش 
املــغــربــي عــنــاصــر مــحــســوبــة عــلــى جبهة 
»الــبــولــيــســاريــو« مــن املــنــطــقــة، وذلـــك بعد 
نــحــو ثــاثــة أســابــيــع مــن الــتــوتــر الــشــديــد 
ــحــــدودي الــفــاصــل  ــــاق املــعــبــر الــ ــراء إغـ ــ جـ
بن املغرب وموريتانيا. وتسود مخاوف 
مـــن تـــجـــّدد الــتــوتــر بــعــد تــهــديــدات جبهة 
»الــبــولــيــســاريــو« وإعــانــهــا رســمــيــًا أمــس 
نهاية االلتزام بوقف إطاق النار، السائد 

منذ 6 سبتمبر/ أيلول 1991.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال شــهــود عــيــان لـــ وقــ
 األوضـــــاع فــي مــعــبــر الــكــركــرات عــادت 

ّ
إن

 وجود 
ّ

صباح أمس إلى طبيعتها، في ظل
ــتــــي أشـــرفـــت  ــيـــش املــــغــــربــــي الــ قـــــــوات الـــجـ
وحــــــــدات تــقــنــيــة وهـــنـــدســـيـــة تـــابـــعـــة لــهــا 
الــطــريــق بــن املــعــبــر املغربي  عــلــى تعبيد 
تمكن  ذلك،  وبموازاة  املوريتاني.  واملعبر 
ــربــــي مـــــن تــــأمــــن الـــطـــريـــق  ــغــ الـــجـــيـــش املــ
لــقــوات »بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة لاستفتاء 
فــــي الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة« )مـــيـــنـــورســـو(، 
مـــا جــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى تــســيــيــر دوريــــات 
ــذه  ــــي هـ تـــفـــقـــديـــة بـــاملـــنـــطـــقـــة الـــــعـــــازلـــــة.  فـ
األثــنــاء، ال يستبعد مــراقــبــون مــغــاربــة أن 
القيام  إلـــى  »الــبــولــيــســاريــو«  قـــوات  تلجأ 
»أعــمــال اســتــفــزازيــة« على طــول الــجــدار  بـــ
األمـــنـــي املـــغـــربـــي مـــن أجــــل دفــــع الــجــيــش 
 أجواء 

ّ
املغربي إلى الــرد، ال سيما في ظل

ــقـــوم بـــهـــا فــــي املــخــيــمــات  ــتـــي تـ الـــحـــشـــد الـ
وإعانها النفير للحرب. وبرأي مراقبن، 
 التدخل العسكري إلعــادة فتح معبر 

ّ
فــإن

ــرات الــــــحــــــدودي وصــــــــّد الـــهـــجـــوم  ــ ــركـ ــ ــكـ ــ الـ
الـــذي شنته »الــبــولــيــســاريــو« فــي منطقة 

هدوء مشوب بالحذر في الصحراء
»البوليساريو« تعلن انتهاء وقف إطالق النار

سيطر هدوء حذر 
في الصحراء أمس 

السبت وسط مخاوف 
من عودة التوتر 

بعد  إعالن جبهة 
»البوليساريو« انتهاء 

االلتزام بوقف إطالق 
النار
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تصعيد الحوثيين ضد السعودية: العين على مأربالمحادثات الليبية تقترب من المرحلة الحاسمة
طرابلس ـ العربي الجديد

تــســيــر املـــحـــادثـــات الــســيــاســيــة بـــن أعــضــاء 
ملتقى الــحــوار في تونس نحو األمـــام، وإن 
بــخــطــى بــطــيــئــة، فــيــمــا تــنــشــط فـــي كــوالــيــس 
املشهد التحركات الباحثة عن دعم األطراف 
في  االتــجــاهــات،  كل  في  واإلقليمية  الدولية 
األممية عن  البعثة  فيه  أعلنت  الــذي  الوقت 
اتـــفـــاق أعـــضـــاء املــلــتــقــى، فـــي تـــونـــس، »عــلــى 
تحديد موعد االنتخابات الوطنية في ليبيا 

بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون األول 2021«.
وأعــلــنــت رئــيــســة الــبــعــثــة األمــمــيــة بــاإلنــابــة، 
صحافي  مؤتمر  خــال  ويليامز،  ستيفاني 
ــادثـــات  ــحـ ــد املـ ــديـ ــمـ ــن »تـ مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، عــ
أيــام أخـــرى«، مــن دون أن تحددها.  لبضعة 
وبــيــنــمــا أّكــــدت أن أعــضــاء املــلــتــقــى يعملون 
الرئاسة  »تــحــديــد صــاحــيــات مجلس  على 
بــعــد إصــاحــه وحــكــومــة الــوحــدة الوطنية، 
الـــتـــي ســتــكــون تــحــت قـــيـــادة رئـــيـــس وزراء 
الرئاسة  مجلس  فصل  وبالتالي  منفصل، 
عن رئيس الــوزراء«، أشارت إلى أنهم قاموا 
بــتــحــديــد مــعــايــيــر األهــلــيــة وآلـــيـــة االخــتــيــار 

لهذه املناصب التنفيذية الجديدة.
وفـــي حــن نــفــت ويــلــيــامــز وجــــود أي قائمة 
أســمــاء مــرشــحــة لــتــولــي املــنــاصــب الــجــديــدة 
ــمــــي، أكــــــدت أن الــبــعــثــة  ــــرحــــت بــشــكــل رســ

ُ
ط

وشركاءها الدولين لن يقترحوا أو يفرضوا 
 البعثة ليس 

ّ
أسماء معينة، لكنها أقّرت بأن

على  بالعمل  »مــفــردهــا«  بـــ الــقــيــام  بوسعها 
ــاق بـــن الــلــيــبــيــن. وأضـــافـــت  ــفــ تــطــبــيــق االتــ
»نحن بحاجة إلى مساعدة الجهات الفاعلة 

عدن ـ العربي الجديد

في  )الحوثين(  الــلــه«  »أنــصــار  نفذت جماعة 
الــيــمــن تــهــديــداتــهــا ضـــد الـــســـعـــوديـــة، والــتــي 
ت خال 

ّ
أطلقتها نهاية األسبوع املاضي، إذ شن

72 ساعة هجمات مكثفة على مواقع حيوية 
في األراضي السعودية، وذلك عبر 10 طائرات 
مـــســـيـــرة وزورقـــــــــن مــفــخــخــن مـــســـّيـــريـــن عــن 
ُبعد. وأعلن التحالف، في بيان أمس السبت، 
أنـــه اعــتــرض طــائــرة مــســيــرة مفخخة أطلقها 
الــحــوثــيــون بــاتــجــاه املــمــلــكــة. ومــنــذ الخميس 
اإلماراتي،  السعودي  التحالف  أعلن  املاضي، 
إن  قال  اعتراض وتدمير 10 طائرات مسّيرة، 
جماعة الحوثين أطلقتها الستهداف منشآت 
مــدنــيــة فـــي املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــســعــوديــة، 
لــبــيــانــات منفصلة  بــطــريــقــة مــتــعــمــدة، وفـــقـــًا 
الـــســـعـــوديـــة. وفــيــمــا  نــشــرتــهــا وكـــالـــة »واس« 
لــم يــتــم الــكــشــف عــن أي خــســائــر مــاديــة جــراء 
يبدو  املسّيرة،  بالطائرات  الجوية  الهجمات 
ــــن مفخخن  أن الــهــجــوم الــبــحــري عــبــر زورقـ

اإلقليمية والــدولــيــة«، بما فــي ذلــك تسجيل 
عقوبات على معرقلي املحادثات السياسية. 
ورفـــضـــت الــبــعــثــة مــقــتــرحــًا مـــن قــبــل بعض 
أعضاء امللتقى يطلب جوالت أخرى لألخير 
ملـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــلــتــشــاور حــــول تــرشــيــح 
ــنــــاصــــب الــــجــــديــــدة قــبــل  ــاء لـــتـــولـــي املــ ــ ــمـ ــ أسـ
الــتــصــويــت عــلــيــهــا، بــحــســب مـــصـــادر ليبية 

مطلعة. 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــعـ »الـ ـــ وقــــالــــت املــــصــــادر لـ
ــــى جــلــســة أمـــس  أعــــضــــاء املــلــتــقــى عـــــــادوا إلـ
ــات الــــتــــي لــــم يــتــم  ــ ــيـ ــ ملـــواصـــلـــة مـــنـــاقـــشـــة اآللـ
التوافق عليها حول آلية الترشح للمناصب 
 كــوالــيــس امللتقى 

ّ
الــجــديــدة، مــشــيــرة إلـــى أن

تــــعــــّج بـــأســـمـــاء الـــعـــديـــد مــــن الــشــخــصــيــات 
الليبية، في وقت تشهد عواصم دول عربية 
ــيـــة زيـــــــــارات مـــكـــوكـــيـــة لـــبـــعـــض تــلــك  ــبـ ــنـ وأجـ
الــشــخــصــيــات الــتــي تــعــتــبــر صــاحــبــة الــحــظ 
ي مناصب بــارزة في السلطة 

ّ
األكبر في تول

الجديدة، خصوصًا رئاسة الحكومة. 
وبـــحـــســـب املــــصــــادر ذاتــــهــــا، فـــــإن األســـبـــوع 
املاضي شهد لقاءات مكثفة بن شخصيات 
لــيــبــيــة ومـــســـؤولـــن فـــي أكـــثـــر مـــن عــاصــمــة، 
املنحدر  الــســيــاســي  املــنــتــصــر،  محمد  منهم 
من مصراته، الذي زار موسكو، فيما التقى 
فتحي بــاشــاغــا مــســؤولــن مــن أبــوظــبــي في 
ــــرى محمد  ــّمـــان. وأجـ الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عـ
معن الكيخيا، املقرب من أبوظبي، اتصاالت 
غير مباشرة بمسؤولن أتراك، فيما كشفت 
املعنية  العليا  اللجنة  فــي  مصرية  مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  بـــاألزمـــة الــلــيــبــيــة، لـــ
زيارة نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي، 

 عــن الــجــنــوب، بــاإلضــافــة إلـــى وجــود 
ً
مــمــثــا

ــرى تــمــتــلــك حــظــوظــًا لــلــمــنــافــســة  ــ ــاء أخـ ــمـ أسـ
 لــتــيــار أنــصــار 

ً
مــثــل عــمــر أبـــو شــريــدة مــمــثــا

الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وكـــمـــال حــذيــفــة الــهــونــي 
السابق  الــوطــنــي  االنــتــقــالــي  املجلس  عضو 
ــغـــازي، وعـــلـــي زيــــــدان رئـــيـــس وزراء  ــنـ مـــن بـ

مسّيرين عن ُبعد مساء األربــعــاء املاضي، قد 
طاول موقعًا حيويًا في ميناء جازان النفطي 
ومــنــشــآت تــابــعــة لــشــركــة »أرامـــكـــو« العماقة 
ــن إعــــان  ــات مــ ــاعــ جـــنـــوب املـــمـــلـــكـــة. وبـــعـــد ســ
ــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، »رصـــد  ــــذي تـ الــتــحــالــف، الـ
محاولة حوثية للقيام بعمل عدائي وإرهابي 
الطاقة  وزارة  كشفت  األحــمــر«،  البحر  جنوب 
الــســعــوديــة، عــلــى لــســان مــصــدر مـــســـؤول، لم 
تــســمــه، يـــوم الــخــمــيــس، أن الــهــجــوم الــحــوثــي 
ــنـــه حــــريــــق فــــي الـــخـــراطـــيـــم الــعــائــمــة  ــم عـ نـــجـ
التابعة ملحطة توزيع املنتجات البترولية في 
جـــازان. ولــم تنشر وسائل اإلعــام السعودية 
أي لقطات لحجم األضـــرار فــي محطة توزيع 
»أرامكو«  التابعة لشركة  البترولية  املنتجات 
فــــي جـــــــــازان. لـــكـــن حـــجـــم الـــتـــنـــديـــد اإلقــلــيــمــي 
الــطــاقــة، يكشف  الـــصـــادر عــن وزارة  والــبــيــان 
عن وقوع أضــرار قد تكون شبيهة بتلك التي 
 2019 سبتمبر/أيلول  هــجــمــات  ــراء  جـ وقــعــت 
على منشأة جازان. ويكشف بيان التنديد من 
»الهجوم  وزارة الطاقة السعودية ملا أسماه بـ
الجبان«، واملواقف الدولية من حلفاء الرياض، 
أن الهجوم الحوثي البحري قد هّدد مصالح 
حيوية بالفعل كما توعد املتحدث العسكري 
ــر  ــريـــع، أواخــ ــلـــه« يــحــيــى سـ بـــاســـم »أنــــصــــار الـ
األسبوع املاضي، حن دعا املدنين واملقيمن 
األجـــانـــب عــلــى أراضــــي املــمــلــكــة لــابــتــعــاد عن 
ــع.  ولـــم يــعــلــن الــحــوثــيــون رسميًا  تــلــك املــــواقــ
بعد عن تفاصيل العملية العسكرية األخيرة 
ــداف التي  ــ بــالــعــمــق الــســعــودي، وطــبــيــعــة األهـ
التي  املسيرة  الطائرات  وعــدد  استهدافها  تم 
تم إطاقها، وما إذا كانت العملية قد شملت 

إطـــاق صــواريــخ بالستية كــمــا جـــرت الــعــادة 
الله« من وراء  »أنصار  أم ال. وتسعى جماعة 
ــى مــنــع الـــســـعـــوديـــة من  الــهــجــمــات املــكــثــفــة إلــ
تقديم إسناد جوي للقوات اليمنية الحكومية 
فــي مـــأرب، والـــذي حــال دون وصــول املقاتلن 
نحو  بعد  النفطية،  املحافظة  إلــى  الحوثين 
6 أشــهــر مــن الــهــجــمــات عــلــى أكــثــر مــن مــحــور. 
وخــســر الــحــوثــيــون، خـــال األســبــوع املــاضــي، 
برية مكثفة على  املقاتلن في هجمات  مئات 
املنفذ الغربي ملأرب، وصحراء الجوف، بينهم 
قيادات ميدانية رفيعة املستوى، تحمل رتبة 
لواء وعميد، قضى غالبيتهم بضربات جوية.

ــواٍل لــلــشــرعــيــة، في  ــ ــال مـــصـــدر عــســكــري مــ ــ وقـ
حديث مع »العربي الجديد«، إن ضربات جوية 
الحربي، تمّكنت من إحباط  للطيران  مُحكمة 
باتجاه نهم  القادمة  الحوثية  الهجمات  كافة 
شــــرق صــنــعــاء ومـــديـــريـــة مــدغــل غــــرب مــــأرب، 
 عــن خــب والشعف فــي الــجــوف. وأشــار 

ً
فــضــا

املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى 
أن »جماعة الحوثين خسرت خال الساعات 
، جـــراء ضــربــات 

ً
املــاضــيــة أكــثــر مــن 40 مــقــاتــا

جوية، تمكنت من إعطاب وتدمير 3 آليات دفع 
قتالية ومــدافــع مختلفة«.  عــربــات  ربــاعــي و3 

أنظارهم  الحوثين  »تحويل  املــصــدر  وأرجـــع 
لــشــن هــجــمــات ضــد األراضــــي الــســعــوديــة إلــى 
امليدان في  الــذي يعيشونه على أرض  العجز 
مأرب والجوف، وال عاقة له بفرض الحصار 
ــّدعـــي الــجــمــاعــة«.  عــلــى مـــطـــار صــنــعــاء كــمــا تـ
إلى  التابعة  بنسختها  »سبأ«،  وكالة  ونقلت 
إن  قوله  أمــس، عن مصدر عسكري  الشرعية، 
غــارات  بــأربــع  استهدفت  التحالف  »مــقــاتــات 
في  االنــقــابــيــة  للمليشيا  وتــعــزيــزات  مــواقــع 
مـــواقـــع مــتــفــرقــة بــمــديــريــة نـــهـــم، أســـفـــرت عن 
ســقــوط قتلى وجــرحــى فــي صــفــوف املليشيا 
وتــدمــيــر عـــدد مــن اآللـــيـــات«. وفــيــمــا أشـــار إلــى 
ــقــــوات الــتــابــعــة إلــــى الــشــرعــيــة تــخــوض  أن الــ
امتداد  على  الحوثين  متواصلة ضد  معارك 
جبهات مديرية نهم، فقد أوضح أن »عشرات 
الحوثية سقطوا بن قتيل وجريح  العناصر 
الشعبية،  واملقاومة  الوطني  الجيش  بنيران 
ــيـــوم )أمــــــس(، فــيــمــا اســتــعــاد  خــــال مـــعـــارك الـ
عناصر الجيش كميات من املعدات واألسلحة 

والذخائر املتنوعة«.
وأعلنت جماعة »أنصار الله«، أمس السبت، أن 
»طيران التحالف شن أكثر من 13 غارة جوية 
الــحــدودي، أسفرت عن  على مــأرب، والشريط 
مقتل مدني، وإصابة آخر«. وكشفت »عن 242 
في  إماراتيًا  املدعومة  املشتركة  للقوات  خرقًا 
الباد. وذكــرت وكالة  الحديدة« غربي  مدينة 
أن  للحوثين،  الخاضعة  بنسختها  »ســبــأ«، 
التحالف الــســعــودي اإلمـــاراتـــي شــن أكــثــر من 
الثاثة األشهر  مـــأرب خــال  غـــارة على   1500
ــة، مــــا تــســبــب بــــنــــزوح آالف املــدنــيــن  ــيـ ــاضـ املـ

وتضرر ممتلكات عامة وخاصة. 

ــاء  ــعــ ــرة، األربــ ــاهــ ــقــ أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، إلـــــى الــ
املاضي.  

ويــزداد التنافس حول شغل منصب رئيس 
الــحــكــومــة بــعــد تقليص صــاحــيــات ومــهــام 
املجلس الــرئــاســي، الـــذي تــبــدو أبـــرز مهامه 
تمثيل الــبــاد خــارجــيــًا، وداخــلــيــًا اإلشـــراف 
على حوار مجتمعي لبناء قاعدة دستورية 
ــراء االنــتــخــابــات فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون  ــ إلجـ
األول مـــن الـــعـــام املـــقـــبـــل. ووفـــقـــًا لــلــمــصــادر 
ذاتـــــهـــــا، فــــــإن األســـــمـــــاء األكــــثــــر تــــــــــداواًل فــي 
كـــوالـــيـــس املــلــتــقــى لــشــغــل كـــراســـي املــجــلــس 
 
ً
الــرئــاســي الــثــاث هــي: عقيلة صــالــح ممثا

 عن 
ً
عن الشرق الليبي، وفايز السراج ممثا

النصر  سيف  املجيد  وعــبــد  الليبي،  الــغــرب 

ليبيا السابق. ورّحب رئيس املجلس األعلى 
السبت،  الليبي، خالد املشري، أمس  للدولة 
الــرئــاســيــة والبرملانية  االنــتــخــابــات  بــإجــراء 
ــرى  ذكــ ــع  مــ تـــزامـــنـــًا  نـــهـــايـــة 2021،  بـــحـــلـــول 
االستقال في ليبيا. وقال في بيان مقتضب 
ــبــــوك«: »نـــــــرى أن يـــســـبـــق ذلـــك  ــســ ــيــ عـــبـــر »فــ
االستفتاء على مشروع الدستور ونقترح أن 
يجرى في 17 فبراير/ شباط املقبل« )ذكرى 

اندالع الثورة(.
أّكــد مبعوث  الــتــطــورات،  وتعليقًا على هــذه 
األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــســـابـــق إلــــى لــيــبــيــا غــســان 
ســـامـــة، خــــال مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »فــرانــس 
بــرس«، أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى 
»أنــا متفائل  بشأن السام في ليبيا. وقــال: 
جـــدًا. مــا رأيــنــاه فــي الشهرين املاضين هو 
لــلــعــوامــل اإليــجــابــيــة«. ورأى سامة  تــراكــم 
أن لــيــبــيــا »أصــبــحــت اآلن قــريــبــة مـــن إجـــراء 
انــتــخــابــات آمـــنـــة بــمــا يــكــفــي لــتــمــثــل بشكل 
مقبول إرادة الشعب«. وتابع »أظن أنه يمكن 
الــقــيــام بــذلــك فــي األشــهــر الستة أو السبعة 

املقبلة«.
فــــي األثـــــنـــــاء، بـــحـــث وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكــــــــار، ونـــظـــيـــره الـــلـــيـــبـــي صـــاح 
الـــديـــن الـــنـــمـــروش، تــــطــــورات األوضـــــــاع في 
ليبيا، وذلــك خال لقاء جمع الوزيرين، في 
إسطنبول، أمس، وفق بيان صادر عن وزارة 
أكــار قوله  البيان عن  التركية. ونقل  الــدفــاع 
الحل  مــفــاوضــات  كثب  عــن  تتابع  تركيا  إن 
بــاده تسعى  أن  السياسي في ليبيا. وأّكــد 
للمساهمة في إحــال األمــن واالستقرار في 

هذه الدولة، والحفاظ على وحدتها. أعيد فتح معبر »رأس جدير« مع تونس أمس )محمود تركية/ فرانس برس(

متابعةتقرير

غسان سالمة 
»متفائل جدًا« بشأن 

عملية السالم في ليبيا

أدى الهجوم الحوثي 
على جازان إلشعال 

خراطيم توزيع البترول

يسعى الحوثيون من 
وراء الهجمات المكثفة 
على السعودية إلى منع 
التحالف من تقديم إسناد 

جوي للقوات اليمنية 
الحكومية في مأرب
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تايالند: تظاهرة للمطالبة 
بإقالة رئيس الوزراء

فــي  ــــن،  ــــديـ ــــانـ ــايـ ــ ــتـ ــ الـ آالف  شـــــــــارك 
احتجاج أمس السبت، في العاصمة 
بـــانـــكـــوك، هـــو األحـــــدث فـــي سلسلة 
تــظــاهــرات بـــدأت منذ أشــهــر تطالب 

بإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان 
ــنــــادي  ــتـــطـــور وتــ ــبـــل أن تـ أوتــــشــــا قـ
بــــإدخــــال إصــــاحــــات عـــلـــى الــنــظــام 
املــلــكــي. وانــتــقــد الــنــاشــط ســومــبــات 
ــرات  ــبــ ــكــ ــــر مــ ــبـ ــ ــــج عـ ــــونـ ــانـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــونـ بـ
 إنــه 

ً
ــوزراء قــائــا ــ لــلــصــوت رئــيــس الــ

ــــفء بــــل يــفــتــقــر  ــيـــس فـــقـــط غـــيـــر كـ »لـ
أيضًا للشرعية«.

)رويترز(

فرنسا تعلن قتل عشرات 
الجهاديين في مالي

أعلن الجيش الفرنسي، ليل الجمعة 
السبت، أن عناصر من قوة بارخان 
قــتــلــوا نــحــو 30 جهاديًا  الــفــرنــســيــة 
ــي بـــالـــقـــرب  ــ ــاضـ ــ يــــــوم الـــخـــمـــيـــس املـ
مـــن مــنــطــقــة نــيــاكــي عــلــى بــعــد 180 
كــيــلــومــتــرًا مـــن مــديــنــة مــوبــتــي في 
وســـط مــالــي. وقـــال املــتــحــدث باسم 
ــرنــــســــي، الـــكـــولـــونـــيـــل  ــفــ الــــجــــيــــش الــ
 »حـــوالـــى 30 

ّ
فــريــدريــك بـــاربـــري، إن

عضوًا في جماعة إرهابية مسلحة« 
اإلســام  إلــى جماعة نصرة  تنتمي 
القتلى  بــن  ــتــلــوا. ومــن 

ُ
ق واملسلمن 

الــقــائــد الــعــســكــري لــلــجــمــاعــة بـــا أغ 
موسى. من جهتها، أشــادت وزيــرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي 

في بيان بالعملية. 
)فرانس برس(

الداخلية التركية تطلق 
عملية »الصاعقة 15«

الــتــركــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس الـــســـبـــت، عـــن إطـــــاق عملية 
»الصاعقة 15« في والية بيتليس، 
شــرقــي الــبــاد، ضــد عــنــاصــر حــزب 
تصنفه  الــذي  الكردستاني  العمال 
أنقرة إرهابيًا. وقالت الداخلية في 
بيان إن قيادة الــدرك في بيتليس، 
ــلــــقــــت الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــن مــنــطــقــتــي  أطــ
موتكي، وصــرب قــايــا، فــي الــواليــة. 
عنصر   816 العملية  فــي  ويــشــارك 
ــــوات  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــنـــهـــم أفـــــــــــراد مــ ــيـ أمـــــــن بـ

الخاصة.
)األناضول(

مباحثات إيرانية عراقية 
العراقي، جمعة  الدفاع  أجرى وزير 
ــبــــت، مـــبـــاحـــثـــات  ــاد، أمــــــس الــــســ ــ ــنـ ــ عـ
ــة طـــهـــران،  ــيــ ــرانــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة اإليــ
تــنــاولــت قــضــايــا عـــدة فــي مقدمتها 
الــدفــاعــي واألمــنــي  الــتــعــاون  تنمية 
إيرانية  املــشــتــرك. وبحسب وســائــل 
فإن زيارة عناد جاءت تلبية لدعوة 
مـــن وزيــــر الـــدفـــاع وإســـنـــاد الــقــوات 
ــيـــر حــاتــمــي.  ــــي أمـ ــرانـ ــ املــســلــحــة اإليـ
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــســـؤول عــســكــري 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــي لـــــ ــ ــراقـ ــ عـ
الزيارة هدفها بحث ملفات تتعلق 
بالحدود البرية والبحرية في مياه 
الــخــلــيــج الــعــربــي، وتـــبـــادل وجــهــات 
االهتمام  ذات  القضايا  النظر حول 

املشترك.
)العربي الجديد(

توقيف العقل المدبّر 
العتداء جامعة كابول

ــانــــي،  ــغــ ــيــــس األفــ ــرئــ ــب الــ ــائــ ــن نــ ــلــ أعــ
أمــرالــلــه صــالــح، أمـــس الــســبــت، عبر 
صــفــحــتــه فـــي فــيــســبــوك، عـــن إلــقــاء 
ــلـــى »الـــعـــقـــل  ــبـــض عـ ــقـ ــات الـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
املــــدّبــــر« لــهــجــوم اســتــهــدف جــامــعــة 
ــانـــي مــــن نــوفــمــبــر/ ــثـ ــابــــول فــــي الـ كــ
قتل  بعدما  الحالي،  الثاني  تشرين 
ــيـــب  ــلـــى األقـــــــل وأصـ 22 شـــخـــصـــًا عـ
ــروح عـــنـــدمـــا هـــاجـــم ثــاثــة  ــجــ 27 بــ
حن الــجــامــعــة. وأشــــار إلـــى أن 

ّ
مسل

املوقوف الذي خطط للهجوم يدعى 
عـــــادل مـــن دون ذكــــر اســــم عــائــلــتــه. 
ــه عـــضـــو فــــي شــبــكــة  ــ ــى أنــ ــ ــفــــت إلــ ولــ
حــقــانــي. وقـــال صــالــح إن »االعــتــداء 
ذ للضغط على الحكومة وتشويه 

ّ
ف

ُ
ن

سمعتها«.
)فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم

يــخــشــى قــــادة مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مرتبطة 
بـــإيـــران فـــي الـــعـــراق، مـــن قـــــرارات جـــديـــدة أو 
عمليات عسكرية من قبل الواليات املتحدة 
تستهدفهم، قبيل مغادرة الرئيس األميركي 
الــخــاســر فــي االنــتــخــابــات، دونـــالـــد تــرامــب، 
البيت األبيض. وارتفعت تلك املخاوف عقب 
اإلعان عن إقالة وزير الدفاع األميركي مارك 
إســبــر، مــن دون إيــضــاح األســـبـــاب، وتعين 
مــــديــــر املــــركــــز الـــوطـــنـــي ملـــحـــاربـــة اإلرهـــــــاب 
كريستوفر ميلر، قائمًا بأعمال وزير الدفاع.

وتحّدث مصدر مقرب من »الحشد الشعبي« 
عدة  مليشيات   

ّ
أن عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

أجرت تنقات واسعة في مقراتها في بابل 
وصاح الدين وجنوب بغداد وغرب األنبار 
 قادة فصائل يتوقعون 

ّ
وديالى. ولفت إلى أن

ــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
ّ
 تـــرامـــب قـــد يــنــف

ّ
بــــأن

ــرات الــفــصــائــل الــتــي  ــقـ الــــعــــراق تــســتــهــدف مـ
ــوات األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ شــــاركــــت بـــاســـتـــهـــداف الـ
وســـفـــارة واشــنــطــن بــبــغــداد خــــال األشــهــر 
قــادة فصائل ترتبط  أو استهداف  املاضية، 
بشكل مباشر بطهران، في تكرار لسيناريو 
املــــطــــار«، فـــي إشـــــارة إلــــى عــمــلــيــة قــتــل قــائــد 
»فيلق الــقــدس« بالحرس الــثــوري اإليــرانــي، 
ــيــــس هــيــئــة  ــــب رئــ ــائـ ــ ــلـــيـــمـــانـــي، ونـ ــم سـ ــاســ قــ
ــو مـــهـــدي املــهــنــدس  »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، أبــ
بغارة قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

 كا من زعيم »عصائب 
ّ
وأوضــح املصدر أن

أهـــل الــحــق« قــيــس الــخــزعــلــي، وزعــيــم حركة 
ــيــــم حــركــة  ــاء« أكــــــرم الـــكـــعـــبـــي، وزعــ ــبـ ــنـــجـ »الـ
ــراوي،  ــغــ ــاء« حـــيـــدر الــ ــ ــيـ ــ ــار الـــلـــه األوفـ »أنــــصــ
وزعـــيـــم »كـــتـــائـــب ســيــد الـــشـــهـــداء« أبــــو آالء 

عماد كركص

الــروســي إلى  أســفــرت زيـــارة مبعوث الرئيس 
أمس  مــن  أول  الفرنتييف،  ألكسندر  ســوريــة، 
اته بمسؤولن أتراك،  الجمعة، إلى أنقرة، ولقاء
عن نتائج فورية على صعيد امللف السوري، 
إذ جرى مساء اليوم ذاتــه اإلعــان عن تحديد 
موعد الجولتن الرابعة والخامسة من أعمال 
اللجنة الدستورية السورية، من قبل الرئيس 
ــد املـــعـــارضـــة هــــادي  ــ املـــشـــتـــرك لــلــجــنــة عــــن وفـ
 املباحثات التركية - الروسية 

ّ
البحرة. غير أن

بـــات  ــدًا  ــ ــديـ ــ  مـــلـــفـــًا جـ
ّ
ــــت أن ــــحـ األخــــــيــــــرة، أوضـ

عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض بــن مــوســكــو وأنــقــرة، 
ــــاخ، الـــذي  ــارابـ ــ وهــــو مــلــف إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كـ
سيضاف إلى حزمة امللفات املشتركة واملعقدة 
بـــن الـــطـــرفـــن، الـــتـــي تـــأخـــذ أبـــعـــادًا ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة، ومــنــهــا مــلــف إدلــــب، شــمــال غربي 
سورية، الذي ال يزال محط خاف بن الروس 
واألتــــــــراك. إذ تــجــهــد أنـــقـــرة لــحــل الــتــعــقــيــدات 
بأقل األضــرار على حدودها مع املحافظة من 
جهة، وحماية نفوذها قرب الحدود التركية - 
السورية ذات التماس مع املجموعات الكردية. 
ــة »األنــــــــاضــــــــول« الـــتـــركـــيـــة أن  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
ــن أمـــس  ــرة احـــتـــضـــنـــت أول مــ ــقــ الـــعـــاصـــمـــة أنــ
الــجــمــعــة مـــحـــادثـــات تــركــيــة - روســـيـــة رفــيــعــة 
الــســوري،  امللف  مستجدات  تناولت  املستوى 
حيث تــرأس الــوفــد الــروســي مبعوث الرئيس 
الروسي ألكسندر الفرنتييف، فيما ترأس وفد 
الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات 

أونال.
ــيــــة تـــركـــيـــة  ــلــــومــــاســ وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر دبــ
 املــحــادثــات تــنــاولــت املــســتــجــدات 

ّ
لــلــوكــالــة أن

املتعلقة بالعملية السياسية، ومسار أستانة، 
إدلـــب، وعمل  املــيــدانــيــة بمحافظة  واألوضــــاع 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة املــعــنــيــة بــوضــع دســتــور 

الــوالئــي، وزعيم »كتائب اإلمــام علي« شبل 
الزيدي، وزعيم »جيش املؤمل« سعد سوار، 
وآخرين من زعماء الفصائل املرتبطة بإيران، 
يعتبرون أبرز املهددين بمثل تلك الهجمات، 
خصوصًا بعد إدراجهم في الئحة العقوبات 
الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة  الـــتـــي فــرضــتــهــا وزارة 

عامي 2018 و2019.
 قسمًا من قيادات 

ّ
وبحسب املصدر ذاته، فإن

تــلــك املــلــيــشــيــات غـــّيـــر مـــقـــرات تــــواجــــده في 
بغداد، وقسمًا آخر غــادر العراق إلى إيــران، 
كــمــا تــم إخــــاء مــكــاتــب عـــدة جــنــوبــي بــغــداد 
وشمال بابل تتبع تلك املليشيات، واعتماد 

مقرات بديلة.
ومــــمــــا يــــؤكــــد املــــــخــــــاوف لـــــــدى الـــفـــصـــائـــل، 
تــحــذيــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم مــلــيــشــيــا »كــتــائــب 
حــزب الــلــه«، محمد محي الــديــن، مــن »قيام 
بن  القائمة  الهدنة  تطيح  بعمليات  ترامب 
الــفــصــائــل املسلحة والـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
رئاسته«.  من  املتبقية  الفترة  خال  العراق، 
فــي تصريٍح صحافي  الــديــن،  واعتبر محي 
 »فترة ترامب هي فترة تهديم 

ّ
أن له أخــيــرًا، 

وفــــتــــرة ســلــبــيــة ســبــبــت مـــشـــاكـــل وأزمــــــــات، 
الــجــديــدة  اإلدارة  أمـــــام  والـــفـــرصـــة ســانــحــة 
ترامب  املتحدة إلصــاح ما خربه  للواليات 
مـــع دول الـــعـــالـــم«. وأضـــــاف: »بــالــنــســبــة لنا 
كــعــراقــيــن، أهـــم هـــدف نــريــد الــتــوصــل إلــيــه، 
ــــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق  هـــو خـ
الدبلوماسية  باألطر  )واشنطن(  تلتزم  وأن 

السليمة في التعامل مع العراق كدولة«.
ــتـــه، زاد املـــتـــحـــدث بــــاســــم جــمــاعــة  ــهـ مــــن جـ
الكرعاوي، في  األوفياء« عادل  الله  »أنصار 
حديٍث مع »العربي الجديد«، من احتمالية 
تــوجــيــه تــرامــب ضــربــة عــســكــريــة تستهدف 
 
ّ
ــيــــة«. وقـــــال إن ــقـــاومـــة اإلســــامــ »فـــصـــائـــل املـ

ــداء مــــوجــــودة لـــدى  ــ ــتـ ــ ــاريـــوهـــات االعـ ــنـ ــيـ »سـ
ترامب، وتأكد هذا األمر بعد استبداله وزير 
الــقــرار لم يتخذه اعتباطًا، بل  الــدفــاع، فهذا 
يــريــد تنفيذها بعد  أفــكــارا عدائية  لــديــه   

ّ
إن

ــة«. ورأى  ــرئـــاسـ خــســارتــه فـــي انــتــخــابــات الـ
 ترامب »يسعى حاليًا إلى إثارة 

ّ
الكرعاوي أن

)الرئيس  ف تركة ثقيلة لـ
ّ
أي ملف، أو أن يخل

ــــو( بــــايــــدن مــــن خـــــال تــوريــطــه  املــنــتــخــب جـ
املــقــاومــة، ونتوقع منه أن يقوم  مــع فصائل 
بــأعــمــال عــدائــيــة فــي الــلــحــظــات األخــيــرة من 
عمر واليته الحالية، ولكننا مستعدون في 

الوقت نفسه ألي طارئ«.
من جانبه، حّمل عضو لجنة األمن والدفاع 

الجانبن   
ّ
أن املصادر  للباد. وأضافت  جديد 

ــئــــن الــــســــوريــــن،  ــك مـــلـــف الــــاجــ ــذلــ نـــاقـــشـــا كــ
 
ً
ــازحــــن داخـــــــل الـــــبـــــاد، فــضــا ــنــ وأوضــــــــــاع الــ

عـــن أنــشــطــة حـــزبـــي »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« 
و»االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« الـــكـــرديـــن. وقــالــت 
املباحثات   

ّ
إن بيان  في  التركية  الــدفــاع  وزارة 

تناولت  إذ  السبت،  أمــس  يــوم  استمرت حتى 
ــع فــي  بــــاإلضــــافــــة إلـــــى مـــلـــف كـــــارابـــــاخ الــــوضــ

سورية، خصوصًا في إدلب.
 يومها 

ّ
ويــبــدو مما تــســرب عــن املــبــاحــثــات أن

مستوى  على  نقاشات  شهد  الجمعة،  األول، 
دبــلــومــاســي تــركــز حـــول املــلــف الـــســـوري، دون 
وأن  الطرفن،  بن  املشتركة  امللفات  من  غيره 
هذه املباحثات أفضت إلى نتائج إيجابية، ال 
الجولتن  سيما في ما يخص تحديد موعد 
ــال الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة.  ــمــ املــقــبــلــتــن مــــن أعــ
بينما لم يتضح الكثير حول املباحثات التي 
تطرقت للوضع في إدلب، بعد أن لجأت تركيا 
ــــة األخـــيـــرة إلـــى ســحــب بــعــض نــقــاط  فـــي اآلونـ
خفض  »منطقة  جنوبي  العسكرية  مراقبتها 
التصعيد الرابعة« )إدلب وما حولها(، وسط 
خــافــات مــع روســيــا حــول إعـــادة التمركز في 

املحافظة.
وفــــي مـــا يـــخـــّص مــلــف الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
 الــنــظــام نــجــح فــي فـــرض وجهة 

ّ
فــالــواضــح أن

ــلـــة أعــــمــــال الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  نــــظــــره، بـــمـــواصـ
)املــاضــيــة( فــي الــجــولــة الــرابــعــة، فــي حــن بــدا 

ــــراج املــلــيــشــيــات املسلحة  ــراٍك يــهــدف إلخـ ــ حـ
ــرب الــــبــــاد، وال  ــ ــدن شـــمـــال وغـ ــز مــ ــراكـ مـــن مـ
ارتكبت  الــتــي  الــجــرائــم  سلسلة  بــعــد  سيما 
فــي املــنــاطــق املـــحـــررة مــن تنظيم »داعــــش«، 
 
ّ
أن كما  بالوقوف خلفها.  املليشيات  وتتهم 

سياسين عراقين يتخوفون من استهداف 
مخازن األسلحة واملقرات التابعة للفصائل 
املــســلــحــة املــنــتــشــرة فـــي مــحــافــظــات األنــبــار 
وصــــاح الــديــن وديـــالـــى ونــيــنــوى وكــركــوك 
وحزام بغداد وشمال بابل، بواسطة غارات 

أميركية.
ــر الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــشـــأن  ــبـ ــتـ ــاق، اعـ ــيــ ــســ فــــي الــ
السياسي واألمني العراقي، أحمد النعيمي، 
 »عــمــلــيــة أمــيــركــيــة مـــن هــــذا الــقــبــيــل غير 

ّ
أن

لقادة  الــتــحــركــات  تلك  مثل  لكن  مستبعدة، 
ــًا فــي  ــكـــون مــتــعــمــدة أيـــضـ املــلــيــشــيــات قــــد تـ
ــر فــــي املــشــهــد  ــتـــوتـ ــاء الـ ــقــ مــســعــى مــنــهــا إلبــ
األمـــنـــي الـــعـــراقـــي«. وأضـــــاف الــنــعــيــمــي، في 

العملية  لتفعيل  حتمًا  ســيــؤدي  فــإنــه  يــثــمــر، 
السياسية لتنفيذ قرار مجلس األمن املذكور«. 
ــة فــي  ــعـ ــرابـ ــد الـــبـــحـــرة انـــعـــقـــاد الـــجـــولـــة الـ ــ وأكــ
 الترتيبات اللوجستية 

ّ
موعدها، مشيرًا إلى أن

الخاصة بالجولة الخامسة ستفرز عن تحديد 
موعدها بالضبط في وقت الحق.

البحرة:  الجولتن، أضاف  وعن جدول أعمال 
النقاش  متابعة  الــرابــعــة ستتم  الــجــولــة  »فــي 
ــــدول أعـــمـــال الــجــولــة الــثــالــثــة الـــذي  بــنــفــس جـ
اللجنة واملــعــايــيــر املرجعية  كــان حــول واليـــة 
والعناصر األساسية لائحة الداخلية للجنة 
ــادئ  ــبــ ــتــــوريــــة، ومـــنـــاقـــشـــة األســــــس واملــ الــــدســ
الخامسة،  الجولة  أعمال  أّما جدول  الوطنية. 
الرابعة،  الجولة  معايير  مع  متسقًا  فسيكون 
املبادئ  للجنة  املصغرة  الهيئة  ستناقش  إذ 
الدستورية )املبادئ األساسية في الدستور(؛ 
السياسية والثقافية واالقتصادية وسيتطلب 

نقاشها أكثر من دورة«. 
ــة غــيــر  ــ ــــوريـ ــــي إلــــــى سـ ــمـ ــ ــبــــعــــوث األمـ وكـــــــان املــ
أعمال  املباشر على سير  واملــشــرف  بيدرسن، 
الــلــجــنــة، اتـــهـــم خــــال إحــاطــتــه األخـــيـــرة أمـــام 
أكــتــوبــر/ تشرين األول  فــي 27  األمـــن  مجلس 
املاضي بعد زيارته دمشق، وفد النظام بعدم 
الــتــجــاوب مــع حــل وســطــي تــقــّدم بــه شخصيًا 
للمقاربة بن النظام واملعارضة في ما يخص 
ــــدول أعـــمـــال الــجــولــة الـــرابـــعـــة، مــشــيــرًا إلــى  جـ
 
ّ
تــجــاوب الــبــحــرة مــع مــبــادرتــه. وأشـــار إلــى أن

الحكومة  قبل  مــن  املسمى  املشترك  »الرئيس 
مفاده  موقفًا  اتخذ  الكزبري،  أحمد  السورية، 
 جــدول أعمال الجولة الثالثة، الــذي يركز 

ّ
بــأن

 
ّ

على األسس واملبادئ الوطنية يجب أن يظل
ــة. بــيــنــمــا كــان  ــعـ ــرابـ ــال الـــجـــولـــة الـ ــمـ جـــــدول أعـ
موقف البحرة أن جدول أعمال الجولة الرابعة 
ــتـــوريـــة،  يـــجـــب أن يـــركـــز عـــلـــى املــــبــــادئ الـــدسـ
الحقوق والحريات، سيادة القانون، أو هيكل 

الدستور«.
»الـــعـــربـــي  وتـــجـــنـــب الـــبـــحـــرة فــــي تــصــريــحــه لــــ
إذا كــان جــدول أعمال  الــجــديــد« الحديث عّما 
على مطلبه  بناًء  قد وضــع  الخامسة  الجولة 
كرئيس مشترك عن املعارضة، واكتفى بالقول 
أعــمــال  تــســيــيــر  الـــخـــاص دوره  »املـــبـــعـــوث   

ّ
إن

الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وتــســهــيــل الــتــوصــل إلــى 
توافقات بن الرئيسن املشاركن حول جداول 
األعمال، والتأكد من حسن سير األعمال وعدم 
الداخلية،  عملها  بلوائح  وااللــتــزام  إعاقتها، 
وتضمن إحاطته الشهرية إلى مجلس األمن 

في ما يخص سير أعمال اللجنة«.

الــزيــادي، حكومة  بــدر  العراقي،  البرملان  في 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مــســؤولــيــة »أي خــرق 
خـــارجـــي لــلــســيــادة الــوطــنــيــة«، مــضــيــفــًا في 
»الحكومة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  حديث مع 

فــي حــال وقع  عــرضــة لاستجواب  ستكون 
اعتداء ضّد أي جهة عراقية وداخل األراضي 
العراقية«. وأكد أنه »لن يتم السماح بتكرار 

حادثة املطار بأي شكٍل من األشكال«.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع هـــــــذه املـــــــخـــــــاوف، تــنــشــط 
كــتــل ســيــاســيــة ومـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون في 

أنه كان للمعارضة ما أرادت بتضمن جدول 
أعمال الجولة الخامسة املواضيع التي كانت 
وقال  املاضية.  الجوالت  في  بنقاشها  تطالب 
ــادي الــبــحــرة الــرئــيــس املــشــتــرك لــلــجــنــة عن  هــ
املعارضة، في حديث للصحافين، إنه »تقرر 
انــعــقــاد الــجــولــة الــرابــعــة الجــتــمــاعــات اللجنة 
نوفمبر/   30 بتاريخ  فــي جنيف  الــدســتــوريــة 
تشرين الثاني الحالي، على أن تنتهي بتاريخ 
4 ديسمبر/ كانون األول املقبل«. وأضــاف أن 
الخامسة ستعقد في يناير/ كانون  »الجولة 

الثاني من العام املقبل«.
وحـــول الــنــجــاح فــي الــتــوصــل لــتــحــديــد موعد 
ــلـــتـــن مـــــن أعـــــمـــــال الــلــجــنــة  لـــلـــجـــولـــتـــن املـــقـــبـ
»العربي  الدستورية، قال البحرة في تصريح لـ
الــجــديــد« إن »اللجنة الــدســتــوريــة واحـــدة من 
أربع سال أساسية ضمن قرار مجلس األمن 
رقم 2254 )الصادر عام 2015 واملتعلق بوقف 
إطاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية(، 
ــواء أثــمــر كــمــا نــأمــل، أو لم  وأهــمــيــة عملها سـ

»الرئيس   
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 

األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب قـــد يــتــجــه لخلط 
إقـــــــراره  قـــبـــيـــل  كـــكـــل  املـــنـــطـــقـــة  ــــي  فـ األوراق 
ــــض،  ــيـ ــ ــيــــت األبـ ــبــ بــــالــــهــــزيــــمــــة ومـــــــغـــــــادرة الــ
نـــكـــايـــة بــــــــــاإلدارة الــــجــــديــــدة تــــحــــديــــدًا. لــكــن 
عــمــلــيــًا، اســـتـــمـــرار تــصــعــيــد املــلــيــشــيــات من 
األمــيــركــيــة، ومحاولة  الــقــوات  لهجتها ضــّد 
ــام بــكــونــهــا مــســتــهــدفــة من  ــهـ خــلــق حـــالـــة إيـ
واشنطن واالحتال اإلسرائيلي، هي إحدى 
أفواه  وتكميم  انتهاكاتها  ملواصلة  أدواتها 
املعارضن وقمعهم، وأيضًا تبرير تحديها 
ــراقـــي كــــكــــل«. ورأى  ــعـ ــام الـ ــظـ ــنـ لـــلـــقـــانـــون والـ
ــواء الــعــراقــيــة مــرصــودة  ــ  »األجــ

ّ
الــنــعــيــمــي أن

من قبل األميركين، لذا لن يكون للتحركات 
الحالية لقادة املليشيات أي تأثير في إطار 
 
ً
حــمــايــتــهــا، فـــي حــــال قــــررت واشــنــطــن فــعــا
توجيه ضربة ألي من قادة تلك الفصائل أو 

مقراتها«.

البرلمان المصري الجديد 

بشأن  اإلداري  القضاء  بأحكام  االعــتــداد  عــدم 
مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

الــفــصــل   
ّ
إلــــــى أن نـــفـــســـهـــا  املـــــصـــــادر  ولـــفـــتـــت 

ــرار  الــتــشــريــعــي املــقــبــل ســيــشــهــد مــنــاقــشــة وإقــ
على  املؤجلة،  الشائكة  التشريعات  من  حزمة 
ــرار تــعــديــات قــوانــن اإليـــجـــارات الــقــديــمــة،  غــ
الجنائية،  ــراءات  الشخصية، واإلجـ واألحـــوال 
واإلدارة املحلية. وتابعت املصادر أن البرملان 
ــنـــوط بــــه الـــعـــديـــد مــن  الـــجـــديـــد )بـــغـــرفـــتـــيـــه( مـ
تمرير  ومنها  انــعــقــاده،  مــع  العاجلة  املهمات 
حـــزمـــة مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الصكوك  قانون  مثل  أخيرًا،  الحكومة  أقرتها 
السيادية )تشبه السندات التقليدية ولكن من 
دون فائدة(، والــذي سيفتح الباب أمام مصر 
ذلك  ويأتي  اإلســامــي.  التمويل  عالم  لدخول 
فــي إطـــار سياسة الــتــوســع فــي االقــتــراض من 
الــخــارج الــتــي ينتهجها الــنــظــام الــحــالــي عبر 
أدوات عــــدة، كـــان أحــدثــهــا الــســنــدات الــدولــيــة 
الخضراء التي أدرجتها الحكومة املصرية في 

بورصة لندن بقيمة 750 مليون دوالر.
كما سيناقش البرملان تعديل قانون الضريبة 
إلــى إخضاع  املــضــافــة، والــهــادف  القيمة  على 
مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعد أن 
كانت مدرجة في بند اإلعفاء، مثل املخبوزات 
والــحــلــوى واملــقــرمــشــات واملــنــتــجــات املصنعة 
ــدا الـــخـــبـــز(، وكـــذلـــك مــنــتــجــات  ــ مـــن الــدقــيــق )عـ
لاستخدام  الصناعية  واملنظفات  الصابون 
أن يؤثر سلبًا على  ذلــك ينتظر  املنزلي. وكــل 
ارتــفــاع سعر بيعها  ثــم  إنتاجها، ومــن  تكلفة 
لــلــجــمــهــور. كــذلــك ســيــنــاقــش الــبــرملــان قــانــون 
ة  املالية العامة املوحد الذي يستهدف رفع كفاء
األداء املالي في وزارة املالية والجهات اإلدارية 
املــخــتــلــفــة. وحـــســـب املــــصــــادر، فــــإن الــحــكــومــة 
تستهدف إدخال تعديات جديدة على قانون 

القاهرة ـ العربي الجديد

وحزبية  سياسية  مــصــادر  كشفت 
 دائرة الرئيس 

ّ
مطلعة في مصر أن

عبد الفتاح السيسي استقرت على 
الــعــال فــي منصب رئيس  اســتــمــرار علي عبد 
ــــواب خـــــال الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــقـــرر انـــعـــقـــاده فـــي مــطــلــع يــنــايــر/ الـــجـــديـــد، املـ
كانون الثاني املقبل، ويستمر ملدة 5 سنوات. 
ويأتي ذلك بعد ضمان فوز »القائمة الوطنية« 
القائمة  مقاعد  الــنــظــام بجميع  مــن  املــدعــومــة 
املــغــلــقــة، واســتــحــواذ حـــزب »مــســتــقــبــل وطــن« 
على األغلبية الكاسحة من املقاعد الفردية في 
املستمرة، والتي تبقى  البرملانية  االنتخابات 
مــنــهــا جــولــة اإلعــــــادة أواخـــــر شــهــر نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني الحالي.
وقالت املصادر، في حديث خاص مع »العربي 
الجديد«، إن قرار السيسي استند إلى توصية 
مــن رئــيــس املــخــابــرات الــعــامــة، عــبــاس كــامــل، 
بــاعــتــبــار أن عــبــد الـــعـــال تـــمـــّرس فـــي مــهــمــات 
ــنــــوات الــخــمــس  ــســ ــــال الــ ــان خــ ــرملــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
املـــاضـــيـــة، واســـتـــطـــاع خــالــهــا تــمــريــر جميع 
الـــقـــرارات والــتــشــريــعــات املــرســلــة مــن الرئيس 
ومن  جوهرية.  تعديات  دون  مــن  والحكومة 
الــصــعــوبــة إيـــجـــاد بــديــل لـــه بــنــفــس الـــقـــدر من 
املـــــواالة لــلــســلــطــة، ال ســيــمــا مـــع ضــيــق الــوقــت 

باقتراب انعقاد املجلس الجديد.
 عــبــد الــعــال ســيــؤدي 

ّ
وبــحــســب املـــصـــادر، فــــإن

دورًا هــامــًا فــي الــتــنــســيــق مــع رئــيــس مجلس 
الدستورية  املحكمة  رئيس  الجديد،  الشيوخ 
الــســابــق عــبــد الـــوهـــاب عــبــد الــــــرازق، مـــن أجــل 
تمرير مشاريع القوانن التي تطلبها السلطة 
تــحــقــيــقــًا ملــصــالــحــهــا عـــلـــى حـــســـاب الــشــعــب. 
مـــع الــعــلــم أن عــبــد الــــــرازق هـــو صــاحــب حكم 

ــوارد املــالــيــة لــلــدولــة، تــشــمــل فــرض  ــ تــنــمــيــة املــ
مــزيــد مـــن الـــرســـوم عــلــى املــــحــــررات الــرســمــيــة 
وخطوط  وأجهزة  العقاري،  الشهر  بمصلحة 
التليفون املحمول، وفاتورة اإلنترنت لألفراد 
والــشــركــات واملــنــشــآت الــتــجــاريــة، وتراخيص 
تسيير السيارات الجديدة، واستخراج رخص 
الــشــخــصــيــة، واســتــخــراج أو تجديد  الــقــيــادة 

جواز السفر.
وأفــــــــــــادت املــــــصــــــادر بـــــــأن اقــــتــــطــــاع نـــســـبـــة 1 
ــة مـــن رواتــــــب الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع  ــائـ فـــي املـ

فــي  و0.5  والــــبــــنــــوك،  والـــــخـــــاص  ــكـــومـــي  الـــحـ
املــائــة مــن دخـــول أصــحــاب املــعــاشــات، بحجة 
املــســاهــمــة فــي احـــتـــواء تــداعــيــات أزمــــة تفشي 
وباء كورونا، لن يقتصر على مدة الـ12 شهرًا 
مواجهة  »صندوق  إنشاء  قانون  في  املحددة 
ــفـــيـــروســـات«. وعــــزت ذلــــك إلــــى أن  ــة والـ ــئـ األوبـ
مــواد التشريع مّهدت لتمديد هــذه املــدة، بما 
املوظفن  رواتـــب  مــن  الحسم  اســتــمــرار  يعني 

وأصحاب املعاشات إلى »أجل غير مسمى«.
واستكملت املصادر أن مجلس النواب الجديد 

سيصوت قطعًا على قرار رئيس الجمهورية 
في شأن رســوم اإلذاعــة واألجهزة الاسلكية، 
والـــذي آثــر املجلس الــحــالــي عــدم تــمــريــره في 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي املــنــقــضــي بــســبــب حــالــة 
أن »يـــؤدي كل  الــرفــض الشعبي. وينص على 
مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية 
)راديو( أو مجهزة الستعمالها رسمًا سنويًا 
مقداره مائة جنيه )نحو 6 دوالرات(، ُيحّصل 
ــداد أيـــة ضـــرائـــب أو رســــوم مستحقة  عــنــد ســ
الخزانة  إلــى  وتــؤول حصيلته  السيارة،  على 

العامة للدولة«. في مــوازاة ذلك، تسعى دائرة 
الـــســـيـــســـي إلدخــــــــال تـــعـــديـــل آخـــــر عـــلـــى مــــواد 
الــدســتــور بــعــد االنــتــهــاء مــن تشكيل مجلس 
الــنــواب، بحيث يشمل مــواد تكوين األحـــزاب، 
والنقابات املهنية والعمالية. وينتظر أن يتم 
عدد  لتصفية  تمهد  شــروط  باستحداث  ذلــك 
كبير من األحزاب القائمة، خصوصًا املشهرة 
في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، 
وتقييد عمل النقابات املستقلة مقابل توسيع 
دور النقابات الرسمية، وفقًا للمصادر نفسها. 

التعديل سيطاول  أن  إلــى  املــصــادر  ــارت  وأشــ
مـــواد الــصــحــافــة واإلعــــام بــحــذف نــص »عــدم 
تــوقــيــع عــقــوبــة ســالــبــة لــلــحــريــة فـــي الــجــرائــم 
الـــتـــي تــرتــكــب بــطــريــق الــنــشــر أو الــعــانــيــة«. 
ــاف إلــــى ذلــــك حــــذف عـــبـــارة »ال يــجــوز  وُيــــضــ
انتخاب  بـــإعـــادة  املتعلقة  الــنــصــوص  تــعــديــل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو بــمــبــادئ الــحــريــة، أو 
باملزيد  متعلقًا  التعديل  يكن  لم  ما  املــســاواة، 
 أمــام 

ً
مــن الــضــمــانــات«، بوصفها تقف حــائــا
وضع الدولة للقيود على مواد الحريات.

كذلك رجحت املصادر حذف التعديل املرتقب 
لــلــنــســبــة الـــدســـتـــوريـــة املــخــصــصــة لــقــطــاعــات 
 10 بواقع  العلمي  والبحث  والتعليم  الصحة 
في املائة من الناتج القومي اإلجمالي، لتافي 
مسألة الطعن بعدم دستورية مشروع املوازنة 

العامة للدولة.
كما حذرت املصادر من التمهيد لتطبيق حالة 
الــطــوارئ بــصــورة دائــمــة، منذ فرضها للمرة 
ــــى فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد فـــي إبــريــل/ األولـ

ــــوء تــشــكــيــل مــجــلــس  نـــيـــســـان 2017، عـــلـــى ضـ

النواب الجديد الــذي سيكون أكثر مــواالة من 
حاليًا(  )القائم  الــنــواب  وكــان مجلس  سابقه. 
املثيرة  التشريعات  مــن  وافـــق على حــزمــة  قــد 
الـــدور األخــيــر النــعــقــاده السنوي.  للجدل فــي 
وأهمها تعديل قانون »إنشاء صندوق مصر 
السيادي« الذي أجاز لرئيس الجمهورية نقل 
أو  للدولة،  اململوكة  املستغلة  األصــول  ملكية 
غير املستغلة إلــى الــصــنــدوق، ومــن ثــم إعــادة 
الــخــاص لصالح  الــقــطــاع  أمـــام  للبيع  طرحها 
الصندوق غير الخاضع ألي شكل من الرقابة.

كما أقّر تعديات موسعة على قانون شركات 
قــطــاع األعــمــال الــعــام مــن أجـــل االنــتــقــاص من 
حقوق العاملن في شركات القطاع، والتمهيد 
لــتــصــفــيــة الـــشـــركـــات الـــخـــاســـرة مــنــهــا، إيـــذانـــًا 
بــطــرح أســهــمــهــا أمــــام املــســتــثــمــريــن املحلين 
واألجانب. ويضاف إلى ذلك إجازة مادتن في 
قانون االستثمار تستهدفان تحصن قرارات 

بيع شركات قطاع األعمال العام.
في  الحالي  املجلس  يــصــوت  أن  املتوقع  ومــن 
)جــلــســتــه  املــقــبــل  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   15
ــيــــة(، عـــلـــى تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ــامــ ــتــ الــــخــ
التشريعية في املجلس حول تعديل الحكومة 
بشأن قانون »الفصل بغير الطريق التأديبي«، 
ــاد )عـــــــزل( املــوظــفــن  ــعــ والـــــــذي يـــرمـــي إلـــــى إبــ
»اإلرهابية«،  »الجماعات  إلــى  فكريًا  املنتمن 
يقصد بذلك جماعة »اإلخــوان املسلمن«، عن 
العمل في جميع الجهات واملؤسسات التابعة 
للدولة، تحت مزاعم »ما يشكله ذلك من خطر 

داهم على الصالح العام«.
ونــص تعديل القانون على »اتــخــاذ إجــراءات 
ــن وحـــــدات  ــزل لــلــمــخــاطــبــن بـــأحـــكـــامـــه مــ ــعــ الــ
اإلدارة  ووحـــــــدات  ــلـــدولـــة،  لـ اإلداري  الـــجـــهـــاز 
قانون  بــأحــكــام  املخاطبة  والــجــهــات  املحلية، 
الــخــدمــة املــدنــيــة، والــهــيــئــات الــعــامــة الخدمية 
ــام،  ــعــ ــقــــطــــاع الــ ــة، وشـــــركـــــات الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
وشـــركـــات قــطــاع األعـــمـــال الـــعـــام، والــعــامــلــون 

الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة«.

ارتفعت المخاوف باستهداف الفصائل عقب إقالة إسبر )علي مكرم غريب/األناضول(

البحرة: الجولة الخامسة سُتعقد في يناير )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

دائرة السيسي استقرت على استمرار علي عبد العال في رئاسة البرلمان )فرانس برس(

تكشف التسريبات عن مالمح البرلمان المصري الجديد أن دوره لن يكون مختلفًا عن سابقه، 
إذ سيركز على تمرير مشاريع القوانين التي تطلبها السلطة، والتي ينتظر أن تشمل مواضيع 
ورسوم  ضرائب  فرض  عبر  الشعب  على  األعباء  وتزيد  الحريات  تقلّص  واقتصادية  سياسية 

جديدة. ولم تجد دوائر الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل من رئيس البرلمان الحالي علي عبد 
أجاد  الثاني، ال سيما بعدما  يناير/كانون  بدءًا من  الجديد  المجلس  إدارة  العال إليكاله مهمة 

االلتزام بما هو مطلوب منه طيلة السنوات السابقة
خاص

طوارئ دائمة وتعديل 
دستور وضرائب

تحذر المصادر من 
التمهيد لتطبيق الطوارئ 

بصورة دائمة

ينتظر أن يتم استحداث 
شروط تمهد لتصفية 

عدد من األحزاب

قيادات عديدة 
من المليشيات 
غيّرت مقراتها

ستتم متابعة جدول 
أعمال الجولة الثالثة في 

الجولة الرابعة

بدأت فصائل عراقية 
مرتبطة بإيران بإجراء 
تنقالت واسعة في 

مقراتها، تحسبًا لعملية 
عسكرية قد يأمر الرئيس 

األميركي الخاسر في 
االنتخابات دونالد ترامب 

قبل مغادرة البيت األبيض

على وقع مباحثات 
تركية روسية حول 

سورية، حددت األمم 
المتحدة موعد 

انعقاد الجولتين الرابعة 
والخامسة من أعمال 

اللجنة الدستورية

ينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية لالنتخابات، اليوم األحد، نتائج المرحلة 
الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري التي شملت 13 محافظة 
اإلسماعيلية،  ــقــاهــرة،  ال بينها 
سيناء.  وجــنــوب  سيناء،  شمال 
الدعاية  اإلثنين  غدًا  تستأنف  كما 
االنتخابية الخاصة بجولة اإلعادة. 
ــة اإلعـــــادة في  ــول وتـــجـــرى ج
نوفمبر/  23 إلــى   21 من  الخارج 
في  ــا  أم الــحــالــي.  الثاني  تشرين 
األخيرة  الجولة  فتنظم  الداخل 
من االنتخابات يومي 23 و24 من 

الشهر نفسه.

جولة اإلعادة

الحدث تقرير

Sunday 15 November 2020 Sunday 15 November 2020
األحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  29  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2267  السنة السابعة األحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  29  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2267  السنة السابعة



انتهاء جولة مباحثات روسية ـ تركية

كاراباخ: األرمن 
يحرقون منازلهم

أردوغان يسعى الستعادة شعبيته

باكستان: دالئل على »إرهاب« الهند

أرمينيا تعلن مقتل 
أكثر من 2300 من جنودها 

في المعارك

الــذي كانت فيه تركيا  في الوقت 
تــجــريــان مباحثات في  وروســيــا 
أنــقــرة حـــول إنــشــاء مــركــز مراقبة 
ــار فــــي إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــو  ــنــ لـــوقـــف إطــــــاق الــ
ــاخ، كــــان ســكــان قــــرى فـــي اإلقــلــيــم من  ــارابــ كــ
املقرر أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها 
الــيــوم األحــــد، يــشــعــلــون الــنــار فــي منازلهم 
أمس السبت قبل فرارهم نحو أرمينيا، التي 
 أكثر من 2300 من جنودها قتلوا 

ّ
أعلنت أن

أواخر  اندلعت في  التي  في معارك كاراباخ 
سبتمبر/أيلول املاضي.

وأعلنت تركيا أمس انتهاء جولة املباحثات 
ــول إنـــشـــاء  ــ الـــفـــنـــيـــة األولــــــــى مــــع روســــيــــا حــ
مــركــز مــراقــبــة لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي إقليم 
كاراباخ. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع 
 مــبــاحــثــات فــنــيــة عـــقـــدت بني 

ّ
ــأن ــ الــتــركــيــة، بـ

في  والــروســي  التركي  العسكريني  الوفدين 
مقر الــــوزارة، أول مــن أمــس الجمعة، وأمــس 
السبت، لبحث آليات العمل املشترك ملراقبة 
ــــاخ. وأضــــاف  ــارابـ ــ ــي كـ ــار فـ ــنـ وقــــف إطـــــاق الـ
ه من املقرر أن تستأنف املحادثات 

ّ
البيان أن

ــوزارة على  ــ ــ خــــال األيـــــام املــقــبــلــة. وأكـــــدت الـ
الـــتـــزام أرمــيــنــيــا بتطبيق شــروط  ــرورة  ــ »ضـ
اتــفــاق وفـــق إطــــاق الـــنـــار، وانــســحــابــهــا من 
ــيـــة«. وشــــددت  ــانـ ــيـــجـ بــقــيــة األراضـــــــي األذربـ
عــلــى »مــتــابــعــتــهــا الـــوضـــع فـــي كـــارابـــاخ عن 
كثب، وعــدم سماحها بتقديم أي تنازالت«، 
ــا لـــتـــقـــديـــم شــتــى  ــدادهــ ــعــ ــتــ  عــــن »اســ

ً
مـــعـــربـــة

لم تكشف أذربيجان عن خسائرها البشرية. 
وتــبــادلــت أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، أمـــس، جثث 
الجنود الذين قضوا في االشتباكات الدائرة 
حول مدينة شوشة بإقليم كاراباخ. وأفادت 
 
ّ
وزارة الـــدفـــاع األذربــيــجــانــيــة فــي بــيــان، بــأن

»الـــجـــنـــود الـــــروس املــتــواجــديــن فـــي اإلقــلــيــم، 
أعــــــادوا جــثــث الــجــنــود األرمــــــن، الــبــاقــيــة في 
 
ّ
ساحة املعركة، ألرمينيا«. وأضاف البيان أن

أذربيجان تسلمت 6 جثث من جنودها الذين 
سقطوا في املعارك.

من جهته، رحب األمني العام لألمم املتحدة، 
الجمعة،  أمس  أول من  أنطونيو غوتيريس، 
باتفاق وقف إطاق النار في إقليم كاراباخ، 
 »الــســام الــدائــم لشعوب كــارابــاخ، 

ّ
معتبرًا أن

ــن خـــــال تـــســـويـــة ســلــمــيــة  ــن يــتــحــقــق إال مــ لــ
تفاوضية«. وقال املتحدث باسم غوتيريس، 
ستيفان دوغــريــك، في بيان في وقــت متأخر 
العام دعا باستمرار لوقف  الجمعة: »األمــني 

إطاق النار، وشدد على أهمية إنقاذ األرواح 
ــأمـــل أن يــتــحــقــق ذلــك  وحــمــايــة املـــدنـــيـــني، ويـ
اآلن، بــمــا يــتــفــق أيـــضـــا مـــع الـــجـــهـــود املــهــمــة 
السابقة التي بذلها رؤساء مجموعة مينسك 
التابعة ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا«. 
: »يشعر األمـــني العام 

ً
وتــابــع املــتــحــدث قــائــا

بـــاالرتـــيـــاح لـــذلـــك، وهـــو مــمــن لــروســيــا على 
جــهــودهــا فــي تحقيق هـــذا االتـــفـــاق، ويــجــدد 
األمــــني الـــعـــام الــتــأكــيــد عــلــى املـــوقـــف املــبــدئــي 
الدائم في منطقة  السام  بــأن  املتحدة  لألمم 
كــــارابــــاخ لـــن يــتــحــقــق إال مـــن خــــال تــســويــة 

سلمية تفاوضية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

8
سياسة

أنهت روسيا وتركيا أمس 
السبت، جولة أولى من 
المباحثات الفنية حول 

إنشاء مركز لمراقبة وقف 
إطالق النار في إقليم 

ناغورنو كاراباخ

تداعيات كورونا وتراجع الليرة أثّرا على أردوغان )مصطفى كاماسي/األناضول(

)Getty( قريشي: الهند تسمح باستخدام أراضيها ضد باكستان

أشعل سكان قرى في كاراباخ النيران في منازلهم قبل مغادرتها )ألكسندر نيمنوف/فرانس برس(

إسطنبول ـ جابر عمر

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلـــى اســتــعــادة شــعــبــيــتــه، بــعــدمــا تــراجــعــت 
الليرة  تــدهــور ســعــر صـــرف  أخــيــرًا نتيجة 
الكبيرة  كــورونــا  وبــاء  التركية، وتــداعــيــات 
على االقــتــصــاد الــتــركــي. وهــو اخــتــار لذلك 
الشارع،  املباشر مع  التواصل  إلــى  الــعــودة 
واتخاذ خطوات اقتصادية سريعة شملت 
إحداث تغييرات في حكومته، بعدما أثبتت 
التجارب أن التأثيرات االقتصادية دائما ما 
كانت تساهم في انخفاض شعبية أردوغان 
وحــــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم. هــذا 
األمر كان واضحا بشكل كبير في انتخابات 
اإلدارة املحلية عام 2019، والتي خسر فيها 
الحزب مدنا كبرى كانت تعتبر معاقل له، 
فت األزمــة االقتصادية في عام 2018 

ّ
وُصن

أحد أبرز أسباب تلك الخسارة.
ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ وســـــــــــارع أردوغـــــــــــــــان إلحـــــــــــداث تـ
ــات فـــــي االقـــــتـــــصـــــاد، لــتــنــعــكــس  ــ ــ ــــاحـ ــ وإصـ
تــحــســنــا فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة 
ــع تــقــديــمــه  ــ ــة، مـ ــيــ ــبــ ــنــ ــمــــات األجــ ــعــ أمــــــــام الــ
تعهدات بمتابعة هذا املسار، وهو ما القى 
التركي.  الشارع  صدًى إيجابيا واسعا في 
ــتـــركـــي، الــتــي  وتــضــمــنــت كــلــمــة الـــرئـــيـــس الـ
»الــعــدالــة  ــام الــكــتــلــة الــبــرملــانــيــة لـــ ألــقــاهــا أمــ
والــتــنــمــيــة«، يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، أيــضــا، 
تعهدات بمواصلة اإلصاحات االقتصادية 
املستثمرين  مع  لقاءات  وعقد  والقضائية، 
ــراك واألجـــانـــب، واالســتــمــاع إليهم بما  األتــ

يضمن استقرار استثماراتهم وتوفير بيئة 
آمنة.

 هذه الجهود بعد تراجع شعبية 
ّ

وتأتي كل
الرئيس التركي وحزبه في الفترة األخيرة 

الــــرأي، بسبب تداعيات  وفــق اســتــطــاعــات 
كورونا وتراجع االقتصاد. وبات التحالف 
ــم، الـــــذي يــجــمــع حــزب  ــاكـ الـــجـــمـــهـــوري الـــحـ
القومية«،  و»الــحــركــة  والتنمية«  »الــعــدالــة 
ــقـــدان الــنــســبــة الــكــافــيــة من  يـــواجـــه خــطــر فـ
املــؤيــديــن املــطــلــوبــة فــي الــحــكــم، وهـــي أكثر 
انخفضت نسبة  بعدما  املــائــة،  فــي   50 مــن 
الــرأي  استطاعات  وفقا ألرقـــام  لــه  التأييد 

األخيرة، لتصل إلى حدود 51 في املائة.
ــيـــرة  ــــال الـــفـــتـــرة األخـ وســـعـــى أردوغـــــــــان خـ
ــتــــركــــي، كـــمـــا فــي  ــارع الــ ــ ــشـ ــ لـــلـــتـــقـــارب مــــع الـ
األولـــى، مكثفا حضوره في  سنوات حكمه 
األتــراك في   مع 

ً
العامة، ومتواصا األماكن 
 مكان لاطمئنان عليهم.

ّ
كل

ــتــــهــــل أردوغـــــــــــــان حــمــلــتــه  اقــــتــــصــــاديــــا، اســ
للمصرف  جديد  محافظ  بتعيني  الجديدة 
املـــركـــزي، وهـــو نــاجــي آغــبــال، الـــذي ُوصــف 
لاقتصاديني  أقــرب  يعتمد سياسات  بأنه 
الــبــاد، مثل وزيــر  الــذيــن ساهموا بنهضة 
املــالــيــة الــســابــق مــحــمــد شــيــمــشــك، وهـــو ما 
أعــطــى اإلشــــارة األولــــى للتغيير. تــبــع ذلــك 
ــر الــخــزانــة  ــ اســتــقــالــة صــهــر أردوغــــــــان، وزيـ
واملالية براءت البيرق. لكن هذه االستقالة، 
وتعيني لطفي علوان وزيرًا جديدًا للخزانة 
ــع تـــغـــيـــيـــر مـــحـــافـــظ املـــصـــرف  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ واملـ
املركزي، كلها عوامل ساهمت ببدء تحسن 
الليرة التركية، بعد فترة من انهيارها. تبع 
ذلك خطاب أردوغان أمام الكتلة البرملانية 
ــرة املــقــبــلــة  ــتـ ــفـ ــن أن الـ ــه، مـــتـــحـــدثـــا عــ ــزبـ ــحـ لـ
ستشهد إصاحات جديدة وتأسيس بيئة 
اقــتــصــاديــة آمــنــة، وإصــــاح الــقــضــاء، األمــر 
التركي، ال سيما  الــذي تفاعل معه الشارع 
أن مسلسل تحسن الليرة التركية تواصل، 
ما ترك انطباعا إيجابيا لدى املواطنني. كما 
أن هذه التطورات ترافقت مع االتفاق الذي 
إقليم  فــي  أرمينيا وأذربــيــجــان  بــني  حصل 
نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، واالنــســحــاب األرميني 
ـــبـــر فــــي تـــركـــيـــا نــصــرًا 

ُ
ــم، مــــا اعـــت ــيـ ــلـ مــــن اإلقـ

باعتبار  أردوغــان توظيفه،  للباد، يحاول 
أن تــركــيــا قــدمــت دعــمــا كــبــيــرًا ألذربــيــجــان، 

فجاءت الخطوتان في صالح الرئيس.
تــورك«  »خبر  صحيفة  فــي  التركي  الكاتب 
ــال فــي  ــ ــاري كــــايــــا، قـ ــ املــــعــــارضــــة، مـــحـــرم صــ
مــقــال لـــه قــبــل أيـــــام، إن االقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
بعد  جــديــد، خصوصا  اتجه نحو منحنى 
ــان األربـــعـــاء، والــتــي أّدت إلــى  ــ كــلــمــة أردوغــ
تــحــرك األســـــواق بــشــكــل كــبــيــر، مــتــوقــعــا أن 
ــاد املــحــلــي هــــذا االتـــجـــاه  ــتـــصـ يـــواصـــل االقـ
الــجــديــدة، مع  الخطة  الرئيس  بعدما رســم 
الثقة التي تأسست بقدوم املحافظ الجديد 
للمصرف املركزي والوزير الجديد للخزانة 
ــا أن وزيــــــر الـــعـــدل  ــايـ ــيــــة. وأوضـــــــح كـ ــالــ واملــ
في  املقبل  الرجل  الحميد غل سيكون  عبد 
عبر  االقتصاد  لتحسني  املوضوعة  الخطة 
تــعــديــات وإصــاحــات يتوجب عملها في 

قطاع القضاء.

على  هجوما  الباكستانية  السلطات  شنت 
ــا بـــرعـــايـــة »اإلرهـــــــاب«  ــاهـ الـــهـــنـــد، مــتــهــمــة إيـ
داخــــل الـــبـــاد، ومــشــيــرة إلـــى امــتــاك إســام 
أبــاد أدلــة على تــورط نيودلهي في هجمات 
داخل الباد. وأعلن مسؤوالن باكستانيان، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي إســــام أبــــاد أمــس 
الــســبــت، أن الــهــنــد تــرعــى »اإلرهـــــــاب« الـــذي 
يهدف إلى زعزعة استقرار الباد واستهداف 
وتتبادل  الصني.  مع  االقتصادية  شراكتها 
روتيني  بشكل  اتــهــامــات  والــهــنــد  باكستان 
بـــاســـتـــهـــداف كـــل مــنــهــمــا لـــآخـــر، لــكــن هــذه 
ــال فـــيـــهـــا مـــســـؤولـــون  ــ ــرة نــــــــادرة قــ ــ ــانــــت مــ كــ
باكستانيون إنهم أعدوا مجموعة من األدلة 
وأعلن  منافسهم.  ضد  املوجهة  التهم  لدعم 
في  قريشي،  محمود  شــاه  الخارجية  وزيـــر 
مكتب  رئــيــس  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
املسلحة  للقوات  العامة  والــعــاقــات  اإلعـــام 
الــبــاكــســتــانــيــة، الــجــنــرال بـــابـــار افــتــخــار، أن 
عـــمـــاء املـــخـــابـــرات الــهــنــديــة يــنــطــلــقــون من 
لهجمات  للتخطيط  املـــجـــاورة  أفــغــانــســتــان 
قريشي  وقـــال  الباكستانية.  الــحــدود  داخـــل 
»كــانــت الــهــنــد تسمح بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
ــد بــاكــســتــان فـــي اإلرهـــــــــاب«، مــضــيــفــا أن  ضـ
نيودلهي كانت تخطط أيضا لشن هجمات 

من »الدول املجاورة«.
وأشــار قريشي إلى أن باكستان ترسل أدلة 
إلـــى األمــــم املــتــحــدة تــطــالــب بــتــوجــيــه الــلــوم 
إلــى الهند، مــحــذرًا مــن أنــه »مــن دون تدخل 
دولي من الصعب ضمان السام في جنوب 
الــنــوويــة«، وهــي منطقة تمتلك فيها  آســيــا 
الهند وباكستان أسلحة ذرية. وقال »لدينا 
على  سنعرضها  دحضها  يمكن  ال  حقائق 
األمة واملجتمع الدولي من خال هذا امللف«.
ويــأتــي املؤتمر بعد يــوم مــن إعــان الجيش 
وجندي  مدنيني  خمسة  مقتل  الباكستاني 
في قصف شنته قوات هندية عبر الحدود. 

منطقة  في  عليها  املتنازع  الحدود  وتشكل 
الــهــيــمــااليــا مــصــدر نــــزاع طــويــل األمــــد بني 
الــقــوتــني. وقــــدم افــتــخــار، مــن جــهــتــه، بعض 
ــة املـــلـــف الـــتـــي يـــزعـــم أنـــهـــا تــظــهــر تـــورط  ــ أدلـ
الــهــنــد فـــي هــجــمــات داخـــــل بـــاكـــســـتـــان، بما 
التمويل  في ذلــك إيــصــاالت مصرفية تظهر 
مزعومني  هجمات  مرتكبي  تظهر  وصـــورًا 
ــل الــقــنــصــلــيــة الــهــنــديــة فـــي جــــال أبـــاد  ــ داخـ
ــل مقطعا صوتيا 

ّ
كــذلــك شــغ بــأفــغــانــســتــان. 

يــــزعــــم أنـــــه يـــســـجـــل مـــحـــادثـــة بــــني مـــســـؤول 
األعلى  الزعيم  نــزار،  والله  هندي  مخابرات 
للمتمردين البلوش االنفصاليني في جنوب 
غــرب بــاكــســتــان. وأضـــاف افــتــخــار أن عماء 
املخابرات الهندية كانوا يستهدفون بشكل 
خاص مشاريع التنمية الصينية التي تأتي 
الباكستاني.  الصيني  االقتصادي  املمر  مع 
ــادوا هجوما  ــ وزعــــم أن املــهــاجــمــني الـــذيـــن قـ
ــلــــى فــــنــــدق فـــــي مــــديــــنــــة جـــــــوادر  ــا، عــ ــتـ ــيـ ــمـ مـ
الجنوبية الغربية في أكتوبر/ تشرين األول 
2016، كانوا على اتصال هاتفي بمسؤولي 
املــخــابــرات الــهــنــديــة قــبــل الــهــجــوم وأثــنــاءه. 
وتـــقـــوم شـــركـــات صــيــنــيــة بــتــشــغــيــل مــرافــق 
الباكستانية،  املدينة  في  الرئيسية  املوانئ 
وتعتبر حجر الزاوية في املشاريع التجارية 
اتهم  كذلك  الكبرى.  الصينية  الباكستانية 
محظورة،  منظمات  بــرعــايــة  الهند  افــتــخــار 
إرهابية مصنفة من  ذلــك جماعات  فــي  بما 
قــبــل األمـــم املــتــحــدة، وهـــي »تــحــريــك طالبان 
بــاكــســتــان«، و»جــمــاعــة األحــــــرار«، و»جــيــش 
ــك، قـــال املــتــحــدث  تــحــريــر الـــبـــلـــوش«. إلـــى ذلــ
غـــران  األفـــغـــانـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
هــواد، أمــس، إن رئيس الــوزراء الباكستاني 
لزيارة كابول األسبوع  عمران خان يخطط 
املقبل. ولم يذكر ما إذا كان سيثير اتهامات 

باكستان بالتدخل الهندي أم ال.
)أسوشييتد برس(

الكاتب في جريدة »حرييت«  رأى 
كالم  أن  سيلفي،  ــادر  ــق ال عبد 
ــان  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغ
لألسواق  جديدة  إشارات  يعطي 
آمنة  ــواق  أس عن  الحديث  عبر 
يجب  ولهذا  القانون،  ودولــة 
كتلته  أمام  الرئيس  كلمة  تقييم 
وبرأيه،  إيجابي.  بشكل  البرلمانية 
القيام  إلى  عمد  أردوغــان  فإن 
الــوقــت  ــي  ف ســيــاســيــة  بحملة 
أن  سيلفي  وتــوقــع  المناسب. 
تــتــضــمــن خـــطـــوات الــمــرحــلــة 
األسعار،  في  استقرارًا  المقبلة 
نوعية،  عــمــل  فـــرص  وخــلــق 

ووقف التضخم.

إشارات محفزة

ــــزوم«.  ــلـ ــ  أنــــــــواع الــــدعــــم ألذربــــيــــجــــان عـــنـــد الـ
واإلثـــنـــني املـــاضـــي، أعــلــن الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتني، توصل أذربيجان وأرمينيا 
إلى اتفاق ينص على وقف إطاق النار في 
البلدين متمركزة  قـــوات  بــقــاء  مــع  كـــارابـــاخ، 
في مناطق سيطرتها الحالية، وهو ما فّجر 
االحــتــجــاجــات فـــي أرمــيــنــيــا، الــتــي لـــم يقبل 
مــواطــنــوهــا بــاالتــفــاق الــــذي كـــرس انــتــصــار 
 سكان قرى 

ّ
إن بــل  األذربيجانية، ال  الــقــوات 

في ناغورنو كاراباخ من املقرر أن تستعيد 
أذربـــيـــجـــان الــســيــطــرة عــلــيــهــا الـــيـــوم األحـــد، 
أشــعــلــوا الــنــيــران فــي منازلهم أمــس السبت 
قــبــل فــرارهــم نــحــو أرمــيــنــيــا، وفـــق مــا أفـــادت 

وكالة »فرانس برس«.
وقـــال جــنــدي مــن قــريــة شــارخــتــار فــي منطقة 
كـــالـــبـــاجـــار الــــتــــي ســتــســلــم إلـــــى بــــاكــــو »إنــــه 
الــيــوم األخــيــر لنا هــنــا، غــدًا سيأتي الجنود 
األذربـــيـــجـــانـــيـــون«. فـــي هـــذه الــقــريــة وحــدهــا 
ــــدود مــنــطــقــة مــارتــاكــيــرت  الـــتـــي تــقــع عــنــد حـ
ــتــــي ســتــبــقــى تـــحـــت الــســيــطــرة  ــاورة الــ ــ ــجــ ــ املــ
منازل  ستة  في  النيران  اشتعلت  األرمينية، 
ــــاح أمـــــــس الــــســــبــــت. وقـــــال  ــبـ ــ ــلــــى األقـــــــــل صـ عــ
ــنــــازل مــتــجــّهــم الــوجــه  صـــاحـــب أحــــد هــــذه املــ
ألــواحــا خشبية مشتعلة وخــرق  وهــو يرمي 
مبللة بالوقود في محاولة إلضرام النار في 
أرضية غرفة الجلوس في منزله الفارغ: »هذا 
منزلي، ال يمكنني تركه لألتراك« كما يسمي 
ــاف: »الجميع  ــ األرمــــن األذربــيــجــانــيــني. وأضـ
سيحرقون منزلهم اليوم )أمــس(«. والجمعة 
أضرمت النيران في عشرات املنازل على األقل 

في القرية نفسها واملناطق املحيطة بها.
وأعــلــنــت أرمــيــنــيــا، أمـــس الــســبــت، مقتل أكثر 
مــــن 2300 مــــن جـــنـــودهـــا فــــي مــــعــــارك إقــلــيــم 
ــتــــي انــــدلــــعــــت لــنــحــو  ــو كــــــارابــــــاخ الــ ــورنــ ــاغــ نــ
وزارة  باسم  الناطقة  وقالت  أسابيع.  سبعة 
ألينا نيكوغوسيان، عبر  الصحة األرمينية، 
»فـــيـــســـبـــوك«: »حـــتـــى الـــســـاعـــة، تــســلــم جــهــاز 
بينها  2317 عسكريا  جــثــث  الــشــرعــي  الــطــب 
جثث لم تحدد هوية أصحابها«. في املقابل، 
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