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مصر :البرلمان يضغط لتغيير
محافظين بسبب أزمة األمطار

لم تثمر محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ،في
إيران ،نتائج إيجابية لجهة تحرير عمل الوكالة .فيما أعاد المبعوث األميركي الخاص
إليران ،روبرت مالي ،حديث واشنطن عن خيارات أخرى تجاه إيران في حال فشل
المفاوضات ،رافعًا السقف قبل استئنافها

تطرح ظاهرة غرق
الشوارع في مصر
مع هطول األمطار
تساؤالت عن تردي
البنى التحتية في البالد،
بينما يدعو البرلمان
لتغيير محافظين

تشاؤم
عشية استئناف
مفاوضات فيينا

القاهرة ـ العربي الجديد

تحذير أميركي إليران...
واألبواب مغلقة في وجه
محققي وكالة الطاقة

للحديث تتمة...

فخاخ تهدد
االنتخابات الليبية
أسامة علي

أقفل باب الترشح ألول انتخابات
رئاسية في تاريخ ليبيا ،في وقت
انصرفت فيه األذهان إلى متابعة
الجدل والتصريحات والخالفات في
كل محطات املسار االنتخابي ،بدءًا
من الخالفات حول شرعية صدور
قانون االنتخابات ،ثم الخالف حول
تفاصيل بنوده ،وكون بعضها
ّ
فصل إلقصاء شخصيات وأخرى
للسماح بمرور شخصيات أخرى،
قبل أن ينخرط الجميع في تقديرات
حظوظ املترشحني في الفوز ،وكيف
لسيف اإلسالم القذافي أن يترشح
وهو املطلوب للعدالة املحلية والدولية،
وخليفة حفتر ،الذي لم يجد أحد
املتضررين من جرائمه وصفًا
لوضعه إال بالقول إنه مطلوب للعدالة
اإللهية .ولكن لم يلحظ أغلب املتابعني
جملة اإلجراءات املصاحبة واملتعلقة
بعملية الطعون ،بمددها التي
حددتها املفوضية العليا لالنتخابات،
والئحتها التي أصدرها املجلس
األعلى للقضاء ،ففيها بيت القصيد
وحقيقة إجراء انتخابات في البالد
من عدمها.
ذرت املفوضية العليا لالنتخابات
الرماد في عيون املتابعني ،بأن
أكدت أنها في منأى عن الخالفات
السياسية .ولذا قررت بأن تحيل
ملفات املترشحني إلى ثالث جهات
يمكنها الفصل قانونًا في الجدل
السياسي حول إشكالية مزدوجي
الجنسية ،واملتهمني بارتكاب جرائم،
واملطلوبني للعدالة ،وأنها لن تعلن
عن القوائم األولية إال بعد أن يفصل
مكتب النائب العام وجهازا املباحث
الجنائية والجوازات والجنسية
في هذه القضايا .فما الفائدة في
فتح باب الطعون إذا كانت النتيجة
مسبقة؟
بماذا سيطعن أي مواطن في حفتر
بأكثر من جرائمه؟ وبماذا سيطعن
املواطن في سيف اإلسالم القذافي
بأكثر من أنه مطلوب للعدالة بسبب
مشاركته في قمع مدنيني قالوا لوالده
لم نعد نريدك؟ وبما سترد املفوضية،
في مرحلة فصلها في الطعون ،بأكثر
من النتائج التي ستحيلها الجهات
الثالث التي أحالت إليها امللفات
للتدقيق؟ لقاء هذا أصدر مجلس
ً
القضاء تعديال مفاجئًا ،انصرف
فيه ذهن املتابع للمادة املتعلقة
بالسماح للطاعن بأن يقدم طعنه
ً
في أي مترشح من منطقته ،بديال
عن صيغتها األولى التي تشترط
بأن يقدمه في موطن املترشح ،دون
االنتباه إلى إضافة تعديل يتعلق
بحق أي مرشح أو ناخب في الطعن
في إجراءات وقرارات املفوضية ،ما
يفتح الباب أمام نسف كل الخطوات
السابقة ،من قبل املعترضني على
إجراء االنتخابات ،أو من قبل
املستبعدين من قوائم الترشح.

طـ ـغ ــى ت ــرجـ ـي ــح فـ ـش ــل مـ ـف ــاوض ــات
فيينا حــول امللف النووي اإليراني،
املـقــررة فــي  29الشهر الـحــالــي ،على
التصريحات واللقاءات ذات الصلة ،وهو ما
بــرز خصوصًا فــي تصريحات كــل مــن املدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،رافاييل
غروسي ،واملبعوث األميركي الخاص إليران،
روبرت مالي .وأعلن غروسي ،أمس األربعاء،
فشل محادثاته فــي إي ــران ،التي وصــل إليها
مـ ـس ــاء اإلث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي اس ـت ـم ــرت
ي ــوم ــا واحـ ـ ـ ـدًا ،ف ــي م ـح ــاول ــة إليـ ـج ــاد أرض ـيــة
ت ـف ــاه ــم ح ـ ــول ع ـم ــل امل ـف ـت ـش ــن ف ــي ال ــوك ــال ــة،
لجهة مــراقـبــة أنشطة إي ــران الـنــوويــة .وعلى
بعد أي ــام قليلة مــن استئناف إي ــران وال ــدول
الكبرى مفاوضاتها النووية فــي فيينا ،في
محاولة للعودة إلــى االتـفــاق الـنــووي املوقع
بينها في  ،2015واملقررة يوم اإلثنني املقبل،
تلقي تصريحات غــروســي بثقلها على هذه
املـفــاوضــات فــي جولتها السابعة ،حيث من
امل ـق ــرر أي ـض ــا أن ي ـص ــدر مـجـلــس املـحــافـظــن
للوكالة ،تقريرًا ،حول املسألة .وقال غروسي،
ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى فـيـيـنــا ،إن ــه ل ــم يـتـمـكــن من
التوصل إلى اتفاق مع املسؤولني اإليرانيني
حول عمل وكالته في اإلشــراف على املنشآت
ال ـنــوويــة ّ اإليــران ـيــة .وأوض ــح أن «امل ـحــادثــات
كــانــت ب ــن ــاءة ،لكننا لــم نتمكن مــن التوصل
ّ
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن كـ ــل جـ ـه ــودي»،
وذلـ ــك ف ــي ال ـي ــوم األول م ــن اج ـت ـمــاع مجلس
محافظي الوكالة فــي العاصمة النمساوية.
ّ
وح ــذر املــديــر الـعــام للوكالة الــدولـيــة للطاقة
ً
الــذريــة ،قائال «نحن نقترب من النقطة التي
لن أتمكن فيها بعد اآلن من ضمان استمرارية
املعلومات» حول البرنامج النووي اإليراني،
وهــو مــا يشكل عنصرًا أســاسـيــا فــي االتـفــاق
النووي االيراني الذي باتت مفاعيله في حكم

الالغية منذ عام  ،2018عندما انسحبت منه
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أح ــادي ــا ف ــي عـهــد دونــالــد
تــرامــب .وق ــال غــروســي ،إن الــوقــت ينفد أمــام
الوكالة للتمكن من إعادة وضع الكاميرات في
ورشة «تيسا» النووية ،في كرج ،قرب طهران،
بحيث إنها قريبًا لن يكون بمقدورها ضمان
عدم استخدام املعدات لتطوير قنبلة نووية.
وحول ذلك ،قال غروسي إنه ال يعلم حتى اآلن
ما إذا كانت ورشــة كــرج النووية قيد العمل،
بعد هجوم تخريبي تعرضت له في يونيو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،وات ـه ـمــت إي ـ ــران إســرائ ـيــل
بــالــوقــوف خـلـفــه .وقـ ــال غ ــروس ــي ح ــول ذل ــك:
«إنــه من الواضح أن هــذه املــدة الطويلة التي
قضيناها من دون أن نتمكن من الوصول إلى
املـعـلــومــات (ت ـ ّـم تــدمـيــر كــامـيــرات املــراقـبــة في
الورشة ،وأعادت إيران أربع منها للعمل لكن
من دون أن تسمح للوكالة الدولية باالطالع
على تسجيالتها) ،أو أن نعلم مــا إذا كانت
هناك أنشطة علمياتية فــي الــداخــل ،هــو أمر
بحد ذاته يمنعني في نقطة ما من أن أواصل
القول إنني ال أملك أي فكرة عما يحصل».
من جهته ،أكــد املتحدث باسم وكالة الطاقة
ال ــذري ــة اإلي ــران ـي ــة ،ب ـهــروز ك ـمــالــونــدي ،أمــس
األربـعــاء ،أن بــاده والوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة ،قــد اتفقتا عـلــى متابعة امل ـش ــاورات.
وقــال كمالوندي إن املباحثات بني غروسي
واملسؤولني اإليرانيني في طهران ،جرت في
ّ
أجواء بناءة ،وأن الطرفني توصال إلى اتفاق
عام حول كيفية متابعة األمور ذات االهتمام
املشترك».
وإذ ي ـتــوقــع أن ت ـض ـغــط الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وحلفاؤها الغربيون على إي ــران ،مــن خالل
اجتماع مجلس املحافظني ،حول املسألة ،أكد
دبلوماسيون لوكالة «رويترز» ،أن ذلك غير
مــرجــح ،فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،خشية تعريض

تحدّ ث غروسي أمس في اجتماع محافظي الوكالة ()Getty

حذّ رت الوكالة من
فقدان ضمان استمرارية
المعلومات
مالي :لن نقف
متفرجين أمام طموحات
إيران النووية

املـبــاحـثــات الـنــوويــة املــرتـقـبــة للخطر .وكــان
غروسي يأمل في إحراز تقدم حول مواضيع
خ ــاف ـي ــة ع ـ ــدة خ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه ،ح ـي ــث ت ـبــدي
الوكالة الدولية قلقها من القيود املفروضة
على عمل املفتشني فــي إي ــران ،منذ فبراير/
شباط املــاضــي ،من قبل الحكومة اإليرانية،
«م ــا يـعــرقــل ب ـجــديــة» أنـشـطــة الـتـحـقــق الـتــي
تقوم بها ،بحسب التقرير ربع السنوي الذي

صدر عن الوكالة أخيرًا .وهناك مسألة أخرى
عالقة ،تتمثل في وضع  4مواقع غير معلنة
رصــدت فيها مــواد نووية ،ما يطرح مشكلة
أيضًا .وبحسب الوكالة ،فإن معاملة املفتشني
تـثـيــر قـلـقــا أي ـضــا ،حـيــث ت ـعـ ّـرض ع ــدد منهم
«لتفتيش مبالغ فيه من قبل عناصر أمن».
وك ــان غــروســي قــد الـتـقــى خ ــال زي ــارت ــه إلــى
العاصمة اإليرانية ،رئيس املنظمة اإليرانية
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ــذري ـ ــة م ـح ـم ــد إس ـ ــام ـ ــي ،ووزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة حـســن أم ـيــر عـبــد ال ـل ـه ـيــان .لكن
بسبب نتيجة امل ـشــاورات ،ألغى في اللحظة
األخـ ـي ــرة ت ـصــري ـحــا ص ـحــاف ـيــا كـ ــان مــرتـقـبــا
مساء أول مــن أمــس ،عند عــودتــه إلــى فيينا.
وكـ ــان غ ــروس ــي ق ــد أكـ ــد ،أول م ــن أمـ ــس ،من
ط ـ ـهـ ــران ،ال ـس ـع ــي إلـ ــى ال ـت ــوص ــل ل ــ«أرض ـي ــة
تفاهم» مــع اإليــرانـيــن ،مــؤكـدًا خــال مؤتمر
ص ـحــافــي م ـش ـتــرك م ــع إس ــام ــي ،أن الـعـمــل
«مكثف» .من جهتها ،أكدت املنظمة اإليرانية
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن «وض ــع
إطــار واضــح للتعاون بني املنظمة اإليرانية
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة ه ــو أحــد
َ
مواضيع النقاش الرئيسية بني املسؤولني»،
فيما دعــا عبد اللهيان الوكالة الدولية إلى

تجنب تسييس امل ـحــادثــات .وج ــاءت زي ــارة
غروسي بعدما أعلنت الوكالة الدولية الذرية
األس ـبــوع املــاضــي أن إي ــران زادت مخزونها
من اليورانيوم عالي التخصيب ،بحيث بات
ّ
الحد املسموح به
يتجاوز بأكثر من  12مرة
بموجب اتفاق .2015
وفي سياق ترجيح الفشل أيضًا ،قال املبعوث
األميركي الخاص إليران ،روبرت مالي ،أمس:
«لـنــر م ــاذا لــدى إي ــران لتقوله فــي املباحثات
ال ـنــوويــة املــرتـقـبــة ،لـكــن اإلش ـ ــارات ال ـصــادرة
ّ
وشدد
عنهم ليست مشجعة بشكل خــاص».
مــالــي عـلــى أن ــه إذا مــا ب ــدأت إي ــران االق ـتــراب
مــن صنع قنبلة نــوويــة ،فلن نختار أن نقف
مكتوفي األيدي ،مضيفًا أنه إذا اختارت إيران
عــدم ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق ال ـنــووي ،فسننظر
ف ــي خ ـي ــارات أخـ ــرى ،دبـلــومــاسـيــة وغـيــرهــا،
لحل املشكلة النووية .وكان وزير الخارجية
اإلي ــران ــي قــد أك ــد ،أول مــن أم ــس ،فــي اتـصــال
هاتفي مــع نظيره الـســويـســري ،إينياتسيو
كاسيس ،أن بالده «مستعدة وجادة للتوصل
إل ــى ات ـفــاق جـيــد وع ــاج ــل» خ ــال مـفــاوضــات
فيينا ،لكنها «ال تثق في السلوك األميركي».
في غضون ذلك ،ذكرت وكالة أنباء اإلمارات

(وام) ،أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،أن نـ ــائـ ــب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي ل ـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة
وكـبـيــر امل ـفــاوضــن ال ـنــوويــن ،عـلــي بــاقــري
كـنــي ،الـتـقــى أم ــس ،خ ــال زي ــارة ل ــإم ــارات،
املستشار الــدبـلــومــاســي لرئيس اإلم ــارات،
أن ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،ب ـح ـض ــور خ ـل ـي ـفــة شــاهــن
املـ ـ ــرر ،وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة.
وذكــرت «وام» ،أنه جرى خالل اللقاء ،بحث
ال ـعــاقــات بــن الـبـلــديــن ،وتــأكـيــد الجانبني
عـلــى أهـمـيــة تـعــزيــزهــا عـلــى أسـ ــاس حسن
الجوار واالحترام املتبادل في إطار املصالح
املـشـتــركــة ،والـعـمــل على تحقيق املــزيــد من
االسـتـقــرار واالزدهـ ــار فــي املنطقة ،وتنمية
الـ ـع ــاق ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة بــن
البلدين الـجــاريــن .كما تـنــاول الـلـقــاء بحث
التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
املـشـتــرك .وك ــان قــرقــاش قــد أع ـلــن ،فــي وقــت
سابق من الشهر الحالي ،أن اإلمارات تتخذ
خ ـطــوات لخفض الـتــوتــر مــع ط ـهــران .وأكــد
مسؤولون إيرانيون وآخــرون من اإلمــارات
األس ـبــوع املــاضــي ،أن وف ـدًا إمــاراتـيــا رفيعًا
سيزور طهران قريبًا.
(فرانس برس ،رويترز)

ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر ب ــرمل ــان ـي ــة م ـص ــري ــة إن
رئيس لجنة اإلدارة املحلية في مجلس
الـ ـن ــواب أح ـم ــد ال ـس ـج ـي ـنــي ،وعـ ـ ــددًا من
أع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة ،ت ــواص ـل ــوا م ــع رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي،
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة م ـح ـم ــود
شـ ـ ـع ـ ــراوي ،ل ـل ـم ـطــال ـبــة بـ ــإجـ ــراء بـعــض
التغييرات على املحافظني ،على خلفية
ت ـه ــال ــك ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي ال ـع ــدي ــد
م ــن امل ـحــاف ـظــات ،بـسـبــب أزمـ ــة األم ـطــار
ال ـغ ــزي ــرة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا خـ ــال األيـ ــام
املــاضـيــة .وأضــافــت امل ـصــادر لـ«العربي
ال ـجــديــد» أن الـلـجـنــة طــالـبــت الحكومة
بحركة تغييرات واسعة بني املحافظني،
وعـلــى رأسـهــم اإلسـكـنــدريــة ،والبحيرة،
وك ـفــر ال ـش ـيــخ ،والــدق ـه ـل ـيــة ،والـشــرقـيــة،
ب ـس ـبــب فـشـلـهــم ف ــي إدارة ال ـع ــدي ــد من
األزمــات التي تمس املواطنني مباشرة،
وه ــو م ــا ظـهــر ب ــوض ــوح ف ــي أزم ــة غــرق
األنفاق والشوارع وامليادين الرئيسية،
وتكدس السيارات واملواطنني لساعات
طويلة بسبب تراكم املياه ،وعدم وجود
منظومة لصرف مياه األمطار ،ال سيما
في اإلسكندرية.
وتسببت موجة أمطار اإلسكندرية في
س ـق ــوط أج ـ ــزاء م ــن عـ ـق ــارات قــدي ـمــة في
ن ـطــاق أح ـي ــاء وس ــط وش ــرق املـحــافـظــة،
وسقوط سور عمارة األوقاف في منطقة
ً
الشاطبي ،فضال عــن حريق فــي إحــدى
كـبــائــن الـكـهــربــاء فــي منطقة البيطاش
غ ــرب ــا ،وغـ ــرق ش ـ ــوارع مـنـطـقــة «بـشــائــر
الخير  »3الـتــي افتتحها الــرئـيــس عبد
الفتاح السيسي في مايو /أيــار ،2020
وتـ ــولـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـه ـن ــدس ـي ــة ل ـل ـق ــوات
املسلحة (الجيش) مسؤولية تنفيذها.
وقررت لجنة اإلدارة املحلية في البرملان
اس ـتــدعــاء مـحــافــظ اإلس ـك ـنــدريــة ال ـلــواء
مـحـمــد ال ـشــريــف ،ورئ ـي ــس شــركــة مـيــاه
الـ ـش ــرب وال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي ،ورئ ـي ــس
ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي ل ـل ـصــرف الـصـحــي،
ونــائــب وزي ــر اإلس ـك ــان لـقـطــاع املــرافــق،
ل ـب ـح ــث أزم ـ ـ ــة ت ـس ـب ــب هـ ـط ــول األمـ ـط ــار
ع ـل ــى امل ــدي ـن ــة ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،ف ــي ان ـه ـيــار

قررت لجنة برلمانية
استدعاء محافظ
اإلسكندرية للتحقيق

بـعــض امل ـبــانــي ،وت ــوق ــف حــركــة امل ــرور،
وغ ــرق ال ـش ــوارع الــرئـيـسـيــة والجانبية
ف ــي امل ـحــاف ـظــة .م ــن جـهـتــه ،ت ـقــدم عضو
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب أحـ ـم ــد م ـه ـنــى بـطـلــب
إح ــاط ــة إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـح ـل ـيــة،
بشأن غرق شــوارع اإلسكندرية نتيجة
األمـطــار الكثيفة ،وعــدم قــدرة املحافظة
عـلــى صــرف ـهــا ،وادع ـ ــاء األخ ـي ــرة صــرف
م ـل ـي ــار و 300م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه (ال ـ ـ ــدوالر
يساوي نحو  15.7جنيهًا) خالل الفترة
املاضية على تحسني شبكات الصرف
الصحي فــي املحافظة .وتـســاءل مهنى
ف ــي ط ـل ـبــه« :أيـ ــن ذه ـب ــت ه ــذه األم ـ ــوال؟
ومــاذا عن تطهير البالوعات (تصريف
املياه) كما تدعي املحافظة؟ أو األسطول
الضخم الــذي يعمل على جمع القمامة
واملـخـلـفــات وشـفــط امل ـي ــاه؟» ،مستطردًا
أن «ش ـ ـ ـ ــوارع اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة غ ــارق ــة فــي
األوحـ ــال مـنــذ أي ــام نتيجة تــراكــم مياه
األمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،وح ـ ـي ـ ــاة امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ه ـن ــاك
معطلة تـمــامــا ،وتــوجــد صــور ولقطات
حية تؤكد ذلــك» .وتابع أن «هــذا املبلغ
الـضـخــم مـخـصــص مــن أمـ ــوال الـخــزانــة
العامة لـلــدولــة ،وإذا كــان ُص ــرف بشكل
صحيح لكانت شبكة الصرف الصحي
في اإلسكندرية من أقــوى الشبكات في
مصر» .واعتبر أن تصريحات محافظ
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة الـ ـح ــال ــي ت ـث ـي ــر حـفـيـظــة
املــواطـنــن ،ألنـهــا تــزعــم عــدم ح ــدوث أي
تعطل ملصالحهم اليومية ،على خالف
ال ـص ــور وال ـف ـيــديــوهــات امل ـت ــداول ــة على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـتــي
تظهر وجود تكدسات مرورية شديدة،
وتحول الشوارع إلى برك من املياه.
وتطرح ظاهرة غرق األنفاق والشوارع
ف ــي م ـص ــر ،وان ـه ـي ــار أجـ ـ ــزاء م ــن بعض
الجسور والطرق الرئيسية ،مع هطول
األمطار في بداية فصل الشتاء كل عام،
ت ـســاؤالت مـشــروعــة ح ــول ت ــردي البنى
التحتية في البالد ،وعجزها عن تحمل
مياه األمطار ،على الرغم من تصريحات
املسؤولني الحكوميني بشأن تخصيص
مليارات الجنيهات مــن مــوازنــة الدولة
على إع ــادة تأهيلها .وفــي وقــت تعاني
فيه البنى التحتية في املــدن الرئيسية
املـصــريــة مــن إهـمــال على م ــدار سنوات
طويلة ،وفي مقدمتها القاهرة والجيزة
واإلس ـك ـن ــدري ــة ،يـضــخ ال ـن ـظــام املـصــري
ً
أم ـ ـ ــواال طــائ ـلــة ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال مــراحــل
م ـش ــروع الـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة ال ـجــديــدة،
التي تقع في قلب الصحراء على بعد 45
كيلومترًا شرقي القاهرة ،وتقدر تكلفة
املرحلة األول ــى منها بنحو  800مليار
جنيه ( 51مليار دوالر تقريبًا).
وتـ ـسـ ـيـ ـط ــر حـ ــالـ ــة م ـ ــن االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك ع ـلــى
دواويـ ـ ــن الـ ـ ـ ــوزارات امل ـص ــري ــة ،إث ــر ق ــرار
الـسـيـســي ان ـت ـقــال ال ـ ـ ــوزارات لـلـعـمــل من
العاصمة اإلداريــة ابتداء من ديسمبر/
كــانــون األول املـقـبــل ،مــن دون استيفاء
التجهيزات اللوجستية والفنية لهذا
االنـتـقــال ،أو الـتـعــرف إلــى االحتياجات
الـفـعـلـيــة وال ـب ـشــريــة لـلـعـمــل خ ــال تلك
املــرحـلــة ،خصوصًا بالنسبة ل ـلــوزارات
الـتــي تـضــم مـكــاتــب وزرائ ـه ــا وإدارات ـه ــا
امل ــرك ــزي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة أعـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـي ــرة مــن
املوظفني.

ساويرس واقتصاد الجيش :شراكة في خدمة النظام
مرّ كالم نقدي للملياردير
المصري نجيب ساويرس
بشأن اقتصاد القوات
المسلحة في مصر،
مرور الكرام على النظام
المصري ،الذي يبدو أنه
يرى فيه الجانب اإليجابي،
لجهة جذب االستثمارات
الخارجية

القاهرة ــ العربي الجديد

ترتبط شركات ساويرس ارتباطًا وثيقًا بالحكومة (فرانس برس)

أثــارت تصريحات امللياردير املصري البارز
ن ـج ـيــب سـ ــاويـ ــرس ،ب ـش ــأن اق ـت ـص ــاد ال ـق ــوات
املسلحة املـصــريــة ،وتــدخـلـهــا فــي القطاعات
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وانـ ـتـ ـق ــاده ف ـك ــرة أن
«ال ـش ــرك ــات امل ـم ـلــوكــة لـلـحـكــومــة أو الـتــابـعــة
للجيش ال تدفع ضرائب أو جمارك» ،عالمات
اس ـت ـف ـهــام ح ــول م ــروره ــا مـ ــرور الـ ـك ــرام على
النظام املصري ولجانه على مواقع التواصل
االجتماعي .وقــال رجــل األعـمــال املـصــري في
تـصــريـحــاتــه ،إن «املـنــافـســة مــن ال ـبــدايــة غير
عادلة» ،وإنه «يجب أن تكون الدولة (املصرية)
ج ـه ــة تـنـظـيـمـيــة ول ـي ـس ــت م ــال ـك ــة» لـلـنـشــاط
االقتصادي ،مضيفًا أن «االقتصاد (املصري)
تلقى دفـعــا أخـيـرًا بسبب اإلن ـفــاق الحكومي
عـلــى البنية التحتية ،مـثــل ال ـطــرق الـجــديــدة
والـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وش ـ ــرك ـ ــات ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ه ــي ال ـت ــي ت ـب ـنــي هـ ــذه املـ ـش ــاري ــع».
وإذ اع ـت ـبــر أن ــه «ال تـ ــزال ه ـنــاك مـنــافـســة من

الحكومة» ،لفت إلى أن «املستثمرين األجانب
خائفون بعض الشيء» .وأضاف« :أنا نفسي
ال أخـ ـ ــوض عـ ــروضـ ــا عـ ـن ــدم ــا أرى ش ــرك ــات
ح ـك ــوم ـي ــة ،لـ ــذا فـ ــإن س ــاح ــة ال ـل ـع ــب ال ت ـعــود
متكافئة».
وفــي الــوقــت ال ــذي ش ـ ّـدد فيه الـنـظــام العقوبة
على كــل مــن يتناول شــؤون الــدفــاع والـقــوات
امل ـس ـل ـح ــة ،ي ـت ـح ــدث سـ ــاويـ ــرس ب ـح ــري ــة عــن
شؤون الجيش وينتقد تدخله في االقتصاد.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر حـ ـك ــومـ ـي ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة ،فــي
تصريحات لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «حديث
ســاويــرس حــول أهمية خ ــروج الحكومة من
املنافسة وترك املجال للقطاع الخاص ،يتسق
م ــع تــوجــه ال ــدول ــة امل ـصــريــة إلشـ ــراك الـقـطــاع
الـخــاص فــي ملكية الـشــركــات الـتــي تمتلكها
الحكومة والقوات املسلحة ،وهو ما أكد عليه
الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي فــي أكـثــر من
مناسبة» .ولفتت املصادر إلى أن «تصريحات
ســاويــرس بصفته رجــل أعمال بــارزا ،ترتبط
مشاريعه في الخارج ارتباطًا وثيقًا بالنظام
االقتصادي العاملي ،يمكن أن يكون لها تأثير
إيجابي بالنسبة لتحسني صــورة الحكومة
املصرية ،امللتزمة باتفاق مع صندوق النقد
ال ــدول ــي ،مــن ضـمــن شــروطــه إتــاحــة الـفــرصــة
لـلـشــركــات الـخــاصــة داخ ــل مـصــر وخــارجـهــا،
للملكية واملشاركة في االقتصاد القومي».
وترتبط شركات رجل األعمال املصري نجيب
ساويرس ارتباطًا وثيقًا بالحكومة املصرية
ال ـت ــي ت ـت ــول ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ــاري ــع
الـضـخـمــة ،وخ ـصــوصــا ف ــي ق ـطــاع امل ـق ــاوالت
(مـجــال عمل ســاويــرس الــرئـيـســي) مــن خالل
القوات املسلحة ،وتحديدًا الهيئة الهندسية.
وال ي ـ ـكـ ــاد ي ـخ ـل ــو م ـ ـشـ ــروع واحـ ـ ـ ــد مـ ــن تـلــك
املشاريع من اسم شركة «أوراسكوم» اململوكة
لـعــائـلــة س ــاوي ــرس ،ذل ــك االس ــم ال ــذي تلمحه
باستمرار مع االقتراب من العاصمة اإلدارية

أو م ــن الـ ـط ــرق الـ ـج ــدي ــدة أو ح ـت ــى م ـش ــروع
«املــونــوريــل» ،وكـلـهــا مـشــاريــع تـتــولــى شركة
«أوراس ـكــوم» الجزء األكبر من تنفيذها ،إلى
جانب شركات مقاوالت أخرى مثل «املقاولون
العرب» و«حسن عالم» ،وأخرى أصغر.
وعلى الــرغــم مما يــدور فــي الكواليس عــن أن
س ــاوي ــرس ل ــدي ــه مـسـتـحـقــات مــال ـيــة ضخمة
ل ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة ال ـه ـن ــدس ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـقــوات
املسلحة واملشرفة على الكثير مــن املشاريع
ال ـك ـبــرى فــي ال ـب ــاد ،عـلــى غ ــرار أزم ــة امل ـقــاول
ال ـ ـهـ ــارب إلـ ــى إس ـب ــان ـي ــا م ـح ـمــد ع ـل ــي ،إال أن
املصادر الحكومية أكدت لـ«العربي الجديد»
أن ال ـعــاقــة م ــع س ــاوي ــرس «أك ـب ــر وأهـ ــم» من
ُ
أن تـضــر بـهــا بـعــض ال ــدي ــون ،وأن ســاويــرس
ّ
«لطاملا استفاد وكــون ثــروات من خالل عمله
مع الدولة ،وعلى أي حال فإن تلك املستحقات
سوف يتم تسديدها ،ولكن على مراحل».
قيادي سابق في حــزب «املصريني األحــرار»،
وهـ ــو الـ ـح ــزب ال ـ ــذي ّأسـ ـس ــه س ــاوي ــرس بـعــد
ثــورة  25يناير/كانون الثاني  ،2011وصف
عــاقــة نـجـيــب س ــاوي ــرس بــالــدولــة والـجـيــش
ب ــ«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ،م ــؤك ـدًا أن تـصــريـحــات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر حـ ـ ـ ــول أه ـ ـم ـ ـيـ ــة أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ــدول ـ ــة
«ج ـه ــة تـنـظـيـمـيــة ،ول ـي ـســت مــال ـكــة لـلـنـشــاط
االقـ ـتـ ـص ــادي» ،ل ــم تـغـضــب ال ــدول ــة ،وت ـحــدث
الـسـيـســي عـنـهــا أكـثــر مــن م ــرة ،وك ــان آخــرهــا
فــي أغـسـطــس /آب املــاضــي ،عندما أعـلــن عن
مـخـطــط لـ ــ«ط ــرح ش ــرك ــة ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ــة
الجديدة في البورصة خالل الفترة املقبلة».
وق ـ ـ ــال ال ـس ـي ـس ــي خ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه فـ ــي اف ـت ـت ــاح
ع ــدد مــن امل ـشــروعــات السكنية بمدينة بــدر،
ف ــي أغ ـس ـط ــس املـ ــاضـ ــي« :ع ــام ـل ــن حـســابـنــا
العاصمة تــدخــل الـبــورصــة فــي أق ــرب فرصة.
وأت ـص ــور أن ــه خ ــال الـسـنـتــن ال ـجــايــن بعد
طرحها في البورصة ،أصول الشركة تتجاوز
 3و 4تريليون جنيه ..والكالم ده ينطبق على

دعم لالنقالب

لم تقتصر عالقة نجيب ســاويــرس بالنظام المصري على الشراكة
االقتصادية ،إذ إن الملياردير المصري كان من أشد الداعمين للنظام منذ
انقالب يوليو/تموز  .2013وعن 30
يونيو/حزيران  ،2013قال ساويرس:
«اليوم الذي بكيت فيه من الفرح...
كابوس وانزاح» .واستغل ساويرس
مكانته كرجل أعمال عالمي بارز،
في تدعيم نظام االنقالب على
المستوى الــدولــي ،وطالب وزير
الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي
(الــصــورة) بإعالن ترشحه للرئاسة
و«االستجابة للشارع».

الـعـلـمــن ومـ ــدن أخ ـ ــرى»« .ح ــدي ــث ســاويــرس
لـ ــم ي ـ ــأت ب ـج ــدي ــد ول ـ ــم ي ـخ ـت ـلــف إطـ ــاقـ ــا عــن
السابقة» .هكذا
تصريحات الرئيس السيسي
ّ
قال القيادي الحزبي السابق ،الذي فضل عدم
ذكر اسمه ،مضيفًا أن «ساويرس يقدم خدمة
كبيرة للنظام ،في تحسني صورته الخارجية
بالحديث عن فرص االستثمار التي تقدمها
الحكومة للقطاع الخاص» .ورأى املصدر أن
«ح ــدي ــث س ــاوي ــرس ف ــي ال ـخ ــارج س ـي ـكــون له
مصداقية أكبر من مصداقية الدولة املصرية
ال ـتــي تـتـحــدث عــن ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ،بينما
ت ـس ـجــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال ال ــذي ــن رفـ ـض ــوا بيع
شركاتهم للجيش» ،مثل صفوان ثابت مالك
شــركــة «ج ـه ـي ـنــة» ملـنـتـجــات األلـ ـب ــان ،ونـجـلــه

سيف الدين ،الذي انضم أخيرًا لوالده ولرجل
األع ـم ــال الـشـهـيــر سـيــد ال ـســويــركــي ،صاحب
سلسلة محال التوحيد والـنــور ،املحبوسني
حــال ـيــا رف ـقــة آخ ــري ــن بـتـهـمــة ت ـمــويــل جـمــاعــة
إرهابية واالنتماء إلى تنظيم محظور بهدف
قلب نظام الحكم ونشر الفوضى في البالد.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال امل ـصــدر إن ــه عـلــم من
مـقــربــن مــن رج ــل األع ـمــال ص ـفــوان ثــابــت ،أن
«األجهزة األمنية تحاول إجبار رجل األعمال
املعتقل على بيع حصة تقدر ب ــ 80فــي املائة
مــن شــركــة جهينة للجيش مــن أج ــل اإلف ــراج
ع ـنــه ه ــو ون ـج ـلــه ،لـكـنــه أك ــد أن ــه ل ـيــس املــالــك
الوحيد للشركة ،وأن هناك مساهمني آخرين،
فأخبرته األجهزة األمنية بأن عرضهم األخير

هــو نسبة  20فــي املــائــة ،يــوزعـهــا كـمــا يشاء
بينه وبني شركائه» .وأكد املصدر أن ذلك «ال
يمكن أن يحدث مــع رجــل أعـمــال مثل نجيب
س ــاوي ــرس ،ال ــذي يـتـمـتــع ب ـعــاقــات خــارجـيــة
وداخـلـيــة قــويــة ،إضــافــة إلــى أنــه يـعــرف جيدًا
حدود عالقته مع النظام ،ويعرف كيف يناور
أحيانًا للحصول على مكاسب معينة ،وكيف
يـتــراجــع فــي مــواقــف أخ ــرى ،وكـيــف يدعمهم
بـشـكــل جـ ّـيــد كـمــا فـعــل أخ ـي ـرًا بــالـحــديــث عن
ش ــرك ــات ال ــدول ــة» .وق ــال امل ـص ــدر« :إذا كــانــت
ت ـصــري ـحــات س ــاوي ــرس ق ــد أغ ـض ـبــت ال ــدول ــة
ً
فعال ،فمن املؤكد أن وسائل اإلعالم التي يتبع
معظمها جهاز االستخبارات العامة ،كانت
ستشن هجومًا عليه ،وهــو مــا لــم يـحــدث إال
في أضيق الحدود ،من خالل املذيعني نشأت
الديهي وأحمد موسى فقط».
وأوض ـ ـ ـ ــح امل ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
تصريحاته تبدو وكأنها هجوم على الجيش،
ل ـكــن س ــاوي ــرس أشـ ــاد بــالـحـكــومــة ب ـقــولــه إن
«االقتصاد تلقى دفعًا أخيرًا بسبب اإلنفاق
الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق
الـجــديــدة والـعــاصـمــة ال ـجــديــدة ،وه ــو الـكــام
ذاتــه الــذي قاله رجل األعمال ياسني منصور
خالل لقاء أجراه مع اإلعالمية مليس الحديدي
ع ـلــى ق ـن ــاة «أون» امل ـم ـلــوكــة لــاس ـت ـخ ـبــارات
العامة ،مساء أول مــن أمــس الـثــاثــاء ،عندما
ســألـتــه وقــالــت نـصــا« :ع ــاوزي ــن نحكي قصة
الشراكة بني القطاع الدولة والقطاع الخاص،
حيث إن األولــى توفر البنية التحتية بكافة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـض ـخ ـم ــة ،ل ـي ــأت ــي ال ـق ـط ــاع
الـخــاص كشريك مهم ق ــادر بالعلم والخبرة
للمشاركة في إقامة هذه املدن»ّ .
ورد منصور،
رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هليز» ،بأنه
«ال يمكن تحقيق التنمية ،دون بنية تحتية
تـقـيـمـهــا ال ــدول ــة وه ــو نـفــس ك ــام ســاويــرس
تقريبًا» ،بحسب املصدر.
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شرق
غرب
اتفاق عسكري بين
المغرب وإسرائيل

ّ
وق ـ ـ ـ ــع امل ـ ـغ ـ ــرب وإسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،أم ــس
األربـ ـع ــاء ،خ ــال ل ـقــاء جـمــع الــوزيــر
امل ـ ـن ـ ـتـ ــدب امل ـ ـك ـ ـلـ ــف إدارة ال ـ ــدف ـ ــاع
ال ــوطـ ـن ــي ،ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ل ــودي ــي،
ب ـ ــوزي ـ ــر األمـ ـ ـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـنــي
غانتس (الـصــورة) ،اتفاقًا للتعاون
العسكري ،هو األول من نوعه منذ
إعـ ـ ــان اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بــن
ال ـب ـلــديــن ف ــي  22دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول امل ــاض ــي .وبـيـنـمــا ل ــم يكشف
ال ـ ـجـ ــانـ ــب امل ـ ـغـ ــربـ ــي ع ـ ــن ت ـفــاص ـيــل
االت ـ ـفـ ــاق ال ـع ـس ـك ــري ،قـ ــال مـتـحــدث
بــاســم وزارة األم ــن اإلســرائـيـلـيــة إن
االت ـف ــاق يـسـمــح بــالـقـيــام بمبيعات
عسكرية محتملة.
(العربي الجديد)

«حماس» تدين زيارة
غانتس للرباط
دان ال ـق ـيــادي ف ــي حــركــة «امل ـقــاومــة
اإلس ــامـ ـي ــة» (ح ـ ـمـ ــاس) إس ـمــاع ـيــل
رضوان ،أمس األربعاء ،زيارة وزير
األمـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـن ــي غــان ـتــس
لـلـمـغــرب ،داع ـي ــا «ال ـش ـعــب املـغــربــي
ال ـش ـق ـيــق وقـ ـ ــواه ال ـح ـيــة إل ــى رفــض
هــذه الــزيــارة والتنديد بـهــا» .ودعــا
إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة م ــاحـ ـق ــة «امل ـ ـجـ ــرم»
غ ـ ــانـ ـ ـت ـ ــس وتـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــه ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة
الجنائية الدولية «الرتكابه جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق
الشعب الفلسطيني».
(العربي الجديد)
اتفاقيات اقتصادية
تركية ـ إماراتية
حضر الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد
ب ــن زاي ـ ــد ،أم ــس ف ــي أنـ ـق ــرة ،مــراســم
ت ــوق ـي ــع ع ـ ــدد م ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات بــن
الـبـلــديــن ،مــن بينها مــذكــرة تفاهم
ب ــن ال ـب ـن ـكــن امل ــرك ــزي ــن ل ـل ـت ـعــاون
ال ـث ـن ــائ ــي .وأفـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
والتكنولوجيا املتقدمة اإلمــاراتــي،
سلطان بن أحمد الجابر ،أن تركيا
«أفـ ـض ــل ش ــري ــك ط ـب ـي ـعــي» ل ـب ــاده.
ومن املقرر أن يزور وزير الخارجية
ال ـت ــرك ــي ،م ــول ــود ج ـ ــاووش أوغ ـلــو
أبوظبي ،الشهر املقبل ،حسبما ذكر
بيان للوزارة أمس.
(األناضول)
إثيوبيا :أبي أحمد يقود
الحرب
أعلنت وسائل إعالم تابعة للدولة،
أم ــس األربـ ـع ــاء ،أن رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلث ـيــوبــي أب ــي أح ـمــد تــوجــه إلدارة
ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
األمامية ،وأن نائب رئيس الــوزراء
ديميكي ميكونني سيتولى إدارة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة فــي
غ ـيــابــه .وكـ ــان أب ــي أح ـم ــد ق ــد أعـلــن
يـ ــوم االثـ ـن ــن املـ ــاضـ ــي ،أنـ ــه يـعـتــزم
قـيــادة الـحــرب شخصيًا ضــد قــوات
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»
وحلفائها.
(رويترز)
ألمانيا :تفاهم نهائي
على حكومة جديدة

ت ــوصـ ـل ــت أحـ ـ ـ ـ ــزاب «االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي»
و«الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر» و«ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــرالـ ــي» فــي
أملــان ـيــا ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،إل ــى اتـفــاق
ع ـلــى تـشـكـيــل ح ـكــومــة .وم ــن امل ـقــرر
أن يخلف االشتراكي أوالف شولتز
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،امل ـس ـت ـش ــارة ال ـســاب ـقــة
أنـجـيــا م ـيــركــل .وأب ــرم ــت األحـ ــزاب
الـ ـث ــاث ــة «ع ـ ـق ـ ـدًا» ائ ـت ــاف ـي ــا يـعـطــي
األولوية لحماية البيئة .ومع تعيني
شــولـتــز مـسـتـشــارًا فــي أوائـ ــل شهر
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول امل ـق ـبــل من
قبل أعضاء البوندستاغ (البرملان)،
ستقلب أملانيا صفحة حكم ميركل
الـ ــذي اس ـت ـمــر  16ع ــام ــا .وبـمــوجــب
االتـفــاق ،حصل حــزب الخضر على
وزارة الشؤون الخارجية ،باإلضافة
إلى وزارة املناخ واالقتصاد ،بينما
سيحتفظ الحزب الليبرالي باملالية.
(فرانس برس)
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لم يدم عمل المبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش في هذا المنصب
ّ
فضل االكتفاء بالمرحلة االنتقالية التي م ّرت بها ليبيا خالل
طويًال ،إذ
األشهر األخيرة ،بدل أن يكون شاهدًا عن قرب على عودة التأزم ،وهو
ّ
ظل معضلة االنتخابات
أمر مرجح في

خاص

أنباء عن استبعاد سيف اإلسالم من السباق الرئاسي

مشاورات بين صالح وحفتر

االستعصاء
الليبي يطيح
يان كوبيتش

تجري تحركات على
أكثر من صعيد بشأن
المرحلة المقبلة في
ليبيا ،فيما يبدو أن
سيف اإلسالم القذافي
استُبعد من السباق
الرئاسي

القاهرة ،طرابلس ـ العربي الجديد

استقالة على أبواب االنتخابات

نيويورك ـ ابتسام عازم
طرابلس ـ العربي الجديد

قبل شهر من االنتخابات الليبية
الرئاسية املقررة في  24ديسمبر/
ك ــان ــون األول امل ـق ـب ــل ،وب ـع ــد يــوم
مــن إقـفــال املفوضية العليا لالنتخابات في
هــذا البلد ،بــاب الترشح للرئاسيات ،والــذي
أغلق على  98مرشحًا ،لم تكن ّ
شهية املبعوث
األممي إلى ليبيا ،السلوفاكي يان كوبيتش،
مفتوحة كثيرًا للبقاء في منصبه ،بقدر شهية
شخصيات ليبية على طــرق بــاب الــرئــاســة،
تطبيقًا ربما ملشيئة األمم املتحدة واملجتمع
الدولي بأن تكون االنتخابات املرتقبة شاملة
وجامعة ،وال تستثني أحدًا .وعلى الرغم من
ّ
الحساس ،من املرجح أن
أن مقر هذا املنصب
ُينقل مــن جنيف إلــى طــرابـلــس (أو تــونــس)،
وهــو أمــر يبدو أن الدبلوماسي السلوفاكي
لــم يـحـ ّـبــذه كـثـيـرًا ،إال أن ذل ــك ال يـعــدو كونه
النقطة التي فاضت بكأس كوبيتش ،الذي لم
يمض عام بعد على تسلمه منصبه لينضم
إلى قائمة من املبعوثني األمميني إلى ليبيا
الذين قدموا استقاالتهم.
وعانى معظم املبعوثني األمميني إلى ليبيا،
مــن معضلة هــذا البلد ،إبــان الـثــورة ،ومنهم
من قدموا استقاالتهم ،معربني عن شعورهم
بالخيبة والفشل ،وباملرارة من تغذية الدول
الـخــارجـيــة لـلـصــراع .وت ـنــاوب عـلــى املنصب
ّ
كل من وزير الخارجية األردني األسبق عبد
اإلل ــه الـخـطـيــب ،والــدب ـلــومــاســي الـبــريـطــانــي
إيان مارتن ،والوزير اللبناني األسبق طارق
متري ،والدبلوماسي اإلسباني برناردينو
لـ ـي ــون (أشـ ـ ـ ــرف ع ـل ــى ات ـ ـفـ ــاق الـ ـصـ ـخـ ـي ــرات)،
واألمل ــان ــي مــارتــن كــوبـلــر ،والـلـبـنــانــي غسان
سالمة ،ثم كوبيتش.
وع ـ ّـن األم ــن ال ـع ــام ال ـســابــق لــأمــم املـتـحــدة
بان كي مون ،عبد اإلله الخطيب ،في منصب
املبعوث األممي إلى ليبيا ،في إبريل/نيسان
من العام  ،2011وذلك بهدف إجراء مشاورات
عــاجـلــة ،فيما كــانــت ال ـثــورة فــي أوج ـهــا ضد
نظام القذافي ،واملعارك الدموية مندلعة بني
الـطــرفــن ،لكن األخـيــر لــم يــدم ســوى  4أشهر
ف ــي مـنـصـبــه ،الـ ــذي ك ــان م ــن مـهـمــاتــه تــولــي

ال ــوس ــاط ــة ب ــن ج ـمــاعــة ال ـق ــذاف ــي وامل ـج ـلــس
الوطني االنتقالي السابق ،وهي مهمة فشل
فيها ،إذ غ ــادر منصبه فــي سبتمبر/أيلول
ّ
من العام ذاته .وكلف بان كي مون البريطاني
إيــان مارتن (عمل أشهرًا في البعثة األممية
كمبعوث ّ
خاص لألمم املتحدة للتخطيط في
فترة مــا بعد ال ـنــزاع) ،لتولي املهمة الشاقة.
واستمر مــارتــن ،كما كوبيتش ،فــي منصبه
أق ــل مــن ع ــام ،إذ غ ــادره فــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول  ،2012بعدما تحدث باكرًا عن ضرورة
ن ــزع ال ـســاح مــن ال ـث ــوار ،مــن دون أن يحقق
أي شــيء خــال توليه منصبه .وخـلــف إيــان
م ــارت ــن الـلـبـنــانــي طـ ــارق م ـتــري الـ ــذي أج ــرى
بالفعل مباحثات مكثفة مع جميع األطــراف
الليبيني ،فــي عــز فوضى الـســاح فــي ليبيا،
وإذ استمر في منصبه ما يقارب العامني ،إال
أنــه قــال إنــه غــادر «حــن شعرت بــأن مهمتي
بــاتــت مستحيلة ،وفشلت فــي إقـنــاع النخب
السياسية بالتسوية» .وأعلنت األمم املتحدة
اس ـت ـق ــال ــة مـ ـت ــري ف ــي أغـ ـسـ ـط ــس/آب ،2014
بـعــدمــا ك ــان ق ــد ب ــدأ ال ـل ــواء املـتـقــاعــد خليفة
حفتر بالتحرك في إطــار ما ّ
سماها «عملية
الكرامة» شرقي ليبيا ،ليخلفه الدبلوماسي
اإلسـبــانــي بــررنــاديـنــو لـيــون ،ال ــذي ساهمت
جـهــوده فــي التوصل إلــى اتـفــاق الصخيرات
(امل ـغ ــرب) الـلـيـبــي فــي ع ــام  ،2015وع ـمــل في
وقت كانت قرقعة السالح واالقتتال الداخلي
واالن ـق ـســام الـسـيــاســي تـطـفــو ف ــوق كــل شــيء
ف ــي ل ـي ـب ـيــا .ل ـكــن ل ـي ــون ،الـ ــذي ات ـه ــم بــالـعـمــل
م ــع اإلم ـ ـ ــارات ،غـ ــادر مـنـصـبــه ،وس ــط سخط
بـعــض األف ــرق ــاء الليبيني مــن االت ـف ــاق ،الــذي
ّ
ّأســس لحكومة وحــدة ليبية ظلت تعمل من
الـغــرب .وغ ــادر ليون بفضيحة تفاوضه مع
اإلم ـ ــارات لـشـغــل مـنـصــب «أك ــادي ـم ــي» ،حيث
تـ ّـسـلــم املـنـصــب فــي نوفمبر/تشرين الثاني
 ،2015األملــانــي مارتن كوبلر ،الــذي فشل في
تطبيق اتفاق الصخيرات بالكامل ،واعتماده
مـ ــن ق ـب ــل م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب .وخـ ـل ــف كــوب ـلــر
اللبناني غسان سالمة ،الــذي جــرى تعيينه
في املنصب في يونيو/حزيران  .2017وعلى
الرغم من أن سالمة نشط في إحياء حوارات
بــن الـقـبــائــل الـلـيـبـيــة ،وف ــي إج ــراء تعديالت
عـلــى ات ـفــاق الـصـخـيــرات ،إال أن ح ــرب حفتر

شغل كوبيتش المنصب
في يناير الماضي ،وبدأ
عمله في فبراير
تقترح األمم المتحدة
البريطاني نيكوالس كاي
للمنصب

ّ
،2019
على طرابلس ،والتي شنها في إبريل ّ
حــالــت دون ال ـت ـقــدم ال ـس ـيــاســي ،حـيــث غ ــذت
ال ــدول الخارجية االنقسام الــدمــوي الليبي،
ليعلن سالمة عن استقالته في م ــارس/آذار
 ،2020متحدثًا عن «أسباب صحية» .وجاءت
استقالة سالمة متزامنة مع انخراط أميركي
أكـبــر فــي األزم ــة الليبية ،حيث أدارت نائبة
سالمة ،األميركية ستيفاني ويليامز ،مهمة
رئ ــاس ــة الـبـعـثــة ب ــاإلن ــاب ــة ،إل ــى ح ــن تكليف
كوبيتش .وعـلــى الــرغــم مــن أن ويـلـيــامــز ،قد
ق ــام ــت ب ــ«ت ـن ـظ ـيــف األرض» أمـ ــام كــوبـيـتــش
ق ـبــل تـسـلـمــه م ـه ــام ــه ،وأنـ ـج ــزت ال ـك ـث ـيــر من
رســم معالم خريطة الطريق نحو «السالم»
الليبي ،إال أن األخير ،الذي اكتسب خبرة في
رصد املستقبل القاتم للدول التي عمل فيها،
ومـنـهــا لـبـنــان ،قــد أدرك أن املــرحـلــة الليبية
املقبلة ،بعد االنتخابات إذا ما حصلت ،قد
تكون أشد قتامة من السنوات املاضية.
ويـخـتـلــف املـتــابـعــون ألح ــداث لـيـبـيــا ،حــول
تداعيات استقالة كوبيتش ،التي تبلغها
أعضاء مجلس األمن الدولي ،أول من أمس
ال ـث ــاث ــاء .وم ــن ب ــن امل ـتــاب ـعــن م ــن رأى أن
الخطوة قد تؤدي إلى تأجيل االنتخابات،
فيما يرى آخرون أن من شأنها أن تضعف
دور األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة وم ـص ــداق ـي ـت ـه ــا فــي
ليبيا فــي ظــرف بــالــغ األهـمـيــة ،حيث يقف
هــذا البلد م ـجــددًا ،أم ــام مفترق صـعــب ،قد
ي ـق ــوده إل ــى امل ــرب ــع األول ،لـجـهــة الـتـنــاحــر
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واالخـتــاف والتوتر ،والــذي قد ينقلب إلى
ع ـس ـكــري .ودف ـع ــت األم ــم امل ـت ـحــدة ،بثقلها،
لتنفيذ خريطة الطريق املنبثقة عن جهود
ويليامز وملتقى الحوار السياسي ،وإجراء
االن ـت ـخــابــات الـلـيـبـيــة ف ــي مــوعــدهــا املـحــدد
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،وهـ ـ ــي الـ ـت ــي أق ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
الـنــواب الليبي مـنـفــردًا ،قوانينها ،على أن
تجرى االنتخابات النيابية بعد الرئاسية
بـشـهــر .وال ت ــزال الـكـثـيــر مــن ب ـنــود خــرائــط
ّ
الحل الليبي عالقة ،ومنها إخــراج املرتزقة
األجــانــب والـقــوات األجنبية مــن هــذا البلد.
وتـ ـج ــرى االن ـت ـخ ــاب ــات امل ــرت ـق ـب ــة ،م ــن دون
قــاعــدة دس ـتــوريــة يـتـفــق حــولـهــا الليبيون
املختلفون أيضًا حول قانوني االنتخابات،
وي ـع ـتــرض ج ــزء مـنـهــم عـلــى تــرشــح أسـمــاء
جدلية ،أبرزها اللواء املتقاعد خليفة حفتر
وسيف اإلسالم القذافي ،املتهمان بارتكاب
جرائم حرب.
وأكـ ـ ــد دب ـل ــوم ــاس ــي ك ـب ـي ــر ،مل ــوق ــع «ف ــوري ــن
بـ ــول ـ ـي ـ ـسـ ــي» ،أن ك ــوبـ ـيـ ـت ــش ت ـ ـ ـصـ ـ ــادم مــع
غــوتـيــريــس ح ــول مـقــاربــة املـنـظـمــة األممية
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وه ـ ــو دع ـ ــم ع ـل ـن ــا ال ـق ــان ــون
االنتخابي الذي تبناه برملان ليبيا ،من دون
أن يؤمن دعم األطراف األخرى ،وهي خطوة
رأى بعض الخبراء أنها ّ
أضرت بقدرة األمم
امل ـت ـح ــدة ع ـلــى ال ـت ـح ــرك ،ومــرون ـت ـهــا داخ ــل
ليبيا .ورأى خبراء تحدثوا للوقع أن دعم
كوبيتش لقانون البرملان ،جعل أحد أطراف
ال ـ ـصـ ــراع ال ـل ـي ـب ــي ،أي م ـع ـس ـكــر ح ـف ـتــر فــي
ال ـشــرق ،يستعيد زم ــام امل ـب ــادرة .ول ــم يبلغ
كــوب ـي ـتــش أول م ــن أم ـ ــس ،أع ـض ــاء مجلس
األمن الدولي ،بسبب رسمي واضح لقراره
املفاجئ باالستقالة ،علمًا أنه ّ
قدم إحاطته
الـشـهــريــة (ورب ـم ــا األخـ ـي ــرة) ح ــول الــوضــع
الليبي أمام املجلس ،أمس األربعاء.
واعتبر كوبيتش ،أمس ،أن ليبيا ال تزال في

مرحلة هشة فــي طريقها نحو االنتخابات،
متحدثًا عــن مخاطر كـثـيــرة .ودع ــا الليبيني
إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى امل ـس ــار االن ـت ـخــابــي ال ــذي
تــم االت ـفــاق عليه ،واألطـ ــراف الليبية إلجــراء
االن ـت ـخــابــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن
«الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات األس ــاسـ ـي ــة قـبـيــل
االنتخابات الليبية مصدر قلق لنا» .ورأى
كوبيتش أنه «يجب احترام حقوق الخصوم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن وت ـ ـج ـ ـنـ ــب ال ـ ـع ـ ـنـ ــف وخ ـ ـطـ ــاب
الـ ـك ــراهـ ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «الـ ـشـ ـع ــب الـلـيـبــي
س ـي ـجــد حـ ـل ــوال مل ـشــاك ـلــه إن ل ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
ّ
تدخل خارجي» .وذكــر بأن «وجــود املقاتلني
األجانب واملرتزقة يشكل مصدر قلق لليبيا
ولـلــدول املـجــاورة» ،داعيًا اللجنة العسكرية
املشتركة إلى عقد اجتماعات أخرى في أنقرة
وموسكو.
وتـعـلـيـقــا عـلــى االس ـت ـقــالــة ،اكـتـفــى املـتـحــدث
ب ــاس ــم األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة س ـت ـي ـفــان دوغـ ــاريـ ــك،
بالقول الثالثاء ،إن «كوبيتش ّ
قدم استقالته
إل ــى األم ــن ال ـعــام ال ــذي قبلها مــع األس ــف»،
موضحًا أن كوبيتش لــن يـغــادر على الفور
منصبه ،وأن موعد ذلك لم يحدد بعد ،لكنه لم
يؤكد إذا كان ذلك سيحصل قبل االنتخابات
أو بعدها.
وكــان مجلس األمــن الدولي قد انقسم أخيرًا
حـ ــول م ـســألــة إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم قـ ـي ــادة الـبـعـثــة
السياسية األممية إلــى ليبيا ،إذ طالب عدد
من أعضاء املجلس بنقل منصب املوفد من
جنيف إلى طرابلس .وأكــد دبلوماسيون أن
ً
يان كوبيتش كان متحفظا على نقل منصبه.
ّ
وجدد مجلس األمن لعمل بعثة األمم املتحدة
لـلـيـبـيــا ف ــي سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــي ،حتى
ً
نهاية يناير/كانون الثاني املقبل ،بــدال من
الـتـجــديــد املـع ـتــاد مل ــدة س ـنــة ،وذل ــك مــن أجــل
العمل خــال األشـهــر املقبلة على ردم الهوة
في مواقف الــدول األعضاء في مجلس األمن

متابعة

ُ
ت ـن ـهــي امل ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات في
الـعــراق ،اليوم الخميس ،عملية العد والفرز
ال ـيــدوي للمحطات االنـتـخــابـيــة الـتــي قــررت
اإلثنني املاضي إعادة فتحها وتدقيقها بعد
قبول الطعون التي قدمتها القوى الخاسرة،
وعددها  870محطة موزعة على محافظات
عدة تشهد تنافسًا حادًا بني القوى املعترضة
الحليفة إليران من جهة ،وبني التيار الصدري
من جهة أخرى .ومع نهاية عملية العد والفرز
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـح ـطــات امل ـط ـع ــون بـصـحـتـهــا،
يكون إجمالي عدد املحطات االنتخابية التي
جرى استقدام صناديقها من املخازن ملراكز
الـعــد داخ ــل املنطقة الـخـضــراء وســط بـغــداد،
وفتحها بحضور مراقبني محليني وممثلني
عــن الكتل والكيانات السياسية املعترضة،
قــرابــة  16أل ــف محطة انـتـخــابـيــة ،غالبيتها
عــن دوائ ــر بـغــداد وبــابــل والـبـصــرة وذي قار
والنجف وميسان .ويمثل ذلك أكثر من ربع
عــدد املحطات اإلجمالي بعموم مــدن البالد
والبالغة  55ألف محطة موزعة على  83دائرة
انتخابية.
وأنهت املفوضية أمس األربعاء عملية تدقيق
امل ـح ـطــات ال ـتــاب ـعــة ل ــدوائ ــر ب ـغ ــداد والـنـجــف
واملثنى ،بعد يوم من إعادة فتح أكثر من 300
محطة انتخابية فــي ذي ق ــار .ويـفـتــرض أن
تختتم اليوم املرحلة الحالية بفتح محطات
انتخابية عن محافظة نينوى شمالي البالد.
فــي الـسـيــاق ،شــرح قــاض عــراقــي منتدب في
مفوضية االنـتـخــابــات الـخـطــوات التالية ملا

استبعاد سيف اإلسالم
بسبب حكم قضائي
نهائي بحقه
تأجيل االنتخابات
ما زال مطروحًا على
الساحة الدولية

بـعــد ان ـت ـهــاء عـمـلـيــة ال ـعــد والـ ـف ــرز .وق ــال في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن املفوضية
«س ـت ـت ـج ــه ب ـم ـح ــاض ــر رس ـم ـي ــة إل ـ ــى الـهـيـئــة
القضائية التابعة لها للنظر بنتائج عد وفرز
أص ــوات املـحـطــات ال ـ ــ 870ال ـجــديــدة وإص ــدار
ق ــرار بـشــأن ســامــة اإلج ـ ــراءات» .وأض ــاف أن
«هذه املرحلة يفترض أن تكون األخيرة ،وفي
ح ــال س ــارت األم ــور كـمــا يـجــب ،يمكن الـقــول
إن األحــد املقبل سترسل النتائج للمحكمة
االتحادية التي لم تبت لغاية اآلن بقبول أو
رفــض شـكــوى تـقــدمــت بـهــا الـقــوى الـخــاســرة
تطعن بصحة االنتخابات ،وسيأخذ النظر
فـتــرة  10أي ــام ،ونــأمــل أال تستخدم كــل هــذه
الفترة الدستورية إلصدار القرار».
وكشف القاضي الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه،
أن التغييرات املرتقبة في النتائج ،ستكون
بـنـسـبــة  90ف ــي امل ــائ ــة ،م ـن ـهــا ب ـس ـبــب إل ـغــاء
آالف املحطات ومراكز االقتراع بشكل كامل،
بسبب ثبوت إغالقها بعد الساعة السادسة
(الـ ــوقـ ــت امل ـ ـحـ ــدد إلغ ـ ــاق مـ ــراكـ ــز االق ـ ـتـ ــراع)
أو ل ــوج ــود ت ـك ــرار ف ــي الـبـصـمــات للناخبني
بــأجـهــزة الـتـحـقــق ،أو تــأخــر إرس ــال النتائج
عبر اإلنترنت لحظة اإلغــاق» .ورأى أن ذلك
«قــد يدخلنا فــي أزم ــة أخ ــرى إذا مــا اعترض
املـ ـتـ ـض ــررون م ــن هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء ،إذ إن ـه ــم قد
يتجهون الستئناف القرار بشكوى قضائية
أي ـض ــا ،خ ــاص ــة وأن ـه ــم يـمـتـلـكــون م ـب ــررًا في
م ـســألــة إل ـغ ــاء م ـح ـطــات وم ــراك ــز كــام ـلــة ،في
وقت يمكن فيه إلغاء أصــوات من اقترع بعد
الساعة السادسة ،وكذلك إلغاء أصــوات من
تكررت بصمته مرتني وليس حذف األصوات

ّ
ستتغير ،قال
السليمة» .وبشأن املقاعد التي
امل ـت ـحــدث نـفـســه إن ـهــا «ف ــي املـجـمــل سـتـكــون
ل ـصــالــح قـ ــوى اإلطـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي الـطــاعـنــة
بصحة االنتخابات ،وقد تبلغ  10مقاعد أو
حتى أكـثــر» ،مضيفًا أن «التغييرات األكيدة
حتى اآلن ستكون في كركوك وبابل ونينوى
والبصرة وبغداد وأربيل».
وفـ ــي آخـ ــر م ــوق ــف ل ـه ــا ،اع ـت ـب ــرت مـفــوضـيــة
االنتخابات ،اإلحاطة التي قدمتها املبعوثة
األممية للعراق ،جنني هينيس بالسخارت،
في كلمة لها أمام مجلس األمن الدولي ،أول
من أمس الثالثاء ،بشأن االنتخابات العراقية
التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين
األول امل ــاض ــي «ت ــأك ـي ـدًا ج ــدي ـدًا ع ـلــى نــزاهــة

االنـتـخــابــات» ،وذلــك بحسب مــا نقلت وكالة
األن ـب ــاء الـعــراقـيــة الــرسـمـيــة (واع) عــن بـيــان
للمفوضية.
وك ــان ــت ب ــاسـ ـخ ــارت ق ــد أكـ ـ ــدت ف ــي إح ــاط ــة
قدمتها ملجلس األمن الدولي أن االنتخابات
البرملانية العراقية «تــم تقييمها على أنها

قيادي في تحالف
الفتح :بالسخارت أحد
أطراف المؤامرة

تنهي المفوضية عملية العد والفرز اليدوي اليوم (أحمد الربيعي/فرانس برس)

سـلـيـمــة بـشـكــل ع ـ ــام» ،م ـح ــذرة م ـمــا وصـفـتــه
ب ــ«م ـحــاوالت لـنــزع مـصــداقـيـتـهــا» .وأضــافــت
أن «أي م ـحــاوالت غير مـشــروعــة تـهــدف إلى
إطالة أو نزع مصداقية عملية إعــان نتائج
االنتخابات ،أو ما هو أسوأ ،كالقيام بتغيير
نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط
ً
مثال ،لن تسفر إال عن نتائج عكسية» ،داعية
األطــراف املعنية كافة إلــى «عــدم الدخول في
هذا املنزلق».
وهاجم القيادي في تحالف «الفتح» مختار
ً
امل ــوس ــوي ،بــاس ـخــارت ،قــائــا إن «اإلحــاطــة
ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ت ــؤك ــد ل ـنــا أن ـه ــا أح ــد أط ــراف
املؤامرة للتالعب باالنتخابات ،وبالتالي ما
طرحته سيدفع باتجاه التصعيد».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اع ـت ـبــر زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـص ــدري،
م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ،م ــوق ــف امل ـب ـعــوثــة األم ـم ـيــة
بــأنــه «ي ـب ـعــث األمـ ـ ــل» .وقـ ــال ف ــي ب ـيــان ل ــه إن
«ت ـصــري ـحــات أم ـم ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي م ــا يخص
االنـتـخــابــات الـعــراقـيــة تبعث األم ــل ،وهـنــاك
تــوص ـيــات أمـمـيــة ج ـي ــدة ،نـنـصــح بــاتـبــاعـهــا
واالبتعاد عن املهاترات السياسية والعنف
وزعزعة األمن» .وأضاف «هي فرصة جديدة
لرافضي نتائج االنتخابات ملراجعة أنفسهم
واإلذع ــان للنتائج ،ال ألجــل منافع سياسية
فحسب ،بل من أجل الشعب الذي يتطلع إلى
حـكــومــة أغـلـبـيــة وطـنـيــة ،تـفــيء عـلــى الـعــراق
وال ـعــراق ـيــن ب ــاألم ــن وال ـس ـي ــادة واالس ـت ـقــرار
واإلعمار والخدمات التي يصبو لها شعبنا
ّ
األبــي الصابر» .وتابع أن «مــن أهــم ما صدر
عن مبعوثة األمم املتحدة ،أن ال وجود ألدلة
على تزوير االنتخابات».

أمين العاصي

تتوالى زيــارات قياديني من «مجلس سورية
الديمقراطية» واملعروف بـ«مسد» ،وهو املظلة
الـسـيــاسـيــة لـ ــ«ق ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة»
(قسد) ،إلى العاصمة الروسية موسكو ،بحثًا
كـمــا ي ـبــدو عــن ح ـلــول ل ــأوض ــاع فــي الـشـمــال
ّ
الشرقي من ســوريــة ،في ظــل تهديدات تركية
لم تنقطع.
وقال «مسد» في بيان صحافي ،أول من أمس
الثالثاء ،إن وفـدًا منه ترأسته رئيسة الهيئة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة مل ـج ـلــس س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
إلهام أحمد« ،التقى وزير الخارجية الروسي
س ـيــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،ون ــائ ـب ــه لـ ـش ــؤون ال ـش ــرق
األوسط ميخائيل بوغدانوف ،وعددا من كبار
املـســؤولــن عــن املـلــف الـســوري فــي الخارجية
ال ــروس ـي ــة ،ح ـيــث ت ــم ب ـحــث س ـبــل ح ــل األزم ــة
السورية وامللفات الثنائية التي تهم الجانبني
لــدفــع الـتـســويــة ال ـســوريــة ع ـمــومــا» .وأض ــاف

العراق :خروج كل
القوات األجنبية
خالل  15يومًا
أع ـل ـنــت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات الـعــراقـيــة
املشتركة ،أمس األربعاء ،عن خروج
أغلب القوات القتالية األجنبية من
الـبــاد قبل الـتــاريــخ املـحــدد لها في
 31دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول املـقـبــل.
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـع ــراق ـي ــة
الرسمية (واع) عــن املتحدث باسم
قيادة العمليات العراقية املشتركة
ال ـلــواء تحسني الـخـفــاجــي ،قــولــه إن
«جـمـيــع ال ـقــوات األجـنـبـيــة ستخرج
خ ـ ـ ــال  15ي ـ ــوم ـ ــا ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مــن
ت ـحــولــت مـهـمـتـهــم إل ــى االس ـت ـشــارة
وت ـق ــدي ــم م ـع ـلــومــات ودع ـ ــم ال ـق ــوات
األمنية العراقية».
(العربي الجديد)
غروندبرغ :ال حل
مستدامًا للنزاع اليمني

ش ـ ّـدد امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى الـيـمــن،
هانس غروندبرغ (الـصــورة) ،أمس
األرب ـ ـع ـ ــاء ،ع ـل ــى أن ـ ــه ال ي ــوج ــد حــل
مـسـتــدام ل ـل ـنــزاع .ودع ــا عـقــب زي ــارة
قام بها إلى القاهرة ،جميع األطراف
املـ ـتـ ـح ــارب ــة إل ـ ـ ــى خـ ـف ــض ت ـص ـع ـيــد
ال ـع ـنــف وإعـ ـط ــاء األول ــوي ــة ملـصــالــح
ً
املــدنـيــن ب ــدال مــن تحقيق املكاسب
العسكرية .والتقى املبعوث األممي
خ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
امل ـ ـصـ ــري ،س ــام ــح شـ ـك ــري ،واألمـ ــن
العام لجامعة الدول العربية ،أحمد
أبو الغيط.
(العربي الجديد)

مفاوضات بين واشنطن
وطالبان في الدوحة
أوضح نائب املتحدث باسم طالبان،
بــال كريمي ،أمــس األربـعــاء ،أجندة
املـ ـف ــاوض ــات ال ـع ـت ـيــدة ب ــن الـحــركــة
والواليات املتحدة ،املقررة األسبوع
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـق ـط ــري ــة
الـ ــدوحـ ــة .وشـ ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن األج ـن ــدة
ستتمحور ّحول تطبيق كامل اتفاق
الدوحة (املوقع في  29فبراير/شباط
ً
 ،)2020ف ـض ــا ع ــن رفـ ــع الـتـجـمـيــد
عن أصــول أفغانية ،ومناقشة سبل
فـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة م ــن الـعــاقــات
الدبلوماسية مع واشنطن.
(العربي الجديد)

خالل تظاهرة في طرابلس ضد ترشح سيف اإلسالم وحفتر (حازم تركية/األناضول)

التهديد التركي يدفع «مسد» باتجاه روسيا
يبدو من خالل الزيارات
المتتالية لوفود
من «مجلس سورية
الديمقراطية» (مسد) إلى
روسيا ،أن القادة األكراد
يحاولون ترسيخ العالقة
مع موسكو

شرق
غرب

 3جرحى فلسطينيين
باعتداءات المستوطنين

تقرير

االنتخابات العراقية :نتائج جديدة قريبًا وأزمة إضافية
بغداد ـ محمد علي

حول تفاصيل عمل ومهام بعثة األمم املتحدة
لـلـيـبـيــا .وجـ ــاء ذل ــك بـعــد مــواج ـهــة اسـتـمــرت
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ب ــن م ــوس ـك ــو ،ال ـت ــي هـ ـ ّـددت
باستخدام حق النقض (الفيتو) ،إذا ما أقر
أي تـعــديــل خ ــال تـجــديــد تـفــويــض الـبـعـثــة،
ول ـنــدن ،املـســؤولــة عــن ملف تمديد تفويض
البعثة .وقال دبلوماسي في تصريح لوكالة
«فرانس برس» ،إن «كوبيتش لم يشأ التخلي
عن الراحة في سويسرا للذهاب إلى ليبيا».
ونـقـلــت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن دبـلــومــاسـيــن،
أن األم ــم املـتـحــدة تقترح بشكل غير رسمي
تعيني الــدبـلــومــاســي الـبــريـطــانــي نيكوالس
كاي ،خلفًا لوكبيتش.
وكــوبـيـتــش ( 69عــامــا) تــولــى مـهــامــه كممثل
خاص لألمم املتحدة في ليبيا في  28يناير
املـ ــاضـ ــي خ ـل ـف ــا ل ـغ ـس ــان س ــام ــة ال ـ ـ ــذي ك ــان
استقال قبل ذلك بـ 10أشهر .وكان غوتيريس
ّ
ق ــد رش ـ ــح ال ـب ـل ـغــاري ن ـي ـك ــوالي م ــادي ـن ــوف،
ل ـتــولــي امل ـن ـصــب ب ـعــد س ــام ــة ،ل ـكــن األخ ـيــر
اع ـتــذر .وكــانــت الــواليــات املـتـحــدة قــد أعاقت
ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ـع ـيــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الفلسطيني الـســابــق س ــام ف ـيــاض فــي هــذا
امل ـن ـصــب ،كـمــا ك ــان ل ــدول ع ــدة دور ف ــي عــدم
تسمية وزي ــر الـخــارجـيــة الـجــزائــري الحالي
رمطان لعمامرة.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ذلـ ــك ،رأى املـحـلــل الـسـيــاســي
الليبي م ــروان ذوي ــب ،فــي حــديــث لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،أن األخ ـيــر تسلم مـهــامــه فــي وقــت
ليبي ح ــرج ،الفـتــا إل ــى أن الـصـعــوبــات التي
واج ـهــت كــوبـيـتــش «تـمـثـلــت فــي ع ــدم قــدرتــه
على توجيه األوضاع وفقًا لبوصلة خريطة
الـ ـط ــري ــق األمـ ـمـ ـي ــة ،ن ـح ــو املـ ــراحـ ــل املـ ـح ــددة
للوصول لالنتخابات» .وبحسب ذويب ،فإن
السياسي
إعالن كوبيتش فشل ملتقى الحوار
ّ
في إنجاز قاعدة دستورية لالنتخابات «مثل
أول مؤشر على بداية ارتباك عمله».

كشفت مصادر مصرية وأخرى غربية في
القاهرة ،تفاصيل جديدة بشأن التحركات
الخاصة بالترتيبات السياسية في ليبيا،
في أعقاب غلق باب الترشح لالنتخابات
الرئاسية املقررة في  24ديسمبر/كانون
األول املـقـبــل ،فــي وق ــت تــوالــت فـيــه ،أمــس
األرب ـ ـعـ ــاء ،ال ـت ـســري ـبــات ب ـش ــأن اسـتـبـعــاد
سيف اإلسالم القذافي من االنتخابات.
وقالت مصادر مصرية على صلة بمتابعة
امل ـل ــف ال ـل ـي ـبــي ،ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن
فرص سيف اإلسالم باتت ضعيفة للغاية
ف ــي ظ ــل وجـ ــود مــوقــف أوروب ـ ــي أمـيــركــي
موحد بشأن رفــض تــواجــده من األســاس
في قائمة املرشحني ،مضيفة أن «اإلدارة
األميركية أكــدت فــي أكثر مــن موضع أنه
ال يمكنها الـقـبــول بــوجــود رئـيــس ليبي
متورط في جرائم حرب».
ك ــذل ــك ،ن ـق ــل «ال ـت ـل ـف ــزي ــون الـ ـع ــرب ــي» عــن
مصادر قضائية ليبية تأكيدها استبعاد
سيف اإلسالم القذافي ومرشحني آخرين
مــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،بينما ذكــرت
ً
وك ــال ــة «األن ـ ــاض ـ ــول» ال ـت ــرك ـي ــة ،ن ـق ــا عن
م ــا وص ـف ـت ــه ب ــأن ــه م ـص ــدر ل ـي ـبــي مـطـلــع،
أن «ال ـس ـل ـطــات الـقـضــائـيــة ات ـخ ــذت ق ــرارًا
ب ــاس ـت ـب ـع ــاد س ـي ــف اإلس ـ ـ ــام م ــن خ ــوض
االنتخابات الرئاسية ،بسبب صدور حكم
قضائي نهائي في حقه سابقًا من القضاء
الليبي» بخصوص ارتكابه جرائم حرب.
ورجحت املصادر التي تحدثت لـ»العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ت ـص ـف ـي ــة ق ــائـ ـم ــة امل ــرش ـح ــن
للرئاسة فــي ليبيا عقب عــرض أوراقـهــم
على الجهات الرقابية هناك ،إلــى  7أو 8
مرشحني ،بعدما كان وصل العدد إلى 98
مرشحًا.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــالــت مـصــادر مصرية

على صلة بمتابعة امللف الليبي ،إن الفترة
الراهنة تشهد مشاورات موسعة بني كل
من رئيس مجلس الـنــواب عقيلة صالح،
خليفة حفتر لتنسيق
وال ـل ــواء املـتـقــاعــد
ً
تحالف بينهما ،كاشفة أن مصر وفرنسا
تــريــان أن ف ــرص حـفـتــر سـتـكــون ضعيفة
للغاية في حال لم يتمكن من عقد تحالف
مع طرف قوي في غرب ليبيا .وأوضحت
املصادر ،أن املشاورات الجارية في الوقت
ُ
الــراهــن بــن حفتر وعقيلة صــالــح ،طــرح
خــالـهــا انـسـحــاب قــائــد مـلـيـشـيــات شــرق
ليبيا ،في مقابل الحصول على ضمانات
مــن جــانــب عقيلة صــالــح ،تضمن تعيني
أحــد أبـنــائــه فــي منصب كبير حــال فــوزه
بالرئاسة.
ولفتت املـصــادر إلــى أن فــرص صالح في
التحالف مــع طــرف قــوي فــي غــرب ليبيا
أكبر كثيرًا مــن حفتر ،الــذي ترفض قوى
الغرب التعامل معه تحت أي ظرف ،وهو
مــا يقلل فرصه أيضًا فــي الحصول على
دعـ ــم دول ـ ــي ك ـب ـيــر ،خ ــاص ــة أن ف ـ ــوزه فــي
االنتخابات قد يقود ملزيد من التأزم في
املشهد حال رفضت قوى الغرب التعامل
معه واالعتراف بنتائج االنتخابات.
إلى ذلك ،قالت مصادر دبلوماسية غربية
رفـيـعــة املـسـتــوى فــي ال ـقــاهــرة ،لــ»الـعــربــي
ال ـجــديــد» ،إن سـيـنــاريــو تــأجـيــل العملية
االنتخابية ما زال مطروحا على الساحة
الــدولـيــة ،على الــرغــم مــن املضي قدمًا في
اإلج ـ ــراءات كــافــة املتعلقة بــاالنـتـخــابــات،
مضيفة أنــه على الرغم من الخالفات في
ال ــرؤى بــن مصر وتركيا وفرنسا بشأن
األوضـ ـ ــاع ف ــي لـيـبـيــا ،إال أن ه ـنــاك رغـبــة
ل ــدى األط ـ ــراف ال ـثــاثــة بـتــأجـيــل العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ل ـح ــن الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى آل ـيــة
واض ـح ــة تـضـمــن تـهـيـئــة امل ـش ـهــد الليبي

بعد نتائج االنتخابات .وأكــدت املصادر
أن ــه «ح ـتــى الـلـحـظــة ،ال يــوجــد يـقــن لــدى
األط ــراف الدولية الفاعلة ،بالتزام القوى
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـي ـبــي بـنـتــائــج
االنتخابات النهائية حال إجراء العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـقــوى
الــدولـيــة الـكـبــرى لــم تصل بعد إلــى حالة
من التنسيق مع مرشحني يمكنهم حسم
املنافسة لصالحهم ،في ظل افتقاد الكثير
مـنـهــم لـبـعــض امل ـقــومــات ال ــازم ــة لـقـيــادة
لـيـبـيــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ــراهـ ـن ــة» .وأش ـ ــارت
امل ـصــادر إلــى أن اإلدارة األمـيــركـيــة أبــدت
أيـ ـض ــا ،ع ـ ــدم م ـع ــارض ــة ق ــاط ـع ــة لـعـمـلـيــة
تأجيل االنـتـخــابــات ،شريطة أن ال يكون
الـتــأجـيــل لـفـتــرة طــويـلــة ،وبـحـيــث تجري
االنتخابات في موعد ال يتجاوز مارس/
آذار .2022
في غضون ذلك ،كشف دبلوماسي غربي
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ع ــن ت ـصــور بــديــل م ـطــروح
أم ــام ال ـقــوى الــدولـيــة الـفــاعـلــة فــي املشهد
الليبي ،بحال لــم يتم إج ــراء االنتخابات
الرئاسية في موعدها املحدد ،موضحًا أن
التصور يتضمن تشكيل مجلس النواب
املنعقد في الشرق ،حكومة جديدة ،تتولى
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة فـقــط قبل
نهاية العام الحالي ،على أن تتولى هذه
الحكومة التجهيز لالنتخابات الرئاسية
فـ ــي ال ـن ـص ــف األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ـق ـب ــل».
وكشف املـصــدر أن املقترح يتضمن اسم
وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق
الوطني السابقة ،فتحي باشاغا ،لتولي
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـت ـص ــور ال ـبــديــل
إلجــراء االنتخابات الرئاسية املـقــررة في
 24ديسمبر/كانون األول املقبل.
في غضون ذلــك ،دعــا أعضاء في مجلس
النواب الليبي في بيان مشترك أمس ،إلى
جلسة طــارئــة ،ال ـيــوم الـخـمـيــس ،لــ»إنـقــاذ
العملية االنتخابية» ،متهمني مفوضية
االنتخابات بـ»االنحراف بمسار العملية
االنتخابية ومخالفة القوانني االنتخابية
الصادرة عن مجلس النواب» ،من دون أن
يوضحوا شكل هذه املخالفات.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،رحـ ـب ــت س ـ ـفـ ــارات أم ـي ــرك ــا
وأملــان ـيــا وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا وإيـطــالـيــا
فــي بيان مشترك أمــس بــإعــان مفوضية
االن ـت ـخ ــاب ــات ع ــن عــزم ـهــا تــدق ـيــق قــوائــم
املـ ـت ــرشـ ـح ــن ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
ل ــدى «الـسـلـطــات امل ـســؤولــة عــن املــراجـعــة
ال ـق ـضــائ ـيــة» ،وطــال ـبــت «ج ـم ـيــع الـجـهــات
الفاعلة باحترام هذه القرارات».
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الـبـيــان« :تــركــز اللقاء على الكثير مــن النقاط
املـشـتــركــة ،أهمها ال ـحــوار ال ـســوري-ال ـســوري،
ودعــم موسكو وتشجيعها للحوار بني مسد
وال ـس ـل ـط ــة ف ــي دم ـ ـشـ ــق» .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،قــالــت
الخارجية الروسية في بيان إنه «جرى بحث
الــوضــع فــي ســوريــة مــع التركيز على الوضع
ف ـُـي ش ـمــال شــرقــي الـ ـب ــاد» .وأضـ ــاف الـبـيــان:
«أعـيــر اهـتـمــام خــاص ملهمة تفعيل التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــة ع ـل ــى أس ـ ــاس قـ ــرار
مجلس األمن الدولي رقم  ،2254وإعادة تأهيل
اقتصاد الدولة ومجالها االجتماعي ،وعودة
ال ــاج ـئ ــن والـ ـن ــازح ــن ،وت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدات
اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـم ـح ـتــاجــن إلـ ـيـ ـه ــا» .وأشـ ـ ــارت
الخارجية الروسية إلى أن «الجانب الروسي
أكد استعداده ملواصلة الجهود للمساعدة في
توصل السوريني التفاقات بمختلف الصيغ
م ــن أج ــل اس ـت ـع ــادة س ـي ــادة ووح ـ ــدة أراض ــي
ســوريــة بــالـكــامــل بــأســرع مــا يـمـكــن ،وضـمــان
الحقوق املشروعة لكافة املجموعات اإلثنية
وال ــدي ـن ـي ــة ف ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» .م ــن ج ـه ـت ــه ،وص ــف
سيهانوك ديبو ،عضو املجلس الرئاسي في
«م ـســد» وه ــو مــن أع ـضــاء وف ــد املـجـلــس الــذي
زار موسكو ،الــزيــارة بـ«اإليجابية» .وأوضــح
في حديث مع «العربي الجديد» ،أنها «كانت
استجابة لدعوة من وزارة الخارجية الروسية
لوفد مشترك من مجلس سورية الديمقراطية
واإلدارة الذاتية» .وأشار إلى أنه «تطرقنا إلى
ع ــدد مــن املــواض ـيــع بـشـكــل م ـبــاشــر ،وخــاصــة
لجهة األخ ــذ بشكل متطور ملـبــدأ الالمركزية
بما يناسب التنوع السكاني في سورية وهذه
نقطة مهمة» .وأشار إلى أنه تم خالل االجتماع

«التأكيد على دور روسي فاعل لرعاية حوار
م ـب ــاش ــر بـ ــن م ـس ــد وال ـس ـل ـط ــة فـ ــي دمـ ـش ــق»،
موضحًا أن االجتماع «تطرق إلى املساعدات
الدولية اإلنسانية كي ال تستثنى أي منطقة
من هذه املساعدات» ،مضيفًا« :اقترحنا فتح
معبر اليعربية بــن ســوريــة والـعــراق إلدخــال
مساعدات دولية لنحو خمسة ماليني مدني
ي ـع ـي ـشــون ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق ــي ن ـهــر الـ ـف ــرات».
وكان الجانب الروسي رفض إعادة فتح معبر
الـيـعــربـيــة الـ ـح ــدودي أم ــام تــدفــق امل ـســاعــدات
الدولية منتصف العام الحالي.
وزارت إلـ ـه ــام أحـ ـم ــد ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
العاصمة الروسية أكثر من مــرة ،في سياق
سعي «قـســد» لترسيخ الـعــاقــة مــع الجانب
الروسي لتفادي «الغضب» التركي ،في حال
قـ ــررت أن ـق ــرة تــرج ـمــة ت ـهــديــدات ـهــا إل ــى عمل
عسكري واس ــع الـنـطــاق مــن شــأنــه هــذه املــرة
الذهاب بعيدًا في عمق الجغرافيا السورية.
ومنذ أكثر من شهر وأنقرة ّ
تلوح بإجراءات
عـقــابـيــة ض ــد «ق ـس ــد» ال ـتــي يـشـكــل مـقــاتـلــون
أكـ ــراد ع ـمــادهــا الــرئـيـســي ف ــي غــربــي ال ـفــرات
وشرقه ،ولكن الجانب الروسي يرفض حتى
اللحظة أي مـحــاولــة تركية لتغيير خريطة

تم التأكيد على دور
روسي لرعاية حوار بين
«مسد» والنظام

الـسـيـطــرة الـحــالـيــة فــي الـشـمــال الـشــرقــي من
ّ
للتريث قبل القيام
سورية ،وهو ما دفع أنقرة
بـعـمــل عـسـكــري جــديــد ضــد «ق ـس ــد» .ويـبــدو
أن هـ ــذه الـ ـق ــوات تـخـشــى م ــن ات ـف ــاق روس ــي
ت ــرك ــي ف ــي اج ـت ـم ــاع م ــرت ـق ــب ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ال ـت ــرك ـي ــة أن ـ ـقـ ــرة مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـنــاقــش
مجمل األوضاع في الشمال السوري .ويؤكد
االندفاع الكردي باتجاه موسكو الخشية من
تـخـ ٍـل أمـيــركــي مـفــاجــئ عــن األكـ ــراد يجبرهم
على عقد اتفاق مع النظام السوري ال يحقق
الحد األدنى من مطالبهم ،وأهمها االعتراف
ب ـ ــ«اإلدارة الــذات ـيــة» .وتــدفــع روس ـيــا باتجاه
م ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري واإلدارة
الذاتية ،مستغلة التهديدات التركية التي من
شأنها إجبار هذه اإلدارة على تقديم تنازالت
كـبـيــرة تـسـمــح لـلـنـظــام بــاس ـت ـعــادة ال ـث ــروات
فــي منطقة شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات .مــن جانبه،
اعتبر الكاتب املتخصص بالشأن الروسي،
ط ــه ع ـبــد ال ــواح ــد ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن «قسد تحاول عبر الزيارات إلى
موسكو ،خلق توازن تستفيد منه الحقًا في
حال تخلت عنها اإلدارة األميركية» ،مشيرًا
إلــى أن «موسكو مستفيدة مــن هــذا التوجه
لـ ــدى قـ ـس ــد» .وتـ ــابـ ــع« :ي ـع ـم ــل ال ـ ـ ــروس عـلــى
تحقيق هدف واحد ،وهو التوصل إلى اتفاق
مصالحة واضح بني قسد والنظام» .وأضاف
«تجني موسكو العديد من الفوائد اإلضافية
مــن خ ــال عــاقـتـهــا مــع ق ـســد ،ف ـهــذه الـعــاقــة
ت ـخــول ـهــا ل ـع ــب دور ال ــوس ـي ــط ب ــن األكـ ـ ــراد
وتــركـيــا ،وه ــذا أمــر يسهم فــي تعزيز موقف
الروس ونفوذهم في شمال شرق سورية».

ُ
أص ـيــب ثــاثــة فلسطينيني بـجــروح
أحـ ـ ــدهـ ـ ــم جـ ـ ــروحـ ـ ــه بـ ـلـ ـيـ ـغ ــة ،أمـ ــس
األرب ـع ــاء ،ج ــراء اع ـتــداء مستوطنني
إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــرك ـ ـب ـ ــات
الفلسطينيني ورشقها بالحجارة،
بــال ـقــرب م ــن الـ ـش ــارع االسـتـيـطــانــي
املـ ـق ــام ش ــرق ــي ق ــري ــة امل ـغ ـي ــر ،شـمــال
شـ ــرقـ ــي رام ال ـ ـل ـ ــه ،وس ـ ـ ــط ال ـض ـف ــة
ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة .ف ــي س ـي ــاق آخ ــر،
صــادرت قــوات االحـتــال أربــع خيام
فــي مـنـطـقــة عــن ســامـيــة ق ــرب قــريــة
كـفــر مــالــك ،شــرقــي رام ال ـلــه ،بحجة
أن ـ ـهـ ــا تـ ـق ــع ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة (ج) وف ــق
اتفاقية أوسلو.
(العربي الجديد)

األردن :مذكرة نيابية
لمناقشة «الماء
مقابل الكهرباء»
وقع أكثر من  70نائبًا أردنيًا ،أمس
األربـ ـع ــاء ،مــذكــرة نـيــابـيــة يطالبون
فـ ـيـ ـه ــا بـ ـعـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــة م ـس ـت ـع ـج ـلــة
ملناقشة «إعالن النوايا» الذي وقعته
الحكومة ،يــوم اإلثـنــن املــاضــي ،مع
اإلم ـ ــارات ودولـ ــة االح ـت ــال ،لـتـبــادل
املـ ـ ــاء م ـق ــاب ــل ال ـك ـه ــرب ــاء ب ــن ع ـ ّـم ــان
وتــل أبـيــب ،وذلــك فــي م ــوازاة ّ
توسع
الرفض الشعبي لإلعالن .وجــاء في
املذكرة «نحن النواب املوقعني أدناه
نطالب بجلسة مناقشة عامة حول
اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة
ممثلة بوزير املياه (محمد النجار)
مع العدو الصهيوني واإلمارات في
دولة اإلمارات بأمر مستعجل».
(العربي الجديد)
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سعيد،
بدأت تتصاعد في تونس نبرة المقاومة ضد الرئيس قيس
ّ
خصوصًا مع تزايد انفضاض األحزاب التي كانت داعمة النقالبه الذي
أدى إلى توتير عالقات تونس بأصدقائها

تردد النهضة

 4أشهر على انقالب
قيس سعيّد

تــقــف حــركــة الــنــهــضــة مــتــرددة
إزاء المشهد الجديد في تونس،
وغــارقــة فــي مشاكلها الداخلية
وانقساماتها ،بعد استقالة العشرات
مـــن كــــوادرهــــا .وفــيــمــا تــحــاول
إعادة ترتيب بيتها وتقليص حجم
الخسائر ،لكنها تدعم ،بشكل غير
مــبــاشــر ،الــحــراك الــمــعــارض لقيس
سعيّد ،وتحاول أن تقوم ببعض
المراجعات ،بعدما كانت قد اتخذت
مــواقــف متناقضة عقب فرض
الرئيس ما سماه «التدابير االستثنائية».

فشل باإلجهاز على بذور المقاومة الديمقراطية
تونس ـ وليد التليلي

مـضــت أرب ـعــة أش ـهــر عـلــى ي ــوم 25
يوليو /تموز املاضي ،عندما قرر
ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس سـ ّـعـيــد
أن ينقلب على الــدسـتــور والـنـظــام السياسي
ّ
وي ـع ــل ــق أعـ ـم ــال الـ ـب ــرمل ــان وي ـق ـي ــل ال ـح ـكــومــة،
ليضيف إليها بعد شهرين في  22سبتمبر/
أي ـل ــول امل ــاض ــي الـ ـق ــرار  ،117الـ ــذي ج ـمــع فيه
كـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة،
ب ــن ي ــدي ــه ،ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـمــر م ـعــرك ـتــه ال ـك ـب ـيــرة
م ــع ال ـق ـضــاء وال ـق ـض ــاة ،ال ــذي ــن ي ــداف ـع ــون عن
اسـتـقــالـيــة مــؤسـسـتـهــم .أرب ـعــة أش ـهــر توقف

فيها مـســار االنـتـقــال الديمقراطي ،وتصاعد
فيها الخوف على الحريات وحقوق اإلنسان،
وطنيًا ودوليًا ،وتراجعت فيها كل املؤشرات
االقـتـصــاديــة ،بما يــؤشــر على خــريــف ساخن
اج ـت ـمــاع ـيــا ،خ ـصــوصــا أن ك ــل امل ــان ـح ــن ،من
دول ومــؤسـســات ،ربـطــوا مباشرة بــن الدعم
وال ـع ــودة ســريـعــا لـلـمـســار ال ــدس ـت ــوري ،الــذي
يقول الرئيس ،منذ أربعة أشهر ،إنــه سيعلن
ّ
يتبي أي تطور في األفق
عنه قريبًا ،فيما لم
ّ
حتى اآلن .كما يـصـ ّـر سعيد على أنــه لــم ينه
العمل بالدستور ،وأنه يتحرك داخله وال يريد
أن يتدخل في القضاء ،ولكن «عليه أن يلعب
دوره في هذه املرحلة التاريخية» ألن «الشعب

مشهد حزبي انتهازي

يؤكد المحلل السياسي قاسم الغربي أن «المشهد الحزبي التونسي
بالفعل انتهازي ،ألن أغلب المواقف المساندة في الظاهر لقيس سعيّد
(الـــصـــورة) لــم تكن مــســانــدة له
في الحقيقة ،وإنما كانت تريد
استعماله ضد خصمها السياسي،
برغم أنه لم يغالط في هذا الشأن
وكـــان واضــحــً ،ألنــه رفــض منذ
الــبــدايــة كــل األحــــزاب» .ويــقــول،
لـ«العربي الجديد» ،إن هناك انسحابًا
تدريجيًا أو تكتيكيًا حصل لحزب
«التيار الديمقراطي».

يريد تطهير البالد والقضاء» بحسب تعبيره.
ُ
وفيما تطرح أسئلة حول مــآالت هذا الوضع
واملخارج املتاحة واقعيًا إلنهاء األزمة وحالة
االنقسام ،يتوقع كثيرون أن تكون الحقيقة،
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـحــركــا داف ـعــا
لطاولة حوار ال مفر منها ،ولكن بثمن باهظ
ّ
ً
سيدفعه الـتــونـسـيــون .ويـعــلــق البعض آمــاال
محدودة على مبادرة االتحاد العام التونسي
للشغل إلقناع ّ
سعيد بالحوار ،بينما لم ترد
ال ــرئ ــاس ــة ع ـلــى ه ــذا امل ــوض ــوع إل ــى ح ــد اآلن،
وي ــؤم ــل أال ي ـك ــون ن ـفــس امل ــوق ــف م ــن ال ـح ــوار
الذي كانت دعت له املنظمة النقابية منذ عام،
وتجاهله الرئيسّ .
يفسر مدير املركز العربي
ل ــأب ـح ــاث ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات ف ــي تــونــس،
الوزير السابق مهدي مبروك ،واقع الحال في
ً
ّ
سعيد استطاع أن
تــونــس ،قــائــا« :ال شــك أن
يستثمر غضب الناس من تأخر اإلصالحات
االجتماعية واالقتصادية التي تمنح الناس
الرخاء ،حيث تفاقمت البطالة وتدهور املرفق
العمومي في مجاالت الصحة والتعليم .وال
ّ
لسعيد البالد
شك أن أزمــة كورونا قد قدمت
على طبق من ذهــب ،حتى يذهب في تطبيق
مشروعه الهالمي الذي ّ
عبر عنه أثناء حملته
االنتخابية مــن دون أن ننتبه إلـيــه» .وبــرأيــه
ّ
«سعيد التحف بالدستور ،واستند إلى
فــإن
الفصل  80حتى يقدم انقالبًا ناعمًا ال نرى فيه
بدلة (ب ــزة) عسكرية .وقــد اختلف الكثير من
اإلعــامـيــن والـخـبــراء فــي توصيف مــا حــدث،
ولـكـنـهــم أجـمـعــوا عـلــى أن ــه قـبـضــة مــن حديد
َّ
توجه إلى تجربة االنتقال الديمقراطي».
ويقول مبروك ،لـ«العربي الجديد» ،إنه «تمت
تـعـبـئــة الـ ــرأي ال ـعــام وتـجـيـيــش ال ـش ــارع ليلة
 25يــول ـيــو لـتـقــديــم ان ـط ـبــاع ع ــام ب ــأن سـعـ ّـيــد
اسـ ـتـ ـج ــاب مل ـط ــال ــب الـ ـشـ ـع ــب ،و«أن ال ـش ـعــب

ّ
سعيد لــم يكن يــريــد أن
يــريــد» ،والحقيقة أن
يجهز على ما ُس ّ
مي باملنظومة فقط ،بل على
تجربة االنتقال الديمقراطي برمتها» .ويلفت
إلــى أنــه «تــم التالعب بالرأي العام والتحايل
عليه ،وانطلى األمــر على الكثير من األحــزاب
والنخب .ولكن لم تمض أسابيع قليلة حتى
بـ ــدأ ال ـن ــاس ي ـن ـف ـضــون تــدري ـج ـيــا م ــن حــولــه،
ً
وك ــان خ ـطــاب سـعـ ّـيــد مــوغــا فــي الـشـعـبــويــة،
وعنيفًا تـجــاه خـصــومــه إلــى حــد شيطنتهم،
ً
وقد استعمل قاموسًا موغال في التنكيل بهم:
فيروسات ،جراثيم ،فئران ،خونة ومخمورون.
وه ــو نـ ّـصــب نـفـســه حــاك ـمــا أوح ـ ــد ،بـحـكــم ما
منح لنفسه مــن صــاحـيــات واسـعــة استولى
بموجبها على جميع السلطات».
ويسيطر ّ
سعيد على املشهد الرسمي بالكامل،
حيث يبدو املدير الوحيد للشأن العام ،بعدما
شكل حكومة نجالء ب ــودن ،إثــر طــول انتظار
وطـلـبــات ملحة مــن الــداخــل وال ـخ ــارج ،يــرأس
مـجـلــس وزرائ ـه ــا أسـبــوعـيــا وي ـبــدو املـتـحــدث
ال ــوح ـي ــد بــاس ـم ـهــا ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـت ـحــدث ب ــودن
ول ــو م ــرة واحـ ــدة لـلـتــونـسـيــن مـنــذ تعيينها
في أكتوبر /تشرين األول املــاضــي ،وهــو أمر
مـثـيــر ل ـل ـغــرابــة ،لـكـنــه يـعـكــس رغ ـبــة الــرئـيــس
ف ــي الـسـيـطــرة عـلــى املـشـهــد بــال ـكــامــل ،ولكنه
فــي نـفــس الــوقــت سيتحمل وزره وتــداعـيــاتــه
بالكامل أيضًا.
ّ
سعيد فــي إدارة الشأن
وفــي تقييم الخـتـبــار
الـعــام ،يـبـ ّـن مـبــروك أن «سـعـ ّـيــد فشل فــي أول
االخ ـت ـبــارات :احـتـجــاج مــديـنــة ع ـقــارب بسبب
الــوضــع الـبـيـئــي ال ـكــارثــي بـمــديـنــة صـفــاقــس،
والتلميح بإلغاء القانون  38املتعلق بتشغيل
م ــن ط ــال ــت بـطــالـتـهــم م ــن حــام ـلــي ال ـش ـهــادات
الـجــامـعـيــة الـعـلـيــا ،ولــذلــك فـشـتــاء االحـتـجــاج
قادم ،ولن تستطيع حكومة الرئيس هذه املرة

أمام مقر البرلمان في  26سبتمبر الماضي (الشاذلي بن إبراهيم)Getty /

مهدي مبروك:
ديمقراطية بال أجسام
وسيطة شعبوية تسلطية
شاكر الحوكي :غابت
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دخلت االنتخابات الجزائرية املحلية ،املقررة
بعد غد السبت ،مرحلة الصمت االنتخابي،
بعد  21يومًا من الحملة االنتخابية التي جاب
فيها ق ــادة األح ــزاب السياسية واملستقلون
امل ــدن واألح ـي ــاء الـشـعـبـيــة ،إلق ـنــاع الناخبني
ب ــال ــذه ــاب إل ــى ص ـنــاديــق االق ـ ـتـ ــراع ،وإن ـه ــاء
حالة الـعــزوف االنتخابي ،الــذي بــات مالزمًا
لالستحقاقات االنتخابية في الجزائر ،منذ

االنتخابات الرئاسية في  12ديسمبر/كانون
األول  .2019وبــاسـتـثـنــاء حــزبــن سياسيني
نجحا فــي تحقيق تقدم نسبي على صعيد
التعبئة الشعبية خالل الحملة االنتخابية،
وهما جبهة التحرير الوطني كبرى أحــزاب
املــواالة ،وحركة مجتمع السلم كبرى أحزاب
املـعــارضــة ،فــإن هـنــاك إجـمــاعــا عــامــا على أن
الحملة االنتخابية هذه املرة قد ُت ّ
عد األضعف
واألكـ ـث ــر فـ ـت ــورًا ،م ـقــارنــة م ــع االسـتـحـقــاقــات
املاضية ،التي جرت منذ الحراك الشعبي في
فبراير/شباط  .2019مع العلم أن االستحقاق
هو أول انتخابات بلدية ووالئية تجرى منذ
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،وأول ان ـت ـخــابــات محلية
تـشــرف عليها سلطة مستقلة لالنتخابات.
وتـتـبــايــن الـتـفـسـيــرات بـشــأن ضـعــف الحملة
وفتور تفاعل الجزائريني مع االنتخابات ،بني
دوافــع وعوامل اجتماعية تتعلق بالظروف
املـعـيـشـيــة وغ ـ ــاء األسـ ـع ــار م ــن ج ـه ــة ،وبــن
م ــأزق الـخـطــاب السياسي لغالبية األح ــزاب
السياسية خصوصًا مــن كتلة امل ــواالة التي
استدعت نفس الخطاب الــذي يبرر خيارات

تشهد الجزائر أول انتخابات بلدية بعد الحراك الشعبي (العربي الجديد)

السلطة ،مــن جهة أخ ــرى .كما ُيظهر ضعف
حـمــاســة ال ـجــزائــريــن ،اس ـت ـمــرار حــالــة الشك
إزاء امكانية تحقيق تغيير جــدي عبر آلية
االن ـت ـخ ــاب ــات .وه ــي ع ــوام ــل س ـت ــؤدي ال ــدور
األبرز في تحديد سقف املشاركة الشعبية في
عمليات التصويت بعد غد السبت.
ّ
ويحمل الكثير من املحللني مسؤولية ضعف
ً
الحملة االنتخابية إلى السلطة أوال ،بسبب
إفسادها العمل السياسي والتضييق على
األحزاب الحقيقية وسياساتها الفاشلة ،التي
عمقت الشرخ بني املواطن والصندوق ،جراء
تــاحــق األزمـ ــات االجـتـمــاعـيــة .لـكــن املحللني
ّ
يحملون أيضًا األحــزاب النصيب األكبر من

هذه الحملة االنتخابية
ُعد األضعف لناحية
ت ّ
الحماسة الشعبية

املسؤولية ،بسبب عــدم وجــود أي تطور في
األداء السياسي وعــودة الخطاب الشعبوي.
برأي الباحث املختص في اإلعالم والتسويق
ّ
الـسـيــاســي عـبــد ال ـعــالــي زواغ ـ ــي ،فـ ــان «ه ــذه
الحملة االنتخابية كــانــت األضـعــف مقارنة
مــع ســابـقــاتـهــا ،لـجـهــة مضمونها وأس ـلــوب
الـخـطــاب السياسي فيها ،ال ــذي لــم يــرق إلى
املستوى العقالني ،بل انغمس في الشعبوية
التي ّ
تسوق لألمنيات وليس للممكن فعله».
ـث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»،
وأض ــاف فــي حــديـ ٍ
أن «مـعـظــم املــرشـحــن لــم تـكــن لــديـهــم بــرامــج
عـ ـم ــل ج ـ ـ ــادة م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى رؤي ـ ـ ــة م ـت ـب ـصــرة
للواقع والــرهــانــات التي تعيشها البلديات،
ولــم تبتكر الـحـلــول للمشاكل اليومية التي
يواجهها املواطنون ،بل اكتفوا بإطالق وعود
مكررة تعاد كل خمس سنوات من مرشحني
ج ــدد ل ـهــذه االن ـت ـخــابــات» .والح ــظ أي ـضــا أن
«ح ــرارة الخطاب الحزبي فــي شكله املنظم،
أي الـ ــذي ت ـســوقــه ال ـق ـي ــادات وال ـ ـكـ ــوادر ،كــان
منخفضًا جدًا ،إذ إن صوت هذه األحزاب كان
خافتًا هذه املرة» .وعزا السبب إلى «السياق
العام الذي يشهد عزوفًا انتخابيًا ،باإلضافة
إلـ ـ ــى غـ ـ ــاء األسـ ـ ـع ـ ــار ون ـ ـ ـ ــدرة بـ ـع ــض املـ ـ ــواد
الغذائية ،وقلة ثقة املواطنني باألحزاب .وهو
ش ــرخ تــوســع فــي أع ـقــاب مــا يـعــرف بــالـحــراك
الـشـعـبــي» .وخ ــال االنـتـخــابــات التشريعية
األخ ـيــرة الـتــي جــرت فــي  12يونيو/حزيران
امل ــاض ــي ،خـ ــاض اإلع ــام ــي ب ـل ـقــاســم عـجــاج
حملة انتخابية ضمن قائمة مستقلة ،ولم
ينجح في الظفر بمقعد نيابي ،لكنه عاد هذه
امل ــرة لـلـتــرشــح ضـمــن قــائـمــة ح ــزب سياسي
(حركة البناء الوطني) للمنافسة على مقعد
في املجلس الوالئي.
ويـ ـ ـق ـ ــارن عـ ـج ــاج فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ب ــن أج ـ ــواء ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة
وم ــدى تـفــاعــل الـنــاخـبــن مــع املــرش ـحــن ،في
الـتـشــريـعـيــة وامل ـح ـل ـيــة ،وي ـق ــول «إذا قــارنــت
بــن الحملة الـتــي خضتها فــي االنـتـخــابــات
التشريعية املــاضـيــة واالن ـت ـخــابــات املحلية
الـحــالـيــة ،فأعتقد أن هـنــاك تــراجـعــا واضحًا
فــي اإلقـبــال والـتـفــاعــل» .ويلفت إلــى أن «هــذا
ّ
األم ــر يـتـطــلــب ج ـه ـدًا أك ـبــر ،بـسـبــب ال ـظــروف
االجـتـمــاعـيــة الصعبة (غ ــاء األس ـع ــار) التي
تـجــرى فيها االنـتـخــابــات ،واس ـت ـمــرار غياب
الثقة بــن الناخبني والسلطة وفــي العملية
االنتخابية برمتها» .ويشير إلى أن «املالحظ
خ ــال الحملة االنـتـخــابـيــة وخ ــال الـلـقــاءات
الـ ـح ــواري ــة امل ـب ــاش ــرة م ــع الـ ـن ــاس ،أن ه ـنــاك

انطباعًا يشي بــوجــود إحـبــاط حقيقي لدى
امل ــواط ـن ــن ،غ ـيــر أن ذل ــك ال يـمـنــع م ــن تــرقــب
مشاركة في التصويت أفضل بقليل مقارنة
بانتخابات يونيو املاضي» ،عازيًا ذلك إلى
«نـ َـســب اإلق ـبــال فــي املحليات تـكــون عــادة
أن ِ
أكـبــر منها فــي الـتـشــريـعـيــات ،لـعــوامــل عــدة،
تـتـعـلــق ب ـكــون ـهــا ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـه ـ ّـم امل ـصــالــح
ً
اليومية للمواطن مـبــاشــرة ،فـضــا عــن قرب
املرشحني من األحياء الشعبية».
ويـتـطــرق عـجــاج إلــى مالحظة تتعلق «بقلة
تفاعل الناخبني مــع الـبــرامــج ،إذ إن قلة من
الناخبني تحاول التمييز بني املرشحني على
أســاس الـبــرامــج ،كما أن الناخبني أســاســا ال
يعيرون اهتمامًا السم الحزب» .ويشير إلى
أن «ال ـت ـفــاعــل وت ـعــامــل ال ـنــاخــب م ــع املــرشــح
مباشرة ،سواء العتبارات القرابة أو املعرفة
ال ـســاب ـقــة أو لـلـثـقــة وال ـش ـخ ـص ـيــة وسـمـعـتــه
وأفكاره هو أساس هذه االنتخابات ،وهو ما
ّ
ُيشكل حالة مغايرة للتجارب االنتخابية في
العقود املاضية ،حني كان الــوالء االنتخابي
ّ
موجها للحزب أكثر منه للمرشح».
ُ
ّ
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ه ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة ح ـ ـصـ ــول تـ ـغ ــي ــرات
وت ـحــوالت كـبـيــرة خ ــال الـفـتــرة األخ ـيــرة في
ع ــاق ــة الـ ـج ــزائ ــري ــن بــامل ـج ـت ـمــع ال ـس ـيــاســي
واألح ــزاب ،التي باتت فــي الغالب ومــن دون
تـعـمـيــم ،م ـج ــرد غ ـط ــاء وت ـفــويــض انـتـخــابــي
بــالـنـسـبــة لـلـمــرشـحــن ،فيعفيهم مــن بعض
األعـبــاء التقنية والفنية ،خصوصًا بعد أن
أدت مــرحـلــة ال ـح ــراك الـشـعـبــي إل ــى انـكـشــاف
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ــدع ــم
س ـيــاســات الـسـلـطــة والــرئ ـيــس ال ـســابــق عبد
العزيز بوتفليقة.
ويعزو األسـتــاذ في كلية العلوم السياسي،
العضو الـســابــق فــي حــزب طــائــع الـحــريــات،
م ـح ـم ــد ح ـس ــن دواج ـ ـ ـ ــي ،ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة إل ــى
ه ـ ـشـ ــاشـ ــة امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة
السياسية غير السليمة في الجزائر .ويعتبر
حديث مع «العربي الجديد» ،أن «الجميع
في
ٍ
يعلم أن املـنـظــومــة الـحــزبـيــة فــي الـجــزائــر لم
ت ـت ـغ ـيــر بـ ـع ــد ،ول ـ ــم ي ـح ـصــل ف ـي ـهــا اإلص ـ ــاح
الذي يجعل خطابها أكثر إقناعًا ومردودية.
ويعود السبب إلى ضعف التكوين السياسي
وإه ـمــال التنشئة السياسية والـظــرفـيــة في
مــرحـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات» .ويـشـيــر دواجـ ــي إلــى
أن رصـ ــد ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي ف ــي الـحـمـلــة
االنتخابية يؤكد ذلك بوضوح ،إذ لم تستطع
غ ــال ـب ـي ــة األح ـ ـ ـ ــزاب ص ـي ــاغ ــة خـ ـط ــاب خ ــاص
بانتخابات بلدية لها خصوصياتها.

أن تتعلل بأي علة مقبولة ،فهي سيدة نفسها،
ّ
تتحرك تحت ظل ّ
«سعيد
سعيد» .ويوضح أن
ّ
وتــر عالقات تونس بأصدقائها التقليديني،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأم ـ ـيـ ــركـ ــا،
وتــراجـعــت مكانة تــونــس فــي منتظم البلدان
الديمقراطية .وال شك في أن معضالت البالد
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة س ـت ـت ـفــاقــم ،ولــن
ّ
سعيد مــن تحقيق مـشــروعــه الهالمي:
تمكن
دي ـم ـقــراط ـيــة ب ــا ن ـخــب وال أج ـس ــام وسـيـطــة،
دي ـم ـقــراط ـيــة غ ـيــر ت ـمـث ـي ـلـيــة .إن ـه ــا شـعـبــويــة
تسلطية» .وبدا األمر محبطًا للتونسيني ،أمس
األرب ـعــاء ،عندما طالعوا قائمة ال ــدول ال ــ110
املــدعــوة لقمة الديمقراطية االفتراضية التي
تنتظمها اإلدارة األميركية ،واستثنيت منها
تونس .ويقول مبروك« :ستكون تجربة قيس
سـعـ ّـيــد قــوســن سيغلقان ول ــو ط ــال أمــدهـمــا،
وال شك ستكون التكلفة باهظة على مقدرات
البالد والثقافة السياسية وصورة مؤسسات
الدولة وأجهزتها ،الناعمة أو الصلبة .وال شك
أن بــادنــا ستعيش نكوصًا ديمقراطيًا مـرًا،

ول ـكــن سـتـتـعــافــى مـنــه لــو اسـتـطــاعــت النخب
أن ت ـس ـتــوعــب ال ـ ـ ــدرس وت ـس ـت ـن ـتــج م ــا يـجــب
ّ
ّ
سعيد
سعيد هو
استنتاجه :من يعيننا على
نفسه ،بأخطائه ،والزمن الذي يلعب ضده».
وأص ــاب ــت ال ـصــدمــة أغ ـل ــب م ـكــونــات الـســاحــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األولـ ـ ــى
لالنقالب ،خصوصًا بعدما ترافقت إجــراءات
سـعـ ّـيــد م ــع وجـ ــود دع ــم شـعـبــي ،عـكــس رغـبــة
تونسيني كثيرين فــي تغيير األوض ــاع التي
كــانــت عليها ال ـبــاد مـنــذ س ـن ــوات ،وتـ ُكـ ّـرســت
فــي مشهد سياسي وبــرملــانــي رديء ،أضيف
إليه اشتغال ُمحكم لتهيئة األجواء وقبول أي
ّ
سعيد يقول في كل مرة إن
تغيير يأتي .وكان
ما أقدم عليه كان تكريسًا إلرادة شعبية مطلقة،
وإن «ال ـش ـعــب ي ــري ــد» ذل ــك ،وإن ه ـنــاك صــوتــا
واحدًا جامعًا إلقصاء كل املنظومة ،واستقدام
مفهوم جديد إلدارة الدولة والحياة السياسية
عـبــر بــرنــامــج ،لــم يـتـبـ ّـن إل ــى حــد اآلن ،ولكنه
يكتفي بالحديث عن ديمقراطية قاعدية تنهي
الديمقراطية التمثيلية وتستبدل نظامها ،في

انـتـظــار اإلع ــان عــن ذل ــك بـصــراحــة ووض ــوح.
ً
لكن لــم يــدم األمــر طــويــا حتى بــرزت أصــوات
م ـت ـنــاثــرة م ـع ــارض ــة ورافـ ـض ــة ل ـه ــذا ال ـتــوجــه،
تشكلت تدريجيًا في مبادرة مواطنية اسمها
«مواطنون ضد االنقالب» ،سرعان ما تمكنت
مــن تغيير املعادلة فــي الـشــارع وتحولت إلى
عامل ضغط بمواجهة إجراءات ّ
سعيد.
وي ــوض ــح ش ــاك ــر الـ ـح ــوك ــي ،وه ـ ــو أح ـ ــد ق ــادة
«مــواط ـنــون ضــد االن ـق ــاب» وأس ـتــاذ الـقــانــون
الدستوري ورئيس الجمعية العربية للعلوم
السياسية والقانونية ،أن املبادرة نجحت في
تصويب املـفـهــوم ،وجعلت الـنــاس يتحدثون
ع ـمــا حـ ــدث ب ـم ـس ـمــاه ال ـح ـق ـي ـقــي ،أي ان ـق ــاب،
والعبارة شقت طريقها في الخطاب اليومي،
داخـلـيــا ودول ـي ــا ،وه ــذا دلـيــل عـلــى أن مــا وقــع
م ــن ق ـبــل س ـعـ ّـيــد ل ـيــس تـصـحـيــح م ـس ــار كما
يزعم البعض ،بــل هــو انـقــاب .ويلفت إلــى أن
«مواطنون ضد االنقالب» أنقذت املوقف ،ألنها
أكـ ــدت أن املـجـتـمــع الـتــونـســي مـنـقـســم ولـيــس
كله مــع االن ـقــاب ،وال يــوجــد تفويض شعبي

لرئيس الجمهورية كي يفعل ما يريد ،وكان
كل تحرك للمبادرة في الـشــارع يوجه رسالة
ل ـلــداخــل والـ ـخ ــارج ول ـس ـعـ ّـيــد .ويـشـيــر إل ــى أن
«الخروج األول (إلى الشارع) ،في  18سبتمبر،
كـ ــان ه ــدف ــه ك ـســر ح ــاج ــز ال ـص ـمــت والـ ـخ ــوف،
والـخــروج الثاني في  26سبتمبر ،ثم يــوم 10
أكـتــوبــر كــانــا مــن أج ــل كـســر ادع ــاء التفويض
ووحدة الشعب ،والرسالة تقريبًا وصلت إلى
ّ
سعيد واملراقبني في الخارج كذلك .والخروج
األخير أمــام البرملان يوم  14نوفمبر (تشرين
الـ ـث ــان ــي الـ ـح ــال ــي) ك ـ ــان مـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـئ ـنــاف
املسار الديمقراطي والشرعية من أجــل عودة
البرملان ،وهذا ليس حبًا في البرملان بل لعودة
املؤسسات (إلــى عملها) .ولهذا كانت الدعوة
للذهاب إلى انتخابات سابقة ألوانها» .ووفقًا
للحوكي فإن «مواطنون ضد االنقالب» تنتشر
ف ــي املـ ـي ــدان ،وه ــي اب ـن ــة ال ــواق ــع املــوضــوعــي،
مشيرًا إلــى أن لقائهم فــي ال ـحــراك كــان سببه
موقفهم املبدئي ضد االنقالب ،بمعنى أنه تم
تقييم الــوضــع السياسي فــي حينه ،واعتبار
م ــا ق ــام ب ــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ان ـقــابــا على
الدستور وعلى االنتقال الديمقراطي .وإذا كان
السؤال اليوم مطروحًا حول األفق واملستقبل
ل ـل ـم ـب ــادرة ،ي ــوض ــح ال ـح ــوك ــي أن سـقـفـهــا في
املرحلة الراهنة هو إسقاط االنـقــاب ال أكثر،
ً
وت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم س ـي ــاس ــي مـسـتـقـبــا
سيكون رهن الحاجة املوضوعية إلى ذلك .أما
فــي مــا يتعلق بمستقبل الـبــاد فهناك تكلفة
سـيــدفـعـهــا الـشـعــب الـتــونـســي ،ألن م ــا حصل
ت ــرك ال ـبــاد والـ ّحـكــومــة فــي عــزلــة دول ـي ــة ،ألن
ه ــذا الــوضــع نــفــر املستثمرين ّ
وأج ــل الهبات
وال ـ ـق ـ ــروض ،وضـ ـ ــرب ن ـس ــق ال ـن ـش ــاط امل ــدن ــي
والفكري ،وبالتالي فاملستقبل ال ينبئ بالكثير
من التفاؤل ،وإنما إذا سقط االنقالب فسيتم
استئناف املـســار االنـتـقــالــي مــن جــديــد ،ولكن
الصعوبات ستكون أكبر وسيتم دفع ثمن هذه
األش ـهــر ،وأثــرهــا سيكون عميقًا على مفهوم
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الديمقراطية وعلى هضمه مجددًا والتطبيع
م ـعــه ،ألن م ــا يـحـصــل حــال ـيــا يـمـثــل ردة فعل
على مفهوم العمل السياسي والديمقراطي
والقيم املشتركة والحريات وحقوق اإلنسان.
وط ــرح ــت ت ـجــربــة األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة أسـئـلــة
عــدة حــول التجربة الديمقراطية فــي تونس،
وقــدرتـهــا عـلــى الـصـمــود ،وإن كــانــت تغلغلت
بالقدر الكافي في الذهنية العامة واملمارسة
الجماعية ،وقادرة على أن تدافع على نفسها.
ويـقــول الـحــوكــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :لست
ً
متفائال بهذا الخصوص ،وأعتقد أننا نحتاج
إل ــى الـكـثـيــر مــن الــوقــت للتطبيع مــع الثقافة
الـسـيــاسـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وب ـصــراح ــة كــانــت
الفضيحة لتكون كبيرة للتجربة الديمقراطية
ل ـ ــوال «م ــواطـ ـن ــون ض ــد االن ـ ـق ـ ــاب» ،وه ـ ــو مــا
أث ــار الـتـســاؤل والــدهـشــة بالنسبة للمراقبني
وامل ـت ــاب ـع ــن فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ألن االن ـ ـقـ ــاب قــد
يحصل فــي امل ـس ــارات االنـتـقــالـيــة ،ألن ــه مسار
غير ثابت بطبيعته ومـعــروف بالتخبط ،بل
يحتمل املخاطر .ولكن ما طــرح التساؤل هو
غـيــاب املـقــاومــة ،خــاصــة خــال األسـبــوع األول
عـلــى األقـ ــل م ــن االنـ ـق ــاب ،فـقــد حـصـلــت حــالــة
ان ـك ـمــاش وص ـمــت وخـ ــوف أف ــزع ــت املـتــابـعــن
ف ــي الـ ـخ ــارج ،خـصــوصــا أن بـعــض املـنـظـمــات
والجمعيات والشخصيات ،التي كانت تتدرب
عـلــى املـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة ،أصـبـحــت تبرر
االنقالب» .ويقول إن «الحضور كان مكثفًا في
ً
مسيرة باردو األخيرة مثال ،وحضر محتجون
م ــن ع ــدي ــد م ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات ،ولـ ـك ــن م ـشــاركــة
العاصمة كانت بصراحة ضعيفة ،واملحتجون
هم أقرب لالنتماءات الحزبية .وكان يؤمل أن
يكون الدفاع عن الديمقراطية ألسباب مبدئية
صــرفــة ،ولـكــن التقاطع بـهــذا الخصوص غير
ثــابــت تـمــامــا ،فـهـنــاك نسبة مهمة مــن قــواعــد
حــزبـيــة م ــن امل ـشــاركــن ف ــي ال ـت ـحــركــات ،ولـكــن
هناك مــن يؤكد أن ذلــك كــان دفــاعــا عــن املسار
الديمقراطي وليس على الــوجــود واملصلحة
الحزبية؟».
وبدا املشهد الحزبي عقب  25يوليو قائمًا على
انـتـهــازيــة واض ـحــة فــي الـتـعــامــل مــع األح ــداث
على قــاعــدة املصلحة القريبة اآلن ـيــة ،واألمــل
ّ
سعيد عملية إقـصــاء املنافس
فــي أن يتولى
العنيد ال ــذي سيطر على املشهد االنتخابي
وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،حــركــة
«النهضة» .وذهبت أغلب األحزاب في البداية
ّ
سعيد ،بشكل مباشر أو مبطن
إلــى مساندة
أو بشروط ،قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا
مع توضح مشروع الرئيس ،وخسارته حتى
ألغ ـلــب م ـســانــديــه واحـ ـ ـدًا ت ـلــو اآلخ ـ ــر ،بـعــدمــا
تأكد أنــه يلفظ كل املنظومة الحزبية .وفيما
حصلت القطيعة بشكل واض ــح مــع «الـتـيــار
الديمقراطي» ،بدأت حركة «الشعب» بدورها
تــؤكــد أن مساندتها للرئيس ليست مطلقة،
وأن عليه إنهاء الفترة االستثنائية ،وأنها ال
تلتقي معه في ضرب الديمقراطية التمثيلية.
وحتى حزب «الدستوري الحر» ،الذي تقوده
ّ
لسعيد،
عبير مــوســي ،وال ــذي صفق بـحــرارة
تراجع عن ذلــك وأصبح من أشــد املعارضني،
داعيًا إلــى انتخابات سابقة ألوانها بسرعة،
ومنتقدًا دعوة الرئيس الستفتاء على طريقته.
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روسيا :أميركا تدربت على ضربنا نوويًا

ضجيج عسكري يتصاعد في البحر األسود
تتزايد المناورات العسكرية
في البحر األسود منذرة
باحتمال تدهور الوضع
الميداني هناك ،خصوصًا
بعد إعالن روسيا أن أميركا
تدربت على ضربها نوويًا
لـ ــم تـ ـه ــدأ ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ــروسـ ـي ــة ـ
األميركية إثر املناورات األطلسية
األخـ ـي ــرة والـ ـحـ ـض ــور ال ـع ـس ـكــري
ً
األميركي في البحر األسود ،فضال عن تتالي
التقارير حول الحشود العسكرية الروسية
على الحدود مع أوكرانيا .ودفع ذلك الروس
إلى اإلعالن عن قيامهم بمناورات عسكرية
في البحر نفسه ،أمس األربعاء .وزادت دعوة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن 110 ،دول
لحضور «قمة الديمقراطية» افتراضيًا في 9
و 10ديسمبر/كانون األول املقبل ،االحتقان
ال ـس ـيــاســي ،ب ـعــد ت ـجــاهــل روس ـي ــا وال ـصــن
في الــدعــوة .غير أن أخطر ما في التصعيد
األخ ـي ــر ك ــان ح ــدي ــث روس ـي ــا ع ــن تــدري ـبــات
أمـيــركـيــة ب ـهــدف اسـتـهــدافـهــا ن ــووي ــا .وأف ــاد
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ،س ـيــرغــي شــويـغــو،
ّ
أمــس األرب ـعــاء ،بــأن ق ــدرات روسـيــا النووية
وقــوات ـهــا املـسـلـحــة فــي حــاجــة إل ــى الـحـفــاظ
عـلــى جــاهــزيـتـهــا الـقـتــالـيــة فــي ض ــوء زي ــادة
أن ـش ـطــة دول ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي قــرب
حدود روسيا .وكان شويغو قد ادعى مساء
أول مــن أمــس الـثــاثــاء ،أن قــاذفــات أميركية
تدربت على توجيه ضربة نووية لروسيا
م ــن اتـ ـج ــاه ــن م ـخ ـت ـل ـفــن ف ــي وق ـ ــت ســابــق
مــن الشهر الحالي ،وشكا مــن أن الطائرات
اق ـتــربــت ملـســافــة  20كـيـلــومـتـرًا مــن ال ـحــدود
الروسية .ونقل بيان لوزارة الدفاع الروسية
ت ــأكـ ـي ــد ش ــويـ ـغ ــو أنـ ـ ــه «خـ ـ ـ ــال الـ ـت ــدريـ ـب ــات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة (غـ ـل ــوب ــال ث ــان ــدر)،
تدربت عشر قاذفات استراتيجية أميركية
ع ـل ــى إط ـ ــاق أس ـل ـح ــة ن ــووي ــة ض ــد روس ـي ــا
م ــن االتـ ـج ــاه ــن الـ ـغ ــرب ــي (م ـ ــن ج ـه ــة ش ــرق
أوروبـ ــا) والـشــر ُقــي (مــن جهة والي ــة أالسكا
األم ـي ــرك ـي ــة)» .ون ـق ــل ع ـنــه قــولــه إن وح ــدات
الــدفــاع ال ـجــوي الــروس ـيــة رص ــدت وتعقبت
الـقــاذفــات األميركية واتـخــذت إجـ ــراءات ،لم
يكشف عنها لتجنب أي حوادث.
وكشف أن موسكو الحظت زيادة كبيرة في
نشاط الـقــاذفــات اإلستراتيجية األميركية،

مشيرًا إلى تنفيذها  30طلعة جوية بالقرب
من روسيا هذا الشهر .وأضــاف شويغو أن
هذا العدد يزيد بمعدل مرتني ونصف املرة
م ـقــارنــة بـنـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي.
وأبدى استياءه مما قال إنه محاكاة لضربة
نووية أميركية ضد روسيا في وقت سابق
من هذا الشهر.
لـكــن وزارة الــدفــاع األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون)
ن ـف ــت ذلـ ـ ــك ،م ـ ـشـ ـ ّـددة ع ـل ــى أن ـ ــه ت ـ ـ ّـم اإلع ـ ــان
ع ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات ف ــي ح ـي ـن ــه ،وتـ ـ ـ ّـم االلـ ـت ــزام
ب ــال ـب ــروت ــوك ــوالت ال ــدولـ ـي ــة خ ــال ـه ــا .وق ــال
املـتـحــدث بــاســم «ال ـب ـن ـتــاغــون» الليفتنانت
كولونيل أنطون سيميلروث ،إنه «تم اإلعالن
عن هذه املهام في حينها وجرى التخطيط
لـهــا عــن كـثــب مــع (ال ـق ـيــادة االسـتــراتـيـجـيــة)
و(الـقـيــادة األوروب ـيــة) والحلفاء والشركاء،
ل ـض ـم ــان أقـ ـص ــى ق ـ ــدر م ــن ف ـ ــرص ال ـت ــدري ــب
واإلدماج وكذلك االمتثال لجميع املتطلبات
وال ـب ــروت ــوك ــوالت الــوطـنـيــة وال ــدول ـي ــة» .من
جهتها ،ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية،
ً
نـ ـق ــا عـ ــن األس ـ ـطـ ــول الـ ــروسـ ــي فـ ــي ال ـب ـحــر
األسود ،أن روسيا باشرت تدريبات عسكرية
في البحر األس ــود ،تشارك فيها نحو عشر
طائرات وبعض السفن .وكــان األطلسي قد
ب ــدأ م ـن ــاورات عـسـكــريــة فــي الـبـحــر األس ــود
مطلع الـشـهــر الـحــالــي ،إث ــر تــدهــور الــوضــع
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــول ـن ــدي ــة ـ ال ـب ـيــاروس ـيــة
بسبب الالجئني ،وإجــراء مينسك وموسكو
م ـن ــاورات عـسـكــريــة ،وف ـقــا التـفــاقـيــة الــدفــاع
املشترك بينهما .مع العلم أن موسكو أجرت
تــدريـبــات مكثفة مطلع الشهر الـحــالــي ،في
شبه جزيرة القرم األوكرانية ،التي ّ
ضمتها
بالقوة في مارس/آذار .2014
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،وب ـعــد ت ــزاي ــد ال ـتــوتــر بني
روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا ،أجـ ــرى رئ ـيــس األركـ ــان
األميركي مــارك ميلي ،اتصالني ،مع نظيره
الروسي فاليري غيراسيموف ،وقائد القوات
املسلحة األوكرانية فاليري زالوجني ،لبحث
الـ ـتـ ـط ــورات .وأف ـ ــاد ب ـي ــان صـ ــادر ع ــن ق ـيــادة
األركان األميركية ،مساء الثالثاء ،بأن ميلي
ت ـب ــادل م ــع زال ــوج ـن ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر إزاء
املتغيرات األمنية في منطقة شرقي أوروبا،
م ــن دون ال ـت ـط ــرق ل ـل ـت ـعــزيــزات الـعـسـكــريــة
الــروس ـيــة بــالـقــرب مــن ال ـح ــدود األوكــران ـيــة.
كما بحث مع نظيره الروسي بعض امللفات
األمنية «املثيرة للقلق».
بدوره ،أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة نـيــد ب ــراي ــس ،أن بـ ــاده تحافظ
عـلــى االت ـص ــاالت مــع روس ـيــا ح ــول الــوضــع
ف ــي أوك ــران ـي ــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ع ـلــى مـسـتــوى
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بايدن يستبعد
روسيا والصين من
قمة افتراضية حول
الديمقراطية

الـخــارجـيــة واالس ـت ـخ ـبــارات .وق ــال بــرايــس،
فــي تصريحات صحافية ،مـســاء الـثــاثــاء:
«أجــري ـنــا مـنــاقـشــات م ــع ال ـجــانــب الــروســي
حول ذلك ،وتم اإلعالن عن بعضها ،بما في
ذلــك عبر وزارة الـخــارجـيــة ومجلس األمــن
ال ـقــومــي واالس ـت ـخ ـب ــارات» .وأض ـ ــاف« :كما
تعلمون عــن زي ــارة مــديــر وكــالــة املـخــابــرات
امل ــرك ــزي ــة ،ول ـي ــام ب ـيــرنــز إل ــى مــوس ـكــو قبل
أســابـيــع قليلة» .وش ـ ّـدد على أن «مـنــاورات
القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا
ال ت ـ ــزال م ـص ــدر ق ـلــق ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة»،
مشيرًا إلى أن «نوايا موسكو غير معروفة

لــواش ـن ـطــن» .وكـ ــان رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات
العسكرية األوكرانية كيريلو بودانوف ،قد
ذكــر يــوم األحــد املــاضــي ،أن روسيا تخطط
لشن هجوم ضد بــاده مطلع العام املقبل،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن مــوس ـكــو ح ـش ــدت أك ـث ــر من
 92أل ـفــا مــن قــواتـهــا ح ــول ح ــدود أوكــرانـيــا
وت ـس ـت ـعــد ل ـش ــن الـ ـهـ ـج ــوم ،ب ـح ـل ــول ن ـهــايــة
شهر يناير /كانون الثاني ،أو بداية شهر
ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ـق ـب ـلــن .ك ـمــا رأى وزي ــر
الخارجية األوكــرانــي دميترو كوليبا ،يوم
اإلثـنــن املــاضــي ،أن احتمال تنفيذ روسيا
هـجــومــا ج ــدي ـدًا عـلــى ب ـ ــاده ،يـتـعـلــق بـقــوة
كييف وقدرة شركائها .لكن املتحدث باسم
ال ــرئ ــاس ــة ال ــروس ـي ــة (ال ـك ــرم ـل ــن) دي ـم ـتــري
بـيـسـكــوف ،نـفــى أول مــن أم ــس ،نـيــة جيش
ّ
بــاده شــن هجومًا عسكريًا على أوكرانيا،
مؤكدًا أن روسيا ال تنوي شن هجوم على
أي دولة.
واعتبر أن مــن الخطأ ربــط امل ـنــاورات التي
يـجــريـهــا ال ـج ـنــود الـ ــروس بـخـطــط م ــن هــذا
ال ـق ـب ـي ــل .ك ـم ــا ن ـف ــى جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الخارجية الــروســي ،اإلثنني املــاضــي ،األمر

ً
ق ــائ ــا إن «األم ـي ــرك ـي ــن ي ــرس ـم ــون ص ــورة
مخيفة لـحـشــود الــدبــابــات الــروس ـيــة التي
س ـت ـبــدأ س ـحــق م ــدن أوك ــرانـ ـي ــة ،قــائ ـلــن إن
ل ــدي ـه ــم م ـع ـل ــوم ــات م ــوث ــوق ــة بـ ـش ــأن ن ــواي ــا
روسية من هذا النوع» ،معتبرًا أن الواليات
امل ـت ـحــدة تــرســل إل ــى حـلـفــائـهــا «مـعـلــومــات
باطلة تمامًا» .فــي م ــوازاة ذلــك ،بــرز عنوان
ج ــدي ــد ل ـل ـخ ــاف األمـ ـي ــرك ــي الـ ــروسـ ــي بـعــد
تــوجـيــه بــايــدن إل ــى ق ــادة حــوالــى  110دول
دع ــوة للمشاركة فــي قـمــة افـتــراضـيــة حــول
الديمقراطية ،في ديسمبر املقبل .وكما كان
ّ
ّ
ـإن بــايــدن لــم يـ ُ
ـدع إلــى هــذه ّ
القمة
متوقعًا فـ
روسيا التي اعتبرت على لسان بيسكوف
أن «الــواليــات املـتـحــدة تـهــدف إلــى التفريق
بني الدول في القمة» .كما استثنى الرئيس
األميركي الصني ،في مقابل دعوة تايوان ،في
خـ ـط ــوة أثـ ـ ـ ــارت غ ـض ــب بـ ـك ــن ،الـ ـت ــي شـ ـ ّـدد
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة خــارج ـي ـت ـهــا تـشــاو
ل ـي ـج ـيــان ع ـلــى أنـ ــه «ل ـي ــس ل ـت ــاي ــوان مـكــانــة
أخ ــرى ف ــي ال ـقــانــون ال ــدول ــي غـيــر مكانتها
كجزء ال يتجزأ من الصني».
(العربي الجديد ،األناضول ،رويترز ،فرانس برس)

