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العالم

العالم

تقرير

ُ
استعراض دبلوماسي قبيل «ندوة برلين» :ليبيا «غنيمة» حرب!

الوطني» بيانًا
أصدرت «الوفاق
ّ
التنسيقي األول
حول نتائج اللقاء
ّ
لـ«ندوة برلين» التي يجري العمل على
عقدها في األسابيع المقبلة ،لبحث
الليبية .لغة البيان اكتست
ّ
حل لألزمة ّ
شكك في نيات
بعدما
ًا
احتجاجي
طابعًا
ّ
ّ
واحتج على
المشاركة،
بعض الدول
ّ
«إقصاء» أطراف ...مثل قطر
حبيب الحاج سالم
على هامش اجتماعات األمم املتحدة،
ان ـع ـق ــد ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي اج ـت ـمــاع
ّ
ّ
الدولية التي تعمل
تنسيقي للندوة
أملــانـيــا عـلــى تنظيمها فــي األســابـيــع
ّ
املـقـبـلــة لـبـحــث ح ــل ل ــأزم ــة الـلـيـبـ ّـيــة،
ّ
وق ــد ض ـ ّـم وزراء خ ــارج ــي ــة وممثلني
عــن الصني ومصر وفرنسا وأملانيا،
إضافة إلى إيطاليا وروسيا وتركيا
واإلمارات واململكة املتحدة والواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب م ـم ـث ـل ــن عــن
االت ـ ـحـ ــاديـ ــن األفـ ــري ـ ـقـ ـ ّـي واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
وال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة واألمـ ـ ــن ال ـعــام
لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
وم ـب ـعــوثــه الـ ـخ ـ ّ
ـاص ،غ ـس ــان ســامــة.
خ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،أدان ال ـح ـض ــور
ّ
إرهابيني
«استغالل الصراع من قبل
وم ـج ـمــوعــات عـنـيـفــة م ـت ـطــرفــة» ،في

ّ
احتجت «الوفاق» على
بعض مخرجات االجتماع
التنسيقي للندوة
إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» .لـكــن
عـنــد الـتـطــرق إل ــى أص ــل الـقـضـ ّـيــة ،أي
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت مـ ــع ه ـج ــوم
قـ ــوات خـلـيـفــة حـفـتــر ع ـلــى الـعــاصـمــة
في الرابع من نيسان/أبريل املاضي،
اك ـت ـفــى امل ـش ــارك ــون ب ــإب ــداء «قـلـقـهــم»
ّ
األمني و«خطر تصعيد
حيال الوضع
ً
ّ
عسكري» .يبدو هذا الحديث منفصال
عن الواقع ،إذ شهدت ليبيا على مدى
األش ـه ــر الـخـمـســة األخ ـي ــرة تصعيدًا

ً
م ـت ــواص ــا أدى إلـ ــى م ـق ـتــل أك ـث ــر من
ث ــاث ــة آالف ش ـخــص وت ـه ـج ـيــر أكـثــر
م ــن  120أل ـف ــا ،م ــن دون ال ـحــديــث عن
ّ
التحتية.
األض ــرار البالغة فــي البنى
كذلك أدى إلى تفاقم الدور العسكريّ
ّ
خارجيني ،ما جعله يتجاوز
لداعمني
ّ
ُب ـ ـعـ ــده املـ ـحـ ـل ـ ّـي وح ـ ــول ـ ــه إلـ ـ ــى ح ــرب
ّ
إقليمية بالوكالة.
ّ
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ــال ـ ـح ـ ـلـ ــول ،اتـ ـف ــق
املشاركون على مجموعة من املبادئ
صــاغــوهــا فــي دع ــوات لطرفي الـنــزاع
وداعـ ـمـ ـيـ ـه ــم« :وق ـ ــف ن ـ ــار فـ ـ ـ ـ ّ
ـوري مــن
األسلحة الثقيلة
دون شــروط ،وإزالــة ّ
م ــن ال ـج ـب ـه ــات ،وتـ ـج ــن ــب اس ـت ـخ ــدام
س ـ ــاح الـ ـ ـج ـ ـ ّـو ،ومـ ـن ــع ت ــدخ ــل ال ـ ــدول
األج ـن ـبـ ّـيــة لـتـغــذيــة الـ ـص ــراع وال ـت ــزام
حظر التسليح ،وتــوحـيــد مؤسسات
ّ
ّ
والعسكرية ،وتأسيس
املالية
البالد
«م ـ ـج ـ ـلـ ــس أم ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ّـي» ،وإق ـ ــام ـ ــة
اس ـت ـف ـت ــاء وان ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى ق ــاع ــدة
اتـ ـف ــاق ــات بـ ــاريـ ــس وب ــال ـي ــرم ــو وأبـ ــو
ظـبــي ال ـســاب ـقــة» .ت ـحــوي جـمـيــع هــذه
النقاط تناقضات كثيرة ،ال بوصفها
مبادئ مـجـ ّـردة ،بل ألنها صــادرة عن
دول غالبيتها م ـتــورطــة فــي الـحــرب
الـلـيـبـ ّـيــة بــاسـتـثـنــاء ال ـصـ ّـن وأملــان ـيــا
وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة .ف ـقــد وف ـ ــرت بـقـ ّـيــة
الدول الحاضرة في االجتماع أسلحة
ّ
ّ
سياسيًا ألحد
لوجستيًا أو
أو دعمًا
طرفي الحرب .وليس هذا اتهامًا غير
مسنود ،إذ تطفح تقارير لجنة مراقبة
تطبيق حظر التسليح ،التابعة لألمم
امل ـت ـح ــدة ،ب ــاألدل ــة واإلثـ ـب ــات ــات على
خرق مصر واإلمارات وتركيا ّ
خاصة
للحظر .واملشكلة ليست الدعم الذي
ّ
وفــرتــه هــذه ال ــدول ،بل اعتمادها لغة
م ــزدوج ــة؛ ف ـفــي ح ــن دع ــت إل ــى منع
ت ــدخ ــل ال ـ ـ ــدول الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،واص ـل ــت
فــي الـيــوم نفسه ومــا بعده استخدام
ط ــائ ــراتـ ـه ــا امل ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة ل ـق ـص ــف املـ ــدن
ّ
الليبية.
االستعراض
املفارقة الكبرى في هذا
الدبلوماسي تتعلق باإلرهاب ُامل ّ
ّ
ندد
به؛ فقبل هجوم حفتر على طرابلس،
كــانــت الـتـنـظـيـمــات اإلر ّهــابـ ّـيــة تشهد
ت ــراج ـع ــا م ـل ـحــوظــا ،ل ـكــنـهــا انـتـعـشــت
اآلن م ــع ارتـ ـف ــاع عـمـلـيــاتـهــا وت ــزاي ــد
ق ــوت ـه ــا الـ ـبـ ـش ـ ّ
ـري ــة (ت ـ ـقـ ــول واش ـن ـطــن
ّ
إنـهــا قتلت فــي ليبيا  36داعشيًا في
أسبوع عبر سلسلة غارات بالتنسيق

ّ
تسببت المواجهات من بدايتها في مقتل  3آالف وتهجير  120ألفًا (أ ف ب)

مــع «ال ــوف ــاق») ،كـمــا تـعــرضــت مــواقــع
ّ
عسكرية تتبع «قوة حماية
وحواجز
سـ ـ ـ ــرت» ،امل ـك ـل ـف ــة أسـ ــاسـ ــا ب ـم ـحــاربــة
«داعـ ـ ـ ــش» ،لـ ـغ ــارات بـ ـط ــائ ــرات ،وهــي
ّ
تــتـهــم مـصــر واإلم ـ ــارات بــاملـســؤولـ ّـيــة.
وبــال ـعــودة إل ــى ال ـن ــدوة ،يـحـمــل بيان
ّ
التنسيقي لها تناقضات
االجـتـمــاع
ـات ال ــدول املـشــاركــة فيه،
ـ
ب
ـ
غ
تعكس ر
ّ
وم ـ ــا قـ ــد ي ـخ ــف ــف ه ـ ــذه ال ـت ـن ــاق ـ ّض ــات
ال ــرط ــان ــة ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــة ل ـك ــن ـه ــا ال

تـنـهـيـهــا ،كـمــا ال يـنـهــي ال ـت ـســاؤل عن
الغاية من االجتماع واملسار برمته ،إذ
ّ
ّ
الدوليني الجلوس
إن قبول الخصوم
بعضهم مع بعض يقوم على أساس
سعيهم إلى مكاسب لهم ولحلفائهم
املـحـلـ ّـيــن .وف ــي بـيــان أصــدرتــه مساء
ّ
الوطني»
أول من أمس ،بدت «الوفاق
ّ
ّ
احتجت
واعـيــة كــل مــا سـبــق .ولــذلــك،
ع ـلــى م ـح ــاول ــة وضـ ــع ق ــواع ــد تـعــامــل
ّ
سياسي جــديــدة ،ودعــت إلــى «الـتــزام

ّ
ّ
الليبي واألجسام
السياسي
االتـفــاق
املـنـبـثـقــة عـنــه كـمــرجـعـ ّـيــة أســاسـ ّـيــة».
وهـ ــذه األجـ ـس ــام ال ـت ــي ثـ ّـبـت ـهــا ات ـفــاق
امل ـصــال ـحــة ف ــي ال ـص ـخ ـيــرات ()2015
ه ــي« :ال ــوف ــاق» ومجلسها الــرئــاسـ ّـي
وال ـب ــرمل ــان وامل ـج ـلــس األع ـل ــى لـلــدولــة
(غرفة ثانية للبرملان) .ويعني ذلك أال
ّ
شرعية للحكومة املؤقتة التي
تعطى
ّ
تسير مناطق حفتر.
ّ
إق ـ ـ ـصـ ـ ــاء حـ ـفـ ـت ــر يـ ـ ـع ـ ــد أيـ ـ ـض ـ ــا جـ ـ ــزءًا

ّ
محوريًا مــن شــروط طرابلس إلنهاء
ال ـح ــرب ،ف ـهــي ال تــرضــى بــوقــف غير
م ـش ــروط إلط ــاق ال ـن ــار ،عـلــى النحو
الــذي تمت املطالبة بــه فــي االجتماع
ّ
التنسيقي .كما ينفي الـبـيــان وجــود
م ّــا يسمى «اتـفــاق أبــو ظـبــي» ،ويقول
ّ
ـاوري بــإشــراف
إن ــه م ـجــرد «ل ـقــاء ت ـش ـ
ّ
األمم املتحدة» ،مشيرًا إلى أن االتفاق
الوحيد إلجراء انتخابات ّ
تم في «لقاء
بــاريــس»ُ ،
ودع ــم فــي «لـقــاء باليرمو».
ّ
ّ
كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» ،إن «ال ـ ـحـ ــل
ّ
السياسي الوحيد يكون بخطة األمم
املتحدة التي تنص على عقد مؤتمر
وط ـن ـ ّـي ج ــام ــع» ،وه ــو مـلـتـقــى عملت
بعثة األمم ألشهر على تنظيمه لكن،
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة ج ـ ــاء قـبــل
عشرة أيــام من موعده .كذلك ،ترفض
ّ
قومي»،
ّ«الوفاق» إنشاء «مجلس أمن
ألن ــه سـ ُـيـعـطــي دورًا رس ـمـ ّـيــا لحفتر،
وترفض نقاشات توحيد املؤسسات
امل ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة ،ألن ـ ـهـ ــا ت ـ ـشـ ــرف اآلن ع ـلــى
امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـح ـظــى بــاع ـتــراف
دول ـ ـ ـ ّـي (مـ ـص ــرف م ـ ــرك ـ ـ ّ
ـزي ،مــؤس ـســة
النفط ،مؤسسة االستثمار) ،في حني
يشرف حفتر على مؤسسات موازية
لها.
غضب «الــوفــاق» وصــل إلــى ترتيبات
ّ
الدولية نفسها؛ فرغم حضور
الندوة
ّ
تــركـيــا ،داعـمـهــا الــرئـيـسـ ّـي ّحــالــيــا في
االج ـت ـم ــاع ال ـت ـن ـس ـي ـقـ ّـي ،ف ــإن ـه ــا دعــت
إلى استدعاء «الــدول املعنية بالشأن
ّ
الليبي (كــافــة) ...دون إقصاء» .وربما
امل ـق ـصــود ب ــاإلق ـص ــاء ه ـنــا ق ـط ــر ،لكن
أي ـ ـضـ ــا دول م ـ ـج ـ ــاورة مـ ـث ــل ت ــون ــس
وال ـ ـجـ ــزائـ ــر الـ ـت ــي ل ـه ــا رأي م ـخــالــف
ل ـل ــدول ـت ــن ال ـع ــرب ـ ّـي ـت ــن ال ـحــاضــرتــن
فــي االج ـت ـمــاع ،أي مـصــر واإلم ـ ــارات.
ـدر مــا ُيـنـظــر إل ــى «نـ ــدوة بــرلــن»
وب ـقـ
على ّأنها خطوة ّ
مهمة للوصول إلى
ّ
حل لألزمة ،بقدر ما تطرح تهديدًا قد
يفاقم ال ـصــراع ويـغـ ّـيــر طبيعته .فقد
ّ
األجنبية دورًا ّمهمًا منذ
لعبت الدول
إسـقــاط معمر الـقــذافــي ،لكنها بقيت
ف ــي املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة خ ـلــف الـفــاعـلــن
املـحـلـ ّـيــن .واآلن ،تـعـمــل ال ـن ــدوة على
م ــزي ــد م ــن ت ــدوي ــل املـ ـل ــف ،وخ ـل ــق مــا
يشبه الضامنني ومنحهم صالحيات
مــواص ـلــة أو إن ـه ــاء ال ـح ــرب ،وه ــو ما
يفاقم تحويل ليبيا إلى غنيمة قابلة
للتقسيم.

الواليات المتحدة

م ـ ـ ّـر األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع األول عـ ـل ــى إط ـ ــاق
نـ ـ ـ ــواب دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــن أم ـي ــرك ـي ــن
تحقيقًا قــد ّ
يمهد ملـســاء لــة الرئيس
دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،وه ـ ـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة
األول ــى فــي إجـ ــراء ات ال ـعــزل ال ــذي ال
يــزال مستبعدًا ،نظرًا إلــى املعطيات
ٌ
ال ــراه ـن ــة .خ ـط ــوة لـيــس خــافـيــا أنـهــا
ُ
تـقـلــق تــرامــب ال ــذي يخشى خـســارة

طلب الرئيس مقابلة المخبر
المجهول الذي ّكشف
مكالمته الهاتفية
جزء من قاعدته الشعبية مع اقتراب
مــوعــد رئــاسـيــات  .2020وإزاء ذلــك،
تــ ّ
ـوج ـ ــه نـ ـه ــاي ــة األسـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ــاض ــي
ّ
لـحـشــد مــؤيــديــه ال ــذي ــن «ي ـكــافــح من
أج ـل ـه ــم» ع ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــادة إنـ ـج ــازات
عهده ،محذرًا من أن البالد ّ
معرضة
ل ـخ ـطــر «لـ ــم ي ـس ـبــق ل ــه م ـث ـي ــل» .تـلــك

ل ـي ـس ــت امل ـ ـ ـ ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي يـ ـل ـ ّـوح
فـيـهــا تــرامــب بـخـطـ ٍـر مـقـبــل فــي حــال
اسـتـبـعــاده أو ّ عــدم انـتـخــابــه لــواليــة
ثانية ،فهو حذر في حزيران /يونيو
املــاضــي مــن «انـهـيــار غير مسبوق»
لــاقـتـصــاد فــي ح ــال ع ــدم انـتـخــابــه.
التحذير نفسه أطلقه العام املاضي
عـقــب ات ـهــام مــديــر حـمـلـتــه الـســابــق،
بول مانافورت ،باالحتيال ،حني قال
إن «السوق ستنهار» إذا تم توجيه
االت ـ ـهـ ــام إلـ ـي ــه .ل ـك ــن ال ــرئ ـي ــس ذه ــب
أمس أبعد من ذلك ،حني اقتبس من
ـرب
أحــد القساوسة تحذيره من «حـ ٍ
أهلية» في حال إقالته من منصبه.
وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»،
ن ـقــل ت ــرام ــب اق ـت ـبــاســات م ــن مقابلة
أجراها القس روبــرت جيفريس ،مع
شبكة «فــوكــس نـيــوز» .وفــق األخير،
«إذا نـجــح الــديـمـقــراطـيــون فــي إقــالــة
الرئيس من منصبه ،وهو لن يحدث
ّ
فسيتسبب ذلك في حرب أهلية
أبدًا،
سـتـكـســر ال ــدول ــة ولـ ــن ي ـش ـفــى منها
بلدنا بسهولة أبدًا» .وقال جيفريس:

مصر

ّ
القضاء يضيق على اإلعالم ...والبرلمان إلى االنعقاد
إجراء قضائي جديد يحرم
وسائل اإلعالم المصرية ما
تبقى من متنفس ضيق للنشر
في كل القضايا المطروحة
في القضاء ،بعدما سبقت
ذلك قرارات حظر تخص القضايا
السياسية والعسكرية .وبينما
تريد وزارة العدل زيادة إيرادها
من حساب المواطنين إلى
جيوب القضاة ،توسعت
االعتقاالت لتطاول المحامين،
وال سيما الذين يدافعون عن
الشباب المعتقلين
القاهرة ــ األخبار
رغ ــم ال ـض ـغ ــوط امل ـس ـت ـمــرة ع ـلــى وســائــل
اإلع ــام امل ـصــريــة ،وق ـ ــرارات حـظــر النشر
ال ـتــي ت ـصــدر ف ــي غــالـبـيــة ال ـق ـضــايــا ذات
الـطـبـيـعــة الـسـيــاسـيــة وج ـم ـيــع الـقـضــايــا
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،زاد «املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األع ـ ـلـ ــى
ل ـل ـق ـضــاء» أم ــس ال ـق ـيــود ال ـت ــي يـفــرضـهــا
ع ـلــى ال ــوس ــائ ــل امل ـخ ـت ـل ـفــة بـ ـق ــرار يحظر
النشر فــي جميع القضايا مــن دون إذن
من النيابة أو املحكمة املختصة بالنظر
فــي القضية! ال ـقــرار ،ال ــذي جــاء مــن أعلى
سـلـطــة ق ـضــائ ـيــة ،فــاجــأ وس ــائ ــل اإلع ــام
الـتــي لــم تـعــد تستطيع نـشــر الـكـثـيــر من
تفاصيل القضايا املــوجــودة في األوراق
الرسمية ،في وقت بدأ فيه املجلس اتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة لـتـطـبـيــق ال ـق ــرار
فــورًا ،مع منع ظهور جميع املستشارين
بدرجاتهم املختلفة في اإلعالم أو اإلدالء
بأي تصريحات.
ّ
ومــع أن املجلس علل قــراره بـ«معلومات
م ـغ ـلــوطــة» ن ـش ــرت ف ــي ق ـض ـيــة إنـســانـيــة
م ــرت ـب ـط ــة ب ــواقـ ـع ــة اغـ ـتـ ـص ــاب ط ـف ـلــة مــن
خــالـهــا ،وت ـعــرض جـســدهــا للتشويه من
جــدتـهــا ،مــا أدى إلــى وفــاتـهــا ،فــإن الـقــرار
جاء مع نشر بعض وسائل اإلعالم أخبارًا
ع ــن الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي ت ـجــري م ــع مـئــات
املحتجزين على ذمة اتهامات التحريض
بالتظاهر خالل األيام املاضية .كما جاء
ال ـق ــرار ف ــي ظ ــل حـمـلــة اع ـت ـقــاالت طــاولــت
مـحــامــن س ــان ــدوا الـشـبــاب املـتـهـمــن في

التحقيقات ،إذ جرت عمليات قبض على
عدد منهم فور خروجهم من التحقيقات
يفرض
في نيابة أمن الدولة العليا ،فيما
ّ
القرار الجديد على وسائل اإلعالم تجنب
ذك ــر أي قضية فــي التحقيقات مــن دون
مــواف ـقــة ال ـن ـيــابــة ال ـتــي عـ ــادة م ــا تحجب
املعلومات عن اإلعالم.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،تسعى وزارة الـعــدل
إل ــى زي ــارة م ــوارده ــا املــالـيــة عـلــى حساب
املتقاضني من أجل توفير زيــادات رواتب
الـ ـقـ ـض ــاة ،وه ـ ــو مـ ــا أك ـ ـ ــده وزي ـ ـ ــر الـ ـع ــدل،
املستشار محمد حسام عبد الرحيم ،خالل
لقائه مــع رئيس مجلس الــدولــة الجديد،
محمد محمود فــرج حسام الــديــن .وأعلن
عبد الرحيم إرسال مشروع قانون للرسوم
الـقـضــائـيــة ،ومـنـهــا الــرســوم أم ــام محاكم
مجلس الــدولــة ،بما «يتناسب مــع تطور
العمل الـقـضــائــي» ،إلــى الـبــرملــان مــن أجل
إق ــراره .وفــي سياق متصل ،ينطلق اليوم
دور االنعقاد البرملاني الخامس واألخير
للنواب بعد انتهاء العطلة البرملانية التي
ب ــدأت منتصف الـشـهــر الـســابــع .وتطغى

األم ــور اإلجــرائـيــة على الجلسات العامة
األول ــى للمجلس فــي بــدايــة االنـعـقــاد ،مع
مجموعة من اإلج ــراءات التنظيمية التي
تحكم انطالق دور االنعقاد.
وستتضمن الجلسة عــرض هيئة مكتب
املـجـلــس كــل ال ـق ــرارات الـتــي تــم اتـخــاذهــا
فــي غـيـبــة ال ـبــرملــان وك ــان ي ـلــزم أخ ــذ رأي
املجلس فيها ،وهي املدة الفاصلة ما بني
رف ــع الـجـلـســة فــي دور االن ـع ـقــاد املنتهي

تزايد اعتقال
المحامين وهم خارجون
من دفاعهم عن
المعتقلين في النيابة

وبـ ــدايـ ــة ال ـ ـ ــدور الـ ـخ ــام ــس ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
قــرار رفــع الحصانة عــن نائب أو موافقة
املجلس على قــرار بعينه وغير ذلــك .كما
س ـيــدعــو ال ـب ــرمل ــان أعـ ـض ــاءه بـخـصــوص
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـلـ ـج ــان الـ ـن ــوعـ ـي ــة ،لـبـحــث
اس ـت ـم ــرار تـشـكـيــل ال ـل ـج ــان ك ـمــا ه ــي من
عــدمــه .وفــي حــال رغــب أحــد األعـضــاء في
أن يترك لجنة وينضم إلى أخرى ،عليه أن
ُ
يقدم طلبًا كتابيًا .كذلك ،ستدعى اللجان
إل ــى االن ـع ـقــاد الخ ـت ـيــار هـيـئــة مـكـتــب كل
لجنة ،واإلجراءات املعروفة طبقًا لالئحة
ت ـق ـضــي ب ــاخ ـت ـي ــار أكـ ـب ــر األع ـ ـضـ ــاء سـنــا
لــرئــاســة انـتـخــابــات كــل لجنة نــوعـيــة ،ثم
ُ
تـجــرى عملية االنتخابات بتقديم طلب
ترشح على رئاسة اللجنة أو الوكيلني أو
أمــانــة الـســر .هكذا سيمضي وقــت طويل
قـبـيــل أي ن ـقــاش جـ ــدي ،ف ــي وق ــت يـســود
فيه الترقب ملشاريع قــوانــن عــديــدة ،في
مـقــدمـتـهــا ان ـت ـخــابــات امل ـج ـلــس املـحـلـيــة،
وانتخابات مجلس الشيوخ الــذي تقرر
إنـشــاؤه بموجب التعديالت الدستورية
األخيرة.

عادت الحياة في القاهرة إلى طبيعتها لكن مع استمرار االستنفار األمني (أ ف ب)

أفغانستان

ّ
ترامب يهدد :استبعادي يعني الحرب
«إنهم يعلمون أن الجريمة الوحيدة
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا ت ــرام ــب ه ــي الـتـغـلــب
عـلــى ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون ع ــام ،2016
هـ ــذه ه ــي ال ـخ ـط ـي ـئــة ال ـت ــي ال يـمـكــن
تجاهلها ،والـتــي لــن يسامح عليها
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون أبـ ـ ـ ـ ـدًا» .ل ـك ـن ــه رأى
أن «نـ ــان ـ ـسـ ــي بـ ـيـ ـل ــوس ــي (رئـ ـيـ ـس ــة
مـجـلــس الـ ـن ــواب) والــديـمــوقــراطـيــن
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون إق ــال ـت ــه (ال ــرئ ـي ــس)
من منصبه ...إنهم يعلمون أنهم لم
يتمكنوا من التغلب عليه في ...2016
ويدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم
لــن يـفــوزوا عليه فــي  ،2020واإلقــالــة
ه ــي األداة ال ــوح ـي ــدة ل ــدي ـه ــم» .وفــي
رسالة إلــى قاعدة ترامب األهـ ّـم ،رأى
القس أن «الديموقراطيني ال يهتمون
إذا أحـ ــرقـ ــوا ه ـ ــذه األمـ ـ ــة ّ
ودمـ ــروهـ ــا
ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة (اإلق ـ ــال ـ ــة) .ل ــم َأر
املسيحيني اإلنجيليني غاضبني من
أي قـضـيــة أك ـث ــر م ــن م ـح ــاول ــة إقــالــة
ال ــرئ ـي ــس ب ـطــري ـقــة غ ـيــر شــرع ـيــة من
منصبه ،واالن ـقــاب على انتخابات
 2016وإلـ ـغ ــاء أصـ ـ ــوات امل ــاي ــن من
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عبد الله يحسم النتيجة :أنا الرئيس المقبل!

ترامب وبنس وإسبر في حفل تسلّم مارك ميلي رئاسة هيئة األركان (أ ف ب)

الناخبني اإلنجيليني».
وبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون تـحـقـيـقــاتـهــم فــي
إط ـ ــار مـ ــا ب ـ ــات يـ ـع ــرف بـ ـ «ال ـق ـض ـي ــة
األوك ــرانـ ـي ــة» ،ط ـلــب ت ــرام ــب مـقــابـلــة
امل ـخ ـب ــر املـ ـجـ ـه ــول الـ ـ ــذي ك ـش ــف عــن
م ـ ـكـ ــامل ـ ـتـ ــه ال ـ ـهـ ــات ـ ـفـ ـ ّـيـ ــة مـ ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره
األوكــرانــي ،فولوديمير زيلينسكي.
وك ـت ــب ع ـبــر «ت ــويـ ـت ــر»« ّ :ع ـل ــى غ ــرار
ّ
أي أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أسـ ـتـ ـح ــق أن أل ـت ـقــي
ّ
ّ
َم ــن يـتـهـمـنــي» ،وأي ّش ـخــص زوده
ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ـ ـ ـحـ ـ ــذرًا« :هـ ـ ــل ك ــان
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــص ي ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــس ع ـل ــى
ّ
رئ ـيــس ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة؟ عــواقــب
وخيمة!» .ومنذ كشف أحد موظفي
ّ
االسّ ـت ـخ ـب ــارات أن ال ــرئ ـي ــس «ط ـلـ َـب
ت ـ ــدخ ـ ــل» أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فــي
نـ ـش ــاط ــات خ ـص ـم ــه األس ـ ــاس ـ ــي فــي
ّ
يتحدث
انتخابات  ،2020جو بايدن،
ّ
ّ
والجمهوريون عن
الديموقراطيون
«صــدقـ ّـيــة» هــذا املـخـبــر ،ويـتـبــادلــون
ّ
هامات بالفساد.
ات
ٍ
(األخبار)

ف ــي ان ـت ـظ ــار إعـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج الــرس ـم ـيــة
للجولة األولى من االنتخابات الرئاسية
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ف ــي ال ـ ـ ـ ــ 19م ــن ال ـش ـهــر
الجاريَ ،ح َسم عبد الله عبد الله ،رئيس
السلطة التنفيذية واملنافس الرئيس في
وج ــه الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،أش ــرف
غني ،نتيجة االقـتــراع ملصلحته ،معلنًا
ف ـ ــوزه بــالــرئــاســة م ــن دون ال ــرك ــون إلــى
ٌ
انتخابات أسهم
أي معطيات واضـحــة.
تعليق املفاوضات بني حركة «طالبان»
واألميركيني فــي املضي قدمًا بإجرائها
جــاءت باهتة جـ ّـراء
فــي موعدها ،لكنها ُّ
ض ـعــف اإلق ـ ـبـ ــال ،وت ــوق ــع إرج ــائ ـه ــا مل ــر ٍة
ثالثة في غضون عام واحد.
ـاق
ـ
ب
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ـ
ـ
ف
بـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـجـ ــولـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى
ً
االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي ،م ـسـ ّـج ـلــة
ن ـس ـبــة ام ـت ـن ــاع ق ـي ــاس ـ ّـي ــة ،ل ـكــن م ــن دون
ُ
حوادث كبرى تذكر ،رغم هجمات عديدة
ّ
ش ــن ـت ـه ــا «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ال ــرافـ ـض ــة إلج ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ق ـبــل ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق
ح ــاس ــم ي ـف ـضــي إلـ ــى ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات
األميركية من البالد .وفي حني َس َّجل 9.6
مــايــن أفـغــانــي أنفسهم ،أظـهــرت نسبة

نشرتها لجنة االنتخابات ،أول من أمس،
أنــه وفقًا لــأرقــام املـتــوافــرة لثالثة أربــاع
مراكز االقتراع ( 3.736من أصل ،)4.905
أدلــى أكثر مــن  %20مــن الناخبني (2.19
مليون) بأصواتهم.
ً
لــم ينتظر عبد الـلــه وقـتــا طــويــا إلعــان
فــوزه ،رغــم تواصل فــرز األص ــوات .وهو،
خصم غني اللدود وأبرز منافسيه ،سبق
أن تنافس مع األخير في اقتراع  2014في
انتخابات ّشهدت عمليات تزوير ًكبيرة،
إل ــى أن تــدخ ـلــت واش ـن ـطــن ف ــارض ــة على
كابول استحداث منصب رئيس السلطة
الـتـنـفـيــذيــة ل ـلــرجــل .وف ــي مــؤت ـمــر أم ــس،
قال« :ستعلن ّلجنة االنتخابات املستقلة
ال ـن ـتــائــج ،لـكــنـنــا حـصـلـنــا ع ـلــى غــالـبـيــة
ُ
األص ـ ـ ـ ـ ــوات .لّـ ــن ت ـ ـجـ ــرى ج ــول ــة ث ــان ـي ــة».
ويحتاج املرشح إلى الحصول على أكثر
من  %50من األصــوات للفوز من الجولة
األو ّل ــى ،وإال فستجرى جولة ثانية بني
امل ــرش ـح ــن ال ـح ــائ ــزي ــن أع ـل ــى ن ـس ـبــة من
األصوات في تشرين الثاني/نوفمبر.
ّ
ّ
ع ـبــد ال ـل ــه أوض ـ ــح أن فــري ـقــه «سـيـشــكــل
الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة» ،مـعــربــا عــن شكره

ّ
«صوت ضد الديكتاتورية
للشعب الذي
والتمييز» .لكن رئيس لجنة االنتخابات
املستقلة ،حبيب رحمن نانغ ،سارع إلى
اعـتـبــار اإلع ــان ّ«ســابـقــا ألوانـ ــه» ،مؤكدًا
أنه «ليس من حق أي مرشح إعالن نفسه

ذكر عبد الله أن
المسؤولين
بعض
ّ
الحكوميين تدخلوا
في العملية االنتخابية
فــائ ـزًا» ،إذ إنــه «بموجب الـقــانــون ،لجنة
االن ـت ـخ ــاب ــات املـسـتـقـلــة ه ــي ال ـت ــي تعلن
ه ــوي ــة ال ـف ــائ ــز» .وذكـ ــر ن ــان ــغ أن الـلـجـنــة
«سـتـعـلــن الـنـتــائــج األول ـي ــة فــي ال ـ ــ 19من
تشرين األول/أكتوبر ،ثم ستدرس لجنة

الشكاوى تلك التي ستقدم ،على أن تعلن
النتائج النهائية في  7تشرين الثاني/
نوفمبر بعد معالجة الشكاوى».
وفــي الــوقــت ال ــذي تـحـ ّـدث فيه عبد الله،
أعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي،
فيديريكا موغيريني ،في بيان أنها تريد
ّ
«مــن املــرشـحــن التحلي بضبط النفس
في انتظار النتائج األولية والنهائية».
كـ ـم ــا ط ـل ـب ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
كــابــول ،عبر حسابها فــي «تــويـتــر» ،من
الجميع «انتظار ًالنتائج التي ستخضع
ل ـل ـتــدق ـيــق» ،داع ـي ــة «األط ـ ــراف كــافــة إلــى
اح ـ ـتـ ــرام ت ـع ـه ــدات ـه ــم امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـمــدونــة
السلوك» في االنتخابات.
وم ــن دون أن ي ـق ـ ِّـدم أي تـفــاصـيــل ،أش ــار
ّ
عـبــد الـلــه إل ــى تـقــاريــر ذك ــرت ّأن «بعض
املـ ـس ــؤول ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــن» ت ــدخـ ـل ــوا فــي
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ــي تـصــريـحــات
ّ
مصورة على
جاءت بعد انتشار مقاطع
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أظ ـهــرت
ّ
مــوظ ـفــن ف ــي م ــراك ــز االقـ ـت ــراع يـحـشــون
الصناديق.
(األخبار)

